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جاء تأسيس منتدى االستراتيجيات األردني ترسيخًا إلرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في  

األمور   حول  بناء  المنتدى  حوار  ويجمع  األردني،  المواطن  بها  ُيعنى  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص األردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين  

مستوى   ورفع  للتنمية،  مستدامة  استراتيجيات  نحو  يدفع  تحالف  بناء  بهدف  االقتصادي؛  بالشأن 

 تصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.الوعي في الشؤون االق

بتاريخ   المنتدى  تسجيل  تّم  الوطني   30/8/2012وقد  الرقم  تحمل  ربحية  غير  جمعيًة  بوصفه 

 ، وتقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة.2012031100026

  
 األردن  عمان،

  6476 566 6 962+ ت:

  6376 566 6 962+  ف:
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 المقدمة  .1

تأثيرال شك   العالمي.  بأن جائحة كورونا كان لها  الناتج   ىأدقد  ف  كبير على االقتصاد  االنخفاض في 

للحد  اإلنفاق العام  مستوى    زدياد؛ نتيجًة الإلى ارتفاع كبير في مستويات الدين العام  االجماليالمحلي  

صندوق النقد    عدة بياناتقا  تشيرو  .اإليرادات العامةفي  انخفاض  والذي قابله  من تداعيات الجائحة  

في  ، بأنه "مع اجتياح الفيروس لدول العالم، ارتفع الدين العالمي  2021عام  ل  ها األخيرتحديثفي  الدولي  

الناتج المحلي اإلجمالي    %256عادل  يبما    يأتريليون دوالر،    226إلى    2020عام   تلك  في    العالميمن 

قفز الدين وقد    ،بقليل  شكل االقتراض من قبل الحكومات أكثر من نصف هذه النسبةكما  .  الفترة

، وهي أكبر زيادة في الدين العام )خالل عام واحد فقط( منذ الحرب العالمية  %20العالمي بنسبة  العام  

 ".  الثانية

 

 دين الحكومة المركزية الى الناتج المحلي االجمالي

 الدولة  2019 2020 الدولة  2019 2020

 اليابان  %199.2 %221.1 مان  عُ  60.5% 81.2%

 سنغافورة %128.5 %155.4 المغرب 65.1% 75.4%

 لبنان %171.1 %150.4 قطر 62.3% 72.1%

 البحرين  %102.1 %129.7 النمسا  52.5% 62.8%

 الواليات المتحدة %93.1 %119.0 الجزائر  45.8% 55.6%

 بريطانيا  %84.3 %103.5 المانيا  37.4% 44.9%

 فرنسا  %81.1 %93.4 تركيا  30.8% 35.9%

 البرازيل  %82.5 %92.9 الدنمارك  26.4% 34.6%

 تونس  %74.2 %89.7 تشيلي  28.2% 32.5%

 األردن %78.0 %88.0 السعودية  22.8% 32.5%

 العراق  %45.1 %84.2 الكويت  11.6% 11.7%
 .ي: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولالمصدر

 

في سياق مستويات الدين العام العالمي، من المؤسف أنه مع انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة  و

. مرة أخرى  حالة عدم اليقين  مفاقمة  لىإالذي أدى  و  شهد العالم الغزو الروسي ألوكرانيا،  19-بكوفيد 

الطاقة والغذاء    ستوردت والبلدان منخفضة الدخل التي    ناشئةدول ال اقتصادات ال ن  إف،  نتيجة لذلكو

إلى    المتصاعد في األسعار  االتجاه  اراستمر   سيؤدي  كما.  ا بالزيادات األخيرة في األسعارتتأثر سلبً س

 . آفاق النمو في هذه البلدانعلى    بما ينعكس سلًباالضغط على سياسات المالية العامة لتلك الدول  

 

تظهر  إذ  ،  يختلف التأثير المالي الرتفاع أسعار السلع األساسية من دولة إلى أخرىمن المتوقع أن  

هذه في  ا  على  الحالة   التداعيات  والطاقة  الدول  للغذاء  االقتصادي  لمستوردة  نموها  خالل  من 

العامة الحال.  وايراداتها  على    ،وبطبيعة  بالفائدة  سيعود  األسعار  ارتفاع  أثر  المصدرة  فإن  الدول 

والغذاء ال  .للطاقة  النفط  أسعار  مستويات  استمرت  إذا  أخرى،  التجزئة   عالميةبعبارة    وأسعار 

ستواجه "، فإن االقتصادات الناشئة ومنخفضة الدخل  2022المتبقية من عام    الفترة  خالل  باالرتفاع

 .(صندوق النقد الدولي) "المالية الكبيرة التداعياتجولة أخرى من 

 

والتي   كرانيةواأل  الروسية  األزمة  لتداعيات  نتيجةومع استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم  

الرتفاعات األخيرة في أسعار  لنتيجة    العالميةمعدالت التضخم  ارتفاع  في    ساهمت بطبيعة الحال

العالمية، واالرتفاع   ل سالسل التوريدالسلع )الفحم، والنفط الخام، والغاز الطبيعي، وغيرها(، وتعّط 

