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  تعالى:قال 
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 اإلهداء

 
 

 :حقهمافي تعالى إلى من قال هللا 

ٍّ َوال تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوالً َكِريماً....(  (1))...فَال تَقُْل لَُهَما أُف 

 إلى المغيب جسداً ...... إلى الموجود روحاً ....... إلى والدي 

 والحنان... والدتي الحبيبة وإخوتي األعزاء...  إلى ينبوع الحب

 العزيزة  الدراسة.. زوجتيإلى سندي ورفيقة دربي ... إلى من دفعتني إلنـجاز هذه 

 بسمة الحياة وأمل المستقبل. وآالء(إلى أبنائي األحباء )أحمد 

 إلى أساتذتي األجالء...

 إلى زمالئي بجامعة وادي النيل ...

 

 الجهد المتواضع لكم جميعا أهدي هذا
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 الشكر والعرفان

 قال تعالى:
ْلنِّي )... َرب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِّي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالِّحًا َتْرَض  اُه َوَأْدخِّ

يَن(.  الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ       (1)بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ
داية بالشكر هلل سبحانه وتعالى أواًل وأخيرًا أن وفقني في إكمال هذه الدراسة. وأصلي أتقدم ب  

 سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم(. -وأسلم على نبيه الكريم خير خلق هللا 
ثم أتقدم بعد ذلك بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور/ هاشم إبراهيم محمد الطيب الذي تكرم 

الذي لم يدخر جهدًا في تقديم النصح واإلرشاد طيلة مدة الدراسة. و ذه الدراسة مشكورًا باإلشراف على ه
 تها األولى.اشكر الدكتور/ عز الدين مالك الطيب الذي رافق هذه الدراسة في بدايأيفوتني أن  وال

سرتي التي تحملتني وساعدتني بصمت في سبيل إنجاز ألكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
 هذه الدراسة.

لشكر موصولٌ  أيضا لجامعة وادي النيل على تكرمها بمنحي فرصة االبتعاث وتشجيعها لي ا
 ريد له أن يكون بفضل هللا وعونه.اُ حتى اكتملت الدراسة على النحو الذي 

والشكر موصوٌل أيضًا ألسرة جامعة ام درمان اإلسالمية على حسن االستقبال كلما حللت بها  
 هذه الدراسة.ضيفًا لمقابلة المشرف على 

الذين لم يألوا جهدًا في توفير كافة المعينات  ،كما أتقدم بالشكر ألمناء المكتبات ومساعديهم
 جع وغيرها حتى اكتملت الدراسة.  امن مر 

فجزي هللا الجميع عني  لذكرهم.وأخيرًا، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني ولم يسع المقام 
 زان حسناتهم يوم القيامة.وإن شاء هللا في مي ،خير الجزاء

 
 
 
 

                                                 
 (.19سورة النمل ، اآلية  (1)
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 الدراسة مستخلص
أدى اتساع الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتطورها من الدولة الحارسة إلى الدولة 

لذلك كان البد لها من البحث عن الموارد الالزمة لتحقيق  .المتدخلة إلى زيادة حجم النفقات العامة
ن خالل أدواتها وسياساتها، ومن أبرزها الضرائب. فهي األداة موازنة مدفوعاتها وزيادة مواردها م

 لترشيداألولى في تحقيق سياسة الدولة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والمالية، كسبيل 
االستهالك، وتقليل التفاوت بين الطبقات، وتشجيع االدخار وتوجيه االستثمار وتخفيض حدة التضخم. 

مما جعل الكثير من الدول تلجأ إليها نسبة لما تمثله من أهمية نسبية بين  نسبة البطالة. وارتفاع
  مختلف مصادر اإليرادات، ولما تتمتع به من عامل مؤثر على معظم المتغيرات. 

لذلك هدفت الدراسة لتوضح األثر الذي تحدثه هذه الضرائب عند تحصيلها على بعض المتغيرات 
لتحليل الوصفي لهذه المتغيرات اعتمادًا على البيانات التي تصدرها االقتصادية. وقد استخدم الباحث ا

ضافة للتحليل الكمي باستخدام تحليل االنحدار الخطي إبعض الجهات المعتمدة داخل وخارج السودان. 
البسيط لتقدير أثر اإليرادات الضريبية على المتغيرات )االستهالك، االستثمار، البطالة، التضخم( في 

 . م(2010 -1985الل الفترة )السودان خ
وموافقتها  كل من المتغيرات السابقة،على قد تركت أثرًا  الضريبيةأوضحت الدراسة أن اإليرادات 

فقد جاءا على عكس  .للمعايير االقتصادية واإلحصائية والقياسية ماعدا متغيرا )االستهالك واالستثمار(
من  عالقة العكسية بين اإليرادات الضريبية وكلٌ فترضه الباحث حول الااالقتصادية ومما  التوقعات

)االستهالك واالستثمار(، بالرغم من موافقتهما مع المعايير اإلحصائية. ويعزى الباحث ذلك لبعض 
 األسباب التي تم توضيحها في حينها.  

على ضوء هذه النتائج، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: تفعيل دور الضريبة 
وتشجيع المكلفين من خالل إعفاء المشاريع التي تساهم في استيعاب أكبر عدد من  ،أهميتهاوبيان 

العاطلين عن العمل إضافة للمؤسسات العلمية التي تساهم في تنشيط ودعم الزراعة والصناعة، وتقييد 
 وتأمين المناخ الجيد للمستثمرين. ،نمو االستهالك خاصة السلع الكمالية
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Abstract of the Study 

 

The expansion of the social and economic life, beside the development of the 

State from a guard State to an intervening State, lead to increase in the volume 

of public expenditures. The thing that necciates searching for sources needed to 

achieve the balance of payments and increasing the State sources through its 

tools and policies. Among those tools and polices there is taxes which plays a 

remarkable role in achieving the State. Policy in various as pecks such as social, 

economic and financial as a way to reduce consumption, and minimizing the 

disparity between the State class. Moreover, encouraging savings and 

channeling investment and reduce inflation, and increasing the proportion of the 

population, and raising the unemployment rate among them. Which make a lot 

of countries that resort to it and what percentage it represents of the relative 

importance between the various sources of revenue, and because of its influence 

on most variables. 

So, study aimed to clarify the impact of such taxes when collected on some 

economic variables. The researcher used the descriptive analysis of these 

variables in addition to taxes based on data issued by some accredited within 

and outside the Sudan, in addition to the analysis of quantitative analysis using 

simple linear regression to estimate the impact of income tax on the variables 

(consumption, investment, unemployment, inflation) in the Sudan during the 

period (1985 – 2010(. 

The study comes up with the following point: The Tax revenue has left an 

impact on all the previous variables and at the same time it is approved to the 

economic and statistical standard, except the consumption and investment 

variables, it came to reverse the economic expectation and which hypothesis 

researcher about the inverse relationship between tax revenues and 

(consumption and investment), although of their agreement with the statistical 

standards. The researcher attributed to some of the reasons that have been 

clarified in a timely manner. 

 On light of these results, it was concluded a set of recommendations, 

including: activating the role of tax and the statement of significance, and to 

encourage holders by exempting projects that contribute to accommodate the 

largest number of unemployed, in addition to the scientific institutions that 

contribute to stimulate and support agriculture and industry, and restrict the 

growth of private consumption of luxury goods, and secure the good climate for 

investors.   
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتـــــــــــــــــوى

 أ االستهالل
 ت اإلهداء

 ث الشكر والعرفان
 ج مستخلص الدراسة

Abstract ح 
 خ فهرس المحتويات
 ز فهرس الجداول

 ظ فهرس األشكال والرسومات البيانية
 ع فهرس المالحق

                                                مقدمة الدراسة                                                                                                

 {ن-غ}

 ف تمهيد
 ق مشكلة الدراسة
 ق أهمية الدراسة

 ك أهداف الدراسة 
 ك فرضيات الدراسة

 ك حدود الدراسة
 ك منهجية الدراسة
 ل مصادر الدراسة

 ل مصطلحات الدراسة
 ل الدراسات السابقة

 ن هيكل الدراسة
 {57-1}                           ية اإليرادات العامة الفصل األول: ماه

 مفهـوم اإليرادات العــامـة األول:المبحث 

 3 التعريف باإليرادات العامة وتطورها األول:المطلب 
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 117 المطلب الثاني : اإليرادات غير الضريبية في السودان

 127 السودان المطلب الثالث : اإليرادات الضريبية في
 { 225-153}الفصل الثالث: بعض المتغيرات االقتصادية الكلية                   

   المبحث األول : ماهيــة االستهـــالك

 155 المطلب األول : مفهوم االستهالك
 160 المطلب الثاني : دالة االستهالك

 165 المطلب الثالث : نظريات االستهالك
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 {324-226}م(                                       2010 - 1985خالل الفترة ) 

 المبحث األول: أثر اإليرادات الضريبية  على االستهالك في السودان

 235 المطلب األول: طبيعة االستهالك واألنماط االستهالكية في السودان والعوامل المؤثرة فيه
 247 المطلب الثاني :العوامل االقتصادية المؤثرة على االستهالك في السودان

 250 إليرادات الضريبية على االستهالك النهائي في السودانالمطلب الثالث : تقدير أثر ا
 المبحث الثاني: أثر اإليرادات الضريبية  على االستثمار في السودان

 260 المطلب األول : مناخ االستثمار في السودان والسياسات المحفزة له
 271 المطلب الثاني : االستثمار الوطني و األجنبي  و المشترك في السودان

 277 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على االستثمار الكلي في السودان
 المبحث الثالث: أثر اإليرادات الضريبية  على البطـالـة في السودان

 287 المطلب األول : واقع البطالة في السودان
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 302 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على البطالة في السودان
 المبحث الرابع: أثر اإليرادات الضريبية  على التـضخـم في السودان

 310 المطلب األول : األرقام القياسية لألسعار  وكيفية حساب التضخم في السودان
 314 م(2010-1985: تحليل معدالت التضخم في السودان من )المطلب الثاني 

 319 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على التضخم في السودان
                                                                                                                               الخاتمة 

{393-414} 
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رقم 

 الجدول
 الصفحة المحتــــــــــــــوى 

 13 بعض مصادر اإليرادات العامة وطرق تقديرها (1-1)

(2-1) 

ثابتة ومعدل نمو الناتج المحلي الناتج المحلي باألسعار الجارية واألسعار ال
 اإلجمالي

 م( )بماليين الجنيهات السودانية(2009-2005خالل الفترة من )
64 

(2-2) 
 م( 2009 – 1998دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام )

 الجنيهات السودانية( بأالف)
64 

 66 م(2009/  2008م( و) 2007/2008المساحات المزروعة لموسمي ) (2-3)

(2-4) 
 الصادرات البترولية ومنتجات البترول والصادرات غير البترولية للفترة من 

 م()بماليين الدوالرات(2000-2009)
70 

(2-5) 
 م(2009-2008الميزان التجاري السنوي للفترة خالل الفترة )

 )بأالف الجنيهات السودانية(
71 

 88 طرق إعداد الموازنة العامة (2-6)

 94 م(2005-2000أهم المؤشرات االقتصادية الكلية خالل ) (2-7)

(2-8 ) 
م( )بماليين الجنيهات 2007-2006األداء المالي للقطاع العام لعامي )

 السودانية(
96 

(2-9 ) 
م(.)بماليين الجنيهات 2009 - 2008األداء المالي للقطاع العام للعامين )

 السودانية(
97 

(2- 

10) 

 ة المركزية لحكومة الجنوب والواليات الشمالية تحويالت الحكوم
 م(. )بماليين الجنيهات السودانية(2009 – 2006خالل الفترة من )

101 

(2-11) 
 م( .2009- 2008األداء الفعلي لبعض أنواع الضرائب خالل األعوام )

 )بماليين الجنيهات السودانية(
108 

(2-12) 
 م( .2009 – 2000لألعوام ) األداء الفعلي لإليرادات غير الضريبية

 )بماليين الجنيهات السودانية(
113 
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 116 م(.2006-2002تطور ضريبة اإلنتاج على السلع الصناعية خالل الفترة ) (2-13)

(2- 

14) 

 م(2009-1999مساهمة الرسوم المصلحية في اإليرادات العامة للفترة من )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

118 

(2-15 

) 
 118 م( )بماليين الجنيهات السودانية(2007 – 1997رادات القومية للفترة من )اإلي

(2- 

16) 

 عائدات الصادر البترولية ونسبة المساهمة في إجمالي  الصادر
 م( )بأالف الدوالرات األمريكية(2005-2000للفترة من )

120 

(2- 

17) 

ن الجنيهات م( )بماليي2009-2008عائد الهيئات والشركات خالل الفترة )
 السودانية(

122 

(2- 

18) 

 الربط السنوي مقارنة بالتحصيل الفعلي لعائدات االستثمار الحكومية 
 م( . )بمليارات الدينارات السودانية(2005-2000لألعوام )

122 

(2- 

19) 

 م(2009 – 2006عائد الهيئات والشركات واالستثمارات الحكومية لألعوام )
 دانية() بماليين الجنيهات السو 

123 

(2- 

20) 
 124 م( )بماليين الجنيهات السودانية(2009 – 2007دخل الملكية خالل الفترة )

(2- 

21) 

 م(2009 – 2007التحصيل الفعلي للزكاة حسب نوع الوعاء للفترة )
 )بأالف الجنيهات السودانية(

125 

(2- 

22) 

رات م( )بماليين الدوال 2009 – 2008سحوبات القروض والمنح لعامي )
 األمريكية(

126 

(2- 

23) 

 م(.1995-1990حصيلة اإليرادات الضريبية خالل األعوام )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

127 

(2- 

24) 

م(. 2000 –1996حصيلة اإليرادات العامة واإليرادات الضريبية خالل األعوام )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

128 

(2-25 

) 

 مة واإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبيةحصيلة اإليرادات العا
 م( .)بماليين الجنيهات السودانية(2010 – 2001لألعوام )

128 

(2-26 

) 

 م( .2009 – 1996حصيلة اإليرادات الضريبية والضرائب المباشرة لألعوام )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

132 
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) 

 م(.2000-90/1991القومي لألعوام )مساهمة الضرائب المباشرة في الدخل 
 )بماليين الجنيهات السودانية(

133 

(2-28 

) 

 م( 2005 –2002الثقل النسبي لمصادر الضرائب المباشرة خالل األعوام )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

139 

(2-29 

) 

 م(.2009 –2007األداء الفعلي لمصادر الضرائب المباشرة خالل األعوام )
 الجنيهات السودانية()بماليين 

139 

(2-30 

) 

م(. 2009-2000حصيلة اإليرادات الضريبية والضرائب غير المباشرة لألعوام )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

140 

(2-31 

) 

م( . 2004 –2000النقل النسبي لمصادر الضرائب غير المباشرة خالل األعوام )
 )بماليين الدينارات السودانية(

146 

(2-32 

) 

م(. 2007–2004األداء الفعلي إليرادات الضرائب غير المباشرة خالل األعوام )
 )بماليين الجنيهات السودانية(

148 

(2-33 

) 

ضريبة القيمة المضافة والضرائب على التجارة الدولية ورسوم اإلنتاج والرسم 
 م( .)بماليين الجنيهات السودانية(2009 –2008اإلضافي لألعوام )

148 

(4- 1) 
 م( 2010 -2009واردات السودان السلعية من جملة الواردات للفترة من )

 )بماليين الدوالرات(
237 

 238 م(2010و  2009تطور وسائل النقل في السودان بنهاية عامي )  (2 -4)

 240 م(2007-2003عدد السيارات المستوردة خالل الفترة من ) ( 4-3)

 240 م(.2010و 2009خالل عامي ) عدد مشتركي شركات االتصاالت  (4 -4)

(4- 5) 
 حركة المحادثات التلفونية للشركة السودانية لالتصاالت ) سود اتل(

 م( )بماليين الدقائق( 2010-2007لألعوام ) 
241 

 242 م( ) باأللف طن متري(2010-2009استهالك المواد البترولية خالل عامي)   (4-6)

(4- 7) 
 –2007ة بالقطاعات )القيقا واط/ ساعة( لألعوام )استهالك الطاقة الكهربائي

 م(2009
242 

 243 ( يوميًا 3استهالك المياه لألغراض المنزلية في الحضر والريف )م (8 -4)
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 م(2009 –2007لألعوام )

(4- 9) 
 م(2009 - 2005متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة ) 

 الجنيهات السودانية( بأالف)
245 

(4- 

10) 

-2007أعداد السودانيين العاملين بالخارج في دول الخليج العربي لألعوام )
 م(2008

 )طبقًا إلحصاءات جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج(
246 

(4-11 

) 

 تحويالت السودانيين العاملين بالخارج إلى نسبة االستهالك الخاص
 جنيهات السودانية(م(. )بماليين ال2005-2000للفترة ) 

247 

(4- 

12) 

 -2000العالقة بين اإلنفاق االستهالكي الخاص والدخل المتاح خالل الفترة )
 م(  )بماليين الجنيهات السودانية(2005

248 

(4-13 

) 

 م(.2005 -2000إجمالي  الثروة في السودان خالل الفترة ) 

 )بماليين الجنيهات السودانية(
249 

(4- 

14) 

 النهائي )الخاص والعام( واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة( االستهالك
 م( بماليين الجنيهات السودانية(2010 –1985خالل الفترة )

253 

(4- 

15) 
 261 م(2009-2007إنتاج المعادن للفترة من )

(4- 

16) 

 م(2010-2009حجم التداول في سوق األوراق المالية لعامي )
 لسودانية() بماليين الجنيهات ا

262 

(4-17 

) 
 265 م(1993تصنيف المساحات األرضية  )حسب تعداد 

 267 م(2009 –2007إجمالي الذبيح حسب نوع الحيوان  )باأللف راس( لألعوام ) (4-18)

(4- 

 267 م(2009 –2005منتجات الثروة الحيوانية )باأللف طن( لألعوام ) (19

(4- 

20) 
 268 م(2010-2002ني ) باأللف برميل( لألعوام )اإلنتاج اليومي للبترول السودا

(4- 

21) 
 270 م(2009الطاقة اإليوائية للفنادق بوالية الخرطوم خالل العام )

(4-22 

) 
 271 م(2005-2000عدد االستثمارات الوطنية المصدقة حسب القطاعات لألعوام )
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(4-23 

) 

م( 2005-2000) للفترة  حجم االستثمارات الوطنية المصدقة حسب القطاعات
 )بالمليون دوالر(

272 

(4-24 

) 

)بالمليون   م(2002-1996حجم االستثمارات األجنبية  المصدقة للفترة  )
 دوالر(

276 

(4-25 

) 

 م( 2009 –2003االستثمار األجنبي واألجنبي المشترك المصدق للفترة )
 )بالمليون دوالر(

276 

(4- 

26) 

األجنبي المشترك المصدقة حسب القطاعات عدد مشروعات  االستثمار األجنبي و 
 م( )بالمليون دوالر(2009 -2003للفترة ) 

276 

(4- 

27) 

 م(2005–م2000عائدات االستثمارات الحكومية خالل الفترة )
 ) بماليين الجنيهات السودانية (

277 

(4-28 

) 

 مساهمة بعض الشركات في عائدات االستثمارات الحكومية
 م( ) بماليين الجنيهات السودانية (2005 –م2000خالل الفترة )

277 

(4- 

29) 

 االستثمار الكلي ) الخاص والعام( واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة(
 م( ) بماليين الجنيهات السودانية (2010 –1985خالل الفترة )

279 

(4- 

30) 
 288 م(2009التركيب العمري للسكان في السودان خالل العام )

(4- 

31) 

  معدل اإلعالة في السودان مقارنة بالدول النامية والعالم

 م(2010 -2000 -1980خالل األعوام ) 
288 

(4- 

32) 

 تسجيل واستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا واستيعاب الثانويين
 م( .2009 -2007لألعوام )

290 

(4-33) 
م( )بالمليون 2009-2007تقديرات القوي البشرية والقوي العاملة لألعوام )

 نسمة(
290 

 291 م(2009العمالة األجنبية السودان  خالل العام ) (4-34)

 292 م(2005 –2000أعداد النازحين في السودان خالل األعوام ) (4-35)

 292 م(2005 –2000أعداد الالجئين من دول الجوار خالل األعوام ) (4-36)
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(4-37) 
نوع )شمال السودان ( حسب آخر مسح معدل المشاركة والبطالة حسب ال

 م(1996)
294 

(4-38) 
 –1985البطالة واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة( خالل الفترة )

 م(2010
304 

 315 م(1989-1985نسبة التضخم ومجموعات الدخول خالل األعوام ) (4-39)

 315 م(1991-1990عوام )نسبة التضخم ومجموعات الدخول الدنيا والعليا خالل األ (4-40)

 316 م(1996 -1992نسبة التضخم ومجموعات الدخول الدنيا والعليا خالل األعوام ) (4-41)

 317 م(2006-1997نسبة التضخم ومجموعات الدخول خالل األعوام ) (4-42)

 318 م(2010-2007نسبة التضخم ومجموعات الدخول خالل األعوام ) (4-43)

(4-44) 
–1985واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة( للفترة )معدل التضخم 

 م(2010
320 
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 الصفحة المحتــــــــــــــوى  رقم الجدول

 12 طرق تقدير اإليرادات العامة أ( -1)

 28 مصادر اإليرادات العامة في الدولة ب( -1)

 أ( -2)
ات البترولية ومنتجات البترول والصادرات غير البترولية للفترة من الصادر 

 م()بماليين الدوالرات األمريكية(2000-2009)
70 

 111 الهيكل التنظيمي لديوان الضرائب بالسودان ب( -2)

 ج(-2)
 م(.2009 – 2000األداء الفعلي لإليرادات غير الضريبية لألعوام )

 )بماليين الجنيهات السودانية(
114 

 د( -2)
 – 2006عائد الهيئات والشركات واالستثمارات الحكومية لألعوام )

 م(. )بماليين الجنيهات السودانية(2009
123 

 هـ( –2)
 حصيلة اإليرادات العامة واإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية

 م( .)بماليين الجنيهات السودانية(2010 – 2001لألعوام )
129 

 و( -2)
م(. 2009 – 1996صيلة اإليرادات الضريبية والضرائب المباشرة لألعوام )ح

 )بماليين الجنيهات السودانية(
132 

 ز( -2)
-2000حصيلة اإليرادات الضريبية والضرائب غير المباشرة لألعوام )

 م(. )بماليين الجنيهات السودانية(2009
141 

 161 دالة االستهالك في األجل القصير أ( -3)

 165 دالة االستهالك في األجلين القصير والطويل ب( -3)

 ج( -3)
انتقال دالة االستهالك في األجل القصير مكونة دالة االستهالك في األجل 

 الطويل
166 

 170 نظرية دورة الحياة ودالة االستهالك د( -3)

 203 البطالة الكالسيكية  هـ(-3)

 205 حالة جمود األجر النقدي و(-3)

 212 الدورة الخبيثة للتضخم ز( -3)

 309 منحنى فيلبس أ( –4)
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  تمهيد : 
الحمد هلل الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان مالم يعلم ، والصالة والسالم على سيد البشر سيدنا  

 ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم علية أفضل السالم وأتم التسليم .
أدى تطور الدور االقتصادي واالجتماعي للدولة وازدياد نفقاتها العامة إلى تطور نظرية اإليرادات 

عامة ، األمر الذي تجلت آثاره في تطوير حجم هذه اإليرادات، والى تعدد أنواعها وأغراضها حتى تتمكن ال
الدولة من القيام بوظيفتها في إشباع الحاجات وتدبير الموارد الالزمة لتغطية نفقاتها العامة ، بإتباع 

واالجتماعية والسياسية التي سياسة اقتصادية معينة تأخذ بعين االعتبار حقيقة األوضاع االقتصادية 
تسودها في فترة معينة من مراحل تطورها . وبالتالي تصبح اإليرادات العامة هي وسيلة الدولة في أداء 

 دورها في التدخل لتحقيق اإلشباع العام .
وتعتبر اإليرادات الضريبية من أهم الموارد العامة في الدولة الحديثة، لما تؤدي إليه من وضع  
فرد في خدمة المجتمع بطريقة تتحرى العدالة دائمًا ومن دون أن تلحق ضررًا قد يؤدي إلى التأثير نشاط ال

السلبي على اإلنتاج القومي ، وفي نفس الوقت تعطي للسلطة العامة فرصٌة للقيام بدورها المطلوب في 
 الحياة االقتصادية واالجتماعية .

ن أعبائهم المادية وتّولد في بعض األحيان آثارًا فزيادة الضرائب المفروضة على السكان تزيد م 
عكسية بداًل من تطوير وتنمية عملية اإلصالح االقتصادي ، مما يدفع األفراد إلى اللجوء إلى االستهالك 

الهدام والعزوف عن االستثمارات المنتجة ، ومن ثم حدوث خلل  في شتى مجاالت الحياة واالجتماعية  
، ولعل أبرزها قلة اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العامة وإنشاء مشاريع البنية واالقتصادية والسياسية 

 التحتية في الدولة.
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  Problem of the Study مشكلة الدراسة

يشهد القرن الحالي إصالحا اقتصاديا واسع النطاق في معظم البلدان النامية بما في ذلك الدول  
زيادة معدالت النمو االقتصادي وإحداث توازن في الموازنة العامة العربية، ومن بينها السودان . بهدف 

للدولة ، من خالل ترشيد اإلنفاق العام وزيادة الموارد الضريبية وتنشيط الصادرات وزيادة االستثمارات 
وكبح جماح االستهالك ومحاربة التضخم ، وذلك من خالل إلغاء الدعم وفرض الضرائب على االستهالك 

مشكالت االجتماعية كالفقر والبطالة وتدني مستويات الدخل باإلضافة إلى سوء توزيعه  . وقد ومعالجة ال
نجحت بعض الدول في تنفيذ برامجها اإلصالحية، ومازال البعض يتعثر في ذلك نسبة  لوجود صعوبة 

فاق العام بالغة في التوفيق بين األهداف المتناقضة كترشيد االستهالك وتوجيه االستثمار ، وضبط اإلن
 لمكافحة التضخم وزيادة معدالت النمو االقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بنفس الوقت .

