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 تقديم رئيس المجلس

واصل البّناء ثمرة للتّ ذلك  إذ ُيعد   ،2115عام ا السنوّي هذا العام على أبرز ما قام به المجلس في تقريرن زركّ 
على تحقيق هدفه األسمى بتقديم المشورة للحكومة  باستمرار دؤوب المجلس؛ ففاعل مع الحكومة والبرلمانالو 

حــول واب المختلفــة برأيــه جــان مجلــس الّنــفــي رفــد ل ســاهم أّنــه اطنين، كمــافــي الجوانــب التــي تمــّس حيــاة المــو 
 عليه.جملة من القوانين المعروضة 

ة حيوّيــالمواضــيع الأو  ،القائمــة حاليــا   القضــاياحــول  عــّدة ةحوارّيــلقــاءات  وعلــى صــعيد الحــوار، عقــد المجلــس
يماناالجتماعيّ ركاء ة للحوار بين الشّ منصّ  بعدِّه  ربأهمية الحوار البّنـاء والفّعـال فـي اسـتنباط األفكـامنه  اين، وا 

 .شريحة من ذوي الخبرة واالختصاص ة على توافقات بين أكبرالمبنيّ  من أجل تقديم المشورة الحصيفة

مــن  ا  عمــل جاهــدبــين المجــالس الشــقيقة والصــديقة، ف يــاديّ المجلــس فــي دوره الرّ  اســتمرّ  علــى الصــعيد الــدوليّ و 
بغيــة التركيــز علــى دور  ،خــ ل المــؤتمرات الدولّيــة علــى اســتثمار ع قاتــه مــع الفــاعلين فــي المجتمــع الــدوليّ 

 اء ذلــك،يتحملهــا جــرّ  التــي االجتماعّيــةو  االقتصــادّية وحجــم األعبــاء ،اإلنســانّي فــي استضــافة ال جئــين األردنّ 
ردنـي وعلـى رأسـها االسـتثمار، عنـى بهـا االقتصـاد األوركز المجلس هذا العـام علـى المواضـيع الحيويـة التـي يُ 

المجتمـــع  جنبــي فيـــه بغيـــة حـــ ّ الوضــع االقتصـــادي فـــي األردن وأهميـــة االســـتثمار األ إبـــرازعلـــى  عمـــلكمــا 
 .ردنالدولي على دعم األ

كــان الــداعم األكبــر  األردنّ ة دوره االستشــارّي فــي أهمّيــببأهدافــه، و  عــاملين فيــهالو  إّن إيمــان أعضــاء المجلــس
مـن  كر الجزيـل إلـى كـلّ بالّشـ رصـةهـذه الف ا  أتقـدم منتهـز  هج؛ ولـذلكواألساسّي الستمرارنا بالعمـل علـى هـذا الـنّ 

عطــي هــذا أن ي افــي العــام الماضــي، متمنيــ حققهــا المجلــساإلنجــازات التــي فــي مــوظفين و  مــن أعضــاءســاهم 
 من اإلنجازات في السنوات المقبلة. ، وأن يكون بمثابة دافع لتحقيق مزيد  حول ما ُحقِّق ا  وافي اصالتقرير ملخّ 

ّيـــاكم فـــي خدمــة وطننـــا الغـــالي، فـــي ظــلِّ وّفقنــا ا   الملـــك  ،رايـــة مليكنـــا المفـــدج صــاحب الج لـــة الهاشـــمية وا 
 عبدا  الثاني ابن الحسين المعظم.

 رئيس المجلس
 الش رعمنذر  الد كتور
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 :الــــرؤيـــــــــة

ين، مـن خـ ل إشـراك ممثلـي الهيئـات والخبـرات االجتمـاعيّ ركاء للحوار وبناء التوافقـات بـين الّشـ إطار وطنيّ 
 .وتقييمها التشريعات والسياساتة في مراجعة المهنيّ 

 

 :الــرســالـــــــة

ــ فّعــاال   ا  نهجــوتعزيــزه بعــدِّه  ،كافــة األطــرا شــراك بإ مأسســة الحــوار اإليجــابيّ  ة بــين للوصــول إلــى  راء توافقّي
ة علـــى ة والتشــريعيّ بمــا يســـاعد الســلطتين التنفيذّيـــ ،أصــحاب الع قـــة والشــركاء حـــول السياســات والتشـــريعات

ـــر الشــركاء المتوافــق عليهــا، وصــوال   ة إلــى تحقيــق تنميــة اقتصــاديّ  اتخــاذ قــرارات وسياســات تراعــي وجهـــة نظـ
 ة متوازنة ومستدامة.يّ واجتماع

 

 :قيــمنـــــــا

  ّعلى أساسه. االجتماعيّ و  ترسيخ تقاليد الحوار وبناء التوافق االقتصادي 
  ّة في تناول موضوعات الحوار.المهنيّ ة و ة والشفافيّ المصداقي 
  ّة.ة وموضوعيّ احتـــرام الرأي اآلخــر، وفتح المجال للتعبير عنــه بحري 
 ة. سؤوليّ التعاون والعمل بروح الم 
  ّوسيلة للتوافق.كافة بعدِّه  اء مع أطرا  الحوارالتواصل البن 
 العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنيّ  ينبين القطاع تعزيز مفهوم الشراكة والتعاون. 
 ط قها، حليلفكير والتّ ة في التّ المبادرات الرياديّ  تبني  ورسـم السياسات و ليات تنفيذها.  وا 
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 حسب المجموعات : ونعموز   وأعضاؤه االجتماعي  قتصادي  و المجلس االرؤساء 

 : رؤساء المجلس :  أوال

 رؤساء المجلس د ةـالم

 له الخطيبعبد اإلمعالي السيد  25/11/2111-2/6/2112:  للمّدة
 معالي السيد واص  عازر 22/11/2111-8/6/2111:  للمّدة
 نانيمعالي د. جواد الع 25/11/2113-26/5/2112:  للمّدة

 الّشرعمعالي د. منذر  2/2/2112 – 6/1/2114:  للمّدة
 

   : أعضاء المجلس الحالي:اثاني

 المجموعة األولى : ممثلون عن الحكومة
 الرقم االسم الصفة 

 1 معالي د. ميشيل مارتو مجموعةال رئيس
 2 معالي السيد محمد صالح الحوراني اعضو 
 3 معالي د. محي الدين توق اعضو 
 4 معالي المهندس سعيد المصري اعضو 

 5 معالي د. إبراهيم العموش 21/11/2116، استقال بتاريخ اعضو 
مع صدور  22/2/2116قال بتاريخ ، استاعضو 
رادة الملكية السامية بتعيينه عضوا  في مجلس اإل

 األعيان
 6 معالي المهندس سمير مراد

 7 عطوفة مدير عام صندوق المعونة الوطنية اعضو 
 8 عطوفة د. بشير الزعبي اعضو 
 9 المهنيّ عطوفة مدير عام مؤسسة التدريب  اعضو 
 10 حصاءات العامةعطوفة مدير عام دائرة اإل اعضو 
 11 عطوفة أمين عام المجلس األعلى للسكان اعضو 
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 المجموعة الثانية : ممثلون عن أصحاب العمل
 الرقم االسم الصفة 

جلس، استقال بتاريخ رئيس المجموعة ونائب رئيس الم
مع صدور اإلرادة الملكية السامية بتعيينه  22/2/2116

 عضوا  في مجلس األعيان
 1 سعادة رئيس غرفة تجارة األردن

 2 سعادة رئيس غرفة صناعة األردن عضوا
 3 سعادة السيد نزال العرموطي عضوا
 4 سعادة السيد خير الدين شكري عضوا
 5 ةسعادة السيد محمد الشوح عضوا
 6 سعادة السيد أحمد عرموش عضوا

مع صدور اإلرادة  22/2/2116عضوا، استقال بتاريخ 
 الملكية السامية بتعيينه عضوا  في مجلس األعيان

 7 سعادة السيد عيسى مراد

 8 سعادة الفاضلة دينا خياط عضوا
 9 سعادة السيد ثابت الور عضوا
 10 سعادة الفاضلة ضحى عبد الخالق عضوا
 11 سعادة د. أمجد العريان اعضو 

 

 المجموعة الثالثة: ممثلون عن العمال
 الرقم االسم الصفة 

 1 سعادة رئيس االتحاد العام لنقابات العمال رئيس المجموعة ونائب رئيس المجلس
 2 سعادة السيد فتح ا  العمراني عضوا
 3 سعادة المهندس عبدالهادي الف حات عضوا
 4 ة سمر الحياريسعادة الفاضل عضوا
 5 سعادة السيد علي الحديد عضوا
 6 سعادة نقيب الصحفيين عضوا

بعد انتخابه عضوا   21/2/2116عضوا، استقال بتاريخ 
 في مجلس النواب

 7 سعادة السيد خالد الفناطسة

 8 سعادة السيد محمد الحجايا عضوا
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                                         21/2/2116عضوا لغاية 
 21/2/2116عضوا من 

 سعادة الفاضلة خلود المومني
 سعادة الفاضلة منال البشير
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                                         21/2/2116عضوا لغاية 
 21/2/2116عضوا  اعتبارا  من 

 سعادة السيد باسم مشاقبة
 سعادة السيد خالد الزيود
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 11 أبو مرجوبسعادة السيد خالد  عضوا
 

 

 المجموعة الرابعة: ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني  
 الرقم االسم الصفة 

 1 سعادة د. إيمان بشير الحسين العواملة رئيس المجموعة
 2 عطوفة د. عمر الرزاز اعضو 
 3 عطوفة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان اعضو 
 4 ةسعادة رئيس االتحاد العام للجمعيات الخيري اعضو 
 5 للعسكريين االجتماعّيةو  االقتصادّيةمدير عام المؤسسة  عطوفة اعضو 
 6 الفاضلة نور جرارسعادة  اعضو 
 7 سعادة السيد مطر أبو رخية اعضو 
 8 سعادة السيد لي  القاسم اعضو 
 9 د. فارس بريزاتسعادة  اعضو 
 10 سعادة د. عدلي قندح اعضو 
 11 سعادة الفاضلة  سيا ياغي اعضو 

 

    االجتماعي  المجلس االقتصادي  و الفصــل األول: 

  :  نشـأة المجلس وأهدافه1-0

فـي الثالـ   112رقـم  االجتمـاعيّ المجلس االقتصـادّي و فقة على نظام اصدرت اإلرادة الملكية السامية بالمو 
، 2112 عمالـه فـي السـابع مـن تمـوز سـنةأ، وباشـر المجلـس 2112 والعشرين من شهر تشرين األول سنة

ألطـرا  ذوي الع قــة االستشـارات حـول كافــة  ين ولاالجتمـاعيّ وللشــركاء  ة تقـدم للحكومـةهيئـة استشــاريّ بعـدِّه 
 . االجتماعّيةو  االقتصادّيةالقضايا والسياسات 
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يمثلـــون الشـــركاء  اقـــوام كـــل مجموعـــة أحـــد عشـــر عضـــو ، المجلـــس مـــن أربـــع مجموعـــات متســـاويةيتـــأل  و 
، ويعمــل المجلــس علـــى (مؤسســات المجتمــع المـــدنيّ و  ،والعمــال حاب العمـــلوأصــ ،ين )الحكومــةاالجتمــاعيّ 

 بمختل  القضايا التي تهـمّ  المتصلةالسياسات و  االستراتيجيةالمسائل  حول جميع االجتماعيّ تعزيز الحوار 
 . سواء د  حالمواطن على الوطن و 

 

 :االجتماعي  و  ومن بين أهداف المجلس االقتصادي  

  ين حـول االجتمـاعيّ للوصول إلى توافق بين الشـركاء  فّعاال   ا  نهجوتعزيزه بعدِّه  عيّ االجتمامأسسة الحوار
 .االجتماعّيةو  االقتصادّيةالمواضيع ذات الصلة بالسياسات  جميع

 ة متوازنة ومستدامة.ة واجتماعيّ وجيه السياسات والقرارات نحو تحقيق تنمية اقتصاديّ المساهمة في ت 
 ـــةو  االقتصـــادّية والسياســـات تقيـــيم التشـــريعات القائمـــة والمقترحـــة، وتقـــديم االستشـــارة للحكومـــة  االجتماعّي

 ولألطرا  المعنية بشأنها.
 .تهيئة الرأي العام حول القضايا والسياسات الدقيقة المزمع اتخاذها، وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار 

 

شـهرين علـى األقـل مـن أجـل  مـرة واحـدة كـل كامـل أعضـائهيجتمـع المجلـس مـع  األهدا  السـابقةولتحقيق 
قبــل ذلـــك، ويصــدر المجلـــس ها تناقشــو التقـــارير  ةمعنّيــاللجـــان ال وُتعــد   قرارهــا،ا  ة و مناقشــة تقــاريره االستشـــاريّ 
ألحكــام المــادة  امــة إليــه بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء كــل مجموعــة علــى األقــل وفقــالمقدّ  قراراتــه بشــأن االستشــارات

  ./أ( من نظامه12)
 

 مجلس واللجان الدائمة ومكتب المجلس::  مجموعات ال0-6

  :مجموعات المجلس  0-6-0

مؤسسـات  إضافة إلى ،ين الث ثةاالجتماعيّ مجموعات تمثل الشركاء  لنظامه من أربع ايتكون  المجلس وفق
بـداء  المـواطنين بالمشـاركة هذا التكوين بهد  السماح لجميع تأتىي، و المجتمع  المدنيّ  فـي صـنع القـرار  وا 

مثلـــيهم لهـــذه المجموعـــات.         ارهم مذلـــك مـــن خـــ ل اختيـــو  ،القضـــايا التـــي تعنـــي المجتمـــع حـــول جميـــعي الـــرأ
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 التالي : وتتوزع هذه المجموعات على النحو  

 ولى: الخبــــراء وممثلو الحكومـــــةالمجموعة األ 

ت الرســمية ذات الع قــة ن يمثلــون الــوزارات والمؤسســات والهيئــاولــى مــن المختصــين مّمــتتكــون المجموعــة األ
شخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في الشـؤون وث ثة أ ينيق مع الوزراء المعنيّ بالتنس ُيختارونالمجلس،  بمهامّ 

 . االجتماعّيةو  االقتصادّية
 

 أصحـــاب العمــــلممثلو  المجموعة الثانية:

ع غــر  التجــارة والصــناعة ســيق مــبالتن صــحاب العمــل، ُيختــارونأتتكــون المجموعــة الثانيــة مــن ممثلــين عــن 
 صحاب العمل. ونقابات أ

  

 العمال المجموعة الثالثة: ممثلو 

 بالتنسيق مع االتحاد العام لنقابات العمال.  تتكون من ممثلين عن العمال، ُيختارون
 

 المجموعة الرابعة: ممثلو المجتمع المدني

بالتنســـيق مـــع  ، ُيختـــارونبمهـــام المجلـــس ذات الع قـــة تتكـــون مـــن ممثلـــين عـــن مؤسســـات المجتمـــع المـــدنيّ 
 ة. الجهات المعنيّ 

 

   . اللجـــــان      0-6-6

 ربـع، وتعـدّ عـن المجموعـات األ ممثلـون منهـا ة كـلّ يتأل  المجلس مـن أربـع لجـان رئيسـية يشـارك فـي عضـويّ 
تــراح القضــايا لجنــة مــن هــذه اللجــان باالجتمــاع واق تقــوم كــلّ  إذ ،هــذه اللجــان المحــرك الــرئيس لعمــل المجلــس

ـــسوالمواضـــ ـــد   ،يع ذات الصـــلة بطبيعـــة عمـــل المجل ـــتمّ  وُتَع ـــة حولهـــا لي ـــارير الفني ـــى  عرضـــها التق أعضـــاء عل
 رئيس الوزراء. وهذه اللجان هي : لنظام المجلس، وترفع بعد ذلك إلى دولة االمجلس إلقرارها وفق
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 :االقتصادي ةلجنــة السياسات  .0

السياســـات ، مثـــل المتصـــلة بقضـــايا االقتصـــاد الكلـــيّ  الّدراســـاتالبحـــو  و  ةاالقتصـــاديّ لجنـــة السياســـات  تقتـــرح
عــن بحــ  مشــاريع  اومشــك ت البطالــة والفـقـــر، كمــا أنهــا مســؤولة أيضــة، وتعزيــز الصــادرات، ة والنقدّيــالمالّيــ

م واالســــتثمارية، وعــــن وضــــع تقــــديرات آلثارهــــا المتوقعــــة، وتقــــدي االقتصــــادّيةبالسياســــات  القــــوانين المتصــــلة
 ما سبق. توصياتها بخصوص كلّ 

 

 :السياسات االجتماعي ةلجنــة  .6

التعامل الملحة، مثل  االجتماعّيةحول األولويات  الّدراساتباقتراح البحو  و  االجتماعّيةتقوم لجنة السياسات 
ــــ ــــوترات المجتمعّي ــــي صــــنع السياســــات، وقضــــايوشــــبكات األمــــان األساســــية، والشــــموليّ  ةمــــع الت ــــة ة ف ا العدال

وتقـــوم اللجنـــة بتلـــك المهـــام مـــن خـــ ل تعزيـــز الحـــوار  إلـــى المجلـــس. م توصـــياتها، وتقـــدّ وغيرهـــا الجتماعّيـــةا
جراء الزيارات الميدانيّ  االجتماعيّ   إشراك أصحاب الع قة في عملها.  من أجل ،ة في جميع أنحاء المملكةوا 

 

 :التعليمي ة لجنــة السياسات  .0

ــةلجنــة السياســات  تقتــرح ــةبالقضــايا  حــول السياســات المتصــلة الّدراســاتالبحــو  و  التعليمّي ، والتعلــيم التعليمّي
نـة علـى إقامـة الصـ ت ة، وتقـدم التوصـيات المناسـبة بشـأنها. كمـا تعمـل اللجوتطوير الموارد البشريّ  ،المهنيّ 

 . والخارجيّ  وسوق العمل المحليّ  المهنيّ والتدريب  بين التعليم

 

 :العمـــــللجنــة سياسات  .1

إضــافة متصــلة بقضــايا العمــل والتوظيــ ، حــول السياســات ال الّدراســاتالبحــو  و  ة سياســات العمــللجنــ تقتــرح
ى تمكــين علــ اأيضــالحــوار الث ثــي بــين جهــات العمــال وأصــحاب العمــل والحكومــة، كمــا تعمــل  إلــى تعزيــز

 يّ األردنــت العمــل ، وكــذلك دعــــم تحــدي  تشــريعابنــاء قــدراتها فــي التفــاوض الجمــاعيّ مؤسســات العمــل مــن 
 ة.وتطويرها بما يتوافق وحاجة سوق العمل ومعايير العمل الدوليّ 
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 : مكتب المجلس 0-6-0

بأغلبيــة  الــذين ُينتَخبــون ربــعلمجلــس ورؤســاء كــل مــن المجموعــات األيتشــكل مكتــب المجلــس مــن رئــيس ا
الثانيــة  ســا المجمــوعتينرئي ويكــون ،( مــن نظــام المجلــس11)رقــم ى المــادة إلــمجموعــة اســتنادا  صــوات كــلّ أ

ويتولى مكتـب المجلـس  ،لمكتب المجلس اين العام للمجلس مقرر . في حين يكون األموالثالثة نائبين للرئيس
 ة له.ة بعمل المجلس والموافقة على مشروع الموازنة السنويّ الخاصّ  االستراتيجياتووضع ، دارة المجلسإ

 

 المجلس إنجازاتالفصــل الثاني: 

ة حــول جميــع الســلطة التنفيذّيــ لــىإتقــديم االستشــارة فــي دوره فــي  االجتمــاعيّ و  االقتصــاديّ  اســتمر المجلــس
بعـض التشـريعات بنـاء علـى  ، كمـا سـاهم فـي تقـديم االستشـارة بخصـوصاالجتماعّيـةو  االقتصادّيةالقضايا 

و  قتصـاديّ ة حـول الواقـع االدراسـات استقصـائيّ عمـل لـى اسـتمراره بإضـافة إ ،طلب من الحكومة و البرلمان
مــن  . وقــد قــام المجلــس خــ ل هــذه الســنة بتنفيــذ عــددفــي بعــض المنــاطق مــن وطننــا الحبيــب االجتمــاعيّ 

ومجموعــة مــن الخبــراء عضــاء اللجــان فــي المجلــس أوالموائــد المســتديرة، شــارك فيهــا  النشــاطات واللقــاءات
بطلب  التي اقُتِرحت لّدراساتامن  ا  . وأنجز المجلس عددوالباحثين في المواضيع التي نوِقشت والمختصين

 المجلس لهذا العام فيما يلي :  إنجازاتهم أ ويمكن تلخيص ، أو بمبادرة منه.الحكومة من
 

 وراق العمل والتقاريرأو  الد راسات  6-0

 الد راسات  6-0-0
 

علــى  6101( لســنة 01السياســة واادارة الضــريبية فــي األردن وأثــر قــانون ضــريبة الــدخل رقــم   .0
 االقتصاديةبعض القطاعات 

ة و ثارهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة يإيمانــا  مــن المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بأهميــة السياســات الضــريب
عمــال والقطــاع متمثلــة بالقطــاع الحكــومي وقطــاع األالكلــي والقطاعــات الرئيســية الث ثــة علــى االقتصــاد ال

واخت   وجهـات النظـر حـول مـواد  2114( لسنة 34العائلي، ونظرا   لصدور قانون ضريبة الدخل رقم )
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ـــاره  ـــس تاالقـــانون و ث ـــأج المجل ـــد ارت ـــة، فق ـــة السياســـات االقتصـــادية بإلمحتمل عـــداد دراســـة حـــول كليـــ  لجن
علـــى بعـــض  2114( لســـنة 34السياســـة واإلدارة الضـــريبية فـــي األردن وأثـــر قـــانون ضـــريبة الـــدخل رقـــم )

 القطاعات االقتصادية.  