 سداد ديونها )السيادية(. عن  الدول بعضقدرة  تتأثر فمن المحتمل أن ،في أسعار الفائدة
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)و دائنيها  ما سداد  دولة  تستطيع  ال  واألعندما  الفائدة  /صل  ديونها أو  عن سداد  تتخلف  فإنها   ،)

ُتعّرف   تحديًدا،  أكثر  وبعبارة  الديون    "Standard & Poor’s"   مؤسسةالسيادية.  سداد  عن  التخلف 

 لت  "فشل الم   السيادية بأنه
 
سداد الفائدة في تاريخ االستحقاق )أو  م في الوفاء بأصل الدين أو ز

 ". خلل فترة السماح المحددة( الواردة في الشروط األصلية إلصدار الدين 

 

  

للسندات   وأذونات    الحكوميةبالنسبة 

بالعملت    الخزينة سواء  المطروحة 

األجنبية،  أو  الجهة    المحلية  "تعتبر 

المستدينة متخلفة عن سداد الدين في حال 

المجدولة   الدين  خدمة  دفع  عن  تخلفها 

إعادة  عند  أو  االستحقاق،  تاريخ  حسب 

بترتيب مع  الفائدة  أو  الدين  جدولتها ألصل 

تلك   من  تفضياًل  أقل  بشروط  الدائنين 

 ."خاصة بالقرض األصليال

للقروض   "تعتبر    المصرفية،بالنسبة 

الدين  المستدينة متخلفة عن سداد  الجهة 

في حال عدم تسوية مدفوعات خدمة الدين 

في تاريخ االستحقاق، أو إعادة   لها  المخطط

من  الفائدة  ترتيب  و/أو  الدين  أصل  جدولة 

قبل الدائنين بشروط أقل تفضياًل من تلك  

 ."يالخاصة بالقرض األصل
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الديون السيادية والتصنيف االئتماني السيادي: بعض  .2

 لمشاهدات ا

 ,Standard & Poor’sث  العالمية الثال   المؤسساتال بد من االشارة الى أن  ،  في سياق الديون السيادية 

Moody’s     وFitch Ratings )  ّعلى هذه الدول    ةتحديد قدر  بهدف  للدول  م مخاطر االئتمان السياديتقي

قدرته على الوصول إلى األموال  ما  لبلد  ، يحدد التصنيف االئتماني  التزاماتها المالية. في الواقع  تغطية

تكلفة    ؤثر علىياالئتماني    أن التصنيف ب  هالجدير ذكرومن  ،  اً ومحلي  دولياً   )المقرضين(  ق الدينفي أسوا

 .أيًضا للبلد قتراضاال

 

 تغطية على    الحكومات السياديةقدرة  المعايير لتقييم    عددًا من  ،االئتمان الثالث  مؤسساتتعتمد  

 Standard & Poor’s   لمؤسسةتحليل االئتمان السيادي    ستندالتزاماتها المالية. على سبيل المثال، ي

 خمس ركائز:  على

 

 

 

العديد من المؤشرات بما  "  Standard & Poor's"  مؤسسة  لقياس هذه الركائز الخمس، تستخدمو

االستثمار، معدل البطالة، نمو مؤشر  في  نمو  الفي ذلك نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،  

نسبة اإليرادات   إلى الناتج المحلي اإلجمالي،  الموازنةالعجز في  ، نسبة  )التضخم(  أسعار المستهلك
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المحلي اإلجمالي،   الناتج  إلى  العامة  اإليرادات،  نسبة  الحكومية  إلى  الفوائد الحكومية العامة  نفقات 

نسبة إلى  نسبة إجمالي الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي، الدين العام قصير األجل  

 ، وغيرها الكثير. اإلجمالي نسبة إلى الناتج المحليالديون بالعملة األجنبية ، اإلجمالي المحليالناتج 

 

للبلدان؛ التصنيف االئتماني  قي  لمؤشرات المستخدمة  ل  اً أوزان  "Standard & Poor’s"مؤسسة    ضعتو

 .D، واألدنى AAA، وتكون الدرجة األعلى هي Dإلى  AAAتتراوح من درجة مؤشر حيث يكون لكل 

 

 Standard & Poor’sتصنيفات 

 التصنيف  المرتبة  التصنيف  المرتبة 

 AAA األفضل 

 درجة غير استثمارية 

BB+ 

 جودة عالية 

AA+ BB 

AA BB - 

AA- 

 متغير بشكل ملحوظ 

B+ 

 جودة عالية / مرتفعة 

A+ B 

A B - 

A- 

 مخاطر مرتفعة 

CCC+ 

 جودة عالية / منخفضة 

  

BBB+ 
CCC 

BBB CCC - 

BBB - 
 CC متغير للغاية 

 D متعثر 

 

في  "Standard & Poor’s"سسة  ؤمخاطر االئتمان السيادية لملعلى أحدث تصنيف  بناءً  ،تشير النتائج

 مارات اإلمن  (. هذا وحصلت كل  AAAلى أن تصنيف ألمانيا )ودول أخرى( هو األفضل )إ،  2022نيسان  

السعودية العربية  والمملكة  والكويت  المتحدة وقطر   كانت  فيمامتقدمة.  تصنيفات  على    العربية 

 متعثر". التصنيف لبنان في فئة "  جاءبينما    ،متواضعةمغرب واألردن  الالتصنيفات االئتمانية لكل من  

