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البالد  حالة  تقرير  صدور  بعد  والنقدية  املالية  السياستني  أداء  املراجعة  هذاه  تتناول 
 لعام 2018. وتبدأ برصد ما ُنفذ من سياسات تضمنتها أواًل وثيقة »رؤية األردن 2025« 
السياسات  يحكم  عام  إطار  حتديد  يف  اجتهدت  األجل،  طويلة  وطنية  رؤية  بوصفها 
-2018( األردني  االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة  وثانيًا:  واالجتماعية؛  االقتصادية 

الذي  الدولي )2016(  النقد  التصحيح االقتصادي مع صندوق  2022(؛ وثالثًا: برنامج 

مينح  ومبوجبه  املمتّد«،  القرض  »تسهيالت  اسم  حتت   )2019-2016( املّدة  يغطي 
املالية،  التشوهات  بإزالة  االلتزام  مقابل  دينار  مليون   513 بقيمة  األردنَّ  الصندوُق 
للتخلص التدريجي من االعتماد على املساعدات وتخفيض نسبة املديونية، والعودة إلى 
مسار التنمية املستدامة. وأظهر تقرير حالة البالد لعام 2018 أن احلكومة انضبطت يف 

تنفيذ ما ورد فيه، ولكن األهداف اإلصالحية احلقيقية بقيت بعيدة املنال.

وتعيد   ،2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  تضمنها  التي  التوصياِت  املراجعُة  هذه  وتتابع 
إعادة  إلى  وتدعو  والنقدية،  املالية  السياستني  بني  التنسيق  زيادة  ضرورة  على  التأكيد 
ع مسار التنفيذ للعديد من  هيكلة احلكومة وحتسني تنافسية االقتصاد، إلى جانب تتبُّ

التوصيات على املستويات االستثمارية والتشريعية واملؤسسية.

العامة  املوازنة  ضبط  هاجسها  كان  التي  املالية  السياسة  الجتاهات  املراجعُة  وتتعّرض 
التي انحسر دورها التنموي مع تراجع النفقات الرأسمالية وتراجع اإليرادات، وقد تبنّي 
أن املشهد املالي برّمته لم يكن مريحًا حتت وطأة استمرار تباطؤ معدالت النمو، وازدياد 
املرتفعة  مستوياتها  عند  املديونية  بقاء  مع  املالي  والعجز  والبطالة  الفقر  مستويات 
بعد  سيما  وال  املالية،  السياسة  شهدتها  التي  التطورات  أبرز  املراجعة  وتعرض  املرهقة. 
إقرار قانون ضريبة الدخل اجلديد، كما تشتمل على تقييم موضوعي الجتاهات تلك 
الوقت  يف  املتاحة،  الضيقة  اخليارات  بني  قبل  ذي  من  حيرة  أكثر  أضحت  التي  السياسة 

الذي يضيق فيه أفق احللول قصيرة األجل.

امللخص التنفيذي
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كما تتتّبع املراجعة تطورات السياسة النقدية التي توَصف بأنها سياسة انكماشية تعكس 
السيولة  منو  معدل  أن  من  وبالرغم  أنه  ويالَحظ  الدوالر.  على  الفائدة  أسعار  حتركات 
التعايف  نحو  اجتاهه  يؤَمل  أنه  إاّل  السابقة،  مبستوياته  قياسًا  متدنيًا  زال  ما  احمللية 
دينار،  مليار   3 حوالي   2018 عام  خالل  الفائضة  االحتياطيات  حجم  وبلغ  التدريجي. 
وهي أموال قابلة لإلقراض من ِقبل البنوك. لكن  لم يتم االستفادة من هذه االحتياطات 
موضوعي  تقييم  على  كذلك  املراجعة  وتشتمل  االقتصاد.  حتفيز  يف  ملموس  بشكل 
الجتاهات السياسة النقدية يف ضوء حركة ميزان املدفوعات وتطورات القطاع اخلارجي 
التي جنم عنها انخفاض احتياطيات اململكة من العمالت األجنبية والتي ما زالت ضمن 
مستويات آمنة تغطي ما يزيد عن ستة أشهر من  مستوردات اململكة من السلع واخلدمات. 

وأخيرًا تتضمن املراجعة عددًا من التوصيات اجلديرة باالهتمام.
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التقديم

االقتصادي  املجلس  إصدار  منذ  والنقدية  املالية  السياستني  أداء  تتناول  املراجعة  هذه 
من  التنفيذي  املستوى  رصد  خالل  من   ،2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  واالجتماعي 
التقرير،  ذلك  احتواها  التي  التوصيات  ومتابعة  والسياسات،  واالستراتيجيات  اخلطط 
والرؤى  واجتاهاتها  االقتصادية  السياسات  ملضمون  موضوعي  حتليل  تقدمي  إلى  إضافة 

والتصورات اجلديدة املقترحة، وتقدمي التوصيات املالئمة.

السياستني  مجال  يف  واإلصالحية  االقتصادية  الربامج  أوالً: 

املالية والنقدية 

االقتصادية  والبرامج  اخلطط  خالصات   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  عرض  لقد 
االقتصادي  التحول  برنامج  من  بدءًا  الثالثة،  األلفية  مطلع  منذ  األردن  انتهجها  التي 
واالجتماعي )2002-2004(، مرورًا بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية )2004-
 ،)2009-2007( التنفيذي  البرنامج  ثم   ،)2015-2006( الوطنية  واألجندة   ،)2006

والبرنامج التنموي التنفيذي )2011-2013(، وبرنامج عمل احلكومة )2016-2013(، 
 ،»2025 األردن  »رؤية  ووثيقة   ،)2018-2016( التنفيذي  التنموي  البرنامج  وكذلك 

وانتهاء بخطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2022-2018(.

كما عرض التقرير برامج التصحيح االقتصادي التي تبّناها األردن بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي منذ عام 1989 وحتى البرنامج األخير عام 2016؛ من حيث أسباب دخول 

األردن يف هذه البرامج، وأبرز آثارها على السياستني املالية والنقدية.

املشتركة واألهداف  القواسم  العديَد من  والبرامج  املتتبع جلميع تلك اخلطط  ويالِحظ 
التي  املستجدات  وإبراز  األولويات  بعض  ترتيب  يف  اختالف  مع  استهدفتها،  التي  العامة 
االقتصادية  األدبيات  يف  اثنان  ال يختلف عليها  أهداف  وهي  املرحلة،  تقتضيها طبيعة 
وال ُيستحسن إعادة سردها يف هذه املراجعة، وقد كان التباين جليًا يف ما يتصل بتقييم 
أدوات السياستني املالية والنقدية املصاحبة لتلك اخلطط والبرامج والتي كانت وما تزال 

موضَع جدل واجتهاد. 

وإذا كانت صفحة معظم تلك اخلطط والبرامج قد ُطويت مع انتهاء مددها الزمنية، فال 
بّد من التوقف لغايات املراجعة واملتابعة عند وثيقة »رؤية األردن 2025« بوصفها رؤية 
شاملة بعيدة املدى، وخطة حتفيز النمو االقتصادي )2018-2022(، وبرنامج التصحيح 

االقتصادي األخير )2016( املعمول به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
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1. وثيقة »رؤية األردن 2025«
ميكن النظر إلى وثيقة »رؤية األردن 2025« بوصفها رؤية وطنية طويلة األجل اجتهدت 
السياسات االقتصادية واالجتماعية، وليس بوصفها خطة  يف حتديد إطار عام يحكم 
ع  يتوقَّ إجراء  أو  سياسة   400 من  أكثر  الوثيقة  تضمنت  وقد  احلكومة.  لعمل  تفصيلية 

تنفيذها من خالل النهج التشاركي بني احلكومة والقطاع اخلاص. 

واحتوت الوثيقة على صعيد محور االستقرار االقتصادي الكلي 11 أولوية استراتيجية، 
امللحق رقم )1(.  املبادرات كما يتضح ذلك بالتفصيل يف  اشتملت كلٌّ منها على عدد من 
واحلّق أنه مت إجناز عدد من تلك املبادرات وما يزال العمل جاريًا إلجناز عدد آخر منها، 
حتى  إليها  املبادرة  ينبغي  التي  االستراتيجية  األولويات  قيد  منها  العديد  يبقى  بينما 
العامة،  باإليرادات  املتصلة  احلكومية  التشريعات  مراجعة  ومتت  الوثيقة.  أمد  انتهاء 
ومنها التشريعات الضريبية حتقيقًا للمزيد من العدالة يف توزيع األعباء الضريبية، بعد 
لضريبة  متدّرج  بتخفيض  والتزمت  الدخل  لضريبة  جديدًا  قانونًا  احلكومة  قدمت  أن 
املبيعات، ومع اجلدل الكبير الذي رافق القانون إاّل أنه ُيعدُّ اجتاهًا صحيحًا على مستوى 
السياسة املالية رافقته مبادرات عّدة على صعيد تعزيز قدرات الدوائر الضريبية، للحّد 
اجلهات  على  للحكومة  املستَحّقة  املتراكمة  املتأخرات  وحتصيل  الضريبي،  التهرب  من 
املختلفة، مبا يف ذلك توسيع استخدام األنظمة اإللكترونية يف حتصيل اإليرادات العامة 
وصواًل إلى هدٍف ما يزال بعيدًا وهو احلكومة اإللكترونية. ولكن العبء الضريبي يف األردن 
ما زال مرتفعًا مقارنة مع بقية دول العالم، كما أن احلّد من اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى 
وضع شروط واضحة عند مراجعة التشريعات املتصلة باإليرادات. وقد أحسنت احلكومة 
صنعًا بأْن أوشكت على االنتهاء من وضع نظام للفوترة يستند إلى قانون ضريبة الدخل 
والوصول  الضريبي  التهرب  من  احلّد  صعيد  على  كبير  شوط  أمامها  يزال  وما  اجلديد، 
إلى مستويات مقبولة من العدالة يف توزيع العبء الضريبي، وهو الهدف األسمى يف هذا 
املجال، وخاصة أن الوثيقة قد التزمت برفع نسب اإليرادات احمللية إلى النفقات اجلارية 
من 86.4% يف عام 2014 إلى 100.1% يف عام 2017، وهي نسبة اقتربت من هذا الهدف، 
إذ بلغت 100% يف موازنة عام 2019. إاّل أن الوثيقة كانت متفائلة عندما قّدرت نسبة 
عام  يف   %3.1 مقابل   2017 عام  يف   %4.9 بنحو  احلقيقي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو 

2014، إذ كانت االنتكاسة يف أنها لم تتجاوز 1.9% يف عام 2018. 

باألولويات  املتصلة  املبادرات  من  عدد  على   »2025 األردن  »رؤية  وثيقة  احتوت  كذلك 
املشاريع  إقامة  على  بالتركيز  الرأسمالي،  باإلنفاق  يختص  ما  يف  املالية،  االستراتيجية 
الدورية  أو الصكوك اإلسالمية، واملتابعة  الشراكة  أو مشاريع  املنح  الرأسمالية من خالل 
اإليجابي  األثر  ذات  اجلوانب  يف  استخدامها  من  للتأكد  الرأسمالية،  املخصصات  إلنفاق 
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على النمو االقتصادي، وإعداد آلية تضمن عدم تراكم االلتزامات املالية واملتأخرات على 
الوزارات والدوائر احلكومية، وهو ما بدأت احلكومة العمل مبوجبه منذ مطلع عام 2019. 

لترشيد  الالزمة  واإلجراءات  اآلليات  ملراجعة  املبادرات  من  عددًا  الوثيقة  تبّنت  وقد 
النفقات العامة وضبطها، والتوسع يف استخدام األنظمة اإللكترونية يف ترشيد النفقات، 
وكذلك على صعيد تخفيض عجز املوازنة كما يتضح من امللحق رقم )1(. واحلّق أّن عام 
2019 قد شهدا العديد من اإلجراءات واملبادرات املتصلة  2018 والنصف األول من عام 

بذلك األمر، والتي كان أبرزها نقل موازنة 29 هيئة ومؤسسة مستقلة إلى املوازنة العامة 
الالزمة  التدابير  واتخاذ  الشكل(،  موضوع  يتجاوز  نوعي  تغيير  يصاحبه  لم  ما  )وهو 
 لتخفيض الفاقد يف الكهرباء واملياه واحملروقات، ومراجعة سياسة الدعم احلكومي وخاصة
إجراءات دعم اخلبز واملاء والكهرباء. كما مت التوسع يف استخدام األنظمة اإللكترونية يف 
ترشيد النفقات وتطبيق نظام إلكتروني ملشتريات احلكومة وإدارة مخازنها ومستودعاتها. 

نّصت  كما  االستراتيجية  األولوية  كانت  فقد  والتمويل،  العام  ين  الدَّ إدارة  صعيد  وعلى 
واستكمال  وإدارته،  العام  ين  الدَّ قانون  ملراجعة   »2025 األردن  »رؤية  وثيقة  عليها 
التعديالت التشريعية الالزمة لتشجيع القطاع اخلاص للدخول يف اتفاقيات شراكة مع 
القطاع العام لتنفيذ املشاريع التنموية الكبرى، وإجراء مراجعة دورية ألدوات التمويل 
اخلارجية والداخلية، والتوظيف األمثل للمنح املالية، وكذلك تعزيز الشفافية واإلفصاح 
2019 اإلعالن عن اإلصالحات  املالي. وقد مت خالل مؤمتر مبادرة لندن يف شهر شباط 
املدى على  ْين  الدَّ متويل  استراتيجية  وإطالق  إجنازها،  مت  التي  واملالية   الهيكلية 
آليات خالل  من  الكلفة  مرتفع  العام  ْين  الدَّ متويل  إعادة  على  ترتكز  والتي   املتوسط، 

متويل ميّسرة أقل كلفة، ومُبدد سداد تتراوح بني 30 و35 سنة، واإلعالن عن آلية جديدة 
عن  واإلعالن  الدولية،  املعايير  بحسب  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة  ملشاريع 

مجموعة من مشاريع البنية التحتية القابلة لالستثمار. 

