
  "ابعاد تحریر أسعار المشتقات النفطیة في األردن"البیان الختامي لندوة 

  المنظمة والمنعقدة في الجامعة األردنیة

  23/12/2012بتاریخ االحد الموافق 

  
بتوجیھات من األستاذ الدكتور رئیس الجامعة األردنیة وبھدف ابراز راي الجامعة العلمي في سیاسة اقتصادیة ھامة تتعلق 

تحت اعمالھا "ابعادتحریرأسعارالمشتقاتالنفطیةفیاألردن"حریر أسعار المشتقات النفطیة من الدعم الحكومي عقدت ندوة بقرار ت
رعایة األستاذ الدكتور رئیس الجامعة األردنیة وبحضور نخبة من االكادیمیین والخبراء والباحثین من القطاعین العام 

في الجامعة األردنیة كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات / وزي فیمدرج احمد اللوالخاص والجامعات األردنیة 
قدم خاللھا ثالثة من أساتذة الجامعة األردنیة عرض .  2012/ 23/12وذلك في الساعة العاشرة من صباح یوم االحد الموافق 

  :لثالث أوراق علمیة تغطي محاور الندوة الثالث وكانت كالتالي

حیثیات ومبررات قرار الحكومة فیما : وغطى محور  األستاذ بقسم اقتصاد االعمال /الدكتور محمد عدیناتاألستاذ معالي 
  یتعلق بتحریر األسعار، وھل كان باإلمكان تعدیلھ من حیث التوقیت والمضمون؟

لدعم المقترحة مدیر المرصد االقتصادي بالجامعة األردنیة وغطى محور الیات التعویض وا/األستاذ الدكتور طالب عوض
  ومدى مناسبتھا وعدالتھا

مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة وغطى محور الحلول والبدائل المقترحة في المدى القصیر / األستاذ الدكتور احمد سالیمة
  .والمتوسط والطویل

  :والتوصیات التالیةوفي ضوء األوراق العلمیة المقدمة والمناقشات والحوار المطول تم الوصول الى النتائج التالیة 

 

  على صعید محور حیثیات ومبررات القرار: أوال

جعل الحكومة تواجھ مما إضافة الى ارتفاع المدیونیة المحلیة خالل نفس العام  0122نظرا لتفاقم عجز الموازنة خالل عام 
محلیة وصلت الى السقوف مشكلة كبیرة في تمویل العجز وأصبحت عاجزة عن الحصول على التمویل الداخلي الن البنوك ال
االمر الذي دفع الحكومة ، العلیا المسموح بھا إضافة الى نقص السیولة لدیھا باستثناء البنك العربي وبنك االسكان الى حد ما 

لعقد اتفاقیة مع صندوق النقد الدولي ضمن شروط تم االتفاق علیھا ومن بین ھذه الشروط ھو رفع الدعم عن أسعار 
ثار ھذا القرار سخط من كافة الفعالیات الشعبیة والحزبیة ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصا ان القرار المحروقات وقد ا

  23/1/2013وكان باإلمكان االنتظار لحین اجراء االنتخابات في  2012لن یكون لھ اثر ھام على موازنة 

فیا لعدم القبول ألردني مع الصندوق جھدا كاسؤال ھل بذل فریق التفاوض الاووكان ھناك اراء متباینة حول توقیت القرار 
  دى الحكومة بدائل على المدى القصیر لمعالجة مشكلة صعوبة تمویل العجز؟؟ وھل كان لشروط الصندوقبكافة 

  :جوء لھذا القرار بما فیھالوقد خلص الباحث في ھذا المحور انھ كان بإمكان الحكومة اتخاذ إجراءات قبل ال



یة ومعالجة حاالت التھرب الضریبي وعلى سبیل المثال بطاقات المستورد فتح اكثر من اصالح اإلدارة الضریب -1
شركة واحدة في المنطقة الحرة او المنطقة التنمویة وأخرى خارج المنطقة التنمویة لغایة التھرب الضریبي إضافة 

 الى ضعف كفاءة مدیر المعلومات وغیر ذلك 
لقطاع الخاص التعاون المسبق حین التقدم للعطاءات الحكومیة االمر الذي اتخاذ المزید من اإلجراءات التي تمنع ا -2

 عطل الیات المنافسة في توزیع العطاءات
 محاربة الھدر المالي كالحد من صرف االدویة واالعفاءات للعالج الطبي  الممنوحة من مجلس الوزراء -3
حساب أرباح المصفاة وان تتوقف الحكومة  إعادة النظر في سیاسة تسعیر المحروقات لدى مصفاة البترول وطریقة -4

