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مقدمة
ــة يف األردن مســاحة أساســية  احتلــت السياســات الرضيبي
التــي جــرت يف األردن  النقاشــات واحلــوارات  مــن جممــل 
خــال األشــهر املاضيــة. ومل تقتــر النقاشــات عــى السياســيني 
واالقتصاديــني واإلعاميــني، بــل امتــدت لتصــل قطاعــات 
واســعة مــن املواطنــني، باعتبــار أن هــذه السياســات متــس حيــاة 

ــيات.  ــف اجلنس ــن خمتل ــني م ــل واملقيم ــني، ال ب ــع األردني مجي

ــاء  ــف أنح ــب يف خمتل ــة للرضائ ــات الناظم ــد الترشيع وتع
ــية  ــات سياس ــا رصاع ــري حوهل ــي جي ــات الت ــن الترشيع ــامل م الع
ــات  ــة شــديدة بــني خمتلــف الطبقــات والفئ ــة واقتصادي واجتامعي
مســتويات  عــى  مبــارش  بشــكل  تؤثــر  ألهنــا  االجتامعيــة، 
معيشــتهم، وعــى مســارات أعامهلــم كعاملــني بأجــر أو كأصحاب 
ــات  ــذه السياس ــول ه ــراع يف األردن ح ــى ال ــد تنام ــامل. وق أع
ــون خــال شــهر رمضــان  ووصــل اىل الشــارع، اذ متكــن املواطن
املــايض مــن اســقاط مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل الــذي 
ــل  ــك، ب ــون بذل ــف املحتج ــي”. ومل يكت ــة “امللق ــه حكوم اقرت
ــكلت  ــك. وش ــم ذل ــا، وكان هل ــة ذاهت ــقاط احلكوم ــوا بإس طالب
االحتجاجــات االجتامعيــة املذكــورة عنوانــا لرفــض جممــل 
السياســات االقتصاديــة بــام فيهــا الرضيبــة العامــة عــى املبيعــات 
والرضائــب اخلاصــة، وطريقــة إدارة احلكومــات املتعاقبــة للدولــة 

ــا. ــف أبعاده بمختل

وبنيــت آمــال كبــرة عــى حكومــة “الــرزاز” الــذي يمتلــك 
رصيــدا شــعبيا واســعا، اســتنادا اىل ارثــه اإلداري والســيايس 
ــات  ــن املؤسس ــد م ــه يف العدي ــنوات عمل ــال س ــاه خ ــذي بن وال
العامــة وغرهــا، واســتنادا أيضــا اىل رؤيتــه وخطابــه الــذي عــر 
ــن  ــد م ــاركاته يف العدي ــال مش ــبة وخ ــن مناس ــر م ــه يف أكث عن
مؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة، ويف بيــان حكومتــه ملجلــس 
النــواب لنيــل الثقــة اىل جانــب ترحياتــه املختلفــة التــي أعقبــت 
ذلــك وأكــدت عــى أن السياســات الرضيبيــة يف األردن غــر 
عادلــة بشــكل كبــر، بدليــل أن إيــرادات الرضائــب غــر املبــارشة 
للخزينــة تشــكل 74 % مــن جممــل اإليــرادات الرضيبيــة، مقابــل 