وقد استهدفت وثيقة »رؤية األردن 2025« تخفيض نسبة عجز املوازنة من الناجت احمللي 
اإلجمالي )بعد املنح( من 3.5% يف عام 2014 إلى 1.2% يف عام 2017، وقد أظهرت أرقام 
ع أن تصل إلى 2.4% يف نهاية العام. ولكن االنتكاسة  موازنة 2019 أن هذه النسبة ُيتوقَّ
إلى  العام  ْين  الدَّ نسبة  النخفاض  استهدافها  يف  كانت  الوثيقة  تتوقعها  لم  التي  الكبرى 
الناجت احمللي اإلجمالي من 82.3% يف عام 2014 إلى 76% يف عام 2017 ثم إلى %47.4 
يف عام 2025، وهي النسبة التي ارتفعت ارتفاعًا حادًا لتبلغ 94% يف عام 2018، وما زالت 

عند مستواها املرتفع. 
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تتصل  عديدة  استراتيجية  أولويات  على   »2025 األردن  »رؤية  وثيقة  اشتملت  وقد 
تنافسيتها،  وزيادة  الوطنية  الصناعات  وتشجيع  احلكومي،  اجلهاز  هيكلية   بتطوير 
توليدًا  األكثر  اخلدمية  القطاعات  مساهمة  وتعزيز  الصناعية،  العناقيد  مبدأ  وتعزيز 
للدخل والوظائف، وتطوير إجراءات تيسير التجارة وحتسينها مبا يف ذلك البنية التحتية 
للنقل واخلدمات اللوجستية، وحتسني انسياب املنتجات احمللية ونفاذها إلى األسواق مبا 
يستهدف منو اإلنتاج الصناعي والصادرات الوطنية، وزيادة حجم العمالة احمللية يف هذه 
القطاعات، لترتفع مساهمة القطاع الصناعي يف الناجت احمللي اإلجمالي من 22% يف عام 
عام  يف   %21 )تبلغ   2025 عام  نهاية  مع   %27 إلى  ثم   2017 عام  يف   %23 إلى   2014

ألفًا يف عام   236 البالغ نحو  2019(، ويرتفع حجم العمالة احمللية يف القطاع الصناعي 

التي  الوطنية  الصادرات  أما   .2025 عام  يف   %7 وإلى   2017 عام  يف   %5 بنسبة   2014

5% حتى  5.2 مليار دينار وتطلعت الوثيقة إلى منوها بنسبة  2014 تبلغ  كانت يف عام 
عام 2017، فقد تراجعت إلى 4.7 مليار دينار يف عام 2018 بحكم التطورات اإلقليمية 

والدولية. 

من  كبير  قدر  على  استراتيجية  أولويات  نحو  ترنو   »2025 األردن  »رؤية  وثيقة  كانت 
املناخ  األهمية لتعزيز بيئة األعمال وتطويرها، واشتملت على مبادرات عديدة لتعزيز 
االستثماري والتشريعات املنظمة له وتطويرهما، وخلق فرص استثمارية وتوزيعها على 
وحتسني  اإلجراءات،  وتبسيط  التجارية،  األعمال  ممارسة  كلف  وخفض  احملافظات، 
مبدأ  وحتسني  املختلفة،  التصنيف  مستويات  يف  الدولي  وتصنيفه  األردن  تنافسية 
باملشاريع  واالهتمام  للقروض،  األمثل  االستخدام  وتشجيع  املالي،  والعمق  الشفافية 
واملتوسطة، وخلق أسواق جديدة1. ولكن تنافسية األردن وتصنيفه لم يرتقيا  الصغيرة 

إلى املستوى املنشود. 

2. خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين )2022-2018(
-2018 لألعوام  االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة  االقتصادية  السياسات  مجلس  تبنى 

اقتصادي  نهج  خالل  من  احلالي  مستواه  عن  االقتصادي  النمو  مضاعفة  بهدف   2022

عة قطاعيًا،  يرتكز على 18 هدفًا عامًا 2. ويشتمل برنامج اخلطة على استراتيجيات موزَّ
مرتبطًا  إجراًء   91 حتديد  خالل  من  متكينية،  وبيئة  إصالحيًا  مجااًل   19 يتناول  إذ 

1  انظر: »األردن 2025.. رؤية واستراتيجية وطنية«، ص98-91.
2  انظر: خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2018-2022(، مجلس السياسات االقتصادية، طبعة محدثة 

2018/6/1، ص24.



10

باإلصالحات االقتصادية، و94 مشروعًا حكوميًا قيمتها نحو 5.8 مليار دينار، إضافة إلى 
39 فرصة استثمارية للقطاع اخلاص بنحو 11.8 مليار دينار. 

توجيهًا  الدعم  توجيه  تستهدف  ومرنة،  فعالة  مالية  سياسة  انتهاج  إلى  اخلطة  وتدعو 
أكثر كفاءة وتعزيز شبكة األمان االجتماعي وحتفيز القطاعات االقتصادية الرئيسية، 
لعجز  واآلمنة  املستهدفة  بالنسب  وااللتزام  االقتصادية  الدورة  بطبيعة  االهتمام  مع 
احمللية  اإليرادات  تغطية  وضرورة  االجتماعي،  احمللي  الناجت  من  العام  ْين  والدَّ املوازنة 
من  عددًا  اخلطة  حددت  وقد  حاليًا(.  متحققًا  هدفًا  أصبح  )الذي  اجلارية  للنفقات 
املتطلبات يف مجال اإلنفاق العام واإليرادات، ورد معظمها يف وثيقة »رؤية األردن 2025«، 
وزيادة كفاءة اخلدمات  الرأسمالية،  النفقات  وزيادة كفاءة  اإلنفاق اجلاري،  مثل ترشيد 
احلكومية وفاعليتها، واالستمرار يف تطبيق مبادئ الشفافية واملساءلة، وتطوير رأس املال 
لبناء قدرات احملافظات بزيادة مشاركتها يف  املالية  الالمركزية  وتأهيله، ودعم  البشري 
مجال تخطيط املوازنة وإدارة املشاريع، واعتماد مبدأ ربط الزيادة يف اإليرادات الضريبية 
الضريبي  التحصيل  كفاءة  وزيادة  الضريبية  التشوهات  ومعاجلة  االقتصادي،  بالنمو 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  استخدامات  يف  والتوسع  الضريبي،  التهرب  من  واحلّد 
ل  حتمُّ يف  الدولي  املجتمع  ومشاركة  الداخلية  الرقابة  آليات  وتفعيل  املالية،  اإلجراءات 

أعباء الالجئني. 

عينيها  نصَب  احلكومة  تضع  أن  إلى  اخلطة  دعت  فقد  النقدية،  السياسة  مجال  يف  أما 
املثلى -وال سيما يف ضوء تزايد  الوجهة االستثمارية  حشد املدخرات احمللية وتوجيهها 
دبي  سوق  مثل  واإلقليمية  الدولية  املالية  األسواق  يف  االستثمار  على  األردنيني  تهافت 
يف  املركزي  البنك  واستمرار  واليونان-،  تركيا  يف  العقارات  شراء  على  وتهافتهم  املالي، 
اجلهاز  منعة  وتعزيز  النقدي،  االستقرار  على  احلفاظ  إلى  الرامية  أهدافه  حتقيق 
الفائدة  النقدية مبا فيها أسعار  النمو االقتصادي، وتوظيف األدوات  املصريف، وتشجيع 
وأدوات السوق املفتوحة لزيادة جاذبية املوجودات احملررة بالدينار، وبناء مستوى مريح 
من االحتياطات األجنبية، وتوسيع املظلة الرقابية للبنك لتشمل مؤسسات مالية غير 
مصرفية، باإلضافة إلى تعزيز االشتمال املالي، وحشد املزيد من مصادر التمويل الالزمة 
للشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتعزيز دور الشركة األردنية لضمان القروض 
أنظمة أمتتة  الصادرات، وتشجيع تأسيس صناديق االستثمار وتطبيق  ائتمان  يف ضمان 
وبناء  اإللكتروني  الدفع  قنوات  كفاءة  ورفع  احلكومية،  السندات  وتداول  العام  ْين  الدَّ
ترشيد  يف  االئتمانية  املعلومات  شركة  من  واالستفادة  إلكترونية،  مدفوعات  أنظمة 

القرارات االئتمانية. 
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للسياسة  أهداف  تسعة   )2022-2018( االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة  تضمنت  وقد 
للمنتجات  املضافة  والقيمة  اإلنتاجية  وزيادة  العمل  فرص  توفير  بغية  االستثمارية، 
وزيادة  االبتكار  وتشجيع  احلديثة،  والتكنولوجيا  املعرفة  ونقل  احمللية،  واخلدمات 
يتصل  جزءًا  اخلطة  أفردت  كما  لالستثمار،  ومشجعة  منافسة  بيئة  وتوفير  الصادرات 

بتحسني اإلطار التشريعي للنمو االقتصادي 3. 

تعدُّ هذه اخلطة من اخلطط االقتصادية الطموحة جدًا يف استهدافها مضاعفة نسبة 
النمو االقتصادي مع نهاية أعوامها اخلمسة يف خضم االضطرابات التي تشهدها املنطقة، 
االقتصادية، للسياسات  اإلصالحي  البرنامج  تنفيذ  مع  تزامَن  تطبيقها  أن  سيما   وال 
تعّمدت  املنطلق  هذا  ومن  بطبيعته.  واالنكماشّي  الدولي  النقد  صندوق  مع  عليه  املتفق 
مقتضيات  بحسب  انكماشية  أو  توسعية  االقتصادية  السياسة  لتكون  املرونَة   اخلطة 
يتوافق  مبا  وحتديثها  سنويًا  اخلطة  مراجعة  تتم  أن  بعد  االقتصادية،  الدورة  طبيعة 
لإلجراءات  املتتبع  ويالِحظ  النمو.  معدالت  مضاعفة  يف  األساسي  هدفها  وحتقيق 
 2019 عام  مطلع  منذ  احلكومة  اتخذتها  التي  اخلطوات  من  عددًا  احلكومية  والقرارات 
بهدف ضّخ السيولة يف السوق، مثل البدء يف صرف ردّيات الضريبة للمواطنني والشركات، 
اخلبز  دعم  وصرف  الطبية،  واملراكز  واملستودعات  للمقاولني  املستَحّقة  املبالغ  وصرف 
رمضان،  شهر  خالل  املستَحّقة  العمالء  قروض  أقساط  دفعات  لتأجيل  البنوك  وتوجيه 
القروض  أقساط  سداد  لتأجيل  احلكومية  الصناديق  إدارات  مجالس  توجيه  وكذلك 
املستَحّقة على املواطنني، وتأجيل أقساط قروض الضمان االجتماعي ملتقاعدي الضمان، 
حتى  عليهم  املستَحّقة  املبالغ  على  املترتبة  الغرامات  من  املكّلفني  إعفاء  مهلة   ومتديد 
األشهر  خالل  دينار  مليون   400 لضّخ  إجراءات  سلسلة  ضمن  وذلك  رمضان،  شهر  نهاية 
الالحقة لهذه اخلطوات 4. وقد صرحت احلكومة أنها وضعت خطة تكفل توفير 30 ألف 

فرصة عمل جديدة خالل عام 2019، ومثلها يف عام 2020. 

وقد تزاَمن تطبيق خطة حتفيز النمو االقتصادي )2018-2022( مع خطة االستجابة 
لألزمة السورية )2018-2020(، التي قّدرت احتياجات األردن ملواجهة األزمة لألعوام 
عام  يف  دوالر  مليار   2.5  ،2018 عام  يف  دوالر  مليار   2.5( دوالر  مليار   7.3 بنحو  الثالثة 
2020( وذلك دعمًا لألردن وتعويضًا عن اخلسائر التي  2019، و2.3 مليار دوالر يف عام 

القطاعات  التي أفرزتها ظروف األزمة يف  حلقت به جّراء األزمة، وملواجهة االحتياجات 

3  انظر: خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2018-2022(، مجلس السياسات االقتصادية، ص35-30.
4  صحيفة »الرأي«، 2019/5/4، ص3: تصريحات الناطق الرسمي باسم احلكومة. 
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املختلفة5. واحلّق أن التزام املجتمع الدولي بتلك اخلطة لم يكن كافيًا، ولم يزد على %63 
من مجمل االحتياجات املطلوبة يف عام 2018. ولذلك عمدت احلكومة إلى حشد الدعم 
لندن  مؤمتر  خالل  تتبّناها  التي  اإلصالحات  مصفوفة  على  والتركيز  اخلطة  لتنفيذ 

للمانحني املنعقد يف شهر شباط 2019.

3. برنامج التصحيح االقتصادي مع صندوق النقد الدويل )2016(
اقتصادي  تصحيح  برامج  سبعة   1989 عام  منذ  الدولي  النقد  صندوق  مع  األردن  وّقع 
املتمثلة  واخلارجية  الداخلية  االختالالت  من  واحلّد  االقتصادي،  االستقرار  لتعزيز 
ضوء  يف  اجلاري  احلساب  وعجز  املديونية  نسب  وارتفاع  العامة  املوازنة  عجز  بارتفاع 
االئتماني  التسهيل  البرامج  تلك  آخر  كان  وقد  السائدة.  واإلقليمية  الدولية  املتغيرات 
 .2020 آذار  شهر  نهاية  إلى  د  ُمدِّ والذي   ،)2019-2016( املّدة  يغطي  الذي  املمتد 
والسياسات  العامة،  املالية  السياسات  هي:  رئيسية،  محاور  ثالثة  البرنامج  هذا   ويتناول 

النقدية، والسياسات الهيكلية الرامية إلى حتفيز النمو وخلق الوظائف. 

املمتد«  القرض  »تسهيالت  األردن  منح  على  الدولي  النقد  وصندوق  األردن  اتفق  وقد 
إلى  تهدف  اإلصالحات  من  جملة  على  والعمل  دينار،  مليون   513 بقيمة  سنوات  لثالث 
ْين العام إلى الناجت  التخلص التدريجي من االعتماد على املساعدات، وتخفيض نسبة الدَّ
احمللي اإلجمالي لتصل إلى 77% بحلول عام 2021، والعودة إلى مسار النمو االقتصادي 
املستدام. وقد مت االتفاق على تخفيض نسبة عجز املوازنة إلى الناجت احمللي اإلجمالي 
لتصل إلى 2.5%، وهي النسبة التي توّقعتها موازنة عام 2019 بعد احتساب املنح، والتي 
ما زالت عند مستوى 5.4% قبل احتساب املنح وُيتوقع أن تبلغ 3.9% يف نهاية عام 2019 
فق على زيادة اإليرادات مبا نسبته 1.5%، وتعديل  كما ورد يف بنود املوازنة العامة. وقد اتُّ
الضريبة على  الدخل بتخفيض حّد اإلعفاء األدنى لألفراد، ورفع نسب  قانون ضريبة 
الشركات، مبا يتناسب مع احلّد األعلى لضريبة الدخل على األفراد. ومتاشيًا مع ذلك، 
مت إقرار قانون ضريبة الدخل اجلديد لعام 2019، وتخفيض نسب ضريبة املبيعات على 
عدد من السلع، مّما أثار جداًل اقتصاديًا واسعًا، ولكن القانون -على أّي حال- ُيعدُّ خطوة 

على طريق اإلصالح الضريبي واملالي املنشود. 

