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تقرير حالة البالد لعام 2020: دور السياسَتين المالية والنقدية

امللخص التنفيذي
الكساد  أزمة  جوانبها  بعض  يف  تتجاوز  قد  مسبوقة  غير  اقتصادية  أزمة  العالم  يعيش 
الكبير التي حدثت يف ثالثينات القرن املاضي، إذ تشكل جائحة فيروس كورونا املستجد 
)COVID-19( خطرًا كبيرًا ليس على البشرية فقط، وإمنا على اقتصاديات الدول أيضًا، 
لهذا اضطرت كثير من الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حفاظًا على أرواح مواطنيها وذلك 
بوقف أنشطة القطاعني العام واخلاص جزئيًا أو كّليًا للسيطرة على تفّشي الفيروس، مما 
يف  خلل  حدوث  إلى  ذلك  وأدى  أجمع.  للعالم  واالقتصادي  االجتماعي  النظام  على  أّثر 

أسواق الطاقة والعمالت والسلع واملواد االستهالكية واإلنتاجية والطيران وغيرها.

اجلزء  ويرصد  األردن،  يف  والنقدية  املالية  السياستني  حتليل  املراجعة  هذه  تتناول 
وبداية   2019 عام  خالل  احلكومية  واإلجراءات  املالية،  السياسة  اجتاهات  منها  األول 
املتغيرات  على  اجلائحة  وأثر  "كورونا"،  جائحة  خالل  املتخذة  واإلجراءات   ،2020 عام 
االقتصادية  احلزمة  ضمن  ُنفذ  ما  خاصة  السياسات،  بعض  جناعَة  يناقش  كما  املالية، 
املالية انخفاض  البيانات األولية الصادرة عن وزارة  التي أطلقتها احلكومة، فقد أظهرت 
 ،2020 وحزيران  الثاني  كانون  بني  الفترة  خالل   %15.9 بنسبة  احمللية  اإليرادات 
2020 ضمن اإلجراءات  وأعادت وزارة املالية النظر يف أولويات بنود املوازنة العامة لعام 
ملوظفي  املقرة  الزيادات  فُأوقفت  للجائحة،  املتوقعة  املالية  اآلثار  الحتواء  املستهدفة 
التنقالت  وبدل  اإلضايف  العمل  وعالوة  املكافآت  وكذلك  والعسكري،  احلكومي  اجلهازين 
رواتب صرف  وُأوقف  العليا،  الفئات  رواتب  من  نسبة  واقُتطعت  البنزين،   ومخصصات 

"الثالث عشر" و"الرابع عشر" و"اخلامس عشر"، واقُتطع ما نسبته 50% من املستحقات 
املالية للمستخدمني على حساب شراء اخلدمات، وأوقفت التعيينات. ويف جانب التخفيف 
املبيعات  على  العامة  الضريبة  ُخفضت  باجلائحة،  املتأثرة  االقتصادية  القطاعات  على 
للفنادق واملطاعم السياحية لتصبح 8% بداًل من 16%، وُقرر تقسيط املبالغ املستحقة 
على القطاع السياحي لضريبة الدخل، وُسمح للمستوردين بسحب البضائع قبل تأدية 
الرسوم والضرائب. وعلى الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها وزارة املالية إاّل أن االوضاع 
والتهرب  اإلنفاق  ضبط  جانَبي  يف  وخاصة  اإلجراءات،  من  املزيد  إلى  بحاجة  املالية 

الضريبي.

أما اجلزء الثاني من املراجعة فيتتّبع تطورات السياسة النقدية ويقدم تقييمًا موضوعيًا 
وذلك  لألزمة،  استجابًة  سريعًا  املركزي  البنك  حتّرك  إذ  النقدية،  السياسة  الجتاهات 
باتباع سياسة نقدية توسعية من خالل ضخ سيولة إضافية يف السوق املصريف، وتخفيض 
أسعار الفائدة، فضاًل عن تأجيل أقساط القروض للفئات املتضررة، وتخفيض كلف متويل 
ضمان  عموالت  وتخفيض  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  ودعم  املركزي،  البنك  برامج 
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القروض، وعدم إدراج العمالء ضمن قائمة املتخلفني عن الدفع، وعدم حتميلهم العموالت 
يف مجال الشيكات. 

مجال  يف  واإلصالحية  االقتصادية  البرامج  إلى  املراجعة  من  الثالث  اجلزء  ويتعّرض 
األردني  االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة  باستعراض  والنقدية،  املالية  السياستني 
بعض  لتجاهل  تنفيذها،  بدء  منذ  أشهر  ثالثة  بعد  توقفت  والتي   ،)2020-2018(
ترى  بها  خاصة  خطط  إلى  وجلوئها  املقررة  الوطنية  واخلطط  الوزارات االستراتيجيات 
النهضة  مشروُع  اسُتبدل  وقد  جديد".  "مستوى  إلى  اململكة  وتنقل  مسبوقة"  "غير  أنها 
إلى  الهادفة   )2020-2019( احلكومة  أولويات  يتضمن  وهو  التحفيز،  بخطة  الوطني 
حتسني حياة املواطن، وتعهدت احلكومة بتنفيذ هذه األولويات من خالل برنامج زمني 
ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لكن مؤشرات األداء لم تتحقق بالشكل املطلوب على الرغم 
من إطالق رئاسة الوزراء خمس حزم اقتصادية تنفيذية، ثم بدأت جائحة "كورونا" ما 

ل تنفيذ األولويات. أدى إلى تعطُّ

أما اجلزء الرابع من املراجعة فيتابع التوصيات املقّدمة يف تقرير حالة البالد لعام 2019، 
أو دمج  الوحدات احلكومية  إلى وضع خطة بجدول زمني واضح إللغاء بعض  التي دعت 
مشروع  وإطالق  املتشابهة،  والغايات  األهداف  ذات  أو  نفسه  القطاع  يف  العاملة  الوحدات 
بتمويل  احلديدية(  السكك  )كمشروع  الوطني  لالقتصاد  رافعة  يعّد  ضخم  تنموي 
إصالح  برنامج  ووضع   ،2020 عام  موازنة  يف  الرأسمالي  اإلنفاق  مخصصات  من  جزئي 
م لصندوق النقد الدولي، ومراجعة اإلعفاءات الضريبية للمناطق التنموية  وطني يقدَّ
وتلك املمنوحة لتشجيع االستثمار، وإعادة النظر مبعدالت ضريبة املبيعات التي شّوهت 
التجارة  وتنظيم  النفطية،  املشتقات  تسعير  آليات  يف  النظر  وإعادة  الضريبي،  الهيكل 

اإللكترونية.
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المقدمة
تقدم هذه املراجعة عرضًا ألداء السياستني املالية والنقدية، من خالل رصد ما ُنفذ من 
حالة  تقريرا  احتواها  التي  التوصيات  ومتابعة  والسياسات،  واالستراتيجيات  اخلطط 
البالد لعامي 2018 و2019. وتستعرض املراجعة آثار جائحة "كورونا" على السياستني 
املالية والنقدية، وأهم األولويات، وسبل معاجلة أثار اجلائحة واحلد منها ما بعد األزمة، 
واجتاهاتها  االقتصادية  السياسات  مضمون  حتلل  كما  املتاحة،  والفرص  التطوير  وسبل 

والرؤى والتصورات اجلديدة املقترحة، وتقترح التوصيات املالئمة.

أواًل: السياسة المالية 
1.1 اجتاهات السياسة املالية 2020/2019 

اجتهت السياسة املالية يف نهاية عام 2019 إلى املزيد من التشدد، فقد قّلصت احلكومة 
باملخصصات  مرتبطة  ألسباب  تأجيلها  أو  املشاريع  بعض  بإلغاء  الرأسمالي  اإلنفاق 
واألوضاع املالية، ورصدت للنفقات الرأسمالية موازنة تبلغ 1243 مليون دينار يف موازنة 
عام 2019، لكن املوازنة الفعلية بلغت 915 مليون دينار فقط وبنسبة انحراف 26% عن 
املستهدف. وجاء ذلك على الرغم من استهداف قانون املوازنة العامة لذلك العام حتفيز 
النمو االقتصادي، مع اإلشارة إلى أن السياسة املالية اتسمت يف األصل بالتشدد نتيجة 
التنفيذ،  حيز   )2019( الدخل  ضريبة  قانون  بدخول  للحكومة  املستهَدفة  اإلجراءات 
الدولي االنكماشية يف معظمها، فضاًل عن عدم وجود خطط  النقد  ومتطلبات صندوق 

وبرامج جديدة ذات مستوى يحقق منوًا استثنائيًا.

عدد من  وإلغاء  2019 إصالحات هيكلية متثلت يف دمج  عام  نهاية  يف  ونّفذت احلكومة 
إيجابي  بشكل  الدمج  أثر  ينعكس  لم  إذ  وزن،  ذات  تكن  لم  أنها  إاّل  احلكومية،  الوحدات 
العكسي،  كاملزاد  جديدة؛  شراء  أساليب  احلكومة  أدخلت  كما   .2020 عام  موازنة  يف 
العاملية، وأقّرت زيادة رواتب  واالتفاقيات اإلطارية املفتوحة واملغلقة وفق أفضل املعايير 

العاملني يف القطاع العام.

خلطاب  وفقًا  فاستندت  اجلائحة،  بدء  قبل   2020 لعام  املالية  السياسة  اجتاهات  أما 
التكافل  العرش، وهي حتقيق دولة  التي تضمنها خطاب  التوجيهات  إلى   ،2020 موازنة 
والقانون واإلنتاج، وبناء دولة اإلنسان التي تتطلب تعديل النهج االقتصادي مبا يفضي 
وحتسني  املديونية  حجم  وارتفاع  االستثمار  وضعف  والبطالة  الفقر  من  التخفيف  إلى 
اخلدمات العامة يف املجاالت املختلفة ويف مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل، وزيادة 
واملدني، وتوسيع شبكة احلماية االجتماعية،  العسكري  املتقاعدين يف اجلهازين  رواتب 
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 1425 مبلغ  املوازنة  رصدت  االقتصادي،  النمو  تعزيز  سبيل  ويف  اإلجراءات.  وحتسني 
جديدة،  ضرائب  أّي  فرض  بعدم  احلكومة  وتعهدت  الرأسمالية،  للمشاريع  دينار  مليون 
التي  اإلجراءات  واتخاذ  الفوترة،  نظام  وإطالق  واجلمركي،  الضريبي  التهرب  ومبكافحة 
من شأنها تقليل كلفة الطاقة والعقار والعمالة والتمويل. فضاًل عن تخفيض نسب ضريبة 

املبيعات على عدد من السلع ذات األهمية النسبية املنخفضة يف دخل املواطن. 

لقد اشتمل خطاب املوازنة على عدد من األفكار اجلديدة على مستوى التوجهات، أما على 
مستوى النهج فُيالَحظ وجود تشابه بني هذه املوازنة واملوازنات السابقة، رغم أن احلكومة 
التزامها بعدم فرض  املالية قد تغّير بشكل كامل، وذلك يف ضوء  السياسة  نهج  أن  أكدت 
ضريبة جديدة وزيادة الرواتب وإطالق حزم اقتصادية وتخفيض نسب ضريبة املبيعات 
ُيستمد  التي  التقليدية  االفتراضات  على   2020 موازنة  ُبنيت  فقد  السلع.  بعض  على 
املباشرة  اآلثار  لبيان  متكامل  اقتصادي  منوذج  وجود  دون  االقتصادي  النمو  من  أساسها 
االقتصادي  النمو  يبلغ  أن  احلكومة  توقعت  إذ  املستهدفة،  لإلجراءات  املباشرة  وغير 
بناًء  اإليرادات  ُقّدرت  وبالتالي   ،2020 لعام   %4 اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  االسمي 
200 مليون دينار جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل  إلى  النسبة، باإلضافة  على هذه 
اجلديد، و308 مليون دينار تتأّتى من إجراءات أخرى وخاصة يف مجال مكافحة التهريب 

والتهرب الضريبي. 

دراسة  إعادة  خالل  من  التشدد  إلى  املالية  السياسة  اجتهت  "كورونا"  جائحة  بدء  ومع 
أولويات بنود موازنة 2020 التي كانت قد ُأقرت، إذ أوقفت احلكومة الزيادات التي ُصرفت 
ملوظفي القطاع العام، كما أوقفت املكافآت وبدل التنقالت، وذلك للتخفيف من الضغوط 
ع  ر، وتوقُّ ع انخفاض اإليرادات العامة بشكل كبير عن املقدَّ املالية على املوازنة يف ضوء توقُّ

ارتفاع املديونية إلى نسب عالية. 

ووّقعت وزارة املالية يف عام 2020 اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على 
إلى  تخّلصت  أنها  احلكومة  وصّرحت  سنوات،  ألربع  ميتد  دوالر  مليار   1.3 بقيمة  قرض 
زيادة  تستهدف  التي  املالية  اإلصالحات  من  املزيد  لفرض  الصندوق  ضغوط  من  ما  حدٍّ 
اإليرادات من خالل رفع الضرائب واألسعار، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء واملياه يف الوقت 
فق مع الصندوق على إصالحات جوهرية وبرامج لتحسني الوضع االقتصادي  الراهن. إذ اتُّ
اإلنتاجية  القطاعات  على  الكهرباء  أسعار  خفض  بينها  ومن  النمو،  معدالت  وتعزيز 
لتحسني القدرة التنافسية، ووضع خطة خلفض كلف اإلنتاج، وتوجيه اإلعانات املعيشية 
لألسر التي حتتاج إليها فقط، باإلضافة إلى اتخاذ تدابير ملساعدة الشباب والنساء على 

دخول سوق العمل. 
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ورأت احلكومة أن تطبيق برنامج اقتصادي مع صندوق النقد أمر ضروري، وأن األردن من 
دون ذلك لن يستطيع احلصول على مساعدات )قروض ومنح( من الدول الكبرى واملؤسسات 
إلى تخفيض كلفة اإلقراض  البرنامج سيؤدي  أن هذا  الدولية، كما  واملالية  االقتصادية 
تسعير  على  إيجابيًا  بالتالي  وينعكس  للمقرضني،  االمان  من  نوعًا  يعطي  ما  اخلارجي، 
السندات الدولية. ولكن السؤال هنا: هل كان قرار الدخول يف برنامج جديد مع الصندوق 
ناجعًا مع بداية أزمة "كورونا"؟ ال شك أن حاجة االقتصادات إلى برامج التصحيح تزداد 
خالل األزمات، ويف حالة األردن تضاف اجلائحة إلى قائمة األزمات التي شهدها االقتصاد 
األردني خالل العقد املاضي والتي أرهقته وضّيقت أفق السياسات االقتصادية، إذ اجّته 
إلى  املالية  املؤشرات  املالية يف ضوء وصول بعض  استدامة األوضاع  إلى  السياسات  تركيز 
مستويات حرجة مقابل استهداف السياسات التوسعية لدعم النمو االقتصادي. وعليه، 
السياسات االقتصادية  الصندوق هو مدى جناعة  الدخول يف برنامج مع  فإن األهم من 
املستهَدفة من البرنامج والتي ال بد أن تأخذ بعني االعتبار وبشكل عميق آثار اجلائحة 

على االقتصاد. 

2.1 اإليرادات العامة للحكومة املركزية 
سعت احلكومة من خالل برامج اإلصالح املالي، إلى تعزيز إيرادات املوازنة العامة من خالل 
مْجدية،  غير  كانت  اإلجراءات  هذه  أن  إاّل   ،2019 عام  حتى  الضرائب  من  املزيد  فرض 
فرغم نفاذ التعديالت على قانون الضريبة لعام 2019، انخفضت اإليرادات العامة لعام 
2019 مببلغ 85 مليون دينار )أو ما نسبته 1.1% عن مستواها لعام 2018(، لتصل إلى 
7754 مليون دينار يف موازنة عام 2019، علمًا بأن املستهدف يف موازنة عام 2019 كان 
منو اإليرادات العامة مبقدار 9.8%، على الرغم من منو االقتصاد يف عام 2019 بالنسبة 
نفسها لعام 2018. وقد بررت احلكومة ذلك بأن ارتفاع اإليرادات الضريبية سينعكس يف 
عام 2020، فتوقعت وزارة املالية ضمن قانون املوازنة لعام 2020 ارتفاع اإليرادات العامة 
املقّدرة مببلغ 807 مليون دينار أو ما نسبته 10.4% عن مستواها لعام 2019 لتصل إلى 
8561 مليون دينار يف موازنة عام 2020، وهو ما كان من الصعب حتقيقه بسبب املبالغة 
يف توقع اإليرادات يف األصل وقبل تأثير أزمة "كورونا" كما يوضح اجلدول رقم )1(، إذ إن 
2019. وبررت وزارة املالية هذا  معدالت النمو كانت لن تزيد عن معدالت النمو يف عام 
االرتفاع بأنه ناجت عن ارتفاع اإليرادات احمللية مبقدار 788 مليون دينار )11.3%( لتصل 
إلى 7754 مليون دينار )280 مليون دينار جراء النمو االقتصادي، و200 مليون دينار 
جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل اجلديد، و308 مليون دينار من اإلجراءات األخرى 

وخاصة يف مجال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي(.
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اجلدول رقم )1(: 
تطور اإليرادات العامة للحكومة املركزية

201820192020
كانون األول- تشرين 

األول
20192020موازنةفعلّيموازنةفعلّي

اإليرادات 
العامة

7839.68609.97754.38560.96045.55867.0املقدار
178.5-85.3806.697-414.3770.3التغير

2.95-1.110.41.6-5.69.8معدل منو )%(

اإليرادات 
احمللية

6944.98009.96965.977545838.25161.2املقدار
677.7-227.5106521809.1154التغير

7.9-3.415.30.311.72.7معدل منو )%(
894.7600788.4806.9207.3705.8املنح

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين الثاني 2020.