ــارشة. ــب املب ــرادات الرضائ 26 % إي

ــت التوقعــات أن يكــون  واســتنادا خلطــاب احلكومــة، كان
مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل حلكومــة “الــرزاز” يتضمــن 
وأن  خاصــة  األساســية،  مفاصلــه  يف  جوهريــة  اختافــات 
ــن  ــد م ــع العدي ــاورات” م ــن “املش ــد م ــرت العدي ــة اج احلكوم
اصحــاب املصالــح، واســتلمت العديــد مــن االقراحــات املكتوبة 
ــد حافــظ عــى ذات املامــح  ــون اجلدي منهــا. اال أن مقــرح القان
األساســية املتعلقــة هبيــكل الرشائــح الرضيبيــة اخلاضعــة للرضيبــة 
لألشــخاص الطبيعيــني وذات النســب املئويــة، وهــي التــي كانــت 
ومــا زالــت تشــكل حمــور الــراع عــى مقــرح قانــون حكومــة 
امللقــي، ال بــل تــم زيــادة رضيبــة جديــدة باســم رضيبــة “التكافــل 
ــى  ــة ع ــع للرضيب ــل اخلاض ــن الدخ ــة 1 % م ــي” بقيم االجتامع
األشــخاص الطبيعيــني، باإلضافــة اىل اإلبقــاء عــى مقــرح رضيبة 
البحــث العلمــي يف قانــون حكومــة “امللقــي”، عــى الشــخصيات 
االعتباريــة بقيمــة %1 حتــت اســم رضيبــة “التكافــل االجتامعــي” 
ــي  ــل ه ــر، وباملجم ــة الفق ــي ومكافح ــث العلم ــات البح لغاي
ــع  ــن مســمياهتا. وهــذا ال يدف ــر ع ــدة بغــض النظ ــب جدي رضائ
ــة يف  ــد تعديــات إجيابي ــون اجلدي ــواء مقــرح القان ــكار احت اىل ان

ــة.  ــاإلدارة الرضيبي ــة ب ــائل املتعلق املس

ــة  ــه حكوم ــذي تبنت ــة ال ــون الرضيب ــودة قان ــت مس ودفع
ــراف  ــة األط ــن غالبي ــاخن م ــاش الس ــودة النق ــرزاز” اىل ع “ال
ــدين  ــع م ــح وجمتم ــاب مصال ــون وأصح ــة، مواطن ذات العاق
ــر  ــارشة وغ ــب املب ــة )الرضائ ــات الرضيبي ــل السياس ــول جمم ح
ــد  ــن النق ــوي م ــايل والق ــتوى الع ــا املس ــارشة(، وكان واضح املب
الــذي تعــرض لــه مقــرح القانــون اجلديــد واحلكومــة، مــا دفــع 
ــة  ــراكات االجتامعي ــية للح ــب األساس ــودة اىل املطال ــد للع العدي
ــية  ــدول السياس ــى ال ــاح يف بن ــب باإلص ــي تطال ــية الت والسياس
ــل  ــاد كمدخ ــة للفس ــة فعال ــة ومكافح ــة واالجتامعي واالقتصادي

ــب. ــع الرضائ ورشط لدف

ويف هــذه الورقــة ســيتم اســتعراض مقــرح القانــون 
ــات  ــة واملامرس ــة الرضيبي ــر العدال ــور ومعاي ــن منظ ــد م اجلدي
الفضــى يف الــدول التــي تعــر العدالــة االجتامعيــة أمهيــة كــرى 
ــع  ــتقرار، ويتمت ــة واالس ــا باملتان ــع اقتصاداهت ــاهتا، وتتمت يف سياس

ــة. ــة االجتامعي ــن احلامي ــال م ــتوى ع ــا بمس مواطنيه
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تعزيز اإلدارة الرضيبية
قــدم مقــرح القانــون اجلديــد للرضيبــة جمموعــة مــن 
ــي  ــي تدفــع باجتــاه حتســني مــن إدارة النظــام الرضيب األســس الت
ــة  ــادة كفــاءة اجلهــاز اإلداري لدائــرة رضيب والتــي مــن شــأهنا زي
الدخــل واملبيعــات وزيــادة فاعليتهــا، باإلضافــة اىل التقليــل مــن 
ــة  ــر دق ــات األكث ــث الصياغ ــي، حي ــرب الرضيب ــات الته عملي
للعديــد مــن املفاهيــم والتعريفــات مثــل الدخــل الصــايف ودخــل 
ــبء  ــل ع ــة اىل نق ــي، إضاف ــرب الرضيب ــم، والته ــف القائ املكل
ــة  ــرة رضيب ــل يف دائ ــرار املتمث ــذ الق ــى متخ ــل ع ــات الدخ اثب
الدخــل واملبيعــات، عــى خــاف مــا هــو معمــول بــه يف القانــون 
ســاري املفعــول، حيــث عــبء االثبــات عــى املكلــف، والــذي 
ــزاز بعــض املكلفــني، واخضاعهــم  شــكل ومــا زال مدخــا البت
لتســويات غــر عادلــة، اىل جانــب أهنــا كانــت ومــا زالــت مدخا 
ملامرســات غــر قانونيــة. ومــن املتوقــع وفــق نائــب رئيــس 
الــوزراء اجــراء تعديــات عــى قانــون أصــول املحاكــامت باجتــاه 
نقــل تبعيــة االدعــاء العــام ملحكمــة البدايــة الرضيبيــة مــن دائــرة 