 عن دعم سوء كفاءة المصفاة
 .لالستفادة من االحتیاطات القانونیة لدى البنوك اإلسالمیة والتي تصل الى ملیار دینارسالمیة اصكوك صدار ا -5

  :اما على المدى البعید فیمكن اقترا ما یلي

 تعدیل قانون ضریبة الدخل باتجاه التصاعدیة -1
 در في المؤسسات المستقلة من خالل الدمج او اإللغاء او إعادة الھیكلةمعالجة الھ -2
  الغاء اإلعفاءات الضریبیة المقدمة لجذب االستثمارات األجنبیة لعدم جدواه ودورھا المحدود في جلب االستثمارات -3

 

  تقییم سیاسة التحریر والیة التعویض على صعید محور :ثانیا

ا حلیل نتتم في ھذا الجزء تقییم و دي الموجھ وفق دعم النق ة ال ا الی ا فیھ ة بم ا من إجراءات وقائی ا رافقھ ر وم قدي لسیاسة التحری

  :وتم التوصل للنتائج التالیة .عتمدة في الدراسةألسس وعوامل النجاح الم

واطنین  من انعكاسات على صعید الحوار والشفافیة فقد جاء توقیت إطالق السیاسة الجدیدة في وقت غیر اعتیادي یعاني فیھ الم

تمرة  ة المس اھرات المحلی راك والمظ ى الح افة ال اورة إض ة المج دول العربی ي ال ورات ف ادیة والتط ة واالقتص ة المالی االزم

واطنین،  ة والم ین الحكوم ة ب ي أجواء تعكس وجود مشكلة ثق ة الفساد وف والمطالبة باإلصالح االقتصادي والسیاسي ومحارب

  :ع في تنفیذ سیاسة التحریر القیام مسبقا بما یليوبالتالي كان األفضل قبل الشرو

  : اتخاذ إجراءات تھدف إلعادة بناء جسور الثقة ویمكن ان یشمل ذلك بعض او كل ما یلي: أوال

ر المحصلة ب  -1 در الضرائب المستحقة وغی ة منتصف عام  1.7تحسین التحصیل الضریبي حیث تق ار لغای ار دین ملی

 )المریكیةللتنمیةالدولیةبحسبتقریرصادرعنالوكالةا( 2012

 ملیون دینار 800الحد من التھرب الضریبي المقدر وفقا لرئیس اللجنة المالیة في مجلس النواب بحوالي  -2

ر من عجز  -3 إعادة النظر في ھیكلة المؤسسات الخاصة حیث ان الھیكلة السابقة لم تحل المشكلة وتفاقم عجزھا الى أكث

  الثقة الحكومة المركزیةمما فاقم من مشكلة 

ان  -4 اعي باتجاه توسیع وتحصین شبكة األم انون الضمان االجتم دیل ق انون الضریبي نحو التصاعدیة وتع اصالح الق

 االجتماعي



 تكثیف جھود استعادة األموال المثبتة في قضایا فساد سابقة -5

دائل األخرى وح: ثانیا ى الب ا عل ا ومزایاھ وي اتباعھ ویض المن ة التع ي اإلعالن بشكل مسبق عن الی ات الت ویض والفئ جم التع

  ستغطى ومعیار اختیار المستفیدین

  .اإلعالن المسبق آللیة التسعیر المتبعة للمشتقات النفطیة وبیان مدى ما تتحملھ الحكومة من أعباء بشكل دقیق وشفاف: ثالثا

  

ة الم وري لكاف ر الف ار التحری ي خی ة تبن ارت الحكوم د اخت ر فق عید الشمولیة وسرعة التحری ى ص تثنیة عل ة مس شتقات البترولی

ین  ا ب ة تراوحت م ة بنسب متفاوت ان% (14خدمة الكھرباء مما أدى الى ارتفاع فوري في أسعار الطاق زین أوكت ى ) 90 للبن ال

  :ویؤخذ على ھذا الخیار). ألسطوانة الغاز% (54

ع اھمالھ لظروف عدم االستقرار االستثنائیة التي تمر بھا المملكة نتیجة للظروف الدولی - ا رف ة مم ة والمحلی ة واإلقلیمی

ة  من درجة المخاطرة بردة فعل واندالع االضطرابات وخاصة ان السلع المحررة كانت خاضعة لمعدالت دعم متفاوت

ي  ة ف ة ألغراض التدفئ ي المملك وناجمة عن ظروف مرحلیة لبعضھا كسلعة الغاز والذي یستخدم على نطاق واسع ف

