
لعام السنوي  التقرير 
 2021



الُمنتدى
االقتصادي

األردني

الُمنتدى االقتصادي األردني02
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تقوم  فكرية  اقتصادية  منصة  هو  األردني  االقتصاد  المنتدى 
والنقدية  المالية  والتطورات  المؤشرات  ألبرز  المستمر  بالرصد 
الحوار  يعزز  وبنهج  قطاعاته  بكافة  األردني  لالقتصاد  والتنافسية 
النمو  إلى  وصوال  والخاص،  العام  القطاعين  بين  والشراكة 
المواطن  على  أثره  ينعكس  والذي  المستدام  الشمولي 
أهمها  ومن  الراهنة  االقتصادية  التحديات  ويعالج  والمجتمع 
مشكلتي الفقر والبطالة، حيث ستقدم التوصيات العملية القابلة 
للتطبيق والتغذية الراجعة للجهات ذات االختصاص من أجل التأثير 

اإليجابي في صناعة السياسات االقتصادية.

تأسس المنتدى كمؤسسة مستقلة عام 2019 في األردن، وهو مسجل لدى 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

*



أهداف
المنتدى 

االقتصادي 
األردني
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المساهمة في زيادة تنافسية االقتصاد األردني: من خالل 
حول  ودراسات  الشامل  االقتصادي  الرصد  تقارير  إعداد 
والتكنولوجية  والصناعية  االقتصادية  التحوالت  استشراف 
ودعم  األردني  الواقع  إلى  وترجمتها  العالمية  والمعرفية 

تنفيذها باالنسجام مع السياسات االقتصادية.

والدورات  الورشات  عقد  خالل  من  المستدامة:  التنمية   
بالتنمية  الوعي  لزيادة  المملكة  أنحاء  كافة  في  المتخصصة 
المستدامة ودراسة النسب وإعداد التقارير المتعلقة بالشأن 

نفسه.

والندوات  المؤتمرات  عقد  خالل  من  الوعي:  تعظيم   
مع  المنسجمة  االقتصادية  الشؤون  تتناول  والفعاليات 
وإيصال  والنقاش  الحوار  أطر  لتعزيز  وذلك  المنتدى  اهداف 

نتائجها وتوصياتها الى جهات ذات القرار.

عن  مستمرة  وأبحاث  دراسات  إجراء  خالل  من  الخبرة:  بيت 
الواقع االقتصادي األردني والتحديات وسبل تحسين نموها 
المبادرات  هذه  نتائج  وتقديم  تنافسيتها  و  وكفاءتها 
وتوصياتها الى جهات صانعة القرار لما في ذلك تأثير إيجابي 
الفقر  المواطن و يسهم في تحسين دخله ويحد من  على 

والبطالة.
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المهندس باسل المرجي
عضوًا

أعضاء مجلس إدارة
الُمنتدى االقتصادي األردني 

سعادة الدكتور خير ابو صعيليك 
الرئيس 

سعادة السفير السيد مازن الحمود
نائب الرئيس 

سعادة العين السيد عيسى حيدر مراد 
عضوًا

سعادة السيد عبدالمنعم العودات 
عضوًا

السيد محمد علي القريوتي
عضوًا

الدكتور سامر المفلح
عضوًا

الدكتور ماهر المحروق
عضوًا

السيدة مالك العقيلي
عضوًا

2023 /2 /8  - 2020 /2 /8
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السيد سالمة الدرعاوي
الناطق االعالمي للمنتدى



معالي الدكتور رجائي المعشر 
الرئيس 

معالي السيد عمر ملحس 
عضوًا

سعادة المهندس خالد الزعبي 
عضوًا

سعادة السيد زياد الحمصي 
عضوًا

عطوفة الدكتور خالد الوزني 
عضوًا

عطوفة الدكتور معن النسور 
عضوًا

السيد جمال فريز 
عضوًا

اآلنسة لين ملكاوي 
عضوًا

االستاذ ايمن العقيلي 
عضوًا

أعضاء مجلس األمناء
للُمنتدى االقتصادي األردني 

2022 /1 /12  - 2021 / 1 /12
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عطوفة السيدة خلود السقاف 
عضوًا

السيد وائل البياري 
عضوًا
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ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن" صدق اهللا العظيم "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اهللاَّ

أتقدم  ان  األردني  االقتصادي  المنتدى  إدارة  مجلس  أعضاء  وزميالتي  زمالئي  وعن  نفسي  عن  بالنيابة  يسعدني 
منكم بأسمى عبارات التهاني بمناسبة حلول العام الجديد، راجين من المولى ان يجعل هذا العام عام خيٍر وبركة 

على األردن وشعبه وملكه الهاشمي حفظه اهللا.