في األسواق المالية العالمية بقيمة   دعلما بأن األردن نجح مؤخرا في عملية اصدار سندات يورو بون

الى أن حجم الطلب المرتفع    1أشار محافظ البنك المركزي األردني وقد  ،  8/6/2022مليون دوالر في    650

 العالميين في السياسات المالية والنقدية في األردن. نلإلصدار يعكس ثقة المستثمري

 

 (2022التصنيف االئتماني لبعض الدول )نيسان 

 التصنيف  الدولة  التصنيف  الدولة  التصنيف  الدولة  التصنيف  الدولة 

 -B غانا  +BB المغرب  A تشيلي  AAA المانيا

الواليات  

 المتحدة 
AA+ السعودية A-  اليونان BB  موزمبيق CCC+ 

 CCC ي لروسيب -BB بنغلدش +BBB تايلند AA االمارات 

 -B+ --- CCC األردن  BBB ايطاليا -AA قطر

 CC روسيا  B مصر  -BBB قبرص  +A الكويت 

 D لبنان 

 

 
   28،6.2022 االستراتيجيات األردني بتاريخ منتدىأعضاء مع  ئه خالل لقا  1
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لى أن حاالت التعثر عن سداد الديون  إ  اإلشارةمن الضروري    لى المالحظات المذكورة أعاله،إضافة  إ

ستناًدا إلى "قاعدة بيانات الديون السيادية"، التي يحتفظ بها بنك كندا  او.  استثنائية السيادية ليست  

 : وبنك إنجلترا، يمكن تحديد عدد من المالحظات المثيرة لالهتمام

 

، ارتفع إجمالي الديون السيادية  وقد حكومة عن الوفاء بالتزاماتها.  147، تخلفت 1960منذ عام  أوالا

  عام المليار دوالر في    299.6أي من    ؛2019عن مستواه في عام    %48بنحو    2020عام  الفي    المتعثرة

 . 2020في عام ، مليار دوالر 443.2، إلى 2019

 

  %50.7  حسب جهة اإلقراض  ةالمتعثر  السيادية  لديونأعلى معدل نمو في ا، كان  2020في عام    ،ثانياا

األجنبية) بالعملة  بلغت(السندات  حيث  المتعثرة    نسبة  ،  األجنبية لالديون  بالعملت    لسندات 

من جانب األرجنتين، االرتفاع عائد الى "حاالت التخلف عن السداد    ذاوه  ؛2020في عام    %119.3المتعثرة  

وسورينام  بليز،دولة  و والتخلف  واإلكوادور،  لبنان،  قبل  من  مرة  ألول  السداد  من عن  أكبر  ومقدار   ،

 ".قبل فنزويال وبورتوريكو من ةمتأخرات الفائد

 

في سوق  الحكومة الصينية    ازدادت مساهمة،  2000الهتمام مالحظة أنه منذ عام  ، من المثير لكذلك

 . 2020في عام  %22.2المتعثرة  الصينية الديون حيث بلغت نسبة الديون العالمية،

1,939 5,301 11,762

449,573

261,790
209,333 210,332

253,348 236,268

394,270

299,556

443,243

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(مليون دوالر أمريكي)حجم الديون السيادية المتعثرة 
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عام    ثالثاا،  كان  2020في  أيًضا،  السابقة  متواضعة  ت  واألعوام  المحلية  بالعملت  التعثر  مبالغ 

حد كبير إلى إعادة    إلىتعود  (  %21.3)  هذا المصدرلزيادة في  ا  ، كانتتحديًدا  2020وفي العام  .  الحجم

 . قصيرة األجل إلى ديون بآجال استحقاق طويلة األجل ومعدالت فائدة أقلديون العراق  هيكلة

ا من حاالت    التعثرضمن هذا السياق، من المهم مالحظة أن حاالت   التعثر  بالعملة المحلية أقل تكراًر

سداد ديونها بالعملة   علىقدرة أعلى  لى أن الحكومات لها  إيعود    في ذلك  بالعمالت األجنبية، والسبب

في معظم األحيان،   ،تستطيع الحكوماتكما  بالعملة المحلية،  ُتدفع  الضرائب  أن  فضال على  ،  المحلية

إلى  إ  ، من أسواق رأس المال المحلية  االقتراض النقد.   على  -فاوتةبدرجات مت-  قدرتهاضافة  طباعة 

الدين بالعملة المحلية "أعلى  عادة  وكاالت االئتمان السيادي الدولية  تصّنف    ،هذه األسباب  جميعول

   .بالعمالت األجنبية هبدرجة أو درجتين" من تصنيف

ما الذي  :  رئيسين  سؤالينوقوف عند  من الال بد  فيما يتعلق بالمالحظات الثالث المذكورة أعاله،  و

 ؟ التعثرما هي تكاليف  و؟ التعثر السيادييحدد "احتمالية"  

األدبيات    معظم  تشير  الدول عن سداد ديونها،  تعثر احتمالية    العوامل المساهمة فيب  فيما يتعلق

االقتصادية واألوراق البحثية والتقارير والوثائق المنشورة عن أساتذة الجامعات والمنظمات الدولية  

عن   عامل واحد يؤثر في احتمالية تعثر دولة ما  وجود   مإلى عد  ،كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

في  "Standard & Poor’s" مؤسسةتستخدمها  مهمة  مؤشرات اقتصاديةعدة بل إن هناك  .السداد

منها: نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي، نسبة الدين   ذكري،  قدرة الدولة على السداد  تقييم

الصادرات،   األجنبية،  نسبة  إلى  االحتياطيات  من  الخارجي  األجلنسبة  الدين  قصير  إلى   الدين 

االحتياطيات، إضافة إلى عدم االستقرار السياسي وضعف القدرة المؤسسية في تسيير السياسة  

المالية، الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو ارتفاع أسعار السلع، وغيرها من العوامل  

 التي تؤثر على تخلف الدولة عن سداد الدين.

