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أسئلة شائعة
 13يونيو 2018

ما رأي صندوق النقد الدولي في املساعدات املالية التي تعهد بتقديمها بعض
بلدان الخليج وتصل قيمتها إلى  2.5مليار دوالر أمريكي؟
نرحب بأخبار تعهد اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت بتقديم مساعدات إلى األردن
تصل قيمتها إلى  2.5مليار دوالر على مدى الخمس سنوات القادمة .وهذه خطوة إيجابية .وليست لدينا أي
تفاصيل بعد عن حزمة املساعدات .وكان صندوق النقد الدولي قد حث املجتمع الدولي والجهات املانحة اإلقليمية
مرارا على تحمل قدر أكبر من األعباء الناشئة عن استضافة األردن ملا يزيد على مليون الجئ سوري وتحقيق
استتباب األمن في املنطقة ،وقد فرض ذلك كله ضغوطا استثنائية على املوارد العامة لألردن.
نحن نكرر دعوتنا إلى املجتمع الدولي ملساعدة األردن بزيادة الدعم املالي املطلوب بشدة ،ويُحَبَّذ أن يكون في هيئة
منح.
ونأمل أن تسهم حزمة املساعدات هذه في مساعدة األردن على تنفيذ إصالحات جريئة ملعالجة البطالة املرتفعة،
وخاصة بني الشباب والنساء ،وتنشيط النمو االقتصادي مع حماية الفقراء والطبقة املتوسطة .وال يزال صندوق
النقد الدولي ملتزما بدعم األردن وشعبه.

هل سيحتاج األردن إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بعد تلقي املساعدة
املالية من بلدان الخليج؟
إن معالي الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء األردن لم يشكل وزارته بعد .ونحن نتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا مع
الحكومة الجديدة تمهيدا لعرض املراجعة الثانية للبرنامج األردني لإلصالح االقتصادي على مجلسنا التنفيذي في
أسرع وقت ممكن.

ما رد فعل الصندوق إزاء األحداث األخيرة في األردن؟
نرحب بدعوة جاللة امللك عبد ا áمؤخرا إلى إجراء الحوار الوطني كخطوة إيجابية للغاية إلى األمام.
والبرنامج الجاري مع األردن الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى وضع ركيزة لألولويات االقتصادية
للحكومة .وكان فريق خبراء صندوق النقد الدولي الذي زار عمَّان مؤخرا قد عقد مناقشات مثمرة مع السلطات
وتحقق تقدم كبير بشأن رفع توصية إلى مجلسنا التنفيذي باستكمال املراجعة الثانية للبرنامج
الذي يدعمه الصندوق .وبهذا سيتاح لألردن الحصول على حوالي  70مليون دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى
مبلغ يقارب  1.2مليار دوالر حصل عليه بالفعل منذ عام .2012
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وفي سياق هذه املناقشات ،قامت السلطات وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة السياسات واإلصالحات
املزمعة والالزمة ملواصلة تعزيز جدول األعمال بشأن النمو االحتوائي في األردن .ويشكل البُعد االجتماعي مصدرا
صريحا أيضا للقلق .ولهذا السبب ،من الضروري تحقق التوازن بني منافع اإلصالحات وتكاليفها
وتوزيعها على جميع قطاعات االقتصاد ،مع زيادة التركيز على ميسوري الحال ،وفي نفس الوقت حماية
محدودي الدخل.
وتؤكد األحداث األخيرة األهمية البالغة إلجراء إصالحات جريئة ملعالجة البطالة املرتفعة ،وخاصة بني الشباب
والنساء ،وتنشيط النمو االقتصادي على نحو ال يهدد استقرار االقتصاد الكلي األردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.
وفي هذا السياق ،تضمنت مناقشاتنا إصالحات ضريبية تهدف إلى تأمني املوارد الالزمة لتلبية احتياجات اإلنفاق
العاجلة — كاإلنفاق على األمن والصحة والتعليم — مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح .وينبغي أن
ينصب التركيز في املرحلة القادمة على ضريبة الدخل ،وخاصة على األغنياء ،بدال من الضرائب على
االستهالك ،التي غالبا ما تُحْدِث آثارا سلبية أكبر نسبيا على الفقراء.

ماذا فعل الصندوق لتعبئة املساعدات املالية لألردن؟
تؤكد األحداث األخيرة ضرورة تحمل املجتمع الدولي ،بما في ذلك الجهات املانحة اإلقليمية ،قدرا أكبر من األعباء
التي يتحملها األردن نتيجة استضافته أكثر من مليون الجئ سوري وتحقيق استتباب األمن في املنطقة ،وهي أمور
ظلت في مجملها تفرض ضغوطا هائلة على موارده العامة .وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق املتكررة للمجتمع
الدولي من أجل مساعدة األردن بزيادة الدعم املالي املطلوب بشدة ،ويفضَّل في هيئة مِنَح.

