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 بعنوان موقفورقة 

 

 أولوايت تعديل السياسات الضريبية يف األردن

 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية 

 

 2018أاير  28ثنني، عمان، اال

 مدخل

أتيت ورقة املوقف هذه يف ظل النقاش والصراع احملتدم يف األردن منذ أسابيع حول التعديالت اليت اقرهتا احلكومة على قانون 
. وقد عربت العديد من األطراف أصحاب املصاحل عن مواقفها من التعديالت املقرتحة على القانون، آخذة ضريبة الدخل

بعني االعتبار مصاحلها، وهذا هو منطق تطوير السياسات االقتصادية، وهي الطريق الوحيد لتطوير سياسات اقتصادية تقوم 
 خمتلف مكوانت اجملتمع. على التسوايت االجتماعية اليت أتخذ بعني االعتبار مصاحل

، اليت ويف هذا السياق ستقوم هذه الورقة بتقدمي قراءة سريعة جململ السياسات الضريبية يف األردن وليس فقط ضريبة الدخل
وستقوم القراء على ما يطلق عليه معايري "العدالة الضريبية" اليت مت تطويرها  يرتكز حوهلا النقاش والصراع يف الوقت الراهن.

التجربة اإلنسانية الطويلة، واليت حتقق مقاصد فرض الضرائب من جانب، وتعزز االستقرار االجتماعي واالجتماعي عرب 
 والسياسي يف اجملتمعات من جانب آخر.



2 
 

ومن املفيد اإلشارة هنا اىل أنه جرت حماوالت عديدة إلصالح النظام الضرييب يف األردن خالل العقود الثالث املاضية، 
املبيعات والضرائب اخلاصة الضريبة العامة على املتمثلة يف  سع يف فرض الضرائب غري املباشرةالتو لها على تركزت مبجم

مل اليت مت تنفيذها )االصالحية(  اإلجراءاتاال أن جممل على جوهر السياسات الضريبية، عديدة تعديالت  ومت اجراء .وغريها
فما زالت اإليرادات الضريبية كنسبة من الناتج احمللي منها هذا النظام، التشوهات األساسية اليت يعاين  ازالةتساهم يف 

يتم اعتماد ومل  .2016يف عام  %15.5قبل عشر سنوات تقريبا اىل  %22اإلمجايل ضعيفة، ال بل تراجعت مما يقارب 
لتحصيل الضرائب  الةفع بشكل فعال، ومل يتم تطوير أدواتعلى الدخل على االفراد والشركات سياسات ضريبية تصاعدية 

 قيحتقتساهم يف جوهرية اصالحات  أينظام الضرييب تراوح مكاهنا دون وبقيت مالمح ال من املكلفني واملتهربني من دفعها.
  .االجتماعيةالعدالة االجتماعية، وختفف من حدة التفاواتت العدالة الضريبية و 

تتمثل يف أساسية  يف ثالثة مبادئا هفيمكن تلخيصالضريبية  مةنظعدالة األالعاملية اليت حتدد مدى عايري امل أما خبصوص
ومنح إعفاءات لألسر تتعلق إبنفاقهم على التعليم  ،والثروات على دخول األفراد والشركاتالتصاعدية يف الضرائب املباشرة 
واليت واخلدمات اخلاضعة  السلع معدالت الضرائب غري املباشرة املفروضة على التمايزية يف والصحة وغريها، هذا اىل جانب

الضرائب  والرسوم اجلمركية، ابإلضافة اىل التوازن يف هيكل إيراداتوالضرائب اخلاصة تشمل الضريبة العامة على املبيعات 
 املباشرة وغري املباشرة للخزينة.

