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 ٧٤ مليون يورو منحة هولندية ل�ردن حتى ٢٠٢٣  

   »المالية«: العجز بعد المنح يتجاوز ١٫٠٣ مليار 
دينار لنهاية آب 
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منتدون: ٢٣٪ من الصادرات السلعية ا�ردنية 
تذهب للسوق ا�ميركي
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 اجتماع يبحث استراتيجية عمل 
مجلس بلدان أغادير 



      




      


 
    



      
    
      
      
      


      
     
  
     




     

  
    
     

     
   

     




     
     
     



     
     
     





 ارتفاع أسعار النفط والذهب عالمي3  




     
      



      
       
      


     
       
      





  


     




     
      






 الجغبير: المملكة أمام فرصة للتحول إلى دولة ا7نتاج 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود والتداول عند ٤ ماليين دينار 







 
        






         









         






        
       
         




        
        
      
        



       
        
       

 





       
       
     


       

       
        






 خبراء: ارتفاع المديونية متوقع في ضوء الجائحة  

     


    

    
      
     
     



      

     
   

  
     

    
      
    

      
     






      
 
     




     



    





 

 
    

      
     

  
     





    
     



    





     



     



 







    


    
      

    
 


    
   
   

     
    




    

     

     
      







    
 













     


     
      


    
      
    

      




الجمارك تحبط تهريب سجائر إلكترونية

 صدور النظام المعّدل للشمول 
بتأمينات »الضمان« 
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توصية بإجراء مسح شامل لمتلقي خدمات مؤسسات التنمية 


   

   
     











    


      
     
    

 
     
     


  



      
   
   
     

    
    


 
    
    
   





    

     

    


   


     
     
 
  
      

   
    


     




    
     



   
     
  

    
      


 
     
  
    






٧٤ مليون يورو منحة هولندية ل)ردن حتى ٢٠٢٣

اتفاقية 9نشاء أكاديمية ل)من السيبراني والذكاء االصطناعي



    



      


      

     
   


 


     

    


    
    
    
    


    



     
    
   


     


  
     
    


     

     
     
    

   
   

 

  
    


    


     
     
     



     
      
     
   
  

     
  

 
    
    
  
  

    


    
   
 

 

   

   
     
   







    

   
    

    

  
     

    
    






     
    
 



    


    
    

    
   
    
 


     
  


   






    
 
     
  
     



 
   










     
      

     
   

    


    
     
    
  

     


    
     
     
    
     
      
    
   



      


     
     
    
     
     
      


 
 
     


   
     


   
   





    
   


    

    
     


   


      
     
     
    


 
     




    





 بحث االعتراف المتبادل بشهادات 
المطابقة للمواصفات بين اAردن وتونس 

» المركزي اAوروبي« يحذر من وقف مبكر 
للمساعدات العامة لمواجهة الوباء 

 ارتفاع كبير بعدد طالبي تعويضات 
البطالة في الواليات المتحدة 

 الضمان: تعلق دوام إدارة فرع العقبة.. 
اليوم 








     
    
     
     


 
     

  
     

    
 












     
      
    










   
      

       

      









    
 
     
     




     
    
       




     


      


   




      
      

 
      
 
      






     
    
      
      


      






      
 


      

     



»سوق جو« يوفر فرصة تسويق إلكتروني 
لمنتجات المرأة في إربد 
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راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع

 


لندن تعرض ميزانيتها في مواجهة 
»الطوارئ االقتصادية«
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