ورقة  يمكن اإلشارة إلى  السيادي،    الديناحتمالية التخلف عن سداد    العوامل التي تؤثر علىفي سياق  و

مواطن ضعف الديون السيادية في االقتصادات  )العمل التي نشرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

فيها  (.  2021  /النامية   تم  العام    مقارنةوالتي  الدين  إجمالي  مقابل  السيادية  االئتمانية  التصنيفات 

لـ  النا  مننسبة  ك اإلجمالي  المحلي  نامية،    105تج  الناشئة،  االمن    73ودول  من   32وقتصادات  دولة 

0.2%

0.4%

1.0%

1.1%

3.4%

4.9%

5.0%

10.1%

23.0%

50.7%

ميرالبنك الدولي لإلنشاء والتع

المؤسسة الدولية للتنمية

صندوق النقد الدولي

ديون بالعملة المحلية

ةديون بنكية بالملة األجنبي

خاص/ دائنون 

الصين

نادي باريس

رسمي/ دائنون 

سندات بالعمالت األجنبية

معدل النمو في الديون السيادية 

2020/ المتعثرة حسب جهة االقراض 

1.8%

2.1%

2.7%

5.1%

5.2%

9.8%

12.6%

21.3%

22.2%

119.3%

ةديون بنكية بالعملة األجنبي

خاص/ دائنون 

ميرالبنك الدولي لإلنشاء والتع

المؤسسة الدولية للتنمية

صندوق النقد الدولي

نادي باريس

رسمي/ دائنون 

ديون بالعملة المحلية

الصين

سندات بالعمالت األجنبية

ة الديون السيادة المتعثرة حسب جه

2020/ االقراض 
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الشكل  .  تطوراً األقل  البلدان   ارتفعت  إلى  ويشير  كلما  المحلي العام  الدين  سبة  نأنه  الناتج  إلى 

مقياس  ،  اإلجمالي السيادانخفض  متوسطاً   علماً ي  التصنيف  يأتي  األردن  تصنيف  هذا على    بأن 

 . الشكل

 

 

ا من )التصنيفات االئتمانية السيادية   ( 2021  شباط 5اعتبارا

 
 

 

  في الغالب   ةرتبطم، وهي  أشكال مختلفةعدة  لها  ، فيتعلق بتكاليف التخلف عن السدادفيما  أما  

تراكم رأس    إلى خفضلدين العام  ا  قد يؤدي ارتفاععلى سبيل المثال،  .  االقتصادي  نموالبانخفاض  

االقتصادي   والنمو  الرتفاعالمال  األجل،  المعدالت    نتيجة  ،  االدخاروانخفاض معدالت  فائدة طويلة 

 حالة، يمكن أن يخلق الدين العام المرتفع  إلى ذلك  وباإلضافةمزاحمة االستثمار الخاص.  عالوة على  

اليقين   عدم  المالية،  من  السياسة  االستجابة    يعوقأنه  كما  بشأن  على  الحكومة  أزماتقدرة   ألي 

 . بطبيعة الحال  التي تفرض نفسهاو  انكماشية  ةماليمستقبلية، بل ويجبر الحكومة على اعتماد تدابير  

 

التي  دولة ال قدرةب  المرتبطةببعض الشكوك ن أيًضا  ين األجانب والمحلييالمستثمر  تتخلل عالقةقد  

ما يكفي من العمالت األجنبية   توفيرهاالتساؤل حول  إلى    إضافة،  تتخلف عن سداد ديونها الخارجية

من المهم التأكيد على   متصل،وفي سياق  .  المحلية  قيمة العملةوالحفاظ على    سعر الصرف  لحماية

على حساب خفض    يأتي)لحماية العملة الوطنية( قد    االنكماشية والصارمةالسياسة النقدية    باعاتّ أن  

 الطلب المحلي والسيولة في النظام المالي على المدى القصير على األقل. 

 

المهم   مراقبإلى  ،  أيًضا االشارة  ومن  العالمي  ةتقرير  السيادية  العام  الديون  في    2022  والذي نشر 

(Entwicklung  braucht Entschuldung e.V  .and  Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. / 

Germany .)دولة شملها االستطالع مثقلة بالديون" 148دولة من أصل  135"أن يذكر هذا التقرير و . 

