
منتدى اليرموك للدراسات األردنية

الرؤيــة

الرسالة

ــدى بقــرار مــن إدارة جامعــة اليرمــوك فــي العــام 2019 كأحــد المشــاريع  تأســس المنت
الدائمــة لمركــز الملكــة رانيــا للدراســات األردنيــة وخدمــة المجتمــع تفعيــًا لــدور جامعــة 

اليرمــوك فــي خدمــة الوطــن واإلســهام فــي بنــاء مســتقبله.

أن يكــون المنتــدى مرجعيــة وطنّيــة فــي الشــأن األردنــي بجميــع نواحيــه 
ــذي  ــات ومتخ ــاع السياس ــن وصّن ــن والمثقفي ــن والمفكري ــبة للباحثي بالنس

القــرار فــي الدولــة األردنيــة.

المســاهمة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل للدولــة األردنيــة مــن خــال توفيــر 
منّصــة وطنيــة تتنــاول كل مــا يتعلــق بالتجربــة األردنيــة، تاريخهــا وواقعهــا 
ومــا يمكــن استشــرافه مــن مســتقبلها، بالنقــاش والتحليــل والدراســة 
ليشــمل ذلــك النواحــي اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والسياســية وغيرهــا، مــع 

ــا المســتجّدة والملحــة. ــول والسياســات للقضاي ــراح الحل اقت



األهداف

اللجنة التوجيهية للمنتدى

يهدف المتدى إلى ما يلي:

دراسة تاريخ األردن وموروثه الحضاري والفكري والعناية بهما.	 

ــي 	  ــه ف ــكاته وتحديات ــول لمش ــم الحل ــته وتقدي ــه ودراس ــي وتحليل ــع األردن ــم الواق فه
ــي. ــع النواح جمي

دراسة القضايا اإلستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بعاقات األردن الخارجية.	 

تسليط الضوء على األحداث والشخصيات الرئيسية والمؤثرة في التجربة األردنية.	 

ــة ودراســتها 	  ــا المســتجدة والملّح ــع القــرار األردنــي مــن خــال متابعــة القضاي دعــم صان
ــات. ــج والتوصي ــة لتزويدهــا بالنتائ ــوات رســمية للتواصــل مــع الجهــات المعني ــح قن وفت

إعداد أوراق سياسات مقترحة في المواضيع التي ترتأيها اللجنة التوجيهية للمنتدى.	 

دعــم المفكريــن والباحثيــن والمثقفيــن األردنييــن وتمكينهــم مــن تقديــم إنجازاتهــم مــن 	 
خــال المنتــدى.

أ.د. وليد عبد الحي/قسم العلوم السياسية 	 

أ.د. قاسم الحموري/ قسم اإلقتصاد	 

د. عمر الغول/ قسم النقوش	 

د. عبد الباسط عثامنه/قسم اإلقتصاد	 

د. فواز المومني/ قسم اإلرشاد النفسي والتربوي	 

د. هشام المساعيد/ مديرمركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع.	 



سلسة ندوات: اإلقتصاد األردني إلى أين ؟
نظــرًا لألهميــة القصــوى للملــف اإلقتصــادي فــي ظــل الظــروف الراهنــة المتمثلــة بتواضــع 
معــدالت النمــو، إرتفــاع معــدل التضخــم، ازديــاد نســبة البطالــة، ارتفــاع نســبة الديــن العــام مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي وغيرهــا مــن المؤشــرات، ينظــم منتــدى اليرمــوك للدراســات األردنيــة 
سلســة مــن النــدوات المتخصصــة تحــت عنــوان »اإلقتصــاد األردنــي إلــى أيــن؟« والتــي تعنــى 
ــة  ــة واإلقليمي ــات المحلي ــات والمعّوق ــث التحدّي ــن حي ــي م ــاد األردن ــع اإلقتص ــخيص واق بتش
ــم  ــى تقيي ــة إل ــه باإلضاف ــر بنيت ــزه وتطوي ــة لتحفي ــرص الممكن ــه والف ــي تواجه ــة الت والدولّي
مســيرة اإلصــاح اإلقتصــادي فــي األردن وأســباب عجزهــا عــن تحقيقهــا لألهــداف المرســومة 
لهــا. يســعى المنتــدى مــن خــال هــذه السلســلة ومــا ســيعقبها مــن دراســات )تنفــذ مــن خــال 
قســم الدراســات األردنيــة فــي مركــز الملكــة رانيــا للدراســات األردنيــة وخدمــة المجتمــع( إلــى 
بنــاء تصــور متكامــل للمشــكات والحلــول، وتقديــم هــذا التصــور إلــى صّنــاع القــرار فــي الدولــة 
ــاح  ــق لإلص ــة طري ــاء خارط ــو بن ــوة نح ــون خط ــريعّية ليك ــة وتش ــات تنفيذّي ــن جه ــة م األردني

اإلقتصــادي.