وبتحليل األرقام املستهدفة يف موازنة عام 2020 دون تأثير أزمة "كورونا"، يظهر أنه من 
الصعب حتقيق هذه اإليرادات، ألن الفرضيات التي اسُتند إليها يف التقدير هي تقريبًا 
الذي  األمر   ،2019 لعام  احمللية  اإليرادات  تقدير  يف  اعُتمدت  التي  نفسها  الفرضيات 
ُيظهر مبالغًة يف تقدير اإليرادات احمللية يف موازنة عام 2019. وبافتراض بقاء الظروف 
لعام  أن تبقى اإليرادات احمللية  ع  ُيتوقَّ أزمة "كورونا"،  تأثير  2019 دون  كما هي يف عام 
2020 عند مستواها يف عام 2019 تقريبًا، وتبلغ قيمتها حوالي 6.9 مليار دينار، ومن 
هنا َتظهر املبالغة يف تقدير اإليرادات احمللية يف املوازنة العامة لعام 2020. وتؤثر عدم 
دقة التقديرات يف إعداد املوازنة العامة للحكومة املركزية على جودة التخطيط، وتبعًا 
لذلك ال بّد من تعزيز أسس تقدير املوازنة من خالل اللجوء إلى وسائل علمية دقيقة، 

كاستخدام النماذج القياسية املبنية على حتليل السالسل الزمنية.

وأداء  االقتصادي  النمو  على  "كورونا"  ألزمة  السلبية  اآلثار  االعتبار  بعني  ُأخذ  ما  وإذا 
القطاعات االقتصادية وحركة التجارة اخلارجية وبالتالي على اإليرادات احمللية وخاصة 
خالل شهور آذار ونيسان وأيار من عام 2020 وبدرجة أقل حدًة خالل الفترة الالحقة وما 
مت بالسماح جزئيًا للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالعمل إلدامة دوران عجلة 
ع أن تتأثر حصيلة ضريبة الدخل بدرجة أقل من تأثر حصيلة ضريبتي  االقتصاد، ُيتوقَّ
املبيعات واجلمارك يف عام 2020، لكون ضريبة الدخل جلزٍء من الشركات يف عام 2020 
تعتمد على أرباح تلك الشركات يف عام 2019، وبالتالي فإن حصيلتها ستتأثر بشكل أكبر 
يف عام 2021، مع اإلشارة إلى أن ضريبة املبيعات لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط عامليًا، 
ألن الضرائب على املشتقات النفطية مقطوعة وال ترتبط بأسعارها، ولكن هذه الضريبة 
ستتأثر سلبًا جراء انخفاض االستهالك بسبب األزمة، لهذا ستنخفض اإليرادات احمللية 
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بشكل كبير.

املركزية  إليه يف اجلدول رقم )1(، انخفضت اإليرادات احمللية للحكومة  وكما هو مشار 
من  األولى  العشرة  الشهور  خالل   %7.9 انخفاض  بنسبة  دينار،  مليون   677.7 مبقدار 
ع أن تبلغ اإليرادات احمللية  2019. وعليه، ُيتوقَّ 2020 عن الفترة املماثلة من عام  عام 
6565 مليون دينار، أي بانخفاض مقداره حوالي 1188 مليون دينار أو ما نسبته %15 
ر يف موازنة عام 2020، ويتوزع هذا االنخفاض بني 788 مليون دينار  عن مستواها املقدَّ

جراء املبالغة يف تقدير اإليرادات و400 مليون دينار نتيجة ألزمة "كورونا". 

ومن جانب آخر، اتخذت احلكومة خطوات مهمة يف مجال التهرب الضريبي، فقد أجريت 
تعديالت على قانون الضريبة يف عام 2018 ملالحقة التهرب الضريبي واجلمركي وزيادة 
اإليرادات العامة للخزينة، وذلك بعد أن ُقّدر حجم التهرب الضريبي واجلمركي يف األردن 
املنافذ احلدودية منذ عام  الدنانير. فشّددت احلكومة قبضتها على  املاليني من  مبئات 
2019 وفرضت عقوبات رادعة ملنع التهربب، وخاصة تهريب "الدخان" الذي ظّل من أكبر 
تفتيشية  جوالت   2020 عام  بداية  منذ  احلكومة  نفذت  كما  أمامها.  املاثلة  التحديات 
لتدقيق حسابات شركات كبرى ومراجعتها، ودققت اإلقرارات الضريبية املقدمة من كبار 
اجلدير  ومن  املتهربني،  ومالحقة  التهرب  مع  التعامل  يف  التشدد  نهج  واتخذت  املكلفني، 
ذكره أن هذه العملية تتطلب جهدًا كبيرًا وحمالت توعية مستمرة، مثلما تتطلب إصالحًا 
العاملني  سلوك  ومراقبة  قدراتها،  وتطوير  الضرائب،  بجمع  املعنية  للمؤسسات  مستمرًا 

فيها.

اإلجراءات املالية لعام 2019
تخفيض الضريبة اخلاصة على السيارات التي تعمل كليًا على الكهرباء.  •

إلغاء ضريبة الوزن على املركبات واالستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة السيارة.  •

إجراء تعديالت على نسب االستهالك للسيارات املستعملة وغير املستعملة.  •

إجراءات بهدف تنشيط سوق العقار، من أبرزها إعفاء أي عقار ال تزيد مساحته عن   •
150 مترًا مربعًا من الرسوم، وتخفيض رسوم التسجيل ونقل امللكية للشقق واألراضي 

بواقع 50% حتى نهاية عام 2020. 

زيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريني احملالني على التقاعد قبل تاريخ 1   •
حزيران 2010.

صدور نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير األردنيني لسنة 2019.  •
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فرض رسوم على شحنات األلبسة واألحذية وألعاب األطفال واملواد الغذائية املشتراة   •
إلكترونيًا.

ضريبة  فرض  يتضمن   ،2019 لسنة  اخلاصة  الضريبة  لنظام  معدل  نظام  إقرار   •
مقطوعة على احملروقات واملشتقات النفطية.

إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعية حتى نهاية عام 2020.  •

منح إعفاءات ضريبية وجمركية بشكل كامل حلافالت نقل الطلبة اخلصوصية املراد   •
استبدالها.

منح إعفاءات ضريبية وجمركية بشكل كامل حلافالت النقل السياحي املراد استبدالها.  •

متديد تخفيض الضريبة اخلاصة املمنوح للسيارات التي تعمل بالكهرباء كليًا، لتصبح   •
خاضعة لضريبة خاصة بنسبة %25. 

تخفيض الضريبة العامة على املبيعات على 61 سلعة أساسية خاضعة لنسبة %10   •
أو 16% لتصبح 4%، وقد شملت القائمة اللحوم املعّلبة، والسمك، واجلنب، واملعكرونة 
أقالم  إلى  باإلضافة  الطماطم،  ومعجون  الطعام،  وملح  والفواكه،  واخلضراوات، 

الرصاص.

السياسات احلكومية يف جانب اإليرادات يف ظل أزمة "كورونا"
 %8 لتصبح  السياحية  واملطاعم  للفنادق  املبيعات  على  العامة  الضريبة  تخفيض   •
العقبة  منطقة  يف  السياحية  واملطاعم  الفنادق  ذلك  من  )ُيستثنى   %16 من  بداًل 
االقتصادية اخلاصة، إذ بقيت الضريبة )7%، وتخفيض ضريبة اخلدمات للمطاعم 

السياحية والفنادق لتصبح 5% بدال من %10.

تقسيط املبالغ املستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام 2019 دون   •
أو فوائد، ووفق جدول زمني بنسب سداد متصاعدة، للفتره من متوز وحتى  غرامات 

كانون األول 2020.

السماح للمستوردين بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب املتوجبة عليها يف   •
حاالت الطوارئ.
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3.1 النفقات العامة للحكومة املركزية
شهدت النفقات احلكومية املركزية تضخمًا كبيرًا خالل السنوات العشر األخيرة، وهذه 
وخاصة  النفقات  لضبط  احلكومة  استهداف  من  بالرغم  مستمر  ازدياد  يف  النفقات 
اجلارية  النفقات  ارتفاع  إلى   )2( رقم  اجلدول  ويشير   .2011 عام  بعد  ما  للفترة 
عام  موازنة  يف  دينار  مليار   8.3 إلى  لتصل   2019 لعام  مستواها  عن   %5.5 بنسبة 
2020، األمر الذي يشير  86.7% من النفقات العامة لعام  2020 مشّكلًة ما نسبته 
على  اجلارية  النفقات  لصالح  العامة  املوازنة  يف  املزمن  الهيكلي  اخللل  استمرار  إلى 
حساب النفقات الرأسمالية. وكما هو واضح يف اجلدول نفسه، ترصد احلكومة نفقات 
رأسمالية ثم تتراجع عنها يف نهاية العام، إذ بلغ الفرق ما بني املرصود يف موازنة عام 

2019 واملتحقق فعاًل 328 مليون دينار.

اإلجراءات املالية بداية عام 2020 )قبل تأثير اجلائحة(
لسنة  للمتقاعدين  املعيشة  غالء  عالوة  لتعليمات  املعدلة  التعليمات  على  املوافقة   •

.2020

رفع الضريبة اخلاصة املفروضة على السيارات الهجينة بواقع 5 نقاط مئوية لتصبح   •
.%40

صرف عالوة بقيمة ال تزيد عن 220 دينارًا، بدل إعانة شهرية لكل متقاعد عسكري   •
فاقد البصر يحتاج ملن يعينه على ممارسة حياته اليومية.

ومن جانب آخر، فإن انخفاض مرونة اإلنفاق التوافقية التي تربط منو النفقات احلكومية 
النمو  معدالت  تعزيز  على  سلبية  انعكاسات  إلى  أدى  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  بنمو 
االقتصادية.  للدورات  املعاكسة  املالية  السياسات  استخدام  على  والقدرة  االقتصادي 
ويعود استمرار هذا اخللل أيضًا إلى االدعاء بصعوبة تخفيض اإلنفاق اجلاري، وخصوصًا 
خدمة  ونفقات  واألمنية،  والعسكرية  املدنية  األجهزة  يف  للعاملني  واألجور  الرواتب  بند 

الدين، وبقية بنود اإلنفاق اجلاري التي توصف باجلمود. 
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اجلدول رقم )2(: 
تطور النفقات العامة للحكومة املركزية

 201820192020
كانون األول- تشرين 

أول
20192020موازنةفعلّيموازنةفعلّي

إجمالي 
اإلنفاق

8567.39255.58812.79606.97178.67375.4املقدار

394.1688.2245.4794.2371.6196.8التغير

4.88.02.99.05.52.7معدل منو )%(

النفقات 
اجلارية 

7619.68012.97897.28333.96581.96899.2املقدار

506.6393.3277.6436.7390.1317.3التغير

7.15.23.65.56.34.8معدل منو )%(

النفقات 
الرأسمالية

947.71242.6915.51273596.7476.2املقدار

120.5-18.7-32.2357.5-112.5294.9-التغير

20.2-3.0-3.439.0-10.631.1-معدل منو )%(

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين الثاني 2020.

النظر  إعادة  من  بد  ال  التي  الهدر  جوانب  من  العديد  على  اجلارية  النفقات  وتشتمل 
اإلضايف  والعمل  للمكافآت  وعادلة  واضحة  ومعايير  ضوابط  وضع  الضروري  فمن  فيها، 
وبدل التنقالت وعالوة النقل، وربط ذلك باألداء، وتنبغي مراجعة الهياكل الوظيفية يف 
املؤسسات والوزارات، وإلغاء ودمج الوزارات واملؤسسات ذات األثر الكبير على املوازنة، وعدم 

االكتفاء بدمج املؤسسات ذات األثر البسيط على املوازنة.

أنها  إاّل  املوازنة،  الهدر يف بعض بنود  الرغم من استهداف احلكومة احلد من أوجه  وعلى 
لم تنجح يف عدد منها، نظرًا لتأجيل العديد من الوزارات والدوائر احلكومية دفع بعض 
املبالغ املستحقة على بعض البنود التي مت ترحيلها إلى موازنتها للعام الالحق و/ أو جلوئها 
املعاجلة  العمل على  الضروري  الرأسمالية. وعليه، من  إلى تسديدها من خالل موازنتها 
قة  ومعمَّ لة  مفصَّ دراسة  يستدعي  ما  وهو  التشغيلية،  النفقات  يف  الهدر  ملظاهر  الفعلية 
لتحديد مظاهر الهدر والتي يأتي يف مقدمتها االمتيازات الوظيفية التي تعود يف معظمها 
بالنفع املباشر على عدد من موظفي الوزارات والدوائر احلكومية وخاصة موظفي الفئة 
احملروقات  على  إنفاق  من  ذلك  يعنيه  مبا  احلكومية  السيارات  استخدام  مثل  العليا، 
إلى حصول  إضافة  السيارات،  لهذه  للعمل سائقني  موظفني  باستخدام  والهدر  والصيانة 
موظفي القيادة العليا على أجهزة هواتف خليوية وتغطية قيمة فواتير الهاتف الشهرية 

على حساب اخلزينة العامة، وكذلك توفير بعض املباني لغايات السكن لبعض املوظفني.

الطارئة  النفقات  قيمة  ارتفعت  "كورونا"،  جائحة  خالل  اإلنفاق  بنود  تأثر  إطار  ويف 
األدوية  نفقات  وارتفعت  وسالمتهم،  املواطنني  صحة  على  للحفاظ  التدابير  مجال  يف 
2020 والتي  115 مليون دينار يف موازنة عام  واملستلزمات الطبية التي ُقدرت بحوالي 
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ع أن تشهد مزيدًا من االرتفاع ملواجهة الوباء. وقد أجرت وزارة املالية مناقالت مالية  ُيتوقَّ
لغايات  "كورونا"، وذلك  أزمة  التي ُخفضت جراء  والرأسمالية  النفقات اجلارية  بنود  من 
تغطية النفقات الطارئة التي تسببت بها األزمة، ولعل من أبرزها النفقات املترتبة على 
واحلفاظ  الفيروس  انتشار  ملنع  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية  الصحية  اإلجراءات 
الفقيرة واحملتاجة وخاصة  إعانة األسر  املواطنني وسالمتهم، وكذلك نفقات  على صحة 
تقدمي  جانب  إلى  األزمة،  فرضتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  بسبب  سلبًا  تأثرت  التي 
الدعم املادي للمواطنني ومن ضمنهم عمال املياومة لتمكينهم من تأمني احتياجتهم من 
نظرًا  والعسكري  املدني  للجهازين  التشغيلية  النفقات  زيادة  إلى  إضافة  والغذاء،  الدواء 

لدورهما األساسي يف تنفيذ العديد من اإلجراءات احلكومية ملكافحة الفيروس. 

ويف ضوء ذلك اتخذت وزارة املالية اإلجراءات التالية يف جانب النفقات للتخفيف من آثار 
اجلائحة على األوضاع املالية: 

•  وقف العمل بالزيادة املقررة ملوظفي اجلهاز احلكومي وضباط وأفراد القوات املسلحة 
2020 وحتى نهاية  األردنية، وبالنظام املعدل لنظام رتب املعلمني بدءًا من شهر أيار 

العام.

•  اقتطاع نسبة من رواتب الفئات العليا يف الدولة اعتبارًا من راتب شهر نيسان.

•  وقف املكافآت وعالوة العمل اإلضايف جلميع املوظفني املشمولني ببالغات العطلة أثناء 
فترة العمل بقانون الدفاع، الذين تزيد رواتبهم اإلجمالية عن 1300 دينار، على أاّل 

يقل إجمالي راتب أّي منهم بعد االقتطاع عن ألف دينار.

التي  الشركات  إدارة  مجالس  يف  احلكومة  ممثلي  تنقالت  وبدل  مكافآت  صرف  وقف    •
تساهم فيها وشركة إدارة املساهمات احلكومية والشركات التابعة لها.

•  وقف صرف رواتب )الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر( يف الشركات اململوكة 
بالكامل للحكومة وشركة إدارة املساهمات احلكومية والشركات التي تزيد نسبة متلك 

احلكومة أو شركة إدارة املساهمات احلكومية فيها عن 50.%

الوزارات  يف  العاملني  املوظفني  جلميع  الشهرية  التنقل  وبدالت  النقل  عالوة  وقف    •
والدوائر احلكومية أو أّي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو 

يف الشركات اململوكة بالكامل للحكومة.

•  وقف صرف مخصصات البنزين الشهرية ملركبات املوظفني الذين يستخدمون مركبات 
حكومية.
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شراء  حساب  على  للمستخَدمني  املالية  املستحقات  من   %50 نسبته  ما  اقتطاع    •
ببالغات  واملشمولني  أخرى  بنود  أّي  حساب  على  أو  املكافأة  حساب  على  أو  اخلدمات 
العطلة أثناء العمل بقانون الدفاع ممن ال يتقاضون رواتب تقاعدية، وإيقاف صرف 

املستحقات ملن يتقاضون رواتب تقاعدية.

العامة  الرسمية  واملؤسسات  والدوائر احلكومية  الوزارات  التعيينات يف جميع  إيقاف    •
عمان  وأمانة  للحكومة  اململوكة  والشركات  والسلطات  والهيئات  العامة  واملؤسسات 

الكبرى والبلديات حتى نهاية عام 2020.

4.1 العجز/ الوفر للحكومة املركزية
يأتي عجز املوازنة العامة من عامَلني رئيسني نظريًا، األول "العجز الهيكلي" الناجم عن 
وجود خلل يف تركيبة املوازنة العامة أو املالية العامة للدولة. وتعاني مالية احلكومة من 
عجز هيكلي مستدام ناجت عن اخللل يف تركيبة املوازنة العامة أو يف تركيبة املالية العامة 

للدولة.

العامل اآلخر فمرتبط بالدورات االقتصادية، إذ ال بد أن تزيد احلكومة إنفاقها يف  أما 
مع  تسير  املالية  السياسة  ولكن  الرواج،  فترات  يف  النفقات  تقليل  مقابل  الكساد  فترات 
الدورة االقتصادية يف األردن، إذ كانت تتقشف وتخّفض النفقات يف حالة انخفاض النمو، 
بشقيها  املديونية  وبالتالي  العجز  وفاقَم  األردني  االقتصاد  تراجع  إلى  أدى  الذي  األمر 
الداخلي واخلارجي، ما شّكل ضغطًا دائمًا ومستمرًا على النفقات العامة واملتمثلة بخدمة 

الدين املديونية )الفوائد(.