تــاريخي للتشــريع الضــريبي فــي األردن مشــيرة  إلــى إصــدار أكثــر مــن عشــرة استعرضــت الدراســة التطــور ال
، وانتهاء  بقانون ضريبة الدخل 1233من أول قانون في عام  بدءا  قوانين لضريبة الدخل )دائمة ومؤقتة(، 

 . 2114( لسنة 34رقم )

أن إذ بينـت ، (2115-2112) خـ ل المـّدةكما استعرضت الدراسة تطور الوضع االقتصادي في األردن 
النشاط االقتصادي العام في األردن يمر بحالة تباطؤ منذ نحو ست سنوات، وهـو مـا يتطلـب اتخـاذ حزمـة 
مـن اإلجـراءات التصـحيحية التـي مـن شـأنها اسـتعادة زخـم النمـو بمـا فـي ذلـك السياسـات الماليـة التوســعية. 

ردن وارتفـاع معـدالت البطالـة وتزايـد كما أظهرت الدراسة تراجـع رصـيد االسـتثمار األجنبـي المباشـر فـي األ
 رصيد الدين العام. 

االقتصــادية  هاتوجــه سياســاتلــى أن الوضــع االقتصــادي العــام الســائد فــي الدولــة يحكــم وخلصــت الدراســة إ
ات دول العالم تمر بتقلبات دورية في مسـتوج النشـاط االقتصـادي الكلـي اقتصادوالمالية والنقدية. فمختل  

أن تســــاهم أدوات السياســــة  مــــن بــــدّ  ولــــذلك ال، (Business Cycles) قتصــــاديةعــــر  بالــــدورات االتُ 
  .عمال للنشاط االقتصادي العاماألفي التأثير على اتجاه دورة  ةدقيق مساهمةاالقتصادية 

وتمتلك الحكومات مجموعة من السياسات للتـأثير فـي مجـرج النشـاط االقتصـادي العـام وذلـك  عـن طريـق 
مثــــل: اإلنتــــا ،  القــــومي،فــــي االقتصــــاد  أو كّلهــــا لمتغيــــرات االقتصــــادية األساســــيةالتــــأثير علــــى إحــــدج ا

هــذه  وألنّ لــخ. إ…واالســتثمار، واألجــور، واألســعار، والتشــغيل، والصــادرات والــواردات، والصــر  األجنبــي 
 الحكومــة ويكــونالمتغيــرات االقتصــادية تشــكل منظومــة متكاملــة للنشــاط االقتصــادي، فــإن أي قــرار تتخــذه 

مــن شــأنه أن يــؤثر علــى المتغيــرات األخــرج فــي المنظومــة  المتغيــرات أو أكثــر،مــن هــذه  ةبواحــد متصــ   
إيجابيـــة أو ســـلبية طبقـــا  لمـــدج التناســـق والتنـــاغم بـــين كافـــة  ســـتكون إّمـــا المحصـــلة النهائيـــةو  ،االقتصـــادية

 .النقدية( مجتمعةطار هذه السياسات )االقتصادية والمالية و إالقرارات المتخذة من الحكومات في 

وللتـأثير علــى حالــة الـدورة االقتصــادية وعلــى المنظومـة االقتصــادية فــي الدولـة، تســتخدم الحكومــات أدوات 
فــي هــذه الدراســة علــى  وقــد ُركِّــزالسياســات االقتصــادية بمــا فــي ذلــك السياســات الماليــة والنقديــة والتجاريــة. 
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علـى وضـع  ومدج تأثير ذلـك إلنفاق الحكومي والضرائب المتمثلة با ،دور أدوات السياسة المالية الرئيسية
  .االقتصاد الكلي في المملكة

إن كافـــة النظريـــات االقتصـــادية وتجـــارب دول العـــالم تشـــير إلـــى أنـــه فـــي حالـــة وجـــود تبـــاطؤ فـــي النشـــاط 
علــى الحكومــات أن فاالقتصــادي متمــث   فــي تراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي وارتفــاع معــدالت البطالــة، 

بع سياسات مالية توسعية من خ ل زيادة اإلنفاق الحكومي، أو تخفيض معدالت الضرائب، أو أن تقوم تّ ت
رباح قد سجلت في األعـوام وتوصلت الدراسة إلى أن حجم الضرائب على الدخل واأل، معا   جراءيناإلبك  

 مـعوقـد كـان ذلـك  .2112السـابقة باسـتثناء عـام  المـّدةمستويات تفوق تلـك المسـجلة فـي  2111-2114
نظـرا  لججـراءات غيـر  2112عـام  اسـتُثِنيَ وقـد  .تباطؤ معدالت النمو االقتصـادي خـ ل السـنوات األخيـرة

ان األزمــة ّبــإمســبوقة التــي اتخــذتها الحكومــة األردنيــة والبنــك المركــزي األردنــي لتحفيــز االقتصــاد األردنــي ال
 .المالية العالمية

نسبة الضرائب على الدخل واألرباح إلى إجمالي اإليرادات الضريبية في انخفاض لى كما أشارت الدراسة إ
 لشكل أدناه:كما هو مبين في اخيرتين األالسنتين 
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 الواقع الحالي واالتجاهات المستقبلية  :ي الجامعات الحكوميةدراسة تحليلية حول دور االستثمار ف .6
 

االهتمام بمستواه واالرتقاء به، وكـذلك  دأبت الحكومات في را  كبيرا ، إذشهد التعليم العالي في األردن  تطو 
تحسين جودة مخرجاته لتنافس به عالميا ، ولكن تبقى مشكلة ضع  التمويل والعجز المالي في الجامعات 
مشــكلة كبيــرة  دون حلــول جذريــة نظــرا  العتمــاد الجامعــات اعتمــادا  رئيســّيا  علــى الرســوم الجامعيــة والــدعم 

معـات الحكوميـة تزايـدا  كبيـرا  دة الطلـب علـى التعلـيم الحكـومي، وتزايـد أعـداد الطلبـة فـي الجاالحكومي. فزيا
تغطيــة مشــاريعها التوســعية والنفقــات التشــغيلية.  ومــن بــين أّديــا إلــى ظهــور عجــز مــالي كبيــر فــي صــميم 

مشـاريع، ولكـن السياسات التي استهدفتها الجامعات للتخفيـ  مـن هـذا العجـز السياسـات االسـتثمارية فـي ال
ضـــع  إدارة االســـتثمار فـــي الجامعـــات شـــكل تحـــديا  جديـــدا ، فمـــع تأســـيس إدارات مختصـــة فـــي االســـتثمار 

وبتكليــ  مــن  .وتخصــيص األمــوال ال زمــة لــه إال أن الجامعــات لــم تســتغل هــذا الجانــب بالقــدر المطلــوب
مار فـــــي الجامعـــــات الحكومـــــة قـــــام المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي بإعـــــداد دراســـــة حـــــول دور االســـــتث

 الحكومية.

علــى ث ثــة مصــادر أساســية فــي تمويــل أنشــطتها،  تعتمــد الجامعــات الحكوميــة األردنيــةوجــدت الدراســة أن 
% مــن 66% مــن إجمــالي اإليــرادات وتغطــي 21تتمثــل أوال  بالرســوم المســتوفاة مــن الطلبــة والتــي تشــكل 

% مــن إجمــالي 13الحكــومي الــذي يشــكل  م، يليهــا الــدعم2114-2112النفقــات بالمتوســط خــ ل المــّدة 
م، وأخيـرا  االسـتثمار والهبـات 2114-2112% مـن النفقـات بالمتوسـط خـ ل المـّدة 12اإليرادات ويغطي 

مليــون دينــار خــ ل عــام  13.1والمســاعدات والقــروض. وقــد بلــا العجــز المــالي فــي الجامعــات الحكوميــة 
لوجيــا والجامعــة األلمانيــة األردنيــة أن تحققــا تــوفيرا  م، وقــد اســتطاعت كــل مــن جامعــة العلــوم والتكنو 2114
مليــون دينــار علــى التــوالي، كمــا توازنــت اإليــرادات والنفقــات فــي الجامعــة الهاشــمية،  1.2و  5.2بمقــدار 

 .م2114بينما كان ثّمة عجز مالي في باقي الجامعات الحكومية خ ل عام 

كوميـة، فتمثلـت باألوجـه التقليديـة التـي كانـت فـي بعـض أما أوجه االستثمار التي اسـتهدفتها الجامعـات الح
األحيان غير مجدية، ولم يكن ثمة خطط مستقبلية لتحقيق األهـدا  أو حتـى دراسـات معمقـة تـدرس أوجـه 
االســتثمار المتاحــة، كمــا لــم يكــن ثّمــة شــراكات حقيقيــة مــع القطــاع الخــاص لتطــوير المنتجــات أو لتوجيــه 

 خر سّوغ العديد من مديري الصناديق في الجامعات الحكوميـة محدوديـة  األبحا  والدراسات. ومن جانب
أوجه االستثمار بسبب محدودية رأس مال صندوق االستثمار، إذ إن األموال القابلة ل ستثمار في األصل 
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محـــدودة ال تكفـــي لكـــل أوجـــه االســـتثمار المتاحـــة. كمـــا شـــكل فصـــل اســـتثمارات الجامعـــة عـــن اســـتثمارات 
مار تحــديا   خــر، ففــي بعــض المجــاالت يكــون لصــندوق االســتثمار القــدرة علــى تنميــة هــذه صــندوق االســتث

ل نفقاتهـا تمـوي   مباشـرا  مقابـل أن مسـكة بهـذا المـورد وحسـب، إذ ُتمـوِّ االستثمارات إال أن الجامعة تكون مت
قــق ذلــك. يمــول صــندوق االســتثمار جــزءا  مــن نفقاتهــا مــن خــ ل توزيــع جــزء مــن أربــاح الصــندوق إذا تح

مثــــل: )التــــدريب واالستشــــارات، الكفتيريــــات واألكشــــاك  ،ولــــوحظ أن أغلــــب المرافــــق والخــــدمات االعتياديــــة
مـن  يق االسـتثمار كمـا أنهـا غيـر مسـتغلةوالصاالت والمسابح...إلخ( هي في الغالب ال تتبع إداريـا  لصـناد

 ل فـــي أن صـــ حيات اإلدارة لتلــــك الجامعـــة اســـتغ ال  اســـتثماريا  جيـــدا ، وتســـوِّغ الجامعــــات عـــدم االســـتغ
نمـا تسـتهد  األهـدا  العامـة للجامعـة وخدمـة المجتمـع  ،المرافق تعود لدوائر ال تستهد  العائـد وحسـب وا 

  .المحلي

ـــادة الحاكميـــة فثّمـــة ضـــع  كبيـــر فـــي التطبيـــق مقارنـــة مـــع أفضـــل  أمـــا تطبيـــق صـــناديق االســـتثمار لمب
يكــن ثمــة أدلــة مفصــلة ومنتشــرة تبــين األســس والتعليمــات فــي الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال، إذ لــم 

مجاالت االستثمار، كما أن أداء اإلفصاح والشفافية ضعي  إذ لـم يكـن ثمـة أي تقـارير ماليـة منشـورة، وال 
إفصاح عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وال عن اللجان وكيفية تعيينهم، وال عن مكافآت مجلـس اإلدارة 

عدم وجـود خطـط إسـتراتيجية إلدارة االسـتثمارات إدارة مناسـبة وفعالـة، إذ إن توجهـات واللجان. فض   عن 
 راسات جدوج حقيقيـة مدروسـة علميـا ،االستثمار تعتمد على االجتهادات الشخصية واألعرا  دون وجود د

 وتختــار المشــاريع ذات المخــاطرة األقــل، وال تخــوض فــي مجــاالت جديــدة قــد تشــكل مخــاطرة. كمــا ال يوجــد
فصل في الوظائ  في صناديق االستثمار بل إن الهيكل الوظيفي غير واضـح، وأغلـب مـوظفي صـناديق 

أشـــخاص، وفـــي الغالـــب هـــم أشـــخاص غيـــر متخصصـــين فـــي االســـتثمار بـــل هـــم  (6-1)االســـتثمار مـــن 
 .محاسبون يسجلون القيود المحاسبية وينظمون الكشوفات وحسب

نتـائج تحليـل االسـتبانات إلـى انخفـاض  في الجامعـة، فقـد أشـارت داري ل ستثماركفاءة التنظيم اإلعن أما 
الكفاءة لدج الجامعات في إدارة الصناديق وخاصة ألسس الحاكمية الرشيدة، أما عن اسـتهدا  الصـناديق 
لكافة المجاالت الممكنة االسـتثمار فقـد أشـارت النتـائج إلـى وجـود العديـد مـن الفـرص الضـائعة التـي يمكـن 

أشــارت النتــائج إلــى ي تغطيــة نفقاتهــا.  كمــا جامعــات لتحقيــق إيــرادات اســتثمارية تســاعدها فــأن تســتغلها ال
فـي مجـال التسـويق فثّمـة ضـع   عدم قيـام الجامعـات باالسـتثمار الكـافي والفعـال فـي محـيط الجامعـة. أمـا

ــــي تســــويق  ــــل اســــتثمارات الجامعــــة، كمــــا أن الجامعــــات ال تســــتغل مــــورد االســــتثماف ــــدريبتموي ــــي الت  ر ف
  .ضع  احتساب نسب العائدات المتحققة من استثماراتها واالستشارات. وقد دّللت النتائج على
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أفـراد العينـة أن إنشـاء صـندوق وقفـي لـيس أفضـل  تطوير االستثمار في الجامعات، رأجوفي مجال فرص 
مجـــاالت عينـــة الدراســـة فرصـــا  اســـتثمارية كبيـــرة فـــي  ء صـــناديق االســـتثمار، وكـــذلك لـــم تـــرمـــن فكـــرة إنشـــا

ل بعضـهم سـبب ذلـك بأنهـا مجـاالت غيـر جاذبـة وأن بعـض بـرامج التـدريب التدريب واالستشارات، وقـد علّـ
تنعقــد بصــعوبة، كــذلك هــو الحــال فــي مجــاالت توجيــه األبحــا  والدراســات، إضــافة إلــى عــدم وجــود فــرص 

تجــة عــن اســتثمارية فــي األســهم والســندات، وذلــك يعكــس تخــو  بعــض الجامعــات مــن تحمــل مخــاطر نا
تقلبــات الســوق. وقــد استحســن أفــراد العينــة أمــر اســتغ ل الواجهــات التجاريــة، واســتغ ل المنطقــة التــي تقــع 

 .الجامعة ضمنها، وفكرة إنشاء مشاريع مشتركة مع جامعة أخرج

دارة واحـدة ذات أهـدا  وواجبـات  وأوصت  الدراسة بتوحيد االستثمار فـي الجامعـات ضـمن مظلـة واحـدة وا 
تحديــد نســب محــددة مــن عائــدات الصــندوق تعــود إلــى الجامعــة، ونســبة لتنميــة أمــوال االســتثمار، محــددة، و 

واعتماد دليل للحاكمية معتمد على مستوج الجامعة الحكومية ينظم أعمال االسـتثمار فـي الجامعـة تنظيمـا 
مار، أكثـر دقــة ممــا هــو عليــه فــي الجامعــات، وتخصــيص جــزء مــن الــدعم الحكــومي لــدعم صــناديق االســتث

جـراءات واضـحة فـي مجـال البحـ  العلمـي  ،ووضع سياسات فعالـة السـتقطاب الـدعم، واعتمـاد سياسـات وا 
نشاء مراكز تـدريب متخصصـة فـي إعطـاء بـرامج  فض   عن توفير البنى التحتية لمراكز البح  العلمي، وا 

ريب القطــــاع تدريبيــــة جاذبــــة لســــوق العمــــل، واســــتيفاء رســــوم ذات جــــدوج للجامعــــة، واســــتغ ل مجــــال تــــد
الحكومي، وتوجيه الرسائل الجامعية واألبحا  في المجاالت التي تخدم المشاريع والمؤسسـات االقتصـادية 

 ة السياســــات لــــديها وتعزيــــز مبــــدأ التشــــارك والتعــــاون مــــععــــوالحكوميــــة، وقيــــام الجامعــــات الحكوميــــة بمراج
مارية التـي تسـاعد الجامعـات فـي الجامعات الحكومية األخرج فـي سـبيل اسـتغ ل أفضـل المجـاالت االسـتث

 .تمويل نفسها وتحولها إلى جامعات منتجة

الدراســة بإنشــاء فنــادق خمــس  النفقــات علــى مســتوج الجامعــات فأوصــتأمــا فــي مجــال االســتثمار وتــوفير 
الطاقــــة نجـــوم، وقيــــام الجامعــــات الحكوميـــة باالســــتثمار فــــي الطاقـــة البديلــــة ســــواء الشمســـية أو الريــــاح أو 

اســـتغ ل المعرفـــة لـــدج أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي هـــذا المجـــال لغايـــات التطـــوير والتحســـين، العضـــوية، و 
نشاء مدينة سكنية متكاملة، وتشجيع أعضاء هيئة التـدريس  واستغ ل األراضي المحيطة في الجامعات، وا 
في الجامعات على استقطاب التمويل وذلك من خ ل أسس وتعليمات تصدر مـن خـ ل الجامعـات يكـون 

يها عنصر التحفيز، وتسويق الجامعات األردنية الحكومية إقليميـا  ودوليـا  باسـتخدام أسـاليب حديثـة ضـمن ف
طـــ ق مفهـــوم كراســـي البحـــ  العلمـــي فـــي الجامعـــات األردنيـــة ، والبحـــ  عـــن برنـــامج وطنـــي للتســـويق، وا 

