
  

  المؤتمر الدولي االول

بیئة االعمال بأبعادھا االقتصادیة والمالیة واإلداریة والتسویقیة فھم " 
  "والمعلوماتیة

  

بیئة االعمال بأبعادھا االقتصادیة فھم " عقد المؤتمر الدولي االول تحت عنوان   
ورقة  22حیث قدمت ونوقشت فیھ ". والمالیة واإلداریة والتسویقیة والمعلوماتیة

علمیة متخصصة في المحاور المختلفة المؤثرة على بیئة االعمال الدولیة بما فیھا 
مر وتعرضت أوراق المؤت. المكونات واالثار االقتصادیة المحلیة واالقلیمیة والدولیة

الى القدرات التسویقیة للدول النامیة في ظل المنافسة والعولمة والمعاییر المحاسبیة 
-الدولیة وعالقتھا بتدفقات االموال المرافقة لتدفقات السلع والتطورات التقنیة

التكنولوجیة وخاصة في مجال الثورة االلكترونیة وطرق الدفع والتمویل والمصرفي 
فرصة ھامة لطلبة الكلیة والباحثین وأعضاء الھیئة وقد اتاح المؤتمر . الدولي

التدریسیة للمشاركة في تقدیم اوراق علمیة متخصصة تغطي كافة تخصصات الكلیة 
والمساھمة في النقاشات االقتصادیة والمالیة واالداریة والتسویقیة والمعلوماتیة 

ھا من خالل المعاصرة، ویأتي ذلك انعكاسا لمدى اھتمام الكلیة بطلبتھا واساتذت
الحرص على تعریضھم للتجارب والخبرات المتاحة على المستوى العربي 

وفي ھذا االطار نظم على ھامش المؤتمر لقاء مفتوح مع خبیر منظمة . والعالمي
التجارة العالمیة وطلبة الدراسات العلیا في كلیة االعمال تم فیھ االستماع الى اخر 

ر والتجارة واالعمال الدولیة  في ظل السیاسات المستجدات المتعلقة ببیئة االستثما
وفي ضوء .  العولمة واالنفتاح التجاري والمشكلة االقتصادیة والمالیة العالمیة

 : المناقشات واالوراق العلمیة المقدمة توصل المؤتمر الى التوصیات التالیة

ة الحاجة بان یقوم صانعي القرار بتحدیث االنظمة والقوانین بما یكفل سھول .1
ممارسة االعمال والحد من ھدر الوقت وتقلیل التكالیف لما لذلك من اثر 

إیجابي على تدعیم التنافسیة وخاصة في ظل العولمة والیاتھا في نقل االثار 
  .االقتصادیة والمالیة وزیادة المنافسة

لالستفادة من العالقة االیجابیة بین التجارة الخارجیة واالستثمار االجنبي  .2
جھة وبین معدالت النمو وتحسین الرفاه من جھة أخرى، ال بد  المباشر من

ان یقوم صانع القرار باتخاذ السیاسات واإلجراءات الالزمة لتھیئة االسواق 



المحلیة ومحاربة كافة اشكال الفشل والتشوھات السوقیة وتحدیث قوانین 
 .االستثمار والضریبة لتعزیز القدرات التنافسیة وتحفز المستثمرین

رة االخذ بعین االعتبار االبعاد البیئیة للتنمیة من جل ضمان عملیة ضرو .3
تنمویة مستدامة ولكن مع االخذ بعین االعتبار المرحلة التنمویة للدولة 

 . واالنعكاسات على تنافسیتھا
ضرورة ان تأخذ السیاسات الحكومیة وخاصة المالیة منھا إضافة الى تعزیز  .4

 .ي بما یحد من مشكلتي الفقر والبطالة النمو واالنتاجیة البعد التوزیع
ضرورة التریث واجراء الدراسات العلمیة لألبعاد االقتصادیة واالجتماعیة  .5

ألي اتفاقیات تجاریة دولیة وخاصة في ضوء مشكلة العجز التجاري 
وما یترتب على ھذه االتفاقیات من تراجع في حمایة الصناعات . المتفاقمة

 . ھاالمحلیة وتدھور في تنافسیت
السیاسة : ضرورة استخدام السیاسات الحكومیة االربع بشكل متناغم ومتناسق .6

النقدیة والمالیة والتجاریة وسعر الصرف بما یحرر االقتصاد االردني من 
 .القیود ویساھم في اخراجة من حالة الركود االقتصادي

  
لعالیة التركیز على دعم الصناعات التصدیریة الواعدة وذات القیمة المضافة ا .7

وعدم االنخداع بأرقام الصادرات واالستثمارات األجنبیة الكبیرة ألنھا قد 
تكون من نوعیة محدودة الفائدة وذات قیمة مضافة متدنیة وال تساھم في حل 

 .مشكلة البطالة وتوطین التكنولوجیا
ضرورة توطید التعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص واتخاذ السیاسات  .8

ویر دور القطاع االقتصادي والحد من حجم النشاطات الخاصة المدعمة لتط
غیر الرسمیة، وتفعیل قنوات التفاعل بین القطاع العام والخاص واشراكھ في 

القرارات االقتصادیة واالستثماریة المؤثرة بما یكفل تنفیذا سلسا لھذه 
 السیاسات والتوجھات الحكومیة

القطاع العام لیكون أكثر انتاجیة  تعزیز الشفافیة والمساءلة العامة وتطویر .9
وال بد من رسم . وفعالیة واالستمرار في مكافحة الفساد والترھل اإلداري

السیاسات الكفیلة على المدى البعید بتقلیص حجم القطاع العام المتضخم 
 .لیعود الى الحجم األمثل المحفز للنمو االقتصادي

ر من الحجم بما یأخذ بعین یجب التركیز على نوعیة االستثمار االجنبي أكث .10
بیعین االعتبار دوره في دعم التطور التكنولوجي والحد من البطالة، وخلق 

 .قیمة مضافة تعزز من قدرة الصناعات المحلیة



ھناك حاجة ماسة الى انشاء حاضنة لألعمال لتشجیع رجال االعمال  .11
المقیمین والمغتربین للمساھمة في دعم المشاریع الریادیة لألفراد 

والمؤسسات صغیرة الحجم من اجل دفع عجلة االقتصاد الوطني وتحقیق نمو 
متوازن من خالل توجیھ رؤوس االموال للمناطق االقل حظًا والمحافظات 

 .بما یخدم ھدف توزیع اكثر عدالة للفرص االنتاجیة

المباشرة بتنفیذ سلسلة من الحوارات والندوات واللقاءات في كلیة االعمال  .12
الفرصة للطالب واألساتذة للتفاعل مع القطاع الخاص واالطالع بھدف اتاحة 

على خططھ ومشاكلھ ومحاولة التعرف على رؤیة القطاع الخاص في 
مخرجات النظام التعلیمي ومالءمتھا بحاجات سوق العمل في ظل التحوالت 

  .الملحوظة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة
 