ما ردكم على من يلقون باللوم على صندوق النقد الدولي بسبب االحتجاجات
في األردن؟
لقد طُرِح هذا السؤال بشأن برامج أخرى أيضا .أوال ،من الضروري أن ندرك أن البلدان تلجأ إلى الصندوق طلبا
للمساندة ألن لديها بالفعل مشكالت اقتصادية كبيرة .والسياسات التي ندعمها في ظل أي برنامج هي سياسات
مصممة حسب الظروف الخاصة بكل بلد من أجل إعادة موارده املالية إلى مسار قابل لالستمرار.
وفي معظم الحاالت كانت هذه البلدان ستضطر إلى املرور بمرحلة تحول اقتصادي أصعب بكثير إذا لم يكن
لديها هامش وقائي وبدون الدور الذي يقوم به الصندوق لحفز أطراف أخرى على إقراض البلدان ،وعند تطبيق مثل
هذه اإلصالحات ،فإننا نوصي البلدان بضمان حماية الفقراء والطبقة املتوسطة.
والدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي يمهل البلد املعني الوقت الالزم إلجراء اإلصالحات
املتعلقة بالسياسات لكي يحْدِث تحوال ملموسا ويصل إلى أوضاع مالية قابلة لالستمرار مع املُضي كذلك في
تنفيذ اإلصالحات لتحقيق النمو االحتوائي .واألهم من ذلك ،أننا نوصي البلدان التي تطبق هذه اإلصالحات
بضمان حماية أفقر السكان املتأثرين بها .وقد قدم الصندوق الدعم للبلدان اإلفريقية وقت استقاللها ،وساعد
بلدان االتحاد السوفيتي السابق عندما أصبحت مستقلة وكانت تحاول بناء اقتصاداتها .واآلن ،في حالة األردن،
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فإنه يواجه ضغوطا غير عادية ناتجة عن اجتماع عوامل ،بعضها – وليس كلها – خارج نطاق سيطرة
السلطات ،بما فيها استضافة الالجئني السوريني.
وفي هذا السياق ،طلبت السلطات األردنية الدعم من الصندوق والعمل معها للحفاظ على االستقرار االقتصادي
الكلي واملُضي في تنفيذ اإلصالحات الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة فرص العمل ،وهو ما يمكن أن يساعد بدوره
على ضمان االستقرار االجتماعي والسياسي.

ما هي اقتراحاتكم املحددة بشأن السياسات في األردن؟
في ظل ارتفاع الدين العام ،وانخفاض اإليرادات الضريبية ،وتراجع املنح الخارجية لدعم املوازنة ،واالحتياجات
االجتماعية الشديدة واملتطلبات الكبيرة من البنية التحتية ،يتعني أن تظل املوارد املالية لألردن مرتكزة على توسيع
الوعاء الضريبي حتى يتسنى اقتسام العبء على نطاق واسع ،وذلك بوسائل منها إلغاء اإلعفاءات الضريبية
الكبيرة من ضرائب الدخل واملبيعات .وقد اقترحنا تطبيق ضرائب على الدخل ،وخاصة ميسوري الحال ،بدال
من الضرائب على االستهالك ،التي غالبا ما تُحْدِث آثارا سلبية أكبر نسبيا على الفقراء.
ومع ذلك ،ينبغي أن تُكَمِّل هذه الجهود إصالحات تعزز بيئة األعمال وتقلل تكلفة الوظائف الرسمية ،وال سيما
للشباب والنساء.

ذكرت وسائل اإلعالم أن األردن سيطلب مد فترة البرنامج مع صندوق النقد
الدولي لعام أو عامني آخرين .ما رأيكم في ذلك؟
سوف نعقد مناقشات مع الحكومة األردنية الجديدة حينما تتشكل لتقييم خططها بشأن استكمال املراجعة الثانية
في ظل البرنامج األردني لإلصالح االقتصادي الذي يدعمه الصندوق.

ما اإلجراءات التي وضعها صندوق النقد الدولي ملعالجة الفساد وزيادة
الشفافية وتحسني الحوكمة في األردن؟
لقد أيدنا الجهود الرامية إلى تحسني املساءلة العامة والحوكمة .وفي هذا الصدد ،قامت السلطات بدمج ديوان
املظالم وهيئة مكافحة الفساد ليشكال معا الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .وقد تضمنت مناقشاتنا مع
السلطات كذلك توحيد اإلطار القانوني للمشتريات العامة وإنشاء لجنة تُعنى بالتنظيم والسياسات.
وفيما يتعلق بالشفافية ،تضمن قانونا املوازنة لعامي  2017و 2018تقديرات تفصيلية للنفقات الضريبية،
بينما طبقا كذلك خارطة طريق "معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام" ) (IPSAS؛ ودعما إلطار إدارة
االستثمارات العامة ،رفعت السلطات مسودة القانون األساسي للموازنة إلى مجلس النواب.

