
سين السياسات المالية وتحقيق المساواة بين الجن

في االردن

رصد النفقات االجتماعية في الدول العربية  ورشة إطار 

بيروت-حزيران، االسكوا24-25



السياسات المالية وتحقيق 

ردنالمساواة بين الجنسين في اال

.Iنظرة عامة

.IIسياق االقتصاد الكلي والسياسة المالية

.IIIاالصالح الضريبي

.IVالنتائج والتوصيات



I  . عامةنظرة

ة مركز االردن في التقرير العالمي للفجو

دولة149من 138اصبح 2018الجندرية 

 ضمن هذا )144في التمكين االقتصادي

المؤشر كان االدنى في مشاركة النساء في

ل ،  يتبعه الفجوة في الدخ147القوى العاملة 

، واالعلى كان في 145المقدر المكتسب 

(84المساواة في االجر 

 2018في المشاركة في القوى العاملة لعام ،

وهي من بين %  15.4تشكل النساء فقط 

اي نصفهن % 49.5االدنى عالميا واقليميا، 

تقريبا يعملن في القطاع العام 

ة االسباب الرئيسية للمشاركة االقتصادي

لعمل قلة فرص ا: الضعيفة للنساء تعود الى

الالئقة واالجور المتدنية، رعاية االطفال 

والعمل المنزلي

 ت كان هنالك بعض التعدييال2019فيي عام

ة الحضانات، إجاز)االيجابة في قانون العمل 

االبوة، المساواة في االجر، العمل المرن، 
(ابناء االردنيات
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الزوجيةالعالقة بين التعليم والحالة 

تنسحب النساء من سوق العمل بعد الزواج وانجاب االطفال•

لنننم واللنننواتي ( 54-25)منننن النسننناء فننني سنننن العمنننل االساسننني % 50•

يتزوجن وحصلن على تعليم ما بعد الثانوي والجامعي يعملن

( 54-25)النسننننناء فننننني سنننننن العمنننننل االساسننننني فقنننننط منننننن % 14.2•

يعملنعلى تعليم ما بعد الثانوي والجامعي والمتزوجات وحصلن 

Employment Rate of Prime Working Age (25-54) Population by Gender, Education and 
Marital Status

Source: Jordanian Labor Market Panel Survey (JLMPS), 2016, For Jordanian citizens only 15 and older



:االطار المفاهيمي لطريقة التحليل

 (االيرادات والنفقات)والنفقات العامةاالداتان الرئيسيتان كانت تحليل الضرائب

 القندرة علنى والزيادة فنيالعامة المتاحة ونوعيته لتحديد الكم والنوع وطبيعة الخدمات اإلنفاق تحليل مقدار

وليد فرص فمثال االنفاق العام على قطاع خدمات الرعاية االجتماعية يزيد من امكانية ت)العمل فرص توليد 

(مرات اكثر من االنفاق على قطاعات أخرى كقطاع البناء على سبيل المثال3-2عمل بمقدار 

هذا له تأثير على المساواة والنوع االجتماعي بسبب ثالث عوامل تتمثل في :

.Iعبء اعمال الرعاية غير مدفوعة االجر تقع على النساء بشكل اساسي

.IIشنكل قلة الخدمات المتعلقة بالصحة االنجابية واالمومنة او عندم القندرة علنى الجصنول عليهنا تنؤثر ب

كبير على صحة النساء ورفاهيتهن

.IIIهن عادة مقدار فرص العمل المتاحة في القطاع العام ونوعيتها لها اثر على عمل النساء الن النساء ل

حصة اكبر فيها 

II  . االقتصاد الكلي سياق

الماليةوالسياسة 



ردنفي سياق االقتصاد الكلي والسياسة المالية في اال

يق مننع لسياسننات الماليننة  بالتنسننلتبنننى االردن اصننالحات •

ة البننننننك الننننندولي، وتمثلنننننت معفهنننننا بسياسنننننات تقشنننننفي

((Austerity measuresادت الى ،:

.I تقريبنننا% 10تخفنننيض االنفننناق العنننام بمقننندار(JSF 
2018) 

.II منن الننات  % 7.4انخفاض االستثمار العام منن معندل

فننني % 3.7النننى 2009-2000المحلننني الكلننني فننني 

2017((World Bank 2018

.III مننن % 5.6انخفنناض االنفنناق االجتمنناعي الننى معنندل

2018-2016النات  االكلي المحلي ما بين 

االنفاق المالي العام وتحقيق المساواة بين الجنسين

لننندعم زينننادة 2018تهننندل السياسنننات االصنننالحية مننننذ •

خنالل مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل رئيسي من

:اربع تدابير

.I تطوير تشريعات العمل المرن

.II تسننهيل الحصننول علننى خنندمات الحضننانات مننن خننالل

لديهاجراءات اللزام اصحاب العمل بتوفيرها للعاملين

.IIIةتوفير نفام خدمات نقل فعالة وبكلفة منخفض

.IVسنناء خيننارات لتخفننيض كلننل فننرص العمننل المنننفم للن

( مثال من خالل توفير الدعم الرباب العمل)

:محتملةمخاطر

المرأةيمكنانبدونالعمللسوقالجندريالفصلمنلمزيدايضايؤديقدالمنزلمنوالعملالجزئيالعمل•

لويةاوالقطاعهذافيالعاماالستثمارأعتباربدونالعمل،اماكنفيالحضانات/االطفالرعايةلمراكزمحدودةزيادة•