ظم عمليـة إدارة وتمويل الجامعات من خ ل الوق  والهبات وذلك بإصدار تعليمـات تـن مصادر تمويل له.
 الهبات والوق  ضمن صناديق مستقلة وذات سيادة تشر  عليها الجامعات.
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ـــة بوتـــرتبط إيـــرادات االســـتثمار فـــي جانـــب األ ـــة وغيـــر المنقول ـــد مـــن الظـــرو  المتصـــلة مـــوال المنقول العدي
بيع  بالسوق، فبعض الجامعات تضي  إيراد بيع بعض المستلزمات في الجامعة إلى إيراد االستثمار، مثل

عـــادة  األثـــا  والمعـــدات والخـــردة، وكـــذلك تعمـــل علـــى إعـــادة تقيـــيم بعـــض البنـــود حســـب القيمـــة الســـوقية وا 
تصنيفها في بعض األحيان من بند إيـرادات أخـرج إلـى إيـرادات مـن االسـتثمار، األمـر الـذي انعكـس علـى 

 أدناه: دولكما هو موضح في الج تذبذب في أرقام اإليرادات من االستثمار في بعض الجامعات
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 
 نسبة لكل طالب 

 )دينار(

 107 4.6 8.4 4.8 5.5 6 6.4 الجامعة األردنية

 108 4.3 3.9 4.1 4.9 2 2.2 جامعة اليرموك

 52 1.1 2.3 2 2.2 2.3 1.9 جامعة مؤتة

 125 3.2 3.2 2.8 3 3.3 4.4 جامعة العلوم والتكنولوجيا

 86 2.6 2.6 1.6 1.2 0.9 1.5 لهاشميةالجامعة ا

 28 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 جامعة  ل البيت

 87 2.5 3.6 2.5 0.8 0.3 0.7 جامعة البلقاء التطبيقية

 103 0.9 1.5 1.1 1.1 1 0.7 جامعة الحسين بن ط ل

 68 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 جامعة الطفيلة التقنية

 0 0 0 0 0 0 0 الجامعة األلمانية األردنية

 89 20 26.5 19.7 19.6 16.9 19 المجموع
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  :ردنفع معدالت النمو االقتصادي في األ سبل تعزيز مساهمة األوقاف ااسالمية في د .0
 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقيــيم الوضــع الحــالي لألمــوال الوقفيــة، والوقــو  علــى أهــم التحــديات والمشــك ت 
 حيــ  إدارة عمليــات االســتثمار الناجحــة لهــذه األمــوال ســواء كانــت أمــواال   التــي تواجــه األمــوال الوقفيــة مــن

وتوضـــيح  ،غيـــر منقولـــة، ومناقشـــة التشـــريعات والقـــوانين الناظمـــة إلدارة األمـــوال الوقفيـــة وقفيـــة منقولـــة أو
بعـــض حـــاالت إلـــى الحـــاالت التـــي تشـــكل تحـــديا  فـــي ســـبيل التطـــوير واالســـتمرارية، كمـــا تطرقـــت الدراســـة  

نما تمّ االجميع هذه  ُتحصرولم  ،اءات الواقعة على األموال الوقفيةعتداال على  وحْسب التركيز عتداءات وا 
 ُاختيــرت( حالــة وقفيــة 144عتــداءات التــي كانــت ضــمن عينــة هــذه الدراســة، وقــد بلغــت عينــة الدراســة ) اال

 ( حالة.8442بطريقة قصدية من أصل )

وقــد روعــي فــي ذلــك عينــة الدراســة،  تحديــدرة األوقــا  فــي وزامــع التعــاون مــع خبــراء فــي اإلحصــاء و  وتــمّ 
المنهج الوصفي التحليلي في تنفيذ الدراسة،  خدمفي المملكة، وقد استُ  ةالتوزيع الجغرافي بين األقاليم الث ث

 :مثــل ، ع علــى التجــارب الناجحــة لمجموعــة مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة فــي هــذا المجــالاالّطــ كمــا تــمّ 
ستراليا، وبريطانيا وغيرهـا مـن وأا، وأمريك ،مارات، وماليزيا، وتركياواإلوالكويت،  ،ربية السعوديةالمملكة الع

وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج  ،الــدول صــاحبة التجــارب الناجحــة فــي إدارة أمــوال الوقــ 
 وهي: ،ساس في بناء التوصيات في خمسة مجاالتبوصفها األ اعُتمدتالتي 

 تشريعي والقانونيالمجال ال. 
 المجال التنظيمي.   
 .مجال تطوير نظام معلومات خاص باألم ك واألموال الوقفية 
 . مجال االستق لية المالية واإلدارية الخاصة بدائرة تنمية أموال األوقا 
 .المجال التقني والفني في  بناء قاعدة البيانات وتطوير األم ك الوقفية 

 
ـــا )وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة  (، 8442أن إجمـــالي عـــدد الحجـــج الوقفيـــة الموثقـــة فـــي وزارة األوقـــا  بل

ُمسـتملك للغيـر، الخيـري، و السـتثماري، و الستخدامها علـى ) المقـابر، والمسـاجد، واالالوقفيات تبعا   وُصنِّفت
 %( من اإلجمالي.84) حواليشّكلت الوقفيات لغايات المساجد والمقابر وقد ُمبّين(، الوغير 
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التفكير باستثمارها لغايات المساهمة  مع إمكانيةستثماري باال ُصنِّفتالنتائج أن عدد الوقفيات التي وبّينت 
( وقفيـة أو مـا نسـبته 282بلـا )قـد  رض خاليـة(أو أَمر ُمسـتثفـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة )

(. كمــا أظهــرت النتــائج أن %51َمر منهــا مــا نســبته )الُمســتث%( مــن إجمــالي األمــ ك الوقفيــة، شــّكل 2)
( مليــون دينــار 133( مليــون دينــار، أو مــا مجموعــه )26.2) حــواليالقيمــة التقديريــة لعينــة الدراســة بلغــت 

 استثمارية. أنها ب ُصنِّفتللوقفيات التي تقريبا  

تثمار في حين تركزت الصيا االستثمارية لتنمية األم ك الوقفية المعمـول بهـا فـي األردن باإليجـار، واالسـ
ســلوب المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك لصــالح الوقــ ، وأ((، BOTبأســلوب )بنــاء تشــغيل تحويــل )

وعقـــد إدارة أو ضـــمان، واالســـتثمار الُمباشـــر. وشـــّكلت الوقفيـــات الُمســـتثمرة بأســـلوب اإليجـــار التقليـــدي مـــا 
 (.BOT%( بأسلوب )3%( من الوقفيات الُمستثمرة، مقابل ما نسبته )22نسبته )

( مليــون دينــار 3552)  حــواليوقــد بّينــت النتــائج أن المجمــوع التراكمــي للُمســتحقات الماليــة لألوقــا  بلــا 
ل(، 2114-2111) المّدةخ ل  ، وبنسـبة تحصـيل بلغـت تقريبـا   ( مليـون دينـار2356مـا مجموعـه  ) ُحصِّ

 (216) حـوالي( BOTبأسـلوب ) ُنفِّذت%(. وبلا المتوسط السنوي لعائد االستثمارات التي 66بالمتوسط )
 .2114%( من إجمالي العوائد الُمستحقة لعام 12أل  دينار، أو ما نسبته )

وأظهــرت البيانــات أن عوائــد الوقــ  تُنفــق علــى البــرامج التاليــة: برنــامج اإلنفــاق علــى المســاجد، وبرنــامج 
بلــا إجمــالي اإلنفــاق  العـام. إذ الرعايـة الصــحية، وبرنــامج التعلــيم، وبرنـامج مســاعدة الُمحتــاجين، والبرنــامج

 (.2115-2113) المّدة( مليون دينار خ ل 1153) حواليعلى هذه البرامج 

 المتصلةفي األردن ُيؤشِّر إلى ضع  دقة البيانات  وبياناتها الدراسة إلى أن واقع األم ك الوقفية وأشارت
 هوتوثيقـ الوقـ  اإلداريـة المعنيـة بتسـجيلنتيجـة لتبعثـر الوحـدات وذلـك باألم ك الوقفية وتـدني موثوقيتهـا، 

ـــه ومتابعتـــه ـــوّفر نظـــام معلومـــات يـــربط هـــذه الوحـــدات مـــع الجهـــات  هواســـتثمار  وتنميت مـــن ناحيـــة، وعـــدم ت
دارة السـير وتـرخيص  :مثل ،الخارجية المعنية بالوق  )دائرة األراضي والمساحة، ودائـرة قاضـي القضـاة، وا 

 أخـــرج، األمــر الــذي نــتج عنـــه تضــخيم لواقــع األوقـــا  ناحيــة( مــن المركبــات، ودائــرة األحــوال المدنيـــة...
 جهـةفـي األردن مـن جهـة، ورفـع مسـتوج التوقعـات لـدور هـذه األوقـا  فـي االقتصـاد الـوطني مـن  وحجمه
مختصـين الاألمـر الـذي يؤكـد علـى أهميـة البـدء بتنفيـذ حصـر شـامل للحجـج الوقفيـة ووتحليلهـا مـن  ،أخرج

، وتحدي  بياناتهـا ومـا طـرأ عليهـا مـن تحديدا    معا، وللوقو  على شروط واقفيها بالشريعة والقانون والوق
األمر الذي قد ينتج عنه زيادة في الوقفيات الموقوفة على غير المقابر والمساجد، نتيجة إلدراجها  ،تغيرات

 ســـقطها التصـــني  الحـــالي المعتمـــد،أمـــع أنـــه فـــي ذات الحجـــج ذكـــر لشـــروط أخـــرج  ،تحـــت هـــذين البنـــدين
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عادة تصنيفها وفق إطار مفـاهيمي وبالتالي فإنه من المتوقع زيادة القيمة التقديرية لألوقا  اال ستثمارية  وا 
. كمـا يتطلـب واسـتثمارها هـذه الخطـوة حجـر األسـاس فـي تنميـة األمـوال الوقفيـة دِّ َعـمن خ ل  ،متفق عليه

بعــة الوقــ  واتخــاذ القــرارات المناســبة ذلــك إنشــاء نظــام معلومــات متكامــل ومتــرابط ُيمّكــن المعنيــين مــن متا
بشأن حمايته وتطويره واستثماره، كما يتطلـب ذلـك مراجعـة اإلطـار الفقهـي والمنظومـة التشـريعية وتطويرهـا 

وبمــا يخــدم أهــدا  الوقــ  وتنميتــه ودوره فــي الُمســاهمة فــي تحقيــق األهــدا   ،لضــمان انســجامها وتكاملهــا
 اعية.الوطنية والتنمية االقتصادية واالجتم

الدراسة تطرقت إلى مجموعة من تجارب الدول الناجحة في مجال اسـتثمار هذه أن  إلىاإلشارة  وجبكما 
وسويســــرا، وتركيــــا،  ،وكنــــدا ،ســــترالياوأ ،وأوروبــــا ،المــــال الــــوقفي، نــــذكر منهــــا الواليــــات المتحــــدة األميركيــــة

ويتفــاوت التمويــل الــوقفي مــن  ويــت.الكوجمهوريــة مصــر العربيــة، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة 
حي  حجمه من بلد إلى  خـر ومـن جامعـة إلـى أخـرج، وتحتـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة مركـز الصـدارة 

مليـار  (36.2)في تمويل التعليم العـالي عـن طريـق األوقـا ، فقـد بلـا حجـم وقفيـات جامعـة هارفـارد مـث  
مليـــار  (8.2)يــات جامعــة كـــامبرد  فــي بريطانيــا نحــو بلغـــت قيمــة وقفو ، 2118دوالر فــي الســنة الماليــة 

مليــــار فقــــد بلــــا المعهــــد السويســــري للتكنولوجيــــا أّمــــا  ،مليــــار دوالر (5.2)دوالر، وجامعــــة أكســــفورد نحــــو 
ويتفاوت التمويل الوقفي من حي  مصدره، إذ تعتمد الجامعات األميركيـة علـى الهبـات المقدمـة  .(1دوالر)

لتغذيـــة الوقفيـــات، بينمـــا تعتمـــد الجامعـــات الكنديـــة  ا  أساســـي ا  مصـــدر بعـــدِّ ذلـــك  وأفـــراد اجتماعيـــةمـــن هيئـــات 
بصـورة تعكـس الشـراكة بـين و الحكومية على المساعدات الحكومية بالدرجة األولـى،  واألستراليةوالبريطانية 

ارب يجد القارة المزيد من التفصيل والتوضيح لهذه التجارب ضمن باب التجوسالعام والخاص،  ينالقطاع
 الدولية المعاصرة في الوق .

%( مـــن األمـــ ك الوقفيـــة تقـــع فـــي محافظـــة العاصـــمة، تلتهـــا 23لـــى أن )بيانـــات الدراســـة إأظهـــرت كمـــا 
%(، فـي حـين لـم تتجـاوز نسـبة كـل 16%(، ثم محافظة المفرق وبنسـبة بلغـت )22محافظة إربد وبنسبة )

 :التالي الجدولفي %(، كما يظهر 11محافظة من المحافظات األخرج )

ُمستملك  خيري استثماري مساجد مقابر البيان
 للغير

النسبة  المجموع غير ُمبّين
)%( 

 23 1914 2 26 102 361 1291 132 العاصمة
 1 10 49 570 74 الزرقاء

 
704 8 

 1 187 173 1134 403 إربد
 

1898 22 
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 1 19 56 817 436 المفرق
 

1329 16 
 1 1 44 256 85 جرش

 
387 5 

 1 7 125 155 69 عجلون
 

357 4 
 1 6 33 401 85 البلقاء

 
526 6 

 9 15 132 62 مأدبا
  

218 3 
 1 8 42 369 115 الكرك

 
535 6 

 4 13 186 34 الطفيلة
  

237 3 
 6 3 44 176 61 معان

 
290 3 

 7 26 9 العقبة
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47 1 
 100 8442 2 44 356 962 5513 1565 المجموع

 

  :والمستقبلي وتحديد االحتياجات المستقبلية لهم تقييم واقع المسنين الحالي .1
 

ـــة فـــي المملكـــة األردنيـــة  هـــدفت ـــة المســـنين فـــي دور الرعاي ـــيم الوضـــع الحـــالي لرعاي ـــى تقي هـــذه الدراســـة إل
الهاشمية من حي  الخدمات االجتماعية والصحية والنفسية، والوقو  علـى أهـم جوانـب واقـع المسـنين فـي 

ـــع  وذلـــك بهـــد  الخـــرو  بتوصـــيات  التطـــوعي،للقطـــاع الخـــاص أو القطـــاع دور الرعايـــة ســـواء كانـــت تتب
 وتطلعات مستقبلية لهذه الفئة المهمة من السكان في األردن.

وتمت زيارة وزارة التنمية االجتماعية في سبيل الحصول على بيانـات حـول مجتمـع الدراسـة الـذي يتمثـل بـدور 
 ( مسنا  من الذكور واإلنا .344( دور، ويقيم فيها )11رعاية المسنين جميعها في األردن والبالا عددها )

كما تّمت زيارة جميع دور رعاية المسنين المنتشرة في المملكـة لجمـع البيانـات ال زمـة مـن المسـنين والعـاملين 
( 21إذ اختيــَر ) ،فــي هــذه  الــدور مــن كــوادر إداريــة وفنيــة، وكانــت عينــة المســنين هــي عينــة طبقيــة عشــوائية

 ( من مجتمع الدراسة.21ا نسبته )%مقيمين في دور رعاية المسنين شكلوا ممسنا  من ال

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يتمثــل بــإجراء المســح المكتبــي واالّطــ ع علــى و 
ول الدراسات والبحو  النظرية والميدانية ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى جمع البيانات الكمية والنوعية حـ

مثـــل وزارة التنميـــة االجتماعيـــة،  ،المســنين ودور الرعايـــة اإليوائيـــة مـــن خــ ل زيـــارة الجهـــات ذات الع قـــة بهــا
ودائـــــرة اإلحصـــــاءات العامـــــة، والمجلـــــس األعلـــــى للســـــكان، والمجلـــــس الـــــوطني لشـــــؤون األســـــرة وغيرهـــــا مـــــن 
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جـــراء المقـــاب ت مـــع المؤسســـات، كمـــا اعتمـــدت علـــى الزيـــارات المســـحية الميدانيـــة لـــدور الرعايـــة اإل يوائيـــة، وا 
المسنين ومعايشتهم، ومقابلة إداريي دور الرعاية اإليوائية للخرو  بتقرير حول واقع المسنين الحالي من حي  
مستوج الخدمة المقدمة، ثم تحديـد االحتياجـات المسـتقبلية لهـذه الفئـة. ولتحقيـق أهـدا  الدراسـة طُـوِّرت أدوات 

 عايشة اليومية للمسنين. انات والمقاب ت الحية، والمستبباالجمع البيانات المتمثلة 

بلــا حتــى نهايــة  إذ ،وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة انخفــاض عــدد المســنين فــي دور الرعايــة اإليوائيــة فــي األردن
( بينما بلغت %45.3) ( مسنا  من الجنسين، كما بلغت نسبة الذكور منهم344م )2116شهر  ذار من عام 

حيـ   ،ب فـي المملكـة( دور للرعايـة اإليوائيـة وحْسـ11( . كما أظهرت النتائج وجود )%54.2نسبة اإلنا  )
( وفــي إقلــيم الشــمال دار واحــدة فــي محافظــة إربــد، وداران فــي 21( دور بنســبة )%2يوجــد فــي إقلــيم الوســط )

ية كبار السن في محافظة الزرقاء، ويخلو إقليم الجنوب من دور الرعاية اإليوائية للمسنين مع تمركز دور رعا
 (.51( دور وبنسبة )%11ة من أصل )( دور رعاية إيوائي5حي  بلغت ) ،محافظة العاصمة

( مســنا ، مــع 622وبينــت النتــائج أيضــا  أن الطاقــة االســتيعابية لــدور الرعايــة اإليوائيــة فــي األردن قــد بلغــت )
لنتـــــائج أن وزارة التنميـــــة (، كمـــــا أظهـــــرت ا42.21انخفــــاض نســـــبة اإلشـــــغال فـــــي دور الرعايـــــة إذ بلغـــــت )%

االجتماعية ال تقدم الرعاية اإليوائية للمسنين مباشرة بل تشتري خدمات رعاية المسنين ضمن اتفاقيات توقعها 
 مع الجمعيات التطوعية.

مثـــل دار الضـــيافة للمســـنين  ،وقـــد أظهـــرت النتـــائج أيضـــا  أن بعـــض دور رعايـــة كبـــار الســـن مهـــددة بـــاإلغ ق
 لـى دار البـرّ إلجويـدة، وكـذلك دار يوسـ  الصـديق للمسـنين فـي محافظـة الزرقـاء، إضـافة الواقعة في منطقـة ا

لرعاية كبار السن فـي محافظـة إربـد نتيجـة للعجـز المـالي السـنوي فـي ميزانياتهـا. إضـافة إلـى عـدم وجـود دور 
تبع للقطاع التطوعي ( دور رعاية ت2رعاية إيوائية حكومية تتبع مباشرة لوزارة التنمية االجتماعية، بل وجدت )

( دور تتبـــع للقطـــاع الخـــاص. كمـــا تفتقـــر بعـــض دور الرعايـــة اإليوائيـــة إلـــى بعـــض الكـــوادر 3)الجمعيـــات( و)
المتخصصة مثل األخصائي النفسي أو األخصائي االجتماعي أو الممرض المقيم، ناهيك عن ازدحام بعض 

( مسـنين فـي بعـض 6ضيافة التـي وجـد فيهـا )الغر  بالمسنين في بعض دور الرعاية اإليوائية كما في دار ال
 ردنية في دور الرعاية اإليوائية.الغر . كما وجد مجموعة من كبار السن من جنسيات غير أ

نتــائج الدراســة أيضــا إلــى أن َدور ُدور الرعايــة ومســؤوليتها تقتصــر علــى اإليــواء واإلعاشــة للمســنين  وأشــارت
عاقات غير الطبيعيين ممّ ب، إضافة إلى دمج للمسنين الطبيعيين و وحسْ  ن يعانون من أمراض نفسية وعقلية وا 

مثـــل وزارة  ،حركيــة فــي بعـــض دور الرعايــة اإليوائيـــة، ويــرد ذلـــك مــع غيــاب التنســـيق بــين الجهـــات الحكوميــة
التنمية االجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التخطيط، والمانحين والمتبرعين في القطاع الخاص لدور الرعايـة. 
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وليسـت  غلب الزيارات التي تنفذها وزارة التنمية االجتماعية لدور الرعاية اإليوائية هي زيارات تفتيشيةوكانت أ
 إرشادية توجيهية تطويرية.

