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 التنفيذي ملخصال 

 
 محاولة وفي الحكومة قامت االتفاق هذا وبمقتضى، 2016 تموز في الدولي النقد وصندوق الهاشمية األردنية المملكة بين اتفاق توقيع تم

 وذلك 2017 شباط شهر في التدابير هذه تطبيق تم وقد، والخدمات السلع بعض على والرسوم الضرائب برفع الميزانية عجز لتقليص منها
 دينار مليون 450 لتأمين الحكومة سعي سياق في وذلك والسلع المواد بعض على الجمركية والرسوم المبيعات على العامة الضريبة برفع
 .الدولي النقد صندوق مع التفاهم إطار في وكذلك ،الموازنة في العجز لتضييق خطة من كجزء أردني

 
 السجائر أسعار في زيادة شملت التغييرات أن إال، المبيعات ضريبة بزيادة تتأثر لم األساسية المواد من%70  أن من الرغم وعلى

 وضعت كما .الضريبية غير باإليرادات الخاصة البنود وبعض االتصاالت على خاصة ضرائب إلى باإلضافة، الغازية والمشروبات
 وكان، دينارا   220 إلى دينارا   190 من لألجور األدنى الحد زيادة مثل القرارات آثار من والتخفيف التقشف تدابير من مجموعة الحكومة
 اإلصالحات جميع تنفيذ تم حالة في وذلك 0202-0202 بحلول عجز دون من للدولة ميزانية إلى الوصول ذلك من النهائي الهدف

 .ومتابعتها "االقتصادية
 

 وقفات األردن في مناطق شهدت وقد، إيجابية ردودا الجمركية والرسوم المبيعات على العامة الضريبة في الزيادة تُثر لم متوقعو ه وكما
 استطالع في المستهلك لحماية الوطنية الجمعية وأشارت .ومادبا والبلقاء الطفيلة محافظات إلى باإلضافة، الكرك محافظة في احتجاجية

 مستوى في انخفاضا   واجهوا منهم%58.8  وأن للبالد االقتصادي الوضع بشأن بالتشاؤم يشعرون األردنيين من %61.2 أن إلى للرأي
 تؤثر والتي االحتجاجية الوقفات في برزت التي القضايا بين ومن .العجز لسد "المواطنين جيوب " إلى باللجوء الحكومة واتهمت .معيشتهم

 باإلضافة، الواحدو للكيل ارتفع قد ،إقباال األكثر الشعبية الحلوى، المثال سبيل على الكنافة سعر أن المتوسط الدخل ذوي من المواطنين على
خضاعها الضريبي اإلعفاء بنود من نقلها تم والتي، إنتاج كمدخالت المصانع قبل من المعدل اللبن ومصل، المستورد الجميد إلى  لنسبة وا 

 .االتصاالت شركات لمقاطعة شعبية حملة تنظيم محاولة جرت كما .4%
 

  الدراسة منهجية

 الهيئات مختلف من والتقارير اإلحصاءات جمع إلى باإلضافة لألدبيات مراجعة إجراء تم، األردنية األسر على القرارات أثر تقييم ألغراض
 بتلك الخاصة اإلحصاءات جمع وتم الرئيسية القطاعات في والمصلحة العالقة أصحاب مع مقابالت أجريت وقد، والخاصة الحكومية
 الوطني المستوى على مسح تنفيذ خالل من المتوفرة البيانات في مواجهتها تمت التي الثغرات سد جرىو ، الرئيسية االقتصادية القطاعات

 .رمضان شهر خالل وكذلك وبعده القرار قبل إنفاقها أنماط حول األسرة مستوى على البيانات لجمع المسح جريأو ، مستجيب 1500 شمل
 من المسح تنفيذ تمو  .الوطني المستوى على ممثلة لتكون مناسب بشكل األوزان احتساب ثم، المحافظات مستوى على العينة توزيع تم حيث
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 فقد، المسح تحليل إطار وفي. وبعدها القرارات صدور قبل اإلنفاق ومستويات، الغذائية وغير الغذائية المواد على اإلنفاق مستوى تقييم أجل 
 .ودخلها األسرة وحجم، األسرة لرب العملية الحالة على التركيز لغاية شامل تبويب أجري

  الدراسة نتائج

 شباط شهر لقرارات كنتيجة اإلنفاق أنماط على طفيفة تعديالت طرأت فقد األسر متوسط وفي عام بوجه أنه إلى الدراسة خلصت لقد
 وليس، القرارات عن بناؤها تم التي التصورات على مباشر بشكل مبنية األفعال وردود التحوالت هذه كانت وقد، الحكومة قبل من المتخذة
 واجهوا ممن، وتحته الفقر خط من والقريبة المنخفض الدخل ذات األسر باستثناء، الحقيقية القرارات وانعكاسات الفعلية النتائج أساس على
 مثل المرنة غير السلع أسعار ارتفاع لمواجهة إنفاقهم أنماط ضمن بأخرى السلع بعض استبدالفيما يتعلق ب وخاصة قليال   أكبر آثارا  

 .السجائر

 قطاعو ممثل أفاد حيث .وغيرها واإلنشاءات اإلسكانو  الكهرباءو  التصاالتاو  التجزئة قطاعات شملت القطاعات من العديد ممثلي لقاء تم وقد
من  بأشهر 2017 عاممن  أشهر بمقارنة وذلك  %12-10بين بنسبة المبيعات في بانخفاض الرئيسية االستهالكية للسلع التجزئة تجار
 متوسط وانخفض، 2016 عام عن %18 بنسبة انخفاضا   2017 لعام رمضان شهر شهد وقد، شباط شهر قرارات اتخاذ بعد 2016 عام

 التنظيف منتجات مثل المواد بعض تشهد لم فيما مواد7  ليصبح 10 من فاتورة لكل المواد متوسط انخفض كما، %8-7 بين المعامالت
التأثر  سريعة السلع مواد في االنخفاض ظهر وقد، كبيرا   انخفاضا   المنزلية واألدوات الكهربائية األجهزة مثل األخرى مواد وشهدت .تغيير أي
 الجنوب في المستهلكين تنقل إلى وقد يعزى ذلك المبيعات في نسبية زيادة طرأت حيث العقبة باستثناء، المملكة أنحاء جميع في الحركةو 

 في كما بالغا   انخفاضا يكن لم أنه إال، المشتريات في انخفاضا   شهدت قد العاصمة محافظة أن من الرغم وعلى.العقبة من حاجاتهم لشراء
 إلىوقد يعزى ذلك  .الضريبية بالزيادات مباشرة تتأثر لم االستهالك في هبوطا   شهدت التي المواد معظم أن حين وفي، أخرى محافظات

 بالزيادات تأثرت والتي مرونة أقل بأصناف باستبدالها مرونة األعلى األصناف عن االستغناء تم حيث، لألصناف االستبدال ظاهرة
 الزيادات بآثار أكبر إحساس إلى أدت قد الحكومية لإلجراءات (Spillover Effect) الجانبية اآلثار أن كما، السجائر مثل الضريبية
 .الضريبية

 
المعد لغايات  المسح في مالحظتها تم والتي، السائدة االتجاهات وتأكيد إبراز على تساعد وبياناتهم التجزئة تجار نظر وجهة فإن الواقع وفي

أما بالنسبة للذين يعيشون تحت خط الفقر فقد  ،المواد بعض شراء أوقفت قد في المتوسط العينة من %30 أن تبين حيث، هذه الدراسة
 منهم عن شراء بعض المواد. %49توقف 

  الغذائية السلع 
 نتائج أظهرت حيث، الغذائية المواد على دخلها من %40 من يقارب ما تنفق األردنية ةاألسر  فإن الغذائية المواد تجار نقابة تقديرات حسب
 التي التغييرات وبعض، وبعده القرار اتخاذ قبل اإلنفاق بأنماط مقارنة نسبيا   ثابتا   بقي الغذائية المواد على اإلنفاق توزيع أن اإلجمالية المسح
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 ،مرونتها درجة على بناء   المواد بين اإلنفاق تحول حيث االستبدال لظاهرة نتيجة كانت، واإلنفاق االستهالك أنماط على مالحظتها تم 
 :يلي كما المواد ألصناف النتائج أهم وكانت

 .طفيف بشكل الحبوب ومنتجات الحبوب على اإلنفاق نسبة انخفضت •

 .رمضان شهر خالل اإلنفاق من كنسبة كبير بشكل ارتفعت ثم، قليلة بدرجة والدواجن اللحوم على اإلنفاق نسبة انخفضت •

 .طفيف بشكل خضراواتوال الفواكه على اإلنفاق نسبة انخفضت •

 .والمعلبة الجافة البقوليات على اإلنفاق نسبة ارتفعت •

 .رمضان شهر خالل والعصائر المشروبات على اإلنفاق نسبة ارتفعت •

 
 القرارات وبعد قبل الغذائية المواد مجموعات على النسبي اإلنفاق مقارنة: 1 الشكل

 
 0222نتائج المسح الميداني  :المصدر
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 أفضل بشكل اإلنفاق في التغيرات على الوقوف أجل من األغذية مجموعات من مجموعة كل دراسة تمت فقد، المسح تحليل إطار في 
براز  الوضع بين ةالمقارن مع الشهري المعدل في النظر إلى باإلضافة، مالئما   ذلك كان وحيثما المحافظات مستوى على االختالفات وا 
 الغذائية المواد هذه فإن، األدبيات مراجعة من يتضح وكما .رمضان شهر في النفقات وتغير، وبعده القرار صدور قبل شباط لشهر السابق
 سلة في مرونة األكثر األصناف أما، اإلنفاق في زيادة تتطلب فإنها وبالتالي، طبيعتها في مرنة غير هي الكمالية السلع بعض باستثناء
 .الطازجة والخضراوات والفواكه والدواجن اللحوم كانتف، االستبدال عادات من يتضح وكما، األردني المستهلك

 

  الحكومية القرارات وبعد قبل للمستهلك النسبي اإلنفاق مقارنة: 1 الجدول

  % القرار قبل  % القرار بعد  % رمضان

 رمضان خالل
)تحت خط 

  % الفقر(

  القرار بعد
 )تحت خط الفقر(

% 

  القرار قبل
)تحت خط 

 % الفقر(

 المواد على اإلنفاق من جزء
 الفقر خط تحت – الغذائية

 الحبوب ومنتجات الحبوب 9.4 9.6 9.2 8.40 8.30 8.30

 والدواجن اللحوم 15.9 14.3 17.3 17.60 17.30 19.00

 األسماك 4.7 4.6 4.5 3.90 3.90 3.70

 والبيض األلبان منتجات 9.8 9.7 9.2 9.90 9.80 9.30

 والدهون الزيوت 5.9 6.2 5.9 5.80 5.90 5.70

 الفواكه 7.5 7.3 6.8 7.30 7.30 6.80

 خضراوات 12.0 10.9 12.3 10.30 10.20 10.10

 والمعلبة الجافة البقوليات 4.8 6.1 4.9 3.40 3.40 3.20

 الطعام ومحسنات التوابل 3.3 3.7 3.2 3.20 3.20 3.10

 المكسرات 4.0 3.9 3.6 3.90 3.90 3.90

 والعسل والحلويات السكر 5.8 6.3 6.0 6.00 6.00 6.00

 والكاكاو والقهوة الشاي 5.3 5.4 4.9 5.20 5.50 4.50

 األخرى الغذائية المواد 4.5 4.6 4.1 9.10 9.10 9.30

 المشروبات 7.2 7.4 8.1 6.10 6.00 7.30

 0222نتائج المسح الميداني  :المصدر
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  الغذائية غير السلع 
 ذات مواد أنها على تفسيره يمكن ماو وه، عنه في السلع الغذائية قليال   أكبر اإلنفاق في انخفاض لوحظ فقد، الغذائية غير المواد صعيد على
، المنزلية األدوات، الكهربائية األجهزة المواد هذه وتشمل، الفقر خط تحت تقع التي األسر بين أكبر االنخفاض هذا كان وقد، أكبر مرونة
 نسبيا   مرنة غير فهي التنظيف منتجات أما .عنها االستغناء ويمكن مرونة أكثر مواد بأنها األدبيات تعتبر والتي الشخصية الرعاية ومواد
 في ضئيلة زيادة مع، طفيف بشكل واألطفال والنساء الرجال مالبس شراء انخفض فقد، رمضان شهر وباستثناء .انخفاضا تشهد ولم

 التجزئة تجار لمسها التي االتجاهات مع يتوافق هذا أنو ويبد، طفيف بشكل األحذية على اإلنفاق ارتفع كما، والقماش الخياطة مشتريات
 .المالبس مبيعات انخفضت حيث

 
 الفقر مستوى مع الروابط
 على اإلنفاق نسبة في االختالفات بعض إلى اإلشارة تجدر فإنه، وبعده القرار اتخاذ قبل الفقر خط تحت لألسر اإلنفاق توزيع إلى بالنظر
 :الفقر خط تحت تعيش التي األسر معيشة مستوى على سلبا   تؤثر والتي، السلع من رئيسية مجموعات عدة

 وسينخفض، الفقر خط تحت يقع الذي الدخل ذات األسر بين ضعيفة المواد هذه على اإلنفاق نسبة تعتبر :والدواجن اللحوم •
 .شباط شهر في اتخاذها تم التي القرارات بعد أكبر بشكل المواد هذه على اإلنفاق

 نسبة زادت وقد،شباط شهر في اتخاذها تم التي القرارات بعد ملحوظ بشكل المواد هذه على اإلنفاق نسبة انخفضت :خضراواتال •
 كبديل عنها. والمعلبة الجافة البقوليات االنفاق على

 الحصول أجل من الشراء بهدف االنتقال من أقل مستويات عن الفقر خط تحت تقع التي الفئة أعربت :الشراء بهدف االنتقال 
 كمعان يةالجنوب المحافظات في األسر أفادت عامة وبصورة، أقرب أماكن في الشراء عمليات تمت حيث، أفضل أسعار على

 .تزيد القدرة على التنقل مع تحسن الدخل .المواد لبعض أفضل أسعار توفير أجل من العقبة من الشراء دفبهباالنتقال  والطفيلة
 أظهرت كما .محدودة أفضل بأسعار تسوق أماكن إلى التنقل على القدرة كانت فقد، الفقر خط تحت تعيش التي لألسر وبالنسبة

  حجم تنقل أقل. األعلى الدخل فئة

 وثيقا   ارتباطا   ذلك ويرتبط، األسر انفاق عادات على بشدة ؤثري الضرائب نسب في يريالتغ أن األدبيات أظهرت :السلع مرونة •
 المطلق واإلنفاق النسبي اإلنفاق حصة ازدادت حيث الحالو ه هذا أنو يبد، أعاله موضحو ه وكما، المختلفة السلع مرونة بمدى
 واستبدلتها المالبس على اإلنفاق عن األسر تخلت حيث، للمالبس بالنسبة كذلك األمر يكن لم حين في، الغذائية المواد على

 .األخرى بالضروريات

 الذي المتوسط فوق %17 حوالي إلى دخلها يصل التي األسر وهير) الفق خط من القريبة األسر أظهرت :الفقر خط من القرب •
 .الفقر خط تحت تقع التي لألسر نفسها اآلثار( السنة في للفرد دينارا   950 حوالي يبلغ
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 سؤال على وردا   .المنتجات من أي شراء عن تخلت قد األسرة كانت إذا وما الدخل مستويات بين قوية صلة هناك فإن ،متوقعو ه وكما
    "نعم"بـ للمستجيبين الدخل متوسط كان" شباط؟ شهر في اتخاذها تم التي القرارات بعد المواد من أي شراء عن توقفت هل "ياناالستب

 تغيير إلى تضطر لم األعلى الدخل ذات األسر أن مما يشير الى، دينار 764.4 عند "ال"بـ المستجيبين مع مقارنة، أردنيا   دينارا    603.6
 المواد استبدال على توأجبر ، سلبيا   تأثرا   فقرا   األشد األسر تأثرت، أخرى وبعبارة .المنخفض الدخل ذات األسر كغيرها إنفاقها عادات
 ."كمالية"و مرونة أكثر تعتبر والتي ،الطازجة الخضراواتو أ اللحوم مثل األخرى

 
 األسرة حجم

 نسبة ارتفعت األسرة حجم زاد كلما أنه (االستثناءات بعض مع) الحال أنو يبد، األسري باإلنفاق يتعلق بما األسرة حجم إلى بالنظر
 من كان، حجما   أصغراألسرة  كانت وكلما، ازداد قد الغذائية وغير الغذائية المواد على اإلنفاق متوسط أن إلى أشاروا الذين المستجيبين

 حتى، تستهلكه ما خفض على قادرة تكون أن احتمال قل   األسرة حجم كبر . كما أنه كلماالنفقات خفض من المستجيبون يتمكن أن األرجح
 .المبيعات ضريبة زيادة وقرارات األسعار ةبزياد سلبا   تتأثر حجما األكبر األسر فإن، عليهو  .األسعار ارتفعتو ل

 عن تتخلى بأن توجهها كان فقد، العام اإلنفاق تخفيض من تتمكن لم األفراد من أكبر أعدادا تضم والتي حجما   األكبر األسر أن حين وفي
 .سعرا   أقل ببدائل اللحوم منتجاتو أ المالبس مثل المرنة المواد استبدال تم حيث أن تستبدلها بغيرها،و أ الخدماتو أ السلع بعض

 
  األسرة لرب العملية الحالة
 شهد حيث، األسرة لرب العملية الحالة على بناء   انخفضو أ ارتفع قد الغذائية المواد على الشهري اإلنفاق متوسط كان إذا ما مسألة تفاوتت

 أن إلى ذلك ويشير .العمل عن العاطلين بين %81.4 بـ مقارنة الغذائية المواد على اإلنفاق في %88.7 قدرها زيادة كامل بدوام العاملون
 .الغذائية غير المواد في النظر عند نفسه االتجاه استمر وقد، بالقرارات بشدة تتأثر كامل بدوام العمل نطاق خارج تقع التي الشريحة

 ا.شرائه عن التوقف تم قد مواد أية كانت إذا ما في، يستمر االتجاه من نفسه النمط أن لوحظ فقد ،الخاص القطاع في العاملين وباستثناء
 وقد العمل عن العاطلين بين فكانت الشراء عن للتوقف األعلى النسبة أما، %28.5 كامل بدوام العاملين بين األدنى النسبة بلغت وقد

 %.3..3بلغت

 
  الجغرافي الموقع
 محافظة في المستجيبين جميع نأ رغم الغذائية المواد على الشهري اإلنفاق متوسط في زيادات أدنى الشمالية والجنوبية المحافظات سجلت
 تم التي القرارات بعد الشراء عن توقفوا قد أنهم إلى أشاروا ممن المستجيبين من عدد أكبر معان شهدت كما، زيادة بوجود أفادواقد  معان

 .ملموسة بصورة القرارات هذه بعد الشراء وقف الشمال محافظات تشهد لم بينما ،شباط شهر في اتخاذها
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 الضرائب 
 اإليرادات ُخمس من أكثر جمع يتم أن المتوقع من كان حيث، للخزينة أعلى إيرادات جمعو ه على نسب الضريبة للتغيير الرئيسي الدافع إن
 فتوقع أن تجمع السجائر أما، الوقود إيرادات من الربع من وأكثر، الجمركية الرسوم في الزيادة من الربع من وأكثر، المبيعات ضريبة من
التعديالت على نسب  قبل منها المتحصل المبلغ ثلث تعادل االتصاالت شركات من اضافية ايرادات إلى باإلضافة، االيراد ُعشر من أقل

 الضريبة.

 
 بلغت فقد الثاني كانون شهر وباستثناء 2016 عام من األولى الستة األشهر خالل للحكومة المحلية اإليرادات إجمالي إلى وبالنظر

 إجمالي أن ان كما ،0170 عام في انخفض المبلغ أن أي، 2017 عام في دينار مليون 2738.72 بـ مقارنة دينار مليون  3,351.2
 .الحالي العام من الحق وقت في تحسنا   الخزينة تشهد أن المتوقع ومن، فوريا   ارتفاعا   يشهد لم اإليرادات

 
 األشهر حسبو النم ونسب 0222-0222 للفترة األردني بالدينار تحصيلها تم التي العامة المبيعات ضريبة 2: الجدول

  دينار مليون 2015 2016 2017 2015 2016 2017
ثاني كانون 221.5 234.4 254.9 - - -   

  شباط 200 218.6 223.1 9.7%- 6.7%- 12.5%-
  آذار 248 235.7 227.9 24.0% 7.8% 2.2%
  نيسان 206.6 223.8 205.3 16.7%- 5.0%- 9.9%-
  أيار 241 266.9 274.9 16.7% 19.3% 33.9%
  حزيران 229.8 244 221.3 4.6%- 8.6%- 19.5%-
 تموز 225.4 210.3 246.3 1.9%- 13.8%- 11.3%

  أب 255.6 262.5  13.4% 24.8% 
  أيلول 234.3 239.5  8.3%- 8.8%- 
  تشرين أول 245.8 256  4.9% 6.9% 
  تشرين ثاني 231 269.7  6.0%- 5.4% 
  كانون أول 240.9 222.4  4.3% 17.5%- 

  2017 األردني المركزي البنك :المصدر
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 األشهرحسب و لنما ةونسب 7102 - 7102للفترة  األردنيالضريبية التي تم جمعها بالدينار  إيراداتإجمالي : 3الجدول  

 إجمالي إيرادات الضريبة  7102 7102 7102 7102 7102 7102
 مليون دينار 

 كانون ثاني  366.6 398.2 432.1   
 شباط  266 284 287.4 27%- 29%- 33%-
 آذار  379.1 360.3 299.5 43% 27% 4%
 نيسان  527.9 595.6 574.4 39% 65% 92%
 أيار  314.6 353.1 372.7 40%- 41%- 35%-
 حزيران  308.6 309.1 281.8 2%- 12%- 24%-
 تموز 379.9 374.2 412.9 23% 21% 46.5%

 أب  333.1 341  12%- 9%- 
 أيلول  303.2 292.8  9%- 14%- 
 تشرين أول  314.7 325.8  4% 11% 
 تشرين ثاني  290.7 336.3  8%- 3% 
 كانون أول  312.4 283.9  7% 16%- 

  0222المصدر: البنك المركزي األردني 
 

 منها االستفادة الواجب الدروس
 يتم لم المتخذة الحكومية القرارات فإن، اإلعالم وسائل نشرها في ساهمت ارباكات من عنها نجم وما االحتجاجات من واضحا   كان وكما

 المعقدة الطبيعة إن حيث، إنفاقهم بأنماط الناس أكثرية تحكم التصور السلبي الذي بناه وقد، المستهلكين عامة قبل من جيدا   استيعابها
 كبيرة آثار تظهر لم حين في، األردنية األسرة إلى نسبيا   للوصول قابلة غير جعلتها الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة على للتعديالت

 إضافية إيرادات تتحقق أن المتوقع من فإنه الضرائب على طرأت التي التغيرات لهذه وكنتيجة، االخرى الضرائب في للتغيرات نتيجة
 ذات الغذائية المواد بعض عن بعيدا   االستهالك أنماط في تحول حدوث لوحظ فقد، الفقر خط قرب تقع التي لألسر بالنسبةأما  .للخزينة
المرنة،  غير السلع أسعار ارتفاع مواجهة عند إنفاقها أنماط ضمن السلع لبعض قليال   أعلى استبدال آثار األسر هذه وشهدت، المرن الطلب

 .بعينها مواد عن األسري اإلنفاق تحويل في السجائر على اإلنفاق زيادة مثل المستهلكين خيارات أسهمت وقد
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  بالقرارات والمعرفة اإللمام 
 لم العينة من %30 أن و  الحكومة قرارات في التغييرات عن سمعوا قد الدراسة شملتها التي العينة مجموع من %70 من أكثر أن تبين
، محدودة تعتبر لها الكامل الفهم تعكس والتي القرار تفاصيل فإن، ذلك ومع، نسبيا   مرتفعة بالقرارات علموا الذين نسبة وكانت .بذلك تسمع
 .واسع نطاق على انتشرت والتي القرارات تلك عن الخاطئة التصورات من يتضح كما وذلك

 
 "شباط؟ في الجمركية والرسوم المواد بعض على المبيعات ضريبة بتعديل الحكومة قرارات عن سمعت هل" سؤال على الردود 4: الجدول

  نعم ال

 العينة مجموع 71.46% 28.54%

 الفقر خط تحت المجموع 56.54% 43.46%

 2017 الميداني المسح نتائج :المصدر

 
 يقتضي مما، التعديالت عن منهم  %56.54 سوى يسمع لمف، الفقر خط تحت يقعون الذين المستجيبين عينة في بكثير أقل النسبة وكانت
 .المحدود الدخل ذات المحلية المجتمعات إلى للوصول االهتمام من مزيد إيالء

 ومفيد مسبق مؤشر بمثابة يكون أن، عليها المفروضة الضرائب بتغير المتأثرة المواد يحدد والذي الحكومة نشرته الذي اإلعالن شأن ومن
 التي للسلع تفصيليا   وصفا   تضمنتو ل تماسكا   أكثر التنفيذ خطة تكون أن الممكن من وكان .الفهم تعميق على يساعد وأن الحكومية للقرارات
على وجه  الدخل محدودة الطبقة حماية كيفية تبين التي التخفيف وتدابير المتوقعة اآلثار إلى باإلضافة، الضريبية بتغير ستتأثر

 الخصوص. 

 
 الخاص القطاع مع التنسيق
، في حين الغذائية المواد تجار نقابة مع الحالو ه كما الجديدة القرارات بشأن تفاوضت قد الحكومة أن إلى القطاعية القيادات بعض أشارت
 التي المناقشات من الرغم وعلى .معه تتفاوضو أ القطاع هذا تخاطب لم الحكومة أن إلى اإلسكان قطاع في المستثمرين جمعية أشارت
 مقلقة تغييرات هناك وأن، انخفضت قد متاجرهم مبيعات بأن الكبرى ماركت السوبر محالت اصحاب شعر فقد، األغذية قطاع مع أجريت

 .اإلنفاق أنماط في

 التغذية على الحصول لضمان، الخاص القطاع ومع، والنقابية القطاعية الجهات مع منتظمة اجتماعات عقد الضروري من يكون وقد
 .اعتمادها قبل االقتصاديو النم على وآثارها، االقتصادية القطاعات على القرارات تبعات ومناقشة الراجعة
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  األثر تقييم 
 على تنطوي بأنها شباط شهر في اتخذت التي القرارات واعتبرت ،الشعب عامة بين ونشره القرارات ألثر شامل تقييم بإجراء الحكومة تقم لم

 هذه تفسير على يساعد مما وعلمية واضحة بطريقة النتائج وتقديم، لألثر تقييم إجراء ينبغي وعليه، األسعار في النطاق واسعة زيادة
 .أوضح بشكل القرارات

 
 االستبدال وظاهرة الجغرافي الموقع

 في األسر قيام نتيجة، العقبة محافظة في األصناف بيع في إضافي ارتفاع هناك وكان، لألسر السلع سل ة في تحول هناك كان لقد
 .أخرى مدنو نح جغرافيا   إنفاقها بعض بتحويل الجنوبية المحافظات

 
 السلع مرونة

 إنفاق على المترتبة للعواقب سليم إدراك دون القرارات اتخذت وقدو ، األردنية األسر سلة داخل السلع لمرونة كافية دراسة اجراء يتم لم
 والخضراوات اللحوم مثل اساسية سلعية مواد عن التخلي تم قدف الفقر خط تحت تعيش التي األسر بين وخاصة بأنه ذلك ويعني، األسرة

للحد  خطة أي في يدرج أن ينبغي كان العامة بالصحة تتعلق عواقب له يكون قد والذي التأثير من النوع هذا. إن النفقات وتحويل الطازجة
 في البيض مبيعات حجم ينخفض المثال سبيل علىف .رمضان شهر خالل التغير في تاريخية اتجاهات لديها السلع بعض إن إذ، من أثرها
 .العام هذا خالل نفذ الذي المسح بيانات في ذلك مالحظة تم كما، رمضان

 
 (Spillover Effects)  الحكومية للقرارات الجانبية اآلثار
 قطاع في مركزة تكون قد المبيعات ضريبة وزيادات الجمركية الزيادات أن من الرغم على أنه القطاعات مختلف بين المتبادل الربط يفيد
 .ومتماسكة موحدة اقتصادية بطريقة وضعهاو  أثرهاو أ العامة السياسات دراسة تتم ولم .اتساعا   أكثر ستكون آثارها أن إال، واحد

 
 المحدود الدخل ذات األسر على السياسات أثر

 ال التي األسر على وكذلك الفقر خط تحت تعيش التي األسر على الكبير السلبي األثر قاطع بشكل المسح من المستمدة البيانات تظهر
 المواد بعض عن "تتخلى" أنها على إليها ينظر التي األسر هم وهؤالء. العينة بقية عن يختلف ماو وه، كامل بدوام األسرة رب فيها يعمل

 الصريح االعتراف مع المنخفض الدخل ذات األسر على األسعار زيادة تبعات معالجة يجب وعليه .استهالكها في الغذائية وغير الغذائية
 الضريبي العبء من سيزيد العامة المبيعات ضريبةو نم فإن، ذلك إلى وباإلضافة .حدث مما بشدة متأثرةو تبد األسر هذه ألن نظرا  ، بالمسألة
 .األسر على التنازلي
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  المتخذة القرارات آلثار التخفيفية التدابير

 المهم ومن، المتجددة الطاقةو نح اإلضافي التحرك تشمل والتي، تتخذهاو أ اإلضافية التخفيف تدابير بعض في الحكومة تنظر أن المفيد من
 .الضرائب من اإليرادات زيادة وبين، التكاليف في والوفر التقشف إيرادات بين توازن خطة بتقديم الحكومة تقوم أن
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 المقدمة.1  

 السنوات هذه ودفعت .االقتصاديو النم بطء من صعبة بفترة 2016 إلى 2012 عام من األربع السنوات مدى على األردني االقتصاد مر
 للصعوبات وكان .المتراجع االقتصادي الوضع من الحد لمحاولة والمالية االقتصادية القرارات من سلسلة اتخاذ إلى األردنية الحكومة األربع

 دورا   والقرارات السياسات لهذه كان كما .األردنيين معيشة مستوى على تؤثر التي تلك وخاصة، منها مفر ال اجتماعية تبعات االقتصادية
 قرارات من محددة مجموعة تأثير قياس محاولة في الدراسة هذه من الغايةوتكمن  .قطاعاته جميع في األردني االقتصاد على هاما   وتأثيرا  

 .األردنية لألسر واالقتصادي االجتماعي الواقع على آثارها وتقييم، الحكومة
 

 المبيعات ضريبة لزيادة األخيرة الحكومة قرارات في للنظر األردني واالجتماعي االقتصادي المجلس جانب من محاولة الدراسة هذه وتعد
 مساعدة شأنها من والتي، الصلة ذات واالجتماعية االقتصادية المعلومات توفير في الدراسة وتأمل، معينة سلع على الجمركية والرسوم
 .منها االستفادة الواجب الدروس على عمقةم نظرة وتوفير القرارات اتخاذ في القرار صناع

 

 الدراسة أهداف  1.1

 الحكومية بالقرارات المرتبط واالقتصادي االجتماعي األثر لقياس سلبيةو أ إيجابية آثار أية على الضوء تسليط إلى الدراسة هذه تهدف
 .األردن في المعيشة مستوى على المحافظة مدى ذلك في بما، محددة سلع على الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة بزيادة المتعلقة األخيرة

 :ةالتالي العامة األهداف تحقيق إلى الدراسة وتسعى

 .المعيشة بمستوى يتعلق بما وخاصة العامة السياسات ألحدث واالقتصادي االجتماعي ألثرا تقييم  •
 .الحكومة بإيرادات يتعلق بما وخاصة تحقيقها مدى لقياس العامة السياسات تحليل •
 .األسعار على العامة السياسة أثر دراسة •
 .االقتصادية القطاعات مختلف على العامة السياسات أثر دراسة •

 

 :التاليو النح وعلى، العامة السياسات صانعي دعم في التحديد وجه على الدراسة أهداف تتمثل
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 الدراسة أهداف :7 الشكل 

 

 

 الدراسة إجراء أسباب  1.2

 على التأثير في القرارات هذه تلعبه الذي للدور نظرا  ، األهمية بالغ أمر األخيرة الحكومية للقرارات واالقتصادي االجتماعي األثر تقييم إن
 :يلي بما الدراسة هذه وستقوم، لألسر اليومية الحياة

 .ومكوناتها الحكومية للقرارات األساسية الركائز ووصف تحديد •

 الحياة وعناصر، االقتصادية القطاعات داخل صحيح بشكل النشاط طبيعة لواقع الحكومي القرار صانعي مراعاة مدى إظهار •
 .األردنية لألسر االجتماعية

 ظل في األردني المواطن معيشة مستويات وعلى، األسعار على األخيرة الحكومية القرارات لحزمة والسلبية اإليجابية اآلثار تحليل •
 .عام بشكل والمنطقة األردن منها يعاني التي الظروف

 وآثار تداعيات في الضعف نقاط ومعالجة القوة نقاط تعزيز أجل من، القرارات حزمة في والضعف القوة نقاط تحديد محاولة •
 .األخيرة الحكومية القرارات حزمة

 اإلنفاق مستويات في التغيرات تحليل خالل من، األخيرة االقتصادية القرارات بمجموعة األردني المجتمع تأثر لمدى مؤشر تقديم •
 .المبارك رمضان شهر في المتبع النهج ذلك في بما الفئات لهذه واالستهالك

 .األردني المجتمع استهالك أنماط عن موجزة دراسة تقديم •
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 وسائل دور استكشاف إلى باإلضافة، الحكومية القرارات لمجموعة نتيجة األردنية األسر منه تعاني الذي للواقع بيان تقديم • 
 .االستهالك أنماط على التأثير في اإلعالم

 

 وأجوبتها الدراسة أسئلة  1.3

 :التالية األسئلة على لإلجابة الدراسة سعت

 بشأن الحكومية القرارات من األخيرة الحزمة عن والناتجة األردنية األسر على الجوهرية واالجتماعية االقتصادية اآلثار هي ما •
 الجمركية؟ والرسوم المبيعات ضريبة زيادة

 السلع؟ أسعار على الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة على األخيرة الحكومية القرارات جملة أحدثته الذي التأثيرو ه ما •

 االقتصادية؟ القطاعات مختلف على الجمركية والرسوم العامة المبيعات ضريبة في الحكومية التغييرات تأثير إلى ُينظر كيف •

 اإلنفاق؟ نمط على فريدة تأثيرات 2017 المبارك رمضان لشهر كان هل •

 

  خلفية  1.4

 عن ميزانيتها عجز تقليص محاولة إلى الحكومة سعت االتفاق وبموجب، 2016 تموز في الدولي النقد صندوق مع اتفاقا   األردن وق ع
 بعض على الجمركية والرسوم العامة المبيعات ضريبة لرفع 2017 شباط شهر في المتخذة التدابير وجاءت، والرسوم الضرائب رفع طريق
 مع التفاهم إطار في وذلك، الموازنة في العجز لتضييق خطة من كجزء أردني دينار مليون 450 لتأمين الحكومة سعت حيث، المواد

 .الدولي النقد صندوق

 
 العامة الميزانية تكبد إلى  -1ير سو  الجئ مليون 1.4 من يقرب ما استضافة وكذلك- المجاورتين وسوريا العراق في الحروب أدت لقد

 نإف الدولي النقد صندوقمع  االقتصادي اإلصالحبرنامج ب المتعلقة الميزانية بالتزامات والوفاء النفقات بين التوازن ولتحقيق .باهظة تكاليف
 .اإليرادات وزيادة الدعم تقليص إلى المرحلة هذه في تحتاج المملكة

 
 كمحاولة معينة مواد على الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة لتعديل شباط في األردنية الحكومة اتخذتها التي القرارات سلسلة وجاءت

 إصالحات لتنفيذ مصمم االتفاق أن من الرغم وعلى، برنامج التصحيح االقتصادي مع يتماشى بما العامة اإليرادات زيادة في للمساعدة

                                                           
1 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordan-reaches-the-refugee-saturation-point 
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 من المزيد بوقوع سينتهي الضرائب وزيادة األسعار ارتفاع أن من نقاد حذر فقد، االقتصاديو النم وتعزيز العام الدين لخفض تدريجية مالية 
غالق السياحي بالقطاع الضرر إلحاق إلى والعراق سوريا في الصراعات ومنها المنطقة ظروف ادت لقد .الفقر خط تحت األردنيين  وا 
 حين في، سنوات من األدنىو ه 2016 عام في %2.4  وبنسبة اإلجمالي المحلي الناتجو نم كان فقد، لذلك ونتيجة .التجارة حركة ممرات

 وعند ذلك من أعلى 2017 عام في البطالة نسبة وقد وصل األعلى. كان 2016 عام في %14.6  والبالغ البطالة معدل أن
 .2بسبب اعتماد منهجية جديدة من قبل دائرة االحصاءات العامة ،%18.2نسبة

 وسالمة الوظيفي االستقرار تعزيز إلى يهدف" القرار فان، اإليرادات زيادة إلى باإلضافة أنه إلى األردنية الحكومة عن الصادر للبيان وفقا  
عام ل العامة الموازنة في المتوقع العجز تراجع لقد ."الوظائف إشغال على الشباب وتشجيع والخدمات السلع على الطلب وزيادة العمال
 مع مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج من %2.8 وبنسبة مليار دوالر أمريكي  2.0ما يعادل و ر ادينا مليون 827 إلى المنح بعد 0222

 تضمنت التي 2017 ميزانية على األردني البرلمان ووافق ،0222عام  في اإلجمالي المحلي الناتج من %4 وأ دينار مليار 1.097
 قررت، شباط شهر من األول في وجيزة فترة وبعد .اإلضافية الجمركية والرسوم الضرائب من أردني دينار مليون 450  مبلغ تحصيل
 الغذاء على األخرى الضرائب ارتفاع وأدى، والديزل والكاز الغاز أسعار لرفع الوقود تسعير لجنة لتوصيات وفقا   التصرف الحكومة
 يمكننا ال ”مثل بشعارات المتظاهرون خرج وقد. 2017 عام أوائل في األردنية المدن من العديد في بالتظاهر مواطنين قيام إلى والخدمات

 على األردنية الحكومة وحثوا، والمتوسطة الدنيا الطبقة على أث رت قد الضرائب زيادة بأن المتظاهرون هؤالء وقال ."للفاسدين الفواتير دفع
 .3المختلسة الدولة أموال واستعادة الفساد لمكافحة الجهود من المزيد بذل

 لوائح وتغيير الحكومية النفقات تخفيض وبعد، اإلدارية إصالحاتها ستواصل أنها إلى فيه أشارت بيانا   شباط 26 بتاريخ الحكومة وأصدرت
 قانونا   الحكومة اتخذتها التي القرارات وتشمل .االقتصاد أداء لتعزيز االقتصادية الحوافز من مجموعة الحكومة أطلقت، المبيعات ضريبة
 إصدار لرسوم معدال   فرعيا   وقانونا  ، الجمركية الرسوم من معفاة كانت التي المستوردة السلع على الجمركية الخدمات لبدالت معدال   فرعيا  

 الرسمي الحكومية العامة السياسة خط وامتثل .الخاصة الضريبة لقانون معدال   فرعيا   وقانونا  ، األردنيين غير للعمال العمل تصاريح
 على وقدرته األردني االقتصاد حيوية من واثقا   النقد الدولي صندوق كان حيث، المقترحة برنامج التصحيح االقتصادي إلصالحات
 قدرة في بالثقة قوية رسائل الدولي النقد صندوق مع إقراره تم الذي البرنامج يرسل أن المتوقع ومن .االقتصادية اإلصالحات استيعاب
 .اإلصالحات إجراء على الحكومة
 الربيع" موجة من كجزء العربي العالم في 2011 عام االضطرابات آثار من الرغم على، ومرن قوي األردني االقتصاد أن الحكومة وأكدت
غالق العالمية االقتصادية واألزمة" العربي  على الحكومة اتخذتها التي اإلجراءات اعتبار تم وقد .السوريين الالجئين واستضافة الحدود وا 
 إيرادات جمع إلى الرامية الجهود اقترنت وقد .المقبلة السنوات خالل التحديات من العديد مواجهة في االقتصاد يستمر لكي ضرورية أنها

