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 الصفحة                                                                                                                                  (00532)  صحيفة الرأي

 2 خطة تسويقية عاجلة وجدول زمني للخروج من أزمة القطاع السياحي 0

 2 تبحث الواقع السياحي لمدينة البتراء" السياحة النيابية" 5

 52 اليوم وغدا  % 033إعفاء كامل الغرامات ": الضريبة" 0

 52 قبيل تعديل المحروقات" برنت"استقرار أسعار  4

 44 األردن تمكن من التحول من السياسات النقدية االنكماشية لسداد عجوزات الموازنات العامة: تقرير 2

 

 (03005) صحيفة الدستور

 0  لالتفاق على شكل التعاون المستقبلي" النقد الدولي " مفاوضات مع  0

 0  مليون دينار عجز الموازنة نهاية العام الماضي 043381 5

 2  حركة التصدير الى سوريا قائمة ومستمرة" الزراعة"  0

 53 جلسة خاصة عن االردن في الملتقى االستثماري اإلماراتي 4

 53 مليارات دينار صادرات المملكة الصناعية خالل العام الماضي 2 2

 

 (0003) صحيفة العرب اليوم

 04 للمستهلكين توضح آلية إرجاع فروقات تعرفة الكهرباء" الطاقة والمعادن" 0

 04 في كانون الثاني  مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة 000 5

 02 أونصة في شهر واحدألف  000من الذهب " المركزي"زيادة احتياطات  0

 

 (0454)  صحيفة الغد

 5أ  "عاصفة الحزم"القطاع التجاري يشيد بالمشاركة االردنية في  0

 0ب  ميغاواط الحمل الكهربائي االقصى المتوقع بالصيف 0533 5

 0ب  %0النقد المصدر ينخفض  0

 5ب  اقتراب الصيف ينعش آمال تجار المالبس 4

 5ب  اختتام المعرض االردني الدولي لمنتجات الزيتون 2

 0ب  االسواق االفريقية متعطشة لمنتجات الصناعة االردنية: حتاحت 0

 4ب  االزمة االقتصادية المقبلة: االسواق الناشئة 3
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1 Jordan, IMF to negotiate programme extension 1 

2 2500 tonnes of vegetables exported to Syria in three days’ 2 

3 5.6% of Jordan Rsponse Plan funded so far-Fadkoury 3 

3 Urgent plan in the works to ‘salvage’ tourism sector 4 

10 Jordan industry chief sees potential in African markets 5 
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