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الملخص التنفيذي
ـي مهمـ ً
حديــات ،وهــي :عكــس مســار اتجــاه النمــو المتباطــئ فــي ســياق
ـة يكتنفهــا عــددٌ مــن ال ّت ّ
يواجــه االقتصــاد األردنـ ُّ
الديــن العــام المرتفــع ،مــع القيــام فــي الوقــت ذاتــه بمعالجــة المشــكلة الهيكليــة المتعلقــة باالنخفــاض الكبيــر
مــن َّ
ُ
لحــة لتحقيــق أهــداف هــذه
الم ّ
فــي معــدالت مشــاركة القــوى العاملــة وارتفــاع معــدالت البطالــة .وقــد أضحــت الحاجــة ُ
السياســات ح ّتــى أكثــر وضوحــً نظــرًا لهشاشــة الوضــع اإلقليمــي ،حيــث أصبــح األردن موطنــً لعــدد كبيــر مــن الالجئيــن
ٌ
ٌ
ســاحق لــدى جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فــي األردن ،ولــدى
توافــق
مــس عــدد ســكانه .ويوجــد
يُضاهــي ُخ
َ
شــركائه الدولييــن ّ
بــأن الهــدف مــن وراء اإلصالحــات علــى مســتوى السياســات االقتصاديــة الكليــة ال ينحصــر بمجــرد
ّ
ـداه إلــى تحقيــق نمــو شــمولي ومنصــف ،وبــأن تضييــق الفجــوة في التشــغيل بيــن الجنســين يجب
تحقيــق النمــو ،بــل يتعـ ّ
األردن ثالـ َ
أن يكــون مــن بيــن العناصــر الرئيســة لهــذه االســتراتيجية .ويحتـ ُّ
ُّ
ـث أدنــى مرتبــة فــي معــدل مشــاركة اإلنــاث
ـل
(متقدمــً علــى اليمــن وســورية) ،وبنســبة بلغــت نحــو  %15فــي العــام .2018
فــي القــوى العاملــة علــى المســتوى العالمــي
ّ
ـن العمــل ( 54 – 25عامــً) ،فـ ّ
وبالنســبة إلــى األفــراد الكبــار الراشــدينِ ،م ّمــن هــم فــي سـ ّ
ـإن الفجــوة فــي التشــغيل بيــن
الجنســين بلغــت مســتويات صارخـ ً
ـة ،وتصــل إلــى  53نقطــة مئويــة (تبلــغ نســبة النســاء العامــات ضمــن هــذه الفئــة
العمريــة  %18,2مقارنـ ً
ـة مــع  %71,2مــن الرجــال الذيــن فــي أوج ســن العمــل).
ّ
لحــة لتحســين
وبينمــا ي
الم ّ
ُشــكل ال َّتوافــق علــى الحاجــة ُ
نســب تشــغيل النســاء ،فــي دوائــر السياســات ،أساســً
ّ
فــإن اإلصالحــات الجاريــة فــي األردن علــى
متينــً للعمــل،
مســتوى السياســات االقتصاديــة الكليــة تقتضــي تنفيــذ
ُّ
تقشــفية
ـي علــى تدابيــر
برنامــج لالســتقرار االقتصــادي مبنـ ّ
صارمــة ،بال ّتــوازي مــع تنفيــذ برنامــج للتعديــل الهيكلــي،
ممــا يتط ّلــب المزيــد مــن المرونــة فــي ســوق العمــل.
الحزمــة مــن السياســات العامــة
وقــد َتعرّ ضــت هــذه ُ
ُ
وحــدة) إلــى االنتقــاد ،فــي أماكــن أخــرى مــن
(الم ّ
القياســية ُ
العالــم ،كونهــا ُتلقــي عبئــً ثقيـ ً
ا  -بشــكل غيــر متكافــئ
 علــى الفئــات األقــل حظــً مــن الناحيــة االجتماعيــةـم
ـم ال ّنســاء فــي أوســاطها .ويَزعُ ـ ُ
واالقتصاديــة ،والتــي تضـ ُّ
أي نواتــج
برنامــج اإلصــاح الحالــي فــي األردن بأنــه يعالــج ّ
ســلبية إلعــادة التوزيــع ،مــن خــال اتخــاذ تدابيــر تكميليــة
المكوّ نــات
تتعلــق بشــبكات األمــان االجتماعــي ،وتعديــل ُ
الفرعيــة لبرامــج التقشــف ،مثــل اإلصــاح الضريبــي بقصــد
المســتضعفة.
ّ
الحــد مــن أي آثــار ســلبية علــى الفئــات ُ
ّ
ّ
يوفــر
فــإن هــذا التقريــر
وعلــى ضــوء هــذه الخلفيــة،
تقييمــً لإلصالحــات الجاريــة علــى قــدم وســاق للسياســة
الماليــة العامــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي (منظــور
المســاواة بيــن الجنســين) ،مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى أحــدث التغييــرات علــى صعيــد فــرض الضرائــب ،األمــر
الــذي يتط ّلــب تخفيــض ســقوف اإلعفــاءات ،ورفــع ال ّنســب
الضريبيــة علــى ضريبــة الدخــل الشــخصي باإلضافــة إلــى
رفــع نســب الضريبــة العامــة علــى المبيعــات.
ٌ
ـتعراض ناقــدٌ ألنمــاط ســوق العمــل الجندريــة،
ويُظهــر اسـ
أن معــدل تشــغيل النســاء منخفـ ٌ
ّ
ـض جــدًا ،وال يــزال راكــدًا
طويــل .ويتأثــر تشــغيل النســاء
علــى حالــه منــذ زمــن
ٍ
بصــورة كبيــرة بالحالــة االجتماعيــة وبالحالــة الوالديــة

لــه :فبينمــا ُتعتبــر معــدالت تشــغيل النســاء الشــابات
العازبــات ُمرتفعـ ً
ـة نســبيًا ،وخصوصــً فــي أوســاط حامــات
الشــهادات مــا بعــد الثانويــة العامــة والجامعيــة ،إال
أن النســاء ي َِم ْل َ
ّ
ــن ،عقــب الــزواج وإنجــاب األطفــال ،إلــى
االنســحاب مــن ســوق العمــل بأعــدادٍ كبيــرةٍ  ،لكــي
يتفرّ غــن ألداء دور ر ّبــات المنــازل .وتكشــف دراسـ ٌ
ـة مســحيّة
أجرتهــا مؤخــرًا هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة (عــام
 )2018ال ّنقــاب عــن ّ
أن رعايــة األطفــال ،واألعمــال المنزليــة،
ــد أبــرز ثالثــة أســباب تذكرهــا
إلــى جانــب تد ّنــي األجــور ُت َع ُّ
ّ
فــإن
النســاء لبقائهــن خــارج ســوق العمــل .ورغــم ذلــك،
توجهــات عامــة
المســوحات ال َّنوعيــة ُتظهــر بالمجمــل
ُّ
إيجابيــة تجــاه انخــراط النســاء فــي ســوق العمــل ،األمــر
ّ
مشــجعًا للتدخــل علــى
ُشــكل أساســً اجتماعيــً
الــذي ي
ّ
مســتوى السياســة االقتصاديــة.
وي ّ
ُركــز إطــا ُر السياســات الحالــي ،الهــادف إلــى تشــجيع
تشــغيل النســاء ،بصــورة دقيقــة ،علــى مرونــة التشــغيل
كاســتراتيجية رئيســية إلحــداث التــوازن بيــن متطلبــات
ُهــدد بالترويــج
العمــل ومتطلبــات الحيــاة ،األمــر الــذي ي
ِّ
بصــورة أكبــر لفصــل الوظائــف علــى أســاس النــوع
االجتماعــي ،وتعميــق الفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين.
وتقتصــر التدخــات ،الراميــة إلــى تحســين إمكانيــة
الحصــول إلــى خدمــات رعايــة األطفــال ،علــى الحلــول
المرتكــزة علــى مــكان العمــل ،بــد ً
ال مــن التركيــز علــى
ُ
االســتثمارات العامــة فــي قطــاع الرعايــة .ومــن الضــروري
ً
ـمولية
التنويــه علــى الحاجــة إلــى إطــار سياســات أكثــر شـ
يتنــاول تشــغيل النســاء ،بحيــث تعمــل سياســات الماليــة
العامــة ،فــي جانبــي اإلنفــاق واإليــرادات (الضرائــب) منهــا،
علــى اســتكمال التدابيــر الخاصــة بســوق العمــل.
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وي ّ
ُوفــر تقييــم األثــر ،الــذي يُفــرّ ق بيــن الجنســين لعمليــة
اإلصــاح الضريبــي في األردن ،بعــض االســتنتاجات المتباينة.
أحــد المكاســب المهمــة لعمليــة اإلصــاح التــي
إذ أن
ُ
ُأجريــت مؤخــرًا فــي إقــرار قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد
ـداء مــن العــام  ،)2019بشــكل
(والــذي دخــل حيــز التنفيــذ ابتـ ً
كمعيلــة ألســرتها ،ممــا يؤكــد حــقّ
صريــح ،وضــع المــرأة ُ
المــرأة فــي االســتفادة مــن اإلعفــاءات الضريبيــة الممنوحة
للمعاليــن ،مــن دون الشــروط التــي كان يُعمــل بهــا فــي
ُ
ً
ُ
أرملــة أو
المــرأة
تطبيــق القانــون الســابق  -بــأن تكــون
ا عــن العمــل .وأصبحــت اآلن ُ
ُ
طليقهــا عاطــ ً
األســر
يكــون
ٌ
امــرأة عزبــاء تخضــع لنســب ضريبــة الدخــل
التــي تعيلهــا
نفســها التــي تخضــع لهــا ُ
األســر التــي يعيلهــا الرجــل
األعــزب .فبمقتضــى تطبيــق القانــون الســابق ،كانــت
المــرأة العازبــة المعيلــة تخضــع لنســب ضريبيــة أعلــى .وال
يــزال تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة ،بصــورة منفــردة ،خيــارًا
متاحــً لــأزواج ،األمــر الــذي يحــول دون خضــوع أصحــاب
الدخــل الثانــوي (النســاء بشــكل عــام) للضريبــة بنســب
ُشــجع علــى تشــغيل النســاء،
هامشــية أعلــى ،وبالتالــي ي
ّ
واألســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل (الثنائيــة المدخــول)
مــن الزوجيــن .ومــع ذلــك ،ال يــزال تقديــم إقــرار مشــترك
بيــن الزوجيــن خيــارًا متاحــً لهمــا (رهنــً بموافقــة الزوجيــن
كليهمــا)؛ والــذي مــن المرجــح اعتمــاده مــن قبــل البعــض
بالنظــر إلــى معــدالت المعرفــة الماليــة المنخفضــة
المســتوى فــي أوســاط النســاء.
تــم إجــراء تحليــل حســب النــوع االجتماعــي لألثــر
ولقــد ّ
ال ّنســبي لزيــادة ضريبــة الدخــل الشــخصي ،علــى أســاس
البيانــات الجزئيــة ( )micro dataللعاملــون والعامــات بأجــر،
والمأخــوذة مــن الدراســة المســحية لســوق العمــل
األردنيــة – باســتطالع رأي ُ
األســر (المعيشــية) .وبالرغــم
مــن القيــود المتعلقــة بالبيانــات ،فقــد جــاءت اســتنتاجاتنا
المك َّلفيــن ضريبيــً
حــول التغييــر فــي عــدد األشــخاص ُ
متماشـ ً
ـية مــع التقديــرات التــي أوردتهــا مصــادر أخــرى فــي
ُّ
تقاريرهــا .وتتمثــل المســاهمة الرئيســة للتحليــل هنــا فــي
محاولتــه حصــر التغيــر فــي عــدد النســاء مقارنـ ً
ـة مــع عــدد
الرجــال مــن حيــث ارتفــاع حجــم العــبء الضريبــي عليهــم
جميعــً .وقــد أدّ ى خفــض ســقوف اإلعفــاءات الضريبيــة
مــن  12,000دينــار أردنــي إلــى  9,000دينــار أردنــي إلــى إخضــاع
نحــو  %4,1مــن العامليــن أصحــاب األجــور المنخفضــة
للضريبــة؛ وبالنســبة إلــى بقيــة العامليــن الخاضعيــن أص ـ ً
ا
للضريبــة ( ،)%3,7فقــد أدى إعــادة ترتيــب الشــرائح والنســب
ـدر مــا
الضريبيــة إلــى زيــادة العــبء الضريبــي عليهــم .وب َِقـ ْ
ّ
فــإن
يتع َّلــق األمــر بال ّتصنيــف حســب النــوع االجتماعــي،
المطلقــة ،والحصــص النســبية للنســاء العامــات
األرقــام ُ
بأجــر ،الخاضعــات للزيــادة فــي الضرائــب المســتحقة
ّ
أقــل
المك ّلفــات) ،تعتبــر
والنســب الضريبيــة (العامــات ُ
مــن تلــك الضرائــب وال ّنســب التــي يخضــع لهــا الرجــال.
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فعقــب إجــراء اإلصــاح الضريبــي ،زادت نســبة العامــات
المك ّلفــات بمقــدار  ،%2,8مــع بقــاء أجــور ورواتــب  %95منهــن
ُ
ً
(بالمقارنــة مــع نســبة  %97,8قبــل
غيــر خاضعــة للضريبــة
اإلصــاح الضريبــي)؛ بينمــا زادت نســبة الرجــال العامليــن
المك ّلفيــن) بمقــدار ،%4,4
الخاضعيــن للضريبــة (العمــال ُ
مــع بقــاء أجــور ورواتــب  %91,6منهــم غيــر خاضعــة للضريبــة
ً
(مقارنــة مــع  %96قبــل اإلصــاح الضريبــي) .ومــع شــمول
شــرائح الدخــل األعلــى فــي الخضــوع للضريبــة ،فقــد زادت
نســبة العاملــون الذيــن يتقاضــون أجــورًا ورواتــب أعلــى مــن
ممــن خضعــوا لعــبءٍ ضريبــي أعلــى (العمــال
الجنســينّ ،
المك ّلفيــن) فــي مرحلــة مــا بعــد اإلصــاح بمقــدار  %4لإلنــاث
ُ
و  %6,1للذكــور.
دخـ َ
إن هــذه النتائــج ُتب ّيــن ّ
ـل علــى ضريبــة
أن اإلصــاح الــذي ُأ ِ
والمك َّلفيــن ضريبيًا
المك ّلفــات
ُ
الدخــل أدّ ى إلــى زيــادة عــدد ُ
(الخاضعــات والخاضعيــن للضريبــة) مــن النســاء والرجــال،
إال أنــه لــم يــؤدّ بالضــرورة إلــى زيــادة العــبء الضريبــي علــى
النســاء بدرجــة أكبــر مــن زيادتــه علــى الرجــال .ورغــم ذلــك،
ـم المالحظــة بـ ّ
ـأن انخفــاض عــدد وحصة النســاء
مــن المهـ ّ
ً
مقارنــة بالرجــال مــن حيــث الخضــوع للضريبــة بموجــب
القانــون الجديــد يُســتوحى مــن فجوتيــن اقتصاديتيــن
ناتجتيــن عــن :الفجــوة فــي تشــغيل الجنســين والفجــوة
فــي األجــور بيــن الجنســين .ونظــرًا لالنخفــاض الكبيــر فــي
معــدل مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة ،فـ ّ
ـإن عــدد
النســاء العامــات يقـ ُّ
ـل كثيــرًا عــن عــدد الرجــال العامليــن.
إذ يبلــغ عــدد العمــال بأجــر فــي قاعــدة بياناتنــا (821,578
عام ـ ً
ا مــن الذكــور) أربعــة أضعــاف عــدد اإلنــاث العامــات
ً
بأجــر ( 208,050عاملــة مــن اإلنــاث) .ثانيــً ،حصــة النســاء
ً
مقارنــة بالرجــال العامليــن
العامــات بأجــر ( )%95أعلــى
ّ
تقــل دخولهــم عــن  9,000دينــار أردنــي،
بأجــر ( )%91,6ممــن
وهــو ســقف اإلعفــاء الضريبــي الجديــد .وبعبــارة أخــرى،
ّ
الســلبي المحتمــل والمنخفــض
فــإن َّ
الســبب فــي األثــر ّ
َ
نتيجــة اإلصــاح فــي ضريبــة الدخــل المفروضــة
نســبيًا،
علــى النســاء العامــات ،يعــود إلــى أوجــه انعــدام
المســاواة الهيكليــة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل،
تصــب فــي مصلحــة النســاء :إذ تواجــه النســاء
والتــي ال
ُّ
ـة أكثــر صرامـ ً
محدوديـ ً
ـة فــي الحصــول علــى فــرص العمــل
مقارنـ ً
ـة بالرجــال ،كمــا تقـ ّ
ـل دخــول العامــات مــن النســاء
عــن دخــول العامليــن مــن الرجــال.
كذلــك بحــث ال ّتحليـ ُ
ـل فــي أثــر إصــاح ضريبــة الدخــل علــى
ُ
مســألة العدالــة رأســيًا (عموديــً) وأفقيــً عبــر مختلــف
أنــواع ُ
ســر المعيشــية مــن حيــث فئــات الدخــل المختلفــة
األ َ
وتركيبــة األســرة ،حســب النــوع االجتماعــي ،ومــن حالــة
التوظيــف .فنحــو نصــف عــدد األســر فــي األردن ()%46,4
ٌ
تقليديــة ،المعيلــون فيهــا هــم الذكــور؛ بمعنــى
أســ ٌر
ً
وزوجــة ،الذكــر هــو المعيــل والزوجــة
ســ ٌر تضــم زوجــً
ُأ َ

المعالــة (أي المتعطلــة عــن العمــل) .و ُتشـ ّ
ـكل األســر
هــي ُ
الثنائيــة الدخــل (الــزوج والزوجــة يعمــان كالهمــا) %7,2
فقــط مــن جميــع األســر ،ممــا يعكــس معــدل تشــغيل
شــكل ُ
ّ
األســر التــي ُتعيلهــا
اإلنــاث المنخفــض كثيــرًا .و ُت
إمــا ُأنثــى وإمــا ذكــر أقليـ ً
ـة صغيـ ً
ـرة ( %0,7و  %1علــى التوالــي).
وينــدرج نحــو ثلــث األســر المعيشــية ( )%29,8ضمــن فئــة
«األســرة التــي ال يعمــل أي فــرد مــن أفرادهــا».
وباستكشــاف ضريبــة الدخــل االفتراضيــة التــي يشــهدها
مختلــف أنــواع األســر المعيشــية فــي مختلــف مســتويات
الدخــل ،فإننــا نجــد ّ
أن جميــع أنــواع األســر ،التــي يتمحــور
دخلهــا عنــد مســتوى الوســط الحســابي للدخــل ،تبقــى
ُمعفـ ً
ـاة مــن الضرائــب (أي تنــدرج تحــت ســقف اإلعفــاءات).
ُ
أمــا فــي األســر ذات مســتويات الدخــل األعلــى نســبيًا (أعلى
مــن  20,000دينــار أردنــي) ،فقــد ازدادت الضريبــة المســتحقة
علــى جميــع أنــواع األســر .ومــع ذلــك ،فعقــب إجــراء
اإلصــاح الضريبــي ،أصبحــت األســر الثنائيــة الدخــل (مــن
الزوجيــن) تســتفيد مــن الخضــوع لنســبة ضريبيــة أقــل،
بصــورة أكبــر مــن اســتفادة األســر ُأحاديــة الدخــل (مــن ذكر
أعــزب) رغــم تســاوي مســتوى الدخــل بيــن َنوْ عــي ُ
األســر.
وكلمــا كانــت المميــزات الضريبيــة لألســر الثنائيــة الدخــل
أعلــى مــن المميــزات الضريبيــة لألســر ُأحاديــة الدخــل،
تنخفــض معهــا الفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين .ومــع
ذلــك أيضــً ،تواجــه ُ
األســر الثنائيــة الدخــل (مــن الزوجيــن)
ً
ً
ضريبيــة مقارنــة مــع األســر المتعــددة الدخــل
مســاوئ
مــن عــدة ذكــور (زوج عامــل ،وزوجــة معالــة ،باإلضافــة إلــى
وجــود دخــل آخــر مــن ابــن  /ابنــة) .ويعــود الســبب فــي
حــده األقصــى  23,000دينــار
ذلــك إلــى فــرض ســقف يبلــغ
ّ
أردنــي لإلعفــاءات الجماعيــة لألســر الثنائيــة الدخــل (مــن
الزوجيــن) ،بينمــا ال تخضــع األنــواع األخــرى مــن األســر التــي
لديهــا عــدة ُمك َّلفيــن ضريبيــً لمثــل هــذا الســقف.
دخ َ
ــل مؤخــرًا علــى ضريبــة
َســ َر اإلصــاحُ الــذي ُأ ِ
لقــد ي َّ
َ
الدخــل إحــداث تحــوُّ ل طفيــف مــن الضرائــب غير المباشــرة
(المبيعــات) إلــى الضرائــب المباشــرة (الدخــل) باعتبــاره
مصــدر اإليــرادات العامــة .ومــع أن هــذه الخطـ ً
ـوة تأتــي في
االتجــاه الصحيــح ،إال ّ
أن تحصيــل اإليــرادات الضريبيــة فــي
األردن يعتمــد ،بصــورة كبيــرة ،علــى الضرائــب غير المباشــرة.
وبالنظــر إلــى الطبيعــة التراجعيــة للضرائــب غيــر المباشــرة،
ّ
يتركــز دخلهـ ّ
ـن
تتحمــل النســاء ،اللواتــي
فمــن المحتمــل أن
ّ
ّ
غيرهــن .وقــد
ســ ّلم الدخــل ،عبئــً أكبــر مــن
فــي أســفل ُ
ّ
أكــد التحليــل الــذي أجرينــاه ألثــر النــوع االجتماعــي فــي
ضرائــب المبيعــات غيــر المباشــرة فــي األردن ّ
بــأن الزيــادة
فــي الضريبــة العامــة علــى المبيعــات مــن المحتمــل أن
تــؤدّ ي إلــى زيــادة فجــوات الدخــل بيــن الجنســين ،حيــث
خصــص النســاء فــي األردن حصـ ً
ـة أكبــر مــن مداخيلهـ ّ
ـن
ُت ّ
ُخصصــه الرجــال،
للنفقــات االســتهالكية ،قياســً علــى مــا ي ّ

ً
حصــة أكبــر مــن نفقاتهــن علــى الســلع
ُخصصــن
كمــا ي ّ
الضروريــة ،مثــل الغــذاء ،والتعليــم ،والخدمــات الطبيــة
ً
بالســلع الكماليــة التــي ينفــق عليهــا الرجــال
مقارنــة
ّ
(لوحــظ وجــود نمــط مبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي
أماكــن أخــرى) .ولذلــك ،فــإن التخفيضــات (الزيــادات) فــي
ضريبــة المبيعــات ،وبالتحديــد علــى الســلع االســتهالكية
والخدمــات الضروريــة ،مــن المحتمــل أن تكــون أو ال تكــون
فــي صالــح النســاء ذوات الدخــول المتدنيــة ،باإلضافــة إلــى
ّ
وعائالتهــن.
أطفالهــن
ّ
فــإن إحــدى
يتعــدى نطــاق اإلصــاح الضريبــي،
وبمنظــور
ّ
القنــوات الهامــة  -التــي يظهــر مــن خاللهــا آثــار التفريــق
بيــن الجنســين ،والتــي أحدثتهــا اإلصالحــات التــي جــرت
مؤخــرًا علــى السياســة االقتصاديــة الكليــة ،وعلــى
الماليــة العامــة فــي األردن – تتع ّلــق بالقيــود المفروضــة
علــى اإلنفــاق المالــي .وبســبب األدوار الهيكليــة المناطــة
ّ
فــإن
بالنســاء ،كمقدمــات رعايــة رئيســيات فــي العائلــة،
التخفيضــات فــي اإلنفــاق العــام ،ومــا يلــي ذلــك مــن
ال ّتراجــع الالحــق فــي كميــة ونوعيــة الخدمــات الصحيــة
والتعليميــة واالجتماعيــة ،يــؤدي إلــى زيــادة عــبء العمــل
مــن دون أجــر (العمــل بــدون اجــر) ،ويفــرض المزيــد
ّ
أوقاتهــن ،ممــا يجعــل ذلــك
الملزِ مــة علــى
مــن القيــود ُ
ّ
ال ّتخفيــض بالتالــي يُشــكل رادعــً أمــام المســاواة بيــن
الجنســين فــي الحصــول علــى فــرص التشــغيل والدخــل.
المطبّقــة فــي األردن ،فقــد
وفــي ظــل تدابيــر التقشــف ُ
واجهــت النفقــات العامــة انخفاضــً حــادًا (بنحــو  10نقــاط
مئويــة فــي العقــد الســابق) ،وذلــك يشــمل انخفــاض
االســتثمارات العامــة ،وانخفــاض اإلنفــاق فــي المجــال
االجتماعــي.
وبســبب عــدم توافــر البيانــات حــول اســتغالل الوقــت فــي
ـذر استكشــاف أثــر ال ّت ُّ
األردن ،فإنــه يتعـ ّ
قشــف علــى الوقــت
الــذي تقضيــه النســاء فــي العمــل بــدون اجــر .ورغــم ذلــك،
المص ّنفــة تفصيـ ً
فـ ّ
ا حســب
ـإن إحصــاءات ســوق العمــل ُ -
ـداء من التعليــم ،والحالــة االجتماعية
النــوع االجتماعــي ،ابتـ ً
وانتهــاء بالقيــام بأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر
ً
– تعمــل بمثابــة العامــل الرئيــس الــذي يُحــدد معــدالت
نشــاط المــرأة فــي ســوق العمــل .وبالنظــر إلــى تكلفــة
الخدمــات المدفوعــة األجــر ،والســائدة فــي الســوق،
ـددُ األجــر األدنــى
كبدائــل للعمــل غيــر المدفــوع األجــر ،يُحـ َّ
(الحــد األدنــى لألجــور) “ ”reservation wageللمــرأة بمســتوى
َســر
أعلــى مــن المســتوى الــذي يُحـ َّ
ـددُ للرجــل ،األمــر الذي ُيي ّ
وجــود مســتوى االنخفــاض الهائــل فــي مشــاركتهن فــي
القــوى العاملــة .ويتــراوح متوســط تكاليــف رعايــة األطفــال
كحصــة مــن األجــور الوســيطة للنســاء بنســبة تتــراوح مــا
بيــن  %123مــن أجــور خرّ يجــات التعليــم األساســي ،وبيــن
 %77مــن ُأجــور خريجــات الجامعــات .ويشــكل االفتقــار
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إلــى إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات جيــدة وفــي
ـم ذلــك إلــى مســألة
المتنــاول لرعايــة األطفــال ،عندمــا يُضـ ُّ
انخفــاض األجــور لــدى النســاء ،عامــ ً
ا هامــً فــي إضعــاف
ثمــة حاجــةٌ
ارتبــاط المــرأة بســوق العمــل .ونتيجــة لذلــكّ ،
إلــى القضــاء علــى الفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين،
وتحســين األجــور الفعليــة (والــذي يمكــن إنجــازه فقــط
فعــال يســتحدث
فــي ظــل تحقيــق نمــو اقتصــادي كلــي ّ
الوظائــف؛ لالطــاع علــى المزيــد ،انظــر القســم الثالــث)،
وخفــض تكاليــف رعايــة األطفــال عبــر توفيــر خدمــات
رعايــة أطفــال جيــدة مدعومــة حكوميــً.
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ّ
ً
أداة
شــكل سياســة الماليــة العامــة للبلــد
ويمكــن أن ُت
ً
هامــة فــي معالجــة تلــك االختــاالت :فعلــى صعيــد
اإلنفــاق ،يكــون العــاج مــن خــال إتاحــة المجــال لزيــادة
اإلنفــاق الحكومــي علــى قطــاع خدمــات الرعايــة
االجتماعيــة؛ وعلــى صعيــد اإليــرادات ،تكــون المعالجــة
حســنة علــى النظــام
مــن أجــل إدخــال تعديــات ُم ّ
الضريبــي لتضييــق الفجــوة فــي الدخــل بيــن الجنســين،
وتشــجيع مبــدأ وجــود األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل
مــن الزوجيــن.

مسار األردن في اعتماد خطة العمل الوطنية

•

منــح المزيــد مــن اإلعفــاءات فــي ضريبــة الدخــل

•

إعفــاء أو تخفيــض الضريبــة العامــة علــى

الشــخصي للنفقــات المتعلقــة بخدمــات

المبيعــات علــى الســلع والخدمــات األساســية

رعايــة األطفــال (والرعايــة االجتماعيــة األخــرى)

(الضروريــة) مــع األخــذ بعيــن االعتبــار األنمــاط

والخدمــات المنزليــة.

المختلفــة للجنســين فــي اإلنفــاق.
ُ

•
•

إلغاء سقف اإلعفاءات الضريبية لألزواج.
تحســين مســتوى المعرفــة الماليــة لــدى

النســاء بخصــوص محاســن  /مســاوئ التقديــم

•

مفصــل حســب النــوع االجتماعي
إجــراء تحليــل
ّ

(الذكــور واإلنــاث) لضرائــب الدخــل الشــخصي
علــى أســاس البيانــات اإلداريــة.

•

اســتخدام ُأســلوب وضــع الموازنــات المســتندة

المنفصــل مقابــل التقديــم المشــترك لإلقــرارات

إلــى النــوع االجتماعــي علــى المســتويات

الضريبيــة مــن قبــل األزواج (تســتطيع دائــرة

الوطنيــة والمحليــة ،كأداة لتقييــم وإعــادة

ضريبــة الدخــل والمبيعــات إبــاغ األزواج الذيــن

تخصيــص اإلنفــاق العــام ،مــن أجــل تعزيــز

يقومــون بتقديــم إقــرارات مشــتركة بذلــك).

المســاواة بيــن الجنســين.

•

ضمــان تنفيــذ المــادة  / 9هـــ مــن قانــون ضريبــة
المعيلــة،
الدخــل الجديــد ،والتــي ُتعــرّ ف وضــع ُ

بحيــث تســتطيع النســاء في األســر (المعيشــية)
التــي تضــم عــدة أشــخاص ُمك َّلفيــن ضريبيــً
بالحصــول علــى «شــهادة معيــل» “breadwinner

•

زيــادة االســتثمارات العامــة واإلنفــاق العــام

علــى خدمــات الرعايــة االجتماعيــة الجيــدة
فــي ضــوء إمكاناتهــا المزدوجــة مــن جانــب
المعيقــات أمــام
العــرض فــي التخفيــف مــن ُ
فــرص العمــل للنســاء مــع تعزيــز جانــب الطلــب
علــى فــرص العمــل فــي الوقــت ذاتــه (بمعنــى:

 ،”certificateلالســتفادة مــن اإلعفــاءات الضريبيــة

اســتحداث عــدد مــن الوظائــف أكبــر – وال ســيما

(منــع االســتخدام التمييــزي بيــن الجنســين

للنســاء – ممــا يســتحدثه اإلنفــاق القطاعــي

بحكــم قانــون األحــوال الشــخصية مقارنـ ً
ـة مــع

اآلخــر نظــرًا إلــى ارتفــاع كثافــة العمــل فــي

الوضــع مــا قبــل اإلصــاح الضريبــي ،والــذي مــن

قطــاع خدمــات الرعايــة االجتماعيــة ،كمــا أثبتتــه

المحتمــل أن يتعــارض مــع المــادة  / 9هـــ مــن

باألدلــة مؤخــرًا الدراســات التجريبيــة فــي أماكــن

قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد).

•

منــح حوافــز ضريبيــة لقطــاع خدمــات

الرعايــة االجتماعيــة بموجــب المــادة  81مــن
قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد ،والتــي تتنبّــأ

أخــرى).

•

إعطــاء األولويــة الســتحداث وظائــف الئقــة

كأهــداف تحظــى باألولويــة فــي السياســات
االقتصاديــة الكليــة؛ مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
إمكانــات اســتحداث فــرص التشــغيل التفاضلية

باحتماليــة منــح حوافــز ضريبيــة لقطاعــات

(أو «ال ّتمايزيــة» “ )”differentialمــن مخصصــات

محــددة بعينهــا ،وفقــً الحتياجــات المصلحــة
ّ

اإلنفــاق المالــي (كمــا تــم شــرحه أعــاه).

االقتصاديــة.
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•

اســتخدام سياســات ســوق العمــل الفاعلــة،

مثــل برامــج األشــغال المجتمعيــة لدعــم إعــادة

العامــة األردنيــة إلجــراء الدراســة المســحية

دخــول النســاء إلــى ســوق العمــل.

(االســتقصائية) حــول اســتخدام الوقــت

•

ُّ
تدخــل خاصــة بســوق
تصميــم مبــادرات

العمــل لتعزيــز تشــغيل المــرأة ،مــع التركيــز
علــى التمكيــن االقتصــادي للمــرأة والمســاواة
بيــن الجنســين ،وليــس مجــرّ د تعزيــز «معــدل
تشــغيل المــرأة».

•

كجــزء ممــا تقــدم أعــاه ،إجــراء إصالحــات

فــي ســوق العمــل إليجــاد التــوازن بيــن الحيــاة
العمليــة والحيــاة العائليــة لتحقيــق المســاواة
بيــن الجنســين؛ بمعنــى ،علــى ســبيل المثــال،
ضــرورة تعزيــز خيــارات العمــل المــرن (خيــارات
المرونــة فــي العمــل) مــع تطبيــق نهــج لــدورة
الحيــاة ال إليجــاد وظائــف دائمــة «لإلنــاث» ،بــل
لعمــل ترتيبــات مؤقتــة للعامليــن مــن الرجــال
ّ
يضطلعــون بمســؤوليات
والنســاء ممــن
الرعايــة؛ باإلضافــة إلــى رســم سياســات بشــأن
اإلجــازات ألغــراض الرعايــة ،وتأميــن الرعايــة،
وتنظيــم ســاعات العمــل بــدوام كامــل (انظــر
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة  2018لالطــاع
علــى نقــاش مفصــل بشــأن الخيــارات المتاحــة
للسياســات).

X

•

تقديــم الدعــم إلــى دائــرة اإلحصــاءات
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وتمكيــن الباحثيــن مــن الوصــول إلــى بيانــات
إفراديــة مفصلــة حســب النــوع االجتماعــي مــن
مســوح األســرة.

 .1المقدمة
ّ
شــكل الفجــوات ،المســتمرّ ة والكبيــرة بيــن الجنســين،
ُت
فــي إمكانيــة الوصــول إلــى فــرص تشــغيل ومداخيــل
تحديــً هيكليّــً هامــً يواجــه االقتصــاد األردنــي.
ُمجزيــة،
ّ
ويوجــد تقبُّــل واســع النطــاق مــن جميــع الجهــات
المختصــة برســم السياســات االقتصاديــة ،وأكثرهــا
ً
أهميــة الحكومــة األردنيــة والــوكاالت االستشــارية
ـداء مــن صنــدوق
المشــتركة بيــن الحكومــات (الدوليــة) ،ابتـ ً
ـاء بمنظمــة العمــل الدوليــة ،نظــرًا ّ
ألن
النقــد الدولــي وانتهـ ً
معالجــة الفجــوات االقتصاديــة بيــن الجنســين (وال س ـيّما
الفجــوة فــي التشــغيل بيــن الجنســين) أمــرًا بالــغ األهميــة
ال لغايــات تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فحســب ،بــل
أيضــً مــن أجــل تحقيــق نمــو شــمولي وديناميكــي.
وي ّتصــف الســياق االقتصــادي الكلــي الحالــي فــي األردن
بتباطــؤ جوهــري فــي النمــو ،وبتق ُّلبــات فــي االقتصــاد
َ
ّ
اجتمــاع هــذا ال ّتباطــؤ وهــذه ال ّتقلبــات،
وإن
الكلــي.
ّ
تدفــق الالجئيــن بأعــداد تــوازي ُخمــس
مــع حقيقــة
ســكان األردن ،يحمــل معــه إمكانيــة تفاقــم الفجــوات
االقتصاديــة بيــن الجنســين ،العميقــة أصـ ً
ـد االرتفــاع
ا .وي َ
ُعـ ُّ
الــذي حــدث مؤخــرًا فــي معــدل البطالــة ،واالنخفــاض
المتــوازي معــه فــي معــدل مشــاركة (اإلنــاث) فــي القــوى
العاملــة شــاهدًا علــى هــذه الهشاشــة وبالنظــر إلــى األدوار
كمعيــات ثانويــات ،فإنهــن
االقتصاديــة الهيكليــة للمــرأة ُ
بحاجــة علــى وجــه التحديــد لبيئــة قويّــةّ ،
توفــر وظائــف
الئقــة ُت ّ
حقــق النمــو ،بهــدف تســهيل إدمــاج المــرأة فــي
ســوق العمــل.

إعــادة التوزيــع ليــس فقــط حســب الوضــع االقتصــادي
واالجتماعــي ،بــل أيضــً حســب النــوع االجتماعــي .و ُتظهــر
العديــد مــن تجــارب البلــدان أن ال َّت ُّ
قشــف والمرونــة فــي
ســوق العمــل يقتضيــان وجــود أوجــه مــن االنحيــاز
الضمنــي فــي النــوع االجتماعــي (إلــى أحــد الجنســين دون
اآلخــر).
ويهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم تقييــم ناقــد
للمبــادرات ال ّت ُّ
دخليّــة التــي جــرت مؤخــرًا فــي األردن علــى
صعيــد السياســات االقتصاديــة الكليــة وصعيــد الماليــة
العامــة ،وبالتحديــد اإلصــاح الضريبــي ،مــن منظــور النــوع
االجتماعــي .ويتألــف التقريــر مــن األقســام التاليــة إلــى
جانــب هــذا القســم :القســم الثانــي ينطــوي علــى إجــراء
اســتعراض ومراجعــة ألنمــاط التفريــق بيــن الجنســين
والفجــوات بيــن الجنســين (فــي النــوع االجتماعــي) فــي
ســوق العمــل فــي األردن .أمــا القســم الثالــث ،فهــو يُق ّيــم
الســياق االقتصــادي ُ
الك ّلــي الحالــي والمبــادرات ال َّت ُّ
دخل َّيــة
علــى مســتوى السياســات مــع التركيــز علــى النفقــات
الماليــة العامــة ،واإلصالحــات الهيكليــة .واســتنادًا إلــى
ّ
فــإن القســم الرابــع يُجــري تقييمــً ناقــدًا
هــذه الخلفيــة،
المحتمــل لإلصالحــات الضريبيــة التــي جــرت مؤخــرًا
لألثــر ُ
علــى النــوع االجتماعــي .وأمــا القســم الخامــس فيختــم
التقريــر بملخــص لالســتنتاجات ومضاميــن وتبعــات
السياســات.

ٌ
سلســلة مــن اإلصالحــات التــي ُأجريــت مؤخــرًا
وثمــة
َّ
صــدي
علــى السياســات االقتصاديــة الكليــة مــن أجــل ال ّت
ّ
لل ّتحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد األردنــي والمتع ّلقــة
بالنمــو واســتحداث فــرص العمــل .فبالنظــر إلــى نظــام
ســعر الصــرف الثابــت فــي األردن ،فــا يوجــد ســوى م ّتســع
ضئيــل إلجــراء مبــادرات تدخليّــة فــي السياســة النقديــة.
ّ
فــإن جهــود اإلصــاح تعتمــد
وبنــاء علــى واقــع الحــال،
ً
علــى جهــد شــمولي لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة مــن
خــال اإلصالحــات الضريبيــة ،وكبــح اإلنفــاق .وتتمثــل عمليــة
اســتكمال جهــود تحقيــق االســتقرار المالــي فــي وجــود
سلســلة مــن اإلصالحــات الهيكليــة نحــو زيــادة مرونــة
ســوق العمــل ،ورفــع كفــاءة أداء المؤسســات االقتصاديــة.
ومــن المعــروف فــي أدبيــات النــوع االجتماعــي واالقتصــاد
فعالـ ً
ـد ً
ـة لتســهيل نتائج
أداة َّ
أن سياســة الماليــة العامــة ُت َعـ ُّ
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 .2الفجوات االقتصادية بين
الجنسين :نظرة عامة – أوجه
انعدام المساواة بين الجنسين
1
في سوق العمل
َّ
ُّ
ابتــداء مــن العــام  ،2018المرتبــة ( )138المئــة
األردن،
احتــل
ً
وثمانيــة وثالثيــن بيــن  149بلــدًا علــى المؤشــر العالمــي
للفجــوة بيــن الجنســين .2وهــذا يعنــي أن مرتبــة األردن
تدهــورت نــزو ً
ال مــن المرتبــة ( )93الثالثــة والتســعين
فــي العــام  .2006ويتألــف هــذا المؤشــر العالمــي مــن
أربعــة مكونــات رئيســة لل ّتمكيــن فــي مجــاالت الصحــة،
والتعليــم ،واالقتصــاد ،والسياســة .وي ّ
ُحقــق األردن أفضــل
(تحســنت مرتبتــه إلــى
أداء لــه فــي مجــال التعليــم:
ّ
ً
المرتبــة ( )45الخامســة واألربعيــن مقارنــة مــع المرتبــة
حســن فــي مجــال
( )70الســبعين فــي العــام  ،)2006يليــه ال ّت ُّ
الصحــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة (مــع تراجــع جوهــري
إلــى المرتبــة ( )102الثانيــة بعــد المئــة ،مقارنـ ً
ـة مــع المرتبــة
ثــم المرتبــة ()129
( )62الثانيــة والســتين فــي العــام )2006؛ ّ
المئــة وتســعة وعشــرين فــي مجــال ال ّتمكيــن السياســي
(متراجعــً مــن المرتبــة ( )100المئــة فــي العــام )2006؛ ويحتــل
ُّ
األردن المرتبــة األخيــرة علــى صعيــد مؤشــر ال َّتمكيــن
االقتصــادي باحتاللــه المرتبــة ( )144المئــة وأربعــة وأربعيــن
(متراجعــً مــن المرتبــة ( )105الخامســة بعــد المئــة فــي
العــام  .)2006ويتألــف ُّ
المكوّ نــات
كل ُمكــوّ ن مــن عــدد مــن ُ
األداء
الفرعيــة .فبالنســبة إلــى ال ّتمكيــن االقتصــادي ،كان
ُ
األســوأ لــأردن فــي مجــال المشــاركة فــي القــوى العاملــة،
ّ
احتــل المرتبــة ( )147المئــة وســبعة وأربعيــن (ثالــث
حيــث
ُ
بلــد مــن المرتبــة األدنــى) .ويَتبَــع ذلــك فــي ســوء األداء
المكتســب (مــن حيــث تكافــؤ القــوة
الدخــل التقديــري ُ

1

تــم الحصــول علــى إحصائيــات ســوق العمــل فــي هــذا القســم
العمالــة والبِطالــة الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة
مــن مســح ِ
األردنيــة مــا لــم تتــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك.
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ّ
يحتــل األردن المرتبــة
الشــرائية بالــدوالر األمريكــي) ،حيــث
( )145المئــة وخمســة وأربعيــن .أمــا أفضــل أداء لــأردن علــى
صعيــد المؤشــرات الفرعيــة لــأداء االقتصــادي ،فقــد كان
«األجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة» ،حيــث يحتــل األردن
المرتبــة ( )84الرابعــة والثمانيــن.
ُ
االتجاهــات فــي
ومنــذ مطلــع األلفيــة الجديــدةَ ،تــكادُ
تحســن ،مــن %9,3
ظهــرُ أي بــوادر
معــدل تشــغيل اإلنــاث ُت ِ
ُّ
فــي العــام  2000إلــى  %11,3فقــط فــي العــام ( 2018الشــكل
 .)1وبالرغــم مــن أن معــدل تشــغيل الذكــور يعتبــر مرتفعــً
بشــكل كبيــر ،إال أنــه يُظهــر اتجاهــً نزول ّيــً :مــن  %56,6فــي
العــام  2000إلــى  %47,1فــي العــام  .2018وبالتالــي ،يعتبــر
معــدل التشــغيل علــى المســتوى الوطنــي لــكال الجنســين
منخفضــً للغايــة ،ويبلــغ  %29,5فقــط.
لقــد شــهد معــدل البطالــة فــي أوســاط الذكــور ارتفاعــً
ً
مقارنــة مــع مســتوى مرتفــع
حــادًا فــي اآلونــة األخيــرة
أصــ ً
ا ،حيــث ارتفــع المعــدل مــن  %10,4فــي العــام 2010
ـد معــدل
ليبلــغ  %16,5فــي العــام ( 2018الشــكل  .)2كمــا ي َ
ُعـ ُّ
البطالــة لــدى اإلنــاث مرتفعــً ارتفاعــً كبيــرًا ،وهــو آخــذ فــي
التصاعــد ،حيــث ارتفــع مــن  %21,7فــي العــام  2010ليصــل
إلــى  %26,8فــي العــام  .2018وارتفــع المعــدل اإلجمالــي
للبطالــة مــن  %12,5فــي العــام  2010ليبلــغ  %18,6فــي العــام
ـد هــذه الزيــادة الحــادة فــي معــدل البطالــة ،إلــى
 .2018و ُت َعـ ُّ

حــد كبيــر ،أحــد نواتــج الصدمــات الخارجيــة التــي تعــرّ ض
ّ
لهــا االقتصــاد األردنــي كنتيجــة النعــدام االســتقرار فــي
المنطقــة ،وألزمــة الالجئيــن.
ّ
ُشــكل العاملــون والعاطلــون عــن العمــل مجتمعيــن
ي
مجمــوع القــوى العاملــة؛ بمعنــى أولئــك الذيــن يعملــون
أو ال يعملــون لكنهــم ينشــطون فــي البحــث عــن فرصــة
ـهد األردن واحــدًا مــن أدنــى معــدالت مشــاركة
عمــل .ويشـ ُ
اإلنــاث فــي القــوى العاملــة علــى المســتوى العالمــي،
ّ
مشــاركتهن
وفــي المنطقــة كذلــك ،حيــث بلــغ معــدل
ابتــداء مــن العــام  .2018ويُوجــد َب َلــدان فــي
نحــو %15,4
ً
العالــم فقــط (اليمــن وســوريا) يشــهدان معــدالت أدنــى
لمشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة مقارنـ ً
ـة مــع األردن.
ـد معــدل مشــاركة الذكــور فــي القــوى العاملــة
كمــا ي َ
ُعـ ُّ
متدنيــً أيضــً بحســب المعاييــر الدوليــة ( %56,4فــي العــام
)2018؛ لكنــه ليــس بنفــس الحجــم كمــا هــو الحــال بالنســبة
إلــى اإلنــاث.3

الج َ
ّ
مــع بيــن المســتوى المنخفــض للمشــاركة فــي
وإن َ
القــوى العاملــة  -وهــي مشــاركة آخــذة فــي التراجــع،
ـدل
وبيــن المســتوى المرتفــع لمعــدل البطالــة  -وهــو معـ ّ
ــد شــاهدًا علــى ال ّتحــدي الــذي
آخــذ فــي االرتفــاع ،ي َ
ُع ُّ
يواجهــه األردن فــي ســبيل اســتحداث الوظائــف (فــرص
العمــل) .وعنــد النظــر فــي تدفــق الالجئيــن باعتبــاره عامــل
ضغــط إضافــي علــى أســواق العمــلُ ،تصبــح الحاجــة
الملحــة لنمــو اســتحداث الوظائــف واضحــة.

