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رئيس غرفة تجارة عمان وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والمدير العام وموظفو الغرفة يشاطرون آل صالح  1

وآل أبو هالله الكرام أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن هللا الحاج علي سليم أبو هالله )أبو يزن( شقيق السيد عبدهللا 

 *رئيس غرفة تجارة معان  صالح/

54 

 2 "العمل" تحدد شروط استقدام العمالة الزراعية الوافدة 2

 28 ة أعوامعناب: القطاع السياحي الحل لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية ونعمل لمضاعفة عائداته خالل خمس 3

 29 رئيس الوزراء: نحتاج إلى بناء تكتل اقتصادي متكامل بين األردن ومصر والعراق 4

 29 انطالق مؤتمر "آفاق االستثمار والتنمية المستدامة" في معان 5

 29 تدى االستراتيجيات األردنيسيف مديراً تنفيذياً لمن 6

 30 *أبو صعيليك يدعو إلقامة منتدى اقتصادي 7

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18375) صحيفة الدستور

 3 رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لبناء تكتل اقتصادي بين األردن ومصر والعراق 1

 19 المعشر يؤكد أن الحومة ستأخذ المالحظات في النسخة المعدلة لقانون الضريبة 2

 21 مليون دوالر 98رئيس الوزراء يعلن انطالق اعمال الصندوق األردني للريادة برأسمال  3

 21 أبو دلبوح: مشروع قانون الضريبة سيضر باالستثمار في المناطق التنموية 4

 3 رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لبناء تكتل اقتصادي بين األردن ومصر والعراق 5

 

 (4793) صحيفة األنباط

 13 "الصناعة والتجارة" تتسلم التقرير التقييمي من مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز 1

 13 "2018إيجل هيلز تشارك في المعرض "ريتش للهجرة واالستثمار العقاري  2

 13 إطالق النسخة الخامسة من "هوريكا األردن" الشهر المقبل 3

 

 (4041) صحيفة السبيل

 5 المستهلك" تحذر من ضغوط للحصول على إعفاءات ضريبية" 1

 

 (5069) صحيفة الغد

 1ب  خبراء: أجندات سياسية وراء وصفات صندوق النقد 1

 2ب  %5الرزاز: حل مشكلة المديونية يحتاج نموا اقتصاديا يتجاوز  2

 2ب  "مكاتب السياحة": الحكومة مسؤولة عن سوء جودة حافالت النقل 3

 2ب  الغرايبة: "معدل الضريبة" لم يلغ اإلعفاءات الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات 4

 3ب  تظاهرة اقتصادية في إسطنبول تشرين الثاني المقبل 5

 3ب  الطباع يقترح عقد منتدى استثماري أردني كويتي 6
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1 CBJ launches company to ‘solve funding problem for startups’ 1 

2 Solar cells expected to save UJ JD8-JD10 million in electricity expenses  2 

3 Razzaz discusses need of economic bloc with Egyptian, Iraqi officials  3 

3 8, 000 energy-saving lighting bulbs to be distributed to 1,600 families  4 
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