الجمعيــات التطوعيــة التــي  مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة بحــقّ واضــح  إجحــا  وجــودكمــا بينــت نتــائج الدراســة 
( دينـارا  شـهريا  ثمنـا  265وزارة التنميـة االجتماعيـة تـدفع مبلـا ) تشتري منهـا خـدمات رعايـة كبـار السـن، إذ إنّ 

 ص  تكالي  المسن في دار الرعاية.وهذا المبلا ال يكاد يغطي ن ،لخدمة المسن الواحد

وبناء على هذه النتائج فإن الدراسة قـد خرجـت بمجموعـة مـن التوصـيات ُصـنِّفْت فـي عشـرة مجـاالت مختلفـة: 
لتشـــريع، ومجـــال دور الرعايـــة واألنديـــة النهاريـــة، ومجـــال خـــدمات الرعايـــة للمســـنين، مثـــل مجـــال السياســـات وا

والمجــال الــوظيفي )الكــادر(، والمجــال اإلع مــي، إضــافة إلــى توصــيات خاصــة بــبعض دور الرعايــة وغيرهــا. 
وهـــدفت هـــذه التوصـــيات إلـــى تقـــديم حلـــول عمليـــة تســـاهم فـــي تطـــوير خـــدمات الرعايـــة اإليوائيـــة للمســـنين فـــي 

 ألردن.ا
 

  :ردنية في القطاع الخاصواقع المشاركة االقتصادية للمرأة األ  .4

، كبــرجذات أهميــة دراســة واقــع مشــاركة المــرأة األردنيــة فــي ســوق العمــل وبخاصــة فــي القطــاع الخــاص  ُعــد ت
ي للـدور وذلك تبعا  للدور الذي يمكـن أن تحققـه المـرأة األردنيـة فـي عمليـة التنميـة، والـذي يعـد  المكّمـل األساسـ

اإلحصــائيات الرســمية إلــى أّن القطــاع الخــاص فــي  وقــد أشــارتالــذي يحققــه الرجــل فــي االقتصــاد الــوطني. 
المجلــــس االقتصــــادي أعــــد  األردن غيـــر قــــادر علــــى اســــتيعاب العنصـــر النســــائي فــــي العمــــل بكفـــاءة، ولــــذلك 

فــي ســوق العمــل، وتحديــدا  فــي  لتركيــز علــى مســاهمة المــرأة األردنيــةا لــىهادفــا  إ هــذه الدراســة واالجتمــاعي 
 القطاع الخاص. 

استندت الدراسة في تحليلها على بيانات دائرة اإلحصاءات العاّمة وقاعدة بيانات مشروع المنار، إضافة إلى و 
تصميم استبانة خاّصة موجهة لعدد من اإلنا  العام ت في القطاعين العام والخاص. كما ُأجريـت عـدد مـن 

 ين. رية لعدد من الشركاء االجتماعيالمقاب ت، وجلسة حوا

وأشارت نتائج التحليل عموما  إلى أّن أكثر العوامل تأثيرا  في قرار دخول المرأة األردنية سوق العمل، وتحديـدا  
القطاع الخاص هو وجود أطفال في األسرة، يليه تكالي  تعليم األبناء، ومن ثّم مدج توّفر حضانة في مكـان 

الشهري لرّب األسرة. وفي المقابل فـإّن المحـّددات المتصـلة بالعـادات والتقاليـد، وكـذلك  العمل، ومستوج الدخل
قضّية أّن العمل يعزز فرصة الزوا ، إضافة إلى القوانين المتصـلة بـالتحرش، والتشـريعات األخـرج المختصـة 
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ركة فــي ســوق العمــل فــي بعمــل المــرأة، لــم تكــن ذات أهميــة كبيــرة فــي التــأثير علــى قــرار المــرأة األردنيــة بالمشــا
 الوقت الراهن.

% إلـــى 8.1انخفـــاض فـــي نســـبة المشـــتغ ت اإلنـــا  فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن  إلـــى وجـــودالدراســـة  خلصـــتو 
، 2114% عام 8.1إلى  2111% عام 8.2%، وحصول انخفاض طفي  أيضا  في القطاع العام من 2.1

% عـام 32.1إلـى  2111% عـام 22.2مـن نسبة المشـتغلين الـذكور فـي القطـاع العـام  وفي المقابل ارتفعت
، 2114% عام 53.6إلى  2111%عام 54، وحصل انخفاض طفي  جدا  في القطاع الخاص من 2114

 :كما هو موضح في الشكل التالي
 

 

 

 

 :همية، الحاجات، التجارب الدولية(األ  والتقنينبين التوسع  -كاديمي مسارات التعليم المهني واأل  .2

ى بيـــان الواقـــع الحـــالي والمســـتقبلي لمســـارات التعلـــيم فـــي مـــدارس المملكـــة األردنيـــة هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــ
الهاشــمية، مــن خــ ل تنــاول أعــداد الطلبــة الحاليــة والمســتقبلية فــي مراحــل التعلــيم المختلفــة، والبحــ  فــي 

م مسـتوج اتجاهـاته علـىأسباب سـوء توزيـع المسـارات التعليميـة لطلبـة الصـ  العاشـر األساسـي، والتعـر  
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نحو التعليم المهنـي، ومسـتوج اهتمامـات طلبـة الصـفين األول والثـاني الثـانويين المهنيـين بـالتعليم المهنـي، 
إضافة إلى تقصي درجة رضا معلمـي المباحـ  المهنيـة فـي التعلـيم المهنـي، ومسـتوج الـوعي المهنـي لـدج 

تقبلية ل أعـداد الطلبـة الحاليـة والمسـأولياء أمور الطلبة. كما تناولت الدراسة موازنة التعليم المهني من خـ 
تقــديم نهــا التعلــيم المهنــي فــي األردن، و أوجــه القصــور والمشــك ت التــي يعــاني م فــي ســبيل الوصــول إلــى

 .2131اآلليات المناسبة لتطوير التعليم المهني مع تقدير األرقام المتوقعة لألعداد حتى عام 

 ع علـــى لـــذي يتمثــل بــإجراء المســح المكتبــي، واالطّــواعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي ا
الدراسـات والبحــو  المّتصــلة بموضــوع الدراسـة، إضــافة إلــى بنــاء أدوات الدراسـة المتمثلــة بحلقــات النقــاش، 
ــيم المهنــي، ومقيــاس اهتمامــات طلبــة  وكــذلك مقيــاس اتجاهــات طلبــة الصــ  العاشــر األساســي نحــو التعل

ن المهنيـــين بـــالتعليم المهنـــي، ودرجـــة رضـــا معلمـــي المباحـــ  المهنيـــة عـــن الصـــفين األول والثـــاني الثـــانويي
 التعليم المهني، ومستوج الوعي المهني لدج أولياء األمور.

( طالبــا وطالبــة 431( طالــب وطالبــة مــن الصــ  العاشــر األساســي، و)511وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
لمــا  ومعلمــة مّمــن يدرِّســون المباحــ  المهنيــة، ( مع285مــن الصــفين األول والثــاني الثــانويين المهنيــين، و)

( ولـــي أمـــر فـــي األردن مّمـــن ُوزِّعـــت علـــيهم أدوات الدراســـة، وجـــرج اختيـــارهم بالطريقـــة العشـــوائية 455و)
، ومشـــرفي التعلـــيم المهنـــي، ومـــديراتها الطبقيـــة، إضـــافة إلـــى عـــدد مـــن مـــديري المـــدارس المهنيـــة والشـــاملة

إلنتــا ، وعــدد مــن المختصــين فــي إدارة التعلــيم المهنــي واإلنتــا  فــي وزارة ورؤســاء أقســام التعلــيم المهنــي وا
 التربية والتعليم، وخبير في شؤون التعليم المهني، ومديري مراكز التدريب المهني.

وأظهرت نتائج الدراسة أّن نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي األكاديمي من ط ب الصـ  العاشـر األساسـي 
 2114/2115%( للعــام الدراســي 13.5حــين أنهــا بلغــت للتعلـيم الثــانوي المهنــي )%(، فــي 25.8بلغـت )

%(، وأن أســــس توزيــــع طلبــــة الصــــ  العاشــــر 5.8وهــــي نســــبة متدنيــــة، وكانــــت نســــبة المتســــربين مــــنهم )
األساسي على مسارات التعليم الثانوي غير مناسبة، إذ إنها ال تراعي اهتمامات الطلبة وميولهم، بل تعتمد 

حصيل األكاديمي للطالب وحْسب، وأن طلبة الصـ  العاشـر األساسـي يمتلكـون اتجاهـات إيجابيـة على الت
بدرجــة متوســطة نحــو التعلــيم المهنــي. إضــافة إلــى غيــاب التنســيق والعمــل المشــترك بــين مــزودي التعلــيم 

 هني.والتدريب المهني، وعدم تعاون بعض أصحاب العمل في تشغيل خريجي برامج التعليم والتدريب الم

كما بينت نتائج الدراسة ضعف ا في عملية التوجيه واإلرشاد المهني لطلبة الص  العاشر في اختيار مسـار 
وطنيــة شــاملة وثيقــة  اسـتراتيجيةالتعلـيم الثــانوي وأن بــرامج التعلـيم والتــدريب المهنــي ُتصــّمم فـي ظــّل غيــاب 
تــدني أعـــداد المـــدارس التـــي تقـــدم  الصــلة باحتياجـــات أصـــحاب العمـــل. وأشــارت أيضـــا نتـــائج الدراســـة إلـــى
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قــد و  2115/2116( مدرســة وحْســب  فــي العــام الدراســي 122مســارات التعلــيم المهنــي، إذ بلــا عــددها )
 (  معلم ا ومعلمة.1611( طالب ا وطالبة، كما بلا عدد المعلمين فيها )28852احتوت على )

ي التعلـيم والتـدريب المهنـي مـن إجمـالي وأظهرت نتائج الدراسة تدني نسـبة المشـتغلين األردنيـين مـن خريجـ
%( 24.1%( للـــذكور  و)12.8بواقـــع ) 2113%( عـــام 14.6المشـــتغلين األردنيـــين، إذ بلغـــت نســـبتهم )

 لجنــا ، وأّن طلبــة الصــ  العاشــر األساســي ال يملكــون حريــة االختيــار فــي تحديــد مســار التعلــيم الثــانوي
م المهني يسـاعد علـى تخفيـ  نسـبة البطالـة فـي المجتمـع.  يرون أّن التعلي مع أنهمنتيجة لتدخ ت ذويهم، 

ا أّن طلبة الصفين األول والثاني الثانويين المهنيين راضـون عـن التحـاقهم بـالتعليم  ومن نتائج الدراسة أيض 
المهني وغير نادمين على ذلك، ولم يكن ثّمة فروق إحصائية في اهتماماتهم بالتعليم المهني ُتعزج لجنس 

ا كانت درجة رضا معلمي المباح  المهنية عـن التعلـيم المهنـي درجـة جيـدة، مـع وجـود فـروق الطالب، كم
 ذات داللة إحصائية في درجة رضاهم عن التعليم المهني ُتعزج للجنس وكانت لصالح المعلمات اإلنا .

جيــدة وبينــت الدراســة أن مســتوج الــوعي المهنــي لــدج أوليــاء األمــور عــن التعلــيم المهنــي كــان علــى درجــة 
 ألنهم يثمنون العمل ويقدرون أهميته لجنسان.

ومــن خــ ل النتــائج التــي تمخضــت عــن الدراســة ُقــدِّمت مجموعــة مــن التوصــيات اســتعداد ا  لوضــعها أمــام 
أصحاب القرار للعمل على رفع سوية مسار التعليم المهني وتطويره، لما لهذا المسـار التعليمـي مـن أهميـة 

 رية وتأهيلها؛ ألنها تسهم إسهاما  فاع   في التنمية االقتصادية للمملكة.كبرج في تدريب القوج البش

بفروعـــه: الصـــناعي والزراعـــي واالقتصـــاد  المهنـــيلـــى أن التعلـــيم الثـــانوي الشـــامل كمـــا توصـــلت الدراســـة إ
المنزلــي والفنــدقي والســياحي، يحصــل الطالــب فيــه علــى شــهادة تؤهلــه ل لتحــاق بســوق العمــل، وفــي الوقــت 

يمكن له الحصول على شهادة الثانوية العامة التي تؤهله للدخول إلى الجامعات، أو كليات المجتمع نفسه 
وذلك عن طريق ما ُيسمى بالتجسير، إذ يدرس الطالب على األقل مادتين إضافيتين من العلوم األساسية، 

أعـــداد  لتــالياإضــافة إلــى مـــا يدرســه ضــمن الخطـــة الخاصــة بــالفرع الـــذي يــدرس فيــه.  ويوضـــح الجــدول 
 :2115 -2111 الملتحقين بالمرحلة الثانوية في المملكة للسنوات الدراسية
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 وراق العمل والتقاريرأ 6-0-6

  :6104لعام  االجتماعي  التقرير االقتصادي و  .0
 

 االقتصــادّيةعلــى أبــرز القضــايا هــذا العــام ليركــز  الجتمــاعي الســنويالتقريــر االقتصــادي وا أعــد  المجلــس
ببحــــ   2115امل لعــــام الّشـــ تقريــــر الســــنويّ ال . وقــــد اخـــتّص األردنّ والت حــــديات ال تـــي تواجــــه  االجتماعّيـــةو 
التقــدم فــي تنافســية االقتصــادي  هــم المفاصــل التــي تعيــقبصــراحة ووضــوح إلــى أفأشــار "، ردنتنافســية األ"

رير جملة من التوصيات التـي يمكـن أن م التققدّ ا في بعض المجاالت والتصنيفات. و بل وتراجعه األردني،
 ني.ذكاء تنافسية االقتصاد الوطتسهم في إ

مــن ُعــد ت إذ بمعــدالت اإلنتاجيــة فيهــا،  الــدوللقــدرة التنافســية للتنميــة االقتصــادية فــي االتقريــر  عــرض كمــا
الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة.  فارتفاع مستويات اإلنتاجية يتيح للدولـة التمتـع بميـزة 

ا يتــرجم إلــى زيــادة الثــروات واالرتقــاء نســبية، وعائــدات جاذبــة لــرأس المــال، وارتفــاع فــي األجــور، وهــو مــ
سـتراتيجيات إبمستويات المعيشة.  ولهذا تعتمد معظم الدول اليوم نهج رفـع مسـتويات التنافسـية فـي صـلب 

  .التنمية االقتصادية

بأنهـــا:  فعّرفهـــالمفهـــوم التنافســـية نظـــرا  لتعـــدد التعريفـــات وتشـــعبها،  ا  واضـــح ا  اقتصـــادي ا  التقريـــر تعريفـــ وحـــّدد
درة علــى تحقيــق الرخــاء علــى المــدج الطويــل مــع الحفــاظ علــى  التــوازن بــين اإلنتاجيــة وجــودة الحيــاة". "القــ

التقريـــر أدوات قيـــاس التنافســـية انســـجاما  مـــع هـــذا التعريـــ ، ثـــم تنـــاول تقـــارير  عـــرضومـــن هـــذا المنطلـــق 
، واألدوات والمؤشـرات الهيئات والمنظمات الدولية المتصلة بقياس التنافسية واإلنتاجية من حيـ  منهجيتهـا
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تفحـص تصـني  األردن فـي كـل كمـا التي تستخدمها في تصنيفاتها واستنباط أرقامها القياسـية وشـموليتها، 
ن من هذه التقارير األحد عشر، وتطور ذلك التصني  ومؤشراته على مدج السنوات الخمس الماضية لتبي  

  األردن التنافسي يندر  في موقع متوسـط بـين مواطن القوة والضع  الكامنة. وقد تبين عموما  أن تصني
 .دول العالم، وأن هذا التصني  قد تراجع على مدج السنوات القليلة الماضية

التقريـــر فـــي المتغيـــرات المـــؤثرة علـــى تنافســـية األردن، إذ خصـــص جـــزءا  لدراســـة تكلفـــة عوامـــل  بحـــ كمـــا 
اإلنتــا  الرئيســية: األرض والعمــل ورأس المــال، مــن حيــ  مســاهمة كــل منهــا فــي القيمــة المضــافة وأثرهــا 

عائقـا أمــام  منفـردة ومجتمعـة علـى تنافسـية االقتصـاد.  وتبـين أن تكلفـة هـذه العوامـل مرتفعـة نسـبيا  وتشـكل
ـــة )وخاصـــة مشـــاركة  تنافســـية االقتصـــاد  األردنـــي ونمـــوه، وال ســـيما أن معـــدل المشـــاركة فـــي القـــوج العامل
اإلنا (، ومعدل إنتاجية العامل األردنـي ُيَعـّدان مـن بـين أدنـى المسـتويات علـى مسـتوج العـالم، وأن هيكـل 

تخفيضـه  اتجه إلى لبنك المركزي األردنيا مع أنّ بين أعلى المستويات العالمية  من أسعار الفائدة يصن 
  .خ ل السنوات الث   الماضية

ومن خـ ل البحـ  فـي البيئـة التشـريعية بعـّدها أحـد المتغيـرات المـؤثرة علـى تنافسـية  األردن، حـّدد التقريـر 
زالـة التشــوهات منهــ41) ا، ( قانونـا  بإيرادهــا حسـب األولويــات، إذ أضـحت بحاجــة إلــى التعـديل والتحــدي  وا 

بهـــد  مواءمتهـــا لتشـــجيع التنافســـية واالســـتثمار، ورفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة وتشـــجيع القطـــاع الخـــاص علـــى 
ه التقرير على نب  و  الكبرج.الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية  

ي وقـــدرات إنفـــاذ القـــانون بمـــا يـــدعم أهميـــة تعزيـــز ميثـــاق النزاهـــة الوطنيـــة، وتحســـين كفـــاءة النظـــام القضـــائ
الصورة العامة اإليجابية الستق لية القضاء وسيادة القانون، وبما يكفل استقرار التشريعات التي ُتعّد مطلبا  
أساســـيا  لتمتـــين التنافســـية. وفـــي الســـياق ذاتـــه جـــرج بحـــ  معمـــق فـــي المؤسســـات وبيئـــة األعمـــال بعـــّدها 

نتــائج تصــني  تبعــا  لة، فهــي مــن أكثــر المســارات احتياجــا  لجصــ ح متغيــرات رئيســية تــؤثر علــى التنافســي
إلـى ضـع  بنيـوي فـي دور المؤسسـات  أشـارتاألردن المتراجع فـي المؤشـرات الدوليـة ذات الصـلة، والتـي 

إلــى ضــرورة إيــ ء  أشــارت أنهــا الصــغيرة والمتوســطة وقطــاع ريــادة األعمــال فــي االرتقــاء بالتنافســية، كمــا
تأسيســـها وترخيصـــها ورســـومها وتوحيـــد مـــن حيـــ  ر لتبســـيط إجـــراءات البـــدء فـــي المشـــاريع االهتمـــام األكبـــ

 .مرجعياتها، وتشجيع أنماط االستثمار كثيفة االستخدام للعمالة

وقد ُأفرد جزء خـاص مـن التقريـر  لدراسـة السياسـة االقتصـادية بشـقيها المـالي والنقـدي، بعـدِّها متغّيـرا  بـارزا  
علــــى التنافســــية، وال ســــيما أن تقــــارير التنافســــية الدوليــــة أشــــارت إلــــى أن اســــتقرار  مــــن المتغيــــرات المــــؤثرة

