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متهيد:

يسرنا في مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية، أن نقدم ألصحاب القرار والرأي العام العدد األول من 
أوراق السياسات التي سيقوم املركز  بإصدارها  بشكل دوري في املستقبل. وسوف تتركز أوراق السياسات على 
القضايا املهمة في عملية اإلصالح السياسي، وعلى القضايا االقتصادية واالجتماعية األساسية في هذه املرحلة 

االنتقالية على املستويني: احمللي؛ واإلقليمي.
وتقوم الفكرة األساسية لهذه األوراق على تناول واحد من املواضيع التي تهم الدولة واجملتمع من خالل تسليط 
الضوء على احلقائق اخلاصة بها، واآلراء املتباينة بشأنها  بهدف اخلروج بتوصيات تأثيرية لألطراف ذات العالقة من 

أجل املساهمة في النقاش وإثرائه ضمن األسس العلمية واملوضوعية املتعارف عليها.
نأمل أن تشكل هذه الورقة واألوراق الالحقة مساهمة إيجابية  في التوصل إلى واقع ومسارات السياسات لهذه 

القضايا.

 دائرة الدراسات والسياسات االستراتيجية - مركزالدراسات االستراتيجية 
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مقدمة 

التعديالت  من  حزمة  بإقرار  متثلت  املاضيني،  العامني  في  مهمة  سياسية  ومنعطفات  حتوالت  اململكة  شهدت 
املستقلة  الهيئة  إنشاء  أهمها:  األردني،  الدستور  نصوص  على  تعديالً   43 شملت   2011 العام  الدستورية 
لالنتخاب؛ واحملكمة الدستورية، وتعديل مواد تتعلق بتمكني احلريات وحمايتها، وتقليص اختصاص محكمة أمن 
الدولة، إضافة إلى توفير ضمانات دستورية حلل مجلس النواب تتمثل باستقالة احلكومة التي تنسب بحل اجمللس 

خالل أسبوع من تاريخ احلل، وتكريس مبدأ الفصل بني السلطات. 
هذه التعديالت الدستورية األخيرة ترافقت مع تأكيد ملكي حاسم )عبر مجموعة من اخلطابات واللقاءات( على 
تغيير أسس تشكيل احلكومات، وذلك باعتماد مبدأ “احلكومة البرملانية” التي تتشكل عبر التشاور مع الكتل 
البرملانية في مجلس النواب لالتفاق على اختيار شخص رئيس الوزراء وأعضاء فريقه الوزاري. هذا التحول الدستوري 
السلطتني:  بني  العالقة  صيغة  في  نوعية  تغييرات  حتما  عليه  سينبني  األردن  في  احلكومات  تشكيل  آلية  في 
نواة  وتشّكل  بأسرها،  السياسية  املعادلة  ديناميكيات  على  سينعكس  بدوره  والذي  والتشريعية،  التنفيذية؛ 

لترسيخ قواعد وأعراف برملانية جديدة حتكم العالقة بني البرملان املنتخب واحلكومة النيابية.
على هذه القاعدة من التشريعات والتحوالت والوعود؛ جرت االنتخابات النيابية، التي شهدتها اململكة في نهاية 
شهر كانون الثاني/يناير وفق قانون انتخاب جديد، مينح الناخب حق اختيار مرشح عن الدائرة احمللية، باإلضافة إلى 

انتخاب قائمة على مستوى الوطن )27 مقعداً من 150( متثل أحزابا وتيارات وتوجهات سياسية مختلفة.
وقد جاءت فكرة إضافة 27 مقعداً للقائمة الوطنية جتسيدا ملبدأ التنافس احلزبي ونواة لتشكيل الكتل البرملانية؛ 
برامج  لديه  النواب  مجلس  من  أغلبية  ائتالف  أو  تكتل  عن  تنبثق  برملانية  حكومة  الى  للوصول  التمهيد  بهدف 

إصالحية شاملة متتد ألربع سنوات، طاملا أنها حتتفظ باألغلبية البرملانية. 
يناط مبجلس  الذي  اجلديد  احملوري  اجلديدة، والدور  املرحلة  املعّلقة على  والطموحات  الوعود  النظر في  وعند 
النواب احلالي، فإّن أحد شروط جناح هذا الدور وتكريسه يتمّثل في تطوير عمل مجلس النواب نفسه، وفي 
مقّدمة ذلك النظام الداخلي جمللس النواب، الذي بقيت توصيات وأفكار تطويره حبيسة األدراج لفترة طويلة 
من الزمن، إال أن تعديل النظام الداخلي جمللس النواب قد أضحى ضرورة أساسية كون البرملان بنظامه الداخلي 
واستحقاقات  الدستورية،  للتعديالت  نتيجة  عاتقه  على  امللقاة  املهمات  إجناز  على  قادراً  يكون  لن  احلالي 

