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 االقتصاد الوطنً  .1

ٌرى الحزب انه ٌجب اعادة النظر فً القوانٌن التً تنظم توزٌع الثروة الوطنٌة )قوانٌن الضرٌبة والجمارك والمعونة •

ا الحقٌقً فً الوطنٌة وغٌرها( بحٌث ٌكون هناك توزٌعاً اعدل للثروة الوطنٌة بحٌث تأخذ الطبقة الوسطى اتساعه

 المجتمعات المثالٌة.

ٌتبنى الحزب الفكر االقتصادي المنفتح والتً تنتهج سٌاسة السوق كون التركٌبة القانونٌة والتشرٌعٌة لالقتصاد االردنً •

 منظمة التجارة العالمٌة. WTOجاءت متناغمه ومتناسقه مع االتفاقٌات التً وقعت مع الدول االعضاء فً 

 اقتصادٌة وطنٌة شاملةاستراتٌجٌة  .2

إن مقومات الدولة بمواردها البشرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والطبٌعٌة والفكرٌة، هى البٌئة االقتصادٌة االستثمارٌة التً •

تشجععلى العمل واإلنتاج واالستثمار، وإن الموارد البشرٌه المدربه قادرة على تحقٌق تفوق اقتصادي والتخلص من كافة 

 القتصادٌة التً ٌعانً منها الوطن.المشكالت ا



إن االردن ٌتمٌز باالستقرار واالعتدال النسبً فً منطقة شهدت اكثر مما ٌجب من العنف والفوضى وكانت احدى سمات •

ر وفق المعاٌٌ  جٌدة  البنٌة التحتٌة  التارٌخ االردنً هو االنفتاح على التطورات المتغٌرة العالمٌة، والعقلٌة المنفتحة ، وان

 ٌعتبر محفزا لدخول االستثمارات االجنبٌة.  المعتمده والتً

إن مرتكزات الحزب االقتصادٌة ،هً بناء اقتصاد متٌن ، ٌتطلع الى تحقٌق تنمٌة مستدامة من خالل برنامج اقتصادي   •

ٌجٌات ٌعمل على مجموعة من األسس ووضعها على مسار النمو االقتصادي والمشاركة االجتماعٌة،متضمنة استرات

من خالل تحسٌن القوانٌن والتشرٌعات التً تضمن   ومبادرات للتنمٌة فً كافة جوانبها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة

التوزٌع العادل للثروه الوطنٌه وإعادة بناء الطقبة الوسطى ، باقامة عالقة مؤسسٌه بٌن القطاعٌن العام والخاص تستند 

 نهوض بواجباتهما الوطنٌة ومسؤولٌاتهما االجتماعٌة .لل  تعزٌز الشراكة بٌنهما  الى

 تنمٌة الموارد االقتصادٌة والبشرٌة وتعزٌز قاعدة االنتاج وتوسٌع مكاسب التنمٌة.•

 االصالحات القانونٌة والتشرٌعات التً تهدف الى حفز التنٌمة االقتصادٌة لتوفٌر الرفاه واالمان االجتماعٌٌن.•

 مالئمة وتعزٌزها.اٌجاد بٌئة استثمارٌة •

 حرٌة انتقال راسالمال وازلة المعوقات التجارٌة ، وتعزٌز دور الشركات الصغٌرة والمتوسطة .•

جذب االستثمارات االجنبٌة والعربٌة ، فاالقتصاد الحر والمنفتح ٌحمً المبادرة االقتصادٌة وٌشجعها وٌجذب االستثمارات •

 ه تمنع تغول السلوك الرأسمالً.وٌحمٌها ضمن تشرٌعات محلٌه واتفاقٌات دولٌ

 جذب رأس المال وتعزٌز الخبرات االدارٌة .•

 نقل التكنولوجٌا وتطوٌر المهارات والنفاذ لالسواق العالمٌة مما ٌؤدي لزٌادة االستثمار المحلً•

 وجمٌع ما سبق ال ٌتحقق بوجود البٌروقراطٌة المعٌقة لألستثمار االجنبً و المحلً

لموارد الدولة وثرواتها الطبٌعٌة وإقامة المشارٌع االقتصادٌة والعمل على تكامل أدوار القطاعات االمثل  االستغالل•

 ٌحقق حماٌة وطنٌة لالقتصاد الوطنً وٌعزز التنمٌة االجتماعٌة.  االقتصادٌة المتعدده وتوزٌعها على مختلف المناطق بما

ط تنموٌة هادفة تجعل منها اللبنه االقتصادٌة بحٌث ٌعم دعم كافة قطاعات االنتاج من زراعة وصناعة وسٌاحة ضمن خط•

 مردودها كافة الشرائح االجتماعٌة بعدالة .