الشكل :1
معدل التشغيل حسب النوع االجتماعي ()2018 - 2000

أعد البيانات وجمعها المؤلفون من دائرة اإلحصاءات العامة ،ومركز اإلحصاء األوروبي “2018 - 2000 ،”EUS؛ األردنيون فقط.
المصدرّ :

 3تبلــغ معــدالت مشــاركة الذكــور فــي القــوى العاملــة فــي
المقار َنــة  %70فأكثــر (البنــك الدولــي
االقتصــادات المتوســطة الدخــل ُ
.)2018
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الشكل :2
معدل البطالة حسب النوع االجتماعي ()2018 - 2000

أعد البيانات وجمعها المؤلفون من دائرة اإلحصاءات العامة ،ومركز اإلحصاء األوروبي 2018-2000؛ األردنيون فقط.
المصدرّ :

ُ
عــد ُل التشــغيل للكبــار الراشــدين ،الذيــن هــم
يبلــغ ُم َّ
َ
فــي أوْ ج سـ ّ
ـن العمــل ( 54 - 25عامــً) ،نســبة  %18,2للنســاء،
ُ
ونســبة مرتفعــة جــدًا للرجــال تبلــغ  .%71,2كمــا تعتبــر
معــدالت التشــغيل للعامليــن الحاصليــن علــى تعليــم
بعــد المرحلــة الثانويــة أعلــى مــن المتوســط؛ وبالنســبة إلى
النســاء (والرجــال) مــن حملــة الدبلــوم المتوســط (مــن
الكليــات الجامعيــة المتوســطة) ،يبلــغ معــدل التشــغيل
 .)%57,1( %18,9وبالنســبة إلــى حملــة الشــهادات الجامعيــة،
تبلــغ النســبة ُذروتهــا عنــد  %38,6لــدى النســاء ( %60,7لــدى
الرجــال) .وتوجــد فجـ ٌ
ـوة كبيــرة فــي معــدالت المشــاركة
فــي القــوى العاملــة للنســاء اللواتــي لــم يســبق لهــن
الــزواج ( )%21,1وللنســاء المتزوجــات ( .)%12,3وهــذه الفجــوة
ً
معكوســة لــدى الرجــال ،حيــث يبلــغ معــدل المشــاركة
 %61,5للرجــال المتزوجيــن ،مقابــل  %50,1للرجــال الذيــن لــم
يســبق لهــم الــزواج.
الديمغرافيــة
حــددات
الم
ّ
ُ
وبالجمــع بيــن جميــع هــذه ُ
ّ
يوضــح الشــكل 3
للمشــاركة فــي القــوى العاملــة،
ممــن هــم فــي أوج
معــدالت التشــغيل للنســاء والرجــال َّ
ً
سـ ّ
مفصلة حســب المســتوى ال ّتعليمــي والحالة
ـن العمــل،
ُ
االجتماعيــة .وبينمــا تعت َبــرُ الفجــوات فــي النــوع االجتماعــي
لــكل فئــة مــن الفئــات الفتـ ً
ـة لألنظــار ،فـ ّ
ـإن الفجــوات بيــن
النســاء اللواتــي لــم يســبق لهــن الــزواج والنســاء المتزوجات
ـرة بالذكــر وال ّتنويــه هــي ُ
جديـ ٌ
األخــرىّ .
عدل التشــغيل
وإن ُم ّ

٤
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للنســاء اللواتــي لــم يســبق لهــن الــزواج أعلــى مــن معــدل
تشــغيل نظيراتهــن المتزوجــات فــي جميــع مســتويات
التعليــم .وبينمــا تبلــغ نســبة النســاء العامالت في أوج ســن
العمــل الرئيســي ،واللواتــي لــم يســبق لهــن الــزواج مــن
الحاصــات علــى التعليــم الثانــوي  ،%17فــإن هــذه النســبة
تنخفــض إلــى  %5,7عنــد الــزواج .و ُت ّ
حقــق النســاء اللواتــي
لــم يســبق لهــن الــزواج مــن الحاصــات علــى التعليــم مــا
بعــد الثانــوي والجامعــي معــدالت تشــغيل مرتفعــة جــدًا
تبلــغ نحــو  ،%50بينمــا ينخفــض معــدل تشــغيلهن عنــد
الــزواج إلــى  %14,2و  .%31,8و ُت ّ
حقــق النســاء العازبــات والرجــال
العازبــون مــن الحاصليــن عــل التعليــم الجامعــي التكافــؤ
فــي التشــغيل تقريبــً ،لكــن الفجــوة تــزداد إلــى  46نقطــة
مئويــة عنــد الــزواج.
إن هــذه ال ّنســب ُتظهــر وجــود مشــكلة فــي االرتبــاط
الضعيــف للمــرأة بالقــوى العاملــة بنفــس حجــم العراقيل
التــي تحــول دون دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل .وبعبــارة
ـإن واحـ ً
أخــرى ،فـ ّ
ـدة مــن كل ســيدتين مــن الحاصــات علــى
ً
التعليــم بعــد الثانــوي قــادرة علــى العثــور علــى وظيفــة
قبــل الــزواج ،وبمعــدالت مشــابهة لمعــدالت الرجــال مــن
ذوي المؤهــات التعليميــة المماثلــة .وإن ذلــك يعنــي
ّ
هــن يمتلكــن
أنــه طالمــا بقيــت النســاء عازبــات ،فيبــدو أ ّن
نفــس فــرص دخــول ســوق العمــل التــي تتوافــر للرجــال.
إال أن النســاء يتســرّ بن مــن ســوق العمــل عقــب الــزواج،

بينمــا يدخــل الرجــال بأعــداد أكبــر .ويبــدو أن ذلــك يعكــس
وجــودًا قويــً لتقســيم العمــل حســب النــوع االجتماعــي
والقيــود المفروضــة بســبب عــبء العمــل غيــر المأجــور
(العمــل «دون مقابــل» أو العمــل «غيــر المدفــوع األجــر»)
الملقــى علــى كاهــل النســاء المتزوجــات ،وبالتحديــد
ُ
فــي الســياق الــذي تكــون فيــه خدمــات رعايــة األطفــال،
وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة غيــر متاحــة أو ليســت فــي
المتنــاول مقارنـ ً
ـة مــع مداخيــل النســاء مــن األجــور (انظــر
الجــدول  3أدنــاه للمزيــد مــن البيانــات والنقاشــات حــول
ذلــك).

ويجــد المســح (الــذي أجرتــه هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
 )2018أن رعايــة األطفــال والعمــل المنزلــي ،باإلضافــة إلــى
ّ
إليهــن
ــد أبــرز ثالثــة أســباب أشــارت
انخفــاض األجــورُ ،ت َع ُّ
النســاء لعــدم االنخــراط فــي العمــل المدفــوع األجــر .وفي
الوقــت ذاتــه ،يُظهــر تحليــل البيانــات أنــه وبالنظــر إلــى
ضعــف اســتحداث فــرص العمــل وارتفــاع معــدل البطالــة،
فـ ّ
ـإن انتهــاك قوانيــن الحــد األدنــى لألجــور أخــذ يُصبــح أمــرًا
شــائعًا بشــكل متزايــد .وينطبــق هــذا األمــر حتــى علــى
الوظائــف التــي ّ
يوفرهــا القطــاع الرّ ســمي بشــكل عــام
كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى المعلميــن.

الشكل :3
معــدل التشــغيل للســكان الذيــن هــم فــي أوج ســن العمل ( 54 - 25عامًا) ،حســب النــوع االجتماعــي ،والتعليم،
والحالــة االجتماعية

المصدر :مسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016 -للمواطنين األردنيين فقط ،في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

ومــن بيــن النســاء غيــر ال َّناشــطات فــي ســوق العمــل (ال
ــن عامــات ،وال ُه َّ
ُه َّ
ــن عاطــات  /متعطــات عــن العمــل،
ّ
هــن يبحثــن بنشــاط عــن عمــل) ،أشــارت %78,6
بمعنــى أ ّن
إلــى االنشــغال فــي التدبيــر المنزلــي كســبب لعــدم
المشــاركة (مقابــل  %4,5للرجــال) .وبالنســبة إلــى الرجــال،
تتمثــل األســباب الرئيســة لعــدم المشــاركة فــي كونهــم
طلبــة ( %40,9مقابــل  %18,7للنســاء) ،أو وجــود دخــل
باســتثناء مداخيــل مــن العمــل ،مثــل الدخــل مــن التقاعــد
أو العقــارات ( %34,3مقابــل  %0,8للنســاء) ،أو ضعــف فــي
الصحــة  /اإلعاقــة ( %15,1مقابــل  %1.9للنســاء).
وتتمثــل األغلبيــة الســاحقة للتشــغيل %96 :مــن النســاء
و  %87مــن الرجــال .ويعتبــر القطــاع العــام مصــدر ُا هامــً
ّ
ُشــكل
لتشــغيل النســاء ( %49,5مقابــل  %38للرجــال) .وي
ً
ً
صغيــرة ال تعتبــر
حصــة
العاملــون لحســابهم الخــاص
معتـ ً
ـام ،نحــو  %2,3للنســاء و  %10,1للرجــال.
ـادة ألي اقتصــاد نـ ٍ
كمــا أن  %76مــن تشــغيل النســاء و  % 53,3مــن تشــغيل
الرجــال يتــم فــي القطــاع الرســمي (مســح لجنــة الخبــراء
لســوق العمــل فــي األردن .)2016

ـد الفجــوة فــي األجــور الخــام بيــن الجنســين صغيـ ً
ـرة
و ُت َعـ ُّ
نســبيًا ،حيــث يبلــغ الوســيط الحســابي الســنوي للمداخيــل
مــن األجــور لــدى النســاء  %90مــن الوســيط الحســابي
الســنوي للمداخيــل مــن األجــور لــدى الرجــال (الجــدول
أن عــددًا قليــ ً
 .)1ويعــود ذلــك جزئيــً إلــى ّ
ا مــن النســاء
ّ
ـال ،ويمثلــن
العامــات يحصلــن علــى مســتوى تعليمــي عـ ٍ
أقليـ ً
ـة مختــارة ،ولديهـ ّ
ـن خصائــص قويــة يحتاجهــا ســوق
العمــل .وعنــد تفصيــل بيانــات الفجــوة حســب المســتوى
التعليمــي ،تصبــح الفجــوة فــي األجــور أكبــر ا ّتســاعًا؛ وهــي
األعلــى للحاصليــن علــى مســتويات تعليميــة أدنــى :إذ
تحصــل النســاء ،الحاصــات علــى تعليــم دون مســتوى
التعليــم األساســي ،فــي المتوســط ،علــى  %63مــن أجــور
الرجــال؛ وبالنســبة للعامليــن مــن الحاصليــن علــى التعليــم
ّ
فــإن الفجــوة فــي األجــور تبلــغ مســتوى %71؛
األساســي،
وللحاصليــن علــى التعليــم الثانــوي تبلــغ الفجــوة ،%79
وعلــى دبلــوم الكليــات الجامعيــة المتوســطة %84؛ أمــا
الفجــوة األدنــى فهــي تبلــغ  %88بالنســبة إلــى العامليــن
مــن الحاصليــن علــى التعليــم الجامعــي والعالــي.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٥

الجدول :1
الدخل السنوي من األجور حسب النوع االجتماعي والمستوى التعليمي

الدخل من األجور

المجموع

عدد العاملين

1,029,628

النساء

الرجال

الفجوة في األجور بين
الجنسين
أجور النساء  /أجور(
)الرجال

المجموع
208,050

821,578

العدد األدنى

72

360

72

الوسط الحسابي

*5,149

4,686

5,266

89, 0

الوسيط الحسابي

4,440

4,200

4,668

90, 0

العدد األعلى

229,800

95,160

229,800

أقل من التعليم األساسي
عدد العاملين

749, 111

381, 7

368, 104

العدد األدنى

72

364

72

الوسط الحسابي

057, 4

780, 2

147, 4

67, 0

الوسيط الحسابي

600, 3

400, 2

780, 3

63, 0

العدد األعلى

000, 87

760, 5

000, 87

التعليم األساسي
عدد العاملين

318,742

19,859

298,883

العدد األدنى

350

1,200

350

الوسط الحسابي

4,742

6,133

4,649

الوسيط الحسابي

4,200

3,000

4,200

العدد األعلى

95,160

95,160

49,200

32, 1
71, 0

التعليم اإلعدادي
عدد العاملين

178,348

21,276

157,072

العدد األدنى

250

900

250

الوسط الحسابي

5,038

4,124

5,162

80, 0

الوسيط الحسابي

4,320

3,600

4,560

79, 0

العدد األعلى

70,200

21,600

70,200

التعليم الثانوي
عدد العاملين

112,914

39,270

73,644

العدد األدنى

240

420

240

الوسط الحسابي

4,951

3,939

5,491

72, 0

الوسيط الحسابي

4,200

4,020

4,800

84, 0

العدد األعلى

78,000

8,640

78,000

التعليم الجامعي والعالي
عدد العاملين

307,875

120,264

187,611

العدد األدنى

120

360

120

الوسط الحسابي

6,104

4,097

6,870

60, 0

الوسيط الحسابي

5,040

4,800

5,040

88, 0

العدد األعلى

229,800

48,000

229,800

* دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح نفقات ودخل األسرة  ،2017الجدول  .3,4يبلغ متوسط دخل األسرة من الوظيفة .4,625
انظرhttp://dosweb.dos.gov.jo/economic/expenditures-income/ :
* المصدر :حسابات المؤلفين على أساس مسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن ُ ،2016
األجراء النظاميين ،األردنيون فقط.

٦

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

ـدم وحدتــان متخصصتــان بمســح لجنــة الخبــراء لســوق
ُتقـ ّ
العمــل فــي األردن للعــام  2016بشــأن مواقــف النســاء تجــاه
التشــغيل ،وتجاربهــن فــي التشــغيل ،وإمكانيــة حصولهــن
علــى الدخــل بعــض الــرؤى الهامــة (انظــر الملحــق الثانــي
للتعــرف علــى النتائــج المفصلــة لهاتيــن الوحدتيــن)ّ .
إن
إمكانيــة حصــول النســاء علــى الدخــل وملكيــة العقــارات
ً
محــدودة جــدًا ،وهــذا يعكــس المســتويات المنخفضــة
جــدًا لمــدى مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل .وتذكــر
نســبة  %81مــن النســاء األردنيــات ،فــي الفئــة العمريــة بيــن
 59 - 15عامــً ،عــدم إتاحــة الفرصــة لهـ ّ
ـن الســتعمال أمــوال
األســرة؛ كمــا أن  %94مــن النســاء ال يملكــن أي عقــارات أو
مدخــرات.
ّ
وينعكــس عــدم التمكيــن االقتصــادي أيضــً علــى القيــود
علــى حريــة حركــة المــرأة خــارج األســرة .وفــي َمعــرِ ض
الــرد علــى سلســلة مــن األســئلة حــول قــدرة المــرأة علــى
الذهــاب إلــى أماكــن مختلفــة مثــل الســوق المحلــي ،أو
عيــادة طبيــب ،أو القيــام بزيــارة عائليــة أو زيــارة األصدقــاء،
(المســتطلعة آراؤهـ ّ
ـن) تقريبــً
ذكــرت نصــف المســتجيبات ُ
بأ ّنــه ال يُســمح لهـ ّ
ـن القيــام بذلــك بمفردهــن؛ وذكــر نحــو
ثلــث المســتجيبات بأ ّنهـ ّ
ـن يســتطعن الذهــاب فقــط عقــب
الحصــول علــى إذن مــن الــزوج أو الوالديــن .وتتماثــل النتائــج

للنســاء المتزوجــات ول ّلواتــي لــم يســبق لهــن الــزواج.
المط َّلقــات أو األرامــل بدرجــة أعلــى مــن
وتتم ّتــع النســاء ُ
حريــة الحركــة .ومــن المحتمــل أن تفــرض هــذه القيــود
علــى حريــة حركــة المــرأة فــي األماكــن العامــة المزيــد
مــن العراقيــل علــى دخولهــن ســوق العمــل.
و ُتعتبــرُ مواقــف النســاء والرجــال تجــاه انخــراط المــرأة
ً
إيجابيــة بشــكل كبيــر (الجــدول  .)2إذ
فــي العمــل بأجــر
تتفــق ثالثــة أربــاع النســاء مــع العبــارة القائلــة بأنــه يجــب
الســماح للمــرأة بالعمــل لقــاء أجــر؛ وتعتقــد أكثــر مــن %80
ّ
أن علــى الــزوج مســاعدة الزوجــة العاملــة فيمــا يتعلــق
برعايــة األطفــال واألعمــال المنزليــة .وتبقــى نســبة النســاء
اللواتــي يعتقــدن بــأن المــرأة التــي تعمــل خــارج المنــزل
ً
جيــدة ( ،)17%أو ال تســتطيع إدامــة
ال يُمكــن أن تكــون ُأ َّمــً
عالقــة جيــدة مــع زوجهــا ( )24%ضمــن األقليــة .وتعتقــد
ثلثــا النســاء أن العمــل وكســب الدخــل يعــد أمــرًا بالــغ
األهميــة الســتقاللية المــرأة .وتدعــم الغالبيــة النســاء
فــي المواقــع القياديــة ( ،)83%وحصــول الفتيــان والفتيــات
مســتوى متســاو مــن التعليــم
(األوالد والبنــات) علــى
ً
المدرســي ( ،)92%والمســاواة فــي التعامــل معهــم (،)93%
وذهــاب الفتيــات إلــى المدرســة اســتعدادًا للحصــول علــى
الوظائــف (.)71%

الجدول :2
مواقف النساء والرجال تجاه العمل باجر
الرجال

النساء
موافق أو
موافق
تمامًا

معارض أو
معارض
تمامًا

محايد

موافق أو
موافق
تمامًا

معارض أو
معارض
تمامًا

محايد

مكان المرأة ليس المنزل فقط ،بل يجب أيضًا السماح لها بالعمل.

86.2

3.7

10.1

75.2

13.3

11.7

يجب أن يقدم الزوج المساعدة لزوجته العاملة في تربية األطفال

81.0

9.0

9.1

70.1

17.5

12.4

يجب أن يقدم الزوج المساعدة لزوجته العاملة في األعمال
المنزلية

57.7

7.1

9.5

68.4

17.8

13.8

يجب أن تذهب الفتيات إلى المدرسة استعدادًا للحصول على
فرص عمل ،وليس لجعلهن أمهات وربات منزل صالحات

70.5

15.4

14.1

61.3

20.7

18.0

ً
صالحة
أمًا
ال يُمكن أن تكون المرأة التي تعمل خارج المنزل ّ

16.9

68.7

14.4

22.5

57.9

19.6

لتحقيق االستقاللية المالية للمرأة ،يجب عليها أن تعمل وتكسب
دخل

78.7

6.4

15.2

64.9

14.6

20.5

يتداخل عمل المرأة مع قدرتها على المحافظة على عالقة جيدة
مع زوجها.

23.9

61.7

14.4

28.9

51.7

19.4

يجب أن تواصل المرأة العمل للحصول على مناصب قيادية في
المجتمع

83.2

4.2

12.7

68.2

14.2

17.6

يجب أن يحصل الفتيان والفتيات على نفس القدر من التعليم
المدرسي.

92.0

0.9

7.10

88.4

2.8

8.8

يجب أن يعامل الفتيان والفتيات
على قدم المساواة.

93.0

0.5

6.5

90.4

1.4

8.2

المصدر :حسابات المؤلفين على أساس مسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016 -للمواطنين األردنيين فقط ،في ّ
سن  15عامًا فأكبر (عينة
إجمالية تمثل  2,205,845امرأة 2,160,954 ،رج ً
ال).

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٧

ويبــدو ّ
أن الرجــال أيضــً يُظهــرون مواقــف إيجابيــة مماثلــة
ً
وإن كانــت أقــل نســبيًا مقارنــة مــع النســاء .حيــث يوافــق
 %75مــن الرجــال علــى ضــرورة الســماح للمــرأة بالعمــل؛
ويعتقــد غالبيــة الرجــال أن علــى الــزوج مســاعدة الزوجــة
العاملــة فيمــا يتعلــق برعايــة األطفــال واألعمــال المنزليــة
(نحــو  %80و  %68علــى التوالــي) .ويدعــم الرجــال بصــورة
رئيســة فكــرة تحضيــر الفتيــات للحصــول علــى فــرص عمل
( .)%61ويعتقــد نصــف الرجــال المســتطلعة آراؤهــم بــأن
المــرأة التــي تعمــل خــارج المنــزل قــادرة علــى إدامــة عالقــة
ُ
غالبيــة الرجــال بــأن العمــل
جيــدة مــع زوجهــا .ويؤمــن
وكســب الدخــل يُعتبــر أمــرًا بالــغ األهميــة الســتقاللية
المــرأة ( .)%65أمــا الرجــال الذيــن يؤمنــون بــأن المــرأة التــي
ـد ُأ َّمــً جيـ ً
ـدة ( )%23فهــم ضمــن
تعمــل خــارج المنــزل ال ُت َعـ ُّ
ً
إضافــة لذلــك ،يوجــد لــدى الرجــال معتقــدات
األقليــة.
أقــوى بشــأن دعــم مكانــة المــرأة والفتــاة فــي المجتمــع،
ويؤمنــون بضــرورة دعــم النســاء فــي المناصــب القياديــة،
وحصــول األوالد والبنــات علــى قــدر متســاو مــن التعليــم
المدرســي ،والتعامــل معهــم علــى قــدم المســاواة (،%69
 ،%90 ،%88علــى التوالــي) .و ُتظهــر هــذه المواقــف نمطــً
مشــابهًا لمختلــف أنــواع األســر .وبشــكل عــام ،يوجــد لــدى
الرجــال فــي األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مواقــف
إيجابيــة أكثــر قــوة؛ لكــن يوجــد أيضــً لــدى معظــم
ً
إيجابيــة.
الرجــال مــن األســر التــي يعيلهــا الذكــور أفــكارًا
(انظــر الملحــق الثانــي).
وجهــة إلــى نســاء
الم ّ
تستفســر مجموعــة مــن األســئلة ُ
متزوجــات مــع خبــرة فــي العمــل (أثنــاء إجــراء المســح أو
فــي الماضــي) عــن المواقــف والتجــارب .فعنــد ســؤال
ّ
منهــن
ال ّنســاء عــن آراء أزواجهــن ،ذكــرت نســبة ســاحقة
(ّ )%90
أن أزواجهــن يدعمــون تمامــً ( ،)%48,6أو يدعمــون
( )%41,5انخراطهــن فــي العمــل بأجــر .ومــن ال ّنســاء
ـن بـ ّ
العازبــات ،اعتقــدت نحــو ال ُّثلثيــن منهـ ّ
ـأن وجــود فرصــة
عمــل مدفوعــة األجــر يُعــزز مــن «إمكانيــة الــزواج»؛ بينمــا
اعتقــدت  %37بـ ّ
ـأن ذلــك العمــل ليــس لــه أي تأثيــر ،واعتقــدت
نســبة  %1,3فقــط ّ
أن العمــل سيُشــكل أحــد موانــع الــزواج.
َّ
ّ
ّ
منهــن أنهــن ســيواصلن العمــل بــكل تأكيــد
وقالــت %69
عقــب الــزواج ،بينمــا قالــت  %13,4فقــط بّأنهــن لــن يواصلــن
العمــل .وأجابــت البقيــة أن األمــر يعتمــد علــى الــزوج ()%10,4
أو الظــروف (.)%5,7
ومــع ذلــك ،عنــد ســؤال النســاء عــن الســبب وراء تــرك
وظائفهــن ،ذكــرت حوالــي ُخمــس النســاء بـ ّ
ـأن رفــض الــزوج
 /األب أو أفــراد األســرة اآلخريــن هــو الســبب الرئيــس لتــرك
َّ
ّ
يكــن
أنهــن لــم
الوظيفــة .وأشــارت نســبة مماثلــة إلــى

يرغبــن فــي مواصلــة العمــل فــي الوظيفــة؛ وذكــرت %13
منهـ ّ
ـن رعايــة العائلــة؛ بينمــا أشــارت  %22إلــى االفتقــار إلــى
الوظائــف المناســبة ،أو ســوء ظــروف العمــل ،مثــل تدنــي
األجــور.
ـم أيضــً ســؤال النســاء المتزوجــات مــن ذوات الخبرة في
وتـ ّ
العمــل حــول تجاربهــن فيمــا يتعلــق بالتوفيــق فيمــا بيــن
مســؤوليات العمــل ومســؤوليات العائلــة .ووفقــً لذلــك
الســؤال ،وبالنســبة إلــى النســاء اللواتــي كـ ّ
ـن يعملــن أثنــاء
ّ
تتمكــن نســبة  %15مــن اســتخدام إجــازة
فتــرة الحمــل ،لــم
األمومــة؛ ونســبة  %28,5منهــن أخــذن إجــازة أمومــة لمــدة
 2أســبوعين إلــى  6أســابيع فقــط ،ولــم تتمكــن نســبة تقـ ّ
ـل
ّ
نصفهــن تقريبــً ( )%45,5مــن االســتفادة مــن
بقليــل عــن
إجــازة األمومــة القانونيــة ،والتــي تبلــغ مــن  7أســابيع إلــى
 13أســبوعًا .وفيمــا يتعلــق بإجــازة الرضاعــة ،لــم تتمكــن
نصــف النســاء مــن أخــذ أي إجــازة رضاعــة علــى اإلطــاق،
وحصلــت نســبة  %21,3علــى أقــل مــن  3أشــهر إلجــازة
الرضاعــة ،كمــا حصلــت نســبة  %24,5علــى إجــازة رضاعــة
لمــدة ثالثــة أشــهر .و ُتوجــد مــن بيــن ال ّنســاء العامــات
ُأ َّمهــات لصغــار األطفــال (دون سـ ّ
ـن  12عامــً)؛ وقالــت نســبة
تزيــد عــن نصفهــن ( )60%بأ ّنهــن يعتمــدن علــى العمــل غيــر
المأجــور لتوفيــر الرعايــة لهــؤالء األطفــال أثنــاء وجودهــن
فــي العمــل  -مــن أفــراد العائلــة أو األصدقــاء (األم ،أو
الحمــاة ،أو األخــت ،أو الــزوج ،أو الجيــران) .وتقــوم نســبة
 %22,5منهـ ّ
ـن باســتخدام الحضانــات ،بينمــا تقــوم نســبة %2
باســتخدام المســاعدة المنزليــة المدفوعــة األجــر ،ونســبة
 %13,4لديهــن أطفــال فــي التعليــم االبتدائــي.
وبجمــع أعــداد األمهــات العامــات اللواتــي يســتخدمن
الرعايــة النهاريــة ،أو المســاعدة المنزليــة المدفوعــة األجــر،
يبلــغ مجمــوع النســاء العامــات اللواتــي يســتخدمن
المســاعدات أو الخدمــات المدفوعــة األجــر لرعايــة
األطفــال نحــو ربــع ( )%24,5األمهــات العامــات اللواتــي
لديهــن أطفــال .ويبلــغ الوســط الحســابي لمــا تدفعــه
ُ
األمهــات شــهريًا لرعايــة األطفــال ( )307دينــار أردنــي
بأســعار العــام  .2016وتكشــف مقارنــة هــذه التكلفــة مــع
الوســيط الحســابي لمداخيــل األجــور الشــهرية مالحظــات
مدهشــة .فبحســب مســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل
فــي األردن للعــام  ،2016يبلــغ الوســيط الحســابي لألجــر
الشــهري للنســاء نحــو  350دينــارًا أردنيــً بأســعار العــام
ّ
فــإن األم العاملــة التــي لديهــا طفــل
 .42016وبالتالــي،
نفــق  %87,7مــن دخلهــا علــى رعايــة األطفــال
صغيــر واحــد ُت ِ
(الجــدول .)3

 ٤يرتكــز األجــر الشــهري علــى أجــور األجــراء النظاميــة المبلــغ عنهــا
(فــي مســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن للعــام )2016
(انظــر الجــدول .)1
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سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

ويُظهــر تفصيــل الوســيط الحســابي لمداخيــل النســاء مــن
األجــور حســب المســتوى التعليمــي األوجــه الصارخــة مــن
عــدم المســاواة فــي أوســاط النســاء ،مــن حيــث التكلفــة
الميســورة لرعايــة األطفــال المدفوعــة األجــر ،وبالتالــي
ُ
حيــث خياراتهــن فــي االنضمــام إلــى ســوق العمــل
مــن
(الجــدول  .)3وبالنســبة إلــى النســاء الحاصــات علــى تعليم
أقــل مــن مســتوى التعليــم األساســي ،يبلــغ الوســيط
الحســابي للمداخيــل مــن األجــور الشــهرية نحــو  200دينــار
أردنــي ،أي مــا يعــادل  - %154نســبة «تكاليــف رعايــة األطفال
إلــى األجــور» .وتتحســن نســبة تكاليــف رعايــة األطفــال
إلــى الوســيط الحســابي للمداخيــل مــن األجــور الشــهرية
للنســاء ،بشــكل طفيــف مــع المســتوى التعليمــي للمــرأة
العاملــة ،لتصــل إلــى  %123للنســاء العامــات الحاصــات
علــى مســتوى التعليــم األساســي %102 ،للحاصــات علــى
التعليــم الثانــوي ،و  %92للحاصــات علــى دبلــوم الكليــات
الجامعيــة المتوســطة ،و  %77للنســاء الحاصــات علــى
التعليــم الجامعــي أو العالــي .وبالنســبة إلــى جميــع
المســتويات التعليميــة ،باســتثناء الحاصــات علــى التعليــم
الجامعــي والعالــي ،تســتطيع النســاء بالــكاد توفيــر
مــا يدفعنــه مــن تكاليــف رعايــة األطفــال اعتمــادًا علــى
مداخيلهــن فحســب .وممــا يُثيــر الدهشــة حتــى بالنســبة
ّ
فــإن
إلــى النســاء الحاصــات علــى التعليــم العالــي،
المداخيــل مــن األجــور تكفــي بالــكاد لتغطيــة تكاليــف
رعايــة األطفــال .ومــن الحــري ذكــره أنــه كلمــا زاد عــدد
األطفــال ،أصبحــت خدمــات رعايــة األطفــال أكثــر كلفـ ً
ـة .إن
ـدم لنــا المزيــد مــن الــرؤى حــول أنمــاط
هــذه المقارنــة ُتقـ ّ

المفصلــة حســب النــوع االجتماعــي،
التشــغيل (العمــل)
ّ
والمســتوى التعليمــي ،والحالــة االجتماعيــة كمــا هــو
موضــح فــي الشــكل  3أعــاه.
ويُشــير النقــاش إلــى مجــال حاســم علــى مســتوى
السياســات :فبالنظــر إلــى تكلفــة خدمــات رعايــة األطفــال
ُحــددُ الحــد
المدفوعــة األجــر الســائدة فــي الســوق ،ي
َّ
األدنــى لألجــر “ ”reservation wageللمــرأة بمســتوى أعلــى
ُحــددُ للرجــل ،األمــر الــذي يســهل
مــن المســتوى الــذي ي
َّ
مســتوى االنخفــاض الهائــل فــي مشــاركة المــرأة فــي
فإمــا أن يُصــار إلــى تحســين
القــوى العاملــة .وبالتالــي،
ّ
األجــور الفعليّــة (وهــذا ممكــن فقــط مــن خــال نمــو
فعــال يَســتحدث فــرص العمــل ،انظــر
اقتصــادي ُك ّلــي ّ
المزيــد فــي القســم الثالــث) وإمــا  /أو تخفيــض تكاليــف
رعايــة األطفــال مــن خــال خدمــات رعايــة األطفــال
فعاليــة
المدعومــة حكوميــً .وتتمثــل االســتراتيجية األكثــر ّ
ُّ
تدخليــة متزامنــة فــي كال االتجاهيــن.
فــي تنفيــذ مبــادرات
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الوسط الحسابي
للتكلفة الشهرية لرعاية
األطفال
)دينار أردني(

الوسيط الحسابي لألجر
الشهري للنساء
)دينار أردني(

نسبة التكلفة إلى
األجر
) (%طفل واحد

المجموع

307

350

87.7

المستوى األقل من التعليم األساسي

307

200

153.5

التعليم األساسي

307

250

122.8

التعليم الثانوي

307

300

102.3

شهادة الدبلوم من الكليات الجامعية
المتوسط

307

335

91.6

التعليم الجامعي أو العالي

307

400

76.8
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يبلــغ معــدل االلتحــاق بالرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة فــي األردن نسـ ً
ـبة تقـ ُّ
ـل عــن  ،%30وهــي
نســبة متدنيــة جــدًا اســتنادًا إلــى المعاييــر الدوليــة.
وتنعكــس أوجــه عــدم المســاواة بيــن األمهــات العامــات
فــي إمكانيــة حصولهـ ّ
ـن علــى خدمــات الرعايــة والتعليــم،
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،أيضــً فــي أوجــه عــدم
المســاواة فــي إمكانيــة حصــول األطفــال علــى تلــك
الخدمــات .وتبلــغ االحتماليــة التــي يُتنب ُ
ّــأ بهــا بشــأن
االلتحــاق بمراكــز الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة بالنســبة إلــى األطفــال «األقــل حظــً» مــن األســر
المص ّنفــة ضمــن أفقــر ُخ َميــس ( )%20مــن فئــات
الريفيــةُ ،
الدخــل ،والتــي تعيــش فــي جنــوب األردن ،نســبة  %5فقــط
مقارنـ ً
ـة مــع نســبة  %44لألطفــال «األكثــر حظــً» مــن األســر
ُ
ّ
المصنفــة ضمــن أغنــى خ َميــس ( )%20مــن فئــات
الحضريــةُ ،
ّ
فــإن
الدخــل ،والتــي تعيــش فــي وســط األردن .٥وبالتالــي،
إمكانيـ َ
ـة الحصــول علــى خدمــات جيــدة ،للرعايــة والتعليم
ٌ
مســألة تتعلــق أكثــر
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة،
بأوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين ،مــن كونهــا مســألةً
تتع ّلــق بأوجــه عــدم المســاواة االقتصاديــة واالجتماعيــة
ـدى ،مــن
فــي أوســاط األطفــال؛ ومــن وجهــة نظــر أبعــد مـ ً
كونهــا مسـ ً
ـألة تتع ّلــق بتنميــة وتطويــر رأس المال البشــري.
ويُظهــر راســمو السياســات االقتصاديــة علــى أعلــى
المســتويات فــي األردن بأنهــم يُدركــون المضاميــن (اآلثــار)
المتعــددة إلمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة ال ّنهاريــة
ُ
الجيــدة ،مــن خــال اإلشــارة إلــى اإلقــرار بذلــك ضمــن
االســتراتيجية الوطنيــة الحاليــة لتنميــة المــوارد البشــرية
باعتبارهــا ُمكوّ نــً بالــغ األهميــة للتطويــر والتعليــم المبكــر.
وبنــاء علــى ذلــك ،يُقــرُّ راســمو السياســات األردنيــة بــأن
ً
خدمــات الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة
ُتســهم «ليــس فقــط فــي مشــاركة وشــمول اإلنــاث

 ٥انظرhttp://www.worldbank.org/en/country/jordan/publication/ecd2015 :
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فــي القــوى العاملــة علــى المــدى القصيــر ،بــل تســاعد
ـوى عاملــة
أيضــً فــي ضمــان امتــاك االقتصــاد األردنــي قـ ً
تتم ّتــع بالمهــارات والمؤهــات والقــدرات الضروريــة لتأميــن
ازدهــاره علــى المــدى الطويــل».٦
ورغــم ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن توفيــر تلــك الخدمــات
ـكل حـ ً
يُشـ ّ
ا ضروريــً ،ولكنــه ال يكفــي لمعالجــة الفجــوات
بيــن الجنســين فــي التشــغيل .وحتــى بالنســبة إلــى النســاء
تحمــل تكاليــف توفيــر خدمــات جيــدة
القــادرات علــى
ّ
ّ
ّ
لرعايــة األطفــال ،فــإن التوفيــق بيــن مســؤوليات العمــل
ً
ً
ّ
هامــة
إشــكالية
يشــكل
ومســؤوليات العائلــة ال يــزال
خــارج ســاعات العمــل .وبالتالــي ،فــا تــزال النســاء تواصــل
التعامــل مــع مناوبــة العمــل المنزلــي غيــر مدفوعــة األجــر،
ً
مــرة ُأخــرى ،إضافــة إلــى العمــل المدفــوع األجــر .ويــؤدّ ي
ذلــك إلــى تقليــل عــدد ســاعات العمــل ،وتقليــل االلتــزام
تجــاه الوظيفــة ،وتفضيــل الوظائــف ذات العمــل المحــدد
وســاعات العمــل األقــل وعــبء العمــل األقــل ،مثــل العمــل
فــي القطــاع العــام.

 ٦مذكــرة السياســات االقتصاديــة والماليــة ،ملحقــة بخطــاب
الم َّ
وقــع مــن قبــل وزيــر
النوايــا إلــى صنــدوق النقــد الدولــيُ ،
الماليــة ومحافــظ البنــك المركــزي ،بتاريــخ  18أبريــل  /نيســان
.2019

السياق االقتصادي الكلي
ّ .3
وسياسة المالية العامة
في األردن من منظور النوع
االجتماعي
أظهــرت البحــوث المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي والعلــوم
االقتصاديــة ،منــذ زمــن طويــل ،أن السياســة االقتصاديــة
الكليــة ،وال ســيّما سياســة الماليــة العامــة ،تقتضــي
تحقيــق نواتــج توزيعيــة قويــة ،ال بحســب الطبقــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة فحســب ،بــل أيضــً بحســب
النــوع االجتماعــي .ويمكــن أن يــؤدّ ي اإلخفــاق فــي إقــرار
المســائل المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي فــي السياســات
االقتصاديــة الكليــة إلــى تبعــات غيــر مقصــودة ،األمــر الــذي
يــؤدي إلــى تعميــق أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين
ـددة مــن
مــن خــال إحــداث أثــر عكســي علــى فئــات محـ ّ
النســاء األقــل حظــً ،وكذلــك إلــى تعميــق أوجــه عــدم
المســاواة بيــن األســر (المعيشــية) واألطفــال بحســب
الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي .وعـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،فقــد
يكــون لوجــود ســياق اقتصــادي  -ي ّتســم بأوجــه مــن
عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي إمكانيــة الوصــول إلــى
ّ
تتمثــل
ـب
المــدرّة للدخــل  -عواقـ َ
أســواق العمــل والفــرص ُ
فعاليــة السياســة االقتصاديــة الكليــة ،وعــدم
فــي عــدم ّ
فعالــة.
تحقيقهــا األهــداف المنشــودة بطريقــة ّ
فعالــة
ويمكــن أن تعمــل سياســة الماليــة العامــة كأداة ّ
لدعــم إعــادة توزيــع الدخــل لصالــح الفئــات األقــل حظــً،
ومنهــا النســاء ،ولتشــجيع ال ّنمــو الشــمولي .ويتأ ّتــى هــذا
األثــر مــن خــال األداتيــن الرئيســتين لسياســة الماليــة
العامــة ،وهمــا :فــرض الضرائــب ،واإلنفــاق العــام .ففــرض
الضرائــب ي ّ
ُمكــن مــن زيــادة حجــم اإليــرادات باعتبارهــا
المصــدر الرئيــس لإلنفــاق العــام علــى توفيــر الخدمــات
العامــة ،فضــ ً
الســلع والخدمــات،
ا عــن دعــم أســعار ّ
وال ّتحويــات االجتماعيــة ،والتــي جميعهــا ُتفيــد األســر
المعيشــية األقــل حظــً بدرجــة أكبــر نســبيًا ممــا تفيــد
وبنــاء علــى ذلــكُ ،
فك ّلمــا ارتفعــت اإليــرادات
غيرهــا.
ً
َ
ّ
ـد َر
الم
تحصلــة مــن خــال نظــام ضريبــي ّ
فعــال يُحقــق القـ ْ
ّ
ُ
ـم ال ّتمكيــن مــن زيــادة اإلنفــاق
األقصــى مــن اإليــرادات ،يتـ ّ
موجهــً بشــكل مناســب
العــام .وبقــدر مــا يكــون اإلنفــاق
َّ

عندئــذ اإليــرادات الضريبيــة المرتفعــة
وفعــال ،ســتعمل
ٍ
ّ
والمخرجــات.
علــى تعزيــز تكافــؤ الفــرص
ُ
القســم اســتعراضًا ناقــدًا لإلطــار الحالــي
ُقــد ُم هــذا
ُ
وي ّ
لسياســة الماليــة العامــة فــي األردن مــن منظــور النــوع
االجتماعــي ضمــن ســياق تدابيــر السياســة العامــة
لالقتصــاد الكلــي تجــاه ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة،
ب ال ّتركيـ ُـز
وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي .وسـ َ
ـينص ُّ
هنــا علــى جانــب اإلنفــاق ،بينمــا ســيتناول القســم التالــي
المتر ّتبــة علــى سياســة الماليــة
جانــب الضرائــب واإليــرادات ُ
العامــة ،ويطــرحُ تحلي ـ ً
ا ألحــدث اإلصالحــات الضريبيــة فــي
األردن مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

-3أ .اإلطــار المفاهيمــي :اإلنفــاق
مــن الماليــة العامــة والمســاواة
بيــن الجنســين
ـات العامــة (اإلنفـ ُ
يُعتبــر فـ ُ
ـرض الضرائــب ،والنفقـ ُ
ـاق العــام)
أداتيــن لسياســة الماليــة العامــة ،ترتبــط بهمــا نواتــج
توزيعيــة تتع َّلــق بالنــوع االجتماعــي .فالنفقــات العامــة
يُمكنهــا أن ُتيســر إحــداث تأثيــرات أقــوى مــن منظــور النــوع
ً
مقارنــة مــع مبــادرات التدخــل علــى جانــب
االجتماعــي،
اإليــرادات (بمعنــى ،سياســة فــرض الضريبــة) .وتصبــح
ُ
مايــز بيــن الجنســين لإلنفــاق مــن
التأثيــرات التــي ُتفــرّ ق و ُت
فع ً
الــة مــن خــال قناتيــن:
الماليــة
العامــة ّ
ّ
.1

ـدد مبلـ ُ
ـغ اإلنفــاق ،إلــى جانــب تحديــد نــوع اإلنفــاق
يُحـ ّ
َ
(مقــدار اإلنفــاق ،وأوجــه إنفاقــه) ،كميــة ونوعيــة
وأنــواع الخدمــات العامــة المتوافــرة ،مثــل الصحــة،
والتعليــم ،والرعايــة االجتماعيــة ،وخدمــات النقــل.
َســر مــن أثــر التفريــق بيــن الجنســين ،بشــكل
وهــذا ُيي ّ
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رئيســي ،بســبب ثالثــة عوائــل أساســية ،هــي:
أ .بالنظــر إلــى العــبء الهيكلــي غيــر المتكافــئ
الملقــى علــى عاتــق النســاء بســبب العمــل
ُ
تناســبيًّاُ ،
ّ
دون مقابــل (العمــل بــدون أجــر) ،فــإن إمكانيــة
الحصــول علــى (أو االفتقــار إلــى إمكانيــة الحصــول
علــى) خدمــات الرعايــة االجتماعيــة الجيــدة
الكلفــة ُت ّ
والميســورة ُ
خفــض مــن عــبء العمــل غيــر
ّ
المأجــور الــذي تؤدّ يــه النســاء؛ ممــا يُسـ ّ
ـهل تقليــص
(تعزيــز) حمــل العمــل غيــر المأجــور الــذي ُ
يقمــن
َســر تضييــق (المزيــد مــن تعميــق) الفجــوات
بــه ،و ُيي ّ
بيــن الجنســين فــي المجــال االقتصــادي ،وبالتحديد
الفجــوة فــي التشــغيل بيــن الجنســين ،والفصــل
فــي الوظائــف بيــن الجنســين ،وفجــوة األجــور بيــن
الجنســين.
ب .بالنظــر إلــى االختالفــات البيولوجيــة بيــن الجنســين،
ّ
فــإن إلمكانيــة الحصــول علــى (أو االفتقــار إلــى
الحصــول علــى) خدمــات جيــدة للصحــة اإلنجابيــة
مهمــة علــى
ولصحــة األمومــة مضاميــن وتبعــات
ّ
ورفاههــن؛ ونظــرًا ّ
ّ
ألن الخصوبــة
صحــة النســاء
الهامــة
حــددات
الم
والصحــة تعتبــران مــن
ّ
ُ
ّ
ّ
فــإن لهمــا
للمشــاركة فــي القــوى العاملــة،
تأثيــرات علــى الفجــوات االقتصاديــة بيــن الجنســين
أيضــً.
ج .كذلــك يُوجــد لحجــم ونــوع اإلنفــاق مــن الماليــة
العامــة مضاميــن علــى مســتوى ونــوع التشــغيل
فــي القطــاع العــام ،حيــث توجــد للنســاء
ً
حصــة أكبــر؛ وذلــك ألن الوظائــف
فــي العــادة
ً
الحكوميــة الرســمية والمنظمــة توفــر بيئــة أفضــل
للمــرأة إليجــاد التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة والحيــاة
العائليــة).

الرســمي ،وســاعات العمــل ،وحقــوق العمــال.
حــد أدنــى لألجــور مرتفــع هيكليــً
ونظــرًا لوضــع
ّ
للنســاء (حســبما يُناقــش فــي هــذا القســم الثالــث
حســن فــي
بالنســبة إلــى النســاء األردنيــات) ،فــإن ال ّت ُّ
ظــروف ســوق العمــل ي ّ
ُوفــر أيضــً حافــزًا إضافيــً
لتنشــيط ســوق العمــل المالئــم للنســاء.
لقــد أضحــت نواتـ ُ
ـج سياســة الماليــة العامــة علــى أســاس
َ
مبعــث قلــق متزايــد فــي حقبــة
النــوع االجتماعــي هــذه
ـداء مــن أواخــر الســبعينيات مــن
مــا بعــد أزمــة النفــط (ابتـ ً
القــرن الماضــي فصاعــدًا)؛ إذ تحــوّ ل نمــوذج السياســة
االقتصاديــة الكليــة مــن إطــار كينــزي “،”Keynesian framework
الــذي ُ
يركــز علــى جانــب الطلــب إلــى إطــار عام (كالســيكي
ّ
حديــث) يركــز علــى جانــب العــرض .وينظــر النمــوذج األول
إلــى النمــو بشــكل رئيســي علــى أنــه نتــاجُ لجانــب الطلــب
(المســتهلك) علــى الســلع والخدمــات .وفــي الفتــرات
ُّ
تدخليَّــة
االنكماشــية ،يدعــو هــذا النمــوذج إلــى مبــادرات
فعالــة عبــر السياســات ،مثــل اإلنفــاق المالــي
حكوميــة ّ
العــام لتعزيــز الطلــب الفعــال .أمــا النمــوذج الثانــي فينظــر
إلــى النمــو بشــكل رئيــس كنتــاج لظــروف مواتيــة للمنتجين
ُحاجـ ُ
ـج بــأن هــذه
لعــرض (إنتــاج) الســلع والخدمــات .وهــو ي
ِ
َ
ُ
حدث مــن
حدث بأفضــل مــا تســت َ
الظــروف المواتيــة ُتســ َت َ
خــال األســواق الحــرة ،بمعنــى اقتــران ذلــك بمبــادرات
ُّ
تدخليــة حكوميــة محــدودة فــي االقتصــاد .وفــي
الفتــرات االنكماشــية ،فإنــه يدعــو إلــى ا ّتخــاذ تدابيــر ،مثــل
السياســات ال ّت ُّ
قشــفية الهادفــة إلــى كبــح جمــاح األجــور
وال ّت ُّ
حكــم فــي التضخــم (مراقبتــه وتوجيهــه) ،والتــي
مــن المتوقــع أن تــؤدي إلــى اســتعادة ظــروف الربحيــة
للمنتجيــن مــع مــرور الزمــن ،وتحفيــز النمــو بالقيــادة
وال ّتوجيــه مــن جانــب العــرض.