بــين أدنــى المراتــب العالميــة مــن حيــ  حجــم عجــز  مــن االقتصــاد الكلــي ودور السياســة االقتصــادية ُصــنِّ 
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جمـــالي المـــدخرات الوطنيـــة، وعجـــز الحســـاب الجـــاري، ومعـــدل الـــدين العـــام، والبطالـــة  الموازنـــة العامـــة، وا 
الفقــر، وغيرهــا مــن المؤشــرات، ممــا يســتدعي تســريع خطــوات اإلصــ ح االقتصــادي بــدءا  مــن اإلصــ ح و 

 .الضريبي والمالي

وقد بح  التقرير في التطورات السياسية اإلقليمية والتطورات االقتصادية الدولية من حي  تأثيرها الواضح 
مــن  ضــت تبعاتــه االقتصــادية، وكــان ال بــدّ ر علــى تراجــع التنافســية، وال ســيما أثــر اللجــوء الســوري الــذي عُ 
وتحديـــد كيفيـــة التعامـــل معـــه لتعظـــيم أوجـــه  ،النظـــر إليـــه بعـــدِّه تحـــدي ا قائمـــا ومســـتمرا فـــي األجـــل المنظـــور

االستفادة منه، وتقليل  ثاره السلبية، ولضرورة اإلفادة من الشـروط الميسـرة التـي منحـت لـألردن فـي مـؤتمر 
لمساعدة الدول المضيفة، وال سيما تلك المتصـلة بقواعـد المنشـأ  2116 لندن الذي عقد في شباط من عام

وكيفيـة تعظـيم  ،األوروبي. كما عرض التقرير  ثار انخفاض أسعار النفط العالميـة علـى تنافسـية االقتصـاد
 .االستفادة من هذا المتغير

القتصــاد األردنــي )التعلــيم وقــد ُأفــرد جــزء مهــم مــن التقريــر لدراســة القطاعــات الرئيســية المعــززة لتنافســية ا
ض ميزاتهــا التنافســية. ولــوحظ مــن خــ ل التقريــر تراجــع جــودة التعلــيم، مــن خــ ل عــر والصــحة والســياحة( 

ومواطن الضع  التي يعانيهـا قطـاع التعلـيم، ممـا يسـتوجب إجـراءات إصـ حية مبتكـرة ضـمن أطـر زمنيـة 
والبحـ   التقنيمهارات التدريب المهني والتعليم و  التطبيقيةمحددة بدءا  من المناهج، ورفع مستوج البحو  

العلمي، وتدعيم الشـراكات بـين المؤسسـات التعليميـة وقطـاع الصـناعة، كمـا ُأشـير إلـى اإلجـراءات األخـرج 
المقترحة لتعزيـز تنافسـية هـذا القطـاع الحيـوي. أمـا القطـاع الطبـي الـذي يشـكل ميـزة تنافسـية أردنيـة مهمـة، 

ي تعتــرض تنافســيته بعــد االستفاضــة فــي بحــ  هيكلــه وهيكــل تنافســية الصــناعة فقــد ُبحثــت المعوقــات التــ
الدوائية المرتبطة به، والتحـديات الكثيـرة التـي تسـتوجب إصـ حات غيـر تقليديـة تـدعم تنافسـيته. وقـد جـرج 
البحـــ  فـــي هيكـــل قطـــاع الســـياحة األردنـــي والصـــدمة القويـــة التـــي أدت إلـــى تراجعـــه فـــي ضـــوء التطـــورات 

اإلقليمية، مما خلق إلحاحا  فـي الحاجـة إلـى تطـوير األنمـاط السـياحية الواعـدة، وبالـذات السـياحة السياسية 
الع جية، وأنماط السياحة الدينيـة، وضـرورة اسـتحدا  مسـارات سـياحية جديـدة، وتطـوير بنيـة هـذا القطـاع 

صــة قطــاع تكنولوجيــا الســتعادة الثقــة التنافســية. وجــرج التطــرق أيضــا  إلــى أهميــة القطاعــات األخــرج، وخا
المعلومــــات واالتصــــاالت وقطــــاع التــــأمين والمــــال بإمكانياتهــــا التنافســــية، وتحديــــد أوجــــه وطرائــــق لتمكــــين 

 .لمعوقات التي تعترضهاتبعا  لتنافسيتها وتطويرها 

تطــور الــرقم  ببيــانوتعــرض التقريــر للبحــ  فــي أثــر سياســة أســعار صــر  الــدينار علــى تنافســية االقتصــاد 
ــــى هــــذا المجــــال خــــ ل العــــامين القياســــي لســــ ــــي طــــرأت عل عر الصــــر  الحقيقــــي الفعــــال، والتطــــورات الت
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الماضيين، مما حفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صر  أكثر مرونـة بـربط الـدينار 
األردنــي بســلة مـــن العمــ ت تعكـــس التوزيــع الجغرافــي لمـــدفوعات تجــارة األردن الخارجيـــة، وذلــك لتجنيـــب 

التقريــر علــى ضــرورة إيجــاد مســتوج تنســيق أكبــر بــين  أّكــدلمملكــة الكثيــر مــن المخــاطر المســتقبلية. كمــا ا
 .السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر محمود على استقرار االقتصاد الكلي

خبراتهــا رضــت أبــرز التجــارب والنمــاذ  اإلقليميــة والدوليــة التــي يمكــن االســتفادة مــن وفــي نهايــة التقريــر عُ 
وقصص نجاحها، وجرج وضع عدد من التوصيات في نطاق استشرا  مجاالت تعزيز تنافسية االقتصـاد 

 األردني.    

لى أن التنافسية تتصل باإلنتاجية والكفاءة والربحية، وهي ليست هـدفا  أو غايـة نهائيـة بحـد التقرير إ وأشار
وشـروط إنتـا   حـرةات المعيشة فـي ظـل تجـارة منظور يمكن من خ له السعي لرفع مستويهي نما وا  ذاتها 

 كما هو مبين أدناه:  التقرير أربعة عوامل للقدرة التنافسية دحد  وتسويق عادلة. ومن هذا المنطلق 
 

 البنية التحتية كفاءة األعمال كفاءة الحكومة األداء االقتصادي

 ية األساسيةالبنية التحت اإلنتاجية والكفاءة المالية العامة االقتصاد المحلي
 البنية التحتية التكنولوجية سوق العمل السياسة المالية التجارة الدولية

 البنية التحتية العلمية التمويل اإلطار المؤسسي االستثمار األجنبي
 الصحة والبيئة الممارسات اإلدارية التشريعات العمالة
 التعليم المواق  والقيم اإلطار المجتمعي األسعار

 

 شاطات واللقاءات :ة والن  دوات الحواري  الن   6-6

الـوطن والمـواطن، بـادر  التي تهـمّ  باح  حول القضايا والمواضيعضمن سلسلة الحوارات مع المسؤولين للتّ 
  ع علــىبهــد  االّطــ بعــض المواضــيع حــول مــع المعنيــين ةحوارّيــلــى عقــد اجتماعــات ولقــاءات إالمجلــس 

 يــتمّ  يتضــمن اقتراحــات وحلــوال بشــأنها وتشــكيل تصــور تــوافقيّ نــة، معيّ  قضــاياحــول  مختلــ  وجهــات النظــر
يـة لهـذا خاذ القرار المناسـب بخصوصـها. وقـد شـملت النـدوات الحوار للمساهمة في اتّ  التوصية بها للحكومة
 العام المواضيع التالية:
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خيـــرة عقـــد المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي جلســـة عـــدالت االســـتثمار فـــي الســـنوات األفـــي ظـــل تراجـــع م
الخبيـرة االقتصـادية  بهـا حتشـر  ،"حوارية  تحت عنوان "مراجعة التشريعات االقتصادية لتشـجيع االسـتثمار

االسـتثمار مـن مشـك ت وعوائـق والمدير األسبق لمؤسسة تشجيع االسـتثمار، ريـم بـدران، مـا يعانيـه قطـاع 
وانتقدت بدران غياب خريطة واضحة للمستثمر، كما انتقـدت النافـذة االسـتثمارية وبعـض  ،أمام المستثمرين

تغييــب القطــاع الخــاص المؤهــل لقيــادة التنميــة فــي المســتقبل،  فــي ظــلِّ  ُســن تالتشــريعات االســتثمارية التــي 
 . إضافة إلى بيروقراطية اإلجراءات الحكومية

خبــراء اقتصــاديون وقــانونيون ، إلــى غيــاب خريطــة نــواب و وأشــارت بــدران، خــ ل الجلســة التــي شــارك فيهــا 
نقطة بداية واضحة ينطلق منهـا المسـتثمر وجود  لعدم التراخيص،بإجراءات  يتصلواضحة للمستثمر فيما 

 .للمضي في تلك اإلجراءات

مجلـــس النـــواب دون إجـــراء  ناقشـــها قـــد ســـتثمار أن جميـــع التشـــريعات التـــي لهـــا ع قـــة باال بـــدران وبينـــت
وأشــارت إلــى أن القطــاع الخــاص تفاجــأ ، مشــاورات ومناقشــات مــع الجهــات المعنيــة مــن القطــاع الخــاص

كــان حضــور القطــاع الخــاص عنــد بــدء المشــاورات  إذبتوقيــع الحكومــة علــى اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع تركيــا، 
أثـر االتفاقيـة علـى  حـول إلى ضرورة إجراء دراسةبدران  دعت وفيما بعد،  وقد ُغيِّب، وحْسب محددة لمّدة

 .االقتصاد الوطني

نمـا جـرج العـر  علـى تطبيقهـا،  على أكدتكما  مـر األأن العديـد مـن اإلجـراءات لـيس لهـا سـند قـانوني، وا 
يعات ن يرافـق مراجعـة التشـر أإلـى ضـرورة  وأشـارتمن البيروقراطية التـي تعيـق االسـتثمار،  جزءا   ُعد  الذي 
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كبـر الــذي يواجـه القــوانين هــو األ، مبينـة أن التحــدي ا  مؤسســي عمـ   أدوات وفريـق يعمــل  هاوســنّ  االقتصـادية
 .العديد من التشريعات ال تت ءم مع التطبيق ثّمةإذ  تطبيقها،

ورؤيــة واضــحة للتشــريعات االقتصــادية، علــى أن يكــون لهــا  ســتراتيجيةإيجــاد إبضــرورة  وطالــب الحضــور
 .االجتماعيةمن خ لها التشريعات من حي  أثرها على االقتصاد والتنمية  ُتدَرسضحة مكونات وا

اإلدراك بـأن القطــاع الخـاص هــو مــن سـيقود التنميــة فـي المســتقبل، مشــيرة  د الحضـور علــى أهميــةشــدّ كمـا 
حيـان لـبعض الجهـات المعنيـة عنـد تعـديل التشـريع، وبالتـالي يكـون العمـل األلى حـدو  تغيـب فـي بعـض إ

لـى ه الحضـور إونـوّ  .، ويـؤدي إلـى خـرو  قـانون غيـر مكتمـل يتطلـب تعديلـه فـي وقـت الحـقغير مؤسسـيّ 
 خصوصـا  قوانين مساندة ل سـتثمار  إصدارشددوا على ضرورة  إذمشاكل تواجه البيئة االستثمارية،  وجود
دية تواجــه تحــديات ن عمليــة مراجعــة التشــريعات االقتصــاأ وبّينــوا ،بــاإلف س واإلعســار المــالي يتصــلفيمــا 
 أوالتي تظهر مدج تأثير القانون علـى النـواحي االقتصـادية سـواء كـان إيجابيـا  ستراتيجيةاإلبغياب  تتصل
 .سلبيا

 6102-11-60ة "قطاع النقل" يهيكلحوارية حول جلسة  (6

 

 

 

 

 

 
 

، ردنادي واالجتماعي ضمن جلسة حوارية أبرز مكونات هيكل قطاع النقل في األالمجلس االقتص عرض
مــن خــ ل  األردنلخــص خبيــر قطــاع النقــل المهنــدس جميــل مجاهــد، عوائــق وجــود نقــل عــام جيــد فــي  إذ

وضــع  التمويــل  مــن الجانــب التــاريخي،ة القطــاع يــهيكلعــرض ساســية تمثلــت فــي أمــور أث ثــة مناقشــة 
 .لقطاع النقل واالستثمار، والنظرة االجتماعية
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 «أزمة النقل والمرور»لمجلس االقتصادي واالجتماعي بعنوان خ ل جلسة حوارية عقدها امن ذلك  وتأّتى
دارة ســــير إمشــــك تها وحلولهــــا، بحضــــور المــــدير التنفيــــذي للنقــــل والمــــرور فــــي أمانــــة عمــــان، ومــــدير  -

 .العاصمة، وعدد من الخبراء والمعنيين في القطاع

د ملكية فردية ورخص مدج تتمثل في وجو « هيكلية القطاع التاريخية»ن أ المشاركون في الجلسةوأوضح  
تجـارة وليسـت  عـّدهاعتمادية، والمنافسة غير المشروعة، و االالحياة، وضع  مستوج الخدمة، وعدم وجود 

 ، وتقديم الخدمة على الخطوط المربحة.السائقينضافة إلى التصرفات الخاطئة من إخدمة، 

 الحكوميــةلويــة فــي السياســات أو  علــى عــدم وجــودوحــول ضــع  التمويــل واالســتثمار، أكــد الخبيــر مجاهــد 
يرادات ال تغطـي اإلن وأالتكلفة العالية لمشاريع النقل الجماعي، وعدم وجود جدوج مالية ، على و  ،للقطاع

 ضافة إلى غياب الدعم السياسي والمالي.إالتكالي ، 

الخاصــة، لســيارات الســتخدام ان زيــادة الــدخل أدج إلــى التحــول بــألنظــرة االجتماعيــة ل أضـا  مجاهــد وفقــا  و 
تدنيــة أصــبحت مغيــر القــادرين علــى امــت ك ســيارات خاصــة، والنظــرة متاحــا  لألفــراد وأصــبح النقــل العــام 

 لمستخدمي النقل العام. 

ودعا مجاهد إلى ضرورة تلبية متطلبات الركاب من خ ل توفير نظام نقل عام ذي تعرفة مقبولة، وتوفير 
ن بـأ تفيـدلى دراسات عالمية إ النظر ولفت ،ة النقل العامنظام معلومات للركاب، والعمل على تسويق خدم

 ب يـين 6االستثمار في قطاع النقل العام بنحو بليـون دوالر مـن شـأنه تحقيـق عوائـد اقتصـادية تصـل إلـى 
 دوالر.

ن العوائــد البيئيــة تتمثــل فــي العمــل علــى تحســين نوعيــة الهــواء، والعمــل علــى تخفــيض نســبة أأوضــح كمــا 
وتحسين مستوج السـ مة  ،من خ ل تخفيض تكالي  المعالجات الصحية الناحية الصحيةاالنبعاثات من 
جتماعيــــة مــــن خــــ ل تحســــين التنقــــل لمتــــدني الــــدخل وكبــــار الســــن وذوي ومــــن الناحيــــة االعلــــى الطــــرق، 

، ضـافة إلـى العائـد االقتصـاديإ والعمـلوتـأمين فرصـة العـيش  مقبولـةاالحتياجـات الخاصـة، وتـوفير تكلفـة 
 ، والعمل على تحسين استه ك الطاقة. المروري االزدحامسهام في تخفيض اإل ذلك من شأنهوكّل 

ن تـــدني مســـتوج إذ إ ،حلقـــة مفرغـــةثّمـــة ن أ مجاهـــدوحـــول واقـــع قطـــاع النقـــل فـــي األردن أوضـــح الخبيـــر 
ة إلـــى زيـــادة جاذبيـــ وأّديـــاقصـــاء لـــبعض الفئـــات، اإلفـــي  اأســـهم النقـــلجـــور أخـــدمات النقـــل العـــام وارتفـــاع 
تزايد نسبة المناطق الحضـرية،  أّدج إلىزيادة ملكية المركبات، األمر الذي  السيارات الخاصة المتمثلة في

زيـادة فــي اســته ك إلــى  بالتّـالي أدج ومّمــاالـرح ت، فــي  والتـأخير المــروري االزدحـامســهم فـي زيــادة أا ّمـم



 

  37  

 

مؤديـا إلـى و  جاذبيـة صـبح النقـل العـام أقـلّ أ إذالطاقة وزيـادة الحـواد  والتلـو ، وزيـادة مـدة رحـ ت النقـل، 
لى وجود طلب أقل وزيادة في التكالي  و غلين لدعم الحاجة، تمشاكل مالية للمش ا مّ م، اإليرادات وانخفاضا 

 أسهم في انتشار النقل الخاص مقابل األجر.

جـــاح مـــن مظهـــر الن ا  ن ذلـــك أصـــبح جـــزءأن مجاهـــد وحـــول أســـباب ارتفـــاع ملكيـــة الســـيارات الخاصـــة، بـــيّ 
االجتماعي، والتسهي ت في التمويل، وجوانب الراحة والمرونة والسرعة في التنقل، مع غيـاب الـدعم للنقـل 

 العام، وامتداد المناطق الحضرية.

 المختلفـةنمـاط النقـل أوعرض المهندس مجاهد دراسة حديثة تثبت ارتفاع نسبة الرح ت اليومية باسـتخدام 
بالمئــة مــن مجمــوع الــرح ت  35اصــة أعلــى نســبة فــي الدارســة بواقــع لتســجل الســيارات الخ ،فــي المملكــة

بالمئة  14بالمئة والمتمثلة في نسبة ذهاب الط ب إلى المدارس، و  25اليومية، تليها نسبة المشاة بواقع 
بالمئـــة  3بالمئـــة لســـيارات التاكســـي، و  11بالمئـــة للحـــاف ت المدرســـية، و  13لحـــاف ت النقـــل العـــام، و 

 النقل األخرج. لحاف ت 

مـن مسـتخدمي النقـل العـام  بالمئـة 56بأن  تفيدشار إلى دراسة أوحول مستخدمي النقل العام في المملكة، 
 311هــم ال يتجــاوز دخلبالمئــة مــن مســتخدمي النقــل العــام  61عامــا، و 26مــن الفئــة العمريــة دون ســن 

  من الط ب.هم من مستخدمي النقل العام  بالمئة 35ودينار شهريا، 

وضـرورة  القطـاع العـام أهميـة علـى الشـرعأكـد رئـيس المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي الـدكتور منـذر وقد 
غلين، وتقـديم خدمـة النقـل العـام بأوقـات ومواعيـد منتظمـة، تمن خ ل العمل على إعادة هيكلـة المشـ دعمه

ســبوع وخــ ل األنهايــة عــداد الركــاب، وتقــديم الخدمــة خــ ل عطلــة أوزيــادة عــدد الــرح ت بمــا يــت ءم مــع 
 ساعات الليل.

مـن التـأثيرات السـلبية الناتجـة عـن اسـتخدام السـيارت  من شأنه الحدّ  العامن دعم قطاع النقل الشرع أوبين 
عــداد المســتخدمين فــي قطــاع النقــل العــام، والعمــل أالخاصــة، والعمــل علــى تحســين مســتوج الخدمــة وزيــادة 

والتـي يشـكل اسـته ك قطـاع النقـل  ،سـاس منهـااألقطـاع الطاقـة شـكل يعلى تخفي  أعباء المديونية التـي 
 منها النسبة األكبر.