 استثمار القوى البشرٌة المدربة بألتاهٌل والتدرٌب وفتح مجاالت العمل لها فً الدول المجاورة .•

هذا القطاع وتبنً خطط تنموٌة قصٌرة فتح االسواق المجاورة والبعٌدة لتسوٌق منتجاتنا وخاصة الزراعٌة منها لدعم •

 ومتوسطة المدى للنهوض باالقتصاد الوطنً بهدف االعتماد على الذات .

 . التوجهات االقتصادٌة العامة3

االستثمار فً مشارٌع تنموٌة ٌلمسها المواطن و تستهدف المناطق األقل نموا و المناطق النائٌة, وتكون قائمة على •

 األهلٌة المحلٌة لتعود فائدة هذه المشارٌع على األهالً و السكاناالستثمار فً الجمعٌات 



% من صافً األرباح قطاعات البنوك واالتصاالت والتعدٌن بعد الضرائب ولمدة زمنٌة محدودة وذلك من باب ٢تخصٌص •

ً التعلٌـم والصحة و األساسٌة ف  المسؤولٌة االجتماعٌة لٌتم من خاللها اعداد و تنفٌذ برامج لتوفٌر احتٌاجات المواطن

 فرص العمل و التدرٌب

فرض ضرٌبة دخل تصاعدٌة مرتبطة بالدخل تسهم عائداتها فً دعم الخدمات المقدمة للمواطن و االستثمار فً المشارٌع •

 التنموٌة و الرأسمالٌة و بما ٌتناغم مع الدستور

 لمتوسطة بدال من سٌاسة الدعم العام غٌر المدروسالتركٌز على تقدٌم الدعم الحكومً لمستحقٌه من الطبقات الفقٌرة و ا•

ٌتشكل من اساتذة الجامعات و الدارسٌن االقتصادٌٌن و االجتماعٌٌن باالضافة الى   انشاء مركز للدراسات االقتصادٌة•

ة و القطاع الخاص و العام لٌقوم باعداد دراسات و تقدٌم توصٌات للحكومات من اجل التعامل مع المتغٌرات االقتصادٌ

 العالمٌة بما ٌضمن تتابع القرارات و اتباع منهج اقتصادي واضح و طوٌل األمد

تشجٌع الصادرات األردنٌة من خالل تسهٌل القوانٌن و االجراءات و تأمٌن الكوادر البشرٌة المناسبة و توجٌه الدعم •

 الكلً الحكومً لعدد من القطاعات التً تمتلك امكانٌة المنافسة عالمٌا بدال من الدعم

تشجٌع عمل المرأة و مساهمتها فً االقتصاد من خالل تحٌد عدد من مجاالت العمل او المهن لٌتم حصر المشاركة فٌها •

 بالمرأة مع ضمان امكانٌة مشاركة عادلة فً جمٌع مجاالت العمل األخرى

لواقع الذي ٌقضً بضرورة التخفٌف من االعتماد على التوظٌف فً القطاع العام من اجل خلق فرص عمل و مواجهة ا•

االعتماد كلٌا على القطاع الخاص و هذا ال ٌمكن تحقٌقه اال بتشجٌع االستثمار الخاص و المبادرات الشبابٌة و دعم 

 المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة

ار فً % من عدد الشركات و االستثم96تركٌز الدعم الحكومً للمؤسسات الصغٌرة و المتوسطة بحكم تمثٌلها الكثر من •

 تطوٌرها و جعلها المصدر الرئٌسً لفرص العمل و النمو االقتصادي

دعم اإلبداع وتشجٌع المبادرات الشبابٌة فً انشاء المشارٌع الجدٌدة و تأمٌن التموٌل المناسب لها من خالل المؤسسات •

ترة الدراسة الجامعٌة و ( و توفٌر التدرٌب المناسب لهؤالء الشباب اثناء فMicro-Financeالتموٌلٌة المختلفة )

 بداٌاتهم فً الحٌاة العملٌة

( ترعى أفكارهم incubatorsتعمٌق مفهوم المشارٌع الخاصة لدى الشباب من خالل توفٌر حواضن إبداعٌة )•

 وتساعدهم على تطوٌرها.