لقد انطوت صفحة العام السابق ٢٠٢١  التي ملئها العمل وكانت محفوفة بالصعاب والمخاطر االقتصادية التي سعى 
الحصيفة  الرصينة والسياسة  البيئة  لها، وتعزيز  العملية والمناسبة  الحلول  إيجاد  الى  األردني  االقتصادي  المنتدى 
التي تقي االقتصاد األردني وتعزز ثقته، فقد عقد المنتدى االقتصادي االردني اكثر من ١٠٠ فعالية كما استحدث ٣ 
هذا   ، مشاريع   ٨ العام  خالل  القائمة  المشاريع  مجموع  ليصبح  األردنية  االقتصادية  البيئة  تدعم  جديدة  مشاريع 
باإلضافة الى اطالق ٦ أوراق سياسات معنية بتعزيز البيئة االقتصادية والتشريعية،  بالتزامن مع اطالق ٣ دراسات 

تعنى باالقتصاد الوطني.

المعظم  الحسين  بن  الثاني  اهللا  عبد  الملك  الجاللة  صاحب  سيدي  خطى  خلف  باقون  العهد  على  فإننا  هنا  ومن 
الزمان لما سيحمله من تطوير  الثانية للمملكة األردنية الهاشمية قرنًا يشهد له  (حفظه اهللا ورعاه) لنجعل المؤية 
وأخواتي  ألخواني  الشكر  بجزيل  أتقدم  ان  يفوتني  ال  كما  االقتصادية،  النواحي  جميع  من  األردنية  للبيئة  وتحديث 
أعضاء الهيئة العامة الذين كان لهم إضافات نوعية في فعاليات الصالون االقتصادي التي كان لها التأثير الواضح من 
وطموحات  مستوى  الى  ترتقي  موقف  واوراق  سياسية  أوراق  من  االردني  االقتصادي  المنتدى  قدمه  ما  خالل 

األهداف التي يسعى المنتدى االقتصادي األردني الى تحقيقها.

الثمينة  المنتدى األمناء واإلدارة وذلك لجهودهم  النهاية، اسمحوا لي ان اتقدم بخالص الشكر من مجلسي  وفي 
الماضي،  العام  خالل  فعالية   ٧٠ المنتدى  إدارة  مجلس  عقد  فقد  الكلمات،  توافيه  وال  يفنى  ال  الذي  وعطائهم 
األردنية،  االقتصادية  البيئة  تخدم  التي  االقتصادية  والدراسات  الفعاليات  من  المزيد  وعمل  عقد  الى  متطلعين 
ودعونا ال ننسى اإلدارة التنفيذية في المنتدى االقتصادي األردني التي كرست كامل قواها وجهودها في خدمة 
ولهذا  األردني  االقتصاد  على  وتوجيهات   وأفكار  خطط  من  اإلدارة  مجلس  يقدمه  ما  وعكس  العامة  الهيئة  أعضاء 

فإنني أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان الى جهودهم المتميزة والثمينة.

اسال اهللا العلي القدير ان يوفقنا في خدمة البالد وقائد البالد وحمى اهللا االردن، وطنًا، وملكًا، وشعبًا.
 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

–  اخوكم خير ابو صعيليك



عدد أعضاء الهيئة 
العامة الحالي

عدد أعضاء مجلس 
األمناء الحالي 

عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة الحالي

عدد األعضاء بالصفة
 االعتبارية - الشركات 

عدد الموظفين 
في الجمعية
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أعضاء 9

شركات 6

موظف2
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انجازات الُمنتدى االقتصادي األردني 
لعام 2021