 .العام القطاع على اإلنفاق في التقشف بتدابير إضافية
 

                                                           
2 http://www.jordantimes.com/news/local/gov percentE2 percent80 percent99t-raises-minimum-wage-hikes-taxes-tobacco-telecom-services 

3 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/jordan-worsening-economy-sparks-wave-protest-170221055031620.html 
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 مليون 450 قدرها إيرادات تحقيق إلى األساسية السلع من العديد على المبيعات ضريبة وزيادة التقشف إجراءات تؤدي أن الحكومة وتوقعت 
 مليون 450 من %35 زهاء أن على الحكومية التوقعات وتدور .الميزانية في العجز تعويض في للمساعدة 2017 العام هذا أردني دينار
 النهائي الهدف وكان .والخدمات السلع هذه على المبيعات ضريبة على الزيادة من ستأتي العام هذا تحصيلها سيتم والتي أردني دينار

 .متابعتها وجرى االقتصادية اإلصالحات جميع اتخاذ تم إذا 0202-0202 بحلول عجز بدون للدولة ميزانية الى الوصولو ه
 

 لضريبة الخاضعة السلع بعض تخصيص األردنية الحكومة أعادت فقد، 5442 رقم الوزراء مجلس قرار وبموجب، ذلك على وبناء  
 بالوقود تعمل التي السخانات مثل %16 إلى %4  ومن %16 إلى %0 و اإلعفاء من  %4إلى %0 من اإلعفاء من العامة المبيعات
 الرسمية الجريدة في الوزراء مجلس قرار نشر تاريخ منء  ابتدا التنفيذ حيز التعديالت هذه دخلت وقد .الطبية والمعدات اإلسعاف وسيارات
  2017. شباط 14 بتاريخ

 
 السلع جميع فإن، العامة المبيعات ضريبة قانون من (6) المادة من (أ) الفقرة ألحكام وفقا   أنه والمبيعات الدخل ضريبة دائرة وأوضحت
 والخدمات السلع من مجموعة باستثناء، عامة مبيعات ضريبة%16  نسبة إلى تخضع بيعهاو أ استيرادها يتم التي والخدمات
 .العامة المبيعات ضريبة من والخدمات السلع من عدد إعفاء يتم بينما .الصفر بمقدارو أ بنسبة المبيعات على العامة للضريبة الخاضعة
 على العامة المبيعات ضريبة في تغييرات وقعت فقد، العامة المبيعات ضريبة قانون من/ج 00 المادة ألحكام وفقا   أنه إلى الدائرة وأشارت

 أن أانخفضت بهذه النسبة. كما بينت  التي السلع جدول في أدرجت والتي  %4إلى خفضت والتي %16  لضريبة خاضعةع الالسل عدد
 ألحكام وفقا   %16  بنسبة العامة المبيعات لضريبة اآلن تخضعل ساألو  الملحق في إليها المشار الجداول هذه في مشمولة غير سلع أي

 .  1994 لعام (6) رقم العامة المبيعات ضريبة قانون من (6) المادة من ) أ( الفقرة
 

 المستوردة السلع على المفروضة الرسوم إلى %5 بإضافة المستوردة السلع على الجمركية الخدمات بدل نظام على التعديالت وتقضي
 عن قيمتها تقل التي السلع استبعاد وسيتم .أردني دينار اآلف 10 آالف عشرة عن تزيد وال دينار 100 عن اإلجمالية القيمة تقل أال بشرط
 المواد على القرار ينطبق وال .الزيادة عملية من مستورد بطاقة على يحوزون ال أفراد قبل من استيرادها يتم والتي أردني دينار 1000 ألف

 .الجمركية الرسوم في زيادات شهدت التي بالمواد مفصلة قائمة الجديدة األنظمة تضمنت كما .األساسية السلع من وغيرها المعفاة الغذائية
  %20.إلى 10 من القرطاسية على الرسوم زادت، المثال سبيل فعلى

 
 على الخاصة الضريبة رفع الوزراء مجلس قرر فقد، العالمية الصحة منظمة بمتطلبات وللوفاء، والشباب األطفال فئة حماية وبهدف
 %10بنسبة الغازية المشروبات على الخاصة الضريبة ورفع، سجائرال علبة لسعر وفقا دينار 1.205 إلى دينار 0.457 بمقدار السجائر
 سيجارة 20 على تحتوي سجائر علبة كل على خاصة ضريبة إضافة الخاصة الضريبية األنظمة على طرأت التي التغييرات تشمل وبهذا
 المدخنين من (متحفظ كتقدير)  %45من يقرب لما  %10 وبنح السجائر تكلفة وزادت .دينار 2.22و دينار 0.05 بين تتراوح بقيمة

 .الكحولية المشروبات أسعار ارتفعت كما، الذكور األردنيين
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 مماثلة بطريقة العقبة في السجائر أسعار زيادة الحكومة خطة وشملت، العقبة في السلع على %9 بنسبة مبيعات ضريبة فرض وتم

 .الدولة في آخر مكان كل في لألسعار
 

 يستهلكها وال أساسية مواد تعتبر ال التي السلع أسعار إال أن .األساسية الغذائية المواد من %70 أسعار رفع بعدم الحكومة تعهدت وقد
 %16-4 ضريبة إن والمبيعات الدخل ضريبةو مسؤول قال، المثال سبيل وعلى .المبيعات ضريبة في زيادة عليها ستطرأ األردنيين غالبية
 زيادة إلى الجمركية الرسوم تعديل أدى وقد .المحمص والخبز الزنجبيل وخبز المقرمش الخبز وهي ،الخبز من أنواع ثالثة فقط ستشمل
 خاضعة كانت التي الغذائية المواد من العديد إعفاء على القرار واشتمل .الرئيسية األغذية باستثناء األساسية السلع من العديد على الرسوم
 .الضرائب من معفاة اآلن فأصبحت %20-10  بين تتراوح لضريبة

 
 وأجهزة المحمولة للهواتف الحقا   والمدفوعة مسبقا   المدفوعة االشتراكات على %24 قدرها بزيادة أي %26 بنسبة خاصة ضريبة وستضاف
 والمدفوعة مسبقا   المدفوعة – المحمول للهاتف جديدة شريحة شراء على دينار 2.6 قدرها ضريبة فرض إلى إضافة، الالسلكي االتصال

  %8 .أصل من %16 إلى تصل الضرائب في زيادة والمتنقلة الثابتة اإلنترنت خدمات أسعار وستشهد .الحقا  
 

 معدل الوزراء مجلس وأعاد ،%8إلى البناء في المستخدمة الصلب أعمدة على المبيعات ضريبة بتخفيض سابقا   قرارا   الوزراء مجلس وألغى
 .المجلفن الصلب ولفائف الفوالذية األلواح على المبيعات ضريبة تخفيضات ألغى وكذلك ،%16إلى الضريبة

 
 يستبدلون للذين والتخفيضات الضريبية اإلعفاءات يمنح والذي 2008 لعام 407 رقم الوزراء مجلس قرار في ورد ما القرار ويستثني
 على تعمل التي الحجم المتوسطة والمركبات العام النقل حافالت استبدال يشمل برنامج ذلك من ويستثنى، جديدة بأخرى القديمة سياراتهم
 .المملكة في الداخلية والطرق الخارجية الطرق

 
 خسائر على للسيطرة االحتياطية الترتيبات إعداد يواصل سوف الدولي النقد صندوق التصحيح االقتصادي مع برنامج أن المعلوم ومن
 التزمت وقد .االحتياطية الترتيبات من كجزء والمياه الكهرباء تعرفة زيادة بالفعل تم وقد .األردن في المياه وسلطة، الوطنية الكهرباء شركة

 أن يمكن التي المستوجبة البدء نقطة يمثل، للبرميل دينار .3 وبسعر العالمية النفط بأسعار الطاقة تعريفات لربط آلية بوضع الحكومة
 اشكال جميع وألغت، العالمية النفط بأسعار الطاقة أسعار بربط بالفعل الحكومة قامت وقد .0222عام  نهاية بحلول األسعار فيها ترتفع
 .4المياه معدالت في ومؤخرا   الكهرباء تعريفة في تقدما   وحققت 2012 عام أواخر في الوقود دعم

 

                                                           
4 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=2014333985 



 

 

20 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

 على القرار وينص .2017 لعام السفر جوازات رسوم ينظم الذي األساسي النظام تعديل على المجلس وافق فقد، السفر بجوازات يتعلق وبما 
 ذات السفر جوازات على دينارا   20 بقيمة رسوم باستيفاء االستمرار على ينص كما، دينارا   50 إلى دينارا   20 من التجديد رسوم زيادة

، السالم حفظ بعثات في مشاركتهم لدى المدني والدفاع واألمنية العسكرية األجهزة منتسبي سفر جوازات على وكذلك، الممتلئة الصفحات
 المنتهية سفر جوازات وتغيير العسكرية الخدمة انتهاء بعدو أ المدنية الصبغة لتغيير السفر جواز تجديد فيها يتم التي الحاالت في وكذلك
 لجواز أردنيا دينارا وعشرين وخمسة مئة 125و، التالف السفر لجواز التجديد حالة في أردني دينار  100مئة الرسوم وستبلغ .خدمتهم
 جواز تجديد رسوم فإن، المغتربين لألردنيين بالنسبة أما .األولى للمرة الجواز فقدان بعد أردنيا دينارا 250  وخمسين ومئتين، المفقود السفر
 .طارئة سفر لوثيقة أردني دينار 50 ومبلغ أردني دينار 15 مبلغ األطفال وإلضافة، أردني دينار 100 مئة ستبلغ السفر

 
 .2 رقم الملحق في كاملة تفاصيل على االطالع ويمكن

 
 

 التخفيفية التدابير
 شطب الوزراء مجلس قرر فقد، العامة السياسة من كجزء الحكومي للتوازن وكانعكاس والمحدودة المتوسطة الدخل فئات حماية سياق في

 مبلغ منها كل اقترض وقد، أسرة 2000 ألفي المقترضين عدد إجمالي ويبلغ .حظا   األقل المستفيدين إلى المقدمة السابقة الصغيرة القروض
 .أردني دينار 800 مئة ثماني

  الفي عن يزيد مبلغ أي من %10 خصم اإليرادات زيادة جانب إلى الوزراء مجلس قرر فقد، الحكومي اإلنفاق من للحد محاولة وفي
 لرواتب أردني دينار  3500وخمسمئة االف ثالثة قدره أقصى حد ووضع، المدنية الخدمة لموظفي الشهرية للرواتب أردني دينار 2000
 من ابتداء   اآلخرين المسؤولين كبار بين من والوزراء الوزراء رئيس على تنطبق والتي جمعها سيتم التي األموال وستخصص .العام القطاع
 .العام اإلنفاق لترشيد واسعة خطة من كجزء الخزينة لدعم شباط من األول

 زيادة خالل من، دينار ماليين 10 قدرها سنوية بتكلفة %10 إلى الوطني المعونة صندوق مخصصات زيادة الوزراء مجلس قرر كما
 .أردني دينار 200  إلى دينارا   180  منو أ دينارا   20 بمقدار عليها تحصل أسرة 9000  إلى الشهرية المساعدات

 تجديدهاو أ عمل تصاريح إلصدار كرسوم أردني دينار 400 مبلغ المعدلة األنظمة تحدد، األردنيين غير للعمال العمل بتصاريح يتعلق وبما
 الصغيرة المؤسسات وفي، واحدة سنة إلى أشهر ثالثة لمدة بالعمل المستفيدين وبنات ألبناء القرار يسمح كما .السنة من فترة أيو أ عام لمدة

 .أسرهم دخل من كجزء أجورهم من %15 فقط واعتبار عامين لمدة خاصة ملكية المملوكة

كما  ،الحكومية التدابير سلسلة تصميم تم فقد متزامن مع برنامج التصحيح االقتصادي إطار وفي االقتصادية اإلصالحات من وكجزء
 الضرائب في الزيادات تجنبت بأنها الحكومة وأفادت .الدخل والمتوسطة المحدودة المجتمع شرائح على تؤثر الاشارت الحكومة، بحيث 
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 الرسوم تعديل تفعيلها تم التي األخرى القرارات تشمل، الغاية لهذه وتحقيقا   .5الشريحتين هذين على تؤثر أن شأنها من التي والتدابير 
 .أردنيا   دينارا   220 إلى أردنيا   دينارا   190 من لألردنيين لألجور األدنى الحد ورفع، الجمركية

 
 العمل تصاريح

 مبلغ دفع من العمل أرباب إعفاء مع، أردني دينار 400 إلى الوافدين العمال عمل تصاريح لتجديد الرسوم تخفيض الوزراء مجلس قرر
 صالحية انتهاء بين المنقضية للفترة المستحقة الرسوم على  %50بنسبة تخفيض إلى باإلضافة، أردني دينار 100 مئة قدره إضافي
 .العمل صاحب مع البقاء الوافد العامل اختار إذا وتجديدها العمل تصاريح

 
 انتهاء بعد آخر قطاع إلى االنتقال في المستأجرين عمالهم يرغب والذين الزراعي القطاع في العمل ألرباب مماثل تخفيض منح وسيتم

 الوافد العامل رغب إذا %60  بنسبة العمل أرباب على تفرض إضافية تكاليف وأية التصاريح رسوم تخفيض وسيتم .تصاريحهم صالحية
 .مسمى غير أجل إلى المملكة بمغادرة

 
 هذه يحملون الذين العمال أن إلى مشيرة، عمل تصريح ألف 400 ونح أصدرت أنها العمل وزارة أعلنت، 2017 شباط شهر مطلع وفي

 في العاملين األردنيين من ترد التي التحويالت قيمة نصف تشكل، دينار مليار 1.1 حوالي تبلغ سنوية بتحويالت يقومون التصاريح
 .الخارج

 
 نطاقا   األوسع الفعل ردود

 التخفيفية التدابير عن فضال   الجمركية الرسوم وتعديالت، العامة المبيعات ضريبة بتعديالت المتعلقة اإلعالنات على الفعل ردود تكن لم
 في سيما وال، المتضررة للصناعات وممثلين اقتصاديين محللين قبل من االستياء عن تنم عبارات ترداد لوحظ فقد، ايجابي ونممض ذات

 بشكل سلبي تأثير نشوء والخبراء القطاعات قادة توقع فقد، تخفيفية تدابير اتخاذ الحكومة محاوالت من الرغم وعلى .والزراعة البناء قطاعي
 .الجمركية والرسوم واألسعار الضرائب ارتفاع ذلك في بما المحلية اإليرادات لزيادة الحكومية التدابير لمجموعة عام

 السجائر على المرتفعة الضريبة معدالت إن .الحكومة أعلنتها التي الجديدة الضريبية التدابير على كأفراد اهتمامهم األردنيون رك ز وقد 
 ذلك في بما، االستهالكية السلع من مجموعة على الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة في التخفيضات عن والتراجع الكحولية والمشروبات

 تم ولكن، شعبية غير كانت 2015 آب في عنها أعلن والتي التجميل ومستحضرات واأللعاب والمجوهرات والعطور والساعات المالبس
 التطرق يتم لم إذ .أوسع لتأثير الضرائب في للتغييرات تؤدي أن المتوقع من كان فقد، الحالة هذه في ذلك ومع .شعبيا   معها التكيفو ا قبولها

                                                           
5http://www.jordantimes.com/news/local/gov percentE2 percent80 percent99t-generate-revenues-through-tax-hike-non-essentials 
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 وضمن . 2016عام وأوائل 2015 عام أواخر في الحكومة أدخلتها التي والتكنولوجيا السياحة قطاعي على الضريبية اإلعفاءات إلى 
 .الجراحية الغرزة أجزاء أحد على إضافية ضريبة فرض تم حيث الجراحية الغرز تأثرت فقد، الطبي القطاع

 
 الصلب على القديمة اإلعفاءات إلغاء جانب إلى تأثير دون إجراء بأنه ووصف، دينارا   30 بمقدار لألجور األدنى الحد رفع البعض وانتقد
 والخدمات السلع أسعار ارتفاع عن فضال   الشقق أسعار زيادة وبالتالي، والبناء اإلسكان قطاعي في اإلنتاج تكاليف من سيزيد الذي المقو ى
 .األردنية األسر على تؤثر أن المتوقع من والتي

 
 الغذائية المواد على الضرائب رفع الحكومة قررت أن بعد االحتجاجات بعض اندلعت، القرارات اتخاذ وبعد شباط شهر منتصف وفي

 إلى ودعت الضريبية السياسات على الجموع احتجت وقد، عمان العاصمة منها محافظات عدة في بالتظاهر مجموعات وقامت .والخدمات
 .الحكومة استقالة

 
 مئات وتجمع .ومأدبا والسلط الجنوبية الطفيلة محافظة في مماثلة احتجاجات الجنوبية الكرك محافظة في اندلعت التي االحتجاجات وأثارت

 ."الضرائب حكومة" منتقدين عمان جنوب كلم 90 بعد على الكرك في االشخاص

 األردني التلفزيون مع مقابلة ضمن الملقي هاني.د الوزراء رئيس وقال، التفصيل من بمزيد التخفيف وخطة التدابير شرح الحكومة وحاولت
 يختلفون النشطاء لكن ."6والفقيرة الوسطى الطبقة ذوي األردنيين تمس ال" حتى الضريبية بالزيادة ستتأثر األساسية السلع من فقط %30 أن
 إلى ذلك من بدال   الحكومة ودعت، الوسطى الطبقة وأسر الفقيرة األسر على أثرت قد المبيعات ضريبة زيادة بأن ويقولون الرأي في معه

 .الدولة أموال من اختلسوه بأنهم النشطاء يعتقد ما الستعادة المسؤولين ومحاسبة الفساد مكافحة

 
 االقتصادي الوضع بشأن بالتشاؤم يشعرون األردنيين من  %61.2 أن إلى المستهلك لحماية الوطنية الجمعية أجرتها حديثة دراسة وتشير
 .7معيشتهم مستوى في بانخفاض أفادوا منهم %58.8 وأن، للدولة

 المصالح تقوض وهي، األردنيين جميع على مباشر بشكل تؤثر قرارات باعتبارها بتأطيرها القيام القرارات على الشعبية االحتجاجات وشملت
 من مكونة حلوى وهيالكنافة،  ،المفضلة األردنية الحلوى سعر أن على شائعان مثاالن هناك، المثال سبيل وعلى .للمواطنين العليا الوطنية
 مضللة بطريقة اإلعالن تم البداية وفي .8الواحد وللكيل دينار 2.6 إلى دينار 6.2 من ارتفع قد – الورد وماء الحلبي والفستق والجبن السكر
 سعر رفع خالل من خاصة، للضريبة سيخضع كذلك -واللبن واألرز الضأن لحم من المكون األردني الوطني الطبق – المنسف أن عن

                                                           
6 https://uk.news.yahoo.com/jordans-worsening-economy-sparks-wave-protest-110926325.html 

7
 http://www.consumersinternational.org/members/members/national-society-for-consumer-protection-nscp/ 

8 https://www.addustour.com/articles/940185-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-4-

%D9%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF 
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 المصانع قبل من واستيراده تحويره يجري الذي اللبن ومصلاللبن المجفف  ،المستورد الجميد إن ."9الجميد" باسم المعروف المخمر اللبن 
 للجدل مثيرا   االدعاء هذا وكان ، %4بنسبة للضريبة الخاضعة المواد إلى المعفاة الضرائب ذات المواد من نقله تم قد صناعية كمدخالت

 تصف يومية لصحيفة األولى الصفحة على إعالنا   شباط 21 في الحكومة نشرت الشائعات انتشار وإلخماد .البرلمان في نقاشا   أثار مما
 .ستتأثر التي المنتجات بالتفصيل

 
 األسعار حول الحكومة إعالن: 3 الشكل

 
 2017 شباط 19، الدستور صحيفة :المصدر

 
 القرارات بعض هناك كانت فقد، أفضلو نح على العام للرأي الرسالة إيصال في نسبيا ساهمت المسبوقة غير اإلعالمية الحملة أن حين وفي
 الهاتف خدمة على الضرائب زيادة بشأن خاص بشكل صاخبا   األردني الشباب فعل رد وكان .مباشرة بصورة الرسالة على أث رت التي

                                                           
9 http://abumahjoobnews.com/2017/02/15/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-

%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-
%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/ 
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 وحاول .دينار 5.2 شرائها كلفة تبلغ أن يمكن المحمول للهاتف دينار 2 إلى تصل بقيمة مكالمات تشمل التي التعرفة أن حيث .المحمول 
 .10االتصاالت لشركات لمقاطعة حملة تنظيم شباط شهر مطلع في الغاضبين األشخاص من عدد

 
 ضريبة في العامة الزيادة فإن، ةاالقتصادي الصعوبات وطأة تحت بالفعل يعيشون الذين العاديين للمواطنين وبالنسبة، عينه الوقت وفي

 آثارا   بارزون أردنيون اقتصاديون ويتوقع .ة بشهر شباط بمدة طويلةحكومالقبل اخر قرارات  ابتدأت والتي تلك الضغوطات زادت المبيعات
 .11الخاص القطاع على الضرائب لزيادة جسيمة سلبية

 
 للتمويل المملكة حاجة وتقليل، الميزانية في العجز لسد أردني دينار مليون 450 مبلغ جمع بضرورة التدابير هذه عن المسؤولون ويدافع

 بعض وأدلى.متناسقة انتقادات االجتماعي التواصل ومواقع الرئيسية االتجاهات أظهرت وقد.المديونية من سيقلل والذي الخارجي
 والطويلة المتوسطة اآلثار أن إال، القصير المدى على "إيجابية" ستكون الخطوة هذه أن من الرغم على أنه مفادها بتصريحات االقتصاديين

 إعادة على العاديين الناس سيشجع الجديد القرار أن حمورو أب محمد .د األسبق المالية وزير وأوضح.بها التنبؤ السهل من ليس األجل
 على سلبي تأثير له يكون قد الطلب على االنخفاض هذا فإن أخرى ناحية من بينما، اإلنفاق وخفض االستهالكية عاداتهم في النظر

 .12للدولة الشركات هذه تؤديها التي الضرائب وعلى، االتصاالت شركات مثل، الشركات
 

 كافية بمشاورات تقم ولم دراسات لقياس األثرو ا استقصائية دراسات تجر لم الحكومة أن بحجة، "عشوائية" بأنها القرارات آخرون ووصف
 لها يكون أن يمكن فإنه، االستهالكية العادات "تهذب" سوف للحكومة األخيرة االقتصادية التدابير أن من الرغم وعلى .بذلك الشروع قبل
 .الطويل المدى على الميزانية إيرادات وعلى ،التجارية األنشطة على سلبي تأثير

 
 .األسرة لدخل المتزايد التقييد مسألة وتكمن، المتزايد الفقر ظاهرة تقبع األمر هذا وخلف

 
 الفقــــر
 حتى المستخدم الفقر خطو ه هذا زال وما، 2010 عام خالل فقر في يعيشون كانوا السكان من %14.4  أن إلى الرسمية التقديرات تشير
 غير أنهم على يصنفون والذين المملكة سكان من %18.6 أن إلى الدولي البنك من الخبراء من فريق أعدها دراسة وتشير .13هذا يومنا
 والمتوسطة المتوسط دون ما الدخل ذات األسر بعض ذلك في بما، المؤقت الفقر من عانوا قد السنوية الفقر تقديرات أساس على فقراء
 تحديد تم وقد . %33الفقر خط دون ما إلى حاد بشكل استهالكهم ينخفض الذين، السكان من اإلجمالي الجزء الرقم هذا ويشكل .الدخل

                                                           
10 http://www.alkawnnews.com/article/85179/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-

%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 

11 https://www.addustour.com/articles/962639-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87 
12 http://www.jordantimes.com/news/local/stakeholders-expect-negative-impacts-price-tax-hikes 

13 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2015/WP_11_EN_Jordan 
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 وليس ربعي أساس على فقراء أنهم على الناس من أكبر عدد ويصنف .للفرد دينارا   813.7 وبنح 2010 لعام الوطني السنوي الفقر خط 
 قضية زال يمثل ما الفقر أن األرقام هذه من نالحظ أن المهم ومن.الفقر من مؤقتة فترات األسر من العديد تواجه حيث، سنوي أساس على
 .األردنية لألسر بالنسبة كبيرة

 األسرة احتياجات لتلبية تكافح الخط هذا تحت األسر أن يعني الحرارية، وهذا السعرات نهج أساس على األردن في الفقر خط احتساب ويتم
 أعلى األسري اإلنفاق أن هي البيانات تكشفها التي المهمة الثانية والمسألة األسر. لهذه إضافي اهتمام إيالء السبب، يجب ولهذا األساسية.

 هامة مسألة وهذه الفرق. لتغطية رأسمالية أصوال   تبيع األسر أنو االزدياد، أ في آخذة االقتراض معدالت يدل على أن األسرة، بما دخل من
 .الحالية مستوياتها على عالوة األسرية النفقات زادت ما إذا مالحظتها ينبغي

 
 األسرة إنفاق متوسط

 450و، الغذائية المواد من االحتياجات تغطي دينار 3,500 منها، دينارا   10,250 حوالي األردن في لألسرة السنوي اإلنفاق متوسط يبلغ
لدخل ونفقات  مسح آخر أساس على احتسابها تم) الغذائية غير والخدمات للسلع دينارا  6,300 و ،الكحولية والمشروبات للسجائر دينارا  

 ارتفاع بعد، اإلنفاق في زيادة بوجود الحقة مؤشرات وجود من الرغم على (،0223األسرة من قبل دائرة االحصاءات العامة في العام 
 .الماضية األربع السنوات مدى على الثابتة والرواتب األسعار

 
 حجم متوسط وصل فقد، الماضيين العقدين خالل المواليد معدالت النخفاض نتيجة أنه إلى العامة اإلحصاءات لدائرة تقارير أشارت كما

 1,950,000 إلى أسرة 941,500 من األردن في األسر عدد وارتفع .2015 عام في فرد 4.8 إلى 2004 عام في فرد 5.4 من األسرة
 عند لألردن اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة لألسر النهائي االستهالك نفقات زالت وما. 0222الى  2004 من الفترة في أسرة

  .تقريبا   %80.6 مستوى
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  الدراسة منهجية.2 

 الوصف  2.1

 من به يسترشد ما وهذا بالتعاريف األولى تبدأ، المشروع لمنهجية متميزة مراحل خمس هناك فإن، أدناه البياني الرسم في موضحو ه كما
 في الثغرات سد وتشمل البيانات جمع مرحلة هي الثانية والمرحلة، المتاحة للبيانات األولي التمحيص عن فضال  ، األدبيات مراجعة خالل

 :يلي ما إلى باإلضافة البيانات

 القطاع وهيئات الحكومية الهيئات مختلف من متاحة إحصاءات خالل من ممكن حد اقصى إلى البيانات جمع تم :اإلحصاءات •
 .الخاص

 .مختلفة مصادر من صلة ذات بحثية أوراق جمع تم :الثانوية التقارير •

، الرئيسية القطاعات جميع في المصلحة أصحاب مع المقابالت ستستخدم، الفجوة والتقارير اإلحصاءات تسد ال حين :المقابالت •
 .الرئيسيين االقتصاديين المساهمين تمثل التي

 شخص 1,500 شملت الوطني المستوى على ممثلةاشتملت على استطالع رأي عينة  دراسة ميدانية إجراء تم :المسح الميداني •
 .المبارك رمضان شهر خالل وكذلك، وبعدها القرارات قبل األسري اإلنفاق بأنماط يتعلق بما األسرة مستوى على البيانات لجمع
 تم وقد .الوطني المستوى على ممثلة لتكون مناسب بشكل ترجيحها جرى ثم من، المحافظات مستوى على العينة توزيع تم حيث
 وبعد قبل اإلنفاق ومستويات، الغذائية وغير الغذائية المواد على اإلنفاق جزء من كل   تقييم لغاياتالميدانية  الدراسة تنظيم

 على التركيز وتشمل، المترافقة التبويبات بعض لميدانيةا الدراسة إطار في وستجرى .المبارك رمضان خالل وكذلك القرارات
 الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة على الزيادات بتأثير المتعلقة الرئيسية القضايا إحدى إن .والدخل األسرة وحجم التوظيف

 من محدد منظور استخدام يتم سوف، البيانات تحليل خالل ومن السبب ولهذا. الفقيرة الطبقة ضد موجها   ليس التأثير هذا أنو ه
 .المحدود الدخل ذات األسر

 
 باالستعانة وملئها، البيانات في الثغرات تحديد يمكن بحيث، عملية استراتيجية اعتماد الثغرات وتحديد البيانات مراجعة عند المهم من
 .األصلية البيانات تتوافر ال عندما بديلة مصادرب
 

 التحليل سيحاول بيانات من سيتوفر ما وبقدر .البيانات توافر على اعتمادا ونوعية كمية ستكون والتي، البيانات تحليل هي الثالثة المرحلة
 واالستنتاجات النتائج دمج ذلك وسيتبع، الجغرافي الواقع وكذلك األسر وخصائص تفصيالت مختلف إلى استنادا، البيانات فصل

 .النهائي التقرير هذا في تجميعها سيتم والتي، الرئيسية والتوصيات
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 المنهجية مراحل: 6 الشكل

 

 

 األدبيات عن عامة لمحة  2.2

 .المبيعات ضريبة لزيادة المستهلكين استجابة على تؤثر، السلع بعض على الطلب مرونة أن إلى عديدة وأبحاث اقتصادية نظريات تشير
 .14الضرائب تغيير عن الناجمة األسعار لزيادة استجابة، سلوكهم بتغيير المستهلكين قيام احتمال زاد الطلب مرونة زادت وكلما

 
 أكثر هم المستهلكين أن حيث .المستهلكين فعل رد على الضريبي التغيير فترة وكذلك، القرارات عن اإلعالن يؤثر قد، ذلك على وعالوة
 لها يكون األسعار في الزيادات أن إلى والمؤلفات األدبيات من الكثير وتشير .الدائمة الضريبية للتغييرات كاستجابة سلوكهم لتغيير عرضة
 الكمية استجابة الطلب مرونة وتقيس .15المختلفة السلع على الطلب مرونة على اعتمادا  ، االستهالكي اإلنفاق على مختلفة تأثيرات
 يمدد حيث، القصير المدى على نسبيا   مرن   الُمعم رة السلع على الطلب أن إلى نظرية أبحاث وتشير .المعينة السلعة سعر لتغيير المطلوبة

 .الُمعم رة سلعهم استخدام المستهلكون
 

 هذه شراء بمواصلة ملزمون المستهلكين ألن، القصير المدى على مرنا   ليس الُمعم رة غير السلع على الطلب فإن، ذلك من العكس وعلى
 الُمعم رة وغير الُمعم رة السلع من لكل الطلب مرونة وتميل .الغذائية المواد كحالة بدائل على السريع العثور في صعوبة يجدون وقد، السلع

                                                           
14 http://docplayer.net/48343862-State-sales-tax-increases-and-consumer-spending-after-the-great-recession.html 

15 Romer, C.and Romer, D. (2008). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. National Bureau of Economic 
Research.Souleles, N. (2002). Consumer Response to the Reagan Tax Cuts. Journal of Public Economics, 85: 99-120 
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 الُمعم رة السلع استبدال إلى ويضطرون الُمعم رة غير للسلع بدائل ويجدون عاداتهم المستهلكون يغير حيث، الطويل المدى على التحول إلى 
 أن من بدال   الوقت بمرور فائدة تُنتج التي، تحديدا   أكثر بشكلو أ بسرعة استهالكها يتم ال الذي هي الُمعم رة البضائع إن .16الوقت بمرور
 ويمكن ذلك منذ العكس هي، االستهالكية المواد ،الُمعم رة غير السلع بينما، توالثالجا اإللكترونياتك واحد استخدام في بالكامل ُتستهلك
 السلع أمثلة ومن .سنوات ثالث من أقل االفتراضي عمرها يبلغ التي تلكو أ، واحد استخدام في الفور على استهالكها يتم كسلع إما تعريفها
 والتوابل واألغذية التنظيف ومنتجات التجميل مستحضرات مثل تصنيعها انماط في التطور سريعة االستهالكية السلع الُمعم رة غير

 .17واألحذية والمالبس والمنسوجات
 

 "الشخصي االستهالك نفقات" من بيانات (0220) وهوانغ هوانغ" لالُمعم رة غير السلع على الطلب مرونة :التجريبية األدلة" كتاب يستخدم
 االستهالكية السلع على الطلب مرونة لتقدير 2006 إلى 1960 عام من الفترة في المتحدة الواليات في االقتصادية التحليالت لمكتب

 غير السلع فئات بين ومن .القصير المدى في نسبيا   مرن غير الُمعم رة غير السلع على الطلب بأن المكتب ذلك في ووجدوا .المختلفة
 بالنسيفورتي الباحثين من كل وقام .مرونة األكثرو ه الطاقة على الطلب وأن، مرونة األقلو ه المالبس على الطلب أن وجدوا، الُمعم رة
 االستقصائية الدراسة من المستمدة البيانات وباستخدام .الُمعم رة غير السلع من فئات عدة على الطلب مرونة بتقدير (1983) 18 وغرين
 من كل   والحظ .الُمعم رة غير السلع على الطلب لمرونة مماثلة نتائج (1993) 19 وويبر وباشارد بلونديل وجد فقد، األسري اإلنفاق حول
 في الشخصي االستهالك نفقات من بيانات باستخدام دراستهما في الُمعم رة غير السلع على الطلب لمرونة مماثلة تقديرات وهوانغ هوانغ

، مرن الُمعم رة السلع على الطلب أن على األدبيات في إجماعا هناك إن القول وخالصة.2006 إلى 1960 من الفترة في المتحدة الواليات
 .القصير المدى على مرن غير الُمعم رة غير السلع على الطلب وأن
 
 إنفاق على مختلفة آثار لها المتوقعة الضريبية التغيرات كانت إذا ما بدراسة (2002) وسوليليس (2008) ورومر رومر الباحثان قام

 الناتج من %1 تساوي التي المتوقعة الضريبية الزيادة أن (2008) ورومر رومر ووجد .الُمعم رة وغير الُمعم رة السلع على المستهلكين
 مدفوعا  ، الضريبي التغيير تنفيذ بعد أرباع تسعة من يقرب فيما %2.6 بنسبة االستهالكي اإلنفاق في بانخفاض ترتبط اإلجمالي المحلي

 .الُمعم رة السلع على االستهالكية النفقات في %8.6  بنسبة بانخفاض
 

دة ليست المستهلك وخصائص االستهالك أنماط أن األدبيات تالحظ، ذلك ومع  من رئيسية فئات أربع هناك أن علما   .األسر عبر موح 
 :الضريبية التغييرات من نظام إطار في المستهلكين إنفاق على أثرت التي الخصائص

 والرواتب العمل أسابيع وعدد العمل ساعات ومتوسط، العملية الحالة هذه الخصائص مجموعة وتشمل :األسرة لرب توظيف •
 .االستهالكي اإلنفاق تعكس كمؤشرات، والمهنة األجور وفوارق

                                                           
16

 Perloff, J. (2007). Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, 1
st

 edition. Prentice Hall. 
17 Perloff, J. (2007). Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, 1st edition. Prentice Hall. 

18
 Blanciforti, L. and Green, R. (1983). An Almost Ideal Demand System Incorporating Habits: An Analysis of Expenditures on Food and Aggregate Commodity Groups. 

The Review of Economics and Statistics 65: 511-515 
19 Blundell, R., Pashardes, P. and Weber, G. (1993). What Do We Learn About Consumer Demand Patterns from Micro Data? American Economic Review 83(3):570-
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 وحالة العاملين األفراد وعدد األسرة ودخل، لألسرة الضريبية االلتزامات المجموعة هذه تشمل :للمستهلك االقتصادية الخصائص • 
 .مسكنا ويمتلكون والمساعدات الرعاية يتلقون كانوا إذا وما، الفقر

 .أفرادها وعمر األسرة حجم على أساسي بشكل باالستناد :المستهلك وحدة تكوين •
 اإلنفاق على تؤثر كخصائص االجتماعية والحالة والتعليم والعرق والجنس العمر على بالتركيز :األسرة لرب السكانية التركيبة •

 .والتصنيف االستهالكي
 
 

 االستهالكي اإلنفاق جوانب: 2 الشكل
 

 
نفاق الحكومية المبيعات ضريبة زيادة.2015 اس، الندري :المصدر  .الكبير االقتصادي الركود بعد المستهلك وا 

 
 وخدمات سلع على ستنفق أطفاال   تضم التي األسر فإن، المثال سبيل وعلى .20وتكوينها األسرة لحجم تبعا االستهالكي اإلنفاق يختلف
 بإنفاق بقوة األسرة دخل ويرتبط .21أطفال لديها ليس التي األسر من للصعوبات احتماال   أقل وتعتبر ،األطفال رعاية خدمات مثل، معينة

 الدخل مستويات ذات األسر من، 23المختلفة السلع أنواع على أكثر ستنفق األعلى الدخل مستويات ذات فاألسر .22المستهلكين
                                                           

20
 Ding, Li. (2006). United States Household Consumption, A Comprehensive Analysis. University of Maryland. 

Durgeuner, S, Ellinger, P. & Arends-Kuenning, M. (2007). Effects of Changes in Income on Changes in Consumption: An Empirical Investigation for Illinois Farm 
Households. American Agricultural Economics Association. 

21 Ding, Li. (2006). United States Household Consumption, A Comprehensive Analysis. University of Maryland. 
22 Durgeuner, S, Ellinger, P. & Arends-Kuenning, M. (2007). Effects of Changes in Income on Changes in Consumption: An Empirical Investigation for Illinois Farm 

Households. 
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 المبيعات ضريبة زيادة مع خاصة الدخل في للتغيرات عرضة الفقر خط تحت تقع التي األسر تكون أن المرجح ومن .24المنخفض 
 .25التراجعية

 عالقة ذات األسرة رب قبل من المتحصلة العائدات أن حيث .26األسرة لرب العملية الحالة لخصائص تبعا   االستهالك يختلف أن يمكن كما
 على ستؤثر المهنة وطبيعة السنة في العمل أسابيع وعدد، العمل ساعات متوسط فإن، ذلك إلى وباإلضافة .27االستهالكي اإلنفاق مع قوية

 .28المستهلك سلوك

  

                                                                                                                                                                                           
23 Baker, Scott R. (2014). Debt and the Consumption Response to Household Income Shocks. Stanford University. 

Blinder, A. (1981). Temporary Income Taxes and Consumer Spending. Journal of Political Economy, 89 (11): 26-53. 
Ding, Li. (2006). United States Household Consumption, A Comprehensive Analysis. University of Maryland. 

Shapiro, M. and Slemrod, J. (1993). Consumer Response to the Timing of Income: Evidence from a Change in Tax Withholding. National Bureau of Economic 
Research. 

24
 Aguiar, M. and Bils, M. (2011). Has Consumption Inequality Mirrored Income Inequality? National Bureau of Economic Research 

25 Meyer, B. and Sullivan, J. (2012). Identifying the Disadvantaged: Official Poverty, Consumption Poverty, and the New Supplemental Poverty Measure. Journal of 
Economic Perspectives, 26(3): 111-136. 

26 Attanasio, O. and Weber, G. (1993). Consumption Growth, the Interest Rate, and Aggregation. The Review of Economic Studies. 
Bean, C. and Pissarides, C. (1993). Unemployment, Consumption, and Growth. European Economic Review 

27 Baker, Scott R. (2014). Debt and the Consumption Response to Household Income Shocks. Stanford University. 
Blinder, A. (1981). Temporary Income Taxes and Consumer Spending. Journal of Political Economy, 89 (11): 26-53. 