فبينما يكون الهدف العام هو الحصول على إيرادات ضريبية لتمويل موازنة الدولة وتغطية النفقات  
ر لتحقيق أهداف اقتصادية العامة ، فان الهدف المالي قد يتعارض مع بعض المزايا التي يجب أن تتواف

 واجتماعية أخرى كترشيد االستهالك و محاربة البطالة والتضخم .

  importance of the studyأهمية الدراسة

تكتسب أهمية الدراسة من الدور الذي تقوم به اإليرادات الضريبية في السودان ، بحيث استقطبت  
داخل السودان وخارجه. وتركز االنتباه حول اآلثار  الكثير من المهتمين بالسياسة المالية واالقتصادية

االقتصادية لإليرادات الضريبية على بعض الظواهر والمتغيرات االقتصادية الهامة، وخاصة االستهالك، و 
االستثمار ، والبطالة، باإلضافة إلى التضخم . في ظل اقتصاد كان ومازال عرضة للتقلبات الكبيرة وعدم 

 االستقرار .
تعد دراسة أهمية اإليرادات الضريبية ومعرفة أثارها على بعض المتغيرات وتوضيح الدور  عليه، 

الذي تقوم به في المساهمة في الموازنة العامة في السودان أمرًا في غاية األهمية . حيث أن االقتصاد 
ذا كان من تظهر متانته من خالل أهمية مؤشراته والعوامل المؤثرة فيه وكيفية توظيفها لخدمته. له

الضروري دراسة أهم هذه المتغيرات وتأثير اإليرادات الضريبية عليها، مدعمة بالبيانات اإلحصائية 
 ولفترات مهمة مر بها االقتصاد السوداني.

من ناحية اخرى ، فان هذه الدراسة تأتي في اطار المساهمة في إثراء البحوث العلمية وتشجيع 
لفرع من المعرفة . إضافة لتزويد صانعي السياسات االقتصادية بالنتائج الباحثين على االستزادة من هذا ا

 والتوصيات التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة.  
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  :Objectives of the study أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :
 التعرف على مفهوم الموازنة العامة وكيفية إعدادها. (1)

 عرف على اإليرادات العامة بأقسامها المختلفة.الت (2)
 التمييز بين أنواع الضرائب بأنواعها المختلفة.  (3)
 الكشف عن أهم المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان . (4)
توضيح اآلثار االقتصادية المباشرة وغير المباشرة لإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات  (5)

 االقتصادية ومحاولة تقييمها.

  : Hypotheses of the Study فرضيات الدراسة
تعتبر عملية تحصيل اإليرادات الضريبية سالح فعال ذو حدين ، ويبرز دورها اإليجابي من خالل تفعيل 
النشاط االقتصادي وماله من انعكاسات هامة في زيادة إيرادات الدولة وتمويل النفقات العامة، ويتجلى 

بانه اقتطاع من الدخل على حساب تصرفاتهم االستهالكية مستقباًل.  دورها السلبي عند شعور األفراد
 وضمن هذين المجالين ، تفترض الدراسة اآلتي:

 تؤثر الزيادة في اإليرادات الضريبية تأثيرًا عكسيًا على االستهالك )ضبط و ترشيد االستهالك(.  (1)
 ر) انخفاض حجم االستثمار(.تؤثر الزيادة في اإليرادات الضريبية تأثيرًا عكسيًا على االستثما (2)

 تؤثر الزيادة في اإليرادات الضريبية تأثيرًا عكسيًا على التضخم ) انخفاض نسبة التضخم( . (3)

 تؤثر الزيادة في اإليرادات الضريبية تأثيرًا طرديًا على البطالة )ارتفاع معدل البطالة(.  (4)

   :The limits of the study حدود الدراسة

 ي اآلتي:تتمثل حدود الدراسة ف
 م( .2010-1985الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الفترة الزمنية من ) (1)

 *الحدود المكانية :وتشمل الحدود الجغرافية لجمهورية السودان حتى نهاية فترة الدراسة. (2)

  : Methodology of the study منهجية الدراسة

 اعتمدت الدراسة على المناهج التالية : 

                                                 
 م. 2011قبل انفصال جنوب السودان عن جمهورية السودان في يوليو  * 
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الل المصادر والكتب والنشرات التي تصدرها الجهات ذات الصلة المنهج التاريخي : من خ (1)
 بمجال الدراسة.

المنهج الوصفي : الذي يعمل على جمع البيانات من مصادرها المختلفة وإخضاعها بعد ذلك  (2)
للتحليل والتمحيص وصواًل إلى النتائج. باإلضافة ألسلوب التحليل اإلحصائي والقياسي لغرض 

 ت وعمل االختبارات . إجراء تقدير المعامال

  : Sources of the Study مصادر الدراسة
تعتمد الدراسة على عدد من المراجع العربية والمترجمة إلى العربية واألجنبية . باإلضافة إلى الدوريات 
والمجالت العلمية والمتخصصة ، والتقارير، وأوراق العمل، والمؤتمرات . كما اعتمدت الدراسة على 

 لية ، بجانب بعض المواقع اإللكترونية على شبكة المعلومات الدولية .  البحوث العم

 of the Study terms مصطلحات الدراسة

هي الوسيلة المالية التي تستطيع الدولة من خاللها تأمين المال الالزم لتغطية  اإليرادات العامة : (1)
 نفقاتها العامة والقيام بالخدمات والوظائف الملقاة على عاتقها .

:هي اإليرادات التي تقوم بجبايتها وتحصيلها السلطة الضريبية في الدولة أو  اإليرادات الضريبية (2)
احدى الهيئات العامة المحلية التابعة لها بصفة نهائية من المكلفين إسهامًا منهم في تحمل التكاليف 

 واألعباء العامة دون أن يعود عليهم نفع خاص مقابل دفع الضريبة . 
 تطلق على أية كمية اقتصادية قابلة للتغيير بالزيادة أو النقصان .  ت االقتصادية :المتغيرا (3)

 Previous Studies  الدراسات السابقة
 ركزت معظم الدراسات السابقة على تناول موضوع الدراسة في عدة جوانب ، منها: 

ائب في العراق بعنوان)اآلثار االقتصادية للضر (. 2006دراسة )فاطمة عبد جود / ناجحة عباس (1)
م( من وجهة النظر اإلحصائية(. دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الضريبي لوزارة 1971-2005)

 م.العراق.2006المالية 

أوضحت الدراسة من خالل البيانات واالختبارات اإلحصائية التي تمت لتقدير اثر  مستخلص الدراسة:
لقياسي ألسعار المستهلك(، أن نتائج تحليل خط الضرائب على كل من )االستهالك ،اإلنتاج ،الرقم ا

االنحدار بين الضرائب واالستهالك قد اظهر عكس ما تفترضه النظرية االقتصادية، وكذلك الحال بالنسبة 
إلى بقية المؤشرات االخرى . مما يدل على أن الضرائب في العراق لم تأخذ دورها الحقيقي في توجيه 
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النمو بسبب كون االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط في االقتصاد إلى درجات عالية من 
 تمويل نفقاته ، وما تعرض له من انهيار في الفترة األخيرة  كان بسبب الظروف التي مر بها .

( بعنوان : )السياسة الضريبية وأثرها في االستثمار 2002دراسة )عبده مدهش صالح الشمري  (2)
 م.2002م(. رسالة ماجستير2000-1990الخاص في االقتصاد اليمني )

: قامت الدراسة على فرضية مفادها: أن للسياسة الضريبية دورًا مهمًا في تشجيع مستخلص الدراسة
االستثمار الخاص . لكن تلك السياسة أصبحت غير فاعلة في اليمن بسبب تتداخل عوامل اخرى 

لخاصة بين األنشطة االقتصادية المختلفة، ساعدت في عدم تحقيق ذلك منها ، سوء توزيع االستثمارات ا
 وقصور السياسة الضريبية في توجيه االستثمارات .

. بعنوان :)العالقة بين تخفيض سعر الضريبة على الدخل و م(2008( دراسة )نبيل عبد الرؤوف 3)
-2004)تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وحصيلة اإليرادات الضريبية لضريبة الدخل خالل السنوات 

 وزارة التعليم العالي ،. جمهورية مصر العربية. م(.2007

 :هدفت الدراسة ألثبات الفروض التالية :  مستخلص الدراسة
ال يعددد تخفدديض سددعر الضددريبة علددى الدددخل عدداماًل مددؤثرا علددى تدددفقات االسددتثمار األجنبددي المباشددر  (1)

 خالل تلك السنوات.

 لى الدخل زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية .ال يوجد تأثير جوهري لتخفيض سعر الضريبة ع (2)
 وجاءت نتائج  اختبار الفروض السابقة بما يلى : 

أثبتدت الدراسدة االختباريدة صدحة الفدرض بعددم التدأثير الجدوهري لتخفديض سدعر الضدريبة علدى الدددخل  (1)
  على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد، وإنما ترجع التدفقات لعوامل أخرى.

ت الدراسدددة االختباريدددة صدددحة الفدددرض بعددددم وجدددود تدددأثير جدددوهري لتخفددديض سدددعر الضدددريبة علدددى أثبتددد (2)
 الدخل على زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية وإنما ترجع الزيادة إلى عوامل أخرى.

. بعنوان: )الضريبة على القيمة المضافة في السودان )آلية م(2005( دراسة )سناء إبراهيم أحمد 4)
 م(.السودان.2005د  2000ر االقتصادية( التطبيق واآلثا

هدفت الدراسة إلى إبراز أهم الجوانب التي تحيط بتطبيق الضريبة علي القيمة  : مستخلص الدراسة
المضافة والوقوف علي بعض اإلشكاليات التي واجهت التطبيق وبعده ، وإثبات أنها لم تؤثر سلبًا علي 

ا . ومن اهم نتائج هذه الدراسة : نجاح تطبيق هذه الضريبة اإليرادات أو األسعار اذا ما احسن تطبيقه
من حيث فاعلية التحصيل وزيادة اإليرادات وتزايد عدد المكلفين . وتوصلت الدراسة إلى اهم  التوصيات 
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التي منها : االهتمام بالكادر اإلداري بجانب المراجعة والمراقبة ، اإللغاء الفعلي لكافة الرسوم والضرائب 
مباشرة خصوصًا غير الصادرة من وزارة المالية وخاصة المفروضة علي السلع المستثناة من غير ال

الضريبة علي القيمة المضافة ، مراعاة التكاليف اإلدارية المصاحبة لعملية الدخول في مظلة الضريبة 
تلف السلع و علي القيمة المضافة، االهتمام بتعدد الفئات للضريبة علي القيمة المضافة  حتي تناسب مخ

 الخدمات بمختلف أنواع استهالكها .
تطورات النظام الضريبي ودورها في م(. بعنوان :)2005( دراسة )بشير الطاهر بشير الجعلي 5)

 اإلصالح االقتصادي والهيكلي في السودان(. السودان.
ية في الميزانية يعتمد السودان علي الضريبة باعتبارها أهم موارد اإليرادات الذات : مستخلص الدراسة

العامة للدولة ، ولكن بالرغم من وفرة حصيلة اإليرادات الضريبية إال أنها لم توجه نحو تمويل خطط 
التنمية الحقيقية ، بل يتم توجيهها لتغطية المصروفات الجارية التي تنمو معدالتها كل عام ، لذا فقد 

امج اإلصالح الضريبي كأحد أهم اتجهت سياسات اإلصالح االقتصادي والهيكلي إلي تطبيق برن
السياسات المالية والنقدية .وخلصت هذه الدراسة إلي بيان أهمية النظام الضريبي في تنمية المدخرات 
المحلية لتحقيق سياسة االعتماد علي الذات بجانب دورها الهام في توجيه أدوات النظام االقتصادي 

راء المزيد من اإلصالح في النظام الضريبي كجزء هام والمالي ، و ضرورة تعاظم هذا الدور من خالل أج
من برنامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي ، وذلك لما له من تأثير علي حركة النشاط االقتصادي في 
قطاعاته المختلفة .  وقد أثبتت الدراسة أن هناك عالقة قوية تربط بين اإليرادات الضريبية والمؤشرات 

ك من خالل قياس العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة باستخدام االقتصادية المختلفة وذل
 النموذج الخطي العام كنموذج للتحليل االقتصادي .

 Structure of the Study هيكل الدراسة
 سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول ، باإلضافة إلى الخاتمة.

ت العامة . ويحتوي على ثالثة مباحث، يضم المبحث األول يتناول الفصل األول ماهية اإليرادا 
مفهوم اإليرادات العامة ، بينما يتناول المبحث الثاني مصادر اإليرادات العامة، إضافة للمبحث الثالث 

 الذي يتناول ماهية اإليرادات الضريبية. 
بية في السودان. أما الفصل الثاني، فسوف ُيخصص لدراسة الموازنة العامة واإليرادات الضري 

يتناول المبحث األول دراسة هيكل المالية العامة في السودان، بينما يتناول المبحث الثاني كيفية إعداد 
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الموازنة العامة في السودان. أما المبحث الثالث واألخير ، فسوف ُيخصص لدراسة اإليرادات الضريبية 
 في السودان.

متغيرات االقتصادية الكلية ، ويحتوي على أربعة كما يتناول الفصل الثالث، دراسة بعض ال 
مباحث. ُخصص المبحث األول لدراسة ماهية االستهالك، بينما يتناول المبحث الثاني ماهية االستثمار، 

 و ُخصص المبحث الثالث للتحدث عن ماهية البطالة. أما المبحث الرابع فيتناول ماهية التضخم.
، فقد ُخصص لدراسة اآلثار االقتصادية لإليرادات الضريبية  أما بالنسبة للفصل الرابع واألخير

م(. يتناول المبحث 2010-1985على بعض المتغيرات االقتصادية في السودان وذلك خالل الفترة )
األول أثر اإليرادات الضريبية على االستهالك ، بينما يتناول المبحث الثاني أثر اإليرادات الضريبية على 

تناول الفصل الثالث أثر اإليرادات الضريبية على البطالة. أما المبحث الرابع واألخير االستثمار. كما ي
 فيتناول أثر اإليرادات الضريبية على التضخم.

أخيرًا اختتمت هذه الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات التي يمكن االستفادة منها مستقباًل      
 لفتح أبواب جديدة للباحثين في مجال البحث العلمي.لمعالجة بعض المشاكل االقتصادية باإلضافة 
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 الفصل األول

 ماهية اإليرادات العامة
 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 المبحث األول : مفهـوم اإليرادات العــامـة

 المبحث الثاني : مصـادر اإليرادات العامـة

 لضريبيةالمبحث الثالث :ماهية اإليرادات ا
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 م :يقدت
تستخدمها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الشاملة،  التيالعامة من أهم األدوات  اإليراداتتعتبر 

كما تعتبر مؤشرًا حقيقيًا يعكس مدى  .زيادة حصيلتها والحفاظ عليها من الهدر والضياع إلىوتسعى دومًا 
 االقتصادي والمالي.و فعالية ونشاط األداء الحكومي 

العامة  اإليرادات. كما تعد أداء دورها لتحقيق اإلشباع العامالعامة وسيلة الدولة في  إليراداتفا
تستطيع الدولة من خاللها تأمين المال الالزم لتغطية نفقاتها العامة والقيام بالخدمات  التيالوسيلة المالية 

تحقيق أهداف لقتصادية واالجتماعية العامة والوظائف الملقاة على عاتقها، وهي ذات تأثير على الحياة اال
 المجتمع بشكل عام.

فالدولة تستخدم االيرادات العامة لتشجيع االستثمار في مجاالت معينة وتثبيطها في مجاالت  
اخرى. كما تستخدمها كأداة لمحاربة بعض األزمات االقتصادية، كالتضخم واالنكماش ، واعادة توزيع 

دات العامة قاصرة على تغطية النفقات ، بل امتدت لتحقيق أهداف اقتصادية الدخل ....الخ. فلم تعد االيرا
 واجتماعية معينة.

للمبادلة ومخزن للقيم بشكل واسع ، أصبحت الدولة  كأداة وفي ظل الدولة الحديثة واستخدام النقود 
دولة التي الى إيرادات ال فباإلضافةتحصل على إيراداتها في شكل نقدي . وتنوعت مصادر اإليرادات، 

تعتمد على عنصر االجبار كالضرائب، ظهرت إيرادات اخرى مصدرها النشاط االقتصادي للدولة 
ويتمثل في مجموعة األموال المعدة لالستعمال العام الدولة من أمالكها العامة ) الدومين العام (  كإيرادات

عادة في شكل رسم  ر، ويكون اإليرادمثل الطرق والكباري والجسو  تملكها الدولة وهيئاتها ملكية عامة التي
 .يفرض على كل مستفيد بالخدمة

هو عبارة عن مجموعة و  إضافة الى إيرادات الدولة من أمالكها الخاصة  ) الدومين الخاص ( ،
ضم الدومين الزراعي والدومين الصناعي والتجاري والدومين تو ، خاصة متلكها الدولة ملكية ت التياألموال 

 .المالي
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 لمبحث األول : مفهوم اإليرادات العامةا

شغلت بال العديد من المفكرين الماليين منذ أقدم  التيالعامة من أهم المفاهيم  اإليراداتيعد مفهوم 
الدولة  إلىالعصور، فاتساع دور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتطورها من الدولة الحارسة 

ومن ثم، وعلى نحو حتمي، اتساع نطاق  .د حجم النفقات العامة وتنوعهااتساع وازديا إلىالمتدخلة أدى 
العامة  اإليراداتالعامة لتتمكن من تغطية هذه النفقات العامة، وترتب على ذلك تطور في هيكل  اإليرادات

 العامة أداة مالية في يد الدولة للتوجيه االقتصادي واالجتماعي. اإليراداتمما جعل من 
 العامة وتطورها باإليرادات: التعريف المطلب األول 

كانت الدولة في العصور القديمة ال تفرق بين الملكية العامة وملكية الحاكم أو الملك الذي كان 
يصرف من إيراد أمالكه الخاصة لسداد الحاجات العامة. ولما انتشر نظام االقطاع في القرون الوسطى 

 التيومعونات مالية بمقابل األراضي  جعاالتشراف أخذ األمير يفرض على كبار االقطاعيين واأل
 .مالكهاسيد المقاطعة و بصفته طعها لهم تيق

 إلىتوجه الحاكم ، وعندما ازدادت النفقات العامة وعجزت الممتلكات الخاصة على تغطيتها 
كالحروب ، الرعية يطلب منهم التنازل عن جزء من أموالهم بصورة اختيارية ألي طارئ استثنائي 

فريضة إجبارية ودائمة نتيجة  إلىانقلبت  أنلنكبات. ولم تلبث هذه التبرعات االختيارية االستثنائية وا
األعباء والنفقات العامة. فظهر مفهوم االقطاعات العامة، من رسم  زدياداو االقطاعية  اإليراداتتناقص 

ة واالستيالء والمصادرة وضريبة كموارد أساسية للدولة. كما كان حاكم االقطاعية يعتمد على السخر 
للحصول على ما يريده من سلع وخدمات نظير توفير الحماية الالزمة لسائر سكان االقطاعية. وكانت 

العامة تقتصر على تزويد الخزينة العامة باألموال الالزمة لها، وكانت هذه الوظيفة  اإليراداتأهمية 
تكتفي بالحد األدنى من الموارد حتى ال تضعف  التيتتجاوب مع العقيدة السياسية واالقتصادية للدولة 

 الفعالية الفردية.
فإن الحصول على الموارد االقتصادية يقتضي شراء العوامل ، أما في المجتمعات الحديثة 

يدفع للمنتجين المباشرين ) ثمنًا أو أجرًا ( نظير ما ينتجون من  أن آخر،اإلنتاجية أو تأجيرها، وبمعنى 
األموال لتأدية وظائفها وتزايد الحاجة لألموال  إلىمات، ومن هنا كان احتياج الدولة سلع ويقدمون من خد

 مع تزايد مهامها واتساع نشاطها.
ولألهمية الخاصة للمال في نظر الفرد، كان حصول الدولة على جزء من هذه األموال حرمانًا له 

 من إنفاقها في منفعة خاصة.
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 ،العامة اإليراداتموال حافزًا للبحث عن الجديد من مصادر كان تزايد حاجة الدولة الحديثة لأل
 التيدراسة وتحليل هذه الظواهر الستخالص القواعد العامة  إلىاألمر الذي دفع علماء المالية العامة 

يسترشد بها في حصول الدولة على مواردها المالية واستنباط أسس موضوعية لتوزيع األعباء العامة بما 
 القتصادية من جهة ومقتضيات العدالة االجتماعية من جهة أخرى.يتفق وآثارها ا

 وقد ازدادت أهمية اإليرادات العامة في هذا العصر لسببين رئيسين:
لم تعد جمع المال فقط، بل هي باإلضافة لذلك أداة للتأثير في  اإليراداتالغاية من  أن أولهما :

 جانب غرضها المالي. إلىة الحياة العامة بتحقيقها أهداف اقتصادية واجتماعي
وظائف الدولة قد ازدادت فتضخم حجم النفقات العامة، وكان البد في المقابل من  أن ثانيها :

 العامة والعناية بدراستها بصورة أوسع. اإليراداتالعمل على زيادة 
دف زيادة حصيلة إيراداتها العامة به إلىأخذت الدولة الحديثة بمبدأ التدخل  ذلك الحينومنذ 

 (1):قسمين إلىيمكن تقسيمها  التيتقوم بها الدولة و  التيتغطية نفقاتها الناجمة عن تأدية الخدمات العامة 
 :مثل، يمكن تقدير قيمة ما يحصل عليه الفرد منها  التيخدمات قابلة للتجزئة : وهي     (أ)

 .   المواصالت والخدمات التعليمية والصحية ...
خدمات  :ال يمكن تحديد نصيب كل فرد منها مثل التيي خدمات غير قابلة للتجزئة: وه (ب)

 .  الدفاع الخارجي واألمن الداخلي ...
يمكن من خاللها استنباط المفاهيم  التييرادات عدة تعريفات في االصطالح المحاسبي و إلوردت ل

 :األساسية. ومن هذه التعريفات
دة في األرصدة القابلة للتحصيل ، أو الزيا"الداخل النقديالتدفق "الزيادة في األصول  هي)  (1)

ويالحظ من هذا   (2) .تحدد وتقاس وفق مبادئ المحاسبة المقبولة ( التيوالناتجة عن عمليات المشروع 
الوحدة المحاسبية نتيجة قيامها بأداء أنشطتها خالل  إلىيراد على أنه تدفق داخل إلالتعريف أنه ينظر ل

 فترة معينة.

                                                 
 (219، ص) (1ط)، 1996عارف، القاهرة منيس أسعد عبد الملك، اقتصاديات المالية العامة، دار الم1

 (.181)(، ص1، ط)2000القاهرة  ،المحاسبة المالية )المبادئ والمفاهيم واإلجراءات(، الدار الجامعية  ،أحمد نور  (2)
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يتم الحصول عليها نقدًا مباشرة أو الحقًا من جراء البيع  التيبالغ االيراد هو عبارة عن ) الم (2)
 ويالحظ من هذا التعريف (1) .اآلجل للسلع والخدمات مقابل مصاريف ساهمت في تحقيق عملية البيع (

 الوحدة المحاسبية. إلىيراد على أنه تدفق من القيم داخل إلا كذلك إلىأنه ينظر 
 التيفهي ) الوسيلة المالية  (Public Revenue)العامة الد  تالتعريف االوسع لإليراداأما 

تستطيع الدولة من خاللها تأمين المال الالزم لتغطية نفقاتها العامة والقيام بالخدمات والوظائف الملقاة 
 (2) .وهي أداة للتأثير في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتحقيق أهداف الدولة العامة (،على عاتقها 

على المرافق  لإلنفاقتحصل عليها الحكومات  التيي عبارة عن ) مجموع األصول أو ه
 (3) .التنفيذ ( موضعوالمشروعات العامة ووضع سياستها 

ترد  التيالعامة بأنها :) جميع األموال النقدية والعينية والمنقولة والعقارية  اإليراداتأيضًا عرفت 
 (4) .العامة في الموازنة العامة ( إليراداتاالخزينة العامة للدولة وتغطى بنود  إلى

)  :تعريفات أخرى منها إلىبل تتعدى ، العامة على هذه التعريفات  اإليراداتال يقتصر تعريف 
متعددة  اإليراداتنفقاتها، وهذه لتستمد الدولة منها األموال الالزمة  التيالعامة هي المصادر  اإليرادات

 (5) .ها الخاصة والضرائب والرسوم والقروض والوسائل النقدية(الدولة من أمالك إيراداتأهمها 
إال أنها ذات مضمون ، العامة لدى كتاب المالية العامة  لإليراداتمع اختالف صيغ التعريف 

العامة  اإليراداتالعامة الذي ال يقتصر على كون  لإليراداتواحد، ومن األفضل األخذ بالتعريف األوسع 
ألموال العامة بهدف تغطية النفقات العامة للدولة، وذلك ألن هذا لم يعد الهدف مجرد عملية لتحصيل ا

العامة، فقد تتخذ الدولة جزءًا من األموال لمجرد التحكم في حجم  اإليراداتالوحيد للدولة من وراء تحصيل 
 القوى الشرائية في السوق ومحاربة االتجاه التضخمي.