ــة.  ــة العام ــات اىل النياب ــل واملبيع ــة الدخ رضيب

ــديدها  ــات وتش ــدرج يف العقوب ــو الت ــه نح ــكل التوج وش
عــى املتهربــني رضيبيــا اىل جانــب توجــه احلكومــة نحــو الزاميــة 
ــرب  ــد للته ــع ح ــو وض ــام نح ــوة لألم ــر خط ــدار الفوات اص
ــاء  ــا اىل أن الغ ــاه هن ــدر االنتب ــار، وجي ــع االنتش ــي واس الرضيب
ــول  ــة حص ــن أمهي ــل م ــة يقل ــم والصح ــى التعلي ــاءات ع اإلعف
ــة  ــى الرسي ــة ع ــك املحافظ ــاف اىل ذل ــر. يض ــى فوات ــن ع املواط

ــي.  ــرار قضائ ــا بق ــف عنه ــط الكش ــة، ورب املرفي

تصاعدية مشوهة
لعــل املشــكلة األساســية التــي مل تســتطيع حكومــة “الرزاز” 
جتاوزهــا يف مقــرح القانــون اجلديــد، إرصارهــا عــى احلفــاظ عى 
هيــكل الرشائــح الرضيبيــة ومدياهتــا، اذ مــا زالــت هــذه الرشائــح 
ضيقــة بمديــات تبلــغ مخســة االف دينــارا لــكل رشحيــة، وتقــف 
ــارا  ــف دين ــقف 38 أل ــني بس ــخاص الطبيعي ــول األش ــد دخ عن
لعــام 2019، ومــن ثــم ســتصبح 37 الفــا منــذ بدايــة عــام 2020، 
وهــي تعكــس انحيــازا اجتامعيــا للحكومــة ضــد مصالــح الطبقــة 

ــول  ــاب الدخ ــح أصح ــا، ولصال ــف رشائحه ــطى بمختل الوس
املرتفعــة الذيــن يتمتعــون بنســبة رضيبيــة ثابتــة وغــر تصاعديــة، 
ــد. وباإلضافــة اىل املديــات الضيقــة  وفــق مقــرح القانــون اجلدي
ــي ال  ــة والت ــة التصاعدي ــة للرضيب ــة اخلاضع ــح الرضيبي للرشائ
تعكــس مســتويات الدخــول احلقيقيــة يف األردن، فــإن عــدد 
ــادئ  ــس املب ــذي يم ــر ال ــبيا، األم ــل نس ــرح قلي ــح املق الرشائ
ــي  ــبء الرضيب ــة يف أن الع ــة املتمثل ــة الرضيبي ــية للعدال األساس
ــع  ــة ترتف ــع الرضيب ــبة دف ــول، وأن نس ــاف الدخ ــف باخت خيتل
ــرش  ــبع أو ع ــامد س ــم اعت ــن أن يت ــول. وكان يمك ــاع الدخ بارتف
ــدأ  ــه احلــال قبــل عــام 1995، وبمديــات تب رشائــح كــام كان علي
ــول  ــدالت الدخ ــس مع ــك لتعك ــد ذل ــزداد بع ــن 10 االف وت م