Ding, Li. (2006). United States Household Consumption, A Comprehensive Analysis. University of Maryland. 
Shapiro, M. and Slemrod, J. (1993). Consumer Response to the Timing of Income: Evidence from a Change in Tax Withholding. National Bureau of Economic 

Research. 
28 Carroll, Christopher. (1994). How Does Future Income Affect Current Consumption? Quarterly Journal of Economics 
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 الدراسة محددات.3 

 
 :المحددات بعض وجود لوحظ، ذلك ومع .المقترحة المنهجية البحث اتبع فقد، الدراسة أهداف إلى لالستجابة محاولة في

 بصورة تتأثر ال االستهالكية العادات بعض أن إذ، شباط شهر قرارات بعد تقريبا   مباشر بشكل للدراسة الزمني اإلطار بدأ :الوقت •
 شملته الذي المبارك رمضان شهر أن الى إضافة .العادات هذه من والمتغير الثابت رصد يصعب ولهذا، بالمتغيرات فورية

 .السنة شهور بقية على تنطبق ال والتي به الخاصة الفريدة اإلنفاق عادات من بمجموعة يمتاز الدراسة

 على القدرة أن يعني وهذا .المطلوبة الزمنية للفترة شاملة بيانات تقديم من المملكة عبر الجهات جميع تتمكن لم :اإلحصائيات •
 التمكن أجل من الوطني الصعيد على ميدانية دراسة إعداد تم ولهذا .دائما متاحة ليست القطاعات عبر كافو نح على المقارنة

 .شباط شهر في المتخذة الحكومة بسياسات تأثرت التي اإلنفاق عادات حول، األسر من الراجعة التغذية وتلقي قياس من

في  فرد موزعين على أسر 2222على المستوى الوطني شملت استطالع أراء  تم اجراء دراسة ميدانية :المسح الميداني •
 .المحافظات مستوى على أعمق رؤىالمسح الميداني توفير  إجراء شأن من وكان، المحافظات كافة

 من يجعل مما، المؤسسات مختلف لدى الجغرافية والمناطق الزمنية الجداول مختلف استخدام يتم :البيانات بين المقارنة قابلية •
 .بديال   خيارا   لألسر المباشرة الميدانية الدراسة كانت ولهذا .البيانات مقارنة الصعب

 بعض الستخالص محاولة في مقابالت إلجراء اللجوء تم، إحصائية بيانات فيها تتوفر لم التي الحاالت في :المقابالت •
 إحصائية بيانات تقدم لم فإنها، البيانات تأكيد في مفيدة المعلومات الواردة في المقابالت كانت حين وفي. الشاملة االتجاهات

 .الجغرافي المستوى على مفصلة

 قرارات من مجموعة مع الحالو ه هذا وكان .تفصيلها يسهل وال، دائما واضحة ليست االقتصادية القرارات إن :القرارات تعقيد •
يحتسبوا  أن يجب الذين المستهلكين ع وجود أثر علىوم ،المواد من واسعة مجموعة تضم إذ، الجمركية والرسوم المبيعات ضريبة
 ة،البندور  مثل المنتجات موسمية هناك فإن، القرار صنع عملية تعقيد إلى واضافة .الشاملة االقتصادية القرارات ظل في اثارها

 .المبارك رمضان شهر خالل المنزلي اإلنفاق وزيادة التسوق في التوسعو أ

 عن الناتجة المتغيرة المستهلك أنماط بين التمييز أحيانا   الصعب من كان فقد العام االقتصادي التباطؤ ظل في :اآلثار عزل •
 هذه عزل في مفيدة الميدانية الدراسة وكانت .الحكومية شباط شهر قرارات لحزمة مباشرة كنتيجة أتت التي وتلك، شامل تقشف

 .الزمنية الفترة تلك عن التحديد وجه على األسر سؤال طريق عن، التغييرات
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 عامة لمحة.4

 

 الكلي االقتصاد  4.1

   عام وحتى 2010 عام منذ ولكن ،%6.5 نسبته ما 2009 و 2000 عامي بين األردن في اإلجمالي المحلي الناتجو نم متوسط بلغ
 وقد .االقتصاديو النم يتجاوز بمعدل األردن في العام الدين إجمالي ارتفع فقد، ذلك على وعالوة .فقط %2.5 والنم متوسط كان  2016

 .0222 عام في %61  وبنح مقارنة 2016 عام نهاية في %95  بلغت اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدين من نسبة إلى ذلك أدى

 اإلجمالي المحلي للناتج القطاعي التوزيع: 2 الشكل

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
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  المُنِتج أسعار مؤشر 
 في االتجاهات الُمنِتج أسعار مؤشر ويظهر .المنتجة الجهةو أ الجملة مستوى على المقاسة لألسعار مرجح مؤشرو ه الُمنِتج أسعار مؤشر إن

 .السلع وأسواق التحويلية والصناعات، الجملة أسواق

 بالنسبة األسعار تقلبات يحددان كليهما أن من الرغم وعلى، اقتصاديان مؤشران هما الُمنِتج أسعار ومؤشر المستهلك أسعار مؤشر إن
 البضائع لتلك جمعها يتم التي األسعار أنواع وفي، والخدمات السلع من المستهدفة مجموعاتهما تكوين في يختلفان فإنهما، والخدمات للسلع

 .المختلفة والخدمات
 المؤشر هذا ويعتبر .للُمنتجين الكامل اإلنتاج على الُمنتج أسعار مؤشر ويركز .المستهدفة والخدمات السلعو ه المؤشرين بين األول الفرق
 السلع كذلك يشمل بل، كاستثمارو أ الخاصة عملياتهم في كمدخالت المنتجون يشتريها التي والخدمات السلع فقط يشمل وال، جدا   واسعا  

 السلع المستهلكين أسعار مؤشر يستهدف، المقابل وفي .الُمنتج من مباشرة وبصفة، التجزئة تجار من المستهلكون يشتريها التي والخدمات
 .ذلك الُمنتج أسعار مؤشر يشمل ال بينما الواردات المستهلكين أسعار مؤشر ويشمل .لالستهالك شراؤها يتم التي والخدمات

 
 ألن، المنتج لعائد والضرائب المبيعات تضمين يتم ال الُمنتج أسعار مؤشر ففي .األسعار في يكمن المؤشرين بين الثاني الجوهري والفرق
 ألن والمبيعات الضرائب المستهلكين أسعار مؤشر يشمل، ذلك من العكس وعلى .مباشر بشكل بالفائدة الُمنتج على تعود ال العوامل هذه
 .والخدمات السلع اجل من المزيد دفع إلى االضطرار خالل من، المستهلك على مباشرة تؤثر العوامل هذه
 

 عام سابقه مع مقارنة كبيرا   ارتفاعا   2017 عام وشهد، العام هذا من وشباط  الثاني كانون شهري بين ارتفاعا   الُمنتج أسعار مؤشر شهد وقد
 .اتجاهه فيو يحذ ألن يميل الذي المستهلكين أسعار مؤشر في الحالو ه كما، رئيسيا   مؤشرا   عموما   الُمنتج أسعار مؤشر ويعتبر .2016
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 السنة حسب الُمنتج أسعار مؤشر: 2 الشكل 

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر

 
 2017 الشهر حسب الُمنتج أسعار مؤشر: 5 الشكل

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
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 بالربع مقارنة  %1.4 بنسبة 2017 عام من األول للربع الجملة تجارة ألسعار العام القياسي الرقم ارتفاع إلى ةيالرسم البيانات تشير 
 بنسبة "النارية والدراجات غيارها وقطع المحركات ذات المركبات بيع" مجموعة أسعار ارتفاع إلى ذلك ويعود .2016 عام من األخير
 ومنتجات والمالبس المنسوجات بيع" ومجموعة، %1.6 بنسبة " والتبغ والمشروبات واألغذية والحبوب الزراعية الخام المواد بيع"و، 0.3%
 ،%19.8النسبية أهميتها بلغت حيث ،%2.6 بنسبة“ البناء ومواد والمعادن الوقود بيع ”ومجموعة ،%4.0 بنسبة "الشخصية اإلسكان
 مع %2.9 بنسبة  "واللوازم والمعدات اآلالت بيع" مجموعة أسعار انخفضت، عينه الوقت فيو  .التوالي على 20.8% ،10.9%،39.2%

  %9.3.   نسبية أهمية

 
 الحدود ضمن زاال ما لكنهما ،0222عام  من أعلى نسبي تضخم مستوى أظهرا وقد الُمنتج أسعار ومؤشر المستهلك أسعار مؤشرو ويبد

 .المقبولة

 حوالي تنفق األردن في األسر أن إلى تشير، واإلنفاق الدخل عن بيانات ،0222م عا في أصدرت قد العامة اإلحصاءات دائرة أن وُيذكر 
 فيها يكون التي واألسر األسرة رب النساء فيها تكون التي األسر بين ملحوظ فرق وجود مع، سنة كل تكسب مما أكثر أردني دينار 1000 
 األسرة رب النساء فيها تكون التي األسر وتكسب .اإلحصاءات عن نتج حسبما واإلنفاق السنوي الدخل متوسط حيث من األسرة رب الرجال
  زهاء وتنفق دينارا   9,573 حوالي األسرة رب الرجال فيها يكون التي األسر تكسب بينما ،دينارا   8,326 ونح وتنفق دينارا   7,193 حوالي

 .سنويا   دينارا    10,544

 

 المستهلك أسعار مؤشر
 المستهلك أسعار مؤشر شهد وقد .والخدمات السلع من لسلسلة المستهلكون يدفعها التي األسعار في التغيرات المستهلك أسعار مؤشر يقيس
 انعكس والذي، 2016 عام في جرى وكما انكماشا   أظهرت أخرى سنوات هناك أن من الرغم على، الماضي العقد مدى على مطردة زيادة
  2017.  عام في
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 السنة حسب المستهلك أسعار مؤشر: 9 الشكل 

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر

 
 

 :يلي ما 2017 عام من األولى األشهر على مفصلة نظرة أظهرت

 2017 عام من األولى الستة لألشهر المستهلك أسعار مؤشر: 01 الشكل

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر

 
 انخفض قد المستوى هذا أن من الرغم على، وشباط الثاني كانون شهري بين التضخم مستوى في متوقعة غير قفزة مع 2017 عام بدأ

 انكماشا   الواقع في شهد 2016 وشباط الثاني كانون بين تحول أكبر وشهد .تصاعد في ظل السنة لهذه العام االتجاه أن إال، آذار في قليال  
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 أسعار مؤشر في عام انخفاض هناك وكان .شباط في 113.9 إلى الثاني كانون في 115.2 من المستهلك ألسعار القياسي الرقم في 
 .وحزيران أيار شهري خالل أخرى مرة ببطء االرتفاع في بدأ لكنه ،نيسان في المستهلك

 
 الشهر مع مقارنة %4.56  بنسبة العام هذا من شباط شهر في بشرائها العادية األردنية األسرة قامت التي والخدمات السلع أسعار وارتفعت

 ذات والمواد والوقود الغذائية المواد أسعار تذبذب يستثني والذي األساسي التضخم بأن اإلحصاءات أظهرت كما .الماضي العام من نفسه
 .%2.93 بنسبة ارتفع قد واإلنارة النقل مثل الصلة

 والتجارة الصناعة وزارة اتخذتها التي اإلجراءات بعد وذلك، السلع من %81 أسعار انخفضت، 2017  عام من األول الثلث وخالل
 كشفت فقد، المواد هذه أسعار انخفاض أكد العام القطاع أن من الرغم وعلى .الخاص القطاع في المعنية األطراف مع المستمر والتنسيق
 ذلك انعكس كما .والجمركية الضريبية القرارات من سلسلة صدور بعد المعيشية األسر إنفاق في تأثير وجود عن لألسر الميدانية الدراسة
 إلى يعد لم انه إال آذار في التراجع من الرغم وعلى، وشباط الثاني كانون بين قفزة هناك كانت حيث، المستهلك أسعار مؤشر على

 .الثاني كانون مستويات

 أما .2016 عام من نفسها بالفترة مقارنة%3.8  بنسبة 2017 عام من األولى الثالثة لألشهر المستهلك أسعار متوسط ارتفع وقد
 %16.4 والمعلبة المجففة والبقوليات والخضراوات، %15.6 بنسبة النقل فهي الزيادة هذه في ساهمت التي الرئيسية السلعية المجموعات

 التي الرئيسية السلع مجموعة فان، ذلك غضون وفي .10.8% بنسبة والصحة، 2.1% بنسبة واإليجارات، %9.0 بنسبة والسجائر والتبغ
 ومنتجات  %3.6 بنسبة والمالبس  %7.8بنسبة والمكسرات والفواكه  %7.0بنسبة والدواجن اللحوم شملت أسعارها في انخفاضا شهدت
 ارتفاعا مسجال 124.7 بلغ فقد، 2017آذار لشهر المستهلك أسعار لمؤشر األساسي للتضخم بالنسبة أما . %0.7بنسبة والبيض األلبان
 .2016  عام من نفسه بالشهر مقارنة %3.1 بنسبة

 لشهر، التضخم ،المستهلك أسعار متوسط ارتفاع إلى العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادر األردن في التضخم عن الشهري التقرير ويشير
 النقل فكانت الزيادة هذه في ساهمت التي الرئيسية السلع مجموعات أما. 2016 عام من نفسها بالفترة مقارنة %4.3  بنسبة 2017 آذار
 0.2% بنسبة واإليجارات، %11.2 بنسبة والسجائر والتبغ، %23.0 بنسبة والمعلبة المجففة والبقوليات الخضراوات، %18.0 بنسبة

 والفواكه، %10.4 بنسبة والدواجن اللحوم أسعارها في انخفاضا شهدت التي الرئيسية السلع مجموعات وشملت .22.2% بنسبة والصحة
 انخفض فقد، الشهري المستوى على أما .1.0% بنسبة والبيض األلبان ومنتجات، 3.2% بنسبة والمالبس، 3.3% بنسبة والمكسرات

 هذا في ساهمت التي الرئيسية السلع أما .2017 شباط السابق بالشهر مقارنة %0.3  بنسبة 2017 آذار لشهر المستهلك سعر متوسط
 بنسبة والبيض األلبان ومنتجات، 1.5% بنسبة والدواجن واللحوم  %3.8بنسبة والمعلبة المجففة والبقوليات خضراواتال فهي االنخفاض

 التي الرئيسية السلع مجموعات كانت، ذلك غضون وفي .1.1% بنسبة البحرية والمنتجات واألسماك، 0.5% بنسبة والمالبس، 1.2%
 والزيوت0.2 % بنسبة ومنتجاته السكر%0.2  بنسبة والسجائر والتبغ، %1.6 بنسبة والمكسرات الفواكه تشمل أسعارها في زيادة شهدت
 %0.3.  بنسبة والدهون
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 ميزانيةو أ األردنية األسرة بميزانية يتعلق بما االتجاه في كبيرا تغيرا يعني ماو وه، السلبي التضخم من عامين بعد هذه التضخم موجة وتأتي 
 %3 مستوى عند اإليجابي التضخم ويعتبر .االقتصادي الركودو أ االنكماش على مؤشرا   السلبي التضخم يكون ما وغالبا   .العامة الحكومة

 .مثاليا  

 محسوبا اإلجمالي المحلي الناتج من ويزيد، الديون عبء من ويقلل المحلية اإليرادات يزيدو فه .العامة للمالية جيدا   النسبي التضخم يعتبر
 برنامج أهداف أهم أحد تحقيق على يساعد كما ،اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة الدين خفض على يساعد مما، الجارية باألسعار
 .النقدي االستقرار على سلبي تأثير له يكون قد التضخم معدل في المفاجئو النم فإن، ذلك ومع .الدولي النقد لصندوق االقتصادي اإلصالح

 .التضخم لكبح المركزية البنوك تستخدمها التي األدوات إحدى وهي، الدينار على الفائدة سعر بالفعل المركزي البنك رفع وقد

 
 المحدد المنتج حسب المستهلك أسعار مؤشر: 00 الشكل

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
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 :االقتصادية القطاعات مختلف على تفصيال أكثر نظرة يلي ما في

 

 الصناعي القطاع 4.2 

 قيمته من %30 يمثل ماو وه، مبيعات كضريبة دينار مليار 1.3 من أكثر يدفع الصناعة قطاع أن إلى األردن صناعة غرفة أشارت
 .29شخص 002222 من أقل فيه ويعمل، األردن في اإلجمالي المحلي الناتج ربع بحوالي الصناعي القطاع ويسهم .المضافة

 مجلس وأعاد%8.  إلى البناء في المستخدمة الصلب أعمدة على المبيعات ضريبة بتخفيض سابق قرار عن الوزراء مجلس تراجع وقد
 .المجلفن الحديد ولفائف الصلب ألواح على المبيعات ضريبة تخفيضات ألغى كما  %16إلى الضريبة معدل الوزراء

لى  من تخفيف إجراء منها مقصودا كان والتي، للجدل إثارة أقل مختلف نوع من الزيادة تكن فلم، المبيعات ضرائب في الزيادة جانب وا 
، دينارا 220 إلى دينارا 190 من دينارا 30 بمقدار الشهري لألجر األدنى الحد زيادة عن حديثهم معرض في الخبراء بعض وقال .الحكومة

 يؤثر قد أنه إلى نقاد يشير كما، المرتفعة المعيشة تكاليف لتعويض يكفي ال فإنه، الصحيح االتجاه في خطوة القرار أن من الرغم على انه
 على األخيرة للتعديالت المتوقعة اآلثار إزاء متباينة فعل ردود عن القطاعاتو ممثل وأعرب .للصناعة التنافسية القدرة على الواقع في سلبا

 .المبيعات وضريبة الجمركية الرسوم تنظم التي األنظمة

 أن حين في ،%20إلى %15 من للسيارات غيار قطع وعدة ،%15إلى %10 منة الثقيل السيارات رفع آالت الحكومية الزيادة شملت كما
 والرافعات النقل وشاحنات  للنقل المقفلة والشاحنات الصغيرة اب البيك شاحنات ذلك في بما، أطنان 5 من أقل تزن التي السيارات أسعار

 فرض أن إلى األردنية الحرة المنطقة في المستثمرون وأشار%5.  برسوم مشمولة اآلن فهي، الضريبة من معفاة سابقا كانت والتي الشوكية
 اللوجستية الخدمات شركات على المترتبة التكاليف من سلبا زاد قد أطنان 5 عن وزنها يقل التي المركبات على %5 بنسبة جمركية رسوم

 .30يتوقعونه المستثمرون يكن لم ماو وه.المركبات هذه على كبيرا اعتمادا تعتمد التي البناء مجال في االستثمارات وشركات

 بشكل تسير فيهما القرار صنع عملية ان إذ األخرى القطاعات يواكبان ال فهما .الرد في بطيئان والتجارة الصناعة قطاعي من كل   ويعتبر
 فسوف االرتفاع في التكاليف استمرت إذا أنه على تتمحور التوقعات فإن، ذلك ومع .طويال زمنا لهما الفعل رد إبداء ويستغرق، بطيء
 .الصناعة على سلبي تأثير لها يكون

 :الحكومة قرار من كبيرة فورية آثارا نرى ال فإننا، أدناه الصناعي اإلنتاج كمية مؤشر إلى وبالنظر

  

                                                           
29 http://www.jordantimes.com/news/local/manufacturing-diversification-key-boosting-export-revenues- percentE2 percent80 percent94-study 

30 http://www.jordantimes.com/news/local/housing-developers-say-new-customs-duties-harmful-food-traders-assured 
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 0222-0222 لألعوام مختارة ألشهر الصناعي اإلنتاج مؤشر 5: الجدول 
 2016 العام التغيير الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء تزويد التصنيع المحاجر واستغالل التعدين

 الثاني كانون 1.38- 116.16 89.40 107.74

  شباط 5.50 117.37 99.44 111.12

  آذار 6.30- 109.41 93.83 69.50

  نيسان 12.87 121.20 102.15 60.79

  أيار 6.45- 119.83 95.01 101.40

    2017 

  الثاني كانون 4.10- 123.50 86.83 108.27

 شباط 4.64 123.58 91.66 118.77

  آذار 1.93- 112.54 90.28 116.98

  نيسان 5.49 123.78 95.55 115.61

  أيار 1.13- 124.52 91.11 114.35

 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
 

 االتصاالت قطاع  4.3

 الضريبة معدل رفع مما، والمتنقلة الثابتة اإلنترنت خدمات على  %100بنسبة المبيعات على ضريبيا   إعفاء   شباط شهر في الحكومة ألغت
 شرائح شراء على أردني دينار 2.6 قدرها ضريبة فرض الوزراء مجلس قرر، ذلك إلى باإلضافة  %318 .أصل من %16 إلى فعليا  

 .0222ط شبا 15 من اعتبارا   تدفع لمرة واحدة الحقا   المدفوعةو أ مسبقا   المدفوعة الجديدة المحمولة الهواتف
 

    تبلغ والمكالمات المحمولة الهواتف على مبيعات ضريبة هناك كانت أنه علما   %26. إلى %24 من المحمول الهاتف خدمات وارتفعت
 الصوتية الخدمات في المشاركة ومعدل، سنويا   %24 وه الدخل ضريبة معدل فإن االتصاالت شركات على الضرائب حيث ومن 16%.
 ثالث االتصاالت قطاع في وتعمل .واحدة لمرة تدفع والتي الترخيص رسوم إلى إضافة هذا .سنويا   %10 على تزيد التي المحمولة للهواتف
 الهاتف مشتركي عدد ويبلغ .الرابع والجيل الثالث للجيل مختلفة إنترنت وخدمات المحمولة للهواتف الصوتية الخدمات تقدم رئيسية شركات
 .مشترك مليون 8.7 حوالي اإلنترنت اشتراكات عدد ويبلغ، مشترك مليون 16 من أكثر المحمول

 
 بنهاية اشتراكا   مليون 16.7 المحمولة الهواتف اشتراكات بلغت فقد االتصاالت قطاع تنظيم هيئة قبل من المتاحة األرقام ألحدث ووفقا  
 نهاية بحلول %87 السكان عدد مع اإلنترنت انتشار نسبة بلغت وقد، الحقا   بالدفع يقومون شخص مليون 1.2 زهاء بينهم، 0222أيلول
 .مستخدم مليون 8.6 ونح مع 2016 عام من الثالث الربع

                                                           
31 http://www.jordantimes.com/news/local/gov percentE2 percent80 percent99t-raises-minimum-wage-hikes-taxes-tobacco-telecom-services 
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 واالشتراكات المحمول الهاتف خدمات 6: الجدول
 التغييرات بعد قبل الوصف

 %26 %24 المحمول الهاتف خدمة

 خط لكل فلس 2.600 إضافة %0 يباع جديد خط لكل المحمول الهاتف اشتراك خدمة

 2017، االتصاالت قطاع تنظيم هيئة :المصدر
 

 بنسبة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع مساهمة ومع، الحكومة قرارات أثر عن كاملة دراسة االتصاالت قطاع تنظيم هيئة وتجري
 االستثمارات خفض تعني قد الضريبية الهياكل في التغييرات فإن، عصرية ضرورة المحمولة الهواتف وباعتبار، االقتصاد من  14%
 من الحد خالل من القطاع على تؤثر قد بدورها والتي، الشركات على سلبيا   التأثير يكون أن المتوقع ومن .المتاح الدخل وانخفاض والكفاءة

 .االستهالكي اإلنفاق من قليال   الحد عن فضال  ، الخدمات لتحسين بها القيام في الشركات ترغب التي الرأسمالية االستثمارات
 

 السنوات مدى على اإليرادات في تراجعا   (وأورانج وزين، أمنية شركةالمزودين ) من المقدمة بالبيانات ممثال   االتصاالت قطاع شهد وقد
 :يلي ما االتصاالت شركات عنها أبلغت التي اإلجمالية اإليرادات وتشمل.2014 عام مستويات من الماضية القليلة

 
 

  أردني دينار/باألشهر اإليرادات إجمالي: 07 الشكل

 
  2017 االتصاالت قطاع تنظيم هيئة :المصدر
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 يدل مما، االنخفاض في آخذ القطاع إيرادات إجمالي أن الواضح فمن، شباط شهر قرارات بعد وكبير محدد انخفاض هناك يكن لم حين في

 .النمو انخفاض خطر يواجه القطاع أن على

 
  2017 ولغاية 2014 عام من القطاع إيرادات مقارنة 7: الجدول

 2017 – 2014 األعوام بين الفرق المجموع

  ثاني كانون 0.8%-

 شباط 0.8%

  آذار 1.0%-

  نيسان 0.8%-

  أيار 1.0%-

 2017 االتصاالت قطاع تنظيم هيئة :المصدر

  7102و 7102اشهر  8: مقارنة بين اول 8الجدول 

 المجموع ضريبة مبيعات عامة ضريبة مبيعات خاصة ضريبة دخل السنة

2016 34,304,559 64,432,322 43,015,259 141,752,141 

2017 23,737,793 55,217,714 43,436,626 122,392,134 

 %14- %1 %14- %31- االرتفاع/االنخفاض %

 2017 : وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالمصدر

  7102و 7102اب  –: مقارنة بين شبلط 9الجدول 

 المجموع ضريبة مبيعات عامة ضريبة مبيعات خاصة دخلضريبة   السنة  

2016 25,941,670 48,446,033 33,267,459 107,655,162 

2017 17,632,882 41,281,538 33,091,426 92,005,846 

 %15- %1- %15- %32- االرتفاع/االنخفاض %

 2017: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصدر

 

. 32%بضريبة الدخل بنسبة  حادالحظ ان هناك انخفاض ي 0222 من اول ثمانية اشهرو  0222 من العام بين اول ثمانية اشهرالمقارنة 
بالنسبة لضريبة المبيعات العامة. بشكل عام انخفضت  2%انخفاض و ، 26%بالنسبة لضريبة المبيعات الخاصة هناك انخفاض بنسبة اما 
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 0222اب(  –بعد قررارات الحكومة بشهر شباط )اذار  مناالشهر ب وبالمقارنة .26%ت بنسبة ايرادات الحكومة من قطاع االتصاال 
 بنفس الطريقة. يسيرالحظ ان االتجاه ي 0222ومقارنتها بنفس االشهر من 

 

 الزراعة قطاع  4.4

 وضرائب المياه في كبير بدعم األردنية الزراعة وتحظى، لألردن السنوي اإلجمالي المحلي الناتج من 3.2-3%وبنح الزراعة قطاع يساهم
 التي الصافية القيمة تضعف واإلعانات اإلعفاءات هذه وجميع .الوافدة العمالة وكذلك والمدخالت المكونات على االستيراد ورسوم التصدير
-3 األردنيون ويشكل .سيعاني القطاع فإن اإلضافية الضرائبو أ اإلعانات هذه من أي إزالة عند فإنه، ذلك إلى وباإلضافة .القطاع يوجدها

 .القطاع هذا في العمال من فقط 4%
 

 ويبلغ .دينار مليار 2 مبلغ الواردات تجاوزت حين في، فقط دينار مليون 530 قيمته ما 2016 عام في الزراعية الصادرات إجمالي وبلغ
 والمعدات والبذور الحشرية المبيدات مثل بالزراعة المتعلقة الواردات أدرجت ما إذا دينار مليار 2.3 حوالي الزراعي التجاري العجز

 من  250,000و البندورة من 870,000 منها الزراعية المنتجات من طن مليون 2 من أكثر ،2015 عام في األردن انتج وقد .الزراعية
 .32الخيار

 
 قال حيث، الحكومة إعالنات من واالستياء باالستنكار األردن في والزراعية الريفية المناطق في الزراعي القطاع فعل ردة اتسمت وقد 

 المنتجين على سلبا   ستؤثر الزراعة قطاع على إضافية وضرائب رسوم أي إن العوران محمود األردن في المزارعين اتحاد رئيس
 لتسويق سنوات عشر منذ يكافحون كانوا الذين المزارعين على اإلنتاج تكاليف زيادة إلى الجديدة الرسوم وأدت .سواء حد على والمستهلكين

 .منتجاتهم
 

 300 دفع العمل أصحاب من ُيطلب سوف الزراعي للقطاع إعفاء وبموجب الرسوم في الزيادات بعض من التخفيف الحكومة حاولت وقد
 .مصرفي كضمان أردني دينار 200 إلى إضافة، معهم البقاء في الراغبين الوافدين للعمال العمل تصاريح لتجديد فقط أردني دينار

 
 مصادر وصرحت .العمل وزارة أرقام بحسب قانوني غير عامل مليون منهم، وافد عامل مليون 1.4 حوالي األردن في العاملين عدد ويبلغ
 تبلغ سنوية بتحويالت يقومون التصاريح هذه يحملون الذين العمال أن إلى مشيرة، عمل تصريح ألف 400 حوالي أصدرت أنها الوزارة

 رسوم تخفيض وسيتم .كما ذكر سابقا   بالخارج العاملين األردنيين من تأتي التي التحويالت مبلغ نصف وتساوي، دينار مليار 1.1ونح
 .مسمى غير أجل إلى المملكة بمغادرة الوافد العامل رغب إذا %60 بنسبة العمل أصحاب على تفرض إضافية تكاليف وأية التصاريح

                                                           
32 http://www.jordantimes.com/news/local/stakeholders-expect-negative-impacts-price-tax-hikes 
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 الزراعي اإلقراض مؤسسة خالل من سهلة بقروض المزارعين دعم إلى كذلك ستوجه التصريح رسوم عائدات أن العمل وزارة بيان وأوضح 
 .33الزراعية المخاطر إدارة وصندوق

 
 أعربوا الذين، الزراعي القطاع شرائح مختلف لدى األمل بخيبة إحساسا   الوافدين العمال تصاريح رسوم يوحد جديد حكومي قرار أثار وقد
 الغذائي األمن تعريض إلى الزراعي الناتج انخفاض وسيؤدي.األردن في الزراعة "إبادة" أسموه بـما السياسات صناع لقيام األسف عن

 .34للخطر للمملكة
 

 وترك، القطاع من الخروج على دفعهم إلى، لمنتجاتهم التسويقية البوابات غياب جانب إلى، المزارعين على اإلضافية المالية األعباء وتؤدي
 .واحتكارها األساسية الغذائية المواد الستيراد مفتوحا   الباب

 

 والمياه الكهرباء 4.5 

 
 معدالت ستشهد والتي الكهرباء لتعريفاتو سيناري اعتمدت أنها والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة أعلنت، 2016 األول كانون أواخر في

 بلغ حال في القطاعات لجميع التعرفة من ستزيد أنها حين في، والفقيرة الوسطى الطبقتين شرائح والمقصود الرئيسيين للمستهلكين منخفضة
 تكبدت عندما، 2012 عام منذ الوقود دعم من التدريجي التخلص في الحكومة بدأت وقد .فأعلى دينار .3 الخام النفط برميل سعر

 الثقيل النفط على االعتماد إلى البالد واضطرت، كامل بشكل المصري الغاز إمدادات توقف بعد بالمليارات خسائر للكهرباء الوطنية الشركة
 .الكهربائية الطاقة لتوليد المكلف

 
 .الخزينة إلى سنويا   دينار مليون 41 ايراد إلى ستؤدي سعره في واحد قرش بمقدار زيادة أن يالحظ، بالوقود يتعلق وبما

 
 إلى الواحد اليوم في فلسا   264 من المحاجر واستغالل التعدين قطاع في ساعة/كيلوواط كل سعر تخفيض سيتم، السيناريو هذا وبموجب
 تغيير أي تطبيق يتم لن حين في، فلسا   170 إلى 197 من المعدل سينخفض، الليلية للطاقة وبالنسبة .22.0% بنسبة أي، فلسا   237
 .فلسا   298 اآلن سعره يبلغ والذي الذروة فترات في الِحمل على األسعار على

 
 خالل ساعة /كيلوواط لكل دينار 0.124 مبلغ فولتو كيل 132 العالي الجهد ذات بالشبكات المرتبطة األخرى الكبيرة الصناعات وستدفع
 وبقيت، ساعة/للكيلوواط دينار 0.109 عند تغيير دون الليلية التعرفة ظلت حين في، ساعة/كيلوواط لكل دينار 0.133 أصل من، النهار
 .ساعة/كيلوواط لكل فلس 298 عند الذروة فترات في الِحملفي  نفسها القيمة

                                                           
33 http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-raises-minimum-wage-hikes-taxes-tobacco-telecom-services 

34 http://jordantimes.com/news/local/agriculture-sector-leaders-decry-new-guest-worker-permit-fees 
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 ذلك في بما، واعلى شهريا   كيلوواط 1000 تستهلك التي السكنية غير الفئات على التخفيض تطبيق سيتم، العاديين للمشتركين وبالنسبة 
 256 إلى ساعة /كيلوواط لكل فلسا   266 من السعر سينخفض حيث .وغيرها الخيرية والجمعيات العامة والمباني والمستشفيات المساجد

 .فلسا  

 لكل دينارا   0.120 عند ساعة/كيلوواط  2000و 1 بين الشهري استهالكها يتراوح التي التجارية لالشتراكات الجديدة التعريفات وتحدد
 لهيئة وفقا   ساعة/كيلوواط لكل دينارا   0.175 ساعة/كيلوواط 2000 عن استهالكهم يزيد الذين المستهلكون سيدفع حين في، ساعة/كيلوواط
 .والمعادن الطاقة قطاع تنظيم

 ستدفع بينما، ساعة/كيلوواط لكل دينارا   0.230 ساعة/كيلوواط 2000 و 1 بين الشهري استهالكها يتراوح التي االتصاالت شركات وستدفع
 .ساعة/كيلوواط لكل دينارا   0.273 ساعة/كيلوواط 2000 من أكثر تستخدم التي الشركات

 .برمته االقتصاد على سيؤثر أسعارها في التغير فإن، للصناعة وكذلك األسر لجميع أساسيا   عنصرا   باعتبارها، بالكهرباء يتعلق وبما

 
 7102ب  7102مقارنة  الكبيرة للصناعات الكهرباء فةتعر  10: الجدول

 القطاع
 أيار نيسان آذار شباط كانون ثاني

دينار  واطو كيل
دينار  واطو كيل أردني

دينار  واطو كيل أردني
 دينار أردني واطو كيل دينار أردني واطو كيل أردني

 (0222\0222)الصناعات الكبيرة 
 0.66 0.89 0.72 0.91 0.61 0.79 0.48 0.57 0.51 0.61 النهار 
 0.67 0.82 0.73 0.84 0.71 0.83 0.54 0.62 0.54 0.61 الليل 

 - 1.27 - 1.30 0.89 0.89 0.65 0.65 0.71 0.71 الحد األقصى للحمل
 0.65 0.86 0.70 0.88 0.64 0.81 0.50 0.59 0.52 0.61 المجموع

 نسبة التغيير
 %33.8- %11.4- %28.0- %8.9- %39.3- %20.6- %52.0- %43.2- %49.3- %38.6- النهار 
 %32.7- %18.4- %27.0- %15.9- %28.9- %16.5- %45.7- %38.4- %46.2- %38.8- الليل 

 %100.0- %27.5 %100.0- %29.8 %11.4- %11.4- %34.7- %34.7- %28.7- %28.7- الحد األقصى للحمل
 %35.3- %13.9- %29.6- %11.5- %35.6- %19.1- %49.6- %41.5- %47.8- %38.7- المجموع

 الثروة المعدنية و  الطاقة وزارة :المصدر

 وكان .اإلجمالية والتكلفة االستهالك من كل في انخفاضا   شهد قد 2017و 2016 عامي من شهر كل بمقارنة الكبيرة الصناعات قطاع إن
 مع مقارنة كيلوواط استهالك في االنخفاض خمسي من أكثر شهد الذي، شباط شهر في السنتين هاتين بين المقارنة عند انخفاض أعلى
 .الشمسية الطاقةو نح التحرك إلى جزئيا   التحول هذا ويرجع.2016  عام
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  الشركة قبل من الكهرباء توزيع مناطق: 03 الشكل 

 

 الفئات ضمن أنه يتبين، السكني القطاع داخل 2016 عام بأشهر 2017 عام أشهر وبمقارنة)إدكو(  الكهرباء توزيع شركة مناطق ضمن
 الفئات وفي . 0222عام  إلى 2016 عام من الكهرباء استخدام حجم في إجمالية زيادة هناك كانت .الشهر في كيلوواط 222-2 من

 تقريبا  و نم أي هناك يكن لم، والمتوسطة الصغيرة للصناعات وبالنسبة .االستهالك في انخفاض حدث الثاني كانون من بدءا  ، حجما   األكبر
 .الكبيرة الكهرباء استهالك قطاعات ضمن انخفاض ولوحظ، الفئات في
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 ) إدكو(الكهرباء توزيع لشركة الشهري التوزيع: 01 الشكل 

 
  الطبيعية والمصادر الطاقة وزارة :المصدر

 
 الفئة وشهدت، الكهرباء استهالك في طفيفة زيادة لوحظت فقد، الفئات عبر السكني القطاع وضمن األردنية الكهرباء شركة مناطق وضمن

 في نفسه التناقص نمط لوحظ وقد .االستهالك فئةو نم معو وينم، آذار من ابتداء   االستهالك في طفيفا   انخفاضا   الصغيرة الصناعية
 .الحجم متوسطة الصناعات

 
ئة وضمن القطاع السكني لمناطق التوزيع التابعة لشركة اربد للتوزيع، فقد سجلت زيادة إجمالية من حيث االستهالك خالل العام باستثناء الف

". وفـي قطـاع الصـناعات الصــغيرة وابتـداء مـن شـهر كـانون ثـاني، فقـد لـوحظ انخفـاض فــي سـاعة شـهريا  كيلـوواط/  2222األكبـر "أكثـر مـن 
. وفيمـا يتعلـق بقطـاع الصـناعات "كيلوواط/سـاعة شـهريا   22،222أكثـر مـن "استهالك الكهرباء الذي ارتفع إلى شهر نيسان خاصـة فـي فئـة 

 وانخفاض في االستخدام الليلي لنهاية األشهر الالحقة.المتوسطة، فقد سجلت زيادة في االستخدام اليومي 
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 الصحي والصرف المياه تعرفة: 02 الشكل 

 

 
  والري المياه وزارة :المصدر
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 .المنخفض الدخل ذات األسر لدى إال فيها اإلنفاق تخفيض يمكن ال التي، المرنة غير المنتجات من والكهرباء المياه وتعتبر

 

 واإلنشاءات اإلسكان قطاع 4.6 

، والـذي شـهد مضـاعفة لضـرائب المبيعـات علـى الصـلب اإلنشـاءاتومن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بتـدابير الحكومـة الجديـدة قطـاع 
المقـوى والصـفائح الفوالذيـة وألـواح الصـلب  والمواد ذات الصلة. وألغى مجلـس الـوزراء التخفـيض السـابق فـي ضـريبة المبيعـات علـى الصـلب

 %8.المجلفن، مما ضاعف الضريبة بنسبة 
 

 22%)مـن  واإلسمنت( 32%إلى  02%زيادات في األسعار مثل الصلب المقوى )من  اإلنشاءاتشهدت العديد من المواد المستخدمة في 
 الخشب والصلب.( والمعدات المستخدمة في قطع 22%إلى  22%( واألنابيب )من 22%إلى 
 

 .35دينار أردني 0222هذه الصناعة أن هذه الخطوة تؤثر تأثيرا "كارثيا" على قطاع البناء، وستزيد أسعار الشقق بمعدل  وويفيد ممثل
الـذي تقـول انـه يواجـه صـعوبات  اإلسـكاناألردنـي الحكومـة علـى التـدخل السـريع إلنقـاذ قطـاع  اإلسكانوتحث جمعية المستثمرين في قطاع 

األردنـي الحكومـة  اإلسكان. وحثت جمعية المستثمرين في قطاع 36لية ضخمة قد تؤثر على االقتصاد الوطني وفقا لما ذكره مصدر معنيما
علــى تزويــد القطــاع بعــدد مــن الحــوافز مــن أجــل منــع الشــركات المهــددة مــن اإلغــالق. ويواجــه العديــد مــن شــركات اإلســكان أوضــاعا ماليــة 