السياســات ال ّت ُّ
قشــفية بالضــرورة أث ـ ٌر ســلبي
ويَتر ّتــب علــى ّ
ـدث بشــكل رئيــس
ـغ ،وكذلــك نــوع اإلنفــاق ،آفــاق النمــو القــوي مســتند إلــى ال ّتفريــق بيــن الجنســين ،يَحـ ُ
ـدد مبلـ ُ
 .2يُحـ ّ
ممــا يــؤدّ ي فــي الغالــب
والقــادر علــى اســتحداث فــرص عمــل الئقــة .وبينمــا مــن خــال خفــض اإلنفــاق العــامّ ،
ــد ذلــك مهمــً لجميــع النســاء والرجــال علــى حــد إلــى حــدوث تدهــور فــي كميــة ونوعيــة الخدمــات العامــة
ي َ
ُع ُّ
ُ ّ
ســواء ،فإنــه يحمــل مضاميــن قويــة للنســاء بســبب فــي مجــاالت ،مثــل الصحــة ،والتعليــم ،وخدمــات الرعايــة
االجتماعيــة األخــرى .وكلمــا انخفضــت إمكانيــة الحصــول
عامليــن:
علــى خدمــات الرعايــة االجتماعيــة (مراكــز رعايــة األطفــال،
أ .ال يعمــل اســتحداث الوظائــف علــى التخفيــف وخدمــات رعايــة كبــار الســن ،وذوي اإلعاقــة والمرضــى)،
مــن البطالــة لــدى النســاء فحســب (كمــا هــو وكلمــا تد ّنــت جــودة الخدمــات المتاحــة ،ارتفعــت
الحــال بالنســبة إلــى الرجــال) ،بــل يوفــر أيضــً متطلبــات مــدة عمــل المــرأة غيــر المدفوعــة األجــر .و ُت ّ
وثــق
حافــزًا لتنشــيط دخولهــن إلــى ســوق العمــل مــن العديــد مــن الدراســات التجريبيــة اآلن ،بشــكل واضــح ،مــا
يتحملــن تكلفــة ال ّت ُّ
موقعهــنالهيكلــيكصاحبــاتمداخيــلثانويــة .يُثبــت ّ
قشــف مــع ازديــاد
أن ال ّنســاء
ّ
ُعمــق الفجــوات
أن اســتحداث الوظائــف الالئقــة يُق ّلص حجم عــبء العمــل دون مقابــل ،األمــر الــذي ي ّ
ب .حيــث ّ
بيــن الجنســين ،فــي أنمــاط اســتغالل الوقــت ،وزيــادة
ّ
تتحســن هــي
البطالــة ،فــإن ظــروف ســوق العمــل
ّ
الفجــوات بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل.٧
األخــرى أيضــً ،وذلــك يشــمل األجــور ،والتشــغيل
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وفيمــا يتجــاوز عمليــات خفــض اإلنفــاق العــام ،يتنبــأ أحــد
مواقــف (ا ّتجاهــات) السياســة ال َّت ُّ
قشــفية بسلســلة مــن
التدابيــر الراميــة إلــى تقييــد حجــم الطلــب المحلــي الكلي،
َّ
تتركــز حصريــً علــى تحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي
(ال ّت ُّ
حكــم فــي التضخــم وخفــض العجــز) .ويأتــي هــذا
التقييــد لحجــم الطلــب المحلــي فــي العادة على حســاب
ارتفــاع معــدالت البطالــة وضعف اســتحداث فــرص العمل
فــي المــدى القصيــر علــى أقــل تقديــر .وتعمــل إحــدى
األدوات الهامــة للتقشــف علــى تجميــد ّ
كل مــن التوظيــف
فــي القطــاع العــام ،واألجــور فــي القطــاع العــام ،والحــد
األدنــى لألجــور ،مــع إحــداث تأثيــرات جانبيــة علــى األجــور
فــي القطــاع الخــاص .ويــؤدي خفــض قيمــة العملــة
المحليــة إلــى تقييــد حجــم الطلــب علــى المســتوردات.
وي ّ
ُّ
َتمثــل ُّ
تقشــفية
توقــع ظهــور أي موقــف ألي سياســة
فيمــا يلــي :مــع ّ
أن االقتصــاد مــن المحتمــل أن يُعانــي
مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة ،وانخفــاض القــوة الشــرائية
علــى المــدى القصيــر ،إال ّ
أن األســواق ،علــى المــدى الطويــل،
ســوف تتعافــى مــع اســتعادة التنافســية العالميــة
والربحيــة المحليــة ،مــن خــال انخفــاض األســعار المحليــة
(األيــدي العاملــة) .وبشــكل متزامــن مــع ذلــك ،ســيتم
التخلــص مــن العجــز فــي الموازنــات العامــة وفــي التجــارة
الدوليــة ،فضــ ً
ا عــن التخ ّلــص مــن الضغــوط التضخميــة.
وتنطــوي التدابيــر ال ّت ّ
قشــفية  -بالقــدر الــذي تــؤدي فيــه
إلــى تفاقــم ظــروف ســوق العمــل ســوءًا – علــى أثــر ســلبي
علــى المــرأة ،بشــكل غيــر متكافــئ تناســبيًّا .وبالنظــر إلــى
وضــع المــرأة االقتصــادي الهيكلــي كصاحبــة دخــل ثانوي،
فـ ّ
ـإن االفتقــار العــام للوظائــف (لفــرص العمــل) يــؤدّ ي إلــى
إيجــاد أثــر أكثــر تثبيطــً علــى قــرارات دخــول النســاء ســوق
ُســهل تد ّنــي األجــور ،وســاعات العمــل
العمــل .حيــث ي ّ
الطويلــة فــي الــدوام الكامــل ،وتقييــد إمكانيــة الحصــول
علــى إجــازة الرعايــة ،واألمــن الوظيفــي إلــى اتســاع
الفجــوات بيــن الجنســين مــن حيــث التشــغيل واألجــور،
فض ـ ً
ا عــن حــدوث المزيــد مــن الفصــل الرأســي واألفقــي
فــي الوظائــف بيــن الجنســين مــن خــال زيــادة حجــم
الطلــب علــى وقــت العمــل غيــر المدفــوع األجــر للمــرأة.
و ُتشـ ّ
ـكل اإلصالحــات الهيكليــة نحــو المزيــد مــن المرونــة
فــي ســوق العمــل ُمكوّ نــً هامــً لوصفــة السياســة
االقتصاديــة الكليــة العامــة .ويُقصــد بهــذه اإلصالحــات
الهيكليــة اســتكمال التدابيــر ال ّت ُّ
قشــفيّة من خالل تســهيل
ً
حــدوث انخفــاض فــي األجــور الحقيقيــة اســتجابة الرتفــاع
ّ
حاججـ ٌ
تتمثــل فــي القــول بـ ّ
ـأن
ـة
وثمــة ُم
َ
معــدالت البطالــةّ .
المرونــة مــن هــذا القبيــل – وال سـيّما العمــل غيــر المتفــرّ غ
والعمــل مــن المنــزل -تدعــم أيضــً توفيــر ُفــرص عمــل
أفضــل للنســاء .ومــع ذلــك ،ومــن وجهــة النظــر الناقــدة
المحتمــل أن تــؤدي المرونــة فــي
المحاججــة ،فمــن ُ
لهــذه ُ

ســوق العمــل إلــى إضعــاف ارتبــاط المــرأة بســوق العمــل
أكثــر فأكثــر .فــأو ً
ّ
المحــرّ رة مــن
ال،
فــإن أســواق العمــل ُ
القيــود َ -
بالقــدر الــذي ُتسـ ّ
ـهل فيــه تد ّنــي األجــور ،و ُتق ّيــد
إمكانيــة الحصــول علــى إجــازة الرعايــة واألمــن الوظيفــي
– تنطــوي ضمنــً علــى قــدرة أقــل علــى الحصــول علــى
خدمــات الرعايــة الميســورة الكلفــة ،وعلــى إيجــاد تــوازن
بيــن الحيــاة العمليــة والحيــاة العائليــة .وثانيــً ،فـ ّ
ـإن تعزيــز
إمكانيــة تحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة والحيــاة
العائليــة مــن خــال العمــل الجزئــي ،والعمــل مــن المنــزل
للنســاء ،ي ّ
ُعــزز الفصــل الرأســي واألفقــي للوظائــف بيــن
الجنســين ،فضــ ً
ا عــن تعزيــز الفجــوة فــي األجــور بيــن
ّ
الجنســين .وبعبــارة أخــرى ،وبينمــا تقلــص المرونــة فجــوة
التشــغيل بيــن الجنســين ،إال أن ذلــك ال ّتقليــص يأتــي علــى
حســاب توســيع فجــوات أخــرى بيــن الجنســين فــي ســوق
العمــل .وثالثــً ،وبالقــدر الــذي تبيّنــه البحــوث التــي ُأجريــت
فــي اآلونــة األخيــرة ،فمــن المحتمــل أن تعيــق الفجــوات
بيــن الجنســين ،فــي التشــغيل واألجــور وإمكانيــة الحصــول
التنافــس واإلنتاجيــة
علــى حريــة التنقــل بيــن الوظائــف،
َ
فــي األســواق ،و ُتضعــف ال ّنمــو ،وتــؤدي إلــى اضمحــال
فعاليّــة جهــود تحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي.
ُ
المعاكــس لالتجــاه العــام ،والبديــل
ويُشــير ال َّن
هــج ُ
للسياســة االقتصاديــة الكليــة إلــى أن زيــادة أوجــه عــدم
المســاواة فــي الدخــل والثــروة ُتســهم فــي وقــوع أزمــات
اقتصاديــة ،وتفــرض معيقــات هيكليــة أمــام النمــو علــى
المــدى الطويــل .ويكشــف نهـ ٌ
ـج لالقتصــاد الكلــي ،يُفــرّ ق
ســببيّة
ويُمايـ ُـز بيــن الجنســين ،ال ّنقــاب عــن وجــود عالقــات َ
والمســبَّب) بيــن أوجــه
الســبب
“ ”causalitiesمتوازيــة (بيــن َّ
ُ
عــدم المســاواة بيــن الجنســين والنمــو .إذ ُتظهــر البحــوث
ـد الفجــوات بيــن الجنســين فــي التشــغيل واألجــور
أن لسـ ّ
ـي ملمــوس علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي .وتشــير
أثـ ٌر إيجابـ ٌّ
التقديــرات إلــى ّ
أن أكثــر مــن ربــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي
للفــرد ( )%27يضيــع فــي بعــض المناطــق بفعــل الفجــوات
بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل (كيوبريــس وتيجنيــر،
ســد
 .)2012و ُتوحــي التقديــرات الوطنيــة المحــددة بــأن
ّ
فجــوة التشــغيل بيــن الجنســين ،بحيــث تصــل معــدالت
تشــغيل النســاء إلــى مســتويات تشــغيل الرجــال ،ســوف
يــؤدي ،علــى ســبيل المثــال ،إلــى زيــادة الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي مصــر بنســبة  34فــي المئــة ،وفــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بنســبة  12فــي المئــة ،وفــي اليابان بنســبة
 9فــي المئــة ،وفــي الواليــات المتحــدة بنســبة  5فــي المئــة
(أغويــر ،وآخــرون.)2012 .
كمــا ُت ّ
ُ
الدخــل بيــن
ؤثــر
أوجــه عــدم المســاواة فــي َّ
الجنســين علــى تركيبــة ُمكوّ نــات االســتهالك ،حيــث ّ
أن
النســاء ي َِملــن إلــى إنفــاق حصــة أعلــى مــن مداخيلهــن
ـد الفجــوات
علــى صحــة وتغذيــة وتعليــم األطفــال .ولسـ ّ
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ٌ
ٌ
كامنــة علــى تحســين
قــدرة
بيــن الجنســين فــي الدخــل
رفاهــة األطفــال ،وتعزيــز رأس المــال البشــري واإلنتاجيــة،
ســد الفجــوات ي ّ
إلــى جانــب تعزيــز النمــو .كمــا ّ
ُمكــن
أن
ّ
ّ
مــن إيجــاد هيكليــة عائليــة ثنائيــة الدخــل (مــن الزوجيــن)،
ممــا يُق ّلــص هشاشــة األســر وضعفهــا فــي مجابهــة
الصدمــات االقتصاديــة ،ومخاطرهــا مــن حيــث الفقــر،
ُحســن مــن اســتدامة نظــم الحمايــة االجتماعيــة
وي ّ
(إلــكاراكان وديجرمنســي .)2013
المحــاكاة التــي ُأجريــت
و ُتظهــر سلســلة مــن عمليــات ُ
ؤخــرًا للسياســات فــي بلــدان مختلفــة ّ
ُم ّ
أن اإلنفــاق المالــي
علــى توســيع نطــاق خدمــات الرعايــة االجتماعيــة قــد
ً
ّ
ً
لســد الفجــوات بيــن الجنســين،
فعالــة جــدًا
أداة
ُشــكل
ي
ّ
وتحفيــز النواتــج االقتصاديــة اإليجابيــة المتزامنــة ،مثــل
خفــض معــدالت البطالــة ،والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر،
وكــم.)2011 ،
وتعزيــز النمــو الشــمولي (أنطونوبولــس ِ
فعلــى ســبيل المثــالُ ،تظهــر دراســة محــاكاة للسياســات
فــي تركيــا أنــه إذا قامــت الحكومــة التركيــة باســتثمار
مــا يعــادل نســبة  %1,8مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى
قطــاع خدمــات رعايــة األطفــال بــد ً
ال من قطــاع اإلنشــاءات
(والــذي اســتهلك قــدرًا كبيــرًا مــن المــوارد العامــة فــي
ّ
فــإن مــن شــأن ذلــك أن
الســنوات األخيــرة فــي تركيــا)،
يــؤدي إلــى اســتحداث  720,000وظيفــة (فرصــة عمــل)
جديــدة بــد ً
ال مــن  250,000وظيفــة؛ ّ
وأن  85فــي المئــة مــن
فــرص العمــل كانــت ســتذهب للنســاء مقابــل  6فــي المئة
فــي حالــة قطــاع اإلنشــاءات؛ وكان مــن شــأن ذلــك أيضــً أن
ّ
يخفــض معــدل الفقــر بنســبة  1,5نقطــة مئويــة بــد ً
ال مــن
نصــف نقطــة مئويــة (إلــكاراكانِ ،كــم ،كايــا.٨)2015 ،

الســياق االقتصــادي الكلــي
-3بّ .
وسياســة الماليــة العامــة فــي
األردن
ال تــزال عجلـ ُ
ـة نمــو االقتصــاد األردنــي تســير ببــطء منــذ زمــن
ّ
طويــل ،فقــد بــدأ هــذا التباطــؤ فــي العــام  .2010وقــد بلــغ
متوســط النمــو االقتصــادي  2,1فــي المئــة فقــط ســنويًا
خــال األعــوام مــن  2011إلــى ( 2017نــزو ً
ال مــن متوســط قــدره
 6,1فــي المئــة ســنويًا فــي األعــوام مــن  2000إلــى عــام
 .)2009وكان الدافــع وراء تباطــؤ النمــو االقتصــادي األردنــي
الصدمــات الخارجيــة الســلبية للكســاد العالمــي فضــ ً
ا
ّ
 ٨يمكــن التوســع فــي هــذه األمثلــة لتشــمل المزيــد مــن البحــوث حول
بلــدان أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال ،يُظهــر التحليــل مــن المملكــة
المتحــدة أنــه إذا قامــت الحكومــة البريطانيــة بتحويــل اســتثمارات
قيمتهــاـ  %2مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن قطــاع اإلنشــاءات
إلــى قطــاع الرعايــة ،فمــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى اســتحداث ()1.5
مليــون فرصــة عمــل بــد ً
ال مــن .750,000
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فابتــداء مــن العــام  2011فصاعــدًا،
عــن األزمــة الســورية.
ً
تدفــق مــا يقــرب مــن ( )1,3مليــون الجــئ ســوري إلــى
األردن ،ممــا زاد عــدد الســكان بنســبة  20فــي المئــة تقريبــً.
ولقــد كان االقتصــاد األردنــي يعانــي مــن مشــكالت
هيكليــة مســبقة ،حتــى قبــل وقــوع تلــك الصدمــات
َّ
تتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت
االقتصاديــة الخارجيــة،
البطالــة ،باإلضافــة إلــى تد ّنــي المشــاركة فــي القــوى
العاملــة فــي ســياق اقتصــاد متد ّنــي اإلنتاجيــة ،وبال ّتحديــد
فــي وجــود انخفــاض واضــح فــي مشــاركة اإلنــاث فــي
القــوى العاملــة كمــا ســبقت مناقشــته فــي القســم
ُ
الصدمــة الثنائيــة
الثانــي مــن هــذا التقريــر .وقــد أدت
الخارجيــة ،وا ّتجــاهُ تباطــؤ النمــو إلــى تعميــق ومفاقمــة
شــدة إلحــاح هــذه المشــكالت االقتصاديــة الهيكليــة
ّ
المســبقة .فقــد بلــغ معــدل البطالــة ذروتــه عنــد مســتوى
 %18,6فــي العــام  2018مقارنـ ً
ـة مــع معــدل مرتفــع أصـ ً
ا بلــغ
 %12,5فــي العــام 2010؛ بينمــا هبــط مســتوى المشــاركة فــي
ً
متــدن
مقارنــة مــع مســتوى
القــوى العاملــة إلــى %36,2
ٍ
ُ
أصــ ً
َســتحدث االقتصــاد
ا بلــغ  %39,5فــي العــام  .2010وي
ِ
األردنــي حاليــً نحــو  50,000وظيفــة (فرصــة عمــل) فقــط
كل عــام ،فــي وقــت تقتضــي فيــه الحاجــة إلــى اســتحداث
نحــو  200,000وظيفــة جديــدة الســتيعاب الداخليــن الجــدد
إلــى ســوق العمــل ســنويًا (البنــك الدولــي .)2018
وفــي الوقــت ذاتــه ،فـ ّ
الديــن العــام فــي األردن  -الــذي
ـإن َّ
بلــغ نســبة  %60مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام
 - 2008قــد بلــغ نســبة  %96مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
ً
نتيجــة لقوتيــن حدثتــا
فــي العــام  .2017ولقــد كان ذلــك
ـد معــً :فعلــى جانــب اإليــرادات ،بقــي تحصيــل
آن واحـ ٍ
فــي ٍ
الضرائــب راكــدًا علــى حالــه علــى مــدى العقــود القليلــة
الماضيــة ،فلــم ي َ
تحســن .وكان لتباطــؤ
َكــد يشــهد أي
ُّ
النمــو أث ـ ٌر ســلبي إضافــي علــى ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة.
وعلــى جانــب النفقــات ،كان الطلــب هائ ـ ً
ا ومتزايــدًا علــى
تمويــل التدابيــر المتعلقــة بالرّ عايــة (بالرّ فاهيــة) االجتماعية
فــي ظــل ظــروف مــن ارتفــاع وتصاعــد معــدالت البطالــة،
والضغــط مــن أجــل المحافظــة على االســتقرار السياســي،
ـمى بالربيــع العربــي فــي المنطقــة ،وأخيــرًا
عقــب مــا يُسـ ّ
فــي حقبــة مــا بعــد تدفــق الالجئيــن فــي العــام .2011

ً
واســتجابة لهــذه الحالــة مــن انعــدام االســتقرار
االقتصــادي الكلــي ،فقــد شــرع األردن فــي تنفيــذ
برنامــج وطنــي لإلصــاح االقتصــادي والمالــي بالتنســيق
مــع صنــدوق النقــد الدولــي بموجــب اتفــاق اســتعداد
ائتمانــي ،بغــرض اســتعادة االســتقرار إلــى الماليــة العامــة،
واســتعادة االســتقرار النقــدي واالســتقرار االقتصــادي
الكلــي .٩ويُوجــد لــدى األردن نظــام ســعري ثابــت لصــرف
الدينــار األردنــي (مربــوط بالــدوالر) ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن السياســة
ً
مســتقلة بذاتهــا .وعلــى هــذا
النقديــة األردنيــة ال ُتعتبــر
الحــال ،فـ ّ
ـإن سياســة الماليــة العامــة تبقــى األداة الرئيســية
تقييــم
ٌ
للسياســة االقتصاديــة الكليــة فــي األردن .ويُقــرُّ
ّ
األهــم لبرنامــج
بــأن العنصــر
أجــراه البنــك الدولــي ()2018
ّ
تحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي هــو «ال ّتكيُّــف
ّ
الضخــم للماليــة العامــة ،الــذي يصــل مجموعــه إلــى
نحــو  5مليــارات دوالر أمريكــي ،أو نحــو  12فــي المئــة مــن
متوســط الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن العــام  2012ولغايــة
العــام .»2018

وفــي ظــل التدابيــر ال ّت ُّ
قشــفيّة ،انخفضــت النفقــات العامــة
بشــكل حــادّ بمقــدار  10نقــاط مئويــة تقريبــً خــال العقــد
(عمــا كان متوســطه  %37,2مــن الناتــج المحلــي
الماضــي ّ
اإلجمالــي خــال األعــوام مــن  1996إلــى  ،2005إلــى %29,9
فــي العاميــن ( )2017 - 2016منتــدى االســتراتيجيات ُ
األردنــي،
 .)2018وانخفضــت االســتثمارات العامــة بمــا متوســطه %7,4
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األعــوام  2009 - 2000إلــى
 %4,4مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األعــوام ،2015 - 2010
وإلــى  %3,7مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العاميــن 2016
 ( 2017البنــك الدولــي .)2018 ،وانخفــض اإلنفــاق االجتماعــيإلــى مــا متوســطه  %5,6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
ً
مقارنــة مــع مــا متوســطه  %7,6مــن
لألعــوام ،2018 - 2016
الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفتــرة مــا بيــن  ،2015 - 2010ويعود
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إلغــاء وخفــض أشــكال رئيســية
مــن دعــم أســعار الســلع والخدمــات .وبلــغ متوســط
اإلنفــاق علــى قطــاع التعليــم وقطــاع الصحــة نحــو %3,3
و  %3,8مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى التوالــي ،خــال
الفتــرة مــن ( 2018 - 2010اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون
المــرأة .)2019 ،ويتألــف نظــام التعليــم فــي األردن مــن
ريــاض األطفــال ،والتعليــم المدرســي األساســي ،والتعليــم
المدرســي الثانــوي .ويتــم توفيــر التعليــم المدرســي
األساســي (المرحلــة االبتدائيــة والمتوســطة  /اإلعداديــة)
ــد التعليــم
والتعليــم المدرســي الثانــوي مجانــً؛ وي َ
ُع ُّ
ّ
ســن السادســة عشــرة؛
إلزاميــً لجميــع األطفــال لغايــة
وتشــير التقديــرات إلــى أن  %68مــن جميــع الطلبــة يذهبــون
إلــى المــدارس الحكوميــة ويلتحقــون بجميــع مســتويات
التعليــم المدرســي .ومــن أصــل مجمــوع اإلنفــاق علــى
التعليــم العــامُ ،تشـ ّ
ـكل النفقــات علــى الرعايــة والتعليــم
١٠
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أقــل مــن  . %2وفيمــا يخص
الخدمــات الصحيــة ،يَبــر ُز األردن بيــن البلــدان بامتالكــه
إحــدى أكثــر البنــى التحتيــة للرعايــة الصحيــة حداثـ ً
ـة فــي
منطقــة الشــرق األوســط .وتلقــى الرعايــة الصحيــة دعمــً
كبيــرًا عبــر مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والمستشــفيات
باإلضافــة إلــى االســتثمارات فــي األبحــاث والتطويــر.
ويغطــي نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي فــي األردن
نحــو  %89مــن الســكان ،غالبتيهــم مــن الموظفيــن
الحكومييــن ،والمواطنيــن الفقــراء جــدًا .وقــد تــم مؤخــرًا
تبنــي تدابيــر جديــدة لضمــان توجيــه الخدمــات المدعومــة
لصالــح الفئــات المتدنيــة الدخــل -بمــا فــي ذلــك ال ّت ُّ
حقــق
األكثــر منهجيـ ً
ـة لمداخيــل مقدمــي الطلبــات وتأمينهــم
الصحــي ،وزيــادة اســتخدام المستشــفيات الحكوميــة

 ٩دخــل األردن فــي البدايــة برنامجــً لتحقيــق االســتقرار والتعديــل
الهيكلــي بموجــب اتفاقيــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي العــام
لحــة وفــي ظــل ظــروف
 ،1989وذلــك بموجــب احتياجــات تمويليــة ُم ّ
مــن التقلبــات االقتصاديــة الكليــة الشــديدة وتراكــم الديــن العــام
المرتفــع .واســتلزم البرنامــج إدخــال إصالحــات علــى صعيــد اإلنفــاق
العــام ،ودعــم تحقيــق اســتقرار الماليــة العامــة الكليــة (ســرنجاي
وآخــرون.)2015 .

 ١٠تــم اإلبــاغ بأنهــا تبلــغ ( %)1.2مــن إجمالــي الموازنــة العامــة علــى
قطــاع التعليــم فــي العــام ( 2011الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة،
.)2011

الســبب وراء مبــادرة ضبــط أوضــاع الماليــة
لقــد كان ّ
العامــة ،فــي معظمــه ،راجعــً إلــى الزيــادات الضريبيــة
المباشــرة (الدخــل) وغيــر المباشــرة (المبيعــات) بغــرض
الديــن العــام (انظــر
زيــادة اإليــرادات الحكوميــة ،وتقليــص ّ
القســم التالــي لالطــاع علــى نقــاش مفصــل لذلــك).
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قامــت الحكومــة بتأميــن خــط
ائتمانــي مــن صنــدوق النقــد الدولــي .وقــد قيَّــم البنــك
الدولــي هــذا الوضــع (فــي العــام  )2018قائــ ً
ا بأ ّنــه علــى
الديــن،
الرغــم مــن التباطــؤ الكبيــر فــي معــدل ارتفــاع َّ
بفضــل ســنوات عديــدة مــن جهــود ضبــط أوضــاع الماليــة
الديــن ســتتطلب تدابيــر
العامــة ،إال أن مســتويات اســتدامة َّ
ماليــة إضافيــة كبيــرة أيضــً « :لقــد وضع راســمو السياســات
تحــد طمــوح :اســتهداف ناتــج محلــي
أنفســهم أمــام
ّ
إجمالــي مرتفــع ومحتمــل فــي ســياق بيئــة خارجيــة
متفاقمــة وضبــط أوضــاع الماليــة العامــة» .وفــي إطــار
هــذا الســياق ،قدمــت الحكومــة مشــروع قانــون لضريبــة
الدخــل إلــى البرلمــان فــي مايــو  /أيــار  ،2018يقتــرح رفــع
نســب ضريبــة الدخــل مــع اإلعــان أيضــً عــن زيــادات روتينية
فــي أســعار البنزيــن .وقــد أدى ذلــك إلــى خــروج مظاهــرات
شــعبية فــي الشــوارع ،أدت إلــى اســتقالة رئيــس الــوزراء في
يونيــو  /حزيــران (قلعــة الكــرك  .)2018وأعقــب ذلــك إجــراء
العديــد مــن المراجعــات لمقت ـرَح اإلصــاح الضريبــي لحيــن
اعتمــاده بصورتــه النهائيــة مــن قبــل البرلمــان األردنــي فــي
ديســمبر  /كانــون األول .2018

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

١٥

 .ويتــم بحــث ا ّتخــاذ تدابيــر مشــابهة لتحســين مــاتســتهدفه برامــج شــبكات األمــان االجتماعــي ،مــع التركيــز
علــى الفئــات الفقيــرة واألكثــر هشاشـ ً
ـة (اللجنــة الوطنيــة
األردنيــة لشــؤون المــرأة.)2019 ،
ّ
فــإن البرنامــج الحالــي الرامــي
وبالتالــي ،وبصــورة عامــة،
إلــى تحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي وإعــادة
الهيكلــة فــي األردن يتماشــى ،إلــى حــد كبيــر ،مــع وصــف
السياســة االقتصاديــة الكليــة العامــة المذكــورة أعــاه.
هدفات طموحــة لتقليــص العجــز
ويضــع البرنامــج ُمســ َت َ
فــي الموازنــة العامــة خــال إطــار زمنــي قصيــر نســبيًا.
ّ
الســلبية المحتملــة ألوضــاع
وهــو
يتوقــع حــدوث التأثيــرات ّ
ضبــط الماليــة العامــة (بمعنــى ،ارتفــاع معــدل البطالــة
أكثــر فأكثــر ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار المســتهلكين
بســبب الزيــادة فــي النســب الضريبيــة ،وإلغــاء الدعــم
ألســعار الطاقــة؛ ممــا يزيــد مــن مخاطــر الســقوط فــي
براثــن الفقــر واالضطرابــات االجتماعيــة) .ويُوحــي اإلطــار
المشــكالت ســوف ُت َح ّ
ّ
ــل عبــر الوقــت كلمــا
العــام
بــأن ُ
تمــت اســتعادة التوازنــات االقتصاديــة الكليــة وتــم تحفيــز
ّ
النمــو .وســتعمل إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة ،فــي جانــب
العــرض ،الهادفــة إلــى تحســين بيئــة األعمــال ،علــى
اســتكمال جهــود تحقيــق االســتقرار الســتعادة النمــو:
وعلــى وجــه التحديــد ،تحقيــق المرونــة فــي ســوق العمــل،
وتيســير إمكانيــة حصــول الشــركات بصــورة أكيــدة علــى
ّ
خفــض معــدل
ُســهل ذلــك إحــداث
القــروض .وســوف ي
ٍ
البطالــة فــي نهايــة المطــاف.
وبالنظــر إلــى ّ
أن برنامــج تحقيــق االســتقرار االقتصــادي
الكلــي يعتمــد علــى بــذل جهــود شــاملة لضبــط أوضــاع
الماليــة العامــة ،فـ ّ
ـإن نواتجــه تعتبــر بالغــة األهميــة علــى
وجــد
المــدى القصيــر ،مــن حيــث النمــو وإعــادة التوزيــع .و ُت َ
دراســتان حديثتــان تبحثــان فــي األثــر التوزيعــي للضرائــب
والنفقــات االجتماعيــة فــي األردن فــي فتــرة مــا قبــل
اإلصــاح .فالدراســة التــي أجرتهــا لجنــة األمــم المتحــدة
ُ
تبحــث
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا (اإلســكوا)
فعاليــة النفقــات الماليــة فــي األردن خــال الفتــرة
فــي ّ
مــن  1991إلــى  2013مــن خــال مقياســين :قدرتهــا علــى
تعزيــز النمــو االقتصــادي ،إلــى جانــب أثرهــا فــي إعــادة
(ســرنجاي وآخــرون،
توزيــع الدخــل علــى الفقــر والمســاواة َ
 .)2015فعلــى صعيــد المقيــاس األول ،تجــد الدراســة أنّ
ٌ
ٌ
(مضاعِ ــف قــدره
مضاعــف
للنفقــات العامــة أثــ ٌر
مرتفــع ُ
ومضاعِ ــف أقصــى قــدره ()5,8
( )2,5للنفقــات الجاريــة؛ ُ
المتحققــة فــي غضــون
لنفقــات االســتثمارات الرأســمالية ُ
فتــرة مدتهــا  3ســنوات) .وضمــن النفقــات الجاريــةُ ،توجــد
الســلع والخدمــات،
أثــا ٌر ُمضاعِ فــة إيجابيــة لدعــم أســعار َّ
والمنافــع االجتماعيــة ،وتعويــض الموظفيــن الحكومييــن.

١٦

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

وعلــى صعيــد المقيــاس الثانــي حــول إعــادة توزيــع الدخــل،
وقــع بـ َّ
تؤكــد الدراســة ال َت ُّ
ـأن العــبء ال ّنهائــي (انعكاســها،
أثرهــا ،أو ْ
وقعهــا) للضرائــب المباشــرة تراجعــي «غيــر
تصاعــدي» باعتــدال (مــع وجــود أثــر ســلبي صغيــر علــى
عــدم المســاواة فــي الدخــل) ،وبـ َّ
ـأن الضرائــب غير المباشــرة
غيــر تصاعديــة “ ،”regressiveبينمــا تعــد ال ّتحويــات تصاعديــةً
حســن المســاواة فــي الدخــل) .ومــن
بشــكل مرتفــع ( ُت ِّ
المحتمــل بالتالــي أن يــؤدي برنامــج تحقيــق االســتقرار
االقتصــادي الكلــي ،بصــورة عامــة ،إلــى كبــح النمــو بصــورة
أكبــر علــى المــدى القصيــر ،باإلضافــة إلــى مــا لــه مــن
أثــر ســلبي غيــر متكافــئ تناســبيًا علــى الفئــات األكثــر
ً
هشاشــة (اســتضعافًا وتعرُّ ضــً للمخاطــر).
ٌ
دراســة أجراهــا البنــك الدولــي بيانــات أســرية
خد ُم
و َتســ َت ِ
للعاميــن  2011 - 2010الستكشــاف أثــر الضرائــب وال ّتحويــات
االجتماعيــة (بمــا فــي ذلــك اســتخدام األســر الخدمــات
التعليميــة والصحيــة) علــى الفقــر وعــدم المســاواة فــي
الدخــل بيــن األســر (عــام وآخــرون .)2017 ،وعلــى نحــوٍ
صــت هــذه الدراســة
مماثــل لدراســة اإلســكوا ،فقــد َخ ُل َ
أيضــً إلــى ّ
ـدي
أن نظــام الماليــة العامــة فــي األردن تصاعـ ٌّ
فــي الغالــب ،علــى أســاس أنــه ي ّ
ُخفــض عــدد الفقــراء
ومســتوى عــدم المســاواة فــي البــاد .وبشــكل أكثــر
تحديــدًا ،فقــد وجــدت الدراســة أن الضرائــب المباشــرة
(ضرائــب الدخــل الشــخصي) ،وبرامــج ال ّتحويــات النقديــة
ً
تصاعديــة
ــد
المباشــرة ،والمنافــع التعليميــة العينيــة ُت َع ُّ
جــدًا .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،يبــدو ّ
أن الضرائــب غيــر
المباشــرة تراجعيــة بطبيعتهــا (أي :غيــر تصاعديــة)،
حيــث أنهــا َتزيــد ظاهريــً مــن وضــع عــدم المســاواة فــي
الدخــل .وتســتنتج الدراســة أن بإمــكان الطبقتيــن الفقيــرة
والمتوســطة االســتفادة مــن التغييــرات فــي نظــام
الضريبــة العامــة علــى المبيعــات ،كونهمــا تقومــان حاليــً
بإنفــاق حصــة أكبــر مــن مداخيلهــا علــى الضرائــب غيــر
المباشــرة ممــا تنفقــه األســر الثريــة.
ومــع إدراك هــذه المضاميــن التوزيعيــة للسياســة الماليــة،
يلقــى برنامــج ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة ،وتحقيــق
االســتقرار االقتصــادي الكلــي دعمــً بوســاطة خطــة النمــو
االقتصــادي األردنــي الجديــدة ،ومدتهــا خمــس ســنوات،
باإلضافــة إلــى عــدد مــن تدابيــر شــبكات األمــان االجتماعــي
والتــي ي َُّدعــى بأنهــا قــادرة علــى مواجهــة أي أثــر ســلبي،
وتحقيــق نتائــج إيجابيــة ككل .وتســتهدف خطــة النمــو
مضاعفــة النمــو االقتصــادي علــى مــدار األعــوام - 2018
 2022وتقليــص عــبء الديــن ،وذلــك مــن خــال إصالحــات
هيكليــة تهــدف إلــى «تحســين منــاخ األعمــال ،وتعزيــز
الصــادرات ،واســتحداث فــرص العمــل ،ورفــع مســتوى
المداخيــل بشــكل مســتدام» (البنــك الدولــي.)2018 ،

وتلقــى اإلصالحــات الهيكليــة الدعــم مــن خــال صنــدوق
تمويلــي مــن قبــل البنــك الدولــي ،تحــت عنــوان «قــرض
السياســات التنمويــة للنمــو المنصــف واســتحداث
الوظائــف (فــرص العمــل)» ،والــذي يقــر بالنمــو «المنصــف»
ً
صراحــة ،و»باســتحداث الوظائــف» كمحــور للتركيــز فــي
١١
ُ
إطــار جهــود إعــادة الهيكلــة  .ويتضمــن قــرض السياســات
التنمويــة جــزءًا ميســرًا لدعــم «تبســيط بيئــة األعمــال
وتطويــر الصــادرات ،وتطويــر البنيــة التحتيــة االئتمانيــة،
وإدخــال المرونــة فــي ســوق العمــل ،وتخفيــض الدعــم
المتقاطــع ألســعار الكهربــاء ،وتطويــر وتوســيع نظــام
المســاعدات االجتماعيــة» (البنــك الدولــي .)2018 ،وكمــا هــو
ــم
الحــال فــي أي أماكــن أخــرى ،وكذلــك فــي األردن ،ي ُْزعَ ُ
ً
فعالــة
بــأن توفيــر المرونــة فــي ســوق العمــل ســتكون
علــى وجــه التحديــد فــي زيــادة معــدالت مشــاركة المــرأة
فــي القــوى العاملــة .وســتتم مناقشــة هــذا الموضــوع
بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه ضمــن تقييــم النــوع االجتماعي
للتغييــرات فــي سياســة الماليــة العامــة.
وفضــ ً
ا عــن ذلــك ،ينبغــي أن تترافــق ال ّتحويــات
الموجهــة مــع اإلصالحــات الضريبيــة ،لكيــا
االجتماعيــة
ّ
ّ
الهشــة أي زيــادة فــي عبئهــا
تواجــه الشــرائح الســكانية
ُناق ُ
الضريبــي (ي َ
ــش هــذا الموضــوع بشــكل أكبــر فــي
القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر) .كمــا ســيتضمن البرنامــج
حــدًا أدنــى مــن اإلنفــاق االجتماعــي الــذي يســتهدف
المــرض ،واإلعاقــة ،والشــيخوخة ،والعائــات ،واألطفــال،
والســكن ،واألبحــاث والتطويــر فــي مجــال الحمايــة
وســع فــي برنامــج
االجتماعيــة .كمــا يشــمل البرنامــج ال ّت ّ
التحويــات النقديــة المقدمــة مــن قبــل صنــدوق المعونــة
الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى زيــادة التغطيــة فــي التأميــن
الصحــي المدنــي (صنــدوق النقــد الدولــي .)2019 ،ولــم يتــم
اإلقــرار بأثــر إعــادة التوزيــع مــن منظــور النــوع االجتماعــي
المحتمــل بطريقــة صريحــة .رغــم ذلــك ،تقــرُّ جميــع
ُ
وثائــق السياســات تقريبــً ،المتعلقــة بإصــاح السياســات
ُّ
العامــة فــي األردن ،بزيــادة
االقتصاديــة الكليــة والماليــة
معــدل تشــغيل النســاء كهــدف رئيســي علــى مســتوى
السياســات .ويســتعرض القســم الفرعــي التالــي تقييمــً
لكيفيــة معالجــة المســائل المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي
فــي مبــادرات السياســات هــذه.

–3ج :تقييم المبادرات على
مستوى السياسات بشأن
تشغيل النساء
ُ
تحســين معــدل تشــغيل النســاء هدفــً سياســاتيًّا
يُعتبــر
ُمعترفــً بــه علــى نطــاق واســع مــن أهــداف اإلصالحــات
التــي قامــت بهــا الحكومــة وشــركاؤها الدوليــون ،فــي
ورسـ َ
ـخ
اآلونــة األخيــرة ،فــي السياســات االقتصاديــة الكليــةَّ .
مؤتمــرُ لنــدن  -الــذي عُ قــد فــي فبرايــر  /شــباط  ،2019بهــدف
والمقرضيــن الدوليين
تعزيــز الحــوار بيــن الحكومــة األردنيــة
ُ
الفعليّيــن (بُحكــم األمــر الواقــع) والمحتمليــن ،بشــأن
رســخ هـ َ
ـدف
االلتزامــات الخاصــة بالسياســات االقتصاديــةَّ ،
«زيــادة الفــرص وإطــاق الطاقــات والقــدرات الكامنــة لــدى
المنجــزات الرئيســة الخمســة
النســاء والشــباب» كأحــد ُ
للمؤتمــر لهدفــه األهــم ،وهــو :تعزيــز النمــو (المذكــرة
المفاهيميــة لمؤتمــر لنــدن.)2019 ،
ُ
أحــدث مراجعــةٍ أجراهــا صنــدوق النقــد الدولــي
و َت ْع َتبِــرُ
للبرنامــج االقتصــادي األردنــي هـ َ
ـدف اســتحداث الوظائــف،
أهــم غايــة سياســاتية
وال ســيّما للنســاء والشــباب،
َّ
ُمســ َتهدفة ،و ُتص ّنفــه بنفــس القــدر مــن األهميــة التــي
الديــن العــام (صنــدوق النقــد
ُتوليهــا لهــدف تخفيــض َّ
الدولــي:)2019 ،
«اآلن ،ومــع اكتمــال المراجعــة الثانيــة ،يجــب علــى األردن
ُوجــه جميــع جهــوده نحــو تنفيــذ اإلصالحــات التــي
أن ي ّ
تــم إقرارهــا مؤخــرًا ،ونحــو تعزيــز السياســات التــي تســاعد
فــي خفــض الديــن العــام ،واســتحداث الوظائــف (فــرص
العمــل) ،وعلــى وجــه الخصــوص للشــباب والنســاء،
وتحقيــق النمــو الشــمولي».
ّ
صممــة خصيصــً لدعــم
ويُتصــوَّ ُر
بــأن اإلصالحــات ُ
الم ّ
مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة تنــدرجُ ضمــن أربــع
فئــات ،هــي:١٢
• نظــام العمــل المــرن ،الــذي تــم إقــراره مؤخــرًا
بشــأن المرونــة فــي ســاعات العمــل.
• تيسير الحصول على خدمات رعاية األطفال.

•

توفيــر نظــام نقــل عــام كفــؤ ومنخفــض
ا لتكلفــة .

• إتاحــة الخيــارات لتخفيــض تكاليــف اســتحداث
وظائــف للنســاء فــي القطــاع الرســمي.
١١

ُم ِنـ َ
ـح القــرض األول للسياســات التنمويــة فــي العــام  2018وبقيمــة 500
ـداء
مليــون دوالر أمريكــي؛ وتمــت الموافقــة علــى القــرض الثانــي ابتـ ً
مــن حزيــران  ،2019بقيمــة ( )1.45مليــار دوالر أمريكــي (انظــرhttp://www. :
billion-to-promote--us145/04/06/2019/worldbank.org/en/news/press-release
.)inclusive-growth-and-job-creation-in-jordan

 ١٢انظــر صفحــة الموقــع اإللكترونــي لصنــدوق النقــد الدولــي حــول
.https://www.imf.org/en/Countries/JOR/FAQ#Q5
األردن:

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

١٧

ـدد برنامــج البنــك الدولــي إلعــادة الهيكلــة علــى
كمــا يُشـ ّ
تشــغيل المــرأة كأحــد األهــداف الرئيســية المرتبطــة
بالسياســات .وي ّ
نظــام تشــجيع وتنظيــم العمــل
ُمثــل
ُ
المــرن (المرونــة فــي العمــل) ،وتيســير االســتفادة مــن
مراكــز رعايــة األطفــال اســتراتيجيتين تحظيــان باألولويــة
فــي هــذا المقــام أيضــً .وفضــ ً
ا عــن ذلــك ،يُثنــي برنامــج
البنــك الدولــي علــى اإلصالحــات القانونيــة التــي تقــوم بهــا
الحكومــة علــى صعيــد القضــاء علــى اإلشــارات المتعلقــة
بالنــوع االجتماعــي فــي قوانيــن وأنظمــة (لوائــح) العمــل؛
باإلضافــة إلــى تب ّنــي مدونــات قواعــد الســلوك التــي ُتجابــه
ال ّتحــرّ ش فــي نظــام النقــل العــام ،ومــكان العمــل.
وبنــاء علــى مراجعــة ُأجريــت مؤخــرًا لالســتراتيجية
ً
تتضمــن إحــدى توصيــات
الوطنيــة للتشــغيل فــي األردن،
ُّ
منظمــة العمــل الدوليــة الثــاث الرئيســة« :إطــاق الطاقــات
ً
ومــرة
والقــدرات الكامنــة للنســاء فــي ســوق العمــل».
ُأخــرى نقــول ّ
يتــم مــن
بــأن تنفيــذ االســتراتيجية الرئيســة
ّ
خــال إدخــال المزيــد مــن ترتيبــات العمــل المــرن .وهنالــك
أيضــً تدبيــر سياســاتي مقتــرح مــن قبــل منظمــة العمــل
َّ
ويتمثــل فــي تعزيــز إنفــاذ قواعــد االســتفادة مــن
الدوليــة،
منافــع األمومــة.

وتماشــيًا مــع ذلــك ،وبينمــا تقــوم الحكومــة األردنيــة بطرح
اســتعراض شــامل لجهودهــا فــي إصــاح السياســات ،فــي
قدمتــه إلــى صنــدوق النقــد الدولــي
خطــاب النوايــا الــذي ّ
ـد اإلصالحــات فــي مجــال
بتاريــخ  18أبريــل  /نيســان ُ ،2019ت َعـ ُّ
ال ّتشــجيع علــى تشــغيل النســاء مــن المجــاالت الرئيســة
غطيهــا اإلصالحــات .و ُتشـ ّ
التــي ُت ّ
ـكل اإلصالحـ ُ
ـات القانونيــة
ُ
بخصــوص العمــل المــرن ،وتحســين إمكانيــة الحصــول
وإلغــاء
علــى خدمــات رعايــة األطفــال وإجــازة الرعايــة،
ُ
المــواد القانونيــة التمييزيــة ضــد أحــد الجنســين دون اآلخــر
قــدم
فــي قانــون العمــل ،الجهــودَ اإلصالحيــة التــي ُت ّ
ـدم هــذا القســم
الحكومــة تقاريرهــا علــى أساســها .ويُقـ ّ
الفرعــي اســتعراضًا لمختلــف االســتراتيجيات المرتبطــة
بالسياســات هــذه بغــرض تحســين معــدالت تشــغيل
المــرأة مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين.
وكمــا ورد ذكــره أعــاهُ ،تشـ ّ
المرونــة فــي ســوق العمــل
ـكل ُ
الهامــة لصنــدوق تمويــل إعــادة الهيكلــة
إحــدى الركائــز
ّ
(قــرض السياســات التنمويــة) الــذي يمنحــه البنــك الدولــي.
ويُوحــي هــذا القــرض بـ ّ
المرونــة ســوف ُتســاعد في
ـأن تلــك ُ
دعــم مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة عبــر خيــارات

١٨

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

العمــل غيــر المتفــرّ غ ،وفــرص العمــل المؤقتــة مــن خــال
الفئــات التاليــة (البنــك الدولــي:)2018 ،
.1

.2

.3
.4

.5

العمــل غيــر المتفــرّ غ (الــدوام الجزئــي) :إذا ســمح نــوع
العمــل بذلــك ،يســتطيع الموظــف لعــدد أقــل مــن
الســاعات.
ســاعات العمــل المــرن :العمــل ضمــن ســاعات عمــل
حــدد بمرونــة يوميــً طالمــا ّ
أن عــدد ســاعات العمــل
ُت َّ
ّ
يقــل عــن الحــد األدنــى لعــدد ســاعات العمــل
لــن
اليوميــة.
الم ّ
كثــف :توزيــع ســاعات العمــل فــي
أســابيع العمــل ُ
أيــام العمــل بطريقــة ال تتجــاوز  10ســاعات يوميــً.
المرونــة فــي مــدة العمــل الســنوي :العمــل فــي عــدد
متفــق عليــه مــن األشــهر ســنويًا بمــا ال يتجــاوز أحــكام
القانــون.
العمل عن بُعد “.”Telecommuting

يتط َّلــب ال َّتركيــز علــى المرونــة فــي ســوق العمــل ،باعتبــاره
معــدل تشــغيل المــرأة،
االســتراتيجية الرئيســة لتحســين
ّ
تقييمــً متأن ّيــً مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين .فــأوالً
وقبــل ّ
كل شــيء ،تختلــف خيــارات المرونــة فــي العمــل
(العمــل المــرن)  ،4 ،1و  5عــن الخياريــن  ،2و  .3حيــث مــن
المدرجــة فــي
المحتمــل أن ُتسـ َتوعَ َ
ب أنــواع العمــل المــرنُ ،
المجموعــة األولــى (بمعنــى ،الــدوام الجزئــي والعمــل مــن
محــددة مــن الوظائــف ،مــع حريــة
المنــزل) ،فــي أنــواع
َّ
محــدودة فــي ال ّترقيــة ،وبالتالــي مــع مــا يرافــق ذلــك
مــن انخفــاض األجــر .ونتيجــة لذلــك ،وبينمــا قــد ُتســاعد
هــذه الخيــارات فــي تيســير حــدوث زيــادة نســبيّة فــي
تشــغيل المــرأة ،ســيتم تضييــق الفجــوة فــي ال ّتشــغيل
بيــن الجنســين علــى حســاب المزيــد مــن توســيع الفصــل
فــي الوظائــف بيــن الجنســين (الفصــل األفقــي والرأســي)،
والفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين.
ُ
ّ
يكمــن خلــف الرّ بــط المفتــرض بيــن
فــإن مــا
وثانيــً،
المرونــة فــي الوظائــف وتشــغيل النســاء هــو ّ
أن النســاء
تتحمــل قــدرًا غيــر متكافــئ تناســبيًّا مــن عــبء الرعايــة
غيــر المدفــوع األجــر .ويُفتــرض بالتالــي بـ ّ
ـأن النســاء ســوف
ً
قــادرة علــى التوفيــق بيــن العمــل بأجــر ومــن دون
تكــون
أجــر ،مــن خــال أشــكال مــن التشــغيل ت ّتصــف بالمرونــة.
ويبقــى هــذا ال َّنهــج قاصــرًا فــي مواجهــة الفجــوة بيــن
ــد مصــدرًا أساســيًا
الجنســين فــي العمــل ،والــذي ي َ
ُع ُّ
للفجــوات االقتصاديــة بيــن الجنســين.