 مأسسة مكافحة الفساد وتقنٌن حماٌة األشخاص الذٌن ٌكشفون قضاٌا الفساد•

 Whistle-Blowingراد الذٌن ٌقومون بالكشف عن ممارسات مالٌة خاطئة داخل شركاتهم ))وضع قانون لحماٌة األف•

Act 

ٌجب ال   تخفٌض عجز الموازنة وتخفٌض الدٌن العام ٌجب ان ٌكون أولوٌة والتزام فً جمٌع الظروف و لكن هذا الهدف•

المعٌشة و االسعار و اعباء ضرٌبٌة مختلفة  ٌطغى على أولوٌة احترام الحٌاة المعٌشٌة للمواطن و ما ٌواجهه من غالء فً

 مما ٌحتم اٌجاد حلول ذكٌة تخفض العجز و المدٌونٌة و لكن لٌس على حساب المواطن



اثبتت الدراسات ان األردن ٌتمٌز بامتالكه ثروة بشرٌة تتشكل فً المؤهالت العلمٌة لمواطنٌه مما ٌحتم استغالل هذه المٌزة •

االبتكارات و االفكار الرٌادٌة و االختراعات و تسوٌق األردن كاحدى الدول الرائدة فً هذا المجال مما التنافسٌة فً تشجٌع 

 ٌعنً ضرورة االستثمار فً خلق ثقافة التفكٌر الحر و االبتكار لدى الشباب فً المراحل الدراسٌة المختلفة.

 السٌاسات المالٌه والنقدٌة .4

ٌد الدولة لمصادر دخلها، واوجه الصرف لها، بهدف تحقٌق الدولة الهدافها االقتصادٌة بما ان السٌاسة المالٌة هى تحد  •

وٌشكل االنفاق الداخلً اكبر نسبة فً االنفاق الحكومً للرواتب  واالجتماعٌة وانجاح سٌاستها االقتصادٌة المتبعة.

اهمات الحكومة فً الشركات المحلٌة والمصروفات العامة واالنفاق على البنٌة االساسٌة واالستهالكات العامة و مس

 والمؤسسات المالٌة.

وٌرى الحزب بان العمل على التناغم بٌن السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة، وباألخص فً ظروف االردن لتحقٌق االستقرار •

ً مقدمتها الفقر االقتصادي وإلى تحقٌق تنمٌة عالٌة وعادلة تضمن معالجة العدٌد من االختالالت االقتصادٌة واالجتماعٌة وف

 والبطالة.

 الفقر والبطاله: .5

المقلق   اصبح الفقر والبطالة، من اهم المطالب بعملٌة اإلصالح السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي والذي اصبح الهاجس  •

طالة فً ، حٌث أن مساحة الفقر تتسع أفقٌاً وعمودٌاً على الرغم من النمو االقتصادي بٌن الحٌن واالخر، وان نسبة الب

% سنوٌاً وان خط الفقر تصل نسبته فً األردن الى 2.5% وهو اٌضا مؤشر قابل للزٌادة وبمعدل 014االردن تقل عن 

هو الفرق بٌن الدخل وبٌن متوسط كلفة poverty indicator% سٌما وان الذي ٌمثل حالة الفقر أو مؤشر الفقر 18

الفقر ال ٌكمن فً عدم المقدرة على اٌجاد الطعام او المصارٌف البسٌطة حزمة األساسٌات، وٌعتقد حزب االتحاد الوطنً بان 

بل انه ٌشكل حالة ٌكون فٌها دخل رب االسرة او الفرد غٌر كافٌا للحصول على المتطلبات االساسٌة من المواد والغذاء 

