
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/7/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (17017) صحيفة الرأي

ي موعدها .. ومالمح ثالث كتل لـ  1
 
   21 «غرفة عمان»انتخابات التجار ف

  4أمانة عمان تتكبد  2
 
   1 آالف دينار يوميا

ي  3
 
يبة المبيعات/ عصام قضمان    20 تخفيض ض 

ي « حرة الزرقاء»ألف مركبة الداخلة والمصدرة من  5.9 4
   21 حزيران الماض 

   21 «ماركا»توجه لطرح عطاء الستثمار مطار  5

ي توطي   الصناعة الوطنيةتهدف لتعزيز « المدن الصناعية» 6
 
اتيجيتها ف    40 استر

   40 ماليي   مسافر عتر مطار الملكة علياء منذ بداية العام 3نحو  7

   40 *ترليون 2,1مليار يورو وديونها تتجاوز  50فرنسا ستطلق خطة استثمار بقيمة  8

ي للمستهلك يطالب بمنع استخدام الزيوت المهدرجة بالصناعات 9    40 *االتحاد العرنر

   أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

   (17942) صحيفة الدستور

وع نظام النقاط المرورية لسنه  1    1 2017" الدستور" تنشر مشر

ي أوىل جلسات االستثنائية 4" النواب" يقر  2
 
   1  مشاريــــع قواني   ف

ونيا 3 يبة: إلزام المكلفي   بتسديد أي دفعات تزيد عىل خمسة آآلف دينار ألكتر    17  الض 

   17  تجار لـ " الدستور" : طلب ضعيف عىل مادة حديد التسليح محليا 4

   

   (3682) صحيفة السبيل

ي تداوالت بورصة عمان 1
 
كات الرابحة تفوق الخارسة ف    3 الشر

وعات المنظمة بالمملكة« الفاو»الحنيفات ومدير  2    7 يبحثان أوجه التعاون وزيادة مشر

" يؤكد وقوع خسائر للمزارعي   بسبب الحر...و  3 ي « الزراعة »"اتحاد المزارعي  
   7 تنف 

   

   (4358) صحيفة األنباط

اد الدواجن من بلجيكا"الزراعة"  1    4 تحظر استت 

ي مع سوريا والعراق 2
 
   13 الدرادكة: جاهزون لتعزيز الربط الكهربان

   13 "اإلحصاءات".. مسح لنفقات ودخل األرسة بنهاية الشهر الحاىلي  3

   

   ( 4634) صحيفة الغد

ي الربــع األول %21حواالت العمالة الوافدة ترتفع  1
 
   1ب   ف

ي داخل المملكة قبل نهاية  2
ر
وع أنبوب النفط العراف    1ب  2017ترجيح بدء تنفيذ مشر

   2ب  المزارع ألخذ الحيطة والحذر خالل موجه الحرحمادة يدعو أصحاب  3

   2ب   عناب: المهرجانات تنعش القطاع السياحي  4

ي والمساحة"شويكة تطلع عىل  5
   3ب  أتمتة خدمات " األراض 

ي  6
 
   3ب   وزير الطاقة يدعو لحلول للتعامل مع تحديات النظام الكهربان

   

 (4056) صحيفة الديار
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