اإلصالح السياسي الناجمة عنها، وعن الرؤية امللكية لإلصالح السياسي في الفترة املقبلة.  
وانطالقا من دور مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية، في رفد املؤسسات السياسية بأفكار وخطط 
اإلصالح  عملية  في  املساهمة  على  وطنية،  مؤسسة  بوصفه  حرصه،  منطلق  ومن  دورها،  تعّزز  ودراسات  عمل 
السياسي ، فقد عقد ورشة عصف ذهني بعنوان “العالقة بني البرملان واحلكومة: آفاق إصالح النظام البرملاني”، 
وذلك مبشاركة نخبة من السياسيني والبرملانيني واخلبراء القانونيني واألكادمييني املتخصصني، إضافة إلى نخبة من 

الصحافيني وقادة الرأي، ومتّثل هذه  الورقة أبرز مخرجات تلك الورشة وتوصياتها1(.

الثاني/يناير 2013  األحد 20كانون  األردنية،  اجلامعة  االستراتيجية /  الدراسات  مركز  البرملاني«،  النظام  إصالح  :آفاق  واحلكومة  البرملان  بني  الذهني »العالقة  العصف  1-جلسة 
»حضرها كل من: عطوفة الدكتور إخليف الطراونة، دولة عبد الرؤوف الروابدة، دولة فيصل الفايز، معالي عبد اللطيف عربيات، معالي رجائي املعشر،  معالي بسام حدادين، معالي نوفان 
العجارمة، معالي صالح البشير، معالي موسى املعايطة، الدكتور محمد املصاحلة، الدكتور ليث نصراوين، األستاذ فهد اخليطان، السيدة جمانة غنيمات، ومدير املركز الدكتور موسى 

شتيوي، والدكتور محمد أبورمان. 
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1- إشكاليات النظام الداخلي احلالي جمللس النواب

البرملان،  البرملان ضرورة ُملّحة لتواكب عملية اإلصالح السياسي، بل غدا إصالح  أصبح تطوير وحتديث مؤسسة 
بحد ذاته، هدفاً واستحقاقاً سياسياً ال ميكن تأجيله أو جتاوزه. فمؤسسة البرملان هي الركن األساسي الذي تقاس 
فيها امللكية الدستورية ومدى تطورها. من هنا جاءت الورقة النقاشية الثانية جلاللة امللك لتؤكد على ضرورة إعادة 
النظر في النظام الداخلي جمللس النواب من خالل وضع تصور جديد يحكم ويدير ويرسخ قواعد العمل البرملاني 

املقبل. 
وهناك ثمة اتفاق اليوم بني أغلب السياسيني واخلبراء وأصحاب التجربة النيابية بأن النظام الداخلي املعمول به منذ 
العام 1996 يتطلب تعديالت وتغييرات جوهرية، وذلك استجابة ملتطلبات املرحلة اجلديدة، فاحلكومات البرملانية 
تعتمد بشكل أساسي على التركيبة السياسية جمللس النواب، وتستدعي قواعد وأسساً جديدة تقوم على بناء 
هيئات وجلان وآليات واضحة في صنع القرار البرملاني، مع اإلشارة إلى أّنه لم يطرأ أي تغيير على النظام الداخلي منذ 
فترة طويلة من الزمن، وهو ما يتعارض مع فكرة النظام الداخلي الذي يجب أن يتم تعديله وتطويره بشكل مستمر 

يعكس التطور الدميقراطي والسياسي في الدولة. 
وتتمثل أبرز إشكاليات النظام الداخلي احلالي بأن نصوصه جاءت خالية من أية أحكام صريحة لتنظيم عمل 
الكتل البرملانية من حيث طريقة إنشائها أو الرقابة عليها أو آلية عملها وأحكام االنسحاب منها، وعالقتها 
برملاني، ما أضعف  ُعرف  أنها  الكتل على أساس  يتعامل مع  النواب  الداخلي جمللس  مع بعضها بعضاً، فالنظام 