للصف العاشر االساسً ولكن المرحلة االساسٌة االلزامٌة فً الدولة   والدواء والنقل ، وحٌث ان التعلٌم ، ٌنتهً من

 المضمون ٌقع على عاتقتكالٌف التعلٌم الجامعً،

ففً مجال البطالة فً االردن تتركز فً اتجاهٌن احداهما البطاله بٌن خرٌجً الجامعات فً سوق العمل والثانً ٌكمن فً •

التعلٌم العالً واعادة النظر  وهذا ٌلزمنا فً تغٌٌر سٌاسات  فً حاجة سوق العمل من الخرٌجٌن المتخصصٌن والمؤهلٌن

فً ربط مخرجات التعلٌم فً سوق العمل ومعرفة احتٌاجات السوق من االٌدي العاملة الجامعٌة والمدربة ، وذلك لغٌاب 

مما ٌنذر بزٌادة   عنصر التدرٌب المهنً والخبرات الجامعٌة وذلك بالتعاون بٌن المؤسسة التعلٌمٌه والقطاع الخاص

العاطلٌن عن العمل معظمهم من الشباب ، وأن الوعً الذهنً والنفسً الفردي والمجتمعً بحالة الفقر مضطردة فً اعداد 

والحرمان و ما ٌرافقها من بؤس مادي و معنوي ، أصبح ضاغطاً فً جمٌع اإلتجاهات وعامالً من عوامل االنفجار لدى 

 الشباب.

 :  الطاقـة .6

طنً ٌعنىبالمعرفة والتكنولوجٌا فً مجال الطاقة المتجددة والبدٌله من جمٌع اما فً مجال الطاقة فان حزب االتحاد الو•

المصادر العالمٌة من أجل اإلستخدام األمثل للطاقة وترشٌد استهالكها واالستثمار فً طاقة المستقبل التً تعتمد على الطاقة 

باالضافة الستخدام الطاقة النووٌه فً   المتجددهحٌث تصبح الطاقة الخضراء المصدر الرئٌس فً االردن وصدٌقة البٌئة

 للتخفٌف من المصادر الغٌر خضراء. االردنفً اماكن لٌس بها تجمع سكانً 

العمل على مشروع قناة البحرٌن والذي ٌسهم بشكل كبٌر فً تولٌد الطاقه الكهربائٌه،واٌضا التركٌز على التنقٌب عن •

والخبره فً استخراج الزٌت الصخري والذي ٌعتبر ثروة وطنٌة ،  البترول والغاز والتعاقد مع شركات ذات االختصاص



ٌخفف العبء المالً عن الدوله الستٌراد البترول والغاز سٌما وان كلفة االستهالك للطاقة فً المملكة ستتجاوز الثالث 

 ملٌارات دوالر سنوٌاً مع ارتفاع اسعار البترول المتزاٌد .

ة كاملة للتعامل مع السٌاسات الخاصة بإستخدام الطاقة المتجددة و ما ٌتطلب هذا من وهذا ٌستدعً عمل استراتٌجٌة وطنٌ•.

تعدٌل للتشرٌعات و السٌاسات لٌتسنى للقطاع الخاص من لعب دور حٌوي فً المساهمة فً انتاج الطاقة و العمل على 

 تحرٌر هذا القطاع الهام .

 المٌاه .7

اظ على المٌاه الجوفٌه بانشاء السدود والحصاد المائً فً مختلف مناطق وضع خطه استراتٌجٌة وطنٌه التً تكفل الحف•

المملكة ، ومن المعروف بان االردن ٌعانً من شح المٌاه وقلة للزراعة مما افقده العدٌد من الزراعات الفاالمطار صلٌة ، 

ف العمرانً والسٌاحً والذي % من مساحتها السطحٌة باالضافة للزح90-80حٌث ان الصحراء فً االردن تحتل ما نسبته 

 لعب دورا لٌس ببسٌط فً تقلٌص مساحة االراضً الزراعٌة

استخراج المٌاه الجوفٌه لمساعدتهم على انتاجٌة زراعٌة اكبر مما ٌساعد فً تحسٌن المعٌشة االقتصادٌة لهم ، والعمل •

 على توسٌع السدود او انشائها والحصاد المائً.