ــع.  ــة يف املجتم احلقيقي

كذلــك، حافــظ مقــرح القانــون اجلديــد عــى انحيــازه اىل 
ــة  ــامل وخاص ــآت األع ــة يف منش ــة املتمثل ــخصيات االعتباري الش
ــا،  ــة عليه ــدأ التصاعدي ــق مب ــم تطبي ــث مل يت ــا، حي ــرة منه الكب
الــذي  االقتصــادي  للقطــاع  تبعــا  ثابتــه  نســب  واعتمــدت 
تعمــل بــه، وهــذا يتناقــض مــع مبــدأ التصاعديــة، أحــد املبــادئ 
األساســية للعدالــة الرضيبيــة، ألن منشــآت األعــامل ليســت 
ــم، وكان  ــث احلج ــن حي ــة م ــي متنوع ــا، وه ــاهبة يف ارباحه متش
ــدأ  ــق مب ــار، وتطبي ــني االعتب ــك بع ــذ ذل ــة أخ ــر عدال ــن األكث م
االعتباريــة، وهــذا ال  الشــخصيات  التصاعديــة عــى مجيــع 
يتعــارض مــع تنويــع نســب االقتطــاع الرضيبــي حســب القطــاع 

ــه. ــل في ــذي تعم ــادي ال االقتص

الرضيبيــة  )النســب(  معــدالت  أن  ذلــك  اىل  يضــاف 
مرتفعــة، حيــث أن البــدء مــن 5 % لرشحيــة الدخــل األوىل التــي 
يــراوح الدخــل فيهــا مــن أكثــر مــن 18 الفــا اىل 23 الفــا للعــام 
ــي  ــنوات الت ــار يف الس ــف دين ــك بأل ــن ذل ــل م ــادم 2019 وأق الق
ــدأ  ــد 25 % للرشحيــة اخلامســة التــي تب تــي ذلــك، واالنتهــاء عن
مــن 38 الفــا، والفــارق بينهــم مــا يقــارب 15 ألــف دينــارا، ويعــد 
ــة  ــر بالطبق ــكل كب ــأنه االرضار بش ــن ش ــا، م ــا مرتفع ــذا عبئ ه
الوســطى. وكان يمكــن البــدء بمعــدالت تقــل عــن ذلــك 
وتتوســع عــى رشائــح أكثــر وأوســع وتصــل اىل 25 % أو أكثــر.

ــي  ــة الت ــول الصافي ــاع الدخ ــان اخض ــياق، ف ــذا الس ويف ه
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تبلــغ 300 الــف دينــارا ســنويا فأكثــر لنســبة اقتطــاع 25 %، 
ــوب  ــة، اذ املطل ــر كافي ــا غ ــح، ولكنه ــاه الصحي ــوة باالجت خط
ــاع  ــب االقتط ــة ونس ــح الرضيبي ــل الرشائ ــر بمجم ــادة النظ إع

ــاه. ــه أع ــر الي ــام اش ــا، ك ــي عليه الرضيب

إعفاءات غري عادلة
القضيــة األخــرى التــي مل تســتطيع حكومــة “الــرزاز” 
ــات  ــاءات نفق ــاء إعف ــى الغ ــا ع ــت يف حفاظه ــا، متثل إصاحه
األرس يف جمــاالت التعليــم والصحــة، وهــذا األمــر ســيزيد 
الضغــوط عــى خمتلــف رشائــح الطبقــة الوســطى، خاصــة 
ــات  ــع قطاع ــا يدف ــة، م ــي متواضع ــم احلكوم ــودة التعلي وأن ج
ــاص،  ــاع اخل ــم يف القط ــس أبنائه ــني لتدري ــن املواطن ــعة م واس
وتقــدر نســبة الطلبــة يف التعليــم املــدريس اخلــاص حــوايل 26 % 
مــن جممــل طلبــة املــدارس يف األردن. كذلــك اســتمرار تواضــع 
جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة يف القطــاع العــام وعــدم 
ــن  ــعة م ــات واس ــع قطاع ــي، يدف ــني الصح ــام التام ــمولية نظ ش
ــة الصحيــة يف القطــاع اخلــاص )املرتفــع  املواطنــني لتلقــي الرعاي
الكلفــة(. وألن التعليــم والصحــة تعــد حقوقــا إنســانية أساســية 
ــر  ــذا غ ــة، وه ــودة مقبول ــا بج ــا ملواطنيه ــدول توفره ــى ال ع
ــني مــن االســتفادة  ــا، فــكان األجــدى متكــني املواطن ــاح حالي مت

