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 10 *إعالن غرفة تجارة عمان للسادة أعضاء الهيئة العامة 1

 2 الضمان: شمول العاملين في منشآتهم إلزامي 2

 4 لة العمالة الوافدة.. الهاجس األول لمزارعي األغوارمشك 3

 20 الطبقة الوسطى والضريبة/ عصام قضماني 4

 21 صناعيون: قرار تخفيض الكهرباء على القطاع يؤكد جدية الحكومة بدعم الصناعة الوطنية 5

 21 حمودة: مليونا طير انتاج المزارعين خالل الثالثة أيام األولى من رمضان 6

 21 *األعمال العرب يشارك باجتماع تنمية االستثمار بالدول العربيةاتحاد رجال  7

 22 الخرابشة: مؤشرات مبشرة لرفع كميات إنتاج الغاز الطبيعي 8

 40 اللوزي يبحث تحديات قطاع النقل مع ممثلين عن البنك الدولي 9

 40                                                        ٪ في الربع األول٩ع محفظة القروض الصغيرة ترتف 10

 

 (18256) صحيفة الدستور

 1  أبو علي : االستثمار لن يتأثر بتعديل قانون الضريبة 1

 1 هدى اليسى: االردن احد أبرز االسواق في الشرق االوسط بالسياحة العالجية 2

 1 مزاد علني آلرقام المركبات االكثر تميزا الثالثاء 3

 20 %40تراجع الطلب على االسمنت  4

 21 %20الحاج توفيق: حركة التزود بالمواد الغذائية الرمضانية قلت  5

 

 (9523) صحيفة السبيل

 3 عناب: ارتفاع أرقام المؤشرات السياحية 1

 4 اتحاد رجال األعمال العرب يشارك باجتماع تنمية االستثمار بالدول العربية 2

 

 (4673) صحيفة األنباط

 2 أبو علي: االستثمار لن يتأثر بقانون الضريبة المعدل 1

 12 ضان"حماية المستهلك تطلق حملة "نباتيون في شهر رم 2

 12 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3513 3

 

 ( 4949) صحيفة الغد

 10أ  اعالن أعضاء الهيئة العامة/ غرفة تجارة عمان 1

 1ب   ترجيح زيارة اسعار المحروقات والكهرباء الشهر المقبل 2

 2ب   تجار: ارتفاع األسعار يقلص السلة الغذائية لألردنيين 3
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3 Amman chamber’s exports up by 9% in first third of 2018 1 

3 Jordan Iraq Economic Association, Iraqi business council sign cooperation memo  2 

3 ‘Income tax law amendments aim to limit tax evasion, expand taxpayers base’  3 

3 Land Transport Commission , World Bank dicuss development projects  4 
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