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حةالصف                                                                                                                                   (17689) صحيفة الرأي  

 26 مجلس مشترك بين المالية وتجارة عمان لمعالجة قضايا التجار 1

 26 إعالن غرفة تجارة عمان/ إعالن شراء خدمات تخطيط وتنظيم وتنفيذ برنامج المسابقة البحثية األولى للغرفة 2

 1 ال رفع ألسعار الكهرباء ولجنة لدراسة الملف 3

 1 الرزاز يناقش مع نواب الملف االقتصادي واالستثماري.. اليوم 4

 2 األردن وبولندا يشكالن فريق عمل لتعزيز التعاون االقتصادي 5

 2 أشيرة العالجيةالمستشفيات الخاصة ترحب بإقرار الت 6

 25 حظر إدخال األلعاب النارية إال للمرخصين 7

 25 تكثيف الرقابة على محالت بيع المالبس والحلويات 8

 25 برنامج وطني لإلصالح المالي واالقتصادي قريبا 9

 25 األسبوع الماضيقرشا  30الذهب يتراجع  10

 48 % تراجع الطلب على الدواجن 30 11

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18611) صحيفة الدستور

 16  مجلس مشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة عمان 1

 1  ال رفع ألسعار الكهرباء 2

 1  " الضمان" تحذر من االقبال على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة 3

 1  مطالبة بتثبيت ضريبة صفرية على الحليب الخام 4

 1  واالحذية بالنصف الثاني من الشهر الفضيل  توقعات بتحسن الطلب على االلبسة 5

 فر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير المتو

 (4210) صحيفة السبيل

 4 مجلس مشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة عمان 1

 1 تعديالت على نظام استثمارات غير األردنيين 2

 3 إرادة ملكية بالموافقة على أنظمة وزارتي اإلدارة المحلية واالقتصاد الرقمي والريادة 3

 

 (5030) صحيفة األنباط

 2 مجلس مشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة عمان 1

 7  نائب عمدة شنغهاي يؤكد اهتمام الشركات الصينية في االستثمار باألردن 2

 

 ( 5303) صحيفة الغد

 2ب  مجلس مشترك بين "المالية" و"تجارة عمان" 1

 2ب   غرفة تجارة عمان / اعالن شراء خدمات تخطيط وتنظيم وتنفيذ برنامج المسابقة البحثية األولى للغرفة 2

 1ب  مليون دوالر من البنك الدولي لدعم مشروع الصحة الطارئ 200 3

 1ب   مخزون القمح يغطي استهالك عام 4

 1ب   شركات صينية كبرى مهتمة باالستثمار في األردن 5

 2ب  نلوم الصندوق واللوم علينا/ تحليل اقتصادي 6

 4ب   خبراء: غياب التخطيط االستراتيجي في الطاقة المتجددة يقلل من نجاحات القطاع 7

 4ب   "الطاقة" تواصل متابعة تنفيذ المشاريع "المتجددة" المتعاقد عليها 8
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- Jordan, Poland to form taskforce to enhance trade, economic exchange 1 

- Program in the making to reform energy, transport, finance sector   2 

- No increase to electricity prices – official  3 

- Private health providers upbeat as visa rules change 4 
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