 

 :في التقرير  المشمولةوبعض دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  المتعلقة بنتائج  فيما يلي أهم ال
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ر  اخاصة في معي،  أداء من حيث المعايير الخمسة لمستوى الدين  أضعفأظهر االقتصاد اللبناني   .1

 . %1376.8والذي وصل إلى الدين الخارجي لعائدات الصادرات 
 

 2020مستويات ديون بعض الدول / 

 
الدين العام/ الناتج 

 المحلي اإلجمالي 

الدين العام/ 

 االيرادات العامة 

الخارجي/ الدين 

الناتج المحلي  

 اإلجمالي 

الدين الخارجي/ 

 الصادرات 

خدمة الدين/  

 الصادرات 

 %53.4 %323.7 %37.4 %502.8 %90.0 مصر

 %27.6 %337.4 %44.2 %386.0 %85.4 األردن 

 %252.0 %1376.8 %212.0 %939.5 %150.4 لبنان

 %13.5 %171.4 %59.1 %265.2 %75.4 المغرب

 %19.6 %247.3 %107.4 %325.1 %89.7 تونس

 %0.7 %20.1 %3.7 %176.5 %55.6 الجزائر

 %35.3 %291.3 %132.7 %239.0 %60.0 جورجيا

 %41.4 %207.5 %61.3 %135.3 %39.5 تركيا

 

ف .2 المخاطر،  حيث مستويات  اللبنانييعتبر  أما من  ديون"    في  االقتصاد  المعايير  حسب  "ضائقة 

الدين نسبة  المخاطر في    "عالي"  حصل على تصنيفقد  أما األردن، فالخمسة لمستويات الدين.  

 العام الى االيرادات العامة، ونسبة الدين العام  الدين  ونسبة  ،العام الى الناتج المحلي االجمالي

 الصادرات.  اجمالي الى 
 

 مستويات المخاطر في بعض الدول

الدي ن/   خدمة 

 الصادرات 

الخارجي/   الدين 

 الصادرات 

الخارجي/  الدين 

المحلي   الناتج 

 اإلجمالي 

العام/   الدين 

 االيرادات العامة 

العام/  الدين 

المحلي   الناتج 

 اإلجمالي 

 

 مصر عالي  ضائقة  منخفض ضائقة  ضائقة 

 األردن عالي  عالي  متوسط متوسط عالي 

 لبنان ضائقة  ضائقة  ضائقة  ضائقة  ضائقة 

 المغرب عالي  متوسط متوسط متوسط منخفض

 تونس عالي  عالي  ضائقة  عالي  متوسط

 الجزائر طسمتو منخفض منخفض منخفض منخفض

 

  هذا وفاقت   ، 2020في عام    %48عن السداد بنسبة    ةالمتخلف  ةن السياديوالدي  قيمة  ت ارتفع  بإيجاز،

العالمي  االزدياد  النسبةهذه   العام  الدين  إجمالي  على    .%(13)  في  تؤثر  التي  العوامل  أن  حين  في 

وفي هذا    ."المرتفع   الدين العام"احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية كثيرة، فإن أهمها هو 

اإلشارة تجدر  ال   إلى   السياق،  النمو االقتصادي  الذي   العامل  هو  مستدامالقوي ووالحقيقي  أن 

 خفضإلى    تلقائًيا  يؤديسنمو  ذا اله  أن  ، حيثاحتمالية التخلف عن سداد الديون السياديةيخفض من  

االقتصاد    التي يمر فيها  إلى الظروف الحالية  روبالنظ  .اإلجمالينسبة الدين العام إلى الناتج المحلي  

والتوقعات المتواضعة لنسب   ،ارتفاع أسعار الفائدة، والغزو الروسي ألوكرانياوالتضخم،  )العالمي  

، واذا انخفض فسوف  في األردنعبء الدين العام  خفض  ين  أالفمن المرجح  ،  (ومحلياً   ياً مالنمو عال

وأن    الموازنةالمستمر في    عجزالإلى    بجّدية  الحكومةوبالتالي ال بد أن تنظر  .  بطيئاً   يكون االنخفاض

  ". العجز تحيز"ـبـ يوصفتتجنب ما 
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 عجز الموازنة والدين العام مستقبلا   لحد منالمقترحات لبعض  .3

و  الدولة  إطار  وتمكين  لتحسين و  قدرتها  لتعزيزالمالي،  واستدامتها،  الديون  تحمل   لزيادةعلى 

 يقترح منتدى االستراتيجيات األردني النظر في المقترحات التالية:  المالية، السياسة مصداقية

 

  :مصادر اإليرادات الضريبيةفي  ضرورة إعادة النظر  .1

مقارنة    نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في األردن منخفضةتعتبر   .1

 .%16 - %15 بالمستوى الدولي، حيث تتراوح ما بين

الضريبية  نسبة  تعتبر   .2 اإليرادات  إجمالي  إلى  المبيعات  األردن  ضريبة  ا في  جدا   مرتفعة 

 . %72حوالي   هذه النسبةتشكل ، حيث بالمستوى الدولي مقارنةً 

 مصادر اإليرادات الضريبية )بالمليون دينار( 

 2021 2020 2019 2018 مصادر الضريبة 

 4,038.70 3,533.90 3,302.40 3,184.60 مبيعات

 802.8 773.8 785.7 762.3 الكبرى  والمشروعات المساهمة الشركات

 338 274.4 276.6 292.9 الدولية  التجارة

 228.3 211.4 190.4 149.9 والمستخدمون  الموظفون

 170.6 112.5 81.6 93 أخرى 

 48.5 52.6 44.1 52.9 أفراد 

 5,626.90 4,958.60 46,80.8 4,535.60 الضريبية  اإليرادات  إجمالي

  المحلي  الناتج إلى الضريبية اإليرادات  إجمالي  نسبة

 اإلجمالي 
14.90% 14.80% 16.00% 18.60% 

 

