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 26/10/2016ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                  (16768)  صحيفة الرأي

   23 األردن بالمرتبة العاشرة عربيا بحصة الفرد من الناتج االجمالي 1

   23 وزير المالية: بعثة "النقد الدولي" تبدأ المراجعة األولى 2

   23  درجات مبتعدة عن المخاطر االقتصادية 5يورومني: مرتبة األردن تتقدم  3

   23 اعالن/ تتقدم نقابة اصحاب المطاعم والحلويات االردنية بوافر التقدير والشكر لمعالي وزير العمل علي الغزاوي 4

   24 منصور: المنطقة الحرة بالرمثا ستوفر فرص عمل للشباب 5

   24 "الموقر الصناعية" تستقطب االستثمار الثامن خالل هذا العام 6

   24  تنموية"ايكيا" تشيد بالبنية التحتية االستثمارية لمنطقة المفرق ال 7

   44 خبراء: اقبال الصناديق العالمية على سندات "يور وبوند" يعكس ثقة المستثمرين باالقتصاد الوطني 8

   

   (17693) صحيفة الدستور

   1  الملقي : لم يعد بمقدورنا تحمل عبء الالجئين دون مساعدات دوليه حقيقية 1

   1  استعداد سعودي لصيغه توافقية حول تبعات رفع رسوم التأشيرات 2

   3 %40الى  30انخفاض ايرادات السياحة العالجية  3

   21  الضمان تشجع متقاعدي المبكر على العودة الى سوق العمل لتحسين حياتهم المعيشي 4

   22  في تقرير سهوله ممارسة أنشطة األعمال 118بة االردن في المرت 5

   22  الشهر المقبل 13التئام مؤتمر " قضايا االستثمار في االردن"  6

   

   ( 4386) صحيفة الغد

   5أ  الغزاوي: نسعى لتوفير ظروف عمل الئقة خالية من التمييز 1

   8أ   أشهر 8ماليين دينار صادرات المملكة الزراعية بـ  410 2

   1ب  لجنة حكومية تدرس مقترحا لدعم القمح بدل الطحين 3

   1ب   مليار دينار 1.3% لتتجاوز 1.2الشيكات المرتجعة ترتفع  4

   2ب   الجنيه المصري يستمر باالنخفاض 5

   2ب   نقابة الشاحنات تلوح باإلضراب احتجاجا على رفع رسوم تأشيرات الدخول السعودية 6

   3ب   أم امالء سياسي/ موسى الساكتغاز اسرائيل.. مصلحة اقتصادية  7

   3ب   "العمل" قرار منع حواالت العمالة الوافدة المخالفة يضبط السوق 8
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1 Jordan issues $1b, 10-year Eurobonds 1   

2 20,000 Russian tourists visited Aqaba this year — JTB 2   
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