 عامةالمطلب الثاني : تقسيم اإليرادات ال

الهدف هو  أنمدى تدخل الدولة في الحياة االقتصادية يختلف من دولة ألخرى بالرغم من  إن
تقوم بوظائفها العامة البد لها من الحصول  أنفالدولة من أجل  .تغطية النفقات العامة والخدمات العامة

جاد بهدف  شكل  يسمح لها بمواجهة احتياجاتها المالية. فهي تعمل ب اإليراداتمن  على حجم كاف  
                                                 

 .(156(، ص)1، ط)2004كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة في نظرية المحاسبة، دار وائل للنشر، عمان  (1)

 .(117( ص)4، ط)1990دمشق  ،المالية العامة والتشريع الضريبي، المطبعة التعاونية د. عصام بشور،  (2)

 (.214)ص(.1ط)، 1979شريف رمسيس، األسس الحديثة لعلم مالية الدولة، دار الفكر العربي، القاهرة  (3)

 (48ص) (،3م(، ط)2000، عمان )ق المالية العامة والتشريع الضريبي، دار البيار  –د. غازي عناية  (4)

 (.385)، ص(1ط)، 1983د. حسن عواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت،  (5)
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األفراد، أي  إيراداتمن  قتطاعاتاإال  ماهي اإليراداتهذه  أنالالزمة وهي على يقين  اإليراداتتحصيل 
 أنها تتحكم بجزء من الثروة الخاصة باألفراد وبالتالي تؤثر على قراراتهم االقتصادية.

من دولة ألخرى في  قد تختلف التيالعامة  لإليراداتفإن الدولة تقوم بتقسيم معين  ،من هنا
 يراعى التقسيم األهداف التالية: أنعلى  ،المسمى لكنه يحتوي على نفس المضمون 

 المقدرة قد تم تحصيلها فعاًل أم ال. اإليراداتتحدد فيما إذا كانت  التيتوفير الوسائل   (1)
 .تساعد في إعداد التقارير المالية )المؤقتة والنهائية( التيتوفير المعلومات المالئمة  (2)
 تساعد في التخطيط وإعداد الميزانيات في المستقبل. التيتوفير المعلومات  (3)

ولكن جميع هذه التقسيمات ، العامة  اإليراداتقد اتبع كتاب المالية العامة عدة تقسيمات ألنواع 
واعتمدوا في ذلك على عدة  ،يةمفكانت إما تقسيمات تطبيقية أو عل اإليراداتتعتمد على طبيعة هذه 

 (1) -ر:معايي
 األصلية والمشتقة. اإليراداتالعامة: وُيتخذ هذا المعيار للتفرقة بين  اإليراداتمصدر   (أ)

 التي اإليراداتوُيتخذ هذا المعيار للتفرقة بين  :تملكها التيمدى استعمال الدولة لسلطة الجبر )ب(
 ال تستند إليها. التيسلطة الجبر واإلكراه وااليرادات  إلىتستند 
االقتصاد  إيراداتالقطاع الخاص: وُيتخذ هذا المعيار للتفرقة بين  إيراداتبين مدى الشبه  (ج)

 العام وااليرادات ذات الشبه باالقتصاد الخاص.
 اإليراداتوُيتخذ هذا المعيار للتفرقة بين  :العامة اإليراداتمدى انتظام ودورية مصدر  )ه(

 العادية وغير العادية.
 (2)( التقسيمات التطبيقية2-1)

العامة المختلفة على نحو يناسب األوضاع  اإليراداتتقسيم  إلىمد الموازنات العامة المختلفة عّ ت
، في حين يقسمها البعض اإليراداتفمعظمها يلجأ لتقسيمها تبعًا لطريقة ربط هذه ، المالية في الدولة 

ًا لاليرادات بحسب هنالك موازنات أخرى تتضمن تقسيم أنكما  اإليرادات.خر تبعًا لطريقة تحصيل ألا
إذ أنها ال ،هذه التقسيمات تفتقر عمومًا ألساس علمي  أنومن الواضح  .تقوم بتحصيلها التيالهيئات 

                                                 
(، 1999االقتصاد المالي )نظرية مالية الدولة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية ) ،د. مجدى محمود شهاب  (1)

 (.159)( ص1ط)

 .(288، ص)مرجع سابقشريف رمسيس،  (2)
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لذلك  .ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات مستقلة تختلف كل منها عن غيرها اإليراداتتسعى لتجميع 
 األهمية من كبيرة   جة  يمكن عرض تقسيمين تطبيقين فقط لاليرادات يبدوان معًا على در 

 إداريًا وظيفيًا. اإليراداتونعني بذلك تقسيم ، والفائدة 
 لإليراداتالتقسيم اإلداري   (1)

تكون هذه الجهة من  أنالعامة وليس بالضرورة  اإليراداتهناك جهة مختصة تتولى تحصيل 
العامة والذي  اإليرادات نموزارة الخزانة تحصل الجانب األكبر  أنوزارة الخزانة أو المالية. بالرغم من 

 يتمثل في الضرائب.
تقوم  التيوخاصة تلك ، تمول الخزانة العامة بموارد إضافية  التيهناك العديد من الوزارات  أنإال 

 التيأمالك الدولة من عقارات ومشروعات صناعية وتجارية، وتلك  إيراداتباإلشراف على تحصيل 
 التيوأخيرًا تلك  .الخدمات الصحية وغيرها :مات العامة مثلتحصل الرسوم المقررة عن أداء بعض الخد

 تحصل الغرامات المالية المفروضة على مخالفة القوانين واللوائح.
فائدة هذا التقسيم تظل بالرغم من ذلك محدودة ألنه ال يوضح نصيب كل إجراءات  أنعلى 

المحصلة، كما إنه ال يعكس كفاءة أو  اإليراداتالحكومة في تحصيل الموارد العامة، فهو ال يبين طبيعة 
أكبر، وإنما تعكس فقط  إيراداتأهمية أي وحدة حكومية معينة على الوحدات األخرى ألنها تحصل 

اختصاصات ومسؤليات كل وحدة في القيام بجهد التحصيل الملقاة على عاتقها وفقًا للنظام القائم في 
 الدولة.

 التقسيم الوظيفي لاليرادات  (2)
وفقًا لمعيار وظيفي نظرًا اللتزام السلطة التنفيذية  اإليراداتتقسم  أن المجدين غير قد يبدو م

على وظيفة  لإلنفاق اإليراداتالذي يحرم عليها تخصيص نوع معين من  اإليراداتبمبدأ عدم تخصيص 
رضًا في الموازنة ع اإليراداتتعرض  أنمحددة من وظائفها العامة. إال أنه من المفيد رغمًا عن ذلك 

وظيفيًا حتى يمكن اإللمام بمصادر الموارد العامة المختلفة ونصيب كل منها في الحصيلة اإلجمالية 
تتضمن الموازنة عرضًا لحصيلة ممتلكات الدولة ومشروعاتها،  أنويمكن في هذه الحالة . يرادات الدولةإل

لنوعية المفروضة على الدخل وكذا حصيلة الرسوم المختلفة، ثم عرضًا لحصيلة كل ضريبة من الضرائب ا
حيث أنه من ،  وأخيرًا عرضًا للمصادر التكميلية لاليرادات العامة .أو راس المال أو على االستهالك

هذا العرض الوظيفي لاليرادات له فوائد جمة، إذ أنه يسمح للقائمين بدراسة وتحليل الموازنة  أنالمؤكد 
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 التيقييم سياسة الدولة في هذا الخصوص وتتبع التطورات والتعرف على مصادر تمويل النفقات العامة وت
 تلحقها من سنة ألخرى.

 ( التقسيمات العلمية2-2)

على أساس علمي ليس باألمر الهين، إذ يصعب االهتداء لمقياس  اإليراداتتقسيم  أنمن المؤكد 
ل ذلك يفسر جنوح ولع.  علمي سليم قادرًا على توضيح الحدود الفاصلة بين كل نوع واألنواع األخرى 

دون السعي للتوصل لمعيار دقيق  اإليراداتمعظم الكتاب لالعتماد على تقسيمات بسيطة وواضحة لهذه 
 إيرادات إلىفالبعض يقسمها بحسب مصدر االيراد لذلك  .الخالفلتصنيفها وال يكون محاًل للنقد أو 

 إلىالدولة لسلطتها اآلمرة في تحصيلها أصلية وايرادات مشتقة، بينما يقسمها البعض تبعًا لمدى استخدام 
عادية  إيرادات إلىسيادية وايرادات اقتصادية، والبعض اآلخر يقسمها حسب درجة انتظامها  إيرادات

ناتجة عن النفع العام وايرادات ناتجة عن النفع  إيرادات إلىوايرادات غير عادية. وهنالك من يقسمها 
 الخاص.

تهدف إليها التقسيمات  التيقسيمات يخدم أغراضًا مختلفة عن تلك ولما كان كل تقسيم من هذه الت
لذلك يمكن  .األخرى، لذلك ال معنى للمفاضلة بينهما، خاصة وأن لكل منهما مزاياه وعيوبه الفنية

 من اإليجاز. بشيءاستعراضها جميعًا 
 (1)-:اإليرادات األصلية وااليرادات المشتقة  (1)

تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها الخاصة دون  التيين الموارد يقوم هذا التقسيم على التفرقة ب
تحصل عليها عن طريق  التياألصلية(، وتلك  اإليراداتاالستيالء على أموال األفراد، ويطلق عليها )

يقتصر على أمالك  األولالنوع  أنح ضاو ومن ال المشتقة(. اإليراداتاقتطاع جزء من أموال المواطنين )
العامة أي )الرسوم والضرائب  اإليراداتينما يشمل النوع الثاني ما يتبقى من أنواع الدولة فحسب، ب

 والقروض وغيرها(.
فإن هذا التقسيم قد فقد الكثير من أهميته في الوقت الحاضر نظرًا لضآلة حصيلة ، على هذا 

الموازنات العامة بكل مد ي صبحالمشتقة، فهذا النوع األخير أ اإليراداتاألصلية بالمقارنة مع  اإليرادات
عمدت الدولة لبيع ممتلكاتها من األراضي الزراعية وغيرها واالعتماد على ما تجبيه من  أنيراداتها منذ إ

 ضرائب لتمويل نفقات خدماتها.
 

                                                 
 (.112، ص )، مرجع سابقمحمود شهاب  د. مجدى (1)
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 اإليرادات السيادية وااليرادات االقتصادية (2)
على استعمال الدولة أو عدم يرادات العامة، حيث أنه يتركز إليعتبر هذا النوع من التقسيم قانونيًا ل

يز بين ييقوم هذا التقسيم على التم . وتلزمها التياستعمالها لسلطتها األمرة في حصولها على الموارد 
تحصل عليها الدولة لما تتمتع به من سلطة آمرة وقدرة على إكراه األفراد  التيالسيادية وهى  اإليرادات

تحصل عليها الدولة بدون  التييرادات االقتصادية هى واال، على دفع األموال جبرًا لغرض أو آلخر
 ها بأنهم يقومون بأدائها بمحض إرادتهم وحر اختيارهم وهي نوعان:و االلتجاء لألفراد ويتميز دافع

تستخدم لألغراض  التيالعام( و تشمل ممتلكات الدولة  ن: األمالك العامة أو )الدومي النوع األول
 والسدود، وهي تخضع لنظام خاص بحيث ال يجوز بيعها أو تملكها لألفراد.العامة مثل الطرق والموانئ 

الخاص( وتديره الدولة وتستثمره بصفتها مالكة له  ن: األمالك الخاصة أو )الدوميالنوع الثاني
ثالثة  إلىالدولة من أمالكها الخاصة  إيراداتويمكن التصرف فيه بالبيع، ويمكن لألفراد تملكه. وتقسم 

 ي:، هأقسام
 عقارية. إيرادات  (أ)

 مالية. )ب( إيرادات
 صناعية. إيرادات )ج(

بالرغم من أهمية هذا التقسيم الذي يبين لنا أسلوب الدولة في الحصول على ايراداتها، فإنه يعيبه 
إكراهها لألفراد على  آخروهو استخدام الدولة لسلطتها اآلمرة أو بمعنى  –المقياس الذي يقوم عليه  أن

ألنه من الصعب االتفاق على تعريف محدد لإلكراه بحيث يتيسر معرفة  ،صه الدقة والوضوحتنق –الدفع 
 .إيراداتهالجوء الدولة الستخدامه من عدمه في تحصيل 

قد حاول البعض التغلب على تلك الصعوبة باقتراح التفرقة بين اإلكراه القانوني، وهو الذي تلزم و 
صل، وبين اإلكراه المعنوي وهو الذي يتمثل في تحمل الشخص الدولة بمقتضاه الفرد بدفع المال المح

 تقدمها الدولة أو مؤسساتها. التيلضغط أدبي ونفسي نظرًا لحاجته الملحة للسلطة أو الخدمة 
 اإليرادات العادية وااليرادات غير العادية (3)

ا في الموازنات وتكرار وروده نتظامهااالعامة بحسب  اإليراداتيقوم هذا التقسيم على التمييز بين 
 إيراداتالتي تحصل عليها الدولة والهيئات العامة بصورة منتظمة، ومثالها  هيالعادية  فاإليراداتالعامة. 

في مواعيد منتظمة عادة تكون كل سنة  اإليراداتممتلكات الدولة والرسوم والضرائب، وتتكرر ورود هذه 
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تتصف  التيفة أساسية في تمويل النفقات العامة ولذا فإن الموازنات العامة تعتمد عليها بص .ميالدية
 بدورها باالنتظام والدورية.

تحصل عليها الدولة  التيغير العادية تتمثل في تلك الموارد  اإليراداتوعلى عكس ذلك، فإن 
، ومثالها القروض العامة واإلصدار النقدي. وااليرادات ال تظهر نتظاماخر بغير أل أنوالهيئات العامة من 

ولذا فإن المنطق  .الموازنات العامة بصفة دورية نظرًا ألنها بطبيعتها ال تتكرر في فترات منظمةفي 
 المالي يقتضي قصر استخدامها على مواجهة النفقات العامة غير العادية.

 راواألصدخاصة القروض العامة  -وتكمن فائدة هذا التقسيم في تحديده لاليرادات غير العادية 
ال يصح اللجوء ولذلك  ده على ضرورة اعتبارها مصادر استثنائية لتمويل اإلنفاق العام وتأكي -النقدي 

ألن التفرقة بين  ، للغاية هذه الفائدة محدودةٌ  أن االستثنائي. غيرإليها إال لتغطية النفقات ذات الطابع 
ي الحياة االقتصادية تزايد تدخل الدولة فنسبة لالنفقات العادية وغير العادية قد تعرضت النتقاد شديد 

 كانت تعتبر غير عادية فيما مضى. أنعاديًة بعد  فاضحتر صفة بعض النفقات يوتغي
غير عادية أصبحت تتكرر في الموازنات الحديثة بصورة شبه  اإليراداتضافة لذلك، فإن معظم إ

ل في ذاته أي طابع منتظمة، وأصبح لجوء الدولة لالقتراض ينظر إليه اآلن باعتباره أمرًا عاديًا ال يحم
تتكرر  التيالنقدي الذي أصبح هو اآلخر من األمور المعتادة  لإلصداراستثنائي. كذلك الحال بالنسبة 

 لسنوات طويلة طالما كانت األوضاع االقتصادية تسمح بذلك.
 (1)-:اإليرادات الناتجة عن النفع العام وااليرادات الناتجة عن النفع الخاص (4)

 : إلىطبقًا لهذا المعيار  تاإليرادايمكن تقسيم 
تقوم بها الدولة إال نفعًا خاصًا فقط وكانت  التيالنفع الخاص : وذلك إذا لم تتضمن الخدمة   (أ)

ما تتلقاه في مقابلها ثمنًا خاصًا ) ومثل ذلك قيام إحدى السلطات العامة ببيع محصوالت ال 
تتحدد في السوق، وتهدف  التيعن سائر األثمان  شيءتمتلكها، فهذا الثمن ال يختلف عن 

 الدولة في ذلك الحصول على أكبر ربح ممكن.
تقوم بها الدولة إال نفعًا عامًا فقط فإن ما تحصل  التيالنفع العام : وذلك إذا لم تتضمن الخدمة  (ب)

عليه يسمى ) بالضريبة ( وذلك كالدفاع واألمن. فهذه الخدمات تفيد المجتمع وال يمكن تجزئتها وال تحديد 
 ار الذي يعود منها على كل فرد كل على حده.المقد

 

                                                 
 (.195ص)(، 1ط)(، 1985القاهرة ) ،دار الفكر العربي  ،المالية العامة  ،د. السيد عبد المولى 1
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 المطلب الثالث : طرق تقدير اإليرادات العامة وتحصيلها

 ( طرق تقدير اإليرادات العامة3-1)

العامة صعوبات فنية، إذ أنه يرتبط أساسًا بالتوقع فيما يتعلق بالظروف  اإليراداتيثير تقدير 
المختلفة،  اإليراداتقتصاد القومي من أجل تحديد مصادر قد تطرأ على اال التيوالمتغيرات االقتصادية 

 ويتم تقديرااليرادات العامة باستخدام عدة طرق:،  وخاصة الضرائب في السنة المقبلة
 طريقة التقدير اآللي (1)

المقبلة على أساس آلي ال يترك للقائمين بتحضير الميزانية  اإليراداتتتمثل هذه الطريقة في تقدير 
 المتوقع الحصول عليها. اإليراداتة فيما يتعلق بتقدير أي سلطة تقديري

على أساس  اإليراداتتستند هذه الطريقة أساسًا على قاعدة السنة قبل األخيرة. إذ يتم تقدير 
ميزانية نفذت أثناء تحضير مشروع الميزانية الجديدة. وقد أضيفت قاعدة أخرى إليها  آخراالسترشاد بنتائج 

ميزانية نفذت وتتحدد على أساس  آخربموجبها يتم إضافة نسبة مئوية على  تيالهي قاعدة الزيادات 
وتتميز هذه الطريقة بأن ، العامة خالل الخمس سنوات السابقة  اإليراداتحدثت في  التيمتوسط الزيادة 

 الحقيقة. إلىوالنفقات يتم بصورة أقرب  اإليراداتتحديد حجم 
فغالبًا ما تتأرجح بين الكساد  ،صادية ال تسير في اتجاه ثابتالحياة االقت أن،  يهاإال أنه يعاب عل

انتشار التضخم وارتفاع األسعار وانخفاض القدرة الشرائية في كثير  أنأخرى، كما  إلىواالنتعاش من فترة 
 (1)اإليرادات.من البالد في العصر الحديث يجعل من الصعب استخدام هذه الطريقة في تحديد حجم 

 المباشرطريقة التقدير  (2)
تراعى جميع الظروف والعوامل  أنحيث يجب ،  اإليراداتهي الطريقة الحديثة في تقدير 

تسود خالل السنة القادمة، وربما أيضًا  أناالقتصادية والمالية والسياسية واالجتماعية السائدة أو المتوقع 
لجهات المعنية عند إعداد التقديرات تقوم ا والفعلية في السنة الحالية والسنوات السابقة.  باإليراداتيسترشد 

 :اآلتيمراعاة 
 الدولة. إيراداتالعوامل االقتصادية ومدى تأثيرها المتوقع على  )أ(

 حالة التحصيل الفعلي للسنوات السابقة وما ُحصل وما ُينتظر تحصيله خالل العام. )ب(
 ير فئة الضرائب وغيرها.كتغ اإليراداتمن شأنها التأثير على تقديرات  التيالعوامل الفنية )ج(

                                                 
الميزانية العامة(، منشورات الحلبي  –االيرادات العامة  –د. سوزي عدلي ناشد، المالية العامة ) النفقات العامة  (1)

 .(320(، ص)1(، ط)2003الحقوقية، بيروت )
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 اإليراداتتستند هذه الطريقة أساسًا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر 
فتطلب السلطات المختصة  العامة كل على حدة وتقدير حصيلته المتوقعة بناءًا على هذه الدراسة مباشرة.

 أنه العامة للسنة المالية المقبلة على يتوقع حجم مبيعاته وايرادات أنمن كل مشروع في القطاع العام 
في شكل رسوم أو ضرائب  إيراداتيكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما يتوقع الحصول عليه من 

 عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الجديدة.
 (1).هذا التوقع يرتبط بصورة وثيقة بمستوى وحجم النشاط االقتصادي في الدولة أنوواقع األمر، 

 طريقة المتوسطات (3)
وفقًا لهذه الطريقة على أساس متوسط الزيادة أو النقص خالل عدد من  اإليراداتوفيها يتم تقدير 
 السنوات المالية السابقة.

 التالي : (أ -1) لشكلويمكن توضيح هذه الطرق الثالث با
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 (  أ  -1شكل رقم )

 طرق تقدير اإليرادات العامة

 (1-1العامة وطريقة تقديرها والموضحة بالجدول ) اإليراداتلبعض مصادر  اً وفيما يلي تلخيص
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .(311)(،ص1ط)،1983يروت ،دار النهضة العربية  د. عادل أحمد أبو حشيش، أصول الفن المالي لالقتصاد العام، (1)

 طريقة التقدير اآللية

وء ـــض ى ــعل م ـتت

ة ـــرادات الفعليــاالي

 لــــة قبــللسنة المالي

ع ـــــرة من دفــاألخي

امي تم ـــــحساب خت

م ــــإعداده ومن ثم يت

تعديل البيانات زيادة 

ب ـــــــاً حســأو نقص

ة ــــالظروف المتوقع

 خالل العام المقبل.

 طريقة التقدير المباشر

تتم بناًء على دراسة فنية 

جااااادة لكاااال نااااوع ماااان 

االياااارادات علااااى حااااده 

علاااى ضاااوء الظاااروف 

الجتماعية االقتصادية وا

والسياساااااية والقانونياااااة 

المتوقااع أن تسااود خااالل 

 السنة المالية التالية.

 طريقة المتوسطات

يؤخااذ متوسااط ثااال  

ساانوات لكاال عنصاار 

ماااااااااااان عنا اااااااااااار 

االياارادات علااى حااده 

ومااان ثااام ياااتم تعاااديل 

البيانااااااات زيااااااادة أو 

نقصااااااااااااً حساااااااااااب 

الظااااروف المتوقعااااة 

 خالل العام المقبل.
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  (1-1جدول رقم )

 بعض مصادر اإليرادات العامة وطرق تقديرها
 األساس المحاسبي المستخدم للمحاسبين عنه )التقدير( لإليراداتالمصادر الرئيسة  م

 الضرائب. 1
ق )لكن تنص يتم المحاسبة عنها وفقًا ألساس االستحقا

القوانين في بعض الدول عند المحاسبة عن ضرائب 
 الملكية تطبيق األساس النقدي(.

2 
تحصلها الحكومة  التيرسوم الرخص والتصاريح 

من األفراد أو منشآت قطاع األعمال مقابل منحهم 
 حقوق امتياز.

يتم المحاسبة عنها وفقًا لألساس النقدي مع استخدام 
 ى هذا النوع من اإليرادات.عدة وسائل للرقابة عل

3 

اإليرادات المتبادلة بين الوحدات الحكومية 
الهبات : وقد تكون نقدية أو أصول -وتشمل:
 أخرى.

تدفعها  التيالمخصصات الممنوحة: وهي المبالغ -
الحكومة المركزية إلى الواليات المحلية وفقًا 

 .لمعايير مقررة 
 التياإليرادات المشتركة: وتشمل اإليرادات -

 تشترك فيها أكثر من وحدة حكومية.

يمكن تطبيق االستحقاق إذا أمكن التنبؤ بها وتحديدها 
 بدرجة معقولة من الدقة.

4 
من أنشطة  المتولدةاإليرادات مقابل الخدمات 

الوحدات الحكومية )رسوم المقاضاة، رسوم 
 غرامات .خدمات، 

تنبؤ يتم المحاسبة عنها وفقًا لألساس النقدي لصعوبة ال
 بها.

5 
تحدث بين  التياإليرادات المتولدة من العمليات 

 األموال.

تسجيل هذه العملية كإيراد بواسطة المال الذى قدم 
الخدمة وكنفقة في المال الذي حصل على الخدمة )قيمة 

تستحق على الخدمات  التياستهالك المياه والكهرباء( 
 العامة.

 المصدر : الجدول من اعداد الباحث.
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، باإليرادوهناك مصادر أخرى لألموال يجب تسجيلها وإظهار أثرها وإن كانت ال تنطوي على االعتراف 

 ومنها: 

وتسجل هذه العملية كتخفيض للنفقات وال ، التعويضات : وهي عملية تبادل بين األموال  )أ(
 تعالج كإيرادات.

ون ربط الضرائب وتحصيلها بواسطة التحويالت الجارية لتمويل العمليات: قد يستلزم القان )ب(
المال  إلى، وعند تحويل إيراد الضريبة آخريتم سدادها فعاًل بواسطة مال  التيالمال العام لتمويل النفقات 

 الذي يتحمل النفقة تسجل العملية كتحويالت في كال النوعين من المال.
حقيق إيراد في المال الجديد التحويالت من أرصدة األموال: هذه العملية ال يترتب عليها ت )ج(

الذي تلقى هذه التحويالت، وعادة يتم معالجة هذا النوع من التحويالت في القوائم المالية في قطاع مستقل 
 بعنوان ) التغيرات في أرصدة األموال(.