دورها داخل اجمللس. 
هذا القصور في النظام الداخلي انعكس على واقع البرملانات السابقة التي لم تتأسس في تكويناتها على كتل 
التماسك  أي درجة من  الهّش، وبغياب  الهالمي الفضفاض  الكتل بالشكل  قوية ومتماسكة، بل انطبعت هذه 
والصالبة، ألّن تشكيلها كان يقوم على أساس العالقات الشخصية أو املصلحية، أو اجلهوية بني النواب، فكانت 

بعيدة عن أي أسس برامجية أو سياسية، ما جعلها تكويناً ثانوياً، وغير مؤثرة.
ويالحظ اخلبراء أن عمليات التصويت في اجملالس السابقة، سواء على ثقة احلكومة أو حجبها أو حتى على قضايا 
محورية، مثل: ملفات الفساد وسن التشريعات، تعتبر قرارات شخصية للنائب ال عالقة لها ال بكتلة وال موقف 

موحد. 
ومن املشاكل األساسية للنظام الداخلي، أنه بالرغم من وجود كتل وجلان نيابية، إال أن نشاطها يعتبر موسمياً، 
مبقعد  الفوز  عادية؛ بهدف  دورة  كل  بداية  مع  يكون  وقت، فالتفاوض  أي  في  واالستقاالت  لالنشقاقات  ومعرضة 

الرئاسة ورئاسة اللجان وعضوية املكتب الدائم وينتهي هذا النشاط بانتهاء توزيع املناصب داخل اجمللس. 
ومن جوانب القصور األخرى في النظام احلالي، التي تتعلق بطبيعة العالقة بني مجلس النواب واحلكومة وعالقة 
أعضاء مجلس النواب برئاسة اجمللس، مشكلة “حق الكالم” وبخاصة في وجود عدد كبير من النواب، وبند “ما 
اجمللس  عمل  يربك  ما  مسبقاً،  بها  علم  على  تكن  لم  نيابية  بأسئلة  احلكومات  تتفاجأ  إذ  أعمال”  من  استجد 

ويعيد هيكلة األولويات املطلوبة إلجناز التشريعات والعمل. 
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إن املعوقات ال تقف عند حدود النظام الداخلي، فما يشّكل عقبة في وجه حتديثه هي بعض النصوص الدستورية، 
التي تسمو على النظام الداخلي، بخاصة أن أي تعديل قد يطرأ على النظام الداخلي ال بد أن ال يتناقض مع النص 
الدستوري، ومن ذلك مدة رئاسة اجمللس البالغة سنة واحدة فقط، والتي عادة ما جتعل رئاسة اجمللس واقعة حتت 
سيطرة وضغط النواب طوال مدة الرئاسة، فيسعى الرئيس إلرضاء األغلبية بكافة الوسائل والُسبل، وبخاصة 
إذا كان ينوي الترشح لفترة رئاسة اجمللس ملرة ثانية. كما أن مدة الرئاسة قصيرة نسبيا جتعل من أي اقتراح يتقدم 
به رئيس اجمللس لتعديل النظام الداخلي تصطدم بحجم العمل النيابي وعدم وجود استقرار في رئاسة اجمللس. 

في  الوظائف  وتشكيالت  اجمللس  موازنة  مبوضوع  يتعلق  فيما  والتقنية،  اللوجستية  املشاكل  ذلك  إلى  ويضاف 
والتي حتد من  النواب  يعاني منها مجلس  التي  األمر، أن اإلشكاليات  النائب. وخالصة   اجمللس، وتنظيم حصانة 
قدرته على القيام بواجبه على أكمل وجه، مرتبطة بشكل أساسي بطبيعة النظام الداخلي احلالية، وقواعد 

العمل املوجودة به.

