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مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة مؤسســة بحثيــة علميــة مســتقلة غـ يـر حكوميــة ،تأســس
ف
كــدار دراســات وأبحــاث ودار قيــاس رأي عــام ي� عمــان عــام ( ،)2003مســجل لــدى الحكومــة األردنيــة تحــت الرقــم
ف
ف
( .)142203يعمل عىل المساهمة ي� تعزيز التنمية المستدامة القائمة عىل حقوق االنسان ي� االردن والمنطقة
ن ف
ن
ن
ـد� ي� األردن والمنطقــة العربيــة وتمكينهــم مــن لعــب
العربيــة،
وتعزيــز أدوار الفاعلـ يـ� السياسـ يـي� والمجتمــع المـ ي
ف
أدوار فعالــة ي� الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لبنــاء مجتمــع قائــم عــى الديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق
االنســان مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر واســتطالعات الـرأي وتطويــر القــدرات وعقــد المؤتمـرات.

للمزيد من المعلومات :
شارع الملكة رانيا العبدهللا -عمارة العمري -رقم  - 12الطابق الرابع
عمان  -األردن
هاتف+962 6 5164490 :
هاتف+962 6 5164491 :
فاكس+962 6 5164492 :
ت ن
و� info@phenixcenter.net :
ب
ال�يد اإللك� ي
phenixcenter@yahoo.com

www.phenixcenter.net
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مدخل:
ف
ن
ن
األرد� مــن اختــاالت بنيويــة عديــدة ،تعـ بـر عــن ذاتهــا بالعجــز المزمــن والمســتمر ي� الموازنــة
ـا� االقتصــاد
ي
يعـ ي
العامــة ،اىل جانــب ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة اىل مســتويات عاليــة .وقــد نجمــت هــذه األوضــاع عــن
اعتمــاد الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة خيــارات اقتصاديــة محــددة ،ارتكــزت عــى مجموعــة مــن األســس
ف
ن
األرد� وخصخصــة الـ شـركات المملوكــة للدولــة وتحريــر التجــارة الخارجيــة
تمثلــت ي� تحريــر االقتصــاد
ي
وتحرير األسعار ورفع الدعم عن السلع بما فيها السلع األساسية ،وتطبيق سياسات تقشفية عىل الحقوق
والخدمــات األساســية مثــل التعليــم والصحــة والعمــل والرعايــة االجتماعيــة .باإلضافــة اىل اعتمــاد سياســات
ف
ض
ـاع وتوســيع رقعــة الفق ـراء،
�يبيــة تقــوم عـ فـى أســس غـ يـر عادلــة ،ســاهمت ي� تعميــق التفــاوت االجتمـ ي
اط ،مــا أدى اىل اضعــاف بعــض المؤسســات
رافــق ذلــك تلكــؤ ي� التقــدم نحــو تعزيــز مســار التحــول الديمقـر ي
ت
الدســتورية ســواء التنفيذيــة أو ش
الت�يعيــة والرقابيــة ،وكذلــك اضعــاف احــرام وانفــاذ القانــون ،فاتســع نطــاق
التهــرب والتجنــب ض
ال�يـ بـ� ،وأدى أيضــا اىل اضعــاف فــرص بنــاء توازنــات اجتماعيــة بـ ي ن
ـ� مختلــف مكونــات
ي
ـاع بســبب غيــاب ممثـ يـ� الطبقــات
المجتمــع والدولــة األردنيــة ،حيــث أضعفــت أدوات الحــوار االجتمـ ي
ـ� الفقـ يـرة ش
والفئــات االجتماعيــة المســتضعفة مــن الطبقتـ ي ن
وال�ائــح الدنيــا مــن الطبقــة الوســى.