ر يف موازنة عام 2019  وقد شهد العجز بعد املنح يف عام 2019 ارتفاعًا كبيرًا عّما هو مقدَّ
بحوالي 413 مليون دينار )64%(، وجاء ذلك نتيجة املبالغة يف تقدير اإليرادات العامة. 
ولكن   ،2019 عام  يف  مستوياته  من  قريبًا  العجز  يبقى  أن   2020 عام  ميزانية  وتتوّقع 
الستة  األشهر  خالل  دينار  مليون   1075 بلغ  "كورونا"  جائحة  لتداعيات  نتيجة  العجز 
األولى من عام 2020 مقارنًة مع 567 مليون دينار خالل الفترة املماثلة من العام السابق.
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اجلدول رقم )3(: 
تطور العجز/ الوفر للحكومة املركزية

كانون األول- تشرين األول201820192020 

20192020موازنةفعلّيموازنةفعلّي
العجز/ الوفر 

1508.4-1133.1-1046-1058.4-645.6-727.7-بعد املنح

375.3-273.7-330.712.4-7445.582.1التغير يف العجز
معدل منو يف 

1.231.833.1-11.345.4-91.1-العجز )%(

GDP 2.42.13.33.24.35.8نسبة من

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين الثاني 2020.

5.1 الرصيد القائم للدين العام
ارتفع الرصيد القائم للدين العام بشكل كبير خالل العقد املاضي، من 11 مليار دينار يف 
2019، وما يزال يف ارتفاع مستمر، إذ وصل يف  2009 إلى 30.1 مليار دينار يف عام  عام 
32.4 مليار دينار )103.4%( )25.8 مليار دينار باستثناء ما  نهاية تشرين األول إلى 
الضمان االجتماعي )82.3%((، وذلك رغم اجلهود احلكومية وبرامج صندوق  يحمله 
إلى  إذ لم يتحقق هذا األمر نتيجة   ،%80 الدين ألقل من  الدولي خلفض نسبة  النقد 
يف  موضح  هو  وكما  اإلجمالي.  احمللي  الناجت  يف  النمو  وانخفاض  القائم  الرصيد  ارتفاع 
احمللي  الناجت  ومنو  احلكومة  دين  إجمالي  منو  نسبة  بني  الفرق  فإّن   ،)4( رقم  اجلدول 
ع أن يكون أثر اجلائحة  االسمي كان موجبًا، بينما ال بد أن يكون صفرًا أو سالبًا. وُيتوقَّ
على املديونية عاليًا وذلك يف ضوء توقع تراجع النمو يف الناجت احمللي اإلجمالي، وبالتالي 
ع ارتفاع نسبة الدين إلى الناجت بواقع 10% لتصل إلى حدود 110% يف نهاية  من املتوقَّ

عام 2020.

وال ُيعزى ارتفاع املديونية إلى عجز احلكومة املركزية فقط، فقد أدت عجوزات الوحدات 
احلكومة  بكفالة  االستدانة  خالل  من  العام  الدين  تفاقم  إلى  املوازنة  خارج  احلكومية 
الوحدات  من  وغيرهما  املياه  وسلطة  الوطنية  الكهرباء  شركة  عجز  تفاقم  نتيجة 

احلكومية.

وقد أصدرت احلكومة سندات دولية يف شريحتني بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دوالر، 
الشريحة  تتضمن  تصريحاتها،  بحسب  للجائحة  االقتصادية  التداعيات  على  للتغلب 
خمس  استحقاق  وفترة   %4.95 قدره  بعائد  دوالر  مليون   500 بقيمة  سندات  األولى 
 %5.85 بعائد  دوالر  مليار   1.25 بقيمة  سندات  الثانية  الشريحة  وتتضمن  سنوات، 
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وفترة استحقاق عشر سنوات. ووفقًا لوزارة املالية، فإّن الطلب على االكتتاب فاق املعروض 
بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب اإلصدار عروضًا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دوالر، 
وهو ما يعّد دلياًل على استقرار املالية العامة، باإلضافة إلى ضخ سيولة للقطاع اخلاص 
بتسديد متأخرات راكمتها كّل من احلكومتني احلالية والسابقة. وتشمل تلك املتأخرات 

ديونًا مستحقة ملستشفيات ومقاولني وشركات طاقة وشركات للمستحضرات الطبية. 

وبالرغم من اإلصدار األخير لسندات اليوروبوندز اخلارجية، إال أنه مت تسديد سندات 
مت  وكذلك   ،2020 األول  تشرين  شهر  نهاية  يف  دوالر  مليار   1.25 بقيمة   يوروبوندز 
تسديد الدفعة األخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي )SBA( خالل شهر آب من عام 

 .2020

نسبته  ما  أو  دينار  مليون   141 بحوالي  العام  الدين  فوائد  مخصصات  ارتفعت  وقد 
مشّكلًة   ،202 لعام  دينار  مليون   1254 إلى  لتصل   2019 عام  يف  مستواها  عن   %6.4
املوازنة  الفواتير على  2020، وهي من كبرى  النفقات اجلارية لعام  15% من  ما نسبته 
العامة، إضافة إلى ارتفاعها املستمر نتيجة ارتفاع حجم املديونية العامة من جانب، ويف 
ظل االجتاه احمللي والعاملي لرفع هياكل أسعار الفائدة من جانب آخر، وُيالَحظ أن معدل 
الفوائد املدفوعة على الدين اخلارجي أقل من نظيره على الدين الداخلي، إذ بلغ املتوسط 
البسيط ملعدل الفائدة على الدين الداخلي 4.2%، يف حني كان معدل الفائدة البسيط 

ْين اخلارجي حوالي %3.5.  على الدَّ
اجلدول رقم )4(: 

ر الدين العام )موازنة ومكفول( تطوُّ

 2016201720182019
2020

تشرين األول
إجمالي دين احلكومة املركزية/ موازنة 

26,09327,26928,30830,07632,446ومكفول 

)%(GDP 93.894.394.496.7103.4نسبة من
دين احلكومة بعد استثناءات ما 

يحمله صىدوق استثمار أموال الضمان 
االجتماعي

21,88822,30622,64923,95925,828

)%(GDP 77.375.974.375.882.3نسبة من
الفرق بني نسبة منو إجمالي دين 

احلكومة املركزية ومنو الناجت احمللي 
االسمي

1.50.70.12.58.6

الدين املكفول بعد استثناءات ما 
يحمله صندوق استثمار أموال الضمان 

االجتماعي
3,2473,3663,2193,0422,976

)%( GDP 11.511.410.69.69.5نسبة من
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4,2054,9635,6596,1186,618دين املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
10,29911,86712,08812,33813,764الدين اخلارجي

)%( GDP 37.041.140.339.743.8نسبة من
107.1116.9112.8106.7N.Aنسبة إلى الصادرات

سعر الفائدة الضمني على الدين 
3.5N.A%3.2%2.8%2.5%اخلارجي

املتوسط املرجح لعمر القروض )شهر/ 
6.77.97.97.9N.Aسنة(

15,79415,40216,22117,73818,681الدين الداخلي
)%( GDP 56.853.354.157.059.5نسبة من

سعر الفائدة الضمني على الدين 
3.73.64.04.1N.Aالداخل

املتوسط املرجح لعمر القروض )شهر/ 
33.43.64.2N.Aسنة(

املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، تشرين األول 2020.

6.1 موازنات الوحدات احلكومية املستـقــلــة
قانون  إلى  املستقلة  احلكومية  املؤسسات  من   28 موازنات   2018 عام  يف  احلكومة  نقلت 
املوازنة العامة للدولة، إضافة إلى دمج عدد من املؤسسات ليصبح عدد املؤسسات احلكومية 
ضمن املوازنة 37 جهة بحسب بيانات قانون املوازنة العامة لعام 2019. ووفقًا لتصريحات 
خطوة  يعّد  العامة  املوازنة  قانون  ضمن  املستقلة  املؤسسات  موازنات  إدراج  فإن  احلكومة 
إصالحية أولية تسّهل عملية الّرقابة على نفقات املؤسسات وُسبل صرفها، وبالتالي ضبط 
اإلنفاق ضبطًا عامًا، ويأتي ذلك ضمن مسار ِإعادة النظر يف الوجود األساسي للمؤسسات 
احلكومية التي أصبحت عبئًا ماليًا على موازنة الدولة من جانب، وشهدت فاعلية بعضها 
انخفاضًا من جانب آخر. وجتدر اإلشارة إلى أن إعادة الهيكلة خالل الفترة 2019-2014 

شملت إلغاء 14 دائرة حكومية ودمج 11 دائرة.

أّما األثر املالي على املوازنة العامة نتيجة ضم ميزانيات الوحدات احلكومية فيتمثل يف 
ارتفاع املوازنة بحوالي 188 مليون دينار مقابل انخفاضها يف موازنة الوحدات احلكومية 
السلوك  على  يؤثر  لم  العامة  للموازنة  الوحدات  تلك  ميزانيات  ضّم  لكن  املوازنة،  خارج 
اإلنفاقي لها، إذ تشير ميزانياتها إلى اتباع السلوك نفسه قبل الضم، وبالتالي يعدُّ هذا 
النقل نقاًل شكليًا، إذ كان من املفترض أن يشهد إنفاق الوحدات احلكومية املضافة الضبط 
والترشيد نتيجة الضم، ولكن ُيالَحظ أن اإلنفاق قد ارتفع، مبعنى أن عمليات الضم التي 
على  بل  احلكومية،  للوحدات  احلكومي  اإلنفاق  تخفيض  إلى  تودِّ  لم  احلكومة  أجرتها 

العكس شهدت ارتفاعًا، ومن خالل ذلك ُيستنتج أن عملية النقل كانت شكلية.
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ويف عام 2019 ُأعلن عن دمج وإلغاء مؤسسات وهيئات يف احلزمتني االقتصاديتني الثانية 
والثالثة اللتني أطلقتهما احلكومة، إذ تضمنت احلزمة الثانية قرارات بدمج 8 مؤسسات 
لتطوير  األردنية  املؤسسة  من  احملافظات  تنمية  صندوق  مهام  نقل  يلي:  وكما  وهيئات، 
احلجازي  احلديدي  اخلط  مؤسسة  وضم  املدن،  تنمية  بنك  إلى  االقتصادية  املشاريع 
األردني إلى وزارة النقل لتصبح مديرية فيها، وضم دائرة األرصاد اجلوية إلى وزارة النقل 
دائرة  وضم  والري،  املياه  وزارة  إلى  مهامها  ونقل  املياه  سلطة  وضم  فيها،  مديرية  لتصبح 
واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  مديرية  لتصبح  اإلسالمية  األوقاف  أموال  تنمية 
اإلسالمية، ونقل مهام مركز إيداع األوراق املالية إلى هيئة األوراق املالية وشركة بورصة 
إدارة  شركة  تراها  التي  اجلهة  وتكليف  العقارية  املنشآت  شركة  أعمال  وإنهاء  عّمان، 
االستثمارات احلكومية مناسبًة للقيام مبهامها، وإنهاء أعمال الشركة األردنية للسياحة 
مناسبًة  احلكومية  االستثمارات  إدارة  شركة  تراها  التي  اجلهة  وتكليف  املعدنية  واملياه 

للقيام مبهامها.

العقبة  منطقة  لسلطة  التابعة  الشركات  هيكلة  إعادة  فتضمنت  الثالثة،  احلزمة  أما 
االقتصادية اخلاصة من خالل إلغاء شركة العقبة للنقل التأجيري، وإلغاء شركة العقبة 
إلدارة املرافق ودمجها بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وشركة تطوير العقبة، 
إلى  املفوضني  السياحي وذلك بتقليص عدد  التنموي  البترا  إقليم  وإعادة هيكلة سلطة 
احملمية  لشؤون  ومفوض  التحتية  البنية  لشؤون  )مفوض  الرئيس  مع  اثنني  مفوضني 

والسياحة(.

أن  إلى  احلكومية،  الوحدات  قانون  ضمن  احلكومية  للوحدات  املجّمعة  امليزانية  وتشير 
إجمالي النفقات لهذه الوحدات يف عام 2019 بلغ حوالي 1431 مليون دينار )ارتفع إلى 
1539 مليون دينار يف موازنة عام 2020(، يف حني بلغت إيراداتها 1342 مليون دينار، 
إلى  العجز  يرتفع  أن  ع  وُيتوقَّ  ،2019 عام  يف  دينار  مليون   89 مبقدار  عجٌز  نشأ  وبذلك 
237 مليون دينار يف موازنة عام 2020، رغم الدمج واإللغاء والنقل الذي طال عددًا من 

املؤسسات خالل عاَمي 2018 و2019.
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اجلدول رقم )5(: 
ماليـة املؤسسات العامة املستقّلة

 2017201820192020
موازنةإعادة تقديرموازنةفعليفعلي

إيرادات الوحدات 
1,4811,4211,2131,3421,302احلكومية

40.1-79.2-207.8-60.0-161.0-التغير
3.0-5.6-14.6-4.1-9.8-معدل منو )%(

1578.01,6691,5001,4311,539إجمالي النفقات
238.3108.4-168.9-82.191.2-التغير

14.37.6-10.1-4.95.8-معدل منو )%(
1078.01,1601,0039901,054النفقات اجلارية

170.164.1-157.1-1.982.4-التغير
14.76.5-13.5-0.27.6-معدل منو )%(

500.0509497441485النفقات الرأسمالية
68.144.3-11.9-80.28.8-التغير

13.410.1-2.3-13.81.8-معدل منو )%(
الوفر/ العجز قبل 

237-89-287-248-97-التمويل

49.4-159.1-78.9151.238.9التغير يف العجز

 املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، أيار 2020.

7.1 موازنة البلديات واملجالس احمللية
تعاني معظم البلديات يف األردن من عجز يف ميزانياتها، بل إن بعضها تعجز أحيانًا عن 
دفع رواتب موظفيها، وُيعزى هذا العجز بشكل رئيس إلى ازدياد عدد املوظفني الفائضني 
عن احلاجة، وتراكم مستحقات البلديات على املواطنني يف ظل غياب آلية علمية وعملية 
البلديات  معظم  لدى  املدى  بعيدة  إستراتيجية  خطط  وجود  وعدم  للتحصيل،  لديها 
املالية، علمًا بأن  ر شؤونها  إليجاد مشاريع استثمارية تدّر دخاًل ثابتًا يساعدها يف تدبُّ

البلديات متتلك أراضي يف املناطق التجارية ميكنها أن تستثمرها يف البناء والتأجير.

وبلغ إجمالي إيرادات البلديات واملجالس احمللية يف عام 2018 حوالي 576 مليون دينار، 
دينار.  مليون   145.3 إلى  يصل  العجز  أن  أي  دينار،  مليون   721 النفقات  بلغت  حني  يف 
وتعاني البلديات من العديد من املشاكل الهيكلية والتشوهات يف الهياكل الوظيفية وتدني 
اإلدارية  الهياكل  تعارض مهمتها مع  املناطق، فضاًل عن  العديد من  مستوى خدماتها يف 

احمللية، مما استوجب إجراء تعديالت على قانون البلديات الذي لم ُيَقّر بعد.
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اجلدول رقم )6(: 
خالصة املوازنة العامة للبلديات واملجالس احمللية

20142015201620172018 سنة
555.9630663632576إجمالي اإليرادات 

232.8277287238241الضرائب وعوائد احملروقات
164.7199213211183الرسوم والرخص

45241214إيرادات االستثمار
153.8150140172138أخرى

528.6594640705721إجمالي اإلنفاق
330.8379391425279النفقات اجلارية 

197.8215249.1279.5442.3النفقات الرأسمالية 

 املصدر: وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، أيار 2020.

ويف سياق تأثر البديات بجائحة فيروس كورونا، أدى حظر التجول وإغالق سوق العمل 
الذي ُفرض ابتداًء من شهر آذار ولغاية شهر أيار 2020، إلى زيادة املصاريف التشغيلية يف 
البلديات، وذلك بسبب حتويل مواردها الشحيحة إلى توفير اإلمدادات الطارئة ألنشطة 
اإلغالق  أدى  كما  اخلدمية.  واملركبات  لآلليات  الوقود  وتوفير  البلديات  يف  التعقيم 
االقتصادي إلى تأخير استالم البلديات للتحويالت املالية، إلى جانب انخفاض اإليرادات 
احمللية على نحٍو ملموس. ويف ضوء ذلك وّقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك 
البلديات  8.8 مليون دوالر لدعم  2020 على اتفاقية منحة بقيمة  الدولي يف شهر آب 
لألردنيني  العمل  فرص  وتوفير  اخلدمات  لتعزيز  السوريني  الالجئني  بتدفق  املتأثرة 
والسوريني، كما تهدف املنحة إلى معاجلة التأثير السلبي جلائحة كورونا على اخلدمات 

البلدية يف األردن.

ثانيًا: السياسة النقدية 
1.2 اجتاهات السياسة النقدية 2019/ 2020

2019 إلى التوسع من خالل خفض أسعار الفائدة  اجتهت السياسة النقدية خالل عام 
على أدوات السياسة النقدية ثالث مرات بواقع 75 نقطة أساس، وذلك متاشيًا مع اجتاهات 
أسعار الفائدة يف األسواق العاملية واإلقليمية واالجتاهات اإليجابية التي شهدها ميزان 
من  العاملني  حواالت  وتدفق  السياحي  والدخل  الوطنية  الصادرات  ضوء  يف  املدفوعات 
اخلارج، األمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى االحتياطيات من العمالت األجنبية. وكذلك 
متاشيًا مع التطورات اإليجابية التي شهدها القطاع املصريف مثل منّو الودائع، والتسهيالت 
االئتمانية للقطاع اخلاص، وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة. وأبقى البنك 
االقتصادية  للقطاعات  منه  املقدم  امليسر  التمويل  لبرنامج  الفائدة  أسعار  على  املركزي 
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باقي  يف  للمشاريع  و%1  العاصمة  محافظة  داخل  للمشاريع   1.75 عند  تغيير،  دون 
البنوك  ِقبل  من  لإلقراض  القابلة  األموال  توفير  استمرار  لضمان  وذلك  احملافظات، 
االستثمارية  البيئة  تعزيز  بهدف  منخفضة،  بكلف  البرنامج  من  املستهدفة  للقطاعات 
 1120 حوالي  برنامجه  خالل  من  البنك  مّول  وقد  االقتصادي.  النمو  لتحفيز  املالئمة 
مشروعًا بقيمة مالية بلغت حوالي 753.4 مليون دينار ساهمت بخلق حوالي 11.5 ألف 

فرصة عمل جديدة يف محافظات اململكة حتى نهاية 30 تشرين األول 2019.