ــد. ــون اجلدي ــاءات يف القان ــذه اإلعف ــن ه م

اىل جانــب ذلــك، مل يأخــذ مقــرح قانــون رضيبــة الدخــل 
ــداد  ــدة، وأع ــراد األرسة الواح ــدد أف ــاف ع ــل اخت ــد عام اجلدي
املعالــني فيهــا وقدرهتــم عــى العمــل، ألن إنفــاق األرس الصغــرة 
يقــل عــن إنفــاق األرس املتوســطة والكبــرة، ونحــن هنــا ال 
ــقيقات  ــن والش ــن الوالدي ــل ع ــاء، ب ــن األبن ــط ع ــدث فق نتح
ــل  ــة، مث ــباب خمتلف ــل ألس ــى العم ــن ع ــر القادري ــقاء غ واألش
كبــار الســن أو النســاء غــر الناشــطات اقتصاديــا )بســبب التــدين 
الكبــر للمشــاركة االقتصاديــة للنســاء( أو األشــخاص مــن ذوي 

ــة. اإلعاق

أمــا بخصــوص اإلعفــاءات التــي منحــت يف مقــرح 
الرواتــب  امجــايل  مــن  دينــارا   3500 ألول  اجلديــد  القانــون 
ــا  ــن فهمه ــا يمك ــة، ف ــك املعلولي ــام يف ذل ــهرية ب ــة الش التقاعدي

ــار  ــة مــن كب ــاز ألصحــاب الدخــول العالي خــارج نطــاق االنحي
ــت  ــن كان ــابقني والذي ــاص الس ــاع اخل ــة والقط ــي الدول موظف
ــة  ــب تقاعدي ــى روات ــول ع ــن احلص ــم م ــة، مكنته ــم عالي دخوهل
مرتفعــة، وكان األجــدى واألكثــر عدالــة تطبيــق مبــدأ التصاعديــة 
عــى األشــخاص الطبيعيــني عليهــا. وان اســتخدام مــررات مثــل 
أن املتقاعديــن ال يدفعــون رضائــب، ألهنــم دفعــوا رضائــب أثنــاء 
ــد مــن التجــارب  عملهــم، فهــي غــر صحيحــة، فهنالــك العدي
ــة  ــة للرضيب ــة التــي ختضــع جانــب مــن الرواتــب التقاعدي العاملي
ــن  ــك أن م ــاف اىل ذل ــا. يض ــم تطبيقه ــي يت ــح الت ــا للرشائ وفق
شــأن تطبيــق هــذا االعفــاء، تشــجيع رشحيــة مــن املوظفــني عــى 
ــة  ــب املرتفع ــاب الروات ــني أصح ــر، اذ أن املوظف ــد املبك التقاع
ــع  ــس أو رب ــل اىل مخ ــن أن يص ــي يمك ــاع رضيب ــون القتط خيضع