 . فصل الشتاء

دال من السلع استثناء الكھرباء  - ة ب ة والتدفئ ا كمصدر للطاق ة من احاللھ ى درجة عالی من تصحیح األسعار سیؤدي ال

ا أحد  ا او كلی التقلیدیة المحررة كالكاز والسوالر مما سیفاقم من عبء الدعم الذي تتحملھ الحكومة وبالتالي یلغي جزئی

 األھداف المتوخاة من اصالح أسعار الطاقة

 التدریجي ألسعار جمیع مشتقات الطاقة بما فیھا الكھرباء كان خیارا قویا ومتاحا  وبناء علیھ فان التحریر -

  

م  كل مالئ ر بش رار التحری من ق د تض ررة فق عار المح ل لألس ل االج ف طوی عید التكی ى ص عل

من  ا یض دد مم ب جدولزمنیمح الیةللتكیفالتلقائیتعملعلىتعدیالألسعارالمحلیةوفقالتغیراتاألسعارالدولیةوحس

ا . اللمنتظملألسعارالمحلیةنحواألسعارالدولیةوعدمظھورالحاجةلدعماألسعارمرةأخرىالتعدی من ناحیة أخرى من غیر الواضح م

رض  عار بغ ل رفعلألس دوثھا قبیلك لبیاتعملیاتالتخزینالمتوقع ح ب س ة لتجن ذتھا الحكوم ي اتخ راءات الت ي اإلج ھ

دا .جنیاألرباحاالضافیة ا وتمھی ة والسماح للمنافسة من  ویجب ان یكون ھذا الحل مؤقت ر الكامل ألسواق مشتقات الطاق للتحری

ل القطاع  رائب قب بب الض ة بس ة والدولی عار المحلی ین األس وة ب ل الفج عیا لتقلی ك س ع، وذل اج والتوزی الي اإلنت ي مج الخاص ف

 : ما یلي 2012-11-20بتاریخ تسعیرالمشتقاتالنفطیةعلنة لنااللیةالمموالرسوم وعدم الكفاءة حیث تبین 

ى   - 1 بة تصل ال دولي الحر بنس ي األردن عن السعر ال ادة % 22.2تزید كلفة الطن الواحد من مادة السوالر ف ذه الزی وتشمل ھ

 %7.2ضرائب ورسوم للخزینة بنسبة 

ئب ما تشكل منھا عوائد الرسوم والضرا% 42تزید كلفة الطن الواحد من الغاز البترولي في األردن عن األسعار الدولیة بنسبة  - 2

 %8نسبتھ 



رسوم وضرائب للحكومة % 40في األردن عن األسعار العالمیة الحرة بنسبة  95 تزید كلفة مادةالبنزینالخالیمنالرصاصاوكتان - 3

 مضافاإلیھكافةالتكالیفإلیصااللمنتجمنالسوقالعالمیإلىالمستھلك

ةمادةالبنزیناوكتان  - 4 د ق90 تزیدكلف بة تزی ن فیاألردنعناألسعارالعالمیةالحرةبنس یال ع % 22ل

 .رسوموضرائبللحكومةمضافاإلیھكافةالتكالیفإلیصااللمنتجمنالسوقالعالمیإلىالمستھلك

ي كامال یتضح من ذلك ان ھدف تحریر أسعار الطاقة لم یتحقق  ة والت حیث ما زالت األسعار مشوھة وال تعكس الكلفة االجتماعیة الحقیقی

 .تمثلھا األسعار العالمیة الحرة

 

دخل وحجم االسرة اما على صعید ا اري ال ا لمعی واطن وفق لیة التعویض فقد اختارت الحكومة الیة التعویض النقدي الموجھ للم

م . وھي الیة مناسبة وشائعة االستخدام في كثیر من الدول لما لھا من مزایا مقارنة بالیات التعویض األخرى المفصلة أعاله واھ

ة مزایاھا انھ شفافة بطبیعتھا وتمكن من توجیھ ا رد حری ا تعطي للف ة وأنھ اییر المعلن ا للمع ط وفق لدعم للمواطن الذي یستحقھ فق

  .إنفاق الدعم النقدي بالطریقة التي یراھا مناسبة دون ان تقیده بكمیات محددة من استھالك الطاقة

دیا موج ة تعویضا نق ر أسعار المشتقات النفطی رار تحری د حدد ق دم فق ویض المق ة التع ھ اما على صعید عدال ا قیمت ار  70ھ دین

ار ى شرائح . سنویا للفرد في االسرة وبحد اقصى لستة أعضاء لألسر التي ال یتجاوز دخلھا السنوي عشرة االف دین النظر ال وب

