
وُيعد التوسع في خدمات 
االتصاالت المتنقلة في 

األردن – بما في ذلك التوسع 
في خدمات النطاق العريض 

لالتصاالت المتنقلة – هو السبيل 
األمثل لتحقيق أهداف الحكومة 

في تطوير قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات. 

ان خدمات االتصاالت المتنقلة 
تخضع لضرائب تفوق معدالت 

ما ُيفرض على السلع والخدمات 
األخرى من ضرائب، ومنها 

الضريبة الخاصة 24٪، مما ُيشكل 
عائقًا يحول دون اإلقبال على 

االتصاالت المتنقلة ويعرقل 
النمو في هذا القطاع.

وتعــود  األردنــي  الشــعب  مــن   ٪70 تربــط  المتنقلــة  االتصــاالت  خدمــات  إن 
عليــه بمزايــا اجتماعيــة واقتصاديــة واســعة النطــاق. مواصلــة االســتثمار فــي 
هــذا القطــاع من قبل مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلة أدى إلــى تحفيز 
النمــو فــي تكنولوجيــا الجيل الجديــد مثل الجيــل الثالــث )3G( )ومؤخــرًا الجيل 
الرابــع )4G(( ومكــن الكثير من األردنييــن من التمتع بمزايا التواصل عبر شــبكة 

اإلنترنت والحصول على الخدمات الرقمية في أي مكان وزمان. 

ويســاهم قطــاع االتصــاالت المتنقلــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
في األردن وفي النهــوض باقتصاد المعرفة. إن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات األردنــي عمومــًا يســهم علــى نحــو مباشــر وغيــر مباشــر بأكثر من 
100,000 فرصــة عمل بدوام كامل1 – فرص العمل التي تعتمد على االســتثمار 
المســتدام من قبل مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلة في البنيــة التحتية 

للشبكات، وتكنولوجيا الجيل القادم، والخدمات الرقمية.

تقرير عن ضرائب االتصاالت المتنقلة
الأردن

نظرة جديدة ألثر للنظام الضريبي 
على االتصاالت المتنقلة – 
نظام متوازن لدعم خدمات 
خلوية بأسعار معقولة، نمو وتطور 
األتصاالت المتنقلة، عوائد خزينة منتظمة

إحصائيات عام 2013 لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن جمعية إنتاج ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية.  .1
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إن مستوى الضرائب المفروضة على مستهلكي خدمات االتصاالت المتنقلة ومشغلي شبكات 
االتصــاالت المتنقلــة فــي األردن ُيعتبــر مــن أعلى المســتويات الضريبية في العالــم كله. ينبغي 
أن تقــوم الحكومــة األردنية بدعم النمو واالســتثمار في قطاع في قطــاع االتصاالت األردني 
والــذي مــن شــأنه المســاهمة الحقيقيــة فــي الوصــول الى اقتصــاد المعرفــة األردنــي بتطبيق 
سياسات داعمة تساعد على النمو واالستثمار فيه وسد الفجوة الرقمية التي يشهدها االردن.

 إن نسبة التكلفة المترتبة على امتالك أهم النتائج
الهاتف المحمول واستخدامه في األردن 
– والتي تخضع للضرائب – هي ثاني أعلى 
نسبة على مستوى العالم، وفقًا لدراسة 

حديثة أجراها اتحاد جي اس ام أيه وشركة 
ديلويت )Deloitte(3. تشكل ضريبة القيمة 
المضافة مع الضريبة الخاصة نسبة ٪43.8 
من سعر التجزئة النهائي الستخدام الهاتف 
المحمول في األردن. ان الضرائب الباهظة 

المفروضة على استهالك االتصاالت 
المتنقلة أثرت سلبا على إيرادات مشغلي 

االتصاالت المتنقلة والذي هو في حد ذاته 
يخضع الى 10 ٪ من المشاركة في العوائد.

إن تخفيض الضرائب المفروضة على مستهلكي خدمات االتصاالت المتنقلة   •
يعــزز وجودها بأســعار معقولــة ويعزز مــن اســتخدامها ويزيد إيراداتهــا؛ وهذا 
يــؤدي بــدوره إلــى تمكيــن مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة مــن إنجاز 
االســتثمارات المطلوبة للتوســع في البنية التحتية لشبكات النطاق العريض 

لالتصاالت المتنقلة.

