
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/9/5102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (06365)  صحيفة الرأي

 56 مراد يشدد على ضرورة زيادة االستثمارات الصينية في األردن 0

 84 مراد يعرض أمام المشاركين بمنتدى التواصل الخليجي األردني فرصاً لالستثمار في قطاعات حيوية 5

 4 مكاتب السيارات السياحية في حدائق الملك عبد هللا بمهب الريح 3

 52 الحكومة تبدأ بتنفيذ مدن صناعية بالطفيلة ومأدبا والبلقاء وجرش 8

 52 ماليين دينار ارتفاع صافي االستثمار غير األردني لنهاية آب 3 2

 56 مستثمرو اإلسكان ينتخبون أعضاء جمعيتهم 6

 

 (08544) صحيفة الدستور

 55  الصين تتميز بدعمها المتواصل القتصادنا من خالل المنح والقروض الميسرة للمملكة": تجارة عمان" رئيس  0

 0  مليون الشهر الحالي 021الحكومة تصدر صكوكا إسالمية بقيمة  5

 50  مليار دوالر 51الحكومة االردنية تسعى لجذب استثمارات بقيمة : وزير التخطيط  3

 50 إلزاله معيقات التجارة العربية البينيةوزير الصناعة والتجارة تدعو  8

 50  انخفاض اسعار النفط لم ينعكس على كثير من السلع والخدمات": حماية المستهلك"  2

 

 (3941)  صحيفة الغد

 8ب  الصين تتميز بدعمها المتواصل لالقتصاد األردني: مراد 0

 8أ  خبراء يدعون لتحسين قدرات االقتصاد لدعم مشاركة المرأة بسوق العمل 5

 0ب  مليون دينار 548يرفد الخزينة بـ " الجيل الرابع" 3

 5ب  "صوامع الجويدة"رسمية تكشف مخالفة كميات قمح ضخمة للمواصفات األردنية في  كتب 8

 3ب  يقر تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص" األوراق المالية"مفوضي  مجلس 2

 8ب  حماية المستهلك تنتقد المبالغة برفع أسعار السلع والخدمات" 6

 8ب  قريباً في جمعية المستثمرين قريباً " كاتب العدل"مكتب خاص لـ  8

 

The Jordan Times (12120)                                                                                                                        Page  

10 Murad proposes several mega-projects to Gulf Arab investors  1 

1 Jordan seeks a ‘fair’ share of China investments 2 

2 ‘Agricultural exports drop by 7.5% in first eight months of 2015 3 

4 Made in Jordan Festival a positive step despite ‘weak marketing’- participants 4 

4 Korea donates $300.000 to support de-mining in Jordan Valley  5 

4 Malaysia’s former PM highlights country’s economic rise 6 
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