وتعمقــت االختــاالت خــال الســنوات الماضيــة بســبب
ف
األزمــات السياســية واألمنيــة ي� كل مــن ســوريا والع ـراق،
والــذي أدى اىل اغــاق الحــدود أمــام حركــة تنقــل
ـ� اقتصاديـ ي ن
ـ� األردن وأهــم ش�يكـ ي ن
البضائــع والنــاس بـ ي ن
ـ�
لــأردن المتمثلـ ي ن
ـ� بالع ـراق وســوريا ،كذلــك ســاهمت
ت
موجــات اللجــوء الكبـ يـرة الـ يـ� دخلــت األردن مــن ســوريا
ف
خــال الســنوات الســت الماضيــة ي� زيــادة الضغــوط
ن
األرد� ،مــا أدى إىل زيــادة األعبــاء عــى
عــى االقتصــاد
ي
الخدمــات األساســية كالتعليــم ،والصحــة ،وســوق
ن
ت
ـا� أصــا مــن
العمــل والنقــل ي
وه الـ يـ� كانــت تعـ ي
وغ�هــا ،ي
مشــكالت كبـ يـرة .مجمــل هــذه العوامــل أدت اىل تراجــع
ـال باألســعار الثابتــة
معــدالت نمــو الناتـ فـج المحـ يـ� اإلجمـ ي
بما نســبته  %2.1ي� عام  ،2016مقارنة مع  %2.4لعام
 %2.8 ،2015مــع عــام .12014
ف
ن
األرد�
و� إطــار برامــج اعــادة الهيكلــة لالقتصــاد
ي
ي
والتســهيالت االئتمانيــة الـ ت يـ� بــدأ األردن تطبيقهــا منــذ عــام
ف
 1989ي� اطــار اتفاقيــات الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة
ال�امــج
ـدول ،تضمنــت هــذه ب
مــع صنــدوق النقــد الـ ي
خططــا وسياســات لمــا اصطلــح عــى تســميته «اصــاح
ال�يــ�» ،حيــث تــم التوســع ف� فــرض ض
النظــام ض
ال�ائــب
ي
بي
ف
ـا�ة المتمثلــة � ض
غـ يـر المبـ ش
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات
ي
ض
وغ�هــا .وتــم اجـراء تعديــات عديــدة
وال�ائــب الخاصــة ي
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عــى جوهــر السياســات ض
ال�يبيــة ،حيــث لــم يتــم اعتمــاد
سياســات ض�يبيــة تصاعديــة بشــكل فعــال ،ولــم يتــم
تطويــر أدوات فعالــة لتحصيــل ض
ال�ائــب مــن المكلفـ ي ن
ـ�
ـ� مــن دفعهــا .وبقيــت مالمــح النظــام ض
والمتهربـ ي ن
ال�يـ ب يـ�
ت ـراوح مكانهــا دون أي اصالحــات جوهريــة تســاهم
ف� تحقيــق العدالــة ض
ال�يبيــة والعدالــة االجتماعيــة،
ي
وتخفــف مــن حــدة التفاوتــات االجتماعيــة.
ت
ـأ� أهميــة اعــداد هــذه الورقــة مــن أهميــة الــدور الــذي
تـ ي
تلعبــه السياســات ض
ال�يبيــة كأحــد أهــم أدوات إعــادة
توزيــع الـ ثـروة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة بـ ي ن
ـ� مكونــات
المجتمــع المختلفــة.

ف
النظام ض
ي� ي�
ال�
بي
غ� عادل
األردن ي
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ف
اضافــة اىل دورهــا التنمــوي ي� دفــع عجلــة االقتصــاد،
وأثرهــا الكبـ يـر عــى حيــاة األرس واألف ـراد ،هــذا اىل جانــب
ف
ن
أن السياســات ض
ـا� مــن
ال�يبيــة
المطبقــة ي� األردن تعـ ي
ف
اختــاالت كبـ يـرة تمثلــت � أن العائــدات ض
ال�يبيــة
ي
ـال منخفضــة وال
ـ
م
اإلج
ـ�
ي
كنســبة مــن الناتــج المحـ ي
ض
تزيــد عــن  ،%15.5اىل جانــب أن العائــدات ال�يبيــة
عــى الدخــل ال تزيــد عــن  %4مــن الناتــج المحـ يـ�،2
وه منخفضــة جــدا مقارنــة مــع غالبيــة دول العالــم
ي
أيضــا ،والـ تـ� ت ـراوح مــا بـ ي ن
ـ�  .%10 – 8بينمــا معــدالت
ي
ض
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
ـا�ة مــن ض�ائــب عامــة عــى المبيعــات
ض
ـ� مرتفعــة
وال�ائــب الخاصــة والرســوم الجمركيــة فـ ي
مقــارن مــع غالبيــة دول العالــم ،حيــث تـ تـراوح معدالتهــا
حــوال  ،%10وبالتــال فــإن مــن يتحمــل العــبء ض
ال�يـ ب يـ�
ي
ي
هــم ش
ال�ائــح االجتماعيــة الفقـ يـرة والمتوســطة الدخــل.
وللوقــوف عــى مفهــوم العدالــة ض
ال�يبيــة ،فإنهــا الحالــة
الـ تـ� تجعــل االف ـراد يتقبلــون دفــع ض
ال�يبــة عــن طيــب
ي
خاطر ولو نسبيا ،وعادة األفراد ال يرغبون بدفع ض
ال�يبة
ف
اال اذا ايقنــوا أنهــم يســاهمون ي� تغطيــة نفقــات الدولــة
ف
ت
ال� تعود عليهم بالنفع ،وأن نصيبهم ي� دفع
المختلفة ي
ف
ض
ال�يبــة يتناســب مــع نصيــب كل فــرد ي� المجتمــع تبعــا
ف
لدخلــه ،واقتنعــوا ان هــذا النصيــب لــن يؤثــر ي� النهايــة
غ�هم.
عىل دخلهم اال بالقدر الذي يؤثر به عىل دخول ي
وتعتـ بـر العدالــة االجتماعيــة ش�طــا مهمــا لتحقيــق العدالــة
غ� كافية ،ألن هنالك
االجتماعية واالقتصادية ،ولكنها ي
توف�هــا وعــى رأســها طريقــة إنفــاق
ش�وط أخــرى يجــب ي
ال�يبيــة .وترتبــط العدالــة ض
العائــدات ض
ال�يبيــة مــع مبــدأ
القــدرة عــى الدفــع ،وه تنقســم اىل نوعـ ي ن
ـ� ،همــا العدالــة
ي
األفقيــة والعدالــة الرأســية.3