 هم على مواصلة العمل داخل القطاع.صعبة؛ مما يؤثر على قدرت
 

األردنـي إلـى الحكومـة، أشـارت الجمعيـة إلـى أن بعـض الشـركات لجـأت إلـى بيـع  اإلسـكانوفي رسالة وجهتها جمعية المسـتثمرين فـي قطـاع 
والتـي تضـم أكثـر مـن شقق بأقل من تكلفة البناء، مما تسبب في خسائر فادحة وتهدد بإحداث "أزمة عقارية". ولهذه الغايـة، دعـت الجمعيـة، 

 2%متـر مربـع مـن كـل عقـار سـكني تـم شـراؤه مـن الضـرائب وتخفـيض رسـوم نقـل الملكيـة إلـى  222شركة عقارية، إلى إعفـاء أول  3222
أحـد و . وسـيكون ذلـك مـن أجـل االسـتفادة مـن فرصـة وصـول المغتـربين إلـى األردن فـي الصـيف لتعزيـز قطـاع العقـارات، وهأيلـولحتى شـهر 
من إيرادات هذا القطاع تذهب إلى الخزينـة. ويوجـد فـي القطـاع نفسـه روابـط  32%لرئيسيين في النشاط االقتصادي. ان حوالي المساهمين ا

 اقتصادية عميقة مرتبطة بالبناء وتوجد آالف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
 

علـى تحمـل تكـاليف المنـازل. وقـد تـؤدي إلـى زيـادة ظـاهرة حـذر القطـاع مـن ارتفـاع تكـاليف السـكن، وعـدم قـدرة األسـر المحـدودة الـدخل كما 
مليـــارات دينـــار فـــي الســـنة، كمـــا أن زيـــادة  22البنـــاء العشـــوائي والمشـــاريع اإلســـكانية ذات الجـــودة المتدنيـــة. ويولـــد القطـــاع حاليـــا أكثـــر مـــن 

                                                           
35 http://www.jordantimes.com/news/local/sales-tax-hike-steel-will-cripple-housing-sector-insider-warns 
36 http://www.jordantimes.com/news/local/housing-developers-appeal-government-rescue percentE2 percent80 percent99-sector 



 

 

50 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

ر في نهاية المطـاف بالقطـاع ويـؤثر الضرائب على القطاع ستجعل من الصعب على المواطنين شراء وحدات سكنية خاصة بهم، مما سيض 
علــى قدرتــه علــى دعــم االقتصــاد. وســتؤدي زيــادة تكــاليف اإلنتــاج فــي قطــاعي اإلســكان والبنــاء إلــى رفــع األســعار، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى 

 توسيع الفجوة بين القوة الشرائية لألردنيين واألسعار المعروضة للشقق.
 نهاية في وستؤدي، االستثمارات على سلبا ستؤثر مؤخرا إقرارها تم التي القرارات إن والتجارة العقارات قطاعيو ممثل قال، القرارات على وردا  

 .األسعار في أخرى زيادة إلى المطاف
 

 في، العقارات أسعار في ارتفاعا تسبب سوف البناء مواد على الجمركية الرسوم زيادة إن األردني اإلسكان قطاع في المستثمرين جمعية تفيد
 الرأي في يختلفون التجزئة تجار أن من الرغم على، 37تتأثر لن األساسية المواد أسعار بان الغذائية المواد لتجار العامة النقابة أفادت حين
 ستؤدي حديثا أقرت التي الرسوم أن إلى العمري زهير األردني اإلسكان قطاع في المستثمرين جمعية إدارة مجلس رئيس وأشار .النقابة مع
 .الماضيين العامين خالل %14 بنسبة اإليرادات بانخفاض تأثرت والتي القطاع تواجه التي المشاكل تفاقم إلى
 

 المزيد نصادف الدراسة هذه اعداد تاريخ حتى 2017 و 2016 عامي مدى على والتجارية السكنية للعقارات التفصيلي التوزيع إلى وبالنظر
 :كبير متأخر تأثير عامل هناك أن مالحظة اهمية من الرغم على السكني القطاع في الكساد من
 

  

                                                           
37 http://www.jordantimes.com/news/local/housing-developers-say-new-customs-duties-harmful-food-traders-assured 
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 2017و 2016 السكنية العقارات في مختارة ألشهر المربع بالمتر والمساحة التراخيص إجمالي 11: الجدول 

 

 إجمالي
 المساحة

 2م السكنية

 إجمالي
 التراخيص
 السكنية

 المساحة إجمالي
 في السكنية
 2م عمان

 المساحة إجمالي
 اربد في السكنية

 2م

 المساحة إجمالي
 في السكنية
 2م الزرقاء

 المساحة إجمالي
 في السكنية

 األخرى المناطق
 2م

2016  

 157.1 70.5 251.7 264.8 2531 744.1 الثاني كانون

 183.4 69.9 176.8 312.4 2458 742.5 شباط

 211 99.2 196.9 399.5 2905 906.6 آذار

 229.7 79.9 135.8 347.5 2455 792.9 نيسان

 226.3 65.5 177.3 395.4 2722 864.5 أيار

 192.9 78.8 122.2 254.2 2226 648.1 حزيران

 194.8 76.2 114.8 332 2235 717.8 تموز

 239.6 78.8 160.1 354.5 2810 833 آب

 165.4 52.1 98.1 254.9 1856 570.5 أيلول

 264.8 107 138.9 379.9 2904 890.6 األول تشرين

 294.922 117.941 254.867 346.001 3442 1013.731 الثاني تشرين

 744.355 180.5 771.867 378.6 7823 2075.322 األول كانون

2017  

 297.7 85.9 217.1 334.9 3370 935.6 الثاني كانون

 207.3 112.5 213.6 315 2919 848.4 شباط

 310.7232 106.606 196.384 357.821 3077 971.5342  آذار

 182.089 108.993 125.732 380.628 2548 797.442  نيسان

 2017، األردني المركزي البنك :المصدر

 
 فقد، اإلسكان قطاع وضمن .مقدما للمشاريع التخطيط يجري حيث، والتشييد البناء قطاع في متأخر تأثير عامل هناك يكون ما كثيرا إذ 

 كانون بين ما الفترة في االنخفاض أن إال .أعاله الجدول في مبينو ه كما، عام بشكل 2016 عام خالل المساحات المرخصة انخفضت
 2015 عام في مكاسب %2.4 و 2016 عام في  %2.2 بنسبة انخفاض مع مقارنة %9.3  بنسبة كان 2017 عام من وشباط الثاني

 .من نفس األشهر
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 عام في %60.5 و 2016 عام في %22.1 مقابل %14.5  وبنسبة أقل مساحات 2017 عام أظهر قدف وآذار شباط شهري أما بين 
 %12.5 بـ مقارنة %17.9 وبنسبة السابقين العامين من أكبر انخفاض هناك كان 2017 وآذار نيسان شهري وبينلنفس األشهر.  2015

 .0222عام  في %13.7 و 2016 عام في

 2017و 2016 لعامي التجارية العقارات في مختارة ألشهر المربع والمتر التراخيص إجمالي 12:الجدول

 

 إجمالي
 المساحة

 2م التجارية

 إجمالي
 التراخيص
 التجارية

 المساحة إجمالي
 في التجارية
 2م عمان

 إجمالي
 المساحة

 في التجارية
 2م اربد

 إجمالي
 المساحة

 في التجارية
 2م الزرقاء

 إجمالي
 المساحة

 في التجارية
 األخرى المناطق
 2م

2016  

 30 27.3 22.6 96.4 238 176.3 الثاني كانون

 96.7 20 20.4 100.5 220 237.6 شباط

 26.2 23.2 16.3 110.6 296 176.3 آذار

 38.6 27.6 13.9 106.7 222 186.8 نيسان

 26.1 19.1 6.6 132.2 247 184 أيار

 10.1 20.1 15.5 137.1 215 182.8 حزيران

 9.4 19.4 6.4 98.9 178 134.1 تموز

 20.7 26.6 16 246.6 282 309.9 آب

 57.1 9.7 6.7 124.2 165 197.7 أيلول

 22.5 26.3 19.1 189.1 285 257 األول تشرين

 30.858 16.703 21.866 104.392 309 173.819 الثاني تشرين

 40.767 58.379 23.2 171.8 386 294.146 األول كانون

2017  

 37 35.6 22.6 184.3 308 279.5 الثاني كانون

 35.8 47.3 32.1 114.3 333 229.5 شباط

 47.955 37.882 18.481 150.215 320 254.533  آذار

 17.079 21.138 11.176 149.837 243 199.23  نيسان

 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
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 .أعاله الجدول في مبينو ه كما، عام بشكل 2016 عام خالل المربع المتر مساحة سعر إجمالي ارتفع، التجاري القطاع في البناء وضمن

 2016 عام في %3.5 بنسبة زيادة مع مقارنة %17.9 كان 2017 عام في وشباط الثاني كانون بين ما الفترة في االنخفاض أن إال
 2016 عام في  25.8% بانخفاض مقارنة 10.9% ارتفاع بنسبة 2017 عام أظهر، وآلذار شباط وبين. 2015 عام يف %34.0و
 مقارنة  %21.7وبنسبة السابقين العامين من أكبر انخفاضا شهد 2017 من عام وآذار نيسان شهري وبين. 0222في عام   42.1%و

 . 2015 عام في  %12.5 بنسبة وانخفاض 2016 عام في6.0 % بزيادة
 

 .القطاع على سلبا واألجور الخام المواد تكاليف زيادة تؤثر أن المتوقع من فانه اإلسكان قطاع في المستثمرين جمعية أشارت وكما
 

 السياحة قطاع 4.7 

 الكثير يستثمر حيث ،0222عام  في دينار مليون 12 بقيمة مشروعا 70 من االنتهاء تم فقد، السياحة قطاع في باالستثمارات يتعلق بما
 فإن، ذلك ومع .غرفة 28,000 زهاء مع، المملكة في التصنيفات جميع من فندقا   566 حاليا   ويتوافر .األردني الشباب قدرات بناء في منها
 2016 عام في السياحة واآلثار العامة وزارة أصدرت وقد .عمان العاصمة في الفنادق معظم وتتركز، دوليا منخفضة تعتبر األرقام هذه

 األولية لموافقةا ومنحت، البيئية والمخيمات السياحية والمعسكرات الفندقية والشقق الفنادق ذلك في بما ،ةضياف منشأة 24 لـ تراخيص
 .أخرى فندقية نشأةم  97على

 العمال من 80%و، مباشر غير بشكل العدد هذا ضعفو ونح، عامال   60,000 إلى 55,000 بين مباشر بشكل السياحي القطاع يوظف
 .والفنادق السياحية المطاعم في توظيفهم يتم العمال مجموع من  80%وونح، األردنيين من هم
 

 2016 عام في واحدة لليلة المبيت بغرض الفرديين الزوار عدد بلغ حيث .األردن في جيدا أداء السياحة قطاع حقق فقد عامة وبصورة
 لليلة المبيت بغرض مجموعة ضمن الزائرين عدد بلغ حين في ،2015بعام مقارنة %2.6 بنسبة زيادة مسجال، زائرا مليون  3.86ونح

 .السياحة وزارة ألرقام وفقا نفسها، الفترة عن20 % بنسبة زيادة مسجال، زائرا ألف 314 حوالي واحدة
 
 المجموعات عدد ارتفع كما، 11.5% بنسبة نفسها الفترة خالل واحدة لليلة المبيت بغرض السياح عدد ارتفع فقد، المملكة نطاق على أما

 مسجال، زائرا مليون 3.86 ونح 2016 عام في األردن إلى واحدة لليلة المبيت بغرض الفرديين الزوار عدد وبلغ .55.6% بنسبة السياحية
 .الرسمية لألرقام وفقا ،2015بعام مقارنة2.6 % بنسبة زيادة

 
 2.87 حوالي 2015 عام في تحققت التي لتلك مماثلة بقيت 2016 عام في القطاع إيرادات فإن، الزوار عدد في الزيادة من الرغم وعلى
 .السياحة وزير به أفاد لما وفقا، إنفاقهم عادات وبالتالي، السياح جنسيات في التغيرات بسبب دينار مليار
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 المناطق من الزوار عدد ارتفع حين في، 2015 بعام مقارنة %19.5  بنسبة الهادئ والمحيط آسيا من الزوار عدد ارتفع ،0222عام  ففي 
 العربي الخليج دول من الزوار عدد انخفض بينما. %3 واألميركيتان %5 اوأفريقي %6  أوروبا :التاليو النح على نفسها الفترة خالل األخرى
 على أثر مما، النفقات لخفض السعودية الحكومة تتخذها التي االقتصادية اإلجراءات إلى االنخفاض هذا المسؤولون وعزا %10. بنسبة
 .الخليجيين الزوار من األكبر الجزء يشكلون الذين للسعوديين السفر قرارات

 
 . 2015عام في زائرا   622222 مع مقارنة تقريبا   %14 بنسبة زيادة مسجلة 2016 عام البترا مدينة سائحا   622222 مجموعه ما وزار

 رم وادي واستقبل . 2015بعام مقارنة %18 نسبته بارتفاع، زائرا   211000 من أكثر جرش مدينة استقبلت، ذلك إلى وباإلضافة
 قدرها زيادة والذي، مأدبا فيو نيب جبل سجل حين في ،2015عن عام 22% بنسبة زيادة مسجال  ، الماضي العام في ائرا  ز    105000

 .زائرا   258500 ونح استقبال خالل من 0222من العام نفسها الفترة عن 10%
 

 مدينة زوار عدد وازداد، الماضي العام من نفسها بالفترة مقارنة %5.4  بنسبة واحد وليوم واحدة لليلة المبيت بغرض السياح عدد وارتفع
 والكرك %21 بنسبة المسيح السيد تعميد وموقع %53 بنسبة ومأدبا 22% بنسبةو نيب وجبل %110 بنسبة رم ووادي %36  بنسبة البتراء
  %6. بنسبة وجرش %17 بنسبة

 
 العام من نفسها الفترة مع مقارنة%10.5  بنسبة العام من األولى الخمسة األشهر في المملكة إلى السياح عدد ارتفع ،2017 عام وفي

 الفترة في األردن إلى زائرا   1.864 وصل بينما، العام هذا من أيار بنهاية المملكة سائح مليون 2.6 زار فقد، األرقام حيث ومن .الماضي
 لألشهر العالمي األسفار مؤشر تقرير أظهر وكما .جدا   مرتفعا يعتبر هذا فإن العالمية االتجاهات مع وبالمقارنة .الماضي العام من ذاتها

، السياسية واالضطرابات اإلرهابية الهجمات من الرغم على، ينمو زال ما العالم أنحاء جميع في السفر فإن، 2016 عام من األولى الثمانية
 العام هذا توقعات تبقىو  %3.9 بنسبة العالم أنحاء جميع في الخارجية الرحالت عدد ازداد وقد .األردن مع تقارن ال العالمية األرقام لكن

 جميع في الدوليين السياح وصول تتوقع المتحدة لألمم العالمية السياحة منظمة فإن، الحالية االتجاهات إلى واستنادا   .نفسها األرقام ضمن
 .0222عام  في %4  إلى %3 بمعدلو لنم العالم أنحاء

 
 إيرادات تدور حين في، دينار مليون 77 على السياحة هذه إيرادات واقتصرت، متواضعا   زال ما الداخلية السياحة أداء فإن، ذلك ومع

 تحويلو ه استراتيجيتها من جزءا   أن إلى السياحة وزارة وأشارت .الرسمية لألرقام وفقا   دينار مليون 800 حول المملكة إلى الخارجية السياحة
 في المواقع مختلف في السياحية المنتجات تطوير خالل من المحلية السياحة عائدات إلى المملكة إلى الخارجية السياحة عائدات من جزء
 المغامرة وكذلك، الدينية السياحة على التركيز من مزيدا   2017 لعام الخطط وتشمل .الزيارة على المواطنين لتشجيع المملكة أنحاء جميع

 .الطبية والسياحة
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 يخطط حيث، ما حد إلى كبيرا   يعتبر الحكومة لقرارات نتيجة التأثير عامل في التأخر فإن، األردن إلى القادمين الدوليين للزوار وبالنسبة 
 فهي، األردنية للسياحة الداخلية للمؤشرات بالنسبة أما .معضلة يعد للسعر حساسية األقل الدول إلى االنتقال ولكن، مسبقا   لعطلتهم الناس
 يتم أن يجب أنه من الرغم على، لمسها تم التي األسري اإلنفاق في العامة التغيرات صحة من للتحقق لالهتمام مثيرا خارجيا مقياسا توفر
 .أخرى عوامل من مجموعة مع جنب إلى جنبا فهمها

 
 السياحة نفقات إلى رئيسي بشكل ذلك ويعزى.2017 آذار إلى الثاني كانون من الفترة مدى على السياحة عائدات ارتفعت، عامة وبصورة
 .األجنبية

 
 2017و 2016 عامي من األولى الثالثة لألشهر السياحية النفقات 13: الجدول

 الشهر
 التغيير ٪

 17/16 النسبي

 االنفاق
 2016 

 االنفاق
2017 

 التغيير ٪
 17/16 النسبي

 2017 الدخل 2016 الدخل

 260.7 232.3 %12.2 77.7 72.5 %7.2 ثاني كانون

 201.6 165.5 %21.8 77.4 70.9 %9.2 شباط

 238.2 216.3 %10.1 83.4 76.2 %9.4 آذار

 700.5 614.1 %14.1 238.5 219.6 %8.6 المجموع

 2017، واآلثار السياحة وزارة :المصدر
 

 التقشف عام بشكل ذلك ويعكس، الرئيسية المواقع بعض إلى األردنيون بها قام التي الزيارات عدد في تباطؤا الداخلية السياحة قطاع وأظهر
 .المتاح للدخل األسري اإلنفاق في

  7102-7102 الفترة في مختارة سياحية لمواقع الزوار عدد في النسبي التغير 14:الجدول

 الموقع 2016 2017 النسبي التغيير

 البترا 22,812 19,049 16.5%-

 قيس ام 33,523 46,291 38.1%

 جرش 26,132 13,574 48.1%-

 المغطس 2,711 2,357 13.1%-

 رم وادي 3,028 7,702 154.4%

 عجلون 16,289 13,530 16.9%-

 مأدبا خارطة 192 198 3.1%

 2017، واآلثار السياحة وزارة :المصدر
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 الزوار عدد في  %16.5 بنسبة انخفاضا شهدت قد البتراء مدينة زيارة بأن، األردن داخل المحلية السياحة يتعلق بما أعاله الجدول يبين

 انخفاضا ) المغطس ( المعمودية موقع وشهد %48.1. بنسبة انخفاضا   جرش الى الزيارات وشهدت .2017و 2016 عامي بين األردنيين
 بنسبة قيس أم موقع :فهما الزوار عدد في زيادة شهدا اللذان المقصدان أما .16.9% بنسبة انخفاضا عجلون وشهدت %13.1. بنسبة

  %3.1 .بنسبة مأدبا وخريطة 38.1%

 :الواقع هذا الميت البحر في تفصيال أكثر مثال ويوضح

 2017- 2016، الجنسية حسب الميت البحر بانوراما لزوار الشهري العدد 15:الجدول

 الشهر
 16/17 النسبي التغيير 2017 2016

 المجموع اجنبي اردني المجموع اجنبي اردني اجنبي المجموع اردني

 %37.2 %22.6 %187.5 1,732 1,410 322 1,262 1,150 112 الثاني كانون

 %27.6- %20.0 2,292 1,932 360 2,967 2,667 300 شباط
-

22.8% 

 %20.9- %14.2- 2,435 1,890 545 3,024 2,389 635 آذار
-

19.5% 

 %15.7- %17.2 6,459 5,232 1,227 7,253 6,206 1,047 المجموع
-

10.9% 

 2017، واآلثار السياحة وزارة :المصدر
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  الُمعّمرة غير الغذائية المواد سلع.5

 
 وفي .الطبيعية النتيجة هي ستكون األسعار في اإلجمالية الزيادة بأن العامة لدى قوي انطباع اثارة إلى الحكومية القرارات تنفيذ بدء أدى

 فعل وكرد .االحتجاجات برزت فقد، عليها المبيعات ضريبة زادت أنها إلى الحكومة أشارت التي المحدودة الفئات من الرغم وعلى، الواقع
 تجار نقيب قال، شباط قرارات عن اإلعالن تم عندما البداية وفي. المحلية الصحف في بإسهاب القرارات شرح الحكومة تولت، ذلك على
 تجار كبار أن من الرغم على الرسوم؛و أ األسعار في زيادة تشهد لم األساسية الغذائية المواد من أي بان توفيق الحاج خليل الغذائية المواد

 . ذلك خالف إلى المقابالت في أشاروا القطاع في المستقلين التجزئة

 
استهالكها السـنوي "مـنخفض جـدا" )بمـا فـي  أن وأضاف %16 ان السلع "الكمالية" فقط زادت بنسبة  إلىنقابة تجار المواد الغذائية  وأشارت

(. وأضـاف النقيـب أن 22%المفروضـة علـى شـكل ضـريبة خاصـة علـى المشـروبات الغازيـة بمعـدل  اإلنتـاجذلك على سـبيل المثـال ضـريبة 
قابة تجـار المـواد األغذيـة أن ن وأفادتالواردات من الدول العربية وأوروبا والواليات المتحدة معفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات التجارة الحرة. 

مــن دخلهـا علــى الغــذاء، وتقـوم النقابــة بمراقبــة ورصـد األســواق وســتبلغ عــن أي  62%األسـر األردنيــة )ضــمن تقـديراتها( تنفــق مــا يقـرب مــن 
 .38انتهاكات

التي تستهلكها العائالت ذات الدخل المتوسط والمتدني لم  األساسيةمن المواد الغذائية  52 أننائل الكباريتي  األردنوقال رئيس غرفة تجارة 
. وتســعى الرســوم الجمركيــة المفروضــة حــديثا إلــى الحفــاظ علــى 2%تــدرج فــي الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى الســلع المســتوردة والبالغــة 

( وبعــض %15إلــى %5 القائمــة اللحــوم )مــن ، فقــد تضــمنت . أمــا بالنســبة للمــواد الغذائيــة39اســتقرار األســعار وفقــا لــدخل غالبيــة األردنيــين
حـافظ القـرار علـى أسـعار كمـا (. وللمسـاعدة فـي التخفيـف مـن التـأثير، %15إلـى  %10)جميعها من والخضراوات الورقية والسلمون والكاكا

الحاليــة لهــذا العــام،  الســلع األساســية فــي كــل مــن المؤسســة االســتهالكية المدنيــة والمؤسســة االســتهالكية العســكرية علــى مســتويات األســعار
 مضيفا أن الحكومة ستتحمل التكاليف اإلضافية.

                                                           
38 http://www.jordantimes.com/news/local/housing-developers-say-new-customs-duties-harmful-food-traders-assured 
39 http://www.jordantimes.com/news/local/housing-developers-say-new-customs-duties-harmful-food-traders-assured 
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 %4025 .و %5سـوقا بنسـبة تتـراوح بـين  25مـادة أساسـية ورمضـانية فـي  32وأعلنت المؤسسة االستهالكية المدنية في أيـار عـن تخفـيض  
يـوت النباتيــة، السـكر، اللــوز والجـوز، المعكرونــة، مختلفــة(، الـدواجن المجمــدة، الز  أصـنافوشـملت الســلع التـي تــم تخفـيض أســعارها: األرز )

 :عنها اإلعالن تم كما، التغييرات هذه من عينة أدناه وتردالزبيب، 

 
 المدنية االستهالكية المؤسسة أسعار في التغير 16:الجدول

  السابق السعر الحالي السعر

 األسرة سكر 4.9 4.7

 سنقراط سكر 4.8 4.65

 كجم 4.5 بيرد صن أرز 3.43 3.14

 كجم 7.5 بيرد صن أرز 5.7 5.44

 كجم 10 بيرد صن أرز 7.6 7.19

  كجم 1 األسرة سكر كجم 4.5 تايجر أرز - 3.99

  فافا وحمص مدمس فول كجم 7.5 تايجر أرز - 5.99

 كجم 2 األسرة سكر كجم 4.5 تايجر أرز - 8.7

 كجم 5 سوبر بسمتي ارز 4.9 4.69

 لتر 5 زمزم الذرة زيت 6.3 5.99

 لتر 3.5 الشمس الذرة زيت 5.25 5

 لتر 9 الشمس الذرة زيت 9.3 8.99

 لتر 9 ساترا الشمس عباد زيت - 1.79

 لتر 9 ساترا شعبان زيت - 1.73

 الجزيرة دجاج 1.69 1.29

 دو دجاج 1.89 1.75

 الوطنية دجاج 1.69 1.39

 الطاحونة دجاج 1.69 1.49

 كواليكو دجاج 1.69 1.55

 2017 أيار 27، الرأي صحيفة :المصدر

                                                           
40

  
http://alrai.com/article/10392314/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D

9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-
%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-35-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9---%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 
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 في الالحقة التحوالت مختلف وكذلك، األسعار في زيادة والمستهلكون التجزئة تجار محال شهدت، التغيرات هذه من الرغم وعلى، ذلك ومع 
 العامة اإلحصاءات دائرة أجرته الذي النفقاتو  لدخلمسح ا هي البداية نقطة فإن، النفقات في التغييرات من مزيد ولتحقيق .اإلنفاق أنماط
 .0223 عام في
 

 بحيث التالية المنتجات فئات استخدمت، 2013 لعام العامة اإلحصاءات دائرة في األسرة ونفقات دخل دراسة بيانات قاعدة وباستخدام
 أردني دينار 22.020 بلغ أنه يتبين، بالدينار السنوي المتوسط في األسر إنفاق متوسط إلى وبالنظر.للمسح الميداني  مقارنة إجراء يمكن

 .0223في عام 
 

 المئوية النسبة وتوزيع بالدينار األسري اإلنفاق متوسط  17: الجدول
 الفئة لألسر المنزلي اإلنفاق متوسط التوزيع نسبة

 الحبوب ومنتجات الحبوب 376.4 3.7%

 والدواجن اللحوم 895.3 8.7%

 األسماك 70.8 0.7%

 والبيض األلبان منتجات 470.9 4.6%

 والدهون الزيوت 159.2 1.6%

 الفواكه 216.8 2.1%

 خضراواتال 350.8 3.4%

 والمعلبة الجافة البقوليات 34.8 0.3%

 الطعام ومحسنات التوابل 69.4 0.7%

 المكسرات 61.7 0.6%

 والعسل والحلويات السكر 231.2 2.3%

 والكاكاو والقهوة الشاي 150.5 1.5%

 األخرى الغذائية المواد 253.9 2.5%

 المشروبات 158.2 1.5%

 الكحوليات 1 0.0%

 والسجائر التبغ 480.7 4.7%

 رجالية مالبس 70.4 0.7%

 نسائية مالبس 96.2 0.9%

 األطفال مالبس 71.6 0.7%

 العمل واجرة الخياطة وتكلفة المالبس القماش 2 0.0%

 األحذية 66.3 0.6%
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 الصلة ذات والنفقات اإلسكان 2002.5 19.5% 

 واإلضاءة الوقود 556.4 5.4%

 والتأثيث األثاث 91.7 0.9%

 المنزلية األجهزة 56.6 0.6%

 المنزلية األدوات 22.3 0.2%

 المنزل تنظيف مواد 141.4 1.4%

 واالتصاالت النقل 1813.8 17.7%

 التعليم 570.5 5.6%

 الطبية الرعاية 214.6 2.1%

 الشخصية العناية 281.9 2.7%

 والرياضة الترفيه، الثقافة 70.3 0.7%

 أخرى نفقات 141.6 1.4%

 المجموع 10251.7 100.0%

 2013 لعام العامة اإلحصاءات دائرة/األسرة ونفقات دخل دراسة :المصدر
 

 والنفقات المنزلية والنفقات المعيشية؛ األسر نفقات من %34 نسبة 2013 عام في الغذائية المواد قيمة بلغت حيث، التوزيع هذا أدناه ويرد
  %18.إلى واالتصاالت النقل نسبة وتصل %28. بنسبة الصلة ذات

 المستهلكين لنفقات النسبي التوزيع 16: الشكل

 
 2013 لعام العامة اإلحصاءات دائرة/األسرة ونفقات دخل دراسة :المصدر
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 تلتها %8.7 عند األعلى الغذائية الفئات بين من والدواجن اللحوم فئة كانت ،2013لعام العامة اإلحصاءات دائرة أجرته التي للمسح ووفقا  

  %3.4.بنسبة والخضراوات %3.7 بنسبة الحبوب ومنتجات والحبوب %4.6.  بنسبة والبيض األلبان منتجات
 
 األسر استهالك أنماط فهم في للمساعدة بيُمستج 1500 شمل لغايات هذه الدراسة الوطني المستوى على وقد أجري مسح ميداني 

 .المبارك رمضان شهر وأثناء شباط قرارات بعد األنماط هذه على طرأت التي التغييرات عن فضال، أفضل بشكل المعيشية
 

 سلة توزيع إلى وبالنظر، غايات هذه الدراسةل أجري التي بالمسح الميداني العامة اإلحصاءات لدائرة مسح الدخل والنفقات نتائج وبمقارنة
 انخفاضا انخفضت التي المنتجات بين من والدواجن اللحوم أن يتبين، الحكومة قرارات قبل 2017 و 2013 عامي بين الغذائية المواد
 الشاي وكذلك، إجمالية كفئة والمعلبة الجافة البقوليات استهالك وزاد .والبيض األلبان منتجات جانب إلى، اإلنفاق نسبة حيث من طفيفا
 .والكاكاو والقهوة

 
 ينظر حيث. األسرة مستوى على متميزين وقتين مقارنة تتم، اإلنفاق من وكجزء .الغذائية المواد فئة ضمن اإلنفاق نسبة أدناه الجدول يبين
 اإلنفاق توزيع إلى فينظر الثاني أما .وبعدها القرارات قبل المنزلية السلع سلة لتحويل ذلك أدى وكيف، الشهري اإلنفاق نسبة في األول
 الروابط 6.1 القسم في التفصيل من بمزيد التحليل هذا تبويب وسيتم .لألسرة اإلنفاق معدل مع المبارك رمضان شهر يقارن الذي النسبي

 .المنخفض الدخل ذات لألسر االستهالك أنماط في التغيرات تميز أن شأنها من الدخل على آثار ألية أفضل فهم أجل من الفقر مع
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 المبارك رمضان شهر وخالل القرارات وبعد قبل اإلنفاق نسبة 18:جدول 

 القرار قبل القرار بعد رمضان قبل رمضان خالل  وبعد قبل
 على اإلنفاق من جزء

 الغذائية المواد

 الحبوب ومنتجات الحبوب 8.40% 8.30% 0.10%- 8.30% 0.10%-

 والدواجن اللحوم 17.60% 17.30% 1.40% 19.00% 0.30%-

 األسماك 3.90% 3.90% 0.20%- 3.70% 0.00%

 والبيض األلبان منتجات 9.90% 9.80% 0.60%- 9.30% 0.10%-

 والدهون الزيوت 5.80% 5.90% 0.10%- 5.70% 0.10%

 الفواكه 7.30% 7.20% 0.50%- 6.80% 0.10%-

 خضراوات 10.30% 10.20% 0.20%- 10.10% 0.10%-

 والمعلبة الجافة البقوليات 3.30% 3.60% 0.20%- 3.10% 0.30%

 الطعام ومحسنات التوابل 3.20% 3.20% 0.20%- 3.00% 0.00%

 المكسرات 3.90% 3.90% 0.00% 3.90% 0.00%

 والعسل والحلويات السكر 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00%

 والكاكاو والقهوة الشاي 5.20% 5.50% 0.70%- 4.50% 0.30%

 األخرى الغذائية المواد 9.10% 9.10% 0.20% 9.30% 0.00%

 المشروبات 6.10% 6.10% 1.20% 7.30% 0.00%-

 2017 ،مسح ميداني على المستوى الوطني :المصدر

، للنفقات اإلجمالي الحجم في التغيرات عن بمعزل األسرة داخل متغيرة أولويات تظهر أنها حيث، النسب في النظر باالهتمام الجدير ومن
 ذات التغييرات بعض وشملت .القرار وبعد قبل اإلنفاق بأنماط مقارنة نسبيا   ثابتة ظلت، الشاملة للعينة بالنسبة اإلنفاق نسبة أن حين في

 :يلي ما الشأن

 .طفيف بشكل الحبوب ومنتجات الحبوب على اإلنفاق نسبة انخفضت •

 .المبارك رمضان شهر خالل اإلنفاق من كنسبة كبير بشكل ارتفعت ثم، قليال   والدواجن اللحوم على اإلنفاق نسبة انخفضت •

 .طفيف بشكل والخضراوات الفواكه على اإلنفاق نسبة انخفضت •

 .والمعلبة الجافة البقوليات على اإلنفاق نسبة ارتفعت •

  رمضان شهر خالل والعصائر المشروبات على اإلنفاق نسبة ارتفعت •
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 اللحوم منتجات على اإلنفاق وارتفع .أدناه التفصيلية الجداول في أكبر بشكل ذلك استكشاف تم وقد، استثناء المبارك رمضان شهر كان 
 في خاللها تتغير تاريخية اتجاهات السلع بعضل .المشروبات على اإلنفاق ارتفع كما، المبارك رمضان شهر في ملحوظة بصورة والدواجن

 .العام لهذا المسح بيانات في أيضا لوحظ ما وهذا، رمضان في تاريخيا البيض مبيعات حجم سبيل المثال ينخفض فعلىرمضان شهر

 استهالك ارتفع فقد .المبارك رمضان شهر خالل غيرها من أكثر وتناولها استهالكها حيث من ارتفعت قد الغذائية المواد من فئتين أنو ويبد
 .المقارنة في األخرى الفئات وانخفضت والمشروبات؛ والدواجن اللحوم

 القرارات وبعد قبل للمستهلك النسبي اإلنفاق مقارنة 17: الشكل

 
 2017، المسح الميداني :المصدر

 الغذائية للمواد التفصيلي التحليل  5.1

 شهدت فقد – نفسها السلع سلة ضمن- الوطني المستوى على والممثلة المحافظات عبر وزعت التي المسح الميداني واالستمارات خالل من
 األردن في" العادية" لألسرة الغذائية المواد على وبعدها شباط قرارات قبل اإلنفاق ارتفع حيث .الغذائية المواد على اإلنفاق في زيادة األسر
  %14.1.نسبة رمضان شهر خالل اإلضافي االرتفاع وبلغ %9.4.  بنسبة

 .األسرة لرب العملية والحالة، الدخل مستوى حسب الحق موضع في األرقام هذه تفصيل سيتم

 ذلك كان حيثما اإلقليمية االختالفات على الضوء وتسليط، النفقات في للتغيرات أفضل فهم أجل من األغذية فئات من فئة كل فحص ويتم
 شهر في النفقات تغيرت وكيف شباط؛ بعد ما بقرار شباط قبل الوضع بمقارنة الشهري المتوسط تأثر كيفية في النظر وكذلك، مالئما
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 تتطلب وبالتالي، طبيعتها في مرنة غير، الكمالية السلع بعض باستثناء، الغذائية المواد هذه فإن األدبيات من يتضح وكما .المبارك رمضان 
 والفواكه والدواجن اللحوم هناك، االستبدال عادات من يتضح كما، األردني للمستهلك مرونة األكثر األصناف بين ومن .اإلنفاق في زيادة
 .الطازجة خضراواتوال

 
 محددة غذائية لمواد المبارك رمضان شهر وخالل وبعدها القرارات قبل لما مقارنة الشهري اإلنفاق متوسط في التغيرات 19: جدول

 القرارات وبعد قبل مقارنة
 الشهري المتوسط

 رمضان شهر لمتوسط قرارات بعد مقارنة 
 الشهري المتوسط

 المحافظة

 الحبوب ومنتجات الحبوب

 المجموع 13.5% 9.1%

 والدواجن اللحوم

 المجموع 25.3% 7.2%

 االسماك
 المجموع 7.4% 10.9%

 والبيض األلبان منتجات

 المجموع 7.3% 8.6%

 الزيوت والدهون
 المجموع 10.4% 10.7%

 الفواكه

 عمان 1.2%- 9.2%

 الزرقاء 0.1% 9.0%

 اربد 13.9% 12.9%

 العقبة 3.9%- 10.0%

 المجموع 5.2% 9.2%

 الخضراوات

 عمان 13.1% 8.0%

 الزرقاء 7.0% 6.3%

 اربد 8.7% 10.7%

 العقبة 18.6% 6.1%
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 المجموع 12.4% 8.7% 

 والمعلبة الجافة البقوليات

 عمان 2.9%- 10.2%

 الزرقاء 5.1% 8.4%

 اربد 13.6% 26.9%

 العقبة 15.5%- 12.3%

 المجموع 5.9% 12.0%

 الطعام ومحسنات التوابل

 المجموع 12.1% 8.1%

 والعسل والحلويات السكر

 المجموع 13.0% 10.4%

  المكسرات

 المجموع 13.3% 10.2%

 والكاكاو والقهوة الشاي

 المجموع 6.3%- 15.5%

 األخرى الغذائية المواد

 المجموع 16.4% 9.3%

  المشروبات

 المجموع 37.3% 8.9%

 والسجائر التبغ

 المجموع 5.4%- 12.9%

 2017 المسح الميداني، :المصدر

 .وبعدها القرارات جولة لقب الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %9.1 بمعدل ومنتجاتها الحبوب ارتفعت، ككل المملكة صعيد وعلى
 .المبارك رمضان شهر خالل %13.5 بنسبة النسبة هذه وارتفعت

 القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند%7.2 قدره بمتوسط والدواجن اللحوم منتجات ارتفعت، نفسه العام الصعيد وعلى
 .الشهر هذا خالل الفئة لهذه الكبيرة األهمية على يدل مما، المبارك رمضان شهر خالل %25.3  بنسبة النسبة هذه وارتفعت، وبعدها
 .الجنوبية المحافظات جانب إلى المتوسط في زيادة عمان وشهدت
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 اللحوم على اإلنفاق في الكبيرة الزيادة من الرغم على أنه، األسرة لسلة المتغيرة النسبة جانب إلى، اإلنفاق حجم في الزيادة هذه وتعني 
 .االستهالك من سابقة مستويات على الحفاظ على قادرة غير أنها إلى تشير األسر فان، والدواجن

 القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند المتوسط في  %10.9بمعدل المملكة صعيد على السمكية المنتجات ارتفعت كما 
 زيادة العقبة شهدت حين في، المتوسط في ارتفاعا عمان وشهدت .المبارك رمضان شهر خالل %7.4 بنسبة النسبة هذه وارتفعت وبعدها؛

 .الفئة هذه في انخفاضا شهدت الواقع وفي، المتوسط من أقل
 

 جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %8.6 قدره متوسط بمعدل والبيض األلبان منتجات ارتفعت، ذاته العام الصعيد وعلى
 العقبة شهدت حين في، المتوسط في ارتفاعا عمان وشهدت .المبارك رمضان شهر خالل %7.3 بنسبة ارتفعت وقد، وبعدها القرارات

 .تأثرا األقل الشمالية المحافظات وكانت .المتوسط في ارتفاع أعلى الجنوبية والمحافظات
 

، وبعدها القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %10.7بمعدل والدهون الزيوت ارتفعت، المحافظات جميع صعيد وعلى
 والمحافظات العقبة شهدت حين في، المتوسط في ارتفاعا عمان وشهدت .المبارك رمضان شهر خالل %10.4 بنسبة النسبة هذه وارتفعت
 .تأثرا األقل الشمالية المحافظات وكانت .المتوسط في ارتفاع أعلى الجنوبية

 
 %5.2بنسبة المعدل هذا ارتفع وقد وبعدها؛ القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند  %9.2بمعدل الفواكه ارتفعت كما

 الوسطى المحافظات وكانت .الفئة هذه في بشدة تأثرت، فقد العقبة باستثناء،الجنوبية المحافظات أما .المبارك رمضان شهر خالل
 .تأثرا األقل والشمالية