وإن تخفيــض الضريبــة الخاصــة المفروضة علــى خدمات االتصــاالت المتنقلة   •
إلــى 12٪ يمكنــه أن يؤدي إلــى زيادة عدد عدد مشــتركي الخدمات المتنقلة 
570,000 إضافــي حتــى عــام 2020. وقــد يــؤدي التأثيــر التراكمــي للتعديــالت 
الضريبية إلى 3 مليون مشــترك إضافي خالل الفتــرة من عام 2015 إلى 2020. 
ويترتــب علــى هــذا النمو آثار غير مباشــرة قد تــؤدي إلى زيــادة الناتج المحلي 
اإلجمالي بمقدار 660 مليون دوالر أمريكي في عام 2020 وأكثر من 2.6 مليار 
تراكميــًا خــالل هذه الفترة، مع توفير حوالي 5,000 فرصة عمل في عام 2020 
و 17,000 تراكميــًا. ونتيجة لذلك، تســتطيع الحكومــة األردنية تحقيق تعادلية 
اإليــرادات فــي غضــون ثــالث ســنوات والحصــول على إيــرادات إضافيــة تقدر 

بحوالي 100 مليون دوالر أمريكي في عام 2020.

لالتصــاالت  العريــض  النطــاق  علــى  الخاصةالمفروضــة  الضريبــة  إلغــاء  وأن   •
المتنقلــة يمكنــه أن يوفــر مزيــدًا مــن الحوافــز لزيــادة اإلقبــال علــى اإلنترنــت 
المحمــول، ومــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى تمكيــن 400,000 مشــترك إضافــي 
من اســتخدام خدمات النطــاق العريض لالتصاالت المتنقلــة في األردن في 
عام 2020. وخالل الفترة من 2015 إلى 2020، قد يزيد عدد مشــتركي النطاق 
العريــض لالتصــاالت المتنقلــة 2 مليــون مشــترك اضافــي. وُيمكــن أن تــؤدي 
هــذه الزيــادة في نســبة انتشــار االتصــاالت المتنقلة إلــى توفيــر 2,000 فرصة 
عمــل جديــدة والمســاهمة بـــ 310 مليــون دوالر أمريكــي فــي الناتــج المحلي 
اإلجمالي في عام 2020. أي أنها تعادل زيادة تراكمية على مدى هذه الفترة 
بأكثــر مــن 1.2 مليــار دوالر فــي الناتج المحلــي اإلجمالــي و 7,000 فرصة عمل 
إضافية. ونتيجة لذلك، تســتطيع الحكومــة األردنية تحقيق تعادلية اإليرادات 
فــي غضون ثــالث ســنوات وتوفيــر إيــرادات إضافية تقــدر بحوالــي 40 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2020.

تشكل الرسوم والضرائب التي 
يدفعها مشغلو خدمات االتصاالت 
المتنقلة ومشتركو هذه الخدمات 

في األردن أكثر من 50٪ من 
إجمالي إيرادات السوق.

أن إعادة التوازن إلى الضرائب المفروضة على االتصاالت المتنقلة من شــأنه أن تدعم أهداف الحكومة األردنية بزيادة اســتخدام االتصاالت وتكنولوجيا 
ن يدعــم الحكومة مــن تحصيل العائــدات الضريبيــة على المدى  المعلومــات واالســتثمار والنمــو االقتصــادي فــي هــذا القطاع، وهــذا من شــأنه أن يمكِّ

المتوسط، ويعزز القاعدة الضريبية إلى حد كبير على المدى البعيد. وخصوصًا:
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وباإلضافة إلى المدفوعات المتكررة، 
بلغت القيمة اإلجمالية لرخص 

تخصيص الطيف الترددي وتجديده 
في األردن في عام 2014 فقط 

450 مليون دوالر أمريكي تقريبًا. 

ومن قبلها مدفوعات المزادات بـقيمة 
210 مليون دوالر أمريكي في 

االعوام عام 2009، 2011، 2012 للحصول 
على رخص الجيل الثالث وبعدها مبلغ 

300 مليون دوالر أمريكي للجيل الرابع 
في عام 2015.

قامت شــركة ديلويت )Deloitte( حديثًا بإجراء دراســة التحاد جي اس ام أيه )GSMA( فيما يخص الضرائب المفروضة على قطاع االتصاالت المتنقلة 
في االردن. وتناولت هذه الدراســة تقييم التأثير االقتصادي لضرائب قطاع االتصاالت المتنقلة وتحديد أولويات تعديل السياســات وتحديد حجم المزايا 

االجتماعية واالقتصادية والمالية المترتبة على إعادة التوازن إلى الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع االتصاالت المتنقلة في األردن2.