وأوصى برنامج التصحيح االقتصادي مع الصندوق بزيادة مبدأ الشفافية املالية وتقوية 
انتهاج  استمرار  على  وأّكد  لالقتصاد،  التنافسية  القدرة  وتعزيز  االقتصادية  البنية 

5  See Jordan Response Plan for the Syrian Crisis 2018-2020, Ministry of Planning and 
International Cooperation, P.24-25.
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األجنبية،  العمالت  من  كافية  احتياطيات  على  للحفاظ  الداعمة  النقدية  السياسات 
معدالت  وارتفاع  التضخم  معدالت  انخفاض  ظّل  يف  الصرف  سعر  نظام  استقرار  بغية 
ُقدمًا  السير  إلى  البرنامج  دعا  كما  احلقيقي،  االقتصادي  النمو  نسب  وتدني  البطالة 
االشتمال  قاعدة  وتوسيع  التمويل،  إلى  الوصول  لتسهيل  الهيكلية  اإلصالحات  إلمتام 

املالي، وغيرها من اإلصالحات.

شهر  يف  الدولي  النقد  صندوق  مع  االقتصادي  التصحيح  لبرنامج  األولى  املراجعة  ت   ُأِقرَّ
أثناء  وكذلك  بعدها،  الصندوق  مع  صعبة  مفاوضات  األردن  وأجرى   .2017 متوز 
املراجعة الثانية التي أبدى الصندوق خاللها بعض املالحظات على أداء السياسة املالية 
واالقتصادية، وأشار إلى مواصلة السياسة النقدية املوازنَة بني احلاجة للمحافظة على 
احلثيثة  واملتابعة  الدينار  صرف  سعر  لدعم  األجنبية  االحتياطات  من  كاٍف  مستوى 
للتطورات االقتصادية احمللية، كما أكد على متانة اجلهاز املصريف يف األردن6. وقد أنهى 
2019 مما سيتيح املجال للسير ُقدمًا يف  الطرفان املراجعة الثانية للبرنامج يف شهر أيار 
االستفادة من القروض امليسرة واملنح املتوّقع احلصول عليها، وحتسني التصنيف االئتماني 
ْين العام كان وما زال يف ارتفاع  الدولي للبالد، وال سيما أن التحدي الرئيسي يف مجال الدَّ

يه الدولي واحمللي. كلفة االقتراض بشقَّ

وقد أظهر تقرير حالة البالد لعام 2018 أن البرامج اإلصالحية قد حققت أهدافها املالية 
انضبطت  إذ  اإلصالحية،  لألهداف  حتقيقها  من  أكبر  بصورة  الدولي  النقد  صندوق  مع 
احلكومة يف إجراء اإلصالحات وخاصة الضريبية منها، إاّل أن تلك اإلصالحات لم تنعكس 

على االقتصاد احلقيقي وبقيت األهداف اإلصالحية احلقيقية بعيدة املنال. 

ثانياً: متابعة التوصيات املقدمة يف تقرير حالة البالد لعام 2018

وزيادة  التنسيق  استمرارية  أبرزها  من  توصيات   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  تضّمن 
التناغم بني السياستني املالية والنقدية. وال شّك أن التنسيق والتشبيك من األبجديات، 
باإلضافة إلى أنهما من العوامل املهمة لتحقيق برامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي 
أهداَفها االقتصادية الكلية واملتوخاة. وبعد أن أوصى التقرير باحلاجة إلى برنامج وطني 
مجلس يف  املالية  اللجنة  أكّدت  الصندوق،  لبرنامج  مواٍز  االقتصادي  للتصحيح   فّعال 
النواب  مرارًا على ضرورة وجود مثل هذا البرنامج املرجتى وأن يرى النور قريبًا، مع التركيز 

على األهداف اإلصالحية احلقيقية على املستوى االقتصادي الكلي.

Jordan, IMF country Report NO.19/127.p.16 6 صندوق النقد الدولي



14

كما أوصى التقرير بضرورة إعادة هيكلة الوزارات والهيئات احلكومية وإلغاء العديد من 
الهيئات التنظيمية القطاعية. واحلّق أن العجز املالي للوحدات احلكومية املستقلة )57 
وحدة( سجل ارتفاعًا حادًا يف عام 2018 بلغ 248 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 
العمل  وتيرة  تسريع  يستوجب  مما   ،%156 بنسبة  أي   ،2017 عام  يف  دينار  مليون   97

أو إعادة دمجها )باستثناء البنك املركزي(، وإقفال هذا  اجلاّد على إلغاء هذه الوحدات 
امللف الذي وعدت احلكومة بحسمه منذ مدة طويلة.

منح  مبادرة  إلى  بالعودة  التقرير  أوصى  املباشر،  األجنبي  االستثمار  تشجيع  مجال  ويف 
2005. وقد استجابت احلكومة  بها عام  العمل  التي توّقف  املستثمرين  لكبار  اجلنسية 
 ،2018 الثاني  تشرين  شهر  يف  للمستثمرين  اجلنسية  منح  أسس  تعديل  على  باملوافقة 
البنك  لدى  دوالر  مليون   1.5 بقيمة  وديعة  إيداعه  حال  يف  للمستثمر  مبنحها  وذلك 
املركزي ملدة عشر سنوات بفائدة يحددها البنك، أو شرائه أْسُهَم يف شركات أردنية مبا ال 
يقل عن 1.5 مليون دوالر واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، أو إنشائه مشروعًا 
العاصمة حدود  داخل  دوالر  مليون   2 عن  يقل  ال  مدفوع  برأسمال  منتجًا   استثماريًا 
ملدة إقامة  املستثمر  منح  وكذلك  معينة.  بشروط  حدودها  خارج  دوالر  مليون   1.5  أو 
خمس سنوات عند شرائه عقارات مبا ال يقل عن 200 ألف دينار، واالحتفاظ بها ملدة ال 
20 مستثمرًا اجلنسية منذ صدور التعليمات  تقل عن خمس سنوات. وقد مّت فعاًل منح 
اجلديدة وحتى نهاية الربع األول من عام 2019، كما أن هيئة االستثمار قد تلّقت أكثر 

من 200 طلب للحصول على اجلنسية حتى وقت إعداد هذه املراجعة. 

ومن التوصيات املهمة التي دعا إليها تقرير حالة البالد لعام 2018، العمل على حتسني 
بأنواعها،  اإلنتاج  كلف  رفع  إلى  يؤّدي  ما  ب  جتنُّ سيما  وال  األردني،  االقتصاد  تنافسية 
وتقليل االعتماد تدريجيًا على املنح واملساعدات واالستدانة. وكان املجلس االقتصادي 
خالله  عرض   2016 عام  يف  األردن  تنافسية  عن  شاماًل  تقريرًا  أجنز  قد  واالجتماعي 
تقارير التنافسية الصادرة عن املؤسسات الدولية واإلقليمية وتصنيفاتها لألردن، ودرس 
التوصيات  من  العديد  على  واشتمل  االقتصاد،  تنافسية  على  املؤثرة  املتغيرات  التقرير 

التي تدعم تلك التنافسية7.

وقد أوصى تقرير حالة البالد لعام 2018 بتطوير التشريعات واملمكنات احملفزة لإلنتاج، 
احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة  واملؤسسات  والتطويرية  اإلبداعية  القطاعات  يف  وخاصة 
 2018 األول  كانون  شهر  يف  األردن  صناعة  غرفة  مع  بالتعاون  عقد  املجلس  أن  واحلّق 
املجلس  أن  كما  مهمة.  توصيات  عن  متّخض  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  لدعم  مؤمترًا 

7  انظر: تنافسية األردن، املجلس االقتصادي واالجتماعي األردني، 2016. 
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د سابقًا 41 قانونًا مت إيرادها بحسب األولويات، أضحت بحاجة إلى التعديل  كان قد حدَّ
اإلنتاجية  الكفاءة  ورفع  واالستثمار  التنافسية  لتشجيع  مواءمتها  بهدف  والتحديث 

وتنشيط القطاع اخلاص8.

الضمان  أموال  استثمار  صندوق   ،2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  توصيات  ودعت 
املال وقطاع العقار  االجتماعي إلى زيادة االستثمار يف االقتصاد الوطني، لتحفيز سوق 
بورصة  يف  املتداولة  احمللية  املساهمات  محفظة  قيمة  بلغت  وقد  املختلفة.  والصناعات 
الربع األول  نهاية  للبورصة يف  السوقية  القيمة  12% من إجمالي  عمان للصندوق نحو 
تتوزع  التي  للصندوق  الكلية  احملفظة  من   %17.5 نسبته  ما  وتشّكل   ،2019 عام  من 
أيار  شهر  يف  اتخذ  قد  الوزراء  مجلس  أن  واحلّق  املختلفة.  االقتصادية  القطاعات  على 
2019 سلسلة إجراءات لتحفيز قطاع العقار، أهمها تخفيض أسعار األساس يف املرجعية 

 لغايات تقدير أسعار العقار الستيفاء الرسوم بنسبة 20%، ولتتواءم مع أسعار العقارات
 2019 عام  نهاية  حتى  والتخارج  االنتقال  رسوم  من  الورثة  إعفاء  وكذلك  الفعلية، 
 لتسهيل عمليات البيع وإزالة الشيوع، بعد أن كان قد تقّرر االستمرار باإلعفاءات املقدمة

لبيوعات الشقق الصغيرة.

وقد الحظ تقرير حالة البالد لعام 2018 أن السياسة النقدية قامت يف معظم األحيان، 
تخفيضًا،  أو  رفعًا  الفائدة  أسعار  بتعديل  الفيدرالي  االحتياطي  البنك  مسار  ع  بتتبُّ
الدوالر.  الفائدة على  الدينار وسعر  الفائدة على  للحفاظ على هامش مناسب بني سعر 
بواقع  مرات  ثالث   2018 عام  يف  الفائدة  أسعار  رفع  األردني  املركزي  البنك  أن  واحلّق 
إلى  2017 نهاية عام  4% يف  الرئيسي من  الفائدة  ارتفع سعر  أساس، وبذلك   75 نقطة 

4.75% يف نهاية عام 2018.

يف  آمنة  مستويات  عند  زالت  ما  األجنبية  العمالت  احتياطيات  أن  التقرير  الحظ  كما 
من  اململكة  مستوردات  من  شهرًا   6.3 وتغطي  دوالر  مليار   11.5 بلغت   2018 عام  نهاية 
بالعام 729 مليون دوالر مقارنة  انخفاضها بحوالي  بالرغم من   السلع واخلدمات، وذلك 

تهدف  التي  املبادرات  من  العديد  بإطالق  املركزي  البنك  قام  نفسه  الوقت  ويف  السابق. 
الصغيرة  الشركات  فيها  مبا  احليوية،  االقتصادية  القطاعات  وصول  حتسني  إلى 
يتوافق  ما  وهو  مناسبة،  وآلجال  تفضيلية  فائدة  بأسعار  امليّسر  للتمويل  واملتوسطة، 
النمو النقدية يف جانب  2018 حول دور السياسة  البالد لعام   مع توصيات تقرير حالة 

االقتصادي. ويف ما يلي أبرز هذه املبادرات:

8  انظر: املرجع السابق، ص69-64.
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القيمة  ذات  االقتصادية  القطاعات  تشجيع  يف  دوره  تعزيز  املركزي  البنك  واصل   -
من  لها  ملا  احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة  املشروعات  وكذلك  العالية،  احمللية  املضافة 
يف ويأتي  املواطنني.  معيشة  مستوى  ورفع  والتشغيل  االقتصادي  النمو  يف  مهم   دور 
الصناعة،  قطاعات  نحو  واملوجهة  البنك  يف  بها  املعمول  التمويل  برامج  ذلك  مقدمة 
واالستشارات  املعلومات،  وتكنولوجيا  والزراعة،  املتجددة،  والطاقة  والسياحة، 
)شركات  والنقل  والتقني(،  والفني  املهني  )التدريب  والتعليم  والصحة،  الهندسية، 
عند  ثابتة  البرنامج  هذا  ضمن  الفائدة  أسعار  إبقاء  على  البنك  حرص  إذ  النقل(. 
مستوى 1.75% للمشاريع داخل العاصمة، و1.0% للمشاريع خارج العاصمة، وآلجال 
املستهَدفة  للمشاريع  املمنوح  التمويل  رصيد  ويبلغ  سنوات.  لعشر  متتد  طويلة 
متاحة دينار  مليار   1.2 أصل  من  دينار  مليون   760 مقداره  ما  البرنامج  هذا   ضمن 
عمل  فرصة   11,200 حوالي  ووفرت  مشروعًا،   1125 حوالي  منها  استفاد  لإلقراض؛ 

وفق بيان البنك املركزي يف 30 تشرين األول 2019.

مليون  440 بقيمة  والدولية  اإلقليمية  املؤسسات  مع  االتفاقيات  من  عدد  توقيع   - 
من  اقراضها  إعادة  يتم  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  ائتمان  خطوط  لتوفير  دوالر 
 17 حوالي  منها  استفاد  دوالر،  مليون   240 إقراض  مت  وقد  املرخصة.  البنوك  خالل 

ألف مشروع )64% منها خارج العاصمة(.

إنشاء الصندوق األردني للريادة مببلغ 100 مليون دوالر بالتعاون مع البنك الدولي.  -

100 مليون دينار  زيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة لتصبح   -
الصغيرة  الناشئة  للشركات  التمويل  تعزيز  بهدف  دينار،  مليون   50 كانت  أن  بعد 

ومتوسطة احلجم يف عام 2018.

إقراض الشركة األردنية لضمان القروض مبلغ 100 مليون دينار بهدف تشجيع برنامج   -
ضمان ائتمان الصادرات للشركة األردنية لضمان القروض.

التجارية  البنوك  شركة  وهما  اململكة،  يف  للبنوك  استثماريتني  شركتني  إنشاء   -
البنوك اإلسالمية لالستثمار  100 مليون دينار، وشركة  لالستثمار برأس مال قدره 
الشركات  يف  االستثمار  إلى  الشركتان  وتهدف  دينار.  مليون   25 مقداره  مال  برأس 

املتوسطة.

 )CRIF( االئتمانية  املعلومات  شركة  أنشئت  التمويل،  إلى  الوصول  تعزيز  إطار  ويف   -
والتي تعنى بخدمة االستعالم االئتماني عن العمالء املستفيدين من اخلدمات املالية 

واملصرفية. 

التمويل األصغر،  الرقابية لتغطي شركات  أعماله  املركزي بتوسيع نطاق  البنك  قام   -
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بهدف رفع القدرات املؤسسية للشركات املنضوية ضمن هذا القطاع، وحتسني كفاءتها، 
وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية.