من  تعتبر   .3 الضرائب  األردن  "  األفراد"نسبة  في  الضريبية  اإليرادات  إجمالي  إلى  نسبة 

 .الضريبية فقطمن إجمالي اإليرادات % 0.9، حيث تشكل هذه النسبة منخفضة للغاية

قطاع    يشير"  األفراد"  بندأن    إلى  اإلشارة  المهم  نم خارج  الخاص  القطاع  مؤسسات  إلى 

 عياداتمثل    منشآتال  من   مجموعة   تشمل  حيث  ،الكبرىالشركات المساهمة والمشاريع  

  كراجات   ،المقاولة  مكاتب  الخاصة،  التعليمية  المؤسسات  ،البقاالت  ،المحاماة  مكاتب  األطباء،

  الضرائب   تكونالمنطقي أن    غير  منهذا السياق،    وفيوغيرها الكثير.    ،الصيدليات  ،السيارات

 ". األفرادمنها من " أعلى" بأجر والمستخدمون الموظفونمن "
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البلدان   .4 الضريبية في جميع  أن األنظمة  المعروف  امتيازات  "تمنح  (  المتقدمة والنامية)من 

والمنتجينلبعض  "  ضريبية حيث  المستهلكين  االمتيازات  ،  لهذه  الموازنة  تكلفة  إلى  يشار 

 ". اإليرادات الضائعة " أو" النفقات الضريبية" بمسمى

 

، كانت  2020و  2019، في عامي  (GTED)العالمية    النفقات الضريبيةاستناًدا إلى قاعدة بيانات  

ال اإلجمالي    ضائعةاإليرادات  المحلي  الناتج  إلى  تساوي  نسبة  األردن  على    % 9.0و  %9.9في 

، (%2.5)تشيلي  و،  (%0.9)أعلى بكثير من ألمانيا  وهذه النسبة    (مليار دينار  2.7حوالي  )التوالي  

وتركيا  (%3.8)إيطاليا  و،  (%2.7)المغرب  و المعروف(.  4.1%)،  النفقات    والبديهي  من  أن 

 . يبةالضريبية تؤدي إلى عدم المساواة بين دافعي الضرائب، وتزيد من تعقيد قانون الضر 

 

الثاني    أصدر .5 كانون  في  األردن  حول  تقريره  الدولي  النقد  التقرير    يسلط  حيث  ،2021صندوق 

 : يلي  ام  هامأه ومن الضريبي، النظام في"  الهيكلية  القصور أوجه"الضوء على عدد من 

 

حيث  ،  االختلف في معدالت الضريبة المفروضة على مختلف القطاعات والشركات ▪

المعاملة الضريبية التفضيلية هي قاعدة وليست استثناء، حتى على  "  أن  يشير التقرير إلى

الشركات   يسمى"والمنتجاتالفردية  مستوى  ما  وهذا  لألنظمة “بـ    ،  المعقدة  الشبكة 

 ". الضرائبتعقد إدارة التي التفضيلية 

 

فإن    استناًدا  ▪ التفضيلية،  الضريبية  األنظمة  من  الضريبي  "  إنتاجية" للعديد  النظام 

اإليرادات لكل  )منخفضة  على سبيل المثال، تعد إنتاجية ضريبة دخل الشركات  .  منخفضة

نسبة   المعدل  من  ضريبة (.  جمالياإل  المحليالناتج    إلىنقطة  إنتاجية  فإن  وبالمثل، 

النهائي  )منخفضة  المبيعات   االستهالك  إجمالي  إلى  المبيعات  ضريبة  عائدات  نسبة 

 (.صافي إيرادات ضريبة المبيعات مقسومة على معدل ضريبة المبيعات العامة

 

0.9%

3.0%
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للنظر الى الضرائب التي يدفعها  جة ملحة  ا، هناك حالمذكورة أعاله  الخمسةبناًء على المالحظات  

، وإدارة اإلعفاءات الضريبية بشكل أفضل، وإزالة الفروقات في معدالت الضرائب  "األفراد"

 .النظر في النفقات الضريبية عادةإل إضافةا ، يةقطاعات االقتصاد ال داخل وعبر مختلف 

 

  ايرادات يدر  سهل اإلدارة و  عمتنوو  عادلو  معاصر  ضريبي  نظام  إلى  األردني  االقتصاد  يحتاج

السياق،    فيكافية للحكومة.   إلى    تجدرهذا  وهو   ،(1950-1883)  "شومبيتر  جوزيف"قاله    مااإلشارة 

 .الضرائب مجالفي متخصص  من النمسا اقتصادي

 

 تبني قواعد مالية:   .2

التراكمية  مجاميع  التفرض القواعد المالية على السياسة المالية قيوًدا طويلة األجل من خالل تحديد  