تتحقــق العدالــة ض
ال�يبيــة األفقيــة عندمــا يدفــع
األشــخاص المكلفـ ي ن
ـ� الذيــن يتمتعــون بظــروف
متســاوية مــن ناحيــة الدخــل وحجــم العائلــة (عــى
ســبيل المثــال) القــدر ذاتــه مــن ض
ال�ائــب.
ض
ـ� تتحقــق عندمــا
أمــا العدالــة ال�يبيــة الرأســية فـ ي
تتــم معاملــة األشــخاص الذيــن يواجهــون ظــروف

اقتصاديــة مختلفــة معاملــة ض�يبيــة مختلفــة،
ف
ـال فــإن األف ـراد الذيــن ي� وضــع اقتصــادي
وبالتـ ي
ض
أفضــل يدفعــون �ائــب أعــى مــن الذيــن ظروفهــم
االقتصاديــة اقــل.4
ومــن المعــروف أن اإلي ـرادات ض
ال�يبيــة بشــكل عــام
ـي� ،يتمثــل األول ف� ض
تـ تـأ� مــن مصدريــن أساسـ ي ن
ال�ائــب
ي
ي
ـا�ة وتشــمل ض�يبـ تـ� الدخــل والـ ثـروة ،ض
المبـ ش
وال�ائــب
ي
غـ يـر المبـ ش
ـا�ة وتشــمل ض�يبــة القيمــة المضافــة أو
ض
ض
وال�ائــب الخاصــة
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات
والرســوم الجمركيــة.
ولغايــات اعــداد هــذه الورقــة ،يمكــن تلخيــص معايـ يـر
ف
عدالــة النظــم ض
ال�يبيــة وفقــا لمبــادئ ثالثــة تتمثــل ي�
التصاعديــة ف� ض
ال�ائــب المبـ ش
ـا�ة والـ ت يـ� تشــمل ض�يبــة
ي
ف
الدخــل والـ ثـروة ،والتمايزيــة ي� الســلع والخدمــات
ـا�ة والـ تـ� تشــمل ض
الخاضعــة ض
لل�ائــب غـ يـر المبـ ش
ال�يبــة
ي
ض
وال�ائــب الخاصــة والرســوم
العامــة عــى المبيعــات
ف
الجمركيــة ،باإلضافــة اىل التــوازن ي� هيــكل إي ـرادات
ض
ـا�ة وغـ يـر المبـ ش
ال�ائــب المبـ ش
ـا�ة.

ف
تعديل صالحيات مجلس الوزراء ي�
تحديد السلع الخاضعة ض
لل�يبة العامة
عىل المبيعات ض
وال�يبة الخاصة
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المشكلة البحثية:
بالرغــم مــن اعــان الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة أ كـ ثـر
مــن مــرة عــن نيتهــا اصــاح النظــام ض
ال�يـ ب يـ� باتجــاه زيــادة
كفاءتــه ،اال أن مجمــل اإلج ـراءات (االصالحيــة) الـ ت يـ� تــم
ف
تنفيذهــا لــم تســاهم ي� ازالــة التشــوهات األساســية الـ ت يـ�
يعـ نـا� منهــا هــذا النظــام ،فمــا زالــت اإلي ـرادات ض
ال�يبيــة
ي
ـال ضعيفــة ،ال بــل
ـ
م
اإلج
ـ�
ـ
ح
الم
ـج
ـ
ت
النا
ـن
ـ
م
ـبة
ـ
س
كن
ي
ي
ش
تراجعــت مــا يقــارب  %22قبــل عــر ســنوات تقريبــا اىل
 %15.5ف� عــام  .52016ومســتويات التهــرب ض
ال�يـ ب يـ�
ي
مــا زالــت مرتفعــة جــدا والـ ت
ـوال
ـ
ح
ب
ـة
ـ
م
الحكو
ـا
ـ
ه
قدرت
ـ�
ي
ي
 700مليــون دينــارا ســنويا ،اىل جانــب أن عائــدات ض�يبــة
ـال.
الدخــل ال تزيــد عــن
 % 4مــن الناتــج المحـ يـ� االجمـ ي
ف
ض
ش
كذلــك أدى التوســع ي� فــرض ال�ائــب غـ يـر المبــا�ة
ض
ض
وال�ائــب الخاصــة
(ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات
والرســوم بمختلــف أنواعهــا) اىل تعميــق التفــاوت
ـاع ،وتوســيع رقعــة الفق ـراء ودفعــت بمزيــد مــن
االجتمـ ي
ش
الضغــوط عــى الفق ـراء و�ائــح مــن الطبقــة الوســى.
أمــام هــذا الواقــع ،ســتعمل هــذه الورقــة عــى تحليــل
ف
وفحــص السياســات ض
ال�يبيــة ي� األردن مــن منظــور
درجــة تحقيقهــا للعدالــة االجتماعيــة.