يتم  دينار  مليون   100 إلى  يصل  بسقف  للبنوك  متوياًل  املركزي  البنك  تخصيص   -
بإعادة  واإلسالمية  التجارية  البنوك  لتقوم  سنويًا،   %1 بفائدة  للبنوك  إقراضه 
إقراضها ومتويلها للشباب املشاركني يف برنامج »انهض« من خالل تطوير منَتج إقراضي 
متويلي حتت اسم »قرض التشغيل الذاتي« )انهض( بحيث ال تقل قيمة القرض عن 5 
آالف دينار وال تزيد على 50 ألف دينار، ويحق للمركزي رفع احلد األعلى ليصل إلى 

250 ألف دينار بناء على دراسة اجلدوى االقتصادية وفرص العمل املستحدثة.

املقاوالت  لشركات  العمل  فرص  من  املزيد  وفتح  املقاوالت  تصدير  حتفيز  بهدف   -
100 مليون دينار لدعم  األردنية، قام البنك املركزي االردني مبنح تسهيالت بقيمة 
على  للعمل  وذلك  القروض.  ضمان  شركة  خالل  من  اململكة  خارج  املقاوالت  تصدير 
إعادة إعمار دول اجلوار العربي، مما يسهم يف تعزيز فرص االقتصاد الوطني وتشغيل 

الكفاءات األردنية.

واشتمل التقرير على توصية تنادي باإلسراع يف إيجاد شركتني على األقل لتوفير التقييم 
االئتماني مملوكتني بالكامل للقطاع اخلاص لتفعيل قانون االئتمان الذي صدر يف عام 
سوق  خلق  بضرورة  أيضًا  التقرير  وأوصى  الدول.  من  العديد  جتارب  غرار  على   ،2002

فاعلة لتداول السندات احلكومية وغير احلكومية. وعمومًا فقد أوصى التقرير بتنفيذ 
بالسياسة  يتصل  ما  كل  يف   )2022-2018( االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة  توصيات 

النقدية واستكمال ما بدأ البنك املركزي األردني بتنفيذه منها.

ثالثاً: السياسة املالية

املالية األردنية منذ نهاية الثمانينات من القرن املاضي اجتاهًا رئيسيًا  اجتهت السياسة 
 نحو تخفيف عجز املوازنة، فقد كان موضوع ضبط املوازنة العامة هاجسًا حكوميًا انطوى

احلكومة  شعرت  إذ  الكفؤة،  واإلدارة  الشعبوية  بني  ازدواجية  ووّلد  صعبة،  قرارات  على 
الذي  إاّل بالقدر  ل للتنمية،  الدافع واملموِّ أنها عاجزة عن ممارسة دورها  الوضع  مع ذلك 
ين  الدَّ أنها غير قادرة على تقليص كلفة  أو قروض، وتبّينت  حتصل فيه على مساعدات 
الدور  إاّل بقدر محدود جدًا، فانحسر  النفقات اإلدارية  أو حتى  والرواتب واألجور  العام 
التنموي للموازنة يف اإلنفاق املباشر على احلكومة نفسها التي َتضّخم حجمها لتوظيف 
املستقلة  العامة  املؤسسات  ونفقات  نفقاتها  ارتفعت  بينما  العاملة،  القوى  نصف  نحو 
رقم  اجلدول  يف  يتبني  كما   2019 عام  موازنة  يف  دينار  مليارات   8 من  أكثر  إلى  اجلارية 
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تخفيض  املالية  وزير  قرر  حتى  أشهر  بضعة  املوازنة  إقرار  على  ميضي  يكد  ولم   .)1(
النفقات اجلارية والرأسمالية بنسبة تتراوح بني 5 و10% لتوفير مبلغ 168 مليون دينار 
 الحتواء عجز املوازنة، ثم ما لبث بعد ذلك بأيام أن استثنى النفقات الرأسمالية ملجالس
بعدما  جاء  القرار  أن  واحلّق  الالمركزية.  جتربة  إلجناح  ضرورة  لكونها  احملافظات 
األخطر  الُبعد  أن  إاّل  فيه.  مباَلغًا  كان  املوازنة  يف  اإليرادات  تقدير  أن  الوزارة  استشعرت 
العامة.  النفقات  نسبة  من  الرأسمالية  النفقات  تراجع  يف  يتمثل  املالية  التشوهات  يف 
الثالثة، األلفية  مطلع  يف  العامة  النفقات  ربع  نحو  تشكل  النفقات  تلك  كانت   فبينما 
يعني  وهذا  حاليًا،  املركزية  احلكومة  نفقات  من   %13 على  تزيد  ال  أصبحت  فقد 
اإلنفاق النخفاض  نظرًا  التحتية،  والبنية  العامة  اخلدمات  وجودة  مستوى  يف   التراجع 

الرأسمالي إلى النصف عن مستواه املعتاد، مع أن متحيص أرقام تلك النفقات يشير إلى أن 
 جزءًا منها كان يف حقيقة األمر إنفاقًا جاريًا حتت اسم »اإلنفاق الرأسمالي«، وأن الوزارة

املزيد  التقدير  إعادة  يصاحب  أن  املأمول  من  وكان  احلاصل.  اخلطأ  استشعرت  قد   
يكن لم  برّمته  املالي  املشهد  أن  إاّل  الرأسمالية.  النفقات  طبيعة  حول  الشفافية   من 

مريحًا حتت وطأة استمرار انغالق منافذ التصدير واألسواق اإلقليمية املجاورة، وضغوطات 
والبطالة  الفقر  مستويات  وازدياد  االقتصادي،  النمو  معدالت  وتباطؤ  السوري،  اللجوء 
التي بلغت ذروتها يف شهر متوز  ارتفاع معدالت التضخم  2018 من  وما شهده مطلع عام 
 لتصل إلى 5.7%، قبل أن تعود وتستقر تدريجيًا عند مستوى 0.4% يف الربع الثالث من
والذي  )2( رقم  اجلدول  من  يتضح  كما  باالرتفاع  املوازنة  عجز  فاستمر   ،2019  عام 
ُيستَدّل منه أن العجز قد ارتفع من 748 مليون دينار بعد املنح يف عام 2017 )أي ما نسبته 
2.6% من الناجت احمللي اإلجمالي( وصواًل إلى 813 مليون دينار بعد املنح يف عام 2018 

ين العام باالرتفاع  )أي مبا نسبته 2.7% من الناجت احمللي اإلجمالي(. وكذلك استمر الدَّ
ليسجل رقمًا تاريخيًا بلغ 28.3 مليار دينار يف نهاية عام 2018 أو ما نسبته 94.4% من 
الناجت احمللي اإلجمالي، وهي تقريبًا النسبة نفسها التي سجلها يف عام 2017. ويف الوقت 
دينار  مليون   915 إلى   2017 عام  يف  دينار  ماليني   708 من  اخلارجية  املنح  زادت  نفسه 
مليون   700 على  تزيد  تكن  لم  للمنح  العام  ذلك  موازنة  تقديرات  أن  مع   ،2018 عام  يف 
قّدرت إذ  عليه،  هي  ما  على  األمور  بقيت  إذا   2019 عام  يف  املشهد  يتكرر  وقد   دينار. 
600 ميلون  645 مليون دينار، واملنح اخلارجية بحوالي  2019 العجز بنحو  موازنة عام 
احمللي  الناجت  إلى  املنح  بعد  العجز  نسبة  تتراجع  بأن  ذلك  مع  املوازنة  وتفاءلت  دينار، 

اإلجمالي إلى %2.

لقد استدعى ضبط املوازنة العامة قرارات صعبة، مثل إعادة توجيه دعم اخلبز ليصبح 
أخرى  بعد  سنة  النقدي  الدعم  هذا  تشذيب  نحو  والتوجه  ملستحّقيه،  نقديًا  دعمًا 
2018 التخّلي عن دعم املواد  2019، بعدما تقّرر يف مطلع عام  كما حدث يف مطلع عام 
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التموينية الذي كان املبلغ املخصص له قد ناهز 120 مليون دينار يف عام 2017 كما يتضح 
م للجامعات  يف اجلدول رقم )2( الذي ُيظهر كذلك أن احلكومة قامت بتثبيت الدعم املقدَّ
الرسمية عند 72 مليون دينار سنويًا، بينما جلأت إلى تعديل أسعار مصادر الطاقة شهريًا 
ضمن معادلة رافقها جدل كبير ارتأت معه احلكومة يف منتصف عام 2019 تغيير أسلوب 
حمايًة  املستهَلكة  الكميات  على  مقطوعة  بضريبة  عنه  واالستعاضة  الشهري  التسعير 
إليرادات اخلزينة من تقلبات أسعار النفط. وجتدر املالحظة من خالل أرقام موازنة عام 
املقّدم للوحدات احلكومية  2019 وما بعدها من تقديرات للعامني الالحقني، أن الدعم 

سينخفض إلى نحو 21 مليون دينار سنويًا بعد أن جتاوز 118 مليون دينار يف عام 2018، 
وهو اجتاه محمود ُينتَظر أن يترَجم إلى أفعال. 

اجلدول رقم )1(:
خالصة املوازنة العامة للسنة املالية 2019 )باأللف دينار(

البيـــــــــــاناملبلغالبيـــــــــــاناملبلغ
النفقــــــــاتاإليـــــــــرادات

النفقات اجلــــــارية8,012.939اإليرادات احمللية8,009.926
اجلـــهاز املدنـــــــي2,243.921اإليرادات الضريبية5,273.347
اجلـــهاز العســـكري1,458.000اإليرادات غير الضريبية2,736.579

جـــهاز األمن والسالمة العامة1,186.555
النفقات األخرى3,124.463املنح اخلارجية600.000

التقاعد والتعويضات1,370.000
ْين العام1,030.000 فوائد الدَّ

الدعم مبا فيه الدعم النقدي ودعم 175.000
األعالف

دعم الوحدات احلكومية21.463
املعاجلات الطبية125.000

دعم اجلامعات األردنية احلكومية27.000
املعونة النقدية املتكررة131.000
تسديد التزامات سابقة200.000

النفقـــــات الرأسمالية1,242.558
مشاريع مستمرة243.834
مشاريع قيد التنفيذ731.992
مشاريع جديدة266.732

مجمــــوع النفقات العامة9,255.497مجمـــوع اإليرادات العامة8.609.926
عجز املوازنة645.571



20

موازنــــة التمويـــــــل
االستخداماتاملبلغاملصادراملبلغ

15.850
القروض اخلارجية لتمويل 

تسديد عجز املوازنة654.571مشاريع رأسمالية

576.757
قروض مؤسسات دولية لدعم 

805.004املوازنة
تسديد أقساط القروض اخلارجية 

املستحقة
709.000

إصدار سندات اليورو وسندات 
709.000محلية بالدوالر

إطفاء سندات اليورو وسندات محلية 
بالدوالر

سلف وزارة املالية لسلطة املياه229.224القروض الداخلية4,983.995

296.803
تسديد أقساط القروض الداخلية 

املستَحقة على سلطة املياه
ْين الداخلي3.600.000 إطفاءات الدَّ

املجموع6.285.602املجموع6,285.602

* املصدر: املوقع اإللكتروني لوزارة املالية.

اجلدول رقم )2(:
خالصة املوازنة العامة للسنوات 2021-2017

)باأللف دينار(

البيان
رفعلّي إعادة مقدَّ

رتقدير• تأشيرّيتأشيرّيمقدَّ

201720182018201920202021

6,717.3927,796.0006,975.4258,009.9268,592.5799,050.952اإليرادات احملليـــة

4,343.5475,145.8244,550.8455,273.3475,791.6206,119.654اإليرادات الضريبية

2,373.8452,650.1762,242.5802,736.5792,800.9592,931.298اإليرادات غير الضريبية

707.880700.000915.000600.000562.000523.000املنح اخلارجية

7,425.2728,496.0007,890.4258,609.9269,154.5799,573.952اإليرادات العامة

7,113.0407,865.9727,683.8098,012.9398,384.9708,705.896النفقات اجلاريـــة

1,984.4862,043.4722,003.9312,243.9212,278.2712,308.094اجلهاز املدني

1,293.0001,428.5001,428.5001,458.0001,521.2001,572.000اجلهاز العسكري

1,032.1001,105.0001,105.0001,186.5551,234.2251,268.240جهاز األمن والسالمة العامة

2,803.4543,289.0003,146.3783,124.4633,350.9743,557.562النفقات األخرى

1,277.1301,321.0001,321.0001,370.0001,432.0001,512.000التقاعد والتعويضات

ين العام 856.1611,020.0001,012.0001,030.0001,109.5001,276.000فوائد الدَّ

119.19900000دعم املواد التموينية

شبكة األمان االجتماعي/ 
0171.000155.000000الدعم النقدي ملستحقيه
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البيان
رفعلّي إعادة مقدَّ

رتقدير• تأشيرّيتأشيرّيمقدَّ

201720182018201920202021

020.00020.000000دعم األعالف

الدعم مبا فيه الدعم 
000175.000175.000175.000النقدي ودعم األعالف

109.963128.000118.37821.46321.47421.562دعم الوحدات احلكومية

91.037100.000100.000125.000125.000100.000املعاجلات الطبية

دعم اجلامعات األردنية 
71.99672.00072.00072.00072.00072.000احلكومية

91.196101.000101.000131166.000201.000املعونة النقدية املتكررة

186.772356.000247.000200250.000200.000تسديد التزامات سابقة

1,060.2021,153.3711,020.0911,242.5581,354.7181,323.937النفقات الرأسماليـــة

8,173.2429,019.3438,703.9009,255.4979,739.68810,029.833النفقات العامة

455.881-585.109-645.571-813.475-523.343-747.970-العجز/ الوفر بعد املنح

نسبته إلى الناجت احمللي 
1.3%-1.8%-2.0%-2.7%-1.7%-2.6%-اإلجمالي

978.881-1,147.109-1,245.571-1,728.475-1,223.343-1,455.850-العجز/ الوفر قبل املنح
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البيان
رفعلّي إعادة مقدَّ

رتقدير• تأشيرّيتأشيرّيمقدَّ

201720182018201920202021

نسبته إلى الناجت احمللي 
2.8%-3.5%-4.0%-5.8%-4.1%-5.0%-اإلجمالي

موازنـــــة التمويـــــــل
املصــــــــــــــادر

القروض اخلارجية لتمويل 
6792.7602.51015.85041.60043.600مشاريع رأسمالية

قروض مؤسسات دولية 
565.030754.059824.335576.757319.050177.250لدعم املوازنة

إصدار سندات اليورو 
1.418.0000496.300709.000886.250815.350وسندات محلية بالدوالر

82.51200000أخرى

3,544.9704,278.6363,980.4114,983.9953,814.9793,147.189القروض الداخلية

5,522.1915,035.4555.303.5566.285.6025.061.8794.183.389املجمــــــوع

االستخــــــــــــدامــــــات
747.970523.343813.475645.571585.109455.881تسديد عجز املوازنة

ين الداخلي 3,985.0003,140.0003,140.0003,600.0002,625.0002,212.978إطفاءات الدَّ

تسديد أقساط القروض 
709.221820.391820.391805.004552.176352.365اخلارجية املستحقة

إطفاء سندات دين للبنك 
80.00080.00080.000000املركزي

إطفاء سندات اليورو 
000709.000886.25815.350وسندات محلية بالدوالر

سلف وزارة املالية لسلطة 
0262.087240.056229.224214.959202.265املياه

تسديد أقساط القروض 
الداخلية املستحّقة على 

سلطة املياه
0209.634209.634296.803198.385144.550

5,522.1915,035.4555,303.5566,285.6025,061.8794,183.389املجمــــــوع

* إعادة التقدير لعام 2018 وما قبلها ال تشمل الوحدات احلكومية التي ُنقلت إلى قانون املوازنة العامة يف عام 2019 والبالغ عددها 29 وحدة 
حكومية.
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املصدر: املوقع اإللكتروني لوزارة املالية.