2- اإلصالحات والتغييرات املطلوبة

تنبع أهمية الكتل البرملانية في مجلس النواب السابع عشر من أنها الركيزة األساسية في مشاورات تشكيل 
احلكومات واختيار رئيس الوزراء، لذلك ال ميكن املضي مبواكبة العملية اإلصالحية دون إيجاد إطار مؤسسي نظامي 
وقانوني لعمل اجمللس، وهذا يتطلب إعادة النظر في كل من النظام الداخلي جمللس النواب لسنة 1996، والدستور 

األردني، وقانون االنتخاب احلالي. 
في البداية، ال بد من خلق قناعة داخلية لدى أعضاء اجمللس النيابي بضرورة تطوير النظام الداخلي، وتأتي هذه 
القناعة متاشياً مع اإلرادة السياسية بضرورة الوصول إلى عمل جماعي برملاني للوصول إلى احلكومة البرملانية، 
النظام  ضمن  صراحة  بها  واالعتراف  البرملانية،  الكتل  مأسسة  هو  النظر  إعادة  تتطلب  التي  األمور  أهم  ومن 

الداخلي بدالً من التعامل معها باعتبارها عرفاً برملانياً غير راسخ. 
وباإلضافة إلى ذلك، تذهب توصيات جلان نيابية سابقة )ّشكلت لغايات تطوير عمل النظام( وآراء خبراء إلى ضرورة 
وضع أسس محددة لكل عضو في الكتل البرملانية، واحلد األدنى لعضوية كل كتلة، ووضع الئحة داخلية لكل 
كتلة، وإلزامها بها، وتوفير الدعم املادي واللوجيستي لها، وتوفير خبراء ومستشارين لكل كتلة على حدة من 

موازنة مجلس النواب نفسه. 
عدم  فيشترط  ال بد للنظام الداخلي من أن يوضح أحكام االنضمام واالنسحاب من الكتل البرملانية  كما 
االنسحاب من أي كتلة، إال بعد فترة زمنية معينة من االنضمام إليها. باإلضافة إلى أنه ال بد من إلزام الكتل 
بتقدمي برامج عمل واضحة ومحددة، وهذا ضروري للكتل من أجل أن يكون لها دور فاعل في تشكيل احلكومات 

البرملانية. 
إن إيجاد هذا التشريع املنظم وامللزم لعمل الكتل البرملانية يجنِّب اجمللس العمل السياسي غير الناضج، ويحّد من 
حالة التشّظي التي يتسبب فيها ضعف الكتل وغلبة الفردية والشخصنة على عمل أعضائه، ويساهم بإيجاد 
كتل حقيقية ذات برامج سياسية جادة بدالً من أن تبقى الكتل هالمية وعرضة لالنشقاقات واالستقاالت تبعاً 

للمصالح واألهواء الشخصية. 
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من ناحية أخرى؛ ال بد من إعادة النظر ببعض قواعد السلوك البرملاني احلالية من أجل توفير الوقت واجلهد، وتنظيم 
أثناء مناقشة مشاريع  نائب  لكل  اخملصص  الكالم، والوقت  بالسؤال، واالستجواب، وتنظيم حق  النواب  حقوق 
القوانني، فعدد أعضاء مجلس النواب السابع عشر قد بلغ 150 عضواً، وهو عدد مرتفع نسبياً، يوجب مراجعة 
كاملة آللية العمل، والتفكير باجتاه إناطة العمل والكالم برئيس الكتلة. فهناك حاجة إلعادة النظر بضرورة وجود 
رئيس الوزراء والوزراء عند الرد على استفسارات النواب، ومساءلتهم، ومتابعتهم، ويكتفى بحضور وزير الشؤون 
البرملانية والسياسية دون احلاجة لتواجد احلكومة بكامل أعضائها )كما يرى اخلبراء والباحثون(، وأن يقتصر 
الذي سوف يتم مناقشته في  استدعاء الوزير اخملتص في حاالت معينة يتم إبالغه بها مسبقاً، وباملوضوع 

اجللسة من قبل رئيس اجمللس، وهذا يستدعي أيضاً إعادة النظر في بند “ما استجد من أعمال”،
كما كان يحدث في السابق، وغالباً ما كان يفاجأ أعضاء احلكومة بالسؤال عن موضوعات ال ميتلكون معلومات 
بند “ما استجد من  تناقشها حتت  التي  باملوضوعات  كافية عنها، وذلك بسبب عدم إشعار احلكومة مسبقاً 

أعمال”. 
ومن أبرز القضايا التي تتطلب إعادة النظر بها طريقة مناقشة مشاريع القوانني، لتكون اللجان هي مطبخ 
التشريع واملكان الوحيد لتقدمي االقتراحات، وأن تتم مناقشة توصيات اللجنة فقط في اجللسة العامة وحتت 
جلان  استحداث  ضرورة  إلى  باإلضافة  النيابية،  اللجان  عمل  بطبيعة  النظر  إعادة  ضرورة  تأتي  هنا  ومن  القبة. 