ف
تعديل صالحيات مجلس الوزراء ي�
تحديد معدالت ض
ال�يبة العامة عىل
المبيعات ض
وال�ائب الخاصة
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وتعــد ض
ال�يبــة حقــا للدولــة عــى أفـراد المجتمــع القادريــن
عــى دفعهــا ،وتقــوم بتحصيلهــا الســلطة التنفيذيــة
مــن خــال أجهزتهــا المختصــة بهــدف إعــادة توزيعهــا
عــى الخدمــات والحقــوق الـ ت يـ� تلـ ت زـ�م الدولــة بتقديمهــا
للمجتمــع ،مثــل الصحــة والتعليــم والنقــل والدفــاع
وغ�هــا مــن المجــاالت،
واألمــن واألجهــزة اإلداريــة للدولــة ي
وه تهــدف كذلــك إىل تحقيــق العديــد مــن الغايــات ذات
ي
العالقــة بالمصالــح االقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة
والمجتمــع .ومــن خاللهــا تقــوم الحكومــات بالعمــل عــى
إدارة إنفــاق العائــدات ض
ال�يبيــة بشــكل عــادل وبمــا
ـاع،
يحقــق العدالــة االجتماعفيــة وتقليــل التفــاوت االجتمـ ي
ـاع
اىل جانــب اســتخدامها ي� تحقيــق االســتقرار االجتمـ ي
ـياس.
واالقتصــادي والسـ ي
ـياس ،فــإن
وكمــا تشـ يـر مختلــف أدبيــات ف االقتصــاد السـ ي
صالحية السلطات الرسمية � جباية ض
ال�يبة بمختلف
ي
أنواعهــا وادارتهــا ،مرتبطــة بشــكل عميــق بمســتويات
مســائلة هــذه الســلطات مــن قبــل المجتمــع ومؤسســات
الدولــة األخــرى ذات العالقــة ،ســواء برلمانــات أو
مجتمعــات مدنيــة ،أو أي أطــر أخــرى حيــث تتــم مســائلة
الســلطة التنفيذيــة عــن كيفيــة تحصيلهــا ض
لل�ائــب اىل
ض
ـال
جانــب كيفيــة إنفــاق العائــدات ال�يبيــة ،وبالتـ ي
مســائلة الحكومــة عــى مختلــف سياســاتها ،وهــذا ال
ف
اط.
يمكــن أن يتحقــق اال ي� إطــار نظــام سـ ي
ـياس ديمق ـر ي
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تحليل عنارص المشكلة البحثية:
ف
للوقوف ث
أك� عىل مختلف جوانب مشــكلة ورقة السياســات ،ســيتم ي� هذا القســم اســتعراض أهم مالمح النظام
ف
ن
ض
ت
ـا� منهــا ،وآثارهــا عــى مســتويات العدالــة االجتماعيــة .وســيتم
ال�يـ ب يـ� ي� األردن ،لتوضيــح االختــاالت الـ يـ� يعـ ي
النظــر اىل مختلــف مالمــح النظــام ض
ال�يـ ب يـ� والسياســات المرتبطــة بــه مــن منظــور قــدرة هــذا النظــام وسياســاته عــى
ف
ـاع ،ومــن خــال المعايـ يـر الثــاث الـ ت يـ� تــم اإلشــارة اليهــا ي� مقدمــة الورقــة
تقليــل الفــوارق الطبقيــة والتفــاوت االجتمـ ي
ف
ن
و� هــذا الســياق فــإن ســمات النظــام ض
والـ تـ� مــن خاللهــا ســيتم تقييــم مــدى عدالــة النظــام ض
األرد�
ـ�
ـ
ي
ال�
،
ـ�
ـ
ي
ال�
ي
ي
بي
بي
ي
تتمثــل فيمــا يـ يـ�:

 ١ضعف تطبيق التصاعدية ف ي� �ض يبة الدخل:
تؤكد مختلف االدبيات االقتصادية ،أن ت
ال� ي ز
ك� عىل مبدأ
ـا�ة وخاصــة ض
التصاعديــة ف� ض
ال�ائــب المبـ ش
ال�ائــب عــى
ي
الدخــل واألربــاح ،وفقـ ًـا لتعــدد وتنــوع دخــول ش
ال�ائــح
االجتماعيــة ،هــو مــن أهــم معايـ يـر النظــم ض
ال�يبيــة
ن
األرد� عــى ض�ورة تطبيــق
العادلــة ،وقــد نــص الدســتور
ي
ف
ض
مبــدأ التصاعديــة ي� النظــام ال�يـ ب يـ�  ،حيــث تســاهم
ف
وه وســيلة
التصاعديــة ي� تقليــل التفــاوت
االجتمـ ي
ـاع ،ي
ً
وتوف�
لتحقيق التنمية االقتصادية وجذبا لالستثمارات
ي
ن
فــرص عمــل أ كـ بـر لفئــة كبـ يـرة مــن األفـراد والمواطنـ يـ� .اذ
ض
اع
أن مــن أساســيات النظــام ال�يـ ب يـ� العــادل ،أن ي ـر ي
ـ� عــى الدفــع ،ض
قــدرة المكلفـ ي ن
و�ورة عــدم اإلكثــار مــن
فرضهــا ،ومراعــاة الحــاالت الشــخصية للمكلفـ ي ن
ـ� ،وفــرض
ً
ف
ض�ائــب تتمـ ش
ـا� وإمكاناتهــم الماليــة تفاديــا للوقــوع ي�
إشــكالية التهــرب مــن دفــع ض
ال�يبــة.6
ووفــق هــذا المعيــار ،فإنــه يمكــن وصــف ض�يبــة الدخــل
ف
المطبقــة ي� األردن أنهــا ض�يبــة شــبه تصاعديــة او
(تصاعدية مشــوهة) ،ألنها تعتمد ثالث ش�ائح ضيقة ال
ف
تأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار التفــاوت ي� دخــول األفـراد ،فحجــم
االعفــاء يصــل اىل مســتوى  12الــف دينــار للشــخص
الطبيــ� ،و 12الــف دينــار للمعالـ ي ن
ـ� مــن طرفــه ،يضــاف
ي
لهــا إعفــاءات مقابــل نفقــات عــاج وتعليــم وفوائد قروض
اإلســكان والمرابحــة والخدمــات الفنيــة والقانونيــة بحــد
اقــى يصــل اىل أربعــة االف دينــار ســنويا.7