ذكرت الحكومة األردنية السابقة أن قانون الضرائب كان شرطا أساسيا
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الستكمال املراجعة ،ألم تكن هناك أي إجراءات أخرى لتحقيق اإليرادات
الالزمة؟
بناء على مناقشاتنا مع الحكومة األردنية على مدى العامني املاضيني ،تم االتفاق على أن تطبيق إجراءات أخرى
سيكون أصعب وأعلى تكلفة من حيث تأثيره على النمو وعلى الجانب االجتماعي .وليس ثمة حيز كبير لتخفيض
اإلنفاق العام بدون زيادة البطالة أو اللجوء إلى أوجه خفض أخرى من شأنها أن تحد من قدرة الحكومة على زيادة
اإلنفاق على التعليم والصحة واألمن الداخلي.

هل بإمكانكم أن توضحوا آراءكم بشأن قانون الضرائب الجديد؟
نود أوال وقبل كل شيء أن نرحب بدعوة جاللة امللك عبد ا áإلى إجراء الحوار الوطني .واإلصالحات الضريبية
التي ندعمها تهدف إلى تأمني املوارد الالزمة لتلبية احتياجات اإلنفاق العاجلة — ومنها على األمن والصحة
والتعليم — مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح .وتلك خطوة بالغة األهمية تشكل ركيزة لضبط أوضاع
املالية العامة بالتدريج في األردن ووضع الدين العام على مسار تنازلي في .2019
وهذه اإلصالحات توسع الوعاء الضريبي على نحو يتسم بالكفاءة ويحقق مزيدا من اإلنصاف .وسوف تساعد
كذلك على تحويل ميزان تصحيح أوضاع املالية العامة بعيدا عن تطبيق ضرائب على االستهالك )التي تضر في
الغالب بالفقراء والطبقة املتوسطة( وتوجيهه نحو ضرائب الدخل ،وخاصة أولئك األقدر على دفعها .وستؤدي كذلك
إلى التخلص من التشوهات وسد الثغرات ،وتوسيع وعاء ضريبة الشركات.
وإصالح ضريبة الدخل في األردن سيتيح كذلك للسلطات سد التكاليف األمنية املرتفعة وتلبية االحتياجات
االجتماعية الكبيرة ،والتي أخذت تزداد بسرعة في السنوات األخيرة ،بينما تعكس مسار تراكم الدين العام .ومن
األمور بالغة األهمية لنجاح اإلصالح املقترح توخي الحزم في تطبيق إجراءات تعزيز اإلدارة الضريبية ،وكذلك
إجراءات الحد من الحوافز على التهرب الضريبي وزيادة الغرامات ذات الصلة .أما اإلصالح املقترح لضريبة
الدخل ،على وضعه الراهن ،فمن املتوقع أن يحقق زيادة دائمة في اإليرادات بمقدار  %1من إجمالي الناتج املحلي
سنويا.

اتخذ األردن بعض اإلجراءات للحد من الدعم وإنفاذ الضرائب غير املباشرة،
كيف تتحقق كل هذه اإلجراءات مع تطبيق ضريبة الدخل وهل من شأن وضع
ترتيب أفضل لتسلسل هذه اإلجراءات أن يساعد على استيعاب الناس لهذه
الصدمات بشكل أفضل؟
إن ضريبة الدخل ستساعد األردن على مواصلة الحد من عجز املالية العامة الذي ال يزال كبيرا ووضع دينه
العام املرتفع على مسار تنازلي في .2019
وقد أخذ اإلنفاق العام في األردن على التعليم والصحة واألمن الداخلي يتزايد بوتيرة سريعة في السنوات
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األخيرة .ويكتسب توسيع قاعدة اإليرادات الضريبية وتعزيز االمتثال الضريبي أهمية في تلبية االحتياجات
االجتماعية وتوفير املتطلبات من البنية التحتية في الفترة القادمة.

ما موقف الصندوق من قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضرائب
على األدوية؟
كما ذكرنا عدة مرات من قبل ،الصندوق لم يوص بما قررته الحكومة من رفع الدعم عن الخبز أو زيادة الضرائب
على األدوية .وقد أعلنا معارضتنا لرفع الدعم عن الخبز .ونحن نرى أن السياسات واإلصالحات يجب أال تكون
عبئاً على شرائح املجتمع الفقيرة ،وأال تتسبب في رفع سعر السلع األولية الضرورية كالخبز واألدوية.