وينبغــي أن ُت ّ
أي جهــود لتحقيــق المرونــة فــي
ركــز ُّ
الوظائــف ال علــى النســاء فحســب ،بــل علــى الرجــال أيضــً،
آن معــً علــى تحســين مســتوى َتقبُّــل
وبمــا يعمــل فــي ٍ
َ
واســتيعاب النســاء العمــل المدفــوع األجــر ،باإلضافــة إلــى
تقبُّــل واســتيعاب الرجــال العمــل مــن دون أجــر .وهــذا
يســاعد فــي وضــع تعريــف جديــد للمرونــة فــي العمــل
بالنســبة إلــى المســاواة بيــن الجنســين :الوظائــف (فــرص
ً
مرنــة بشــكل مؤقــت (غيــر دائــم)
العمــل) التــي تكــون
علــى مــدى الحيــاة لتحســين التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة
والحيــاة العائليــة للنســاء والرجــال .وهــذا يعنــي ال َّتحلــي
بالمرونــة فــي ظــروف العمــل ،بصــورة مؤق ّتــة ،لتلبيــة
احتياجــات الموظفيــن فــي أوقــات ازديــاد مســؤولية
الرعايــة ،مثــل والدة األطفــال ،أو إصابــة أحــد أفــراد العائلــة
بالمــرض .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،يجــب أن يكــون الهـ ُ
ـدف األســمى
لجهــود المرونــة هــو المحافظــة علــى فــرص العمــل
المتفــرّ غ (ومــا يرتبــط بذلــك مــن الحـ ّ
ـق فــي األجــر والضمان
ُ
االجتماعــي) ،مــع ضمــان تــوازن أفضــل بيــن الحيــاة العملية
ُّ
تحكــم الموظفيــن بكيفيــة
والحيــاة العائليــة مــن خــال
تخصيــص ســاعات  /أيــام العمــل ،والقــدرة بشــكل جزئــي
علــى العمــل مــن المنــزل ،فضــ ً
ا عــن ال ّتم ّتــع بالحقــوق
القانونيــة بشــأن إجــازة الرعايــة.١٣
ّ
فــإن نظــام العمــل المــرن ،الــذي أقــره
وفــي الواقــع،
مجلــس الــوزراء فــي وقــت مبكــر مــن العــام  ،2019يفــرض
المعـ ّـززة
فقــط طريقــة التعامــل مــع تدابيــر العمــل المــرنُ ،
لعــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل غيــر المتفــرّ غ
(رقــم  ،1و  4أعــاه) والعمــل مــن المنــزل (رقــم  5أعــاه).
ويعيــد القانــون الجديــد تعريــف الحــد األدنــى مــن األجــور
علــى أســاس أجــر ســاعة العمــل ،وليــس علــى أســاس األجــر
ّ
وتخطــط المرحلــة التاليــة إلــى مواصلــة تنقيــح
الشــهري.
إطــار العمــل غيــر المتفــرّ غ لتقليــص التكاليــف المتعلقــة
بالترخيــص ،وتيســير تســجيل أنشــطة العمــل مــن المنــزل،
مــن أجــل تشــجيع المرونــة فــي ســوق العمــل ،وبالتالــي
للداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل
توســيع فــرص العمــل ّ
(بمــا فــي ذلــك الشــباب والنســاء)»( .مذكــرة السياســات
االقتصاديــة والماليــة .١٤)2019
ويُع َتبــرُ تيســيرُ إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات رعايــة
المكــوّ َن الثانــي لتحســين ظــروف تشــغيل
األطفــال ُ
النســاء .وفــي الواقــع ،وكمــا ســبقت مناقشــته فــي
ّ
فــإن االفتقــا َر إلــى
القســم الثانــي مــن هــذا التقريــر،

خدمــات رعايــة األطفــال يُشـ ّ
ـكل عائقــً هامــً أمــام جانــب
ّ
العــرض مــن عمــل النســاء .ومــن الواضــح أن مثــل هــذا
ال ّتوســع فــي الخدمــات يقتضــي تموي ـ ً
ا حكوميــً .غيــر أن
االســتراتيجية الحاليــة تقتصــر علــى إنشــاء مراكــز لرعايــة
األطفــال فــي أماكــن العمــل ،١٥دون وضــع أولويــة للقطــاع
ُشــدد برنامــج البنــك
كمجــال لالســتثمارات العامــة .وي
ّ
الدولــي لتمويــل السياســات التنمويــة علــى الحاجــة إلــى
مواصلــة االســتثمارات العامــة حتــى فــي ســياق جهــود
ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة ،إال ّ
ينصــب علــى
أن ال ّتركيــز
ُّ
«المجــاالت التقليديــة فــي االســتثمارات العامــة» (البنــك
الدولــي:)2018 ،
«(قــرض السياســات التنمويــة ســوف) يدعــم الجهــود
الحكوميــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة عــن طريــق
التركيــز علــى الكفــاءة فــي االســتثمارات العامــة ،وضمــان
توفيــر العــدد األقصــى مــن الفــرص الســتثمارات القطــاع
الخــاص فــي المجــاالت التقليديــة لالســتثمارات العامــة،
وذلــك مــن خــال تب ّنــي نهــج تعظيــم ال ّتمويــل ألغــراض
الديــن والمطلوبــات
التنميــة ،وتحديــث ال ّنهــج فــي إدارة َّ
الطارئــة ... .ومــع انتظــار تحقيــق قــدر كبيــر مــن ضبــط
أوضــاع الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط ،مــن
المحتمــل أن يكــون الحيّــز المالــي لالســتثمارات العامــة
محــدودًا .ومــع ذلــك ،يحتــاج األردن إلــى أحجــام كبيــرة مــن
االســتثمار لتحفيــز النمــو وتحســين كفــاءة االقتصــاد .ومــن
الســعي وراء تحقيــق مكاســب الكفــاءة
الضــروري لــأردن َّ
فــي االســتثمارات العامــة ،وتحقيــق زيــادة ملموســة فــي
اعتمــاده علــى القطــاع الخــاص ،مــن خــال تفعيــل إطــار
الحوكمــة المعتمــد حديثــً إلدارة االســتثمارات العامــة
 الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .وفــيالوقــت ذاتــه ،يجــب علــى األردن إحــراز تقــدم فــي إدارة
حــدث
المطلوبــات الطارئــة ،الناشــئة كجــزء مــن نهــج ُّم
َّ
والديــن العــام».
إلدارة االســتثمارات العامــة
َّ
وكمــا تــم شــرحه فيمــا ســبق ،فــإن مــن األهميــة بمــكان
أ ّلا ُت ّ
ركــز الجهــود الراميــة إلــى تحســين كفاءة االســتثمارات
العامــة حصريّــً علــى « المجــاالت التقليديــة لالســتثمارات
العامــة « ،مثــل البنيــة التحتيــة المادّ يّــة ،بــل أيضــً علــى
وســع فــي خدمــات الرعايــة االجتماعيــة،
االســتثمار فــي ال ّت ّ
ُ
هــج
وباألخــص فــي مجــال رعايــة األطفــال .ويقتضــي ال ّن
ُ
ُمايــز بيــن الجنســين تجــاه االســتثمارات
الــذي يُفــرّ ق وي
المخصصــات
العامــة واإلنفــاق العــام تدبيــر المزيــد مــن
ّ

 ١٣انظــر هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ( )2018للمزيــد مــن النقــاش حــول
العمــل المــرن  -خيــارات إجــازات الرعايــة المرنــة للموظفيــن مــن
الذكــور واإلنــاث.
 ١٤مذكــرة السياســات االقتصاديــة والماليــة ،ملحقــة بكتــاب النوايــا إلى
الم َّ
وقــع مــن قبــل وزيــر الماليــة ومحافــظ
صنــدوق النقــد الدولــيُ ،
البنــك المركــزي ،بتاريــخ  18أبريــل  /نيســان .2019
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القطاعيــة المتوازنــة فــي الموازنــة الوطنيــة (العامــة).
ويدعــو ذلــك إلــى اتبــاع نهــج مــراعٍ للنــوع االجتماعــي عنــد
إعــداد الموازنــات العامــة علــى المســتوى االقتصــادي
الكلــي .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
أن دائــرة الموازنــة العامــة
حاولــت اعتمــاد موازنــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي
العقــد الماضــي ،مــن خــال الطلــب مــن مؤسســات
القطــاع العــام تقديــم ُملحــق منفصــل لإلنفــاق علــى
النســاء والشــباب .ولســوء الحــظ ّ
أن تلــك الجهــود قــد
فعالــة مــن خــال ضــرب بنــود اإلنفــاق
تمــت بطريقــة غيــر ّ
َّ
المتنوعــة بحصــة اإلنــاث مــن الســكان (اللجنــة الوطنيــة
األردنيــة لشــؤون المــرأة.)2019 ،
ُّ
ـد األوّ َل الــذي وُ ضعــت
ويعتبــر
األردن ،فــي الوقــت ذاتــه ،البلـ َ
فــي برنامــج القــرض الــذي منحــه لــه صنــدوق النقــد الدولي
ـروط صريحـ ٌ
شـ ٌ
ـة مراعيــة للنــوع االجتماعــي ،تقتضــي زيــادة
الدعــم للحضانــات مــن أجــل زيــادة مشــاركة اإلنــاث
تضمــن قانــون
فــي القــوى العاملــة .ومــع ذلــك ،وبينمــا
ّ
الموازنــة العامــة لســنة  2017زيـ ً
ـادة فــي دعــم الحضانــات،
أن تلــك الزيــادة كانــت ضئيلــة ،ولــن ُت ّ
إال ّ
حقــق النتائــج
ّ
تــم تحليلهــا فــي
المتوقعــة منهــا ،خصوصــً عندمــا
ّ
ســياق باقــي التخفيضــات فــي البرنامــج ،مــن حيــث دعــم
أســعار الســلع والخدمــات وفواتيــر األجــور ،واســتهداف
الحمايــة االجتماعيــة ،والضرائــب غيــر التصاعديــة (هيئــة
ـد لتلــك
األمــم المتحــدة للمــرأة .)2018 ،ونتيجــة لذلــك ،فــا ُبـ َّ
ـدى مجــرَّ د الــكالم،
المشــروطية (االشــتراطات) مــن أن تتعـ ّ
١٦
مــع الترحيــب كثيــرًا بمثــل هــذا التدبيــر .
وكجــزء مــن هــذا َّ
ّ
فــإن الحكومــة تعكــف علــى
الزخــم،
إعــداد مقترحــات  /مشــاريع قوانيــن تهــدف إلــى اإلصــاح
القانونــي بغــرض إزالــة أي تمييــز محتمــل بيــن األمهــات
واآلبــاء حيــال متطلبــات الرعايــة النهاريــة ،واســتحداث
إجــازة أبــوة .وبخصــوص مراكــز الرعايــة النهاريــة ،فقــد
ألــزم قانــون العمــل الســابق الشــركات التــي يزيــد عــدد
َ
موظفيهــا مــن اإلنــاث عــن عشــرين موظفــة بتوفيــر
ّ
ســن الخامســة ،وأقــر
الرعايــة النهاريــة لألطفــال دون
البرلمــان مؤخــرًا تعديـ ً
ُ
ا علــى القانــون ،بحيــث تط ّبــق هــذه
المــادة علــى الموظفيــن مــن كال الجنســين؛ كمــا تقتضــي
التعديــات التــي ُأدخلــت مؤخــرًا علــى قانــون العمــل قيــام

 ١٦يوجــد لــدى األردن أيضــً برنامــج لألشــغال العامــة كجــزء مــن تدابيــر
تنشــيط الدخــول إلــى ســوق العمــل .ويمكــن التوســع في اســتحداث
الوظائــف فــي هــذا البرنامــج ،لكــي يشــمل وظائــف خدمــات الرعايــة
االجتماعيــة والتدريــب .أنظــر أمثلــة مــن دول أخــرى مثــل مقدونيــا
واليونــان.
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الحكومــة باتخــاذ تدابيــر لضمــان ذلــك بالنســبة للشــركات
األصغــر حجمــً ،بحيــث يتــم توفيــر خيــارات للرعايــة
النهاريــة الفعل ّيــة لهــا داخــل المجتمــع المحلــي ،وكذلــك
التأســيس إلجــازة األبــوة (مذكــرة السياســات االقتصاديــة
والماليــة .١٧)2019
لقــد أوجــب اإلصــاح التشــريعي الــذي ُأجــري مؤخــرًا
إلغــاء جميــع اإلشــارات إلــى النــوع االجتماعــي (الجنســين)
فــي تعليمــات وزارة العمــل ،والتــي يمكــن اســتخدامها
للتمييــز ضــد النســاء .وتقتضــي إحــدى المبــادرات المتعلقــة
بالسياســات األخــرى المقترحــة لتحســين تشــغيل المــرأة
تخفيــض تكاليــف التشــغيل لفئــات خاصــة ،مثــل النســاء
والشــباب .ويقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي (فــي عــام )2019
إمكانيــة إجــراء هــذا الدعــم للتشــغيل مــن خــال تخفيــض
الضرائــب علــى الرواتــب ،وبالتحديــد خفــض اشــتراكات
الضمــان االجتماعــي ،والتــي تبلــغ حاليــً  %21,75تقريبــً فــي
األردن .وقــد يُشـ ّ
ـكل ذلــك خيــارًا سياســاتيًّا للســنوات الثــاث
ّ
إلــى الخمــس القادمــة بالنظــر إلــى أن نظــام الضمــان
االجتماعــي يتمتــع بفائــض فــي الوقــت الحالــي بنســبة
(.)%3,5
وفيمــا يتجــاوز النفقــات العامــة واإلصالحــات الهيكليــة،
هــام مــن مبــادرة ضبــط أوضــاع الماليــة
يقتضــي ُمكــوّ ن
ٌّ
العامــة إجــراء إصالحــات علــى صعيــد اإليــرادات (فــرض
ُقــدم القســم التالــي وصفــً عامــً لإلصــاح
الضرائــب) .وي ّ
الضريبــي الــذي جــرى مؤخــرًا فــي األردن ،كمــا يستكشــف
المتع ّلــق بالنــوع االجتماعــي.
أثــره ُ

 ١٧تــم إدخــال تعديــل إضافــي أيضــً بموجــب قانــون العمــل للعــام
ّ
مؤخــرًا ،أثنــاء اســتكمال هــذا التقريــر البحثــي.
 ،2019الــذي صــدر

 .4تقييم اإلصالح الضريبي
في األردن من منظور النوع
االجتماعي
-4أ .اإلطار المفاهيمي :فرض
الضرائب والمساواة بين
الجنسين
كمــا جــرت مناقشــته فــي القســم الســابق مــن هــذا
ّ
فــإن النفقــات العامــة والضرائــب المفروضــة
ال ّتقريــر،
ألجــل الحصــول علــى اإليــرادات العامــة همــا أداتــان مــن
أدوات سياســة الماليــة العامــة ،ولهمــا نواتــج توزيعيــة
تتر ّتــب علــى الدخــل .وقــد قمنــا بالفعــل بإجــراء مناقشــة
موجــزة لجانــب اإلنفــاق أعــاه .وسـي ّ
ُركز هــذا القســم علــى
جانــب الضرائــب ،وســيُجري تقييمــً للتأثيــرات التوزيعيــة
التــي يُحدثهــا اإلصــاح الضريبــي األخيــر فــي األردن علــى
ــد أحــد المحــاور الرئيســة لهــذا
الجنســين ،والــذي ي َ
ُع ُّ
ال ّتقريــر.
يمتلــك النظــام الضريبــي طاقــة كامنــة إلعــادة توزيــع
الدخــل بطريقــة ُتعـ ّـزز المســاواة عبــر الضرائــب التصاعديــة؛
بمعنــى فــرض الضريبــة علــى أصحــاب القــدرة العاليــة على
الدفــع بنســب مرتفعــة تــزداد ّ
باطــراد .وتعتمــد تصاعديــة
الضريبــة علــى جملــة مــن العوامــل :فهــي بصفــة رئيســة،
تعتبــر الضرائــب غيــر المباشــرة (ضريبــة االســتهالك) ضرائب
غيــر تصاعديــة بصــورة عامــة؛ ذلــك أنهــا ُتفــرَض كنســبة
موحــدة علــى المســتهلكين كافــة ،وال ُتفــرّ ق
ضريبيــة
ّ
بينهــم بحســب قدرتهــم علــى الدفــع .وبالنســبة إلــى أي
مســتوى معيّــن مــن النفقــات االســتهالكية الضروريــة،
ينتهــي المطــاف باألفــراد مــن أصحــاب المداخيــل
المنخفضــة بدفــع حصــة أكبــر مــن مداخيلهــم كضريبــة
مبيعــات .ويختلــف ذلــك عــن الضرائــب المباشــرة (ضريبــة
الدخــل) ،والتــي يمكــن تطبيقهــا بطريقــة تصاعديــة.
موحــدة مــن ضريبــة الدخــل،
وحتــى عنــد فــرض نســبة
ّ
ّ
المطلــق للضرائــب المدفوعــة ســيزداد مــع
فــإن المبلــغ ُ
ازديــاد الدخــل .وبصــورة عامــة ،فـ ّ
ـإن معظــم نظــم ضريبــة
الدخــل ُتط ّبـ ُ
ـق نســبًا ضريبيــة متزايــدة مــع ارتفــاع الدخــل.
وبالتالــي ،مــن المفضــل بشــكل عــام فــرض ضرائــب
مباشــرة كمصــدر رئيســي لإليــرادات الضريبيــة عوضــً عــن
ّ
شــكل ذلــك ،فــي الواقــع،
الضرائــب غيــر المباشــرة .وقــد

أحــد االنتقــادات للمقترحــات األوليــة لإلصــاح الضريبــي في
تضمنــت زيــادات فــي ضرائــب المبيعــات علــى
األردن ،والتــي
ّ
المــواد االســتهالكية األساســية ،مثــل األغذيــة والوقــود.
وفــي الجولــة الثانيــة مــن اإلصالحــات ،تــم إلغــاء مقترحــات
إضافيــة حــول الضريبــة العامــة علــى المبيعــاتّ ،
وركــز
القانــون الجديــد علــى ضرائــب الدخــل علــى الشــركات
واألفــراد.
أي إطــا ٍر يتنــاول مفهــوم الجنســين ألجــل تحليــل
ويرتكــز ُّ
الضرائــب ،بــادئ ذي بــدء ،علــى إجــراء تقييــم حــول مــا إذا
كان النظــام الضريبــي تصاعديــً (فــرض الضريبــة علــى
مــن لديهــم قــدرة أكبــر علــى دفــع ضريبــة بنســب أعلــى).
ُب فــي ذلــك إلــى ّ
أن النــوع االجتماعــي،
الســب ُ
َّ
ويعــودُ
باإلضافــة إلــى الوضــع االجتماعــي االقتصــادي ،يُعتبــران
ب ُْعــدًا متقاطعــً أساســيًا فــي أوجــه عــدم المســاواة فــي
القــدرة علــى الحصــول علــى الوظائــف (فــرص العمــل)،
والمداخيــل ،والثــروة .وهــذا يعنــي احتمــال تمثيــل النســاء
بشــكل كبيــر علــى مســتوى المرتبــة األدنــى فــي توزيــع
وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن هــذا النظــام الضريبــي
الدخــل،
ً
التصاعــدي (غيــر التصاعــدي) يفيــد (يضــر) النســاء علــى
وجــه التحديــد.
وفــي الوقــت ذاتــه ،يوجــد عــدد مــن التأثيــرات المســتقلة
والمتع ّلقــة بالنــوع االجتماعــي للسياســة الضريبيــة ،وهــذه
التأثيــرات تبــرز عمليــا بشــكل رئيســي مــن خــال تقســيم
العمــل بيــن الجنســين ،بمعنــى ال ّتموضــع الهيكلــي
للمــرأة داخــل األســرة المعيشــية  -فهــي تتو ّلــى بشــكل
ُ
وتموضــع
رئيســي المســؤولية عــن العمــل مــن دون أجــر،
الرجــل فــي ســوق العمــل – وهــو يتو ّلــى بشــكل رئيســي
المســؤولية عــن العمــل المدفــوع األجــر .ونتيجــة لذلــك،
ّ
فــإن التحليــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي يتط ّلــب
الذهــاب بعيــدًا عــن التقييــم التقليــدي لتصاعديــة الضريبــة
المفروضــة علــى «دخــل (األســرة المعيشــية)» .ويرتكــز
اإلطــار المفاهيمــي الموصــوف أدنــاه لتقييــم مضاميــن
النــوع االجتماعــي لإلصــاح الضريبــي فــي األردن علــى
عمــل رائــد قــام بــه غــراون وفالوديــا ( )2010وستوتســكي
وآســجيدتش (.)1997
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ويُفــرّ ق تحليــل الضرائــب مــن منظــور النــوع االجتماعــي
ّ
والمخفــي) ألحــد
(الظاهــر
بيــن االنحيــاز الصريــح والضمنــي
َ
الصريــح إلــى أحــد
الجنســين دون اآلخــر .إذ يشــير االنحيــاز ّ
الجنســين دون اآلخــر ،إلــى ال ُّن ُ
ظــم الضريبيــة التــي تعامــل
الرجــال والنســاء بطريقــة مختلفــة ،وهــي موجــودة
فــي الغالــب فــي الضرائــب المباشــرة :ضريبــة الدخــل
الشــخصي .وعلــى ســبيل المثــال ،وجــود نظــام ضريبــي
للمعيــل من الذكــور بالحصــول علــى اإلعفاء
يســمح فقــط ُ
للمك َّلفــات
المعاليــن ،ولكنــه ال يســمح بذلــك ُ
علــى أســاس ُ
ـم فيــه حظــر التمييــز بيــن
ـد الــذي يتـ ّ
مــن النســاء .وإلــى الحـ ّ
الجنســين (وغيــره) دســتوريًا فــي معظــم البلــدان ،يعتبــر
هــذا التمييــز الصريــح نــادرًا نســبيًا .ومــع ذلــك ،وكمــا ســتتم
يتضمــن
مناقشــته أدنــاه فــي حالــة األردن ،وحتــى عندمــا ال
ّ
ً
ً
لغــة تمييزيــة بيــن الجنســين ،إال
صراحــة
قانــون الضريبــة
ّ
ُشــكل التفســير الواســع
أنــه عنــد التطبيــق ،يُمكــن أن ي
«المعيــل» ،مــن حيــث األســرة األبويــة»
االنتشــار لمفهــوم ُ
الصريــح.
مصــدرًا للتمييــز َّ
ُ
األشــكال الضمنيــة لالنحيــاز إلــى أحــد الجنســين
و ُتع َتبــرُ
دون اآلخــر هــي األكثــر شــيوعًا ،حيــث يبــدو قانــون
محايديــن ،ولكــن بالنظــر إلــى الفجــوات
الضريبــة وتنفيــذه
َ
الهيكليــة بيــن الجنســين فــي التشــغيل ،واألجــور ،وملكيــة
الثــروة ،فقــد تكــون لنظــام ضريبــي معيَّــن آثــا ٌر مختلفــة
علــى الرجــال والنســاء .ومــن األمثلــة الشــائعة نظــم
تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة ،بشــكل منفصــل أو مشــترك
ـب متطلبــات التقديــم
لضريبــة الدخــل الشــخصي .إذ ُت ِ
وجـ ُ
المشــترك انحيــازًا ضمنيــً ألحــد الجنســين دون اآلخــر،
حيــث ُتفــرَض الضريبــة علــى أصحــاب الدخــل الثانــوي
(وهــم مــن النســاء بشــكل رئيســي) ،بنســبة ضريبيــة
هامشــية مرتفعــة ،مقارنـ ً
ـة مــع أصحــاب الدخــل الرئيســي.
وذلــك يفــرض عامــ ُ
ا ُمثبطــً لقــرارات النســاء المتع ّلقــة
ـجع األســر ذات المعيل
بالمشــاركة فــي ســوق العمل ويشـ ّ
الواحــد (الذكــر) علــى حســاب األســر الثنائيــة الدخــل
ّ
فــإن الضرائــب النوعيــة “schedular
مــن الزوجيــن .وبالمثــل،
 ،”taxationبمعنــى تمييــز ضريبــة الدخــل الشــخصي بحســب
مصــدر الدخــل (فــرض نســب ضريبيــة مختلفــة علــى األجــر،
ـة بالعمــل للحســاب الخــاص ،ومقارنـ ً
مقارنـ ً
ـة مــع الدخــل
مــن اإليجــار  /الفوائــد) يُمكــن أن تســتلزم حــدوث تأثيــرات
فــي النــوع االجتماعــي ،بالنظــر إلــى ّ
أن النســاء والرجــال
١٨
لديهــم أنمـ ٌ
ـاط مختلفــة مــن التشــغيل والملكيــة  .فعلــى
ســبيل المثــال ،وبالنظــر إلــى قلــة احتماليــة حصــول المــرأة
علــى دخــل مــن اإليجــار  /الفوائــد ،مــن المحتمــل أن تزيــد

 ١٨إن البديــل عــن «الضرائــب النوعيــة» هــو «الضرائــب العامــة» حيــث يتــم
تطبيــق القواعــد وال ّنســب ذاتهــا بطريقــة مســتقلة عــن مصــدر
الدخــل.
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(تقلــل) الضرائــب المرتفعــة (المنخفضــة) علــى الدخــل
مــن اإليجــار  /الفوائــد مــن الضريبــة المســتحقة علــى
ً
مقارنــة بالنســاء.
الرجــال
ٌ
مثــال شــائع آخــر علــى االنحيــاز الضمنــي إلــى أحــد
وثمــة
ّ
الجنســين دون اآلخــر تنطــوي علــى فــرض ضرائــب غيــر
مباشــرة .فالضرائــب غيــر المباشــرة ،أي ضريبــة المبيعــات
أو االســتهالك علــى وجــه التحديــد ،تعتبــر بشــكل عــام
َ
ــدر
ضرائــب غيــر تصاعديــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
وبالق ْ
ُّ
تتركــز فيــه النســاء فــي الطــرف األدنــى (المرتبــة
الــذي
الدنيــا) لعمليــة توزيــع الدخــل ،فمــن المحتمــل أن
ينطــوي النظــام الضريبــي الــذي يعتمــد علــى الضرائــب
غيــر المباشــرة علــى انحيــاز ضمنــي ألحــد الجنســين دون
اآلخــر فيمــا يتعلــق بفــرض ضرائــب بنســب مرتفعــة علــى
ّ
شــكل
مداخيــل النســاء .ومــن المحتمــل كذلــك أن ُت
ضرائــب المبيعــات التــي ُتفــرض علــى الســلع االســتهالكية
األساســية عبئــً أثقــل علــى كاهــل النســاء بالنظــر إلــى
أدوارهــن التقليديــة كمقدمــات رعايــة رئيســيات فــي
العائلــة .وإضافــة إلــى ذلــك ،وبالنظــر إلــى االختالفــات
بيــن الجنســين فــي مجــال ســلوك اإلنفــاق (يوفــر العمــل
التجريبــي فــي أنحــاء العالــم أدلـ ً
ـة علــى أن النســاء ينفقــن،
ً
ّ
حصــة أكبــر مــن مداخيلهــن علــى رفاهــة
بشــكل عــام،
األطفــال والعائلــة ،بينمــا ينفــق الرجــال بشــكل أكبــر
نســبيًا علــى اســتهالك الســلع الكماليــة) ،فمــن المحتمــل
أيضــً أن يكــون لضرائــب المبيعــات علــى مختلــف الســلع
االســتهالكية أثــر تفاضلــي (متمايــز أو متغايــر) مختلــف
علــى الجنســين .واســتنادًا إلــى هــذا الواقــع ،يمكــن أن
ُتشـ ّ
ً
أداة لتحقيــق نواتــج
ـكل الضرائــب غيــر المباشــرة أيضــً
تحقــق المســاواة بيــن الجنســين .ومــن األمثلــة الجيــدة
علــى ذلــك مــا هــو مطبــق فــي جنــوب أفريقيــا؛ إذ تخضــع
الســلع الغذائيــة األساســية والبرافيــن (الكيروســين أو
الــكاز ،مصــدر الطاقــة الرئيســة لألعمــال المنزليــة ،مثــل
الطبــخ) إلــى نســبة الضريبــة الصفريــة (صفــر ضرائــب)
ً
مقارنــة مــع فــرض ضرائــب مرتفعــة علــى المشــروبات
(كاســيل.)2012 ،
الكحوليــة والتبــغ
َ
وي ّ
ُركــز القســم التالــي علــى تحليــل لإلصــاح الضريبــي فــي
األردن مــن منظــور النــوع االجتماعــي (الجنســين) ،كان قــد
ُأجــري فــي فتــرة عامــي  2018و  ،2019وعلــى وجــه الخصــوص،
التعديــات فــي ضريبــة الدخــل الشــخصي .وســوف نضــع
التحليــل ضمــن اإلطــار المفاهيمــي المذكــور أعــاه لإلجابــة
عــن األســئلة التاليــة:

.1

هــل تتضمــن قوانيــن الضريبــة فــي األردن أي تمييــز
صريــح بيــن الجنســين؟

 .2هــل يتــم تقديــم إقــرار ضريبــة الدخــل الشــخصي
بشــكل مشــترك أم فــردي؟
.3

.4

.5

.6

-٤ب .اإلصــاح الضريبــي الــذي جرى
مؤخرًا فــي األردن

دخــل قانــون الضريبــة الجديــد رقــم  ،38الــذي أقــره
ـدل
المعـ ِّ
هــل مــن المحتمــل أن ُتــؤدّ ي ال ّتغييــرات التــي جــرت البرلمــان األردنــي بتاريــخ  2ديســمبر  /كانــون األولُ ،
مؤخــرًا علــى ســقوف اإلعفــاء وعلــى إعــادة تنظيــم لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم  34لســنة  ،2014حيّــز التنفيــذ
الشــرائح الضريبيــة ،إلــى إحــداث أثــ ٍر تفاضلــي مــن الدخــل علــى الشــركات .كمــا تــم رفــع نســبة ضريبــة
حيــث الضرائــب المســتحقة علــى النســاء مقارنـ ً
ـم تأسيســها فــي المناطــق
ـة مــع الدخــل علــى الشــركات التــي تـ ّ
التنمويــة مــن  %5إلــى  ،%10باســتثناء تلــك التــي تمــارس
الرجــال؟
أنشــطة الصناعــات التحويليــة (ســتبقى تخضــع لضريبــة
كيــف يؤثــر تخفيــض ســقوف اإلعفــاء لضريبــة الدخــل
المعــدل
دخــل الشــركات بنســبة  .١٩)%5كمــا أدخــل القانــون ُ
الشــخصي وإعــادة تنظيــم الشــرائح الضريبيــة علــى
«ضريبــة المســاهمة الوطنيــة» ،علــى الدخــل الخاضــع
الضريبــة المســتحقة علــى مختلــف أنــواع األســر مــن
لجميــع األشــخاص االعتبارييــن واألفــراد بنســب محــددة،
حيــث:
وذلــك اعتمــادًا علــى نــوع القطــاع  /نــوع ال ّنشــاط .ففــي
أ .اإلنصــاف الرأســي/العمودي (فــرض الضريبــة حالــة األفــراد ،يتــم فــرض نســبة ثابتــة قدرهــا  %1فقــط
بنســبأعلــىعلــىأصحــابالمداخيــلالمرتفعــة)؟ علــى أصحــاب المداخيــل المرتفعــة ،التــي تتجــاوز 200,000
ب .اإلنصــاف األفقــي (فــرض الضريبــة علــى األســر دينــار أردنــي ســنويًا .وفــي حالــة الشــركات ،يتــم تطبيــق
موحــد علــى الجميــع بنســب ثابتــة
المتماثلــة فــي الدخــل ذاتــه ،لكــن مــع اختالفــات هــذه الضريبــة بشــكل
ّ
فــي النــوع االجتماعــي وتكويــن التشــغيل بنســب مختلفــة اعتمــادًا علــى القطــاع (تتــراوح مــا بيــن  %7فــي
قطــاع التعديــن ،إلــى  %2فــي قطــاع االتصــاالت والتأميــن؛
مختلفــة)؟
ـب تركيــز
 %1فــي معظــم القطاعــات األخــرى) .وبينمــا ينصـ ُّ
ج .علــى وجــه التحديــد ،هــل تعانــي األســر الثنائيــة
هــذا التقييــم علــى اإلصــاح الضريبــي المتعلــق بضريبــة
الدخــل (مــن الزوجيــن) ،أو األســر المعيشــية التــي
ً الدخــل الشــخصي مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،فإننــا
تعيلهــا ُأ ّم عزبــاء مــن مزايــا ضريبيــة ســلبية ،مقارنــة
يجــب أن نالحــظ بــأن ضريبــة المســاهمة الوطنيــة الثابتــة
مــع األســر المعيشــية التقليديــة التــي يعيلهــا
ّ
(يعــزز
علــى الشــركات ربمــا يكــون لهــا أثــر غيــر تصاعــدي
ذكــر؟
أوجــه انعــدام المســاواة) حيــث ُتفــرض علــى الشــركات
هــل توجــد أي تأثيــرات خاصــة بالنــوع االجتماعــي الصغيــرة والمتوســطة نفــس النســبة الضريبيــة التــي
للضرائــب غيــر المباشــرة بالنظــر إلــى أنمــاط اإلنفــاق ُتفــرَض علــى الشــركات الكبيــرة .وبالنظــر إلــى احتماليــة
ّ
اطــاع النســاء بــإدارة شــركات صغيــرة ،فــإن ذلــك قد يشــير
لــدى النســاء والرجــال؟
أيضــً إلــى انتشــار أثــر ناجــم عــن منظــور النــوع االجتماعــي.
مــا الــذي يكشــفه إجــراء اســتعراض عــام للنظــام
الضريبــي مــن حيــث كفــاءة تحســين اإليــرادات،
ّ
ويوضــح الجــدول ( )4أدنــاه ال ّتغييــرات فــي ضريبــة الدخــل
واالعتمــاد النســبي علــى الضرائــب المباشــرة ،بالمقارنــة
ويتضمــن دخــل الفــرد جميــع أشــكال الدخــل
الشــخصي.
ّ
مــع الضرائــب غيــر المباشــرة ،وتصاعديــة الضريبــة؟
المتأتــي مــن الرواتــب ،واإليجــار ،والخدمــات ،واألنشــطة
التجاريــة ،وأي دخــل آخــر خاضــع للضريبــة مــع األخــذ بعيــن
المطلقــة ُتفــرَض علــى عــدد مــن
االعتبــار أن الضريبــة ُ
أنــواع الدخــل (الفوائــد علــى اإليداعــات البنكيــة ،والجوائــز،
واليانصيــب) .٢٠كذلــك تتضمــن التعديــات علــى ضريبــة
الدخــل الشــخصي خفــض ســقف اإلعفــاء الســنوي،

ويتضمــن القانــون
ابتــداء مــن  1ينايــر  /كانــون الثانــي .2019
ّ
ً
الجديــد تخفيــض ســقوف اإلعفــاءات ،وزيــادة النســب
الضريبيــة علــى الدخــل الشــخصي ودخــل الشــركات.
تمــت زيــادة نســبة ضريبــة الدخــل علــى الشــركات
حيــث ّ
العاملــة فــي القطــاع الصناعــي مــن  %14إلــى  ،%20باســتثناء
تلــك العاملــة فــي قطاعــات محــددة ،مثــل صناعــة األدوية
والمالبــس ،والتــي تخضــع لتخفيضــات علــى ضريبــة

 ١٩لالســتفادة مــن نســبة الـــخمسة بالمئــة ( )%5علــى ضريبــة الدخــل
ـم أداؤهــا فــي
علــى الشــركات ،يجــب أن ُتســهم األنشــطة التــي يتـ ّ
زيــادة تصاعديــة بنســبة  %30مــن «قيمــة» المنتجــات المشــتراة محليــً
(يتــم فــي العــادة تأكيــد مقــدار الزيــادة فــي «القيمــة» مــن قبــل وزارة
الصناعــة والتجــارة).
الفوائــد والدخــل الــذي يســتلمه األشــخاص
 ٢٠تعفــى مــن الضرائــب
ُ
الطبيعيــون مــن أربــاح الحصــص واألســهم التــي توزعهــا كل
مــن الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة وشــركات التضامــن
والشــركات المســاهمة العامــة والخاصــة المقيمــة فــي المملكــة
(بيــان خطــي لدائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات ،وزارة الماليــة ،يونيــو /
حزيــران .)2019

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٢٣

إلــى جانــب إعــادة تنظيــم الشــرائح الضريبيــة والنســب
المطبّقــة .ووفقــً لذلــك ،فقــد تــم خفــض
الضريبيــة ُ
اإلعفــاء الســنوي لضريبــة الدخــل الشــخصي لألفــراد
والمعاليــن مــن  12,000دينــار أردنــي إلــى  10,000دينــار
المقيميــن
ُ
أردنــي للعــام  ،2019ثــم إلــى  9,000دينــار أردنــي للســنوات
المعــال»
التاليــة (المــادة  9أ  1 -و أ  .)2 -وي ّ
ُعــرف «الشــخص ُ
المك ّلــف أو أطفالــه أو أســافه أو أقاربــه حتــى
بأنــه « زوج ُ
َّ
ُ
الدرجــة الثانيــة الذيــن يتولــى المكلــف اإلنفــاق عليهــم»
ّ
فــإن
(وزارة الماليــة األردنيــة ،2019 ،الصفحــة  .)3وبالتالــي،
الدخــل الــذي
اإلعفــاء الفعلــي فــي العــام  2019لصاحــب ّ
ٌ
عــال واحــد  20,000دينــار أردنــي ( 10,000دينــار أردنــي
لديــه ُم
للمعاليــن) و  18,000دينــار
لألفــراد و  10,000دينــار أردنــي أخــرى ُ
أردنــي لجميــع الســنوات التاليــة.
كمــا تــم تعديــل اإلعفــاء اإلضافــي علــى ال ّنحــو التالــي،
المك ّلــف مقابــل
شــريطة إبــراز أدلــة ثبوتيــة مــن قبــل ُ
نفقــات العــاج الطبــي والتعليــم واإليجــار وفوائــد قــروض
اإلســكان والمرابحــة .وفــي الســابق ،كان حجــم هــذا
اإلعفــاء يصــل إلــى  4,000دينــار أردنــي للمكلــف .ويحــدد
القانــون الجديــد إعفــاءات مقابــل نفقــات محــددة بعينهــا
ـداء مــن العــام  2020وعلــى النحــو
ُ
للمك ّلــف والمعاليــن ابتـ ً
٢١
التالــي (المــادة  9أ : )3 -

•
• زوج المكلف 1,000 :دينار أردني
• كل طفــل للمكلــف 1,000 :دينــار أردنــي لــكل
المكلف 1,000 :دينار أردني

طفــل ،وبحــد أقصــى  3,000دينــار أردنــي.
ويســتطيع األزواج االختيــار مــا بيــن تقديــم إقراراتهــم
ً
صراحــة
وينــص القانــون
بشــكل منفصــل أو مشــترك،
ُّ
علــى عــدم جــواز التقديــم المشــترك إال بموافقــة األزواج.
المك َّلــف بموجــب كال القانونيــن:
ويعتبــر تعريــف مصطلــح ُ
القديــم والجديــد ،حياديــً بيــن الجنســين .ولكــن ،قبــل
التعديــل ،كان التطبيــق تمييزيــً حيــث كان باإلمــكان
المعيلــة مــن الحصــول علــى شــهادة معيــل (أو
حرمــان ُ
«شــهادة عائــل») مــن دائــرة قاضــي القضــاة للمحاكــم
الشــرعية .وبموجــب التطبيــق قبــل إجــراء اإلصــاح ،كانــت
المــرأة تحصــل علــى شــهادة المعيــل علــى أســاس إثبــات
المعيــل الوحيــد فــي األســرة ،بمعنــى أن يكــون
أنهــا ُ
زوجهــا أو طليقهــا (إذا كانــت مطلقــة) أو والدهــا  /أخوهــا
عاطلــون عــن العمــل ،وليــس لديهــم أي مصــدر دخــل
علــى اإلطــاق ،أو تكــون أرملــة مــع عــدم وجــود معيــل
فــي العائلــة .وبالرغــم مــن اللغــة الحياديــة بيــن الجنســين
فــي القانــون القديــم ،فقــد تــم تطبيــق هــذا الشــرط مــن
قبــل الســلطات الضريبيــة علــى النســاء (بعكــس الرجــال)
 ٢١لالســتفادة مــن نســبة الـــخمسة بالمئــة ( )%5علــى ضريبــة الدخــل
ـم أداؤهــا فــي
علــى الشــركات ،يجــب أن ُتســهم األنشــطة التــي يتـ ّ
زيــادة تصاعديــة بنســبة  %30مــن «قيمــة» المنتجــات المشــتراة محليــً
(يتــم فــي العــادة تأكيــد مقــدار الزيــادة فــي «القيمــة» مــن قبــل وزارة
الصناعــة والتجــارة).
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وعلــى أســاس قانــون األحــوال الشــخصية ،والــذي يفتــرض
آخــر أن المعيــل الرئيســي ذكـرٌ ،حتــى لــو كان هنالــك نســاء
عامــات فــي األســرة المعيشــية.٢٢
ومــع التعديــل األخيــر ،فقــد أصبــح هنالــك اآلن إقــرار صريــح
ّ
وبحقهــا فــي الحصــول علــى
المعيلــة»،
«المك َّلفــة ُ
بوجــود ُ
اإلعفــاءات بموجــب الفقــرة الجديــدة (هـــ) مــن المــادة .9
وبموجــب القانــون الجديــد ،وفــي حالــة األســر المعيشــية
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،يعــود القــرار إلــى الزوجيــن
مــن حيــث حصــول أحدهمــا علــى إعفــاء المعيــل أو إعفــاء
المعيلــة ،أو تقاســم الزوجيــن اإلعفــاء معــً .ويتــم تقاســم
ُ
اإلعفــاء باالعتمــاد علــى النســبة المئويــة لإلعالــة (شــريطة
تقديــم إيصــاالت  /وثائــق ُم ّ
يتــم
عــززة)؛ وخــاف ذلــك،
ّ
المعيليــن .وفــي الحالــة
تقاســم اإلعفــاء بال ّتســاوي بيــن ُ
ً
ُّ
مطلوبــة ،وال يــزال قانــون
تظــل شــهادة المعيــل
األولــى،
ّ
األحــوال الشــخصية يحصــرُ الثغــرة المتعلقــة بتعريــف
وضــع المعيــل فــي الرجــال .
وتتعلــق إحــدى الجوانــب األخــرى اإلشــكالية فــي القانــون
فــي النــص علــى الحــد األقصــى لمجمــوع اإلعفــاءات الــذي
يســتطيع «»الزوجــان» مجتمعيــن االســتفادة منــه عنــد
التقديــم ،ســوا ٌء أكان ذلــك بشــكل مشــترك أم منفصــل
(المــادة  9ب  .)1 -فبموجــب قانــون  ،2014تــم تحديــد هــذا
الســقف عنــد  28,000دينــار أردنــي ،وتــم خفضــه أكثــر إلــى
عــدل فــي العــام
الم ِّ
 23,000دينــار أردنــي بموجــب القانــون ُ
( 2018وزارة الماليــة األردنيــة  ،2019الصفحــة  .)12غيــر أ ّنــه ال
تضــم عــدة
يوجــد ســقف أعلــى لألســر المعيشــية التــي
ّ
مكلفيــن غيــر الزوجيــن .فعلــى ســبيل المثــال ،بالنســبة
ألي أســرة معيشــية تضــم ُمك ّلفيــن يتأ ّلفــون مــن زوج
عامــل وزوجــة معالــة ،باإلضافــة إلــى صاحــب أجــر ثانــوي
مثــل االبــن  /االبنــة أو أي فــرد آخــر فــي العائلــة يعيــش فــي
نفــس األســرة المعيشــية ،فــا يوجــد ســقف مفــروض
علــى إعفاءاتهــم الجماعيــة المشــتركة .ومــع ذلــك ،إذا
كان الزوجــان يعمــان ويقدمــان اإلقــرار ٌّ
كل علــى انفــراد،
ّ
فــإن بإمكانهــم المطالبــة بإعفــاءات تصــل فــي حدهــا
األقصــى إلــى  23,000دينــار أردنــي .٢٤وقــد كانــت هنالــك
ّ
انتقــادات مفادهــا ّ
ُشــكل تمييــزًا ضــد
أن هــذا التدبيــر ي
األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،مــع
ضــرورة إلغــاء الســقف لإلعفــاءات المجتمعــة لــأزواج.

 ٢٢مالحظــات حــول مســودة التقريــر مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة األردنية
لشــؤون المــرأة.
 ٢٣المصدر ذاته.
 ٢٤يتمثــل تفســير شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــر للقانــون الجديــد
ــد
( ،)http://taxsummaries.pwc.com/ID/Jordan-Individual-Deductionsوالــذي ي َ
ُع ُّ
مــن المصــادر المســتخدمة فــي هــذا التقريــر لتقييــم التغييــرات
بموجــب اإلصــاح ،فيمــا يلــي« :ال يجــوز أن يتجــاوز الحــد األقصــى
لمجمــوع اإلعفــاءات التــي يســتطيع المكلــف (أو األســرة المعيشــية
للمكلفيــن) بشــكل جماعــي  23,000دينــار أردنــي» .رغــم ذلــك ،وفــي
الترجمــة اإلنجليزيــة للقانــون الجديــد علــى الموقــع اإللكترونــي
لــوزارة الماليــة ( ،)https://www.istd.gov.jo/English/Legislations/Laws.aspxفــإن
الحــد األقصــى متــاح فقــط لــأزواج بموجــب المــادة  - 9ج.

الجدول :4
تم على ضريبة الدخل الشخصي في العام 2018
اإلصالح الذي ّ

القانون السابق

القانون الجديد
2019

 2020فصاعدًا

اإلعفاء الشخصي

 12,000دينار أردني

 10,000دينار أردني

 9,000دينار أردني

إعفاء المعالين

 12,000دينار أردني

 10,000دينار أردني

 9,000دينار أردني

األزواج

تقديم اإلقرار بشكل مشترك أو منفصل.
نص صريح بعدم جواز تقديم إقرار مشترك دون الحصول على موافقة األزواج (المادة  9ب)2-
«بالمك ّلفة المعيلة» وحقها في
إقرار صريح
ُ
الحصول على اإلعفاء (المادة  9هـ)
في حال تعدد وجود أكثر من مكلف
معيل ،يتم تقسيم إعفاء المعالين حسب
نسبة اإلعالة (شريطة تقديم فواتير /
مستندات معززة)؛ وإال فإنه يتم تقاسمها
بالتساوي بين المعيلين.

(المعيل)
المك َّلف
ُ
تعريف ُ

تعريف محايد بين الجنسين للمكلف.
عند التطبيق ،ال تستطيع المرأة الحصول
على «شهادة معيل» من قبل مكتب تسجيل
األسرة كمعيلة (والمطلوبة كإثبات من قبل
السلطات الضريبية)؛ وبالتالي قد ُتحرم من
الحصول على إعفاءات المعالين.25

المعال
تعريف ُ

زوج المكلف أو أوالده أو أسالفه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف اإلنفاق
عليهم.