الصحً لالستفادة من المٌاه للزراعة مما تساعد اٌضا فً حل جزء من المشكلة، وان جر  مشارٌع تنقٌة الصرف  إقامة•

مٌاه الدٌسً تقلل اٌضا من السحب الجوفً وتوفر كمٌات من المٌاه باالضافة الى مشروع قناة البحرٌن اذا ما اقٌم فانه ٌعمل 

للشرب وٌوفر فرص العمل بشكل متزاٌد مما ٌحسن فً على اقامة مشارٌع مثل تولٌد الطاقة الكهربائٌه وتحلٌة مٌاه البحر 

 جمٌع المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌه ورفع االنتاجٌة الزراعٌه وتوفٌر سبل العٌش الكرٌم .

و لتحقٌق ما ورد اعاله فال بد من وجود استراتٌجٌات واضحة المعالم تتكفل بوضع خطط و برامج من شأنها ادارة الموارد •

 ة تضمن توزٌع المٌاه بعدالة على كافة القطاعات .المالٌة بصور

 الضمان االجتماعً: .8

ٌعتبر الضمان االجتماعً المظلة القومٌه للشعب االردنً ومنظومة الحماٌة وشمول كافة القوى العاملة ، حٌث ٌبرز دور   •

ة الناس ، وزٌادة انتماء العامل ، القطاع الصناعً المهم فً تعزٌز منظومة الحماٌة واالمان االجتماعً حٌث تعتبر مؤسس

وتوسٌع قاعدة الطبقة الوسطى وحماٌة الطبقة الفقٌرة ، وان الدخل التقاعدي   كما انه ٌوفر فرص العمل ومحاربة البطاله

 وٌسهم فً رفع وتوسٌع الطبقه الوسطى .  %6ٌسهم فً تخفٌض معدل الفقر بنسبة 

% ( من 79% ( إلى )55تراوحت خالل السنوات العشر األخٌرة ما بٌن ) أن نسبة المتقاعدٌن من الضمان تقاعدا مبكرا•

%( مقابل نسبة اقل فً 10المجموع الكلً للمتقاعدٌن مما انعكس على متوسط معدل النمو فً أعداد المتقاعدٌن الذي بلغ )

 %.9.8معدل نمو المشتركٌن بلغت 

ل على عدم السماح للمتقاعدٌن تقاعدا مبكرا العمل فً مهنه قد عم 2011ومن هذا المنطلق وحسب القانون الجدٌد لعام   •

 سواء حكومٌة او خاصة واال سٌتم اٌقاف راتبه التقاعدي.

وٌرى حزب االتحاد الوطنً ان هذه الشرط قد قلص من توسٌع الطبقه الوسطى واضاف الى البطاله اناس ال زالو   •

مستوى المعٌشة لدى االفراد اسوة بالقوات المسلحه   دخل ورفعمنتجٌن ، وان الغاٌة من الضمان المبكر هو تحسٌن ال

االردنٌه والقطاع العام ، واٌضا شمول جمٌع المتقاعدٌن بالتامٌن الصحً دون تمٌٌز واٌضا المساعدة فً تقدٌم منح 

 وحسب ارتفاع مستوى المعٌشة .  دراسٌة البناء المتقاعدٌن ، كما ٌرى الحزب صرف عالوة التضخم



 ارةالخارجٌة :التج .9

تشجٌع الصادرات األردنٌة من خالل تسهٌل القوانٌن و االجراءات و تأمٌن الكوادر البشرٌة المناسبة و توجٌه الدعم •

 الحكومً لعدد من القطاعات التً تمتلك امكانٌة المنافسة عالمٌا بدال من الدعم الكلً

ٌق المنتجات األردنٌة و فتح اسواق جدٌدة كما و ( تعنى بتسوExport Houseدعم و انشاء وحدات تصدٌر وطنٌة )•

تعمل على تقدٌم التوجٌهات و التوصٌات للشركات و المصانع األردنٌة لتطوٌر منجاتها بما ٌتناسب مع السوق الخارجً و 

 ٌطور من تنافسٌتها.

 اإلنتاجٌة: .10

وهو الطرٌق للتنمٌة المستدامة ولمواجهة  إن تحفٌز القطاع الخاص لمزٌد من االنتاجٌة ٌؤدي الى زٌادة الدخل القومً•

 التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة.

