
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/6/2018ربعاء األ
الصفحة                                                                                                                                   (17356) صحيفة الرأي  

 21 تجارة عمان تبحث تعزيز خدمات "األونروا" 1

 21 ديرانية : الطلب على الدينار قوي مع اقتراب عيد الفطر 2

 21 *مليون دينار مدفوعات إي فواتيركم لنهاية أيار ٢٦٥٣ 3

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18280) صحيفة الدستور

 15 " تجارة عمان" تبحث تعزيز خدمات األونروا 1

 1 السفير السعودي: االردن تحمل أعباء لم تتحملها دول عالية الدخل 2

 1 " مجلس اإلنشاءات األردني"إنشاء  3

 1  " المالية": بالتصريحات اإلعالمية الوزير واألمين المخولون العام 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3973) صحيفة السبيل

 5 "تجارة عمان" تبحث تعزيز خدمات األونروا 1

 1 توقعات بافتتاح معبر "نصيب" نهاية العام 2

 4 تغييراً في نهج الحكومة االقتصاديمواطنون وخبراء: ال نتوقع  3

 

 (4697) صحيفة األنباط

 8 تجارة عمان تبحث تعزيز خدمات "األونروا" 1

 2 اتفاق على زيادة حجم االستثمارات الكويتية في األردن 2

 5 ألف دينار 25وثيقة مسربة تكشف عن دعم هيئة االستثمار لمؤتمر بـ  3

 

 ( 4973) صحيفة الغد

 4أ   الملك وأمير الكويت يؤكدان حرصهما على زيادة حجم االستثمارات الكويتية في المملكة 1

 5أ   قانون الجرائم اإللكترونية حقوقيون يطالبون بحوار حول 2

 1ب  ملف الفقر: ما بعد االستراتيجيات، انتشال الفقراء من "جيوبهم" 3

 1ب  %244إي فواتيركم" ارتفاع مدفوعات " 4

 2ب  خطة رقابية على األسواق في عيد الفطر 5

 3ب   محروقاتتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية بعد تحرير سوق ال 6
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1 Kuwait to increase investments in Jordan, enhance economic cooperation 1 

2 14th Souk JARA to kick off June 22  2 

3 Child labour on the rise in Kingdom  3 
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