
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/9/5102اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06161)  صحيفة الرأي

 61 مليون دينار لنهاية آب 718تصدر شهادات منشأ بـ " تجارة عمان" 0

 4 اجراءات حكومية لضبط المتاجرة بالعمالة الوافدة في الزراعة 5

 04 "صناعة اربد"جدل حول شرعية عضوية بعض أعضاء مجلس  1

 10 مليون دوالر 999السفير الصيني يعلن عن أكبر استثمار لبالده في االردن بقيمة  4

 10 اليوم.. حوارية عن العالقات االردنية الصينية".. الفرص والتحديات" 2

 11 اليوم.. رئيس الوزراء يرعى افتتاح معرض المنتجات الصينية 6

 11 ألف شقة بيوعات االردنيين واألجانب خالل الثمانية شهور الماضية 7.68 7

 11 توقعات ايجابية لألردنيين عن مستقبل االقتصاد: استطالع 8

 11 من معدل االستهالك في المملكة% 99قطاع الصناعات الغذائية المحلي يغطي : العبدلالت 9

 14 نتطلع إلقامة شراكة استراتيجية خالل زيارة الملك: السفير الصيني 01

 14 افتتاح أول مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في البادية الشمالية 00

 14 "المركزي"مليار دينار االحتياطات االلزامية والفائضة لدى  96.7 05

 61 من قيمة األوراق المالية للبنوك يحوزها االستثمار غير االردني% 9. 01

 

 (07589) صحيفة الدستور

 71  مليون دينار 718تصدر شهادات منشأ بقيمة " تجارة عمان"  0

 1  فواز الحسن رئيسا لجمعية مستثمري قطاع االسكان 5

 1  االردن في سوري الجئ الف 5522 لـ نقدية مساعدات 1

 8  والتجارية والسياحية الصناعية المنشآت لترخيص شرط الكاميرات  تركيب 4

 71  ايلول نهاية حتى% 21 بنسبة الضريبة غرامات إعفاء 2

 79  االقتصادية البلدين لعالقات جديدة افاقا ستفتح الصين الى الملك زيارة:  اقتصاديون 6

 79  "العربية والدول الصين معرض"   في االردنية المشاركة فعاليات ابرز 7

 

 (1980)  صحيفة الغد

 5ب  مجاالته مختلف في الوطني لالقتصادي أساسي شريك الصين: مسؤولون 0

 1أ  دوالر مليارات 1 بـ االساسية بالسلع المملكة لتمويل اتفاقية 5

 1ب  دينار مليون 16422 بكلفة العاصمة لمحافظة التنموي البرنامج تناقش الحكومة 1

 

The Jordan Times (12121)                                                                                                                        Page  

1 $ 3b deal with Islamic financer to secure government purchases  1 

2 Gov’t team concludes field visits to discuss governorate development programmes 2 

8 Manufacturing sector under pressure by Fahed Fanek 3 

10 Data rank Iraq as top beneficiary of ACC’s certificates of origin 4 
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