 

، غري عادل ضريبيا   يعاين منها النظام الضرييب يف األردن، دفعته ليكون نظاما   تمشكال ربعأىل إالورقة توصلت وقد 
  ومتثلت يف:

أن  ية،دبيات االقتصاداالخمتلف  تؤكد: واليت تشمل ضريبة الدخل التصاعدية يف الضرائب املباشرةضعف تطبيق مبدأ . 1
ل الشرائح و ، وفقًا لتعدد وتنوع دخواألرابح على الدخل ائبوخاصة الضر املباشرة  ائبالضر التصاعدية يف الرتكيز على مبدأ 

وقد نص الدستور األردين على ضرورة تطبيق مبدأ التصاعدية يف أهم معايري النظم الضريبية العادلة، هو من  ،ماعيةاالجت
وجذابً  وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية ، وهيلتفاوت االجتماعيا تقليل حيث تساهم التصاعدية يفالنظام الضرييب، 

يراعي قدرة املكلفني على الدفع، وضرورة عدم  ألنه ن األفراد واملواطنني.ستثمارات وتوفري فرص عمل أكرب لفئة كبرية ملال
اإلكثار من فرضها، ومراعاة احلاالت الشخصية للمكلفني، وفرض ضرائب تتماشى وإمكاانهتم املالية تفاداًي للوقوع يف 

 إشكالية التهرب من دفع الضريبة. 
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، (تصاعدية مشوهة)او  (شبه تصاعدية)أهنا ضريبة بقة يف األردن املطضريبة الدخل ووفق هذا املعيار، فإنه ميكن وصف 
ويتجه مقرتح القانون اجلديد اىل ختفيض ألهنا تعتمد ثالث شرائح ضيقة ال أتخذ بعني االعتبار التفاوت يف دخول األفراد، 

وإلغاء إعفاءات آالف أخرى للمعالني،  8آالف دينار سنواي للشخص الطبيعي، يضاف هلا  8حد االعفاء ليصل اىل 
دينار  ألف 12يصل اىل مستوى حجم االعفاء العالج والتعليم وفوائد قروض اإلسكان وغريها من اإلعفاءات. بعد أن كان 

، يضاف هلا إعفاءات مقابل نفقات عالج وتعليم وفوائد قروض طرفهدينار للمعالني من  لفأ 12و ،للشخص الطبيعي
اذ أنه يف اجلانب املتعلق إبلغاء  والقانونية حبد اقصى يصل اىل أربعة االف دينار سنواي.اإلسكان واملراحبة واخلدمات الفنية 
 العدالة الضريبية. مببادئاإلعفاءات ان يؤدي اىل االخالل 

لدخول  %25وتنتهي عند  %5لتبدأ من وتتجه معدالت اقتطاع ضريبة الدخل على األفراد يف مقرتح القانون اجلديد 
. وهذا النموذج فيه مشكلتني، األوىل تتمثل يف ارتفاع ر سنواي، وعلى شرائح ضريبية ضيقةالف دينا 36د عن األفراد اليت تزي

، واألصل أن تبدأ بنسب اقل من ذلك، واملشكلة الثانية %5معدل االقتطاع الضرييب على الشرائح الدنيا واليت تبدأ ب 
ي عليه يف القانون احلايل ويف مقرتحات القانون اجلديد، لتصل اىل أن الشرائح ضيقة، واألصل أن تكون أوسع مما هتتمثل يف 
الف لكل شرحية وتزداد مع تزايد الدخل، وهي أشبه بضريبة تصاعدية على الطبقة الوسطة بشرائحها  30 – 20ما يقارب 

املرتفعة جداً ، حيث ال متايز بني أصحاب الدخول التفاوت االجتماعي األمر الذي يساهم يف تعميقاملختلفة فقط، 
دفع ابجتاه لالقتطاع الضرييب على الطبقة الوسطى سيرتفعة امل ومن املفيد اإلشارة هنا اىل أن النسب. واملتوسطة االرتفاع
  التهرب الضرييب.