كية ومتزايدة وبنسب  يعداد الموازنة أوتوماتإمالية، تصبح عملية  الحدود  غياب الب  إنهحيث  لموازنة.  ل

ز. إن الهدف األساسي من العجمن  تهدف إلى تلبية "المطالب" التي تؤدي الى زيادة االنفاق بما يفاقم  

 .القواعد المالية هو احتواء ضغوط زيادة اإلنفاق، وضمان المسؤولية المالية

حداا للدين لقواعد أن تضع  هذه اهناك العديد من األشكال المختلفة للقواعد المالية، فمن الممكن ل

 سقف عجز بنسبة) الموازنةوتقييد حجم عجز  ،  ي(من الناتج المحلي اإلجمال  %Xتحديد نسبة   (العام

X%  اإلجمالي  من المحلي  حتى  ،الناتج  اإلجما %X نسبة    أو  المحلي  الناتج  وتحد من  ،  لي(فائض من 

من الناتج المحلي اإلجمالي، أو النمو الحقيقي لسقف   %X نسبة    أي اإلنفاق العام أقل من)  فاقاإلن
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: إنتاجية النظام الضريبي

ضريبة الدخل على الشركات

جورجيا
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مصر
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ضريبة القيمة المضافة

جورجيا

المغرب

الجزائر

أرمينيا

تونس

لبنان

األردن

مصر

المالي  تاريخالمكتوب في  ،وأكثر"روح الشعب، ومستواه الثقافي، وبنيته االجتماعية ... كل هذا 

ي ه أل... تعتبر المالية العامة واحدة من أهم نقاط االنطالق لتحقيق ما هو مرغوب فيألي بلد

 مجتمع".
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الجاري بنس العام  %(،X  بةاإلنفاق  العامة بنسبة)  ةوقواعد اإليرادات  اإليرادات  الناتج   %X أي  من 

 ي(. المحلي اإلجمال

دول    105، اعتمدت  2021في الفترة األخيرة، بدأت مجموعة من الدول باعتماد القواعد المالية. في عام  

األقل على  واحدة  مالية  من   .(IMF / 2022)  قاعدة  مجموعة  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  وفي 

تجاهات االأحدث    حول) الدوليمؤخًرا من قبل صندوق النقد    تم نشرهاالمالحظات التي وردت في ورقة  

 (.2022شباط )  COVID-19 المالية والمجالس المالية خالل جائحة داء للقواعداألو

 .الى ثالثةفي الدول من قاعدتين عدد القواعد المالية متوسط  ازدادفقد  ▪

لديها قاعدة دين مقترنة بحدود تشغيلية على    ،قواعد مالية  تمتلكمن البلدان التي  %  70حوالي   ▪

 . "لموازنة السنويةالتراكمي ل موعمجال

، وغالًبا ما يتم تحديدها كحد أقصى  اً االستخدام واعتمادها متزايدأصبحت قواعد اإلنفاق شائعة    ▪

أقل استخداًما، مما يعكس جزئًيا  ما زالت  قواعد اإليرادات  يعني أن    وهذا  .لنمو اإلنفاق السنوي

السنوية اإليرادات  أقل على  لديها سيطرة  الحكومات  أن  أنه    .حقيقة  ما  كما  قواعد  غالًبا  تحدد 

لتجنب  (  بلجيكامثل  )إلى الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المتقدمة    تها اإليرادات سقوًفا لنسب

كحد أدنى في البلدان    -في كثير من األحيان-المزيد من الزيادات الضريبية، في حين يتم وضع القواعد  

 .منخفضة الدخل لتشجيع حشد اإليرادات

أقل من ثلث "حين أن  في  ،  نفاقمالية لإلقواعد  لديها  ثالثة أرباع االقتصادات المتقدمة    حواليأن   ▪

يعكس   مما  ،(البرازيل، ومنغوليا، وباراغواي)االقتصادات الناشئة والنامية تبنت قواعد اإلنفاق  

المالية    قواعدال  تعتبركما  .  االيرادات  حشدمن خالل    النفقات  تمويل االزدياد فيلى  تلك الدول إنية  

 . "في االقتصادات النامية ،بشكل خاص ،الدين شائعةالخاصة ب

 

 النظر في اعتماد القواعد المالية مع بعض المرونة للتعامل مع تقلبات الدورة االقتصادية  إن

 . أمر في غاية األهمية

 

 

 تأسيس مجلس مالي: .3

 تعزيز  إلى  يهدف  تنفيذي  أو  قانوني  تفويض"  له  ،حزبي  غير  ،مستقل" هو كيان عام  المالي  المجلس"

  وتوقعات   الكلي  االقتصاد  وتقييم  المالي،  واألداء  الخطط  تقييم  خالل  من  العامة  المالية  استدامة

  واالستقرار   الشفافية  تعزيزإلى    وباإلضافة،.  التكاليف  وتقدير  المالية،   القواعد  تنفيذ  ومراقبة  الموازنة،

 (. الدولي النقد صندوق" )المالي

نهاية    في.  ففي الفترة األخيرة  مجالس ماليةإلى إنشاء    وبشكل متزايدمن البلدان    يدعدتوجهت ال