قلتم إنكم تعارضون رفع أسعار الخبز ،فما هي السياسات البديلة التي
أوصيتم بها الحكومة؟
ناقشنا مع الحكومة عدة بدائل لزيادة اإليرادات من شأنها تحقيق أهداف امليزانية دون إلقاء العبء األكبر على
األسر منخفضة الدخل .فيمكن زيادة االعتماد على إجراءات تستهدف أصحاب الدخول األعلى وليس الفقراء الذين
يشكل االستهالك نسبة أكبر من دخلهم

ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في األردن؟
لقد ناقشنا مع السلطات وأطراف أخرى ،بما فيها املانحون ،إجراء إصالحات تستهدف بالتحديد دعم مشاركة
النساء في سوق العمل .وتتضمن هذه اإلصالحات نظام ساعات العمل املرنة الذي تم إقراره مؤخراً ،وتيسير
الحصول على خدمات رعاية الطفل ،وتوفير نظام كفء للنقل العام بتكلفة منخفضة ،وخيارات خفض تكاليف
األجور عن وظائف القطاع الرسمي التي تشغلها النساء

ما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسني اإلنفاق االجتماعي
وتخفيض البطالة؟
بعض إجراءات السياسة التي ناقشناها تتضمن وضع إطار لتقديم تحويالت موجهة إضافية تصاحب اإلصالحات
الضريبية ،بغية تجنب زيادة العبء الضريبي على شرائح السكان محدودة الدخل .كذلك يتضمن البرنامج حداً
أدنى ملستوى اإلنفاق االجتماعي املوجه لتغطية تكاليف املرض والعجز ،والشيخوخة ،واألسر واألطفال ،واملسكن،
وأعمال البحث والتطوير في مجال الحماية االجتماعية.
وباإلضافة إلى ذلك ،أوصينا بإصالحات لتخفيض تكاليف التفتيش على األعمال ،وتحسني إجراءات املوافقة على
االستثمارات ،وزيادة فرص الحصول على التمويل بما يساعد على خلق فرص العمل .ومن الخيارات األخرى
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املطروحة للنقاش إجراء تخفيض مؤقت في نسب املساهمة في الضمان االجتماعي أو تطبيق نوع من الخصم
الضريبي على العمل في القطاع الرسمي ،مما يمكن أن يساعد على معالجة مسألة الوظائف غير الرسمية في
سوق العمل وتحفيز الطلب والوظائف.

ملاذا يحتاج األردن إلى برنامج مع الصندوق؟
على مدار السنوات القليلة املاضية ،تمكن األردن من الحفاظ على استقراره االقتصادي بوجه عام ،وإجراء
إصالحات كبيرة على صعيد السياسات رغم صعوبة البيئة الخارجية ،واحتدام التوترات االجتماعية/االقتصادية،
ومواطن االنكشاف الكبيرة للمخاطر ،إلى جانب استضافة عدد كبير من الالجئني السوريني .وفي هذا السياق بالغ
الصعوبة ،تمكنت السلطات األردنية – بدعم من اتفاق االستعداد االئتماني الذي عقدته مع الصندوق وانتهت مدته
في أغسطس/آب  – 2015من تحقيق تقدم في قطاع الطاقة )وخاصة إلغاء دعم املحروقات لتحل محله
التحويالت النقدية املباشرة للفقراء( ونجحت في إعادة بناء مستوى مالئم من االحتياطيات لدى البنك املركزي.
ورغم ذلك ،ال يزال األردن يواجه تحديات كبيرة .فالنمو االقتصادي ال يزال دون املستوى املمكن ،والبطالة مرتفعة،
وخاصة بني الشباب والنساء ،وأزمة الالجئني تثقل كاهل االقتصاد واملالية العامة ،وإجمالي الدين العام مرتفع
)حوالي  %94من إجمالي الناتج املحلي( ،واآلفاق اإلقليمية محفوفة بالتحديات.
وملعالجة هذه التحديات ،اعتمدت السلطات برنامجاً جديداً متوسط األجل لتحسني الظروف أمام نمو أكثر احتواءً
ملختلف شرائح املجتمع .وعلى وجه التحديد ،سيتم تنفيذ إصالحات في عدة مجاالت لتحسني التنافسية ،وآفاق
التوظيف ،وال سيما للنساء والشباب ،وتعزيز العدالة واإلنصاف والحوكمة الرشيدة .وسيدعم الصندوق السلطات
األردنية في سعيها لتنفيذ البرنامج .وسيساعد ما يقدمه من تمويل على االحتفاظ بمستوى مالئم من االحتياطيات
الدولية ،ودعم نظام سعر الصرف ،وتوفير التمويل الالزم الستيراد سلع كاملحروقات واملواد الغذائية ،كما سيشجع
املانحني اآلخرين على تقديم القروض امليسرة واملنح .وبالنسبة للسياسات ،سيقدم الصندوق ما لديه من خبرة في
هذا املجال للمساعدة في تنفيذ رؤية األردن .2025
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