المتحصالت في شكل قروض: حيث يتم تسجيلها في حساب ) حصيلة السندات( أو في  )د(
جل(، وتظهر هذه القروض في القوائم المالية في القطاع المخصص للموارد حساب ) قروض طويلة األ

 المالية األخرى.
 ( تحصيل اإليرادات3-2)

تختلف القيمة الثانوية إلجازة السلطة التشريعية لإليرادات الواردة في الميزانية في قيمتها فيما 
تم اعتمادها. أما  التيفي حدود المبالغ  يتعلق بالنفقات. فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص باإلنفاق

على عاتق الحكومة بضرورة تحصيل كافة المبالغ الواردة في  التزاماإجازتها لاليرادات فهي تنشئ 
 .اإليرادات

بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات  اإليراداتيتم تحصيل 
ى وزارة العدل حيازة الرسوم القضائية، أو تحصيل الرسوم الجمركية كأن تتول، حكومية تتبع وزارة المالية 

 في مصالح إدارة الجمارك وغيرها.
تتمثل فيما  التييخضع تحصيل اإليرادات العامة إلى مجموعة من المبادئ والقواعد الرئيسة 

 (1):يلي
 في مواعيد معينة وطرق معينة وفقًا لنص القانون. اإليراداتيتم تحصيل  أن (1)

                                                 
 (.446ص)(،2ط) (،2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )1
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وهي قاعدة أساسية  اإليرادات،قاعدة مالية وهي عدم تخصيص  اإليراداتيحكم تحصيل ( 2)
تحصلها الخزانة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة  التي اإليراداتتختلط كل  أنومعناها 

 بحيث تمول كافة النفقات العامة دون تمييز.
 االعتراض ال يوقف التحصيل. (3)
 المفروضة عليه إال إذا تحققت الواقعة المنشئة للضريبة.ال يدفع المكلف الضريبة  (4)
تراعي موعد وطريقة الجباية بما يتناسب مع ظروف  أنيجب على الدولة عند فرض الضريبة  (5)

 المكلفين بها.
العامة للدولة واألموال المستحقة لها طرف الغير،  اإليراداتيتم بها تحصيل  التيتتعدد الطرق 

  ،ه مجموعة من القوانين األحكام المرتبطة بقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولةوتحكم عملية التحصيل هذ
 :ةومن أهم طرق تحصيل اإليرادات العامة للدول

مثل تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد، حيث يقوم أمناء الصناديق  . ( التحصيل المباشر1)
فورًا بصورة مباشرة وإعطاء إيصال بذلك  الفرعية كل في مركز بتحصيل الرسوم من الشخص المكلف

 (1).حسب القوانين الصادرة في هذا المجال
 منها:، دة اعتبارات يجب مراعاتها عند التحصيل ع هناك.  الضرائب جبأةالتحصيل بواسطة (2)

ال يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسوم مالية ما لم تجيز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون  )أ(
 الحق المخالف وفقًا ألحكام قانون العقوبات.ويُ ،  آخرنون او أي قالموازنة أ

وال  ،صدرت بموجبها التيجداول التكاليف أو أوامر القبض  إلىتحصيل الضرائب باالستناد  )ب(
 العامة. اإليراداتيقوموا بتحصيل الضرائب وسواها من  أنيجوز لغير المحاسبين ومعاونيهم 

بها مرسوم  التيال وحيازتها في كل دائرة مالية، إال في الحاالت يحظر حق التداول باألمو  )ج(
 (2).خاص

 حدد شكل وطريقة تنظيمه لكل دائرة.ييعطى لكل مبلغ يقبض من األفراد إيصال  )د(
 كل من يقبض أموااًل عامة وال يعطى إيصااًل معتمدًا يعتبر مختلسًا. )ه(

 المدين للدولة عن الدفع. وذلك في حالة امتناع. التحصيل بواسطة القضاة(3)
 وتتمثل في إرسال حواالت مالية أو شيكات مصدقة للدائرة.. ( التحصيل بواسطة حواالت مالية4)

                                                 
 (.448المرجع السابق، ص) (1)

 .(449لمرجع السابق، ص)ا2
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يتم تحصيلها عن طريق حجزها من  التي اإليراداتهناك بعض بنود . ( التحصيل عن طريق المقاصة5)
 جور والضرائب المكملة لها والمعاشات.المنبع واستقطاعها من بنود المصروفات مثل ضريبة المرتبات واأل

 تحصالت عن طريق:مويتم إيداع كل هذه ال
 -الواليات  –تستلم جميع المتحصالت ) وزارة المالية  التيوهى  .الخزائن العامة  )أ(

 ها.لالمحافظات( وبعض المكاتب المصرح 
ومهمتها فقط استالم  وهي موزعة لدى سائر الوزارات والمصالح الحكومية .الخزائن الفرعية )ب(

 المصالح التابعة لها. إيرادات
 ال يوجد بها فرعٌ  التيحيث يتم اعتماد فرع أحد البنوك التجارية في المدن  .البنوك التجارية  )ج(

 (1). للبنك المركزي 

                                                 
مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية   ،دراسات نظرية وتطبيقية  -المحاسبة الحكومية والقومية  ،د. محمد السيد سرايا  (1)
 (.116( ، ص)1(، ط)1992)
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 المبحث الثاني :مصادر اإليرادات العامة

 التيتلفت طبيعتها تبعًا لنوع الخدمة في العصر الحديث وتنوعت أساليبها واخ اإليراداتتعددت مصادر 
تقوم بها الدولة والهدف منها. وعنى الكثيرون من علماء المالية العامة بتقسيم موارد الدولة تبعًا لمعايير 

وموارد تعاقدية ) أثمان  (،لهدايا والتبرعات)اات هب إلىشتى. فمنهم من قسمها تبعًا لوجهة نظر الممول 
 موارد إجبارية )الضرائب والغرامات(.و  ،منتجات القطاع العام(

وموارد  ،وموارد تحويلية )الضرائب( ،الدومين العام( إيراداتموارد مباشرة ) إلىومنهم من قسمها 
وأخرى غير عادية )القروض( تبعًا  ،موارد عادية )الضرائب( إلىمستقبلية )القروض(. ومنهم من قسمها 

وموارد  ،موارد إجبارية )الضرائب( إلى. ومنهم من قسمها لدرجة تكرارها ودوريتها في موازنة الدولة
 اختيارية ) أثمان منتجات القطاع العام( تبعًا لدرجة التزام الفرد بدفعها.

لفة آتكون محاوالت لتجميع الموارد المت أنفهي ال تعدو  ،مهما يكن من أمر هذه التقسيمات جميعاً 
نظرًا لما  والبحث والدراسة.  لمهمتيام متماثلة تيسيرًا أقس إلىحكامها أفي طبيعتها أو المتشابهة في 

لذلك يمكن تركها جانبًا واالهتمام بدراسة مصادر  ،يشوب هذه التقسيمات جميعًا من تداخل وتضارب
 على حدة بهدف تحليل خصائصه وتفصيل أحكامه وتبيان قواعده. العامة ككل   اإليرادات

تتوفر لها الموارد الالزمة لذلك  أنباإلنفاق العام، البد خر، فلكي تقوم الدولة ألوعلى الجانب ا
 العامة(. اإليراداتتمثل دخواًل للدول ) التيو 

تستخدم بعض الموارد البشرية وغير البشرية الموجودة تحت  أنوحتى يتسنى لها ذلك، يجب 
ء من القوة الشرائية ع الدولة جز قطكما تست .، أي تحرير جزء من الموارد بحيث ال يستخدمه األفرادتصرفها

سلطة إصدار النقد تعد  أنالموجودة تحت تصرف األفراد، وقد تخلق الدولة قوة شرائية إضافية، إذ 
 اختصاصًا أصياًل لها.

الشرائية وخلقها،  ةالدولة تحصل على االيراد العام من خالل عمليتي نقل القو  من هذا أنيتضح 
 الصعيد الدولي. سواء تم ذلك داخل االقتصاد الوطني أو على

وإذا كان االيراد العام يختلف من حيث المصدر ومن حيث شكله، فإنه يمكن التمييز بين مختلف 
العامة  اإليراداتر فإن يكن من أم   عليها. ومهماالعامة من حيث عنصر اإلجبار في الحصول  اإليرادات

 (1).تكون إما اقتصادية أو سيادية أو ائتمانية أنال تخرج على 
 

                                                 
 .(120)ص(،1(، ط)2000إبراهيم على عبد هللا، أنور العجارمة، مبادئ المالية العامة، دار الصفاء للطباعة، عمان )1
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 طلب األول : اإليرادات االقتصاديةالم

تتراوح بين  التيمجموعة من األموال المختلفة  امتالكيستلزم قيام الدولة بأداء خدماتها المتنوعة 
 األراضي الزراعية والمباني والطرق والمشروعات الصناعية والتجارية.

تها شخص اعتباري تحصل عليها الدولة بصف التي اإليراداتوااليرادات االقتصادية ) هي تلك 
تطلق على هذه الممتلكات اصطالح الدومين  أنويمكن  (1).قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة(

(Domain)  ويطلق هذا اللفظ على ممتلكات الدولة أيًا كان طبيعتها، عقارية، أو منقولة وأيًا كانت ملكية
دومين عام ودومين : قسمان  إلى وتقسم ممتلكات الدولة )الدومين(. الدولة لها، عامة أم خاصة 

 (2).خاص
 الدومين العام (1-1)

تملكها الدولة وهيئاتها ملكية عامة،  التييتمثل في مجموعة األموال المعدة لالستعمال العام 
ومثالها الطرق العامة والكباري واألنفاق والجسور. ولما كان األفراد ينتفعون بهذه األموال مباشرة ودون 

 التييعود هذا الدومين على الدولة بإيراد إال من بعض الحاالت االستثنائية  أندر فإنه من النا ،مقابل
تأخذ الدولة مقاباًل من األفراد نظير انتفاعهم بخدمات هذه األموال وذلك رغبة منها في تنظيم  أنتقتضي 

ذلك الرسوم هذا االنتفاع، ويأخذ هذا المقابل عادة في شكل رسم يفرض على كل مستفيد بالخدمة، ومثال 
 الدومين العام بعدة مميزات منها: العامة. ويتميزتحصل من دخول بعض الحدائق  التي

 ال يجوز بيعه طالما هو مخصص للمنفعة العامة. )أ(
 ال يجوز تملكه بالتقادم. )ب(
 تخضع ألحكام القانون اإلداري.و ملكية الدولة له ملكية عامة  )ج(

 الدومين الخاص(  2 - 1)

وتتم بتنظيم استغاللها حتى  ،متلكها الدولة ملكية خاصةت التيعن مجموعة األموال هو عبارة 
فإن أموال ، تخضع ألحكام القانون العام  التيخالف أموال الدومين العام  بإيراد. وعلىتعود عليها 

 الدومين الخاص تخضع ألحكام القانون الخاص وتسري عليها قواعده المختلفة بالمعامالت والتقادم.
هذا وتحرص معظم الدول على إدارة هذه األموال وفقًا للنظم السائدة في األنشطة الخاصة. وذلك 

تزايد اهتمام علماء المالية مؤخرًا  طريقها. وقدعن  اإليراداتحتى يتيسر لها تحصيل قدر كبير من 
ادين االقتصادية بإيرادات الدومين الخاص نظرًا لتزايد أهميتها كنتيجة حتمية لتدخل الدولة في المي

                                                 
 .(95ط(، ص). د)(، 1994الدار الجامعية، بيروت ) ،زينب حسن عوض هللا، مبادئ المالية العامة  (1)

 .(112، ص)مرجع سابقإبراهيم على عبد هللا، أنور العجارمة،  (2)
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يقسم الدومين  لذلك. وعادةواالجتماعية وقيامها بإنشاء العديد من المشروعات التجارية والصناعية تبعًا 
 (1):عدة أقسام وهي إلىالخاص 

ويشمل ممتلكات الدولة من األراضي الزراعية والمناجم والغابات، ويأتي إيراد  الدومين الزراعي:  (1)
 تجات أو ثمن اإليجار.هذا النوع من ثمن بيع المن

تقوم بها  التيويتمثل في مختلف المشروعات الصناعية والتجارية  الدومين الصناعي والتجاري: (2)
من خاللها تقوم الدولة باستقالل هذه المشاريع وخاصة  التيالدولة مثلها في ذلك مثل األفراد، إما بالطرق 

 و التأميم سواء كان كلي أو جزئي.الصناعية منها، وإما باالستثمار المباشر أو الشراكة أ
تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية واذونات  التيهي تلك اإليرادات  الدومين المالي: (3)

تحصل عليها من خالل القروض  التي المبالغباإلضافة إلى .الخزانة واألسهم )محفظة األوراق المالية(
 في البنوك. تمنحها لألفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها التي

 الثمن العام (1-3)

ويمكن تعريفه بأنه ) مبلغ يدفعه بعض  .العامة للدولة اإليراداتمن مصادر  ا  يعتبر الثمن العام مصدر 
 التي) هو تلك المبالغ  آخرتقدمها الحكومة(، وبمعنى  التيببعض الخدمات  انتفاعهماألفراد مقابل 

يمكن تحديد المنتفع  و ،تعود على األفراد بمنفعة خاصة  تحصل عليها الدولة بعد تقديمها لخدمات عامة
دفع الثمن العام اختياريًا، حيث ال يدفعه إال من ينتفع بالخدمة ي. و ( بها، مثل خدمات المياه والكهرباء

 العامة.
تقدمها الدولة مقابل ثمن عام وبين الخدمات المماثلة  التيهناك تشابه بين الخدمات  أنيالحظ 

 ا القطاع الخاص، وفي الحالتين ال تقدم الخدمة لجميع األفراد بل تقتصر على من يرغب فيها.يؤديه التي
الربح بل المنفعة العامة  إلىالحكومة عادة ال تهدف  أنأما االختالف األساسي فينحصر في 

 (2).بعكس القطاع الخاص

                                                 
 (.97، ص)المرجع سابق (1)

 .(99، ص)المرجع السابق (2)
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 المطلب الثاني : اإليرادات السيادية 

وتتمثل في الضرائب ، عليها الدولة جبرًا من األفراد لما لها حق السيادة تحصل  التي اإليراداتتتمثل في 
خزينة الدولة، وفي التعويضات المدفوعة  إلىتفرضها المحاكم وتذهب  التيوالرسوم والغرامات المالية 

للدولة تعويضًا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو من دولة أخرى، وفي القرض اإلجباري الذي 
 التحسين وغيرها. أتأوهالدولة بسداده في المستقبل سواء دفعت عنه فائدة أم لم تدفع، كما تتمثل في  تلتزم
 ( الرسوم2-1)

الدولة، وكانت تأتي  إيراداتكانت الرسوم في الماضي تحتل أهمية كبيرة كمصدر من مصادر 
عامة تاركة الصدارة ومع مرور الزمن تضاءلت أهميتها كمصدر لاليرادات ال .مباشرة بعد الدومين

 فال زالت الرسوم تلعب دورًا هامًا في مالية الهيئات المحلية في معظم الدول الحديثة. ،ذلك للضرائب. ومع
يمكن تعريف الرسوم ) بأنها مبالغ تحصلها الدولة من بعض األفراد مقابل خدمات من نوع خاص 

)الرسوم القضائية، :ر منها على سبيل المثالتؤديها لهم أو مزايا تمنحها لهم (.وللرسوم عدة أنواع نذك
الرسوم الجامعية، رسم تسجيل الملكية العقارية، والرسوم المفروضة على بعض النشاطات كالصيد 

 وغيرها(.
  (1): هي من التعريف السابق، يتضح أن الرسم يتميز بخصائص ثالث،

طلب خدمة معينة وعند حصوله على  الفرد له حرية االختيار في أنالصفة النقدية للرسم: وتعنى  (1)
 الخدمة المطلوبة من إحدى الهيئات العامة يدفع مبلغ نقدي مقابل ذلك.

 .تؤدي له الخدمة التيالصفة اإلجبارية : يقوم الفرد المستفيد من الخدمة بدفع قيمة الرسم جبرًا للهيئة ( 2)
انوني للرسم من حيث تحديد مقداره عنصر الجبر واضحًا في استقالل تلك الهيئة وضعها الق أنويبدو 

 وطريقة تحصيله.
جانب النفع العام. تتميز هذه الخدمة بوجه عام بأن النفع الذي يعود من  إلىتحقيق النفع الخاص  (3)

تدفع  التيالرسوم  أنأدائها ال ينحصر في الفرد وإنما يتعدى ذلك لصالح المجتمع بأكمله، حيث يالحظ 
 فق العامة إنما يقصد بها تحقيق النفع العام.نظير خدمات تؤديها المرا

 ويمكن التفريق بين الرسم وبعض اإليرادات األخرى من عدة أوجه، منها :

                                                 
 (135(، ص)1ط)(، 1971الي، دار النهضة العربية، القاهرة )زين العابدين ناصر، علم المالية والتشريع الم1
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تؤديها الحكومة مقابل كل منهما  التيالرسم والثمن العام : من حيث طبيعة الخدمات   (أ)
لجميع األفراد الذين للثمن العام : تؤدي الخدمات دون أي قيود  االختالف. فبالنسبةيختلف تمام 

 الرسم فهو مقابل خدمات من نوع خاص ومثال ذلك: وأما ثمنها.يكونون على استعداد لدفع 
 خدمات تتطلب توافر شروط معينة كالتعليم. -

 خدمات تستوجب تقييد حرية األفراد من مزاولة بعض األنشطة كتجارة السالح. -

الضريبة تدفع دون مقابل وهي  هو أن،الفرق بين الرسم والضريبة  الرسم والضريبة:  (ب)
 في حين أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة تقدمها الحكومة لألفراد بناءًا على طلبهم. ،إجبارية

 ( الضرائب2-2)

تعتبر الضرائب العامل الرئيس في تمويل الموازنة العامة ، فهي تهم القطاع العائلي وقطاع 
فعلى صعيد القطاع العائلي فإن األفراد يهتمون  .حكوميوالقطاع ال ،األعمال واالقتصاد واالستثمارات

وعلى عدد ساعات عملهم بالزيادة أو  ادخارهمبالضريبة ألن لها تأثير على مستوى معيشتهم وحجم 
 النقصان.

صعيد األعمال واالستثمار فلها تأثير على حجم األرباح، وبالتالي على حجم االستثمار على  اما
 وكيفية االستفادة من الحوافز التشجيعية في مجال اإلعفاءات الضريبية.وتوجيهه نحو مجال معين 

العامة لتمويل النفقات العامة،  اإليراداتوهي تهم القطاع الحكومي ألن لها تأثير كبير على حجم 
وعلى مدى تحقيق العدالة وتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع وتوجيه االقتصاد والتنمية االجتماعية 

 ة.واالقتصادي
ويتمثل في مجموعة القواعد القانونية والفنية  ،وينظر للضريبة من خالل مفهومين أحدهما ضيق

ويتمثل في العوامل والعناصر االقتصادية والفنية ، وثانيهما واسع  .تمكن من االستقطاع الضريبي التي
 نظام ضريبي معين. إلىيؤدي تفاعلها معًا  التي

ولذلك فإن دراسة الضرائب تتناول  .العامة اإليراداتين مصادر لهذا نجدها تحتل مكان الصدارة ب
تم تخصيص المبحث التالي من هذا الفصل  نسبة لذلك ، فقدجوانب متعددة ينبغي اإللمام بها جميعًا. و 

 للحديث عنها بشكل مفصل.
 ( الغرامـات2-3)

نية. فاألصل في الغرامة الغرامة عبارة عن عقوبة مالية رادعة، تفرض على مرتكبي المخالفة القانو 
ع التوفيق في شرّ الف المُ ح المالية. وكلماحصيلتها كمورد من الموارد  إلىإذن هو توقيع الجزاء دون النظر 
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كلما قلت عدد المخالفات المرتكبة ،فرض وتطبيق الغرامات الرادعة على مرتكبي المخالفات القانونية 
 خالل السنة، وقلت حصيلتها المالية.

على  ة أخرى، فإن ازدياد حصيلة الغرامات المالية واتخاذها صفة التكرار والدورية لدليلٌ ومن ناحي
اعتبار المبالغ المفروضة في  إلىبعض العلماء يميل  أنفشل المشرع في فرض الغرامات الرادعة، حتى 

 هذه الحالة ضريبة وليست غرامة.
يصعب معها االعتماد عليها في  نظام الغرامات الناجح يتميز بعدة خصائص أنمن هنا يتضح 

فحصيلة الغرامات غير ثابتة ويصعب التنبؤ بها نظرًا الرتباطها بالمخالفات  ،تحويل النفقات العامة
وحصيلة الغرامات عادة ضئيلة وتزداد ضآلتها كلما ازداد قانون العقوبات  كما أن القانونية وجودًا وعدمًا.

 (1).قربًا من تحقيق الهدف من وجوده
  أو )التحسين( اإلتاوات( 2-4)

هي ) مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه بعض األفراد من طبقة مالك العقارات نظير  األتوة
عمل عام قصد به مصلحة عامة تعود عليهم، عالوة على ذلك بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع القيم 

 (2).الرأسمالية لعقاراتهم (
وذلك لتغطية تكاليف  ،إجباري تفرضه الدولة على بعض رعاياها) بأنها اقتطاع  األتوةكما تعرف 

 (3).تقوم بها لبعض الممتلكات بهدف تحقيق النفع العام ( التيالتحسينات 
أصحاب العقارات واألراضي مقابل النفع الخاص  علىرضها الدولة فكذلك هي ) فريضة نقدية ت

 (4).مال ذات نفع عام (الذي يعود على عقاراتهم أو أراضيهم نتيجة قيامها بأع
حيث تقوم الدولة بتنفيذ الكثير من المشروعات ذات النفع العام مثل شق الترع وتنظيم المدن 

ويترتب على تنفيذ هذه المشروعات نفع عام يعود على جميع أفراد المجتمع . وإنشاء الشوارع والميادين 
مع. فإذا ما قامت الدولة بإنشاء شارع وإلى جانب ذلك نفع خاص يعود على فريق معين من أفراد المجت

نفع عام  إلىيؤدي فإن ذلك مناطق غير مستقلة  أوضاحية حديثة  إلىجديد أو توصيل مياه أو كهرباء 
تضفي على األراضي  أنهذه األعمال العامة في شأنها  وتحسينها. وكليتمثل في تعمير هذه المناطق 

                                                 
 .(107(، ص)1)ط(، 1987د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ االقتصاد العام، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية )1

 (.95المرجع السابق، ص) (2)

 (.87ط(، ص )د.(، 1982على لطفي، اقتصاديات المالية العامة، مكتبة عين شمس، القاهرة ) (3)

 .(38ص) )د. ط(،(،1986اإلسكندرية ) ،عبد الحميد القاضي، اقتصاديات المالية العامة، مطبعة الرشاد  (4)
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بها من قبل، فإذا ما أراد مالك العقارات أو األراضي الواقعة الواقعة في هذه المنطقة قيمة لم تكن تتمتع 
 التيفي هذه المنطقة بيعها فال شك أنهم سيحصلون على أسعار مرتفعة لممتلكاتهم نتيجة هذه التحسينات 

 أضيفت.
قامت بتنفيذها هي السبب المباشر لهذه الزيادة الرأسمالية في  التيولما كانت هذه األعمال العامة 

أدتها لطبقة المالك  التيتحصل الدولة على مقابل لهذه المنافع  أنالعقارات، فإنه من الطبيعي قيمة 
 أحيانًا. ( أو ) تحسين ( أتأوهالعقاريين. وهذا المقابل هو ما يسميه علماء المالية ) 

 المطلب الثالث : اإليرادات االئتمانية 

 ( القروض 1 -3 )

نفاق مبالغ كبيرة في وجه محدد من وجوه اإلنفاق العام ال تسمح إلكثيرة  تحتاج الدولة في أحيان   
القرض العام كوسيلة تحصل من  إلىوبخاصة الضرائب بتمويلها. لذلك تلجأ ، ية داياالعت اإليرادات

يعتبر القرض مورد من موارد الدولة االستثنائية على الرغم من ولهذا  خاللها على الموارد المالية الالزمة.
 وتلجأ إليه السلطات العامة عادة لمواجهة الظروف الطارئة. ،تسم بالدورية واالنتظامأنه ال ي

تحصل عليها الدولة من الغير، مع التعهد بردها  إليه  التييمكن تعريف القروض بأنها ) المبالغ 
 ،حالتين القرض العام في إلىوتلجأ الدولة  (1).مرة أخرى عند حلول ميعاد استحقاقها وبدفع فوائد عنها (

  (2): هما
 .ن المعدل الضريبي قد بلغ حجمه األمثلو عندما تبلغ الضرائب حدها األقصى، حيث يك (1)

مزيد من  إلىالمقدرة التكليفية القومية قد استنفدت بحيث ال يعد ممكنًا لجوء الدولة  أنوهذا يعني 
 يشة.الضرائب، وإال كان سلوكها هذا مهددًا للنشاط االقتصادي ومستوى المع

ال يعطله استنفاد المعدل الضريبي للمقدرة  –في هذه الحالة  –القروض  إلىاللجوء  أنغير 
التكليفية القومية، ألن ذلك ال يعني استنفاد المقدرة المالية لالقتصاد القومي لجميع مصادره، حيث يبقى 

لوسائل النقدية )اإلصدار النقدي ا إلىالقروض العامة لتغطية نفقاتها العامة أو  إلىتلجأ  أنبإمكان الدولة 
 الجديد(.

من قبل بلوغ مستوى الحالة السابقة،  حتى كون للضرائب ردود فعل اجتماعية عنيفةتعندما  (2)
يد قدرة الدولة على استخدامها. وعندئذ يصبح قللضرائب حدودًا اقتصادية واجتماعية ت أنيعنى هذا  و

                                                 
 (.239، ص)مرجع سابقد. سوزي عدلي ناشد، 1

 (.67، )ابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتاب للنشر والطباعة، الموصل، )د.ت( )د.ط(جند. طاهر ال (2)
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تعجز الضرائب القيام بها، وبالتالي فإن عبء  التيدخرات القرض وسيلة فعالة بيد الدولة لتجميع الم
تمويل النشاط العام يصبح موزعًا بين المقرضين والمكلفين بداًل من قصره على فئة مكلفي الضرائب فقط. 

