
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/3/3102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (01801)  صحيفة الرأي

 21 "تجارة عمان" تبحث تطوير العالقات االقتصادية مع السفير البريطاني 0

 2 عاماً من الحفظ في األدراج 02قانون الزراعة أمام "النواب" بعد  3

 23 رؤوس أقالم / بين وزيري المالية والصناعة 2

 22 صندوق النقد يبدأ مراجعة ثالثة ورابعة لالقتصاد األردني 2

 22 بعثة النقد الدولي تلتقي مسؤولي وزارة التخطيط 1

 22 نقابة المطاعم تؤكد أن مهاجميها ليسوا أعضاء 6

 22 بحث التعاون بين رجال األعمال القطريين واألردنيين 1

 22 الحلواني: سنوقع اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك العام الحالي 8

 21 مباحثات تجارية أردنية رومانية 9

 21 المكتب التجاري لجمهورية الصين )تايوان( في عمان يعلن عن إقامة لقاء عمل مع وفد تجاري من تايوان 01

 62 اقتصاديون: القطاع المصرفي اإلسالمي لن يكون بديالً عن التقليدي 00

 

 (06122) صحيفة الدستور

 0  دينار 111ال توجه لرفع قيمة مخالفة االشارة الحمراء الى  0

 1  دينار 2111توجه لزيادة الغرامة على العمال الوافدين المخالفين الى  3

 33  % من العاملين11% من الصادرات وتشغل 61وزير الصناعه : المنشأت المتوسطة تسهم بـ  2

 32  جمعية حماية المستهلك ساهمت في دق اجراس مدوية حركت المجتمع االردني 2

 

 (1881) صحيفة العرب اليوم

 02 3102العقبة االقتصادية الخاصة تضاعف ايراداتها في  0

 02 "البنك المركزي" حظر التعامل بالعمالت االفتراضية خاصة بـ البيتكوين 3

 02 وفد اقتصادي اردني يزور اندونيسيا االثنين لفتح افاق جديدة بين البلدين 2

 02 تراجع الطلب على الذهب في السوق المحلية 2

 01 دوالرات للبرميل 001تعديل اسعار المحروقات يوم الجمعة والنفط  1

   

  (2226)  صحيفة الغد

 01أ  بلتاجي يبحث مع وفد "التجارة األميركية" تعزيز مكانة عمان السياحية 0

 0ب  لرابع بأسرع وقت ممكنسليط: الحكومة تسعى الدخال خدمات الجيل ا 3

 0ب  قرشا لكل كيلو وات بالساعة 03الحكومة تشتري الكهرباء من "المتجددة" ب 2

 8ب  شهرا 00مليون دينار مستوردات المملكة من الخشب والفحم في  011 2
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1 Central bank warns against using `risky` virtual currency  1 

2 `Amman municipality spends over JD200,000 a year on traffic sign maintenance`  2 

4 Cisco to invest $6m in Badia Impact Fund  3 

4 Conference to produce recommendations to support SMEs  4 
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