
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5105/ 6األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06560)  صحيفة الرأي

 50 المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل: فريز 0

 5 اصرار حكومي على إبقاء التشريعات المعيقة لتطوير السياحة 5

 5 تتجاهل مشكلة العامالت الهاربات رغم الشكاوى المتكررة" العمل" 3

 50 ألف مربكة تم التخليص عليها للسوق المحلي في الربع االول 22.. 6

 50 النفط يقفز ألعلى مستوياته العام الحالي مع تراجع االنتاج الليبي 5

 

 (06061) صحيفة الدستور

 55 "االسالمي العربي" و" عمان تجارة" بين تفاهم مذكرة 0

 50 للمملكة دوالر مليون 511 ويصرف السادسة المراجعة يستكمل" الدولي النقد" لـ التنفيذي المجلس 5

 50 المقبل االثنين 5155 االردن وثيقة اطالق 3

 50 المقبل العام المملكة في االقتصادي النمو معدل% 6.5 6

 50 الخضراوات من عدد ألسعار انخفاضا تشهد المحلية السوق 5

 

 (6016) صحيفة العرب اليوم

 06 المسجلة الفردية المؤسسات أموال رؤوس انخفاض%  55 0

 

 (3161)  صحيفة الغد

 0ب  والمتوسطة الصغيرة المشاريع عقبات أبرز التمويل: فريز 0

 5ب عمان تجارة غرفة... تدريبية دورات إعالن 5

 3ب  "الثاني الحرير طريق" مؤتمر الطالق مباحثات 3

 5أ  بعمان" فاليت" خدمة اكشاك تزيل" االمانة" 6

 0ب  مستثمرين قلق تثير اإلقليم واضطرابات" الزيتي الصخر كهرباء" لتمويل مفاوضات 5

 المقبل االسبوع ”ICT“ لقطاع السنوي المسح اجراءات تباشر انتاج" 6
 5ب 

 3ب  المتجددة الطاقة لنشر الداعمة للدول حي مثال االردن: متخصصون 7

 1ب  احصائية تحول نقطة 5105 تعداد: الزعبي 8

 1ب  الثالثاء عمان في ينطلق االقتصادي آفاق مؤتمر 9

 

The Jordan Times (12017)                                                                                                                        Page  

2 ‘2025 vision to be launched Monday’ 1 

2 Industrialists to meet with PM, ministers after boycott   2 

2 Amman municipality continues crackdown on unlicensed valet services 3 
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3 ‘Jordan exports 200 tonnes of watermelon per day to Gulf states’  4 

3 ‘personal Status Law among world’s highly discriminatory’ laws against women’ 5 

 