وقــات أزمــات المروريــة التــي تشــهدها العاصــمة عمــان فــي األســباب أدارة ســير العاصــمة إأكــد مــدير  كمــا
نتيجة وجود خلل في تصميم بعض الشوارع مع وجود مؤسسات خدميـة ومحـ ت اسـته كية كبيـرة  ،معينة
 مسـتمرا   تعاونـا   ثمـةن الخرابشـة أوبـين ، األمر الذي من شأنه خلق أزمات مرورية ،ط مرورية حرجةفي نقا
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مكانيـات اإلمانة عمـان الكبـرج لمعالجـة بعـض النقـاط المروريـة فـي العاصـمة وفـق أجهزة الفنية في األبين 
 .المتاحة
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ربـد، جملـة مـن إتدارس المجلس االقتصادي واالجتماعي مع القطاعات االقتصـادية المختلفـة فـي محافظـة 
استضـافتها خصوصـا  ضـمن جلسـة حواريـة المحافظـة و  عمومـا  التحديات والمعيقات التـي تواجـه االسـتثمار 

لسة على ضرورة استقرار التشـريعات الناظمـة الجهذه مداخ ت المشاركين في  رّكزت ، إذربدإغرفة تجارة 
هيــــل االهتمــــام والتأيــــ ء التــــدريب وا   ،وربــــط الضــــرائب بالتضــــخم وبحجــــم النشــــاط االقتصــــادي ،ل ســــتثمار

والتوجـــه  ،جـــراءات البيروقراطيـــة التـــي تنتهجهـــا بعـــض الجهـــات والـــدوائر ذات الصـــلةاإلومعالجـــة  ،الكـــافي
 لتعزيز منظومة النقل العام.

رباكــا للمســتثمر والمــواطن إشــكل ين عـدم اســتقرار التشــريعات إالمجلــس الــدكتور منــذر الشــرع،  وقـال رئــيس
ي تشــريع يمــس عمليــة االســتثمار مــن ألثــر األهميــة قيــاس ألــى إ ســواء، مشــيرا   والجهــاز التنفيــذي علــى حــدّ 

خــرج مــع األت هميــة تنــاغم القــوانين الناظمــة لعمــل القطاعــات والجهــاأ قــراره، مؤكــدا  إجميــع الجوانــب قبــل 
 في منظومة االستثمار. اخت ال  قوانين تشجيع االستثمار حتى ال تتصادم هذه القوانين وتحد  
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ؤدي لتـ إلـى هـذه القضـيةعـادة النظـر إ يوجـبمـر الـذي األ ،جوراأللى تآكل مستويات إ الشرع النظرولفت 
ذات الوقــت علــى حيويــة  وتحــافظ فــي ،يــدي العاملــة الوطنيــة علــى الــدخول فــي ســوق العمــلاأللــى تحفيــز إ

 االستثمار ونشاطه.

 ،نجــاح القطــاع االســتثماري مســؤولية جماعيــةإن مســؤولية أ علــى الــوركــد رئــيس هيئــة االســتثمار ثابــت وأ
لـى اتخـاذ القـرار إيفضـي  نتاجية بما فيها السلطة التنفيذية بتنسـيق عـال  اإلطرا  العملية أكل فيها تتشارك 

هيئــة خاصـة لــدعم القــرار كمـا هــو معمـول بــه فــي العديـد مــن دول العــالم  نشــاءبإالمناسـب ودعمــه، مطالبـا 
 والمنطقة.

وكشــ  عــن زيــادة حجــم االستفســارات عــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي المملكــة مــن مســتثمرين عــرب 
رض الواقــع مــع نهايــة العــام ألــى مشــاريع اســتثمارية علــى إن تتبلــور هــذه االستفســارات أ جانــب، مرجحــا  وأ

مـن  قليمية وما رافقها من تعقيد في عملية النقـل عبـر المعـابر قلـب كثيـرا  اإلن الظرو  ألى إ ي، الفتا  الحال
 وجه المعادلة االستثمارية.أ

ردن مــع تــدفق األلــى مخرجــات مــؤتمر لنــدن وانعكاســاته علــى الواقــع االقتصــادي واالســتثماري فــي إشــار وأ
مـــن  المنشـــألقيمـــة المضـــافة علـــى اشـــتراطات قواعـــد وتقلـــيص قيمـــة احتســـاب ا ،ساســـيةاألالـــدعم للخـــدمات 

في ا يسهم معاملة تفضيلية ممّ بوصفها  ،مناطق تنموية لعشر سنوات قادمة 11تغطي ل% 31لى إ% 61
 وروبي.األتحسين مستوج التبادل التجاري مع دول االتحاد 

ركيــز علــى تطــوير هميــة التأ العنــاني علــىعيــان الــدكتور جــواد األمجلــس فــي كــد رئــيس لجنــة الخــدمات وأ
يسمح بسرعة التدفق واالنسياب  تخفيفا  ويخف  كل  النقل عليه  ،قطاع النقل بما يخدم الحراك االستثماري

ولزيـــادة فـــرص  ،وســـع مـــن جهـــةاأللها مـــن الشـــريحة او لتـــد أســـعار البضـــائعوخفـــض  وســـهولتهما، للبضـــائع
 من جهة أخرج. مامهاأالتنافسية 

 التـرخيصمرحلـة  ، ففيوظروفهايعتها لكل مرحلة طب ،مر بث   مراحلن مشك ت االستثمار تألى إونوه 
مــر ببــروز األوال يختلــ   ،هــذه المرحلــة ويقــع عرضــة للمعيقــاتفــي مــام المســتثمر أتغيــب الرؤيــة المتكاملــة 

 نتا .اإلمرحلة في و ما بعدها عند الدخول أناء مرحلة التنفيذ أثخرج أعقبات 

رتفـــاع مثـــل ا ،مـــن القضـــايا التـــي تعيـــق االســـتثمار عـــددا   الشـــوحةحمـــد م تجـــارة أربـــد  وتنـــاول رئـــيس غرفـــة
وغيـاب  ،وكلفة الشحن والنقل وتعـدد المرجعيـات الرقابيـة ومسمياتهما، أشكالهماالضرائب والرسوم بمختل  

 وأنظمتهــا وتعـارض قــوانين العديـد مــن الجهـات ،ثريــة والسـياحية عــن الخارطـة الســياحيةاألبعـض المنـاطق 
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واالسـتمرار بمطالبـة شـركات تـم تصـفيتها وحصـولها علـى بـراءات الذمـة منـذ  ،شـجيع االسـتثمارمع قانون ت
 عشرات السنين بدفع الضرائب والرسوم.

والتركيـز  ،بفتح مكاتب لهيئة االسـتثمار فـي المحافظـات حسانبو أربد هاني إوطالب رئيس غرفة صناعة 
ا مـع العمالـة الوافـدة بنسـب واضـحة ومحـددة تـنعكس ودمجهـ ،على برامج التأهيل والتدريب للعمالة المحليـة

ربعــة عمــال ألــى وجــود إ ربــاب العمــل، مشــيرا  أعلــى تلبيــة احتياجــات  وقــدرتها علــى كفــاءة العمالــة الوطنيــة
   عامل يعملون في مدينة الحسن الصناعية.أل 26صل أمن  وحْسبردنيين أ

جـــراء الدراســـات البحثيـــة وا   ،نهجيـــة عمـــلمبعـــدِّها لـــى تطبيـــق المؤسســـية الصـــمادي إودعـــا العـــين تيســـير 
طـــــرا  العلميـــــة االســـــتثمارية أووضـــــع  ،ولويـــــات واالحتياجـــــات الســـــتثمارات ناجحـــــةاألوالمعرفيـــــة لتحديـــــد 

جــراءات المتصــلة باالســتثمار اإلوتبســيط  ،عمــالاألردن فــي تقريــر التنافســية وبيئــة األنتاجيــة بتصــني  واإل
  .ممكن برؤية واضحة وبعيدة الهد حد   ألقل

وعـــدم  ،لـــى الضـــغوطات الكبيـــرة التـــي تـــواجههم نتيجـــة االرتجاليـــة فـــي تحديـــد الرســـومإ مســـتثمرونوتطـــرق 
والتمســك بهــا دون  ،تتراجــع تحــت وطــأة هــذه الرســوم والضــرائب بــدأتاالكتــرا  بمصــير االســتثمارات التــي 

النظــر ولفتــوا  ،عمــرهولــى مــن األتشــجيع االســتثمار والحفــاظ عليــه واســتقراره خــ ل الســنوات  ألهميــةالنظــر 
لعــدم تمتعهــا بالمزايــا  المملكــةن العديــد مــن الوكــاالت والماركــات العالميــة التــي تــم اســتقطابها غــادرت ألــى إ

لى انخفاض حجم إشاروا كما أمكانيات، اإلوارتفاع كلفها التشغيلية مقابل سوق محدود  ،التشجيعية الكافية
لـــى توحيـــد التعرفــة الجمركيـــة علـــى البضـــائع مســتثمرون إ ودعـــا، العمالــة فـــي هـــذه االســتثمارات تبعـــا لـــذلك

وتطبيـق مواصـفات ومقـاييس ثابتـة تحـول دون وقوعهـا تحـت طائلـة الغرامـة  ،الواحـد المنشأالمستوردة ذات 
 مام المستوردين.ألعدم وضوح الرؤية  ،و الحجزأ
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تحاوريــا مــع ســفير االتحــاد األوروبــي فــي عمــان، أنــدريا  مجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لقــاء  عقــد فــي ال
فونتانا، وتطرق السفير خ ل اللقاء الذي جمعه أيضا مع أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمختصين 

وضـــرورة تقويـــة التعـــاون وتطـــويره فـــي  ،عـــة الع قـــة مـــع األردنبحضـــور منـــدوبين عـــن الـــوزارات إلـــى طبي
 المجالين السياسي واالقتصادي.

اســتمرار األزمــة الســورية  أهميــة اللقــاء خصوصــا  فــي ظــلّ علــى الشــرع  رئــيس المجلــس الــدكتور منــذر وأكــد
األردنـي قبـل وتنويع الدعم ليشمل جوانب فنية أيضا ، وخاصة  فيما يتصل بتحسين نوعيـة التعلـيم للمـواطن 

وتطــرق الســفير فونتانــا إلــى دور األردن المحــوري  ،الشــروع باســتقبال أعــداد إضــافية مــن الت ميــذ الســوريين
فــي المنطقــة وجهــوده المتواصــلة فــي مجــال األمــن ومحاربــة اإلرهــاب، منوهــا  إلــى اســتمرار العمــل لمعالجــة 

إذ بلــور بمســاعدة عاجلــة  المجــال،ي هــذا وأكــد التــزام االتحــاد األوروبــي بــدعم األردن فــ ،قضــية ال جئــين
مساعدات إنسانية ما بعد مؤتمر لندن، والتـزام االتحـاد األوروبـي بـدفع مبـالا بعدِّها مليون يورو  53بقيمة 

 إضافية خ ل العام الحالي.

منشـــأة ميكرويـــة  1111كمـــا تطـــرق فـــي حديثـــه إلـــى الـــدعم المقـــدم مـــن االتحـــاد األوروبـــي إلـــى أكثـــر مـــن 
وفـي ختـام  ،توسطة بغية تطوير عملها وتشجيعها على الدخول إلى األسـواق اإلقليميـة والدوليـةوصغيرة وم

التـي ترجمـت  ،أكد السفير دعم االتحـاد األوروبـي لـألردن للمضـي قـدما  فـي خطـة اإلصـ ح الشـاملة اللقاء
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جوء الســوري إلــى فــي رؤيــة األردن العشــرية، كمــا نــوه إلــى أهميــة تحويــل المشــكلة اإلنســانية والمتصــلة بــالل
ــدين العــام فــي األردن  فرصــة للتنميــة فــي األردن، وأثــار فونتانــا بعــض الم حظــات واالستفســارات حــول ال

% مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، كمــا تطــرق إلــى مشــاركة المــرأة فــي ســوق  21ووصــوله إلــى مــا يقــارب 
وصــول إليهــا لعــ   هــذه المشــكلة، والســبل التــي يجــب ال ،العمــل والنســب المتدنيــة لهــا مقارنــة ببــاقي الــدول

 إضافة إلى  ليات دعم النمو االقتصادي في األردن.

-2-01"تقيـيم واقـع المسـنين فـي األردن"  :مـع وزيـرة التنميـة االجتماعيـة لمناقشـة دراسـة جلسة .5
6102 : 

 

 
 

نين الحـالي تقييم واقـع المسـ" ناقش المجلس االقتصادي واالجتماعي المخرجات األولية لدراسة أعّدها حول
وأعضـــاء  االجتماعيـــةوالمســـتقبلي، وتحديـــد االحتياجـــات المســـتقبلية لهـــذه الفئـــة"، بحضـــور وزيـــرة التنميـــة 

وقالــت وزيــرة التنميــة االجتماعيــة خولــة العرمــوطي إن الــوزارة تــولي موضــوع المســنين ورعــايتهم  ،المجلــس
الــوزارة إلــى التعــاون مــع المجلــس  وأبــدت اســتعداد ،أهميــة كبيــرة، مشــيرة إلــى أهميــة دراســة هــذا الموضــوع

وقـد أكـد رئـيس  .االقتصادي واالجتماعي بهذا الخصـوص، للوصـول إلـى حلـول تلبـي احتياجـات هـذه الفئـة
المســنين فــي المملكــة ُتَعــد  مــن أهــم   المجلــس الــدكتور منــذر الشــرع أن هــذه الدراســة التــي ُأنجــزت عــن واقــع

 ميزانيـاتو  وخاصةوضحا بأن فئة كبار السن لها أهمية كبيرة الدراسات التي أنجزها المجلس لهذا العام، م
حصـائيات تشـير إلـى أن هـذه الفئـة  هوأضـا  الشـرع بأنـ .في الدول المتقدمة لها مخصصة ثمـة توقعـات وا 

ـــة بنســـبة تتـــراوح بـــين  ن إلـــى أهميـــة عـــدم اختصـــار المشـــاركو %. ودعـــا 11-2ســـتزداد فـــي األعـــوام المقبل
نشـــاء  موضـــوع المســـنين بـــدور الرعايـــة وحســـب، بـــل وضـــرورة التطـــرق إلـــى موضـــوع التـــأمين الصـــحي، وا 
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طالـب و  ،منظمات متخصصة لتدريب مجموعات تتخصص في تقديم الرعاية لكبار السن حتى في المنـزل
المشاركون بإنشاء أندية نهارية لكبار السن، وفتح دور رعاية صغيرة بدال من الدور الكبيرة وضمان نشرها 

  .داعين إلى تخصيص جزء من موازنة الدولة لدعم هذه الفئةفي كافة المحافظات، 

دور االسـتثمار فـي الجامعـات " :جلسة نقاشية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمـي حـول دراسـة .6
 : 64/7/6102 "الحكومية: الواقع الحالي واالتجاهات المستقبلية

 

 
 

ور وزيـر التعلـيم العـالي والبحـ  العلمـي بح  المجلس االقتصادي واالجتماعي خ ل جلسـة حواريـة بحضـ
 ،الــدكتور وجيــه عــويس، دور االســتثمار فــي الجامعــات الحكوميــة: الواقــع الحــالي واالتجاهــات المســتقبلية

هـــذا  حـــولها المجلـــس عـــدّ أطلـــع رئـــيس المجلـــس الـــدكتور منـــذر الشـــرع الـــوزير والحضـــور علـــى دراســـة وأ
عالميـة تعتمـد علـى التمويـل الـذاتي مـن خـ ل مصـادرها أن الجامعـات العلـى كـدت الدراسـة أ إذ ،الموضوع
نجحـــت تلـــك  إذوذلـــك تجســـيدا  لمبـــدأ نمـــوذ  الجامعـــة المنتجـــة،  االســـتثمار،ومـــن بينهـــا مـــورد  ،المتعـــددة

 (.لخإالجامعات في زيادة مواردها المالية نجاحا  كبيرا  مثل )جامعة هارفارد، إكسفورد...

وجــه التقليديــة فــي عمليــة االســتثمار، األســاليب و األة األردنيــة تتبــع ن الجامعــات الحكوميــأ ونــوه الشــرع الــى
التـــي كانـــت فـــي بعـــض األحيـــان غيـــر مجديـــة، ولـــم يكـــن ثمـــة خطـــط مســـتقبلية لتحقيـــق األهـــدا  أو حتـــى 
دراســات معمقــة تــدرس أوجــه االســتثمار المتاحــة، كمــا لــم يكــن ثّمــة شــراكات حقيقيــة مــع القطــاع الخــاص 

 .جيه األبحا  والدراساتلتطوير المنتجات أو لتو 
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هميـة الحاكميـة المؤسسـية فـي صـناديق االسـتثمار فـي الجامعـات، أعلـى  لى أن الدراسة أكدت كما أشار إ
نها توفر أساسا للتطوير واألداء المؤسسي المستقبلي بهد  دعـم الثقـة فـي أنشـطة صـناديق االسـتثمار إ إذ

بــادة إرشــادية ممهنيــة، وترتكــز أدلــة الحاكميــة علــى بعــّدها جهــة مســتقلة إلدارة أمــوال الجامعــات بكفــاءة و 
 .أربعة

وجــود خطــط لـدج الجامعــات الســتقطاب تمويــل خــارجي لغايــة تنميــة صــناديقها  لــى عــدم  كمـا نــوه الشــرع إ
ــــة نفقاتهــــا التشــــغيلية وبعــــض المشــــاريع الرأســــمالية  االســــتثمارية، وتســــتغل المــــنح والهبــــات بالكامــــل لتغطي

 المتاحة.اديق االستثمارية باستغ ل الموارد الذاتية واإلنمائية، وتكتفي الصن

 :"6102-01-4أصحاب العمل مع نقابات  ةجلسة حواري   .7

 

 

 

 

 

 

انبثاقــا مــن رؤيــة المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي فــي اســتدامة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، المبنيــة 
نهجـــا  فعـــاال   ُيعـــد  اعي و تعزيـــزه الـــذي علـــى أســـاس التوافـــق والحـــوار االجتمـــاعي، ومأسســـة الحـــوار االجتمـــ

للوصــــول إلــــى توافــــق بــــين الشــــركاء االجتمــــاعيين حــــول المواضــــيع ذات الصــــلة بالسياســــات االقتصــــادية 
واالجتماعيـــة، استضـــا  المجلــــس بالتعـــاون مـــع مركــــز القـــدس للدراســـات السياســــية ممثلـــين عـــن نقابــــات 

ا القطـاع فـي طياتـه، وأهـم المعيقـات التـي تواجـه أصحاب العمل، للحدي  عن أهم الهموم التي يحملها هـذ
توجيـــه السياســـات والقـــرارات نحـــو فـــي هـــذه النقابـــات، والـــدور الـــذي يمكـــن أن يقـــوم بـــه المجلـــس للمســـاهمة 

معالجة اإلشكاالت التـي تعتـرض أصـحاب العمـل وحلهـا علـى نحـو يمكـن هـذا القطـاع مـن أداء دوره علـى 
 . وتطورهالوجه األكمل في نماء الوطن 
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وتطرق رئيس المجلس االقتصادي واالجتمـاعي الـدكتور منـذر الشـرع ألهـم األهـدا  التـي يسـعى المجلـس 
لــى تحقيقهـــا فـــي إطــار مأسســـة الحـــوار االجتمـــاعي و تعزيــزه بعـــد ه نهجـــا  فعـــاال  للوصــول إلـــى توافـــق بـــين إ

 ة.الشركاء االجتماعيين حول المواضيع ذات الصلة بالسياسات االقتصادية واالجتماعي

نقابـــات أصـــحاب العمـــل  بعـــّدها العمـــود الفقـــري للطبقـــة الوســـطى فـــي  علـــى أهميـــةالـــدكتور الشـــرع  وشـــدد
 إلى أن المجلس في صدد إعداد دراسة جديدة عن هذا الموضوع.  المملكة، مشيرا  

شـغل مـا وت% مـن الشـركات المسـجلة، 22-%25وأضا  بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 
 % من مجمل العاملين، مما يجعلها العصب االقتصادي األهم في المملكة.61يزيد على 

وأشــار الــدكتور الشـــرع إلــى أن الدولــة خطـــت خطــوات واســعة فـــي ســبيل تــوفير الـــدعم والتمويــل للمشـــاريع 
نمـا فـي  ن هـذه المؤسسـات بحاجـة أالصغيرة والمتوسطة، إال أن المعضلة ال تكمن فـي التمويـل وحسـب، وا 

قدرات لتمكينها من استكمال مشوارها وبناء قدراتها وتطويرهـا للمسـاهمة فـي دعـم االقتصـاد  ماسة إلى بناء
 الوطني.