والحتواء تداعيات أزمة "كورونا" على االقتصاد الوطني، اتخذ البنك املركزي عددًا من 
اإلجراءات السريعة لتخفيض كلف التمويل وخدمة الدين جلميع النشاطات االقتصادية 
واألفراد، واملساهمة يف استمرارية حركة عجلة االقتصاد، وتعزيز فرص استعادة النشاط 
االقتصادي والتعايف بعد األزمة، وبلغت تدخالت البنك املركزي حوالي 2.5 مليار دينار 
 150 بواقع  الفائدة  أسعار  تخفيض  اإلجراءات:  تلك  ومن  الناجت(،  من   %8 نسبته  )ما 
نافذة  على  الفائدة  سعر  باستثناء   - النقدية  السياسة  أداوت  جميع  على  أساس  نقطة 
اإليداع لليلة واحدة-، وتأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية خالل فترة اإلغالق وملدة 
ثالثة أشهر على التوالي، مع السماح للبنوك باالستمرار بتأجيل األقساط حتى منتصف 

العام املقبل للفئات األكثر تضررًا.

وقام املركزي بضّخ سيولة إضافية من خالل إبرام اتفاقيات إعادة الشراء وآلجال استحقاق 
االحتياطي  نسبة  وتخفيض  دينار،  مليون   850 بلغت  إجمالية  بقيمة  عام  حتى  د  متدَّ
اإللزامي على الودائع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 5% من 7%، باإلضافة إلى إبرام 
اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة بقيمة 254 مليون دينار، وتخفيض كلف متويل برنامج 
برنامج  واستحدث  التنموية،  االقتصادية  القطاعات  ودعم  التمويلي،  املركزي  البنك 
متويل يستهدف الشركات الصغيرة واملتوسطة ومن ضمنها املهنيون واحلرفيون وأصحاب 
املؤسسات الفردية، وتخفيض عموالت الشركة األردنية لضمان القروض ومنحها قرض 

ميسر بقيمة 300 مليون دينار، وغيرها من اإلجراءات االحترازية والوقائية.

2.2 تطور املؤشرات النقدية 2020/2019
تابع البنك املركزي األردني إدارة سياسته النقدية من خالل مجموعة واسعة من األدوات 
بني  ما  يف  االقتراض  فائدة  معدالت  توجيه  بهدف  املفتوحة،  السوق  وعمليات  النقدية 
للبنك  الرئيس  الفائدة  لسعر  وفقًا  املستهَدفة  املستويات  حول  واحدة  لليلة  البنوك 
السوق  يف  الفائدة  أسعار  اجتاهات  على  التأثير  وبالتالي   ،)CBJ Main Rate( املركزي 
املصريف مبا ينسجم مع التطورات االقتصادية احمللية والعاملية. كذلك استهداف هامش 
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سعر فائدة ما بني سعر الفائدة على الدينار األردني وسعر الفائدة على الدوالر األميركي.

الدينار  يعطي  والذي  أساس،  نقطة   225 عند   )Federal Funds Target Rate(  
معدل  انخفاض  يف  ينعكس  ما  وهو  جاذبيته،  على  ويحافظ  اّدخاري  كوعاء  أفضلية 
مريحة،  مستويات  عند  األجنبية  العملة  من  احتياطيات  تراكم  وبالتالي  "الدولرة"، 
األمر الذي يدعم سياسة سعر الصرف الثابت مع الدوالر االمريكي. وذلك بالتوافق مع 
خفض  وقد  والبطالة.  االقتصادي  والنمو  التضخم  مثل  الكلية،  االقتصادية  املتغيرات 
النقدية  السياسة  أدوات  جميع  على   2019 عام  خالل  الفائدة  أسعار  املركزي  البنك 
وتبعًا  أساس كما هو موضح يف اجلدول رقم )7(.  75 نقطة  ثالث مرات، ومبا مجموعه 
لذلك انخفضت أسعار الفائدة يف السوق املصريف بشكل طفيف، ليصل سعر الفائدة على 
الفائدة  سعر  هامش  انخفض  كما   .%8.49 إلى   2019 عام  نهاية  يف  والسلف  القروض 
)الفارق بني الفائدة على اإلقراض والفائدة على الودائع( إلى 365 نقطة أساس. ويف عام 
2020، واستجابًة لظروف أزمة "كورونا"، خّفض البنك أسعار الفائدة على أدوات السياسة 
النقدية بواقع 150 نقطة أساس، ليصل سعر فائدة البنك املركزي إلى 2.5% يف نهاية 
شهر أيار، باستثناء سعر الفائدة على نافذة اإليداع ألجل ليلة واحدة والتي مت خفضها 
بواقع 125 نقطة أساس، وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض والسلف 

إلى 7.39%، وانخفاض هامش سعر الفائدة يف السوق املصريف إلى 331 نقطة أساس.

اجلدول رقم )7(: 
أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والسوق املصريف

20182019
20192020

تشرين أول
4.7544.02.5سعر الفائدة الرئيسي للبنك املركزي )%(

4.03.253.252.0سعر فائدة نافذة اإليداع لليلة واحدة )%(
2.51.751.750.25سعر الفائدة االحتياطي األميركي )%(

الهامش بني سعر الفائدة الرئيسي للبنك املركزي وسعر 
2.252.252.252.25فائدة االحتياطي األمريكي )%( 

الهامش بني سعر الفائدة على نافذة اإليداع لليلة واحدة 
1.51.51.51.75وسعر فائدة االحتياطي األمريكي )%(

4.734.844.953.69سعر الفائدة على الودائع الجل )%(
8.698.498.657.16سعر الفائدة على القروض والسلف )%(

3.963.653.703.47هامش سعر الفائدة )نقطة أساس(
9.579.339.638.31سعر الفائدة ألفضل العمالء )%(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2020.
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االحتياطيات  إحمالي  من  مريحة  مستويات  على  احملافظة  يف  املركزي  البنك  جنح  وقد 
14.3 مليار دوالر، وهو  2019 ما مقداره  األجنبية لديه، إذ بلغت قيمتها يف نهاية عام 
ما يكفي لتغطية نحو 9.4 شهر من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات، أي أكثر من 
األجنبية  االحتياطيات  كفاية  مدى  لقياس  دوليًا  عليها  املتعارف  املدة  أضعاف  ثالثة 
يف  ارتفاعًا  األجنبية  االحتياطيات  إجمالي  رصيد  شهد  وقد  أشهر.  ثالثة  والبالغة 
نهاية شهر تشرين الثاني 2020 ليصل إلى 15.7 مليار دوالر مدعومًا بانخفاض حجم 
االحتياطيات  من  املستوى  هذا  ويكفي  اجلائحة،  بتداعيات  التأثر  نتيجة  املستوردات 
مستويات  عززت  وقد  واخلدمات.  السلع  من  اململكة  مستوردات  من  شهرًا   9.1 لتغطية 
إجمالي االحتيطايات األجنبية من االستقرار النقدي للمملكة، وخاصة يف ظل الظروف 
الصعبة الراهنة وحالة عدم اليقني التي حتيط مستقبل مسار التعايف االقتصادي العاملي.

اجلدول رقم )8(:
االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي

20182019
20192020

تشرين الثاني
13.414.313.815.7إجمالي االحتياطيات األجنبية )مليار دوالر(

7.49.48.99.1تغطية االحتياطيات األشهر املستوردات )شهر(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2020.

قياسًا  متدنيًا  احمللية  السيولة  منو  معدل  زال  ما  السوق،  يف  احمللية  السيولة  مجال  ويف 
مبستوياته السابقة، إاّل أنه ُيالَحظ اجتاهه نحو التعايف التدريجي خالل عام 2019، إذ 
بلغ عرض النقد مبفهومه الواسع يف نهاية عام 2019 حوالي 35 مليار دينار مبعدل منو 
4.8%، مقابل منو نسبته 1.2% يف عام 2018، وارتفع بنسبة 4.7% حتى نهاية شهر 
تشرين األول 2020، مقابل 4.6% خالل الفترة نفسها من عام 2019. وبتحليل مصادر 
منو السيولة احمللية، ُيالَحظ أثر انخفاض الودائع ارتباطًا بتراجع النشاط االقتصادي.

عام  خالل  الطبيعية  مستوياتها  ضمن  بقيت  فقد  البنوك،  لدى  الفائضة  السيولة  أما 
3480.9 مليون دينار  بلغت  إذ  و4 مليار دينار،  مليار دينار   3 والتي تتراوح بني   ،2019
مقابل 3023.5 مليون دينار يف عام 2018، ثم وصلت إلى 4330.8 مليون دينار يف نهاية 
النمو  إذ شهد معدل  البنوك قامت مبنح االئتمان،  بأن  2020، علمًا  شهر تشرين األول 
إلجمالي االئتمان ارتفاعًا بنسبة 6%، وللقطاع اخلاص بنسبة 6.5% وذلك حتى نهاية 

تشرين األول 2020.
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اجلدول رقم )9(: 
تطور املؤشرات النقدية 2020/2019

20182019
20192020

تشرين األول
1.24.84.64.7معدل منو السيولة احمللية )%(

3023.53480.93035.94330.8السيولة الفائضة لدى البنوك
2.04.34.02.7معدل منو إجمالي الودائع )%( 

معدل منو التسهيالت املقدمة للقطاع اخلاص 
)%(5.84.34.66.5

)%( CPI 4.50.81.01.2معدل التضخم
النصف األول

رصيد التسهيالت املمنوحة للشركات 
2018201923992769الصغيرة ومتوسطة احلجم

1.81.71.60.2معدل التضخم مخفض الناجت )%(
)%( GDP 1.2-1.92.01.9معدل النمو

األرباع الثالثة األولى
18.6191919.3معدل البطالة )%(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2020.

لقد سعى البنك املركزي خالل السنوات األخيرة إلى تشجيع البنوك ملنح االئتمان على 
لتحديث  الفائدة  أسعار  هيكل  البنك  عّدل  إذ  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  من  الرغم 
اإلطار التشغيلي للسياسة النقدية مرتني، وذلك لتعزيز قدرة البنوك على إدارة سيولتها 
بفعالية وكفاءة ومبا يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير االحتياجات التمويلية 
املتنامية للقطاعات االقتصادية املختلفة. كما استمر البنك يف تقدمي جملة من احلوافز 
املضافة  القيمة  ذات  احمللية  االقتصادية  القطاعات  إقراض  لتشجيع  املرخصة،  للبنوك 
العالية، وكذلك املشروعات الصغيرة ومتوسطة احلجم، من خالل برنامج البنك املركزي 
إلعادة التمويل واملوجه نحو قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة املتجددة، 
)شركات  النقل  وقطاع  والصحة،  الهندسية،  واالستشارات  املعلومات،  وتكنولوجيا 
النقل(، وقطاع التعليم )التدريب املهني والفني والتقني(، ملا لهذه القطاعات من أهمية 
قيمة  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  والتوظيف.  النمو  دعم  يف  وخاصة  الوطني،  االقتصاد  يف 
األموال املتاحة ضمن هذا البرنامج تبلغ تبلغ حوالي 1.2 مليار دينار. وقد مول البنك من 
خالل برنامجه حوالي 1543 مشروعًا بقيمة مالية بلغت حوالي 1.104 مليار دينار، ما 

ساهم يف استحداث نحو 13.2 ألف فرصة عمل وذلك حتى 30 تشرين الثاني 2020.
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اجلدول رقم )10(:
برنامج البنك املركزي لتمويل القطاعات االقتصادية ودعمها )باملليون دينار( حتى 

نهاية شهر تشرين الثاني 2020
توزيع السلف حسب القطاع

نسبة كل قطاع من املجموع القطاعات 
عدد املشاريع البرنامج 

50.0739%552.4قطاع الصناعة 
23.2458%256.1قطاع الطاقة املتجددة 

10.4124%114.8قطاع السياحة 
7.2121%79.1قطاع الزراعة 

2.227%23.8قطاع تكنولوجيا املعلومات 
0.53%5.0االستشارات الهندسية 

2.439%26.6قطاع الصحة 
قطاع التعليم )التدريب 

1.47%15.0املهني والفني والتقني(

2.826%31.0قطاع النقل )شركات النقل( 
0.00%0.0قطاع التصدير 

100.01543%1,103.8املجموع 

وخّصص البنك املركزي يف عام 2019 متوياًل للبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي )انهض( 
إلعادة  واإلسالمية  التجارية  البنوك  دعم  خالل  من  وذلك  دينار،  مليون   100 بقيمة 

إقراض املبلغ للشباب احلاصلني على شهادة انضمام من البرنامج بكلف وشروط ميسرة.

اآلثار احملتملة جلائحة "كورونا" على متغيرات السياسة النقدية
املركزي األردني مبكرًا اآلثار احملتملة جلائحة "كورونا" على االقتصاد،  البنك  استشعر 
النشاط  مستوى  وانخفاض  السداد  على  األعمال  وقطاع  األفراد  قدرة  تراجع  وخاصة 

االقتصادي بشكل كبير غير مسبوق نتيجة للتداعيات السلبية لألزمة املستجدة.

التي  التوسعية  النقدية  والسياسة  واالحترازية  التحفيزية  اإلجراءات  حلزمة  ونتيجة 
اتخذها البنك املركزي، شهدت أبرز املؤشرات النقدية تطورًا ملحوظًا خالل عام 2020، 
السحب  وحقوق  الذهب  فيها  )مبا  األجنبية  االحتياطيات  إجمالي  رصيد  بلغ  فقد 
اخلاصة( لدى البنك املركزي يف نهاية شهر تشرين الثاني 2020 ما مقداره 15.7 مليار 

دوالر، تكفي لتغطية 9.1 شهرًا من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات.

كما ارتفع رصيد السيولة احمللية يف نهاية شهر تشرين األول بنسبة 4.7% عن رصيدها 
شهر  نهاية  حتى  االئتمانية  التسهيالت  رصيد  وارتفع   .2019 عام  نهاية  يف  املسجل 
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 28.7 1,617.6 مليون دينار )6.0%( ليصل إلى  2020 مبقدار  تشرين األول من عام 
مليار دينار، وشكلت التسهيالت املمنوحة للقطاع اخلاص )مقيم( ما نسبته 89.1% من 

إجمالي هذه التسهيالت، ليسجل منوًا بنسبة )6.5%(، باملقارنة مع نهاية عام 2019.

وشهد رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك املرخصة ارتفاعًا مبقدار 970.6 مليون دينار 
بنسبة 2.7% حتى نهاية شهر تشرين األول ليبلغ 36.3 مليار دينار، وذلك على الرغم 

من انخفاضه خالل فترة اإلغالق )آذار-أيار 2020( مبقدار 830.5 مليون دينار.

ولكن التوقعات االقتصادية تشير إلى استمرار التأثيرات املباشرة وغير املباشرة جلائحة 
الدولي  النقد  إذ توقع كل من صندوق  املستجد على االقتصاد األردني،  فيروس كورونا 

والبنك الدولي انخفاض معدل النمو االقتصادي بنسبة %3.5.

 3.2 أهم التطورات على صعيد اجلهاز املصريف 2020/2019
واصلت امليزانية املوحدة للبنوك املرخصة العاملة يف اململكة منوها يف عام 2019 وبوتيرة 
أعلى من العامني السابقني، إذ ارتفعت مبقدار 2.7 مليار دينار )5.4%( خالل عام 2019 

لتصل إلى 53.6 مليار دينار، مما يعكس حتسنًا يف أنشطة البنوك.

وتشير مؤشرات املتانة املالية للجهاز املصريف إلى وضع مريح وآمن، إذ تتمتع البنوك بسيولة 
وربحية وكفاية رأسمالية مرتفعة، وبلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 
5.2% يف نهاية النصف األول من عام 2020، وهي نسبة ضمن احلدود املقبولة، كذلك 
بلغت نسبة كفاية رأس املال 17.94% خالل نفس الفترة، وهي تفوق النسبة املنصوص 
املركزي  البنك  وُيجري  األردني.  املركزي  البنك  وتعليمات  بازل  جلنة  مقررات  يف  عليها 
النشاط االقتصادي وما  اختبارات لألوضاع الضاغطة والتي تفترض انخفاض مؤشرات 
ل أنها ُمَطْمِئنة،  يستتبعه ذلك من أثر على مؤشرات املتانة. وقد أثبتت اختبارات التحمُّ

وال سيما يف ظّل الرقابة احلثيثة للبنك املركزي.

اجلدول رقم )11(: 
مؤشرات املتانة املالية

21082019
النصف األول

20192020
نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي 

5.40%5.20%5.0%4.9%الديون

17.94%16.99%18.3%16.94%نسبة كفاية رأس املال
0.65%1.17%1.2%1.2%العائد على املوجودات

0.50%1.9%5.40%3.0%معدل منو املوجودات

املصدر: البنك املركزي األردني، مؤشرات املتانة املالية، 2019.
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وقد أصدر البنك املركزي العديد من اإلجراءات الهادفة إلى تنظيم عمل البنوك وتعزيز 
مراكزها املالية، من بينها إصدار "تعليمات احلساب البنكي األساسي" التي ُتلزم كل بنك 
عامل يف اململكة بفتح "حساب بنكي أساسي" للفئات املستبعدة ماليًا إلتاحة وصول فئات 
املجتمع كافة للخدمات املصرفية وبالتالي تعزيز االشتمال املالي، وإصدار تعليمات "حدود 
التعرضات الكبيرة وضوابط منح االئتمان" التي توضح احلدود القصوى للتعرضات جتاه 
القصوى  احلدود  حساب  وآلية  كيفية  بيان  وكذلك  البنك،  مع  العالقة  ذات  األطراف 
شرائها،  أو  العقارات  إلنشاء  املمنوح  لالئتمان  القصوى  واحلدود  العمالء،  جتاه  للتعرض 
واالئتمان املمنوح على شكل "جاري مدين"، باإلضافة إلى احلد األقصى لالئتمان املمنوح 

ألكبر عشرة أشخاص من عمالء البنك الواحد.

