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 44 تجارة عمان تطالب باستغالل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة 1  

 2 مختصون يشخصون تحديات القطاع السياحي والحلول لترويج المنتج األردني 2  

 3 الفايز يقدر الدعم اإلماراتي للمشاريع الخيرية واإلنسانية في المملكة 3  

 4  "قانونية النواب" تقر "معدل التحكيم" وثالث اتفاقيات 4  

 6 منخفضة بسبب التحديات اإلقليمية 2017حنيفات: صادراتنا الزراعية ال 5  

 8 "العمل" تؤكد أهمية مساهمة المرأة بالتنمية االقتصادية 6  

 22 مؤشرات لقراءة المستقبل/ د. فهد الفانك 7  

 22 اعتصام المزارعين/ عصام قضماني 8  

 23 من الهايبرد %99تراجع الخزينة من التخليص على سيارات البنزين و 75% 9  

 23 إقبال متزايد محلياً على التسوق االلكتروني 10  

 23 *المصادقة على أسس االنضمام لبرنامج القائمة الذهبية الوطنية 11  

 23 منتدى االستراتيجيات األردني: حواالت المغتربين تؤثر إيجاباً على النمو االقتصادي 12  

 44 وفد اقتصادي الى سريالنكا نهاية أيار نهاية أيار لتعزيز التعاون 13  

 44 *د الطاقة النظيفةغرفة تجارة الزرقاء توقع اتفاقية العتما 14  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  
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 22 * مراد يؤكد ضرورة استغالل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة 1

 1 الملك: حريصون على تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري مع االمارات 2

 1 اتفاقيات مبدئية بين شركات أردنية وهندية عامله بتكنولوجيا المعلومات 5 3

 1  نسبة المؤمن عليهن من إجمالي المشتركين %28الضمان:  4
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 4 %60إعفاء العمال الوافدين الراغبين بالمغادرة نهائيا بنسبة  3  

   

 (4600) ة األنباطصحيف  

 12 مراد يؤكد ضرورة استغالل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة 1  

 12 .. رؤية اقتصادية لن تؤدي المطلوب منها2025األردن  2  
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 3ب  "تجارة عمان" تدعو الستغالل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة 1  

 1ب  %37.5انخفاض قيمة سندات الخزينة الحكومية  2  

 1ب  "االستثمار النيابية" تعلق المصادقة على "التجارة مع تركيا" 3  

 3ب   خبراء: تراجع االستثمار يفاقم معدالت البطالة 7  
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  1 Al Maktoum Foundation ready with plans to support Jordan’s development, youth  1 

  1 Ministry draws up JD602m healthcare plan for 2018-2022 2 

  2 Women’s rights activists in Jordan celebrate International Women’s Day 3 

  2 Females constitute 47 per cent of population in 2017 — DoS  4 

  
3 Government seeks to expand As-Samra Wastewater Treatment Plant, citing population 

growth concerns 
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3 SSC says female subscribers to social security account for only 28 per cent of total 1.278 

million  
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  3 Guest workers urged to benefit from overdue fees exemption 7 

  3 ‘New building by-law negatively affects housing sector investments’ 8 

  3 Jordan Tourism Board announces launch of ‘Art Destination Jordan’ 9 

  4 Government prepares plan to make society more inclusive for people with disabilities 10 
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