وه نســبة عاليــة ،يليهــا %14
دينــار األوىل بعــد االعفــاء ،ي
عن كل دينار من ش
الع�ة آالف دينار التالية ،يليها %20
عــن كل دينــار تالهــا .8وهــذه ش
ال�ائــح ضيقــة بحيــث ال
تعكس تفاوت دخول مختلف مكونات المجتمع ،األمر
ف
ـاع ،حيــث ال
الــذي يســاهم ي� تعميــق التفــاوت االجتمـ ً ي
تمايــز بـ ي ن
ـ� أصحــاب الدخــول المرتفعــة جــدا والمتوســطة
ال�ائــح ض
االرتفــاع .اذ يفـ تـرض أن تكــون ش
ال�يبيــة
الخاضعــة للنظــام التصاعــدي متعــددة لتصــل اىل خمــس
ـ� المكلفـ ي ن
أو ســبع ش�ائــح ،بهــدف احــداث تمايــز بـ ي ن
ـ�
بدفــع ض�يبــة الدخــل للذيــن تزيــد دخولهــم الســنوية
عــن  54ألــف دينــارا ،اذ مــن غـ يـر العــادل وقــوف الدخــل
الخاضــع ض
لل�يبــة بمســتوى  %20عنــد هــذا المســتوى،
ومــن األكـ ثـر عدالــة زيادتهــا لتصــل اىل مســتويات أعــى
ومســتوى اقتطــاع ض�يـ ب يـ� أعــى عندمــا تزيــد الدخــول
ـدر� ،ومــن غـ يـر العــدل أيضــا البــدء
عــن ذلــك وبشــكل تـ ج ي
ش
وه نســبة مرتفعــة تدفــع
بنســبة  %7لل�يحــة األوىل ،ي
باتجــاه التهــرب ض
ال�يـ ب يـ�.

ف
ونســب ض
ال�يبــة عــى ش�ائــح الدخــل التصاعديــة ي�
ف
القانــون تمثلــت ي�  %7عــن كل دينــار مــن العـ شـرة آالف
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٢

انخفاض ملموس ف ي� إيرادات �ض يبة الدخل:
حيــث أن مســاهمتها النســبية منخفضــة نســبة اىل
اإليـرادات ض
ال�يبيــة بشــكل عــام وال تزيــد عــن  ،%25وال
اإلجمال ،وقد تراجعت
المحل
تزيد عن  %4من الناتج
ي
ي
ش
نســبتها خــال الســنوات العــر الماضيــة مــن  %4.5إىل
 .9%3.6ويعــود هــذا االنخفــاض اىل عــدة أســباب منهــا
ضعــف انفــاذ القانــون ،األمــر الــذي أدى اىل تهــرب أعــداد
ـ� مــن دفــع ض
كبـ يـرة مــن المكلفـ ي ن
ال�ائــب المســتحقة
ض
ض
عليهــم ،وهــذا ينطبــق عــى �يبــة الدخــل وال�يبــة
العامــة عــى المبيعــات ،اىل جانــب غيــاب تطبيــق مبــدأ
التصاعديــة بفاعليــة كمــا شأ�نــا اىل ذلــك ســابقا .األمــر
ً
الــذي يمــس بمبــدأ العدالــة ض
ال�يبيــة بـ ي ن
ـ� األف ـراد وفقــا
الختــاف دخولهــم ش
و�ائحهــم االجتماعيــة بغــض النظــر
عــن مســتويات دخلهــم وقدرتهــم عــى دفــع مــا يســتحق
عليهــم مــن تلــك ض
ال�ائــب ،وكذلــك المؤسســات حســب
اختــاف دخولهــا .ويعــود ضعــف إيـرادات ض�يبــة الدخــل
أيضــا اىل ضعــف فاعليــة وكفــاءة الجهــاز اإلداري العامــل
ف� مجــال التحصيــل ض
ال�يـ ب يـ� فنيــا وعدديــا.
ي