 
 فان، الفواكه على اإلنفاق في الكبيرة الزيادة من الرغم على أنه، األسرة لسلة المتغيرة النسبة جانب إلى، اإلنفاق حجم في الزيادة هذه وتعني
 .االستهالك من سابقة مستويات على الحفاظ على قادرة غيرو تبد األسر

 
 ارتفع وقد، القرارات جولة وبعد قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %12.0بمعدل والمعلبة الجافة البقوليات زادت ،العام الصعيد وعلى
 هذه في بشدة تأثرت فقد رمضان شهر في العقبة باستثناء الجنوبية المحافظات أما .المبارك رمضان شهر خالل %5.9 بنسبة المعدل هذا
 من الرغم على الكلية؛ العينة في لالستبدال قوية اتجاهات بروز يالحظ ولم .نسبيا تأثرا األقل والشمالية الوسطى المحافظات وكانت .الفئة
 في أكبر بشكل تفصيله تم) الطازجة الخضراوات عن أقوى بديل اتجاه لوحظ، الفقر خط تحت يعيشون الذين المستجيبين فئة في أنه

 (.6.1القسم
 

 وبعدها القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند  %8.1بمعدل الطعام ومحسنات التوابل زادت، ذاته العام الصعيد وعلى
 .المبارك رمضان شهر خالل%12.1  بنسبة النسبة هذه وارتفعت
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 هذه وارتفعت، القرارات جولة وبعد قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %10.4بمعدل والعسل والحلويات السكر على اإلنفاق ارتفع كما

 .الفئة هذه ضمن رمضان في العقبة باستثناء الجنوبية المحافظات تتأثر ولم .المبارك رمضان شهر خالل %13.0  بنسبة النسبة
 النسبة هذه وارتفعت القرارات؛ جولة وبعد قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %10.2بمعدل المكسرات زادت، العام الصعيد وعلى
 .ارتفاعا المعدالت أعلى بين من الشمالية المحافظات شهدت، رمضان شهر وخالل .المبارك رمضان شهر خالل %13.3 بنسبة
 خالل  %6.3بنسبة وانخفض، القرارات جولة وبعد قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %15.5بمعدلو والكاكا والقهوة الشاي ارتفع كما
 .المملكة جنوب في االرتفاعات أعلى لوحظت، العقبة وباستثناء .المبارك رمضان شهر

 
 %16.4 بنسبة وذلك وبعدها؛ القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %9.3 بمعدل األخرى الغذائية المواد ارتفعت فيما

 جدا كبيرة مكاسب الوسطى والمنطقة عمان وأظهرت .رمضان شهر فترة خالل انخفاض أكبر العقبة وشهدت .المبارك رمضان شهر خالل
 . رمضان شهر فترة خالل

 
 %37.3بنسبة وذلك، وعدها القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %8.9 بمعدل المشروبات زادت، المملكة صعيد وعلى
 .المبارك رمضان شهر خالل

 
 اإلنفاق هذا وانخفض وبعدها؛ القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند المتوسط في %12.9 بمعدل والسجائر التبغ زاد بينما
 المحدود الدخل ذات األسر إطار في أنه والسجائر للتبغ نسبيا المرنة غير الطبيعة وتعني عام بشكل %5.4 بنسبة رمضان شهر خالل
 من أقل زيادة العقبة تشهد لم، الخصوص وجه على الفئة هذه وفي .لألسرة العام اإلنفاق من أعلى نسبة يمثل بدأ، خاص بشكل

 .العقبة منطقة ضمن المساواة استهدفت السياسات أن سيما ال، األخرى المحافظات
 

 غذائية الغير للمواد التفصيلي التحليل 5.2 

 هذا وكان .أكبر مرونة ذات المواد هذه أن على األمر تفسيره ليتم، بقليل أكبر انخفاض لوحظ فقد، الغذائية غير للمواد بالنسبة أما
 .الشخصية والرعاية، المنزلية واألدوات، الكهربائية األجهزة العناصر هذه وتشمل .الفقر خط تحت تقع التي األسر بين أكبر االنخفاض

 ."ضرورية غير"و مرونة أكثر األدبيات تعتبرها والتي
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 محددة غذائية غير لمواد رمضان شهر وخالل وبعدها القرارات قبل لما مقارنة الشهري اإلنفاق متوسط في التغيرات  20: الجدول 
 القرارات وبعد قبل مقارنة

 الشهري المتوسط

 رمضان شهر لمتوسط قرارات بعد مقارنة
 الشهري المتوسط

 الكهربائية األجهزة

-0.6% -15.2% 

 المنزلية واألجهزة األدوات

-1.0% 12.2% 

 التنظيف مواد

11.5% 5.0% 

 الشخصية العناية

1.5% 6.3% 

 2017، الوطنية الميدانية الدراسة :المصدر

 القرارات اتخاذ قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند  %0.6بمعدل الكهربائية األجهزة على اإلنفاق انخفض، المملكة صعيد فعلى
 .المبارك رمضان شهر خالل %15.2  بنسبة وانخفض، وبعدها

 
 اتخاذ قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند  %1.0-بمعدل المنزلية واألجهزة األدوات على اإلنفاق انخفض، نفسه الصعيد وعلى

 .المبارك رمضان شهر خالل%12.2   بنسبة ذلك وارتفع، وبعده القرارات
 

 %5 بنسبة هذا وارتفع، وبعدها القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %11.5بمعدل التنظيف مواد على اإلنفاق ارتفع كما
 .المبارك رمضان شهر خالل فقط
 
 القرارات جولة قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %15.2 بمعدل الشخصية العناية مواد علىفي جميع المحافظات  اإلنفاق ارتفعو 

 .المبارك رمضان شهر خالل %6.3 بنسبة هذا وارتفع .وبعدها
 

  التجزئة تجار
لألسـر التـي %15.7 للعينـة الكليـة، و %9.4بشـكل عـام علـى المـواد الغذائيـة بنسـبة  لألسـرةأمـا علـى المسـتوى الـوطني، فقـد ارتفـع اإلنفـاق 

 تعيش تحت خط الفقر قبل وبعد قرارات شباط. وبمقارنة الفترة من شهر رمضـان المبـارك، كـان االرتفـاع اإلضـافي للعينـة اإلجماليـة بنسـبة 
لألسر التي تعيش تحت خط الفقر. وتعني هذه األرقام، بالنظر إلى عادات الدخل واإلنفـاق الحاليـة لألسـر )التـي  %18.1 مقابل  14.1%
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(، بـأن 0223من قبل دائرة اإلحصـاءات العامـة لعـام  واإلنفاقمبين في الدراسة االستقصائية للدخل و كس اإلنفاق بأعلى من الدخل كما هتع 
 اشتركت في بيع إضافي لألصول الرأسمالية لتغطية الفروقات.و األسرة األردنية العادية قد لجأت إلى دين إضافي أ

 
 0222بالمقارنـة علـى أسـاس شـهري إلـى عـام  %12-10الكية سريعة الحركة خسارة في المبيعات ما بين وأفاد تجار التجزئة للسلع االسته

، %8-7. وانخفـض متوسـط المعـامالت بــين0222عــن عـام  %18انخفاضـا بنسـبة  0222بعـد اتخـاذ قـرارات شـباط. وشــهد شـهر رمضـان 
مثل مواد التنظيف لم تشهد أي تغيير؛ وشهد البعض اآلخر مثل  . بعض المواد2ليصبح  22من  شرائية وانخفض متوسط المواد لكل تذكرة

األجهـزة الكهربائيــة واألدوات المنزليـة انخفاضــا كبيـرا. وفــي حـين شــهدت عمـان انخفاضــا، لـم تكــن هـذه النســبة كبيـرة مثــل بعـض المحافظــات 
 األخرى، وخاصة إربد.

 
ة على جميع أنحاء المملكة، باستثناء العقبة التي شـهدت زيـادة نسـبية فـي وقد انعكس االنخفاض في أسعار السلع االستهالكية سريعة الحرك

 المبيعات )من المفترض أن ذلك يرجع إلى تنقل المستهلكين في الجنوب(.
 

 .والتي ظهرت خالل المسح الميدانيوتساعد وجهة نظر تجار التجزئة وأرقامهم في الواقع على إبراز االتجاهات السائدة 

 الملخص
  %81.9أشار حيث الوطني؛ الصعيد على الرئيسية التغييرات على تؤثر الحكومية القرارات أن الميدانية الدراسة من يتضح معا وبشكل

، عامة وبصورة .الغذائية غير المواد في زيادة إلى أشاروا %83.8 و ازداد؛ قد الغذائية المواد على إنفاقهم متوسط أن إلى العينة أفراد من
 في عرضها تم والتي، محددة ُمعم رة سلع على الغذائية غير المواد تحتوي .المواد بعض شراء عن توقفوا أنهم إلى العينة من %29.6 أشار

 .مرونة أكثر لكونها األدبيات مراجعة
 

 "الغذائية؟ المواد على إنفاقك متوسط هل" سؤال على الردود  21:الجدول
 الغذائية المواد على إنفاقك متوسط هل

 ارتفع 81.94%

 انخفض 18.06%

 الكلي المجموع 100.00%

 2017 المسح الميداني :المصدر
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 "الغذائية؟ غير المواد على إنفاقك متوسط هل" سؤال على الردود  22:الجدول 
 الغذائية غير المواد على إنفاقك متوسط هل

 ارتفع 83.82%

 انخفض 16.18%

 الكلي المجموع 100.00%

 2017، الميدانيالمسح  :المصدر

 "معينة؟ سلع شراء عن توقفت هل" سؤال على الردود  23:الجدول
 معينة سلع شراء عن توقفت هل

 نعم 29.61%

 ال 70.39%

 الكلي المجموع 100.00%

 2017، المسح الميداني :المصدر

  "شباط قرارات بعد المواد من أي شراء عن توقف" المستجيب كان إذا ماو ه األول .هامين سؤالين مقارنة ينبغي، الميدانية الدراسة ومن
 قيام مدى تبيان على تساعد ألنها للمقارنة مهمة األسئلة هذه "الغذائية؟ المواد على الشهري اإلنفاق متوسط انخفضو أ ارتفع هل" وه والثاني
 .نفسها السلع بسلة االحتفاظ من التمكن أجل من اإلنفاق في القصوى الزيادة ومدى، لديها االستهالك عادات بتغيير األسر

 قد %30.7 بأن يتبين، إنفاقهم زاد الذين أولئك من الغذائية المواد على إنفاقهم انخفض الذين أولئك مقارنة عند أنه أدناه الجداول وتظهر
 .ذلك يفعلوا لم%24.3 مقابل معينة سلع شراء عن توقف

 "؟معينة سلع شراء عن توقفت هل" مقابل" انخفض؟و أ الغذائية المواد على إنفاقك متوسط ارتفع هل" المترافقة التبويبات  24: الجدول

 الغذائية المواد على إنفاقك متوسط هل
 معينة؟ سلع شراء عن توقفت هل

 الكلي المجموع ال نعم

 %100.0 %69.3 %30.7 ارتفع

 %100.0 %75.7 %24.3 انخفض

 2017، المسح الميداني :المصدر
 

 غير المواد توزيع تفاصيل خالل من كبير حد إلى ذلك ويوضح .صحيح االنعكاس أن يتبين، الغذائية غير المواد تفصيل إلى وبالنظر
 .معينة سلع شراء عن توقفوا قد انهم اإلنفاق في زيادة عن أبلغوا الذين من %29.1 يبين وهنا .الحق وقت في الغذائية
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 ؟"معينة سلع شراء عن توقفت هل" مقابل "انخفض؟و أ الغذائية غير المواد على إنفاقك معدل ارتفع هل" المترافقة التبويبات :72 الجدول 
 الفقر خط تحت يعيشون الذين ألولئك

 الغذائية غير المواد على إنفاقك معدل هل
 معينة؟ سلع شراء عن توقفت هل

 الكلي المجموع ال نعم

 %100.0 %70.9 %29.1 ارتفع

 %100.0 %68.0 %32.0 انخفض

 2017، المسح الميداني :المصدر
 

 ، كما هي متوقعة تعتبر أكثر حدة. وبالنسبة للذين يعيشون تحت خـط الفقـر؛ فـان األوضاعفإن  أما بالنسبة للذين يعيشون تحت خط الفقر
 على المواد غير الغذائية.%75زادوا إنفاقهم على الغذاء و%77 قد توقفوا عن شراء بعض المواد. و 49%

 مع مقارنة، معينة سلع شراء وقف عن  %51.6أفاد فقد، زيادة عن ابلغوا الذين ألولئك بالنسبة الواقع في، المترافقة التبويبات إلى وبالنظر
 .للفقراء مناهضا كبيرا تأثيرا الواقع في تبين والتي، اإلجمالية العينة من 30.7% 

  "معينة سلع شراء عن توقفت هل" مقابل "انخفض؟و أ الغذائية المواد على إنفاقك متوسط ارتفع هل" المترافقة التبويبات :72 الجدول

 الغذائية المواد على إنفاقك متوسط هل
 معينة؟ سلع شراء عن توقفت هل

 الكلي المجموع ال نعم

 %100.0 %48.4 %51.6 ارتفع

 %100.0 %60.4 %39.6 انخفض

 2017 المسح الميداني، :المصدر
 

 عن توقفوا أنهم الفقر خط تحت زيادة عن أبلغوا الذين أولئك من %52.2 أفاد حيث الغذائية غير للمواد بالنسبة الحالو ه االتجاه هذا وكان
 .الكلية العينة من %32 ب مقارنة المواد بعض شراء

 
 سلع شراء عن توقفت هل" مقابل "انخفض؟و أ الغذائية غير المواد على إنفاقك متوسط ارتفع هل" المترافقة التبويبات :72 الجدول

 الفقر خط تحت يعيشون الذين ألولئك بالنسبة ؟"معينة

 الغذائية المواد على إنفاقك متوسط هل
 معينة؟ سلع شراء عن توقفت هل

 الكلي المجموع ال نعم

 %100.0 %47.8 %52.2 ارتفع

 %100.0 %61.5 %38.5 انخفض

 2017، المسح الميداني :المصدر
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  (الُمعّمرة غير) المالبس.6

 وشملت .الصعبة االقتصادية الظروف إلى ذلك ويعزى، للقطاع العام البطيءو النم الماضي العام في المالبس قطاع أجراها دراسة وأظهرت
 في القطاع هذا ظل وقد .الفئات جميع فيو النم توقعات وبالتالي، السكانيو بالنم مقارنة للقطاع العام المحدودو النم يتناول جدوال الدراسة
 .للغاية ضعيف أداء ذا الماضية القليلة السنوات

 الفعلية مقابل المتوقعةو للنم المئوية النسب :78الجدول
 المثاليو النم النسبيو النم القطاع السنة

 %6 %0.005 المالبس 2014

 %6 %0.003 المالبس 2015

 %5 %0.04 والنسيج الغزل 2014

 %5 %0.01 والنسيج الغزل 2015

 %6 %0.04 األحذية 2014

 %6 %0.02 األحذية 2015

 %6 %0.017 القطاع إجمالي 2014

 %6 %0.008 القطاع إجمالي 2015

 2016، المالبس قطاع دراسة :المصدر

 :يلي كما كان أفراد 6 إلى 5 من المكونة العادية لألسرة إنفاق أن إلى الدراسة أشارت كما

 المالبس على سنويا وفرد أسرة لكل اإلنفاق متوسط :79الجدول
  (دينار) الفرد (دينار) األسرة

 رجالية مالبس 14 77

 النسائية المالبس 18 101

 األطفال مالبس 16.5 91

 خياطة 0.2 1.6

 األحذية 14 77

 2016، المالبس قطاع دراسة :المصدر
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 أحدو ه القطاع هذا فإن، ذلك ومع .واألحذية والمنسوجات المالبس قطاع على أثرت حقيقية جمركية رسومو أ ضريبية تغييرات تطرأ لم 
 في دينار مليون 71.3 حوالي لألسرة المنزلي اإلنفاق إجمالي يبلغ أن المتوقع ومن .األسري اإلنفاق سلة ضمن مرونة األكثر المنتجات

 .0222عام 

 دينار باأللف المستوردات :08 الشكل

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر

 المالبس قطاع وشهد .المستوردة المنسوجات حجم في انخفاضا ونيسان الثاني كانون شهد فقد، 2016و 2017 عامي بين وبالمقارنة
 تخفيض في سينعكس الجمركية الرسوم في %1 بنسبة تغيير كل أن المالبس قطاع أجراها التي الدراسة ووجدت .إجمالية زيادة واألحذية

 .اإلنفاق في دينارا 0.50 قدره

 على العام اإلنفاق إلى ينظر كان فقد، األدبيات في موضحو ه كما، الغذائية المواد مع مقارنة مرونة األكثر السلع من واحدة وباعتبارها
 كما %3 بنسبة المالبس على لإلنفاق اإلجمالية النسبة انخفضت، المالبس على العام اإلنفاق حيث ومن .انخفاض في انه إلى المالبس
 طفرة هناك أن من الرغم على ؛غ (والتب للسجائر المخصصة اإلنفاق حصة في بزيادة ذلك استبدال تم) الدراسة شملتها التي األسر أفادت
 نسبة أن هي األهمية من جانب على إضافية مالحظة وهناك . %48بنسبة ارتفعت حيث المبارك رمضان شهر في ومؤقتة إضافية
 في مؤقتة مكاسب لوحظت كما) %11.1 بنسبة الفقر خط تحت الدراسة شملتها التي لألسر بالنسبة انخفضت قد المالبس على اإلنفاق
 .(الكلية العينة حسب المبارك رمضان شهر
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 للمالبس المبارك رمضان شهر وخالل القرارات وبعد قبل لما مقارنة الشهري اإلنفاق متوسط في التغيرات :31 جدول 
 القرارات وبعد قبل مقارنة

 (الشهري المتوسط ( 

 رمضان شهر لمتوسط قرارات بعد مقارنة
 (الشهري المتوسط (

 الرجالية المالبس

-3.6% 59.3% 

 النسائية المالبس

-1.8% 84.9% 

 األطفال مالبس

-1.3% 127.1% 

 الخياطة + المالبس

1.2% 15.0% 

 األحذية

1.2% 70.3% 

 2017، المسح الميداني :المصدر

، وبعده القرارات اتخاذ قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %3.6بمعدل الرجالية المالبس االنفاق على انخفض، العام الصعيد وعلى
 .اإلنفاق في متوسطة زيادة العقبة وشهدت .المبارك رمضان شهر خالل%59.3 بنسبة ذلك وارتفع

 
 هذا وارتفع، وبعده القرارات اتخاذ قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %1.8 بمعدل النسائية المالبس انخفضت نفسه الصعيد وعلى
 .المبارك رمضان شهر خالل %84.9 بنسبة

 
 ذلك وارتفع، وبعده القرارات اتخاذ وبعد قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %1.3 بمعدل األطفال مالبس على اإلنفاق انخفض كما

 .المبارك رمضان شهر خالل %127.1 بنسبة
 

، وبعده القرارات اتخاذ قبل الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %1.2 بمعدل والخياطة القماش على اإلنفاق ارتفع ذاته العام الصعيد وعلى
 الشهري اإلنفاق متوسط مقارنة عند %1.2 بمعدل األحذية على اإلنفاق ارتفع كما.المبارك رمضان شهر خالل %15.0 بنسبة ذلك وارتفع
 .المبارك رمضان شهر خالل %70.3 بنسبة ارتفعت حيث، وبعده القرارات اتخاذ قبل
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 الخالصـــة 
 الخياطة مشتريات في ضئيلة زيادة مع، طفيف بشكل واألطفال والنساء الرجال مالبس انخفضت فقد، المبارك رمضان شهر باستثناء
 مبيعات انخفضت حيث التجزئة تجار شهدها التي االتجاهات مع يتوافق هذا أنو ويبد .طفيف بشكل األحذية مشتريات وزادت .والقماش
 .األسر نفقات انخفاض من كجزء انخفضت أنها على إليها ينظر وبالتالي، ومرنة كمالية تعتبر المالبس من المواد بعض .المالبس

 الفقر مستوى مع الروابط  6.1

 ومن .منه أعلى التي وتلك الفقر خط تحت تقع التي الفئات إلى العينة قسمت فقد، الفقر بمستوى المتعلق القسم في إليه اإلشارة سبقت وكما
 يبلغ الذي المتوسط فوق %17 حوالي إلى يصل ما أي الفقر خط من بالقرب يعيشون للذين بالنسبة مماثلة نتائج هناك أن بالذكر الجدير
 .السنة في للفرد دينارا 950  حوالي

 :يلي كما النتائج كانت فقد، الفقر خط دون هم لمن بالنسبة أما 

 من المبارك رمضان شهر وخالل، القرارات بعد وما، وبعده القرارات اتخاذ قبل المختلفة الغذائية المواد على اإلنفاق نسبة :30الجدول
 الشاملة العينات ومجموعة الفقر خط تحت المستجيبين قبل

 رمضان القرار بعد القرار قبل
 تحت رمضان
 الفقر خط

 تحت القرار بعد
 الفقر خط

 تحت القرار قبل
 الفقر خط

 المواد على اإلنفاق جزء
 تعيش التي األسر- الغذائية
 الفقر خط تحت

 الحبوب ومنتجات الحبوب 9.4% 9.6% 9.2% 8.30% 8.30% 8.40%

 والدواجن اللحوم 15.9% 14.3% 17.3% 19.00% 17.30% 17.60%

 األسماك 4.7% 4.6% 4.5% 3.70% 3.90% 3.90%

 والبيض األلبان منتجات 9.8% 9.7% 9.2% 9.30% 9.80% 9.90%

 والدهون الزيوت 5.9% 6.2% 5.9% 5.70% 5.90% 5.80%

 الفواكه 7.5% 7.3% 6.8% 6.80% 7.30% 7.30%

 خضراواتال 12.0% 10.9% 12.3% 10.10% 10.20% 10.30%

 والمعلبة الجافة البقوليات 4.8% 6.1% 4.9% 3.20% 3.40% 3.40%

 الطعام ومحسنات التوابل 3.3% 3.7% 3.2% 3.10% 3.20% 3.20%

 المكسرات 4.0% 3.9% 3.6% 3.90% 3.90% 3.90%

 والعسل والحلويات السكر 5.8% 6.3% 6.0% 6.00% 6.00% 6.00%

 والكاكاو والقهوة الشاي 5.3% 5.4% 4.9% 4.50% 5.50% 5.20%

 األخرى الغذائية المواد 4.5% 4.6% 4.1% 9.30% 9.10% 9.10%

 المشروبات 7.2% 7.4% 8.1% 7.30% 6.00% 6.10%

 2017، المسح الميداني :المصدر
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 لبعض أفضل أسعار توفير أجل من العقبة إلى التسوقو نح بتنقلها ،والطفيلة معان،الجنوبية المحافظات في األسر أفادت، عامة وبصورة 
 كانت، الفقر خط تحت تعيش التي لألسر وبالنسبة.الدخل بتحسن منوطة" التنقل على قدرة أكثر" لتكون القدرة هذه فان، ذلك ومع.المواد
 .أقل تنقالت األعلى الدخل فئة أظهرت كما.محدودة تعتبر أفضل بأسعار تسوق أماكن إلى السفر على القدرة

 فئات عدة على اإلنفاق نسبة في االختالفات بعض إلى اإلشارة تجدر فانه، القرار اتخاذ قبل المواد؛ توزيع إلى التحديد وجه على وبالنظر
 :الفقر خط تحت تعيش التي األسر على سلبا تؤثر التي المواد من رئيسية

 وسينخفض، الفقر خط تحت يقع الذي الدخل ذات األسر بين بكثير أقل المواد هذه على اإلنفاق نسبة تعتبر :والدواجن اللحوم •
 .شباط شهر في اتخاذها تم التي القرارات بعد أكبر بشكل المواد هذه على اإلنفاق

 نسبة زادت وقد شباط شهر في اتخاذها تم التي القرارات بعد ملحوظ بشكل المواد هذه على اإلنفاق نسبة انخفضت :خضراواتال •
 .كبديل ربما والمعلبة الجافة البقوليات

 الحصول أجل من الشراء بهدف االنتقال من أقل مستويات عن الفقر خط تحت تقع التي الفئة أعربت :الشراء بهدف االنتقال •
 .أقرب أماكن في الشراء عمليات تمت حيث، أفضل أسعار على

 بمدى وثيقا   ارتباطا   ذلك ويرتبط، األسر انفاق عادات على بشدة تؤثر الضرائب في التغيرات أن األدبيات أظهرت :السلع مرونة •
 على المطلق واإلنفاق النسبي اإلنفاق حصة ازدادت حيث الحالو ه هذا أن يتضح، أعاله موضحو ه وكما، المختلفة السلع مرونة
 واستبدلتها المالبس على اإلنفاق عن األسر تخلت حيث، للمالبس بالنسبة كذلك األمر يكن لم حين في، الغذائية المواد

 .األخرى بالضروريات

 

 الدخل مستوى تأثير  6.2

 .المنتجات من أي شراء عن تخلت قد األسرة كانت إذا وما الدخل مستويات بين قوية صلة هناك فان، األدبيات من متوقعو ه وكما
 إيجابي بشكل استجابت التي األسر أن أعاله الجدول من ويتضح .المستجيبين دخل متوسط حساب طريق عن بالدخل الردود وارتبطت
 .سلبي بشكل استجابت التي بتلك مقارنة شهري أسرى دخل متوسط أدنى لديها كان، معينة وخدمات سلع شراء عن لتخليها

 
 الدخل متوسط كان "شباط؟ شهر في اتخاذها تم التي القرارات بعد المواد من أي شراء عن توقفت هل "االستبانة سؤال على وردا  

 لم األعلى الدخل ذات األسر أن ذلك ويوضح، دينار 764.4 عند" ال"بـ المستجيبين مع مقارنة، أردنيا   دينارا   603.6 "نعم" للمستجيبين
 على وأجبروا سلبيا   تأثرا   فقرا   األشد األسر تأثرت، أخرى وبعبارة، المنخفض الدخل ذات األسر كحال إنفاقها عادات تغيير إلى تضطر
 .أخرى بسلع وكمالية مرونة أكثر تعتبر والتي الطازجة الخضراواتو أ، اللحوم مثل مواد استبدال
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 بعد المواد من أي شراء عن توقفت هل" السؤال على الردود مقابل مجدولة األردني بالدينار لألسر الشهري الدخل متوسط :37الجدول 
 "شباط؟ قرارات

 الردود بالدينار الشهري األسرة دخل متوسط

 نعم 603.6

 ال 764.4

 2017 المسح الميداني :المصدر
 
 

 األسرة حجم  6.3

 النسبة نإف، األسرة حجم زيادة مع نهأ ت(االستثناءا بعض مع)وه الحال أنو يبد، األسري باإلنفاق يتعلق بما األسرة حجم إلى وبالنظر
 من كان، حجما أصغر العائلة كانت وكلما .ارتفع قد الغذائية المواد في الزيادات على اإلنفاق متوسط أن إلى تشير للمستجيبين المئوية
 .النفقات خفض من المستجيبون يتمكن أن األرجح

 
 لقرارات والالحق السابق الشهر في الغذائية المواد على اإلنفاق كان إذا بما مقارنة األسرة لحجم المترافقة التبويبات ::33 الجدول

  انخفضو أ ارتفع قد الحكومة
 الحكومة لقرارات والالحق السابق الشهر في الغذائية المواد على اإلنفاق

 األسرة أفراد عدد
 انخفض ارتفع الكلي المجموع

100.0% 71.4% 28.6% 1 

100.0% 81.2% 18.8% 2 

100.0% 78.2% 21.8% 3 

100.0% 81.7% 18.3% 4 

100.0% 75.7% 24.3% 5 

100.0% 84.6% 15.4% 6 

100.0% 86.1% 13.9% 7 

100.0% 91.5% 8.5% 8+ 

 2017، الميدانيالمسح  :المصدر

 



 

 

78 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

 :األسرة بحجم بارتباطه ازداد قد الغذائية المواد على اإلنفاق أن إلى يشيرون الذين للمستجيبين المئوية النسبة أدناه البياني الرسم ويوضح 

 
 الغذائية المواد على اإلنفاق ونسبة األسرة حجم :09 الشكل

 
 2017 الميداني، المسح :المصدر

 

 للمستجيبين المئوية النسبة فإن، األسرة حجم زيادة ومع (قليلة باستثناءات) أنهو يبد، األسري باإلنفاق يتعلق بما األسرة حجم إلى وبالنظر 
 من المستجيبون يتمكن أن األرجح من كان، حجما أصغر العائلة كانت وكلما.الغذائية غير المواد على اإلنفاق متوسط زيادة إلى تشير
 احتماال أقل كانت، األسرة حجم كبر كلما أنه هي الحالة فإن، الغذائية المواد على اإلنفاق وبين ذلك بين الجمع خالل ومن.النفقات خفض
 في لزيادات قرارات بأي سلبا   ستتأثر حجما األكبر األسر فإن، وبالتالي.األسعار ارتفعت ول حتى، تشتريه ما خفض على قادرة تكون ألن

 .المبيعات ضريبة وزيادة، األسعار
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 لقرارات والالحق السابق الشهر في الغذائية غير المواد على اإلنفاق كان إذا ما بين األسرة لحجم المترافقة التبويبات :31ل الجدو 
 انخفضو أ ارتفع قد الحكومة

  الحكومة لقرارات والالحق السابق الشهر في الغذائية غير المواد على اإلنفاق

 األسرة أفراد عدد انخفض ارتفع الكلي المجموع

100.00% 71.15% 28.85% 1 

100.00% 81.20% 18.80% 2 

100.00% 80.20% 19.80% 3 

100.00% 82.40% 17.60% 4 

100.00% 83.30% 16.70% 5 

100.00% 86.20% 13.80% 6 

100.00% 86.10% 13.90% 7 

100.00% 96.60% 3.40% 8+ 

 2017، المسح الميداني :المصدر

 بين الصلة فان، "؟شباط بعد القرارات لهذه نتيجة الخدماتو أ السلع أي شراء عن توقفت هل" المطروح السؤال مع أعاله ذكر ما وبمتابعة
 :أدناه مبين األسرة حجم وتوزيع الردود

 بعد القرارات لهذه نتيجة الخدماتو أ السلع أي شراء عن توقفت هل" المطروح السؤال مقابل األسرة لحجم المترافقة التبويبات :32الجدول
 "شباط؟

 األسرة حجم ال نعم الكلي المجموع

100.0% 12.7% 87.3% 1 

100.0% 23.2% 76.8% 2 

100.0% 25.7% 74.3% 3 

100.0% 30.2% 69.8% 4 

100.0% 31.0% 69.0% 5 

100.0% 34.4% 65.6% 6 

100.0% 31.0% 69.0% 7 

100.0% 38.3% 61.7% 8+ 

 2017، المسح الميداني :المصدر
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 فإنه، األسر لهذه بالنسبةف .الحاالت بعض في وزادت العام اإلنفاق تخفيض من تتمكن لم حجما األكبر األسر أن حين في أنه الجدول يبين 
 المواد استبدال وسيتم. أخرى ببدائل استبدالهاو أ عنها التخلي تم قد الخدماتو أ السلع تكون بأن االحتمال سيزداد األفراد عدد ارتفاع مع

 .ثمنا   أرخص ببدائل اللحوم منتجاتو أ المالبس مثل المرنة

 العملية الحالة 6.4 

 بدوام العاملون وأفاد .العملية الحالة حيث من انخفضو أ ارتفع قد الغذائية المواد على الشهري اإلنفاق متوسط كان إذا عما السؤال ويتفاوت
 في زيادة %88.7 سجلوا حيث الخاص؛ العمل ضمنو أ العمل عن العاطلينو أ جزئي بدوام العاملين من بكثير إنفاقا   أعلى هم الذين كامل

 كامل بدوام العمل نطاق خارج تقبع التي الشريحة أن إلى ذلك ويشير .العمل عن للعاطلين %81.4  مقابل الغذائية المواد على اإلنفاق
 .بالقرارات بشدة ستتأثر

 "الغذائية؟ المواد على الشهري إنفاقك متوسط هل" سؤال على الردود :32 الجدول
 الغذائية؟ المواد على الشهري إنفاقك متوسط هل

  العملية الحالة ارتفع انخفض

 كامل بدوام يعمل 88.7% 11.3%

 جزئي بدوام يعمل 80.5% 19.5%

 العمل عن عاطل 81.4% 18.6%

 خاص عمل 63.6% 36.4%

 العمل عدم قرر 91.5% 8.5%

 الدراسة مقاعد على 95.7% 4.3%

 متقاعد 81.5% 18.5%

 المجموع 81.9% 18.1%

 2017، المسح الميداني :المصدر

 الذين كامل بدوام العاملون وأفاد .العملية الحالة باختالف انخفضتو أ ارتفعت التي الغذائية غير المواد في النظر في نفسه االتجاه ويستمر
 اإلنفاق في زيادة%85.8  سجلوا حيث الخاص؛ العمل ضمنو أ العمل عن العاطلينو أ، جزئي بدوام العاملين من بكثير أعلى انفاقهم يزيد
 التوظيف نطاق خارج تقبع التي الشريحة أن إلى تشير أخرى ومرة .العمل عن للعاطلين %80.0 بنسبة مقارنة الغذائية غير المواد على
 .بالقرارات بشدة ستتأثر كامل بدوام
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 "الغذائية؟ غير والخدمات السلع على الشهري إنفاقك متوسط هل" سؤال على الردود :32 الجدول 
  العملية الحالة ارتفع انخفض

 كامل بدوام يعمل 85.8% 14.2%

 جزئي بدوام يعمل 78.8% 21.2%

 العمل عن عاطل 80.0% 20.0%

 خاص عمل 79.5% 20.5%

 العمل عدم قرر 91.3% 8.7%

 الدراسة مقاعد على 91.3% 8.7%

 متقاعد 86.1% 13.9%

 المجموع 83.8% 16.2%

 2017، المسح الميداني :المصدر

 تم قد مواد أية كانت إذا ما في يستمر االتجاه نمط بأن تبين فقد، "خاصا عمال يمتلكون" بأنهم أنفسهم يصنفون الذين أولئك وباستثناء
 .%39.3 بنسبة العمل عن العاطلين بين أعلى وكانت ، %28.5عند كامل بدوام العاملين بين األدنى النسبة وكانت .شرائها عن التوقف

 
 "شباط؟ قرارات بعد مواد أي شراء عن توقفت هل" سؤال على الردود :38 الجدول

 شباط؟ قرارات بعد مواد أي شراء عن توقفت هل

  العملية الحالة نعم ال

 كامل بدوام يعمل 28.5% 71.5%

 جزئي بدوام يعمل 36.8% 63.2%

 العمل عن عاطل 39.3% 60.7%

 خاص عمل 24.1% 75.9%

 العمل عدم قرر 31.9% 68.1%

 الدراسة مقاعد على 13.0% 87.0%

 متقاعد 36.4% 63.6%

 المجموع 29.6% 70.4%

 2017، المسح الميداني :المصدر



 

 

82 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

 الجغرافي الموقع 6.5  

 عن المستجيبين جميع أفاد، معان في) الغذائية المواد على الشهري اإلنفاق متوسط في زيادات أدنى والجنوبية الشمالية المحافظات سجلت
 المحافظات وكانت .شباط قرارات بعد الشراء عن توقفوا قد أنهم إلى أشاروا المستجيبين من عدد أكبر أن معان في تبين كما(.زيادة وجود

 .شباط قرارات بعد الشراء بوقف ُعرضة أقل الشمالية
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 الضرائب. 7 

 من اإليرادات ُخمس من أكثر جمع يتم أن المتوقع من وكان، للخزينة اإليرادات جمعو ه الضرائب قانون في للتغييرات الرئيسي الدافع إن
، الُعشر من فأقل السجائر أما.الوقود إيرادات في الربع من أكثر كذلك، الجمركية الرسوم في الزيادة من الربع من وأكثر، المبيعات ضريبة

 .عادة   يتحصل الذي المبلغ بثلث تقريبا االتصاالت شركات من إضافية إيرادات إلى باإلضافة

 لعام المحلية اإليرادات بلغت فقد، القرارات اتخاذ بعد وحزيران وأيار ونيسان وآذار شباط في للحكومة المحلية اإليرادات إجمالي إلى وبالنظر
 مليون 2,738.7 بمبلغ مقارنة 2016 عام في دينار مليون 3,351.2 ،الثاني كانون شهر باستثناء، األولى الستة األشهر خالل  2016
 ارتفاعا يشهد لم اإليرادات إجمالي أن الواقع في ذلك ويؤكد .طفيف بشكل أقل المبلغ كان 2017 عام في أنه أي، 2017 لعام دينار
 .الحالي العام من الحق وقت في تحسنا   الخزينة تشهد أن المتوقع ومن، فوريا

 
 2017و 2016، مختارة ألشهر أردني دينار بالمليون المحصلة المحلية اإليرادات إجمالي :39 الجدول

 السنة الشهر دينار مليون المحلية اإليرادات

 الثاني كانون 510.8

2016 

 شباط 396.3

 آذار 555.2

 نيسان 816.9

 أيار 520.7

 حزيران 487.6

 تموز 574.5

 آب 544.2

 أيلول 414.2

 األول تشرين 477.9

 الثاني تشرين 482.5

 األول كانون 452.7

 الثاني كانون 590.1

2017 

 شباط 421.5

 آذار 501.2

 نيسان 768.3

 أيار 570.1

 حزيران 477.2

 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
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 2017و 2016و 2015 األعوام في المحلية اإليرادات :71 الشكل

 
 

  2017 األردني المركزي البنك :المصدر

 
 .العام مدار على شائعا يكون واالنخفاض الذروة فإن، اإلجمالية المحلية اإليرادات حيث ومن

 أكبر نسبة فإن مرتفع دخل على يحصلون الذين فاألفراد .المكلف دخل زيادة مع معدالتها تزيد ضريبة بأنها التصاعدية الضريبة وتعرف
 دخل انخفاض مع - ثابتا   يبقىو أ - معدلها يزيد التي هي التنازلية الضريبة فإن، أخرى ناحية ومن .الضرائب لدفع تؤخذ دخلهم من

 التي التغييرات فإن وبالتالي .تنازلية ضريبة العامة المبيعات وضريبة، تصاعدية ضريبة الدخل ضريبة اعتبار يمكن األردن وفي .المكلف
 الدخل ذات األسرو نح أكبر بشكل الضرائب نسبة تحول الواقع في الدخل بضريبة مقارنة العامة المبيعات ضريبة زيادة على تطرأ

 إلى العامة المبيعات ضريبة من أعلى نسبة أيار إلى شباط من الفترة وأظهرت.األسر هذه تشتريها التي األصناف تأثرت ما إذا، المنخفض
 على أكبر تركيز يجري أن، الضريبي للنظام المستقبلية اإلصالحات في أنه المتصور ومن.2016و 2015 بعامي مقارنة الدخل ضريبة

 .الدخل ضريبةو نم
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 حسبو النم ونسب 2017- 2015 للفترة أردني دينار بالمليون الدخل لضريبة المحصلة العامة المبيعات ضريبة نسبة :11 الجدول 
 الشهر

2017 2016 2015 
 :العامة المبيعات ضريبة نسبة

 الدخل ضريبة

 الثاني كانون 13.5 13.0 14.7

 شباط 13.7 16.7 16.4

 آذار 16.2 9.3 12.6

 نيسان 6.1 8.2 7.0

 أيار 12.9 12.6 14.9

 حزيران 15.5 14.8 13.5 

 تموز 16.8 15.2 16.1 

 آب 14.9 15.5 

 أيلول 20.4 20.3 

 األول تشرين 19.8 16.0 

 الثاني تشرين 18.8 25.2 

 األول كانون 17.8 13.7 

 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
 
 يوما 90 التأخر إلى ذلك ويرجع.الضرائب تحصيل في الفورية بالزيادة العامة المبيعات ضريبة في التغييرات على الفعل ردود تنعكس لم
 .القصير المدى على الضريبية اإليرادات تزداد أن "منحنى -J" من السفلي الجزء في المتوقع ومن، المبيعات ضريبة تحصيل في
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 الشهر حسب والنم ونسب 2017- 2015 للفترة أردني دينار بالمليون المحصلة العامة المبيعات ضريبة :10 الجدول 