II  . االقتصاد الكلي سياق

الماليةوالسياسة 



تخفيض سقل االدخل الخاضع للضريبة•

على ضريبة االشخاص والشركات% 20زيادة بمعدل •

ى االفرادتخفيض سقل االعفاء السنوي لضريبة الدخل عل•

لتعلنيم، تخفيض االعفاء االضافي على مصاريل العنالج، ا•

االستئجار، الفوائد على االسكان وقروض االسكان

Previous Law New Law

2019 2020 onwards

Personal exemption 12,000 JOD 10,000 9,000

Dependents
exemption

12,000 10,000 9,000

Additional 
exemptions for 
medical expenses, 
educational expenses, 
rent, home loan 
interest, and 
murabaha

4,000 
1,000 for each 
child up to 
3,000 

1,000 for the 
individual, 
1,000 for the 
spouse, and 
1,000 for each 
child up to 
3,000 

Tax Brackets

7% on the first 
10,000 JOD 

5% on the first 5,000 JOD
10% on the next 5,000 JOD

14% on the next 
10,000 JOD

15% on the next 5,000 JOD
20% on the next 5,000 JOD

2% on amounts 
exceeding 20,000 
JOD

25% on amounts exceeding 
20,000 JOD and up to 1 million 
JOD
30% for amounts exceeding 1 
million JOD
A new national contribution 
tax of 1% on amounts 
exceeding 200,000 JOD

Source: Ernst and Young (2018); PwC Jordan (2018)

2018االصالح لضريبة الدخل على االفراد في 

:نتائج رئيسية

تنننأثير هنننذا االصنننال  الضنننريبي متماثنننل علنننى دخنننل النسننناء•

(ال يوجد تمييز صريح في القانون)والرجال 

كنون االصال  الضريبي ما زال بشكل عام يدعم االسر التني ي•

لنديها دخنل واحند منن احند النزوجين فقنط بالمقارننة منع االسننر

دي التي يكون لديها دخلين من عمل الزوج والزوجة والذي يؤ

لفقنندان اعفنناء االعالننة فنني حالننة ان دخلهمننا يزينند عننن مجمننوع 

ادة عمنل المنرأة يعتبنر عن)سقل االعفاء الشخصني لكنل منهمنا 

(  دخل ثانوي فاذا خضع للضريبة ال يشجع على عملها

ن خفنض قد تتأثر اكثر النساء اللواتي يرأسن ويعلن أسنرهن من•

عنننادة النسننناء يكنننن منننن اصنننحاب الننندخول )سنننقول الضنننريبة 

(  المنخفضة

III  .االصالح الضريبي



االنفاق من الدخل إجمالي من ( ٪16)حصة ضرائب المبيعات المقدرة بسعر ثابت 
لالسرة حسب التقسيم الخمسي المتاح 
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االسننننتخدام العننننامال أفننننادت أن ٪ مننننن النسنننناء 72•

مسناعدة األسنرة "هنو لندخلهن منن العمنل األساسي 

»ماليا

ن بكننل دخلهننيحننتففن أفننادت أنهننن ٪ مننن النسنناء 7•

ألنفسهن

تنفننق النسنناء فنني األردن حصننة أعلننى مننن دخلهننن•

السلع الضرورية بالمقارنة مع الرجال على 

يمكننننن أن يحقننننقإن التمكننننين االقتصننننادي للمننننرأة •

ائالتهن وانمنا لعنكنأفراد لنسناء لني  فقنط لاالستفادة 

وأطفالهن

III .االصالح الضريبي



.VIالنتائج والتوصيات

 ضرورياألطفال هو تدخل خدمات رعاية تحسين الوصول إلى

 االطفال من قبل الوالدين شهًرا من رعاية 12-6األمومة واإلجازة األبوية والوالدية لتغطية أول منح إجازة تنفيذ

 العملفرص للتنمية في األردن أن يكون هدفها االول توليد الكلي يجب على استراتيجيات االقتصاد

 فني وليات الرجنال النذين يتحملنون مسنؤوبشنكل متسناوي علنى يجب أن يركز العمل المرن لي  فقط علنى النسناء بنل

الرعاية 

 باسنتثناء )عند  لني  قبنل اإلصنال  أو بالجنسنين، بنين صنريح ال تنطوي قوانين الضرائب في األردن علنى أي تميينز

( اعفاء االعالة الذي تم تغيير  في آخر تعديل للقانون بحيث ال يعطي االولوية للرجل المعيل

 اصنحاب الندخل السننوي منا )الرجنال ٪ منن 0.7٪ منن النسناء و 0.2على خفض اإلصال  الضريبي الضرائب فقط

( دينار اردني15000-12000بين 

 ليسنت التصناعديةلكنن ( الضنريبةينزداد معندل الندخل زينادة منع )بشكل عام فني االردن تصناعدية الدخل إن ضريبة

تدريجية بشكل كال لمختلل مستويات الدخل    

 ة أو ضنريبة يجب أن تتمايز، بحينث يكنون هنالنك اعفناء منن الضنريبوالخدمات المبيعات على السلع معدالت ضريبة

، ألن هنذا الرفاهينات/الضرورية وضرائب أعلنى علنى االسنتهالك فني الكمالينات/ أقل على السلع والخدمات االساسية

.ين النساء والرجالالدخل بين الجنسين كون انماط اإلنفاق قد تكون مختلفة بتوزيع في إعادة إلى نتائ  إيجابية يؤدي 



ن/شكرا لحسن استماعكم

السياسات المالية وتحقيق 
ردنالمساواة بين الجنسين في اال


