
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/5/2017السبت
   الصفحة                                                                                                                                 (16974) صحيفة الرأي

   2 *مختصون: األردن مؤهل الستضافة سياحة المغامرات 1

   14 سندات الدوالر بفوائد عالية/ د.فهد الفانك 2

كات  3    16 ريادية: المشاركة فرصة لتحقيق اإلنجازات وعرض الفرصشر

   17  ية لالستثمار االهتمام الملكي يضع قطاع الطاقة المتجددة أمام فرص واعدة ومستقبل 4

ي  5
 
   17 حزبيون: انعقاد "دافوس" رسالة تؤكد للعالم األمن واالستقرار األردن

ي المنطقة 6
 
ز دوره المحوري ف اء: "المنتدى" يعزز مكانة األردن استثماريا ويبر    18 خبر

   رأيلصحيفة ال *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية

   (178900) صحيفة الدستور

   1  مليون دوالر قرض ميرس من البنك االسالمي للتنمية لالردن 100 1

   1  حملة مكثفة عىل مخالفات الوقوف المعيق لحركة السب   2

ي منطقة البحر الميت 3
 
   2  الملك يفتتح فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي اليوم ف

   

   (3646) صحيفة السبيل

ي إربد 1
 
   1 إتالف رب  ع طن من األسماك الفاسدة ف

وعي أبراج عبدون  2    3 مليون دينار 90والبوابة الذهبية بكلفة الشواربة يضع حجر األساس لمرسر

ي بورصة عمان  3
 
ي المئة 25.5تراجع حجم التداول األسبوعي ف

 
   3 ف

   

   (4315) صحيفة األنباط

   4 النفط يرتفع وسط آمال بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج 1

   

   ( 4592) صحيفة الغد

   6 ألف نزيل يتلقون عالجا بالمستشفيات الحكومية بكلفة نصف مليون دينار 21.5"الصحة":  1

ي قطاع السياحة 2
 
   7 وادي رم منطقة جذب لدعم جذب لدمج التنوع الحيوي ف

وط النجاح لخطة تحفب   النمو االقتصادي 3 ام الحكومي يوفران شر
   8 الرعاية الملكية وااللب  

4 " ي "االقتصادي العالمي
 
ى ف    9 قطاع النقل أمام تحدي تسويق مشاريعه الكبر

   12 اقتصاديون يعولون عىل دافوس الستقطاب االستثمارات 5

ي وصمام األمان النقدي 6
   13 "المركزي" مرساة االقتصاد الوطن 

   15 الدرادكه يرجح إنجاز الممر األخض  خالل الرب  ع األخب  من العام المقبل 7

   

   (4021) صحيفة الديار

اتيجية منعة عمان 1    3 اطالق اسب 
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1 King to open World Economic Forum today 1   

2 Jordan, Iraq on ‘good ground’ for joint work, country reconstruction — Iraqi 

president 

2 
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2 Regional labor market needs education, investment, regulations reform- report *  3   

2 Farmers to receive reduced water supply as wet season ends  4   

3 Three Jordanian universities among top 28 academic institutions in Arab world  5   

3 Abdoun Towers, Golden Gate projects inaugurated  6   

   The Jordan Times* الخبر أعاله غير متوفر على الموقع اإللكتروني لصحيفة 
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