 العامة المبيعات ضريبة 2015 2016 2017 2015 2016 2017
 دينار بالمليون

 الثاني كانون 221.5 234.4 254.9 - - -
 شباط 200 218.6 223.1 9.7%- 6.7%- 12.5%-
 آذار 248 235.7 227.9 24.0% 7.8% 2.2%
 نيسان 206.6 223.8 205.3 16.7%- 5.0%- 9.9%-
 أيار 241 266.9 274.9 16.7% 19.3% 33.9%
 حزيران 229.8 244 221.3  4.6%- 8.6%- 19.5%-
 تموز 225.4 210.3 246.3 1.9%- 13.8%- 11.3%

 آب 255.6 262.5  13.4% 24.8% 

 أيلول 234.3 239.5  8.3%- 8.8%- 

 األول تشرين 245.8 256  4.9% 6.9% 

 الثاني تشرين 231 269.7  6.0%- 5.4% 

 األول كانون 240.9 222.4  4.3% 17.5%- 
 2017األردني،  المركزي البنك :المصدر

 العامة المبيعات ضريبة :70 الشكل

 
 2017، األردني المركزي البنك :المصدر
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 األشهر حسبو النم ونسب 2017 - 2015 للفترة األردني بالدينار جمعها تم التي الضريبية اإليرادات إجمالي: 17 الجدول 

  الضريبة إيرادات إجمالي
  أردني دينار مليون

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

    432.1 398.2 366.6  ثاني كانون

 %33- %29- %27- 287.4 284 266  شباط

 %4 %27 %43 299.5 360.3 379.1  آذار

 %92 %65 %39 574.4 595.6 527.9  نيسان

 %35- %41- %40- 372.7 353.1 314.6  أيار

 %24- %12- %2- 281.8 309.1 308.6  حزيران

 %46.5 %21 %23 412.9 374.2 379.9  تموز

  %9- %12-  341 333.1  أب

  %14- %9-  292.8 303.2  أيلول

  %11 %4  325.8 314.7  أول تشرين

  %3 %8-  336.3 290.7  ثاني تشرين

  %16- %7  283.9 312.4  أول كانون

 2017األردني،  المركزي البنك :المصدر
 

 تستمر بأن التوقعات فإن، الحكومة قبل من األولية المستهدفة التقديرات تحقيق يتم لم حال وفي، الضريبية اإليرادات إجمالي بخصوص
 .النمو في اإليرادات

  



 

 

88 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

  

 منها االستفادة الواجب الدروس.8

 استيعابها يتم لم المتخذة الحكومية القرارات فإن، اإلعالم وسائل نشرها في ساهمت التي واالرباكات االحتجاجات من واضحا   كان وكما
 ضريبة على للتعديالت المعقدة الطبيعة إن حيث، اإلنفاق بأنماط الناس بناها التي التصورات تحكمت وقد، الناس عامة قبل من جيدا  

 في للتغيرات نتيجة كبيرة آثار تظهر لم حين في، األردنية األسرة إلى نسبيا   للوصول قابلة غير جعلتها الجمركية والرسوم المبيعات
 تقع التي لألسر وبالنسبة، للخزينة إضافية إيرادات تتحقق أن المتوقع من فإنه الضرائب على طرأت التي التغيرات لهذه وكنتيجة، الضرائب

 آثار األسر هذه وشهدت، المرن الطلب ذات الغذائية المواد بعض عن بعيدا   االستهالك أنماط في تحول حدوث لوحظ فقد، الفقر خط قرب
 خيارات أسهمت وقد، السجائر مثل المرنة غير السلع أسعار ارتفاع مواجهة عند إنفاقها أنماط ضمن السلع لبعض قليال   أعلى استبدال

 .األسري اإلنفاق تحويل في السجائر على اإلنفاق زيادة مثل المستهلكين

 
  بالقرارات والمعرفة اإللمام
 تعلم لم العينة من  %30و الحكومة قرارات في التغييرات عن سمعوا قد الدراسة شملتها التي العينة مجموع من %70 من أكثر أن تبين
 كما محدودة تعتبر لها الكامل الفهم تعكس والتي القرار تفاصيل فإن، ذلك ومع، نسبيا   مرتفعة بالقرارات علموا الذين نسبة وكانت .بذلك

 .واسع نطاق على انتشرت والتي القرارات تلك عن الخاطئة التصورات من يتضح

 
 في الجمركية والرسوم المواد بعض على المبيعات ضريبة بتعديل الحكومة قرارات عن سمعت هل" سؤال على الردود :13 الجدول
 "شباط؟

  نعم ال

 العينة مجموع 71.46% 28.54%

 الفقر خط تحت المجموع 56.54% 43.46%

 2017، المسح الميداني :المصدر

 
 الفقر خط تحت يعيشون الذين من %56.54  سوى يسمع ولم، الفقر خط تحت يقعون الذين المستجيبين عينة في بكثير أقل النسبة وكانت
 .المحدود الدخل ذات المحلية المجتمعات إلى للوصول االهتمام من مزيد إيالء يلزم أنه يعني وهذا، التعديالت عن
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 ومفيد مسبق مؤشر بمثابة يكون أن، عليها المفروضة الضرائب بتغير المتأثرة المواد يحدد والذي الحكومة نشرته الذي اإلعالن شأن ومن 
 للسلع تفصيليا   وصفا   تضمنتو ل وضوحا أكثر التنفيذ خطة تكون أن الممكن من وكان .الفهم تعميق على يساعد وأن الحكومية للقرارات

 .تحديدا   الدخل المنخفضة الطبقة حماية كيفية تبين التي التخفيف وتدابير المتوقعة اآلثار إلى باإلضافة، الضريبية بتغير ستتأثر التي

 الخاص القطاع مع التنسيق
 ومن، الغذائية المواد تجار نقابة مع الحالو ه كما الجديدة القرارات بشأن تفاوضت قد الحكومة أن إلى القطاعية القيادات بعض أشارت
 الرغم وعلى.معه تتفاوضو أ القطاع هذا تخاطب لم الحكومة أن إلى األردني اإلسكان قطاع في المستثمرين جمعية أشارت، أخرى ناحية
 هناك وأن انخفضت قد مبيعاتهم بأن الكبرى ماركت السوبر محالت اصحاب شعر فقد، األغذية قطاع مع أجريت التي المناقشات من

 .اإلنفاق أنماط في خطيرة تغييرات

 
 التغذية على الحصول لضمان الخاص القطاع ومع والنقابية القطاعية الجهات مع منتظمة اجتماعات عقد الضروري من يكون وقد

 .اعتمادها قبل االقتصاديو النم على وآثارها االقتصادية القطاعات على القرارات تبعات ومناقشة، الراجعة

 
  األثر تقييم

 واسعة زيادة شباط شهر في اتخذت التي القرارات واعتبرت، الشعب عامة بين ونشره القرارات ألثر شامل تقييم بإجراء الحكومة تقم لم
 بشكل القرارات هذه تفسير على سيساعد كان مما وعلمية واضحة بطريقة النتائج وتقديم لألثر تقييم إجراء وينبغي، األسعار في النطاق
 .أوضح

 
 االستبدال وظاهرة الجغرافي الموقع

 في األسر قيام نتيجة ،العقبة محافظة في األصناف بيع في إضافي ارتفاع هناك وكان، لألسر السلع سلة في تحول هناك كان لقد
 .العقبة منطقة الى جغرافيا   إنفاقها بعض بتحويل الجنوبية المحافظات

 
 السلع مرونة

 ويعني، األسرة إنفاق على المترتبة للعواقب سليم إدراك دون القرارات واتخذت، األردنية األسر سلة داخل السلع لمرونة كافية دراسة تتم لم
، النفقات وتحويل الطازجة والخضراوات اللحوم مثل سلعية مواد عن التخلي تم قد الفقر خط تحت تعيش التي األسر بين وخاصة بأنه ذلك
 اتجاهات ذات السلع بعض إن، للتخفيف خطة أي في ُيدرج أن ينبغي كان بالصحة تتعلق عواقب له يكون قد والذي التأثير من النوع وهذا

 بيانات في ذلك مالحظة تم كما، رمضان في البيض مبيعات حجم انخفض المثال سبيل وعلى، رمضان شهر خالل التغير في تاريخية
 .2017 العام هذا خالل نفذ الذي المسح
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 (Spillover Effects)  الحكومية للقرارات الجانبية اآلثار
 قطاع في مركزة تكون قد المبيعات ضريبة وزيادات الجمركية الزيادات أن من الرغم على أنه القطاعات مختلف بين المتبادل الربط يفيد
 موحدة اقتصادية بطريقة وضعهاو أ، شمولية بصورة العامة السياسات في التفكير يتم ولم.اتساعا   أكثر ستكون آثارها أن إال، واحد

 .ومتماسكة

 المحدود الدخل ذات األسر على السياسات أثر
 ال التي األسرعلى  وكذلك الفقر خط تحت تعيش التي األسر على الكبير السلبي قاطع األثر بشكل المسح من المستمدة البيانات تظهر
 المواد بعض عن "تتخلى" أنها على إليها ينظر التي األسر هم وهؤالء. العينة بقية عن يختلف كامل، وهوما بدوام األسرة رب فيها يعمل

 الصريح االعتراف مع المنخفض الدخل ذات األسر على األسعار زيادة تبعات معالجة يجب وعليه استهالكها. في الغذائية وغير الغذائية
 الضريبي العبء من سيزيد العامة المبيعات نموضريبة ذلك، فإن إلى وباإلضافة حدث. مما بشدة تبدومتأثرة األسر هذه ألن بالمسألة، نظرا  

 .األسر على التنازلي

  المتخذة القرارات آلثار التخفيفية التدابير
 تكون أن المهم ومن، المتجددة الطاقةو نح اإلضافي التحرك تشمل والتي، تتخذهاو أ اإلضافية التخفيف تدابير بعض في الحكومة تنظر قد

 .الضرائب من اإليرادات زيادة وبين، التكاليف في كوفورات التقشف إيرادات بين توازن خطة تقديم على قادرة الحكومة
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 1 رقم الملحق 

  2017في المبيعات على الخاصة الضريبة ونسبة المبيعات على العامة الضريبة نسبة على جرت التي التغييرات مصفوفة *
  

  األصناف الرقم

 الحالية السابقة

 العامة الضريبة
 المبيعات على

 الخاصة الضريبة
 المبيعات على

 العامة الضريبة
 المبيعات على

 الخاصة الضريبة
 المبيعات على

  السجائر 1
 رقم الملحق انظر *

1 
 

 رقم الملحق انظر *
1 

2 

 االشتراك وخدمه المحمولة الهواتف
 المدفوعة كانت سواء، اإلذاعي
 .الحقا المدفوعةو أ مسبقا

16% 24% 16% 26% 

3 

 للهاتف الجديدة االشتراكات
 شباط 15 من اعتبارا المحمول
2017 

 اردني دينار 2.6 16% 0 16%

4 
 المادة - الخفيفة المشروبات

 (23) رقم الجديدة
16% 0 16% 10% 

 صفر المصنفة المواد :2 الجدول 5
 مادة 102

 2 رقم الملحق انظر
 

 مادة 58
 2 رقم الملحق انظر

 

6 
 العامة الضريبة نسبة انخفاض 4%
 المبيعات على

 مادة 75
 3 رقم الملحق انظر

 
 مادة 79

 3 رقم الملحق انظر
 

7 
 العامة الضريبة نسبة انخفاض 8%
 المبيعات على

 مادة 90
 4 رقم الملحق انظر

 
 مادة 161

 4 رقم الملحق انظر
 

 

 :إيضاحية مالحظات

 :التالية القرارات إلى أدناه الواردة التغييرات تستند *

 .2017 شباط 8 بتاريخ 2017 لسنة 15 رقم المبيعات على الخاصة الضريبة لنظام معدل نظام •

 الضريبة قانون من ب/(3) المادة بموجب 3و 2 الحاليين الجدولين محل ليحل 2017 شباط 2 بتاريخ الوزراء مجلس قرار •
 .1994 لسنة 6 رقم المبيعات على العامة
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 الضريبة نسبة بتخفيض تقضي التي السابقة الوزراء مجلس قرارات جميع بإلغاء 2017 شباط 2 بتاريخ الوزراء مجلس قرار • 
 .2008 الثاني كانون 8 بتاريخ 407 رقم القرار باستثناء ،%4إلى %16 من المبيعات على العامة

 السلع على %4 إلى %16 من المبيعات على العامة الضريبة نسبة بتخفيض 2017 شباط 2 بتاريخ الوزراء مجلس قرار •
 .1994 لسنة 6 رقم المبيعات على العامة الضريبة قانون من ج / (22) رقم بالمادة عمال 4 رقم الملحق في المدرجة

 باللون المبرزة السطور أزيلت، 4و3 و 2 المالحق وفي.اليها الرجوع لتيسير بعده وما التغيير قبل ما حاالت أدناه الواردة المالحق تشمل *
لىو أ، نفسه الجدول ضمن مختلف سطر إلى نقلتو أ (أرقام بدون) األزرق  األحمر باللون إبرازها تم التي المواد تعديل وتم.أخرى جداول ا 
بقاؤها  استعاده تمت ."المالحظات" عمود في مبينو ه كما أخرى جداول فيو أ الجدول نفس في أخرى سطور إلى نقلهاو أ السطر نفس في وا 
 مجلس قرارو أ 2017 شباط 20 بتاريخ 13/11/6/1/7147 الوزراء مجلس قرار بموجب الحقا األخضر باللون تمييزها تم التي السطور
 أي دونما اإلطالق علي باأللوان إبرازها يتم لم التي المواد على اإلبقاء وتم.2017 شباط 22 بتاريخ 13/11/6/1/7641 الوزراء
 1 في %16 المبيعات على العامة الضريبة نسبة إلى اآلن تلقائي بشكل الجداول جميع من إزالتها تمت التي المواد جميع تخضع.تغيير
 هاتين الغاء تم ألنه، الضرائب من المعفاة للخدمات 3 الجدول في 26 والمادة 2 الجدول في 58 المادة باستثناء ،2017شباط

 .السفلية الحواشي خالل من السابقة الجداول علي إجراؤها تم التي التغييرات تعقب ويمكن.المادتين

 

 أدناه المدرجة والخدمات السلع وتزويد باستيراد المتعلقة المبيعات على الخاصة الضريبة رسوم :الملحق 

 

     :السجائر •

 للتداول توضع التي السجائر •

 بيع سعر أساس علي الحر

 بالفلس المستهلك
 

 :الوحده
 تحتوي العلبه
 (20) على

 سيجارة

  

 المبيعات على الخاصة الضريبة نسبة  البيع سعر 

 الحالي  السابق 

 :الوحده
 التي العلبه
 على تحتوي

 سيجارة (20)

 الحالية  السابقة

 أردني دينار 0.420

 :يلي ما إلى باالضافه
 أردني دينار 0.482

 :يلي ما إلى باالضافه

اقلوا   اقلوا   0.900 1.300   0.283 0.457 

 0.950 1.350  0.305 0.479 

 1.000 1.400  0.327 0.523 

 1.050 1.450  0.348 0.545 

 1.100 1.500  0.370 0.567 

 1.150 1.550  0.392 0.589 

 1.200 1.600  0.414 0.611 

 1.250 1.650  0.435 0.633 

 1.300 1.700  0.457 0.655 

 1.350 1.750  0.479 0.677 

 1.400 1.800  0.501 0.699 

 1.450 1.850  0.523 0.721 

 1.500 2.000  0.545 0.743 

 1.550 2.050  0.562 0.765 
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  1.600 2.100  0.588 0.787 

 1.650 2.150  0.610 0.809 

 1.700 2.200  0.632 0.831 

 1.750 2.250  0.653 0.853 

 1.800 2.300  0.675 0.875 

 1.850 2.350  0.697 0.867 

 1.900 2.400  0.720 0.919 

 1.950 2.450  0.743 0.941 

 2.000 2.500  0.762 0.963 

 2.050 2.550  0.784 0.985 

 2.100 2.600  0.805 1.007 

 2.150 2.650  0.827 1.029 

 2.200 2.700  0.849 1.051 

 2.250 2.750  0.871 1.073 

 2.300 2.800  0.894 1.095 

 2.350 2.850  0.916 1.117 

 1.161 ال يوجد  2.900 ال يوجد 

 1.183 ال يوجد  2.950 ال يوجد 

اكثروا    1.205 0.938  اكثروا 3.000  2.400

 

 صفر بنسبة المبيعات على العامة للضريبة الخاضعة والخدمات السلع :2 الجدول - 2 رقم الملحق

   الحالية  السابقة

 الصنف .رقم

 النظام ترميز
 نشر كما المنسق

 الجريدة في
 المؤرخة الرسمية
 2002 شباط 23

 الصنف .رقم

 المنسق النظام ترميز
 الجريدة في نشر كما
 23 المؤرخة الرسمية

 2002 شباط

 مالحظات

•  

 للرضع الغذائية المستحضرات
 االحتياجاتو ذو  االشخاصو أ

 المستحضرات ؛ الخاصة
 حصرا المستخدمة الغذائية

 .الخاصة لالمراض

 البنود
1901 ،1905 ،

2106 

•  

 للرضع الغذائية المستحضرات
 ؛ الخاصة االحتياجات ذوي االشخاصو أ

 حصرا المستخدمة الغذائية المستحضرات
 .الخاصة لالمراض

 البنود
1901 ،1905 ،

210690 

  اضافته تم 210690
 

   •  

 .االدوية تصنيع مدخالت •
 الصناعية والمعدات آالت •

 االدوية صنع في المستخدمة
 وملحقاتها المختبرية واالجهزه
 وقطع االدوية لصناعه
 مستورده كانت سواء الغيار

 .محليهو أ

 
 من ونقلها تعديلها تم
 السابق 3 السطر

•  
 يستخدمها التي المستلزمات
االحتياجاتو ذو  االشخاص  

 مع متسقة غير
  النظام ترميز

 االشخاص يستخدمها التي المستلزمات
 الخاصة االحتياجات ذوي

 ترميز مع متسقة غير
 %16 المنسق النظام
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 المنسق الخاصة 

•  

 االدوية تصنيع مدخالت
 الصناعية والمعدات وآالت
 جداول بموجب المعفيه
 الجمركية التعريفات

 االدوية صنع في والمستخدمة
 وملحقاتها المختبرية واالجهزه
 وقطع االدوية لصناعه الالزمة
 محليه كانت سواء الغيار

مستوردهو أ  

  

 والمعدات وآالت االدوية تصنيع مدخالت
 جداول بموجب المعفيه الصناعية

 صنع في والمستخدمة الجمركية التعريفات
 وملحقاتها المختبرية واالجهزه االدوية
 الغيار وقطع االدوية لصناعه الالزمة

مستوردهو أ محليه كانت سواء  

 

 2 السطر إلى نقلها تم
 أعاله

 

•  

 المطبوعة والمواد الكتب
 مجلدة اكانت سواء، المماثلة

 والمجالت الصحف، ال ام
 سواء، المطبوعة والدوريات

 تحتويو ا ال أم مصوره كانت
 األطفال كتب، إعالنات علي

 الرسم وكتب المصورة
 .والتلوين
 الكتب طباعه فان، وبالمثل

 بضائع تعتبر شخص ألي
 وتخضع للضريبة خاضعة
 العامة الضريبة نسبة لنفس
 جميع ان بشرط المبيعات على

 وما والورق، الحبر-المدخالت
 وكاله إلى تعود--ذلك إلى

 .نفسها الطباعة

، 4901 البنود
4902 

 المدرجة المواد
 4903 البند تحت

•  

 سواء، المماثلة المطبوعة والمواد الكتب
 والمجالت الصحف، ال ام مجلدة اكانت

 مصوره كانت سواء، المطبوعة والدوريات
 كتب، إعالنات علي تحتويو ا ال أم

 .والتلوين الرسم وكتب المصورة األطفال

 البنود
 4902و 4901
 4903و

  تعديلها تم

•  

 الفينيل كلوريد بولي حبيبات
PVC ذات اثيلين البولي 
 وذات، المنخفضة الكثافة
 المواد ومن فقط األسود اللون
 %75بنسبة تدويرها المعاد

 .أكثرو أ

  

 البولي PVC الفينيل كلوريد بولي حبيبات
 وذات، المنخفضة الكثافة ذات اثيلين
 المعاد المواد ومن فقط األسود اللون

 .أكثرو أ %75 بنسبة تدويرها

 16% 

•  

 والزيوت البترولية الزيوت -
 من عليها الحصول يتم التي

 وغير ؛ الخام قارية معادن
 البترولية والغازات ؛ الخام

 الغازية والهيدروكربونات
 زيوت باستثناء.األخرى
 التشحيم ومواد التشحيم

2709, 2711 
 المدرجة والمواد
 2710 البند تحت

 

 يتم التي والزيوت البترولية الزيوت -
 ؛ الخام قارية معادن من عليها الحصول

 البترولية والغازات ؛ الخام وغير
 باستثناء.األخرى الغازية والهيدروكربونات

 التشحيم ومواد التشحيم زيوت
 على تحتوي والتي األخرى والمستحضرات

 الزيوت من أكثرو أ المائة في 70 وزنه ما

2709, 2711 
 تحت المدرجة والمواد

 2710 البند

16% 
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 والتي األخرى والمستحضرات 
 في 70 وزنه ما على تحتوي
 الزيوت من أكثرو أ المائة

 يتم التي الزيوتو أ البترولية
 قارية مواد من عليها الحصول
 أنواعه بجميع البنزين باستثناء

. 
 الهيدروليكية الزيوت-

 .التصنيع في المستخدمة

 الحصول يتم التي الزيوتو أ البترولية
 البنزين باستثناء قارية مواد من عليها
 .أنواعه بجميع

 في المستخدمة الهيدروليكية الزيوت-
 .التصنيع

•  

 الطازجة األبقار لحوم
 اللحم قطع بخالف، المبردةو أ

 للشطائر المعدة المفرومة
 البند تحت المدرجة

0201.301  
 

 المدرجة المواد
  • 0201 البند تحت

 بخالف، المبردةو أ الطازجة األبقار لحوم
 للشطائر المعدة المفرومة اللحم قطع

 العظام منزوعة األبقار لحومو ا

 تحت المدرجة المواد
 0202، 0201 البنود

  تعديلها تم

   •  
 منزوعة المبردو أ الطازجه االبقار لحوم

 0201309 العظام

 قرار بموجب أضيفت
 رقم الوزراء مجلس

13/11/6/1/7147 
 شباط 20 بتاريخ

2017 

•  

، المجمدة األبقار لحوم
 المفروم اللحم قطع بخالف

 للشطائر أعدت التي
 .العظام المنزوعةو أ

 المدرجة المواد
 0204 البند تحت

 

 قطع بخالف، المجمدة األبقار لحوم
 للشطائر أعدت التي المفروم اللحم

 .العظام المنزوعةو أ

 تحت المدرجة المواد
 0204 البند

 إلى ونقلت عدلت
 5 السطرين 4 الجدول

 6و

•  

، الماعزو أ األغنام لحوم
، المجمدهو أ المبردهو أ الطازجه
 0204.23 البنود باستثناء

 0204.43و

 المدرجة المواد
  • 02.04 البند تحت

 المبردهو أ الطازجه، الماعزو أ األغنام لحوم
 0204.231 البنود باستثناء، المجمدهو أ
 0204.431و

 تحت المدرجة المواد
 تغيير ال 02.04 البند

•  

 الدواجن وأحشاء لحوم
 المجمدة لألكل الصالحة
 قطع الى مقطعة والغير

 والغير المجمد الدجاج باستثناء
 .قطع الى مقطع

 المدرجة المواد
 البنود تحت
0207.120 

 

 لألكل الصالحة الدواجن وأحشاء لحوم
 باستثناء قطع الى مقطعة والغير المجمدة
 .قطع الى مقطع والغير المجمد الدجاج

 تحت المدرجة المواد
 0207.120 البنود

 إلى ونقلت عدلت
 7 السطر 4 الجدول

•  

 الطازجة المسطحة األسماك
 باستثناء، المجمدةو أ المبردةو ا

 وكبد، الفيليه االسماك شرائح
 لسمك التذكير وغدد البيضو 

 .والقد والرنجة وموسى الهلبوت

302.4, 302.5, 
302.69 

 

 المبردةو ا الطازجة المسطحة األسماك
 االسماك شرائح باستثناء، المجمدةو أ

 الهلبوت لسمك التذكير وغدد وكبد، الفيليه
 .والقد والرنجة وموسى

302.4, 302.5, 
302.69 

 4 الجدول إلى نقلت
 10 السطر

  تعديلها تم 0303 األسماك باستثناء، المجمدة األسماك  •   
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 .030390 البند تحت المدرجة 

•  

 باستثناء، المجمدة األسماك
 ولكن الفيليه االسماك شرائح
، الهلبوت سمك ذلك في بما

 التونة، موسى، هوشع
 القد وسمك، الرنجة، البيضاء
 .والماكريل

 

0303,31, 
0303.32, 
0303.33, 
0303.39, 
0303.41, 
0303.49, 
0303,51, 
0303.52, 
0303.74, 
0303.79 

 

 شرائح باستثناء، المجمدة األسماك
 سمك ذلك في بما ولكن الفيليه االسماك
 التونة، موسى، هوشع، الهلبوت
 .والماكريل القد وسمك، الرنجة، البيضاء

0303,31, 
0303.32, 
0303.33, 
0303.39, 
0303.41, 
0303.49, 
0303,51, 
0303.52, 
0303.74, 
0303.79 

 4 الجدول إلى نقلت
 10 السطر

•  

 وغيرها الفيليه االسماك شرائح
 سواء، األسماك لحوم من

 مبردهو أ طازجه كانت
 سمك ذلك في بما، مجمدهو أ

 .المسنن والسمك السياف

 المدرجة المواد
 العنوان تحت
03.04 

•  
 لحوم من وغيرها الفيليه االسماك شرائح

 أو مبردهو أ طازجه كانت سواء، األسماك
  تعديلها تم 0304

•  

 الدهون من وغيرها الزبدة
 ؛ الحليب من المشتقة والزيوت
 .للدهن القابلة األلبان منتجات

 المدرجة المواد
 العنوان تحت
04.05 

 

 المشتقة والزيوت الدهون من وغيرها الزبدة
 القابلة األلبان منتجات ؛ الحليب من

 .للدهن

 تحت المدرجة المواد
 04.05 العنوان

16% 

•  
 اي بدون الطبيعي العسل

 .إضافات
 المدرجة المواد
 04.09 البند تحت

 .إضافات اي بدون الطبيعي العسل 
 تحت المدرجة المواد
 04.09 العنوان

16% 

 المدرجة المواد .المبردهو أ الطازجه البطاطا  •
 7.01 البند تحت

 .المبردهو أ الطازجه البطاطا 
 تحت المدرجة المواد

 7.01 العنوان

 إلى ونقلت عدلت
 أدناه 18 السطر

•  

 ورنجة وساردينال سردين
 وبونيت تونه أسبرطو أ صغيرة
 وبونيتساردا البطن مخطط

 العنوان تحت البنود
1604.13 
 1604.14و

•  
 والمحضر، المفروم غير السردين

 .المعلبو أ المحفوظو أ

 تحت المدرجة المواد
  تعديلها تم 1604.1300 العنوان

   •  

 ورنجة وساردينال المعلب عدا ما سردين
 غير، التونة أسماك ,أسبرطو أ صغيرة

 .المحفوظةو أ المحضرة، المفرومة

  جديد 16041300

   •  
 وبونيتسارد البطن مخطط وبونيت تونه
 .المحفوظةو أ المحضرة، المفرومة غير

 جديد 16041400

   •  

 المشتقة والزيوت الدهون من وغيرها الزبدة
 القابلة األلبان منتجات ؛ الحليب من

 .للدهن

 جديد 0405 العنوان

   •  

 الطازجو ا، قشره في الطيور بيض
، التفقيس اجل من، المطبوخو أ المحفوظو ا

 .المحلي الديك نوع من

04071100000 
 من ونقلت عدلت
 السابق 32 السطر

 %16 3808 الحشرات مبيدات ذلك في بما، المبيدات  • 3808 مبيدات ذلك في بما، المبيدات  •
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 القوارض ومبيدات الحشرات 
 ومبيدات الفطريات ومبيدات
 المضادة والمنتجات األعشاب
 النباتو نم ومنظمات لالنبات

 والمنتجات والمطهرات
 .المماثلة

 الفطريات ومبيدات القوارض ومبيدات
 المضادة والمنتجات األعشاب ومبيدات
 والمطهرات النباتو نم ومنظمات لالنبات

 .المماثلة والمنتجات

 به العمل تم ثم ومن
 قرار بموجب مجددا
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  

 الزراعية البالستيكية األغطية
 والخراطيم األنابيب :المهاد
 والتجهيزات بالرش الري لنظام

، الوصالت مثل به الخاص
 من، الفنشات، االكواع

 .البالستيك

3917, 3920  

 :المهاد الزراعية البالستيكية األغطية
 بالرش الري لنظام والخراطيم األنابيب

، الوصالت مثل به الخاص والتجهيزات
 .البالستيك من، الفنشات، االكواع

3917, 3920 16% 

 3923 .الزراعية الشتالت صواني  • 3923 .الزراعية الشتالت صواني  •

16% 
 استعادتها تم ثم ومن
 مجلس قرار بموجب

 الوزراء
13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  

 األشجار وازهار جذور
 من وقطفات، الحية والنباتات
 واالصناف الخضراء األوراق
 .المماثلة

0601, 0602 •  

 درنيه وجذور ودرنات وبصالت بصيالت
 جذامير أرضية سيقان، وبصليه

 فيو أو النم في، راقده، رزوماتو أ
 أخرى وجذور الههندباء نباتات.زهرةال

 .12.12 العنوان في جذور غير

  تعديلها تم 0601

   •  
 جذورهافسائل فيها أخربما حية نباتات
 .الفطر بياض، وطعوم

  جديد 0602

  تعديلها تم 07011000 للبذار المعده االنواع من البطاطا بذور  •   

•  

 من واالبواغ والفاكهة البذور
 سواء، للبذار المستخدم النوع
 حاويات في وضعها تم

 .خاصة

 رقم الفصل من
12 

•  
 النوع من واالبواغ والفاكهة البذور

 ، للبذار المستخدم
 تعديلها تم 1209

   •  

 وبقايا، النباتية والنفايات النباتية المواد
 الحيواني العلف مستحضرات، خضراواتال

 طعام خالف الحيوانات علف ومركزات
 الكالب وطعام المعلب والطعام القطط
 .الخنازير وطعام

 23 رقم الفصل من

 من ونقلها تعديلها تم
 31-29 السطور

 السابقة

   •  

 :المهاد الزراعية البالستيكية األغطية
 بالرش الري لنظام والخراطيم األنابيب

، الوصالت مثل به الخاص والتجهيزات
 .الفنشات، االكواع

3907, 3920 
 من ونقلها تعديلها تم
 السابق 19 السطر
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•  

 لتغليف المعدة العبوات
 .الزراعية المنتجات

39.23, 44.15 •  
 الخشب وصناديق واقفاص حاويات
 .الزراعية المنتجات لتغليف فقط المعدة

 تعديلها تم 44151020000

•  
 الزراعية للبيوت اطارات
 الدفيئة

7308.901 •  
 من، الدفيئة الزراعية للبيوت اطارات
 الصلبو أ الحديد

 تعديلها تم 73089010000

 8701 الزراعية الجرارات  8701 الزراعية الجرارات  •

 إلى ونقلها تعديلها تم
 32 - 27 السطور

 أدناه

   •  

 تستخدم التي الزراعية واألدوات اآلالت
 لتحضير الغاباتو أ البساتينو أ الزراعة في
 بالمروج الخاصة المحادل التربة؛ فالحةو أ
 . الرياضية المالعبو أ

8432 
 من ونقلها تعديلها تم
 السابق 27 السطر

   •  

 المحاصيل دراسو أ حصاد آالت
 القش كبس االت فيها بما، الزراعية

 االعشاب قص االت واالعالف؛
 تنظيف بعملية مختصة آالت الحشائش؛و أ
 غيرهاو أ الفواكهو أ البيض فرزو أ تصنيفو أ

 اآلالت باستثناء، الزراعية المحاصيل من
 84.37 رقم البند تحت المدرجة واألجهزة

8433 
 من ونقلها تعديلها تم
 السابق 28 السطر

•  

 تستخدم التي واألجهزة اآلالت
 الطيور تربيةو أ الزراعة في

 النحلو ا الداجنة

84.36 •  

 الزراعة في تستخدم التي واألجهزة اآلالت
 يستثنىو  النحلو ا الداجنة الطيور تربيةو أ

 .األجزاء ذلك من

 تعديلها تم 8436

   •  
 الجرارات بخالف الصغيرة الجرارات
 870110 .87.09 البند تحت المدرجة

 من ونقلها تعديلها تم
 السابق 25 السطر

   •  

 المدرجة الجرارات غير األخرى الجرارات
 18 تتجاوز ال والتي 87.09 البند تحت

 .كيلوواط
 جديد 870191

   •  

 المدرجة الجرارات غير األخرى الجرارات
 18 عن تزيد والتي 87.09 البند تحت
 .واطو كيل 37 تتجاوز وال واطو كيل

870192 

 جديد

   •  

 المدرجة الجرارات غير األخرى الجرارات
 37 عن تزيد والتي 87.09 البند تحت
 .واطو كيل 75 تتجاوز وال واطو كيل

870193 

 جديد

   •  

 المدرجة الجرارات غير األخرى الجرارات
 75 عن تزيد والتي 87.09 البند تحت
 .واطو كيل 130 تتجاوز وال واطو كيل

870194 

 جديد

   •  

 المدرجة الجرارات غير األخرى الجرارات
 130 تتجاوز والتي 87.09 البند تحت

 .كيلوواط

 جديد 870195

 السطر إلى نقلها تم 84.32 تستخدم التي الزراعية واالدوات اآلالت  84.32 تستخدم التي واالدوات اآلالت  •
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 البساتينو أ الزراعة في 
 فالحةو أ لتحضير الغاباتو أ

 الخاصة المحادل التربة؛
 الرياضية المالعبو أ بالمروج

. 

 لتحضير الغاباتو أ البساتينو أ الزراعة في
 بالمروج الخاصة المحادل التربة؛ فالحةو أ
 . الرياضية المالعبو أ

 أعاله 24

•  

 دراسو أ حصاد آالت
 فيها بما، الزراعية المحاصيل

 واالعالف؛ القش كبس االت
 االعشاب قص االت

 واآلالت الحشائش؛و أ
 تنظيف بعملية المختصة

 البيض فرزو أ تصنيفو أ
 من غيرهاو أ الفواكهو أ

 باستثناء، الزراعية المحاصيل
 تحت المدرجة واألجهزة اآلالت
 84.37 رقم البند

84.33  

 المحاصيل دراسو أ حصاد آالت
 القش كبس االت فيها بما، الزراعية

 االعشاب قص االت واالعالف؛
 بعملية المختصة واآلالت الحشائش؛و أ

 الفواكهو أ البيض فرزو أ تصنيفو أ تنظيف
 باستثناء، الزراعية المحاصيل من غيرهاو أ

 رقم البند تحت المدرجة واألجهزة اآلالت
84.37 

84.33 
 السطر إلى نقلها تم

 أعاله 25

•  

 نبااتية ونفايات نباتية مواد
 وبقايا نباتية وفضالت
 سواء، ثانوية نباتية ومنتجات

، ال ام مكتالت بشكل كانت
 المستخدمة االصناف تلك من
 خالف، الحيوانات تغذية في

 والقطط الكالب طعام
 ,والخنازير

  23 الفصل

 وفضالت نبااتية ونفايات نباتية مواد
 سواء، ثانوية نباتية ومنتجات وبقايا نباتية
 تلك من، ال ام مكتالت بشكل كانت

 تغذية في المستخدمة االصناف
 والقطط الكالب طعام خالف، الحيوانات
 ,والخنازير

 23 الفصل
 السطر إلى نقلها تم

 أعاله 20

•  
 أعالف لصناعة مركزات

 الحيوانات
 2309.901 الحيوانات أعالف لصناعة مركزات  2309.901

 السطر إلى نقلها تم
20  

•  
 أعالف لصناعة محضرات
 الحيوانات

 23 الفصل الحيوانات أعالف لصناعة محضرات  23 الفصل من
 السطر إلى نقلها تم

20  

 0407.001 للتفريخ بيض  0407.001 للتفريخ بيض  •
 السطر إلى نقلها تم

 أعاله 13

 0105 االنواع جميع من كتاكيت  • 0105 االنواع جميع من كتاكيت  •

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

  • 3004 البيطرية االدويه  •
 البيطرية االدويه

 
3004 

 سطر 4 لجدول نقله م
151 

 بقرار استعادته تم ثم
 الوزراء مجلس
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 30023 .البيطري للطب اللقاحات  • 3002.3 .البيطري للطب اللقاحات  •

 4 لجدول نقله تم
 151 سطر

 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
 األنواع جميع من صناديق
 .البيض لتعبئة

 39 الفصلين من
 48و

 %16 48و 39 الفصلين من البيض لتعبئة األنواع جميع من صناديق 

 االسمدة  •

 البنود
3824.902 

 3824902 االسمدة  •

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
 الزراعية والبيئات التربه

 
2703 •  

 بيتموس ,الزراعية والبيئات التربه
كوكوبيتو    2703 

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  

 لالستخدام الكالسيوم نترات
 الزراعي

 

2834.29 •  
 الكالسيوم نترات

 
283429 

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
 الزراعي لالستخدام اليوريا

 
 31021 اليوريا  • 3102.1

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
 لالستخدام األمونيوم كبريتات

 3102.21 الزراعي
 

 %16 3102.21 األمونيوم كبريتات

 31023 االمونيا  •   

 بقرار إضافته تمت
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

، األمونيوم ثنائي الفوسفات  • تسفاولفا  • 3105.51 ومنيوألما ثنائية   310551 16٪ 
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 لالستخدام، والمحبب البذور 
 داب الزراعي

 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 فبراير 22 بتاريخ

2017 

 3105 البند الصوديوم أحادية فوسفات  • 3105.6 الصوديوم أحادية فوسفات  •

16٪ 
 وتعديله استعادته تم ثم
 الوزراء مجلس بقرار
13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
 البودرة اليوريا فوسفات

 3102.1 والمحلول
 %16 3102.1 والمحلول البودرة اليوريا فوسفات 

•  

 %60 البوتاسيوم كلوريد
 الزراعي لالستخدام

 

3104.2 •  
  %60 البوتاسيوم كلوريد

 
31042 

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

 %16 3824902 الهيوميك حمض  3824.902 الهيوميك حمض  •

 31059 األمينية األحماض  • 3105.9 األمينية األحماض  •

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  

 منظمات الزراعية الهرمونات
 النمو

 

3808.959 •  

 الزراعية الهرمونات

  البند 3808

16٪ 
 وتعديله استعادته تم ثم
 الوزراء مجلس بقرار
13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

  • 3105.4 األمونيوم فوسفات أحادي  •

 األمونيوم فوسفات أحادي

31054 

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

  • 2834.21 البوتاسيوم نترات  •
 2834.21 البوتاسيوم نترات

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
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 الوزراء مجلس 
13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
 المغنيسيوم نترات

 
2834.29 •  

 المغنيسيوم نترات

 
2834.29 

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  
  • 3104.3 %50 البوتاسيوم كبريتات

 31043 %50 البوتاسيوم كبريتات

16٪ 
 بقرار استعادته ثم
 الوزراء مجلس

13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

 2017 

•  

 كيماويةو أ معدنية أسمدة
 العناصر على تحتوي

 ، الثالثة المخصبة

 والفوسفور النيتروجين
 والبوتاسيوم

  البند NPK  3105 اسمدة  • 3105.20

16٪ 
 وتعديله استعادته تم ثم
 الوزراء مجلس بقرار
13/11/6/1/7641 
 شباط 22 بتاريخ

2017 

•  

، الطبية والمستلزمات األدوية
 التي السرطان عالج وأجهزة

 الحسين مركز يستخدمها
 .للسرطان

 •  

 وأجهزة، الطبية والمستلزمات األدوية
 مركز يستخدمها التي السرطان عالج

 .للسرطان الحسين

 تغيير ال 

•  

 الطبية والمستلزمات االدويه
 مركز يستخدمها التي واالجهزه
 الجامعه في الخاليا معالجه
 .األردنية

 •  

 التي واالجهزه الطبية والمستلزمات االدويه
 في الخاليا معالجه مركز يستخدمها
 .األردنية الجامعه

 تغيير ال 

•  

 المشتراةو أ المستوردة السلع
 مأوى محمية بمشروع الخاصة
 والمدرجة، المائية للكائنات
 المدير رسالة في حصريا
 األميرةو سم لمؤسسة االداري
 .10/9/2013 بتاريخ عالية

 •  

 الخاصة المشتراةو أ المستوردة السلع
، المائية للكائنات مأوى محمية بمشروع
 المدير رسالة في حصريا والمدرجة
 بتاريخ عالية األميرةو سم لمؤسسة االداري

10/9/2013. 