وإنما هي أداة فعالة  ،مورد غير منتظم لتمويل النفقات العامة اوعند ذلك ال تقتصر أهمية القروض بأنه
 .اسة المالية، وبالتالي االقتصاديةمن أدوات السي

 (1):خصائص القرض العام( 3-1-1)
يتم إبرام القرض بصورة اختيارية، فالدولة لها كامل الحرية في طلب الحصول على القرض   (1)

 الجهة المقرضة لها الحرية في منح القرض أو عدمه. أنمن عدمه، كما 
تدفع بشكل نقدي بأي عملية  أن والشائع في القروض .يدفع القرض بشكل مبلغ من المال (2)

 كانت ويصل للخزينة بالشكل النقدي.
الجهة المقرضة مع الفوائد المستحقة تبعًا لشرط االتفاق، ولهذا  إلىتتعهد الدولة برد القرض  (3)

 يطلق على القرض )ضريبة مؤجلة(.
 توافق السلطة التشريعية على القرض. أنيجب  (4)
 :( أنواع القروض3-1-2)

وهي القروض من حيث حرية المكتتب، والقروض من ، ثالثة أنواع رئيسة  لىإتنقسم القروض 
 رة السداد، والقروض من حيث المصدر.تحيث )المدة( أو ف

يمكن تقسيم القروض من حيث حرية المكتتب فيها  :تقسيم القروض من حيث حرية المكتتب (1)
 : إلى

د والهيئات العامة والخاصة الوطنية يكتتب فيها األفرا التي: وهي القروض قروض اختيارية )أ(
 طواعية.

يكتتب فيها األفراد والهيئات العامة والخاصة  التي: وهي تلك القروض قروض إجبارية )ب(
 الوطنية جبريًا، علمًا بأن هذا النوع من القروض يكون داخليًا فقط.

 : إلىوتنقسم  . تقسيم القروض من حيث المدة أو فترة السداد( 2)
( سنوات، وتلجأ لها الدولة لمعالجة العجز 5: وفترة سدادها ال تزيد عن )قصيرة األجلقروض  )أ(

 في الموازنة ولها صورتان:

                                                 
 (.69، ص)المرجع السابق(1)
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متأخرة  اإليراداتوهنا يكون ميزان الميزانية متحققًا، لكن بعض  .األولى : حالة العجز النقدي 
 تصدر الدولة قروضًا قصيرة األجل تسمى )سندات القصيرة(. لذلك
 لذلكالعامة.  اإليراداتفي هذه الحالة تزيد النفقات العامة عن  .العجز المالي  حالة :يةالثان

تصدر الدولة قروضًا قصيرة األجل لفترة أطول من األولى وتسمى )سندات غير العادية(، ويتميز 
 هذا النوع من القروض بالسيولة وقلة عنصر المخاطرة لكنها تزيد أحيانًا من مشكلة التضخم.

 ( سنوات.10) إلى( 5: وتتراوح مدتها من )قروض متوسطة األجل ()ب
وغالبًا ما تتخذ آجال . ( سنوات10تزيد مدتها عن ) التي: هي تلك  قروض طويلة األجل )ج(

وكذلك طبيعة المشاريع  ،تحتاج فيها الدولة لألموال التيأي المدة  ،القروض حسب حالة السوق 
 مالي.المعنية بالقروض ومركز الدولة ال

 (1) :تقسيم القروض من حيث مصدرها (3)
 .تصدرها الدولة داخل حدودها اإلقليمية ( التي) وهي تلك القروض  القروض الداخلية )أ(

تحصل عليها الدولة من طرف األشخاص الطبيعيين والمعنويين  التي)هي القروض  آخروبمعنى 
 يزيد وال ينقص في الثروة الوطنية، كما المقيمين داخل إقليم الدولة (. وهذا النوع من القروض ال

 إعادة توزيع الدخل. إلىوإنما يؤدي فقط  ،ال يؤثر على سعر الصرف وال على ميزان المدفوعات
تصدرها الدولة خارج حدودها اإلقليمية أي  التي: وهي تلك القروض القروض الخارجية )ب(

طبيعي أو معنوي أو المؤسسات ل عليها من الخارج سواء كانت حكومات أجنبية أو شخص تحص
وتلجأ إليها الدولة بسبب نقص المدخرات الوطنية .الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي 

 أو عجز في ميزان المدفوعات، وهي على عكس القروض الداخلية من حيث أنها :
o لسداد.تؤثر في الثروة الوطنية بالزيادة عند اإلصدار غير أنها تؤثر بالنقص عند ا 
o .تحسن من سعر الصرف وحالة ميزان المدفوعات عند االصدار ولكنها تعمل العكس عند السداد 
o  تدخل الجهة الدائنة في شئون الدولة المدينة، سواء كانت هذه  إلىيؤدي  أنالقرض الخارجي يمكن

 الجهة إحدى الدول األجنبية أو منظمة دولية.
 ( عملية اإل دار النقدي3-2)

                                                 
 243، ص)مرجع سابق، ناشدد. سوزي عدلي  (1)
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تمارس السلطة النقدية باختالف التنظيم القانوني للفعاليات االقتصادية والمالية  التيارة تختلف اإلد
تنقسم االيرادات و  (1).في دول العالم، ولكنها تنحصر بصورة عامة في المصرف المركزي والخزينة العامة

 قسمين: إلىالنقدية للدولة 
تصدرها الدولة لتأمين المال الالزم  أن األصل في سندات الخزينة.القسم األول : سندات الخزينة 

لنفقاتها العاجلة ريثما تتم جباية الضرائب والرسوم، وهي بمفهومها ليست موردًا جديدًا أو إضافيًا. وقد كان 
ستدخل الخزينة العامة، حيث  التي اإليراداتما تصدره الدولة من هذه السندات بوجه اإلجمال ال يتجاوز 

شراء السندات  أن كما الغ المقدرة في الموازنة على تسديد قيمة سندات الخزينة.تعمل عند تحصيلها للمب
مؤقتة ناجمة عن تمويل  إيراداتيكاد يقتصر على المصارف، لذلك اتصفت سندات الخزينة بأنها 

لكن بعد ذلك لم يعد شراء السندات مقتصرًا على المصارف، بل شارك الجمهور في شرائها وإن  .مصرفي
صارف هي العميل الرئيس لها. كما أنها لم تعد إيرادًا مؤقتًا ال يتجاوز حده األقصى ما ستجبيه بقيت الم

 ،عامة. بل أصبحت السندات موردًا جديدًا هو أقرب للقروض العامة القصيرة األجل إيراداتالدولة من 
مدتها،  انتهاءدها عند ولكن هذه القروض قد تصبح خطرًا على الدولة فيما إذا لم يقبل الدائنون على تجدي

المال كما في األزمات االقتصادية عندما  إلىوغالبًا ما يطلب الدائنون ذلك عندما تكون الدولة بحاجة 
تضعف الثقة في الحكومة. وكثيرًا ما تتجنب الحكومات هذه المخاطر بأن تحول سندات الخزينة قصيرة 

 (2).ديون طويلة األجل إلىاألجل 
فكانت الدولة تستفيد ، كان النقد قديمًا يقتصر على النقد المعدني .  ار النقدالقسم الثاني : إصد

بصكها العملة المعدنية من الفارق بين قيمة النقد الحقيقية وقيمتها االعتبارية، ولكن موردها من ذلك 
ل أصبح ضئياًل حتى ظهر النقد الورقي اإللزامي واحتكرت الدولة حق إصداره فأصبح بإمكانها الحصو 

تتولى التسليف والرهن العقاري  التي االدخارعلى موارد طائلة بوسائل متعددة أهمها إنشاء صناديق 
وإنشاء هيئات تتولى التأمين بأنواعه ومراقبة حركة التسليف والتداول النقدي بواسطة البنك المركزي التابع 

 ثناء الحرب العالمية الثانية.لجأت إليها عدة دول أ التيللدولة. وأخيرًا إصدار األوراق النقدية 
تصدر أوراقًا نقدية  أنفالدولة إما ، لعل المهم هنا هو الوسيلة األخيرة للحصول على موارد نقدية 

جديدة في حالة األزمات والحروب والعجز عن سداد النفقات الكبيرة الواجبة عليها وتفرض على المواطنين 
 أنوإما  يكون لهم الحق في إبدالها بعملة ذهبية. أنها دون يكونوا ملزمين بقبول أنتداولها، أي بمعنى 

                                                 
 .(50(، ص)1ط)(، 1995حسين سلوم، القانون المالي والضريبي، دار الفكر اللبناني، بيروت )( 1)

 .(52، ص)المرجع السابق(2)
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تخفض قيمة نقدها الورقي بالنسبة للذهب فتربح الفرق بين قيمة احتياطها من الذهب قبل التخفيض و 
التضخم النقدي وارتفاع  إلىالوجهة االقتصادية، تؤدي الطريقة األولى  التخفيض. ومنبعد  القيمة

الحالتين ضعف القوة الشرائية للورق النقدي المتداول وازدياد األزمة تعقيدًا، والنتيجة في  .األسعار
الذين يتحملون الخسارة هم أصحاب الرواتب واألجور والمتقاعدون، أي أصحاب الدخول  أنخصوصًا 

 (1).الثابتة
اكر لكسب نوع من أنواع القمار, وهي مسابقة يشتري فيها الناس تذ) :((Lottery ( اليانصيب العام3-3)

في معظم أنواع اليانصيب يشتري الناس تذاكر مرقمة من بائعين معتمدين، أو و  (2)(.مبالغ كبيرة من المال
من آالت بيع التذاكر، ويتم تحديد األرقام الفائزة في سحب عام يتم بطريقة عشوائية. وتقوم دول كثيرة 

 30نجد في الواليات المتحدة نحو حيث على سبيل المثال،  بإصدار يانصيب قومي وسيلة لزيادة دخلها.
 .والية، فضاًل عن واشنطن جميعها تتعامل باليانصيب، حيث تضاف الحصيلة إلى ما يجمع من ضرائب

حصيلة اليانصيب العام تعد أحسن المصادر لتمويل النفقات العامة  أنيرى بعض علماء المالية 
االشتراك  إلىالكثير من األفراد يميلون بطبيعتهم  أن إلىويستند هذا الرأي  .وأقلها عبئًا على أفراد المجتمع

يانصيب عام    في المراهنات وألعاب اليانصيب، وأنهم سيقومون بإشباع ميولهم سواء أصدرت الحكومة 
تقوم الدولة بإصدار أوراق يانصيب فتحصل بذلك على  أنمن األفضل  أنلذلك يرون  ه.أم لم تصدر 

إنفاق أكثر رشدًا  إلىويل نفقاتها العامة وتكون بذلك قد حولت هذه األموال أموال بعض )المراهنين( لتم
مستبعد من قائمة مصادر  اإليراداتهذا النوع من  أن إلىمن اإلشارة  بالفائدة. والبدويعود على المجتمع 

قوله ل مٌ وهم محر  (3).عالية إيراداتفي الدول اإلسالمية، وال يجوز اللجوء إليه مهما سجل من  اإليرادات
اُب و اأْل ْزالُم ِرْجٌس ِمْن ع م ِل الشَّ  ْيِسُر و اأْل ْنص  ْمُر و اْلم  ا اْلخ  ا الَِّذين  آم ُنوا ِإنَّم  لَُّكْم تعالى: )ي ا أ يُّه  ْيط اِن ف اْجت ِنُبوُه ل ع 

.) (4)ُتْفِلُحون 
 

 :التحريمووجه  
 خسارة الكثير ليربح القيل وهذا وجه المقامرة المحرمة. (1)
 التردد بين الربح والخسارة. (2)
 قائم على الحظ والمصادفة . (4)

                                                 
 .(390، ص)مرجع سابقد. حسن عواضه،  (1)

(2)  http://ar.wikipedia.org/wiki/م.2012 /30/8. بتاريخ  يانصيب 

 .(109، ص)مرجع سابقد. حامد عبد المجيد دراز،   (3)

 .(90)المائدة، اآلية (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/يانصيب


 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 28

 اآلتي:( ب -1العامة في الشكل ) اإليراداتومما سبق، يمكن تلخيص مجمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ب  -1شكل رقم )

 مصادر اإليرادات العامة في الدولة
 

 

لثالثة السابقة ) تدخل تحت أي بند من البنود ا التيوهناك بعض مصادر اإليرادات العامة 

 االقتصادية، السيادية، االئتمانية( وهي :

قد تتلقى بعض الحكومات وخاصة دول العالم الثالث من حين  المنح واإلعانات األجنبية: (1)
قد تكون نقدية في صورة عمالت قابلة ، فقد تتخذ أشكااًل متعددة  التيخر بعض المنح واإلعانات أل

 سلع استهالكية وإنتاجية.للتحويل، أو عينية في صورة 
 مواطنيفي صورة خدمات متمثلة في إيفاد الخبراء والفنيين والمدربين من  احياناً  قد تأتي المنحة

الدولة المانحة لتقديم خبراتهم وخدماتهم للدولة الممنوحة، كأن تكون مخصصة للمساهمة في برامج محو 
وقد تمنح هذه اإلعانات دون تخصيص لبرامج .اريخية الت اآلثاراألمية، ومعالجة الجفاف أو مشروع إلنقاذ 

 أو مشروعات معينة. وقد تكون المعونة الخارجية مشروطة بشرط الشراء من الدولة المانحة.
وغالبًا بعمالت  اإليراداتالمنح واإلعانات تمثل للدولة الممنوحة مصدرًا من مصادر  أنورغم 

دًا ال يمكن للدولة الممنوحة االعتماد عليه، حيث تلعب قابلة للتحويل، إال أنها بطبيعتها تمثل حدو 
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العالقات السياسية بين الدول المانحة والممنوحة دورًا رئيسًا في تحديد حجم المنح واإلعانات الخارجية 
 (1).ومعدل تدفقها

 الهبات والهدايا: (2)
وينظر  .فقات العامةقد تتلقى الحكومات الهدايا والتبرعات من مواطنيها للمساعدة في تمويل الن

يتهرب من  أنهذه التبرعات كانت في األصل ضرائب مستحقة على الممول ولكنه استطاع  أن إلىكثيرًا 
 (2).أدائها في حينها، ثم سارع بإرسالها في صورة تبرعات

 اختصت بها الدول اإلسالمية دون غيرها ، ومنها: التيباإلضافة إلى بعض اإليرادات 

 الزكاة: (1)
ال ة  و آُتوْا الزَّك اة ...( رضتفُ   (3).الزكاة في السنة الثانية من الهجرة لقوله تعالى : )... و أ ِقيُموْا الصَّ

تبيانًا لهذه المسئولية الملقاة على عاتق ولي األمر، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يباشر 
ختلف ديار اإلسالم يعلموا الناس أحكام الزكاة م إلى الجبأةبنفسه الجوانب التنفيذية لهذه الفريضة، فأرسل 

 وشروطها ومقاديرها وليجمعوا الزكاة ويوزعوها على مستحقيها.
واستمر الوضع على هذا الحال حتى زحفت جيوش االستعمار على الدول اإلسالمية، وتوقفت 

 الفرد. مسئولية الحاكم في إقامة أركان الدين، وإن لم تتوقف حتى في أحلك العصور مسئولية
بدأت نهضة جديدة تطالب الحاكم المسلم بأن ، فلما استعادت معظم الدول اإلسالمية استقاللها 

ينظر إليها من منظور  أنالمطالبين بإحياء ركن الزكاة أرادوا  أنإال  يسترد مسئولياته إلقامة أركان الدين.
لحياة بجوانبها االقتصادية طرأت على قطاعات ا التيمعاصر يأخذ في االعتبار كل تلك التطورات 

 واالجتماعية والسياسية.
 األولوتشعبت المحاوالت لتحقيق هذا الهدف وتبلورت هذه االتجاهات جميعها في مؤتمر الزكاة 

(. وظهرت في أبحاث هذا المؤتمر ومناقشاته العديد من اآلراء م1984الذي عقد في الكويت في العام )
 (4)من بينها : التي

                                                 
(، 1ط) (،2003عادل فتح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ) (1)

 (.164ص)

 (.166المرجع السابق، ص) (2)

 .(83سورة البقرة، اآلية : ) (3)

 (.222، ص)مرجع سابقد. حامد عبد المجيد دراز،  (4)
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ع يتتولى بنفسها جمع الزكاة على جم أنن على جميع الحكومات في الدول اإلسالمية أنه يتعي )أ(
 األموال الظاهرة والباطنة وصرفها على مستحقيها.

 ال الضرائب.جيتم تنظيم الزكاة وجبايتها وفقًا للتنظيم الفني المتبع حاليًا في م أن )ب(
ة تفرض عليها الزكاة لكي تزيد الجدد الستحداث أوعية جديد همم المجتهدينتحفز  أن )ج(

 الحصيلة بما يمكن الدولة من مواجهة متطلبات االنفاق العام في الدولة المعاصرة.
مرة أخرى الستحداث تفسيرات جديدة لمصارف الزكاة بحيث  همم المجتهدين الجددتحفز  أن )د(

 تتوسع لتغطي جزءًا كبيرًا من صور اإلنفاق العام.
 عن الضريبة. تغني بالزكاةسي أن )ه(

الدولة،  إيرادات ضتحفي إلىيؤدي استبدال نظام الضرائب المعاصرة بنظام الزكاة  أنوخوفًا من 
 أنضرورة  إلىلتوجه متطلبات اإلنفاق، فقد اهتدى الباحثون  اإليراداتمزيد من  إلىونظرًا لحاجة الدول 

 التيات االقتصادية واالجتماعية و استجدت مع تطورات النشاط التييعاد النظر في صور الثروة والدخل 
في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليشحذوا هممهم تخريجًا  –حسب رأيهم  –لم تكن موجودة 

 (1).للنصوص الفقهية وتأوياًل لها حتى يخضعوا هذه الصور الحديثة للزكاة
اق في الدولة وكانت صور اإلنف . ولما كانت مصارف الزكاة محددة شرعًا بنص القرآن الكريم

العديد من أوجه اإلنفاق، فال مخرج من  إلىالمعاصرة ال تقتصر على هذه المصارف الثمانية بل تتعداها 
 هذا في رأيهم إال بإعادة النظر الستحداث تفسيرات جديدة لمصارف الزكاة.

لك إال أنها مع ذ،العامة في الدولة اإلسالمية  اإليراداتعلى هذا تعتبر الزكاة من مصادر 
ا لقوله تعالى ) مشروطة بشرط إنفاقها على مصارف الزكاة ل ْيه  اِمِلين  ع  اِكيِن و اْلع  ق اُت ِلْلُفق ر اِء و اْلم س  د  ِإنَّم ا الصَّ

ًة ِمن  َّللاَِّ  ِبيِل ف ِريض  ِ و اْبِن السَّ ِبيِل َّللاَّ ِفي س  ِفي الرِّق اِب و اْلغ اِرِمين  و  لَّف ِة ُقُلوُبُهْم و  ِكيٌم( و اْلُمؤ  ِليٌم ح  َّللاَُّ ع  ومن  (2).و 
مصارف الزكاة الثمانية هي أيضًا من مجاالت اإلنفاق العام للدولة ألنها  أنجهة أخرى فال جدال في 

 . طي جانبًا من النفقات العامةغت
 األصل في الغنيمة أنها غنيمة حرب أو ما يستولى عليه المسلمون من مغانم  (3):والفيءالغنائم  (2)

                                                 
 .(230، ص)المرجع السابق1

 ( .60، اآلية )التوبةسورة  (2)

 (.50(، ص)1، ط)1997مي للبحوث، جدة سعد بن حمدان اللحياني ، الموازنة العامة في االقتصاد اإلسالمي، المعهد اإلسال (3)
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ية الغنائم قد نزلت بعد معركة آ أنوالثابت  .سالح ، مال ، ... الخ( نتيجة انتصارهم على العدو) ال
ْيء  ... ( ِنْمُتم مِّن ش   (4).بدر لقوله تعالى : )و اْعل ُموْا أ نَّم ا غ 

وقد كان منها )فدك( وأموال بني  ،من غير قتال أو قهر للمسلمينفهو ما وصل  الفيءأما 
في شأن بني النضير لقوله تعالى  الفيءوقد نزلت آية . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النضير خالصة ل

ُسوِلِه ِمْنُهْم ...( ل ى ر  ا أ ف اء َّللاَُّ ع  م   (5) .)و 
كمصدرين لاليرادات في الدولة اإلسالمية قد  والفيءالغنيمة  أنفال شك  ،ومهما يكن من أمر   

 وذلك نسبة لواقع الدول االسالمية اليوم. رةا في األزمنة المعاصمحلت أهميتهضما
 ( الصدقات التطوعية:3)

 فلقد .عينيةكانت الصدقات التطوعية تمثل إيرادًا للدولة اإلسالمية سواء كانت في صورة نقدية أو 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحث أصحابه رضوان هللا عليهم على التصدق والبذل، ومن ذلك أنه 

 إلىمن مضر حفاة عراة فتغير وجهه وقام يدعو الناس  رجاللرسول صلى هللا عليه وسلم ا إلىجاء 
ل فقال عليه السالم : ) من سنه في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من بالبذالصدقة فتتابع الناس 

ليست  عرفت واستخدمت في الدولة اإلسالمية ولكنها التي اإليراداتوهناك أنواع من  (1) .عمل بها (
خاصة بها لذلك لم يأت ذكرها في هذا المجال، حيث هناك الجزية والخراج وعشور التجارة والعشور على 

 بعض األراضي الزراعية وكلها أنواع من الضرائب.
وهناك تركة من مات من  وهناك الضوائع وهي كل مال ال يعرف مالكه فتؤول ملكيته لبيت المال.

 (2).تستخدمه كافة الدول المعاصرة اإليراداتوهذا النوع من  غير وارث فتؤول تركته للدولة،

                                                 

 (.41سورة األنفال، اآلية ) (4)

 (.6سورة الحشر، اآلية ) (5)

باب الحث على )( ، كتاب الزكاة 2مسلم ، االمام ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ، )ج (1)
 (. 705)  ( ، ص1)ط،  1955، دار احياء الكتب العربية ، بيروت  (الصدقة

 .(52، ص)مرجع سابقاني، يسعد بن حمدان اللح (2)
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 اإليرادات الضريبية ماهية :الثالثالمبحث 

تعتمد عليها الدولة في مواردها سواء لتغطية  التي اإليراداتالضريبية من أهم  اإليراداتتعتبر 
كون الضرائب من  إلىفة إضا،نفقات التشغيل الحكومي أو لتمويل المشروعات االقتصادية االستثمارية 

كما تقابل  .تستخدمها الدولة لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التيأهم الوسائل 
المخطط ومتخذ القرار عند صياغة أي سياسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في معناها الواسع مشكالت 

 التيالضرائب من أهم األدوات المالية المهمة و  أن تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، حيث التيالتمويل 
 يمكن استخدامها ببراعة في توجيه النشاط االقتصادي واالجتماعي من الدولة بالشكل المطلوب.

 اإليراداتحيث تساهم ، الدولة في الموازنة العامة  إيراداتكما تعتبر الضريبة بند مهم من بنود 
تهتم  أنة مساهمة ال يمكن اإلقالل من شأنها، مما يجب على الدول الضريبية في الموازنة العامة للدول

الضريبية وسهولة توظيفها التوظيف األمثل لخدمة السياسة االقتصادية في المجتمع، وبالتالي  باإليرادات
من  التيتعتبر الحصيلة الضريبية مورد مالي ال غنى عنه وذلك لمواجهة األزمات المالية واالقتصادية 

المالية عصب الحياة الذي يجعل الدول بكافة  اإليراداتتتعرض لها الدولة، حيث تعتبر  أن الممكن
 مؤسساتها على ممارسة أعمالها المختلفة والمقدمة لألفراد في المجتمع.

الضريبية تعتبر من المصادر الرئيسة بل من أهم  اإليرادات أنوقد أجمع علماء المالية العامة 
الضرائب أداة فعالة في يد الدولة للتأثير على النشاط  أنوازنة العامة باعتبار المصادر في تمويل الم

 ال تتمتع بهذه الخاصية. التياالقتصادي على خالف المصادر األخرى 
بلغت  "الرأسمالية المتقدمة ةالدول"فعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكية وهي تمثل 

 "دولة نامية متقدمة"وفي جنوب أفريقيا وهي  .العامة اإليرادات%( من 92) فيها الضريبية اإليراداتحصة 
، فقد "الدول النامية"تمثل  التيالعامة. أما الهند  اإليرادات%( من 90)فيها الضريبية  اإليراداتبلغت 

 العامة. اإليرادات%( من جملة 78الضريبية بمتوسط بلغ ) اإليراداتأسهمت 
تختلف غير الضريبية  باإليراداتالضريبية مقارنة  اإليراداتنسبة  نأالدول العربية، نجد  فيو 

الغير  اإليراداتتعتمد على  بحسب الموارد التي تعتمد عليها الدولة، فنجد أن بعض الدول العربية النفطية
ة الضريبي اإليراداتمتوسط  أنالضريبية، ففي األردن مثاًل نجد  اإليراداتة أكثر من اعتمادها على يضريب

كذلك في  .%(66غير الضريبية )ال اإليرادات%( بينما بلغت 34( بلغ )م2006 – 2003خالل األعوام )
%( 75.07%( مقارنة مع )24.93) تالضريبية لنفس األعوام بلغ اإليراداتحصيلة  أناليمن نجد 

 .لاليرادات غير الضريبية
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-2003)     الل األعوام من الضريبية خ اإليراداتأما في سوريا ولبنان ومصر، فبلغ متوسط 
بلغت  التيغير الضريبية ال باإليرادات% ( على التوالي مقارنة 65% ، 74% ، 73هي )  م(2006

العامة لليمن  اإليرادات%( من 75) أن% ( حيث يتبين 35% ، 26% ، 27نسبتها خالل نفس األعوام )
ويمكن  .ضريبة إيراداتومصر وهي  العامة في سوريا ولبنان اإليراداتهي غير ضريبة، بينما معظم 

االستنتاج من هذه الفروقات أنه بوسع بعض الدول مثل اليمن واألردن تفعيل األداء الضريبي كمصدر 
 (1) للتنمية.