اآلثار احملتملة للجائحة على القطاع املصريف
بشكل  "كورونا"  جائحة  عن  الناجمة  األزمة  نتيجة  األردني  املصريف  القطاع  يتضرر  لن 
مباشر، فالبنوك األردنية تؤدي دور الساعي إلنقاذ ما تيّسر من قطاعات ومواَصلة متويل 
موضوع  ويف  املركزي.  البنك  طرحها  التي  السيولة  من  تستفيد  وهي  االستهالك،  حركة 
متانة أوضاع البنوك، فإن مؤشرات املتانة تشير إلى أنه لن يكون هنالك حتديات كبيرة 
لدى البنوك )مثل انخفاض السيولة لدى البنوك إلى مستويات منخفضة جدًا، وارتفاع 
نسب الديون غير العاملة ملستويات حرجة، وانخفاض نسبة كفاية رأس املال دون النسبة 
العشر  املركزي والبنوك رّكزت خالل السنوات  البنك  املقررة( وذلك يف ضوء أن سياسات 
األخيرة )بعد األزمة املالية العاملية( على تعزيز كفاية رأس املال وتعزيز جودة التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة يف ظل املعايير التي فرضتها جلنة بازل الدولية، وال سيما تلك الهادفة 
إلى تعزيز صالبة رأس املال، لكن الربحية أو العوائد على النشاط املصريف ستنخفض كما 

ستتراجع بعض مؤشرات املتانة املالية وخاصة نسبة الديون غير العاملة.

4.2 إجراءات السياسة النقدية ملواجهة اجلائحة
اتخذ البنك املركزي األردني عددًا من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات أزمة "كورونا" 
النشاطات  جلميع  الدين  وخدمة  التمويل  كلف  وتخفيض  الوطني،  االقتصاد  على 
استعادة  فرص  وتعزيز  االقتصاد  عجلة  حركة  استمرارية  يف  واملساهمة  االقتصادية، 
 2.5 املتخذة حوالي  النشاط االقتصادي والتعايف بعد األزمة، وبلغت حزمة اإلجراءات 

مليار دينار )أو ما نسبته 8% من الناجت(.
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الشكل رقم )1(: 

ملّخص إجراءات البنك املركزي يف مواجة أزمة "كورونا"

ومن بني اإلجراءات التي اتخذها البنك املركزي األردني الحتواء تداعيات األزمة على 
االقتصاد الوطني:

تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية.  •

تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية لعمالء القطاعات االقتصادية املتأثرة من آثار   •
انتشار الفيروس )شركات وأفراد(.

السماح للبنوك بتأجيل األقساط املستحقة على الشركات واالفرد املتأثرين، شريطَة   •
أاّل يعّد ذلك هيكلة للتسهيالت، وأاّل تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير 
شركة  لدى  للشركات  االئتماني  التصنيف  على  ذلك  يؤثر  وأاّل  الشركات،  هذه  على 

.)CRIF( كريف

مفهوم  عليهم  ينطبق  الذين  العمالء  ملديونيات  جدولة  بإجراء  للبنوك  السماح   •
اجلدولة، من دون دفعة نقدية أو فوائد تأخير.

وقروض  االئتمانية  البطاقات  دفعات  ذلك  يف  مبا  التجزئة،  عمالء  أقساط  تأجيل   •
اإلسكان والقروض الشخصية، من دون فرص عموالت أو فوائد تأخير.

يتم العمل بهذه اإلجراءات حتى نهاية عام 2020.  •

متديد فترة السماح بتأجيل األقساط املستحقة على األفراد والشركات األكثر تضررًا   •
حتى منتصف عام 2021.

حزمة 
اإلجراءات 
االحترازية

خفض
األسعار

تأجيل
األقساط

تأجيل االقساط 
والفوائد على 

اإلقراض الزراعي

تخفيض عمالت 
القروض

دعم الشركات 
الصغيرة 
واملتوسطة

تخفيض عمالت 
القروض

تخفيض كلف 
متويل برنامج 
البنك املركزي

استحداث برنامج 
متويلي ميسر

تخفيض نسبة 
االحتياطي 

االلزامي
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تخفيض أسعار الفائدة.  •

مبا  املركزي  البنك  لدى  النقدية  السياسة  أدوات  على  الفائدة  أسعار  تخفيض  من   •
اإليداع  نافذة  على  الفائدة  سعر  باستثناء   2020 آذار  شهر  خالل   %1.5 مجموعه 
1.25%، بهدف تخفيض كلف  لليلة واحدة والتي مت خفضها بإجمالي بنسبة بلغت 
التمويل وخدمة الدين جلميع النشاطات االقتصادية، واملساهمة يف استمرارية حركة 

عجلة االقتصاد وتعزيز فرص استعادة النشاط االقتصادي والتعايف بعد األزمة. 

ضخ سيولة إضافية للبنوك مببلغ 1050 مليون دينار من خالل:  •

•  تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، األمر 
الذي وّفر سيولة إضافية للبنوك مببلغ 550 مليون دينار، مما ميّكنها من عكس هذا 

اإلجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيالت.

عقد اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك مبقدار 850 مليون دينار آلجال متعددة تصل   •
حتى 12 شهرًا، لتوفير االحتياجات التمويلية للقطاعني العام واخلاص.

إبرام اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة )Outright Purchases( بقيمة بلغت 254   •
مليون دينار.

مع  دينار،  مليون   300 بقيمة  ميسرًا  قرضًا  القروض  لضمان  األردنية  الشركة  منح   •
السماح لها بتوظيف عوائد القيمة وإعادة تشغيلها.

االقتصادية  القطاعات  ودعم  لتمويل  املركزي  البنك  برنامج  متويل  كلف  تخفيض   •
التنموية.

وينطبق ذلك على التسهيالت القائمة واملستقبلية على النحو اآلتي: 

محافظة  داخل  للمشاريع   %1 إلى   %1.75 من  البرنامج  فائدة  أسعار  تخفيض   •
العاصمة، ومن 1% إلى 0.5% للمشاريع يف بقية احملافظات، مما سيمكن البنوك من 
إقراض القطاعات املستهدفة بأسعار فائدة ال تزيد عن 4% للمشاريع داخل العاصمة 

و3.5% للمشاريع يف بقية احملافظات.

زيادة اآلجال املتاحة للسلف وجلميع القطاعات املستهدفة يف البرنامج داخل العاصمة   •
فترة  سنتان  ضمنها  من  سنوات،   10 لتصبح  احملافظات  بقية  يف  تلك  مع  وتوحيدها 

سماح ملن يرغب. 

تأجيل جميع األقساط والفوائد املستحقة ضمن البرنامج حتى نهاية شهر حزيران   •
جرى  بأنه  علمًا  عمالئها،  مع  باالتفاق  جدولتها  إعادة  البنوك  من  والطلب   ،2020
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توسيع هذه غايات البرنامج لتشمل تغطية الرواتب ورأس املال العامل.

تشمل  املشمولة  القطاعات  بأن  )علمًا  البرنامج  ضمن  التصديري  القطاع  شمول   •
الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات والنقل والصحة 

والتعليم التقني والفني واملهني واالستشارات الهندسية(.

السقف  على  اإلبقاء  مع  دينار،  3مليون  ليصبح  القطاعات  جلميع  السلف  سقف  رفع   •
لقطاَعي الطاقة املتجددة والنقل عند4 مليون دينار.

دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة مببلغ 500 مليون دينار.   •

ضمنها  من  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدعم  ميسر  متويلي  برنامج  استحداث  مت 
البنك  من  دينار  مليون   500 بقيمة  الفردية،  املؤسسات  وأصحاب  واملهنيون  احلرفيون 
وبكفالة الشركة األردنية لضمان القروض بنسبة 85%، علمًا أن البنك املركزي األردني 

ميتلك ما نسبته 45% من الشركة.

الفردية  املؤسسات  وأصحاب  واحلرفيني  للمهنيني  التمويل  تيسير  إلى  البرنامج  ويهدف 
وكلف  بشروط  التمويل  على  احلصول  من  ومتكينهم  واملتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
42 شهرًا من ضمنها 12 شهرًا فترة  2%، وآلجال استحقاق تصل إلى  ميسرة، ال تتجاوز 
النفقات  التمويلية لغايات متويل  الفئات على تغطية احتياجاتها  سماح، ملساعدة هذه 

التشغيلية ورأس املال العامل واملوجودات الثابتة.

أعمالها  واملتوسطة من احملافظة على  الصغيرة  الشركات  إلى متكني  البرنامج  كما يهدف 
كورونا  فيروس  احتواء  فترة  خالل  خدماتها  وتقدمي  نشاطاتها،  ومواصلة  وموظفيها، 
املستجد، باإلضافة إلى متكينها من استئناف نشاطاتها باملستويات الطبيعية، وتوسعة 

أعمالها خالل املرحلة املقبلة.

أيلول   10 حتى  مشروعًا   4.715 حوالي  البرنامج  من  املستفيدة  املشاريع  عدد  بلغ  وقد 
2020، بقيمة 439 مليون دينار، مّولت 174 مليون دينار منها لتمويل الرواتب، واستفاد 
من   %35 نسبته  ما  على  والتجزئة  اجلملة  جتارة  واستحوذت  عامل.  ألف   84.2 منها 
إجمالي التسهيالت، تلتها الصناعات التحويلية بنسبه 23%. ويبني اجلدول رقم )12( 

التوزيع النسبي لبقية القطاعات.

 4929 استفادة  إلى   2020 األول  كانون  شهر  بداية  حتى  البرنامج  إحصائيات  وتشير 
ه 178.3 مليون دينار لتغطية  مشروعًا، بقيمة إجمالية بلغت 449.41 مليون دينار، وُوجِّ
84.6 ألف عامل ) كما هو موضح يف اجلدول رقم  الرواتب واألجور، استفاد منها حوالي 

.)12
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اجلدول رقم )12(:
إحصائيات برنامج البنك املركزي بقيمة 500 مليون دينار حتى 2020/12/3

)باملليون دينار(

عدد القطاع 
املشاريع 

القيمة 
)مليون 
دينار(

النسبة 
رواتب 

)مليون 
دينار(

عدد العاملني 
املتوسط 

)الف 
دينار(

19,072 35.366.2%2029158.6جتارة اجلملة والتجزئة 
                                                                

 78

صناعة حتويلية مبا 
17,111121 22.835.9%850102.5فيها القائم على الزراعة 

املقاوالت واالستشارات 
5,644142 6.88.8%21330.4الهندسية 

اخلدمات السياحية ما 
5,97489 6.29%31328عدا الفنادق 

17,69293 5.218.7%25323.5التعليم 

3.88.8%9616.9تكنولوجيا املعلومات 
                                

 3,186
176

1,813185 3.04.3%7213.3النقل 

خدمات صحية ما عدا 
2.63.6%13311.7املستشفيات 

                                
 1,796

88

1,610257 1.73.6%307.7فنادق 

استشارات قانونية 
ومالية وإدارية 

ومحاسبية 
625.6%1.23.9 86190

1.00.8%294.3الطاقة 
                                    

 396
148

خدمات الشحن 
والتخليص واالستيراد 

والتدصير
404.2%0.92 814105

7519 0.90.4%4414مهنيني وحرفيني 

0.70.01%223.2الزراعة 
                                    

 383
147

دعاية وإعالن وإنتاج 
302164 0.51.3%142.3إذاعي وتلفزيوني وفني 

املكتبات واملطابع ودور 
39583 0.50.6%282.3النشر 

273333 0.51.5%72.3املستشفيات 

املطاعم الشعبية 
90349 0.40.8%371.8وشركات إدارة املطاعم 

5,594103 6.08.1%26026.8قطاعات أخرى 

84,570 100.0178.31%4929.00449.40املجموع 
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احمللية  املبيعات  ضمان  برنامج  تغطية  وزيادة  القروض  ضمان  عموالت  تخفيض   •
والصادرات. 

تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي واخلدمات من 1.5% إلى %0.75   •
جلميع القروض التي سُتمنح حتى نهاية عام 2020.

تخفيض عمولة ضمان قروض املشاريع الناشئة من % 1 إلى 0.75% للقروض التي   •
سُتمنح حتى نهاية عام 2020. 

•  رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان املبيعات احمللية من 80% إلى %90. 

إلى  الصادرات  ائتمان  لضمان  املركزي  البنك  برنامج  من  املخاطر  حتمل  نسبة  رفع   •
100% الدعم استمرارية الصادرات. 

تأجيل األقساط والفوائد املستحقة على مؤسسة اإلقراض الزراعي حتى نهاية شهر   •
حزيران 2020، ملساعدة املزارعني على جتاوز األزمة.

من  لة  املموَّ للمزارعني  قروضها  جدولة  إعادة  الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  من  الطلب    •
خالل سلفة البنك املركزي لها.

فائدة  بسعر  دينار،  مليون   10 بقيمة  إضافية  سلفة  الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  منح   •
0.5% بهدف إعادة إقراضها للمزارعني، ألجل 10 سنوات من ضمنها سنتا سماح.

حزيران  شهر  حتى  املستحقة  األقساط  تأجيل  الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  قررت   •
واألفراد  القطاعات  على  األقساط  بتأجيل  املركزي  البنك  قرار  مع  وذلك   ،2021

األكثر تضررًا حتى نهاية شهر حزيران 2021.

•  إجراءات خاصة بالشيكات وتسويتها 

العمالء  قائمة  ضمن  مالية  ألسباب  شيكات  لهم  ُترفض  ممن  العمالء  إدراج  عدم    •
الشيكات، وذلك  إعادة  املترتبة على  العموالت  الدفع، وعدم حتميلهم  املتخّلفني عن 
للشيكات املعادة خالل الفترة من 18 آذار ولغاية 15 نيسان 2020، على أن مُتَنح هذه 

الفئة من العمالء مهلة ثالثة أشهر لتسوية أّي شيكات معادة خالل الفترة احملددة.

العمالء ممن ُترفض لهم شيكات ألسباب مالية ضمن قائمة  إدراج  متديد فترة عدم   •
العمالء املتخّلفني عن الدفع، وعدم حتميلهم العموالت املترتبة على إعادة الشيكات، 
يتم  أن  على   ،2020 أيار   21 ولغاية  أيار   3 من  الفترة  خالل  املعادة  للشيكات  وذلك 
منحهم مهلة مدتها 45 يومًا لتسوية أي شيكات معادة، باستثناء قطاعي جتارة املواد 

الغذائية واملستلزمات الطبية، بحيث يتم منحهما مهلة مدتها 30 يومًا.
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الشيكات،  بتسوية  يقومون  ملن  املرجتعة  الشيكات  قائمة  على  اإلدراج  مدة  تخفيض   •
لتصبح شهرًا واحدًا بداًل من املدة التي كانت تصل حتى عام، شريطة تسوية جميع 

الشيكات.

تخفيض قيمة عمولة الشيك املعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح 5   •
دنانير بداًل من 40 دينارًا على الشيكات املعادة ألسباب مالية خالل الفترة من 26 أيار 

وحتى نهاية عام 2020

الثاني  كانون   3 من  اعتبارًا  املعتاد  بحسب  املرجتعة  الشيكات  بتعليمات  العمل  إعادة   •
.2021

5.2 السوق املالي 2020/2019
تعرضت بورصة عّمان خالل السنوات األخيرة إلى العديد من الظروف والتحديات التي 
أثرت على أدائها، ومن أهمها الظروف والتحديات السياسية يف املنطقة احمليطة وتداعياتها 
التي أثرت على االقتصاد الوطني وشكلت عاماًل ضاغطًا عليه، إضافة إلى حتديات أخرى 
املوجهة  السيولة  وتراجع  السوق،  يف  الثقة  تراجع  مثل  املالي،  السوق  تواجه  أساسية 
لالستثمار يف األوراق املالية، وتوجه االستثمار نحو االستثمارات األقل مخاطرة كالودائع 
االقتصادية  الظروف  تعكس  مرآة  البورصة  ولكون  وغيرها.  الفائدة  أسعار  الرتفاع  نظرًا 
2020. وقد  البورصة خالل عام  بالتأثير على  الظروف  استمرت هذه  والتوقعات، فقد 
تعمقت يف عام 2021 نتيجة انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه من تداعيات أّثرت على 
وأداء  عمان  بورصة  وعلى  العالم  يف  املالية  األسواق  وعلى  والشركات  العالم  اقتصادات 
والعربية  العاملية  البورصات  جميع  أداء  مؤشرات  تراجعت  إذ  فيها،  املدرجة  الشركات 

بدرجات متفاوتة )ومنها بورصة عمان(، كما تراجعت أرباح الشركات املدرجة.

 2.3 1.6 مليار دينار مقارنة مع  التداول يف بورصة عمان خالله حوالي  وقد بلغ حجم 
التداول  حجم  بلغ   2020 عام  ويف   .%31.6 انخفاض  وبنسبة   2018 لعام  دينار  مليار 
للنصف األول حوالي 415.6 مليون دينار مقارنة مع 668.1 مليون دينار للنصف األول 
احلرة  باألسهم  ح  املرجَّ األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  وانخفض   .2019 عام  من 
نقطة   1908.8 مع  مقارنة   2019 عام  نهاية  يف  نقطة   1815.2 إلى  ليصل  للبورصة 
لألسهم  السوقية  القيمة  وانخفضت   .%4.9 نسبته  بانخفاض  أي   ،2018 عام  بنهاية 
املدرجة يف نهاية عام 2019 إلى 14.9 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة 
مع القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف نهاية عام 2018. وانخفض الرقم القياسي العام 
 1815.2 مع  مقارنة  نقطة   1603.0 إلى   2020 عام  من  األول  للنصف  األسهم  ألسعار 

نقطة يف نهاية عام 2019 بانخفاض نسبته %11.7.
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دينار  مليون   528.7 املشتراة  األسهم  بلغت  األردنيني،  غير  باستثمارات  يتصل  ما  ويف 
بلغت  حني  يف  الكلي،  التداول  حجم  من   %32.4 نسبته  ما  مشّكلة   2019 عام  خالل 
صايف  ر  يقدَّ وبذلك  دينار،  مليون   414.6 ِقبلهم  من  املباعة  لألسهم  اإلجمالية  القيمة 
مساهمة  نسبة  تصبح  وعليه،  باملوجب.  دينار  مليون   114.1 بـ  األردني  غير  االستثمار 
غير األردنيني يف الشركات املدرجة يف البورصة يف نهاية عام 2019 حوالي 51.6% من 
العرب، و15.8% مساهمة  القيمة السوقية للبورصة )35.8% متثل مساهمة  إجمالي 
 ،2020 غير العرب(. وبالنسبة الستثمارات غير األردنيني خالل النصف األول من عام 
املباعة  األسهم  قيمة  بلغت  حني  يف  دينار،  مليون   48.9 املشتراة  األسهم  قيمة  بلغت 
99.8 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني 50.9 مليون دينار 
بالسالب. وعليه، تصبح نسبة مساهمة املستثمرين غير األردنيني يف الشركات املدرجة 
50.6% من إجمالي القيمة السوقية  2020 حوالي  يف البورصة يف نهاية شهر حزيران 
 2019 عام  لنهاية  البورصة  يف  املدرجة  للشركات  الصافية  لألرباح  وبالنسبة  للبورصة. 
فقد انخفضت إلى 1100.6 مليون دينار مقارنة مع 1185.0 مليون دينار لعام 2018، 

بنسبة انخفاض مقدارها %7.1. 