ة (الدخل االسري في األردن  رة اإلحصاءات العام ھ دائ دد ) 2010وفقا ألحدث مسح أسري نفذت ى لع ین ان المتوسط األعل یتب

و افراد االسر التي ی ذا الحد ھ ا نسبتھ  5.7قل دخلھا عن ھ ا تشكل م رد وانھ ة% 73.9ف الي االسر األردنی الي . من اجم وبالت

ات  رة وتشمل جزءا من الفئ ات الفقی ویض تتجاوز الفئ رار التع ي ق ة ومنصفة ف ة عالی ة تغطی اك درج ان ھن تنتاج ب یمكن االس

دخل المشمولةكما ان حصر التعویض لستة افراد یتناسب مع ال. متوسطة الدخل ات ال ى لحجم االسرة ضمن فئ . متوسط األعل

ك من خالل بعض االفتراضات التبسیطیة . ویبقى السؤال حول مدى عدالة قیمة التعویض نفسھا ى ذل اء الضوء عل ویمكن الق

  :افراد 6التالیة حول متوسط استھالك الطاقة الشھري لعائلة اردنیة محدودة الدخل وتتكون من 

ابات ع ة ى ألالحس تقات المختلف واع المش ن أن ة م ات تقدیری اس كمی ةس ا  للعائل ط حجمھ دخل ومتوس دودة ال راد 6مح :  اف

  دینار 485یساوي   مقدارالنقصفیالدخاللسنویالمقدر

دیر ى تق وم عل ي وتق ى أساس كل الي لألسر  الحسابات عل اق السنوي اإلجم دل االنف ى االسرة باستخدام مع ة عل ة االجمالی الكلف

  .دینار 481بما قیمتھ مقدار الدعم دینار اردنیا، قدر  9626.0ما قیمتھ  2010الذي بلغ وفقا لمسح االسر لعام األردنیة و

ة النسبیة  ة وان صفة العدال ل الحكوم ول من قب درت بشكل معق في ضوء ذلك یمكن االستنتاج ان تغطیة التعویض وقیمتھ قد ق

  .ة معقولأللیة التعویض ال یمكن رفضھا عند أي مستوى معنوی

ي األردن  ناعي ف اع الص ى القط ة عل تقات النفطی عار المش ر أس ر تحری ا ألث ذه اھمالھ ویض ھ ة التع ى الی ذ عل ا یؤخ اال ان م

ي  ى المساعدة ف ا بحاجة ال ث انھ ة شدیدة، حی ة والمكشوفة لمنافسة دولی ى الطاق اد عل ة االعتم وبخاصة تنافسیة المنشآت كثیف



أكثر من أسلوب االجل القصیر لتمكینھا من التك ة ب ذه الغای ة ھ ق الحكوم ل ویمكن ان تحق ى االجل الطوی یف والعبور بنجاح ال

  .كتوفیر التمویل بشروط مریحة او االعفاء المؤقت الجزئي من الضرائب او توفیر بدائل طاقة رخیصة لالستخدام الصناعي

ان  من ناحیة أخرى فان طریقة الدفع وما تطلبھ من إجراءات ووقت في الطابور ة أخرى ف دم، من جھ بعض عن التق قد تثني ال

ي  ي تسربا ف د یعن ا ق دخل مم اني من عدم االفصاح عن مصادر أخرى لل ة ویمكن ان یع وزه الدق د ال تع تحدید دخل االسر ق

ر مستحقیھ ة. التعویض لغی ة وعدال ر دق دعم لمستحقیھ بشكل أكث ة إلیصال ال ة الذكی ان من األفضل استخدام نظام البطاق . وك

  . وربما یكون ھذا الخیار اقل كلفة وخاصة في ظل وجود عرض تمویل مجاني لتطویر نظام البطاقة الذكیة

ادل  ر الع ة دوالر، فمن غی على صعید اخر فان الیة الدعم غیر واضحة في حال تراجع األسعار الدولیة الى ما دون حاجز المائ

  .یتناسب مع درجة التراجع عن الحاجز المحدد ان یتوقف التعویض كلیا وانما یجب ان یخفض بشكل تدریجي

  

