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المتعلقة والمحلیة واإلقلیمیة العالمیة التطورات بالغ باهتمام األردني االقتصادي المنتدى            یتابع

فإننا الحكومة بها قامت التي اإلجراءات المنتدى یثمن وإذ كورونا-19. فیروس وباء              بانتشار

األمر الوباء، انتشار انحسار أو تعمق مع تنسجم إضافیة إجراءات و تدابیر اتخاذ ضرورة                نرى

  الذي یتطلب تخفیف األضرار واآلثار االقتصادیة واالجتماعیة على المجتمع الوطني .

العامة الحالة بتفاصیل المواطن مصارحة و الشفافیة بنهج االستمرار اهمیة على المنتدى یؤكد               و

  مما یعزز ثقة المواطن باجهزة الدولة و یقلل من حالة عدم الیقین.

 

  أوًال: اإلدارة المالیة والنقدیة:

إجراء- و الموازنة بفرضیات النظر إعادة تتضمن العامة للموازنة فوریة مراجعة             إجراء

وإصدار االجتماعیة األمان وحزمة الصحیة الرعایة منظومة تعزیز تهدف           مناقالت

  ملحق موازنة لتغطیة نقص اإلیرادات المتوقع.

السیاحة- وخاصة المتضررة والقطاعات لألفراد الضریبیة اإلقرارات تقدیم فترة           تمدید

  والنقل.

  تأجیل ضریبة المبیعات لتصبح عند القبض ولیس االستحقاق.-

الدائنین- على المستحقة والدفعات الدولي، النقد صندوق مع الحكومة برامج            مراجعة

  الخارجیین.

ودیمومة- المملكة في النقدیة السیاسات لتحفیز المركزي البنك بإجراءات المنتدى            رحب

البنك ونناشد واألفراد، والمؤسسات الشركات دعم شأنها من والتي االقتصادیة            القطاعات

االیجابي اثرها وانعكاس تنفیذها وآلیات والحوافز اإلجراءات هذه تطبیق متابعة            المركزي

 على عمالء البنوك شركات وافراد، اضافة الى انعكاس أثر تخفیض أسعار الفوائد.

 رحب المنتدى بقرار رئیس الوزراء الموافقة على تنسیب مجلس مفوضي هیئة األوراق المالیة بتعلیق-

  نشاط سوق عمان المالي.
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  ثانیًا: سوق العمل:

  نظرًا للتباطؤ في النمو في بعض القطاعات وتأثیرها على سوق العمل، یدعو المنتدى إلى:

وزیادة- االجتماعي للضمان العامة المؤسسة في الموجود العمل عن التعطل تأمین من              االستفادة
  السقوف الممنوحة لكشف الرصید االدخاري، ولیشمل أیضا األفراد المجازین بدون رواتب.

  زیادة المخصصات المرصودة لبرامج األمان االجتماعي وصندوق المعونة الوطنیة.-
هذه- ترتبط أن على الحالیة الظروف تبعات مواجهة من لُتمكنها للشركات ضریبیة حوافز               تقدیم

 الحوافز بالتزام هذه الشركات االحتفاظ بالعاملین فیها.
ترتب- دون فترات على الشركات في للعاملین االجتماعي الضمان مستحقات لجدولة آلیات              إیجاد

  غرامات أو فوائد علیها.
الظروف- من تأثرا األكثر القطاعات في المتعطلین لألفراد الطارئة للمساعدات برنامج             تصمیم

  االقتصادیة القائمة كالسیاحة والنقل.
 

  ثالثًا: الشركات الصغیرة والمتوسطة:

من وذلك الراهنة الظروف مواجهة من لتمكینهم والصغیرة المتوسطة الشركات دعم الراهن الوضع               یتطلب
 خالل:

خالل- المستحقة الفواتیر جدولة وامكانیة تضررا األكثر للقطاعات الكهربائیة التعرفة في النظر               إعادة
  العام.

واألعمال- الناشئة للشركات اإلیجارات وجدولة القائم الظرف مع للتعامل العقارات أصحاب             دعوة
  المتوسطة والصغیرة للتعاون من الوضع الحالي.

  إمكانیة تخفیض أو إعفاء رسوم تراخیص المهن في القطاعات األكثر تضررا في الظروف الراهنة.-
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  رابعًا: إدامة سلسلة التزوید للمواد الغذائیة والصحیة واألساسیة ومدخالت اإلنتاج:

الحبوب- فیها بما اإلنتاج ومدخالت األساسیة والسلع المواد من الوطني المخزون إدامة              

  والطاقة واألدویة والمستلزمات الطبیة وغیرها.

في- تطرح التي والصحیة الغذائیة والمواد السلع نوعیة بمتابعة الرقابیة الجهات             قیام

  األسواق ومراقبة أسعارها وكسر حاالت االحتكار.

الوطنیة- لالحتیاجات وفقا الزراعي اإلنتاج عملیة لتنظیم الزراعة وزارة المنتدى            یدعو

  والبناء على الموسم المطري الجید الذي تحقق هذا العام.

  تعزیز الوعي تجاه اإلنتاج المنزلي و الزراعات الحقلیة.-

  القیام بحمالت توجیه وطني تهدف إلى ترشید وتنظیم االستهالك.-

لغایات- االساسیة السلع بتورید المتعلقة التجاریة العملیات في االلكترونیة الوثائق            اعتماد

  اختصار وقت التورید.

  توجیه الدعم واالسناد لتحفیز الصناعات الوطنیة وخصوصا الغذائیة و الصحیة.-

وصول- تباطؤ من بالتخفیف سیسهم االلكتروني الدفع و االلكترونیة التجارة مفهوم             تعزیز

  السلع الى المستهلك.

 

  خامسًا: المسؤولیة المجتمعیة ومنظمات المجتمع المدني:

مصادر- تكون وأن الطارئة للنفقات الالزمة المالیة المخصصات توفیر بهدف طوارئ صندوق              إنشاء

والمنح األردنیین وغیر األردنیین واألفراد الشركات من والتبرعات الخزینة من الصندوق             أموال
و الكوارث و األوبئة مع للتعامل المخصصة القروض و الحكومات ومن الدولیة والصنادیق               الدولیة

  األزمات وأیة مصادر أخرى یوافق علیها مجلس الوزراء.

من- الخبرة وذوي للشباب وذلك الحكومة وتحتاجها تحددها التي المجاالت في التطوع باب               فتح

  المتخصصین والمتقاعدین.
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للتكیف- المالئمة والتدخالت األولویات نحو وإرشادهم المدني المجتمع جمعیات مع التواصل             ضرورة

  مع الواقع االقتصادي واالجتماعي بما یستجیب للظروف الراهنة.

إلى- وإرشادهم المملكة في واقتصادیة اجتماعیة برامج توفر التي الدولیة المنظمات مع              التواصل

  البرامج األكثر مالئمة للظروف القائمة وبما یتالئم مع أولویات هذه الجهات.

القناعة مع الوباء بهذا الخاصة المتسارعة التطورات بمتابعة األردني االقتصادي المنتدى سیستمر              ختامًا،
عند أقوى األردن لیخرج المرحلة هذه تجاوز على قادرون وشعبه ومؤسساته الهاشمیة بقیادته األردن أن                 التامة
القرار صناع بدأ والتي الفرص من الكثیر فیها خالقة بیئة تصنع دائما التحدیات بأن علما الوباء، هذا                   إنتهاء
في الحاصل والتوسع االلكترونیة الخدمات وتفعیل الحكومیة االجراءات تبسیط مثل المناسب بالشكل              استغاللها
یحفظ أن تعالى اهللا سائلین المحلي، واإلنتاج الوطنیة الصناعات على االعتماد لزیادة والتوجه المعرفة                اقتصاد

  بلدنا و شعبنا و ملیكنا و كل شعوب االرض من كل مكروه وأن یكتب السالمة للجمیع انه سمیع مجیب الدعاء.

 

 

والتطورات المؤشرات ألبرز المستمر بالرصد تقوم فكریة اقتصادیة منصة هي األردني االقتصاد              المنتدى

العام القطاعین بین والشراكة الحوار یعزز وبنهج قطاعاته بكافة األردني لالقتصاد والتنافسیة والنقدیة               المالیة

التحدیات ویعالج والمجتمع المواطن على أثره ینعكس والذي المستدام الشمولي النمو إلى وصوال               والخاص،

والتغذیة للتطبیق القابلة العملیة التوصیات ستقدم حیث والبطالة، الفقر مشكلتي أهمها ومن الراهنة               االقتصادیة

  الراجعة للجهات ذات االختصاص من أجل التأثیر اإلیجابي في صناعة السیاسات االقتصادیة.

 

  تأسس المنتدى كمؤسسة مستقلة عام ٢٠١٩ في األردن، وهو مسجل لدى وزارة التخطیط والتعاون الدولي.
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