التدابير التي اتخذتها بورصة عّمان يف بداية األزمة
اتخذت بورصة عمان عددًا من اإلجراءات االحترازية والقرارات لتخفيف أثر اجلائحة 
وقائي  وكإجراء  الفيروس  انتشار  تداعيات  عن  الناجتة  التطورات  ضوء  يف  السوق،  على 

ملواجهة هذه التداعيات وحالة عدم اليقني السائدة يف السوق. ومن هذه اإلجراءات:

إعادة  وعند  التعطيل  فترة  خالل  لتطبيقها  املوقع  ويف  بعد  عن  للعمل  خطة  إعداد   •
العمل يف البورصة. 

تخفيض احلدود السعرية املسموح بها لتصبح 2.5% اعتبارًا من 16 آذار 2020، وقد   •
أيار   28 ويف   .2020 أيار   10 يوم  التداول  استئناف  بعد  احلدود  بهذه  العمل  استمر 

ُرفعت احلدود السعرية إلى %5.

العمل  واستمر  من ساعتني،  بداًل  واحدة  ساعة  لتصبح  التداول  جلسة  مدة  تخفيض   •
جلسة  متديد  ُقرر  أيار   28 ويف   .2020 أيار   10 يوم  التداول  استئناف  بعد  بذلك 

التداول إلى ساعتني.

التنسيق مع هيئة األوراق املالية بخصوص تخفيض هامش الصيانة، إذ أصبح %15   •
بداًل من %20.



37

تقرير حالة البالد لعام 2020: دور السياسَتين المالية والنقدية

اتخذت البورصة قرارًا بتأجيل تزويدها بالتقرير السنوي من جميع الشركات املدرجة   •
باإلفصاحات  تزويدها  تعليق  املالية  األوراق  هيئة  قرار  ضوء  يف  وذلك  البورصة،  يف 
اخلاصة باجلهات اخلاضعة لرقابتها إلى إشعار آخر. ويتضمن التقرير السنوي تقرير 
املالية املدققة وتقرير مدقق حساباتها والذي تنتهي  مجلس إدارة الشركة وبياناتها 
وبيانات  حزيران،   15 تاريخ  حتى   2020 آذار   31 بتاريخ  أقصى  كحد  تزويده  مهلة 

الربعني السنويني األول والثاني من عام 2020 حتى تاريخ 6 آب 2020. 

أثر أزمة كورونا على أداء السوق
يف ما يتعلق مبؤشرات األداء لبورصة عمان، فقد كانت على النحو التالي:

القيمة السوقية تسجل أدنى مستوى لها منذ 2004  -1

شهدت القيمة السوقية للشركات املدرجة انخفاضًا ملحوظًا يف يوم 15 آذار 2020،   
التداول  تعليق  مت  إذ  البورصة،  يف  التداول  وقف  عن  اإلعالن  سبق  الذي  اليوم  وهو 
اعتبارًا من تاريخ 17 آذار وحتى 10 أيار. وقد بلغت القيمة السوقية بتاريخ 16 آذار 
ما قدره 13.14 مليار دينار، بانخفاض نسبته 13.8% مقارنة مع نهاية عام 2019، 

وهو أدنى مستوى لها منذ 29 كانون األول 2004.

الرقم القياسي لألسهم احلرة )ASE100( يسجل أدنى مستوى له منذ 2003  -2

بلغ   2020 آذار   15 يوم  يف  ملحوظًا  انخفاضًا   )ASE100( القياسي  الرقم  شهد   
1668.2 نقطة، بانخفاض نسبته  16 آذار عند مستوى  4.48%، وقد أغلق بتاريخ 

8.1% منذ بداية العام، وهو أدنى مستوى له منذ تاريخ 23 تشرين الثاني 2003.

أما بالنسبة حلجم التداول، فقد بلغ 3.5 مليون دينار بتاريخ 15 آذار 2020، و4.5   -3
16 آذار، وهما أقل من املعدل اليومي حلجم التداول منذ بداية  مليون دينار بتاريخ 

العام البالغ 5.4 مليون دينار.

كما تأثرت نتائج أعمال البورصة لعام 2020 بشكل مؤثر، وذلك نتيجة أزمة كورونا   
وعدد من العوامل األخرى، ومن أهم اآلثار املترتبة: 

خسائر  إلى  أدى  الذي  األمر  للحكومة،  مملوكة  كشركة  البورصة  إيرادات  تراجع  أ. 
تصل إلى حوالي 474 ألف دينار يف النصف األول من عام 2020، إذ بلغت خسائر 

الربع األول من العام 169 ألف دينار، وخسائر الربع الثاني 305 آالف دينار.

لتعليق  نتيجة   2020 لعام  املتوقعة  التداول  وأحجام  التداول  عموالت  انخفاض  ب. 
التداول مبوجب قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من تاريخ 17 آذار 2020 وحتى تاريخ 
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10 أيار 2020، إذ بلغت نسبة االنخفاض بأحجام التداول منذ بداية العام وحتى 
تاريخ 30 حزيران 2020 ما نسبته 37.8 بالسالب.

انخفاض نسبة حتصيل رسوم اإلدراج املستحقة على الشركات املدرجة يف البورصة  ج. 
هذه  لها  تتعرض  قد  التي  الصعبة  املالية  والظروف  االقتصادية  لألوضاع  نتيجة 
الشركات بسبب األزمة، مما يحتم على البورصة زيادة مخصص الديون املشكوك 

يف حتصيلها وبالتالي التأثير على أرباح البورصة املتوقعة.

انخفاض نسبة استثمار غير األردنيني يف السوق، إذ أظهرت اإلحصاءات الصادرة  د. 
عن بورصة عمان أن قيمة األسهم املشتراة من قبل املستثمرين غير األردنيني منذ 
بداية العام وحتى نهاية شهر آذار 2020 )بداية أزمة كورونا( بلغت 38.2 مليون 
قيمة  بلغت  حني  يف  الكلي،  التداول  حجم  من   %13.0 نسبته  ما  مشكلة  دينار، 
األسهم املباعة من قبلهم 73.7 مليون دينار، وبذلك كانت قيمة صايف االستثمار 
غير األردني 35.5 مليون دينار بالسالب. أما بعد عودة التداول، فإن قيمة األسهم 
شهر  نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ  األردنيني  غير  املستثمرين  قبل  من  املشتراة 
حجم  من   %11.4 نسبته  ما  مشكلة  دينار،  مليون   48.9 بلغت   2020 حزيران 
99.8 مليون دينار،  املباعة من قبلهم  الكلي، يف حني بلغت قيمة األسهم  التداول 

وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني 50.9 مليون دينار بالسالب.

اإلجراءات املتخذة إلعادة التداول يف بورصة عمان
أصدرت بورصة عمان تعميمًا إلى أعضائها من الوسطاء املاليني، وّضحت فيه اإلجراءات 
املتعلقة بجلسات التداول بعد قرار مجلس اإلدارة استئناف التداول اعتبارًا من 10 أيار 
والصفقات  للتداول  بها  املسموح  اليومية  واالنخفاض  االرتفاع  نسبة  ُحددت  إذ   ،2020
بعني  األخذ  مع  البورصة،  يف  املتداولة  املالية  املرجعي لألوراق  السعر  2.5% من  عند 
االعتبار أن احلد األدنى للمضاعف النقدي 0.01 دينار )قرش واحد( سيكون هو قيمة 
التغير يف سعر الورقة املالية ارتفاعًا وانخفاضًا يف حال كانت قيمة التغير احملسوبة بناًء 
جلسات  أوقات   )13( رقم  اجلدول  ويوضح  املضاعف.  من هذا  أقّل  املذكورة  النسبة  على 

التداول خالل تلك الفترة.



39

تقرير حالة البالد لعام 2020: دور السياسَتين المالية والنقدية

اجلدول رقم )13(
أوقات جلسات التداول يف سوق عمان املالي خالل فترة اإلغالق

 املرحلة

Phase

األوراق املالية املدرجة

Listed Securities

األوراق املالية غير املدرجة

Non-Listed Securities
11:25 – ± 11:0011:30 – ± 11:30ما قبل االفتتاح

 ±11:30± 11:30االفتتاح
± 11:30 – 11:55± 11:30 – 12:30التداول املستمر

12:30 – 12:3012:45 – 12:45الصفقات

مدة  تنتِه  لم  التي  والشراء  البيع  أوامر  جميع   2020 أيار   10 يوم  عّمان  بورصة  وألغت 
سريانها بعد، وذلك سندًا ألحكام املادة )13/أ/6( من تعليمات تداول األوراق املالية. 

ويف 31 أيار قرر مجلس إدارة البورصة بالتنسيق مع مجلس مفوضي هيئة األوراق املالية، 
زيادة مدة جلسة التداول لتصبح على النحو املبني يف اجلدول رقم )14(.

اجلدول رقم )14(
أوقات جلسات التداول يف سوق عمان املالي ما بعد منذ 31 أيار 2020

 املرحلة

Phase

األوراق املالية املدرجة

Listed Securities

األوراق املالية غير املدرجة

Non-Listed Securities
10:25 – ± 10:0010:30 – ± 10:30ما قبل االفتتاح

 ±10:30± 10:30االفتتاح
± 10:30 – 10:55± 10:30 – 12:30التداول املستمر

12:30 – 12:3012:45 – 12:45الصفقات

للتداول بها  املسموح  اليومية  واالنخفاض  االرتفاع  نسبة  تعديل  املجلس  قرر   كما 
 والصفقات لتصبح 5% من السعر املرجعي جلميع األوراق املالية املتداولة يف البورصة.

التحديات التي تواجه السوق املالي 
تواجه بورصة عمان العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها، ومنها:

التأثر  استمرار  ظل  يف  الرئيسية  الوطني  االقتصاد  أداء  مؤشرات  من  العديد  تراجع   -1
بالظروف السياسية واألمنية احمليطة.

أداء  وعلى  الوطني  االقتصاد  على  واملتوقعة  احلالية  كورونا  فيروس  وباء  تداعيات   -2
الشركات املدرجة يف البورصة.



40

Economic & Social Council of Jordan

كلفة،  واألقل  املخاطر  قليلة  االستثمارات  نحو  وتوجهها  السوق  يف  السيولة  تراجع   -3
كالودائع يف البنوك واألراضي والعقارات.

املنافسة مع األسواق األخرى يف ظل الظروف الصعبة التي مير بها االقتصاد الوطني   -4
وارتفاع كلفة االستثمار يف السوق وخاصة يف ظل فرض ضريبة متاجرة على عمليات 

التداول املنفذة يف البورصة.

املفروضة  احلكومية  القيود  بعض  ظل  يف  للبورصة  واإلداري  املالي  االستقالل  تراجع   -5
التي حتد من توجهها للعمل كشركة )مت حتويلها إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة 
يف شباط 2017(، وسعي البورصة أيضًا لتنفيذ العديد من املشاريع ذات األهمية يف 
الكفاءات واالحتفاظ  تعزيز تنافسيتها، إضافة إلى احلد من قدرتها على استقطاب 

بها. 

احلاجة إلى املزيد من االهتمام احلكومي يف ظل عدم دعم السيولة يف السوق، علمًا   -6
بأنه لم يتم تضمني موضوع البورصة حلزم التحفيز االقتصادي، كما أنها ليست ممثلة 
االقتصادية  للسياسات  االستشاري  املجلس  ومنها  االقتصادية  اللجان  من  عدد  يف 
الذي مت تشكيله للعمل على جتاوز الصعوبات والتداعيات االقتصادية املترتبة جراء 

أزمة كورونا.

املالية  البورصة  قدرة  تعزيز  تستدعي  والتي  املتسارعة  التكنولوجية  التطورات   -7
البورصة األخرى،  للتداول وأعمال  الالزمة  واإلدارية على تطوير وحتديث األنظمة 
مخصصات  خفض  إجراءات  ظل  يف  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  إلغاء  مت  قد  بأنه  علمًا 

النفقات اجلارية والرأسمالية من قبل احلكومة.

ضعف االستثمار املؤسسي يف ظل عدم منحه احلوافَز الضريبية الالزمة، وعدم حث   -8
البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ملزيد من االستثمار يف البورصة.

السياستين  مجال  في  واإلصالحية  االقتصادية  البرامج  ثالثًا: 
المالية والنقدية 

والبرامج  اخلطط  خالصة  و2019   2018 لعامي  البالد  حالة  تقريرا  استعرض 
االقتصادية، والتي تشمل برنامج التحول االقتصادي واالجتماعي، واألجندة الوطنية 
والبرامج التنفيذية املرتبطة بها )2007-2018(، و"رؤية األردن 2025"، وخطة حتفيز 

النمو االقتصادي )2022-2018(. 
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وعرض التقريران برامج التصحيح االقتصادي التي تبناها األردن بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي بدءًا من عام 1989 وحتى البرنامج األخير )2016(، واألسباب التي دفعت 
األردن للدخول يف هذه البرامج، وأبرز آثارها على السياستني املالية والنقدية، واتسامها 
اخلطط  تلك  معظم  كانت  وإْن  األولويات،  ترتيب  واختالف  العامة  األهداف  بتشابه 

والبرامج قد طويت مع انتهاء مددها الزمنية.

محور  يف  استراتيجية  أولوية   11 على  احتوت  قد   "2025 األردن  "رؤية  وثيقة  وكانت 
نظام  ووضع  الضريبية،  التشريعات  مراجعة  بينها  من  الكلي،  االقتصادي  االستقرار 
للفوترة، واحلّد من التهرب الضريبي. واستهدفت الوثيقة رفع نسب اإليرادات احمللية إلى 
استخدام  يف  والتوسع  وضبطها،  العامة  النفقات  وترشيد   ،%100 إلى  اجلارية  النفقات 
األنظمة اإللكترونية، ومراجعة دعم اخلبز واملاء والكهرباء، وتخفيض نسبة عجز املوازنة 
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي GDP )بعد املنح( إلى 1.2%، وتخفيض نسبة الدين 
العام من الناجت احمللي اإلجمالي GDP إلى 76% يف عام 2017 ثم إلى 47.4% يف عام 

 .2025

تلك  من  الكثير  حتقق  عدم  إلى   2019 عام  نهاية  حتى  االقتصادية  األرقام  وتشير 
احلكومة  دفع  مما  السياسات،  فاعلية  لعدم  أو  االستهداف  منطقّية  لعدم  إما  األهداف، 
إلى إطالق خطة حتفيز النمو االقتصادي )2018-2022( التي استندت إلى عدد من 
 ،"2025 األردن  و"رؤية  االقتصادي،  اإلصالح  كبرنامج  اإلصالحية،  والبرامج  اخلطط 
معدل  حتقيق  إلى  اخلطة  وهدفت   .)2019-2017( للحكومة  التنفيذي  والبرنامج 
98 إجراء على مستوى  3-5 سنوات، وتضمنت تنفيذ  5% خالل  منو اقتصادي بنسبة 
السياسات العامة، و84 مشروعًا حكوميًا، و28 استثمارًا يف القطاع اخلاص. ويبني اجلدول 

رقم )15( اخلطط والبرامج املستهدفة يف مجال السياستني املالية والنقدية. 
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اجلدول رقم )15(: 
خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2020-2018(

يف مجال السياسة املالية
أواًل: اإلنفاق العام

ترشيد النفقات اجلارية 
وتخفيضها وقف الهدر.

االستمرار يف تطوير وتأهيل رأس 
املال البشري.

زيادة كفاءة وفاعلية اخلدمات 
احلكومية.

االستمرار يف تطبيق مبادئ 
الشفافية واملساءلة.

دعم الالمركزية وتعزيز مشاركة 
املجتمعات احمللية.

زيادة كفاءة النفقات 
الرأسمالية.

ثانيًا: اإليرادات
االلتزام باملبدأ الدستوري بعدم 

فرض أي ضريبة إال بقانون.
ربط الزيادة يف اإليرادات الضريبية 

بالنمو االقتصادي.
حتفيز االلتزام الطوعي 

للمكلفني.
التوسع يف استخدامات أنظمة 

رفع كفاءة التحصيالت معاجلة التشوهات الضريبية. تكنولوجيا املعلومات.
الضريبية.

تعزيز الثقة بني املكلفني ضريبيًا تفعيل آليات الرقابة الداخلية.
والدوائر التحصيلية.

زيادة كفاءة التحصيل 
الضريبي.

زيادة مشاركة املجتمع الدولي 
تبني أدوات متويل أقل كلفة.إيجاد نظام ضريبي مبسط وشفاف.يف حتمل أعباء الالجئني.

يف مجال السياسة النقدية يستمر البنك املركزي بالعمل على ما يلي:
توسيع املظلة الرقابية لتشمل مؤسسات مالية 

زيادة جاذبية املوجودات احملررة بالدينار.غير مصرفية.

تعزيز دور الشركة األردنية لضمان القروض يف 
تعزيز متانة ومنعة اجلهاز املصريف.ضمان ائتمان الصادرات.

دعم شركات التمويل األصغر ومتكينها من حشد 
املزيد من مصادر التمويل الالزمة للشركات 

املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

املساهمة يف تشجيع النمو االقتصادي الشامل.

تعزيز االشتمال املالي وتعميقه.

تيسير وتشجيع قيام البنوك التجارية والرأساملية 
بتأسيس صناديق لالستثمار من خالل املساهمات 

اخلاصة وأخرى للمشاريع الريادية.

االستفادة من شركة املعلومات االئتمانية.

بناء مستوى مريح من االحتياطيات األجنبية.

أمتتة عمليات الدين العام وبيع وشراء السندات 
رفع كفاءة قنوات الدفع اإللكتروني.احلكومية.