 تغيير ال 

•  

 المستوردة والخدمات السلع
 تأهيل إعادة لمشروع المشتراةو أ

 بين العمري- الزرقاء طريق
 السعودية العربية المملكة
 السلع ذلك في بما، واألردن

 •  

 المشتراةو أ المستوردة والخدمات السلع
- الزرقاء طريق تأهيل إعادة لمشروع
 السعودية العربية المملكة بين العمري
 والخدمات السلع ذلك في بما، واألردن

 المقاولين قبل من والمشتراة المستوردة

 تغيير ال 
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 والمشتراة المستوردة والخدمات 
 والمقاولين المقاولين قبل من
 .للمشروع حصرا الباطن من

 .للمشروع حصرا الباطن من والمقاولين

•  

 المستوردة والخدمات السلع
 كأس الستضافة المشتراةو أ

 تحت 2016 للسيدات العالم
 المواد ذلك في بما، عاما 17

 واالليات والمعدات
 وتجديد لتطوير والمستلزمات

 الرياضية المرافق بناءو أ
 .والمالعب

  

 المشتراةو أ المستوردة والخدمات السلع
 2016 للسيدات العالم كأس الستضافة

 المواد ذلك في بما، عاما 17 تحت
 لتطوير والمستلزمات واالليات والمعدات
 الرياضية المرافق بناءو أ وتجديد

 .والمالعب

 Removed  

•  

 المستوردة والخدمات السلع
 الجمعية قبل من المشتراةو أ

 والمرشدات للكشافة األردنية
 دائرة اعتمدتها آلية خالل من

 .والمبيعات الدخل ضريبة

 •  

 من المشتراةو أ المستوردة والخدمات السلع
 والمرشدات للكشافة األردنية الجمعية قبل
 ضريبة دائرة اعتمدتها آلية خالل من

 .والمبيعات الدخل

 تغيير ال 

   •  

 المشتراةو أ المستوردة والخدمات السلع
 الفنيين الموظفين قبل من محليا

 البالد في المعتمدين بالسفارات واإلداريين
 من يكونوا أن بشرط الخاص الستخدامهم

 على بناء الفخريين وغير األردنيين غير
 مراعاة ومع الخارجية وزير من توصية
 اعتمدتها آلية خالل من، بالمثل المعاملة

 رقم القرار.والمبيعات الدخل ضريبة دائرة
13373/2016. 

 جديد 

   •  

 المشتراةو أ المستوردة والخدمات السلع
 العمليات على للتدريب كاسوتيك لشركة

 بالقوات المتعلقة األهداف لتحقيق الخاصة
 .األردنية المسلحة

 جديد 

   •  

 يقدم شخص ألي الكتب طباعه خدمه
 ومدخالت والورق الحبر اللوازم جميع
 نفس إلى تعود والتي ذلك إلى وما اإلنتاج
 .المطابع

 جديد 

•  
 التي والمستحضرات االصباغ

 .الكروم مركبات إلى تستند
 إلى تستند التي والمستحضرات االصباغ  3206.19

 .الكروم مركبات
3206.19 16% 

•  

 التي والمستحضرات االصباغ
 النحاس مركبات إلى تستند

 .النيكلو أ

3206.49 
 

 إلى تستند التي والمستحضرات االصباغ
 .النيكلو أ النحاس مركبات

3206.49 16% 

•  

 من يتكون، األمان زجاج
، المغلفو أ الُمقسى زجاج
 المصانع من يستورد والذي

7007.191 
 الُمقسى زجاج من يتكون، األمان زجاج 

 المصانع من يستورد والذي، المغلفو أ
 .صناعية كمدخالت

7007.191 16% 



 

 

104 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

 .صناعية كمدخالت 

•  

 المدرفلة المسطحة المنتجات
 سبائك غير منو أ الحديد من

 قبل من المستوردة، الصلب
 والمدخالت المصانع
 من المياه لتدفئة الصناعية

 .الشمسية الطاقة خالل

7208, 7209, 
7210, 7211 

 

 الحديد من المدرفلة المسطحة المنتجات
 من المستوردة، الصلب سبائك غير منو أ

 لتدفئة الصناعية والمدخالت المصانع قبل
 .الشمسية الطاقة خالل من المياه

7208, 7209, 
7210, 7211 

16% 

•  

، النحاس ومواسير أنابيب
 المصانع قبل من المستوردة
 .الصناعية والمدخالت

74011.219, 
7411.221, 
7411.291 

 
 من المستوردة، النحاس ومواسير أنابيب
 .الصناعية والمدخالت المصانع قبل

74011.219, 
7411.221, 
7411.291 

16% 

•  

 صمام، ترموستاتي صمام
 صمام، رباعي صمام، ثالثي
 يتم والتي، اللولبي الملف

 المصانع قبل من استيرادها
 .صناعية كمدخالت

8481.804 

 
 صمام، ثالثي صمام، ترموستاتي صمام
 يتم والتي، اللولبي الملف صمام، رباعي

 كمدخالت المصانع قبل من استيرادها
 .صناعية

8481.804 16% 

•  
 الرياح طاقة مولدات
 .المتكاملة

8412.80  
 %16 8412.80 .المتكاملة الرياح طاقة مولدات

•  
 المركزي الطرد مضخات
 .األخرى

8413.81  
 %16 8413.81 .األخرى المركزي الطرد مضخات

•  

 الحرارية االستشعار أجهزة
، الصناعي لالستخدام
 المصانع قبل من المستوردة
 .صناعية كمدخالت

9032.903 

 
 لالستخدام الحرارية االستشعار أجهزة

 المصانع قبل من المستوردة، الصناعي
 .صناعية كمدخالت

9032.903 16% 

•  

 والتي الرجوع عدم صمامات
 كمدخالت المصانع تستوردها
 .صناعيه

8481.301 
 

 تستوردها والتي الرجوع عدم صمامات
 .صناعيه كمدخالت المصانع

8481.301 16% 

•  

 حساسة موصلة شبة أدوات
 الخاليا ذلك في بما، للضوء

ن، الفولتائية الضوئية  كانت وا 
 ؛ وحدات شكل في مجمعة

 لوحات بشكل مهيأةو أ "موديل"
 باعثة ثنائية صمامات ؛

 للضوء

8541.40 

 

 بما، للضوء حساسة موصلة شبة أدوات
ن، الفولتائية الضوئية الخاليا ذلك في  وا 

 "موديل" ؛ وحدات شكل في مجمعة كانت
 ثنائية صمامات ؛ لوحات بشكل مهيأةو أ

 للضوء باعثة

8541.40 16% 

•  

 مرنة وخراطيم ومواسير أنابيب
 األقل على تتحمل أن يمكن
 بار مللي 27.6ضغط درجة

MPA 

3917.311 

 
 أن يمكن مرنة وخراطيم ومواسير أنابيب
 27.6ضغط درجة األقل على تتحمل
  MPA بار مللي

3917.311 16% 

 حديدية مواسير  •

7304.313, 
7304.393, 
7304.413, 

 
 حديدية مواسير

7304.313, 
7304.393, 
7304.413, 

16% 
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 7304.493, 
7304.513, 
7304.593 

7304.493, 
7304.513, 
7304.593 

•  

 ,ملولبة اكواع ,فلنجات رابطات
 لوازم ,وأكمام منحنية قطع
 ,باللحام األطراف وصل

 T حرف شكل على تجهيزات

7307.211, 
7307.221, 
7307.231, 
7307.992 

 
 قطع ,ملولبة اكواع ,فلنجات رابطات
 األطراف وصل لوازم ,وأكمام منحنية
 T حرف شكل على تجهيزات ,باللحام

7307.211, 
7307.221, 
7307.231, 
7307.992 

16% 

•  

 الطاقة توليد أنظمه من أجزاء
، الشفرات مثل الرياح بواسطة

علب، المولدات  .التروس 
8412.901 

 بواسطة الطاقة توليد أنظمه من أجزاء 
 علب، المولدات، الشفرات مثل الرياح

 .التروس

8412.901 16% 

 %16 7308.201 شبكية وصواري أبراج  7308.201 شبكية وصواري أبراج  •

•  
 واتجاه سرعة وادوات اجهزة

 .الرياح
9015.801 

 
 %16 9015.801 .الرياح واتجاه سرعة وادوات اجهزة

•  

 الهيدروليكية واألجهزة األدوات
التيو أ  بالهواء تعمل 

 .المضغوط
9032.81 

 
 التيو أ الهيدروليكية واألجهزة األدوات
 .المضغوط بالهواء تعمل

9032.81 16% 

•  
 التحكم واجهزة ادوات

 .اإللكترونية
9032.893, 
9032.899 

 
 .اإللكترونية التحكم واجهزة ادوات

9032.893, 
9032.899 

16% 

 %16 9032.10 الحرارة تنظيم أجهزة  9032.10 الحرارة تنظيم أجهزة  •

•  
 وحدة مع معزولة مياه خزانات

 8419.193 .الحراري التبادل
 التبادل وحدة مع معزولة مياه خزانات 

 .الحراري
8419.193 16% 

 %16 8419.192 .المتكامل الشمسي النظام  8419.192 .المتكامل الشمسي النظام  •

•  
 تزن التي الكهربائية المحوالت

أقلو أ كجم 10 . 8504.403 
 كجم 10 تزن التي الكهربائية المحوالت 

 .أقلو أ
8504.403 16% 

•  
 الحمضية الرصاص مراكمات

 8507.201 .بطاريات
 

 %16 8507.201 .بطاريات الحمضية الرصاص مراكمات

•  
 تعمل التي الهواء تكييف آالت

 8415.101 .الشمسية بالطاقة
 بالطاقة تعمل التي الهواء تكييف آالت 

 .الشمسية
8415.101 16% 

•  
 بالطاقة تعمل التي الثالجات

 .الشمسية

8418.102, 
8418.211, 
8418.302, 
8418.402 

 

 .الشمسية بالطاقة تعمل التي الثالجات

8418.102, 
8418.211, 
8418.302, 
8418.402 

16% 

•  

 الهواء تكييف وأدوات اجهزة
 والتحكم وتنظيم األوتوماتيكي

 التدفئة في
9032.2091 

 
 األوتوماتيكي الهواء تكييف وأدوات اجهزة
  التدفئة في والتحكم وتنظيم

9032.2091 16% 

 .الصخري الصوف  •
6806.104, 
6806.901 

 
 .الصخري الصوف

6806.104, 
6806.901 

16% 

 %16 3921.11 .البوليستر العازلة البناء مواد  3921.11 .البوليستر العازلة البناء مواد  •

•  
 البولي العازلة البناء مواد

 .يوريثان
3921.13 

 
 %16 3921.13 .يوريثان البولي العازلة البناء مواد
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•  

 األلياف العازلة البناء مواد
 .الزجاجية

7019 
 

 %16 7019 .الزجاجية األلياف العازلة البناء مواد

•  
 الشمس أشعة انعكاس لوحات
 لفات

3919.105, 
3919.903 

 
 لفات الشمس أشعة انعكاس لوحات

3919.105, 
3919.903 

16% 

 %16 8532.10 الثابتة المكثفات  8532.10 الثابتة المكثفات  •

 %16 8539.311 .للطاقة الموفرة المصابيح  8539.311 .للطاقة الموفرة المصابيح  •

•  

 بنابيوأ تلمبا
 "دوكاث" ذات، "تسنروفل"

 نساخ

8539.31 

 
 ذات، "تسنروفل" بنابيوأ تلمبا

 نساخ "دوكاث"
8539.31 16% 

 %16 8533.40 .الطاقة مناولة مقاومات  8533.40 .الطاقة مناولة مقاومات  •

•  
 مع التعامل قدرة مقاومات
 .المخفتات - الطاقة

8541.30 
 - الطاقة مع التعامل قدرة مقاومات 

 .المخفتات
8541.30 16% 

 %16 8539.321 .الصوديوم بخار مصابيح  8539.321 .الصوديوم بخار مصابيح  •

•  
 الثنائيات مع اإلضاءة اجهزة
 .للضوء الباعثة

9405.101, 
9405.402 

 الباعثة الثنائيات مع اإلضاءة اجهزة 
 .للضوء

9405.101, 
9405.402 

16% 

 %16 8481.804 .للطاقة الموفرة الهواء فالتر  8481.804 .للطاقة الموفرة الهواء فالتر  •

•  
 المستخدمة المغرغة األنابيب

 .المياه سخانات في
8419.903 

 سخانات في المستخدمة المغرغة األنابيب 
 .المياه

8419.903 16% 

•  
 لعزل الهوائية الستائر

 .المكيفات
8414.5992 

 
 %16 8414.5992 .المكيفات لعزل الهوائية الستائر

•  
 لعزل تستخدم التي االلواح
 .المباني

3925.902 
 

 %16 3925.902 .المباني لعزل تستخدم التي االلواح

 

 المبيعات على العامة الضريبة من المعفاة والخدمات السلع :3 الجدول - 3 الملحق
 السلع من المعفاة السلع :األولى

 السابقة  الحالية 
 النظام ترميز  مالحظات

 المنسق
 الرقم المادة

 النظام ترميز
 المنسق

 رقم المادة

تمت اإلضافة بموجب 

قرار مجلس الوزراء 

13/11/6/1/7147 

شباط  20المؤرخ 

2017 

020711, 

     • .طازج ومبرد، دجاج 020713

تم تعديله ونقله من 

  • دقيق ميسلينوالقمح ا 11.01  • قمح 100110 السابق 23السطر 

تم تعديله ونقله من 

1السطر  السابق       • دقيق ميسلينوالقمح ا 1101000 

 البند جديد 

 1905 

الخبز غير األصناف التالية الخبز 

خبز الزنجبيل وما شابه ذلك ، الهش

 .والخبز المحمص
•  

 البند

  • الخبز 19.05 

 تم تعديله
22011010000 

غير المياه التي وضعت في ، المياه

 5عبوات ذات سعة ال تتجاوز 

 .لترات
•  

 البند

 22.01 

غير المياه التي وضعت في ، المياه

 5عبوات ذات سعة ال تتجاوز 

 .لترات
•  
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 تم تعديله 
  • زيت الزيتون 15.09  • .زيت الزيتون غير المعالج كيميائيا 1509

 45تم نقله إلى السطر 

  أدناه

المطاعم غير األصناف التي تقدمها 

المصنفة من قبل وزارة السياحة 

من قبل المطاعم الغير ملزمة وأ

بالوفاء بشروط ومتطلبات المطاعم 

السياحية وهي الحمص والفول 

والفالفل واألصناف ذات الصلة 

والبطاطس  خضراواتواألرز وال

سواء كانت ، واألصناف ذات الصلة

والتي يتم تقديمها مع ، باردةوساخنة أ

 .نافهذه االص

  

األصناف التي تقدمها المطاعم غير 

من ووزارةالسياحةأ المصنفة من قبل

قبل المطاعم غير الملمزمة بالوفاء 

بشروط ومتطلبات المطاعم 

السياحية وهي الحمص والفول 

والفالفل واألصناف ذات الصلة 

والبطاطس  خضراواتواألرز وال

سواء كانت ، واألصناف ذات الصلة

والتي يتم تقديمها ، باردةوساخنة أ

 .مع هذه االصناف

•  

 البند 16%

57.03 
 .أغطيه أرضيه بالستيكية

 
 البند

  • .أغطيه أرضيه بالستيكية 57.03

  • القطع النقدية 71189000000 تم تعديلها
 البند

 4907, 71.18 
العمالت الورقية والقطع النقدية 

  • .والمواد النقدية مماثلة

     • األوراق النقدية 49070090000 تم تعديلها 

 ال يوجد بند تم تعديلها

الذهب من جميع األنواع 

والمجوهرات والحلي من الذهب 

والمعادن الثمينة وأجزائها وغيرها 

 .من األحجار الكريمة
ولكن غير ، وإن كان مشغوال، الما

 .مركب وال منظوم
األحجار الكريمة واألحجار شبه 

 .وإن كان مشغولة، الكريمة
 والخردة من الذهبالنفايات 

مصنوعات من المجوهرات 

 من معادن ثمينة، وأجزاؤها
، مصنوعات صائغ الذهب وأجزاؤها

 من معادن ثمينة
 مواد أخرى من المعادن الثمينة

•  

 البند

71.06, 71.08 

71.02 

71.03 

7112.91 

71.13 

71.14 

71.15 

الذهب من جميع األنواع 

والمجوهرات والحلي من الذهب 

الثمينة وأجزائها وغيرها والمعادن 

 .من األحجار الكريمة
ولكن ، وإن كان مشغوال، الماس

 .غير مركب وال منظوم
األحجار الكريمة واألحجار شبه 

غير ووإن كان مشغولة ا، الكريمة

 مشغولة
 النفايات والخردة من الذهب

مصنوعات من المجوهرات 

 من معادن ثمينة، وأجزاؤها
مصنوعات صائغ الذهب 

 من معادن ثمينة، وأجزاؤها
 مواد أخرى من المعادن الثمينة

•  

     • .الفضة من جميع األنواع 7106 تم تعديلها
     • .الذهب النصف مشغول 7108 تم تعديلها
     • .الماس الغير مشغول 7102 تم تعديلها
     • .الماس المشغول 7103 تم تعديلها
     • .أشكال أخرى من الذهب 7112.9 تم تعديلها

مجوهرات وحلي من الذهب  7113 تم تعديلها

     • .وأجزاؤها

 7114 تم تعديلها
مصنوعات من المجوهرات 

من الفضة والمعادن ، وأجزاؤها

 .الثمينة األخرى
•     

مصنوعات من المعدن العادي  7115 تم تعديلها

     • .المطلية بالمعادن الثمينة األخرى

 46انتقل إلى السطر 

  أدناه

السلع التي توفرها المصارف 

االسالميه بعد شرائها من األشخاص 

غير المسجلين في شبكه ضريبة 

 .المبيعات

  

السلع التي توفرها المصارف 

االسالميه بعد شرائها من 

األشخاص غير المسجلين في شبكه 

 .ضريبة المبيعات

•  

  • الكهرباء 27.16  • الكهرباء 2716 ال تغيير

 8703 ال تغيير

وغيرها من  المركبات ذات المحرك

المركبات ذات المحرك التي تم 

مسحها وتسجيلها وترخيصها 

واستخدامها محليا بعد عملية 

 .الترخيص

•  87.03 

المركبات ذات المحرك وغيرها من 

المركبات ذات المحرك التي تم 

مسحها وتسجيلها وترخيصها 

واستخدامها محليا بعد عملية 

 .الترخيص

•  

والتي يتم قيادتها ، المركبات الصغيرة ال يوجد بند تم تعديلها

والمصممة خصيصا ، باليد فقط
•  

 البند

 87.03 
والتي يتم ، المركبات الصغيرة

والمصممة ، فقط قيادتها باليد
•  
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المصابين ولألشخاص المقعدين أ 

السيارات وأ، بالشلل في كال الساقين

الغير مزودة بالتوجيه اليدوي ألولئك 

 .المصابين في الساق اليسرى فقط

خصيصا لألشخاص المقعدين 

، المصابين بالشلل في كال الساقينوأ

السيارات الغير مزودة بالتوجيه وأ

اليدوي ألولئك المصابين في الساق 

 .اليسرى فقط

 البند 16%

  .سيارات إطفاء الحريق 87.05
 البند

  • .سيارات إطفاء الحريق 87.05

 من الفصل 16%
  .وأجزاؤها، والسفنالطائرات  89و 88 

 من الفصل

  • .وأجزاؤها، الطائرات والسفن 89و 88 

 47انتقل إلى السطر 

  أدناه

السلع المقدمة كهبات وتبرعات لدور 

األيتام ودور العجزة والمسنين 

والمستشفيات والمساجد وصندوق 

الزكاة ولجان الزكاة والجمعيات 

الخيرية والكنائس وكذلك أي هدية 

تمنح ألي جهة أخرى ويوافق  منحةوأ

عليها الوزير بناء على توصية من 

 .المدير

  

السلع المقدمة كهبات وتبرعات 

لدور األيتام ودور العجزة والمسنين 

والمستشفيات والمساجد وصندوق 

الزكاة ولجان الزكاة والجمعيات 

الخيرية والكنائس وكذلك أي هدية 

تمنح ألي جهة أخرى  منحةوأ

ويوافق عليها الوزير بناء على 

 .توصية من المدير

•  

  8703 تم تعديلها

السيارات السياحية والسيارات 

األخرى المصممة أساسا لنقل 

بما في ذلك سيارة ، األشخاص

، الصالون العائلية وسيارات السباق

المنتجة محليا ألكثر من والمستوردة أ

عدا سيارات ، سنوات سابقة 5

الركاب المصممة للسير على الثلج 

لنقل األشخاص إلى حقول الغولف وأ

السيارات المماثلة المنتجة ألكثر من و

 .سنوات في سابقة 5

•   

المركبات السياحية والمركبات 

األخرى المصممة أساسا لنقل 

عدا األصناف التي  األشخاص

بما في ، 87.02تندرج تحت البند 

العائلية ذلك سيارة الصالون 

المستوردة ، وسيارات السباق

سنوات  5المنتجة محليا ألكثر من وأ

 .سابقة

•  

 ال تغيير
 البنود

8702, 8704, 

8705 

المركبات ذات سعة عشرة أشخاص 

، بما في ذلك السائق، أكثروأ

والمركبات ، ومركبات نقل البضائع

ذات األغراض الخاصة تحت البنود 

والتي ، 8705و 8704و 8702

 .أكثروسنوات أ 5أنتجت قبل 

•  
 البنود

8702, 8704, 

8705 

المركبات ذات سعة عشرة أشخاص 

، بما في ذلك السائق، أكثروأ

والمركبات ، ومركبات نقل البضائع

ذات األغراض الخاصة تحت البنود 

والتي ، 8705و 8704و 8702

 .أكثروسنوات أ 5أنتجت قبل 

•  

 29تم نقلها من السطر 

  السابق
جزئيا والسيارات التي تعمل كليا أ

بغض ، بالكهرباء السيارات الهجينة

 .النظر عن قدرة المحرك
•     

      •  

 تم تعديلها
االصناف تحت 

، 0401البنود 

0402 

الحليب والحليب الجاف تحت البند 

والذي يعبأ في عبوات ال يزيد  0402

 كيلوغرام 3وزن محتواها عن 
•  

االصناف تحت 

، 0401البنود 

0402 

الحليب والحليب الجاف تحت البند 

والذي يعبأ في عبوات ال  0402

 كيلوغرام 3يزيد وزن محتواها عن 
•  

  • .الحمص المجفف 071320 تم تعديلها
االصناف تحت 

، 0710.29البنود 

0713.20 
  • الحمص

  • العدس 0713.40   • .العدس المجفف 071340  تم تعديلها

 09023000000 تم تعديلها
وشاي مخمر  مخمر شاي أسود

في عبوات مباشرة ال يزيد ، جزئيا

 كيلوغرام 3وزن محتواها عن 
  • الشاي جميع 09.02  •

غيرها من انواع الشاي األسود  09024000000 تم تعديلها

     • والشاي المخمر جزئيا مخمر

 2تم نقله إلى السطر 

  • القمح جميع  10.01  القمح جميع 10.01 أعاله

  • االرز جميع 10.06  • أرز غير مقشور أرز بغالفه الزهري 10061000000 تم تعديلها
     • أرز مقشور أرز أسمر 10062000000 جديد

 10063000000 جديد
جزئيا وإن كان وأرز مضروب كليا أ

     • ملمعاوممسوحا أ

  • الذرة جميع 10.05  • .الذرة عدا البذور للبذار 100590 تم تعديلها
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  • .دقيق الذرة 1102.20  • .دقيق الذرة 11022000000 تم تعديلها 

  • .السكر المكرر بخالف قصب السكر 1701991 تم تعديلها
جميع االصناف 

  • السكر 17.01تحت البند 

      •  
 23انتقل إلى السطر 

  أعاله
السيارات الكهربائية والهجينة بغض 

   النظر عن قدرة المحرك
 السيارات الكهربائية والهجينة بغض

  • النظر عن قدرة المحرك

  • تذاكر الطيران خارج البالد   تذاكر الطيران خارج البالد  16%
سطر  4تم نقله لجدول 

  • الرطب، التمور الطازجة البلح   الرطب، التمور الطازجة البلح  75

  • فاصولياولوبيا أ   • .مبردةوطازجة أ، فاصولياولوبيا أ 07089000100 تم تعديلها
 42انتقل إلى السطر 

  • الفول   الفول  أدناه

  • البصل   • .مبردوطازج أ، البصل 07031030000 تم تعديلها
  • الثوم   • .مبردوطازج أ، الثوم 07032000000 تم تعديلها
  • الخيار   • .مبردوطازج أ، الخيار 07070000900 تم تعديلها
  • الطماطم   • .مبردهوطازجه أ، الطماطم 07020000900 تم تعديلها
     • .مبردهوطازجه أ، البطاطا 070190 تم تعديلها
  • الجزر   • مبردهوطازجه أ، الجزر 07061000100 تم تعديلها

 32انتقل من السطرين 

     • الفولواللوبيا ا 071022 السابقين 33و

تم تغييرها ونقلها إلى 

  أعاله 40السطر 
البطاطا باستثناء تلك المدرجة في 

   2الجدول 
البطاطا باستثناء تلك المدرجة في 

  • 2الجدول 

تم تعديلها ونقلها إلى 

من الجدول   4السطر 

44% 
 

 الجميد اللبن المجفف والمصلب

ومصل اللبن المعدل والمستورد من 

 .قبل المصانع كمدخالت صناعية
  

 الجميد اللبن المجفف والمصلب

ومصل اللبن المعدل والمستورد من 

 .صناعية قبل المصانع كمدخالت
•  

  • .الدجاج المبرد   .الدجاج المبرد  16%

 44انتقل إلى السطر 

  أدناه
سواء كانت محلية ، خردة الحديد

والتي تم شراؤها من ، مستوردةوأ

 .قبل مصانع الحديد
  

سواء كانت محلية ، خردة الحديد

والتي تم شراؤها من ، مستوردةوأ

 .قبل مصانع الحديد
•  

تم تعديلها ونقلها من 

 4السطر  4الجدول 

 السابق

 البنود

 0407219, 

0407299 
     • .بيض المائدة

تم نقلها من السطر   42 

 7204 السابق
سواء كانت محلية ، خردة الحديد

والتي تم شراؤها من ، مستوردةوأ

 .قبل مصانع الحديد
•     

تم تعديلها ونقلها من 

  السابق 5السطر 

تقدمها المطاعم غير األصناف التي 

المصنفة من قبل وزارة السياحة 

من قبل المطاعم الغير ملزمة وأ

بالوفاء بشروط ومتطلبات المطاعم 

شريطة ، السياحية المطاعم الشعبية

أن تحدد دائرة ضريبة الدخل 

والمبيعات العناصر واآللية والشروط 

 .واإلجراءات ذات الصلة

•     

تم نقلها من السطر   9 

  السابق

السلع التي توفرها المصارف 

االسالميه بعد شرائها من األشخاص 

غير المسجلين في شبكه ضريبة 

 .المبيعات

•     

 15تم نقلها من السطر 

  السابق

السلع المقدمة كهبات وتبرعات لدور 

األيتام ودور العجزة والمسنين 

والمستشفيات والمساجد وصندوق 

الزكاة ولجان الزكاة والجمعيات 

الخيرية والكنائس وكذلك أي هدية 

منحة تمنح ألي جهة أخرى ويوافق وأ

عليها الوزير بناء على توصية من 

 .المدير

•     
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 الضرائب من المعفاة الخدمات :ثانيا

  الحالية  السابقة 

ترميز النظام  التصنيف التسلسل

 المنسق
ترميز النظام  التصنيف التسلسل

 المنسق
 مالحظات

 ال تغيير 4010 .إنتاج الكهرباء وتجميعها وتوزيعها  • 4010 .إنتاج الكهرباء وتجميعها وتوزيعها  •

 ال تغيير 41 .جمع المياه وتنقيتها وتوزيعها  • 41 .جمع المياه وتنقيتها وتوزيعها  •

•  

 :التاليةباستثناء البنود الفرعية ، التي تتم بموجب عقد أقرته نقابة المقاولين األردنيين، اإلنشاءات
 .استئجار معدات البناء والهدم 4550-أ

شريطه اال يكون نشاط التشييد المعفى من الضرائب ، بيع المواد الناتجة عن التشييد 451002-ب

 مقترنا بأي نشاط آخر من شانه ان يجعل النشاط المعفى عرضه للضرائب

45 •  

باستثناء البنود الفرعية ، األردنيينالتي تتم بموجب عقد أقرته نقابة المقاولين ، اإلنشاءات

 :التالية
 .استئجار معدات البناء والهدم 4550-أ

شريطه اال يكون نشاط التشييد المعفى من ، بيع المواد الناتجة عن التشييد 451002-ب

 .الضرائب مقترنا بأي نشاط آخر من شانه ان يجعل النشاط المعفى عرضه للضرائب

 ال تغيير 45

•  

 :باستثناء ما يلي، ؛ النقل عبر خطوط األنابيبالنقل البري 
 .نقل الركاب بواسطة مصاعد الكابالت تيليفريك 602104-أ

 .تاجير السيارات بما في ذلك السائقين 602203.ب
60 •  

 :باستثناء ما يلي، النقل البري ؛ النقل عبر خطوط األنابيب
 .نقل الركاب بواسطة مصاعد الكابالت تيليفريك 602104-أ

 .تاجير السيارات بما في ذلك السائقين 602203.ب
 ال تغيير 60

 ال تغيير 61 .النقل البحري  • 61 .النقل البحري  •

 ال تغيير 62 .النقل الجوي  • 62 .النقل الجوي  •

 6303 .والخدمات التي تقدمها شركات ومكاتب التخليص والشحن، أنشطه النقل األخرى الداعمة والمساعدة  •

6309 •  
والخدمات التي تقدمها شركات ومكاتب التخليص ، النقل األخرى الداعمة والمساعدةأنشطه 

 .والشحن
6303 

 ال تغيير 6309

•  
باستثناء تمويل التامين والرواتب التقاعدية التي توفرها الجمعيات والشركات ، الوساطة المالية

وخدمات القروض التي تقدمها منظمات التمويل الدولية ، المرخص لها بموجب قانون البنوك الساري

 .واالقليميه
65 •  

باستثناء تمويل التامين والرواتب التقاعدية التي توفرها الجمعيات والشركات ، الوساطة المالية

وخدمات القروض التي تقدمها منظمات التمويل ، المرخص لها بموجب قانون البنوك الساري

 .الدولية واالقليميه
 ال تغيير 65

 6601 .اإللزامي االجتماعي الضمان باستثناء، التقاعدية الرواتب علي والتامين الحياة علي التامين  •

 6601 .باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي، التامين علي الحياة والتامين علي الرواتب التقاعدية  • 6602

 ال تغيير 6602

•  
 بموجب لها المرخص والشركات الجمعيات تقدمها التي المالية الوساطة علي المساعدة االنشطه

  • 67 .الساري المالية األوراق قانون
االنشطه المساعدة علي الوساطة المالية التي تقدمها الجمعيات والشركات المرخص لها 

 ال تغيير 67 .بموجب قانون األوراق المالية الساري

 ال تغيير 701001 .سواء اكانت سكنيه ام ال، االنشطه العقارية بيع وشراء األراضي والمباني  • 701001 .سواء اكانت سكنيه ام ال، االنشطه العقارية بيع وشراء األراضي والمباني  •

 ال تغيير 701002 .المؤجرةومع الممتلكات الخاصة أ تشغيلواالنشطه العقارية تاجير أ  • 701002 .المؤجرةومع الممتلكات الخاصة أ تشغيلواالنشطه العقارية تاجير أ  •

 ال تغيير 741101 .أنشطه المكاتب القانونية التي تقتصر على الدعاوي القضائية في المحاكم  • 741101 .أنشطه المكاتب القانونية التي تقتصر على الدعاوي القضائية في المحاكم  •

 ال تغيير 75 .والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإللزامياإلدارة العامة   • 75 .اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإللزامي  •

 ال تغيير 80 .التعليم  • 80 .التعليم  •

  • 85 .المتعلق بأنشطة الجمعيات الخيرية 853203باستثناء البند الفرعي ، العمل الصحي واالجتماعي  •
المتعلق بأنشطة الجمعيات  853203باستثناء البند الفرعي ، العمل الصحي واالجتماعي

 ال تغيير 85 .الخيرية

 ال تغيير 90 .الصرف الصحي والتخلص من النفايات واألنشطة المماثلة  • 90 .الصرف الصحي والتخلص من النفايات واألنشطة المماثلة  •

 ال تغيير 9191 .أنشطه المنظمات الدينية  • 9191 .أنشطه المنظمات الدينية  •

 ال تغيير 9192 .المنظمات السياسيةأنشطه   • 9192 .أنشطه المنظمات السياسية  •

 ال تغيير 9213 .أنشطه االذاعه والتلفزيون  • 9213 .أنشطه االذاعه والتلفزيون  •
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 ال تغيير 922 .أنشطه وكاالت االنباء  • 922 .أنشطه وكاالت االنباء  • 

 ال تغيير 923 .والمتاحف واالنشطه الثقافية األخرى المكتبة والمحفوظات األرشيفأنشطه   • 923 .والمتاحف واالنشطه الثقافية األخرى أنشطه المكتبة والمحفوظات األرشيف  •

 ال تغيير 9303 .الجنازه واالنشطه ذات الصلة  • 9303 .الجنازه واالنشطه ذات الصلة  •

تغييرال  98 .أنشطه المكاتب الُمقدمة للمنشآت خارج المملكة  • 98 .أنشطه المكاتب الُمقدمة للمنشآت خارج المملكة  •  

 ال تغيير 99 .المنظمات والهيئات خارج اإلقليم  • 99 .المنظمات والهيئات خارج اإلقليم  •

 تم ازالتها   .وتعديالته 1969لسنة  28الخدمات الخاضعة للضريبة اإلضافية بموجب القانون رقم    .وتعديالته 1969لسنة  28الخدمات الخاضعة للضريبة اإلضافية بموجب القانون رقم   •

•  

واألرز ، فالفل والمواد ذات الصلة، فول، خدمه االطعام التي تتالف من المواد التالية حمص

والتي ، الباردةوسواء الساخنة أ، والمشروبات، والمواد ذات الصلة، والبطاطا المقلية خضراواتوال

المطاعم الغير وأ، والتي توفرها المطاعم غير المصنفة من قبل وزاره السياحة تقدم مع هذه األصناف

 .ملزمة بتلبيه شروط ومتطلبات المطاعم السياحية

 •  
كما ، خدمة االطعام التي تقدمها المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة المطاعم الشعبية

 تم تعديلها  .تحددها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 ال تغيير  .خدمة عصر زيت الزيتون  •  .خدمة عصر زيت الزيتون  •

 ال تغيير  .التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث  •  .التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث  •

 ال تغيير  .خدمات إعادة التأمين  •  .خدمات إعادة التأمين  •

 %16  .التدريب الرياضي والتعليم   .التدريب الرياضي والتعليم  •

 ال تغيير 3691 .الذهب والحلي والمجوهراتاعمال صياغة   • 3691 .اعمال صياغة الذهب والحلي والمجوهرات  •

•  

وتعامل الجيوش .الضريبة الخاصة على المبيعات على تذاكر الطيران للضيوف الرسميين الحكوميين

   .الصديقة كضيوف رسميين

 وتعامل.الضريبة الخاصة على المبيعات على تذاكر الطيران للضيوف الرسميين الحكوميين

  .الجيوش الصديقة كضيوف رسميين

تخضع 

للضريبة 

الخاصة على 

 المبيعات
 جديد  .األصول حسب المرخصة السفر وكاالت من المقدمة والمحلية الوافدة السياحية الخدمات  •   

 جديد  .السفر تذاكر  •   

 

 الوزراء مجلس من بقرار %8 و %4 بنسبة والخدمات السلع ضريبة لخفض الخاضعة والخدمات السلع :4 الجدول - 4 الملحق
 المبيعات على العامة الضريبة قانون من ج / 22 للمادة وفقا المبيعات على العامة الضريبة نسبة بتخفيض الوزراء مجلس قرارات

 المبيعات على العامة الضريبة على المخفضة النسبة %4 اوال

  السابقة  الحالية 

 المواد مالحظات
 المنسق النظام ترميز

 الرسمية الجريدة في نشر كما
 28/2/2002 بتاريخ

 رقم

 المنسق النظام ترميز
 الرسمية الجريدة في نشر كما

 28/2/2002 بتاريخ

 رقم المواد

  البيان
 في المدرجة تلك بخالف"
 "بالقانون الملحق 2 الجدول

 1 الفصل  • 1 الفصل .بالقانون الملحق 2 الجدول في المدرجة تلك عدا، الحية الحيوانات

 الحية الحيوانات

•  
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 مجلس بقرار إضافته تمت 
 13/11/6/1/7641 الوزراء
 2017 شباط 22 المؤرخ

     • 02013010000 .المجمدة االبقار لحوم من، للشطائر المعدة المفرومة اللحم قطع تعديلها تم

     • 02023010000 .المجمدة االبقار لحوم من، للشطائر المعدة المفرومة اللحم قطع تعديلها تم

 قرار بموجب اإلضافة تمت
 الوزراء مجلس

 المؤرخ 13/11/6/1/7147
 2017 شباط 20

   • 0202309 .المجمدة، العظم منزوعة األبقار لحوم من اللحوم

 

 

     • 02042310000 للشطائر المعدة المفرومة اللحم قطع تعديلها تم

     • 02042390000 العظم منزوعة االخرى اللحوم أنواع تعديلها تم

 غير" الكلمات إضافة تمت
الطازج، الدجاج المبردو أ   تحت "

 "020713و 020711 عناوين
 الوزراء مجلس بقرار

 المؤرخ 13/11/6/1/7147
 2017 شباط 20

 المذكورة الدواجن من لألكل الصالحة واالطراف واالحشاء اللحوم
، الدجاج بخالف، المجمدهو أ المبردهو ا الطازجه،  01.05البند تحت

 020713و  020711البنود تحت المبردو أ الطازج

 2 الفصل  • 0207

 المدرجة تلك باستثناء لألكل الصالحة واالطراف واالحشاء اللحوم
 2 الجدول في

•  

     • 02086000000 .االبل أنواع من الحيوانية الكائنات من وغيرها اإلبل من تعديلها تم

 المبردهو ا الطازجه، لألكل الصالحة واالحشاء األخرى اللحوم تعديلها تم
 .المجمدهو أ

02089000000 •   
 

 

 03.50 الى 03.01  • 0302 .المبردةو أ الطازجة سماكاأل تعديلها تم

 القشريات عدا، األخرى األسماك ولحوم فيليه السمكو أ االسماك
 في المذكورة تلك باستثناء األخرى المائية والالفقاريات والرخويات

