
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/3/6102  الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (02563)  صحيفة الرأي

 21 "أصحاب شركات ومكاتب التخليص"لجنة فنية بين العقبة الخاصة و 0

 21 الخميس.. توقعان اتفاقيات تعاون وتفاهم" تجارة عمان"و " أبو غزالة" 6

 8  خبراء يحذرون من تداعيات انخفاض المنتوجات الزراعية 3

 31 فهد الفانك/ برنامج جديد وقروض ميسرة 6

 30 جهات دخيلة نفذت مشاريع دون رقابة وأساءت للمقاولين: الغنانيم 5

 33 "الحسين التنموية"سفيرا أوروبيا يطلعون على البيئة في  06 2

 33 استمرار تراجع المشاركة االقتصادية للمرأة: المرصد العالمي 7

 33  صادرات االلبسة االردنية تتجاوز مليار دينار 8

 21 مليون دينار لنهاية العام الماضي 350استثمارا بحجم  58" المدن الصناعية" 9

 21 عمان يطالبون بتفعيل مذكرة التفاهم مع أمانة" االسكان"مستثمرون في  01

 

 (07629) صحيفة الدستور

 66  قبل اكتمال الخدمات اللوجستية الضرورية" 6الجمركية " لن يتم االنتقال للساحة : الملقي 0

 5  تعلن شروط اصدار تصاريح عمل للسوريين" العمل"  6

 60  المبارك وضرورة تسريع التخليص على البضائعبدء االستعدادات لشهر رمضان  3

 60  من االسر في المملكة تترأسها النساء% 00 6

 60  الجمارك تفعل المرحلة الثانية من المعاينة اإللكترونية 5

 

 (6020)  صحيفة الغد

 3ب   قبل اكتمال الخدمات اللوجستية 6ال انتقال للساحة : الملقي 0

 0ب  %61سندات وأذونات الخزينة ترتفع  6

 0ب   النقل تطالب بتأشيرات عراقية للسائقين االردنيين للوصول لمعبر صفوان" 3

 0ب  "الموقر"استقطاب استثمار جديد في  6

 6ب  سيف يبحث التعاون في الطاقة مع نظيريه المصري والعراقي 5

 3ب  الصناعة والتجارة تضبط شركة تحتال على المواطنين" 2

 

The Jordan Times (12275)                                                                                                                        Page  

3 Gov’t reaffirms commitment to women’s rights as civil society says more work needed  1 

3 Projected centre aimed at conserving antiquities   2 

10 Muwaqqar industrial Estate attracts paper, carton and packing investment 3 

10 Clothing exports rise 8% in 2015 4 
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