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 الصفحة                                                                                                                                  (02560)  صحيفة الرأي

 01 بدران رئيسة شبكة سيدات أعمال الشرق األوسط وشمال أفريقيا 0

 6 لبلدهم" ةالجنسيات المقيد"كفالة مالية على مكاتب السياحة لضمان عودة سياح ": الداخلية" 6

 0 إمهال العمالة السورية ثالثة أشهر لتصويب أوضاعها: أبو نجمة 0

 01 زيادة الصادرات للخليج": الزراعة" 4

 01 يؤكد على أهمية التدريب وفقاً الحتياجات العمل: القطامين 5

 62 فهد الفانك/ إنقاذ الصناعة األردنية  2

 62 عصام قضماني/ محامو الغذاء الفاسد وثغرات الجمارك  6

 66 التكنولوجيا يزيد دقة وسرعة إصدار البيانات المالية الحكوميةتوسيع استخدام : وزير المالية 8

 66 من األردنيين يستخدمون تطبيقات البنوك لالستفسار عن حساباتهم% 89 9

 68 لحشد دعم اضافي لتنمية المحافظات" األمريكية للتنمية الدولية"اجتماع مع : فاخوري 01

 69 حمودة يطالب بإخضاع بيض المائدة لضريبة الصفر 00

 

 (06492) صحيفة الدستور

 60 ريم بدران رئيسة لشبكة سيدات أعمال الشرق األوسط وشمال أفريقيا 0

 0 االستثمارات العراقية في األردنمليار دوالر حجم  05 6

 2 صادراتنا للعراق معفاة من الجمارك": الصناعة والتجارة " 0

 60 لجنة وزراء التجارة توافق على انضمام لبنان وفلسطين من الناحية الفنية الى اتفاقية اغادير 4

 66 حول اتفاقية تسهيل التّجارة" الجمارك"ورشة عمل إقليميّة تعقدها  5

 

 (4089)  صحيفة الغد

 0ب   بدران رئيسة لشبكة سيدات أعمال الشرق األوسط وشمال افريقيا 0

 01أ  النظام االقتصادي والبنكي االردني مفتوح وآمن: النسور 6

 0ب   طوقان يتوقع تحميل الوقود النووي بالمفاعل البحثي االسبوع المقبل 0

 0ب   بعثة صندوق النقد الدولي تنهي زيارتها للمملكة 4

 0ب  لم نتلق مخاطبات رسمية بشأن فرض رسوم جمركية على الصادرات االردنية للعراق: الحكومة والسفارة العراقية 5

 0ب   مليار دوالر حجم استثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بالمملكة 0.2 2

 

The Jordan Times (12299)                                                                                                                        Page  

1 Jordanian, Iraqi businessmen seek joint trade zone  1 

1 No single case od corruption recorded in five years- ensour  2 
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