ــك. ــادي ذل ــد لتف ــم التقاع ــدى هل ــم، فأج رواتبه

ــل  ــن الدخ ــارا م ــف دين ــاء اول 25 أل ــوص اعف ــا بخص ام
اذ  الزراعــي،  النشــاط  املتــأيت داخــل اململكــة مــن  الصــايف 
ــاع  ــم القط ــه دع ــب في ــا نطال ــا زلن ــا وم ــذي كن ــت ال يف الوق
ــألردن،  ــة ل ــة اهلام ــات اإلنتاجي ــد القطاع ــاره أح ــي باعتب الزراع
ــدة  ــده واح ــاره وح ــي باعتب ــاع الزراع ــع القط ــل م اال أن التعام
ــة كــرى، وهنالــك منشــآت  ال يســتقيم، فهنالــك رشكات زراعي
أعــامل صغــرة ومتوســطة، فــكان مــن العدالــة أن تقتــر 
اإلعفــاءات عــى املــزارع ومنشــآت األعــامل الصغــرة واملتوســطة 
ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــرى، ويت ــرشكات الك ــن ال ــا ع والغائه

ــوص. ــذا اخلص ــدارة هب ــع اص ــاص املزم ــام اخل النظ

ــط  ــد رب ــل اجلدي ــة الدخ ــون رضيب ــرح قان ــجل ملق ويس
اإلعفــاءات الرضيبيــة ملنشــآت األعــامل املســجلة يف املناطــق 
التنميــة بقدرهتــا عــى تشــغيل العاملــة والقيمــة املضافــة ألعامهلــا، 
وذلــك لتفــادي اســتخدام البعــض هلــذه املناطــق للتهــرب 

ــن. ــت الراه ــدث يف الوق ــام حي ــي، ك الرضيب

الدولة العميقة ما زالت نافذة
السياســات  العامــة ملجمــل  الصــورة  تكتمــل  ولكــي 
الدخــل  رضيبــة  اىل  النظــر  يمكــن  ال  األردن،  يف  الرضيبيــة 
باعتبارهــا رضيبــة مبــارشة دون فحــص الرضائــب غــر املبــارشة 
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ــة  ــب اخلاص ــات والرضائ ــى املبيع ــة ع ــة العام ــة يف الرضيب املتمثل
والرســوم األخــرى بــام فيهــا الرســوم اجلمركيــة، حيــث اعرفــت 
ــر  ــي يف األردن غ ــام الرضيب ــل النظ ــرزار” أن جمم ــة “ال حكوم
ــة  ــارشة ثاث ــر املب ــب غ ــرادات الرضائ ــكل إي ــث تش ــادل، حي ع
ــوه يف  ــذا التش ــة، وه ــة الدول ــة خلزين ــرادات الرضيبي ــاع اإلي أرب
ــاوت  ــق التف ــذي أدى اىل تعمي ــو ال ــي ه ــبء الرضيب ــكل الع هي
االجتامعــي بشــكل كبــر وملفــت يف األردن، مــا أدى اىل حتميــل 
ــث  ــات، حي ــذه السياس ــاء ه ــطة أعب ــرة واملتوس ــات الفق الطبق
عمــدت احلكومــات املتعاقبــة خــال العقديــن ونصــف املاضيــة 
اىل التوســع يف فــرض الرضائــب غــر املبــارشة، انحيــازا منهــا اىل 
بنــى الدولــة العميقــة )البنــى السياســية االقتصاديــة واالجتامعيــة( 
التــي هيمنــت عــى عمليــة صناعــة السياســات االقتصاديــة 
ــات  ــذه السياس ــة ه ــرة، وملواجه ــك الف ــال تل ــة خ واالجتامعي
شــهد األردن العديــد مــن االحتجاجــات االجتامعيــة والسياســية 
الرافضــة هلــذه السياســات توجــت باالحتجاجــات الشــاملة التــي 
شــهدها األردن يف شــهر رمضــان املــايض، وكان عنواهنــا اســقاط 