مشاريع 
أوجدها 

المنتدى 

دراسات
 و أوراق

سياسات
  

جلسات
تدريبية

ضمن برنامج
األردن باألرقام   

صالون 
اقتصادي

اتفاقيات 

متدربين 
ضمن 

البرنامج 
التدريبي 
للمتندي

اجتماعات
مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس
7األمناء

97 4

6 11

11

20
مشارك

في الجولة
األولى ضمن

برنامج األردن
باألرقام 

50
عدد التوصيات الصادرة 

عن المنتدى

850
عدد المشاركين ضمن فعاليات 

المنتدى لهذا العام

اجتماعات 
لجان 

المنتدى     5
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المشاريع التي 
أوجدها 

الُمنتدى خالل
عام 2021 



12 الُمنتدى االقتصادي األردني

مؤشر صحة االقتصاد األردني 

1

ُبني مؤشر صحة االقتصاد األردني بناًء على البيانات السابقة للمحاور المكونة للمؤشر وخبرات 
السابق،  الربع  مستعرًضا  ربعي  بشكل  اصداره  وسيتم  األردني،  االقتصادي  المنتدى  ُخبراء 
األردني  المكونة لالقتصاد  الرئيسية  المحاور  التقدم والتراجع لمختلف  إلى استعراض  ويهدف 
مكونًا لوحة من المعلومات تجمع أهم المؤشرات االقتصادية لتشكل نقطة مرجعية لالقتصاد 
والحلول  النصائح  المؤشر  يقدم  وأيضا  االقتصاد،  صحة  وتقييم  متابعة  لوحة  وأيضًا  األردني 
لمحاور  والتراجع  التقدم  إلى  باالستناد  االقتصادية  بالقرارات  المتعلقة  السياسية  لصانعي 

المؤشر. 

أهداف المؤشر

خلق نقطة مرجعية 
لالقتصاد األردني 

للتمكن من قياس 
صحة االقتصاد 

األردني.

نظام تقييم 
ومراقبة لالقتصاد 

األردني وأربع أهداف 
من مؤشرات التنمية

لوحة تحكم واحدة 
تجمع أهم المؤشرات 

االقتصادية.

العديد من الحلول 
والتوصيات لواضعي 

السياسات من 
منظور شامل 

ومدعوم بالذكاء 
االصطناعي وعلوم 

البيانات.

1234
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2

المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالشراكة    JEF األردني  االقتصادي  المنتدى  من  بتنظيم  مبادرة  هي 
في  ويساهم  ويناظر  علمي  بشكل  ويحلل  يبحث  بأن  للشباب  مساحة  لتوفير     UNDP اإلنمائي 
تدريبية  جلسات  عدة  من  ويتكون  األردن.  في  والتنموية  االقتصادية  القضايا  حول  العام  النقاش 
تليها سلسلة من الحوارات المبنية على البيانات والتي تداع عبر محطة تلفزيونية محلية بحيث تخلق 
منصة تفاعلية تجمع كافة أطياف المجتمع من صناع القرار، ووسائل اإلعالم، ومنظمات المجتمع 
المدني، وطالب الجامعات في حوار مفتوح حول أولويات التنمية والتحديات الرئيسية في األردن 

خالل العقد القادم حتى عام ٢٠٣٠.

برنامج األردن باألرقام 
Jordan in Figures

الدين العام والمالية العامة في األردن

مشاركة المرأة االقتصادية

مؤشرات االقتصاد األردنية والعالمية 

مشكلة المياه في األردن

الطاقة المتجددة الفرص والتحديات 

معسكر تدريبي لمدة ثلث أيام حول مهارات الحوار والنقاش 

الجلسات التدريبية التي عقدت ضمن البرنامج في سنة ٢٠٢١
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 تم بناء وتخطيط المرحلة الثانية للمشروع لتكون مكملة للمرحلة األولى بحيث ارتكزت المرحلة 
الثانية على تشجيع القطاع المصرفي على ابتكار منتجات جديدة تتناسب مع تعديالت القانون  
نطاق  وتوسيع  المالية   مواردها  زيادة  الى   بحاجة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن   حيث 
عملها ، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لألردنيين ، في حين أن القطاع المصرفي يحتاج  
إلى زيادة التدفق النقدي  ، كما تحتاج الحكومة إلى حلول جديدة لتخفيف الضغط الناتج عن 
ارتفاع مستوى البطالة. حيث نهدف في المرحلة الثانية من هذا المشروع الى استهداف كل 
هذه العناصر لخلق بيئة متجانسة ستفيد في نهاية المطاف جميع المعنيين وبالتالي تحسين 

التدفق النقدي والوضع االقتصادي وسبل العيش.

