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 28/8/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17071)

ن عمان يبحث مشاري    ع ممولة من البنك األوروب    1  2 أمي 

  القطاع الخاص 2
ن
ن ف ن االستقدام وتشغيل األردنيي   3 وزير العمل: تقني 

يبية  3  22 ا؟/ د.فهد الفانكلماذ -هبوط اإليرادات الضن

4   
ن
 22 األردن ومنظمة التجارة العالمية/ عصام قضماب

  البنوك 10.1 5
ن
 23 مليار دينار ودائع غي  استثمارية ف

 44 *الحرارة واالنتقال من عروة ألخرى ترفعان أسعار الخضار والفواكه 6

يبة القيمة المضافة بمعدل  7  44 %5اإلمارات تفرض ضن

 

 (17996) صحيفة الدستور

كة امنية متواطئة مع إشائيل 11 1 كة اردنية تنه  تعاقداتها مع شر  1  شر

 17  الهندية-توقيع مذكرة إلنشاء الغرفة العربية 2

  العاشر من أيلول 3
ن
وع الخارطة االستثمارية ف  17 اطالق مشر

جمة الرؤى الملكية السامية لتطوير العمل الجمرك   4
 17 الحمود يوعز بير

 

 (3728) صحيفة السبيل

يبة الدخل سيؤدي إىل مزيد من اإلفقار والتجوي    ع 1  4 اقتصاديون: تعديل قانون ضن

 من الفواكه اإلشائيلية تغزو األسواق  122 2
ً
  طنا

 5 المحلية الشهر الماضن

ن  3  5 األردن يستورد أغلب حاجته من الثوم من الصي 

 

 (4412) صحيفة األنباط

 14 طن خضار وفواكه ترد لسوق الخضار المركزي 2926 1

 

 ( 4688) صحيفة الغد

  سوق العمل بالمملكةاا ألف طفل سوري  1
ن
 7أ   منخرطون ف

2  :  
ن
  هاب

  اربد 3بنن
ن
 7أ  آالف محل تجاري غي  مرخص ف

 3ب  : زيادة عدد طوابق األبنية يشوه ويعارض التنمية المستدامة"أمانة عمان" 3

 3ب  صناعة عمان" تبحث تعزيز الصادرات األردنية اىل رومانيا 4

 

 (4102) صحيفة الديار

 3 اجتماع يبحث مراحل اصدار البطاقة الذكية 1

ن الصح   2  4 نظام معدل للتأمي 

ن يبحثان التعاون بالمسح الجوي 3  4 األردن والصي 
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2 MoU signed to establish Arab-India trade chamber  1 

2 New e-service for supervising transport, treatment of hazardous waste launched  2 
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