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 3 اعالن صادر عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ألصحاب العمل بخصوص زيادة نسبة االشتراكات 2
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 18 .212مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع كوريا عام  2322:وزير التخطيط 1
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 (1.2.)  صحيفة الغد
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 2ب  مليون دوالر لدعم الخزينة 19.اميركا تحول  2

 2ب  نسبة االنجاز في مشروع المفاعل البحثي% 11 .

 2ب  %21ارتفاع الطلب على االلبسة والشكوالته  2

 2ب  اسعار الدواجن تستقر على ارتفاع بسبب تدني الطلب 2
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 .ب  % 232عجز الميزان التجاري يرتفع  1

 .ب  سنوات 2االردن واجه الكثير من الصعوبات في مجال الطاقة على مدار : حامد 1
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1 Cabinet endorses gas deal with Shell  1 

2 High energy bill taking toll on economy-energy minister  2 

3 Gas station owners syndicate urges gov’t to lower fuel prices by 10%  3 

10 Jordanian exports up by 6.1 per cent-official data 4 

 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/

