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 الصفحة                                                                                                                                   (17146) صحيفة الرأي

 2 *الفايز والطراونة يبحثان مع السفير السعودي تطوير العالقات 1

 2 العين المجالي: اإلصالح االجتماعي مرتكز أساسي لإلصالح السياسي واالقتصادي 2

 6 *بحث تعزيز العالقات مع أرمينيا 3

 6 *مع أرمينياتفعيل اتفاقية التعاون الصحي  4

 10 العياصرة: منح تراخيص استيراد الحطب لخفض االعتداء على الغابات 5

 25 ارتفاع كميات اإلنتاج الصناعي في أيلول مقارنة بالعام الماضي 4.2% 6

 25 الفاخوري يطلع وفداّ أممياً على التحديات التي تواجه األردن 7

 25 مألف شقة مبيعة خالل العشرة شهور من العا30 8

 26 "االعتماد على الذات" استشراف للمستقبل وإرث لألجيال 9

 26 الشريدة يدشن المرحلة األولى من صوامع الحبوب في العقبة 10

 26 *اتفاقية لتحويل العاصمة الى مدينة ذكية 11

 48 الزبن: الصناعة الوطنية تضاهي منتجات عالمية 12

 48 *"تجارة األردن" تؤكد حرضها على تسويق األردن استثمارياً  13

 ه غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أعال

 (18071) صحيفة الدستور

 22  تفاهم لتقديم خدمات فنية ألعضاء غرفة تجارة عمانمذكرة  1

 1 التخطيط : االزمات االقليمية المتعاقبة أثرت سلبا على معدالت النمو االقتصاديوزير  2

 1 ترخيص السيارات العاملة بالتطبيقات الذكية خالل ايام 3

 21  صناعة االردن تنظم زيارات الى كينيا واثيوبيا وتنزانيا 4

 23 " منتدى االستراتيجيات االردني" يوصي بزيادة كفاءه التحصيل الضريبي 5

 23 2017" الدستور" تنشر مشروع نظام تصفية الشركات لسنة  6

 

 (3793) صحيفة السبيل

 4 مذكرة تفاهم لتقديم خدمات فنية ألعضاء غرفة تجارة عمان 1

 5 قروش دعم يومي للفرد المستحق بدل رفع أسعار الخبز 4.5 2

 6 اتفاقية تعاون بين "الغذاء والدواء" ونظيرتها اإلندونيسية 3

 

 (4487) صحيفة األنباط

 14 مذكرة تفاهم لتقديم خدمات فنية ألعضاء غرفة تجارة عمان 1

 3 الفاخوري: الحكومة تعمل على تطوير وتمكين بيئة األعمال 2

 

 ( 4763) صحيفة الغد

 3ب  مذكرة تفاهم بين أكاديمية "تجارة عمان" وجمعية "الشرق األوسط" 1

 2أ  مستخدمين لكل منشأة 10الرواشدة: السماح برفع العمالة الوافدة الزراعية لـ  2

 2ب   الزبن: صناعات وطنية تضاهي منتجات عالمية 3

 3ب   شركة واحدة تستكمل شروط "النقل الذكي" وتبدأ عملها الشهر الحالي 4
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3 Jordan Strategy Forum calls for more flexibility in taxes 1 

3 100 illegal workers arrested in 2 days — Labour Ministry  2 

4 Jordan, EU renew partnership on research and innovation in Mediterranean  3 

4 EBRD, GAM to transform Amman into a smart city 4 
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