التوسع ف� ض
ش
المبا�ة
غ�
ال�ائب ي
٣
ي
وغياب التمايزية فيها:
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات ض
والـ تـ� تشــمل ض
وال�ائــب
ي
الخاصــة والرســوم الجمركيــة ،اذ أن الغالبيــة الكبـ يـرة مــن
الســلع والخدمــات تخضــع القتطاعــات ض�يبيــة متقاربــة
مــن بعضهــا البعــض ،فغالبيــة الســلع تخضــع لنســبة
ض
وه نســبة مرتفعــة
�يبــة عامــة عــى المبيعــات  ،%16ي
جــدا مقارنــة مــع معــدالت ض
ال�ائــب العامــة عــى المبيعــات
و/أو ض�ائــب القيمــة المضافــة ،وقليــل مــن الســلع يقتطــع
عليهــا معــدالت ض�يبــة عامــة عــى المبيعــات اقــل مــن
ذلــك ،ومحــدودة جــدا الســلع الـ تـ� ال تخضــع ض
لل�يبــة
ي
ف
العامــة عــى المبيعــات .والخطــورة تكمــن ي� أن الحكومــة
الحاليــة اتخــذت قراراتهــا لفــرض ض�يبــة عامــة عــى
المبيعــات عــى الســلع الـ ت يـ� كانــت تتمتــع بإعفــاءات،
وبذلــك ســتخضع ســلع أخــرى أساســية ض
لل�يبــة العامــة
عــى المبيعــات وبمســتويات متفاوتــة ،األمــر الــذي مــن
شــأنه أن يخــل بمبــدأ العدالــة ض
ال�يبيــة.
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غالبية السلع
والخدمات تخضع
ض
ل�يبة عامة عىل
المبيعات بنسبه
تقارب
هذا اىل جانب المســتويات المرتفعة ض
لل�ائب الخاصة
عــى بعــض الســلع األساســية مثــل المشــتقات النفطيــة
ت
وال� تت�اوح ي ن
ب� ( ،)%46 – 23واالتصاالت ،اىل جانب
ي
ض
وغ�هــا مــن الســلع الـ ت يـ�
ال�ائــب الخاصــة عــى الســجائر ي
تعت�هــا الحكومــة ســلعا كماليــة .ويمكــن إضافــة الرســوم
ب
ش
ت
الجمركيــة الـ يـ� يتــم اقتطاعهــا عــى �ائــح واســعة مــن
الســلع وخاصــة الســيارات الـ ت يـ� تعتـ بـر حاجــات أساســية
للمواطنـ ي ن
ـ� بســبب غيــاب نظــام نقــل عــام كفــؤ.
ف
وتعد الصالحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ي� تحديد
ض
معــدالت ض
وال�ائــب
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات
الخاصة وفق نص المادة ( )6من قانون ض
ال�يبة العامة
عىل المبيعات رقم ( )6لسنة  2000وتعديالته ،البوابة
الـ تـ� أدت اىل رفــع معــدالت ض
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
ـا�ة عنــد
ي
هــذه المســتويات المرتفعــة ،حيــث منحــت هــذه
المــادة مجلــس الــوزراء ســلطة اصــدار أنظمــة خاصــة
تحــدد بموجبهــا مقــدار ونســب هــذه ض
ال�ائــب .وهــذا
تــرك للحكومــة حريــة توســيع قاعــدة الســلع والخدمــات
الخاضعــة ض
لل�يبــة ســواء كانــت ض�ائــب عامــة عــى
المبيعــات أم ض�ائــب خاصــة .ويشــكل هــذا اعتــداء عــى
ف
ن
األرد� الــذي ينــص ي� المــادة ( )111عــى أن
الدســتور
ي
ض
ال�يبــة والرســم ال تفــرض اال بقانــون.
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ف
 ٤اختالل التوازن ي� هيكل إيرادات
ض
ش
ش
المبا�ة
وغ�
ال�ائب
المبا�ة ي

ف
ض
ن
ـاس عــى
إن النظــام ال�يـ ب يـ� ي� األردن مبـ يـ� بشــكل أسـ ي
اي ـرادات ض
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
ـا�ة ،وبصفــة عامــة فإنــه
يتســم باالنحيــاز ض
لل�ائــب غـ يـر المبـ ش
ـا�ة .حيــث تشـ يـر
ـا�ة وخاصــة ض
البيانــات إىل أن ض
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
ال�يبــة
العامــة عــى المبيعــات أصبحــت المصــدر الرئيــس
لإلي ـرادات الحكوميــة حيــث زادت أهميتهــا النســبية مــن
ف
 %10.6خــال الفـ تـرة  ،1988-1985إىل  % 45.8ي�
الفـ تـرة  .2012-2009كمــا ارتفعــت نســبة ض
ال�ائــب غـ يـر
ف
ف
المبـ ش
ـا�ة مــن  %61ي� العــام  2009إىل  %69ي� العــام
ال�يبيــة وغـ يـر ض
 2012مــن إجمــال اإليـرادات ض
ال�يبيــة،
ي
وقاربــت هــذه النســبة  %75مــن مجمــل اإلي ـرادات
ض
ال�يبيــة ،مقابــل  %25عائــدات ض�يبيــة مبـ ش
ـا�ة
ف
ي� نهايــة عــام  .102016وعنــد مقارنــة هــذه النســب
بالمعــدالت العالميــة ،والـ تـ� تقــارب  %50ض
لل�ائــب
ي
ـا�ة و %50ض
لل�ائــب غـ يـر المبـ ش
المبـ ش
ـا�ة ،تتضــح غيــاب
العدالــة بشــكل أ كـ بـر.