برنامج ابدأ واستمر ٢  

4

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

يهدف البرنامج إلى رفع مستوى 
الوعي لدى الشركات الصغيرة 

والمتوسطة والقطاع 
المصرفي، من خالل نشر أنواع 

مختلفة من الفيديوهات 
التوعوية.

نهدف إلى تشجيع القطاع 
المصرفي على إنشاء منتجات 

جديدة تتالءم مع هذه التعديالت 
على القانون، وستساعد هذه 

المنتجات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة على تعزيز أوضاعها 

المالية وخلق المزيد من فرص 
العمل. 
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مسار سير المشروع 

االجتماعات مع القطاعات
المعنية بالمشروع

التقرير النهئيعمل الدراسة االستبيان اجتماع اللجنة
المعنية بالمشروع
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المنتدى  برامج  ضمن  وتدريبهم  العمل  سوق  الى  الشباب  تأهيل  الى  البرنامج  هدا  يهدف 
هده  وكانت  للمنتدى  المجتمعية  المسؤولية  ضمن  من  البرنامج  ويأتي  األردني.  االقتصادي 
السنة امتداد لسنة الماضية حيث التحق بالبرنامج التدريبي ٦ متدربين لهدا العام بمدة تقارب 
الستة اشهر وتخرج من هدا البرنامج ٥ متدربين ٤ منهم تم توظيفيهم بشركات عقب البرنامج  

أي ان نسبة التوظيف من البرنامج تصل الى ٨٠٪ 

البرنامج التدريبي للمنتدى  

5



الصالون االقتصادي

خبراء  مع  المستمرة  االقتصادية  الحوارات  من  سلسلة  من  االقتصادي  الصالون  يتألف 
اقتصاديين وساسيين وهم مزيج من مجلس األمة وكبار المسؤولين الحكوميين السابقين 
والحاليين وقادة من القطاع الخاص. ويتم مناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بأداء االقتصاد 
األردني محليًا وعالميًا، للوصول بالنهاية إلى األهداف المرجوة وتعزيز التنافسية االقتصادية 

األردنية وتقليل أكبر مشكلة تواجه االقتصاد األردني وهي معدالت البطالة.  

الجلسات النقاشية

لمناقشة  أسبوعين  كل  عالمية  اقتصادية  لكتب  نقاشية  جلسات  المنتدى  يعقد 
ذات  والمواضيع  األفكار  اقتراح  وإمكانية  الحلول  توظيف  على  والقدرة  الكتب  اقتراحات 
أو  المنتدى  يجريها  التي  الدراسات  وتوجيه  االقتصادية  بالشؤون  المتعلقة  األولوية 

المشاركة فيها.

برنامج العضوية

6
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المزايا المقدمة ألعضاء الُمنتدى

منتسيبة  على  إيجابًا  ستنعكس  والتي  المتنوعة  الخدمات  من  مجموعة  المنتدى  سيقدم 
سواء من األفراد أو المنظمات والشركات تشمل ما يلي:
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الحصول على نشرات اقتصادية 
دورية متعلقة بأداء االقتصاد األردني 

محليًا وعالميا

الحصول على دراسات موضوعية 
تتعلق بالقضايا االقتصادية ذات 

األولوية

إمكانية الحصول على قواعد البيانات 
والمعرفة التراكمية المتوفرة لدى 

المنتدى 

حضور كافة النشاطات التفاعلية مع 
الشركاء سواء كانت ندوات أو 

مؤتمرات أو غيرها مجانًا مع أولوية 
في الجلوس وطرح األسئلة

االستفادة من الخدمات واستعمال 
المرافق المتوفرة في مبنى 

المنتدى

إمكانية استئجار غرفة االجتماعات 
المتوفرة في المنتدى 

إمكانية اقتراح األفكار والمواضيع 
ذات األولوية المتعلقة بالشأن 

االقتصادي وتوجيه أو المشاركة 
في الدراسات التي يقوم بها 

المنتدى

إمكانية التواصل مع أعضاء المنتدى 
اآلخرين واالستفادة من خبراتهم في 

بعض المجاالت
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دراسات وأوراق سياسات و توصيات
صادرة عن المنتدى االقتصادي

األردني خالل العام  2021 
ورقة سياسات رقم ٢٠٢١/١ صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول قانون