% من العمالة هً فً الشركات الصغٌرة( هو األجدى بدال من دعم المشارٌع الكبٌرة 80ان دعم المبادرات الصغٌرة )•

 المشكوك فً جدواها والكبٌرة فً مخاطرها.

على الناتج القومً وبالتالً علٌنا التوجه الى المتاجرة االنتاجٌة واالستثمار فً  ان المتاجرة فً األسهم والسندات ال أثر له•

 القطاعات المنتجة بدالً من المضاربة.

% من الناتج القومً وألن مجال المتاجرة به أسهل من السلع نظرا لما طرأ من 80دعم قطاع الخدمات باعتباره ٌشكل •

من حسن حظنا ان اغلبٌة مواطنٌنا هم شباب وبفضل تقنٌات المعلومات واالتصاالت وان  تطورات على التجارة االلكترونٌة. 

 سٌكون انتاجهم اكبر منه من الدول الهرمة.

 تقدٌم الدعم لالنتاجٌة من خالل توفٌر و تدرٌب كوادر وطنٌة للعمل فً المجاالت المختلفة و احاللها مكان العمالة األجنٌة•

 نً فً العطاءات و المشارٌع الوطنٌةاعطاء األولوٌة للمنتج األرد•

 تقنٌن عملٌة البحث والتطوٌر داخل المصانع من خالل تخصٌص نسبة ثابتة من األرباح عملٌة البحث والتطوٌر.•

مأسسة فكر البحث والتطوٌر من خالل عمل إتفاقٌات مع مراكز بحث وتطوٌر عالمٌة وعمل تسهٌالت لمراكز البحث •

 األردن.والتطوٌر للعمل فً 

دراسة و تنفٌذ حملة زطنٌة على المستوى الشعبً لدعم المنتج و الخدمات الوطنٌة و توضٌح األثر االقتصادي و •

 االجتماعً لهذه الخطوات

زرع ثقافة العمل واألنتاجٌة لدى العمالة األردنٌة حٌث تعتبر نسبة اإلنتاجٌة للعامل اإلردنً منخفضة جدا مقارنة بالمعرفة •

 لكها.التً ٌمت

دعم وتشجٌع إستراتٌجٌة التمٌز فً المنتج على إستراتٌجٌة التسعٌر المنخفض وذلك لصعوبة المنافسة فً السعر مع دول •

 أسٌا الشرقٌة وقدرة المنتج األردنً على التمٌز من حٌث النوعٌة والجودة.

 حماٌة المستهلك: .11



ها صالحٌات لمراقبة و تقدٌم تقارٌر عن اي ممارسات مضرة دعم جمعٌة حماٌة المستهلك و تقوٌة دورها من خالل اعطاء•

 بمصلحة المواطن

 وضع الئحة إسترشادٌة لكافة المنتجات و اطالع المواطن علٌها من خالل المواقع االلكترونٌة و الصحف الرسمٌة•

 منع اي ممارسات احتكارٌة و الحزم فً التعامل معها•

 و تسخٌر أجهزة الدولة للتعامل مع اي شكاوى بأولوٌة قصوى.خلق ثقافة ان المواطن على حق و تفعٌل •

 القطاع التعاونً .12

تأسٌس بنك وطنً للتعاونٌات وتكثٌف الجهود لنشر الوعً حول مفهوم االقتصاداالجتماعً و التركٌز على اهمٌة القطاع •

ات التعاونٌة وتطوٌرها بحٌث ٌتم إٌجاد التعاونً فً تنمٌة المجتمعات المنتجة وإعادة النظر فً العمل التعاونً والمنظم

شراكات بٌن المنظمة التعاونٌة والمواطنٌن وتأسٌس جمعٌات تعاونٌة نوعٌة فً القرى والمحافظات واأللوٌة إلنشاء 

مشارٌع تعاونٌة زراعٌة أو صناعٌة/حرفٌة ٌساهم المواطنون بتموٌلها وإنجاحها وذلك وفق أسس ونظم حدٌثة تحقق أفضل 

 دم أفضل منتج أو خدمة.إنتاج وتق

 