جديدة تستجيب للتحوالت التي شهدتها احلياة السياسية. 
أما في ما يتعلق برئاسة مجلس النواب فقد بات من الضروري أن تتم مراجعة املدة الزمنية لرئاسة اجمللس، 
أعضاء  وسيطرة  النيابية  للضغوطات  عرضة  اجمللس  رئيس  من  جتعل  ذلك أن املدة احلالية، وهي سنة واحدة، 

اجمللس، وال بد من اإلشارة الى أن تعديل هذا البند يتطلب تعديالً دستورياً  للفقرة )1( من املادة 69. 
إن  تعديل النظام الداخلي جمللس النواب يتطلب التدقيق في البنود الدستورية، فإن إجراء أي تعديالت  على النظام 
الداخلي يتطلب قراء متأنية للدستور، بخاصة بعد التعديالت الدستورية األخيرة، وما طرأ من تغيير على املادة 

78 الفقرة )3(، التي تتعلق مبدة الدورة العادية  التي أصبحت 6 أشهر بدالً عن أربعة.  
إننا ال ندعو فقط إلى تعديل النظام الداخلي وتطويره، بل نرى أن قيام مجلس النواب بدوره املطلوب، ومالمسته 
للتوقعات املترتبة على التعديالت الدستورية وإدخال مفهوم احلكومة البرملانية في احلياة السياسية وقدرته 
على أن يدعم عملية اإلصالح السياسي املنشود يتطلب أن يكون تعديل النظام الداخلي من أبرز أولويات 
اجمللس، وذلك لكي تتناسق وتتكامل وتتوافق آليات عمله وتشريعاته مع هذه التحّوالت، وحتى ال يصبح النظام 
الداخلي بحد ذاته عبئاً على كاهل اجمللس وعقبة في وجه قيامه بهذا الدور املنوط به. وهذه املهمة ال يستطيع 
أحد القيام بها إال مجلس النواب نفسه، لذلك فقد جاءت هذه الورقة لتحّفز اجمللس على الشروع مبتابعة هذا 

املوضوع واتخاذ اخلطوات الالزمة لتعديل النظام الداخلي بالطريقة التي يراها مناسبة.
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3- التوصيات

من  لتمكينها  املقبلة  النيابية  اجملالس  عمل  في  أساسية  مبادئ  ثالثة  لترسيخ  التوصيات  هذه  تهدف 
االضطالع مبهماتها التشريعية والرقابية على أكمل وجه. وتتركز هذه املبادئ على تأطير العمل اجلماعي، 
تعزيز مبدأ الشفافية واحملاسبة في العمل البرملاني، وصياغة منط جديد من العالقة بني اجمللس واحلكومة. 

ومن هنا تنصب هذه التوصيات على: 
1- تشكيل جلنة خاصة إلعادة النظر بالنظام الداخلي

ضمن  صراحة  بها  واالعتراف  البرملانية،  الكتل  مأسسة  يضمن  مبا  النواب  جمللس  الداخلي  النظام  تطوير   -2
النظام الداخلي، وإلزام الكتل بتقدمي برامج ووضع لوائح داخلية تلزم الكتل باالتفاق عليها. 

األدنى لعضويته لضمان  البرملانية، واحلد  أعضاء الكتلة  واضحة ومحددة خاصة لكل عضو من  أسس   -3
متاسكها واستمراريتها، 

4- توفير الدعم اللوجيستي لها. 
5-  صياغة مدونة سلوك أداء ملزمة للنواب، تعّزز املمارسات اإليجابية، ومتّكنهم من ممارسة دورهم التشريعي 

والرقابي على أكمل وجه، وتنبذ أشكال الواسطة واحملسوبية، وتغلب املصلحة العامة على اخلاصة. 
6-  إعادة صياغة عمل اللجان النيابية بطريقة تضمن مراجعة طريقة مناقشة مشاريع القوانني، لتكون هذه 

اللجان مطبخ التشريع واملكان الوحيد لتقدمي االقتراحات.
7- استحداث جلان نيابية جديدة تتالءم مع متطلبات احلياة السياسية اجلديدة. 