اإلعسار رقم ٢١ للعام ٢٠١٨ 1
دراسة صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول المالية العامة للحكومة المركزية

والوحدات الحكومية في األردن للسنوات العشر  2
ورقة سياسات رقم ٢٠٢١/٢ صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول سبل

النهوض بواقع الريادة في المملكة 3
ورقة سياسات رقم ٢٠٢١/٣ صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول

متطلبات اإلصالح اإلداري لتحقيق التنمية االقتصادية

ورقة سياسات رقم ٢٠٢١/٤ صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول
قانون التنفيذ وأثره االقتصادي واالجتماعي 5

ورقة سياسات رقم ٢٠٢١/٥ صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول
أثر ارتفاع أسعار السلع من بلد المنشأ والبلدان المصدرة على االقتصاد األردني 6

دراسة صادرة عن الُمنتدى االقتصادي األردني حول قانون ضمان الحقوق
باألموال المنقولة

استقبل المنتدى االقتصادي الفريق االقتصادي في مجلس الوزراء، حيث
قام المنتدى بتقديم شرح مفصل حول رأي اعضاء المنتدى بخصوص

برنامج االولويات االقتصادية للحكومة

7

8



االتفاقيات التي  عقدها  ا المنتدى 

منصات التواصل االجتماعي 
للُمنتدى االقتصادي األردني

وقع الُمنتدى االقتصادي األردني اتفاقيتين للتعاون خالل عام 
2021 وكانت على النحو التالي

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
لعقد المرحلة الثانية من مشروع ابدا 
واستمر لتشجيع القطاع المصرفي 

على خلق منتجات جديدة تتوافق 
مع قانون ضمان الحقوق بالموال 

المنقولة 

20 الُمنتدى االقتصادي األردني

Facebook Twitter Youtube Soundcloud Google
Podcast

 برنامح األمم المتحدة اإلنمائي 
لعقد مشروع األردن باألرقام لزيادة 

مشاركة الشباب في القضايا 
االقتصادية والتنموية في األرين



اجتماعات مجلس اإلدارة

8

9

10

11

2021/1/5 

2021/1/16

2021/3/15

2021/4/19 

2021/5/27 

2021/6/28

2021/7/24

2021/9/13

2021/10/10

2021/10/24

2021/12/12

1

2

3

4

5

6

7
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27 April 202111 Jun, 202122 Sept, 2021

6 Oct, 2021

3 Jun, 2021
24 Jul, 2021

6 Oct, 2021

العامة اجتماع الهيئة العامة العادي  الهيئة  اعضاء  استضاف 
سلطنة  سفير  سعادة  األردني 
مرهون  بن  هالل  الشيخ  ُعمان 

بن سالم المعمري

استضاف اعضاء الهيئة العامة 
معالي وزير المالية الدكتور 

محمد العسعس

العامة  الهيئة  اعضاء  استضاف    
التنفيذي  والمدير  المؤسس 
السيدة   Crystel Call لشركة  

زينة المجالي  

وذلك  االقتصادي  الصالون  برنامج  ضمن  العامة  الهيئة  اعضاء  استضاف 
عضو  العام  النائب  بمشاركة  الشيكات  عن  الجزائية  الحماية  رفع  حول 
ديوان  ورئيس  العبداالت  حسن  الدكتور  سعادة  االقتصادي  المجلس 
للمجلس  العامة  واألمينة  الحمود  فداء  السيدة  سعادة  والرأي  التشريع 

القاضية رائدة بيك البوادي

استضاف اعضاء الهيئة العامة
سعادة السفيرة الكندية في األردن السيدة دونيكابوتي

12345

6

7

24 Nov, 2021

18 Nov 2021

رئيس  األردني  العامة  الهيئة  اعضاء  استضاف  
الدكتور  معالي  الفوسفات  شركة  ادارة  مجلس 

محمد الذنيبات

والتجارة  الخارجية  وزير  مع  العامة  الهيئة  اعضاء  استضاف  
الهنجاري معالي السيد بيتر سيارتو ضمن زيارة خاصة للمنتدى. 
التعاون  ذلك للحديث حول مختلف المحاور االقتصادية و وأوجه 

ما بين البلدين وكيفية تعزيز هذا التعاون في كافة المجاالت

العامة  الهيئة  اعضاء  استضاف   
الملكية  لشركة  العام  المدير 
المهندس  عطوفة  األردنية 