ــل. ــة الدخ ــون رضيب ــرح قان مق

ــة مــا زالــت نافــذة،  ــة التقليدي ــدو أن بنــى الدول ولكــن يب
ــي  ــة الت ــات املختلف ــوات والتوجه ــواء األص ــى احت ــادرة ع وق
ــية  ــح األساس ــا، واملام ــرات فيه ــراء تغي ــاول اج ــا وحت تدخله
ــرا  ــة مؤخ ــه احلكوم ــذي قدمت ــل ال ــة الدخ ــون رضيب ــرح قان ملق
ــل عــى ذلــك، فــام زال منحــازا لصالــح أصحــاب الدخــول  دلي
ــاط. ــة النش ــن رشكات متنوع ــني م ــني واالعتباري ــة الطبيعي العالي

مقرتحات لتجاوز الواقع
 رضورة قيــام احلكومــة بإعــان خطــة اصــاح ملجمل . 1

املبــارشة(  السياســات الرضيبيــة )املبــارشة وغــر 
يف إطــار زمنــي حمــدد، يعيــد التــوازن يف هيــكل 
ــة  ــة، مــن خــال ختفيــض الرضيب ــرادات الرضيبي اإلي
ــارب 10%،  ــتويات تق ــات اىل مس ــى املبيع ــة ع العام
وختفيضهــا بشــكل ملمــوس عــن الســلع واخلدمــات 
األساســية لغالبيــة األرس األردنيــة، وضــامن انعــكاس 
ذلــك عــى أســعار هــذه الســلع يف الســوق، وختفيــض 

ــة. ــتقات النفطي ــى املش ــة ع ــب اخلاص الرضائ

ــات . 2 ــي وبمدي ــدي حقيق ــي تصاع ــام رضيب ــامد نظ اعت

واســعة يعكــس مســتويات الدخــول احلقيقيــة يف 

األردن، بحيــث تبــدأ نســب االقتطــاع الرضيبــي مــن 

ــتويات  ــد مس ــي عن ــن %5 وتنته ــل م ــدالت اق مع

أعــى مــن %26 الــواردة يف مقــرح القانــون اجلديــد، 

ــا،  ــا عاملي ــارف عليه ــتويات املتع ــن املس ــرب م ولتق

ــا يف  ــارب 20 عام ــا يق ــل م ــا قب ــت عليه ــام كان وك

األردن.

إقــرار إعفــاءات لنفقــات األرس عــى التعليــم والصحة . 3

ــول،  ــاري املفع ــون س ــال يف القان ــه احل ــو علي ــام ه ك

باإلضافــة اىل األخــذ بعــني االعتبــار عــدد افــراد 

ــقاء  ــن واالش ــاء والوالدي ــن األبن ــني م األرسة املعال

والشــقيقات غــر القادريــن عــى العمل واألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.

إعــادة النظــر باإلعفــاءات غــر العادلــة لبعــض . 4

رشائــح املتقاعديــن باجتــاه اعتــامد مبــدأ التاميــز بينهــم 

ــم. ــدالت دخوهل ــب مع حس

ــاع  ــة للقط ــة الثابت ــاءات الرضيبي ــر باإلعف ــادة النظ 5. إع

الزراعــي باجتــاه اعتــامد مبــدأ التاميــز يف حجــم املنشــآت الزراعيــة 

ــا. ــغيل فيه ــم التش وحج

اســتنادا  الســيايس  6.  اإلرساع يف عمليــات اإلصــاح 

ــامل،  ــى يف الع ــات الفض ــان واملامرس ــوق االنس ــؤرشات حق اىل م

هبــدف تعزيــز أدوار وقــوة املؤسســات الدســتورية واحلفــاظ 

عــى توازهنــا، واجــراء تعديــات يف عمليــات اختيــار كبــار 

موظفــي الدولــة، بــام ينمــي منســوب ثقــة املواطنــني باإلجــراءات 

ــتوياهتا(،  ــى مس ــت اىل أدن ــي وصل ــة الت ــذه الثق ــة، )ه احلكومي

ــات  ــن عملي ــد م ــأنه احل ــن ش ــذي م ــون ال ــيادة القان ــز س وتعزي

ــي. ــب الرضيب ــرب والتجن الته