اإلعفاءات اإلضافية
للمصروفات

 4,000دينار أردني لكل مكلف لنفقات العالج
الطبي ،والتعليم ،واإليجار ،وفوائد قروض
اإلسكان والمرابحة ،والخدمات الفنية
.والهندسية والقانونية

سقف مجموع اإلعفاءات لألسر يصل مجموع اإلعفاءات لألزواج كحد أقصى
المكلفين  28,000دينار أردني
المعيشية المتعددة ُ

الشرائح الضريبية

 1,000دينار أردني للفرد 1,000 ،دينار أردني
للزوج 1,000 ،دينار أردني لكل طفل وبحد
أقصى  3,000دينار أردني لمصروفات
العالج الطبي ،والتعليم ،واإليجار ،وفوائد
قروض اإلسكان والمرابحة (تم حذف
).الخدمات األخرى في القانون الجديد
يصل مجموع اإلعفاءات لألزواج كحد
أقصى  23,000دينار أردني

 %7على أول  10,000دينار أردني

 %5على كل دينار أردني من الخمسة آالف
دينار أردني األولى
 %10على كل دينار أردني من الخمسة آالف
دينار أردني التالية

 %14على العشرة آالف ( )10,000دينار أردني
التالية

 %15على كل دينار أردني من الخمسة آالف
دينار أردني التالية
 %20على كل دينار أردني من الخمسة آالف
دينار أردني التالية

 %20على المبالغ التي تتجاوز  20,000دينار
أردني

 %25على المبالغ التي تتجاوز  20,000دينار
أردني ولغاية  1مليون دينار أردني
 %30للمبالغ التي تتجاوز  1مليون دينار أردني
ضريبة مساهمة وطنية جديدة بنسبة %1
للمبالغ التي تتجاوز  200,000دينار أردني

المصــدر :تــم تجميــع وإعــداد هــذه المعلومــات مــن قبــل المؤلفيــن مــن شــركة إيرنســت آنــد يونــغ ( ،)2018شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــر ( ،)2018وزارة
الماليــة األردنيــة (.)2019

 ٢٥المصدر ذاته.
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لقــد َت َّ
مثـ َ
ـل الحافــز وراء إصــاح ضريبــة الدخــل فــي العــام
 2018فــي توســيع القاعــدة الضريبيــة بالنظر إلــى أن الغالبية
العظمــى مــن المواطنيــن األردنييــن ظ ّلــوا غيــر خاضعيــن
الســقوف
لضريبــة الدخــل .فبالرغــم مــن تخفيــض ّ
الضريبيــة ،وإعــادة تنظيــم الشــرائح الضريبيــة نحــو نســب
ضريبيــة أعلــى ،إال ّ
أن التقديــرات مــن مصــادر مختلفــة
تشــيرُ إلــى أن غالبيــة األردنييــن ســيبقون خــارج نظــام
ضريبــة الدخــل الشــخصي الصافيــة .وتشــير التقديــرات
إلــى ّ
أن ( %90مؤسســة فريــدرش إيبــرت شــتف ُتنغ “”FES
 )2018إلــى ( %92صنــدوق النقــد الدولــي )2019 ،مــن جميــع
األردنييــن ســيبقون معفييــن مــن الضرائــب المباشــرة
ً
مقارنــة مــع إعفــاء نحــو %95
بموجــب القانــون الجديــد
تتضمــن هــذه التقديــرات
بموجــب القانــون القديــم .وال
ّ
تفاصيــل حســب النــوع االجتماعــي ،وهــي ُتشــكل إحــدى
االســتنتاجات التــي يــرد ذكرهــا فــي القســم الفرعــي
التالــي .ورغــم ذلــك ،يعتبــر مؤيــدو اإلصــاح الضريبــي
بأنــه خطــوة بالغــة األهميــة نحــو األمــام لضمــان المزيــد
مــن االســتدامة والعدالــة للنظــام الضريبــي ،كونــه
يُّحــوّ ل عــبء التعديــل بعيــدًا عــن االســتهالك (والــذي مــن
المحتمــل أن يُلحــق الضــرر بفئــات الدخــل المتدنــي) ،وتجــاه
مــن لديهــم قــدرة أكبــر علــى الدفــع .وبالرغــم مــن هــذه
الجهــود ،ال تــزال الضرائــب فــي األردن تعتمــد بصــورة
كبيــرة علــى ضرائــب المبيعــات ،والتــي تشـ ّ
ـكل علــى األقــل
ثلثــي اإليــرادات (مؤسســة فريــدرش إيبــرت شــتفتونغ ،2018
الصفحــة .)29
كذلــك ينطــوي اإلصــاح الضريبــي علــى تركيــز كبيــر
علــى زيــادة الكفــاءة فــي التحصيــل الضريبــي مــن خــال
مشــاريع لتحســين االلتــزام (االمتثــال) الضريبــي (مثــل
تشــديد العقوبــات علــى عــدم االلتــزام «عــدم االمتثــال»).
ومــن المتوقــع أن يــؤدي اإلصــاح إلــى زيــادة اإليــرادات
الضريبيــة مــن خــال عائــد دائــم يبلــغ نحــو  %0,8مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وذلــك مــن خــال توســيع القاعــدة
الضريبيــة لضريبــة الدخــل الشــخصي ( )%0,2والشــركات
( )%0,5واتخــاذ تدابيــر نحــو خفــض التهــرب الضريبــي ()%0,1
(صنــدوق النقــد الدولــي .)2019 ،ويرتكــز أحــد التدابيــر
يتضمــن أيضــً عقوبــات
الجديــدة لاللتــزام الضريبــي ،والــذي
ّ
بالحبــس (المــادة  )66علــى عــدد مــرات جرائــم عــدم
االلتــزام ،وليــس مبلــغ ال ّتهــرّ ب الضريبــي .وبالنظــر إلــى أن
العقوبــة ُتفــرض بمعــزل عــن مبلــغ التهــرب الضريبــي،
فإنهــا تأتــي فــي صالــح أصحــاب الدخــل المرتفــع ،ومــن
لديهــم فــي العــادة المزيــد مــن القــدرة علــى اإلدارة
الماليــة الرتــكاب التهــرب الضريبــي.
لقــد تــم كذلــك إجــراء تعديــات علــى الضريبــة العامــة
تضمنــت
علــى المبيعــات فــي العاميــن  2017و  .2018وقــد
ّ
ـاء تدريجيــً لإلعفــاءات ،وزيــادة نســب ضريبــة
التعديــات إلغـ ً
المبيعــات علــى مــواد خــاف الســلع الغذائيــة األساســية
ومســتلزمات الصحــة والتعليــم ،وذلــك بهــدف تخفيــض

٢٦

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

األثــر علــى الفقــراء .وقــد تــم إعفــاء الشــرائح األدنــى فــي
اســتهالك األســر المعيشــية مــن تطبيــق اآلليــة التلقائيــة
لتعديــل تعريفــة الكهربــاء .وتمــت زيــادة ضريبــة المبيعــات
مــن  %8 - %0إلــى  %16 - %10علــى العديــد مــن المــواد
االســتهالكية بمــا فــي ذلــك األغذيــة واألشــربة .فقــد تــم
رفــع ضريبــة المبيعــات علــى منتجــات األلبــان المعبــأة،
ً
مقارنــة مــع  .%4 - %0وبقيــت
والبيــض ،والفواكــه إلــى %10
ضريبــة المبيعــات علــى ســلع غذائيــة أساســية مثــل
الســكر ،واألرز ،والطحيــن ،وزيــت الطهــي ،ولحــم الغنــم،
ولحــم العجــل ،والدجــاج ،واألســماك ،والحليــب الطــازج،
والشــاي علــى حالهــا عنــد ( %0أيضــً بهــدف تشــجيع اإلنتــاج
المحلــي) (وزارة الزراعــة األمريكيــة.)2018 ،

-٤ج .إصالح ضريبة الدخل الشخصي
من منظور النوع االجتماعي
حســب خيــر علمنــا ،فـ ّ
ـإن تحليــل النــوع االجتماعــي الوحيــد
لإلصــاح الضريبــي األخيــر فــي األردن جــاء فــي ملخــص
سياســات مــن قبــل إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي
علــى أســاس مشــروع قانــون اإلصــاح الضريبــي قبــل
إقــراره مــن قبــل البرلمــان فــي أواخــر العــام  .2018وفيمــا
يلــي عــرض للتقييمــات الرئيســة لملخــص السياســات
(قلعــة الكــرك  ،2018الصفحــة :)2
المعيلــة فــي مشــروع القانــون؛
 .1االفتقــار إلــى تعريــف ُ
حيــث ال يشــير المشــروع إلــى كيفيــة حســاب اإلعفاءات
أو الضرائــب علــى هــذه الفئــة مــن المكلفيــن ،وال توجــد
المط َّلقــة أو األرملــة التــي ُتعيــل
أحــكام بشــأن المــرأة ُ
والديهــا.
 .2ال يتضمــن مشــروع القانــون أي إشــارة مباشــرة إلــى
النــوع االجتماعــي ،باســتثناء اإلشــارة فــي حالــة
اإلقــرار الضريبــي ،وتــم إلغــاء النــص بشــأن الموافقــة
نصــتعليــهالقوانيــنالســابقة.
المشــتركةخالفــًلمــا ّ
 .3تنفــق النســاء فــي العــادة أكثــر (مــن الرجــال) علــى
الســلع الخاضعــة للضريبــة العامــة علــى المبيعــات،
حيــث تقــوم النســاء فــي الغالــب بشــراء المســتلزمات
المنزليــة ،والمالبــس ،ومســتحضرات التجميــل،
واأللعــاب .وكنتيجــة لذلــك ،تتأثــر النســاء بصــورة أكبــر
(مــن تأ ُّثــر الرجــال) بالضرائــب؛ أل ّنهــن يدفعــن ضريبتــي
الدخــل والمبيعــات.
 .4يتعــارض مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل مــع خطــة
التحفيــز االقتصــادي ،وخصوصــً بالنســبة إلــى للنســاء،
وذلــك ألن معظــم المشــاريع الداعمــة للنســاء غيــر
معفيــة ضريبيــً ،ممــا يدفــع النســاء إلــى ال ّتخ ّلــي
عــن البحــث عــن فــرص عمــل بســبب قلــة الجــدوى
االقتصاديــة (علــى ســبيل المثــال ،ال ُتعفــى الحضانــات
والعامــات فــي المنــازل مــن الضريبــة)».

ـتخدم التحليــل فــي هــذا القســم بيانــات مــن مســوح
ويَسـ
ِ
ُ
األســرة األردنيــة الستكشــاف القضايــا أعــاه ،والتــي أثيــرت
فــي ملخــص السياســات بمزيــد مــن التفصيــل ،وضمــن
اإلطــار األكثــر شــمولية لتوجيــه األســئلة التجريبيــة
االختباريــة حــول النــوع االجتماعــي والضرائــب ،والتــي
ّ
ســتهل هــذا القســم .وإلعــادة
تــم اســتعراضها فــي ُم
التأكيــد ،فـ ّ
المتغايــر) فــي
ـإن األثــر التفاضلــي (ال ّتمايــزي أو ُ
إعفــاءات ضريبــة الدخــل والشــرائح بحســب التفاضــل
المك َّلفيــن بحســب المســتويات المختلفــة
الرأســي (عبــر ُ
للدخــل) وبحســب التفاضــل األفقــي (عبــر مختلــف أنــواع
األســر ذات المســتوى نفســه مــن الدخــل)؛ واألثــر التفاضلي
للتغييــرات فــي ضرائــب المبيعــات بســبب اختــاف أنمــاط
اإلنفــاق حســب النــوع االجتماعــي.
ويوجــد لدينــا مصــدران رئيســان للبيانــات الجزئيــة التــي
ـدم أغــراض هــذا التحليــل ،بشــأن أثــر اإلصــاح الضريبــي
تخـ ِ
مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،وهمــا :مســح لجنــة الخبــراء
لســوق العمــل فــي األردن للعــام  ،2016ومســح نفقــات
ودخــل األســرة  .٢٦2014 - 2013وتجــدر اإلشــارة ،بــكل مــا فــي
ً
مالءمة
الكلمــة مــن معنــى ،إلــى أن قاعــدة البيانــات األكثــر
إلجــراء أي تحليــل لألثــر المحتمــل إلصــاح ضريبــة الدخــل
مــن منظــور النــوع االجتماعــي والمســاواة االجتماعيــة
االقتصاديــة ،ســوف تكــون بيانــات ضريبيــة إداريــة ،رســميّة
ّ
تمكــن الباحــث مــن الوصــول
وفعليــة .وبالنظــر إلــى عــدم
إلــى مثــل هــذه الملفــات اإلداريــة ،فقــد كانــت البيانــات
المســحية البديــل األفضــل الثانــي.
فقــد قمنــا بإجــراء تحليــل ألثــر إصــاح ضريبــة الدخــل
للعــام  2019مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،علــى أســاس
المداخيــل مــن األجــور والرواتــب بســبب القيــود الموجــودة
علــى بيانــات األســر المعيشــية علــى مســتوى األفــراد حــول
ـد أخــذ األجــور
المصــادر األخــرى للدخــل .٢٧ورغــم ذلــك ،ي َ
ُعـ ُّ
والرواتــب كأســاس للتحليــل أمــرًا ُمبــرَّ رًا بالنظــر إلــى أن
يتــم ضمــن
غالبيــة التشــغيل فــي األردن (أكثــر مــن )%90
ّ
قطــاع التشــغيل مقابــل أجــور ورواتــب (تمــت مناقشــة
ذلــك فــي القســم الثانــي) .ويوجــد لــدى  %60تقريبــً مــن
األســر المعيشــية األردنيــة كافــة واحــدًا مــن أصحــاب

 ٢٦تــم الحصــول علــى البيانــات الجزئيــة مــن مســح لجنــة الخبــراء لســوق
العمــل فــي األردن للعــام  ،2016ومســح نفقــات ودخــل األســرة للفتــرة
 2014 - 2013مــن منتــدى البحــوث االقتصاديــة .وقــد تــم إجــراء أحــدث
جولــة لمســح نفقــات ودخــل األســرة علــى مــدى العاميــن ،2018- 2017
ـد مــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة
إال أن البيانــات الجزئيــة لــم تتوافــر بعـ ُ
األردنيــة.
 ٢٧تحتــوي البيانــات الجزئيــة مــن مســح نفقــات ودخــل األســرة 2014/2013
والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن منتــدى البحــوث االقتصاديــة علــى
مصــادر أخــرى للدخــل لكنهــا تتوفــر فقــط علــى مســتوى األســر
المعيشــية ممــا يجعــل التفصيــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي
أمــرًا مســتحي ً
ال.

الدخــل مــن األجــور والرواتــب علــى أقــل تقديــر .٢٨وقــد قمنا
بريــط جميــع المداخيــل ،والنفقــات المدوّ نــة فــي البيانــات
الجزئيــة بالتضخــم لمســتوى العــام  2018باســتخدام
مؤشــر (الرقــم القياســي) أســعار المســتهلك الرســمي.٢٩
متبصــرة حــول كيفيــة تأثيــر
وللحصــول علــى أفــكار
ّ
تخفيــض ســقوف اإلعفــاءات لضريبــة الدخــل الشــخصي،
وإعــادة تنظيــم الشــرائح الضريبيــة ،علــى الضرائــب
المســتحقة علــى النســاء فــي مقابــل الرجــال ،فقــد بحثنــا
ُ
فــي تفاصيــل التوزيــع حســب النــوع االجتماعــي ألصحــاب
األجــور والرواتــب ،بحســب مــا كانــت قائمـ ً
ـة قبــل اإلصــاح
مقارنــة مــع مــا أصبحــت عليــه بعــد اإلصــاح للســقوف
والشــرائح .ويســتعرض الجــدول ( )5هــذا التوزيــع علــى
أســاس صافــي األجــور والرواتــب نظــرًا إلــى ّ
أن هــذه البيانات
الدخــل الوحيــدة المتوافــرة فــي مســح لجنــة
هــي بيانــات َّ
الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن .ويتــم أخــذ هــذا
التوزيــع مــن حيــث الضرائــب المســتحقة ،بشــكل مثالــي،
علــى أســاس األجــور اإلجماليــة ،إال أن الفــرق بيــن األجــور
ــد صغيــرًا نســبيًا ،حيــث تبلــغ
اإلجماليــة والصافيــة ي َ
ُع ُّ
األجــور الصافيــة نحــو نســبة  %85مــن األجــور اإلجماليــة
حتــى فــي حالــة شــرائح الرواتــب المرتفعــة جــدًا كمــا ورد
فــي أحــد الدراســات المســحية االنتقائــي للغايــة التــي
ُأجريــت علــى الرواتــب .٣٠ومــع أخــذ األجــور اإلجماليــة بعيــن
االعتبــار ،فــإن أثــر زيــادة الضرائــب ســيكون مرتفعــً نوعــً مــا.
ومــن المصــادر األخــرى لل ّتقليــل مــن قيمــة التقديــرات هــو
احتماليــة عــدم تبليــغ البيانــات المســحية كمــا ينبغــي لهــا
أن ُتب ّلــغ عــن أصحــاب المداخيــل المرتفعــة .ومــن ناحيــة
ّ
فــإن تقييــم زيــادة الضرائــب المســتحقة علــى
أخــرى،
أســاس فــردي أيضــً ينطــوي علــى االنحيــاز فــي التقديــرات
المفرطــة فــي االتجــاه المعاكــس ،حيــث أن اإلعفــاءات
المعاليــن لــم يتــم أخذهــا
الضريبيــة علــى أســاس ُ
بالحســبان.
وبالنظــر إلــى أن الهــدف الرئيســي لهــذا التقريــر هــو تقييــم
أي أثــر لإلصــاح الضريبــي قائــم علــى النــوع االجتماعــي ،إال
أننــا مهتمــون برؤيــة مــا إذا كانــت أم لــم تكــن التغييــرات
فــي األرقــام المطلقــة ،وكذلــك فــي حصــة أصحــاب

 ٢٨مســتقاة مــن البيانــات الجزئيــة فــي مســح لجنــة الخبــراء لســوق
العمــل فــي األردن للعــام  2016مــن قبــل المؤلفيــن.
 ٢٩نســتخدم مؤشــر أســعار المســتهلك للعــام  115.49( 2016يشــير إلــى
تضخــم ســلبي مــن  116.40فــي العــام 2015؛ وســنة األســاس هــي :2010
مؤشــر أســعار المســتهلك = )119.33( 2017 ،)100و )124.66( 2018؛ انظــر
/http://dosweb.dos.gov.jo/economic/price-indices/table-price-indices
 ٣٠انظر .https://www.averagesalarysurvey.com/jordan
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األجــور والرواتــب  -والذيــن تــزداد الضريبــة المســتحقة
ً
مرتفعــة للنســاء
عليهــم كنتيجــة لإلصــاح الضريبــي -
ً
مقارنــة مــع الرجــال .ومــن المحتمــل ،بدرجــة قليلــة ،أن

واســتنادًا إلــى إعــادة ترتيــب (إعــادة تنظيــم) الشــرائح
الضريبيــة المعــروض فــي الجــدول ( ،)5فــإن الفئــة
الخاضعــة للزيــادة الضريبيــة ُ
الكبــرى (أكثــر مــن مضاعفــة

يكــون لحــاالت االنحيــاز المتزامنــة مــن التفريــط واإلفــراط
فــي اإلبــاغ عــن المداخيــل ،أي أثــر ممنهــج علــى التوزيــع
بيــن الجنســين.

نســبة ضريبتهــا مــن  %7إلــى  )%15هــي فئــة الدخــل
المتوســط إلــى المرتفــع ،والتــي ُت ّ
حقــق دخـ ً
ا ســنويًا يتــراوح
بيــن  20,000و  22,000دينــار أردنــي؛ أي  %0,4مــن جميــع أصحــاب
ً
ّ
فــإن حصــة صاحبــات
ومــرة أخــرى هنــا،
األجــور والرواتــب.
المداخيــل [«األجيــرات» أو «العامــات بأجــر»] ( )0,1%أقــل مــن
حصــة أصحــاب المداخيــل [«األجيريــن» أو «العامليــن بأجــر»
( .)0,4%وتشــهد حصــة صغيــرة مــن جميــع العامليــن ()1,3%
ضمــن شــريحة الدخــل الضيّقــة التــي تبلــغ  12,000إلــى 15,000
دينــار أردنــي انخفاضــً فــي نســبة الضريبــة مــن  %7إلــى %5؛
أي  %0,9مــن العامــات بأجــر مقابــل  %1,4مــن العامليــن بأجــر.
وتمثــل فئــات الدخــل األعلــى مــن هــذه الفئــة (بحســب
القاعــدة المعياريــة المســتخدمة ،وألغراضنــا هنــا فــي
هــذا التقريــر ،فــإن المقصــود هــو الدخــل األعلــى مــن
 22,000دينــار أردنــي) فقــط  %1مــن مجمــوع ُ
األ َجــراء (أصحــاب
األجــور والرواتــب) .ورغــم ذلــك ،ونظــرًا إلــى أن البيانــات
المســحية تشــهد ُقصــورًا فــي اإلبــاغ عــن حجــم ُ
األجــراء
ذوي المداخيــل األعلــى مــن هــذه الفئــة ،فمــن المحتمــل
أن يكــون ذلــك ُقصــورًا فــي تقديــر األثــر الحقيقــي إلصــاح
ضريبــة الدخــل علــى ُ
األجــراء مــن ذوي الدخــل المرتفــع.
ّ
وإن إجــراء تحليــل مماثــل يســتند إلــى البيانــات اإلداريــة
ً
ّ
الرســمية عــن ضريبــة الدخــل ســوف يوفــر صــورة أكثــر
ً
دقــة.
ظهــرُ هــذه االســتنتاجات ،فيمــا يخــص تفصيــل بيانــات
و ُت ِ
النــوع االجتماعــي (الجنســين)ّ ،
أن الحصــص النســبية،
وكذلــك الرقــم المطلــق للنســاء الخاضعــات لزيــادة
الضريبــة المســتحقة ونســب الضريبــة أقــل مــن تلــك
ّ
يتمثــل
الخاصــة بالرجــال .ويعــود ذلــك إلــى ســببين :فــاألول
فــي االنخفــاض الكبيــر فــي معــدل مشــاركة اإلنــاث فــي
القــوى العاملــة ،وبالتالــي فــإن هنالــك عــدد أقــل بكثيــر
ً
مقارنــة مــع األجيريــن
مــن األجيــرات (العامــات بأجــر)
(العامليــن بأجــر) .كمــا أن عــدد األجيريــن ( 821,578عام ـا)ً
أعلــى بأربعــة أضعــاف مــن عــدد األجيــرات ( 208,050عاملــة).
ً
ً
َّ
مرتفعــة مــن األجيــرات ( %95مــن
حصــة
فــإن
وثانيــً،
ً
مقارنــة مــع األجيريــن ( 91,6%مــن الرجــال) ال تــزال
النســاء)
دون ســقف اإلعفــاءات الجديــد ،والبالــغ  9,000دينــار أردنــي.
وبعبــارة أخــرى ،يوجــد أثــر ســلبي محتمــل منخفــض نســبيًا

وتتمثــل إحــدى المالحظــات (المشــاهدات) المثيــرة
للدهشــة فــي الجــدول ( )5فــي ّ
أن الغالبيــة الســاحقة
مــن أصحــاب األجــور والرواتــب ،مــن الذكــور واإلنــاث ،كانــوا
قبــل عمليــة اإلصــاح وبعــد عمليــة اإلصــاح دون ســقف
اإلعفــاءات .فقبــل عمليــة اإلصــاح الضريبــي ،كانــت نســبة
 %96,3مــن جميــع العامليــن ( %97,8مــن النســاء و  %96مــن
الرجــال) دون ســقف اإلعفــاءات البالــغ  12,000دينــار أردنــي.
ومــع تخفيــض الســقف بشــكل تصاعــدي إلــى  9,000دينــار
أردنــي ،فــإن  %4,1مــن أصحــاب األجــور والرواتــب (نحــو 42
ألفــً) أصبحــوا خاضعيــن للضريبــة ،إال أن غالبيــة جميــع
أصحــاب األجــور والرواتــب ( )%92,3ال يزالــون معفيّيــن حتــى
بعــد اإلصــاح الضريبــي .٣١وبالنســبة إلــى التقســيم بيــن
الجنســين ،فــإن  5,794امــرأة إضافيــة ( %2,8مــن العامــات)
أصبحــن خاضعــات للضريبــة ،مــع بقــاء  %95دون ســقف
ّ
فــإن  35,906رجــل
اإلعفــاءات .وبالنســبة إلــى الرجــال،
إضافــي ( %4,4مــن العامليــن) أصبحــوا خاضعيــن للضريبــة،
مــع بقــاء  %91,6دون ســقف اإلعفــاءات.
ُ
ـريحة الضريبيــة  15,000- 12,000هــي الوحيــدة التــي
ـد الشـ
و ُت َعـ ُّ
شــهدت انخفاضــً فــي نســبة الضريبــة (مــن  %7إلــى .)%5
ً
ً
صغيــرة فقــط مــن العامليــن؛ %0,9
حصــة
يتضمــن
وهــذا
َّ
مــن النســاء ( )1,901و  %1,4مــن الرجــال ( .)11,235وبالنســبة إلــى
بقيــة فئــات الدخــل ،فقــد ارتفعــت نســب الضريبــة :مــن
عــدم وجــود ضريبــة إلــى  %5بالنســبة إلــى فئــة الدخــل
األدنــى مــن العامليــن الذيــن أصبحــوا خاضعيــن للضريبــة
حديثــً .ومــن  %7إلــى  %10بالنســبة إلــى  %0,2مــن النســاء ()468
و  %1,3مــن الرجــال ()10,524؛ ومــن  %7إلــى  %15بالنســبة إلــى %0,1
مــن النســاء ( )178و  %0,4مــن الرجــال ()3,486؛ ومــن  %14إلــى
 %15بالنســبة إلــى  %0,4مــن النســاء ( )864و  %0,2مــن الرجــال
()1,285؛ وهكــذا بالنســبة إلــى باقــي فئــات الدخــل ،مــع
تناقــص مســتمر فــي أعــداد وحصــص العامليــن.

 ٣١هــذا التقديــر لحصــة أصحــاب المداخيــل (العامليــن بأجــر) الذيــن
دخلــوا فئــة الخاضعيــن للضريبــة كنتيجــة إلصــاح ضريبــة الدخــل ()%4
يُماثــل التقديــرات التــي وضعتهــا مصــادر أخــرى تمــت اإلشــارة إليهــا
ســابقًا فــي هــذا القســم (الصفحــة  %3 :)43مــن قبــل صنــدوق النقــد
الدولــي (مــن  %95مــن أصحــاب الدخــول الذيــن كانــوا دون ســقف
اإلعفــاءات قبــل اإلصالحــات إلــى  %92بعــد اإلصــاح) و  %5مــن قبــل
فريــدرش إيبــرت شــتفتونغ (مــن  %95إلــى .)%90
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إلصــاح ضريبــة الدخــل علــى العامــات بأجــر بســبب نوعيــن
مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل
فــي غيــر صالــح المــرأة :يُتــاح للنســاء عــددُ مــن الفــرص
فــي ســوق العمــل يقـ ّ
ـل كثيــر عــن عــدد الفــرص التــي ُتتــاح
َ
ومــن مــن النســاء تعثــر علــى فرصــة عمــل فإ ّنهــا
للرجــالَ ،
تتقاضــى أجــورًا ورواتــب أقــل مــن ُأجــور ورواتــب الرجــال.

الجدول :5
توزيع ُ
األجراء (العاملين والعامالت) حسب الشرائح الضريبية :قبل العام  2019مقارنة مع بعد العام 2019

العاملون والعامالت بأجر
(في  2019 - 2018دينار أردني)
من

إلى

قبل نسبة
ضريبة
الدخل
الشخصي
في 2019

بعد نسبة
ضريبة
الدخل
الشخصي
في 2019

المجموع

المجموع
التراكمي

1,029,628

0

9,000

%0

%0

950,282
()%92.3

النساء%

تراكمي
نساء

208,050
950,282
()%92.3

197,746
()%95.0

الرجال%

تراكمي
رجال

821,578
197,746
()%95.0

752,536
()%91.6

9,001

10,000

%0

%5

27,375

4,671

22,704

10,001

12,000

%0

%5

14,325

1,123

13,202

752,536
()%91.6

9,001

12,000

%0

%5

41,700
()%4.1

991,982
()%96.3

5,794
()%2.8

203,540
()%97.8

35,906
()%4.4

788,442
()%96.0

12,001

15,000

%7

%5

13,226
()%1.3

1,005,208
()%97.6

1,901
()%0.9

205,441
()%98.7

11,325
()%1.4

799,767
()%97.3

15,001

20,000

%7

%10

10,992
()%1.1

1,016,200
()%98.7

468
()%0.2

205,909
()%99.0

10,524
()%1.3

810,291
()%98.6

20,001

22,000

%7

%15

3,664
()%0.4

1,019,864
()%99.1

178
()%0.1

206,087
()%99.1

3,486
()%0.4

813,777
()%99.1

22,001

25,000

%14

%15

2,149
()%0.2

1,022,013
()%99.3

864
()%0.4

206,951
()%99.5

1,285
()%0.2

815,062
()%99.2

25,001

30,000

%14

%20

1,596
()%0.2

1,023,609
()%99.4

169
()%0.1

207,120
()%99.6

1,427
()%0.2

816,489
()%99.4

30,001

32,000

%20

%25

179
()%0.0

1,023,788
()99.4

---

207,120
()%99.6

179
()%0.0

816,668
()%99.4

32,001

200,000

%20

%25

5,726
()%0.6

1,029,514
()%100.0

930
()%0.4

208,050
()%100.0

4,796
()%0.6

821,464
()%100.0

200,001

1,000,000

%20

%25
(%1 +
)NCT

114
()%0.01

1,029,628
()%100.0

---

208,050
()%100.0

114
()%0.01

821,578
()%100.0

%20

%30
(%1 +
)NCT

---

1,000,001

---

---
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وباالنتقــال إلــى الســؤال التالــي حــول أثــر إصــاح ضريبــة
الدخــل علــى العدالــة الرأســية واألفقيــة عبــر األســر
المعيشــية مــن مختلــف فئــات مداخيــل األســر المعيشــية
وتكوينهــا – وســوف نفــرّ ق أو ً
ال بيــن األســر المعيشــية
حســب تكوينهــا مــن حيــث النــوع االجتماعــي (الجنســين)،
والحالــة االجتماعيــة والتشــغيل كمــا هــو معــروض فــي
أن ّ
المالحظــة األولــى َت ّ
ُ
تمثــل فــي ّ
ــخص
الش
الجــدول .6
َ
المرجعــي فــي أغلبيــة ســاحقة مــن األســر المعيشــية
َّ
( )%86ذكــ ٌر كبيــ ٌر راشــد (ويُطلــق عليهــا تقليديــً لقــب
ٌ
«أســرة معيشــية ربُّهــا ذكــر») مقابــل  %14مــن األســر
ُ
المعيشــية التــي يكــون فيهــا الشــخص المرجعــي أنثــى
(«أســرة معيشــية ر َّب ُتهــا أنثــى») .32وتجــدر اإلشــارة إلــى
عمــا
أن «األســرة المعيشــية التــي تعيلهــا أنثــى» تختلــف ّ
ُســمى «األســرة المعيشــية التــي ربَّتهــا أنثــى» مــن حيــث
ي
ّ
أن المصطلــح األول ال يتضمــن المــرأة علــى أســاس أنهــا
«الشــخص المرجعــي الرئيســي» فحســب ،بــل أيضــً هــي
امــرأة عاملــة ،وهــي المــزود الرئيســي للدخــل النقــدي
لعائلتهــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،يُقصــد بمصطلــح «األســرة
التــي ر َّب ُتهــا أنثــى» تلــك األســرة التــي يكــون فيهــا الشــخص
المرجعــي الرئيســي لألســرة المعيشــية 33هــو امــرأة،
ولكنهــا قــد ال تكــون بالضــرورة امــرأة عاملــة وتحقــق
دخــ ً
ا نقديــً.
وبالتــوازي مــع هــذه المالحظــة ،فــإن نــوع األســرة
المعيشــية األكثــر شــيوعًا فــي األردن هــو األســرة التقليدية
التــي يعيلهــا ذكــر .حيــث أن مــا يقــرب مــن نصــف جميــع
األســر المعيشــية ( )%46,4هــي أســر تقليديــة يعيلهــا ذكــور،
بمعنــى أســرة معيشــية ُمكوَّ نــة مــن زوجيــن فيهــا معيـ ٌ
ـل
ٌ
ٌ
ّ
شــكل
عالــة (بمعنــى ،غيــر عاملــة) .وال ُت
وزوجــة ُم
ذكــ ٌر
األســرُ المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ســوى %7,2
مــن جميــع األســر المعيشــية فــي األردن ،وهــو مــا يعكــس
معــدل تشــغيل اإلنــاث المتدنــي جــدًا .و ُتشـ ّ
المعيــات
ـكل ُ
ً
صغيــرة ( .)%0,7ويتضمــن ال ّت ّ
ً
حقــق المتقاطــع
أقليــة
للفئتيــن مــع بعضهمــا بعضــً أن غالبيــة األســر المعيشــية
التــي ربّهــا ذكــر لديهــا ذكــر عامــل (ُ %47,4معيــل مــن
أصــل  %86مــن األســر المعيشــية التــي ربّهــا ذكــر)؛ مقارنـ ً
ـة
مــع حصــة صغيــرة لألســر المعيشــية التــي ربتهــا أنثــى
ولديهــا ُأنثــى عاملــة ( %0,7معيلــة مــن أصــل  %14مــن األســر
المعيشــية التــي ربتهــا ُأنثــى).
المســتخدم فــي مســوح
 32يعتبــر مفهــوم «رب األســرة المعيشــية»ُ ،
األســرة ،مثيــرًا للجــدل؛ حيــث أن إثــارة ســؤال يصــاغ بالشــكل التالــي
(«مــن هــو رب هــذه األســرة المعيشــية؟») يفــرض المفهــوم افتراضيــً
ضــرورة وجــود رب لألســرة المعيشــية .وتتمثــل الممارســة الحديثــة
فــي مســوح األســرة فــي اســتخدام مفهــوم «الشــخص المرجعــي
لألســرة المعيشــية»؛ بمعنــى فــرد كبيــر راشــد مــن األســرة ،يجيــب عــن
أســئلة المســح بالنيابــة عــن باقــي أفــراد األســرة.
 33انظــر المالحظــة الهامشــية رقــم 32؟ حــول تعريــف الشــخص
المرجعــي لألســرة.
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وينــدرج مــا يقــرب مــن ثلــث األســر ( )%29,8مــن األســر
المعيشــية ضمــن فئــة «ال يوجــد عامليــن لــدى ُ
األســر»،
وهــي مجموعــة غيــر متجانســة تتألــف مــن المتقاعديــن،
واألســر الفقيــرة التــي تعيــش علــى التحويــات ،باإلضافــة
– افتراضيــً  -إلــى حصــة صغيــرة مــن األســر المعيشــية
الدخــل مــن األجــور والرواتــب.
التــي يتأتــى لهــا دخــل غيــر ّ
«األخــرى» ُ
وتتضمــن فئــة ُ
تضــم
األســر المعيشــية التــي
ُّ
علــى األقــل فــردًا واحــدًا عامــ ً
رب األســرة
ا لكنــه ليــس َّ
(أطفــال فــي الغالــب)ّ .
إن مــن بيــن المالحظــات المثيــرة
للدهشــة فــي الجــدول ( )5أن الوســط الحســابي (أو
الوســيط الحســابي) للدخــل الســنوي لألســر المعيشــية
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن يبلـ ُ
الضعــف مقارنـ ً
ـغ نحــو ّ
ـة
المعيلــة
مــع األســر المعيشــية ذات المعيــل الواحــد أو ُ
الواحــدة .ويمكــن تفســير ذلــك كأحــد نواتــج الثنيــن مــن
العوامــل علــى صعيــد العمــل :فــأو ً
ال ،يعمــل وجــود زوجين
عامليــن علــى مضاعفــة دخــل األســرة .وثانيــً ،نظــرًا إلــى
ّ
أن معظــم النســاء العامــات حاصــات علــى مســتويات
تعليميــة عاليــة ،ومــع افتــراض اقترانهــا بــزواج متجانــس
ممــن
والئــق (بمعنــى ،يميــل األشــخاص إلــى الــزواج َّ
حصلــوا علــى نفــس المســتوى التعليمــي) ،تكــون األســر
المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن فــي العــادة أســرًا
عــال ،وبالتالــي
يتمتــع فيهــا الزوجيــن بمســتوى تعليمــي
ٍ
بمســتويات أجــور ورواتــب أعلــى.

الجدول :6
تصنيف األسر حسب رب األسرة المعيشية ،ووضع التشغيل لديها ،وتكوينها حسب الجنس
المجموع

عدد األسر
المعيشية

1,416,214
()%100

النسبة
المئوية
لألسر
المعيشية
التي لها
دخل من
األجور /
الرواتب ()%

56.0

الشخص المرجعي
لألسرة المعيشية

تكوين الفئات العاملة في األسرة المعيشية

الرجال

النساء

ثنائية
الدخل
(الزوجان
عامالن)

1,217,968
()%86.0

198,246
()%14.0

102,376
()%7.2

59.4

35.4

97.1

ُمعيلة

ُمعيل

متزوج

غير
متزوج

متزوجة

غير
متزوجة

656,800
()%46.4

14,358
()%1.0

1,662
()%0.1

9,124
()%0.6

73.0

73.2

68.2

92.4

ال يوجد
عاملين
لدى
األسرة

422,275
()%29.8

0.02

أخرى

209,719
()%14.8

89.9

النسبة
المئوية
لألسر التي
لديها
أطفال ()%

67.4

73.6

29.3

84.7

86.1

13.2

88.3

50.3

45.6

48.9

الوسيط
الحسابي*

5,181

5,181

4,922

9,714

5,181

5,181

5,181

5,828

---

5,181

الوسط
الحسابي*

7,120

7,222

6,076

11,552

6,411

6,259

4,907

6588

---

6,692
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*المداخيل مضخمة للعام .2019

وألغــراض اســتقصاء مــدى تنــوّ ع العــبء النهائــي
للضرائــب عبــر األســر المعيشــية مــن مختلــف تكوينــات
النــوع االجتماعــي والتشــغيل ،ســوف نقــوم فيمــا يلــي
ا لســتة أنــواع مــن ُ
باســتخدام تصنيــف أكثــر تفصي ـ ً
األســر
ا لمعيشــية :
• األســر المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر ُ
(أحاديــة الدخــل
“ :)”Singleزوجــان يعيشــان معــً ،الــزوج عامــل ،والزوجــة
ربــة منــزل متفرغــة تمامــً إلدارة شــؤون المنــزل ،ولديهــا
ّ
ســن المدرســة.
طفــان فــي

• األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل (يعيلهــا الــزوج
والزوجــة معــً) :زوجــان يعيشــان معــً ،كالهمــا يعمــل،
ولديهمــا طفــان فــي سـ ّ
ـن المدرســة (مــع تباينيــن اثنين،
الــزوج والزوجــة يحصــان علــى نفــس األجــر؛ والــزوج
يحصــل علــى دخــل أعلــى مــن الزوجــة).
• األســر المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــور (عــدة أفــراد):
زوجــان يعيشــان معــً ،الــزوج عامــل ،والزوجــة ربــة منــزل
متفرغــة تمامــً إلدارة شــؤون المنــزل ،ولديهمــا طفــل
واحــد فــي سـ ّ
ـن المدرســة ،وفــرد كبيــر راشــد (ابــن  /بنــت
أو صلــة أخــرى بالــدم) عامــل أيضــً.
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أم عزبــاء (غيــر
أم عازبــةٌّ :
• األســر المعيشــية التــي تعيلهــا ٌّ
متزوجــة ،أو منفصلــة ،أو مطلقــة ،أو أرملــة) ،عاملــة،
ّ
ســن المدرســة.
ولديهــا طفــان فــي
أب أعــزب (غيــر متــزوج،
أب عــازبٌ :
• األســر التــي يعيلهــا ٌ
أو منفصــل ،أو مطلــق ،أو أرمــل) ،عامــل ،ولديــه طفــان
ّ
ســن المدرســة.34
فــي
َ
ُ
يعمــل فيــه إصــاحُ ضريبــة الدخــل علــى
ــد ِر الــذي
وبالق ْ
زيــادة الضريبــة المســتحقة علــى األســر المعيشــية الثنائيــة
الدخــل مــن الزوجيــن ،بنســبة تفــوق مقــدار الضريبــة
المســتحقة علــى األســر المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر
واحــد ُ
َّ
ّ
ُشــكل
فــإن مــن شــأن ذلــك أن ي
(أحاديــة الدخــل)،
عائقــً إضافيــً أمــام إدمــاج النســاء فــي ســوق العمــل
نظــرًا إلــى وضعهــن كصاحبــات مداخيــل ثانويــة .وبالتــوازي
َ
ـدر الــذي تعمــل فيــه نســبة الضريبــة بعــد
مــع ذلــك،
فبالقـ ْ
اإلصــاح ،التــي ُتط ّبــق علــى األســرة المعيشــية التــي تعيلهــا
أنثــى ،علــى إحــداث زيــادة تفــوق نســبيًا مقــدار الضريبــة
المســتحقة علــى األنــواع األخــرى مــن األســر المعيشــية،
فــإن ذلــك يعنــي معاقبــة المــرأة العزبــاء ،أو المنفصلــة ،أو
المطلقــة ،أو األرملــة.

 ٣٤ســوف تخضــع األســر ذات المعيــل الواحــد ُ
(األحاديــة الدخــل “،)”Single
ولديهــا أطفــال ُمعالــون ،ســوا ٌء أكان رب األســرة ذكــرًا أم أنثــى ،إلــى
نفــس اإلعفــاءات وال ّنســب الضريبيــة علــى الدخــل عنــد أي مســتوى
للدخــل .ومــع ذلــك ،وحيــث أن أقليــة صغيــرة فقــط مــن األســر
المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر واحــد منفــردًا لديهــا أطفــال صغــار
( ،)%13.2فإننــا ســوف ّ
نركــز علــى األســر التــي تعيلهــا أنثــى واحــدة
ُ
(أحاديــة الدخــل “.)”Single

٣٢

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول :7
نســب ضريبــة الدخــل قبــل إصــاح الضريبــة بالمقارنــة مــع نســب ضريبــة الدخــل بعــد اإلصــاح ،حســب نــوع
األســرة والدخــل

الدخل السنوي

نوع األسرة المعيشية

الوسط
الحسابي
*
للدخل*

ٌ
عال
دخل ٍ
( 20,000دينار
أردني)

دخل أعلى
( 30,000دينار
أردني)

الدخل األعلى
( 40,000دينار
أردني)

بعد اإلصالح الضريبي (الضريبة المدفوعة كحصة من الدخل
اإلجمالي )%

معيل واحد ذكر ُ
ٌ
(أحادية الدخل) ،زوجة معالة ،طفالن

0.0

0.0

1.8

5.0

معيالن اثنان “ثنائية الدخل” (الزوج والزوجة يعمالن بأجور
متساوية) ،طفالن

0.0

0.0

1.3

3.0

معيالن اثنان «ثنائية الدخل» (الزوج والزوجة يعمالن؛ دخل الزوج
أعلى من دخل الزوجة) **
(نسبة الضريبة على الزوج؛ نسبة الضريبة على الزوجة)

0.0

0.1

1.7

4.9

()0.0 ;0.2

()0.0 ;2.7

()3.3 ;5.8

عدة معيلين ذكور ،زوجة معالة ،صاحب دخل ثانوي (ابن  /ابنة)
 +طفل واحد

0.0

0.0

0.0

2.0

ُأم معيلة عازبة ُ
(أحادية الدخل) ،ال يوجد زوج معال ،طفالن

0.0

0.0

2.0

6.0

أب معيل عازب ُ
(أحادية الدخل) ،ال توجد زوجة معالة ،طفالن

0.0

0.0

2.0

6.0

قبل اإلصالح الضريبي (الضريبة المدفوعة كحصة من الدخل
اإلجمالي)%
معيل واحد ذكر ُ
ٌ
(أحادية الدخل) ،زوجة معالة ،طفالن

0.0

0.0

معيالن اثنان “ثنائية الدخل” (الزوج والزوجة يعمالن بأجور
متساوية) ،طفالن

0.0

0.0

0.5

2.0

0.9

1.8

()0.0 ;1.4

()0.9 ;2.9

معيالن اثنان «ثنائية الدخل» (الزوج والزوجة يعمالن؛ دخل الزوج
أعلى من دخل الزوجة) **
(نسبة الضريبة على الزوج؛ نسبة الضريبة على الزوجة)

0.0

0.0

0.5

2.0

عدة معيلين ذكور ،زوجة معالة ،صاحب دخل ثانوي (ابن  /ابنة)
 +طفل واحد

0.0

0.0

0.0

0.5

ُأم معيلة عازبة ُ
(أحادية الدخل) ،ال يوجد زوج معال ،طفالن

0.0

2.0

5.0

8.0

أب معيل عازب ُ
(أحادية الدخل) ،ال توجد زوجة معالة ،طفالن

0.0

0.0

0.0

3.0

المصدر :حسابات المؤلفين؛ انظر الملحق الثالث للتعرف على أمثلة حول طرق حساب ضريبة الدخل.