 .2 الجدول

•  

     •   العربية النسخة في تخطيها تم

 :تعديلها تم
 إلى الطيور بيض انتقلت
 أدناه 73 - 65 السطور

  • .الحليب باستثناء، الطيور بيض، األلبان منتجات 04.02 باستثناء 4 الفصل  • 04.02 باستثناء 4 الفصل .األلبان ومنتجات األلبان

     • 04031000000 اللبن تعديلها تم

     • 04039010000 والمصلب المجفف اللبن الجميد 40 السطر 3 الجدول من انتقل
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 السابق 
     • 04039090000 ، والجميد اللبن بخالف والكريم الحليب منتوجات، اللبن مخيض تعديلها تم

 على محتوياو أ مركزا كان سواء، المعدل اللبن ومصل اللبن مصل تعديلها تم
 .أخرى تحلية موادو أ مضاف سكر

04041000000 •   
 

 

     • 04061000000 مخمر غيرو أ مخثر غير طازج جبن تعديلها تم

     • 04062000000 األنواع جميع من، مسحوق بشكلو أ مبشورة أجبان تعديلها تم

     • 04063000000 مسحوق بشكل وال مبشورة غير، بالحرارة معالجة أجبان تعديلها تم

 منتجة عروق على محتوية أخر وأجبان زرقاء عروق ذات أجبان تعديلها تم
 روكيفورتي بنسيليوم بواسطة

04064000000 •   
 

 

     • 04069000000 االجبان من أخرى أنواع تعديلها تم

 المجمدة غير، والدرنات الجذور وبعض لألكل الصالحة الخضراوات تغيير ال
 .* 3 الجدول في المدرجة تلك باستثناء المجففةو أ

 7 الفصل من  • 7 الفصل
 غير، والدرنات الجذور وبعض لألكل الصالحة الخضراوات

  3 الجدول في المدرجة تلك باستثناء المجففةو أ المجمدة
•  

     • 07031090000 .مبردةو أ طازجة، الكراث تعديلها تم

     • 07041000000 .مبردةو أ طازجة، البروكلي وقرنبيط القرنبيط تعديلها تم

     • 07042000000 .مبردةو أ طازجة، بروكسل كرنب تعديلها تم

     • 07049000100 .مبردةو أ طازجة، الملفوف تعديلها تم

 تعديلها تم
 المماثلة والخضر والملفوف والكرنب البرعم من األخرى األنواع

 مبر دةو أ طازجة، براسيكا جنس من لألكل الصالحة
07049000000 •   

 
 

     • 07051100000 .مبردةو أ طازجة ,مكبب خس تعديلها تم

     • 07051900000 .الملفوف بخالف مبردهو أ طازجه، مكبب الخس من األخرى األنواع تعديلها تم

     • 07052100000 .مبردةو أ طازجة فوليوسام نوع من أنتيبوس شيكوريوم وتلوف هندباء تعديلها تم

     • 07052900000 .مبردةو أ طازجة وتلوف هندباء عدا الهندباء من األخرى األنواع تعديلها تم

     • 07061000900 .مبردو أ طازج، البقولي اللفت تعديلها تم

     • 07069000100 .مبردو أ طازج، لألكل الصالحة الفجل تعديلها تم

     • 07069000200 .مبردو أ طازج، للسلطة لألكل الصالح الشمندر تعديلها تم

     • 07069000300 .مبردةو أ طازجة، لألكل الصالحة الكرفس تعديلها تم

     • 07081000000 .مبردةو أ طازجة، ساتيفوم بيسوم البازالء تعديلها تم

     • 07089000200 .مبردةو أ طازجة، البامية تعديلها تم
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     • 07089000900 .مبردةو أ طازجة، األخرى البقولية خضراواتال تعديلها تم 

     • 07092000000 .مبردةو أ طازجة، الهليون تعديلها تم

     • 07093000000 .مبردةو أ طازجة الباذنجان تعديلها تم

     • 07094000000 .مبردةو أ طازجة، الكرفس من أخرى أنواع تعديلها تم

     • 07095100000 .مبردةو أ طازجة، أغاريكوس جنس من الفطر تعديلها تم

     • 07095910000 .مبردةو أ طازجة، الكمأة تعديلها تم

     • 07095990000 .مبردةو أ طازجة، الفطر من أخرى أنواع تعديلها تم

     • 07096000000 .مبردةو أ طازجة , بيمنتا جنس منو أ كابسيكوم جنس من أثمار تعديلها تم

     • 07097000000 .مبردةو أ طازجة ,الورق كبيرة وسبانخ نيوزيلندي سبانخو أ سبانخ تعديلها تم

     • 07099100000 .مبردةو أ طازجة، الخرشوف تعديلها تم

     • 07099200000 .مبردو أ طازج الزيتون تعديلها تم

     • 07099300000 .مبردةو أ كيوكربيتاطازجة وقرع يقطين تعديلها تم

     • 07099900000 .مبردةو أ طازجة، األخرى خضراواتال تعديلها تم

 المصانع قبل من والمستوردة ,ومقشرة مجففة ساتيفيوم بيزوم بازالء تعديلها تم
 .صناعية كمدخالت

07131010000 •   
 

 

     • 07131020000 للبذار ومقشرة مجففة ساتيفيوم بيزوم بازالء تعديلها تم

     • 07131090000 ومقشرة مجففة ساتيفيوم بيزوم بازالء تعديلها تم

 قبل من والمستوردة، والمقشرة، المجففة، الكاجون الهندية البازالء تعديلها تم
 .صناعية كمدخالت المصانع

07136010000 •   
 

 

     • 07136020000 للبذار والمقشرة، المجففة، الكاجون الهندية البازالء تعديلها تم

     • 07136090000 والمقشرة، المجففة، الكاجون الهندية البازالء تعديلها تم

 قبل من والمستوردة، والمقشرة، المجففة، البقولية خضراواتال تعديلها تم
 .صناعية كمدخالت المصانع

07139010000 •   
 

 

     • 07139020000 للبذار والمقشرة، المجففة، البقولية خضراواتال تعديلها تم

     • 07139090000 والمقشرة، المجففة، البقولية خضراواتال تعديلها تم

     • 07041000000 .مبردةو أ طازجة، المنيهوت جذور تعديلها تم

 تعديلها تم
 عدا، المقطعة وغير المقطعة، مبردةو أ طازجة، الحلوة البطاطا
 .الكريات

07042000000 •   
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 علىو ا ,المقطعة وغير المقطعة ,المبردةو ا الطازجة ,يامديسكوريا تعديلها تم 
 .مكتالت شكل

07043000000 •   
 

 

 علىو ا ,المقطعة وغير المقطعة ,المبردةو ا الطازجة يوتيتازنثوسوما تعديلها تم
 .مكتالت شكل

07045000000 •   
 

 

 تعديلها تم
 بالنشا الغنية، والدرنات الجذور وبعض األخرى الخضراوات

 الهندي النخيل لب، المقطعة وغير المقطعة، طازجة، اإلينولينو أ
07049000000 •   

 
 

 4 السطر من ونقلها تعديلها تم
   •  البند 0407 3 والجدول 2 الجدول في المدرجة تلك غير الطيور بيض السابق

 
 

 جالوس نوع الدجاج من، والطازج، بقشرة، األخرى الطيور بيض تعديلها تم
 .البيطرية اللقاحات إلنتاج، دوميستيكوس

04072110000 •   
 

 

، األخرى الدجاج أنواع من، والطازج، بقشرة، األخرى الطيور بيض تعديلها تم
 .البيطرية اللقاحات إلنتاج

04072910000 •   
 

 

 الدجاج أنواع من المطبوخو أ المحفوظ، الطازج، بقشرة، الطيور بيض تعديلها تم
 .البيطرية اللقاحات إلنتاج األخرى

04079010000 •   
 

 

 الدجاج أنواع من المطبوخو أ المحفوظ، الطازج، بقشرة، الطيور بيض تعديلها تم
 األخرى

04079090000 •   
 

 

     • 07081100000 .المجفف، البيض صفار تعديلها تم

 في بالغليانو أ بالبخار المطبوخ، المجمد، الطازج، البيض صفار تعديلها تم
ن، الماء  .أخرى تحلية موادو أ مضاف سكر على تحتوي كانت وا 

07081900000 •   
 

 

ن، المجفف، قشرة في ليس الذي، الطيور بيض تعديلها تم  على يحتوي كان وا 
 .أخرى تحلية موادو أ مضاف سكر

07089100000 •   
 

 

ن، المجفف، قشرة في ليس الذي، الطيور بيض تعديلها تم  على يحتوي كان وا 
 .أخرى تحلية موادو أ مضاف سكر

07089900000 •   
 

 

 عدا، المبردةو أ الطازجة، لألكل الصالحة والمكسرات الفواكه  الفصل 8  • 08039010000 .الطازجة، األخرى الموز أنواع تعديلها تم
 .والجوز واللوزو والشات والبندق الصنوبر باستثناء المجففةو أ المجمدة

•  

 السطر من ونقلها تعديلها تم
 3 الجدول ومن السابق 79

 31 السطر

   • 080410 .مجففةو أ طازجة، التمور

 

 

     • 080420 .الطازجة التين تعديلها تم
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     • 080510 .الطازج، البرتقال تعديلها تم 

 ولكنج، كلمنتينا، والساتسوما التانجارين فيها بما" ماندرين" اليوسفي تعديلها تم
  المهجنة الحمضيات من وغيرها

080520 •   
 

 

     • 08054000000 الطازج البوملي فيها فروتبما هنديجريب ليمون تعديلها تم

     • 08055000000 طازج والليم الليمون تعديلها تم

     • 08059000000 .أخرى طازجه حمضيات فاكهة تعديلها تم

     • 08061090000 طازج عنب تعديلها تم

     • 08071100000 .بطيخ تعديلها تم

     • 08071900000 .شمام تعديلها تم

     • 08081090000 طازج تفاحه تعديلها تم

     • 08083000000 طازج، الكمثري تعديلها تم

     • 08084000000 طازج سفرجل تعديلها تم

     • 08091000000 .طازج، مشمش تعديلها تم

     • 08082100000 .طازج، كرز تعديلها تم

     • 08092900000 .طازجة، الكرز من أخرى أنواع تعديلها تم

     • 08093000000 .طازج، النكتارين ذلك في بما، الخوخ تعديلها تم

     • 08094000000 طازج، البري الخوخو  الخوخ تعديلها تم

     • 08101000000 .طازجة، الفراولة تعديلها تم

     • 08102000000 طازج عادي وتوت العليق توت تعديلها تم

     • 08103000000 طازج وكشمش أحمرو أ أبيضو أ أسود ثعلب عنب تعديلها تم

     • 08104000000 طازجة فاكسينوم نوع من أخر وفواكه عنبيات تعديلها تم

     • 091099 البند  .زعتر السابق 8 السطر من نقلها تم

  • .واألرز والذرة القمح باستثناء الحبوب 10 الفصل  • 10 الفصل .واألرز والذرة القمح باستثناء الحبوب تعديلها تم

  • زعتر 0910.991  0910.991 زعتر أعاله 97 السطر إلى نقلها تم

 الجدول في المدرجة المنتجات باستثناء، الطحن صناعة منتجات تعديلها تم
3. 

  • 11 الفصل من
11 الفصل عدا،  ، 11.01 البنود 

11.08 ،11.09 

 وغلوتين اإلنولين، النشا، القمح باستثناء، الطحن صناعة منتجات
 .القمح

•  

     • 11031100000 القمح وحنطة الجريش تعديلها تم

     • 11031300000 الذرة وحنطة الجريش تعديلها تم



 

 

118 
 

  الضريبية في شهر شباطأثر قرارات الحكومة 

على نمط انفاق األسرة )دروس مستفادة(  7102  

 

     • 11032000000 .األخرى الحبوب من الكريات تعديلها تم 

     • 11043000000 مطحونةو أ مدورةو أ مقشورةو ا كاملة بذور تعديلها تم

 البند فى المدرجة البقولية المجففة خضراواتال ودقيق طحين تعديلها تم
07.13. 

110610 •   
 

 

 تغيير ال
 النوع من، والفاكهة البذور ذلك في بما النباتات وأجزاء النباتات

 أغراض فيو أ الصيدلية في، العطور صناعة في أساسا المستخدم
 .مسحوقةو أ مكسرةو أ مقطعة كانت سواء، مجففةو أ طازجة، مماثلة

1211 •  12.11 

 النوع من، والفاكهة البذور ذلك في بما النباتات وأجزاء النباتات
 أغراض فيو أ الصيدلية في، العطور صناعة في أساسا المستخدم

 .مسحوقةو أ مكسرةو أ مقطعة كانت سواء، مجففةو أ طازجة، مماثلة

•  

     • 12074000000 .ال ام مكسرة كانت سواء، السمسم بذور السابق 70 السطر من نقلها تم

16% 

ن خام، حبوب قشور وعصافات وتبن قش ، مهشمة كانت وا 
 مطحونة

 .مكتالت بشكلو أ مضغوطةو أ

12.13  12.13 

ن خام، حبوب قشور وعصافات وتبن قش ، مهشمة كانت وا 
 مطحونة

 .مكتالت بشكلو أ مضغوطةو أ

•  

 تغيير ال
 وبرسيمفصة وكأل علفية وجذور وشوندربنجرعلفي علفي لفتي ملفوف
نو  مماثلة علفية وكرسنةبيقيهومنتجات وترمس علفي وكرنب ونفل  ا 
 .مكتالت بشكل كانت

1214 •  12.14 

 وكأل علفية وجذور وشوندربنجرعلفي علفي لفتي ملفوف
 وكرسنةبيقيهومنتجات وترمس علفي وكرنب ونفل وبرسيمفصة

نو  مماثلة علفية  .مكتالت بشكل كانت ا 

•  

     • 130219 البند السمسم بذور دقيق السابق 21 السطر من نقلها تم

  • 15071000000 .كيميائيا المعدل وليس، الخام الصويا فول زيت تعديلها تم
 باستثناء، 15.17 إلى 15.07

15.09 
  • .الزيتون زيت بخالف، والزيوت النباتية الدهون

 ولكن الخام الصويا فول زيت عدا ما، وجزيئاته الصويا فول زيت تعديلها تم
 كيميائيا   المعدل غير

15079000000 •     

     • 15081000000 .كيميائيا المعدل وليس، الخام السوداني الفول زيت تعديلها تم

 ولكن الخام الصويا فول زيت عدا ما، وجزيئاته السوداني الفول زيت تعديلها تم
 كيميائيا   المعدل غير

15089000000 •     

 من فقط عليها الحصول تم والتي، وجزيئاتها األخرى الزيوت تعديلها تم
 .كيميائيا تعديلها يتم لم ولكن، الزيتون

15100000000 •     

 السطر من ونقلها تعديلها تم
     • 15111000000 .كيميائيا المعدل وليس، الخام النخيل زيت السابق 88

 السطر من ونقلها تعديلها تم
 السابق 88

 غير ولكن الخام الصويا فول زيت عدا ما، وجزيئاته النخيل زيت
 كيميائيا   المعدل

15119000000 •     

     • 15121100000 ولكن، وجزيئاته الخام الزيت غير الشمس عباد، الشمس عباد بذور تعديلها تم
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 .كيميائيا تعديله يتم لم الذي 

 تعديلها تم
 الخام الزيت غير الشمس عباد، االخرى الشمس عباد بذور

 .كيميائيا تعديله يتم لم الذي ولكن، وجزيئاته
15121900000 •     

     • 15152100000 .كيميائيا المعدل وليس، الخام الذرة زيت تعديلها تم

     • 15152900000 كيميائيا   المعدل غير ولكن الخام الزيت عدا ما، وجزيئاته الذرة زيت تعديلها تم

     • 15162000000 .وجزيئاتها النباتية والزيوت الدهون تعديلها تم

 تعديلها تم
 السمن بخالف السائل السمن باستثناء، لألكل الصالحة السمن
 .1516 في المدرج

15171000000 •   
 

 

     • 15179000000 .األخرى المهدرجة الزيوت من النباتية الدهون تعديلها تم

 تعديلها تم
 غير الزيوتو أ الدهون من المستحضراتو أ لألكل الصالحة الخلطات

 .1516 تحت المدرجة البنود
15179030000 •   

 
 

 القابلة واألطراف واالحشاء اللحوم من، المماثلة والمنتجات النقانق تعديلها تم
 .المنتجات هذه أساسها التي الغذائية المحضرات الدم؛و أ لالكل

1601 •  
 البنود وبعض 16.02، 16.01

 16.04 تحت

 المحضرة وأبداله الكافيار من وغيرها، أسماكو أ لحوم محضرات
 .2 الجدول في المذكورة تلك باستثناء المحفوظةو أ

•  

 المحضرة الدمو أ لالكل القابلة واألطراف واالحشاء اللحوم من غيرها تعديلها تم
 .الخنازير من المنتجة تلك غير من المحفوظةو أ

1602 •   
 

 

     • 16041500000 المحفوظو أ المحضر، مفروم الغير، الماكريل سمك تعديلها تم

     • 16041600000 المحفوظو أ المحضر، مفروم الغير، االنشوفة سمك تعديلها تم

     • 16041700000 .المفروم ليس ولكن، المقطعو أ المحفوظو أ المحضر، االنقليس تعديلها تم

     • 16041900000 .المفرومو ا المحفوظو أ المحضر غير، غيرها تعديلها تم

     • 16042010000 .المفرومة ذلك في بما، المتجانسة األسماك مستحضرات تعديلها تم

     • 16042090000 .المفرومة ذلك في بما المحفوظةو أ المحضرة األسماك من غيرها تعديلها تم

  • .الخميرة إلنتاج األسود العسل دبس 1703.10  • 170490 البند .الكاكاو على تحتوي ال التي، الحالوة السكر المحالة السمسم تعديلها تم

 السطور من ونقلها تعديلها تم
 1902.10 البند من أصناف  • 19019000000 المحضرة الجبنة السابقة 85، 83 

 أخرى بطريقة المحضرةو أ المحشوة غير المطبوخة غير المعكرونة
 .الشعيرية، المعكرونة مثل

•  

 السطر من ونقلها تعديلها تم
86 

 المحشوة وغير، مطبوخة غير، البيض على تحتوي التي، الشعيرية
 .أخرى بطريقة المحضرةو أ

19021100000 •     

 المحشوة وغير، مطبوخة غير، البيض على تحتوي التي، المعكرونة تعديلها تم
 .أخرى بطريقة المحضرةو أ

19021100000 •     
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 السطر من ونقلها تعديلها تم 
 السابق 86

 وغير، مطبوخة غير، البيض على تحتوي ال التي، الشعيرية
 .أخرى بطريقة المحضرةو أ المحشوة

19021900000 •      

 وغير، مطبوخة غير، البيض على تحتوي ال التي، المعكرونة تعديلها تم
 .أخرى بطريقة المحضرةو أ المحشوة

19021900000 •     

 السطر من ونقلها تعديلها تم
     • 19023000000 .األخرى الشعيرية أنواع السابق 86

     • 19043000000 .البرغل السابق 78 السطر من نقلها تم

     • 19049010000 .الفريكة السابق 77 السطر من نقلها تم

 لألكل صالحة األجزاءال من وغيرها والمكسرات والفواكه خضراواتال أدناه مفصلة ولكنها إزالتها تم
 .الخليك حمضو أ بالخل المحفوظةو أ المحضرة النباتات من

2001  2001 
 صالحة األجزاءال من وغيرها والمكسرات والفواكه خضراواتال

 .الخليك حمضو أ بالخل المحفوظةو أ المحضرة النباتات من لألكل
•  

     • 20019000000 .الخليك حمضو أ بالخل المحفوظو أ المحضر الزيتون جديد

  • .الطماطم معجون 2002.90 البند  • 20029000000 .الطماطم معجون تغيير ال

 الخليك حمضو أ الخل بخالف المحفوظة ساتيفوم بيسوم البازالء تعديلها تم
 .السكرو أ

20054000000 •     

 تعديلها تم
 الخل بخالف المحفوظةو أ المحضرةو أ بقشورها الفاصولياءو أ البازالء

 المدرجة المنتجات عدا، المجمدة غير، السكرو أ الخليك حامضو أ
 .2006 البند في

20055100000 •     

 حمضو أ الخل بخالف المحفوظةو أ المحضرة والفاصوليا البازالء تعديلها تم
 .المجمدة وغير، السكرو أ، الخليك

20055900000 •     

 الخل بخالف المحفوظةو أ المحضرة، المعلبة، العريضة الفاصولياء تعديلها تم
 .السكرو أ، الخليك حمضو أ

20059900000 •     

 حمضو أ الخل بخالف المحفوظو أ المحضر، المعلب، الحمص تعديلها تم
 .السكرو أ، الخليك

20059900000 •     

  • .األسيتيك حمضو أ الخل بخالف المحفوظ الزيتون 2005.70  • 20057000000 .األسيتيك حمضو أ الخل بخالف المحفوظ الزيتون تغيير ال

  • .النشطة غير الخمائر 2102   2102 .النشطة غير الخمائر 16%

 108 البند إلى ونقلها تعديلها تم
  • .المحالة غير السمسم بذور، الحالوة المحالة السمسم بذور 2103.09 ,1704.90  2103.09 ,1704.90 .المحالة غير السمسم بذور، الحالوة المحالة السمسم بذور أعاله

  • الطعام ملح 2501  • 25010000000 الطعام ملح تغيير ال

     • 20059910000 .المعلبة البقوليات السطر من ونقلها تعديلها تم
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 السابق 74 

16% 
 الملتزمة غير، البيتزا غير الفطائرو  برازق، عوامة، هريسة، كنافة

 .االطعام بخدمات
 2106و 1905 البندين من  2106و 1905 البندين من

 الملتزمة غير، البيتزا غير الفطائرو  برازق، عوامة، هريسة، كنافة
 .االطعام بخدمات

•  

16% 

 المستعملة األنواع من مكسرةو أ مجروشة وأحجار وحصباء حصى
 في مستعملة كلسية ومواد أحجار.الطرق رصفو أ للخرسانة عادة
 .الخام الرملي الحجر عدا واألسمنت الكلس صنع

 تحت االصناف وبعض 25-21
 25.17 البند

 
 تحت االصناف وبعض 25-21

 25.17 البند

 المستعملة األنواع من مكسرةو أ مجروشة وأحجار وحصباء حصى
 في مستعملة كلسية ومواد أحجار.الطرق رصفو أ للخرسانة عادة
 .الخام الرملي الحجر عدا واألسمنت الكلس صنع

•  

  • .الطبيعية الفوسفات 25.10  25.10 .الطبيعية الفوسفات 16%

  • .البوتاس 2805.19  2805.19 .البوتاس 16%

16% 

 العناصر ذلك في بما مشعة ونظائر مشعة كيماوية عناصر
 ؛ ومركباتها والنظائر الخصبو أ لإلنشطار القابلة النظائر الكيماوية
 . المنتجات هذه على تحتوي مخلفات مخاليط

28.44  28.44 

 العناصر ذلك في بما مشعة ونظائر مشعة كيماوية عناصر
 ومركباتها والنظائر الخصبو أ لإلنشطار القابلة النظائر الكيماوية

 . المنتجات هذه على تحتوي مخلفات مخاليط ؛

•  

  • الصوديوم كربونات ثاني الهيدروجينية الصوديوم كربونات 2836.30  2836.30 الصوديوم كربونات ثاني الهيدروجينية الصوديوم كربونات 16%

 االصناف" الكلمات أضيفت
 الملحق 2 الجدول في المدرجة
 الوزراء مجلس بقرار "بالقانون
 المؤرخ 13/11/6/1/7641

 2017 شباط 22

 الستخدام تحديدها يمكن التي االجهزه غير الصيدالنية المنتجات ب
 في المدرجة واألصناف الصيدالنية والنفايات الجراحية الفتحات
 .بالقانون المرفق 2 الجدول

  • .2 الجدول في المدرجة األصناف غير الصيدالنية المنتجات 30 الفصل  • 30 الفصل

  • .2 الجدول في المدرجة تلك باستثناء االسمده 31 الفصل  31 الفصل .2 الجدول في المدرجة تلك باستثناء االسمده 16%

  • المختبريةو أ التشخيصية الكواشف 38.22  38.22 المختبريةو أ التشخيصية الكواشف 16%

  • .معقمات 3808.40900  3808.40900 .معقمات 16%

  • .الحمضية األمالح 3824.90959  3824.90959 .الحمضية األمالح 16%

 مجلس بقرار إضافته تمت
 13/11/6/1/7641 الوزراء
 2017 شباط 22 بتاريخ

     •  الفسفوريك حمض

  • .المريض الستخدام المتاحة الواحد االستخام ذات األكياس 3926.901  3926.901 .المريض الستخدام المتاحة الواحد االستخام ذات األكياس 16%

  • الحمل لمنع واقيات 4014.10  4014.10 الحمل لمنع واقيات 16%

 .المطاطية اإلطارات لتلبيس تستخدم وشرائط صفائح، لوحات 16%
4001.291, 4005.101 

 4005.911و
 

4001.291, 4005.101 
 4005.911و

  • .المطاطية اإلطارات لتلبيس تستخدم وشرائط صفائح، لوحات

  • من والمستورد، المصلب وغير المبركن المطاط من أخرى مواد 4016.993  4016.993 قبل من والمستورد، المصلب وغير المبركن المطاط من أخرى مواد 16%
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 .اإلطارات تلبيس مصانع قبل .اإلطارات تلبيس مصانع 

  • المطاطية اإلطارات لتلبيس خاصة أشكال 4006.10  4006.10 المطاطية اإلطارات لتلبيس خاصة أشكال 16%

16% 
 اإلطارات لتلبيس تستخدم مبركنة غير مطاطية وحبال خيوط

 .المطاطية
4006.901  4006.901 

 اإلطارات لتلبيس تستخدم مبركنة غير مطاطية وحبال خيوط
 .المطاطية

•  

  • .المحايات 4016و 3926  • 4016و 3926 .المحايات تغيير ال

  • مبراة 8472و 8214  • 8472و 8214 مبراة تغيير ال

  • .الملونة واالقالم الرصاص أقالم، الجاف الحبر أقالم 9609و 9608  • 9609و 9608 .الملونة واالقالم الرصاص أقالم، الجاف الحبر أقالم تغيير ال

  • .مدرسية حقائب 4202  • 4202 .مدرسية حقائب تغيير ال

  • .جامعيه محاضرات وكتب مدرسيه كتب 4820  • 4820 .جامعيه محاضرات وكتب مدرسيه كتب تغيير ال

  • والمساطر الرسم أدوات 9017  • 9017 والمساطر الرسم أدوات تغيير ال

16% 
 ذلك في بما، الطازجة الزراعية المنتجات لتعبئة معده عبوات
 .والبطاطا البصل لتغليف عبوات

 63.05و ,48.19   63.05و ,48.19
 ذلك في بما، الطازجة الزراعية المنتجات لتعبئة معده عبوات
 .والبطاطا البصل لتغليف عبوات

•  

 السابق 67 السطر من نقلها تم

 واألحزمة العكاكيز فيها بما، األعضاء تقويم وأجهزة أصناف
 كسور لجبر أخر وأجهزة وأصناف جبائر، الجراحية واألربطة
 للصم السمع تسهيل أجهزة ؛ اإلصطناعية الجسم أعضاء ؛ العظام
، الجسم في تزرعو أ الجسم على تحملو أ باليد تمسك أخر وأجهزة

 نقص لتعويض

9021 •   

 

 

 السطر من ونقلها تعديلها تم
   • 4202 .الموحدة واالقمشه المدرسي الزي السابق 68

 
 

 * 90 اوكتان الرصاص من الخالي البنزين السابق 84 السطر من نقلها تم
 

2710 •   
 

 

  • .المواقد لتشغيل الغازو أ الكيروسين وقود 73.21   .المواقد لتشغيل الغازو أ الكيروسين وقود 16%

16% 

 فؤوس ؛ وأمشاط ومذاري، ومعازق ومحافر ومعاول ورفوش مجارف
 جميع من ومشاذب تقليم مقصات ؛ مماثلة قاطعة وعدد وبلطات
 للخشب وأسافين أعشاب ومجزات قش وسكاكين مناجل ؛ األنواع
 .الغاباتو أ البساتينو أ الزراعة في مستعملة أخر وعدد

8201  8201 

 ؛ وأمشاط ومذاري، ومعازق ومحافر ومعاول ورفوش مجارف
 من ومشاذب تقليم مقصات ؛ مماثلة قاطعة وعدد وبلطات فؤوس
 وأسافين أعشاب ومجزات قش وسكاكين مناجل ؛ األنواع جميع

 .الغاباتو أ البساتينو أ الزراعة في مستعملة أخر وعدد للخشب

•  

  • .البقر حلب ألغراض مخصصة اله 84.34  84.34 .البقر حلب ألغراض مخصصة اله 16%

  • .وتوابعها خيام 6306  6306 .وتوابعها خيام 16%
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 16% 
 والسوائل الهواء تنقيه ومعدات اإلنذار وأجهزه الحرائق إطفاء معدات

 .البيئة حماية في المستخدمة
 8531و 8424 ,8421  8531و 8424 ,8421

 الهواء تنقيه ومعدات اإلنذار وأجهزه الحرائق إطفاء معدات
 .البيئة حماية في المستخدمة والسوائل

•  

  • .الموتى نقل وسيارات اإلسعاف سيارات 87.03  87.03 .الموتى نقل وسيارات اإلسعاف سيارات 16%

  • .الطبية الالصقة العدسات ذلك في بما، الطبية العدسات 9001  9001 .الطبية الالصقة العدسات ذلك في بما، الطبية العدسات 16%

  • .االصطناعية الكلي مرشحات 8421.291  8421.291 .االصطناعية الكلي مرشحات 16%

  • .القلب عضالت لمساعده بالونات 9018.9000  9018.9000 .القلب عضالت لمساعده بالونات 16%

  • .القلب عضالت لمساعده جهاز 9018.9000  9018.9000 .القلب عضالت لمساعده جهاز 16%

  • .المختلفة الطبية القسطرات 9018.9000  9018.9000 .المختلفة الطبية القسطرات 16%

  • .الطبية المفاصل مختلف 9018.9000  9018.9000 .الطبية المفاصل مختلف 16%

  • .الدم أكسيد لثنائي المطاطية األنابيب 9018.9000  9018.9000 .الدم أكسيد لثنائي المطاطية األنابيب 16%

  • .الدم أكسيد ثنائي 9018.9000  9018.9000 .الدم أكسيد ثنائي 16%

  • .القلب أوردة توسيع شبكات 9018.9010  9018.9010 .القلب أوردة توسيع شبكات 16%

  • .االصطناعية القلب صمامات 9018.9010  9018.9010 .االصطناعية القلب صمامات 16%

16% 
، الجوي بالهباء العالج، باألكسجين العالج، باألوزون العالج
 العالجي التنفس أجهزه من غيرهو أ االصطناعي التنفس

9019.20  9019.20 
، الجوي بالهباء العالج، باألكسجين العالج، باألوزون العالج
 العالجي التنفس أجهزه من غيرهو أ االصطناعي التنفس

•  

  • .الغاز وأقنعة التنفس أجهزة 9020.00  9020.00 .الغاز وأقنعة التنفس أجهزة 16%

  • .اإلبر بدونو أ مع، الحقن 9018.31  9018.31 .اإلبر بدونو أ مع، الحقن 16%

بر معدن من أنبوبية إبر 16% بر معدن من أنبوبية إبر 9018.32  9018.32 الجروح لخياطة وا    • الجروح لخياطة وا 

 أعاله 159 السطر إلى انتقل

 واألحزمة العكاكيز فيها بما، األعضاء تقويم وأجهزة أصناف
 كسور لجبر أخر وأجهزة وأصناف جبائر، الجراحية واألربطة
 للصم السمع تسهيل أجهزة اإلصطناعية؛ الجسم أعضاء العظام؛
، الجسم في تزرعو أ الجسم على تحملو أ باليد تمسك أخر وأجهزة

 نقص لتعويض

9021  9021 

 واألحزمة العكاكيز فيها بما، األعضاء تقويم وأجهزة أصناف
 كسور لجبر أخر وأجهزة وأصناف جبائر، الجراحية واألربطة
 للصم السمع تسهيل أجهزة ؛ اإلصطناعية الجسم أعضاء ؛ العظام
، الجسم في تزرعو أ الجسم على تحملو أ باليد تمسك أخر وأجهزة

 نقص لتعويض

•  

  • به الخاصة واألقمشة المدرسي الزي    به الخاصة واألقمشة المدرسي الزي أعاله 160 السطر إلى انتقل

  • .الفطرية واألمراض القمل لعالجو الشامب 3305.101  3305.101 .الفطرية واألمراض القمل لعالجو الشامب 16%

  • .ال ام المكسور سواء، السمسم بذور 1207.40  1207.40 .ال ام المكسور سواء، السمسم بذور أعاله 106 السطر إلى انتقل

 59-57 السطور إلى انتقل
 أعاله

 .الجافة البقوليات
   

 .الجافة البقوليات
•  
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 16% 
 دقيق من أكثرو أ ٪50 وزن على يحتوي ال الذي الكعك
 .الغذائية المستحضرات من غيرهاو أو الكاكا

   
 دقيق من أكثرو أ %50 وزن على يحتوي ال الذي الكعك
 .الغذائية المستحضرات من غيرهاو أو الكاكا

•  

16% 
 اإلطارات تلبيس مصانع قبل من المستوردة المستعملة اإلطارات

 .التلبيس عملية في إلدراجها خام كمواد
   

 اإلطارات تلبيس مصانع قبل من المستوردة المستعملة اإلطارات
 .التلبيس عملية في إلدراجها خام كمواد

•  

 السطر إلى ونقلها تغييرها تم
 أعاله 150

 .منها المعلبة والمدخالت البقوليات
   

 .منها المعلبة والمدخالت البقوليات
•  

  • .الجيري الحجر كتل، مطفأ وكلس حي كلس    .الجيري الحجر كتل، مطفأ وكلس حي كلس 16%

  • .والشيوليت البيراليت    .والشيوليت البيراليت 16%

  • الفريكة    الفريكة 140 السطر إلى انتقل

  • البرغل    البرغل 139 السطر إلى انتقل

 السطر إلى ونقلها تعديلها تم
 أعاله 75

 مجففة تمور
   

 مجففة تمور
•  

  • الغبرديني    الغبرديني 16%

  • المحمصة وغير المطبوخة غير الصويا حبوب    المحمصة وغير المطبوخة غير الصويا حبوب 16%

  • أجزاء إلى المقطعة وغير، المجمد الدجاج    أجزاء إلى المقطعة وغير، المجمد الدجاج 16%

 السطور إلى ونقلها تعديلها تم
 20و 19و 18و 17و 16

 132و

 الجبن

04.06  04.06 

 الجبن

•  

  • 90 أوكتان، الرصاص من الخالي البنزين    90 أوكتان، الرصاص من الخالي البنزين 159 السطر إلى نقله تم

 السطور إلى ونقلها تعديلها تم
 أعاله 133و 21- 17

 الدهونو أ /و النباتية الزيوت على يحتوي الذي، المطبوخ الجبن
 .النباتية

 4 الفصل  4 الفصل
 الدهونو أ /و النباتية الزيوت على يحتوي الذي، المطبوخ الجبن
 .النباتية

•  

 السطور إلى ونقلها تعديلها تم
 1902 البند تحت االصناف بعض  1902 البند تحت االصناف بعض الشعيرية أعاله 138و 136و 134

 الشعيرية
•  

16% 
 األنواع من 24-17 قياس من الجديدة الخارجية اإلطارات

 .والشاحنات للحافالت المستخدمة
40.11  40.11 

 األنواع من 24-17 قياس من الجديدة الخارجية اإلطارات
 .والشاحنات للحافالت المستخدمة

•  

 السطور إلى ونقلها تعديلها تم
 أعاله 115، 114

  • النخيل زيت 15.11  15.11 النخيل زيت

16% 
 محليا المشتراةو أ المستوردة النباتية للزيوت وبالستيكية معدنية عبوات

 .النباتية الزيوت مصنعي قبل من
   

 المشتراةو أ المستوردة النباتية للزيوت وبالستيكية معدنية عبوات
 .النباتية الزيوت مصنعي قبل من محليا

•  
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16% 

 :كأسمدة المستخدمة المواد
 كبريتات، المنغنيز كبريتات، الزنك كبريتات، النحاس كبريتات
 .فوسفيت بوتاسيومو مون، المغنيسيوم كبريتات، الحديد

   

 :كأسمدة المستخدمة المواد
 كبريتات، المنغنيز كبريتات، الزنك كبريتات، النحاس كبريتات
 .فوسفيت بوتاسيومو مون، المغنيسيوم كبريتات، الحديد

•  

 

 

 

 

 %8 بنسبه المبيعات على العامة الضريبة تخفيض نسبة :ثانيا

   الحالية  السابقة
 مالحظات المنسق النظام ترميز االصناف رقم المنسق النظام ترميز االصناف رقم

 .أكثروأ مم 5.5 قياس من الفوالذية البناء قضبان  •
 في األصناف

 ,7214 ,7213البنود
7215 

•  
 البنود في األصناف .أكثروأ مم 5.5 قياس من الفوالذية البناء قضبان

 7213, 7214, 
7215 

16% 

 %16  اإلنترنت خدمات  •  اإلنترنت خدمات  •

•  

 الشركة قبل من المستوردة الصلب ولفائف الصلب
  إنتاج كمدخالت المصنعة

 في التقاطع نقاط عند ملحومة، أخر شبكية وسياج شباك

 الفوالذ

 البنود في األصناف
7206, 7207, 

7314.31, 
7314.39 

•  
 كمدخالت المصنعة الشركة قبل من المستوردة الصلب ولفائف الصلب

  إنتاج
 الفوالذ في التقاطع نقاط عند ملحومة، أخر شبكية وسياج شباك

 البنود في األصناف
7206, 7207, 

7314.31, 7314.39 
16% 

 الفصلين في األصناف الكريمة  •
 4 الفصلين في األصناف الكريمة  • 19و 4

 %16 19و

 الفنادق في السكن خدمات  •

 خاضعل أصبحت
 ٪16 ل لضريبة
 ايار 1 من اعتبارا

 المالحظة انظر.2013
 .أدناه

 الفنادق في السكن خدمات  •

 لضريبة خاضعل أصبحت
 1 من اعتبارا ٪16 ل

 انظر.2013 ايار
 .أدناه المالحظة

16% 
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 2 رقم  ملحقال 

 

  السكن مكان

 ...................................... :اللواء...................................... :المحافظة

 حضري  ريفي  

 
 الجنسية

 أردنية  سورية  أخرى  

 
  األسرة؟ رب أنت هل

 نعم  ال  

 
  العمر

 18 – 20   21 – 25   26 – 35   36 – 50   51 – 65   66 فأكثر  

  الجنس

 ذكر    أنثى  

 
  االجتماعية الحالة

 متزوج  أرمل  منفصل  مطلق  أعزب  

 

 األسرة لرب التعليمي المستوى

 أمي  ثانوي من أقل  ثانوي  مهني  جامعةو أ كلية  
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  األوالد عدد 

______________ 

 
 األسرة لرب العملية الحالة

 كامل بدوام – موظف  جزئي بدوام – موظف  يعمل ال  الخاص لحسابه يعمل  يعمل ال أن أختار  طالب  

  الدخل

  أردني دينار _________ :المصادر جميع من األسرة لرب التقديري الشهري الدخل

 
  النفقات

  أردني دينار _________ :األسرة لرب التقديرية الشهرية النفقات

  
 مؤخرا؟ اقرارها تم التي الضرائب في التغييرات عن سمعت هل

  نعم  ال 
 

 ؟2017 شباط في والجمارك الضرائب في التغييرات بعد األسرة إنفاق عادات تغيرت كيف

 ............................:بنسبة انخفض.........................بنسبة ارتفع الغذائية المواد على اإلنفاق معدل

 .................:بنسبة انخفض..............................بنسبة ارتفع األخرى والخدمات والمواد السلع على اإلنفاق معدل

 
 :القرارات لهذه كنتيجة والخدمات السلع بعض استهالك عن االستغناء تم هل

 ذكرها الرجاء، نعم  

  ال 


