
رأثوتعزيزواستدامةتنفيذفيهامةعوامل
:االجتماعيةالعدالةتراعيالتيالسياسات

ومراعاةالضريبيةالسياسة
االجتماعيةالعدالةمفاهيم



مفهوم العدالة الضريبية

المصلحـةحقيـقتحـدودفـييكـونأنيتعيـنلألفـراداالقتصاديةالحريـةعلـىيتعيــناســتثناءالضريبــةتمثل•

.فحسـبالعامـة

العامـة،النفقـاتحجـمزادعندمـاالضريبيــةالعدالــةمبــدأتبلــورأخالقي،مفهـومالضريبيـةالعدالـةمفهـومان•

.تهـابعدالالمطالبـةمـنبـدالفـكانالضريبـة،بوطــأةيشــعرالمكلــفوأصبــحالعامــة،التكاليــفوزادت

فالغنـيأخـرى،إلـىدولـةومـنأخـرى،إلـىاجتماعيـةطبقـةمـنيختلـفنسـبيمفهـومالضريبيـةالعدالـةمفهـوم•

.التضحيـةفـيالمسـاواةفــيالفقيــريراهــاحيــنفــيعامـة،ضريبـةبتطبيـقالعدالـةيـرى

نصيبهممــولكليتحمــلأنعلــىمتفقونالعامةالماليةعلماءانالىالتعريفاتفياالختالفمـنالرغـمعلـى•

فــيواالقتصــادياالجتماعــيالتفــاوتحدةتخفيـفعلـىالضرائـبتعمـلوأنالعامــة،الماليــةتمويلفي

.والثـرواتالدخـولفـيالتوزيـعإعـادةعلـى ّتعمــلأنأي،المجتمــع

.ــدةحعلــىضريبــةكلنطــاقعلىوليــس،ككلالضريبــيالنظــامعلــىالضريبيــةالعدالــةالىوينظر•



اهداف العدالة الضريبية

:الضرائبأمامالمساواة

نسبيةاوةمطلقفـرد،لـكلبالنسـبةواحـدةالضريبـةدفـععـنالناشـئةالتضحيـة:التضحيةفيالمساواة•

الضرائبمنيمكنماأقل:للتضحيةاألدنىالحد•

:للممولالتكليفيةالمقدرةمراعاة

ة،الضريبـدفـععلـىلألفراداالقتصاديـةالمقـدرةحسـبيتـمأنيجبالضريبيالعبءتوزيعأن•

.والثـروةكالدخـلملموسـة،موضوعيـةعناصـرإلـىباالستنادالمقـدرةهـذهتقـاس•

منــهـاصاالنتقـأوكليـة،الضريبـةعليـهالمفروضـةالمـالرأسزوالإلـىيـؤديبمـاالضريبـةتفـرضأناليجـوز

جســيمةبدرجــة

بيـندخـولالتوزيـعفيتـمواالجتماعية،االقتصاديةالتفاوتاتمــنالحــدطريــقعــن:االجتماعيةالعدالةتحقيق

حمايةالسياساتبصـورةالفقـراءعلـىتوزيعهـاوإعـادةالثرواتمـنجـزءباسـتقطاعوذلـكوالفقـراءاألغنياء

.للدولةاالجتماعيواالنفاقاالجتماعية



وظائف النظام الضريبي

(منها االنفاق االجتماعي والبرامج التنموية):والتنميةاإلنفاقموارد الخزينة لتمويل زيادة •

(فرص العمل/لتعزيز اإلنتاج: )االقتصادي وفق خيارات استراتيجيةالنشاط تحفيز •

(الحد من التفاوتات): دخالا توزيع الثروة من األكثر إلى األقل إعادة •

(دفع الضرائب يعزز المواطنة ويقابله حقوق سياسية ومدنية: )والمساءلةقيم المواطنة تعزيز •



أنواع الضرائب

الضريبة العقارية؛/الضريبة على األمالك•

الرسوم الجمركية؛/الضريبة على التجارة•

الضريبة على األرباح من التداول في البورصة؛•

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية؛•

استهالك )على الخدمات العامة ( الرسوم)الضريبة •
(.الطرق مثالا 

الضريبة على االستهالك أو المبيعات؛•

الضريبة على دخل األفراد والشركات؛•

الضريبة على القطاع الخاص والشركات؛•

الضريبة على رأس المال؛•

الضريبة على استخراج الموارد الطبيعية؛•

الضريبة على الميراث؛•



النظام الضريبي المراعي لمفاهيم العدالة االجتماعية

غير المراعي لمفاهيم العدالة االجتماعيةالضريبيالنظام الضريبي المراعي لمفاهيم العدالة االجتماعيةالنظام

لمختلفةال يأخذ بعين االعتبار العبء النسبي على الشرائح االجتماعية ا ما بين الشرائحتحمل العبء الضريبي يعالج األسئلة حول 

