
وفً ضوء مناقشات البحوث التً القٌت خالل جلسات المؤتمر ،توصل المؤتمرون 

 :الى التوصٌات التالٌة 

توجٌه االستثمارات االجنبٌة المباشرة نحو تصحٌح اختالالت الهٌكل القطاعً - 1

للناتج المحلً االجمالً للدول العربٌة ، ونحو البنى و الهٌاكل االرتكازٌة فً الدول 

 .العربٌة 

قٌام الدول العربٌة بتبنً سٌاسات مالٌة ونقدٌة تتسم بالوضوح واالنسجام - 2

واالتساق وبما ٌخدم االهداف التنموٌة فً االقتصادات العربٌة وٌتوافق مع 

 .التطورات المالٌة و النقدٌة المعاصرة 

استفادة االقتصادات الوطنٌة من التحوالت المالٌة والمصرفٌة العالمٌة - 3

المعاصرة لتحدٌث انظمتها المالٌة والمصرفٌة والنقدٌة وزٌادة فعالٌتها وتحسٌن 

 .ادائها و ربطها باالقتصاد االنتاجً 

تعزٌز اداء االدارة الحكومٌة عن طرٌق الشفافٌة وتطبٌق قواعدها وتطوٌر - 4

 .قواعد البٌانات وتعزٌز جودتها واالنتظام فً اصدارها وفق المعاٌٌر الدولٌة 

مراقبة حركة رؤوس االموال بٌن االسواق العربٌة وتعزٌز نظم الرقابة المالٌة - 5

 .والنقدٌة الحكومٌة 

تشجٌع حركة رؤوس االموال االجنبٌة الوافدة  الى الدول  العربٌة من خالل - 6

قٌام االقتصادات الوطنٌة بإزالة المعوقات االدارٌة والمؤسسٌة واالجرائٌة امام هذه 

الحركة ،واصدار قوانٌن لتشجٌع االستثمار االجنبً المباشر تتسم بالوضوح 

 .والثبات و االستقرار والشفافٌة 

قٌام الدول العربٌة بتبنً اتفاقٌة عربٌة موحدة لتشجٌع االستثمارات العربٌة - 7

 .البٌنٌة ، وتوجٌه هذه االستثمارات نحو القطاعات االنتاجٌة 

سعً الدول العربٌة الى التعاون الدولً لمكافحة غسٌل االموال نظرا لدور - 8

ظاهرة غسٌل االموال فً اضعاف المؤسسات المالٌة واالضرار بسالمة القطاع 

 .المالً للدولة  

وضع نظام علمً دقٌق ومتطور للتقارٌر المطلوبة من المصارف والمؤسسات -  9

 .المالٌة وبما ٌضمن جودة هذه التقارٌر 



تركٌز البنوك على تطبٌق االستراتٌجٌة التسوٌقٌة لتأثٌرها الواضح على - 10

 .الجودة وعلى االداء التسوٌقً للمؤسسة المعنٌة 

 مراجعة المصارف االسالمٌة لسٌاساتها المصرفٌة والموازنة بٌن مبادئها  -11

 .الشرعٌة والبحث عن فرص االستثمار المربحة 

قٌام المصارف االسالمٌة باتباع سٌاسة ائتمانٌة تنموٌة تستهدف القطاعات - 12

االنتاجٌة وعدالة التوزٌع ضرورة تعدٌل قانون البنك المركزي االردنً باضافةمواد 

 .تنظٌم عملٌة تموٌل المصارف التجارٌة التقلٌدٌة الى المصارف االسالمٌة 

قٌام البنك المركزي االردنً بمراجعة معاٌٌر الرقابة على عملٌات غسٌل - 13

االموال وبما ٌؤدي الى احكام السٌطرة على هذه الظاهرة ، واخضاع البنوك 

 . التجارٌة النظمة الرقابة 

الدعوة الى عقد مؤتمر عربً معنً  الشؤون المالٌة والنقدٌة العربٌة  - 14

 .نشارك فٌه الجامعات والمؤسسات العربٌة وٌكون مقر المؤتمر فً جامعة الزرقاء

دعوة المصارف التجارٌة االردنٌة ٌوضع استراتٌجٌة الدارة السٌولة النقدٌة - 15

 . وتوجٌهها نحو القطاعات االنتاجٌة ووضع ضوابط على االقراض غٌر الضروري 

قٌام البنك المركزي باصدار تقارٌر دورٌة عن االستقرار المالً والنقدي فً - 16

 .االقتصاد االردنً 

ضمان ان تكون السٌاسة المالٌة والنقدٌة فً االقتصاد االردنً متسقة مع - 17

 .التطورات القطاعٌة االنتاجٌة 

قٌام الجهات المختصة فً االقتصاد االردنً بوضع استراتٌجٌة للنمو بعٌدة - 18

عن الدٌون وبحٌث ٌسهم النمو االقتصادي فً االقتصاد االردنً بزٌادة القدرة على 

 . خدمة الدٌون 

 

 

 

 