ومــن المتعــارف عليــه أن ض
ال�ائــب العادلــة تعتمــد
بشــكل كبـ يـر عــى ض
ـا�ة ض
ال�ائــب المبـ ش
(�يبــة الدخــل)
والتصاعديــة ،باعتبارهــا تدفــع مــن المقتدريــن ،بينمــا
ض
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
ـا�ة تعتـ بـر ض�ائــب غـ يـر عادلــة ألنهــا
تقتطــع عنــد االســتهالك وبنســب متســاوية دون األخــذ
بعـ ي ن
ـ� االعتبــار تفــاوت دخــول دافعيهــا .وهــذا يدفــع
ـاع ،ويقلــل الطلــب
باتجــاه تعميــق التفــاوت االجتمـ ي
ـال يضغــط بشــكل
ـكل عــى الســلع والخدمــات ،وبالتـ ي
الـ ي
ـ� عــى معــدالت النمــو االقتصــادي.
عكـ ي

النسب من مجمل اإليرادات ض
ال�يبية

ض
ي�
 ٥اتساع التهرب ال� ب ي
ويقصــد بالتهــرب ض
ال�يـ ب يـ� الحالــة الـ ت يـ� يقــوم بهــا المكلــف
ً
بدفــع ض
ال�يبــة بعــدم دفــع مــا يســتحق عليــه كليــا أو
ً
جزئيــا ،باســتخدام طــرق وأســاليب تخالــف أحــكام النظــام
ف
ض
ال�يـ ب يـ� ،بالغــش أو االحتيــال .11وقــد وصــل التهــرب ي�
األردن اىل مســتويات مرتفعــة جــدا قاربــت  700مليــون
ض
وال�يبــة
دينــارا ســنويا ،وشــمل ذلــك ض�يبــة الدخــل
العامــة عــى المبيعــات حســب ترصيحــات رســمية ،منهــا
 500مليــون دينــار تهــرب مــن ض�يبــة المبيعــات و200
مليــون دينــار مــن ض�يبــة الدخــل.12
وتعــود األســباب الرئيســية للتهــرب ض
ال�يـ ب يـ� كمــا تــم
ف
ف
االشــارة اليــه ي� موقــع آخــر ي� هــذه الورقــة اىل اســباب
قانونيــة وسياســية واقتصاديــة واالجتماعيــة ،حيــث أن
ضعــف انفــاذ القانــون بســبب ضعــف عمليــات االصــاح
ف
ـياس تلعــب دورا أساســيا ي� نشــوء مراكــز نفــوذ ال
السـ ي
ت
تســتطيع المؤسســات الحكوميــة االقــراب منهــا وانفــاذ
القانــون عليهــا ،هــذا اىل جانــب ضعــف فاعليــة وكفــاءة
األجهــزة الحكوميــة المعنيــة بالتحصيــل ض
ال�يـ ب يـ� ،ســواء
مــن حيــث اإلج ـراءات و/أو العاملـ ي ن
ـ� أنفســهم.

زيادة عدد ش�ائح الدخول الخاضعة
ض
ل�يبة الدخل التصاعدية

ف
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السياسات البديلة والتوصيات:

ف
ن
ـا� منهــا النظــام ض
ت
ال�يـ ب يـ� والـ ت يـ� تــم عــرض أهمهــا ،فــإن ورقــة السياســات هــذه
ي� ضــوء تحليــل المشــكالت الـ يـ� يعـ ي
ســتقدم مجموعــة مــن السياســات ض
ال�يبيــة البديلــة والتوصيــات وبعضهــا متداخــل ،والـ ت يـ� نعتقــد أن مــن شــأنها
ف
المســاهمة ف� اصــاح النظــام ض
ال�يـ ب يـ� ي� األردن باتجــاه مزيــد مــن العدالــة والكفــاءة:
ي
ن ف
األرد� ي� المــادة ( )111والــذي
 .١مــن أجــل تطبيــق أ كـ ثـر فاعليــة لمبــدأ التصاعديــة الـ ت يـ� نــص عليهــا الدســتور
ضي
يعــد مــن أهــم معايـ يـر النظــم ض
ال�يبيــة العادلــة ،نــوص ب ـرض ورة توســيع ش
ال�ائــح ال�يبيــة لتصبــح مــن ()7-5
ي
ف
ض
ش
ش
ـال ،عــى أن تبــدأ
�ائــح متباعــدة ،وليــس ثــاث �ائــح فقــط كمــا هــو عليــه الحــال ي� قانــون �يبــة الدخــل الحـ ي
ـ� ســنويا وتســعة آالف
مــن ســقف أقــل ممــا هــو مطبــق حاليــا بحيــث تبــدأ مــن تســعة اآلف دينــار للشـ
ـخص الطبيـ ي
ف
ن
ـال والبالغــة أربعــة
أخــرى للمعالـ يـ� مــن طرفــه ســنويا ،مــع المحافظــة عــى اإلعفــاءات الــواردة ي� القانــون الحـ ي
آالف دينــار ســنويا ،والمتعلقــة بنفقــات التعليــم والعــاج وفوائــد قــروض اإلســكان والمرابحــة والخدمــات الفنيــة
والقانونيــة ،عــى أن تبــدأ نســب ض
ال�يبــة عــى ش�ائــح الدخــل التصاعديــة مــن  %3وليــس  %7كمــا هــو عليــه الحــال
ف
ض
ـال ،ثــم تتصاعــد بعــد ذلــك حســب معــدالت الدخــل الســنوي ،ومــن شــأن هــذا
ي�
قانــون �يبــة الدخــل الحـ ي
ـ� ض
المقـ تـرح تخفيــض التهــرب ض
ال�يـ بـ� أيضــا ،ويوســع قاعــدة الخاضعـ ي ن
ل�يبــة الدخــل.
ي
ض
ـال ،وتحقيــق
 .2مــن أجـ ضـل زيــادة إي ـرادات �يبــة الدخــل باألرقــام المطلقــة وكنســبة مــن الناتــجض المحـ يـ� فاإلجمـ ي
العدالــة ال�يبيــة ،بــات مطلوبــا العمــل عــى تعزيــز انفــاذ القانــون مــن خــال الم ـ ي قدمــا ي� عمليــة اإلصــاح
ـياس وتقويــة المؤسســات السياســية الدســتورية الرقابيــة ،ووضــع حــد للممارســات خــارج نطــاق الدســتور
السـ ي
ض
ض
والقانــون ،وتطبيــق القانــون عــى الجميــع بمســاواة ،ومــن بينهــا قانــون �يبــة الدخــل وقانــون ال�يبــة العامــة
عــى المبيعــات .باإلضافــة اىل تطبيــق نظــام الفوتــرة الــذي مــن شــأنه اجبــار المؤسســات واألف ـراد المكلفـ ي ن
ـ� عــى
اإلفصــاح عــن تعامالتهــم الماليــة ،باإلضافــة اىل تشــديد العقوبــات عــى المتهربـ ي ن
ـ� ض�يبيــا .هــذا اىل جانــب تعزيــز
فاعليــة وكفــاءة الجهــاز اإلداري العامــل ف� مجــال التحصيــل ض
ال�يـ ب يـ� فنيــا وعدديــا.
ي
ال�يبيــة وتخفيــف العــبء ض
 .3بهــدف تحقيــق العدالــة ض
ال�يـ بـ� عــى ش
ال�ائــح االجتماعيــة المتوســطة والفقـ يـرة
ي
ض
ـا�ة ،والـ تـ� تشــمل ض
وتحقيــق التمايزيــة ف� ض
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
وال�ائــب الخاصــة
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات
ي
ي
والرســوم الجمركيــة ،نــوص بتخفيــض نســبة ض
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات لتصــل اىل  %10بــدال مــن ،%16
ي
وتخفيــض نســب ض
ال�ائــب الخاصــة عــى العديــد مــن الســلع األساســية مثــل المشــتقات النفطيــة واالتصــاالت.
ف
وكذلــك اعفــاء الســلع والخدمــات األساســية مــن ض
ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات لتصبــح ي� متنــاول غالبيــة
ش
ن
ـكل عــى
المواطنـ يـ� مــن ال�ائــح الفقـ يـرة والمتوســطة .والــذي مــن شــأنه التخفيــف مــن الفقــر ،وزيــادة الطلــب الـ ي
ـال ترسيــع عجلــة النمــو االقتصــادي.
الســلع والخدمــات ،وبالتـ ي
ـا�ة اىل ض
ال�يبيــة والتقليــل مــن نســبة ض
 .4مــن أجــل تحقيــق العدالــة ض
ال�ائــب المبـ ش
ال�ائــب غـ يـر المبـ ش
ـا�ة،
ض
ـوص بمراجعــة نــص المــادة ( )6مــن قانــون ال�يبــة العامــة عــى المبيعــات رقــم ( )6لســنة  2000وتعديالتــه،
نـ ي
ف
ض
بتضييــق صالحيــات مجلــس الــوزراء ي� اصــدار أنظمــة خاصــة تحــدد بموجبهــا مقــدار ونســب ال�يبــة العامــة عــى
المبيعــات ض
وال�ائــب الخاصــة ،وإعــادة هــذه الصالحيــة لمجلــس األمــة ،انفــاذا لنــص المــادة ( )111مــن الدســتور
والـ تـ� تؤكــد أن ض
ال�يبــة والرســم ال تفــرض اال بقانــون.
ي

8

ف
ورقة سياسات  /نحو سياسات ض�يبية عادلة ي� األردن

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

قائمة المراجع:
 1وزارة المالية ،ش
الن�ة المالية للحكومة ،تموز .2017
 2المرجع السابق.
ف
 3نرص عبد الكريم ،النظم ض
ال�يبية ي� عدد من الدول العربية من منظور العدالة االقتصادية واالجتماعية ،تموز.2017 ،
 4المرجع السابق.
الن�ة المالية للحكومة ،ش
 5وزارة المالية ،ش
ت�ين أول .2017
ن
األرد� لسنة  ،2011مادة 111
 6الدستور
ي
 7قانون ض�يبة الدخل رقم ( )34لسنة  ،2014الجريدة الرسمية ،المادة  – 9أ 1 -و 2
 8فانون ض�يبة الدخل رقم ( )34لسنة  ،2014الجريدة الرسمية ،المادة -11أ
 9وزارة المالية ،تقارير المالية العامة ،اعداد متفرقة.2016-1990 ،
 10زارة المالية ،تقارير المالية العامة ،اعداد متفرقة.2016-1990 ،
 11الخطيب ،خالد شحادة ،األصول العلمية والعملية ف� المحاسبة ض
ال�يبية ،ط ،1دار حامد ،عمان–األردن ،2008 ،ص .24
ي ض ف
محا�ة ي� غرفة صناعة عمان ،آذار.2017 ،
 12صابر ،بشار( ،مدير عام ض�يبة الدخل والمبيعات)
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