املصدر: رئاسة الوزراء، خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2020-2018(

امللقي،  هاني  حكومة  عهد  يف  ُأقرت  التي  االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة  أن  وُيالَحظ 
والوزراء يف  الوزراء  رؤساء  أن  واحلّق  بتنفيذها،  أشهر منذ بوشر  لثالثة  لم تستمر سوى 
وكّل  بأنفسهم،  أو خطط ال يضعونها  استراتيجيات  أّي  ما يرفضون تنفيذ  األردن غالبًا 
السبب  ولهذا  إلى مستوى جديد،  اململكة  أن "خّطته" غير مسبوقة وستنقل  منهم يرى 
جديدة،  وبرامج  خطط  وتوَضع  املقررة  الوطنية  واالستراتيجيات  اخلطط  ُتتجاَهل 
ويستمر الدوران يف حلقة مفرغة، فاملشاكل األساسية على مستوى املالية العامة ما تزال 
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وتفاقم  العجز،  وازدياد  اإليرادات،  وقلة  النفقات،  وتضخم  اإلداري،  الترهل  نفسها:  هي 
املديونية.

أولويات  املتضمن  الوطني"  النهضة  الوزراء "مشروع  رئاسة  2018 أطلقت  نهاية عام  ويف 
هذه  بتنفيذ  احلكومة  وتعهدت  املواطن.  حياة  لتحسني   )2020-2019( احلكومة 
 ،2019 عام  موازنة  يف  وإدراجها  لها  املطلوبة  املبالغ  وتخصيص  عامني،  خالل  األولويات 
ووضع برنامج زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ومن أبرز األولويات التي ُأعلنت: توفير 
30 ألف فرصة عمل لألردنيني، وإطالق برنامج "خدمة وطن"، وشمول ما ال يقّل عن %80 
من املواطنني يف التأمني الصحي، وحتسني تقدمي اخلدمات، واستخدام "املتسوق اخلفّي" 
التحاق األطفال يف رياض األطفال بنسبة  ورفع نسبة  الصحية،  لضمان جودة اخلدمة 
70%، وإنشاء 120 مدرسة للتخفيف من االكتظاظ، والعمل على زيادة حجم االستثمار 
5% سنويًا، وتأسيس شركة  الوطنية بنسبة  10% والصادرات  املباشر بنسبة  األجنبي 

قابضة يتاح فيها املساهمة لألردنيني املقيمني واملغتربني.

من  مشروعًا   825 لدعم  األردني  الريادة  صندوق  إطالق  أيضًا:  املشروع  أولويات  ومن 
الوطنية  املعونة  صندوق  برنامج  من  املستفيدين  من  ألفًا   55 وشمول  الناشئة،  املشاريع 
من األسر العفيفة، وإنتاج 35% من الطاقة الكهربائية مبصادر وطنية من الصخر الزيتي 
 2019 عام  خالل  ع  تتبُّ بنظام  النقل  وسائل  وربط   ،2020 نهاية  يف  املتجددة  والطاقة 
يتضمن مواعيد محددة لالنطالق والوصول، واالنتهاء من مشروع الباص السريع ليدخل 
منو  مراقبة  لضمان  والقوانني  األنظمة  من  مجموعة  وتعديل   ،2020 عام  يف  اخلدمة 
الثروة عند املوظف العام، وتطبيق القانون على اجلميع، وحماية املال العام، وتعميق روح 

املواطنة الفاعلة.

ويف جانب اإلنتاج، وضَع املشروع ضمن أولوياته: توظيف املوارد املالية والطبيعية والبشرية 
لرفعة مستوى معيشة املواطن ورفاهيته، وتعزيز مبدأ االعتماد على الذات، وتعزيز دولة 
الفقر وتقدم له خدمات أساسية  املواطن وحتميه من  التي حتافظ على كرامة  التكافل 

نوعية )مثل الصحة والتعليم والنقل( ليمارس دوره مواطنًا فاعاًل ومنتجًا. 

وقد استهدف مشروع النهضة مجموعة من املؤشرات يوضحها اجلدول رقم )16(.
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اجلدول رقم )16(: 
 مشروع النهضة الوطني/ املبادئ التوجيهية وأولويات عمل احلكومة

لعامي 2020-2019
ضمان االستقرار االقتصادي واملالي

املؤشرات املستهدفةضبط وحتسني كفاءة االنفاق العام:
تطبيـق وتعميـم نظـام إدارة املخـزون العـام 

احلكومـي اإللكترونـي.
التوزيع العادل للعبء 

الضريبي.
زيـادة الدقـة فـي تقديـر   •

إيـرادات ونفقـات املوازنـة العامـة 
بحيـث ال تقل عـن %95.

تخفيــض نســبة عجــز املوازنــة   •
مــن الناتــج احمللــي اإلجمالي 

بنســبة 0.5% ســنويًا.

تخفيــض نســبة الديــن العــام   •
إلى الناتــج احمللــي إلى %92.4 

مــع نهايــة 2020.

زيـادة اإليـرادات احملليـة احملصلـة   •
مـن خـال حتسـني االدارة 

الضريبيـة ومحاصـرة التهـرب 
الضريبـي بــواقع 70 مليـون 

دينـار سـنويًا  علـى األقـل.

تطوير نظام الشراء تعديـل عـبء ضريبـة املبيعـات.
املوحد.

مكافحة التهرب الضريبي
إدراج مادة يف مشروع قانون 

ضريبة الدخل تلزم بإصدار 
الفواتير.

تفعيل التنسيق بني اجلهات 
الرقابية مبا يحد من التهرب 

الضريبي.
تغليـظ العقوبـات املاليـة علـى 
املتهربيـن وصـواًل إلى عقوبـة 

السـجن فـي حــال التكرار.

نقـل تبعيـة االدعـاء العـام فـي 
كل مـن دائرتـي ضريبـة الدخـل 

واملبيعـات واجلمـارك إلى القضـاء.

تطبيـق نظـام فوتـرة إلكترونـي يعزز عمليـة االلتـزام بإصـدار الفواتيـر 
مـن قبـل املكلفيـن بذلـك.

رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل االداري
املؤشرات املستهدفةترشيق اجلهاز احلكومي

تقليـص حجـم اجلهـاز احلكومـي 
مبكوناتـه املختلفة من مؤسسـات 

ووزارات ودوائـر حكومية.

إعــداد وتطبيــق سياســة 
االســتخدام األمثــل للمــوارد 

البشــرية.

تخفيــض عــدد الــوزارات   •
واملؤسســات احلكوميــة بنســبة 

8% مــن 110 فــي اعــام 2018 
إلى 101 مــع نهايــة عــام 

.2020

زيـادة نسـبة اإلقبـال علـى   •
اخلدمـات اإللكترونيـة مـن %10 

إلـى 40% مـن كامـل اخلدمـات 
املقدمـة إلكترونيًا.

زيــادة نســبة رضــا املواطــن عــن   •
اخلدمــات احلكوميــة مــن %66 

إلــى 75% مــع نهايــة عــام 
.2020

زيادة نسبة اإلغالق للشــكاوى   •
واالقتراحــات املســتقبلة عبــر 

منصــة "بخدمتكــم" لتصــل إلى 
95% مــع نهايــة عام 2020.

خدمات احلكومة اإللكترونية
إطالق 170 خدمة 

إلكترونية إضافية ذات 
طلب مرتفع.

تفعيـل نظـام الهويـة الذكيـة لألفـراد 
ونظـام الدخـول املوحـد )كلمـة سـر 

واحـدة جلميـع اخلدمـات احلكوميـة(.
تطوير آليات الدفع اإللكتروني وربطها باخلدمات اإللكترونية.

حتسني جتربة املواطن يف احلصول على اخلدمات احلكومية:
توفيـر 3 مراكـز خدمـة 

منوذجيـة يف الشـمال والوسـط 
واجلنوب لتسـهيل احلصـول 

علـى حزمـة مـن اخلدمـات 
احلكومية من مـكان واحد.

اإلطالق الكامـل ملنصـة 
"بخدمتكـم"، وهـي منصـة 

تفاعليـة للتواصـل مـن خـال إرسـال 
األسـئلة واالقتراحـات والشـكاوى 

والبالغـات.
تطويــر وصيانــة وجتهيــز 70 مركــزًا لتقديــم خدمــات تابعــة 

للدوائــرّ  احلكوميــة التــي تقــدم خدمــات مباشــرة للمواطنيــن.

بنــاء قــدرات وتأهيــل 1000 موظــف مــن موظفــي املكاتــب 
األماميــة )مقدمــي اخلدمــات(.
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برنامج  إطار  يف  حتفيزية  حزم  خمس  احلكومة  أطلقت  النهضة،  مشروع  خطة  ولتنفيذ 
وإصالح  اإلداري  واإلصالح  االستثمار،  وحتفيز  االقتصاد،  تنشيط  إلى  يهدف  متكامل 

املالية العامة، وحتسني املستوى املعيشي للمواطن وجودة اخلدمات املقدمة له. 

وتاليًا تعريف بهذه احلزم وتلخيص ألبرز ما تضمنته:

احلزمة األولى: 
ُأطلقت يف نهاية تشرين األول 2019، وتضمنت العديد من اإلجراءات والقرارات الرامية 

إلى تنشيط االقتصاد وحتفيز االستثمار، من أبرزها: 

1. تحفيز سوق العقار، من خالل:
إنشاء 900 شقة سكنية يف محافظات الزرقاء واملفرق والبلقاء والطفيلة ومعان.  -

اإلسكان  قروض  ملنح  مخصصة  املركزي  البنك  خالل  من  متويلية  نافذة  استحداث   -
بفائدة مخفضة.

ونقل  التسجيل  ورسوم  اإلرث  وحصر  التخارج  رسوم  من  اإلعفاء  قرار  يف  االستمرار   -
150 مترًا مربعًا من الشقق السكني،ة وتخفيض رسوم التسجيل  امللكية، وإعفاء أول 

ونقل امللكية للشقق واألراضي بواقع 50% حتى نهاية عام 2020. 

2. تحفيز االستثمار، من خالل:
تثبيت احلوافز عند تأسيس االستثمار ملدة 10 سنوات أو أكثر بحسب القطاع.  -

تأسيس وحدة ملتابعة قضايا املستثمرين تفعياًل لنظام التظلم.  -

املستثمرين،  على  اإلجراءات  لتبسيط  االستثمارية  النافذة  صالحيات  توسيع   -
والتسريع بحل القضايا.

والتعايف،  لالستمرار  فرصة  املتعثرين  املستثمرين  مينح  مبا  اإلعسار  قانون  تفعيل   -
الشركاء  إلى جانب عدم احلجز على  املطالبة  التحفظي على قيمة  واقتصار احلجز 
أو املساهمة  أو املساهمة اخلاصة  أو املفوضني بالتوقيع يف شركات املسؤولية احملدودة 

العامة احملدودة بسبب أّى ديون على الشركات نفسها.
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3. تحفيز القطاعات اإلنتاجية والصادرات والتشغىل، وذلك على النحو اآلتي:
أسس  وضمن  والتجاري،  الصناعي  القطاعني  يف  للمستثمرين  مباشرة  حوافز  منح   -

محددة.

قطاعات  باستثناء  الصناعية،  القطاعات  ألغلب  للمصّدرين  ضريبية  رّديات  دفع   -
التعدين واملالبس واألدوية. 

تخفيض التعرفة الكهربائية على منشآت القطاع الصناعي املتوسطة والصغيرة.   -

تخفيض غرامة احلمل األقصى على القطاع الزراعي.   -

احلزمة الثانية: 
2019، وتضمنت العديد من اإلجراءات  ُأطلقت هذه احلزمة يف منتصف تشرين الثاني 

الهادفة إلى اإلصالح اإلداري وإصالح املالية العامة، وذلك من خالل:

1. إعادة النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة ومركبات الكهرباء
إعادة النظر يف الضرائب والرسوم على املركبات الهجينة ومركبات الكهرباء.  -

إجراء تعديالت على نسب االستهالك للسيارات املستعملة وغير املستعملة يف جداول   -
التعريفة اجلمركية.

إلغاء ضريبة الوزن على املركبات، واالستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة املركبة.  -

2. دمج وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات حكومية مستقلة، وذلك على النحو التالي:
نقل مهام صندوق تنمية احملافظات من املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية   -

إلى بنك تنمية املدن والقرى.

ضم دائرة األرصاد اجلوية إلى وزارة النقل.  -

ضم مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي إلى وزارة النقل.  -

واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  إلى  اإلسالمية  األوقاف  أموال  تنمية  دائرة  ضم   -
اإلسالمية مديريًة فيها.

إلغاء مركز إيداع األوراق املالية، ونقل مهامه إلى هيئة األوراق املالية وشركة بورصة.  -

إنهاء أعمال الشركة األردنية للسياحة واملياه املعدنية.  -

ضم سلطة املياه ونقل مهامها إلى وزارة املياه والري.  -
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3.إصدار نظام جديد للمشتريات الحكومية، يتضمن:
املشتريات  "دائرة  تسمى  واحدة  دائرة  يف  العامة  واللوازم  املوحد  الشراء  دائرتي  دمج   -

احلكومية".

-  جمع 56 نظامًا للمشتريات احلكومية يف نظام واحد للمشتريات احلكومية.

إدخال أساليب شراء جديدة، كاملزاد العكسي، واالتفاقيات اإلطارية املفتوحة واملغلقة،   -
وفق أفضل املعايير العاملية. 

تعزيز تطبيق مفاهيم احلوكمة والشفافية والنزاهة واحلّد من الفساد.  -

القطاع  يف  اللوازم  وإدارة  الشراء  مجال  يف  العاملني  بإخضاع  الشراء  وظيفة  مهننة   -
احلكومي إلى تدريب مكثف.

حتديد سقف للحد األعلى من الغرامات املتأتية من التأخير بواقع 15% فقط.  -

دعم املنشآت املتوسطة والصغيرة مبنحها فرصة املنافسة يف املشتريات احلكومية.  -

احلزمة الثالثة:
ُأطلقت هذه احلزمة يف مطلع كانون األول 2019 بهدف رفع كفاءة القطاع العام وحتسني 

مستوى معيشة املواطنني، من خالل:

1. زيادة الرواتب، وذلك على النحو التالي:
والثانية  األولى  للفئات   %20-15 بنسبة  العام  القطاع  يف  العاملني  رواتب  زيادة   -

والثالثة.

زيادة رواتب املتقاعدين بقيم تتراوح بني 10 دنانير و80 دينارًا، بحيث يستفيد منها   -
حوالي 81 ألف متقاعد.

املسلحة األردنية واألجهزة األمنية، بقيمة موحدة  القوات  العاملني يف  رواتب  -  زيادة 
جلميع الرتب.
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في  العاملين  كفاءة  رفع  بهدف  المدنية  للخدمة  جديد  نظام  2.إطالق 
رتب  رؤية إصالحية واستحداث مسارات مهنية/  العام من خالل  القطاع 

لهم.

احلزمة الرابعة:
اخلدمات  جودة  حتسني  إلى  وتهدف   ،2019 األول  كانون  نهاية  يف  احلزمة  هذه  ُأطلقت 

املقدمة للمواطنني يف قطاعات النقل والصحة والتعليم، من خالل إجراءات من أبرزها:

بهدف   ،2025 عام  بحلول  شامل  صحي  تأمني  منظومة  إنشاء  الصحي:  القطاع  يف   -
توفير  يتيح  مبا  كافة،  اململكة  أرض  على  واملقيمني  املواطنني  الشمول  مظلة  توسعة 

التأمني الصحي تدريجّيًا ونظام حماية صحية واجتماعية فعال. 

يف قطاع التعليم: تسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص، ودعم جزء من   -
رواتب املعلمني يف القطاع اخلاص.

-  يف قطاع النقل: افتتاح مجمعات سفريات جديدة ودعم خدمات النقل العام.

احلزمة اخلامسة:
الوضع  وحتسني  االقتصاد  حتفيز  إلى  وتهدف   ،2020 شباط  يف  احلزمة  هذه  ُأطلقت 

املعيشي للمواطنني واالرتقاء بجودة اخلدمات، وذلك من خالل إجراءات من أبرزها:

واملبيعات  الدخل  ضريبة  ودائرتا  االستثمار  هيئة  ستبدأ  جديدة  عمل  آليات  إعالن   -
واجلمارك بتطبيقها حلل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنني مع هذه اجلهات.

إطالق تطبيق "سند " الذي سيكون له أثر على سهولة حياة املواطنني واألعمال، ويتيح   -
االستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة يف 8 مؤسسات ووزرات ومنصة "بخدمتكم"، 
املؤسسات  جميع  ليشمل   2020 عام  خالل  تدريجيًا  املؤسسات  بقية  إضافة  وسيتم 

احلكومية.

برامج التصحيح االقتصادي مع صندوق النقد الدولي
املّدة  يغطي  الذي  الدولي  النقد  صندوق  مع  املمتد  االئتماني  التسهيل  برنامج  انتهى 
د إلى نهاية آذار 2020. ومن أهم األهداف الكّمية للبرنامج يف  2016-2019، والذي ُمدِّ

مجال املالية العامة:
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التخلص التدريجي من االعتماد على املساعدات )لم ُينجز أي شيء من هذا الهدف(.  -

77% بحلول عام  تخفيض نسبة الدين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي لتصل إلى   -
2021 )نسبة املديونية 101.7 حتى نيسان 2020(.

%2.5 إلى  لتصل  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  املوازنة  عجز  نسبة  تخفيض    - 
)نسبة عجز املوازنة 3.4% يف نهاية عام 2019، و7.1% يف نهاية حزيران 2020(.

 2019 عام  نهاية  يف   %-1.1 اإليرادات  )منو   %1.5 نسبته  مبا  اإليرادات  زيادة   -
و15.9-% يف نهاية حزيران2020(. 

على  للحصول  الدولي  النقد  صندوق  مع  جديدًا  2020 اتفاقًا  عام  يف  وّقع األردن  وقد 
جائحة  أزمة  خالل  االقتصاد  لدعم  سنوات،   4 على  دوالر،  مليار   1.3 قيمته  قرض 
وشبكات  والوظائف  النمو  على  بالتركيز   )EFF( التسهيل  برنامج  وينبثق  "كورونا"، 

األمان االجتماعي. وسيتم تخصيص جزء لتمويل امليزانية العامة. 