* يعتمــد الوســط الحســابي للدخــل علــى أســعار العــام  2020ليعكــس
الوضــع بعــد اإلصــاح ،مــع افتــراض بقــاء معــدل التضخــم علــى
أســاس مؤشــر أســعار المســتهلكين كمــا كان عليــه فــي العــام .2018
ـاء علــى مســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن ،فقــد بلــغ
وبنـ ً
الوســط الحســابي للدخــل الســنوي مــن األجــور والرواتــب حســب نــوع
األســرة كمــا يلــي 6,539 :دينــارًا أردنيــً لألســر المعيشــية التــي يعيلهــا
ذكــر؛  6,882دينــارًا أردنيــً لألســرة التــي تعيلهــا أثنــى؛  12,068دينــارًا أردنيــً
لألســر الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن.
** تــم اعتبــار فجــوة األجــور بيــن الجنســين بمســتوى ( 0,6نســبة أجــور
تمــت مالحظتهــا لخريجــي الجامعــات فــي
اإلنــاث إلــى الذكــور) التــي ّ
مســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن للعــام .2016

ي ّ
ُوضــح الجــدول ( )7العــبء النهائــي االفتراضــي للضريبــة،
الــذي يشــهده ُمختلــف أنــواع األســر ،وعلــى مســتويات
مختلفــة مــن الدخــل ،والــذي يــزداد بشــكل تصاعــدي
مــن الوســط الحســابي للدخــل لــكل نــوع مــن األســر
حــد أقصــى مقــداره  40,000دينــار أردنــي.
المعيشــية ،وإلــى
ّ
ضمنــة مــن المقارنــات:
ويوجــد هنــا ثالثــة أنــواع ُم َّ
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• المســاواة الرأســية لضريبــة الدخــل :إذا تــم
فــرض ضريبــة بنســب أعلــى ،علــى أســر معيشــية
أعلــى دخــ ً
ا (القــراءة مــن اليســار إلــى اليميــن
مــع بقــاء نــوع األســرة المعيشــية ثابتــً لكــن مــع
الســماح بتنــوع الدخــل).
• المســاواة األفقيــة لضريبة الدخــل :إذا تم فرض
ضريبــة بنســب مختلفــة على أســر معيشــية من
مختلــف ال ّتكوينــات ،بالرغــم مــن حصولها على
نفــس الدخــل (القــراءة مــن األعلــى إلــى األســفل
مــع بقــاء الدخــل ثابتــً ،لكــن مــع الســماح بتنــوع
نوع األســرة المعيشــية).
• أثــر الضريبــة قبــل اإلصــاح مقارنـ ً
ـة بأثرهــا بعــد
اإلصــاح :إذا حدثــت تغييــرات فــي المســاواة
الرأســية أو األفقيــة مــن خــال إصــاح ضريبــة
الدخــل (مقارنــة النصــف األعلــى واألدنــى مــن
الجــدول).
وبمقارنــة نفــس النــوع مــن األســر المعيشــية عبــر مختلــف
مســتويات الدخــل [القــراءة مــن اليســار إلــى اليميــن عبــر
كل ســطر (صــف)] ،فإ ّننــا نــرى ّ
أن ضريبــة الدخــل تصاعديــة
ّ
عامــة ،ســوا ٌء فــي ســياق مــا قبــل اإلصــاح
الطابــع ،بصــورة ّ
ْ
َ
ُ
أم فــي ســياق مــا بعــد اإلصــاح؛ فمــع ارتفــاع الدخــل ،تلـزم
األســر المعيشــية بدفــع حصــة ضريبيــة مــن مداخيلهــا
أعلــى قيمـ ً
ـة .إال ّ
أن تطبيــق التصاعديــة يبــدأ عنــد مســتويات
دخــل أعلــى بكثيــر مــن الوســط الحســابي .وحالمــا
تؤخــذ اإلعفــاءات بعيــن االعتبــار ،يبقــى نطــاق واسـ ٌ
ـع مــن
ـداء مــن الوســط الحســابي للدخــل ولغايــة
المداخيــل ،ابتـ ً
 20,000دينــار ُأردنــي غيــر خاضعــة للضريبــة .ويوجــد اســتثناء
واحــد فــي الوضــع مــا بعــد اإلصــاح بالنســبة إلــى األســر
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن فــي الحــاالت التــي يكــون
فيهــا دخــل الــزوج أعلــى مــن دخــل الزوجــة.
ويبــدو أن تصاعديــة ضريبــة الدخــل قــد تعـ َّـززت مــن خــال
اإلصــاح الضريبــي .ففــي وضــع مــا بعــد اإلصــاح ،تــزداد
ال ّنســب الضريبيــة التــي تخضــع لهــا جميــع أنــواع األســر
المعيشــية ذات الدخــل العالــي؛ فعلــى ســبيل المثــال،
بالنســبة إلــى األســر التــي يعيلهــا ذكــر ُ
(أحاديــة الدخــل)
عنــد مســتوى دخــل مرتفــع يبلــغ  30,000دينــار أردنــي،
ارتفعــت نســبة الضريبــة مــن  %0,5إلــى %1,8؛ وبالنســبة إلــى
األســر ّ
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،ارتفعــت مــن  %0,5إلــى
 .%1,3ورغــم ذلــك ،تســتمرّ األســر المعيشــية المنخفضــة
والمتوســطة الدخــل (غالبيــة األســر المعيشــية األردنيــة)
فــي وضــع عــدم الخضــوع للضريبــة فــي فتــرة مــا بعــد
اإلصــاح.
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وبمقارنــة مختلــف أنــواع األســر المعيشــية ذات المســتوى
نفســه مــن الدخــل (القــراءة مــن األعلــى إلــى األســفل عبــر
كل عمــود) ،فإننــا قــادرون علــى تقييــم اإلنصــاف األفقــي
للنظــام الضريبــي .وال يوجــد تغييــر فــي ال ّنســب الضريبيــة
التــي يواجههــا مختلــف أنــواع األســر المعيشــية  -ســواء
األســر المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر ،أم األســر المعيشــية
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،أو األســر المعيشــية األحادية
الدخــل التــي تعيلهــا أم عازبــة  /يعيلهــا أب عــازب  -فــي
المســتويات المتدنيــة مــن الدخــل .وفــي فتــرة مــا بعــد
اإلصــاح ،يســتمر جميــع أنــواع األســر المعيشــية فــي البقــاء
معفيّيــن مــن الضريبــة عنــد الوســط الحســابي للدخــل
ّ
ويتمثــل االســتثناء
المنخفــض – للدخــل المتوســط.
الوحيــد فــي األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن
الزوجيــن مــع وجــود فجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين،
وعندمــا يبلــغ مجمــوع الدخــل  20,000دينــار أردنــي ،وبذلــك
تنتقــل ُ
األســر مــن كونهــا معفيــة ضريبيــً إلــى خاضعــة
للضريبــة بنســبة .%0,1
وعنــد بلــوغ مســتويات مــن الدخــل أعلــى ( 30,000دينــار أردني
و  40,000دينــار أردنــي) ،وبالمقارنــة أو ً
ال بيــن األســر المعيشــية
التــي يعيلهــا ذكــر ُ
(أحاديــة الدخــل) مــع األســر المعيشــية
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن فــي فتــرة مــا قبــل اإلصــاح،
ـإن ُ
فـ ّ
األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،التــي
يبلــغ الوســط الحســابي للفجــوة بيــن الجنســين فيهــا
مســتوى  ،0,6تخضــع لنفــس نســبة الضريبــة التــي تخضــع
لهــا األســر التــي يعيلهــا ذكــر ( %0,5أو  ،)%2هــذا مــن ناحيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فـ ّ
ـإن األســر الثنائيــة الدخــل مــن زوجيــن
ا مقارنــةً
متســاويين فــي األجــر إمــا فــي وضــع أســوأ قلي ـ ً
مــع األســر التــي يعيلهــا ذكــر ( 0,9%مقابــل  %0,5لمســتوى
الدخــل  30,000دينــار أردنــي) ،وإمــا فــي وضــع أفضــل قلي ـ ً
ا
( %1,8مقابــل  %2لمســتوى الدخــل  40,000دينــار أردنــي) .أما في
وضــع مــا بعــد اإلصــاح ،فـ ّ
ـإن تخفيــض ســقوف اإلعفــاءات
للمعاليــن يفــرض زيــادات ضريبيــة منخفضــة علــى األســر
ً
مقارنــة مــع
المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن
األســر التــي يعيلهــا ذكــر ،ويضــع األســر المعيشــية الثنائيــة
الدخــل مــن الزوجيــن فــي وضــع أفضــل (نســبة الضريبــة
 %1,3لألســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن)،
ً
مقارنــة مــع  %1,8لألســر المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر
بمســتوى مــن الدخــل قــدره  30,000دينــار أردنــي؛ و  %3مقابــل
 %5بمســتوى مــن الدخــل قــدره  40,000دينــار أردنــي) .وتبــدأ
هــذه الميــزة باالنحســار مــع ظهــور فجــوة فــي األجــور بيــن
الجنســين.
أب فقــط أو
وبالنســبة إلــى األســر المعيشــية التــي يعيلهــا ٌ
أم فقــط ،فقــد تمــت ،فــي فتــرة مــا بعــد اإلصــاح ،معالجة
ٌّ
التمييــز الضمنــي الــذي كان يُمــارس بحــق األســر المعيشــية
التــي تعيلهــا األم قبــل اإلصــاح .وكمــا تمــت مناقشــته

أعــاه ،فــي إطــار تطبيــق نســبة الضريبــة قبــل اإلصــاح،
فقــد كانــت النســاء غيــر قــادرات علــى الحصــول علــى
شــهادة المعيــل مــن مكتــب تســجيل األســرة ،وبالتالــي
ّ
ســتحقة
الم
عــدم المقــدرة علــى المطالبــة بالمنافــع ُ
للمعاليــن بالرغــم مــن التعريــف المحايــد «للمعيــل» مــن
ُ
منظــور النــوع االجتماعــي فــي قانــون ضريبــة الدخــل
وبنــاء علــى ذلــكُ ،تظهــر األمثلــة التــي نســوقها
الســابق.
ً
كيــف كانــت األســر المعيشــية التــي تعيلهــا أم عازبــة
تخضــع للضريبــة (تتــراوح مــا بيــن  %2بمســتوى الدخــل 20,000
دينــار أردنــي ،وبيــن  %8بمســتوى الدخــل  40,000دينــار أردنــي)؛
بينمــا كانــت األســر المعيشــية التــي يعيلهــا أب أعــزب
ً
معفيــة باســتثناء مســتويات الدخــل العالــي جــدًا ،مثــل
 40,000دينــار أردنــي ،حيــث كان األب األعــزب يدفــع أقــل مــن
األســر التــي تعيلهــا األم العزبــاء .ويعتــرف القانــون الجديــد
كمعيــات ،علــى نحــو تــم معــه
بشــكل صريــح بالنســاء ُ
تخفيــض نســب الضريبــة علــى األســر المعيشــية التــي
وتمــت مســاواتها أيضــً بالنســب
تعيلهــا أمهــات عازبــاتّ ،
الضريبيــة مــع األســر التــي يعيلهــا أب فــي فتــرة مــا بعــد
اإلصــاح ( %2و  ،%6علــى التوالــي بمســتوى الدخــل  30,000دينــار
أردنــي وبمســتوى الدخــل  40,000دينــار أردنــي) .ورغــم ذلــك،
تخضــع األســر التــي يعيلهــا أب عــازب أو أم عازبــة إلــى
ا مقارنـ ً
نســبة ضريبــة أعلــى قليـ ً
ـة مــع األســر التــي يعيلهــا
ذكــر أو األســر الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن.
وتتعلــق إحــدى المالحظــات المثيــرة لالهتمــام هنــا باألســر
المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر مــع زوجــة معالــة ،ولكــن
يوجــد فيهــا أصحــاب دخــل باإلضافــة إلــى الــزوج ،مثــل
أبنــاء  /بنــات مــن الكبــار الراشــدين .حيــث تتمتــع هــذه
ً
مقارنــة مــع األســر
األســر المعيشــية بميــزة ليــس فقــط
التــي يعيلهــا ذكــر ،بــل أيضــً مــع األســر المعيشــية الثنائيــة
الدخــل مــن الزوجيــن ،حيــث يحصــل الزوجــان علــى ســقف
أعلــى مــن اإلعفــاءات يبلــغ  23,000دينــار أردنــي .فعلــى
ســبيل المثــال ،ســتبقى األســرة المعيشــية التــي يعيلهــا
عــدة ذكــور بمســتوى دخــل يبلــغ  30,000دينــار أردنــي
ً
معفيــة ضريبيــً ،بينمــا تواجــه األســرة المعيشــية الثنائيــة
الدخــل مــن الزوجيــن بنفــس مســتوى الدخــل ،نســبة
ضريبيــة تتــراوح بيــن  %1,3وبيــن  .%1,7وتظهــر الفجــوة عنــد
مســتويات مــن الدخــل أعلــى .حيــث توجــد ميــزة لألســرة
التــي يعمــل فيهــا أب وابــن علــى األســرة التــي يعمــل
فيهــا الــزوج والزوجــة؛ وهــو مــا يشــكل تمييــزًا ضمنيــً بيــن
الجنســين.

-٤د :الضرائــب غيــر المباشــرة
(المبيعــات) مــن منظــور النــوع
ا ال جتما عــي
تتضمــن الضرائــب غيــر المباشــرة فــي األردن الضريبــة
العامــة علــى المبيعــات والضريبــة الخاصــة علــى المبيعات.
ويبلــغ متوســط نســبة الضريبــة العامــة علــى المبيعــات
 ،%16مــع وجــود تخفيضــات مطبّقــة علــى ســلع وخدمــات
معيّنــة بالنســب التاليــة ،%4 ،%5 ،%10 :و ( %0صفــر .)%وتشــتمل
ّ
المخفضــة علــى
المــواد االســتهالكية الخاضعــة للنســب
الســلع االســتهالكية الضروريــة مثــل المــواد المدرســية،
والزيــوت والســمن الحيوانــي (خاضعــة لنســبة  ،)%4والــذرة
الصفــراء (خاضعــة لنســبة  ،)%5ومنتجــات األلبــان ،والملــح،
ــد القمــح ،والخبــز،
والبنزيــن (خاضعــة لنســبة  .)%10وُ َ
يع ُّ
ً
والكهربــاء ،والخدمــات التعليميــة والطبيــة معفيــة مــن
الضريبــة العامــة علــى المبيعــات .ويوجــد تقريبــً  20نوعــً
مــن الســلع والخدمــات (مثــل المشــروبات الكحوليــة،
والمركبــات) خاضعــة للضريبــة الخاصــة علــى
وال ّتبــغ،
َ
٣٥
المبيعــات (شــركة إيرنســت آنــد يونــغ . )2019
لقــد تــم إجــراء عــدد مــن المراجعــات والتعديــات علــى
نســب الضريبــة العامــة والخاصــة فــي العــام  ،2017حيــث
تــم إلغــاء بعــض اإلعفــاءات مــن ضريبــة المبيعــات ،وتمــت
زيــادة نســب الضريبــة العامــة علــى المبيعــات (لغايــة
 %16فــي بعــض الحــاالت) لمجموعــة كاملــة مــن الســلع
والخدمــات .ورغــم وجــود مقترحــات للمزيــد مــن الزيــادات
فــي ضريبــة المبيعــات فــي ســياق اإلصــاح الضريبــي
العــام فــي العــام  ،2018إال أن هــذه المقترحــات تــم إيقــاف
تنفيذهــا بالنظــر إلــى االســتياء الشــعبي الواســع .ومــع
ذلــك ،تشــير مؤسســة فريــدرش إيبــرت شــتفتونغ (عــام
 ،2018صفحــة  )27إلــى أنــه ال تــزال هنالــك خطــط قيــد
النقــاش لتعديــل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات لغايــة
.%20
ويفــرض تكويــن (تركيبــة) الضرائــب المباشــرة وغيــر
تحديــً هامــً مــن حيــث عدالــة
المباشــرة فــي األردن
ّ
النظــام الضريبــي .حيــث أظهــرت دراســة أجرتهــا حكومــة
الــرزاز حــول تكويــن الضرائــب فــي األردن ّ
أن اإليــرادات
ـد كبيــر علــى الضرائــب غيــر المباشــرة
كانــت تعتمــد إلــى حـ ّ
بموجــب القانــون ال ّنافــذ الحالــي منــذ العــام  ،2014حيــث

 ٣٥انظــر :الدليــل العالمــي لضريبــة القيمــة المضافــة ،والضريبــة العامــة
علــى المبيعــات ،وضريبــة المبيعــات لعــام 2019
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-vat--gst-and-sales-tax-guide--VAT-JO.xml/2019-xmlqs?preview&XmlUrl=/ec1mages/taxguides/VAT
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٣٥

تــم تحصيــل نحــو ثلثــي إلــى ثالثــة أربــاع اإليــرادات ( %65إلــى
 )%76مــن الضرائــب غيــر المباشــرة ،بينمــا تــم تحصيــل الثلــث
إلــى الربــع فقــط بواســطة الضرائــب المباشــرة (مؤسســة
فريــدرش إيبــرت شــتفتونغ  ،2018الصفحــة  .)29وبينمــا
أوصــى التقريــر بال ّتحــوّ ل إلى زيــادة الضرائــب المباشــرةّ ،
فإن
مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان اإلصــاح الجديــد ســي ّ
ُحقق
تكوينــً لإليــرادات الضريبيــة أكثــر توازنــً بيــن الضرائــب
المباشــرة وغيــر المباشــرة.
وبنــاء علــى المقابــات التــي ُأجريــت بمشــاركة الخبــراء،
ً
تقــول مؤسســة فريــدرش إيبــرت شــتفتونغ ( )2018بأ ّنــه
رغــم الدعــم القائــم إليجــاد المزيــد مــن التــوازن فــي
تكويــن اإليــرادات الضريبيــة بيــن الضرائــب المباشــرة وغيــر
المباشــرةُ ،توجــد اقتراحــات متضاربــة حــول كيفيــة تحقيق
هــذا التــوازن .فبعــض الخبــراء ال يدعمــون أي خفــض
فــي ضريبــة المبيعــات (مــع مقتــرح بتخفيــض الضريبــة
العامــة علــى المبيعــات مــن  %16إلــى  ،)%14نظــرًا الحتماليــة
اســتيعاب هــذا الخفــض كربــح إضافــي لمؤسســات
األعمــال ،وليــس تخفيضــً لألســعار التــي تعــود بالفائــدة
علــى المســتهلكين .غيــر ّ
أن زيــادة الضرائــب المباشــرة دون
خفــض فــي الضرائــب غيــر المباشــرة ســيؤدي حتمــً إلــى
ارتفــاع العــبء الضريبــي العــام.
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ويوضــح الجــدول ( )8حصــة النفقــات االســتهالكية
لألســر المعيشــية مــن مجمــوع الدخــل األســري لمختلــف
شــرائح ُخميســات الدخــل ،ومختلــف أنــواع األســر .وعلــى
غــرار المالحظــات فــي أماكــن أخــرى ،وفــي األردن أيضــً،
ترتبــط حصــة النفقــات االســتهالكية فــي الدخــل ارتباطــً
عكســيًا مــع الدخــل؛ فانخفــاض (ارتفــاع) الدخــل األســري،
َ
يرفــع (يخفــض) حصــة الدخــل المخصــص للنفقــات
االســتهالكية .وينطبــق هــذا األمــر علــى أنــواع األســر
ّ
المجمــلُ ،تنفــق األســر المعيشــية
المعيشــية
كافــة .وفــي ُ
ُ
المنخفضــة الدخــل ضمــن شــريحة الخميــس األدنــى
(األفقــر)  %152مــن دخلهــا علــى االســتهالك ،وتنخفــض
ّ
مطــرد لــكل شــريحة ضريبيــة،
هــذه النســبة بشــكل
وصــو ً
ال إلــى نســبة  %84لشــريحة ُ
الخميــس األغنــى .وبالنظــر
إلــى أن الضريبــة العامــة علــى المبيعــات ثابتــة النســبة ،فــإنّ
هــذا يعنــي أن األســر المنخفضــة الدخــل ُتنفــق حصـ ً
ـة أكبر
ً
مقارنــة باألســر
مــن مداخيلهــا علــى ضرائــب المبيعــات
المرتفعــة الدخــل .وبالنظــر إلــى هــذا االرتبــاط العكســي،
ّ
فــإن ضريبــة المبيعــات تعمــل بمثابــة الشــكل الضريبــي
غيــر التصاعــدي (أي الــذي يُعــزز أوجــه عــدم المســاواة)
فــي األردن.

الجدول :8
حصــة النفقــات االســتهالكية مــن الدخــل المتــاح لإلنفــاق حســب شــرائح ُخميســات الدخــل ونــوع األســرة
المعيشــية
عدد األسر المعيشية

مجموع الدخل المتاح لإلنفاق حصة النفقات من مجموع الدخل المتاح لإلنفاق
الوسط
الحسابي

الوسيط
الحسابي

الوسط الحسابي

الوسيط الحسابي

المجموع
أُسرة معيلها ذكر
ُأسرة معيلتها
أنثى
أُسرة ثنائية الدخل

4,850

9,070

7,547

110.4

117.7

2,073

8,744

7,330

114.3

122.3

12

8,170

6,136

100.9

131.3

315

13,664

12,509

89.0

88.5

أول ُخ َميس %20
أُسرة معيلها ذكر
أُسرة معيلتها
أنثى
أُسرة ثنائية الدخل

1,176

3,565

3,773

176.9

152.3

412

3,956

4,169

175.1

152.8

5

4,412

4,640

131.9

110.2

8

3,397

3,802

159.9

145.8

ثاني ُخ َميس %20
1,009

6,083

6,091

137.4

126.7

أُسرة معيلها ذكر
ُأسرة معيلتها

556

6,116

6,120

135.1

125.4

2

6,136

6,136

137.8

137.8

أُسرة ثنائية الدخل

19

6,160

6,483

130.8

118.3

أنثى

ثالث ُخ َميس %20
أُسرة معيلها ذكر
أُسرة معيلتها
أنثى
أُسرة ثنائية الدخل

940

8,125

8,106

122.1

112.4

495

8,073

8,058

124.4

114.9

---

---

---

---

---

44

8,425

8,544

117.4

103.3

رابع ُخميس %20
905

11,045

10,928

104.4

98.8

أُسرة معيلها ذكر
ُأسرة معيلتها

340

10,922

10,833

107.6

102.8

3

10,585

10,174

78.9

86.3

أُسرة ثنائية الدخل

113

9,275

11,634

113,5

86,6

أنثى

آخر ُخ َميس %20
أُسرة معيلها ذكر
أُسرة معيلتها
أنثى
أُسرة ثنائية الدخل

820

19,541

16,859

80.9

83.5

270

19,946

17,598

79.9

82.0

2

15,978

15,978

87.1

87.1

131

18,976

16,276

80.8

85.8
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٣٧

للســلع
نســب ضريبــة المبيعــات ال ّتفضيليّــة
و ُتعتبــر
ُ
ّ
ً
الســلع الكماليّــة أداةً
والخدمــات األساســية مقارنــة مــع ّ
يمكــن مــن خاللهــا ال ّتخفيــف مــن األثــر غيــر التصاعــدي
للضرائــب غيــر المباشــرة  -بمعنــى فــرض إعفــاءات أو
ّ
مخفضــة علــى المــواد األساســية مثــل األغذيــة،
نســب
والنفقــات التعليميــة أو الصحيــة ،مــع فــرض نســب أعلــى
علــى الســلع والخدمــات الكماليــة.
ويوضــح الشــكل ( )4مجمــوع ضرائــب المبيعــات
المدفوعــة مــن قبــل مختلــف أنــواع األســر المعيشــية
كحصــة مــن مداخيلهــم ،حيــث تــم تقديــر ضريبــة
المبيعــات كنســبة عامــة معياريــة تبلــغ  .36%16وبموجــب
هــذا الســيناريو للضرائــب غيــر المباشــرة  -حيــث ُتطبّــق
ضريبــة ثابتــة علــى جميــع المــواد االســتهالكية ،ســوف
ُتنفــق األســر المعيشــية التــي يُعيلهــا ذكــر فــي شــريحة
ُ
الخميــس األدنــى (األفقــر) نســبة  %21مــن دخلهــا علــى
ً
مقارنــة مــع نســبة  %11مــن قبــل األســر
ضريبــة المبيعــات
ُ
المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر فــي شــريحة الخ َميــس
األعلــى (األغنــى) .وعلــى نحــو مماثــل ،فبالنســبة إلــى األســر
المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،فمــن شــأن
ضريبــة المبيعــات كحصــة مــن الدخــل المتــاح لإلنفــاق أن
تنخفــض مــن  %20فــي شــريحة الخميــس األدنــى إلــى %12
فــي الشــريحة الخميــس األعلــى .أمــا بالنســبة إلــى األســر
المعيشــية التــي تعيلهــا أنثــى ،فتنخفــض حصــة ضريبــة
المبيعــات مــن الدخــل مــن نحــو  %15إلــى  %19فــي أدنــى
شــريحتين ُخ َميســ َّي َتين ،وإلــى  %12فــي أعلــى شــريحتين
يســ َّي َتين .و ُتظهــر األســر المعيشــية التــي تعيلهــا
ُخ َم َ
ّ
أنثــى بعــض االنحرافــات عــن هــذه النســب؛ فعندمــا يتــم
تقســيم عــدد المالحظــات علــى َّ
الشــرائح ُ
الخ َميســيَّة؛
ـدن جــدًا مــن أجــل إجــراء تقييمــات
يكــون هــذا العــدد متـ ٍ
موثــوق بهــا.
وبينمــا تتنــوّ ع حصــة النفقــات االســتهالكية (الجــدول
 )8ومــا يُفــرض عليهــا مــن ضرائــب المبيعــات (الشــكل
 )4مــن دخــل األســر المعيشــية تنوّ عــً ملموســً عبــر
شــرائح ُخ َميســات الدخــل ،إال أنهــا تبــدو متماثلــة تقريبــً
عبــر مختلــف أنــواع األســر المعيشــية ضمــن كل شــريحة
ُخميســية .وبعبــارة أخــرى ،فـ ّ
ـإن الطبيعــة غيــر التصاعديــة
للضرائــب غيــر المباشــرة تكــون م ّتسـ ً
ـقة عَ بــر جميــع أنــواع
األســر المعيشــية ،إلــى المــدى الــذي ُتط ُّبــق فيــه الضريبــة
العامــة للمبيعــات بطريقــة غيــر تفضيليــة علــى جميــع
الســلع والخدمــات االســتهالكية .إال أن ذلــك ال يشــير
إلــى أن األثــر غيــر التصاعــدي لضرائــب المبيعــات محايــد

 36تــم طلــب النســب التفضيليــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات
للمــواد االســتهالكية الخاضعــة للنســب المخفضــة ،لكــن لــم يتــم
الحصــول عليهــا فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر.

٣٨

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

بيــن الجنســين .فــأو ً
ال ،وقبــل كل شــيء ،حيــث أن النســاء
ّ
يتركــزن بشــكل أكبــر فــي فئــات الدخــل المنخفــض ،فــإنّ
أي أثــر غيــر تصاعــدي للدخــل علــى الضرائــب (بمعنــى تعزيــز
أوجــه عــدم المســاواة فــي الدخــل عبــر مختلــف فئــات
الدخــل) يتضمــن بشــكل تلقائــي عنصــرًا غيــر تصاعــدي
للنــوع االجتماعــي (تعزيــز أوجــه عــدم المســاواة فــي
الدخــل بيــن الرجــال والنســاء) .وبالنظــر إلــى الفجــوة فــي
التشــغيل بيــن الجنســين (للكبــار الراشــدين الذيــن هــم
ّ
ســن العمــل ،يبلــغ معــدل التشــغيل للنســاء %18
فــي أوج
فقــط ،وهــي نســبة منخفضــة ،مقابــل  %71للرجــال؛ انظــر
الســاحقة مــن النســاء ال تملــك
الشــكل  ،)3فــإن الغالبيــة ّ
ّ
خاصــة بهــن .وإلــى
القــدرة علــى الوصــول إلــى مداخيــل
ّ
المــدى الــذي يحصلــن فيــه علــى تلــك المداخيــل ،فإنهــن
ُ
ّ
يك ّ
ســ ّلم األجــور (الجــدول )6
ــن
متركــزات فــي أســفل ُ
ويحصلــن علــى دخــل أقــل مــن الرجــال عقــب احتســاب
مســتويات المهــارة  /التعليــم (الجــدول  .)1وثانيًا ،فبالنســبة
إلــى إجــراء تقييــم أكثــر ّ
دقــة ألثــر ضرائــب المبيعــات التــي
ُتفــرّ ق بيــن الجنســين ،فإننــا بحاجــة ألخــذ أنمــاط النــوع
االجتماعــي بعيــن االعتبــار مــن حيــث اإلنفــاق االســتهالكي،
والتمييــز بيــن األنــواع المختلفــة للنفقــات :وتحديــدًا
النفقــات األساســية مقارنــة مــع النفقــات الكماليــة.

الشكل :4
حصــة ضرائــب المبيعــات مــن مجمــوع الدخــل المتــاح لإلنفــاق حســب نوع األســرة المعيشــية ُ
وخميســات شــرائح
الدخــل :تمــت المحــاكاة علــى أســاس نســبة ضريبــة مبيعــات عامــة ثابتة*

المصدر :حسابات المؤلفين على أساس البيانات الجزئية من مسح نفقات ودخل األسرة .2014 / 2013
* تم تحديد نسبة الضريبة العامة على المبيعات بمستوى .%16

وكمــا ورد ذكــره ســابقًا ،فـ ّ
ـإن عــددًا مــن المــواد األساســية،
مثــل منتجــات غذائيــة معينــة ،إضافــة إلــى الخدمــات
التعليميــة والصحيــة ،يخضــع لنســبة ُم ّ
خفضــة مــن
الضريبــة العامــة علــى المبيعــات ،أو يُعفــى مــن هــذه
الضريبــة .وعلــى ال ّنقيــض مــن ذلــك ،تخضــع مــواد كمال ّيــة
والم َ
ركبــات
معينــة مثــل المشــروبات الكحوليــة ،وال ّتبــغ،
َ
إلــى الضريبــة الخاصــة علــى المبيعــات .وإلــى المــدى الــذي
ً
نفتــرض فيــه ّ
حصــة أكبــر
بــأن النســاء فــي األردن يُنفقــن
ّ
مداخيلهــن علــى المــواد األساســية ،والرجــال علــى
مــن
المــواد الكماليــة ،فمــن المحتمــل أن يكــون للضرائــب
التفضيليــة علــى المبيعــات نواتــج إيجابيــة علــى توزيــع
الدخــل حســب النــوع االجتماعــي كمــا هــو مالحــظ
(كاســيل 2012؛ غــرون وفالوديــا .)2010
فــي بلــدان أخــرى
َ
وبحســب إحــدى الوحــدات الخاصــة فــي مســح لجنــة
الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن ( ،)2016فــإن  %72مــن
النســاء العامــات ذكــرن بــأن االســتخدام الرئيســي
ـن هــو «مســاعدة العائلــة ماليــً» .وفــي إجابتهـ ّ
لمداخيلهـ ّ
ـن
عــن الســؤال حــول «كــم هــو مقــدار الدخــل الــذي تبقينــه
لنفســك» ،أجابــت  %7بأنهــن يحتفظــن بكامــل مداخيلهـ ّ
ـن
ّ
ألنفســهن؛ بينمــا أشــار نحــو النصــف مــن المســتطلعة
ـن ( )46,7%إلــى أنهــن ال يبقيــن شــيئًا ألنفسـ ّ
آرائهـ ّ
ـهن (انظــر
الملحــق الثانــي).

ويتــم اإلبــاغ عــن بيانــات الدخــل واالســتهالك علــى
المســتوى األســري ،وليــس علــى المســتوى الفــردي.
ّ
مفصــل حســب النــوع
يتعــذر إجــراء تحليــل
وبالتالــي،
ّ
االجتماعــي حــول كيفيــة تخصيــص النفقات االســتهالكية
الفرديــة بيــن المــواد األساســية بالمقارنــة مــع المــواد
الكماليــة .ورغــم ذلــك ،يمكــن الحصــول علــى بعــض الرّ ؤى
مــن خــال مقارنــة أنــواع مختلفــة مــن األســر المعيشــية؛
علــى ســبيل المثــال ،مقارنــة األســر المعيشــية التــي يعيلها
ذكــر مــع األســر المعيشــية التــي تعيلهــا أنثــى مــع األســر
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن (الشــكل  .)5وحيــث ّ
أن لدينــا
عــددًا قلي ـ ً
ا جــدًا مــن المالحظــات بخصــوص األســر التــي
تعيلهــا أنثــى ،عندمــا يتــم تفصيــل البيانــات حســب شــرائح
ُخميســات الدخــل ،فـ ّ
خدم هنــا ،وهــو
ـإن تصنيفــً آخــر يُسـ َت َ
األســر المعيشــية التــي يعمــل فيهــا الرجــال فقــط ،مقارنــةً
مــع ُ
األســر المعيشــية التــي تعمــل فيهــا النســاء فقــط،
ً
مقارنــة مــع األســر المعيشــية التــي يعمــل فيهــا النســاء
ُ
والرجــال معــً (الشــكل  .)6وي َّ
ُتوقــع ّ
بأن األســر المعيشــية -
التــي تملــك فيهــا النســاء القــدرة علــى امتــاك مــا يحصلــن
عليــه مــن الدخــل ،أو يتم ّتعــن بالمزيــد مــن االســتقاللية
فــي اتخــاذ القــرارات (األســر التــي تعيلهــا ُأنثــى ،واألســر
ّ
الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن ،واألســر التــي تكــون فيهــا
الزوجــة عاملــة  /الزوجــان عامــان)  -يتــم فيهــا توجيــه
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حصــة أكبــر نســبيًا مــن النفقــات إلــى النفقــات األساســية،
بينمــا تذهــب حصــة أقــل للنفقــات الكماليــة مقارنـ ً
ـة مــع
األســر المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــر أو األســر المعيشــية
التــي يعمــل فيهــا الذكــور فقــط.
ويوضــح الشــكالن  5و  6حصــة النفقــات األساســية
ً
مقارنــة مــع النفقــات الكماليــة مــن مجمــوع النفقــات
األســرية حســب مختلــف أنــواع األســر المعيشــية عبــر
ّ
وتتمثــل المــواد األساســية
شــرائح ُخميســات الدخــل.
فــي األغذيــة والســلع والخدمــات التعليميــة والصحيــة،
والســلع االســتهالكية غيــر المعمــرة مثــل المالبــس ،بينمــا
تتضمــن المــواد الكماليــة ال ّتبــغ ،والمشــروبات الكحوليــة،
والم َ
ركبــات ،والغــاز .وتتمثــل المالحظــة األولــى فــي
َ
ارتفــاع حصــة النفقــات الكماليــة مــع ارتفــاع الدخــل.
وضمــن ال ّتصنيــف األول لألســر المعيشــية بحســب النــوع
للمعيــل (الشــكل  ،)5فــإن األســر المعيشــية
االجتماعــي ُ
التــي تنــدرج ضمــن شــريحة ُ
الخميــس األدنــى (األفقــر)
ُتخصــص فقــط  %22 - 12مــن نفقاتهــا للمــواد الكماليــة،
وتــزداد هــذه النســبة مــا بيــن  %27 - 23فــي شــريحة
الخميــس األعلــى (األغنــى) .وضمــن التصنيــف الثانــي ُ
ُ
لألســر
المعيشــية بحســب التشــغيل وتكويــن النــوع االجتماعــي
خصــص ُ
األســر فــي شــريحة ُ
الخميــس األدنــى
(الشــكل ُ ،)6ت ّ
 %22 - 16فقــط مــن نفقاتهــا للمــواد الكماليــة ،وتــزداد
هــذه النســبة إلــى  %27 - 21فــي شــريحة ُ
الخميــس األعلــى.
وفيمــا يتعلــق بالتأثيــرات المتع ّلقــة بالنــوع االجتماعــي،
تتوافــق إلــى حــد كبيــر االســتنتاجات فــي األردن مــع تلــك
ُ
حيــث
وصــل إليهــا فــي بلــدان أخــرى ،مــن
التــي تــم ال ّت ّ
أن ُ
ّ
خصــص
ســ َر التــي تعتمــد علــى مداخيــل الذكــور ُت ّ
األ َ
ـة أكبــر نســبيًا مــن النفقــات للمــواد الكماليــة ،وحصــةً
حصـ ً
ً
مقارنــة مــع األســر التــي تعتمــد
أقــل للمــواد األساســية
علــى مداخيــل اإلنــاث ،أو مــع مداخيــل الذكــور واإلنــاث
معــً .وهــذا هــو واقــع الحــال بالنســبة إلــى جميــع شــرائح
الخميســات ،وكذلــك عبــر معظــم ُ
ُ
الخميســات .و َتظهــر
االختالفــات بصــورة واضحــة خصوصــً بالنســبة إلــى األســر
المعيشــية المنخفضــة الدخــل فــي شــريحتي ُ
ميســين
الخ
َ
األدنــى .ففــي هاتيــن الشــريحتين ُ
خصــص
الخ
ِ
ميس ـيَّتينُ ،ت ّ
األســر المعيشــية التــي تعمــل النســاء فيهــا فقــط %48,2
و  %45,8مــن نفقاتهــا الســتهالك المــواد األساســية،
 %16,2و  %19,4الســتهالك الكماليــات؛ بينمــا تخصــص األســر
المعيشــية التــي يعمــل ذكــور فيهــا فقــط  %42,4و %41,7
مــن نفقاتهــا الســتهالك المــواد األساســية %22,5 ،و %24,1
الســتهالك الكماليــات.
وبالنســبة إلــى ُ
األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن
الزوجيــن أو األســر المعيشــية التــي يعمــل فيهــا النســاء
ّ
فــإن االســتنتاجات مختلطــة بصــورة أكبــر.
والرجــال،
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وبصــورة إجماليــة ،وعَ بر شــرائح ُخميســات الدخــلُ ،ت ّ
األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن حصــةً
قارنــة ُ
ً
باألســر
أعلــى مــن نفقاتهــا للمــواد األساســية ُم
المعيشــية التــي يعيلهــا ذكــور فقــط ( %45,3إلــى %42,8
بالمجمــوع فــي الشــكل 5؛  %42,9إلــى  %42,4فــي الشــكل
 .)6إال أن نفقاتهــا االســتهالكية تبلــغ حجمــً مماثـ ً
ا أو حتى
أعلــى فــي بعــض الحــاالت ،باســتثناء شــريحتي ُ
الخميســين
ُ
فاألســر المنخفضــة الدخــل الثنائــي مــن الزوجيــن
األدنــى.
فــي شــريحتي ُ
الخميســين األدنــى لديهــا نفقــات كماليــة
أقــل ونفقــات أساســية أعلــى بصــورة جوهريــة بالمقارنـ ً
ـة
مــع األســر التــي يُعيلهــا ذكــور عاملــون .وال يمكــن تأكيــد
هــذا االتجــاه دائمــً بالنســبة إلــى األســر الثنائيــة الدخــل مــن
الزوجيــن فــي شــريحتي الخميســين األعلــى .وقــد يعــود
ذلــك إلــى ّ
الدخــل مــن الزوجيــن ،بصــورة
أن األســر الثنائيــة ّ
عامــة ،لديهــا وســيط حســابي أعلــى للدخــل مقارنـ ً
ـة مــع
األســر التــي يعيلهــا ذكــر ،بصــورة إجماليــة ،وضمــن كل
شــريحة مــن شــرائح ُخميســات الدخــل باســتثناء شــريحة
ُ
الخميــس األول.

الشكل :5
حصــة النفقــات األساســية بالمقارنــة مــع حصــة النفقــات الكماليــة فــي مجمــوع النفقــات حســب نــوع األســرة
المعيشــية وشــرائح ُخميســات الدخــل
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حصــة النفقــات األساســية بالمقارنــة مــع حصــة النفقــات الكماليــة فــي مجمــوع النفقــات حســب نــوع األســرة
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ّ
وإن هــذه االســتنتاجات حــول كيفيــة تنــوّ ع ســلوك اإلنفــاق
 ليــس فقــط عبــر فئــات الدخــل ،بــل أيضــً عبــر توصيــفُ
ّ
لتؤكــد
األســر المعيشــية مــن منظــور النــوع االجتماعــي،
بــأن ضرائــب المبيعــات تتضمــن أيضــً أثــرًا للتفريــق فــي
النــوع االجتماعــي (بيــن الجنســين) .ويمكــن أن تنطــوي
اإلعفــاءات أو ضرائــب المبيعــات المخفضــة علــى المــواد
األساســية ،مثــل األغذيــة والنفقــات التعليميــة والصحيــة،
علــى أداة تصاعديــة ،ليــس فقــط لتخفيــض أوجــه انعــدام
المســاواة فــي الدخــل بيــن األســر المعيشــية ،بــل أيضــً
لتضييــق فجــوة الدخــل بيــن الجنســين.

 -٤هـــ :الضرائــب فــي األردن مــن
منظــور النــوع االجتماعــيُ :خالصة
التقييــم
يَســ َتخدم الجــدول ( )9اإلطــار المفاهيمــي إلجــراء
تحليــل للنــوع االجتماعــي فــي ال ُّن ُ
ظــم الضريبيــة التــي
تــم عرضهــا فــي بدايــة هــذا القســم ،بغــرض تقديــم
ملخــص لالســتنتاجات أعــاه حــول مراجعــة منظــور النــوع
االجتماعــي فــي عمليــة اإلصــاح الضريبــي فــي األردن.
وســتتم مناقشــة هــذه النتائــج بمزيــد مــن التفصيــل فــي
قســم االســتنتاجات جنبــً إلــى جنــب مــع التوصيــات علــى
مســتوى السياســات.

الجدول :9
أثر النوع االجتماعي في اإلصالح الضريبي في األردن
خصائص النظام الضريبي

اإلصالح الضريبي في األردن

أثر المساواة بين الجنسين

مصدر اإليرادات الضريبية:
الضرائب المباشرة تصاعدية في العادة.
الضرائب غير المباشرة غير تصاعدية في

ّ
سهل اإلصالح األخير لضريبة الدخل ال ّتحوّ ل من

العادة.

الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة كمصدر

الضرائب المباشرة مقارنة

بالنظر إلى ُّ
س ّلم
تركز النساء في أسفل ُ

لإليرادات الحكومية .ورغم ذلك ال تزال تحصيالت

مع الضرائب غير المباشرة

ُحدث االعتماد
الدخل ،من المحتمل أن ي ِ

اإليرادات الضريبية في األردن تعتمد بشكل مكثف

الكبير على الضرائب غير المباشرة أثرًا سلبيًا

على الضرائب غير المباشرة.

أكبر على النساء.
ضريبة الدخل الشخصي:
فرض الضريبة بشكل تفضيلي حسب مصدر
دخل الفرد :الدخل من األجر مقارنة مع
فرض الضريبة النوعية
ً
مقارنة مع فرض الضريبة
العامة

الدخل من العمل للحساب الخاص ،مقارنة
مع الدخل من اإليجارات  /الفوائد .يعتمد
األثر التفضيلي للنوع االجتماعي على وجود
أنماط للنوع االجتماعي من حيث التشغيل

يطبق األردن فرض الضريبة العامة؛
الغالبية الساحقة (أكثر من  )%90من العاملين من
النساء والرجال تعمل ضمن فئة الموظفين باألجور
والرواتب.

وملكية األصول.
سوا ٌء أكانت ضريبة الدخل متوازنة بين
ضريبة الدخل على
مؤسسات األعمال
بالمقارنة مع الدخل
الشخصي

فرض الضريبة على دخل مؤسسات األعمال
مقارنة مع الدخل الشخصي.
أثر النوع االجتماعي (التفريق في المعاملة
بين الجنسين) ألن احتمالية أن تكون النساء
صاحبات أعمال قليلة جدًا.

تمت زيادة الضريبة على دخل مؤسسات األعمال
وكذلك على ضريبة الدخل الشخصي .ومن
الضروري تقييم تغيير الوزن النسبي لضريبة الدخل
ً
مقارنة مع ضريبة الدخل
على مؤسسات األعمال
الشخصي في فترة ما بعد اإلصالح.
ً
صراحة بالنساء كمعيالت
يقر قانون الضريبة الجديد

التمييز الصريح في النوع

تشريعات تمييزية؛ على سبيل المثال ال

االجتماعي (بين الجنسين) تستطيع النساء المطالبة باإلعفاء الضريبي
في قوانين الضريبة و  /أو

للمعالين.
ُ

تطبيقها

٤٢

وبالتالي بحقهن في الحصول على إعفاءات
وبناء على ذلك ،فقد تم إلغاء ُ
األسس
المعالين؛
ً
التي تقوم عليها الممارسات التمييزية التي كانت
موجودة في القانون القديم.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

يفرض التقديم المشترك لإلقرار الضريبي
على أصحاب المداخيل الثانوية (بمعنى،
النساء من الناحية الهيكلية) نسبة ضريبة
التقديم المشترك مقارنة هامشية أعلى؛

ينص قانون الضريبة األردني على الخيارين؛ ويتطلب
التقديم المشترك من قبل الزوجين الحصول على
موافقة مشتركة  /متبادلة .يحفز التقديم المنفصل
األسر المعيشية الثنائية الدخل من الزوجين (المرأة

مع التقديم المنفصل

يشجع ذلك على مشاركة النساء في
ال
ّ

العاملة).

لإلقرارات الضريبية

القوى العاملة واألسر المعيشية الثنائية

رغم ذلك ،يبقى التقديم المشترك خيارًا لألزواج ،وال

الدخل من الزوجين؛ ويشجع األسر

يزال شائعًا في األردن بالنظر إلى محدودية المعرفة

المعيشية التي يعيلها ذكر عازب.

المالية لدى النساء .
٣٧

من المحتمل أن تتأثر حصة من أصحاب األجور
والرواتب من النساء بدرجة أقل مما تتأثر به حصة
ّ
تتركز في أسفل
الرجال نظرًا ألن مداخيل النساء
سقوف اإلعفاءات
الضريبية

من المحتمل أن يكون للتغييرات في سقوف توزيع األجور (بمعنى ،حتى دون السقف المنخفض
اإلعفاءات الضريبية أثر على النوع االجتماعي،

الجديد والبالغ  9,000دينار أردني) .ويرجع االفتقار إلى

حيث تتركز النساء في أسفل توزيع الدخل.

أثر النوع االجتماعي المحدد إلى فجوتين هيكليتين
بين الجنسين :فجوة التشغيل وفجوة األجور بين
الجنسين.

تفيد الضرائب ال ّتصاعدية بشكل عام النساء
(كما في الضرائب المباشرة مقارنة مع
نسب وشرائح ضريبة
الدخل ،والضرائب
التصاعدية

الضرائب غير المباشرة) حيث تحصل النساء
في العادة على مداخيل أقل من الرجال.
إذا أثرت التغييرات في النسب الضريبية
حسب فئات الدخل على النساء بشكل أكبر
من الرجال باالعتماد على توزيعهن حسب
شرائح ضريبة الدخل.

على نحو يماثل ما ورد ذ أعاله .ونظرًا ألن عدد النساء
العامالت أقل بكثير من عدد الرجال العاملين (عدد
النساء العامالت أقل من ربع عدد الرجال العاملين)،
يتأثر عدد أقل من النساء صاحبات المداخيل بزيادة
النسب الضريبية .ونظرًا إلى أن غالبية النساء يتركزن
تحت سقف اإلعفاءات الضريبية الجديدة ،فسوف
تخضع حصص أقل من النساء إلى الزيادة في نسب
الضريبة تقريبًا في كل شريحة من شرائح ضريبة
الدخل.

الضرائب غير المباشرة:
الضريبة العامة على المبيعات بشكل عام
تيسر الفجوات
غير تصاعدية ،وهي بالتالي ّ
الضريبة العامة على

بين الجنسين .وحيث أن النساء يحصلن على

المبيعات

ً
حصة أعلى من
دخل متدن ،فإنهن يخصص
مداخيلهن للنفقات االستهالكية ،وبالتالي
يتحملن عبئًا أكبر من الضرائب غير المباشرة.

من المحتمل أن تؤدي الزيادة في الضريبة العامة
على المبيعات إلى زيادة فجوات الدخل بين
الجنسين نظرًا ألن الدراسة وجدت أن النساء في
ً
ّ
مداخيلهن للنفقات
حصة من
األردن أيضًا يخصصن
ُخصصها الرجال.
االستهالكية أكبر من الحصة التي ي ّ
ً
حصة أكبر من نفقاتهن
ُتخصص النساء في األردن
للمواد األساسية مثل األغذية ،والخدمات التعليمية
ً
مقارنة مع الرجال.
والطبية

ضرائب المبيعات
التفضيلية (استهالك
ً
مقارنة
المواد األساسية
مع استهالك المواد
الكمالية)

من المحتمل أن تنفق النساء حصة أكبر
نسبيًا من مداخيلهن على السلع والخدمات
األساسية للعائلة؛ وحصة أقل على المواد
ً
مقارنة مع
الكمالية لالستهالك الفردي
الرجال (حتى عندما يمتلكن القدرة على
التحكم في مستوى الدخل).