ر؟ هل هل الكل يخضع لنفس الضريبة وبنفس القد: االجتماعية

راتها عبئا بتناسب مع قدتواجه الشرائح االجتماعية المختلفة
االقتصادية؟ 

نسبة من العبء الضريبي كيفرض ضريبية تراجعية ال ـاخذ باالعتبار
الدخل 

ة من الدخل تتصاعد كقيمة مطلقة وكنسب)ضريبة تصاعديةيفرض 
(مع ارتفاع دخل الشخص المعني

شا وبالتالي يتيح هامقاعدة ضريبية محدودة غير شاملة يعتمد على 
للتهرب الضريبي

وتغطي شريحة واسعة من منظومة اجتماعية شاملة جزء من 
.  األنشطة االقتصادية ويمتد على قاعدة ضريبية واسعة

ت حاالتؤدي الى تفشيقانون غير واضح وإدارة غير جاهزة قائم على 
و إعفاءاتالتهرب الضريبي او تسمح لبعض الفئات بالمطالبة بحسومات ا

ة تديره إدارة تحظى بالموارد الكافيقانون واضح،يبنى على 

غياب التنسيق المؤسساتي ما بين الجهات المسؤولة  المحليينسق بين المؤسسات المعنية على المستويين المركزي و

والتجنب الضريبيللحد من التهربضعف التعاون الدولي  يبيوالتجنب الضرلمعالجة مسألة التهربيعزز التعاون الدولي 



: سمات األنظمة الضريبية في المنطقة العربية
هل تراعي العدالة االجتماعية؟

المكلفينمنرةكبينسبةفهناك.المفترضمنأضيقالضريبيةالقاعدةوأنطاقتها،منبأقلتعملالضريبيةالنظم•

إلىذلكيعودوضريبيةملفاتفتحعدمبسببأوالضريبيالتجنباوالتهربفينجاحهمبسببإمايدفعونال

.التنمويردودهاممستوىوتدنيالضريبة،بعدالةالمكلفينشعوروعدمإدارة،فيالكفاءةوضعفالقانونيةالثغرات

لمالارأستحابيإنهابلالمكلفين،علىبعدالةالضريبيالعبءتوزعالالدولهذهفيالضريبيةالنظمإن•

.حظاألقلوالفئاتالفقراءحسابعلىواألغنياء

Regressiveتنازليةتكونفقدذلكمنالعكسعلىبلالتصاعدية،منكافيةبدرجةتتمتعالالضريبيةالنظم•

.عدالتهاالنتفاءكاف  سببالنظمهذهفيالتصاعديةوغياب

مماتماعي،االجلالنفاقأكبرجزءوتوجيهالعامةنفقاتهالتمويلالضريبيةإيراداتهامنتزيدأنالدوللهذهيمكن•

.الخارجيةالمساعداتعلىواالعتمادالعامالدينمشكلةتفاقماستمرارتجنبفييساهم



: سمات النظام الضريبي في السودان
هل يراعي العدالة االجتماعية؟

ئبالضراحسابعلىالمباشرةغيرللضرائبمنحازةجبائيةمنظومةمعمنشبكريعياقتصادينمطيسود•
علىالمباشرةالضرائبعائداتحجمعن،2017العامفيالصادرالضرائبديوانتقريريكشفالمباشرة،
.المضافةالقيمةضريبةمن%73مقابل%27بلغاألعمالأرباحكضريبةاإلنتاج

الضرائبدفععلىبالسدادالمكلفينالمواطنينقابليةعدمإلىالضريبي،التهربفيالمتخصصةالدراساتتشير•
كانذاإ.وتخصيصهاالضرائبتحصيلفياالختصاصذاتالحكوميةاألجهزةفياالرتياببسببالسنوية

الفساداتشبكفإنالخاصة،التقليديةوأساليبهمبطرقهمالضريبيالنظامعلىيتحايلونالعاديونالمواطنون
بفيوالخفيةالفائقةأساليبهالهاوالمحسوبية العموميةوالهياكلةالسيادياألجهزةفيالخفيةأياديهمخاللمن،التهرُّ
.الحساسة

أنالمالحظفمن:المحليةالمجتمعاتبينالتنمويةالفوارقتعميقنحواالنحراف:الضريبيةاإلعفاءات•
.السنويةالضريبيةحصيلتهاحجممعتتناسبالواليةلكلالعامةالموازنةفيالسنويةالمخصصات



(دقيقة45)تمرين حول السياسات الضريبية في السودان 

لة النظام تحديد أبرز مظاهر االقتصاد في السودان، ومالمح النظام الضريبي بها، وتقييم مدى فاعلية وعدا: الهدف•
: الضريبي من خالل قيامهم بتمثيل األدوار حيث يتم أن تقسيم المشاركين الى ثالث مجموعات عمل 

.  دافعي الضريبة في السودان: المجموعة االولى1.

.  للشركات دافعة الضريبة: المجموعة الثانية2.

الحكومة: المجموعة الثالثة3.

(دقيقة20. )كل مجموعة تحدد ايجابيات وسلبيات النظام الضريبي في السودان من وجهه نظر المجموعة التي تمثلها

5. )رض؛ يتم فتح باب المناقشة مع جميع المشاركين في نهاية كل ع(دقائق لكل فريق5)يعرض كل فريق نتائج عمله 
(دقائق بعد كل عرض