ومن أبرز التطورات التي شهدتها السياسة املالية يف عام 2018 إقرار قانون ضريبة الدخل 
عة مع صندوق  املوقَّ 2019 بحسب االتفاقية  الذي أصبح ساريًا منذ مطلع عام  اجلديد 
ألف   12 من  الفردية  الشخصية  اإلعفاءات  تخفيض  مت  مبوجبه  والذي  الدولي،  النقد 
دينار سنويًا إلى 10 آالف دينار، على أن تنخفض إلى 9 آالف دينار يف عام 2020، كما مت 
تخفيض اإلعفاءات املمنوحة للعائلة لتصبح 20 ألف دينار سنويًا بداًل من 24 ألف دينار، 
على أن تنخفض إلى 18 ألف دينار يف عام 2020، وأصبحت معدالت الضريبة اجلديدة 
بها  معمواًل  كان  التي  الضريبة  مبعدالت  مقارنة   )3( رقم  اجلدول  يف  موضحة  هي  كما 

سابقًا.
اجلدول رقم )3(:

النسب الضريبية املترتبة على املكّلفني األفراد مبوجب القانونني احلالي والسابق

النسب الضريبية املترتبة على املكّلفني األفراد

مبوجب القانون السابقمبوجب القانون احلالي

نسبة الضريبة من 
الدخل اخلاضع 

للضريبة

شريحة الدخل
اخلاضع للضريبة

نسبة الضريبة من 
الدخل اخلاضع 

للضريبة

شريحة الدخل
اخلاضع للضريبة

صفر-710,000%صفر-%55,000

%1010,000-5,001%1420,000-10,001

فوق %1515,000-10,001%2020,000

%2020,000-15,001

%251,000,000-20,001

%30
مستوية فوق 
1,000,000

ويتضمن الشكل رقم )1( رسمًا بيانيًا يوضح ِنسب ضريبة الدخل الفّعالة على األفراد يف 
القانونني احلالي والسابق.
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الشكل رقم )1(:
ِنسب ضريبة الدخل الفّعالة على األفراد يف القانونني احلالي والسابق

  

الدخل اإلجمالي )بآالف الدنانير(

.IMF Country Report, May 2019, P.25 املصدر: صندوق النقد الدولي

وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن حصيلة املنافع املتأتية من تطبيق 
0.8% من الناجت احمللي اإلجمالي على املدى  قانون ضريبة الدخل اجلديد ستبلغ نحو 
املتوسط، إذا حتققت كفاءة التحصيل الضريبي اجلديد وذلك مع تطبيق نظام الفوترة 

ومحاصرة التهرب الضريبي مبا نّص عليه القانون. 

قدمًا  بالسير   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  مناقشة  عند  التزمت  احلكومة  أن  واحلّق 
حجر  ه  بعدِّ الدخل  ضريبة  على  التركيز  إعادة  خالل  من  الضريبي  اإلصالح  عملية  يف 
ضريبة  معدالت  وتخفيض  الدخل،  توزيع  عدالة  ملبدأ  حتقيقًا  العملية  لهذه  األساس 
ضريبة  نسب  ُخفضت  يف  وبالفعل  وشّوهته.  الضريبي  الهيكل  على  تغّولت  التي  املبيعات 
.)2( رقم  امللحق  من  يتبني  كما  سلعة   121 على   2019 الثاني  كانون   15 يف   املبيعات 

ويؤَمل أن يستمر هذا التوجه اإليجابي خالل األعوام القادمة. وقد استشعرت احلكومة 
إلى  أّدى  فيه  مبالغًا  ارتفاعًا  السلع  بعض  على  املفروضة  واجلمارك  الرسوم  ارتفاع  أن 
تلك  بتخفيض  فبدأت  تهريبها،  عمليات  ازدياد  أو  إيراداتها  عائدات  حصيلة  انخفاض 
الضريبة اخلاصة على  2018 تخفيض  27 حزيران  الرسوم كما حدث عندما قررت يف 
املركبات الهجينة التي تقّل سعتها عن 2500سم3 من 55% إلى 30% حتى نهاية العام، 
ثم حتديدها بنسبة 35% حتى نهاية عام 2019، وكما حدث أيضًا عندما تقرر تخفيض 
أسعار بيع التبغ احمللي يف 1 نيسان 2019 بواقع 250 فلسًا للعلبة، وكذلك رسوم األجهزة 
دينار مليون   70 بنحو  التبغ  من  اخلزينة  عوائد  انخفضت  وقد  وغيرها.   اخلليوية 
خالل الثلث األول من عام 2019، وكانت املفارقة أّن التحول إلى سيارات الكهرباء والهجينة 

تسّبب يف انخفاض عوائد اخلزينة من احملروقات. 
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وال شك أن احلكومة أصبحت أكثر إدراكًا لتبعات ارتفاع العبء الضريبي على املواطن وعلى 
خزينة الدولة، إذ أصبح هذا العبء يشكل أكثر من 15% من الناجت احمللي اإلجمالي، مما 
ب  والتجنُّ التهرب  من  احلّد  نحو  الضريبي  اإلصالح  مجال  يف  اجلهود  تكريس  يستدعي 
اإلشارة  السياق  هذا  يف  املفيد  ومن  االقتصاد،  يف  مرتفعة  نسبة  يشكل  الذي  الضريبي 
نحو  تشكل  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الضريبي  العبء  نسبة  أن  إلى  املقارنة-  -لغايات 
12% يف كلٍّ من املغرب وتونس، و14% يف مصر، و15% يف لبنان. ويأتي األردن يف املرتبة 

الثامنة بني الدول العربية من حيث ارتفاع العبء الضريبي. 

وما زال صندوق النقد الدولي يولي أهمية كبرى خالل عام 2019 لتصحيح اخللل املالي 
وسلطة  الكهرباء  توليد  لشركة  التشغيلية  اخلسارة  ُقّدرت  إذ  والكهرباء،  املاء  قطاع  يف 
الذي تزداد فيه  الوقت  2018، يف  الناجت احمللي اإلجمالي يف عام  0.5% من  املياه بنحو 
عمليات  يف  الكّلي  الفاقد  ارتفاع  إلى  أدى  مما  والكهرباء  املياه  شبكات  على  االعتداءات 
الضّخ إلى مستويات كبيرة، كان ثلثها فاقدًا فنيًا سبُبه عدم فاعلية الضّخ أو التسّرب من 
األنابيب التالفة، والباقي يؤشر إلى اعتداء املواطنني على املياه، وهي االعتداءات التي 

طالت أيضًا شبكة الكهرباء بحّدة.

مسبوقة.  غير  أحجامًا  وبلغت  ديونها  تراكمت  فقد  واملياه،  الكهرباء  توزيع  شركات   أما 
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إلى أن احلكومة قد تعّهدت يف رسالة النوايا املوجهة إلى 
 ،2019 أيار  شهر  يف  ُأِقّرت  التي  لالتفاقية  الثانية  املراجعة  بعد  الدولي  النقد  صندوق 
من  العام،  خالل  الكهرباء  لشركة  محتَملة  خسائر  أّي  ب  لتجنُّ عدة  محاور  على  بالعمل 
املتراكمة  املستحقات  وحتصيل  كلفة،  األقل  الكهرباء  توليد  مصادر  إلى  اللجوء  خالل 
وحتسني  الشركة،  مديونية  إلدارة  شاملة  خطة  وإقرار  العامة،  املؤسسات  على  للشركة 
اإلطار التشريعي ملجاالت عملها. كما تعهدت احلكومة بالسير قدمًا يف إجراءات تقليل 
 .9)2025-2016( لألعوام  املياه  قطاع  يف  املالي  االستثمار  برنامج  ويف  املالي،  الفاقد 
اضطّر  مما  التخطيط،  وسوء  التنظيم  عدم  من  كثيرًا  يعاني  الطاقة  قطاع  أن  واملؤسف 
2019 إلى وقف طرح عطاءات الطاقة ومشاريعها املتجددة   احلكومة خالل شهر نيسان 
حتّث  كانت  أن  بعد  للقطاع،  عامة  استراتيجية  إعداد  من  االنتهاء  حتى  والتقليدية 
الكّلي، وال  الطاقة  املصدر األبرز يف خليط  املتجددة هي  الطاقة  اخُلطى لتكون مشاريع 
وارتفاع  العراق،  النفط من  استيراد  ر  وتعثُّ املصري،  الغاز  استيراد  ف  أعقاب توقُّ سيما يف 
تلك كل  وتبعات  إسرائيل،  مع  عة  املوقَّ الغاز  اتفاقية  وضبابية  عامليًا،  النفط   أسعار 

التداعيات على السياسة  املالية.
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السياسة  موضوعات  من  سواه  على  سنوات  منذ  العام  ْين  الدَّ ارتفاع  موضوُع  طغى  وقد 
املالية التي استحوذت على اهتمام املواطن وصاحب القرار معًا، ملا يشّكله من خطورة على 
املوازنة،  الثقيلة على  وألقت بأعبائها  ْين  الدَّ ارتفعت كلفة خدمة هذا  أن  االقتصاد بعد 
محدودة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  نسبتها  كانت  التي  املديونية  تلك  انفالت  وبعد 
ْين العام وهو 60% لتبلغ نسبتها 94.4%، إذ  بسقف أعلى مسموح به مبوجب قانون الدَّ
2019 وما زال  الربع األول من عام  600 مليون دينار خالل  العام بأكثر من  ْين  الدَّ ارتفع 
2018 متثلت يف استقرار  مستمرًا باالرتفاع. وقد أجنزت احلكومة خطوة مهمة يف عام 
ْين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي عند املستويات نفسها التي كانت عليها يف  نسبة الدَّ
العام  ْين  الدَّ التوقف عنده يف موضوع  إاّل أن التطور اخلطير الذي ينبغي  العام السابق. 
ْين العام ال  ْين العام اخلارجي الذي كانت نسبته إلى إجمالي الدَّ هو استمرار انفالت الدَّ
شهوة  زالت  وما   ،2018 لعام   %43 نحو  إلى  ارتفعت  بينما   ،2014 عام  يف   %30 تتعدى 
1300 مليون  االقتراض اخلارجي تتنامى يف الوقت الذي زادت فيه أعباء خدمته على 
دينار )على األساس النقدي( يف نهاية عام 2018، األمر الذي يشير بوضوح إلى أن خدمة 
ين أصبحت عبئًا ثقياًل على النمو االقتصادي ألّن ما نسبته 17% من مجمل النفقات  الدَّ
ين بدل أن يتم توجيه هذه املبالغ لدفع عجلة النمو.  اجلارية ُخصصت خلدمة هذا الدَّ
ولكن  املوازنة،  على  الداخلي  ْين  الدَّ أعباء  ازدياد  خطورة  أيضًا  يخفي  ال  بالطبع  وهذا 
احلديث هنا يدور حول مديونية محّررة بالدينار األردني، مما يستدعي خطوات جادة 
الدنيا  حدودها  عند  األجنبية  بالعمالت  رة  احملرَّ وأدواته  العام  ْين  الدَّ إصدارات  لضبط 
ين العام  ْين العام. واحلّق أن لهذا اجلانب من الدَّ ضمن خطة متدّرجة لرفع سوّية إدارة الدَّ
البنوك يعنى ضمنيًا  النمو االقتصادي، ذلك أن اقتراض احلكومة من  الكبير على  أثَره 
مشاريع  إلى  يتوجه  أن  ميكن  كان  الذي  االقتراض  من  مزيد  من  اخلاص  القطاع  حرمان 
استثمارية تسهم يف تعايف االقتصاد وتزيد وتيرة النمو ألنها متثل رافدًا لتيار السيولة 

املتاحة لإلقراض. 

تعمل  إذ  املتاحة.  الضيقة  اخليارات  بني  قبل  ذي  من  حيرة  أكثر  املالية  السياسة  وتبدو 
من  لوحظ  كما  كافة،  بأشكالها  االجتماعية  الرعاية  تقدمي  يف  التوسع  على  احلكومة 
خالل طلبها من القطاع املصريف العمل على تأجيل دفعات األقساط يف شهر رمضان يف عام 
2019، وكذلك إطالق برنامج الدعم التكميلي )تكافل( يف نهاية شهر أيار 2019 بقيمة 

200 مليون دينار، ليشمل 140 ألف أسرة فقيرة ضمن استراتيجية احلماية االجتماعية. 

إضافة إلى محاولة احلكومة العمل على حتويل وديعَتي السعودية واإلمارات لدى البنك 
ميسرة  قروض  إلى  بينهما(،  مناصفًة  دوالر  مليون   666 )البالغتني  األردني  املركزي 
للحكومة يف الوقت الذي يضيق فيه أفق االقتراض أكثر وأكثر، وتتراجع فيه اإليرادات 
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2018 الذي قّدرت فيه املوازنُة اإليراداِت  العامة يف ظّل اخلشية من تكرار سيناريو عام 
العامة مببلغ 7.8 مليار دينار، وانتهى العام مسجاًل إيرادات لم تتجاوز فعليًا 7 مليار دينار.