تيسر الزيادة في الضريبة العامة
ومن المحتمل أن ّ
على المبيعات على السلع والخدمات االستهالكية
األساسية المزيد من ال ّتعميق لفجوة الدخل بين
سلبًا على األطفال والعائالت.
الجنسين ،كما تؤثر َ
ُ
التخفيضات واإلعفاءات من
ومن المحتمل أن تفيد
ضريبة المبيعات على السلع والخدمات االستهالكية
النساء صاحبات الدخل المنخفض باإلضافة
األساسية
َ
ّ
وعائالتهن.
إلى أطفالهن

 3٧المصــادر :مالحظــات اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة حــول
مســودة التقريــر.
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٤٣

القسم الخامس:
االستنتاجات
ّ
يتمثــل أحــد ال ّتحديــات الهيكليــة الهامــة لالقتصــاد
األردنــي فــي الفجــوة الهائلــة فــي التشــغيل بيــن
الجنســين ،والتــي تبلــغ  53نقطــة مئويــة ألوج ســن العمــل
( 54 – 25عامــً) لــدى الســكان ( %18,2نســاء مقابــل %71,2
رجــال فــي هــذه الفئــة العمريــة هــم عاملــون) .كمــا
ــد المعــدل العــام لتشــغيل النســاء ح ّتــى أقــل مــن
ي َ
ُع ُّ
ذلــك أيضــً ،حيــث يصــل إلــى نحــو  %10وقــد بقــي يــراوح
مكانــه خــال العقديــن الماضييــن .ومــع ّ
أن اإلطــار الحالــي
لحــة إلــى
للسياســات االقتصاديــة فــي األردن بحاجــة ُم ّ
تحســين مســتوى تشــغيل النســاء ،تتضمــن اإلصالحــات
األخيــرة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي برنامجــً لتحقيــق
ُّ
تقشــفية صارمــة،
االســتقرار علــى أســاس تنفيــذ تدابيــر
باإلضافــة إلــى تنفيــذ برنامــج للتعديــل الهيكلــي يتضمــن
إدخــال المزيــد مــن المرونــة فــي ســوق العمــل .إن مثــل
هــدد بتعميــق الفجــوة
هــذه البيئــة االقتصاديــة الكليــة ُت ّ
ا بيــن الجنســين بــد ً
الجوهريــة أص ـ ً
ال مــن التخفيــف منهــا.
ّ
واســتنادًا إلــى هــذه الخلفيــة ،فــإن هــذا التقريــر يُجــري
تقييمــً للنــوع االجتماعــي فــي السياســات الماليــة العامــة
األخيــرة فــي األردن مــع التركيــز علــى اإلصــاح الضريبــي.
وبالنظــر إلــى محدوديــة البيانــات ،فـ ّ
ـإن مراجعتنــا لمنظــور
ُ
النــوع االجتماعــي فــي اإلصــاح الضريبــي الــذي أجــري
فــي اآلونــة األخيــرة فــي األردن ،قــد ارتكــزت علــى بيانــات
مســحية حــول أصحــاب األجــور والرواتــب فقــط .وقــد
ّ
شــكل ذلــك تقييــدًا طفيفــً ،مــع ذلــك ،نظــرًا إلــى ّ
أن
غالبيــة التشــغيل فــي األردن (وبالتحديــد للنســاء) ينــدرج
ضمــن فئــة الموظفيــن وليــس العامليــن لحســابهم
الخــاص (أو أصحــاب األعمــال) .وقــد كشــفت مراجعتنــا
ّ
لالطــاع
المختلطــة (انظــر الجــدول 8
عــن بعــض النتائــج ُ
علــى ملخــص لذلــك) .فــأو ً
ال ،وقبــل كل شــيء ،ومــن
حيــث إصــاح ضريبــة الدخــل الشــخصي ،ونظــرًا إلــى أن
الغالبيــة الســاحقة (أكثــر مــن  )%90مــن األجيــرات واألجيريــن
ّ
متركــزون فــي المرتبــة الدنيــا
(العامــات والعامليــن بأجــر)
ـإن مــن الواضــح ّ
مــن توزيــع األجــور ،فـ ّ
أن تخفيــض ســقوف
اإلعفــاء الضريبــي (لألفــراد الذيــن ليــس لهــم ُمعاليــن
مــن  12,000دينــار أدرنــي إلــى  9,000دينــار أردنــي) قــد ّأثــر علــى
أقل ّيــة نســبية مــن الموظفيــن ( %4,1مــن إجمالــي ُ
األجــراء).
ٌ
مفصــل حســب النــوع االجتماعــي بــأن
تحليــل
ويُظهــر
َّ

٤٤
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حصــة َ
األجيريــن ذوي الدخــل المنخفــض ،الذيــن أصبحــوا
خاضعيــن للضريبــة بعــد عمليــة اإلصــاح ،ارتفعــت
بشــكل طفيــف بالنســبة إلــى الرجــال ( %4,4مــن أصحــاب
األجــور والرواتــب «األجيريــن») مقارنـ ً
ـة بالعامــات ( %2,8مــن
صاحبــات األجــور والرواتــب «األجيــرات»).
ـدن نســبيًا علــى ال ّنســاء
لقــد كان لإلصــاح الضريبــي أث ـ ٌر متـ ٍ
(مــن حيــث األرقــام المطلقــة وحصــة األجيــرات) ،وهــذا
ـتمد مــن نوعيــن مــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن
األثــرُ مسـ ٌّ
الجنســين :فــأو ً
ال ،فجــوة التشــغيل بيــن الجنســين؛ إذ يعتبــر
معــدل مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة متدنيــً
ّ
فــإن عــدد األجيــرات أقــل بكثيــر مــن عــدد
جــدًا ،وبالتالــي
ّ
األجيريــن .فعــدد األجيريــن ( 821,578عامــل) يُشــكل أربعــة
أضعــاف عــدد األجيــرات ( .)208,050ونتيجــة لذلــك ،فــإن زيادة
الضريبــة المســتحقة تؤثــر علــى عــدد أقــل مــن األجيــرات
مقارنـ ً
ـة مــع األجيريــن مــن حيــث األرقــام المطلقــة .وثانيــً،
ّ
فجــوة األجــور بيــن الجنســين :حيــث تتركــز النســاء فــي
الطــرف األدنــى مــن طيــف األجــور والرواتــب .فقبــل اإلصــاح
الضريبــي ،كانــت نســبة  %97,8مــن النســاء دون ســقف
اإلعفــاء الضريبــي ،البالــغ  12,000دينــار أردنــي مقارنـ ً
ـة مــع %96
مــن الرجــال .أمــا بعــد اإلصــاح الضريبــي ،فــا تــزال  %95مــن
األجيــرات دون ســقف اإلعفــاء الضريبــي الجديــد والبالــغ
ً
مقارنــة مــع  %91,6مــن الرجــال .ولذلــك،
 9,000دينــار أردنــي
فــإن مــن األهميــة بمــكان إجــراء المزيــد مــن التعديــات
علــى الضرائــب (حســب تصنيــف البنــود كمــا وردت فــي
الملخــص التنفيــذي أعــاه) ،لتحقيــق هــدف صريــح ،أال وهو:
تضييــق الفجــوة فــي التشــغيل واألجــور بيــن الجنســين.
وي َّ
َتمثـ ُ
همــة للمســاواة بيــن الجنســين
ـل أحـ ُ
ـد الجوانــب ُ
الم ّ
فــي النظــام الحالــي لضريبــة الدخــل الشــخصي فــي
عــدم فــرض التقديــم المشــترك لإلقــرار الضريبــي علــى
الزوجيــن ،بــل ّ
إن النظام الضريبي يســمح بتقديــم اإلقرارات
الضريبيــة علــى نحــو منفصــل .وهــذا أمـ ٌر مرغــوب فيــه مــن
منظــور المســاواة فــي النــوع االجتماعــي ،نظــرًا ألن ُن ُ
ظــم
التقديــم المشــترك ُتعــرّ ض أصحــاب المداخيــل الثانويــة
(النســاء فــي العــادة) إلــى نســبة ضريبيــة هامشــية أعلــى،
ـكل عام ـ ً
وبالتالــي تشـ ّ
ا ُمثبِطــً مــن حيــث تشــجيع المــرأة
علــى الدخــول إلــى ســوق العمــل .ورغــم ذلــك ،وبموجــب

قانــون الضريبــة المعــدل ،ال يــزال التقديــم المشــترك خيــارًا
مطروحــً علــى األزواج ،ومــن المحتمــل أن ُتوافــق عليــه
الزوجــات نظــرًا إلــى افتقارهــن إلــى المعرفــة الماليــة.
ويمكــن التغلــب علــى ذلــك مــن خــال إلزاميــة الســلطات
الضريبيــة بنشــر المعلومــات التــي تســتهدف األســر الثنائيــة
الدخــل مــن الزوجيــن.
وكجــزء مــن عمليــة تحليــل النــوع االجتماعــي ،فقــد قمنــا
بمقارنــة العــبء الضريبــي لألســر المعيشــية التــي يُعيلهــا
ذكــر مــع األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن،
ومــع األســر المعيشــية التــي ُتعيلهــا أنثــى فــي الســياق
الســابق لعمليــة اإلصــاح الضريبــي مقارنـ ً
ـة بالســياق الالحق
لعمليــة اإلصــاح مــن حيــث اإلنصــاف ُ
األفقــي والرأســي.
َّ
متوقعــً ،فقــد كانــت األســر المعيشــية التــي
وكمــا كان
يعيلهــا ذكــر (والتــي يعمــل فيهــا الــزوج فقــط ،بينمــا
العــرف الســائد؛ حيــث
تكــون الزوجــة ربــة منــزل) هــي ُ
ُتشـ ّ
ـكل هــذه األســر مــا يقــرب مــن نصــف األســر المعيشــية
ّ
جميعهــا .و ُتشــكل األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن
الزوجيــن (والتــي يعمــل فيهــا كل مــن الــزوج والزوجــة)
ّ
شــكل
أقــل مــن  %8مــن جميــع األســر المعيشــية؛ بينمــا ُت
األســر التــي تعيلهــا أثنــى (معيلــة وحيــدة مــع أطفــال
ُمعاليــن) أقــل مــن  .%1وحوالــي ُخمــس األســر المعيشــية
ال يوجــد لديهــا أفــراد عاملــون (حيــث تتألــف المصــادر
الرئيســية للدخــل مــن الرواتــب التقاعديــة ،أو التحويــات
االجتماعيــة ،أو األقليــة الصغيــرة التــي لديهــا دخــل مــن
العقــارات أو اإليجــارات) .ويعكــس توزيــع األســر عبــر هــذه
الفئــات المســتويات المنخفضــة للتشــغيل ،بشــكل عــام،
واالنخفــاض الواضــح فــي تشــغيل النســاء.
ومــن الجوانــب اإليجابيــة ،نجــد بعــد اإلصــاح ّ
أن الحافــز
لــدى األســر المعيشــية الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن أصبــح
أن ُ
أقــوى نظــرًا إلــى ّ
األســر المعيشــية ذات المداخيــل التــي
تتجــاوز متوســط المداخيــل أصبحــت بالتالــي خاضعــة
للضريبــة؛ وهــذا أثــ ٌر أحدثــه تخفيــض ســقوف اإلعفــاءات
ونظــام التقديــم المنفصــل (الفــردي) لإلقــرارات الضريبيــة.
وإضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تــم إلغــاء التطبيــق التمييــزي بيــن
ـب فــي مصلحــة األســر المعيشــية
الجنســين الــذي ال يصـ ُّ
التــي تعيلهــا أنثــى فــي قانــون الضريبــة الجديــد بحيــث
أصبــح النظــام الضريبــي يُقــرُّ اآلن صراحـ ً
المعيلــة.
ـة بوضــع ُ
وفــي الوقــت ذاتــه ،فقــد تــم أيضــً تعزيــز تصاعديــة
ضريبــة الدخــل الشــخصي (العدالــة الرأســية) ،بحيــث
أصبحــت األســر ذات الدخــل األعلــى تدفــع الضرائــب بنســب
ً
مقارنــة بمســتويات مــا قبــل اإلصــاح ،بينمــا تبقــى
أعلــى
ً
األســر المنخفضــة الدخــل معفيــة ضريبيــً .وبالرغــم مــن
ذلــك ،يجــب إلغــاء ســقف اإلعفــاءات لــأزواج ( 23,000دينــار
أردنــي بحــد أقصــى) الــذي يضــع األســر الثنائيــة الدخــل
مــن الزوجيــن فــي وضــع ضريبــي أســوأ إزاء األنــواع األخــرى

مــن األســر المعيشــية المتعــددة أصحــاب المداخيــل ،مثــل
األســر التــي يعمــل فيهــا كل مــن األب واالبــن؛ وذلــك ّ
ألن
ّ
ُشــكل مصــدرًا للتمييــز ضــد األســر الثنائيــة
هــذا الوضــع ي
الدخــل مــن الزوجيــن .وباإلضافــة إلــى لذلــك ،مــن الممكــن
شــمول النفقــات علــى خدمــات الرعايــة االجتماعيــة ،مثــل
الحضانــات وعامــات المنــازل ،بموجــب اإلعفــاء الضريبــي،
ألجــل تشــجيع األســر الثنائيــة الدخــل مــن الزوجيــن.
ّ
ـد الهواجــس الهامــة حيــال تصاعديــة النظــام
ويتمثــل أحـ ُ
الضريبــي فــي األردن فــي اعتمــاد تحقيــق اإليــرادات علــى
الضرائــب غيــر المباشــرة (المبيعــات) ،وليــس علــى الضرائــب
المباشــرة .كمــا ّ
أن الضريبــة العامــة علــى المبيعــات غيــر
تصاعديــة أل ّنهــا تــؤدي باألســر المعيشــية المتدنيــة الدخــل
إلــى دفــع حصــة مــن ضرائــب المبيعــات أكبــر فيمــا يتع ّلــق
ً
مقارنــة مــع األســر المعيشــية ذات الدخــل
بمداخيلهــا،
األعلــى .ويَفســح اإلصــاحُ الضريبــي المجــال أمــام خطــوة
تســير فــي االتجــاه الصحيــح مــن خــال توســيع الوعــاء
الضريبــي لضريبــة الدخــل الشــخصي ،وزيــادة الضريبــة
علــى أصحــاب المداخيــل األعلــى .ومــن المحتمــل أن يكــون
للزيــادة المتزامنــة فــي الضرائــب علــى مؤسســات األعمــال
مســاهمة إضافيــة فــي زيــادة إيــرادات الضرائــب المباشــرة،
ّ
يخفــف مــن االعتمــاد علــى ضريبــة المبيعــات.
ممــا
وبالرغــم مــن ذلــك ،فــا تــزال الضرائــب غيــر المباشــرة
ّ
شــكل الجــزء األكبــر مــن اإليــرادات الضريبيــة.
ُت
لقــد ّ
أكــد التحليــل الــذي أجرينــاه للضرائــب غيــر المباشــرة
مــن منظــور النــوع االجتماعــي بـ ّ
ـأن األســر المعيشــية ذات
ً
الدخــل المنخفــض ُتخصــص حصــة أكبــر مــن مداخيلهــا
لإلنفــاق االســتهالكي ،باإلضافــة إلــى تخصيصهــا حصــة
أعلــى مــن مجمــوع نفقاتهــا الســتهالك المــواد األساســية
ً
مقارنــة مــع األســر
وليــس الســتهالك المــواد الكماليــة،
المعيشــية األخــرى ذات الدخــل األعلــى .كمــا توجــد أنمــاط
اســتهالكية ترتبــط بالنــوع االجتماعــي :حيــث ُتخصــص
األســر المعيشــية ،التــي يكــون فيهــا للنســاء قــدرة علــى
الحصــول علــى دخــل مســتقل (األســر المعيشــية الثنائيــة
الدخــل مــن الزوجيــن ،واألســر التــي تعيلهــا نســاء) حصـ ً
ـة
أعلــى مــن مداخيلهــا لإلنفــاق االســتهالكي ،باإلضافــة
إلــى تخصيــص حصــة أعلــى مــن إجمالــي نفقاتهــا علــى
اســتهالك المــواد األساســية (اإلنفــاق علــى رعايــة األســرة،
مثــل الغــذاء ،والتعليــم ،والصحــة) ،وليــس علــى اســتهالك
المــواد الكماليــة عَ ْبـ َر شــرائح الدخــل كافــة .وبال ّتالــي ،فـ ّ
ـإن
ال ّنســب التفاضليــة للضريبــة العامــة علــى المبيعــات ،التــي
بموجبهــا تخضــع المــواد األساســية لضريبــة أعلــى (أقــل)،
مــن المحتمــل أن ُتنت َ
ِــج نواتــج ســلبية (إيجابيــة) يُعــاد
توزيعهــا حســب النــوع االجتماعــي ،نظــرًا إلــى اختــاف
أنمــاط اإلنفــاق بيــن النســاء والرجــال؛ وأن ُتلحــق الضــرر
برفاهــة األطفــال (تجلــب المنفعــة إلــى رفاهــة األطفــال).

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٤٥

صمــم أي تعديــات فــي ضرائــب المبيعــات
ويجــب أن ُت ّ
وهــي تأخــذ فــي الحســبان األنمــاط االســتهالكية ،التــي
تتنــوع حســب الدخــل والنــوع االجتماعــي؛ مــع ضمــان
ّ
يعــزز المســاواة.
إعــادة التوزيــع الــذي

ّ
فــإن إحــدى القنــوات
وفيمــا يتعــدى اإلصــاح الضريبــي،
الهامــة تتع ّلــق بالمعيقــات التــي تواجــه اإلنفــاق مــن
الماليــة العامــة ،والتــي مــن خاللهــا ُتهيمــن تأثيــرات
اإلصالحــات التــي ُأجريــت مؤخــرًا مــن منظــور النــوع
االجتماعــي علــى مســتوى السياســة االقتصاديــة
الكليــة والماليــة .فبالنظــر إلــى األدوار الهيكليــة للنســاء
كمقدمــات رعايــة رئيســيات فــي العائلــة ،فــإن التخفيضات
فــي اإلنفــاق العــام ،والتدهــور الالحــق فــي الخدمــات
كمــً ونوعــً ،يزيــد مــن
التعليميــة والصحيــة واالجتماعيــةّ ،
عــبء العمــل غيــر المدفــوع األجــر الــذي يقــع علــى كاهــل
ّ
أوقاتهــن،
النســاء ،ويفــرض المزيــد مــن القيــود علــى
وبالتالــي علــى الحصــول المتكافــئ علــى فــرص التشــغيل
وكســب الدخــل .وفــي إطــار التدابيــر التقشــفية التــي
ا ّتخذهــا األردن ،فقــد شــهدت النفقــات العامــة تراجعــً
حــادّ ًا (بنحــو  10نقــاط مئويــة فــي العقــد الماضــي) ،بمــا فــي
ذلــك النفقــات فــي مجــال االســتثمارات العامــة واإلنفــاق
االجتماعــي .وال تتوافــر فــي األردن بيانــات تتع ّلــق بطــرق
اســتغالل الوقــت ،ويتعــذر بال ّتالــي البحــث فــي أثر التقشــف
علــى وقــت عمــل النســاء مــن دون أجــر .ورغــم ذلــك،
فقــد أظهــرت مراجعتنــا ألنمــاط ســوق العمــل حســب
النــوع االجتماعــي ،والتعليــم ،ووضــع ســوق العمــل ،أن
أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر ُتعتبــر مــن العوامــل
الرئيســية التــي ُتكيّــف معــدالت نشــاط النســاء فــي
ــد مقارنــة متوســط أجــور النســاء مــع
ســوق العمــل .و ُت َع ُّ
متوســط تكاليــف رعايــة األطفــال شــاهدًا علــى االفتقــار
إلــى الحصــول علــى خدمــات رعايــة لألطفــال الجيــدة
والميســورة الكلفــة ،عندمــا يقتــرن ذلــك بانخفــاض أجــور
النســاء ،األمــر الــذي يشــكل عائقــً رئيســيًا أمــام ارتبــاط
النســاء بســوق العمــل.
و ُتظهــر مراجعتنــا لخطــاب السياســات بشــأن تشــغيل
ـد بـ ّ
ـأن تحســين القــدرة علــى
المــرأة وجــود إقــرار عــام يفيـ ُ
الحصــول علــى خدمــات رعايــة األطفــال ،وضمــان التــوازن
بيــن الحيــاة العمليــة والحيــاة العائليــة فــي ســوق العمــل
يعتبــر أحــد المبــادرات ال َّتدخليــة الضروريــة .ومــع ذلــك،
وبالقــدر الــذي يتع ّلــق بالتنفيــذ الفعلــي للسياســات ،فـ ّ
ـإن
الحلــول المتعلقــة برعايــة األطفــال ُت ّ
ركــز علــى مــكان
العمــل ،بــد ً
ال مــن تركيزهــا علــى توفيــر هــذه الخدمــات
بصــورة عامــة .ومــن االســتراتيجيات الرئيســية المقترحــة
ُ
«العمــل
لتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة والعائليــة
المعيقــات أمــام
المــرن للنســاء» .إذ يعتبــر التغلــب علــى ُ
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تحقيــق هــذا التــوازن مــن خــال توجيــه النســاء نحــو
وظائــف العمــل غيــر المتفــرّ غ ،والعمــل مــن المنــزل فــي
مخصصــة ُ
َ
ً
كبيــرةّ ،
ألن ذلــك
إشــكالية
«لألنثــى»
وظائــف
ّ
يُهــدد بالمزيــد مــن الفصــل فــي الوظائــف بيــن الجنســين
وتعميــق الفجــوات االقتصاديــة بينهمــا ،مــن حيــث األجــور
والضمــان االجتماعــي تحــت ذريعــة تضييــق فجــوة
التشــغيل بيــن الجنســين .فالعمــل المــرن ينطــوي علــى
إمكانيــة أن يكــون جــزءًا مــن أحــد الحلــول الهادفــة إلــى
تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي حــال تــم الترويــج لــه
علــى قــدم المســاواة لــكال الجنســين باعتبــاره يشــكل
فرصــً مؤقتــة للعمــل المــرن طــوال دورة الحيــاة.
ٌ
ارتبــاط متداخــل بيــن األثــر الــذي ُتحدثــه سياســة
ــد
ُوج ُ
وي َ
الماليــة العامــة علــى جانــب اإليــرادات (الضرائــب) ،وبيــن
األثــر الــذ ُتحدثــه فــي جانــب اإلنفــاق (النفقــات العامــة)
مــن منظــور النــوع االجتماعــي .و ُت ِّ
ُ
الكفــاءة فــي
مكــن
تحصيــل اإليــرادات الضريبيــة وتحصيلهــا بمقاديــر أعلــى
(علــى افتــراض القيــام بذلــك علــى أســاس مبــدأ تصاعديــة
الضريبــة) مــن زيــادة قــدرة الدولــة علــى تعزيــز المســاواة
بيــن الجنســين مــن خــال النفقــات العامــة .ونتيجــة لذلــك،
فلــن يكــون ال ّتقييــم الحقيقــي للمســاواة بيــن الجنســين
مــن حيــث اإلصــاح الضريبــي فــي األردن مكتمــ ً
ا دون
إجــراء تحليــل ألنمــاط اإلنفــاق المالــي مــن منظــور النــوع
االجتماعــي .ومــن شــأن إجــراء هــذا التحليــل مــن منظــور
النــوع االجتماعــي أن يســتكمل التحليــل المقــدم فــي
هــذا التقريــر ،والــذي ركــز بشــكل رئيســي علــى جانــب
اإليــرادات الضريبيــة .وبصــورة إجماليــة ،فــإن ا ّتبــاع نهــج
ُمــراع ومســتجيب للنــوع االجتماعــي فــي إعــداد الموازنــة
ـي علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي لتيســير
أمـ ٌر أساسـ ٌّ
التخصيــص المتســاوي للمــوارد العامــة مــن منظــور النــوع
االجتماعــي.
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الملحق األول :مصادر
البيانات
ّ
توفــر دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة العديــد مــن
البيانــات اإلحصائيــة مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي
ُ
تجمــع المســوح (الدراســات المســحية
الرســمي ،وهــي
االســتقصائية) لتلبيــة االحتياجــات المتنوّ عــة الســتعماالت
البيانــات .و ُتســ َتخدم ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن
البيانــات فــي المشــروع الحالــي لتغطيــة جميــع جوانــب
ً
شــاملة .وهــذه
الموضــوع الــذي يتناولــه التقريــر تغطيــة
المســوح هــي علــى وجــه التحديــد :مســح العمالــة
والبطالــة لعــام  ،٣٨ 2018ومســح نفقــات ودخــل ُ
األســرة
للفتــرة  ،٣٩ 2014 / 2013ومســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل
فــي األردن لعــام  .2016و ُت َّ
نفــذ جميــع هــذه المســوح بصــورة
حــددة بعينهــا .وهــي
دوريــة منتظمــة فــي ســنوات ُم
ّ
َت ّتبــع ترتيبــً ُمعيَّنــً فــي تجميــع وتصنيــف البيانــات ،ويتــم
الحصــول علــى هــذه المســوح مــن البوابــة اإللكترونيــة
لبيانــات منتــدى البحــوث االقتصاديــة.
ويُجــرى مســح نفقــات ودخــل ُ
األســرة بصــورة منتظمــة
حــددة بعينهــا .وي ّ
ُ
المســح بيانــات
ُوفــر
فــي ســنوات ُم
ّ
تعكــس نفقــات ُ
ســر» و»األفــراد» والمداخيــل (جمــع
«األ َ
«مدخــول» أو «دخــل») ،والعالقــة فيمــا بيــن اإلنفــاق والدخــل
خد ُم فــي المشــروع
باســتخدام متغ ّيــرات مختلفــة .ويُسـ َت َ
الحالــي المسـ ُ
ـح الــذي ُأجــري فــي عــام  2013للحصــول علــى
ال ّتحليــل الضــروري للتقريــر .وقد جــرى تصميم هذا المســح
ـاء علــى ذلــك ،فــإن
ليخـ ِ
ـدم بعــض األهــداف األساســية .وبنـ ً
ـتخدمة فــي المســوح تتألــف مــن
المسـ
ـات
ـ
البيان
ـة
ـ
مجموع
َ
ُ
المعلومــات التــي ُتجمــع ،بصــورة دوريــة منتظمــة ،مــن
مختلــف أجــزاء األردن لكــي ُت ّ
مثلــه علــى مســتوى النواحــي
(جمــع «ناحيــة» وهــي إحــدى ال ّتقســيمات اإلداريــة) .وقــد
جــرى أيضــً تصميــم عيّنــة المســح باســتخدام طريقــة
العيّنــات الطبقيــة العنقوديــة الثنائيــة المرحلــة .ويتألــف
اســتبيان المســح مــن ثالثــة اســتبيانات متكاملــة ،هــي علــى
وجــه التحديــد :االســتبيان العــام ،واســتبيان اإلنفــاق علــى

ُ
مســح العمالــة والبطالــة لعــام
خدم
 ٣٨فــي المشــروع الحالــي ،اســ َت َ
 2018إمكانيــة الوصــول المتــاح للجمهــور بالموقــع اإللكترونــي لدائــرة
اإلحصــاءات العامــة األردنيــة.
ُ ٣٩أجريــت الجولــة األخيــرة مــن مســح نفقــات ودخــل األســرة فــي الفتــرة
 ،2018 / 2017ولــم تكــن البيانــات الجزئيــة متوافــر مــن دائــرة اإلحصــاءات
العامــة األردنيــة.

٥٠
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والســلع المتكــررة ،واســتبيان اإلنفــاق
المــواد الغذائيــة
ّ
علــى البنــود غيــر الغذائيــة .ويشــتمل االســتبيان العــام
علــى خصائــص المســاكن ،وخصائــص أفــراد ُ
األســرة
(المعيشــية) ،ومصــادر الدخــل المختلفــة لألســر ،والتــي
تتضمــن ممتلــكات ُ
األســرة ،واألنشــطة اإلنتاجيــة لألســرة،
ومصــادر الدخــل الحاليــة.
ويحتــوي اســتبيان اإلنفــاق علــى المــواد الغذائيــة والســلع
المتكــررة بيانــات اإلنفــاق علــى ســبع عشــرة مجموعــة
(فئــة) مــن المســتهلكين .وإلــى جانــب ذلــك ،يحتــوي
هــذا االســتبيان علــى أجــزاء تشــمل إنتــاج الســلع ألغــراض
(الم َنــح) العينيــة مــن األغذيــة
االســتهالك الذاتــي ،والهدايــا ِ
مــن ُ
األســرة ذات العالقــة وإليهــا ،وإنفــاق َ
ـدم (العمالــة
الخـ َ
ُ
المنزليــة) المقيميــن مــع األســرة علــى أنفســهم مــن
ُأجورهــم الخاصــة (على المــواد الغذائية) .ويتألف اســتبيان
اإلنفــاق علــى المــواد غيــر الغذائيــة مــن  11مجموعــة (فئــة)
إنفــاق وخمــس مجموعــات (فئــات) إنفــاق علــى الخدمــات،
باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن نفقــات المســتهلكين لــم
يــرد ذكرهــا فــي المجموعــات الســابقة ،ومجموعــة مــن
نفقــات غيــر المســتهلكين (التحويــات) .وإلــى جانــب
ذلــك ،يتوافــرُ االســتبيان كذلــك علــى االســتهالك الذاتــي،
والهدايــا العينيــة غيــر الغذائيــة مــن ُ
األســرة وإليهــا ،وإنفــاق
َ
ـدم (العمالــة المنزليــة) مــن ُأجورهــم الخاصــة .وتتألف
الخـ َ
مجموعــة البيانــات الجزئيــة مــن  25,845فــردًا منهــم
 12,991رج ـ ً
ـرأة .كذلــك تحتــوي العيّنــة ُ
ا و  12,854امـ ً
الكليــة
ُ
علــى  4,850أســرة (معيشــية) ،ونســبة  %95مــن األفــراد
المتــاح إلــى البيانــات الجزئيــة
أردنيــون(( .مبــادرة الوصــول ُ
نســقة لنفقــات ودخــل األســرة
الم َّ
 .)2017 ،OAMDIوالمســوح ُ
( ./HHIES)،  http://erf.org.eg/data-portalوالنســخة  2مــن
رخصــة؛ ومســح نفقــات ودخــل ُ
الم ّ
األســرة
ملفــات البيانــات ُ
لعــام  – 2013دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،المملكــة األردنيــة
الهاشــمية :منتــدى البحــوث االقتصاديــة).

ص ّممــت مســوح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل
وقــد ُ
وبنــاء
فــي األردن لتكــون كمســح اللوحــة “،”panel survey
ً
علــى ذلــك ،يُفتــرض بــأن تكــون أغلبيــة ُ
األســر واألفــراد،
حــددة،
ممــن ُأجريــت معهــم المقابــات فــي جــوالت ُم
ّ
ّ
متماثلــة .فالجولــة األولــى مــن المســح ُأجريــت فــي عــام
 ،2010وبعــد مــرور ســت ســنواتُ ،أجريــت الجولــة الثانيــة.
وتقتضــي خطــة المســح متابعــة مجموعــة قائمــة مــن
الســكان علــى مــرّ ّ
الزمــان؛ ومــع ذلــك ،لكــي يتس ـ ّنى رصــد
ُ
ـددة /
أثــر المهاجريــن إلــى األردن ،فقــد أضيفــت عينــة ُمجـ ِّ
ُم ِّ
نشــطة “ ”refresherكبيــرة ،عددهــا ُ 3,000أســرة إلــى العيّنــة.
ّ
فــإن مســح اللوحــة يشــمل بيانــات
وبذلــك المعنــى،
مقطعيــة لعــام  ،2010وبيانــات مقطعيــة لعــام ،2016
وبيانــات مســح فريــق الخبــراء لعامــي  ،2016 / 2010والبيانــات
المعــادة لعامــي  .2016 / 2010ويســمح المســح
المقطعيــة ُ
بعمــل تقديــر علــى المســتوى الوطنــي لمناطــق الحضــر
ّ
يوفــر
والريــف ،ولجميــع األقاليــم .ونظــرًا ألن المســح
معلومــات عــن ُ
األســر المعيشــية واألفــراد ،فقــد جــرى
تقســيم االســتبيان إلــى ثالثــة أجــزاء مختلفــة ،هــي:
االســتبيان علــى مســتوى ُ
األســرة ،واالســتبيان علــى
مســتوى الفــرد ،واالســتبيان علــى مســتوى المؤسســات
ُ
األســرية (الشــركات العائليــة) والهجــرة .ويتألــف اســتبيان
ُ
األســرة مــن معلومــات حــول ظــروف الســكن ،وملكيــة
يتضمــن معلومــات
الســلع .أمــا اســتبيان األفــراد فهــو
ّ
ّ
شــخصية ،مثــل التعليــم والصحــة ووضــع ســوق العمــل،
واإلخصــاب ،ووضــع المــرأة ،وتقاضــي األجــور ،وســلوك
التوفيــر واالقتــراض ،والمواقــف مــن النــوع االجتماعــي.
وأمــا اســتبيان المؤسســات ُ
األســرية والهجــرة ،فهــو يتألــف
ّ
مــن المهاجريــن الحالييــن الموجوديــن ،والتحويــات،
ومعلومــات عــن المؤسســات ُ
األســرية غيــر الزراعيــة.

جــوالت ســنويًا .ويســتند هــذا المســح علــى أســاس معاييــر
علميــة فــي تصميــم العينــات الطبقيــة العنقوديــة
ـاء علــى ذلــك ،فــإن المســح ي ّ
ُمثــل
المتعــددة المراحــل .وبنـ ً
المملكــة ،والمحافظــات ،وثالثــة أقاليــم ،والحضــر  /الريــف،
واألردنييــن وغيــر األردنييــن .وي ّ
ُوفــر المســح خصائــص
ّ
(المتعطليــن) عــن العمــل .ويضــم
العامليــن والعاطليــن
االســتبيان نوعيــن مختلفيــن مــن االســتبيانات :االســتبيان
علــى مســتوى األســر ،واالســتبيان على مســتوى األفــراد .أما
يضــم الخصائــص
االســتبيان علــى مســتوى األســر ،فهــو
ُّ
الســلع،
الجغرافيــة ،وتكويــن األســرة المعيشــية ،وملكيــة ّ
وتصنيــف قــوة العمــل (القــوى العاملــة) ألفــراد ُ
األســر
المعيشــية .وأمــا االســتبيان القائــم علــى األفــراد فيتأ ّلــف
مــن معلومــات تتنــاول المعلومــات الشــخصية ،كالتعليم،
وخصائــص العمالــة والبطالــة ،وأســباب البطالــة ،ووضــع
ـم المســح 16,500
ســوق العمــل ،واألجــور والمداخيــل .ويضـ ُّ
ُأســرة معيشــية مــن جميــع المحافظــات .وبالنســبة
إلــى المشــروع الحالــي ،فقــد تــم ألغــراض الحصــول
علــى نتائــج اختباريــة (تجريبيــة) الحصــول ح ّتــى علــى
مســح عــام  2016مــن البوابــة اإللكترونيــة لبيانــات منتــدى
ً
حداثــة لعــام
البحــوث االقتصاديــة ،ومــن المســح األكثــر
 ،2018ومــن الوصــول المفتــوح إلــى المعلومــات المتــاح مــن
المتــاح إلــى
دائــرة اإلحصــاءات العامــة ((مبــادرة الوصــول ُ
نســقة لقــوة
الم َّ
البيانــات الجزئيــة  .)2017 ،OAMDIوالمســوح ُ
العمــل ( ./HLFS)، http://erf.org.eg/data-portalوالنســخة 1
الم ّ
رخصــة؛ ومســح العمالــة والبطالــة
مــن ملفــات البيانــات ُ
لعــام  – 2016دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،المملكــة األردنيــة
الهاشــمية :منتــدى البحــوث االقتصاديــة)).

ســتخدم فــي المشــروع الحالــي البيانــات المقطعيــة
و ُت
َ
لعــام  2016ألغــراض التحليــل التجريبــي .فعيّنــة مســح
لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن لعــام  2016تتأ ّلــف
تضــم 3,058
ممــا مجموعــه ُ 7,229أســرة (معيشــية)،
ُّ
ّ
ّ
ُ
ممــا كانــت تشــكل جــزءًا مــن عيّنــة  2010األصليــة،
ُأســرة ّ
ُ
و ُ 1,221أســرة ُم ّ
جــددة
قســمة) ،و  2,950أســرة ُم
ِّ
(م ّ
جــزأة ُ
ُ /م ِّ
وتضــم العيّنــة مــا مجموعــه  33,450فــردًا،
نشــطة.
ُّ
ُ
منهــم  16,908أفــراد رجــال و  16,542أنثــى .ونســبة %85
المتــاح إلــى البيانــات
منهــم أردنيــون( .مبــادرة الوصــول ُ
الجزئيــة ( .)2018 ،)OAMDIومســوح اللوحــات لســوق العمــل
( ./LMPS) http://erf.org.eg/data-portalوالنســخة  1-1مــن
الم ّ
رخصــة؛ ومســح لجنــة الخبــراء لســوق
ملفــات البيانــات ُ
العمــل فــي األردن .مصــر :منتــدى البحــوث االقتصاديــة)).
و ُت ّ
نفــذ دائــرة اإلحصــاءات العامــة مســح العمالــة والبطالــة
عــن طريــق تنفيــذ مســح قــوة العمــل مــن خــال أربــع
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المص ّنفة
الملحق الثاني :النتائج ُ
لوحدات النوع االجتماعي مسح
لوحة سوق العمل ()LMPS
الذي ُيجريه مجلس البحوث
االقتصادية (2016 ،)ERF
الملحق :1–٢
وجهات)
إمكانية حصول المرأة على الدخل ،والتنقل والمواقف (ال ّت ّ

الجدول أ  -الملحق :1-1-٢
إمكانية الوصول إلى أموال األسرة (المعيشية) الستعمالها ،حسب الحالة االجتماعية

نعم
ال

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%19.4( 377,978

)%5.3( 37,668

)%25.8( 295.561

)%33.7( 12,936

)%60.3( 31,813

)%94.7( 674.396

)%74.2( 851.036

)%66.3( 25,480

)%39.7( 20,940

1.571.852
()%80.6

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :2-1-٢
التوفير أو الملكية الشخصية ،حسب الحالة االجتماعية

نعم
ال

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%5.7( 110,702

)%2.2( 15,424

)%7.9( 89,769

)%5.3( 2,035

)%6.6( 3,474

)%94.3( 1,839,128

)%97.8( 696,640

)%92.2( 1,056,828

)%94.7( 36,381

)%93.4( 49,279

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

٥٢

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :3-1-٢
حرية التنقل أخذ اإلذن للذهاب إلى السوق المحلية ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%5.7( 110,690

)%4.6( 32,928

)%3.4( 39,253

)%24.8( 9,517

)%55.0( 28,992

تذهب وحدها ،ولكن يجب أخذ

774,043

222,934

534,843

اإلذن

()%39.7

()%31.3

()%46.7

)%8.2( 159,790

)%7.0( 49,586

)%8.6( 98,469

892,628

397,331

471,961

()%45.8

()%55.8

()%41.2

تذهب وحدها من دون أخذ اإلذن

تذهب وحدها بعد إعالم العائلة

)%28.0( 10,767

)%10.4( 5,499

)%19.2( 7,368

)%8.3( 4,367

)%25.3( 9,721

)%25.8( 13,615

ال أعرف

)%0.2( 4,044

)%0.4( 2,737

)%0.1( 574

)%1.6( 626

)%0.2( 107

ال ينطبق

)%0.4( 8,635

)%0.9( 6,548

)%0.1( 1,497

)%1.1( 417

)%0.3( 173

ال تستطيع الذهاب وحدها

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :4-1-٢
حرية التنقل :أخذ اإلذن للذهاب إلى الطبيب ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%5.3( 102,576

)%3.6( 25,836

)%3.3( 37,433

)%26.4( 10,149

)%55.3( 29,158

تذهب وحدها ،ولكن يجب أخذ

701,393

203,370

484,640

اإلذن

()%36.0

()%28.6

()%42.3

)%7.8( 152,795

)%7.0( 49,848

)%7.9( 90,373

982,818

425,497

532,052

()%50.4

()%59.8

()%46.4

تذهب وحدها من دون أخذ اإلذن

تذهب وحدها بعد إعالم العائلة

)%23.7( 9,092

)%8.1( 4,291

)%20.4( 7,854

)%9.0( 4,720

)%28.5( 10,965

)%27.1( 14,304

ال أعرف

)%0.04( 745

)%0.03( 240

)%0.03( 323

)%0.2( 75

)%0.2( 107

ال ينطبق

)%0.5( 9,503

)%1.0( 7,273

)0.2( 1,776

)%0.7( 281

)%0.3( 173

ال تستطيع الذهاب وحدها

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :5-1-٢
حرية التنقل :أخذ اإلذن ألخذ الطفل إلى الطبيب ،حسب الحالة االجتماعية

تذهب وحدها من دون أخذ اإلذن

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%3.0( 58,680

)%1.4( 9,609

)%2.5( 29,000

)%14.7( 5,662

)%27.3( 14,409

)%16.0( 6,155

)%5.8( 3,079

)%14.3( 5,475

)%2.5( 1,322

)%21.6( 8,314

)%19.1( 10,059

---

)%0.2( 107

)%33.4( 12,810

)%45.1( 23,777

تذهب وحدها ،ولكن يجب أخذ

489,486

اإلذن

()%25.1

تذهب وحدها بعد إعالم العائلة
ال تستطيع الذهاب وحدها
ال أعرف
ال ينطبق

)%12.8( 91,103

389,149
()%33.9

)%5.6( 109,465

)%3.2( 22,748

)%7.0( 79,920

718,022

220,275

479,374

()%36.8

()%30.9

()%41.8

)%0.2( 3,283

)%0.3( 2,353

)%0.1( 823

570,894

365,976

168,331

()%29.3

()%51.4

()%14.7

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٥٣

الجدول أ – الملحق :6-1-٢
حرية التنقل :أخذ اإلذن لزيارة الصديقات  /األسرة ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%4.9( 96,202

)%3.0( 21,666

)%3.1( 35,165

)%28.1( 10,784

)%54.2( 28,587

تذهب وحدها ،ولكن يجب أخذ
اإلذن

734,523

204,550

517,642

()%37.7

()%28.7

()%45.2

)%21.2( 8,138

)%8.0( 4,193

تذهب وحدها بعد إعالم العائلة

)%7.5( 145,769

)%6.4( 45,526

)%7.6( 86,821

)%20.1( 7,732

)%10.8( 5,690

935,224

412,073

498,245

()%48.0

()%57.9

()%43.5

)%29.6( 11,354

)%25.7( 13,552

ال أعرف

)%0.1( 1,149

)%0.04( 318

)%0.1(551

---

)%0.5( 280

ال ينطبق

)%1.9( 36,963

)%3.9( 27,931

)%0.7( 8,173

)%1.1( 408

)%0.9( 451

تذهب وحدها من دون أخذ اإلذن

ال تستطيع الذهاب وحدها

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :7-1-٢
هــل توجــد لديــك أي عائلــة يمكنــك االعتمــاد عليهــا لتوفيــر مــكان لــك لقضــاء الوقــت طــوال الليــل ،حســب
الحالــة االجتماعيــة

نعم
ال

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%74.4( 1,450,098

)%71.5( 509,426

)%76.7( 879,102

)%70.8( 27,209

)%65.1( 34,361

)%25.6( 498,427

)%28.5( 202,638

)%23.3( 267,495

)%29.2( 11,207

)%34.9( 18,392

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :8-1-٢
هل توجد لديك أي عائلة يمكنك االعتماد عليها لمساعدتك ماليًا ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع
نعم
ال

متزوجة

عزباء

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%74.5( 1,451,595

)%71.7( 510,374

)%76.7( 879,411

)%71.5( 27,449

)%65.1( 34,361

)%25.5( 498,235

)%28.3( 201,690

)%23.3( 267,186

)%28.5( 10,967

)%34.9( 18,392

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :9-1-٢
ّ
الحق في ضرب الزوجة  /معاقبتها :إذا حرقت الطعام عند طهيه ،حسب الحالة االجتماعية
للزوج

نعم
ال

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%4.1( 80,303

)%3.2( 22,979

)%4.7( 53,532

)%5.8( 2,223

)%4.1( 1,569

)%95.9( 689,085

)%96.8( 1,093,065

)%95.3( 36,193

)%94.2( 51,184

)%97.0( 1,869,527

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

٥٤

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :10-1-٢
ّ
الحق في ضرب الزوجة  /معاقبتها :إذا أهملت أطفالها ،حسب الحالة االجتماعية
للزوج
المجموع
نعم
ال
ال أعرف

عزباء

مط َّلقة

متزوجة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%8.2( 159,042

)%5.9( 42,196

)%9.8( 111,815

)%6.0( 2,298

)%5.2( 2,733

)%91.6( 1,785,239

)%93.6( 666,585

)%90.1( 1,032,772

)%93.6( 35,942

)%94.7( 49,940

)%0.3( 5,549

)%0.5( 3,283

)%0.2( 2,010

)%0.5( 176

)%0.2( 80

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :11-1-٢
ّ
الحق في ضرب الزوجة  /معاقبتها :إذا دخلت في جدال معه ،حسب الحالة االجتماعية
للزوج

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%8.3( 160,986

)%6.3( 44,836

)%9.6( 109,556

)%6.1( 2,359

)%8.0( 4,235

)%91.6( 1,785,026

)%93.3( 664,136

)%90.4( 1,036,571

)%93.4( 35,881

)%91.6( 48,438

)%0.2( 3,818

)%0.3( 3,092

)%0,04( 470

)%0.5( 176

)%0.2( 80

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :12-1-٢
ّ
الحق في ضرب الزوجة  /معاقبتها :إذا تبادلت الحديث مع رجال آخرين ،حسب الحالة االجتماعية
للزوج

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%11.7( 227,176

)%8.5( 60,639

)%13.9( 159,142

)%8.0( 3,060

)%8.2( 4,335

)%88.1( 1,717,638

)%91.0( 648,292

)%86.0( 985,828

)%91.6( 35,180

)%91.6( 48,338

)%0.3( 5,016

)%0.4( 3,133

)%0.1( 1,627

)%0.5( 176

)%0.2( 80

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :13-1-٢
ّ
الحق في ضرب الزوجة  /معاقبتها :إذا أهدرت أمواله ،حسب الحالة االجتماعية
للزوج

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%8.2( 159,295

)%6.5( 45,935

)%9.5( 108,303

)%6.0( 2,298

)%5.2( 2,759

)%91.7( 1,787,515

)%93.2( 663,541

)%90.5( 1,038,038

)%93.6( 35,942

)%94.8( 49,994

)%0.2( 3,020

)%0.4( 2,588

)%0.02( 256

)%0.5( 176

---

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٥٥

الجدول أ – الملحق :14-1-٢
ّ
الحق في ضرب الزوجة  /معاقبتها :إذا رفضت ممارسة الجنس معه ،حسب الحالة االجتماعية
للزوج

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%8.4( 163,460

)%7.1( 50,199

)%9.5( 108,453

)%6.0( 2,298

)%4.8( 2,510

)%91.3( 1,780,808

)%92.4( 658,083

)%90.4( 1,036,620

)%93.6( 35,942

)%95.1( 50,163

)%0.3( 5,562

)%0.5( 3,782

)%0.1( 1,524

)%0.5( 176

)%0.2( 80

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :15-1-٢
تخشى من االختالف مع الزوج  /األخ  /األب ،حسب الحالة االجتماعية

نعم
ال

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

1,949,830

712,064

1,146,597

38,416

52,753

)%32.9( 640,930

)%31.4( 223,222

)%34.5( 395,488

)%31.0( 11,928

)%32.9( 10,292

)%67.0( 1,308,900

)%68.6( 488,842

)%65.5( 751,109

)%69.0( 26,488

)%67.1( 42,461

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

٥٦

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الملحق  :2–٢النساء العامالت بأجر (األجيرات)

الجدول أ – الملحق :1-2-٢
االستعمال الرئيسي للدخل المتأتي من العمل
استعمال الدخل المتأتي من العمل
298,240

المجموع

213,336

في مساعدة العائلة ماليًا

()%71.5
)%27.4( 81,624

في تلبية االحتياجات الشخصية

)%1.0( 2,934

في االدخار للزواج

51

في االدخار لتلبية االحتياجات في المستقبل

()%0.02
)%0.1( 295

ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :2-2-٢
الحصة من الدخل ،التي تحتفظين بها لنفسك ،حسب الحالة االجتماعية

ال شيء
أقل من ¼ ربع الدخل
من ¼ ربع الدخل إلى ½ نصف الدخل
من ½ نصف الدخل إلى ¾ ثالثة أرباع الدخل
من ¾ ثالثة أرباع الدخل إلى أقل من كامل
الدخل
كامل الدخل
ال أعرف

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

298,240

90,776

187,759

11,100

8,605

139,402

29,752

100,410

4,594

()%46.7

()%32.8

()%53.5

()%41.4

69,082

21,074

44,264

1,849

()%23.2

()%23.2

()%23.6

()%16.7

46,721

16,229

28,806

()%15.7

()%17.9

()%15.3

14,512
()%4.9
5,539
()%1.9

)%8.3( 918

)%9.1( 8,273

)%3.0( 5,692

)%1.8( 197

)%4.1( 350

)%4.4( 3,988

)%0.8( 1,551

---

---

20,989
()%7.0

()%12.0

()%0.7

)%22.0( 1,895
)%8.9( 768

10,925

1,995

)%54.0( 4,646

)%0.6( 535

)%3.0( 5,601
)%0.8( 1,435

3,517
()%31.7
)%0.2( 25

)%11.0( 946
---

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٥٧

الجدول أ – الملحق :3-2-٢
الحصة من الدخل التي يتم ادّ خارها ،حسب الحالة االجتماعية

ال شيء
أقل من ¼ ربع الدخل
من ¼ ربع الدخل إلى ½ نصف الدخل
من ½ نصف الدخل إلى ¾ ثالثة أرباع الدخل
من ¾ ثالثة أرباع الدخل إلى أقل من كامل
الدخل

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

298,240

90,776

187,759

11,100

8,605

193,995

49,785

129,869

6,970

()%65.1

()%54.8

()%69.2

()%62.8

55,076

19,534

33,216

1,745

()%18.5

()%21.5

()%17.7

()%15.7

29,771

11,898

17,056

()%10.0

()%13.1

()%9.1

7,317
()%2.5
3,096
()%1.0
6,578

كامل الدخل

()%2.2
2,407

ال أعرف

()%0.8

)%6.7( 742

)%85.7( 7,371

)%6.8( 581
75
()%0.9

)%5.1( 4,647

)%1.3( 2,478

)%1.7( 192

---

)%3.1( 2,770

)%0.06( 111

)%1.9( 215

---

)%1.7( 1,532

)%1.9( 3,578

)%8.0( 890

()%0.7

)%0.8( 1,451

)%3.1( 346

610

578

()%6.7
---

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :4-2-٢
المستخدمة في االدخار ،حسب الحالة االجتماعية
الوسيلة الرئيسة ُ

