
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 03/0/6302األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02121)  صحيفة الرأي

 03  االردن والبحرين يبحثان تعزيز العالقات االقتصادية 0

 0 %26-6صنفا دوائيا بنسبة  290خفض أسعار  6

 00  السفير الصيني يشيد بالقيادة الهاشمية ويدعو لالستثمار في االردن 0

 62 62فهد الفانك / 6301اتجاهات المديونية  4

 62 عصام قضماني/ بيئة االعمال وسوق العمل 1

 64 عالميا بالعولمة االقتصادية 44االردن بالمرتبة الرابعة عربيا و  2

 66 مؤشرات االزدهار في المملكة لم تتغير رغم االضطرابات االقيلمية: العناني 4

 66  من مجموعة سامح مول% 10عصام حجازي يستحوذ على  6

 69  توقيع اتفاقية رد ضريبة المبيعات لمشتريات السياح وغير المقيمين 9

 00 تبحثان تنظيم العمالة السورية المخالفة" المطاعم"و" العمل" 03

 16  حاوية ألبسة علقت في ميناء العقبة 63التخليص على : القواسمي 00

 

 (04490) صحيفة الدستور

 4  منح الالجئين السوريين ثالثه شهور لتصويب أوضاعهم وفقا لالنظمه والتعليمات: حماد  0

 60  أي مطعم يشغل عماله سورية مخالفهإغالق : عام العمل   أمين 6

 66 6304تكرم المنشآت الفائزة بجوائز السالمه والصحة للعام " الضمان "  0

 

 (4060)  صحيفة الغد

 0ب   الزياني ومراد يبحثان تطور العالقات االقتصادية بين االردن والبحرين 0

 06أ  تصر بأنها مخدومة ببنية متطورة" سلطة العقبة"ال تصلح و 4نقابة الشاحنات تؤكد بأن الساحة  6

 0ب   "الربيع العربي"مليون سائح في سنوات  2.6االردن يخسر  0

 0ب   النسور يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى االردن 4

 0ب   البعثة ستناقش بيئة األعمال وسوق العمل: ملحس 1

 6ب   وفد اقتصادي مصري يشيد بالمستوى المتقدم للمدن الصناعية االردنية 2

 0ب   حت ال تتفاقم أزمة القطاع" صناعة االدوية"السبول تدعو الحكومة لدعم  4
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10 Murad, Zayani enhance Jordan, Bahraini ties 1 

1 Gas, oil exploration deal signed with new investor  2 

2 'Gov't to ensure working Jordanians not affected by Syrians' entry into labour market'  3 

10 China, Israel open talks on free trade deal  4 
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