سامر المجالي 

8 9

فعاليات أعضاء الهيئة العامة في عام 2021



اجتماعات لجان الُمنتدى االقتصادي األردني 
للعام 2021

23 الُمنتدى االقتصادي األردني

12345

21 Jan, 2021
توقيع ُمذكرة تفاهم بين

’األمم المتحدة
اإلنمائي‘ والُمنتدى
االقتصادي األردني 

1 Mar, 2021

27 Apr, 2021

اجتماع مع عطوفة
الدكتور هيثم حجازي

 والسيد ليث القاسم وذلك
حول متطلبات اإلصالح

 اإلداري لتحقيق
التنمية االقتصادية

المصادقة على تقريري
المنتدى اإلداري

والمالي للعام ٢٠٢٠

4 Jun, 2021

اجتماع مع دولة رئيس
الوزراء لتقديم نسخة
من دراسة المنتدى

حول أثر قرار تحديد عمر
الشاحنات بعشرين سنة

9 Jun, 2021
اجتماع مع معالي وزير

العمل السيد يوسف
الشمالي وذلك للحديث

حول اإلجراءات الحكومية في التعامل
مع معدالت البطالة.
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فعاليات المنتدى في عام 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2021/1/5 
اجتماع مجلس اإلدارة

2021/2/1 
انتخاب الهيئة االدارية للمنتدى االقتصادي االردني

الدكتور رجائي المعشر رئيسا لمجلس االمناء

2021/2/4
مقابلة عبر قناه عمان TV حول دعم الشركات

الصغيرة والمتوسطة والميكروية

2021/2/7 
اطالق البرنامج التدريبي للمنتدى

2021/2/16 
اطالق ورقة السيايات حول سبل النهوض بواقع الريادة 

2021/3/1 
عقد جلسة جوارية مع عطوفة الدكتور هيثم حجازين

2021/3/1 
عقد جلسة جوارية مع السيد ليث القاسم

2021/3/4 
اصدار ورقة سياسات حول متطلبات االصالح االداري

لتحقيق التنمية االقتصادية

2021/3/15 
اجتماع مجلس اإلدارة

2021/3/25 
 عقد جلسة حوارية مع عضو مجلس اإلدارة سعادة العين

السيد عيسى حيدر مراد وعضو المنتدى االفتصادي
االردني الدكتور اياد ابو حلتم 

2021/3/31 
اصدار بيان حول حوافز الحكومة الجديدة واحتياجها

لملحق للموازنة 

2021/1/16 
اجتماع مجلس اإلدارة

2021/1/17 
الق دراسة حول ترتيب االردن ضمن 

المؤشرات العالمية

2021/1/18 
عقد اجتماع مع عطوفة األستاذ رمزي

نزهة واألستاذة النا سالمة وعدد من أعضاء
 الهيئة العامة للمنتدى

2021/1/20 
عقد اجتماع مع برنامج االمم المتحدة

االنمائي لبحث اطر التعاون

2021/1/21 
توقيع ُمذكرة تفاهم بين ’األمم المتحدة

اإلنمائي‘ والُمنتدى االقتصادي األردني

2021/1/25 
اطالق ورقة سياسات حول قانون

 االعسار رقم 21 للعام 2018

2021/1/27 
اطالق دراسة حول المالية العامة للحكومة

المركزية والوحدات الجكومية في االردن
للسنوات العشر السابقة

2021/1/28
بث الحلقة االولى من برنامج المنتدى

TV على قناة عمان

2021/1/30 
عفد جلسة حوارية مع معالي السيد أحمد هناندة 
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2021/4/7 
اطالق ورقة سياسات حول قانون التنفيذ