8-  مراجعة املدة الزمنية لرئاسة اجمللس الذي قد يتطلب تعديل املادة الدستورية 69 الفقرة 1.
بالسؤال  النواب  حقوق  وتنظيم  واجلهد،  الوقت  لتوفير  البرملاني  السلوك  قواعد  ببعض  النظر  إعادة    -9

واالستجواب، وذلك من خالل تنظيم حق الكالم والوقت اخملصص لكل نائب أثناء مناقشة مشاريع القوانني.
وزير  هيئة احلكومة أثناء انعقاد اجمللس، بحيث تصبح مقتصرة على  تتعلق بحضور  التي  البنود  10- مراجعة 

الشؤون البرملانية والسياسية و/أو الوزير اخملتص. 
11-  إعادة النظر في ما ميكن طرحه في بند “ما استجد من أعمال”،  حتى ال يفاجأ أعضاء احلكومة بالسؤال 

عن موضوعات ال ميتلكون معلومات كافية عنها.
12-  االسترشاد بتوصيات اللجنة االستشارية اخلاصة مبجلس النواب السادس عشر، املتعلقة بتعديل النظام 

الداخلي جمللس النواب. 
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قائمة املراجع: 

•  ورقة بعنوان “اإلصالح البرملاني... ضرورة ملحة”، معالي بسام حدادين، قّدمت في جلسة عصف ذهني في 
مركز الدراسات االستراتيجية/اجلامعة األردنية، األحد 20 كانون الثاني/يناير 2013.

جلسة  في  قّدمت  نصراوين،  ليث  الدكتور  األردني”  الدستوري  النظام  في  البرملانية  “الكتل  بعنوان  ورقة   •
عصف ذهني في مركز الدراسات االستراتيجية/اجلامعة األردنية، األحد 20 كانون الثاني/يناير 2013.

•  ورقة بعنوان “عالقة احلكومة البرملانية بالكتل النيابية” دولة فيصل الفايز، قّدمت في جلسة عصف ذهني 
في مركز الدراسات االستراتيجية/اجلامعة األردنية، األحد 20 كانون الثاني/يناير 2013.

عشر،  السادس  النواب  جمللس  االستشارية  اللجنة  وتعديالته،  لسنة 1996  النواب  جمللس  الداخلي  النظام   •
الدورة العادية األولى، 2011. 

 http://www.representatives.jo/constitution.shtm :الدستور األردني، من خالل الرابط التالي •



مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنية 

تأسس مركز الدراسات االستراتيجية العام 1984 ليكون وحدة أكادميية من وحدات اجلامعة األردنية، يتولى 
أبحاث  أجندة  تأثرت  األمنية، وقد  والدراسات  الدولية  اإلقليمي، والعالقات  النزاع  إجراء األبحاث في مجاالت 
العملية  وبهذه    .1989 العام  بدأ  ي  املركز، بصورة كبيرة، مبشروع الدميقراطية في األردن، الذ 
الدمقرطة،  الدراسات االستراتيجية نطاق اهتماماته لتشمل األبحاث في مجال  الديناميكية، وّسع مركز 
اجملتمع  مؤسسات  ودور  اإلقليمية،  والدراسات  واملرأة  والتنمية،  اإلسالمية،  واحلركات  السياسية،  والتعددية 

املدني في اإلصالح السياسي في األردن.
ويقوم املركز بتنظيم مؤمترات وندوات وورش عمل تتناول موضوعات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية. ويصدر 
العديد من النشرات وأورق تقدير موقف في املوضوعات االقتصادية والسياسية،ويجرى العديد من استطالعات 

الرأي بهدف تزويد وصانعي القرار بالبيانات واملعطيات التي لم تكن لتتوافر لهم بوسائل أخرى.
واستحدث املركز مؤخراً ثالث دوائر هي: دائرة الدراسات والسياسات االستراتيجية، ودائرة استطالعات الرأي 
املرصد  شعبة  إلى  باإلضافة  والعالقات،  العامة  اخلدمات  دائرة  فهي  الثالثة  الدائرة  أما  واملسوحات،  العام 
والدراسات االقتصادية التي حترص على تزويد القطاع االقتصادي األردني: أفرداً ومؤسسات بالبيانات واملعلومات 

التي ميكن استخدامها في صنع القرارات االقتصادية.
أما رؤية املركز ؛ فهي أن يصبح رائداً في املنطقة بتحقيق املزيد من اإلجنازات واالستمرار في أداء عمله بكفاءٍة 

ومتيز، وتعزيز تنافسيته مع املراكز األخرى املرموقة في املنطقة.
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