
 

 6102 – 6102االصالح االقتصادي ملخص حول برنامج 

 6102 – 6102لألعوام  االقتصادي االصالحبرنامج : يهدف تطبيق أهداف برنامج االصالح االقتصادي -

 إلى ما يلي:
 

 .خفض عجز الموازنة (0

  .تثبيت الدين العام (6

 االقتصادي, تحفيز النمو (3

 .والنقديالمالي  االستقرارالحفاظ على  (4

إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي للعام الحالي  اتخاذ (5

، وعلى المدى المتوسط خفض (6105)لتكون عند مستواها في العام الماضي  (%24)بحدود  (6102)

 (.6160)في نهاية عام  (%77)هذه النسبة الى 

 

اعلنت الحكومة األردنية عن القيام بعدة  اإلجراءات المتخذة عند تطبيق برنامج االصالح االقتصادي: -

 إجراءات تتزامن مع بداية تطبيق البرنامج وكما يلي:

فلس  (011)فلسا في المنطقة الجمركية )داخل أراضي المملكة( و( 51) زيادة اثمان السجائر بواقع (0

 صادية الخاصة.بمنطقة العقبة االقت

 6105إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على األلبسة واألحذية من عام  (6

تخفيض نسب االستهالك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من  (3

 .أجل الوضع االستهالك المحلي

 ع المركبات ما عدا النقل العمومي، كما يلي:زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجمي (4

 

 .سي سي 0511ل فيها سعة المحرك عن دينارا للسيارات التي تق (51) -أ

 .سي سي (6111)دينار حتى  (011) -ب

 .سي سي (3111)دينار للسيارات حتى  (411) -ج

 سي سي (4111)دينار للسيارات حتى (551) -د

 .سي سي (4111)دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على ( 711) -ه

 

 .السوالر والكاز والبنزين بأنواعهعلى سعر بيع كل لتر من  فلسا   (65)زيادة  (5

تر دينار لكل ل (3.75)دينار من أصل  (5.5)زيادة الضريبة الخاصة على الكحول واألنبذة إلى  (2

 .بالمنطقة الجمركية

من النفقات الضريبية حتى تعكس الواقع الحقيقي بجالء  اعتبار مقادير اإلعفاءات الضريبية جزءا   (7

 إظهار حجم اإلعفاءات الضريبية حتى يتسنى االطالع عليها، ب مما يسمح ووضوح، 

إنشاء وحدة إلدارة االستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط لتحقيق نتائج تنموية اقتصادية  (8

 .واجتماعية بكفاءة أعلى وعدالة أكبر



 

يجمع بين الموازنة العامة وموازنات الدوائر المستقلة،  بشكلبشكل موحد الحسابات الختامية ر اصدإ (2

 وكذلك 

لدراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على أي في وزارة المالية وحدة للسياسات المالية إنشاء  (01

 .قرار في هذا اإلطار على االقتصاد وقطاعاته المتعددة

النظر بقانون تنظيم الموازنة بحيث يعكس أفضل الممارسات العالمية في تنظيمها، وسيكون  إعادة (00

اختيار المشروعات الرأسمالية منسجما مع متطلبات النمو الشامل، ومراعيا للحاجات األساسية 

 .للمحافظات

موال المنقولة، إعادة النظر بقانون ضمان الودائع، وقانون البنوك، وقانون اإلفالس، وقانون رهن األ (06

 .ونقل قطاع التأمين ليكون تحت إشراف البنك المركزي ورقابته

تحفيز الثقة والشفافية بالتعامل والحقائق بين الشعب والحكومة، وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين  (03

 النمويعزز العام والخاص، وفتح األبواب مشرعة لالستثمار الذي يوفر فرص العمل الحقيقية، و

 والتنافسية.االقتصادي 

 .ل شهر ايلول المقبلالتوصل الى اتفاق نهائي حول قواعد المنشأ مع اروبا خال (04

والمتعلقة برفع نسبة الضريبة العامة على  التي طلبها صندوق النقد الدولياإلجراءات  ىإلغاء أحد (05

ديدة على المواطنين، وتم أعباء ج أي منعا إلضافةوذلك مادة غذائية وأساسية وأخرى،  (21) المبيعات لـ

 .كتفاء باإلجراءات البديلة األخرىاال

 

مالحظة: لم يتم ذكر موعد بداية تطبيق برنامج االصالح االقتصادي أو تطبيق بدل اضافي لنقل ملكية 

تخفيض نسب االستهالك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب السيارات و بداية 

 من أجل الوضع باالستهالك المحليوالرسوم 

 

 (6160 – 6102) النتائج المتوقعة لتطبيق برنامج االصالح االقتصادي -
 

 
 

 



 

جدول تخفيض نسب االستهالك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم 

 من أجل الوضع باالستهالك المحلي

 

 

 السيارات ما عدا العمومي.في لنقل ملكية اتطبيق بدل اض

 الرسم االضافي للسيارة )دينار( CCفئة المحرك 

 51 0511حتى  

 011 6111حتى  0511أكبر من 

 411 3111حتى  6111أكبر من 

 551 4111حتى  3111أكبر من 

 711  4111أكبر من 

 

 

 

 

 

 

 

 