واثره االقتصادي واالجتماعي

2021/4/12 
اطالق بيان حول مئوية الدولة

2021/4/19 
اجتماع مجلس اإلدارة

2021/4/27 
اجتماع الهيئة العامة العادي

2021/5/5 
اجتماع مع مركز الشفافية االردنية

2021/5/15 
اجتماع مع مؤسسة وصل للتوعوية

لبحث اطر الشراكة

2021/5/16 
اجتماع مع ممثلي برنامج االمم المتحدة

االنمائي (UNDP) الطالق مشروع
االردن باالرقام

2021/5/27 
اجتماع مجلس االدارة اإلدارة

2021/6/3 
زيارة معالي وزير المالية الدكتور

محمد العسعس 

2021/6/3 
مقابلة دولة رئيس الوزاراء بشر خصاونة

وتقديم دراسة تستعرض تحديات
الشحن الخارجي

2021/6/4 
تشرف سعادة رئيس مجلس إدارة المنتدى االقتصادي

األردني الدكتور خير ابو صعيليك بمقابلة دولة رئيس الوزراء 

2021/6/5 
اصدار ورقة سيايات حول اثر ارتفاع اسعار السلع من

بلد المنشأ والبلدان المصدرة على االقتصاد األردني

2021/6/5 
زيارة ميدانية الى منشآت في منطقة الرجيب برفقة

وزيرة الصناعة والتجارة والتموين

2021/6/8 
زيارة معالي وزير العمل السيد يوسف الشمالي للمنتدى 

2021/6/11 
استضافة سعادة سفير سلطنة عمان الشيخ هالل بن

مرهون بن سالم المعمري

2021/6/16 
عقد جلسة تدريبية حول المؤشرات االقتصادية

2021/6/17 
عقد جلسة تدريبية حول اهمية البيانات وتحليله

2021/6/26 
لقاء حواري مع قناة جفرا االخبارية 

2021/6/28 
اجتماع مجلس االدارة

2021/7/4 
اجتماع مع ممثلي القطاع الشبابي حول

اهداف التنمية المستدامة
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47

48

49

50
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52
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54

55

56

57

58

59

60

61

2021/7/16 
 اجتماع لجنة المدينة الجديدة

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق

معالي نواف التل

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير العمل معالي يوسف الشمالي

2021/7/24 
استضافة سعادة السفيرة الكندية في

األردن السيدة دونيكابوتي

2021/8/20 
عقد جلسة حوارية مع المشاركين في برنامج األردن

باألرقام ضمن المعسكر التدريبي

2021/7/24 
اجتماع مجلس اإلدارة 

2021/8/24 
اجتماع مع السيد اندريس بيدرسون ممثل االمم المتحدة

2021/7/27 
اجتماع مع دولة بشر الخصاونة للتحاور

حول أولويات عمل الحكومة

2021/8/25 
(UN) اجتماع مع ممثلين هيئة االمم المتحدة

2021/7/28 
اجتماع مع ممثلي الحكومة األردنية
 للتحاور حول أولويات عمل الحكومة

2021/8/25 
استضافة معالي وزير التخطيط السيد ناصر شريده

2021/7/28
لقاء حواري مع ممثلي القطاع الخاص 

2021/8/25 
استضافة السيدة سارا فرير مملثة برنامج امم

(UNDP) المتحدة االنمائي

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير التخطيط

والتعاون معالي ناصر الشريدة

2021/8/25 
استضافة السيدة هولي بينر ممثلة البنك الدولي

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير السياحة واالثار

معالي نايف الفايز

2021/9/13 
اجتماع مجلس اإلدارة

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير الصناعة والتجارة

والتموين معالي مها علي

2021/9/22
استضافة المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 

Crystal Call  السيدة زينة المجالي

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير المالية معالي

محمد العسعس

2021/7/28 
لقاء حواري مع وزير االقتصاد الرقمي

والريادة معالي احمد الهناندة
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67

68

69
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71
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2021/10/6 
استضافة  سعادة الدكتور حسن العبداالت

السيدة فداء الحمود و رائدة بيك البوادي

2021/10/10 
اجتماع مجلس اإلدارة

2021/10/18 
اجتماع لجنة التوظيف

2021/10/20 
استضافة عطوفة المهندس سامر المجالي 

2021/10/24 
 اجتماع مجلس االدارة

2021/11/8 
اطالق استبيات قانون ضمان الحقوق

لالموال المنقولة

2021/11/18 
استضافة معالي الدكتور محمد الذنيبات

2021/11/21 
اجتماع مع شركة جي تي ايه انترناشونال

2021/11/24
اجتماع مع معالي السيد بيتر سيارتو

ضمن زيارة خاصة للمنتدى

 2021/12/7
(JTI )اجتماع مع شركة جي تي ايه انترناشونال

2021/12/12 
اجتماع مجلس اإلدارة

(JTI )  



األعضاء بالصفات االعتبارية
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