  أكبروثالث    2010في عام    عدد المجالس الماليةعف  هو ض  ومجالس مالية،    دولة  49  أنشأت،  2021عام  

 (. 2022 /صندوق النقد الدولي ) 2016مقارنًة بآخر تحديث في عام زيادة 
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 الدول التي يوجد بها مجلس مالي 

 أستراليا  .1 كولومبيا . 9 فرنسا . 17 أيرلندا . 25 هولندا . 33 جنوب أفريقيا .  41

 النمسا  .2 . كوستا ريكا 10 جورجيا . 18 إيطاليا . 26 بنما . 34 . كوريا 42

 جزر البهاما  .3 . كرواتيا 11 . ألمانيا 19 كينيا . 27 بيرو . 35 . إسبانيا 43

 بلجيكا  .4 . قبرص 12 اليونان. 20 . التفيا 28 البرتغال . 36 . السويد 44

جمهورية  .13 غرينادا. 21 ليتوانيا . 29 رومانيا . 37 . أوغندا 45

 التشيك 

 البرازيل  .5

المملكة  .  46

 المتحدة

 بلغاريا  .6 . الدنمارك 14 هنغاريا . 22 لوكسمبورغ . 30 صربيا . 38

الواليات  47  .

المتحدة  

 األمريكية 

 كندا .7 . إستونيا 15 انإير . 23 مالطا . 31 سلوفاكيا .  39

 تشيلي  .8 . فنلندا16 . أيسلندا24 المكسيك . 32 سلوفينيا . 40 . أوروغواي 48

 فيتنام. 49

 

مكاتب  )التشريعي    بالجانببينما يرتبط بعضها  ،  تتنوع المجالس المالية في أشكالها المؤسسية

في بعض البلدان، تعتبر المجالس  و. ، يرتبط البعض اآلخر بالسلطة التنفيذية(البرلمانلدى الموازنة 

قائمة   كيانات  على عكس  .  بذاتهاالمالية  المالية،  المجالس  فإن  الشكل،  عن  النظر   هيئات بغض 

وتركز بشكل أكبر على التقييم   ،تساهم في تخطيط وصياغة السياسات" ،  المستقلة  التدقيق

ما إذا كان قد تم اتباع اإلجراءات القانونية فيحقق  ت ت  كما أنها  االقتصادي وتحليل السياسات،

 (. 2022 /صندوق النقد الدولي ) "ولكن بدرجة أقل ،بالموازنةأو المتعلقة  

 

يمكن للمجلس المالي المستقل تحسين 

التأثير   من  الحد  خالل  من  المالي  األداء 

لصياغة   الفنية  الجوانب  على  السياسي 

المالية أخرى.  السياسة  يمكن  بعبارة   ،

توقعات  يضع  أن  المالي  للمجلس 

أو  افتراضات  ويقدم  الكلي،  لالقتصاد 

التي تستند  توقعات للمتغيرات الرئيسية  

الم إلى  زنة،  واإليها  توقعات  إضافة  وضع 

مستقلة لإليرادات والنفقات، وتقييم اآلثار  

 .واإلنفاق لمبادرات الضرائب األجلطويلة 

 

من  دور المجلس المالي،  ألهمية  وبالنظر  

الحكومة  المقترح   تنظر  هذا  إلى  بجدية  أن 

 تحقيق على    الحكومة  يساعد. فهو  الخيار

ال  تمويلال و  .مستدامالحكومي  أن خاصة 

البلدان التي  إلى أن  تشير  الدولية    األدلة

ا  أكثرلديها مجالس مالية هي   غير الدقيقة   تنبؤات نتيجة ال   خطاءاألالوقوع في    من  الحد  في  نجاحا

 لمالية العامة. اقواعد  لحدودقدرتها على االمتثال  تعزز أنها  كما .لعجز لتحيز ال وأ ةنزوالمل

  

 خصائص المجلس المالي 

الذين   :االستقللية الخبراء والمهنيين  المالي هو هيئة من  المجلس 

يتعلق  فيما  المشورة  وتوفير  والتوجيه  اإلشراف  على  يعملون 

 .بالسياسات والخطط واألداء المالي 

العامة: المالية  سياسات  في  االستشرافي  وزارة   الدور  يساعد 

على  المالية  السياسة  أهداف  فهم  على  التشريعية  واللجان  المالية 

ى المتوسط وكيفية تحقيقها بشكل أفضل. كما يمكن لمجالس المد

خالل  من  تحقيقها  المتوقع  األرقام  تنبؤ  دقة  تحسين  العامة  المالية 

التحقق من صحة التوقعات االقتصادية الكلية والمالية في عملية اعداد 

المالية  المجالس  تكليف  يمكن  المالية  القواعد  وضع  وعند  الموازنة. 

مراقب في بمسؤوليات  تساعد  أن  ويمكن  المالية،  للقواعد  االمتثال  ة 

المالية على  الحكومات لضمان االستدامة  لتدخالت  المالي  األثر  تقييم 

 .المدى الطويل

المالية: السياسات  تتولى    تنسيق  أو  اإلدارات  عندما  المحلية 

المؤسسات العامة السلطة على السياسات المالية، يمكن للمجالس 

 تلعب دور المنسق فيما بينها.المالية أن 
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 اإلنفوجرافيك  .4
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