 المطلب األول : مفهوم الضريبة

 تعتمد عليها الدولة. التيالعامة  اإليراداتتعتبر الضريبة في عصرنا الحالي من أهم أنواع 
 ضريبة وخصائصها والقواعد األساسية لفرضها تعريف ال (1-1)

 :أواًل : تعريف الضريبة وخصائصها
وضرب  .ل الفقهي : تعني الخراج المضروب، أي المثبت والمقدرعما)الضريبة( في اللغة واالست

مصطلح )ضريبة(  أنويالحظ  .ها ضرائبمعالجزية : أي إثباتها وتقديرها، ويسمى المأخوذ ضريبة وج
مال في كالم الفقهاء. وفي مصنفاتهم )الكلف السلطانية( و )النوائب( و )الوظائف( و قليل االستع

من  بدفعهومرادهم بذلك المقدار من المال الذي تلزم الدولة األشخاص  )الخراج( وغيرها من المسميات.
 أنعية دون أجل تغطية النفقات العامة للدولة وتحقيق تدخلها في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتما

 يقابل ذلك نفع معين لكل ممول بعينه.
 أنتستقطع من وعاء الضريبة، وهذا السعر قد يكون نسبيًا، بمعنى  التية بسنيقصد )بالضريبة( ال

تغير في قيمة الوعاء المفروض عليه التفرض الضريبة بسعر واحد بصرف النظر عن العوامل األخرى، ك
 (2).الضريبة

ددت تعاريف ومفاهيم الضريبة، لذلك من الصعب إعطاء تعريف واحد لها فقد تع، أما اصطالحًا 
لدور الضريبة المالي واالجتماعي والسياسي  ذلك ويعود ،بسبب اختالف اآلراء لدى العلماء االقتصاديون 

 واالقتصادي. ولذلك يمكن تقديم تعاريف مختلفة للضريبة.
برًا من األفراد بدون مقابل بهدف تمويل فالضريبة هي فريضة مالية نقدية تستخدمها الدولة ج

  (3).نفقاتها العامة وتحقيق األهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية
                                                 

 (.66(، ص)1، ط)2002د. حسين العمر، مبادئ المالية العامة، مكتبة الفالح، الكويت 1

 .(231(، ص)1ط) ،2006د. جمال عبد الناصر، المعجم االقتصادي، دار أسامة للنشر، عمان،  (2)

 (. 91) ، صابقمرجع سد. حامد عبد المجيد دراز،  (3)
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كما يعرفها أساتذة الفكر المالي بأنها ) فريضة نقدية تقتطعها الدولة، أو من ينوب عنها من 
مقابل، وتستخدمها لتغطية نفقاتها أشخاص القانون العام من أموال األفراد جبرًا، وبصفة نهائية وبدون 

 (1).والوفاء بمقتضيات وأهداف المالية العامة للدولة (
وتعرف بمفهومها التقليدي بأنها ) استقطاع نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة نهائية وبال 

 (2).مقابل بقصد تغطية األعباء العامة (
بأنها ) استقطاع نقدي تفرضه  (Mail) المفهوم الحديث، وبحسب تعريف االقتصادي ميلفي و 

السلطة على األفراد الطبيعيين واالعتباريين وفقًا لقدرتهم التكليفية بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية 
 (3) .األعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة (

مة وفي تعريف أكثر حداثة، تعرف الضريبة بأنها ) استقطاع سيادي عن طريق السلطات العا
 (4).لتحقيق أهداف عامة وتوزيع عبئها حسب الطاقة الضريبية للمواطن (

هي اقتطاع مالي أو )يمكننا إعطاء تعريف شامل وموجز للضريبة  ،ومن خالل التعاريف السابقة
الدولة أو إحدى الهيئات العامة جبرًا وبدون مقابل وبصفة نهائية حسب قدرته،  إلىنقدي يدفعه الفرد 

 .(في التكاليف واألعباء العامة للدولةمساهمة منه 
 (5):ومن هذا التعريف، يتضح أن خصائص الضريبة تتمثل في اآلتي

تكون الضريبة عينًا  أنفال يمكن  .والمعنوي  الطبيعيالضريبة مبلغ نقدي يدفعه الشخص  أن (1)
ما يتم  أنإال حتى وإن قامت الدولة بالحجز والمصادرة ألمالك المكلف الممتنع عن دفع الضريبة، 

المكلف الذي  إلىتعيده  شيءمصادرته يباع بالمزاد العلني فتأخذ الدولة قيمة الضريبة نقدًا وإذا ما تبقى 
 ُصودرت أمالكه.

فرض الضريبة مظهر من مظاهر السيادة للدولة، وهي تفرض بموجب قانون، فال ضريبة  أن (2)
إال بموجب قانون. فالقانون يضفي عليها صفة الجبر.  وال رسم إال بقانون، وال يجوز تعديلها أو إلغائها

 ومن يمتنع عن دفعها فإن الدولة تجبره على ذلك بقوة القانون.
                                                 

 .(72، ص)مرجع سابقد. غازي عنايه،  (1)

 (15، ص)(3ط)(، 1997، دار المسيرة، عمان ) محاسبتهازكريا، الضرائب و  صياموليد  (2)

 .(15المرجع السابق، ص) (3)

 .(315ص)(1، ط )2005مركز االسكندرية للكتاب، القاهرة،  ،د. إسماعيل عبد الفتاح، الموسوعة االقتصادية (4)

-126(، ص )2(، ط)1998أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ) (5)
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 يستردها حتى لو لم ينتفع من خدماتها. أنتدفع الضريبة بصفة نهائية، فال يستطيع دافعها  (3)
همة منه في تحمل الدولة وإنما يقوم بدفعها مسا ،تدفع الضريبة بدون مقابل ومنفعة خاصة (4)

 تعود بالنفع على كافة المواطنين. التيأعباء نفقاتها 
وأن الدولة تستخدم الضريبة  ،تحقق الضريبة أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية (5)

 كأداة هامة لها تأثير مباشر وفعال على كافة مجاالت الحياة في المجتمع.
 
 ض الضريبة:األساسية لفر  المبادئثانيًا : 

يجب على الدولة عندما تقوم بفرض الضريبة على األشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين 
 أساسية، وذلك للتوفيق ما بين مصلحة الدولة والمكلفين بدفع الضريبة. مبادئتتبنى  أنفي المجتمع، 

 اآلتي:في فرض الضريبة لاألساسية  المبادئوتتلخص 
بأنه على الدولة عندما تقوم بفرض ضريبة من خالل  مبدأال اهذ تلخصيو  :( مبدأ العدالة 1)

ذلك تراعى العدالة في توزيع األعباء العامة على أفراد المجتمع، وخير مثال على  التيالقانون الضريبي 
وبالتالي  .وأيضًا الشرائح الضريبية ،االعفاءات الضريبية والتنزيالت المسموح بهافي العدالة  مبدأتحقيق 

 يدفع المكلف الفقير نفس مبلغ الضريبة الذي يدفعه المكلف الغني. أنمن المعقول  ليس
لية فرض الضريبة لتحقيق العدالة بين المكلفين، فذهب )آدم آفي  اختلفوا االقتصاد أن علماءإال 

رتهم يسهم كل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء الدولة تبعًا لمقد أنالعدالة هو  مبدأسميث( بأن المقصود ب
 تحقيق العدالة الضريبية يتم من خالل فرض الضريبة النسبية أن)آدم سميث(  يرى  النسبية. وبالتالي

  .صل عليه المكلف بدفع الضريبةحيتناسب مبلغ الضريبة مع الدخل الذي ي بحيث
الضريبة النسبية ال تحقق  أنإال أنه ظهر بعض كتاب المالية ومنهم )جان ساي( الذي رأى 

وإنما يتم تحقيقها باستخدام الضريبة التصاعدية باعتبارها تسمح بأن يسهم كل مواطن في األعباء  ،العدالة
 (1).العامة وفقًا لمقدرتهم المالية

لية سدادها وموعد سدادها وأحكامها آيكون مبلغ الضريبة و  ،أن المبدأ اعني هذي :( مبدأ اليقين2)
 (2).، ويكون ذلك من مهمة اإلدارة الضريبيةقسبوإجراءاتها واضحة ومحددة وبدون غموض وبشكل م

                                                 
 (.227، ص)مرجع سابقالسيد عبد المولى، 1

 (.52، ص)(1)ط(، 1999طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان )ا.د.  (2)
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خزانة الدولة من قبل  إلىلية توريد مبلغ الضريبة أكون ي أنهو  ( مبدأ المالئمة في الدفع :3)
يكون ميعاد دفع الضريبة مناسبًا للمكلف وفقًا  أنويقتضي ذلك  .الشخص المكلف تبعًا لمقدرته المالية

مبلغ الضريبة بعد حصول المكلف على الدخل الذي يعتبر وعاء لمقدرته المالية، بحيث يتم دفع 
 (1).الضريبة
م الدولة الممثلة باإلدارة الضريبية بجباية و تق أنيقصد به  ( مبدأ االقتصاد في نفقات الجباية:4)

األشخاص الذين يقومون  إلىتدفعها الدولة  التيالرواتب ،الضريبة بأقل التكاليف، وتشمل تكاليف الجباية 
 (2).في الحصيلة الضريبيةالزيادة والهدف من ذلك تحقيق  .بربط الضريبة وتحصيلها

يتم تحصيلها بصورة سنوية وذلك لتجنب تراكم الضريبة لعدة أن  يقصد به ( مبدأ السنوية:5)
وأيضًا من األهمية فرض الضريبة بشكل سنوي وذلك الرتباطها بالفترة المالية للشركات  .سنوات

حيث تكون الفترة المالية عادة في الشركات لمدة سنة الحتساب األرباح وإعداد دفاتر  االستثمارية،
الحسابات والميزانية العمومية. ويعتبر من المناسب للدوائر الضريبية فرض الضريبة على الشركات بعد 

 أنباعتبار يتم إعدادها بشكل سنوي  التيالسنة المالية، وكذلك الحال بالنسبة لموازنة الدولة  انتهاء
 (3).العامة للدولة اإليراداتالضريبية مهمة في بند  اإليرادات

 أهمية الضريبة وأهدافها (1-2)

 أواًل : أهمية الضريبة
فأصبحت ، تلعب الضريبة دورًا مهمًا في عصرنا الذي زادت فيه أعباء الدولة تجاه مواطنيها 

وتعد الضرائب أحد مصادر  .وافرة لتغطيتها اتإيراد إلىمهامها واألعباء الملقاة على عاتقها كبيرة وبحاجة 
التمويل األساسية للخزائن العامة وتشكل الجزء األهم واألكبر واألكثر استقرارًا وأمانًا بين مصادر 

 .اإليرادات
يتزايد االهتمام بالضرائب في مختلف دول العالم ليس ألنها تشكل المصدر الرئيس لاليرادات، 

 ت السياسة المستخدمة في توجيه النشاط االقتصادي والتأثير فيه.وإنما العتبارها أحد أدوا
كثيرًا  أنوتكتسب الضرائب اليوم أهمية كبيرة في بعض الدول النامية على وجه الخصوص، ذلك 

 منها كانت تجد في المساعدات والقروض الخارجية مصدرًا لتمويل نسبة هامة من نفقاتها العامة.

                                                 
 (.144(، ص)2، ط)2005أحمد شامية، المالية العامة، دار وائل للنشر، عمان، ، خطيب خالد ال1

 (.129، ص)مرجع سابقأعاد أحمد القيسي،  (2)

 (.133المرجع السابق، ص)(3)
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جية وانخفاض أو تالشي إمكانية حصولها على المساعدات والقروض جعلها لكن تعاظم مديونيتها الخار 
ضبط إنفاقها وتنويع وتحسين مصادر  إلىتواجه مواقف صعبة وتتبنى سياسات مالية متشددة ترمي 

إيراداتها، وزيادة اعتمادها على الضرائب، فقد توسعت بعض البلدان في تحصيل الضرائب ولكن المردود 
ظهور أصوات تنادي بضرورة المسائلة من  إلىعاية لم يكن بالشكل المطلوب مما أدى من الخدمات والر 

 قبل دافعي الضرائب للتأكد من االستغالل األمثل لهذه الحصيلة.
 وفالضرائب تهم العديد من قطاعات المجتمع، فهي تهم القطاع العائلي، وقطاع األعمال 

القطاع العائلي فإن األفراد يهتمون بالضريبة، ألن لها أما على صعيد  والقطاع الحكومي. ،االستثمارات
صعيد  النقصان. وعلىوعدد ساعات عملهم إما بالزيادة أو  ادخاراتهمتأثير على مستوى معيشتهم وحجم 

األعمال واالستثمار فلها تأثير على حجم األرباح وبالتالي على حجم االستثمار وتوجيه نحو مجال معين، 
 ن الحوافز التشجيعية في مجاالت اإلعفاءات الضريبية.وكيفية االستفادة م

المالية لتمويل النفقات العامة  اإليراداتهم القطاع الحكومي ألن لها تأثير كبير على حجم تكما 
وعلى مدى تحقيق العدالة وتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع وتوجيه االقتصاد والتنمية االجتماعية 

 .واالقتصادية
لكن التطور االجتماعي واالقتصادي  .لقديمة تنحصر في ذلك المجال الضيقكانت النظرة ا
وسع مجال قد ادت لت م(1929)حصلت في القرن العشرين السيما في العام  التيواألزمات االقتصادية 

 التيالدولة المتخلفة اقتصاديًا والفقيرة  أنأداة هامة في مجال التنمية االقتصادية. فنجد  أصبحتالضريبة ف
الضرائب غير المباشرة يجني أفرادها دخواًل متوسطة ومنخفضة فإنها تركز في نظامها الضريبي على 

 (1).كضريبة االستهالك والرسوم الجمركية
 ثانيًا : أهداف الضريبة

دورها األساسي في تغطية النفقات العامة  إلىتطورت الضريبة بحيث أنها أصبحت باإلضافة 
 منها:،هدفها األساسي  إلىمما جعل لها أهدافًا أخرى تضاف  -سة الماليةإحدى أدوات السيا –للدولة 

في ظل المفهوم التقليدي للمالية العامة، فإن مد خزينة الدولة باألموال الالزمة  الهدف المالي: (1)
من أجل تغطية النفقات العامة، يعد من األهداف المالية للضريبة، فقد كان الهدف المالي يعتبر الهدف 

 ةألساسي للضريبة، ويتوقف تحقيقه على مدى وفرة الحصيلة الضريبية. وبالرغم من دور الضريبا
                                                 

(، 1997السيد المرسي حجازي، المالية العامة والتشريع الضريبي العام، مؤسسة محليون للنشر والتوزيع، بيروت )1
 (.17ص)(، 1ط)
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ذلك ال ينفي وجود الهدف المالي كهدف مكمل أو كهدف أساسي في بعض  أناالقتصادي والمالي، إال 
 (1).األحيان
لة تخفيف العبء الضريبي على الفقراء وضمان العدا،معنى ذلك  الهدف االجتماعي:(2)

تتحمل  أنمراعاة المقدرة التكليفية للممولين،  إلىويتطلب تحقيق العدالة الضريبة باإلضافة  .الضريبية
 فئات الدخل المتساوية العبء الضريبي نفسه بغض النظر عن مصدر الدخل الذي تحصل عليه.

تصادية الناجمة الضريبة أداة مهمة جدًا في يد الدولة لمعالجة المشاكل االق الهدف االقتصادي: (3)
تعم  التيفظاهرة التضخم من إحدى الظواهر االقتصادية  عن التقلبات في القوة الشرائية للعمالت المختلفة.

ما  الظاهرة. وإذامعظم دول العالم، ودور الضريبة يتجلى هنا بامتصاص القوة الشرائية الزائدة لمحاربة هذه 
الضريبة لزيادة القوة الشرائية لدى  إيراداتن تخفيض ساد هبوط في مستوى اإلنفاق ) كساد (، فالبد م

 المواطنين.
الدولة تستخدم الضريبة لحماية االقتصاد الوطني ودعم قطاعات معينة )كالقطاع  أنكما 

 .آخرالصناعي( عن طريق فرض الرسوم الجمركية أو زيادتها على صنف أو تخفيضها على صنف 
 ربط الضريبة وتحصيلها  (1-3)

 ضريبةأواًل : ربط ال
 يقصد بربط الضريبة تحديد دين الضريبة، أي تحديد المبلغ الذي يتعين على المكلف دفعه.  

كافة شروط فرض الضريبة  أنتتحقق أواًل من  أنولكي تحدد اإلدارة الضريبية دين الضريبة يجب عليها 
 تنطبق على شخص هذا المكلف بالتحديد.

ة للضريبة، حصر المادة الخاضعة للضريبة وتحديد وتتمثل هذه الشروط في تحقق الواقعة المنشئ
مقدارها وقيمتها، والنظر فيما إذا كانت هذه المادة ستخضع ألي إعفاءات أو خصومات بناءًا على ما 

بعد تمام كافة المراحل السابقة، يتم تحديد سعر الضريبة على ما تبقى  الصدد. ثمع في هذا شرّ يقرره المُ 
ويكون من حق .بة، وهنا فقط يتم ربط الضريبة وتصبح واجبة التحصيل من المادة الخاضعة للضري

حق تأجيل دفع الضريبة لحين  نيحددها القانون في قرار الربط ويمنح الطاع التيالمكلف الطعن بالطرق 
 (2).الفصل في طعنه

                                                 
د. عبد المنعم عفر وآخرون ، االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة،  (1)

 (.65(، )د.ط(، ص)1999اإلسكندرية، )
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 :ثانيًا : تحصيل الضريبة
نقل دين الضريبة من ذمة  ىإلتؤدي  التيبتحصيل الضريبة مجموعة العمليات واإلجراءات  يقصد

ة المطبقة في هذا الصدد. وفي هذه المرحلة فقط يالخزانة العامة وفقًا للقواعد القانونية والضريب إلىالمكلف 
 تصبح العالقة مباشرة بين اإلدارة الضريبية وشخص المكلف.

ث أي تضمن تحصيل دين الضريبة دون حدو  التيع الضريبي بوضع القواعد شرّ وقد تدخل المُ  
 عقبات تمنع الدولة من الحصول على حقها، سواء من جانب اإلدارة الضريبية أو من المكلف نفسه.

األمر لم يكن كذلك في  أنوإذا كان تحصيل الضريبة في الوقت الحالي يتم بمعرفة موظفي الدولة، إال 
النظام كان يتعهد  وبمقتضى هذا الماضي، فكان تحصيل عدد كبير من الضرائب يتم عن طريق االلتزام.

هيئة بدفع مقدار الضريبة مقدمًا للدولة ثم يتولى عملية التحصيل فيما بعد لحسابه الخاص الفرد أو ال
  (1).بمساعدة السلطات اإلدارية له في هذا الشأن

ل الضريبة في صورة نقدية أو ما يقوم مقامها من شيكات أو حواالت تحّص  هو أناألصل العام و 
يتم  أنالصورة العينية فقد انحسرت تمامًا، وإن كان لم يتم إلغاؤها. فمن المتصور  يرها. أماغبريدية .. أو 

هذا استثناء من  أنتحصيل دين الضريبة في صورة عينية كما هو الحال في المجتمعات الزراعية، إال 
 األصل العام ويجب عدم التوسع فيه أو القياس عليه.

تضمنها الدولة وفاءًا  التيجواز قبول السندات الحكومية أو نصت بعض التشريعات الضريبية على 
ويكون الغرض من ذلك تثبيت أسعار السندات باإلضافة للترغيب في االكتتاب وال يعد  .لبعض الضرائب

هذا استثناءًا من األصل العام، ألن تلك السندات تقترب من النقود وتتمتع بدرجة عالية من السيولة، 
 (2).نقود دون خسارة في قيمتها إلىأي وقت ويمكن تحويلها من 

 (3):أهمها ويتم تحصيل الضريبة بعدة طرق،
اإلدارة الضريبية من تلقاء نفسه دون مطالبة  إلىيلتزم المكلف بها بدفعها  أن .األصل العام (1)

 ر(.وهذه الطريقة تعد أكبر شيوعًا وتسمى بطريقة )التوريد المباش .اإلدارة له بأدائها في محل إقامته
غير المكلف بها، ويعد ذلك إستثناءًا من األصل العام،  آخرشخص  واسطةقد يتم دفع الضريبة ب (2)

وتسري هذه الطريقة بصورة عامة في الضرائب غير المباشرة. وإن كان من المتصور تطبيقها بشأن عدد 

                                                 
  .(116،ص)(1ط) ،1981لمصريةالحديثة،القاهرة،بركات، يونس البطريق، المالية العامة، الدار ا ادقعبد الكريم ص .د1

 (.245)، صمرجع سابقد. زين العابدين ناصر،  (2)

 (.209، ص)مرجع سابقد. سوزي عدلي ناشد،  (3)
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ني( غير المكلف )المكلف القانو  آخررع شخصًا شّ كلف المُ ي أنومضمونها .محدود من الضرائب المباشرة 
 يقوم بتحصيلها فيما بعد من المكلف الفعلي. أنالخزانة العامة، على  إلىالفعلي بدفع مبلغ الضريبة 

ويلجأ المشرع لهذه الطريقة، بالنسبة للضرائب على الدخل وتسمى بالحجز عند المنبع. ومقتضاها 
ف بخصم قيمة الضريبة من الدخل قبل المكل إلىيقوم رب العمل ) المكلف القانوني( الذي يدفع الدخل  أن

تحصيل الضريبة هنا يتم عند  أندخاًل صافيًا خاليًا من الضريبة. أي  يتوزيعه بحيث يستلم المكلف الفعل
، وتطبق هذه الضريبة عادة على ضرائب كسب العمل ) األجور والمرتبات استالمهتولد الدخل وليس عند 

 م المنقولة.القي إيراداتوالمهايا ( والضريبة على 
كذلك قد يلجأ المشرع إليها بالنسبة للضرائب على اإلنتاج واالستهالك، فالضريبة تحصل من 

بتحصيلها من المستهلك عن طريق دفع ثمن السلع بمقدار  هالمنتج أو التاجر أو المستورد الذي يقوم بدور 
 الضريبة.

ابع الدمغة على المحررات وأخيرا بالنسبة لضرائب الدمغة، فيتم تحصيلها عن طريق وضع طو 
القانونية، ويقوم المكلف بنفسه بهذه العملية، حيث يقوم بدفع قيمة هذه الطوابع ويقوم بائعوها بتوريد 

 مصلحة الضرائب. إلىحصيلتها 
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 المطلب الثاني : مصادر اإليرادات الضريبية 

تمد موازنات معظم دول  التيالضريبية تمثل المصدر الرئيس لإليرادات العامة  اإليراداتأصبحت 
 العالم لسد الفجوة بين نفقاتها وإيراداتها وخاصة في الظروف االستثنائية كاألزمات االقتصادية. 

وقد تعاظم هذا االهتمام في اآلونة األخيرة بسبب تدخل الدولة في مجاالت الحياة االقتصادية 
 تغطية نفقاتها المتزايدة كمًا ونوعًا.واالجتماعية وسعيها الدؤوب نحو تنمية مواردها حتى يتيسر لها 

 ف  قيام الدولة بواجباتها وأنشطتها المتعددة يفترض منها الحصول على حجم كا أنفمن الواضح 
ال تعتمد الدولة على  أنومن الطبيعي  يسمح لها بمواجهة احتياجاتها المالية المستقبلية. اإليراداتمن 

أساسيين فهي تعمل من جهة على ضمان مرونة إيراداتها،  عينِ افِ مصدر واحد لاليرادات مراعاة منها لد  
 وعلى االحتفاظ بالقدرة على زيادتها بسهولة كلما دعت الحاجة للزيادة.

يعينها على تحقيق هذا الهدف. كما أنها تراعي من جهة  اإليراداتتعدد مصادر  أنومن المؤكد 
ب مالئمة لكل منها لتحصيل أثمانها وتغطية تقدمها وتحديد أسالي التيأخرى اختالف طبيعة الخدمات 

 تكلفتها.
  (Shifting to Tax and Tax Evasion) ( الوعاء الضريبي والتهرب الضريبي2-1)
  (Shifting to Tax) تعريف الوعاء الضريبي وطرق تقديره (1-2-1)

لعنصر الزمني بهذا يعرف الوعاء بأنه ) المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضريبة، مع ضرورة توفر ا
 (1) .الوعاء عند فرض الضريبة (

 وخصائصها. وقدويعتبر تحديد وعاء الضريبة بمثابة الخطوة األولى للتعرف على مالمح الضريبة       
ذلك ليس بديهيًا، فقد عرفت معظم  أنالذهن أنه البد وأن يكون الوعاء مااًل من األموال، إال  إلىيتبادر 

 ر األولى ضرائب تفرض على األشخاص مباشرة بصفتهم أشخاصًا.المجتمعات في العصو 
ة( وتفرض بالتساوي بين دو )الفر أعلى األشخاص تسمى بالجزية، المفروضة كانت الضرائب 

. ذلك كان مالئمًا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية آنذاك أنأفراد الجماعة دون تمييز، ويبدو 
ضعيفة وال تسمح لها بفرض نظام ضريبي معقد قد تعجز عماًل عن تطبيقه  سيادة الدولة كانت أنكما 

لمجهود كبير نظرًا  اة( فإن تنظيمها بسيط وال يحتاج فرضهردوأما الجزية أو )الف .وإلزام األفراد باحترامه
 لوضوح أحكامها وسهولة تحصيلها.