رابعاً: السياسة النقدية

متينة،  ببنية  يتمتع  األردن  يف  واملالي  املصريف  اجلهاز  أّن  الدولية  التقارير  معظُم  ترى 
أسعار  حتركات  ملراعاتها  باالنكماشية   2018 عام  خالل  النقدية  السياسة  اتسمت  وقد 
الفائدة على الدوالر، إذ قام البنك املركزي خالل عام 2018 برفع سعر الفائدة على نافذة 
اإليداع أربع مرات بواقع 100 نقطة أساس، وعلى أدوات السياسة النقدية األخرى ثالث 
75 نقطة أساس. وبالرغم من ذلك، انخفض الهامش بني سعر الفائدة على  مرات بواقع 
التسهيالت والودائع يف ضوء استجابة أسعار الفائدة على الودائع بصورة أكبر منها على 

التسهيالت.  

وبالرغم من أن معدل منو السيولة احمللية ما زال متدّنيًا قياسًا مبستوياته السابقة، إاّل 
هذه  إعداد  وقت  وحتى   2018 عام  خالل  التدريجي  التعايف  نحو  اجتاهه  يالَحظ  أنه 
الواسع  النقد مبفهومه  إذ بلغ عرض  البياني رقم )2(،  الشكل  املراجعة كما هو مبني يف 
يف نهاية عام 2018 نحو 33.4 مليار دينار مبعدل منو 1.2%، مقابل منو نسبته %0.2 
2019. ومن  3.5% حتى نهاية شهر آب  2017، وواصل عرض النقد ارتفاعه إلى  يف عام 
3 مليار دينار،  2018 حوالي  ناحية أخرى، بلغ حجم االحتياطيات الفائضة خالل عام 
لدى  التمويل  إعادة  برنامج  إلى  باإلضافة  البنوك،  ِقبل  من  لإلقراض  قابلة  أموال  وهي 

البنك املركزي الذي يتيح إقراضًا إضافيًا مبا قيمته 1.2 مليار دينار.

 الشكل رقم )2(:
معدل منو السيولة احمللية )2014-2018( بالنسبة املئوية

     

املصدر: البنك املركزي األردني، التقرير السنوي 2018، ص31. 
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احلكومي،  القطاع  من  املزاحمة  أثر  وجود  يالَحظ  اخلاص،  القطاع  اقتراض  وحول 
فاالقتراض احلكومي ال يحرك عجلة السيولة بقدر ما حتّركها فعاليات السوق، ذلك أن 
الكتلة النقدية يف السوق )تساوي عرض النقد مضروبًا يف سرعة دوران النقود(، ال تدور 
التي  السيولة« احلالية  بسرعة كافية يف ظّل ما ُيدعى يف علم االقتصاد مّدة »تفضيل 

يتجه الناس خاللها إلى االحتفاظ بالسيولة. 

حزمة  بإطالق   2019 الثاني  تشرين  شهر  مطلع  احلكومة  قامت  أخرى،  جهة  ومن 
جودة  وحتسني  االستثمار  وحتفيز  االقتصاد  تنشيط  هي:  محاور  أربعة  ضمن  إجراءات 
جودة  وحتسني  املعيشي،  املستوى  وحتسني  العامة،  واملالية  اإلداري  واإلصالح  اخلدمات، 
العقار  سوق  حتفيز  األول  احملور  إجراءات  من  ويؤَمل  للمواطنني.  املقدمة  اخلدمات 
 10 واإلسكان، وحتفيز االستثمار من خالل تثبيت احلوافز عند تأسيس االستثمار ملدة 
النافذة االستثمارية بهدف تبسيط  القطاع، وتوسيع صالحّيات  أكثر بحسب  أو  سنوات 
 اإلجراءات على املستثمرين. كما اشتملت اإلجراءات على تفعيل قانون اإلعسار مبا مينح
احلجز  باقتصار  قرار  جانب  إلى  والتعايف،  لالستمرار  فرصًة  املتعثرين  املستثمرين 
ظي الصادر عن اجلهات اإلدارية )دائرة اجلمارك، ودائرة ضريبة الدخل، ومؤسسة  التحفُّ
احلجز  بعدم  آخر  قرار  وهناك  اجلهات.  لتلك  املطالبة  قيمة  على  االجتماعي(  الضمان 
اخلاصة  املساهمة  أو  احملدودة  املسؤولية  شركات  يف  بالتوقيع  املفوضني  أو  الشركاء  على 
احلزمة  يف  جاء  كما  نفسها.  الشركات  على  ديون  أّي  بسبب  احملدودة  العامة  املساهمة  أو 
على  إيجابًا  سينعكس  هذا  وكل  والتشغيل.  والصادرات  اإلنتاجية  القطاعات  حتفيز  
جوانب السياسة النقدية ودعم احلركة النقدية بني الناس ودعم فعاليات السوق. ويف 

احملصلة، سيساهم ذلك يف دفع عجلة االقتصاد والنمو خالل عام 2020. 

صة قد شهدت حتسنًا يف أدائها خالل عام  وتبعًا لذلك، ال غرابة أن تكون البنوك املرخَّ
الودائع  وتيرة  وحتسنت   ،%3.7 بنسبة  موجوداتها  إجمالي  يف  منوًا  حققت  إذ   ،2018

خالل  صة  املرخَّ البنوك  لدى  الودائع  إجمالي  رصيد  ارتفع  إذ   ،%2 بنسبة  لتنمو  لديها 
عام 2018 مبقدار 650.4 مليون دينار، أو ما نسبته 2.0% باملقارنة مع رصيد الودائع يف 
عام 2017، ليبلغ 33.8 مليار دينار. وتوّزع هذا االرتفاع لعام 2018 مبقدار 25.4 مليون 
دينار أو ما نسبته 0.1% للودائع بالدينار ليبلغ 25.7 مليار دينار، و625 مليون دينار أو 

ما نسبته 8.3% للودائع بالعمالت األجنبية ليبلغ 8.2 مليار دينار. 

صة خالل الشهور الثمانية  كما يالَحظ ارتفاع رصيد الودائع بالدينار لدى البنوك املرخَّ
مليار   26.6 ليبلغ   %3.6 نسبته  ما  أو  دينار  مليون   912 مبقدار   2019 عام  من  األولى 
دينار  مليون   64.4 مبقدار  األجنبية  بالعمالت  الودائع  رصيد  انخفض  حني  يف  دينار، 
)0.8%( ليبلغ 8.1 مليار دينار. وهذا انعكس يف مزيد من االنخفاض حلجم الودائع الكّلي 
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بالعمالت األجنبية )لدى البنوك املرخصة والبنك املركزي(، إذ وصلت نسبة االنخفاض 
إلى 1.16% للشهور الثمانية األولى من عام 2019.

ارتفع  إذ   ،%5.6 بنسبة  املرخصة  البنوك  منحتها  التي  االئتمانية  التسهيالت  منت  كما 
مبقدار   2018 عام  خالل  املرخصة  البنوك  من  املمنوحة  التسهيالت  إجمالي  رصيد 
دينار.  مليار   26.1 ليبلغ   ،2017 عام  نهاية  يف  رصيده  مع  باملقارنة  دينار  مليون   1.375

2018، إذ ارتفعت  واستحوذ القطاع اخلاص على معظم التسهيالت املمنوحة خالل عام 
التسهيالت املمنوحة لهذا القطاع مبقدار 1264.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.8% ليبلغ 
الثمانية  الشهور  خالل  التسهيالت  إجمالي  رصيد  ارتفع  كذلك  دينار.  مليار   23 رصيده 
األولى من عام 2019 مبقدار 918.8 مليون دينار، ومبعدل منو 3.5% على أساس سنوي، 
املمنوحة  التسهيالت  معظم  على  اخلاص  القطاع  استحوذ  وقد  دينار.  مليار   27 ليبلغ 
خالل الشهور الثمانية األولى من عام 2019، إذ ارتفعت التسهيالت املمنوحة لهذا القطاع 
 23.9 رصيده  ليبلغ  سنوي  أساس  على   %3.9 منو  ومبعدل  دينار  مليون   889.7 مبقدار 
مليار دينار، موزعة بحسب القطاعات االقتصادية املختلفة كما يوضحها الشكل البياني 

رقم )3(. 

الشكل رقم )3(:
األهمية النسبية للتسهيالت االئتمانية املمنوحة وفقًا للنشاط االقتصادي لعام 2018

املصدر: البنك املركزي األردني، التقرير السنوي 2018، ص39.
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ظاهرة   2018 عام  شهد  فقد  املصريف،  السوق  يف  الفائدة  أسعار  بهيكل  يتصل  ما  يف  أما 
إيجابية متثلت يف انخفاض هامش سعر الفائدة بنحو 88 نقطة أساس مقارنة مع نهاية 

عام 2017، ليبلغ 3.96%. وما زال السوق يرنو إلى مزيد من االنخفاض. 

مرتفعة  رأسمال  وكفاية  وربحية  بسيولة  ويتمتع  كفؤ،  جهاز  األردني  املصريف  اجلهاز  إّن 
ل أنها مَطْمِئنة، والسيما يف ظّل الرقابة احلثيثة للبنك املركزي،  أثبتت اختبارات التحمُّ
واجهت  التي  التحديات  من  بالرغم  البنوك،  بني  متزايدة  تنافسية  أجواء  وجود  مع 

االقتصاد األردني خالل السنوات املاضية. 

 2018 املركزي أصدر خالل عام  البنك  أن  النقدية،  السياسة  املتتبع لتطورات  ويالِحظ 
دة لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية بهدف احملافظة على متانة الوضع  تعليمات مشدَّ
اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  تعليمات  أصدر  كما  وسالمته،  للبنوك  املالي 
قدرتها  لتعزيز  املالية،  واملؤسسات  للبنوك  السيبرانية  املخاطر  مع  ف  التكيُّ وتعليمات 
املهم،  اآلخر  اجلانب  أما  عالية.  بتقنية  اإللكترونية  الهجمات  حملاوالت  التصدي   على 
فقد متثل يف التدخل املباشر من البنك يف دعم حتسني الوصول إلى التمويل للشركات 
املتوسطة والصغيرة التي تعدُّ أهم ركائز االقتصاد، ألنها متثل أكثر من 98% من إجمالي 
التمويل  إعادة  برنامج  خالل  من  وذلك  العالم،  دول  من  العظمى  الغالبية  يف  الشركات 
وتكنولوجيا  املتجددة،  والطاقة  والسياحة،  والزراعة،  الصناعة،  قطاعات  نحو  ه  املوجَّ
املعلومات، واالستشارات الهندسية. وقام البنك خالل عام 2018 بشمول ثالثة قطاعات 
ويبلغ  والفني.  املهني  والتدريب  والنقل،  الصحة،  قطاعات  وهي  برنامجه،  ضمن  أخرى 
حتى  نصفها  إقراض  مت  دينار،  مليار   1.2 البرنامج  هذا  ضمن  املتاحة  األموال  حجم 
التخطيط وزارة  مع  بالتعاون  املركزي  البنك  قام  ذلك،  إلى  باإلضافة   .2018 عام   نهاية 

بقيمة  والدولية  اإلقليمية  املؤسسات  مع  االتفاقيات  من  عدد  بتوقيع  الدولي  والتعاون 
إعادة  يتم  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  ائتمان  خطوط  لتوفير  دوالر،  مليون   440

األردني  الصندوق  بإنشاء  املركزي  البنك  قام  كما  املرخصة.  البنوك  خالل  من  إقراضها 
للريادة مببلغ 98 مليون دوالر بالتعاون مع البنك الدولي.

إلعادة  األردنية  والشركة  القروض  لضمان  األردنية  الشركة  من  كّل  دور  تعزيز  مت  وقد 
متويل الرهن العقاري، لتوفير الضمانات التي حتتاجها تلك القطاعات ودعم صادراتها 
مؤسسة  أّن  السياق  هذا  يف  ذكره  املفيد  ومن  الصادرات.  ائتمان  ضمان  برنامج  خالل  من 
ضمان الودائع قد واصلت يف عام 2018 أنشطتها التي تستهدف حماية املودعني من خالل 
ضمان ودائعهم لدى البنوك، إذ وافق مجلس الوزراء على املشروع املعّدل لقانون املؤسسة 
بهدف توفير احلماية والضمان لشريحة أكبر من املودعني، وتسهيل إجراءات عملية دفع 
املتعثرة،  للبنوك  حلول  إيجاد  عمليات  يف  املؤسسة  مشاركة  وكذلك  التعويضات،  مبالغ 
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وذلك بالتزامن مع التعديل املقترح من البنك املركزي على قانون البنوك. 

ومن املالَحظ التطور الالفت للنظر يف انخفاض العجز يف احلساب اجلاري متضمنًا املنح 
بنسبة 36.8% مقارنة مع عام 2017، يف حني أسفر أداء املعامالت الرأسمالية عن ارتفاع 
التزامات اململكة جتاه اخلارج مبقدار 2741 مليون دينار. ويعود السبب يف انخفاض عجز 
احلساب اجلاري )باستثناء املساعدات( إلى 10.3% من الناجت احمللي اإلجمالي )مقارنة 
مع 13.3% يف عام 2017(، إلى استمرار الدخل السياحي بتحقيق معدالت منو مرتفعة 
للعام الثاني على التوالي جاوزت 13.1% يف عام 2018، مما أثر إيجابًا على زيادة الوفر يف 
ميزان اخلدمات. كما يعود إلى انخفاض العجز يف ميزان السلع مدعومًا بارتفاع الصادرات 
املستوردات من  ارتفاع  1.4%. ورغم  املستوردات بنسبة  وانخفاض   %3.5 الكلية بنسبة 
الطاقة بنسبة 23.5%، إاّل أن األثر النسبي للمستوردات من غير الطاقة )التي انخفضت 
يف  العجز  حتول  إلى  أدى  مما  االنخفاض،  نحو  الكلية  باملستوردات  دفَع   )%6.4 بنسبة 
احلساب اجلاري غير النفطي إلى وفر بلغت نسبته 3% من الناجت احمللي اإلجمالي. علمًا 
أن صايف حواالت العاملني قد انخفض بنسبة 2.6% ليصل إلى 1967 مليون دينار خالل 

عام 2018. 