كما طلب نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات من المجلس االقتصادي واالجتماعي العمل 
د عـام لنقابـات اتحـا" دعـم مشـروع إنشـاءفي على مساندة نقابات أصحاب العمل إلقناع الحكومة والبرلمان 

 أصحاب العمل"، من خ ل المساهمة في تعديل قانون العمل للسماح بتشكيل االتحاد العام.

ورحـــب الحاضـــرون بمبـــادرة المجلـــس ودعوتـــه إلـــى عـــرض همـــومهم ومناقشـــتها، للوصـــول إلـــى توصـــيات 
اطن فــي إطــار المصــلحة الوطنيــة واالقتصــادية التــي تخــدم الــوطن والمــو  ترضــي جميــع األطــرا ، تصــبّ 

 وهمومه.
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 القوانين والتشريعات 6-0

 :ردن لناظمة للبيئة االستثمارية في األ تشكيل لجنة دراسة القوانين ا (0

، االسـتثمار فـي األردنبقطـاع  اسة القوانين والتشـريعات المتصـلةتبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي در 
بقطــاع  ا  معنيــ ا  ونظامــ ا  تشــريعا  و قانونــ 41التعــارض واالزدواجيــة فــي التشــريعات لـــ  للوقــو  علــى مــواطن

 2115اعي لعـام عن التقرير السـنوي للمجلـس االقتصـادي واالجتمـ ، والتي تمخضتردناالستثمار في األ
اللجنــة فــي بدايــة العــام القــادم، إذ أشــار تقريــر عمــال بعنــوان تنافســية األردن، ومــن المتوقــع إصــدار تقريــر أ

 إضــافةلناظمــة للبيئــة االســتثمارية فــي األردن، بــه القــوانين والتشــريعات اوجــود دور تلعتنافســية األردن إلــى 
 ردنفيمـا بينهـا لـدعم قطـاع االسـتثمار فـي األ من التعـارض همية المراجعة الدورية لتلك القوانين للحدّ إلى أ

ار بشـــقية ذبـــا  ل ســـتثماشـــريعي والثبـــات فـــي القـــوانين يعـــد  عـــام   محفـــزا  وجن االســـتقرار التوتعزيـــزه، كمـــا أ
لــى مرحلـــة القصــوج، للوصــول إولويـــة بــي، األمــر الــذي يـــدعو إلــى دراســة القــوانين ذات األجنالمحلــي واأل

 والحــدّ  ،مكــان مــن العــبء علــى المســتثمرينذ الســريع بعيــدا  عــن التعقيــدات اإلجرائيــة للتخفيــ  قــدر اإلالتنفيــ
مـــن  ذلـــك يعـــزز ع االســـتثمار، إذريعات المرتبطـــة بقطـــاالقـــوانين والتشـــ مـــن حـــاالت عـــدم اليقـــين فـــي ســـنّ 

لمؤسســات الحكوميـة المختلفــة فــي الحــوافز الضـريبية والجمركيــة والماليــة التـي تقــدمها ابخصــوص  الشـفافية
ضـحت تتطلـب األردن أالقتصادية واالستثمارية في بتنظيم العمليات ا كما أن التشريعات المتصلة ،األردن

دالت خصوصـا بعـد تراجـع معـ ،جنبـيت جـذب االسـتثمار األالمزيد من التسهي ت والحـوافز  لزيـادة معـدال
 هاشمية.ردنية الاالستثمار بشقية المحلي واألجنبي في المملكة األ

 

 : ةمني  األ اتقاعدة بيانات لإلحصائي   (6

ــ فــي 2115عــام شــرع المجلــس منــذ بدايــة  لــى إحصــائيات األمنيــة التــي وردت اإلة و جمــع البيانــات الجرمّي
ـــدايات عـــ ـــذ ب ـــس من ـــزالء فـــي مراكـــز اإل ،2113ام المجل عـــدد و حســـب الجنســـية،   حصـــتتضـــمن عـــدد الن

ـــات قضـــايا المخـــدرات و الحـــدود، قامـــة و صـــابات، وبيانـــات اإلالحـــواد  واإل عـــدادها ضـــمن أنواعهـــا و أوبيان
ـــار ، بغيـــة االســـتفادة منهـــا لـــدج تحليـــل حصـــائيةاســـتنباط المعلومـــات اإل مـــن خ لهـــا يســـهل كشـــوفات اآلث

 .يّ األردنل قتصاد  أو استخدامها في النموذ  القياسيّ  تماعّيةاالجو  االقتصادّية
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 : نموذج األردن االقتصادي القياسي (0

( Macroeconomic Modelبــدأ المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بتطبيــق نمــوذ  اقتصــادي كلــي )
تـا  وبنـود نعرض الع قات الرئيسية التي تركز على تحليـل جانـب اإلي، وذلك من خ ل ل قتصاد األردن

الطلب والترابطات مع كل من ميزان المدفوعات والسياسة المالية والنقدية. وتنبـع أهميـة هـذا النمـوذ   مـن 
تــه علــى وصــ  الع قــات التداخليــة بــين المتغيــرات ببســاطة ودقــة مــع عــدم إغفــال األطــر النظريــة بهــذا قدر 

 لــه تقــديم صــورة واضــحة يهــد  هــذا النمــوذ  إلــى وضــع إطــار تشــغيلي يمكــن مــن خالخصــوص. كمــا 
من خ ل مجموعة  ،ردني من حي  قراءة المستقبلالوطني األ لصانعي السياسة في تقييم مسار االقتصاد

لجيــو الظرو  السياســية وا، إضــافة إلــى االهتمــام بــكبيــرة مــن المتغيــرات االقتصــادية واالجتماعيــة والماليــة
مـن قيـاس  البـاحثيناالقتصـاد الكلـي سـيمكن ن نمـوذ  كمـا أ ،لهاشـميةردنية اسياسية المحيطة بالمملكة األ

 .ثر على الجوانب االقتصادية نتيجة المتغيرات التي سيتم تحديدها في النموذ  األ

 التعاون المحلي والدولي: لث الفصــل الثا

 ابرز نشاطات المجلس في هذا ااطار هي: 
 

    : المشاريع المشتركة 0-0

 موقراطي الوطنيمشروع منحة المعهد الدي 0-0-0
 

المعهـد الـديمقراطي  مـع بتنفيـذ مشـروع مشـترك 2116جلس االقتصادي واالجتماعي خ ل عـام استمر الم
عداد مجموعة من المشاريع البحثية المتنوعـة علـى الصـعيد االقتصـادي واالجتمـاعي لى إيهد  إ ،الوطني

تنفيـذ  ل مـن المعهـد الـديموقراطي الـوطنيويشـمل المشـروع الممـو  . األردنية الهاشـمية المملكةوالتعليمي في 
لى دراسـة حـول دور القطـاع الخـاص ، إضافة إدراسات متخصصة في موضوع مخرجات التعليم األساسي

ضـا  تمويـل نمـوذ  في تضييق الفجوة بـين مخرجـات التعلـيم وحاجـات سـوق العمـل. كمـا يشـمل المشـروع أي
اء توقعـات وسياسـات ترسـم علـى حسـب معطيـات لـى بنـاالقتصاد الكلي الـذي يسـعى المجلـس مـن خ لـه إ

 اقتصادية محددة.
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 : ةالدولي   المشاركات : 0-6

 : 6102-1-0 مدريد -ورشة عمل الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية  .1

 
 

ـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي ورشـــة عمـــل الرابطـــة الدوليـــة للمجـــالس االقتصـــادية  شـــارك رئـــيس المجل
. ٦١٠٢ ذار  ٤-٣ إسـبانيا خـ ل المــّدة -يـة والمؤسسـات المماثلـة لهــا التـي انعقـدت فـي مدريــد واالجتماع

لبحـ   ،٦١٠٢هذه الورشـة بنـاء علـى قـرار الهيئـة العامـة فـي اجتمـاع موسـكو فـي أيلـول سـنة  وقد انعقدت
 خـــرجألؤسســـات الحكوميـــة اوالم قتصـــادية واالجتماعيـــة مـــع الحكومـــات والبرلمانـــاتع قـــات المجـــالس اال

ــــز منظومــــة الحــــوار االجت مــــاعي وفاعليتهــــا فــــي التعامــــل مــــع ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني، وســــبل تعزي
عمــل بالبحــ  والنقــاش ورشــة ال وتناولــت ،واهتماماتهــاشــكاالت التــي تقــع ضــمن اختصاصــات المجــالس اإل

لكـل مجلـس، ومـدج  ليهـات قد ُوزِّعت على األعضاء، ُركِّز فيهـا علـى الع قـات المشـار إكان نتائج استبانة
 .للحكومة هذه المجالس عن الجهاز الحكومي بصفتها مستشارا   استق لية

مــــع رئــــيس المجلــــس االقتصــــادي  ثنائيــــا   علــــى هــــامش ورشــــة العمــــل اجتماعــــا   رئــــيس المجلــــسكمــــا عقــــد 
اتفاقيـــة  ي واإلســـباني ضـــمنبحثـــا خ لـــه الع قـــات الثنائيـــة بـــين المجلســـين األردنـــ ،واالجتمـــاعي اإلســـباني

االتفاقيــة مــن خــ ل برنــامج عمــل لتبــادل الخبــرات فــي  هــذه علــى تنفيــذ ن القائمــة بينهمــا. وقــد ات فــقالتعــاو 
ي منطقـة األقـل فـ ردنيـة متدنيـة وتعـد  سـيما أن مشـاركة المـرأة األ الو مجال مشاركة المرأة فـي سـوق العمـل، 

لــى حســاب التعلــيم علــيم التقنــي عفريقيــا. وكــذلك التعــاون فــي مجــال تعزيــز التدول الشــرق األوســط وشــمال إ
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نســـــانية التخصصـــــات اإل مـــــنريجـــــي الجامعـــــات ارتفـــــاع معـــــدل البطالـــــة بـــــين خ األكـــــاديمي وخاصـــــة مـــــع
 .كافة واالجتماعية

وبحــ  الجانبــان مســألة ال جئــين الســوريين وغيــرهم الناجمــة عــن الصــراعات الداخليــة فــي عــدد مــن دول 
دية بعاد مشكلة اللجوء وتأثيراتها االقتصالجانب اإلسباني أالدكتور الشرع ل وضحأمنطقة الشرق األوسط. و 

حــدودة. وقـد أكــد ن، وحجـم التكــالي  التـي يتحملهـا األردن مــع أن مـوارده مردواالجتماعيـة والبيئيـة علــى األ
ن، رداأل خاصــةالجانــب اإلســباني علــى ضــرورة تقــديم الــدعم المناســب للــدول المجــاورة لمنــاطق الصــراع، و 

عباء المتزايدة لحركة اللجوء. وتبـرع الجانـب اإلسـباني بطـرح هـذه المسـألة ا في مواجهة األوعدم تركه وحيد
يفهمـــون أبعـــاد المشـــكلة بعـــد وصـــول  وابـــدؤ  األوروبيـــينن ســـيما أ الو فـــي كـــل المحافـــل التـــي تعامـــل معهـــا، 

كالــة و مــن الل الممــو  ألعمــال المحليــة وفــد مــن مشــروع مســاندة ا زار  قــدو  .لــى شــواطئهم ومــدنهمال جئــين إ
 ،الّشـرعمنـذر  الـّدكتوررئـيس المجلـس التقى  إذ ،االجتماعيّ المجلس االقتصادّي و نمية الدولية األمريكية للت

 الّشـرعمنـذر  الّدكتورأشار رئيس المجلس و  ج خ ل اللقاء بح  سبل التعاون بين المجلس والمشروع.وجر 
 ة و متناهية الصغر.دراسة شاملة حول المشاريع الصغير إعداد لى نية المجلس إ

 

-01واقع المشاركة االقتصـادية للمـرأة األردنيـة فـي القطـاع الخـاص  ": ورشة عمل مشتركة حول. 6
4-6102 : 

 

 
عقــــد المجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي األردنــــي  مــــع نظيــــره اإلســــباني ورشــــة عمــــل مشــــتركة، لمناقشــــة 

مــل فــي كـــ  البلــدين، وأشــار رئـــيس توصــيات ورقتــي عمــل منفصـــلتين حــول مشــاركة المــرأة فـــي ســوق الع
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المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني الدكتور منـذر الشـرع بحضـور نائـب رئـيس المجلـس االقتصـادي 
لــى اســتمرارا الع قــات المتميــزة الطيبــة التــي تــربط المملكــة إ "واالجتمـاعي اإلســباني الســيد خوســيه تريجيلــو:

والع قات التي تربط المجلس االقتصادي واالجتمـاعي مـع نظيـره األردنية الهاشمية مع المملكة اإلسبانية، 
تنفيــذا  للخطــة  ه إلــى ســبب عقــد ورشــة العمــل التــي تّمــتونــوّ  ،المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي اإلســباني

ُعقدْت هذه  الورشة المشتركة وقد التنفيذية الموضوعة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة سابقا  بين المجلسين، 
مشاركة المرأة في سوق العمل في ك  البلدين. وقد أشار رئيس المجلس إلى التشابه بين  موضوع لمناقشة
خاصة فيما يتصل بالبطالة بين الشباب علـى وجـه التحديـد، وأضـا  أن المـرأة فـي األردن تواجـه و  البلدين

رج عــدة دراســات تهديــدا  نتيجــة اللجــوء الســوري والمزاحمــة علــى فــرص العمــل، مشــيرا  إلــى أن المجلــس أجــ
ــدكتور الشــرع المجتمــع الــدولي إلــى ضــرورة االلتــزام بوعــوده لــألردن، وذلــك  حــول هــذا الموضــوع. ودعــا ال
بتقديم المساعدات لمواجهة أعباء أزمة اللجـوء السـوري، وقـد أشـاد نائـب رئـيس المجلـس اإلسـباني بالع قـة 

جتمـاعي علـى مسـتوج كـل دولـة، وعلـى مسـتوج المتميزة التي تربط المجلسين، منوِّها  إلى أهمية الحوار اال
لــى الــدور الكبيـــر إ خوســيه ونــّوهتشــاركي بــين المجلســين االقتصــاديين واالجتمــاعيين األردنــي واإلســباني. 

والمحـوري لــألردن فــي دعـم القضــية الفلســطينية، ومسـاندة أشــقائه العــرب لمواجهـة أزمــاتهم السياســية. وأفــاد 
لها أهمية كبيرة في المستقبل، وال سي ما فـي ظـرو  التغيـرات الحاصـلة  بأن مشاركة المرأة في سوق العمل

    .حاليا في العالم، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول في هذا الخصوص

 : 01/2/6102مؤتمر التصدي لتحديات اللجوء في بوخارست  .0

ر منـــذر الشـــرع فـــي أعمـــال المـــؤتمر الـــدولي حـــول شـــارك رئـــيس المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي الـــدكتو 
ـــا ودور المجـــالس االقتصـــادية واالجتماعيـــة فـــي التصـــدي لتحـــديات اللجـــوء، » هجـــرة ال جئـــين إلـــى أوروب

/حزيران 12-16رومانيا يومي  -الذي عقد في بوخارست  ،«وتحديد المسؤوليات واقتراح الحلول المناسبة
عي الروماني تحت رعاية الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية م، في المجلس االقتصادي واالجتما2116

 .واالجتماعية

وقدم الدكتور الشرع في المؤتمر عرضا موسعا  حـول اللجـوء فـي األردن، وبخاصـة اللجـوء السـوري، مشـيرا  
مــن خــ ل أحــد  األرقــام واإلحصــائيات إلــى حجــم اللجــوء فــي األردن، ومواقعــه وتوزيعــه الجغرافــي علــى 

 .ات المملكة، واألعباء االقتصادية واالجتماعية التي يتحملها األردن جّراء ذلكمحافظ
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وأوضــح الــدكتور الشــرع للمشــاركين قصــور الــدعم الــدولي للمســاعدة فــي تحمــل أعبــاء استضــافة ال جئــين 
علــى أراضــيه، وأن الــدعم الــذي تــّم التعهــد بــه مــن الــدول المانحــة والمنظمــات الدوليــة لــم يصــل منــه ســوج 

%، بينما يتحمل األردن بقية األعبـاء كاملـة، عـدا اآلثـار غيـر المباشـرة والطويلـة المـدج لعمليـة اللجـوء 43
ـــة، وســـوق العمـــل، وســـوق اإلســـكان  ـــيم، واســـته ك الطاقـــة والميـــاه، والخـــدمات البلدي علـــى مســـتويات التعل

 .والعقارات

الملـك عبــدا  الثـاني وصــوال  إلـى مــؤتمر كمـا بـين للمشــاركين نتـائج العمليــة الدبلوماسـية التــي قادهـا ج لــة 
، وأن األردن 2116 اللجــوء الســوري، الــذي عقــد فــي شــهر شــباط مــن هــذا العــام قضــية لنــدن للبحــ  فــي

 بانتظار أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته كي يقابلها األردن بالوفاء بما تعهد به في مؤتمر لندن.