بنك  /مؤسسة مالية
المشاركة في جمعية مؤ ّلفة من األفراد
شراء الذهب  /المجوهرات
ادخار المال داخل البيت

المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

104,030

40,991

57,890

3,915

1,234

41,642

17,115

22,420

1,558

()%40.0

()%41.8

()%38.7

()%39.8

)%13.2( 5,419

)%6.4( 3,681

)%4.9( 192

---

)%0.5( 222

)%1.5( 846

---

---

9,292
()%8.9
1,068
()%1.0
49,456

17,479

29,609

1,819

()%47.5

()%42.6

()%51.2

()%46.5

)%1.8( 756

)%2.3( 1,334

)%8.8( 346

2,572

ال أعرف

()%2.5

)%44.5( 549

)%44.5( 549
)%11.0( 136

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

٥٨

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :5-2-٢
هل كنت تعملين مقابل أجر أثناء فترة الزواج ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

207,464

187,759

11,100

8,605

نعم

)%58.0( 120,253

)%60.0( 112,730

)%33.9( 3,758

)%43.8( 3,765

ال

)%42.0( 87,186

)%40.0( 75,029

)%65.9( 7,317

)%56.3( 4,840

)%0.01( 25

---

)%0.2( 25

---

ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :6-2-٢
هل كنت تعملين مقابل أجر أثناء فترة الحمل األول ،حسب الحالة االجتماعية

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

179,889

162,902

9,579

7,408

)%54.6( 98,270

)%56.6( 92,193

)%29.4( 2,815

)%44.0( 3,262

)%44.8( 80,573

)%42.8( 69,663

)%70.6( 6,764

)%56.0( 4,146

)%0.6( 1,046

)%0.6( 1,046

---

---

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :7-2-٢
للحمل األول ،حسب الحالة االجتماعية
عدد أسابيع إجازة األمومة المدفوعة األجر َ
المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

98,270

92,193

2,815

3,262

لم أحصل على إجازة ُأمومة
من ُ 2أسبوعين إلى  6أسابيع

)%14.5( 14,215

)%15.3( 14,081

---

)%4.1( 134

)%28.5( 27,976

)%26.4( 24,374

)%83.6( 2,355

)%38.2( 1,247

من  7أسابيع إلى ُ 13أسبوعًا

)%45.5( 44,686

)%47.3( 43,615

)%16.4( 460

)%18.7( 611

من ُ 14أسبوعًا إلى ُ 17أسبوعًا

)%2.9( 2,865

)%3.0( 2,792

---

أكثر من ُ 18أسبوعًا

)%8.1( 7,997

)%7.5( 6,936

---

)%32.5( 1,061

)%0.5( 531

)%0.4( 395

---

)%4.2( 136

ال أعرف

73
()%2.2

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٥٩

الجدول أ – الملحق :8-2-٢
للحمل األول ،حسب الحالة االجتماعية
األجر
المدفوعة
غير
عدد أشهر إجازة الرّضاعة
َ
المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

98,270

92,193

2,815

3,262

لم أحصل على إجازة رضاعة

)%49.5( 48,598

)%50.9( 46,881

)%19.5( 548

)%35.8( 1,169

حصلت على إجازة رضاعة أقل من 3

)%21.3( 20,922

)%20.6( 19,028

)%48.5( 1,364

)%16.3( 530

أشهر
حصلت على إجازة رضاعة لمدة  3أشهر

)%24.5( 24,077

)%23.6( 21,747

)%32.1( 903

)%43.8( 1,427

حصلت على إجازة رضاعة امتدت من 4

)%0.4( 418

)%0.4( 418

---

---

)%0.2( 148

)%0.2( 148

---

---

إلى  6أشهر
حصلت على إجازة رضاعة امتدت من 7
أشهر إلى سنة واحدة
)%0.3( 315

حصلت على إجازة رضاعة امتدت من 1

---

)%0.3( 315

---

سنة إلى  2سنتين
)%3.9( 3,792

ال أعرف

---

)%4.0( 3,656

)%4,2( 136

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :9-2-٢
ّ
سن  12عامًا ،حسب الحالة االجتماعية
هل لديك أي أطفال دون
المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

122,243

112,884

7,434

1,925

نعم

)%86.1( 105,270

)%89.3( 100,814

)%51.1( 3,801

)%34.0( 655

ال

)%13.9( 16,973

)%10.7( 12,070

)%48.9( 3,633

)%66.0( 1,270

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

٦٠

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :10-2-٢
مقدمة الرعاية الرئيسية أثناء وجودك في العمل ،حسب الحالة االجتماعية
ّ
المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

105,270

100,814

3,801

655

األم (أم المرأة)

)%22.4( 23,597

)%22.7( 22,855

)%15.6( 593

)%22.8( 149

الحماة

)%23.2( 24,479

)%23.2( 23,424

)%27.8( 1,055

---

االبنة

)%2.3( 2,454

)%2.4( 2,454

---

---

األخت

)%1.5( 1,608

)%1.5( 1,510

)%2.6( 98

---

الزوج

)%5.1( 5,390

)%4.8( 4,860

)%13.9( 530

---

األقارب اآلخرون

)%4.2( 4,399

)%3.3( 3,352

)%17.9( 681

)%55.9( 366

الجيران

)%1.0( 1,088

)%1.1( 1,088

---

---

مربية أطفال

)%1.4( 1,439

)%1.4( 1,439

---

---

)%2.0( 75

--)%21.4( 140

مدرسة حضانة
داخل المدرسة
ُأخرى
ال أعرف

23,812

23,737

()%22.7

()%23.6

)%13.4( 14,050

)%13.3( 13,415

)%13.0( 495

)%2.6( 2,762

)%2.7( 2,680

)%2.2( 82

---

)%0.2( 192

---

)%5.1( 192

---

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :11-2-٢
يقدمون الرّعاية لألطفال أثناء وجودك في العمل ،حسب الحالة االجتماعية
هل تدفعين أجرًا لمن
ّ

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

متزوجة

مطلقة

أرملة

105,270

100,814

3,801

655

)%24.5( 25,761

)%25.4( 25,611

)%4.0( 150

---

)%75.2( 79,163

)%74.4( 75,049

)%91.0( 3,459

)%100.0( 655

)%0.3( 346

)%0.2( 154

)%5.0( 192

---

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :12-2-٢
استالم األجور من العمل مباشرة ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع

عزباء

متزوجة

مط َّلقة

أرملة

298,240

90,776

187,759

11,100

8,605

نعم

280,546

)92.2%( 83,665

)95.2%( 178,646

)97.3%( 10,803

)87.4%( 7,432

ال

17,694

)7.8%( 7,111

)4.8%( 9,113

)2.7%( 297

)13.6%( 1,173

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٦١

الجدول أ – الملحق :13-2-٢
قيمة المبلغ الذي تم دفعه مقابل رعاية األطفال الشهر الماضي ،حسب الحالة االجتماعية
المجموع

متزوجة

مطلقة

الحد األدنى

15

15

20

الوسيط الحسابي

40

40

510

الوسط الحسابي

307

305

510

الحد األقصى

9998

9998

1000

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :2.2.14
االستعداد لالستمرار في العمل بعد الزواج
االستعداد للعودة إلى العمل
90,776

المجموع
بال ّتأكيد

)%68.7( 62,401

ال

)%13.1( 11,880

العودة إلى العمل تعتمد على الزوج

)%10.4( 9,458

العودة إلى العمل تعتمد على الظروف
ال ُأريد أن أتزوج

)%5.7( 5,167
)%1.8( 1,622
)%0.3( 248

ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق :2.2.15
هل لديك أي ُم ّدخرات

نعم
ال

المجموع

النساء

الرجال

4,366,799

2,205,845

2,160,954

)%1.2( 52,034

)%1.6( 34,561

)%0.8( 17,473

)%98.8( 4,314,765

)%98.4( 2,171,284

)%99.2( 2,143,481

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق :2.2.16
وسائل االدخار
المجموع

النساء

الرجال

52,034

34,561

17,473

البنوك

)%31.4( 16,318

)%20.6( 7,106

)%52.7( 9,212

نقدًا

)%21.9( 11,369

)%18.5( 6,406

)%28.4( 4,963

ذهب

)%35.0( 18,217

)%50.5( 17,442

)%4.4( 775

)%3.4( 1,789

)%5.0( 1,714

)%0.4( 75

)%6.8( 3,542

)%5.5( 1,893

)%9.4( 1,649

)%1.5( 799

---

)%4.6( 799

مجوهرات
ُأخرى (داخل البيت)
ال أعرف

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

٦٢

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :2.2.17
تقدمت بطلب للحصول على أي قروض رسمية خالل  12شهرًا؟
هل
ّ

نعم
ال

المجموع

النساء

الرجال

4,366,799

2,205,845

2,160,954

)%3.2( 140,762

)%1.8( 39,982

)%4.7( 100,780

)%96.8( 4,226,037

)%98.2( 2,165,863

)%95.3( 2,060,174

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق :2.2.18
هل نجحت في الحصول على القرض؟
المجموع

النساء

الرجال

140,762

39,982

100,780

)%97.5( 137,170

)%98.9( 39,531

)%96.9( 97,639

ال

)%1.2( 1,628

)%0.4( 151

)%1.5( 1,477

ما زال الطلب ُمع َّلقًا

)%1.4( 1,964

)%0.8( 300

)%1.7( 1,664

نعم

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق :2.2.19
ما هي أسباب عدم النجاح في الحصول على القرض؟

ضمان القرض غير كافي
االفتقار إلى الروابط (العالقات
والشبكات)
ُأخرى (الحصول على قروض
ُأخرى)

المجموع

النساء

الرجال

1,628

151

1,477

)%37.0( 400

)%100.0( 151

)%20.0( 289

)%65.0( 1,058

---

)%71.6( 1,058

)%8.0( 130

---

)%8.8( 130

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٦٣

الجدول أ – الملحق :2.2.20
ما هي المؤسسة المالية التي تم اقتراض القرض منها؟ (المصدر الرئيسي)
المجموع

النساء

الرجال

140,762

39,982

100,780

صندوق الضمان االجتماعي

)%21.7( 30,600

)%47.4( 18,967

)%11.5( 11,633

البنوك

)%62.3( 87,685

)%38.4( 15,354

)%71.8( 72,331

منظمة غير حكومية /
منظمة خيرية

)%1.0( 1,418

)%1.2( 461

)%1.0( 957

شركات القطاع الخاص

)%7.6( 10,751

)%9.3( 3,705

)%7.0( 7,046

)%7.1( 9,948

)%3.3( 1,315

)%8.6( 8,633

)%0.3( 360

)%0.5( 180

)%0.2( 180

أخرى

*

ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال.
ّ
* قرض زراعي ،قرض من العمل ،وغير ذلك.

الجدول أ – الملحق :2.2.21
أسباب محاولة االقتراض (المصدر الرئيسي)
المجموع

النساء

الرجال

140,762

39,982

100,780

لتمويل مؤسسة غير زراعية

)%2.9( 4,032

)%2.1( 824

)%3.2( 3,208

لتمويل مؤسسة زراعية  /مشروع زراعي

)%0.8( 1,104

)%0.3( 168

)%0.9( 936

)%18.4( 25,880

)%14.9( 5,962

)%19.8( 19,918

للزواج

)%8.5( 11,992

)%4.7( 1,886

)%10.0( 10,106

للتعليم

)%4.6( 6,435

)%6.3( 2,515

)%3.9( 3,920

)%14.6( 20,540

)%12.4( 4,975

)%15.4( 15,565

)%2.0( 2,772

)%4.5( 1,800

)%1.0( 972

)%0.2( 232

)%0.4( 151

)%0.1( 81

)%45.6( 64,209

)%49.9( 19,958

)%43.9( 44,251

)%2.5( 3,566

)%4.4( 1,743

)%1.8( 1,823

لشراء سيارة

لشراء بيت
لطارئ طبي
بسبب فقدان الوظيفة (العمل)
* ُأخرى
ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال.
ّ
* بناء بيت لنفسه  /لنفسها ،لألسرة ،لسداد دين ،ولتغطية مصاريف العائلة.

٦٤

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :2.2.22
مبلغ االقتراض من المصدر الرئيسي
النساء

المجموع

الرجال

140,762

39,982

100,780

1000-0

)%31.7( 44,629

)%51.0( 20,379

)%24.1( 24,250

2500-1001

)%17.0( 23,922

)%19.7( 7,867

)%15.9( 16,055

5000-2501

)%16.9( 23,739

)%10.5( 4,193

)%19.4( 19,546

7500-5001

)%12.4( 17,412

)%4.8( 1,902

)%15.4( 15,510

9000-7501

)%6.1( 8,588

)%3.1( 1,232

)%7.3( 7,356

أكبر من 9000

)%9.9( 13,896

)%8.4( 3,340

)%10.5( 10,556

ال توجد إجابة

)%6.1( 8,576

)%2.7( 1,069

)%7.4( 7,507

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق :2.2.23
الرسوم  /الفوائد المستحقة على القرض (المصدر الرئيسي)
المجموع

النساء

الرجال

137,170

39,531

97,639

)%70.2( 96,243

)%76.3( 30,178

)%67.7( 66,065

)%2.1( 2,808

---

)%2.9( 2,808

الفوائد والرسوم

)%19.8( 27,212

)%16.1( 6,380

)%21.3( 20,832

ال شيء

)%7.9( 10,832

)%7.5( 2,973

)%8.1( 7,859

ال أعرف

)%0,1( 75

---

)%0.1( 75

الفوائد
الرسوم

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال.
ّ

الجدول أ – الملحق :2.2.24
اقتراض األموال من أي مصادر غير رسمية (أفراد)

نعم
ال
ال أعرف

المجموع

النساء

الرجال

4,366,799

2,205,845

2,160,954

)%1,5( 64.020

)%0.7( 15,886

)%2.2( 48,134

)%98.2( 4,288,363

)%98.9( 2,182,298

)%97.5( 2,106,065

)%0.3( 14,416

)%0.4( 7,661

)%0.3( 6,755

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٦٥

الجدول أ – الملحق :2.2.25
المقترض منه
الشخص ُ
المجموع

النساء

الرجال

64,020

15,886

48,134

أحد أفراد ُ
األسرة

)%29.5( 18,901

)%40.5( 6,435

)%25.9( 12,466

األقارب

)%28.3( 24,538

)%28.7( 4,560

)%41.5( 19,978

األصدقاء

)%25.9( 16,548

)%22.6( 3,600

)%26.9( 12,948

الجيران

)%3.5( 2,228

)%6.3( 997

)%2.6( 1,231

مقرضو المال المحليون

)%1.7( 1,117

---

)%2.3( 1,117

آخرون

)%0.6( 394

---

)%0.8( 394

ال أعرف

)%0.5( 294

)%1.9( 294

---

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال مــن أي مصــادر غيــر رســمية.
ّ

الجدول أ – الملحق :2.2.26
سبب محاولة االقتراض من كل فرد من هؤالء األفراد
المجموع

النساء

الرجال

64,020

15,886

48,134

)%2.9( 1,885

)%2.3( 372

)%3.1( 1,513

)%0.9( 570

---

)%1.2( 570

لشراء سيارة

)%3.7( 2,394

---

)%5.0( 2,394

للزواج

)%7.4( 4,758

)%1.9( 297

)%9.3( 4,461

للتعليم

)%7.9( 5,024

)%10.9( 1,726

)%6.9( 3,298

لشراء بيت

)%6.0( 3,864

)%8.5( 1,351

)%5.2( 2,513

لطارئ طبي

)%10.2( 6,556

)%18.7( 2,975

)%7.4( 3,581

بسبب فقدان وظيفة (عمل)
* ُأخرى

)%2.7( 1,743

---

)%3.6( 1,743

)%57.8( 37,016

)%57.7( 9,165

)%57.9( 27,851

)%0.3( 210

---

)%0.4( 210

لتمويل مؤسسة غير زراعية
لتمويل مؤسسة زراعية  /مشروع زراعي

ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال مــن أي مصــادر غيــر رســمية.
ّ
* مصروفات البيت ،احتياجات ُ
األسرة المعيشية ،سداد الديون.

الجدول أ – الملحق :2.2.27
قيمة مبلغ االقتراض من المصدر غير الرسمي (أفراد)
المجموع

النساء

الرجال

64,020

15,886

48,134

0-1000

)%66.2( 42,535

)%86.4( 13,722

)%59.6( 28,813

1001-2500

)%15.2( 9,777

)%7.1( 1,128

)%17.9( 8,649

2501-5000

)%9.4( 6,053

)%0.6( 95

)%12.3( 5,958

5001-7500

)%2.8( 1,773

---

)%3.7( 1,773

7501-9000

)%3.2( 2,023

)%4.3( 678

)%2.8( 1,345

أكثر من 9000

)%3.2( 2,059

)%1.7( 263

)%3.7( 1,796

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال مــن أي مصــادر غيــر رســمية.
ّ

٦٦

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :2.2.28
الرسوم  /الفوائد المستحقة على القرض (مصدر غير رسمي)
المجموع

النساء

الرجال

64,020

15,886

48,134

الفوائد

)%1.8( 1,168

---

)%2.4( 1,168

الرسوم

)%0.3( 177

---

)%0.4( 177

الفوائد والرسوم

)%0.2( 123

---

)%0.3( 123

ال شيء

)%97.5( 62,418

)100.0( 15,886

)%96.7( 46,532

ال أعرف

)%0.2( 134

---

)%0.3( 134

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016لألردنييــن فــي سـ ّ
ـن  15عامــً فأكبــر،
ممــن يقترضــون األمــوال مــن أي مصــادر غيــر رســمية.
ّ

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٦٧

الملحق الثالث –  :3مواقف
(توجهات) النساء والرجال نحو
ُّ
العمل المدفوع األجر ،والمركز
االجتماعي ،حسب أنواع األسرة
المعيشية
الجدول أ – الملحق :1-3
مكان المرأة ليس داخل األسرة المعيشية ،ولكن يجب أيضًا أن يُسمح لها بالعمل.
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

ُمعارض تمامًا
ُمعارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أخرى

أحد
غير
متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

58,510

540

40,473

488

()%4.1

()%0.5

()%6.2

()%3.4

---

---

9,870

7,139

()%2.3

()%3.4

159,433

1,870

99,536

758

128

131

38,957

18,053

()%11.3

()%2.0

()%15.0

()%5.0

()%7.7

()%1.0

()%9.0

()%9.0

156,546

5,375

63,854

1,212

195

2,080

67,585

16,245

()%11.1

()%5.3

()%9.7

()%8.5

()%11.7

()%22.8

()%16.0

()%7.8

753,503

68,346

325,604

7,218

1,044

4,535

225,568

121,188

()%53.2

()%66.8

()%49.6

()%50.6

()%62.8

()%49.7

()%53.4

()%57.8

288,035

26,245

127,333

4,582

295

2,378

80,295

46,907

()%20.3

()%25.6

()%19.4

()%32.1

()%17.8

()%26.1

()%19.0

()%22.4

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

٦٨

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :2-3
يجب أن يُساعد الزوج زوجته العاملة في تربية أطفالهما.
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

ُمعارض تمامًا
ُمعارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

أخرى

أحد

متزوج

غير متزوج

متزوجة

غير متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

77,637

1,683

52,486

849

1,258

14,785

6,576

()%5.5

()%1.6

()%8.0

()%6.0

()%13.8

()%3.5

()%3.1

187,799

5,640

98,483

816

54,536

27,508

()%13.3

()%5.5

()%15.0

()%5.7

()%12.9

()%13.1
17,566

-----

)%8.9( 816

156,398

7,638

65,916

1,227

128

2,031

61,892

()%11.0

()%7.5

()%10.0

()%8.6

()%7.7

()%22.3

()%14.7

()%8.4

746,829

65,345

333,983

7,143

1,307

3,690

219,924

115,437

()%52.7

()%63.8

()%50.9

()%50.1

()%78.6

()%40.4

()%52.1

()%55.1

247,364

22,070

105,932

4,223

227

1,329

71,138

42,445

()%17.5

()%21.6

()%16.1

()%29.6

()%13.7

()%14.6

()%16.9

()%20.3

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق  :3-3يجب أن يُساعد الزوج زوجته العاملة في األعمال المنزلية
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

ُمعارض تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال
ُأعارض
موافق
موافق

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أخرى

ال يعمل أحد
غير

متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

89,125

2,029

58,244

1,175

1,258

17,345

9,074

()%6.3

()%2.0

()%8.9

()%8.2

()%13.8

()%4.1

()%4.3

173,912

9,255

101,953

366

678

42,525

19,135

()%12.3

()%9.0

()%15.5

()%2.6

()%7.4

()%10.1

()%9.1

170,674

7,383

73,387

2,536

128

2,005

65,169

20,066

()%12.1

()%7.2

()%11.2

()%17.8

()%7.7

()%22.0

()%15.4

()%9.6

725,223

63,183

313,969

6,292

1,083

3,788

219,118

117,790

()%51.2

()%61.7

()%47.8

()%44.1

()%65.2

()%41.5

()%51.9

()%56.2

-----

257,093

20,526

109,247

3,889

451

1,395

78,118

43,467

()%18.2

()%20.1

()%16.6

()%27.3

()%27.1

()%15.3

()%18.5

()%20.7

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٦٩

الجدول أ – الملحق :4-3
ّ
جعلهن أمهات وربّات منازل جيدات
يجب أن تذهب الفتيات إلى المدارس للتأهل للعمل ،ال لمجرد
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

موافق تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أحد

أخرى

غير
متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

---

)%0.8( 75

--

)%0.3( 26

52,499

967,0

34,923

1,138

()%3.7

()%0.9

()%5.3

()%8.0

235,846

9,494

119,056

1,248

()%16.7

()%9.3

()%18.1

()%8.8

9,496
()%2.3

)%2.8( 5,900

69,952

36,070

()%16.6

()%17.2

232,180

10,723

101,815

2,465

189

2,446

87,285

27,257

()%16.4

()%10.5

()%15.5

()%17.3

()%11.4

()%26.8

()%20.7

()%13.0

672,141

59,730

300,933

6,812

1,049

4,512

197,535

101,570

()%47.5

()%58.3

()%45.8

()%7.8

()%63.1

()%49.5

()%46.8

()%48.5

223,361

21,462

100,073

2,595

424

2,065

58,007

38,735

()%15.8

()%21.0

()%15.2

()%18.2

()%25.5

()%22.6

()%13.7

()%18.5

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق :5-3
المرأة التي تعمل خارج البيت ال يُمكن أن تكون أُ َّمًا جيدة
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

موافق تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أحد

أخرى

غير
متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

122,241

10754

55,036

1,890

996

32,905

()%8.6

()%10.5

()%8.4

()%13.3

()%10.9

()%7.8

692,221

64179

310,380

8,333

1,278

3,641

192,869

()%48.9

()%62.7

()%47.3

()%58.4

()%76.9

()%39.9

()%45.7

264,385

11,537

119,958

2,049

189

2,745

96,910

()%18.7

()%11.3

()%18.3

()%14.4

()%11.4

()%30.1

()%23.0

258,177

11,603

133,791

1,827

195

1,644

74,416

()%18.2

()%11.3

()%20.4

()%12.8

()%11.7

()%18.0

()%17.6

79,003

4,303

37,635

159

()%5.6

()%4.2

()%5.7

()%1.1

---

)%1.1( 98

---

25,175
()%6.0

)%9.9( 20,660
)%53.2( 111,541
)%14.8( 30,997
)%16.6( 34,701
)%5.6( 11,633

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

٧٠

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :6-3
يجب أن تعمل المرأة وتكسب دخ ً
ال لكي تستقل ماليًا
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

موافق تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أخرى

أحد
غير

متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

---

---

29,194

1,306

19,429

345

()%2.1

()%1.3

()%3.0

()%2.4

6,509

1,605

()%1.5

()%0.8

200,068

7,931

116,896

1,370

173

107

47,625

25,966

()%14.1

()%7.8

()%17.8

()%9.6

()%10.4

()%1.2

()%11.3

()%12.4

276,656

14,851

125,544

1,919

()%19.5

()%14.5

()%19.1

()%13.5

634,740

55,501

273,183

5,647

1,144

()%44.8

()%54.2

()%41.6

()%39.6

()%68.8

()%46.8

275,369

22,787

121,748

4,977

345

2,071

76,104

()%19.5

()%22.3

()%18.5

()%34.9

()%20.8

()%22.7

()%18.0

---

2,673

97,829

33,840

()%29.3

()%23.2

()%16.2

4,273

94,208

100,784

()%46.0

()%48.1
47,337
()%22.6

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق :7-3
عمل المرأة يتداخل مع قدرتها على المحافظة على عالقة جيدة مع زوجها
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

موافق تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أخرى

ال يعمل أحد
غير

متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

106,598

8,768

45,785

2,135

()%7.5

()%8.6

()%7.0

()%15.0

629,017

61,343

277,152

6,661

1.357

()%44.4

()%59.9

()%42.2

()%46.7

()%81,7

---

577

27,209

22,124

()%6.3

()%6.4

()%10.6

3,817

179,012

99,675

()%41.8

()%42.4

()%47.6

253,762

13,443

111,680

3,156

305

2,988

92,274

29,916

()%17.9

()%13.1

()%17.0

()%22.1

()%18.4

()%32.8

()%21.9

()%14.3

322,991

13,771

165,791

1,493

()%22.8

()%13.5

()%25.2

()%10.5

103,659

5,051

56,392

813

()%7.3

()%4.9

()%8.6

()%5.7

------

1,644

96,167

44,125

()%18.0

()%22.8

()%21.1

27,613

13,692

()%6.5

()%6.5

)%1.1( 98

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٧١

الجدول أ – الملحق :8-3
يجب أن تستمر المرأة في الحصول على مراكز قيادية داخل المجتمع
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

موافق تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أخرى

أحد
غير

متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100.0

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

---

---

37,772

1,067

23,418

1,555

()%2.7

()%1.0

()%3.6

()%10.9

178,658

8,394

112,032

546

()%12.6

()%8.2

()%17.1

()%3.8

---

8,950

2,782

()%2.1

()%1.3

345

39,764

17,577

()%3.8

()%9.4

()%8.4

236,687

11,515

102,576

1,483

173

2,005

87,958

30,977

()%16.7

()%11.3

()%15.6

()%10.4

()%10.4

()%22.0

()%20.8

()%14.8

629,910

54,768

273,880

5,414

1,131

4,173

187,078

103,466

()%44.5

()%53.5

()%41.7

()%38.0

()%68.1

()%45.7

()%44.3

()%49.4

333,000

26,632

144,894

5,260

358

2,601

98,525

54,730

()%23.5

()%26.0

()%22.1

()%36.9

()%21.5

()%28.5

()%23.3

()%26.1

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

الجدول أ – الملحق الثالث :9-3
يجب أن يحصل الفتيان والفتيات (األوالد والبنات) على القدر نفسه من التعليم
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية

ُمعيل

الدخل

موافق تمامًا
معارض
ال ُأوافق وال ُأعارض
موافق
موافق تمامًا

ال يعمل

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

أحد

أخرى

غير
متزوجة

1,416,214

102,376

656,800

14,358

1,662

9,124

422,275

209,719

()%100

()%7.2

()%46.4

()%1.0

()%0.1

()%0.6

()%29.8

()%14.8

9,394

114

4,968

345

()%0.7

()%0.1

()%0.8

()%2.4

---

---

28,901

665

18,328

()%2.0

()%0.7

()%2.8

---

---

107,736

5,875

42,470

833

()%7.6

()%5.7

()%6.5

()%5.8

)%0.2( 26

3,114
()%0.7
6,049
()%1.4

)%0.4( 853
)%1.8( 3,833

2,005

45,790

10,763

()%22.0

()%10.8

()%5.1

790,647

54,566

369,360

6,772

1,036

4,045

231,763

123,105

()%55.8

()%53.3

()%56.2

()%47.5

()%62.3

()%44.3

()%54.9

()%58.8

479,349

41,156

221,674

6,282

626

3,074

135,559

70,978

()%33.9

()%40.2

()%33.8

()%44.1

()%37.7

()%33.7

()%32.1

()%33.9

---

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

٧٢

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :10-3-٢
يجب أن يُعامل الفتيان والفتيات على قدم المساواة
تكوين فئات العمل لدى األسر المعيشية

المجموع
ثنائية
الدخل

ُمعيل

ال يعمل
أحد

معيلة

متزوج

غير متزوج

متزوجة

غير متزوجة

أخرى

1,416,214
()%100.0

102,376
()%7.2

656,800
()%46.4

14,358
()%1.0

1,662
()%0.1

9,124
()%0.6

422,275
()%29.8

209,719
()%14.8

موافق تمامًا

4,556
()%0.3

---

2,722
()%0.4

---

---

---

1,552
()%0.4

)%0.1( 280

معارض

14,538
()%1.0

183
()%0.2

9,241
()%1.4

345
()%2.4

---

---

3,886
()%0.6

)%0.4( 883

ال ُأوافق وال ُأعارض

101,172
()%7.1

4,179
()%4.1

35,565
()%5.4

833
()%5,8

---

1,136
()%12.5

48,389
()%11.5

11,070
()%5.3

موافق

720,705
()%50.9

54,549
()%53.3

322,425
()%49.1

6,245
()%43.8

1,022
()%61.5

5,135
()%56.3

215,291
()%51.0

116,038
()%55.4

موافق تمامًا

575,056
()%40.6

43,463
()%42.5

286,847
()%43.7

6,835
()%47.9

640
()%38.5

2,853
()%31.3

153,157
()%36.3

81,261
()%38.8

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016لألردنيين في ّ
سن  15عامًا فأكبر.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٧٣

الملحق :1-4-٢
الخبرات في تشغيل المرأة والمواقف من التشغيل
الجدول أ – الملحق :1-1-4-٢
االستعداد للعودة إلى العمل
االستعداد
المجموع

77,274

بكل تأكيد

)%83.2( 64,292

ال

)%4.8( 3,676

العودة إلى العمل تعتمد على الظروف

)%11.1( 8,592
)%0.9( 741

ال أعرف

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة العازبــة فــي ســن – 15
 59عامــً ،التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

الجدول أ – الملحق الثاني :2-1-4
عمل المرأة في وظائف ومهن أساسية*
الوظيفة أو المهنة  -المجموع
متقدم ،مدير
التشريع ،منصب رسمي
ّ

222,452
)%1.3( 2,902

مهنة احترافية

)%60.9( 135,483

فني ،مساعد مهني احترافي

)%10.5( 23,285

موظف مكتبي مساند

)%7.2( 15,938

موظف خدمات ومبيعات

)%8.3( 18,559

عامل ماهر في مجال الزراعة والغابات وتربية األسماك

)%1.4( 3,073

عامل حرفي وما يتع ّلق بذلك من المهن

)%3.7( 8,197

ُم ِّ
جمع آالت
شغل مصانع وآالت ،أو ُم ِّ

)%0.3( 621
)%6.5( 14,394

مهن ابتدائية

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.
ّ
منهن عن نوع المهنة.
* من بين ما مجموعه  224,970امرأة ،أجابت 222,452

الجدول أ – الملحق :3-1-4-٢
رأي الزوج في عمل المرأة
187,759

المجموع

)%48.6( 91,276

داعم بقوة

)%41.5( 77,823

داعم
ال رأي لديه

)%2.4( 4,471

غير داعم

)%6.0( 11,166

ال أعرف

)%0.09( 171

ال ينطبق (ال يوجد زوج)

)%1.5( 2,852

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة المتزوجــة فــي ســن
 59 – 15عامــً ،التــي تعمــل حاليــً ،أو التــي ســبق لهــا أن عملــت بأجــر.

٧٤

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :4-1-4-٢
األسباب التي ا ُّتخذ على أساسها قرار ال ّت ُّ
وقف عن العمل بأجر (األسباب الرئيسة)
أسباب ترك العمل
المجموع

83,082

أحد أفراد األسرة رفض أن أعمل

%21.0

ال توجد وظائف مالئمة

%8.8

ال يوجد أجر مالئم

%6.4

لم تتوافر فرص عمل على اإلطالق

%6.5

ال أريد أن أعمل

%20.5

لكي أرعى عائلتي (أطفالي  /والدي)
ُأخرى

%13.0
%23.8

 -التقاعد

%15.2

 -االنتقال من المكان  /الهجرة

%0.8

 -اإلصابة  /المرض

%1.8

 -بسبب اإلداري (المدير)

%0.1

 -بدأت العمل بأجر

%0.1

 -إكمال الدراسة

%0.2

 -بُعد المسافة عن العمل

%0.1

 -لدي دخل

%0.2

 انتهاء العقد  /إنهاء الخدمةُ -أخرى

%1.3
%4.0

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي ال تعمــل حاليــً ،ولكنهــا اكتســبت فــي الماضــي خبـ ً
ـرة فــي العمــل.

الجدول أ – الملحق :5-1-4-٢
االستعداد للعودة إلى العمل يومًا ما
االستعداد للعودة إلى العمل
المجموع

83,082

بكل تأكيد

%19.6

إذا كانت هناك حاجة مالية إلى العمل

%7.9

العودة إلى العمل تعتمد على الظروف

%4.8

العودة إلى العمل تعتمد على فرص العمل المتوافرة

%1.9

ال

%62.6

ال أعرف
ُ
أسباب أخرى

%2.9
%0.7

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي ال تعمــل حاليــً ،ولكنهــا اكتســبت فــي الماضــي خبـ ً
ـرة فــي العمــل.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٧٥

الجدول أ – الملحق :6-1-4-٢
المستعدات للعودة إلى العمل ،حسب الحالة االجتماعية والمستوى التعليمي
توزيع النساء غير
ّ
االستعداد للعودة إلى العمل
51,091

المجموع
متزوجة – حاصلة على الثانوية العامة ومستوى من التعليم أعلى

)%46.5( 23,776

متزوجة – حاصلة على مستوى تعليمي دون الثانوية العامة

)%30.5( 15,561

عازبة – حاصلة على الثانوية العامة ومستوى من التعليم أدنى

)%8.1( 4,127

عازبة – حاصلة على مستوى تعليمي دون الثانوية العامة

)%4.9( 2,486

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي ال تعمــل حاليــً ،ولكنهــا اكتســبت فــي الماضــي خبـ ً
ـرة فــي العمــل.

الجدول أ – الملحق :7-1-4-٢
خبرة العمل السابقة المدفوعة األجر لدى النساء غير العامالت حاليًا
االستعداد للعودة إلى العمل
1,708,984

المجموع

)%4.8( 82,088

نعم

)%95.2( 1,626,896

ال

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

الجدول أ – الملحق :8-1-4-٢
آراء النساء العازبات بشأن العمل المدفوع األجر والقابلية للزواج
تأثير العمل على القابلية للزواج

78,896

ي ّ
ُعزز فرص الزواج

)%61.6( 48,605

يمنع من الزواج

)%1.3( 1,014

ليس له تأثير على الزواج

)%36.2( 28,568
)%0.9( 709

ال أعرف

المصدر :حسابات المؤ ّلفين استنادًا إلى البيانات الجزئية لمسح لجنة الخبراء لسوق العمل في األردن  ،2016للمرأة األردنية في سن  59 – 15عامًا.

٧٦

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

الجدول أ – الملحق :9-1-4-٢
رأي النساء بشأن االستمرار أو عدم االستمرار في العمل بعد الزواج ،لمختلف الفئات العمرية
الفئة العمرية

يعتمد على

يعتمد على

ال ُأريد أن

موافقة الزوج

الظروف

أتزوج

%5.6

---

---

---

%0.3
%0.2

%0.5

المجموع

نعم

ال

يافعة وشابة ()15-19

2,103

%71.0

---

%23.4

شابة ()20-29

44,216

%64.4

%19.8

%10.7

%4.6

في أوج ّ
سن العمل –

25,836

%78.2

%7.7

%11.8

%1.8

%0.4

في أوج ّ
سن العمل –

13,106

%72.0

%7.1

%5.8

%10.2

%4.4

الفئة )30-39( 1عامًا
الفئة )40-49( 2عامًا
في ّ
سن العمل المتأخرة (50-
 )59عامًا

4,965

أكبر من ( )60عامًا
المجموع

90,226

%46.3

%4.1

%7.8

%23.3

%18.5

ال أعرف

---

---

---

---

---

---

---

62,401

11,930

9,098

5,167

1,622

248

المصــدر :حســابات المؤ ّلفيــن اســتنادًا إلــى البيانــات الجزئيــة لمســح لجنــة الخبــراء لســوق العمــل فــي األردن  ،2016للمــرأة األردنيــة فــي ســن  59 – 15عامــً،
التــي ال تعمــل حاليــً ،ولكنهــا اكتســبت فــي الماضــي خبـ ً
ـرة فــي العمــل.

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٧٧

٧٨

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

أم معيلة
ّ

أسرة ذات معيلين (ثنائية
الدخل من الزوجين) ،و 2

20,000

طفالن معاالن

عازب ،و 2

أب معيل

الملحق الثالث :العمليات الحسابية
لضريبة الدخل الشخصي لمختلف أنواع
األسر المعيشية
(أحادية الدخل)،

واحد ذكر

ُأسرة ذات ُمعيل
الدخل من الزوجين) ،و 2

عازبة ،و

ذكر

طفالن ،والدخالن متساويان
أنثى

طفالن ،ودخل الذكر أكثر من

المجموع

 2طفالن

ذكر

دخل األنثى
أنثى

10,000

20,000

معاالن
المجموع

10,000

زوجة ُمعالة2 ،
طفالن ُمعاالن

أسرة ذات معيلين (ثنائية

الجدول أ – الملحق الثالث :1
العمليات الحسابية لضريبة الدخل الشخصي في فرض الضريبة على الدخل األعلى من  20,000دينار أردني.

بعد عملية اإلصالح الضريبي

إجمالي الدخل السنوي ()2020

20,000

20,000

اإلعفاء الشخصي*

12,500

9,000

7,500

9,000

20,000

9,000

ناقصًا:
18,000

9,000

9,000

9,000

المعالون

9,000

9,000

0

0

9,000

0

9,000

0

أقصى  3000أطفال)

مقابل مصروفات محددة** (  1000للفرد 1000 ،للزوجة 1000 ،لكل طفل بحد
2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

الطفل األول

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12,000

1,000

الطفل الثاني
9,000

21,000

1,000

1,000

1,000

21,000

21,000

1,000-

1,000

مجموع االستثناءات الضريبية

الدخل السنوي الخاضع للضريبة

1,000-

1,000

22,000
2,000-

500
25

1,000

11,000
1,000-

1,5000

25

1,000

11,000
1,000-

الطفل الثالث
22,000
2,000-

0

أول  5,000دينار أردني تخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %5
0

ثاني  5,000دينار أردني تخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %10

0

0

ثاني  5,000دينار أردني تخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %15

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٧٩

ثاني  5,000دينار أردني تخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %20

25
19,975
0.001

0
7,500
0.000

25
12,475
0.002

0
20,000
0.000
0.000

0
10,000
0.000
0.000

0
10,000
0.000
0.000

0
20,000
0.000
0.000

صافي الدخل

حصة الضريبة من الدخل الشخصي

حصة الضريبة من إجمالي الدخل

مجموع الدخل الشخصي الخاضع لضريبة الدخل

الدخل الشخصي بنسبة %25

0
0
20,000
0.00
0.002

المتبقي من الدخل السنوي الخاضع للضريبة ( )9,000يخضع لضريبة

0
0
20,000
0.00
0.000

أسرة ذات معيلين (ثنائية

طفالن معاالن

عازب ،و 2

أب معيل

0.001

أم معيلة
ّ
الدخل من الزوجين) ،و 2

0.00

واحد ذكر

ُأسرة ذات ُمعيل
(أحادية الدخل)،

أسرة ذات معيلين (ثنائية
الدخل من الزوجين) ،و 2

عازبة ،و

ذكر
10,000

طفالن ،والدخالن متساويان
أنثى
10,000

طفالن ،ودخل الذكر أكثر من

20,000

 2طفالن

المجموع

زوجة ُمعالة2 ،
طفالن ُمعاالن

ذكر
12,500

دخل األنثى
أنثى
7,500

معاالن

0.00

قبل عملية اإلصالح الضريبي

إجمالي الدخل السنوي ()2018

20,000

12,000

12,000

12,000

اإلعفاء الشخصي*

المعالون
ُ

محددة**
مقابل مصروفات
ّ

20,000

المجموع
20,000

20,000

24,000

12,000
2,000

الطفل األول

ناقصًا:
12,000

0
1,000

1,000

الطفل الثاني

12,000

0
1,000

1,000

1,000

12,000

0
2,000
1,000

1,000

12,000
0

1,000
1,000

1,000

13,000

15,000
5,000-

28,000
8,000-

مجموع اإلعفاءات من الضريبة

الدخل السنوي الخاضع للضريبة

27,000

15,000
5,000

12,000
1,000
1,000

1,000

28,000

3,000-

1,000

1,000
1,000
1,000

28,000

1,000

15,000

8,000-

الطفل الثالث
13,000

2,500-

7,000-

0
20,000
0.000
0.000

صافي الدخل

حصة الضريبة من صافي الدخل

حصة الضريبة من إجمالي الدخل

0

0
10,000
0.000
0.000

0

0
10,000
0.000
0.000

0

0
20,000
0.000
0.000

0

0
12500
0.000
0.000

350

0
7500
0.000
0.000

0

4,500-

أول  10,000دينار أردني تخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %7

ثاني  10,000دينار أردني تخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %14

المتبقي الخاضع للضريبة السنوية الذي يتجاوز  20,000دينار أردني
0
20000
0.000
0.000

يخضع لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %20
350
19,650
0.02
0.02

مجموع ضريبة الدخل الشخصي
20,000
0.00
0.00

٨٠

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

ُمعيل واحد
ذكر (أحادية

ُأسرة ذات
أسرة ذات معيلين (ثنائية

أسرة ذات معيلين (ثنائية

أسرة ذات معيل واحد ذكر،

أب معيل عازب ،و
 2طفالن معاالن

أم معيلة عازبة ،و
ّ
 2طفالن معاالن

الجدول أ – الملحق الثالث  :2العمليات الحسابية لضريبة الدخل الشخصي في فرض الضريبة على الدخل األعلى من  40,000دينار أردني.

بعد عملية اإلصالح الضريبي

ذكر

الدخل)،

أنثى

الدخل من الزوجين) ،و 2

الدخل من الزوجين) ،و 2

المجموع

طفالن ،والدخالن متساويان

طفالن ،ودخل الذكر أكثر من

ذكر

ابن /

المجموع

من ابن  /ابنة  +طفل

ثان
مع زوجة معالة  +دخل ٍ

أنثى

دخل األنثى

المجموع

زوجة ُمعالة،
 2طفالن
ُمعاالن

الزوج

20,000

40,000

20,000

ابنة
10,000

40,000

9,000

40,000

9,000

40,000

18,000
9,000

40,000

إجمالي الدخل السنوي ()2020

اإلعفاء الشخصي*

9,000
0

25,000

9,000

9,000

9,000
9,000
1,000

3,000

1,000

9,000

15,000

9,000

المعالون
1,000

2,000
1,000

21,000
9,000
250

400

0

1,000

10,000
0
0

0

0

1,000

31,000
9,000
250

400

0

1,000

21,000
19,000
250

500

750

0

5,000

5,000

5,000

0

21,000
19,000
250

500

750

1,000

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000

9,000

40,000

9,000

9,000

الدخل الشخصي بنسبة %5

ثاني  5,000دينار أردني تخضع

لضريبة الدخل الشخصي بنسبة %10

22,000

30,000

18,000

0

ناقصًا:
9,000

0
1,000

2,000

0

1,000
1,000

مجموع اإلعفاءات الضريبية

الدخل السنوي الخاضع للضريبة

1,000

22,000
18,000

1,000

1,000

0

محددة** (1000
مقابل مصروفات
ّ
2,000

للفرد 1000 ،للزوجة 1000 ،لكل طفل

الطفل األول

الطفل الثاني

بحد أقصى )3000
1,000
1,000

11,000
9,000

250

1,000

11,000
9,000

250

1,000

22,000
18,000

250

500

1,000

12,000
13,000

5,000

400

الطفل الثالث
10,000
5,000

650

400

أول  5,000دينار أردني تخضع لضريبة
500

4,000

750

9,000

800

ثاني  5,000دينار أردني تخضع

%15

لضريبة الدخل الشخصي بنسبة

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٨١

ثاني  5,000دينار أردني تخضع

%20

لضريبة الدخل الشخصي بنسبة

المتبقي من الدخل السنوي

الخاضع للضريبة ( 9,000دينار أردني)

1,300
38,700
0.03

650
19,350
0.03

650
19,350
0.03

2,100

37,900
0.06

مجموع ضريبة الدخل الشخصي

صافي الدخل

حصة الضريبة من صافي الدخل

حصة الضريبة من إجمالي الدخل

600

0

0

0

1,450
23,550
0.062

0.05

800

4,000

500
14,500
0.034

0.03

800

1,950
38,050
0.051

0.03

0

650
29,350
0.02

0.03

0

0
10,000
0.00

0.058

0

650
39,350
0.02

0.033

19,000

2,300
37,700
0.06
0.049

بنسبة %25

تخضع لضريبة الدخل الشخصي

2,300
37,700
0.06
0.02

ذكر

4,000

19,000

 2طفالن معاالن

0.00

أسرة ذات معيلين (ثنائية

أنثى

أم معيلة عازبة ،و
ّ

0.02

الدخل)،

أسرة ذات معيل واحد ذكر،

المجموع

40,000

12,000

12,000
12,000

1,000

1,000
1,000

15,000

1,000

27,000

25,000

1,000

1,000

40,000

 2طفالن معاالن

0.06

ُمعيل واحد
ذكر (أحادية

ُأسرة ذات

الدخل من الزوجين) ،و 2

الدخل من الزوجين) ،و 2
طفالن ،ودخل الذكر أكثر من

ثان
مع زوجة معالة  +دخل ٍ

ذكر

دخل األنثى

أنثى

40,000

المجموع

من ابن  /ابنة  +طفل

المجموع

طفالن ،والدخالن متساويان

أسرة ذات معيلين (ثنائية

 2طفالن

زوجة ُمعالة،

ُمعاالن
ذكر
ابنة

ابن /

27,000

0

أب معيل عازب ،و

0.06

قبل عملية اإلصالح الضريبي

إجمالي الدخل السنوي ()2018

40,000

20,000

10,000

12,000

20,000

12,000

12,000

12,000

40,000

اإلعفاء الشخصي*

المعالون
ُ

0

25,000

12,000

12,000
2,000

15,000

12,000
0
1,000

2,000

13,000

3,000

1,000

1,000

40,000

12,000
0
1,000

1,000

28,000

30,000

24,000
0
2,000

ناقصًا:
12,000
0
1,000

الطفل األول

1,000

1,000

مجموع اإلعفاءات الضريبية

الدخل السنوي الخاضع للضريبة

1,000

محددة**
مقابل مصروفات
ّ
1,000

الطفل الثاني

28,000

12,000

1,000

14,000
6,000

1,000

14,000
6,000

1,000

28,000
12,000

1,000

15,000
10,000

الطفل الثالث
13,000
2,000

3,000-

13,000

٨٢

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

أول  10,000دينار أردني تخضع لضريبة

الدخل الشخصي بنسبة %7

ثاني  10,000دينار أردني تخضع

%14

لضريبة الدخل الشخصي بنسبة

المتبقي الخاضع للضريبة السنوية

الذي يتجاوز  20,000دينار أردني

يخضع لضريبة الدخل الشخصي

700

210

حصة الضريبة من صافي الدخل

حصة الضريبة من إجمالي الدخل

420

0

0

980

39,020
0.03
0.02

420

700

0

420
19,580
0.02
0.02

10,000

10,000

1,400

420
19,580
0.02
0.02

700

700

10,000

840
39,160
0.02
0.02

140

10,000

420

700
24,300
0.029
0.028

280

3,000

140
14,860
0.009
0.009

0

840
39,160
0.021
0.021

0

210
29,790
0.007
0.007

1,000

0
10,000
0.000
0.000

5,000

210
39,790
0.005
0.005

بنسبة %20

3,100
36,900
0.08
0.08

صافي الدخل

مجموع ضريبة الدخل الشخصي

1,120
38,880
0.03
0.03

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

٨٣

٨٤

سياسة المالية العامة ،والضرائب ،والمساواة
بين الجنسين في األردن