مليار   11.5 إلى  تراجعًا  شهدت  فقد  األجنبية،  العمالت  من  لالحتياطيات  بالنسبة  أما 
عام  يف  دوالر  مليار   12.3 مستوى  من  نزواًل  املستوردات(،  من  أشهر   6.3 )تغطي  دوالر 
2017 )كانت تغطي 6.9 أشهر من املستوردات(، بعد أن جاوزت 14.1 مليار دوالر يف عام 

2015 )كانت تغطي 8.3 أشهر من املستوردات(. ومع ذلك، فإن مّدة تغطية االحتياطيات 

أشهر حاليًا. كما يحظى هذا  آمنة عند مستوى يتجاوز ستة  ُتعدُّ  زالت  ما  للمستوردات 
النقدية تستمر  السياسة  إن  إذ  النقدية،  السياسة  القائمني على  املؤشر باألهمية لدى 
ما  األجنبية  االحتياطات  تغطي  أخرى،  جهة  ومن  مستمر.  بشكل  املؤشر  هذا  مبراعاة 
أّن  بالذكر  واجلدير  أشهر.  ثالثة  والبالغ  عليه  املتعارف  الدولي  املعيار  مثَلي  على  يزيد 
تطور الرقم القياسي لسعر الصرف احلقيقي الفّعال يشير إلى استقرار يف سعر الصرف 
4% يف  3.8%، ارتفع بنسبة  2017 بنسبة  الفّعال، فبعد أن انخفض هذا املؤشر يف عام 

عام 2018 10.

ويف سياق احلديث عن تطورات السياسة النقدية خالل عام 2018، ميكن التوقف عند 
قيام البنك املركزي بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل شركات التأمني والشركات املالية غير 
البنكية بوصف ذلك خطوة إلخضاع جميع الشركات املقدمة لالئتمان إلى رقابته، للحّد 
من صيرفة الظّل ودمجها بالنظام املالي الرسمي لتكون شريكًا مكماًل لدور البنوك مبنح 

10  صندوق النقد الدولي، Jordan, IMF Country Report NO.19/127، ص30.
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لتوسيع  املصريف،  القطاع  من  املخدومني  غير  للعمالء  التمويلية  الفجوة  وسّد  االئتمان 
معروضًا  زال  ما  املعّدل  التأمني  أعمال  تنظيم  قانون  أن  علمًا  املنشود،  االشتمال  قاعدة 
على مجلس النواب، ويف حال استكمال املراحل الدستورية التشريعية إلقراره، فإّن هذه 
الشركات ستخضع لرقابة البنك املركزي. وقد بلغ عدد شركات التأمني العاملة يف األردن 
2018، وقد ازداد نشاطها لترتفع أقساط التأمني التي حّصلتها  24 شركة يف نهاية عام 

خالل ذلك العام إلى 607 ماليني دينار )بزيادة بلغت نسبتها 2.1% مقارنة بعام 2017(، 
كما ارتفعت التعويضات التي دفعتها إلى 466 مليون دينار )بزيادة بلغت نسبتها %1.7 

مقارنة بعام 2017(. 

وقد استمر التراجع يف السوق املالي خالل عام 2018، إذ انخفض حجم التداول يف بورصة 
األسهم  ألسعار  القياسي  الرقم  وانخفض  السابق،  بالعام  مقارنة   %20.7 بنسبة  عمان 
10.2%، وتراجعت القيمة السوقية  املرّجح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة مبا نسبته 
16.1 مليار دينار مشّكلة ما نسبته  إلى  5% لتصل  البورصة بنسبة  املدرجة يف  لألسهم 
55.7% من الناجت احمللي اإلجمالي. وقد سّجل صايف تعامالت املستثمرين غير األردنيني 

قًا موجبًا مقداره 485 مليون دينار، األمر الذي عّزز مْلكية هؤالء املستثمرين لتناهز  تدفُّ
نحو نصف إجمالي القيمة السوقية لألسهم. واملؤسف أن ظاهرة التراجع استمرت خالل 
عام 2019، إذ سّجل املؤشر العام للبورصة انخفاضًا خالل الثلث األول منه بنسبة %5.1 
مقارنة مع املّدة نفسها من عام 2018، وهي رابع أعلى نسبة انخفاض بني 16 سوقًا ماليًا 
األمر  حقيقة  يف  ترتبط  التي  املقلقة  الظاهرة  تلك  حول  التحليالت  كثرت  وقد  عربيًا. 
بتراجع النمو االقتصادي وتراجع السيولة يف السوق الذي شهد مضاربات محمومة خالل 
العقد املاضي، وال سيما يف سوق اإلصدار األّولي الذي حصد اكتتابات املواطنني يف شركات 
ُأّسست على عجل وأشعلت حّمى املضاربة التي رفعت القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف 
البورصة إلى رقم تاريخي ناهز 42 مليار دينار. لقد كانت احملصلُة مما سبق ذكره كلَّ هذا 
املناخ من التخوف الذي يحيط بالبيئة االستثمارية عمومًا، والذي ال يقتصر على السوق 
تأثرت  التي  إلى جميع األنشطة  والتجاري وميتد  العقاري  السوق  إلى  املالي، بل يتعداه 
باألجواء احملبطة، إضافة إلى شيوع التوقعات املستقبلية املتشائمة التي أضحت حتقق 
ذاتها وتثبط العزائم، مما ضّيق األفق أمام مجاالت التصحيح وجعل من العسير التصدي 
لها يف األجل القصير من خالل أدوات السياسة املالية والنقدية التي بات جناحها كأدوات 

تصحيحية رهَن تبّني أفق أوسع لسنوات أطول.
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خامساً: التوصيات

2018 بضرورة إعادة هيكلة  انطالقًا من التوصية الواردة يف تقرير حالة البالد لعام   .1
اجلهاز احلكومي وإلغاء العديد من الهيئات التنظيمية القطاعية، وبعد أن بلغ العجز 
 ،2018 248 مليون دينار يف عام  يف الوحدات احلكومية املستقلة رقمًا قياسيًا جاوز 
العمل على  فإن احلصافة تقتضي وضع خطة ذات جدول زمني واضح لتسريع وتيرة 
إلغاء هذه الوحدات أو إعادة دمجها، وإغالق هذا امللف الذي ما زال مفتوحًا منذ مدة 

طويلة.

أن آخر  رافعة لالقتصاد، علمًا  ُيعدُّ  ثّمة ضرورة ملّحة إلطالق مشروع تنموي ضخم   .2
مشروع كبير مت إطالقه هو مشروع توسعة مطار امللكة علياء الدولي الذي ُأطلق قبل 
سنوات. وميكن التفكير عمليًا يف هذا السياق بتخصيص أحد بنود اإلنفاق الرأسمالي 
يف موازنة عام 2020 للبدء باإلنفاق على املرحلة األولى من هذا املشروع التنموي الذي 
على  ُتعرض  وأولويات  بدائل  مجموعة  ضمن  من  اختياره  مسؤولية  تكون  أن  ينبغي 
األولويات مشروع  أن توَضع على سّلم  التي ميكن  املهمة  املشاريع  ومن  النواب.  مجلس 
اإلقليمية  الشبكات  مع  وتتصل  البالد  أجزاء  تربط  التي  احلديدية  السكك  شبكة 
التي ستمر منها متهيدًا للبدء بإنشائها.  احمليطة والتي مت سابقًا استمالك األراضي 
واحلّق أن هذا املشروع بطبيعته يعدُّ من املشاريع كثيفة االستخدام للعمالة ومن شأنه 

أن ينهض بقطاع النقل األردني برّمته. 

 )2016( الدولي  النقد  صندوق  مع  االقتصادي  التصحيح  برنامج  أوشك  أن  بعد   .3
إلى  تفضي  أن  ع  يتوقَّ والتي  مراجعته  من  األخيرة  املرحلة  بدأت  )إذ  االنتهاء  على 
احلكومة  تبدأ  أن  األوان  آن  فقد  جديد(،  اتفاق  اعتماد  قبل  للبرنامج  مؤقت  متديد 
شامل  وطني  اقتصادي  إصالح  برنامج  تبني  حول  واسع  موضوعي  حوار  بإطالق 
احلقيقية  اإلصالحية  باألهداف  االهتمام  ضرورة  مع  للصندوق،  تقدميه  إلى   لُيصار 
على املستوى االقتصادي الكلي، وخاصة التركيز على هديَف النمو والعدالة االجتماعية 
لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد بالكيفية التي ميكن أن تكون مقبولة للصندوق 
يف إطار ما يسعى إليه من أهداف كّمية تتصل مباشرًة بعالج العجوزات واالختالالت 
املواطن على  وطأة  وأخّف  توافقيًا  املقبل  البرنامج  يكون  أن  املهم  ومن   واملديونية. 
س الصعداء، وال سيما أن الصندوق أضحى يعترف صراحًة بالعبء    الذي يتطّلع لتنفُّ
األردني الثقيل ويصف االقتصاد األردني بأنه األكثر إنهاكًا بالضغوطات، وبات يشعر 

أّن احللول التقليدية التي درج على طرحها والتمسك بها لم تعد مْجدية. 

ونتائجها  التجارية  االتفاقيات  أداء  تقييم  بإعادة  والتجارة  الصناعة  وزارة  تكليف   .4
املبرمة مع العديد من الدول، ومراجعة شروطها وقدرتها على حتقيق أهدافها، وضمان 
توزيع مكتسباتها توزيعًا أكثر عدالة بني أطرافها يف ظّل ضعف اإلطار التشريعي الذي 
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منظمة  بشروط  اجلامد  وااللتزام  اإلغراق  ومكافحة  الوطني،  اإلنتاج  حماية  يحكم 
وميكن  املنظمة.  مع  مراجعتها  بدء  يف  كذلك  التفكير  يتعنّي  التي  العاملية  التجارة 
التجارة  اتفاقية  تتضمنها  كانت  التي  املجحفة  بالشروط  املقام  هذا  يف  االسترشاد 
ُمنحت  التي  اجلمركية  اإلعفاءات  حجم  ر  ُقدِّ والتي  إلغائها  قبل  تركيا  مع  احلرة 
 ،)2017-2011( املّدة  322 مليون دينار خالل  التركية مبوجبها بنحو  للمستوردات 
دون أن يصاحب ذلك منوٌّ نوعّي أو كّمّي ُيذكر يف الصادرات الوطنية إليها أو يف تدّفقات 
االستثمار التركية. واملؤسف أيضًا أّن الصادرات الوطنية إلى دول االحتاد األوروبي ما 
3% من إجمالي صادرات اململكة مع وجود  زالت تراوح مكانها منذ سنوات وال تتجاوز 
املنشأ مع االحتاد األوروبي، مما يشير إلى ضعف متابعة هذه  اتفاق تبسيط قواعد 

القضايا.

للمناطق  الضريبية  اإلعفاءات  مراجعة  ضرورة  كذلك،  التوصية  بهذه  ويتصل   .5
التنموية وتلك املمنوحة لتشجيع االستثمار يف إطار مراجعة تشريعية شاملة لنحو 
إليها  أشار  التي  التشوهات  وإزالة  والتحديث،  للتعديل  بحاجة  أصبحت  قانونًا   41

املجلس االقتصادي واالجتماعي يف تقريره لسنة 2015.

ضرورة جتويد أداء السياسات االقتصادية من خالل االرتقاء بأدواتها املختلفة، وتبني   .6
ها رافدًا مغّذيًا لإليرادات  نهج إصالح ضريبي شامل يعزز دور ضريبة الدخل ليس بعدِّ
ها أيضًا أداة رئيسية نحو حتقيق عدالة توزيع الدخل القومي  العامة وحْسب، بل بعدِّ
والنمو، مما يستلزم االستمرار يف السياسة التي بدأتها احلكومة منذ مطلع عام 2019 
الضريبي  الهيكل  التي تغّولت يف  املبيعات  النظر مبعدالت ضريبة  إعادة  واملتمثلة يف 
نوعية  بطريقة  العام  اإلنفاق  ضبط  نهج  يف  االستمرار  من  أيضًا  بّد  وال  وشّوهته. 
معاجلة  موضوع  يكون  أن  بّد  وال  بوضوح.  بصماتها  ملس  خاللها  من  املواطن  يستطيع 
املالية  السياسة  يف  خاص  اهتمام  موضَع  والكهرباء  املاء  قطاَعي  يف  الضخم  العجز 
املتوّخاة، من خالل االلتزام باملنهجية احلكومية التي مت اعتمادها مع صندوق النقد 
الدولي وُأدرجت يف منت املراجعة األخيرة لالتفاقية مع الصندوق يف شهر أيار 2019، 
أن  فبعد  به.  املوصى  الوطني  االقتصادي  التصحيح  برنامج  أولويات  من  ذلك  وكان 
أقّرت احلكومة ضريبة مقطوعة على استهالك احملروقات بداًل من الضرائب النسبية 
ُتترك  أن  اآلن  الصواب  من  شهريًا،  تعديلها  يتم  كان  التي  النفط  بأسعار  املرتبطة 
عملية تسعير احملروقات لقوى العرض والطلب بعد أن متت حماية إيرادات اخلزينة 
مبهمة  أيضًا  تقوم  التي  التوزيع  شركات  بني  املنافسة  ألن  النفط،  أسعار  بات  تقلُّ من 
االستيراد، كفيلة بتحقيق التوازن املرغوب فيه. ومن الضروري يف هذا السياق اإلسراع 
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ط  يف إقرار االستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة املتجددة الذي عانى كثيرًا من تخبُّ
السياسات، إذ ُينتظر إقرار تلك االستراتيجية بفارغ الصبر. 

د  التشدُّ تخفيض  وقت  حان  فقد  باالنكماشية،  اتسم  النقدية  السياسة  أداء  ألّن   .7
تتطلب  إذ  العاملية.  الفائدة  أسعار  اجتاهات  يف  التغير  ظل  يف  السياسة  هذه  أدوات  يف 
املرحلة املقبلة سياسة نقدية ميّسرة تنعكس على هيكل أسعار الفائدة احمللية وحجم 
بأداء  يتعلق  ما  يف  به  التوصية  ميكن  ما  أبرز  أّن  واحلّق  البنوك.  من  م  املقدَّ االئتمان 
يف  أمر  وهذا  السياستني.  هاتني  بني  التناغم  تعزيز  هو  والنقدية،  املالية  السياستني 

غاية األهمية من وجهة نظر املجلس االقتصادي واالجتماعي.

تنظيم قطاع التجارة اإللكترونية الذي يعاني من الفوضى مبا يحفظ حقوق التجار   .8
التطورات  مبواكبة  ويسمح  جهة،  من  العامة  اإليرادات  على  يؤثر  وال  واملستوردين 
احلكومة  بني  مشتركة  جلنة  تشكيل  املناسب  ومن  أخرى.  جهة  من  املعاصرة  التقنية 

والقطاع اخلاص يتم تكليفها بهذه املهمة.

بعد أن تنبهت احلكومة على موضوع تنشيط السوق العقاري وبدأت بالفعل بخطوات   .9
جاّدة يف هذا االجتاه، يؤَمل منها أن تستمر وأن تتابع إصدار األنظمة املتصلة بإجراءات 
تنفيذ هذه اخلطوات، ووضع قانون املْلكية العقارية اجلديد موضَع التنفيذ، وكذلك 

وضع نظام األبنية املعدل موضَع التنفيذ. 