 على صعید محور حلول وبدائل الطاقة المتاحة : ثالثا

  :خلصت الدراسة لما یلي

 منمجماللطاقةالمولدة% 98 بلغتنسبةاالعتمادعلىالنفطوالغاز. 
 ًوھوفینموعالیومستمر% 6 معداللطلبعلىالطاقةیتزایدبمعدل  .سنویا
 منمصادرالطاقةالمتجددة% 10 تتمحورعلىتولیدعلىماالیقلعن 2020 االردنلعاماإلستراتیجیةالوطنیةللطاقةفی. 
 یتضمنالقانونالجدیدحوافزضریبیةللمستثمرینواعفاءاترسومجمركیةعلىأنظمةالطاقةالمتجددة. 
 انتكلفةانتاجنظمالطاقةفیتراجعمستمروالتكنولوجیااخذھبالزیادةالمستمرة . 
 ددةوالطاقةالشمسیةالتنافسیةكالمواردالبشریةالمتمیزةوالمؤھلة،البیئةاالجتماعیةااألردنقدارعلىاستقطابمشاریعالطاقةالمتج

 .لمناسبة،األراضیالواسعة،تكلفةاألیدیالعاملة
 ًالنتشارالوعیاالجتماعي  ) .االخضر -الربیعالعربي( حریةالتعبیرمھمةجدا
 والخاصلتطویرالقدراتالتنافسیةعلىالمكثیرمنحكوماتالعالمتؤمنبضرورةاستمرارحركةاإلبتكاروالتطویرفیالقطاعینالحكومی

  .ستوىالعالمي
 إنالمستقبلیتجھنحوالطاقةالمتجددةورأسالماالالستثماریغیرصبوروالیرحمالمترددین 

ًخاطئ( ًقرارا  ) لنتذكربأنھحتىالقرارالصحیحفیالوقتالخطأ،یعتبرعملیا
 ًوإاللننستفیوضعالسیاساتوالحوافزاالقتصادیةلدعمھذاالقطاعالحیویوعلینااننكونجاھزینتشریعی ًومالیا ًوذھنیا ًوفنیا ًومؤسسیا ا

 .دمنھذھالفرصةالحقیقةالمتوفرةاآلن
 االستمرارفیتحسینالبیئةالتشریعیةوالمواردالبشریةالمالئمةلالستثماراالجنبیفیمشاریعالطاقةالمتجددةوبیعالفائضبأسعارمنا

 . وننحتاجالىارادةسیاسیةثابتھوبرامجوطنیةمتكاملةالتعا... سبةللمستثمروالمستھلك
 ًلالستثمارفیمجالتك...أمامنافرصةلإلبداعوالریادةوالتنافسیةلتطویرالطاقةالمتجددةوالذكیة ًاساسیا والسیاساتالتنظیمیةمفتاحا

 .نولوجیاالطاقةالذكیة

  :وفي ضوء ذلك توصي

 

 ةالنظرباالستراتیجیةالوطنیةلقطاعالطاقةوتعدیلھالتصبحاكثرمؤامةللواقعالحقیقيداعا .1



 .ركبھجمیعالجھاتالمختصةللخروجبتوصیاتتساعدعلىحلمشكلةالطاقةالدعوةالىحواروطنیتشا .2
تأسیسمجلسللطاقةمكونمنالوزراءالمعنیینبتطبیقاالستراتیجیةالوطنیةللطاقةوالتنسیقفیمبینھممثلوزراءالطاقة،النقل،البیئة،ا .3

 معالمجلسمرةكلشھرألشغال،المالیة،وممثلینعنھیئةتنظیمقطاعالكھرباءوشركاتالكھرباءوالجامعاتوالقطاعالخاصبحیثیجت
 تنویعمصادراستیرادالغازوتجھیزالبنیةالتحتیةالالزمةلذلكفیمیناءالعقبة .4
 حسمموضوعبرنامجالمفاعاللنوویاالردني .5
  .توفیرالمناخالمالئملجذبالشركاتاالجنبیةللتنقیبعنالنفطوالغاز .6
تھالكھسلوطنیةوتصنیفالمبانیوحسباتخفیضاستھالكالطاقةمنخالالقرارالتشریعاتالالزمةوایجادااللیةالمناسبةلتطبیقالكوداتا .7

 .اللطاقة
 تطبیقالتعرفةالكھربائیةاللیلیةعلىقطاعالمنازل .8
 .النظرفیدعمالبحثالعلمیللشركاتاألردنیةالمختصةفیمجااللطاقةالمتجددة .9

 .تجمیعاألنظمةالكھربائیةالمتجددة\زیادةالحوافزللشركاتالتیتقومبتصنیع .10
 اجالطاقةمنمصادرمتجددةزیادةالحوافزللقطاعالخاصلتشجیعھللدخولفیانت .11
 .عنالطاقةالمتجددةمنحیثالموازنة،والحكومة،والدیوانالملكي،والصحافةةالمسؤولدعمالدائرة .12
  .النموذجالمغربي .13


