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 صحيفة الرأي )17612(                                                                                                                                   الصفحة

 29 الرزاز يوعز بتكليف جهة محايدة لتحديد أي مسؤوليات أو تقصير 1

 27 *إعالن هام/ إعالن غرفة تجارة عمان للسادة التجار 2

 28 *أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريبإعالن  3

 1 لجنة لرصد أضرار المزارعين في وادي األردن 4

 27 ٪ 11أرباح قطاع االتصاالت تتراجع  5

 28 نتقال إلى نمو القطاع الخاصاعتماد الرؤية الملكية في التحول االقتصادي واال 6

 29 مطالب بتعويض التجار المتضررين من مياه األمطار 7

 29 دعوة الى عدم اإلساءة لواقع االستثمار في األردن 8

 29 الضريبة: اليوم أخر فرصة إلعفاء الغرامات 9

 29 *"الصناعية الصغيرة والمتوسطة" تسعى للوصول لألسواق العالمية 10

 ه غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أعال

 (18535) صحيفة الدستور

 19 " تجارة عمان" تقرر تأسيس " صندوق المخاطر" للمساهمة بتعويض المتضررين من التجار 1

 1 أمين عمان لـ " الدستور": إعفاء تجار وسط البلد المتضررين من رسوم المهن والنفايات لمدة عامين 2

 1  " المياه": لجنة لتعويض المزارعين المتضررين من فيضان سد الملك طالل 3

 4 الرزاز: الوضع في وسط البلد " مؤلم" وسنقف بجانب المتضررين 4

 4  *رؤية الملك تتركز على االنتقال الى نمو القطاع الخاص المدعوم من الشباب االردني 5

 17  متوسطة" االقتصادي واالجتماعي" : التمويل أبرز تحديات المشروعات الصغيرة وال 6

 17  معرض للصناعات االردنية في جنين نيسان المقبل 7

 19 كفانا جلدا للذات / العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة االردن 8

 19 حمادة يطالب بتعويض التجار المتضررين من مياه االمطار 9

 

 (4155) صحيفة السبيل

 5 تجار وسط البلد يفوضون محامي "تجارة عمان" لتعويضهم قانونيا   1

 1 شركة أردنية محلية بمعرض الصناعات األردنية في قطر األربعاء 100 2

 5 الكباريتي: الظروف الجوية كشفت خلل البنية التحتية 3

 

 (4953) صحيفة األنباط

 4 الغانم: لن نترك األردن وحيدا  يواجه التحديات وستظل الكويت تتقدم الدعم 1

 4 لزبن: الصحة تواجه تحديات جمة تحول دون تحقيق رؤيتها اإلصالحيةا 2

 5 واقع التواصل االجتماعي دعما  للتجار"يال على البلد" وسم يشعل م 3

 6 بصبوص: العام الحالي سيشهد تطورا  ملموسا  بتنفيذ المشاريع 4

 7 الشركات الصناعية وضمان القروض تدعمان الصناعيين 5

 

 ( 5229) صحيفة الغد

 1أ  إعالن هام/ إعالن غرفة تجارة عمان للسادة التجار 1
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 8أ  من حق التجار المتضررين اللجوء الى القضاءالحكومة واألمانة:  2

 10أ  تجار يبادرون باللجوء الى القضاء ودعوات لمحاسبة المقصرين بالمنخفض106 3

 8أ  قانونيون: من حق متضرري وسط البلد الحصول على تعويض عن خسائرهم 4

 10أ  الطباع: يطالب امانة عمان بتعويض التجار المتضررين 5

 13أ   الطراونة: على الجميع التحمل للخروج من الضائقة االقتصادية 6

 1ب  الطباع: البنية التحتية أساس توطين االستثمارات وجلبها 7

 2ب  المركزي: يستعرض الشمول المالي في المملكة ضمن اجندة مبادرة لندن 8
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1 Task force launched to follow up on implementation of London initiative outcomes  1 

2 Aqaba forestation project finds support at London initiative  2 

3 Gov’t in London signs hundreds of millions worth agreements in soft loans, grants  3 

4 Flooded downtown traders to be exempted of some fees for two years – GAM  4 
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