
 

 

 

 

 

 مناخ األعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنيواالستثمار إصالحات تشجيع 
  

 الحوار األول للقطاع الخاص

 

 ان()بتوقيت عم   13:30 - 11:00، 2021حزيران/يونيو  17

 

 سجل هنا

 

تقوم ، لالستثمار في منطقة البحر األبيض المتوسط ةبرنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادي في سياق

مناخ األعمال في واالستثمار إصالحات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتنظيم حواًرا للقطاع الخاص بشأن تشجيع 

تي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن. ويتمثل الغرض من االجتماع في مناقشة التحديات الرئيسية ال

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف اختيار عدد من األولويات السياساتية لتحسين البيئة المواتية لالستثمار في 

قطاع. سيُطلب من المشاركين تقديم آرائهم حول مختلف التحديات، مثل بيئة األعمال والبيئة التنظيمية، والبنية التحتية، هذا ال

حوار بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى إقامة وتكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمهارات، والحاجة إلى 

 لمعلومات واالتصاالت في األردن.تشجيع االستثمار في قطاع تكنولوجيا ا

 راضيةالتنسيق والتوجيه للمناقشة االفت

ستتمحور الندوة عبر اإلنترنت حول التحديات الرئيسية لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وستسترشد 

ن مجموعة من األسئلة للمشاركين. المناقشة بورقة قضايا حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن، فضالً ع

دقائق(. ومن ثم،  5من خالل مداخالت موجزة ) عرض مقدماتستدير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية النقاش وسيتم 

 سيكون لدى جميع المشاركين إمكانية تبادل آرائهم من خالل مناقشة مفتوحة.

 جدول األعمال

 المقدمة 11:10 – 11:00 

 

  روميرو فان كوتسيم، وفد بعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة األردنية الهاشميةرودريغو 

 )السيد نضال بيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية )إنتاج 

 كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق األوسط وأفريقيا، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 تمهيد السبيل 11:15 – 11:10 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAlfuyvrzsuGtRJvkrvn76QU1l0ATq2hPvY
https://www.oecd.org/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/
https://www.oecd.org/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/


 

 

 
ستدير جلسة العمل فيانا جوردانت، كبيرة المستشارين من قسم الشرق األوسط وأفريقيا في منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية، والتي ستيس ر المناقشة بين المشاركين حول القضايا الرئيسية والتوصيات المتوقعة 

 من االجتماع.
 

 االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن التحديات أمام 13:15 - 11:15

  

المشاركون لتقديم آرائهم حول القضايا الرئيسية التي تعيق االستثمار في يُدعى في جلسة العمل هذه، 
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 11:15-11:45  بيئة األعمال والبيئة التنظيمية 

o  ،رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، غرفة التجارة السيد مثنى غرايبة
 األمريكية في األردن

 11:45-12:15  البنية التحتية 

o  ،السيد رسالن ديرانية، نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية
Orangeمجموعة االتصاالت األردنية ، 

 12:15 – 12:45   والمهارات فيها  المعلومات واالتصاالتتكاليف تكنولوجيا 

o " السيد عالء نشيوات )رئيس( جمعية المهارات الرقميةDigiSkillsاألردن ،" 

 12:45 – 13:15 حوارات بين القطاعين العام والخاص 

o  السيدة ضحى عبد الخالق، شريك مؤسس لشركة اسكدنيا(Eskedinia) ،نضال بيطار .
 الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج

 مناقشة مفتوحة مع القطاع الخاص

 أسئلة رئيسية للمناقشة:

ما هي التحديات الرئيسية التي تعترض االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في    •

 ؟األردن

المطلوبة لتمكين تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخلق  النوعيةاالستثمارات  شكلما هو     •

 فرص العمل؟

إلصالحات المهمة مثل المنافسة أو إزالة المزيد من لكيف يمكن للقطاعين الخاص والعام بناء أسس    •

 قيود المفروضة على االستثمار؟ال

 الرئيسية واالختتام األفكار 13:15-13:30 

 

النحو الذي ستلخص هذه الجلسة األفكار الرئيسية المستمدة من المناقشة، فضالً عن الخطوات التالية على 
 اقترحه ووافق عليه المشاركون.

 الدكتور محمد الحاليقة، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني 

 وأالن هورج، محلل سياسات، قسم الشرق األوسط وأفريقيا، القسم كارلوس كوندي، رئيس ،
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية


