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مقدمـــة:
للتطورات االقتصادية العاملية انعكاسات جلية على نسيج
االقتصاد العاملي ،فكانت الضرورة ملحة ملواكبة ركب العوملة
وتحقيق النمو االقتصادي ،فتجلت أهمية تحفيز االقتصادات وتعزيز
انطالقتها بخطى واثقة.
وألن األيام بماضيها وحاضرها متخمة باألحداث ،فقد انبثقت
فكرة عقد مؤتمرنا االقتصادي الدولي الرابع العلمي املحكم ليكون
متخصصا ،فجاء موسوما بـ:

« تحفيز االقتصاد االردني  :الواقع والتحديات »
ايمانا بأهمية الدراس��ة التش��خيصية املوضوعية لواقع األمور
ومس��تجداتها توصيف��اً وتعريفاً وتحلي�لاً ،يف ض��وء االمكانات التي
نعي��ش والتحدي��ات الت��ي نواج��ه ،يف ظل بيئ��ة متغ�يرة متجددة
متس��ارعة االيقاع والتغي�ير ،حيث الجودة واملنافس��ة والش��فافية
عنوان املرحلة القادمة.
ف��كان توقيت مؤتمرن��ا يف هذا الوق��ت هدفاً العبث��اً ،من واقع
قراءتنا للواقع واستش��راف املس��تقبل ،وذلك بهدف استقطاب ذوي
الخ�برة والكف��اءة يف صياغ��ة الرؤى املس��تقبلية لتحفي��ز االقتصاد
األردني  ،الستشراف الغد املشرق رغم التحديات.

أهداف املؤتمر:

•التعري��ف بماهي��ة االقتص��اد األردن��ي واقع��اً وتوصيف��ا
وتحليالً وآفاقاً مستقبلية.
•الوق��وف على واق��ع االقتص��اد األردني وسُ��بل تحفيزه،
لالفادة من التجارب العملية الناجحة.
•استش��راف الفرص وتحجيم التحديات وتقديم دراس��ات
وأبحاث ترتقي اىل تحفيز االقتصاد.
•الحوار وتبادل اآلراء لتحقيق الشراكة الفاعلة بني القطاع
االكاديمي والقطاعني العام والخاص.

محاور املؤتمر:
املحور األول :االستقرار املالي والنقدي والتنبؤ باالزمات.
-األزمات املالية والنقدية وأنظمة االنذار املبكر.

االستقرار النقدي والجهاز املصريف األردني.دور متطلبات بازل يف تجنب األزمات.السياسة املالية والنقدية يف األردن.املحور الثاني :تحفيز االقتصاد االردني.
خطة التحفيز االقتصادي.واقع االستثمار يف األردن.االليات الحديثة يف ادارة املشاريع.دور االدارة يف تحفيز ودعم االقتصاد.املحور الثالث :اقتصاد املعرفة وشراكة القطاعني العام والخاص.
تحويل املعرفة اىل ثروة.البيئة االقتصادية وتحدياتها.تحديات التوجه نحو اقتصاد املعرفة.أخالقيات اقتصاد املعرفة.املحور الرابع :االدارة والبيئة واملسؤولية االجتماعية.
الحاكمية الرشيدة وإدارة األزمات.األساليب الحديثة يف تطوير وإدارة املوارد البشرية.-اإلبداع والريادة.

املدعوون للمشاركة:
أس��اتذة الجامعات والباحثني والخرباء واملهتمني يف عالماملال واألعمال.
القيادات اإلدارية واالقتصادية واملجتمع املحلي.طلبة الدراسات العليا بالجامعات.-ذوو االهتمام واالختصاص بموضوع املؤتمر.

تواريخ هامة:
آخ��ر موعد الس��تالم عنوان البحث واس��تمارة املش��اركة 2017/12/01م.
آخر موعد الستالم ملخصات البحوث 2018/01/01م.آخر موعد الستالم البحوث كاملة 2018/02/01م.على أن تس��لم البحوث على قرص مدمج ) (CDأو بالربيدااللكرتوني بإحدى اللغتني العربية او االجنبية.
س��يتم تحكي��م البح��وث تحكيم��اً علمياً حس��ب األصولاملتعارف عليها.

رسوم املشاركة:
رس��وم املش��اركة ببح��ث م��ن خ��ارج االردن  450دوالرامريك��ي او م��ا يعادلها ،وم��ن داخ��ل االردن  100دوالر
امريكي او ما يعادلها.
رس��وم حضور املؤتم��ر دون املش��اركة ببحث ،م��ن خارجاالردن  400دوالر امريك��ي او ما يعادل ذلك ،ومن داخل
االردن  100دوالر امريكي او ما يعادلها.
يحصل املشاركون ،على شهادة املشاركة يف املؤتمروالحقيبة العلمية ومجلد املؤتمر.
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