 

التمايزية أما املشكلة الثانية اليت يعاين منها النظام الضرييب يف األردن فتتمثل يف التوسع يف الضرائب غري املباشرة وغياب . 2
فيها، واليت تشمل الضريبة العامة على املبيعات والضرائب اخلاصة والرسوم اجلمركية، اذ أن الغالبية الكبرية من السلع 
واخلدمات ختضع القتطاعات ضريبية متقاربة من بعضها البعض، فغالبية السلع ختضع لنسبة ضريبة عامة على املبيعات 

العامة على املبيعات و/أو ضرائب القيمة املضافة، وقليل من  مع معدالت الضرائب ، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة16%
السلع يقتطع عليها معدالت ضريبة عامة على املبيعات اقل من ذلك، وحمدودة جدا السلع اليت ال ختضع للضريبة العامة 

يبة عامة على املبيعات على املبيعات. واخلطورة تكمن يف أن احلكومة احلالية اختذت قراراهتا خالل األشهر املاضية بفرض ضر 
على السلع اليت كانت تتمتع إبعفاءات، وبذلك خضعت سلع أخرى أساسية يف سلة غالبية املستهلكني للضريبة العامة على 

هذا اىل جانب املستوايت املرتفعة  املبيعات ومبستوايت متفاوتة، األمر الذي من شأنه أن خيل مببدأ العدالة الضريبية.
(، واالتصاالت، اىل %46 – 23ى بعض السلع األساسية مثل املشتقات النفطية واليت ترتاوح بني )للضرائب اخلاصة عل
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جانب الضرائب اخلاصة على السجائر وغريها من السلع اليت تعتربها احلكومة سلعا كمالية. وميكن إضافة الرسوم اجلمركية 
ليت تعترب حاجات أساسية للمواطنني بسبب غياب نظام اليت يتم اقتطاعها على شرائح واسعة من السلع وخاصة السيارات ا

نقل عام كفؤ. ويف هذا السياق تعد الصالحيات املمنوحة جمللس الوزراء يف حتديد معدالت الضريبة العامة على املبيعات 
البوابة اليت  وتعديالته، 2000( لسنة 6( من قانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )6والضرائب اخلاصة وفق نص املادة )

أدت اىل رفع معدالت الضرائب غري املباشرة عند هذه املستوايت املرتفعة، حيث منحت هذه املادة جملس الوزراء سلطة 
اصدار أنظمة خاصة حتدد مبوجبها مقدار ونسب هذه الضرائب. وهذا ترك للحكومة حرية توسيع قاعدة السلع واخلدمات 

امة على املبيعات أم ضرائب خاصة. ويشكل هذا اعتداء على الدستور األردين اخلاضعة للضريبة سواء كانت ضرائب ع
 .ن الضريبة والرسم ال تفرض اال بقانون( على أ111المادة ) الذي ينص يف

 

ة، اختالل التوازن يف هيكل إيرادات الضرائب املباشرة وغري املباشر أما املشكلة الثالثة يف النظام الضرييب األردين فتتمثل يف . 3
عامة فإنه يتسم ابالحنياز  بصفةالضرائب غري املباشرة، و  ايرادات إن النظام الضرييب يف األردن مبين بشكل أساسي على

للضرائب غري املباشرة. حيث تشري البياانت إىل أن الضرائب غري املباشرة وخاصة الضريبة العامة على املبيعات أصبحت 
، إىل 1988-1985خالل الفرتة  %10.6زادت أمهيتها النسبية من  املصدر الرئيس لإليرادات احلكومية حيث

يف  %69إىل  2009يف العام  %61. كما ارتفعت نسبة الضرائب غري املباشرة من 2012-2009يف الفرتة  45.8%
 ة، مقابلمن جممل اإليرادات الضريبي %70، وقاربت هذه النسبة من إمجايل اإليرادات الضريبية وغري الضريبية 2012العام 

 تصل. وعند مقارنة هذه النسب ابملعدالت العاملية، واليت 2016عائدات ضريبية مباشرة يف هناية عام  %30 ما يقارب
غياب العدالة بشكل أكرب. ومن املتعارف أكثر مالمح للضرائب غري املباشرة، تتضح  %50للضرائب املباشرة و 50%

أن الضرائب العادلة ر اقتصاداي )وليس الدول اليت تعاين من مشكالت اقتصادية( يف غالبية دول العامل املتقدم واملستقعليه 
، ابعتبارها تدفع من املقتدرين، على مبدا التصاعدية احلقيقيةتعتمد بشكل كبري على الضرائب املباشرة )ضريبة الدخل( و 