                                                 
 .(112(، ص)1، ط)2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة للنشر، الجزائر،  (1)
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ات ودخول األفراد وظهور تطور النظم واألنشطة االقتصادية سرعان ما أدى لتباين ثرو  أنعلى 
السعر الموحد تبدو غير مناسبة ومجافية لمبادئ  تة( ذادطبقات اجتماعية متميزة مما جعل ضريبة )الفر 

للمكلف. العدالة الضريبية. لذا فقد تغيرت وأصبحت تطبق بأسعار مختلفة تتدرج تبعًا للمركز االجتماعي 
تتمثل أساسًا في عجزها عن تحقيق العدالة  التيلعيوبها  انتهى األمر بزوال هذه الضريبة تمامًا نظراً  ثم

دخول األفراد المنتمين لكل طبقة تتفاوت بصورة محسوسة مما يجعل من غير المالئم  أنالضريبية. إذ 
 فرض ضريبة موحدة عليهم.

وقد تبع إلغاء الدول للضرائب على األشخاص اعتمادها بصورة كلية على الضرائب على األموال 
فالضريبة تقتطع جانبًا من أموال  .وال سواء كان ثروة أو دخالً مااًل من األميكون محلها  التي وهي، 

ويفرق  .ذاته كشخص وإنما باعتبار ما يمتلكه من ثروة أو ما يحقق من دخل إلىالمكلف ليس بالنظر 
 اح المالية عادة بين صورتين لهذا االقتطاع.رّ شُ 

ومعاملته  هل مباشر على نحو يسمح بتقدير المال بدقة وبمراعاة مصدر : يتم االقتطاع بشك الصورة األولى
 مالئم ويطلق عليها )الضرائب المباشرة(. بأسلوبضريبيًا 

: يتم اقتطاع جانب من أموال المكلف بشكل غير مباشر عن طريق فرض الضرائب على  الصورة الثانية
ع به من ثراء ومقدرة مالية تبرر مساهمته وقائع وتصرفات محددة تبدو منه وتعتبر دالة على ما يتمت

 (1).وسميت )بالضرائب غير المباشرة(
 هما: ،أما طرق تقدير الوعاء الضريبي فيشمل أسلوبين أساسيين

 التحديد الكيفي لوعاء الضريبة. (1)
 التحديد الكمي لوعاء الضريبة. (2)

 ( التحديد الكيفي لوعاء الضريبة ) المادة الخاضعة للضريبة (1)
االتجاه الحديث في المالية العامة هو االعتداد بالظروف الشخصية للمكلف عند فرض الضريبة، وهذا  أن

 يستهدي التفرقة بين الضريبة العينية والضريبة الشخصية.
الضريبة تفرض على الدخل بغض النظر على شخصية المكلف أو  أنوعينية الضريبة : معناه 
وال تتطلب الضريبة العينية جهدًا كبيرًا من جانب اإلدارة المالية بشأن ظروفه العائلية أو االجتماعية، 

إدارة على جانب كبير من الكفاءة، فهي تتميز ببساطتها وسهولة تطبيقها  إلىتحديدها، كما ال تحتاج 

                                                 
 (.173، ص)مرجع سابقد. مجدى محمود شهاب،  (1)
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مع مبدأ العدالة الضريبية الذي  تتالءممما تقدم، فإن الضريبة العينية ال  حصيلتها. وبالرغموغزارة 
 توجب مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف، كما أنها غير مرنة فال يمكن إحداث تغير في حصيلتها.يس

ُتفرض على الدخل تأخذ في االعتبار المركز  التيالضريبة  أنمعناه فأما شخصية الضريبة : 
د تحدي ينظر الىفعند تحديد المقدرة التكليفية للشخص ال  الشخصي للمكلف والظروف الشخصية له.

 ، ولكن البد من األخذ في االعتبار عدة ظروف شخصية تتمثل في:فقط الذي يحصل عليه دخلمقدار ال
المركز االجتماعي والعائلي للمكلف: ويستلزم ذلك استبعاد جزء من الدخل عند فرض الضريبة،  )أ(

إلضافة وهو ذلك الجزء المخصص إلشباع الحاجات الضرورية، وهو ما يطلق عليه )حد الكفاف(. با
 .هتشجيع النسل أو تحديدلبعض الدول من ذلك سالحًا  العائلية. وتتخذما هو الزم للقيام باألعباء  إلى

شخصية الضريبة تأخذ في اعتبارها مصدر دخل المكلف. فالدخل الناتج عن  أنمصدر الدخل :  )ب(
الدخل الناتج عن  أن إلىويرجع ذلك  .العمل يعامل معاملة تختلف عن ذلك الناتج عن رأس المال

 إلىالعمل قد يتعرض لظروف متعلقة بشخص العامل نفسه كالمرض أو العجز أو الوفاة، باإلضافة 
اختالف مدة استثمار كل منهما. فالدخل المتولد من رأس المال يبقى مدة أطول من الدخل المتولد عن 

 العمل.
الدخول المختلفة، من حيث إحجامها  شخصية الضريبة تميز في المعاملة بين أنالمركز المالي:  )ج(

 وشرائحها بحيث تخضع كل ضريبة لسعر خاص يرتفع كلما ازداد مقدار الدخل )الضريبة التصاعدية(
 (1).وذلك لكي تتحقق المساواة في التضحية بين كافة المكلفين، ويقل بانخفاض الدخل 

 ( التحديد الكمي لوعاء الضريبة :2)
ة على طريق تحديد الوعاء الضريبي، أو تحديد قيمة الدخل الخاضع يتوقف حجم الحصيلة الضريبي

 تتمثل في: وهناك طرق مختلفة لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة .للضريبة
 طريقة المظاهر الخارجية: )أ(

اإلدارة المالية تعتمد في تحديد وعاء الضريبة على بعض المظاهر  أنتقوم هذه الطريقة على أساس 
يكون من السهل على اإلدارة المالية تقديرها. مثال ذلك تقدير  التيتتعلق بالمكلف و  التي الخارجية

 التيدخل المكلف على أساس القيمة اإليجارية لمنزله أو عدد العمال أو عدد اآلالت وعدد السيارات 
 يمتلكها.

                                                 
 (.162، ص)مرجع سابقد. سوزي عدلي ناشد،  (1)



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 44

م أي مستندات، إال هذه الطريقة تتسم بالبساطة وقلة النفقات كما ال تلزم المكلف بتقدي أنويبدو 
ال  أنها غير منضبطة بشأن تحديد وعاء الضريبة، وال تناسب المجتمعات الحديثة والمتقدمة. لذلك

ال يوجد لها أي مصادر خارجية  التييمكن االستناد عليها لتقدير وعاء الضريبة. فهناك بعض الدخول 
هذه الطريقة ال تطبق إال في النادر لذلك فإن  .تدل عليها، أو قد تكون تلك المظاهر مخالفة للحقيقة

 وبصورة تكميلية للتأكد من صحة التقدير.
 طريقة التقدير الجزافي: )ب(

مثل  ،بعض القرائن  إلىترتكز هذه الطريقة على أساس تحديد دخل المكلفين تحديدًا جزافيًا استنادًا 
بيعات تعد قرينة لمعرفة ربح تعد قرينة لتحديد دخل صاحب العقار، ورقم المالتي القيمة اإليجارية 

وكذلك الحال بالنسبة ألصحاب المهن  .التاجر ومعرفة عدد ساعات عمل الطبيب تعد قرينة على دخله
يضع القانون تلك القرائن وتسمى بالجزاف القانوني حيث تحدد اإلدارة الضريبية وعاء  أن فإما الحرة.

 نص عليها المشرع.قرائن معينة ي إلىالضريبة بصورة جزافية باالستناد 
تحدد هذه القرائن بصورة اتفاقية بين اإلدارة والمكلف، باالتفاق على رقم معين يمثل مقدار  أنوإما 

 دخله وتسمى هذه الطريقة بالجزاف االتفاقي.
كاًل منهما ال تعتمد على  أنوتتشابه طريقة التقدير الجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية، حيث 

الدقة واالنضباط بشأن تحديد المادة  إلىالوعاء الضريبي، ومن ثم فإنهما يفتقدان الحقائق في تقدير 
 الخاضعة للضريبة.

ويلجأ المشرع الضريبي لهذه الطريقة في بعض الحاالت ويقصرها على حاالت خاصة، مثل 
الف خوفي صحة ما إذا كانت تلك الدفاتر ت .المكلفين الذين ال يملكون دفاتر حسابية منتظمة وأمينة

 إلىفرض ضريبة على الدخل الحقيقي، باإلضافة  إلىأنها ال تؤدي  إلىويرجع ذلك القصر  .الواقع
 إمكانية تطرق اإلدارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة.

 طريقة التقدير المباشر: )ج(
 ،لفة الذكرتمثل تلك الطريقة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة تحديدًا أكثر انضباطًا ودقة من الطرق سا

 ويتم هذه المعرفة بصورتين: .معرفة المادة الخاضعة للضريبة إلىإذ أنها تستند مباشرة 
 صورتين : إقرار المكلف وإقرار الغير. علىمل تويش. الصورة األولى : اإلقرار (1)

يقوم المكلف بنفسه بتقديم إقرار في موعد يحدده القانون. ويتضمن هذا  أنفأما إقرار المكلف فهو 
قرار عناصر ثروته أو دخله أو المادة الخاضعة للضريبة بصورة عامة، مع افتراض حسن النية وأمانة اإل
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فإن  ،دقة صحة اإلقرار يقيني. ولضمانالمكلف باعتباره أقدر شخص يعرف مقدار دخله على نحو 
 اإلدارة تحتفظ لنفسها بالحق في رقابة اإلقرار وتعديله إذا بنى على غش أو خطأ.

هذه الطريقة بتحقيق العدالة الضريبية : فهي من جهة تؤدي تقدير المادة الخاضعة تتميز 
ومن جهة أخرى  .ومن ثم فإن ربط الضريبة يتناسب مع الدخل الحقيقي للمكلف، للضريبة تقديرًا منضبطًا 

بدأ إمكانية تطبيق م إلىيتكفل بها، باإلضافة  التييمكن مراعاة الظروف الشخصية للمكلف واألعباء 
 تصاعدية الضريبة.

وجهت لهذه الطريقة تدخل اإلدارة الضريبية في شئون المكلفين واالطالع على  التيمن االنتقادات 
من  ذلك، فإن هذه الطريقة تمثل أفضل الطرق لتقدير  اإلقرار. وبالرغمأسرارهم للتأكد من عناصر صحة 

 ضريبية.المادة الخاضعة للضريبة وتبنتها العديد من التشريعات ال
اإلدارة  إلى رراقال، غير المكلف بالضريبة بتقديم اآخريلزم شخص  أنوأما إقرار الغير، فهو 

تكون هناك عالقة قانونية تربط بين المكلف وشخص الغير، ومثال لذلك صاحب  أنويشترط  .الضريبية
ين عنده والخاضعة للضريبة على اإلدارة الضريبية بالمبالغ المستحقة لديه للعامل إلىالعمل الذي يقدم إقرارًا 

 المرتبات وتعرف هذه الطريقة بالحجز عند المنبع.
هذه الطريقة تعد أكثر مالئمة لتحديد المادة الخاضعة للضريبة، خاصة وأن  أن من هنا تضح

 الغير ليس له مصلحة في إخفاء مقدار الدخل أو التهرب من الضريبة.
المكلف  أنهو الذي يلتزم بدفع قيمة الضريبة، فالحقيقة  الغير أنوواقع األمر أنه وإن كان يبدو 

 قانونًا هو الذي يتحمل الضريبة.
وتطبق هذه الطريقة بشأن تحديد وعاء الغير من الضرائب، كالضريبة على المرتبات والضريبة 

خل الملكية القيم المنقولة، والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات، والضريبة على د إيراداتعلى 
 العقارية.
 الصورة الثانية : التقدير بواسطة اإلدارة الضريبية  (2)

تتقيد بقرائن أو  أنيخول القانون لإلدارة الضريبية حق تقدير المادة الخاضعة للضريبة دون 
لإلدارة حرية واسعة  اإلداري. ويكون مظاهر معينة ومحددة. ولذا سميت هذه الطريقة بالتقدير أو التفتيش 

تحديد منضبط لوعاء الضريبة، ومن هذه األدلة مناقشة المكلف  إلىكافة األدلة للوصول  إلىاللتجاء في ا
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وقد أعطى للمكلف حق الطعن في صحة التقدير وفقًا لقواعد الطعن المقررة ومن حقه  أو فحص دفاتره.
 (1).إثبات عدم تمكنه من تقديم اإلقرار لظروف طارئة أو قاهرة

 ضريبي ( التهرب ال1-2-2)

يتم قبل تحقق  أنويمكن (2) .التهرب من الضريبة ) هو التخلص كليًا أو جزئيًا من دفع الضريبة (
بعد تحقق الضريبة بعدم أدائها  أوعلى المكلف،  التزاماال تحقق  التيالضريبة باستخدام بعض الوسائل 

 للخزينة.
 أشكال التهرب :أوالً 

  (3):التمييز بين نوعين من التهربيمكن 
مزاولة أعمال ال تخضع  إلىوهو الذي بموجبه يلجأ الشخص  .: التهرب المشروع  األولالنوع 

للضريبة، أو استقالل بعض الثغرات القانونية بغية عدم تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة، وعدم 
 االلتزام بدفعها.

 إلىملكية أمواله هذا الشكل للتهرب ال يتضمن أية مخالفة قانونية، كما لو قام الشخص بنقل 
ضريبة التركات بعد وفاته، أو  إلىورثته عن طريق عقد بيع خالل حياته تهربًا من خضوع هذه األموال 

 عدة شركات للتهرب من الضريبة التصاعدية. إلىتنقسم التركة  أن
وهو مخالفة المكلف لألحكام القانونية بوسائل الغش  .: التهرب غير المشروع  النوع الثاني

يعاقب عليها القانون ويصعب تحديد  التيوتعتبر من المخالفات  ،حتيال للتخلص من دفع الضريبةواال
كما يتم التهرب غير المشروع بإخفاء األموال أو محل اإلقامة . يتبعها المكلف في سبيل ذلك التيالطرق 

 أو بتقديم بيان كاذب أو غير صحيح وامتناعه عن تقديم بيان لدخله.
داخل الحدود  إلىللتهرب غير المشروع هو تهريب السلع المصنوعة في الخارج الشكل الواضح 

 تمر بمراكز دفع الضريبة الجمركية عنها. أناإلقليمية للدولة دون 
  (4):ثانيًا: أسباب التهرب الضريبي

                                                 
 (.169 – 163المرجع السابق، ص ) (1)

 (.192، ص)مرجع سابقد. عصام بشور،  (2)

 (.193، ص)المرجع السابق (3)

للنشر،  د. سعيد جهاد خصاونة، المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته العملية وفقًا للتشريع األردني، دار وائل (4)
 (.122(، ص)1، ط)2010عمان، 
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نجملها في  أنيمكن  التيتساعد على التهرب من الضريبة و  التيهناك مجموعة من األسباب 
 :اآلتي

سباب السياسية : شعور المكلف بعدم الرضا عن الحكومة المخولة بجمع الضرائب األ  (1)
وصرفها تشجع بعض المكلفين ممن لهم انتماءات سياسية مناهضة للحكومة للتهرب من 

 سياسة الحكومة الخارجية لها تأثير على نفسية دافع الضريبة. أنكما  .دفعها
قي السائد في المجتمع هو السبب المهم في األسباب األخالقية : يعتبر المستوى األخال  (2)

 قل الوعي الضريبي للمجتمع. ،فإذا ضعف هذا المستوى  .التهرب الضريبي
األسباب االقتصادية : البد من وجود اقتصاد جيد حتى يستطيع المكلف دفع الضريبة  (3)

 يدفعها. التيوتعويض الضريبة 
أو نتج  .الشيءضريبة متعددة بعض األسباب اإلدارية : إذا كانت إجراءات ربط وتحصيل ال (4)

عنها تصرفات تفسر على أنها غير عادلة من حيث المساواة في المعاملة بين المكلفين فهذا 
 الشعور بالتهرب من الضريبة. إلىيدفع المكلف 

األسباب التشريعية : تعدد التشريعات والمغاالة في سعرها لها أثر كبير بدفع المكلف للتهرب  (5)
 من دفعها.

 ( الطاقة الضريبية والجهد الضريبي2-2)

مع مطروحًا منها االستهالك تتعرف الطاقة الضريبية ) بأنها عبارة عن المقدرة اإلنتاجية للمج
 (1) .الضروري (

) بأنها مقدار ما تستطيع الدولة استقطاعه من ضرائب على مستوى الدولة  آخرهناك تعريف 
وتتمثل في وإنما بمجموعة من العوامل  ،بعامل واحد فقط وأن المقدرة التكليفية ال تتأثر (2).ككل (
  (3)اآلتي:

حجم السكان : كلما كبر حجم السكان مع ثبات الدخل القومي أو نموه بشكل بطئ كلما   (أ)
زيادة عدد السكان إذا ما صاحبها زيادة في الدخل  أنزادت الطاقة الضريبية، مع العلم 

 ة التكليفية.القومي فإن ذلك يعمل على زيادة المقدر 

                                                 
 (.151، )د.ط(، ص)1971عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسات المالية، دار النهضة العربية، بيروت،   (1)

 (.42، ص)مرجع سابقحسين العمر، د. (2)

 (.154، ص)مرجع سابقعبد المنعم فوزي،  (3)



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 48

الهيكل السكاني : يؤثر الهيكل السكاني على المقدرة التكليفية للمجتمع، فإن كانت الغالبية   (ب)
والعكس  .العظمى من فئة األعمار المنتجة والقادرة على العمل، فإن المقدرة التكليفية تزداد

فإن  صحيح، كلما كانت الفئة العظمى من المجتمع غير منتجة وغير قادرة على العمل
 المقدرة التكليفية سوف تقل.

المستوى الالزم من الدخل حتى  إلىال تمتد الضريبة  أنمستوى المعيشة الالزم : يجب  )ج( 
تختلف من دولة  فهييحيا حياة كريمة، وأن مسألة مستوى المعيشة مسألة نسبية،  أنيستطيع الشخص 

 أنبين ما مستوى المعيشة، وعلى الدولة وال توجد معايير واضحة لت .أخرى  إلىأخرى، ومن فترة  إلى
 تراعي عدم المساس بهذا المستوى وإال فإنها سوف تضعف المقدرة التكليفية للمجتمع.

تصرف من  أنتجبى من المجتمع يجب  التيالضرائب  أنمجال استخدام الضرائب : الشك  )د(
 أنوف يترتب عليها فوائد، وال يجب القروض الخارجية فإنه س إلىخالل االنفاق العام. وإذا لجأت الدولة 

 بالنقصان. فإذاتستغل هذه الضرائب في تغطية فواتير القرض ألن ذلك سوف يؤثر على المقدرة التكليفية 
 تم صرف الضرائب المجباة في مجاالت غير منتجة فإنها بالتأكيد سوف تشكل عبء على الدخل القومي.

عدد من الطرق المختلفة، ويهتم أحدها بتوزيع العبء وقد فسر مفهوم الطاقة الضريبية تاريخيًا ب
يتضمن  التيالضريبي، سواء كان التوزيع بين مواطني أو أقاليم دولة معينة، أو كان بين عدد من الدول 

 توزيع دولي معين.
يمكن القول بأن التعريف الشامل للنص هو أفضل مرشد لقدرة األفراد على دفع الضريبة، أو أنه 

الدولية وفقًا لنصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي، أو الناتج المحلي  ءابة في األعتجب المشارك
 اإلجمالي.

تقطعه  أنأي القدر الذي يمكن  .والطريقة األخرى في التفسير هي فكرة الحد األعلى للضريبة 
في أوقات الحرب حده األدنى. وتظهر هذه الفكرة  إلىالحكومة إذا ما خفض االستهالك، بطريقة أو أخرى 

 أو في أعقابها.
وأحد هذه المشاكل هي . ومن الواضح وجود العديد من المشاكل في تحديد مفهوم هذا النوع 

 يفترض ارتباط المستوى المعين للدخل بها. التياستحالة تعريف المستوى األدنى للدخل، وطول المدة 
لعمل وعلى قبول المخاطرة وما تأثير سعر أي ضريبة معينة على حوافز ا أنومشكلة أخرى هي 

 يشبه ذلك يعتمد على نحو حاسم على نوع اإلنفاق الضريبي المرتبط بفرض الضريبة المعينة.
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ول اإلنفاق على السلع والخدمات النافعة من مت التيكما يتوقع الفرد استجابات مختلفة للضرائب 
ثار االحالل آو  الدخلية اآلثارحالة الثانية بينما تلغى في ال .تمول إعانات االستهالك العام التيالضرائب 

 معًا.
فإن الخالصة هي عدم وجود طريقة سهلة لتحديد الحد األعلى للضريبة في أية دولة  ،وعلى ذلك

 على الحوافز ومن ثم على اإلنتاج تكون متعددة األنواع. اآلثار أنبمعنى ،
ال أساليب االقتصاد القياسي أصبحت شائعة في السنوات األخيرة هي استعم التيإحدى الطرق 

 للحصول على مقاييس للطاقة الضريبية وللمحور الضريبي على أساس المقارنات بين الدول.
تفعله دولة ذات  أنوفي األساس، تعرف دراسات االقتصاد القياسي هذه على أساس ما يتوقع 

إيجاد دالة االنحدار وكان المعتاد في سنوات قليلة ماضية هو . خصائص معينة في المجال الضريبي
وفي مقياس معين للتجارة  ،إجمالي الناتج القومي في نصيب الفرد من الدخل إلىالخطي لنسبة الضريبة 

تكون عليه نسبة الضريبة  أنالخارجية أو النفتاح االقتصاد. ويعطى هذا اإلجراء معيارًا لما يتوقع المرء 
الجهد الضريبي في الدولة على أساس العالقة بين  في أية دولة معينة، وعندئذ يمكن للمرء قياس درجة

 النسبة المتوقعة والحقيقة.
حيث تتكون دالة االنحدار الخطي عنده من  (Bahel)تحسنت تلك الطريقة أساسًا على يد باهل 

والثاني  .هو نصيب النفط والمعادن في إجمالي الناتج القومي األولمتغيرين.  إلىربط صيغة الضريبة 
 أناالقتصاد ) بما يعنيه ذلك من توقع  انفتاحيعد ممثاًل تقريبًا لدرجة  األوللزراعة. والمتغير هو نصيب ا

ويعد األخير ممثاًل تقريبيًا لنصيب الفرد من الدخل، أو على األقل تقريبًا سلبًا  .يكون العامل موجبًا (
 لنصيب الفرد من الدخل.

لته و احوفتح بابًا جديدًا في الفكر بم (Richard Bird) دثم جاءت بعد ذلك دراسة ريتشارد بير 
الناتج القومي وبين نصيب الفرد من الدخل معنيان  إلىكون للعالقات اإلحصائية بين نسبة الضريبة تبأن 

الدول ذات  أنتكون مؤشرًا على الدفع بما يتضمنه ذلك من  أنمختلفان بالكلية. فيمكنهما من جانب 
 من النسب المتوقعة تبذل جهدًا ضريبيًا منخفضًا. قلاألنسب ضريبة االنفاق الفعلية 

من ناحية أخرى، يمكن المجادلة بأن الطلب على اإلنفاق العام، سواء السلع والخدمات أو على 
 المدفوعات التحويلية، هو دالة متزايدة في نصيب الفرد من الدخل.

 وعلى .العاملتمويل اإلنفاق الرغبة في دفع الضريبة  إلىبعبارة أخرى، تكون لدينا عالقة تشير 
 العام االدخاراختالفًا في المواقف في  بين النسب الفعلية والمحسوبة التغايرأساس هذا التفسير يعكس 
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تفضيل ترك الخدمات الطبية  إلىفع ذلك مثاًل دوقد ي .والخاص وليس اختالفًا في الجهد الضريبي
 (1).اًل من بطء إجراءات فرض الضريبة وجمعهاومعاشات المتقاعدين وما أشبه ذلك للقطاع الخاص بد

 :( تصنيف اإليرادات الضريبية 2-3)
شغلت الباحثين في المجال الضريبي  التيالضريبية هي من األمور  اإليراداتعملية تصنيف  أن

يعاصرونها ليطوروا النظام االقتصادي، جاهدين في إنجاح النظام المالي  التيلتالئم ظروف وحالة الدولة 
ي من تلك الدول على مختلف العصور، واضعين نصب أعينهم مصالح الدولة والمواطنين، مع الموازنة أل

بين هاتين المصلحتين عند تشريع القوانين واألنظمة الخاصة والمتعلقة بالنظام الضريبي، مراعين في ذلك 
 القواعد الضريبية.

أو)المطرح  د الوعاء الضريبيوتنطوي مسألة التصنيف الضريبي على عدة أمور تتعلق بتحدي
 الضريبي(.