رابعًا: متابعة التوصيات المقّدمة في تقرير حالة البالد لعام 
2019

اجلدول رقم )17(: 
متابعة التوصيات املقدمة يف تقرير حالة البالد لعام 2019

توصيات تقرير حالة 
املتابعةالبالد لعام 2019

وضع خطة ذات جدول 
زمني واضح لتسريع وتيرة 
العمل على إلغاء الوحدات 

احلكومية أو دمجها.

نقلت احلكومة موازنات 29 من الوحدات والهيئات احلكومية املستقلة من 
قانون موازنات الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة، بهدف ضبط 
الوحدات  على  الرقابة  وآليات  الشفافية  وتعزيز  وترشيده،  العام  اإلنفاق 

احلكومية بإخضاعها إلى نظام إدارة املعلومات املالية احلكومية. 

واحدة  دائرة  يف  العامة  واللوازم  املوحد  الشراء  دائرتي  احلكومة  دمجت 
ُسّميت "دائرة املشتريات احلكومية".

اسُتبدل نظام مشتريات حكومي واحد بـ56 نظامًا للمشتريات احلكومية.

أطلقت احلكومة احلزمة الثانية من البرنامج االقتصادي احلكومي لتحفيز 
النمو وترشيد النفقات، وتضمنت احلزمة دمج وإلغاء 8 مؤسسات مستقلة 

)ُدمجت سلطة املياه بوزارة املياه والري، وُنقل مهامها إليها(.
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إطالق مشروع تنموي 
ضخم يعّد رافعة لالقتصاد 

الوطني )مثل مشروع 
السكك احلديدية( 

بتمويل جزئي من 
مخصصات اإلنفاق 

الرأسمالي يف املوازنة 
العامة لعام 2020.

اسُتحدث بند يف موازنة عام 2020 ملشاريع الشراكة بني القطاَعني العام 
الرأسمالي  اإلنفاق  من  دينار  مليون   108 تخصيص  وتضمن  واخلاص، 

لزيادة فاعلية التنفيذ والتوظيف للنفقات الرأسمالية.

وضع برنامج إصالح وطني 
م لصندوق النقد  يقدَّ

الدولي مع انتهاء عمر 
البرنامج احلالي.

النقد الدولي،  وصندوق  احلكومة  بني  جديد  إصالحي  برنامج  على  فق  اتُّ
م بسواعد أردنية ومن خالل تبادل الرؤى واحلوار بعيدًا عن اإلمالءات.  ُصمَّ
وهو يسعى إلى تعزيز شبكة األمان االجتماعي، ومدته 4 سنوات وبإجمالي 
تسهيالت تصل إلى1.3 مليار دوالر مقسمة على 9 دفعات تتوزع على مدة 
عمر البرنامج، وال يشمل البرنامج فرض ضرائب جديد،ة وإمنا يستهدف 
زيادة اإليرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي واجلمركي. ويركز البرنامج 
على اإلصالحات الهيكلية، بهدف دفع عجلة النمو املؤدي إلنشاء الوظائف 
الشفافية،  مستوى  ورفع  والنقدي،  املالي  االستقرار  على  احلفاظ  مع 

والوصول إلجراءات من شأنها تخفيض كلف القطاعات اإلنتاجية.

مراجعة اإلعفاءات 
الضريبية للمناطق 

التنموية وتلك املمنوحة 
لتشجيع االستثمار.

اسُتقبلت بعثات عدة من صندوق النقد الدولي بخصوص حصر اإلعفاءات 
وأوصت  االستثمار.  قانون  ضمن  التنموية  للمناطق  املمنوحة  الضريبية 
والشركات  للمشاريع  اإلعفاءات  منح  آلية  مبراجعة  البعثات  هذه  تقارير 
هذه  استغالل  من  للحد  وخارجها  التنموية  املناطق  تعمل داخل  التي 

احلوافز يف عمليات التسعير التحويلي والتهرب الضريبي. 

كما اسُتحدثت مديرية جديدة يف دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبسّمى 
"مديرية ضريبة املؤسسات املسجلة يف املناطق التنموية واملناطق احلرة". 

إعادة النظر مبعدالت 
ضريبة املبيعات التي 

تغولت يف الهيكل الضريبي 
وشّوهته.

احلكومي  االقتصادي  البرنامج  من  الثانية  احلزمة  احلكومة  أطلقت 
التي تضمنت تعديل نظام الضريبة اخلاصة املفروضة على املركبات بإلغاء 

الضريبة النوعية على الوزن واستبدال نسبة.4% بها.

ُخفضت ضريبة املبيعات على 76 سلعة أساسية ابتداء من 1 شباط 2020.

إعادة النظر يف آليات 
تسعير املشتقات النفطية.

اخلاصة،  الضريبة  لنظام  املعدل   2019 لسنة   )107( رقم  النظام  صدر 
والذي اسُتبدلت فيه ضريبة مقطوعة بالضريبة النسبية على املشتقات 

النفطية.

تنظيم التجارة 
اإللكترونية

ُفرض رسم خاص حتت بند "بدل خدمات" مقداره 5 دنانير للشحنات التي 
ال تزيد قيمتها عن 50 دينارًا. 

10 دنانير للشحنات  ُفرض رسم خاص حتت بند" بدل خدمات" مقداره 
التي تزيد قيمتها عن 50 دينارًا وال تزيد قيمتها عن 100 دينار.

تقرر تنظيم بيان أمتعة مسافرين مختصر للبضائع التي تزيد قيمتها عن 
والضرائب  الرسم  عنها  ويستويف  دينار،   1000 عن  تزيد  وال  دينار   100

املقررة.

 1000 تقرر تنظيم بيان جمركي أصولي للبضائع التي تزيد قيمتها عن 
دينار. 
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االستمرار يف ضبط اإلنفاق 
العام ومعاجلة العجز يف 

قطاعي املياه والطاقة.

أطلقت احلكومة احلزمة الثانية من البرنامج االقتصادي احلكومي لتحفيز 
النمو وترشيد النفقات، وتضمنت احلزمة دمج وإلغاء 8 مؤسسات مستقلة 

)ُدمجت سلطة املياه بوزارة املياه والري، وُنقلت مهامها إليها(. 

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم )9179( الصادر بتاريخ 6 نيسان 2020، 
التابعة  والشركات  املياه  سلطة  من  لكّل  املياه  تعرفة  توحيد  على  املوافقة 

فقط، وعلى أاّل ُيرَفع سعر املتر املكعب.

قطاع  إصالح  خطة  على   2019 نيسان   4 بتاريخ  الوزراء  مجلس  وافق 
الطاقة.

تطوير السوق الثانوي. 

البنك  مع  بالتنسيق  العام  الدين  مبديرية  ممثلة  املالية  وزارة  عقدت 
السندات  إلصدار  متخصص  خبير  مع  وبالتعاون  األردني،  املركزي 
يف  اخلزينة  مديري  مع  شهرية  اجتماعات   )Gregory Ambrosio(
البنوك التجارية، حلثهم وحتفيزهم على تفعيل السوق الثانوي ملا له من 
أثر كبير يف دفع عجلة االقتصاد وزيادة املساهمة يف االكتتاب يف السندات 
واألذونات احلكومية. وكانت نتائج هذه االجتماعات ارتفاع نتائج التداول 
يف السوق الثانوي لعام 2019 إلى حوالي 360 مليون دينار، مما ساهم يف 
حتديد منحنى العائد يف السوق الثانوي وإجراء الدراسات واملقارنات يف ما 

يخص منحنى العائد يف السوق األولي.

مراجعة كلفة رسوم 
تأسيس األعمال يف 

الترخيص وتسجيل 
الشركات ورخص املهن 

وغيرها.

قدمت احلكومة حوافز للقطاع اخلاص غير الرسمي عبر:

تخفيض رسوم الترخيص إلى النصف ضمن حدود أمانة عمان.   -

إعفاء رسوم الترخيص يف البلديات خالل السنوات الثالث األولى من   -
النفايات ورسوم اإلعالنات،  املهن من رسوم  عمر املشروع، وإعفاء هذه 
وحتديد الفترة الزمنية إلصدار الرخصة من يوم إلى ثالثة أيام كحد 

أعلى.

خالل  الضريبي  اإلقرار  تقدمي  من  املهن  هذه  أصحاب  إعفاء   -
السنتني األّولني من بدء املشروع.

االجتماعي،  الضمان  قانون  بأحكام  شموله  من  القطاع  هذا  إعفاء    -
وتعديل التعليمات اخلاصة باملعونة الوطنية لُيسمح ملنتفعي الصندوق 

مبزاولة األعمال املنزلية.

إعفاء هذه املهن من رسوم الترخيص من املؤسسة العامة للغذاء والدواء.  -

إصالح  حول  عامة  "سياسات  وثيقة  على  الوزراء  مجلس  وافق   
ُألغبت الرخص القطاعية  منظومة تراخيص األعمال القطاعية"، بحيث 

لعدد من اجلهات وبشكل يكفل تخفيض الكلف ويقلل اجلهد.

ملشروع  التوجيهية  اللجنة  مقترحات  على  الوزراء  مجلس  افق  وكما 
"رحلة املستثمر" الذي يهدف إلى تعزيز وتوحيد اإلجراءات ضمن نافذة 
عبر  متكاملة  واحدة  اتصال  نقطة  إيجاد  خالل  من  واحدة  إلكترونية 
اإلنترنت لعمليات التسجيل والترخيص، مما يقلل العبء التنظيمي على 
القطاعية  بالرخص  اخلاصة  التوصيات  على  املجلس  وافق  كما  املستثمر. 

املوصى بإلغائها.
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إصدار قوانني وأنظمة 
تعمل على جذب 

االستثمارات.

األنشطة  حوافز  "نظام  مبسمى   2020 لسنة   )13( رقم  النظام  صدر 
الصناعية". وأبرز ما تضمنه:

القطاعات  يف  املصّدرة  الصناعية  للشركات  مالي  دعم  تقدمي   -
مبقدار  والتعدين(  واألدوية  املالبس  قطاعات  الصناعية )باستثناء 
3% من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، إضافة إلى دعم مالي 

مبقدار %5 عن قيمة الزيادة يف الصادرات ابتداء من عام 2020.

منح دعم مالي قيمته 3% من قيمة صادرات األلبسة للشركات املقامة   -
خارج املناطق التنموية ابتداء من عام 2019، باإلضافة إلى دعم مالي 
 2021 2020. وابتداء من عام  5% من قيمة الصادرات لعام  قيمته 

مُينح هذا الدعم يف حال زيادة نسبة العمالة.

5% من  2020، قيمته  منح قطاع األدوية دعمًا ماليًا ابتداء من عام   -
قيمة الزيادة يف صادراته. 

تضّمن النظام رقم )18( لسنة 2020 الذي صدر مبسمى "نظام حوافز   -
ضريبة الدخل للقطاع الصناعي" األسس واملعايير التي يجب حتقيقها 
للقطاعات الصناعية، وتتلخص بتحقيق قيمة محلية مضافة ال تقل 
عن 30% من تشغيل األردنيني إضافة إلى تشغيل املرأة األردنية وذوي 
االحتياجات اخلاصة، وحتقيق التشبيك مع الصناعة احمللية، بحيث 
يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل املقررة يف النظام لكل معيار من هذه 

املعايير.



53

تقرير حالة البالد لعام 2020: دور السياسَتين المالية والنقدية

خامسًا: التوصيات 
يف مجال السياسة املالية 

 )GFMIS( التسريع يف التطبيق العملّي الفعلّي لنظام إدارة املعلومات املالية احلكومية  •
للوحدات احلكومية ضمن املوازنة.

 )Fiscal Rules( املوازنة الوحدات احلكومية ضمن  إنفاق  وضع ضوابط مالية على   •
وخاصة يف مجال منو النفقات.

إعادة النظر ببعض بنود اإلنفاق اجلاري والرأسمالي، مثل بند "النفقات األخرى".  •

الرأسمالي  التكوين  زيادة  إلى  تؤدي  التي  النفقات  على  الرأسمالية  النفقات  اقتصار   •
النفقات  إلى  النفقات اجلارية  املوجود يف  املالية"  احلكومي، ونقل بند "األصول غير 
اجلارية،  النفقات  إلى  جارية  طبيعة  ذات  رأسمالية  نفقات  أّي  ونقل  الرأسمالية، 

وخاصة املرتبطة بإدارة املباني واإلنشاءات والصيانة والتأثيث واألجهزة.

اللجوء إلى وسائل علمية أكثر دقة يف إجراء التوقعات يف جانب النفقات واإليرادات،   •
مثل استخدام النماذج القياسية املبنية على حتليل السالسل الزمنية. كذلك حتليل 

أثر اإلنفاق على النتائج.

موازنات  قانون  من  احلكومية  الوحدات  نقل  جدوى  ملعرفة  حقيقية  دراسة  إجراء   •
الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة، بهدف الوصول إلى حلول لضبط نفقات 
اخلزينة  على  جديدًا  عبئًا  الوحدات  هذه  ستشكل  وإاّل  وتخفيضها،  الوحدات  تلك 

املركزية، إذ لوحظ أّن معظم نفقات تلك الوحدات ازدادت بعد عملية النقل.

ت للموازنة، وذلك يف ضوء أن نقل عدد  استكمال هيكلة الوحدات احلكومية التي ُضمَّ  •
حتسن  بأّي  يسهم  ولم  شكليًا،  كان  العامة  املوازنة  قانون  إلى  احلكومية  الوحدات  من 
يف نفقات الوحدات املضافة، ومن األفضل أن يكون النقل مربوطًا بدمج هيكلي لتلك 

املؤسسات.

العمل على إيجاد نظام متكامل ملتابعة األداء وتقييمه لتحسني عملية إعداد املوازنة   •
املوجهة  املوازنة  منهجية  تطبيق  من  املرجوة  األهداف  مع  ينسجم  مبا  وتنفيذها 

بالنتائج. 

تعزيز اجتاه احلكومة إلى االقتراض اخلارجي، لتخفيض كلفة االقتراض، مع ضرورة   •
األسواق  يف  الفوائد  وأسعار  الصرف  أسعار  تقلبات  ضد  التحوط  مثل  إجراءات  اتخاذ 

العاملية، واتباع سياساٍت للتخفيف من آثارهما لتخفيض النفقات. 

تخفيض حصة الدين الذي يحني أجل استحقاقه خالل سنة واحدة، وتعزيز األطر   •
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التقليدية  غير  السندات  من  وغيرها  اإلسالمية  الصكوك  إصدار  وتفعيل  القانونية 
)مثل السندات لصغار املدخرين( لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة املستثمرين 
الديون  هيكلة  إلعادة  اجلهود  من  املزيد  بذل  وكذلك  احلكومي.  الدين  أدوات  يف 
شروط  على  )احلصول  القروض  كلف  تخفيض  يف  يساعد  مبا  والداخلية  اخلارجية 

أفضل للقروض(. 

ضرورة وجود خطة موثقة ومدروسة تبني إجراءات ضبط النفقات ويجري حتديثها   •
دوريًا تبعًا للمستجدات.

وتوحيدها  املستقلة  احلكومية  الوحدات  داخل  الوظيفية  املسميات  يف  النظر  إعادة   •
بينها،  ما  يف  كبير  تفاوت  لوجود  فيها  الرواتب  سّلم  وتوحيد  عامة،  مسميات  ضمن 

وخاصة يف بنود العالوات اإلضافية.

بدراسة  ُيعنى  احملاسبة،  ديوان  يف  أو  الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  يف  قسم  إنشاء   •
العينة، على غرار ما هو متبع يف  الضرائب ويعمل بأسلوب  أموال دافعي  إنفاق  كفاءة 

العديد من الدول املتقدمة. 

الطاقة،  لتوفير  وأدوات  أساليب  واستخدام  واحملروقات،  الكهرباء  استهالك  ترشيد   •
وإيجاد مصادر بديلة الستخدام الكهرباء واملياه.

يف مجال السياسة النقدية 
الشركات  لدعم  برنامجه  ضمن  املشمولة  الشركات  ملظلة  املركزي  البنك  توسيع   •

الصغيرة واملتوسطة.

يف مجال السوق املالي 
أهمية زيادة االهتمام احلكومي يف سوق رأس املال الوطني والتنسيق بني اجلهات ذات   •
العالقة يف السوق مثل هيئة األوراق املالية والبنك املركزي ووزارتي الصناعة والتجارة 

واملالية ودائرة مراقبة الشركات.

تعزيز السيولة يف السوق من خالل الدعم احلكومي وحث البنوك التجارية وصندوق   •
استثمار أموال الضمان على زيادة استثماراتهم يف السوق.

الضريبة  وإلغاء  احلوافز  منح  خالل  من  السوق  يف  املؤسسي  االستثمار  تعزيز  أهمية   •
على صناديق االستثمار، إضافة إلى حث البنوك واملؤسسات املالية االستثمارية على 

إنشاء صناديق االستثمار املشترك بجميع أنواعها.



55

تقرير حالة البالد لعام 2020: دور السياسَتين المالية والنقدية

إلغاء أو تخفيض الضريبة التي فرضت على عمليات التداول مطلع عام 2019.  •

العامة  املساهمة  الشركات  اندماج  عمليات  لتشجيع  والتسهيالت  احلوافز  تقدمي   •
وشركات الوساطة املالية.

تعزيز استقاللية بورصة عمان ومؤسسات السوق، وتقدمي الدعم الالزم لها لتنفيذ   •
وتعزيز  بها،  واالحتفاظ  الكفاءات  استقطاب  من  ومتكينها  االستراتيجية،  خططها 
وانخفاض  السوق بسبب جائحة كورونا  التي يواجهها  الظروف  املالي يف ظل  مركزها 
أحجام التداول يف السوق، من خالل إعفاء البورصة من بعض النفقات املفروضة عليها 

وإعادة النظر بحصصها من عموالت التداول.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع وتعزيز سوق السندات وصكوك التمويل اإلسالمية   •
عمان،  بورصة  خالل  من  احلكومية  السندات  تداول  حصر  منها  إجراءات  خالل  من 
وتشجيع متويل املشاريع من قبل القطاعني العام واخلاص من خالل إصدار الصكوك 

وإزالة املعوقات أمام إصدار هذه الصكوك.

الثقة يف  ملا لهذا األمر من أهمية يف تعزيز  تعزيز االلتزام بقواعد حوكمة الشركات   •
السوق.
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