ك وبنسب متساوية دون األخذ بعني االعتبار بينما الضرائب غري املباشرة تعترب ضرائب غري عادلة ألهنا تقتطع عند االستهال
تفاوت دخول دافعيها. وهذا يدفع ابجتاه تعميق التفاوت االجتماعي، ويقلل الطلب الكلي على السلع واخلدمات، وابلتايل 

 عكسي على معدالت النمو االقتصادي، ويؤدي اىل التباطؤ االقتصادي.يضغط بشكل 

 

بدفع الضريبة املكلف  الضرييب، ويقصد ابلتهرب الضرييب احلالة اليت يقوم هبا التهربتساع ااما املشكلة الرابعة فتتمثل يف . 4
 يفوقد وصل التهرب  كليًا أو جزئياً، ابستخدام طرق وأساليب ختالف أحكام النظام الضرييب.  ما يستحق عليهعدم دفع ب
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ضريبة الدخل والضريبة العامة على املبيعات ذلك ومشل مليون دينارا سنواي،  700األردن اىل مستوايت مرتفعة جدا قاربت 
مليون دينار من  200مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات و 500، منها حسب تصرحيات رمسية

جتماعية، حيث أن ب قانونية وسياسية واقتصادية واوتعود األسباب الرئيسية للتهرب الضرييب اىل اسبا .ضريبة الدخل
ضعف عمليات االصالح السياسي تلعب دورا أساسيا يف نشوء مراكز نفوذ ال تستطيع ضعف انفاذ القانون بسبب 

، هذا اىل جانب ضعف فاعلية وكفاءة األجهزة احلكومية املعنية وانفاذ القانون عليها املؤسسات احلكومية االقرتاب منها
 ابلتحصيل الضرييب، سواء من حيث اإلجراءات و/أو العاملني أنفسهم. 

 

 اخلالصة 

هنالك ضرورة ملحة إلصالح النظام الضرييب يف األردن، مبا حيقق اهلدفني األساسيني للسياسات الضريبية كأحد أدوات . 1
السياسات املالية، إعادة توزيع الثروة يف اجملتمع وتقليص التفاوت االجتماعي، سواء يف منهجية مجعها من املكلفني أفرادا 

استخدامها كأداة جملتمع على شكل خدمات وحقوق للمواطنني، هذا اىل جانب ومؤسسات، وتوزيعها بشكل عادل على ا
 لتحفيز االقتصاد حنو مزيد من النمو احلقيقي الشامل الذي ينعكس إجيااب على املستوايت املعيشية لكافة املواطنني.

بعضهما البعض، فاذا أردان أن . اإلصالح الضرييب يتطلب إعادة هندسة ضريبة الدخل والضريبة العامة على املبيعات، مع 2
تتحقق العدالة الضريبية واالجتماعية، وأن يتم توزيع العبء الضرييب بعدالة على خمتلف مكوانت اجملتمع، جيب ختفيض 

 معدالت الضريبة العامة على املبيعات يف ذات الوقت الذي نزيد يف االقتطاعات الضريبية على الدخل.

صالحيات جملس الوزراء يف حتديد السلع اخلاضعة للضريبة العامة  ضرييب يف األردن الغاء. كذلك يتطلب اصالح النظام ال3
( لسنة 6( من قانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )6واليت استمدها من نص املادة )على املبيعات والضريبة اخلاصة، 

م مع ما جاء يف الدستور األردين الذي يان( لتتواءب واألعوتعديالته، وإعادة هذه الصالحية اىل جملس األمة )النوا 2000
 .ن الضريبة والرسم ال تفرض اال بقانونأ( على 111ينص يف املادة )

عمليات اإلصالح السياسي وتوسيع نطاق انفاذ القانون على . واإلصالح الضرييب يف األردن يتطلب املضي قدما يف 4
كذلك   واخضاعها للقانون ودفع الضرائب،االقتصادي والسياسي نفوذ لامراكز  اجلميع، ألنه الطريق األساسي يف اضعاف

 اإلجراءات و/أو العاملني أنفسهم.األجهزة احلكومية املعنية ابلتحصيل الضرييب، سواء من حيث رفع كفاءة 