ســيتناول المنتــدى فــي الجــزء األول مــن هــذه السلســة خمســة محــاور ســيتم طرحهــا للدراســة 
ــا األخــرى المتعلقــة باإلقتصــاد  ــدى القضاي ــدوات، وسيســتكمل المنت ــاث ن والنقــاش فــي ث

األردنــي والمؤثــرة فيــه فــي أجــزاء الحقــة مــن هــذه السلســة خــال العــام 2020.

المحاور:
المحــور األول )واقــع ومســتقبل اإلقتصــاد األردنــي وتقييــم مســيرة مشــروع اإلصــاح . 1

اإلقتصــادي(: تســليط الضــوء علــى التجربــة األردنية في اإلصــاح اإلقتصــادي والتحوالت 
التــي مــّرت بهــا وأســباب عجزهــا عــن تحقيــق معــدالت النمــو  المنشــودة ومعالجــة الفقــر 
ــرافها  ــن استش ــول يمك ــاك حل ــل هن ــي وه ــاد األردن ــه اإلقتص ــن يتج ــى أي ــة، إل والبطال

لمعالجــة اإلختــاالت اإلقتصاديــة ودفــع مســيرة اإلصــاح اإلقتصــادي إلــى األمــام.

المحــور الثانــي )االســتثمار المحلــي واألجنبــي(: واقــع االســتثمار  المحلــي واألجنبــي . 2
فــي األردن، االســتراتيجيات الوطنيــة لتحفيــز االســتثمار، مائمــة التشــريعات ومــدى 
ــة المتعلقــة باالســتثمار، ثقــة  ــراءات الحكومي ــة االج ــة االســتثمارية، مرون تحفيزهــا للبيئ

ــي األردن. ــتثمارية ف ــة االس ــتثمر بالبيئ المس



المحــور الثالــث )سياســات التشــغيل ومكافحــة البطالــة(: االســتراتيجيات الوطنيــة . 3
للتشــغيل وتنميــة المــوارد البشــرية، ارتفــاع معــدالت البطالــة، اإلجــراءات والمشــاريع 
دعــم  اإلنفــاق،  حجــم  والتقنــي،  المهنــي  التدريــب  والتشــغيل،  للتدريــب  الحكوميــة 

الصغيــرة،  المشــاريع 

المحــور الرابــع )السياســة النقديــة(: يركــز هــذا المحــور علــى السياســات النقديــة المتبعة . 4
وأثرهــا علــى اإلقتصــاد األردنــي ويتنــاول القضايــا التاليــة: سياســات البنــك المركــزي فــي 
ــره،  ــز  اإلقــراض، التمويــل المايكــروي وأث تحديــد ســعر الصــرف والفائــدة، سياســات تحفي

الرقابــة علــى القطــاع المصرفــي، االســتراتيجية الوطنيــة لاشــتمال المالــي.

ــة . 5 ــى دور السياســة المالي ــة(: يركــز هــذا المحــور عل المحــور الخامــس )السياســة المالي
للحكومــات األردنيــة المتعاقبــة فــي مســيرة اإلصــاح اإلقتصــادي والواقــع اإلقتصــادي 
الراهــن ويتنــاول القضايــا التاليــة: سياســات وآليــات اإلنفاق الحكومــي، اإلنفــاق الدفاعي، 
اإليــرادات الحكوميــة ومصادرهــا، السياســات الضريبيــة، عجــز الموازنــة وتفاقــم المديونيــة.

الندوات:
الندوة األولى بعنوان:

»اإلقتصاد األردني إلى أين: المسيرة والواقع والتطلعات«
تتناول هذه الندوة المحور األول في جلسة واحدة

الندوة الثانية بعنوان: 
»اإلقتصاد األردني إلى أين: االستثمار، التشغيل، ومكافحة البطالة«

تتناول هذه الندوة المحورين الثاني والتالث على جلستين

الندوة الثالثة بعنوان: 
»اإلقتصاد األردني إلى أين: السياسات النقدية والمالية للدولة األردنية«

تتناول هذه الندوة المحورين الرابع والخامس على جلستين


