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فحةالص                                                                                                                                   (17686) صحيفة الرأي  

 22 مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي اإلجمالي 59.5% 1

 2 الملك: حريصون بالنهوض بمستوى التعاون االقتصادي مع فرنسا 2

 6 مجلس الوزراء يقر أنظمة وزارتي اإلدارة المحلية واالقتصاد الرقمي والريادة 3

 6 نقل النفط العراقي الى األردن نهاية األسبوع المقبل 4

 22 ألف 220ألف صاحب عمل مشمولون بالضمان من أصل  15 5

 22 *انخفاض الطلب على المواد الغذائية والرمضانية %70حمادة:  6

 23 االرتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين خالل شهر آذار 12.4% 7

 24 مليون دينار من النفقات الجارية والرأسمالية 168.5 المالية تطلب تخفيض 8

 24 توقع ارتفاع صادراتنا من األلبسة الى ملياري دينار 9

 40 السياحة الثلث األولمليار دوالر عائدات  1.7 10

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18609) صحيفة الدستور

 17  مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي االجمالي %59.9تجارة عمان :  1

 1  قرارات مجلس الوزراء 2

 1 رئيس بعثة " النقد الدولي": تحسن في أداء االقتصاد االردني 3

 1  الرياطي: القطاع التجاري بالعقبة يشكو تعقيدات المعاينه الجمركية 4

 17 " تجارة األردن" : المملكة قادرة على أن تصبح مركزا إقليميا لالقتصاد الرقمي 5

 المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير 

 (4209) صحيفة السبيل

 4 بالمئة نسبة مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي اإلجمالي 59.5 1

 1 إحالة تجاوزات في مؤسسة تطوير المشاريع االقتصادية إلى القضاء 2

 2 اقتصاد السوق االجتماعي/ د. جمال الحمصي 3

 3 الملك يبحث مع رئيس المفوضية األوروبية فرص توسيع التعاون 4

 3 "إنتاج": شركات االتصاالت وفرت بنية تحتية متقدمة تنافسية 5

 

 (5027) صحيفة األنباط

 4  نسبة مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي 59.5% 1

 7 1مليار دينار في الربع/ 27.54ارتفاع صافي الدين العام لألردن إلى  2

 

 ( 5303) صحيفة الغد

 1ب  مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي اإلجمالي 59.5% 1

 1ب  مليار دينار 28.91ارتفاع إجمالي الدين العام إلى  2

 3ب  سيريسوال : تحسن إيجابي باالقتصاد األردني 3

 3ب  سد الفجوة في مجال التقييس/ غازي الجبور 4

 

The Jordan Times (13243)                                                                                                                                                        Page 

1 ‘NEPCO reform, reducing employment costs must be priority for Jordan’  1 

2 Princess Dina calls on JSMO to update technical regulations of tobacco  2 

3 Tourism revenues up 6.1% to1.7b in T1-2019 3 
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