ذ  يحبَّ املالي  السوق  تنشيط  صعيد  على  مماثلة  مؤثرة  خطوات  إلى  األنظار  تتجه   .10

والصكوك  السندات  بإصدارات  املعنّي  الثانوي  السوق  تطوير  على  بالتركيز  تبدأ  أن 
باالهتمام  املبادرة  املالية  األوراق  هيئة  من  يتطلب  مما  اجلديدة،  األسهم  وإصدارات 
االستثنائي بسوق تداول السندات احلكومية وغير احلكومية التي حتتاج إلى جهد 
الدولية  املالية  األسواق  غرار  على  املالي  للسوق  رافعة  ذراعًا  لتكون  لتطويرها،  كبير 
التداول  60% من  والصكوك نسبة  السندات  التي حتتّل  نيويورك مثاًل  مثل بورصة 
اإلجمالي فيها. وال بّد أن يتزامن ذلك مع برنامج إلطالق صناديق متخصصة لتمويل 
املشاريع، وحتفيز الصناديق االستثمارية بأنواعها حلشد مزيد من املّدخرات احمللية 
بتقدمي املصريف  اجلهاز  ينهض  أن  عليه  ل  املعوَّ ومن  املستدامة.  للتنمية   الالزمة 

واالستثمارية،  االدخارية  واألوعية  التجزئة  خدمات  من  وجّذابة  جديدة  أنواع 
فمن املصريف.  التجمع  إطار  ضمن  الكبرى  للمشاريع  القروض  تقدمي  يف   والتوسع 

سنوات،  منذ  السوق  فيها  يدور  التي  املفرغة  احللقة  كسر  الراهن  الوقت  يف  احلكمة 
وإعادة ثقة املستثمرين بالسوق يف ضوء تنامي ظاهرة التوجه املتزايد للمستثمرين 

األردنيني نحو األسواق املالية اإلقليمية والدولية.
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امللحق رقم )1(
االستقرار االقتصادي الكّلي

السيناريو املستهَدف يف وثيقة »رؤية األردن 2025«

األولوية 
املبادرات ذات األولويةاالستراتيجية

تعزيز إدارة إيرادات 
الضريبة وحتسني 
عملية التحصيل.

مراجعة التشريعات احلكومية املتصلة باإليرادات ومنها التشريعات الضريبية،   -
اإليرادات  وتعزيز  الضريبية  األعباء  توزيع  يف  العدالة  من  مزيٍد  لتحقيق 

احلكومية.
اجلهات  على  للحكومة  املستَحّقة  املتراكمة  املتأخرات  حتصيل  آليات  تفعيل   -

املختلفة.
وأثر  اإليرادات،  بتعزيز  املتصلة  املالية  القرارات  أثر  لبيان  دوري  تقييم  إجراء   -

تعديل القوانني الضريبية يف حتقيق األهداف االقتصادية.
جميع  إلزام  طريق  عن  األسرة  مستوى  على  الدخل  ضريبة  بيانات  حتسني   -
األسر األردنية بإيداع إقرار ضريبي سنوي حتى لو كان دخل األسرة قد ُأعفي 

من ضريبة الدخل.
توسيع استخدام 

األنظمة اإللكترونية 
لتحصيل اإليرادات.

توسيع استخدام التقنيات وتكنولوجيا املعلومات يف حتصيل اإليرادات العامة   -
بهدف تسهيل إجراءات التحصيل )مثل نظام املدفوعات الوطني والتسديد من 

خالل البطاقات اإللكترونية(.
توسيع تطبيق نظام األبنية واألراضي اإللكتروني على جميع البلديات مبا فيها   -
أمانة عمان الكبرى، وشمول اإليرادات ورخص املهن والرسوم األخرى يف النظام.

تطبيق نظام املاسح الدولي )الباركود( يف حتصيل القسائم املالية.  -
احلّد من اإلعفاءات 

وتشديد أحكام اإلعفاء.
احلّد من اإلعفاءات الضريبية ووضع شروط واضحة لها.  -

إعالن قرارات اإلعفاء الصادرة من مجلس الوزراء واألسباب وراء املنح.  -
ذات اإلنفاق الرأسمالي. اجلوانب  يف  لُتستخدم  الرأسمالية  املخصصات  إلنفاق  الدورية  املتابعة   -

األثر اإليجابي على النمو االقتصادي.
أو  الشراكة  مشاريع  أو  املنح  خالل  من  الرأسمالية  املشاريع  إقامة  على  التركيز   -

الصكوك اإلسالمية يف املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية املستقلة.
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األولوية 
املبادرات ذات األولويةاالستراتيجية

مراجعة اآلليات 
واإلجراءات لترشيد 

النفقات العامة 
وضبطها.

مراجعة التشريعات املالية مبا يحقق مزيدًا من االنضباط املالي.  -
الوزارات  على  واملتأخرات  املالية  االلتزامات  تراكم  عدم  تضمن  آلية  إعداد   -
والدوائر احلكومية، وذلك بالتقيد باإلنفاق وفقًا للمخصصات املوجودة لها يف 

املوازنة العامة إاّل يف احلاالت االستثنائية وبحسب األصول.
استهالك  كميات  يف  وخاصة  التشغيلية،  النفقات  لترشيد  فاعلة  آليات  إعداد   -
والوحدات  والدوائر  الوزارات  واملياه واحملروقات، وضبط استهالكها يف  الكهرباء 

احلكومية واجلامعات الرسمية والبلديات.
داخل  سواء  احلكومة  من  املستأَجرة  األبنية  كلفة  لتخفيض  شاملة  مراجعة   -
اململكة أو خارجها، مثل السفارات وغيرها، وإعداد خطة تدريجية لالستخدام 
ل التدريجي ملْلكية األبنية احلكومية يف ضوء  األمثل لألبنية املستأَجرة والتحوُّ

األولويات واملوارد املالية املتاحة.
اتخاذ التدابير الالزمة واخلطط الزمنية لتخفيض الفاقد يف الكهرباء واملياه   -

واحملروقات.
مراجعة سياسة الدعم احلكومي وضبط آلية توجيهه إلى مستحّقيه.  -

الهيئات  هيكلة بعض  إعادة  يف  احلكومة  لقرارات  املالية  األبعاد  تنفيذ  متابعة   -
واملؤسسات احلكومية ودمجها وإلغائها.

املؤسسات  يف  احلكومة  ملساهمات  السنوية  املالية  للكلف  شاملة  مراجعة   -
واملنظمات الدولية وتقييم املنافع املباشرة وغير املباشرة املتحققة منها.

توسيع استخدام 
األنظمة اإللكترونية 

يف ترشيد النفقات.

تطبيق نظام إلكتروني للمشتريات احلكومية.  -
بهدف  احلكومية  واملستودعات  املخزون  إلدارة  إلكتروني  نظام  تطبيق   -
حال  يف  احلكومية  اللوازم  شراء  وعدم  الوطنية،  للموارد  األمثل  االستخدام 

وجود فائض منها يف الدوائر األخرى.
يتماشى  مبا  احلكومية  واآلليات  واملعّدات  للمركبات  إلكتروني  نظام  تطبيق   -
التحضير  على  بالعمل  احلكومة  تقوم  الذي  وإدارتها  املركبات  ع  تتبُّ نظام  مع 

الستخدامه.
تخفيض عجز 
املوازنة العامة.

إجراء مراجعة دورية خلطة إطفاء اخلسائر السنوية لشركة الكهرباء الوطنية.  -
املعاجلة التدريجية لعجز سلطة املياه ضمن خطة زمنية محددة.  -

ْين العام  إدارة الدَّ
والتمويل.

ووضع  الدولية،  املمارسات  مع  يتماشى  مبا  وإدارته  العام  ْين  الدَّ قانون  مراجعة   -
املستقلة  الوحدات  لكفالة  أو  املركزية  للحكومة  سواء  ْين  الدَّ لسقوف  ضوابط 

مثل الكهرباء واملياه.
للدخول  اخلاص  القطاع  لتشجيع  الالزمة  التشريعية  التعديالت  استكمال   -
يف  الكبرى  التنموية  املشاريع  لتنفيذ  العام  القطاع  مع  شراكة  اتفاقيات  يف 

القطاعات الرئيسية.
مراجعة دورية ألدوات التمويل اخلارجية والداخلية مبا يحقق تخفيضًا دوريًا   -

على ُكَلف التمويل.
املانحة  اجلهات  مع  والتنسيق  لألردن،  مة  املقدَّ املالية  للمنح  األمثل  التوظيف   -

للحصول على منح خارجية للحدِّ من تفاقم العجز.
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األولوية 
املبادرات ذات األولويةاالستراتيجية

حتديث التشريعات املتصلة بالتدقيق والرقابة املالية لتتماشى مع املمارسات تعزيز الرقابة املالية.  -
الدولية.

 )GFMIS( للحكومة  التابع  املالية  اإلدارة  معلومات  نظام  تنفيذ  استكمال   -
جديد  إلكتروني  نظام  وإعداد  احلكومية،  والدوائر  الوزارات  جميع  ليشمل 

إلدارة املعلومات املالية للوحدات املستقلة.
مواصلة جهود احلكومة لتعزيز عمليات اإلدارة املالية العامة.  -

تفعيل آليات الرقابة على املال العام وتوسيع نطاقها.  -
تعزيز العاملني يف املجال املالي والرقابي احلكومي وتأهيلهم.  -

متابعة اإلجراءات الالزمة الشتراط اجتياز املوظف برنامج احملاسب احلكومي   -
قبل مباشرة األعمال املالية.

إعداد اخلطة التنفيذية لتطبيق معايير الرقابة الدولية يف القطاع العام.  -
إقرار برنامج جديد خاص باملدقق الداخلي للقطاع العام.  -

إعداد تعليمات وأسس جديدة حتكم آلية تسمية ممثلي احلكومة ومتابعتهم   -
وتقييمهم يف الشركات التي تساهم فيها احلكومة.

تعزيز مبدأ الشفافية 
واإلفصاح املالي.

للوحدات  اخلتامي  واحلساب  املركزية  للحكومة  اخلتامي  احلساب  إصدار   -
مقارنة  وتضمينه  احملددة،  الدستورية  املدة  انقضاء  وقبل  سريعًا  املستقلة 

اإلجنازات مع األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية واملعايير احملددة.
الدولية،  املالية  البيانات  نشر  معايير  وفق  املالية  البيانات  بنشر  االلتزام   -

وااللتزام بنشر بيانات املالية العامة شهريًا يف موعدها دون تأخير.
إضافة البيانات املالية للوحدات احلكومية املستقلة ضمن بيانات املالية العامة   -

التي ُتنشر شهريًا للحكومة املركزية.
البلديات  لتشمل  املالية  البيانات  نشر  يف  الشفافية  مبدأ  مستوى  زيادة   -

واجلامعات وسلطة منطقة العقبة والشركات اململوكة للحكومة.
املوازنة إعداد املوازنة العامة. إعداد  لعملية  الكامل  التنفيذ  نحو  اإلصالحات  بناء  يف  االستمرار   -

القائمة على النتائج.
رصد احتياطي التخطيط يف إطار اإلنفاق متوسط املدى للسنوات التأشيرية   -

لُيسمح بتخصيص موارد مالية ملشاريع ومبادرات جديدة يف املوازنة العامة.

املصدر: وثيقة األردن، رؤية واستراتيجية وطنية، ص74-73.
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امللحق رقم )2(
السلع اخلاضعة لضريبة املبيعات بنسبة %4

الــــــــــوصــــــفتسلسل

الدجاج املجمد، قطع وأحشاء وأطراف مجمدة من دجاج صالح لألكل1

أسماك طازجة أو مبردة 2

الزيوت والسمن 3

برغل 4

فريكة 5

منتجات الصيدلة واألدوية )ما عدا حقائب اإلسعاف ونفايات محضرات الصيدلة(6

احملليات 7

ع من مادة اجللد الطبيعي 8 احلقائب املدرسية عدا ما هو مصنَّ

الدفاتر املدرسية ودفاتر احملاضرات اجلامعية 9

البّرايات 10

العلب الهندسية واملساطر 11

12

أجهزة تقومي األعضاء مبا فيها العكاكيز واألحزمة واألربطة الطبية اجلراحية، جبائر 
وأصناف وأجهزة أخرى جلبر كسور العظام، أجهزة وأصناف للترميم )أعضاء اجلسم 

االصطناعية(، أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أخرى مُتسك باليد أو حُتمل أو ُتزرع 
يف اجلسم لتعويض نقص أو عجز ما

الزي املدرسي وأقمشة الزي املدرسي 13

لة من البرسيم 14 مسحوق وكريات مكتَّ

ملفوف 15

قرنبيط وقرنبيط بروكلي صالح لألكل طازج أو مبرد 16

كرنب بروكسل صالح لألكل طازج أو مبرد 17

ملفوف صالح لألكل طازج أو مبرد 18

بازيالء )بيسوم( طازج أو مبرد 19

بامية طازجة أو مبردة 20

بقول فولية طازجة أو مبردة 21

باذجنان طازج أو مبرد 22

فطور من جنس أجاريكرس طازج أو مبرد23

فطور طازج أو مبرد 24

فليفلة أو فلفل طازج أو مبرد 25

سبانخ أو سبانخ نيوزلندية وسبانخ كبيرة الورق طازجة أو مبردة 26
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الــــــــــوصــــــفتسلسل

زيتون طازج أو مبرد27

يقطني وقرع طازج أو مبرد 28

خضراوات أخرى طازجة أو مبردة 29

ها مدخالت إنتاج 30 بازيالء يابسة مقشورة مستوردة من املصانع بعدِّ

بازيالء يابسة مقشورة للبذار 31

بازيالء يابسة مقشورة أخرى 32

ها مدخالت إنتاج 33 بازيالء هندية يابسة ومقشورة مستوردة من املصانع بعدِّ

بازيالء )بيسوم ساتيكوم( يابسة مقشورة للبذار 34

بازيالء هندية يابسة ومقشورة أخرى 35

ها مدخالت إنتاج 36 بقول فريكة يابسة ومقشورة مستوردة من املصانع بعدِّ

بقول فريكة يابسة ومقشورة للبذار 37

بقول فريكة يابسة ومقشورة أخرى 38

اجلذور الطازجة أو املبردة 39

بطاطا حلوة طازجة أو مبردة كاملة أو مقطعة 40

جذور ودرنات أخرى غزيرة البناء أو اإلينولني طازجة أو مقطعة 41

متر طازج أو مجفف 42

لنب 43

عنب طازج 44

بطيخ 45

شمام 46

سفرجل 47

مشمش طازج 48
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