 : 6102-01-64اليونان  -دية واالجتماعيةمتوسطية للمجالس االقتصا -قمة األوروال.1

 -دعـــا رئـــيس المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي الـــدكتور منـــذر الشـــرع خـــ ل مشـــاركته فـــي قمـــة األورو
متوســطية للمجــالس االقتصــادية واالجتماعيــة والجمعيــات المماثلــة  فــي اليونــان، جمعيــات رجــال األعمــال 

 .الستثمارية العديدةالممثلة لزيارة األردن واالستفادة من الفرص ا

وقال الدكتور الشرع خ ل القمة السنوية إن الضغوط االقتصادية التـي يعـاني منهـا األردن كبيـرة وخطيـرة، 
وســـو  تـــزداد خطـــورة إذا اســـتمر األردن فـــي تحمـــل أعبـــاء استضـــافة ال جئـــين دون مســـاعدة حقيقيـــة مـــن 

ل خمـــس الســـكان فـــي األردن وحســـب، أي المجتمـــع الـــدولي، مشـــيرا إلـــى أن عـــدد ال جئـــين الســـوريين يمثـــ
% من نسبة عدد السكان، وما يـزال األردن يكـافح للتكيـ  مـع تـدفق  ل جئـين وصـل اليـوم إلـى 21بمقدار 

( مليــون مــن الســوريين وحســب، إضــافة إلــى ال جئــين الفلســطينيين المســجلين، ومئــات اآلال  مــن 1.4)
 .بقايا الجئين من البوسنة والهرسك فة إلىواليمن، إضا ال جئين العراقيين وغيرهم من ليبيا

وأشار رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى أن الوعود التي أقّرها مؤتمر لنـدن الـذي عقـد فـي بدايـة 
هذا العام كان من بنودها دعم األردن، ولم يتحقق منها الكثير لغايـة اآلن. علمـا  بأنـه قـد ُأِقـّر ت مجموعـة 

سنوات، أي ما مجموعه  3مليون دوالر سنويا ولمدة  211م منحة لألردن بقيمة من القرارات تضمنت تقدي
ســنوات، أي مــا  3مليــار ســنويا ولمــدة  1.2مليــار دوالر، وأتــيح لــألردن رفــع ســق  االقتــراض بمعــدل  2.1

سنة وبضـمانة الحكومـة البريطانيـة، إضـافة إلـى  25مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا، ولمدة  5.2مجموعه 
إلنشـــاء مـــدارس جديـــدة، وتخفيـــ  شـــروط قواعـــد المنشـــأ أمـــام المنتجـــات األردنيـــة القادمـــة إلـــى دول  تمويـــل

ل عليه األردن حاليا    .االتحاد األوروبي، وهو ما يعوِّ
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ــدكتور الشــرع إن األزمــات ســاهمت فــي تــأخير أمــور تنمويــة أساســية عديــدة فــي مجتمعاتنــا وعلــى  وقــال ال
في األردن تراوح مكانها منـذ أعـوام، ناهيـك عـن ضـع  مشـاركة المـرأة فـي رأسها  البطالة، إذ إن البطالة  

سوق العمل، إذ إن  الدور الـذي تقـوم بـه المـرأة فـي المجتمـع يعـد  إحـدج أهـم القضـايا التـي تطـرح باسـتمرار 
  .في الدول النامية، ألنها تشكل نص  المورد البشري في أي مجتمع في العالم

ة في األردن ُتعّد مكونا  أساسيا  من مكونات المجتمع األردني؛ إذ تشّكل ما يقارب وأكد الشرع على أن المرأ
نصــــ  المجتمــــع وفقــــا  لجحصــــائيات الرســــمية، إال أن مســــاهمتها اقتصــــاديا  مــــا تــــزال دون الطمــــوح ودون 

ل فـي اإلمكانيات، مع كّل الجهود الرسمية المبذولة في سبيل زيادة مستويات مشاركة المرأة في سـوق العمـ
، بلـــا العــــدد اإلجمــــالّي 2115القطـــاعين العــــام والخـــاص.  ووفقــــا  لجحصـــائيات الرســــمية المنشـــورة لســــنة 

مليـون مشـتغل ومشـتغلة، وقـد احتـل الـذكور نصـيب األسـد مـن  1.5للمشتغلين في االقتصاد األردني نحو 
 .عدد المشتغلين% من إجمالي 18%، في حين لم تتجاوز نسبة اإلنا  82إجمالي العدد بنسبة بلغت 

وأفاد بأنه يجب على القطاع الخاص أن يأخذ دوره في تعزيز عمل المرأة من خ ل دعم األعمال الريادية 
ــدة لفــرص العمــل المناســبة، وتــوفير تســهي ت ائتمانيــة بضــمانات تمويــل ميســرة  والمشــاريع اإلنتاجيــة المول

ب المهني لها، وغرس مفـاهيم ريـادة األعمـال لـدج لمشاريع المرأة اإلنتاجية، وتقديم خدمات اإلرشاد والتدري
عفــــاءات  النســـاء الراغبـــات فـــي تأســــيس مشـــاريع إنتاجيـــة لحســــابهن الخـــاص، إضـــافة إلــــى مـــنح حـــوافز وا 
ـــل  ـــات فـــي تموي ـــة بضـــمانات تمويـــل ميســـرة للنســـاء الراغب ـــي تقـــدم تســـهي ت ائتماني للمؤسســـات الماليـــة الت

 .الجتماعية وبخاصة في المناطق األقّل حّظا  مشاريعهّن، وتفعيل مبدأ عمل التعاونيات ا

وشــدد الــدكتور الشــرع فــي كلمتــه االفتتاحيــة فــي القمــة علــى ضــرورة اســتمرار النيــة الجــادة فــي التعامــل مــع 
األزمات والمشاكل القائمة في منطقة حوض البحر المتوسـط، والتأكيـد علـى اإليمـان التـام بضـرورة ترسـيخ 

س م واالحترام المتبادل بين دول حوض المتوسط وشعوبها، وكذلك مـع بقيـة القيم المشتركة من المحبة وال
 .أنحاء العالم

ه إلـى التركيــز علـى مخاطبــة العقـل داخــل أوروبـا، وخصوصـا  فــي الـدول ذات األقليــات المسـلمة الكبيــرة ونـوّ 
، علـــى ضـــفا  شـــمال المتوســـط، وكـــذلك التنب ـــه علـــى الـــدول التـــي علـــى  ضـــفا  جنـــوب المتوســـط وشـــرقه

دماجهـــا لتكـــون حـــائط الصـــّد عـــن أوروبـــا فـــي تشـــتيت أي جهـــود إرهابيـــة قـــد تمـــس جيـــرانهم فـــي  ودعمهـــا وا 
لنعيد إحياء نموذ  العيش  الصحيح الشمال. كما نّبه بأنه وجب علينا االنفتاح دوما  على اإلس م المعتدل

ية تتطلب التعاون ال الفرقة، المشترك المبني على التسامح والتعايش واالعتدال، وأن  مصالحنا اإلستراتيج
وتتطلـــب التســـامح والتعـــايش المشـــترك بـــين مختلـــ  األديـــان والمعتقـــدات، كمـــا تتطلـــب التســـلح باالعتـــدال، 
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وااللتزام بالمبادة اإلنسانية التي ال تميز بين الناس على اخت   مشاربهم، لنرتقي إلى مستوج جديـد مـن 
التـي يغـذيها التطـر  واإلقصـاء والتهمـيش واالبتعـاد عـن كـل العمل اإلقليمي والدولي في مواجهة المشاكل 

 .ما نّصت عليه شرعة حقوق اإلنسان ألبناء البشرية جمعاء

د علــــى ضـــرورة  العمـــل الجمــــاعي إلنهـــاء األزمــــات اإلقليميـــة وخصوصـــا  القضــــية المحوريـــة فــــي كمـــا أّكـــ
لــى مزيــد مــن التشــدد، ويكــون نــواة المنطقــة؛ إذ إن اســتمرار الصــراع العربــي اإلســرائيلي دون حــل  ســيؤدي إ

للتطر  لدج جميع الفرقاء، وشرارة يمكن لهـا أن تشـعل المنطقـة بحرائـق جديـدة تضـا  إلـى الحرائـق التـي 
نحـاول جميعــا  إطفاءهـا. ولــذلك فـإن العمــل بجديـة وأمانــة ونزاهـة، باتجــاه إيجـاد حــل  شـامل وعــادل للقضــية 

تشــكيل أولويــة قصــوج لــدج الســاعين للقضــاء علــى اإلرهــاب  الفلســطينية يقــوم علــى حــّل الــدولتين، ووجــوب
 ومسبباته وجذوره.

  



 
 

54  

 

 

 : المشاركات المحلية : 0-0

 : 01/01/6102 لى دولة رئيس الوزراءالشامل إ تقرير االقتصادي واالجتماعيال تسليم .0
                           

 
لمجلس االقتصادي واالجتماعي الدكتور تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يوم الخميس من رئيس ا

موضــوع تنافســية  هــذا العــام لمناقشــة منــذر الشــرع، التقريــر الــذي يعــّده المجلــس ســنويا، والــذي تــّم تحضــيره
األردن، وقدم الدكتور الشرع إيجازا  عن التقرير الذي يتضمن مراجعة مرتبة األردن في التقارير الدولية، إذ 

التقريــر إلــى عــدة قــوانين وتشــريعات وأشــار  ردن فيمــا يخــص التنافســية،شــمل توصــيات لتحســين مرتبــة األ
وأنظمــة ذات الع قــة باالســتثمار تســتوجب المراجعــة، وأثنــى رئــيس الــوزراء علــى الجهــد المبــذول فــي إعــداد 
التقريــر، الفتــا  النظــر إلــى أنــه ســتتم دراســته مــن الفريــق االقتصــادي الحكــومي، واألخــذ بالتوصــيات القابلــة 

ــدقيق، واقتــراح خيــارات أمــام صــانع للتن فيــذ، كمــا أشــار إلــى دور المراكــز والجهــات ذات الع قــة بــالتقييم ال
 القرار تكون عملية وقابلة للتطبيق.
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 : 6102-0-61 م"األاحتفال عيد في "مل" األيشارك مسنين "دار  االقتصادي واالجتماعي .6
 

 

 

يـوم األحـد بمناسـبة "عيـد األم"، وذلـك  مـل للمسـنين"أللـس االقتصـادي واالجتمـاعي دار "اوفد مـن المجزار 
ورحــب رئــيس الــدار مــاهر الحســيني بوفــد  ردنــي،من دوره االجتمــاعي الــذي يقــوم بــه تجــاه المجتمــع األضــ

المســنين نــزالء الــدار، مؤكــدا علــى المجلــس، وشــكر لهــم جهــودهم المبذولــة فــي رســم االبتســامة علــى وجــوه 
به غالبية الجهات المعنية، من أجل التعاون في تقديم أحسـن  ن تقومب أأهمية الدور االجتماعي الذي يج

ة ومنهـا بسـبب عائليـالمنهـا  ،واجهـوا فـي حيـاتهم مشـاكل كبيـرةالـذين  ،وخاصـة كبـار السـن الخدمات لألفراد
وقــدم وفــد المجلــس هــدايا ردن، األالبلــدان المحيطــة بــ العنــ  فــي عمــالالهجــرة واللجــوء جــّراء الهــرب مــن أ

ســـهم فـــي خلـــق روح الفـــرح واالبتســـامة لنـــزالء الـــدار، وتبـــادل مـــع معظمهـــم أطـــرا  الحـــدي  الـــذي أ رمزيـــة
المجلــس يقــوم  نذكر أُيــو ، لــى العــاملين فـي المكــانب مــن كبــار الســن المقيمــين فـي الــدار، إضــافة إوالترحيـ

 تصدر نتائجها وتوصياتها قريبا.حاليا بدراسة شاملة لواقع المسنين في األردن، إذ س
 

  : رئيس المجلس شاطاتن 0-1

 -:قاءاتلال 0-1-0

)لجنـــة  حفظـــه ا  ورعـــاه الملـــك عبـــد ا  الثـــاني ابـــن الحســـين الهاشـــمية ج لـــةمـــع صـــاحب ال اتلقـــاء (1
 النزاهة(.
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 اجتماع المجلس االستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين. (2
 . ميالعلوالبح   التعليم العالي وزارة في الموارد البشريةاجتماع لجنة  (3
" النهضة مسـتمرة بتحويـل التحـديات :تحت شعار  الملك عبدا  الثاني للتنمية صندوقالحفل السنوي ل (4

 .إلى فرص"
 "واقع وتحديات - دور السلطة التشريعية في الرقابة على الحسابات الختامية للموازنة العامة"ندوة  (5
 -بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص ر الحـــوا" ثـــاني للمنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة:قليمـــي الالمـــؤتمر اإل (6

 ."إط ق القدرات -تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 .ز الوطني لتنمية الموارد البشريةاللجنة الفنية في المرك اتاجتماع (2

 
  -المشاركات: 0-1-6

نحــو لعلــى اخــ ل هــذا العــام، وهــي والمــؤتمرات  النــدوات والملتقيــاتشــارك رئــيس المجلــس فــي عــدد مــن 
 : التالي

 في األردن. 2131جندة التنمية المستدامة ورشة نحو منهجية تشاركية لتنفيذ أتتاح اف (1
 ردني .االزدهار األ مؤشرط ق إ - ردنياأل االستراتيجياتمنتدج  (2
 المنتدج العالمي للوسطية بين نهج اإلعمار ونهج الدمار. (3
 المؤتمر الوطني لتنمية الموارد البشرية . (4
 اتحاد البورصات العربية. -2116المؤتمر الدولي السنوي لعام  (5
 األردن. لاالتحاد العام لنقابات عما -احتفال عيد العمال العالمي  (6
والتنظيميــة وتخفيـــ  المخــاطر المتعلقـــة بـــالبنوك  اإلشـــراقية"تعزيـــز األطــر :منتــدج تقيـــيم المخــاطر  (2

 ." de-riskingالمراسلة "
 ردني لثقة المستثمر .ط ق المؤشر األفعالية إ -ردنياأل االستراتيجياتمنتدج  (8
 لقاء الفعاليات االقتصادية مع دولة رئيس الوزراء والفريق االقتصادي للحكومة. (2

 ندوة حول قانون االنتخاب .  (11
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 لموظفي المجلس:  ومشاركات ةدورات تدريبي    0-4
 

قـــام مكنـــوا مـــن أداء دورهـــم علـــى أكمـــل وجـــه، تليمـــن المجلـــس بضـــرورة رفـــع ســـوية المـــوظفين لديـــه  ايمانـــإ
ملت على سبيل المثال ش ،الجدد منهم اة لموظفيه وخصوصالمجلس خ ل العام بتوفير عدة دورات تدريبيّ 

 : ما يلي ال الحصر

وبيـان  ،دارةإذ ركزت الدورة علـى أسـس التفريـق بـين القيـادة واإلرة تدريبية حول القيادة الحكومية : دو  -1
تملت الــدورة علــى أهميــة شــاكمــا  ،صــرها الرئيســيةت تلــك القيــادة وعناماهيــة القيــادة الناجحــة ومتطلبــا

 رة الحكومية. ادالقيادة في اإل

مجموعـة المفـاهيم والمبـادة العلميـة واألساسـية الفنيـة التـي وتشـمل  :دورة برنامج المحاسبة الحكوميـة -2
يصــالها إلــى الجهــات المســؤولة نتائجــه بصــورة دوريــة  مكــن بهــا ترشــيد النشــاط الحكــومي، وتقــدير ي وا 

 .ومراقبتها األموال العامة دارةعن إ

الحقـــوق والواجبـــات والمســـؤوليات ركـــزت الـــدورة علـــى التعـــر  علـــى  :تأهيـــل المـــوظفين الجـــدددورة   -3
 واالبتكار . ووكيفية خلق بيئة عمل نشطة تساعد على النم ،وظفين الجددللم

ة المســتودعات، تمحــورت الــدورة حــول األســس اإلداريــة الصــحيحة فــي إدار  :إدارة المســتودعاتدورة   -4
 صول .وماهية اإلجراءات الصحيحة المتخذة في إدارة الموجودات واأل

ـــة فـــي القطـــاع -5 ـــرار تطبيـــق معـــايير المحاســـبة الدولي ـــى اتخـــاذ الق الورشـــة  شـــكلت إذ :العـــام وأثرهـــا عل
 ،فرصة لتبادل الخبرات واالستفادة من المحاضرين فيها الكتساب مهـارات مهنيـة جديـدة خصصةالمت

والمســاهمة فــي االســتخدام  ،عمــول بهــا فــي المملكــةمألداء الــوظيفي وااللتــزام بالتشــريعات الوتحســين ا
 األمثل للمال العام.

ل بيئـــة نقـــاش وحـــوار متبـــادل بـــين المحاضـــرين يلتشـــك :ير أداء وحـــدات الرقابـــة الداخليـــةأســـس معـــاي -6
، المـــال العـــاممـــن التجـــاوزات علـــى  والمشـــاركين للخـــرو  بتوصـــيات مـــن شـــأنها المســـاهمة فـــي الحـــدّ 

 .وتفعيله الدور المؤسسي البناء لوحدات الرقابة الداخلية وتعزيز
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 ا  هامــ شــكلت هــذه الــدورة لقــاء  إذ  :فــي الوثــائق والمعــام ت الحكوميــةليــات كشــ  التزويــر أســاليب و  -2
وخاصــة مــع اســتخدامات وســائل  ،يســاهم فــي تعزيــز األداء المهنــي فــي مجــاالت متخصصــة متطــورة

 لمعلومات الحديثة.التكنولوجيا وا

ـــة  -8 ـــوازمالرقاب ـــى العطـــاءات الحكوميـــة والل ـــة ع :عل ـــى العطـــاءات الحكوميـــة ورشـــة عمـــل حـــول الرقاب ل
العامــة وتبــين مــوال وازم تعــزز وســائل المحافظــة علــى األالرقابــة علــى العطــاءات واللــواللــوازم، إذ إن 

 .ن تتضمنها العطاءات في مختل  مراحلهاالمخاطر التي يمكن أ

مدونــــة قواعــــد الســــلوك  حــــولُعِقــــدت  :ظيفيــــة وأخ قيــــات الوظيفــــة العامــــةاعــــد الســــلوك الو مدونــــة قو  -2
فـــي األداء الـــوظيفي فـــي فضـــل المســـتويات وقـــد اعتمـــدت علـــى خطـــوات هادفـــة لتحقيـــق أ ،الـــوظيفي

دارة العامـة وتعزيـز منظومـة النزاهـة القطاع العام، من أجل تحقيق أفضل مستويات الخـدمات فـي اإل
 .لموارد العامةوالحفاظ على ا

هـــذه الـــدورة التدريبيـــة علـــى ماهيـــة  ركـــزت إذ :واســـتدامتها النوعيـــةدورة تدريبيـــة حـــول نمـــو األبحـــا   -11
عنــــى بهــــا ، والمجــــاالت البحثيــــة التــــي تُ األبحــــا  النوعيــــة وأهــــدافها وأنواعهــــا ومنهجيتهــــا فــــي البحــــ 

 بحا  النوعية .األ

التعـر  علـى بعـض القطـع  هـو  الـدورة هـذه وكان الهد  مـن :الدورة الشاملة في استخدام الحاسوب -11
فيه، وتعلّـم ، وتعّلم استخدام بعض البرامج األساسية ومكوناته واألجزاء الخارجية في جهاز الحاسوب

 .  ، والعمل على اختصار الوقت والجهدلتحسين األداء في العمل ال زمة والمهاراتبعض التقنيات 
 

 ورش العمل والمشاركات:

، وتحليلــــه وســــطقشــــة الصــــراع فــــي منطقــــة الشــــرق األمنا األمنــــي العاشــــر: حضــــور منتــــدج عمــــان -1
، واسـتخدام أسـلحة الـدمار الشـامل سـلحة النوويـةااللتزام باتفاقية عدم انتشار األوالتعر  على مدج 

االستخدام المتنامي للطاقة  قليم في ظلّ وتشجيع التعاون بين دول اإل ،ومنع إجراء التجارب النووية
 .راض السلمية النووية لألغ

واقــع وفــرص وتحــديات(: البحــ  فــي الوضــع  -)الســوريون فــي ســوق العمــل  :رشــة عمــلحضــور و  -2
هي معدالت مشاركتهم فـي سـوق  ، ومالدولي للعمال السوريين خار  بلدهم بحكم اللجوءالقانوني وا
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فـي تنظـيم  وما دور المنظمات الدوليةخرج؟ افس بينهم وبين القوج العاملة األ، وما مدج التنالعمل
 . ؟وضاع تلك العمالة في المملكةأ

 دارة النفايـــات الصـــلبةركـــزت ورشـــة العمــل علـــى أســس إدارة النفايـــات الصــلبة: شــة عمـــل حــول إور  -3
ـــــان اآل ـــــة الهاشـــــمية، وبي ماتهـــــا فـــــي المملكـــــة األردني ـــــات لمشـــــروع إدارة ق المســـــتقبلية افـــــومقوِّ النفاي

 ة كبيرة في كيفية التخلص منها .لما تشكله في الوقت الحاضر من مشكلواستغ لها 

 .( على التشريعات في األردنSME Testتطبيق اختبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) -4

 النقــاش حــول مواضــيع تــمّ  إذ :االقتصــاد األردنــي مكونــات فهــم وجهــات النظــر حــولل جلســة بؤريــة -5
، جمـاليلنـاتج المحلـي اإلى نسـب عاليـة مـن الـ، والوصـول إمنها المديونية وتفـاقم الـدين العـام عّدة،
يتطلــب مزيــدا  مــن التفكيــر فــي إيجــاد الحلــول العمليــة مــن أجــل دعــم عجلــة االقتصــاد  مــر الــذياأل
 .االقتراض بشقيه المحلي والخارجي ردني غيراأل

إذ تمحـورت  :ت المجتمع المـدني مـع البرلمانيـاتردنية لشؤون المرأة ومنظمالقاء اللجنة الوطنية األ -6
، إضـافة مناقشة مقترحات التعدي ت على التشـريعات والسياسـات التـي تخـص المـرأةأهدا  اللقاء ل

 ، وكســب التأييــد لهــاومنظمــات المجتمــع المــدني الجــددالتنســيق بــين البرلمانيــات  لــى مناقشــة ّاليــاتإ
 وتبادل الخبرات .

 

 

 

 