 التالي: على النحو صنفت التيستفرض على المكلفين و  التيوعليه البد من تحديد نوع الضرائب 
 الضريبة الواحدة والضريبة المتعددة: (1)

يعد الفالسفة الطبيعيون من األوائل الذين اعتقدوا بفكرة الضريبة الواحدة، وأساس اعتقادهم هو 
األرض هي المصدر الطبيعي للثروات،  أنظرية )األرض هي المصدر الوحيد لإلنتاج(، حيث قناعتهم لن

 وبالتالي لن يكون هناك داع لمالحقة ثروات األفراد ألنها متحققة من مصدرها وهي األرض.
رفع أثمان الخدمات  إلىفرض الضريبة على دخول الطبقات األخرى سوف يؤدي  أنوتفسير ذلك 

الضريبة تقطع في  أنطبقة كبار المالك بمقدار الضريبة وهو ما يعني  إلىه الطبقات تؤديها هذ التي
 النهاية من الناتج الصافي ) أي من دخل المالك الزراعيين(.

يتم التفريق بين أنواع القطاعات االقتصادية المنوعة وفرض  أنأما الضرائب المتعددة، فتعني 
 ضريبة تالئم كل قطاع على حده.

 التيت الضرائب المتعددة مشاكل عديدة عند تطبيقها الختالف األنظمة االقتصادية وقد واجه
الضريبة تفرض ال على  أنطبقت فكرتها. ولكنها في النهاية اتفقت معظم النظم المالية المعاصرة على 
 (2).األموال دون األشخاص، بل على مختلف مكوناتها وفي مختلف مراحل دورتها

                                                 
د. كامل سلطان العاني، دار المريخ  بالعامة بين النظرية والتطبيق، تعري ريل، الماليةج، بيجي موسفريتشارد موسجري1

 .(472 – 468(، ص )1، ط)(ت.د )للنشر، الرياض،

 (.234، ص)مرجع سابقد. السيد عبد المولى،  (2)
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 والضريبة على األموال (ص واألفراداألشخا)الضريبة على  (2)
وتفرض  .يكون وعاؤها الفرد بعينه دون االهتمام بأمالكه أو مقدار ثروته التيهي تلك الضرائب 

صرف النظر عن امتالكهم للثروة، ولذا تعرف )بضريبة بعلى األشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة، و 
 الرؤوس(.

أو على بعض األشخاص الذين تتوفر فيهم شروط  وقد تفرض على جميع األشخاص دون تمييز،
 وقد تفرض على األسرة باعتبارها وحدة اجتماعية. .الذين يبلغون سنًا معينًا( كالذكورخاصة ) 

 (1):نوعين إلىواستنادًا على المعلومات السابقة. فقد تم تقسيم الضريبة على األفراد 
 : الضرائب على األفراد األولالنوع 

طبقات على أساس اجتماعي أو اقتصادي ومن  إلىلنظام الضريبي، يقسم المجتمع من خالل هذا ا
ينتمى إليها.  التيوتفرض الضريبة على كل فرد بناءًا على الطبقة  .ثم يوزع األفراد على هذه الطبقات

اثنين  إلىحيث قسمت المجتمع  م(1695عام ) األسرفرضتها فرنسا على  التيومن أمثلتها الضريبة 
م( 1875)  عرفت هذا النوع من الضرائب عام التيكذلك الحال في مصر . ن طبقة اجتماعيةوعشري

 .م(1880ثالث طبقات وألغيت هذه الضريبة في العام ) إلىعندما صدر مرسوم قسم األهالي 
 النوع الثاني : الضريبة الموحدة على األفراد

نفس المبلغ، ومع تقدم المجتمعات كل فرد من األفراد الخاضعين للضريبة يلزم بدفع  أنوتعنى 
 أن إلىوظهور الفوارق االقتصادية بين األفراد ظهرت عدم عدالة الضريبة الموحدة على األفراد. باإلضافة 

 حصيلتها كانت بسيطة ألن سعرها كان معتداًل حتى يتمكن الفقراء من دفعها.
ا الضريبية ألنها تصيب حجم أما الضرائب على األموال فتصيب ما يملكه الشخص وتمتاز بعدالته

صعوبة حصر أموال الشخص الحتساب الضريبة وإمكانية  ،عليها  ُيعابيملكها الممول. و  التياألموال 
 التهرب الضريبي.

 الضرائب على رأس المال )الثروة والضرائب على الدخل( (3)
في بعض فرضت استثنائيًا  التيل تفرض على رأس الما التيمن المهم التفرقة بين الضرائب 

 األنظمة االقتصادية لتالئم غايات الدولة السياسية.
يمتلكها  التيمجموع األموال النقدية والعقارية )فقد عرفت أدبيات المالية العامة رأس المال بأنه 

 .(شخص ما في لحظة معينة
                                                 

 (.55، ص)مرجع سابقطارق الحاج،  (1)
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الي فإن وبالت بسنة(،ًا بالغمجموع األموال الناتجة خالل فترة معينة وتقدر )أما الدخل فيعرف بأنه 
 مه عن الدخل كمفهوم من حيث المدة.و فهمرأس المال يختلف في 

كما تشمل . ال تدر دخاًل كالخدمات التيواألموال  ،ويشمل رأس المال كل ما هو نقدي وعيني
وقد اتجه الكثير من العلماء بعد انتشار المبادئ  .األموال العادية والمعنوية كاالسم والشهرة وغيرها

تأييد فرض الضريبة على رؤوس األموال لتقليل الفوارق بين الطبقات  إلىل القرن الماضي االشتراكية خال
والحد من ارتفاع رؤوس األموال في الوقت الذي يوجد فيه أفراد من الشعب يعيشون حد الكفاف. فإذا 

طة فإنها اقترنت هذه الضريبة بإعفاء الطبقات الفقيرة من المجتمع وتخفيض الضرائب على الطبقة المتوس
 (1).العدالة بين أفراد الشعب إلىتؤدي 

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة (4)
تقتطع مباشرة من رأس المال أو دخل الممول،  التيالضرائب المباشرة : هي تلك الضرائب 

 وتنصب مباشرة على ذات الثروة، وأشهر أنواعها الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال.
يقوم بها الممولون، كاإلنفاق  التيتفرض على التصرفات  التير المباشرة : فهي أما الضرائب غي

 التيوقد تم تعريفها في أدبيات المالية العامة على أنها الضرائب  .والتداول، أو الحصول على منفعة
 وليس على وجود الثروة. ومنها ما –الدخل ورأس المال  –تفرض بصورة غير مباشرة على عناصر الثروة 

ومن أنواعها ضريبة القيمة المضافة ، يفرض على االنفاق أو االستهالك أو التداول كاستيراد البضائع 
 (2).وضريبة المبيعات

ويعتبر هذا التصنيف في الضرائب هو الشائع في عصرنا الحالي، إال أنه يصعب التميز بين 
 وهي: ،التمييز بينهما حيث تم وضع عدة معايير لمحاولة،الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة. فإذا كانت تمتاز بالثبات واالستمرار فإنها تعتبر من  )أ(
الضرائب المباشرة كالضريبة على الدخل، وإال فإنها تصنف على أنها ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة 

 القيمة المضافة أو الضريبة على االستهالك.
يتم بها تحصيل الضريبة، وهذا يختلف من  التيالطريقة  إلىيل : وهذا يستند معيار التحص )ب(

بلد آلخر. ففي فرنسا تعتبر الضريبة مباشرة إذا كانت تحصل بمقتضى جداول اسمية يدون فيها اسم 

                                                 
 (.221(، ص)2(، ط)1983عبد الجليل هويدى، المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، ) (1)

 (.107، ص)مرجع سابقد. غازي عنايه،  (2)
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الممول ومقدار المادة الخاضعة للضريبة ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، وتعتبر غير مباشرة إذا كانت 
 .عكس ذلك

معيار نقل العبء الضريبي : تعد الضريبة مباشرة إذا تحملها المكلف نهائيًا كالضريبة على  )ج(
 خر كضريبة اإلنتاج. ألوغير مباشرة إذا تم نقلها من مكلف  ،الدخل

الدول المتقدمة اقتصاديًا كالواليات المتحدة تعتمد على الضرائب المباشرة وأهمها  أنمع مالحظة 
مد على الضرائب غير المباشرة وأهمها ضريبة تفتع، ما الدول النامية ومنها الدول العربية. أدخلضريبة ال

ارتباط الضريبة بالنظام االقتصادي  إلىويعود السبب في ذلك  (1).القيمة المضافة والضرائب الجمركية
لى عكس الدول فالدول المتقدمة اقتصاديًا يتمتع أفرادها بمستويات عالية من الدخل ع .الخاص بالدولة

 ذات البناء االقتصادي الضعيف.
رضها الدولة على أفراد فت التيوتعتبر الضريبة على الدخل نوع من أنواع الضرائب المباشرة 

 المجتمع.
والدخل هو كل حال نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه الفرد بصفة دورية منظمة من 

 مصدر مستمر أو قابل لالستمرار.
 (2):هي،ثالث صفات ، تتضح لمفهوم التقليدي للدخل ومن هذا ا

 الصفة النقدية. (1)
 الصفة الدورية. (2)
 صفة االستمرارية. (3)

يتصف فقط باالستمرارية  أنال يعني  دخلفإن ال، ثراء( إلأما المفهوم الواسع للدخل )نظرية ا
وبالتالي . الذي يحصل عليه الفردوالدورية واالنتظام، وإنما يشمل أيضًا أي زيادة في قيمة رأس المال 

فإن فرض الضريبة ال يكون على الدخل بالمفهوم التقليدي فقط وإنما يشمل أيضًا ، وحسب هذه النظرية 
االنتظام، كأن يربح مثاًل شخص جائزة مالية و الدورية  فيهاتطرأ على رأس المال، وال يشترط  التيالزيادة 

واألساليب المنتجة في اختيار  ق الضريبة على الدخل وفقًا للطر  هناك اختالف على أنواع أن معينة. كما
 ل.دخوهناك نوعين من أنواع الضريبة على ال. المادة الخاضعة للضريبة

                                                 
 (.11(،ص)1)ط، 1998السيد مرسي حجازي، النظم الضريبية )بين النظرية والتطبيق(، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (1)

 (.131، ص)مرجع سابقعاد حمود القيسي، أ  (2)
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الضريبة العامة على الدخل: ويقتضي هذا المفهوم خضوع مجموع دخول المكلف لضريبة  (أ)
 واحدة مهما اختلطت أو تعددت مصادر الدخل.

يتم  أنع الدخل: وتسمى الضرائب على الدخل بالضرائب النوعية، أي الضريبة على فرو )ب(
فرض الضريبة حسب نوع الدخل الذي يحصل عليه الفرد. ويعتمد هذا النظام على تقسيمات مصادر 

 الدخل الرئيسة.
ور. ومصدر للدخل ناجم عن جفهناك مصدر للدخل ناجم عن العمل خاضع لضريبة الرواتب واأل

ومصدر ناجم عن رأس المال  .س المال فيخضع لضريبة األرباح التجارية والصناعيةامتزاج العمل ورأ
 ع األموال المنقولة.يفقط فيخضع لضريبة ر 

استهالك األفراد في  نمطتكمن أهمية الضريبة على الدخل في أنها تؤثر بشكل مباشر على 
 لخدمات.المجتمع، وأن فرض الضريبة سوف يؤثر حتمًا على استهالكه من السلع وا

ويتم ذلك من خالل اإلعفاءات ،فرض الضريبة على الدخل يؤثر على االستثمار  أنكما 
وجود مناخ استثماري يشجع على  إلىيؤدي الذي الضريبية والتخفيض في معدالت الضريبة على الدخل 

 داتإيراالضريبة على الدخل لها تأثير اجتماعي ألنها تصنف ضمن  أن إلىباإلضافة . االستثمارات
 الدولة لمواجهة النفقات العامة، ومن هذه النفقات ُتقدم الخدمات االجتماعية كبناء المدارس والمستشفيات.

 الضريبية لإليراداتالمطلب الثالث : المستوى األمثل 

 ( مستوى اإليرادات الضريبية3-1)

لإلنفاق تحديد مستوى الضريبة األمثل يعادل من حيث المفهوم تحديد المستوى األمثل  أن
الحكومي . فهناك منهج بديل قائم على أساس إحصائي لتقييم مدى مالئمة مستوى الضريبة الكلي في أي 
بلد نام. وهو يعتمد على عقد مقارنة بين مستوى الضريبة في البلد المعني ومتوسط العبء الضريبي في 

وال  .ختالف القائمة بين هذه البلدانمراعاة أوجه الشبه واال والصناعية. معمجموعة ممثلة للبلدان النامية 
ما إذا كان مستوى الضريبة في البلد مجال البحث أعلى من المستوى المتوسط  إلىتشير هذه المقارنة إال 

 البلدان األخرى مع مراعاة الخصائص المختلفة. إلىأو أدنى منه وذلك بالنسبة 
مستوى الضريبة األمثل ألي بلد  لكن هذا المنهج اإلحصائي ال يقوم على أساس نظري وال يحدد

 من البلدان.
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مستوى الضريبة في البلدان الصناعية الكبرى ) األعضاء في  أنتوضح أحدث اإلحصائيات 
ضعف المستوى المناظر في العينة  إلى( يصل  OECDمجلس التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 .(%18)لمحلي في مقابل %( من إجمالي الناتج ا38الممثلة للبلدان النامية )
ويتولد عن التنمية االقتصادية في كثير من األحيان احتياجات إضافية لإليرادات الضريبية حتى 

 اإليراداتزيادة قدرة البلدان على تعبئة  إلىولكنها تؤدي في ذات الوقت  ،يتسنى تمويل اإلنفاق العام
 .اإليراداتفي حد ذاته هو كيفية استخدام  ولكن األهم من مستوى الضريبة.  لمواجهة هذه االحتياجات

مفهوم مقبول  إلىالتوصل  يأتي أنفنظرًا لتعقيد العملية التنموية، يصبح من المشكوك فيه 
لمستوى الضريبة األمثل في أي بلد من البلدان بحيث يكون هذا المستوى وثيق االرتباط بمراحل التنمية 

 (1).االقتصادية المختلفة
 يرادات الضريبية :( تكوين اإل3-2)

عالم من النظريات المتضاربة . فالقضايا  إلىالضريبية  اإليراداتتكوين  عنيقودنا الحديث 
المطروحة في هذا الصدد تتعلق بفرض الضرائب على الدخل مقارنة بفرضها على االستهالك وقلة 

 ي.الضرائب على الواردات مقارنة بفرضها على االستهالك المحل االستهالك. وفرض
وتعد الكفاءة ) أي ما إذا كانت الضريبة تعزز التحسن المعيشي الكلي للخاضعين لها أو تعمل  

على إضعافه ( والعدالة ) أي ما إذا كانت الضريبة عادلة مع الجمع دون تمييز ( عاملين محورين في 
 التحليل.

أوضاع التحسن فهناك االعتقاد التقليدي بأن فرض الضرائب على الدخل يستتبع تكلفة على 
كون  إلىالمعيشي )الكفاءة( أعلى مما يستتبعه فرض الضرائب على االستهالك، وهو اعتقاد يستند جزئيًا 

تجمع بين عناصر ضريبة العمل وضريبة رأس المال تحد من قدرة الممول الضريبي  التيضريبة الدخل 
ية دور الفترة الزمنية للمخطط لها من كيك نظرًا ألهمش. ولكن هذا االعتقاد أصبح موضعًا للتاالدخارعلى 

 جانب الممول الضريبي وتكلفة تراكم رأس المال المادي والبشرى.
التكاليف النسبية لهاتين الضريبتين )الدخل واالستهالك(  ، أنخالصة هذه االعتبارات النظرية 

 على أوضاع التحسن المعيشي هي تكاليف غير مؤكدة.

                                                 
(، 1، ط)2007قتصاديات الضرائب، الدار الجامعية، اإلسكندرية، أ.د سعيد عبد العزيز ، د. شكري رجب العشماوي، ا (1)

 .(286ص)
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الختيار بين فرض الضرائب على الدخل وفرضها على االستهالك، خر فيما يتعلق باعاملٌ أهناك 
وهو تأثيرهما النسبي على قضايا العدالة. فقد درج االعتقاد بأن ضرائب االستهالك تنازلية بطبيعتها ) أي 
أنها أشد على الفقراء منها على األغنياء( أكثر مما هو الحال بالنسبة لضرائب الدخل. وقد تشكك البعض 

يثيرها  التيهذا االعتقاد أيضًا، حيث توحي االعتبارات النظرية والعملية بأن قضايا العدالة في صحة 
الشكل التقليدي لفرض الضرائب على االستهالك ربما تنطوي على مبالغة وأن محاوالت معالجة هذه 

ها مثل ضرائب االستهالك المتدرجة سوف تنقص فرض ضرائبالقضايا في البلدان النامية عن طريق 
 الفعالية، كما ستكون غير عملية من الناحية اإلدارية.

زيادة المنافسة من  إلىوفيما يتعلق بالضرائب على الواردات، يؤدى خفض هذه الضرائب 
الشركات األجنبية. وبينما يعتبر تقليص حماية الصناعة المحلية من هذه المنافسة األجنبية إحدى النتائج 

 إيراداتة، أو حتى الهدف الذي تسعى هذه البرامج لتحقيقه، فإن تخفيض الحتمية لبرامج تحرير التجار 
 الميزانية سيكون إحدى نتائجه الفرعية غير المرغوبة.

في مثل هذه الظروف على زيادة  اإليراداتوفي معظم األحيان تنطوي التدابير الممكنة لتعويض 
خل خيارًا قاباًل للتطبيق من زاوية السياسات ضرائب االستهالك المحلي. ونادرًا ما تعتبر زيادة ضرائب الد

المتحصلة منها ال تكون مؤكدة  اإليرادات) نتيجة لتأثيرها السلبي المقصور على االستثمار( واإلدارة ) ألن 
 تحقق إدخال تغييرات على ضرائب االستهالك(. التي اإليراداتأو مالئمة في توقيتها مثل 

ضرائب  إلىنسبة ضرائب الدخل  أنن الصناعية والنامية توضح البيانات المستمدة من البلدا
االستهالك في البلدان الصناعية ظلت بصفة مستمرة أكثر من ضعف النسبة المناظرة في البلدان النامية 

 اإليرادات) أي في البلدان الصناعية، مقارنة بالبلدان النامية، تحصل من ضريبة الدخل ما يعادل ضعف 
 ة االستهالك على أساس تناسبي (.تحصلها من ضريب التي

الضريبة  إلىكما تكشف البيانات اختالفًا ملحوظًا أيضًا في نسبة الضريبة على دخل الشركات 
 على الدخل الشخصي.

فالبلدان الصناعية تحصل من ضريبة الدخل الشخصي ما يعادل أربعة أضعاف ما تحصله من 
ذا التباين وجود اختالف بين مجموعتي البلدان من ومن أهم العوامل المساهمة في ه .ضريبة الشركات

حيث دخل األجور ودرجة تطور اإلدارة الضريبية والنفوذ السياسي الذي تتمتع به شريحة السكان األكثر 
 ثراءًا.
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البلدان النامية  فيالمحصلة من الضرائب التجارية أعلى بكثير  اإليراداتومن ناحية أخرى، تعتبر 
 ناعية.منها في البلدان الص

ورغم صعوبة الخروج من نتائج المقارنات الدولية بصفة معيارية واضحة للسياسات الضريبية 
تحدد المزيج المالئم من ضرائب الدخل واالستهالك، فثمة مضمون واضح تكشف عنه هذه المقارنات وهو 

 إلىستهالك من ضرائب اال اإليراداتإحداث تحول نسبي في تكوين  إلىالتنمية االقتصادية تميل  أن
 ضرائب الدخل الشخصي.

فإن القضية ذات األهمية الدائمة بصدد السياسة الضريبية في البلدان النامية ليست ،ومع ذلك 
ألهداف المنشودة من أي تحول يجري النظر فيه لهي تحديد المزيج الضريبي األمثل بقدر ما هي تبيان 

لهذا التحول ) على أوضاع الكفاءة والعدالة (، وتنفيذ بالنسبة لهذا المزيج، وتقييم النتائج االقتصادية 
 (1).تدابير تعويضية إذا ازداد حال الفقراء سوءًا من جراء هذا التحول
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 م :يقدت
العامة لتمويل النفقات  اإليراداتل ألجهزة الدولة المختلفة تحصيل تمثل الموازنة العامة الوثيقة التي تخوّ 

 ها خالل سنة مالية قادمة. تلتزم الحكومة االطالع ب التيالعامة 
، إنما تهدف خرآلافالموازنة بتعرضها للنفقات العامة في جانب منها وااليرادات العامة في الجانب 

فإن كان هناك تساوي بين  لتوضيح الموقف المالي للحكومة ومدى ما تحققه من فائض أو عجز.
 دلّ  اإليراداتانب النفقات أكبر من جانب وإن كان ج .والنفقات عّبر ذلك عن توازن الموازنة  اإليرادات

على وجود  دلّ أكبر من جانب النفقات  اإليراداتإن كان جانب  ،والعكس .ذلك على وجود العجز
 الفائض.

فالذي تهدف إليه الموازنة العامة  ،بيد أن معرفة الفائض أو العجز ليس كل ما تهدف إليه الموازنة
ستخدام الموارد في أفضل استخداماتها وتحقيق االستقرار االقتصادي هو أن تكون أداة الفي المقام األول 

في كل  يءسالتالي لم يعد وجود عجز فيها أمٌر واالجتماعي والسياسي وإشباع كافة حاجات المجتمع. وب
األداء  ةالمس سإنما يمكن قياو  الحاالت. كما ال يكفي وجود الفائض للتدليل على سالمة الوضع المالي،

 ي والمالي للدولة من خالل ما تحققه الموازنة العامة من أهداف.االقتصاد
 اعتبارات: ةويدور جوهر الموازنة العامة حول ثالث

يأخذ الحياة المستقبلية للمجتمع في االعتبار من خالل تقدير حجم الموارد  .مستقبلي  األول :
 .غالبًا ما تكون )سنة( و ،المتوقع حصولها والنفقات المتوقع صرفها خالل فترة زمنية معينة 

الدولة بعدة إجراءات مالية وإدارية تمكنها من استخدام موارد المجتمع إذ تقوم  .إداري  الثاني :
 بأكفأ الطرق وأسرعها في تحقيق األهداف.

تقوم به السلطة التشريعية لتضفي على الموازنة عنصر اإللزام لتمكين السلطة  .قانوني الثالث :
 وصرف النفقات المحددة في الموازنة دون تغير. اإليراداتام بجباية التنفيذية من القي

توقف على كفاءة أداء هذه المحاور الثالث. فكل عمل تفعالية الموازنة وغني عن القول : أن 
يظل بعيدًا عن الدقة الكاملة. وكل إجراء إداري ومالي  للتنبؤليات وأساليب علمية أمستقبلي ال يقوم على 

وكل عمل قانوني ال  .قواعد ومفاهيم واضحة يتداخل أو يتعارض مع غيره من اإلجراءات ال يقوم على
االحترام والقبول. لهذا  ال يجديقوم على الشرعية وتأكيد سلطة الشعب وحقه في رقابة السلطة التنفيذية 

وإيراداتها بعد كان البد للموازنة أن تتأثر بهذه الظروف ومن ثم وجب أن تصاغ أهدافها ويتنبأ بنفقاتها 
  األخذ في االعتبار هذه الظروف المؤثرة.



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 60

 في السودان العامة هيكل المالية:  المبحث األول

ن معًا تنظيمًا ماليًا متكاماًل تتمثل في أهداف النظام يقوم النظام المالي للدولة على ثالثة أركان تكوّ  
فة إلى اإلطار الفني الستعمال هذه األدوات أو باإلضا، يعتمد عليها لتحقيق أهدافه  التياألدوات و  المالي

 ما يعرف بالفن المالي.
ففي البلدان الرأسمالية يتمثل الهدف في  .وتختلف أهداف النظام باختالف النظم االقتصادية

عن طريق المحافظة على االستقرار االقتصادي مع تحقيق التوزيع المحافظة على هذا النظام وتطويره 
فإن الهدف هو تحقيق  ،النظام االشتراكي. أما في ظل النمو االقتصاديطني ودعم العادل للدخل الو 

أما في البلدان النامية  .أقصى مساهمة في إشباع الحاجات العامة للمجتمع مع تنفيذ الخطة المالية للدولة
 فإن الهدف يكمن في الخروج من التخلف والتبعية للدول المتقدمة.

يها النظام المالي لتحقيق األهداف السابقة فتتمثل في األدوات المالية يعتمد عل التيأما األدوات 
 والنفقات والموازنة العامة(. اإليراداتمثل )

تستخدم بها األدوات المالية لتحقيق صدق النظام  التيوأخيرًا اإلطار الفني ويقصد به الكيفية 
 المالي.

 المطلب األول : مفهوم الهيكل المالي

 التيلية العامة مجموعة العناصر واألجزاء المكونة للنظام المالي والعالقات يقصد بهيكل الما
 لهيكل النظام المالي من زاويتين:النظر  ببعضها. ويمكنتربط تلك العناصر واألجزاء 

تتمثل في مجموع العالقات المالية العامة كالنفقات العامة، الضرائب، القروض، ...  : ىاألول
 الخ.

في مجموعة األجهزة والمؤسسات المالية، سواء كانت مركزية أو محلية مثل  تتمثل : ةالثاني
 .الخ... الخزينة العمومية، البنك المركزي، 

ونسبة لكبر بعض العناصر واألجزاء المكونة للهيكل المالي سواء كانت تلك العناصر واألجزاء 
أو وحدات أصغر. فمثاًل نظام في صورة منظمة أو في صورة وحدات إدارية فيتم تقسيمها إلى أنظمة 

الضرائب يتم تقسيمه إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والوحدات اإلدارية يتم تقسيمها إلى وحدات 
سيادية ووحدات خدمية. بل وأن تلك األنظمة والوحدات األصغر يتم تقسيمها إلى أنظمة ووحدات أصغر 

 منها.



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 61

اختالف األنظمة االجتماعية للحكم. ففي النظام الشمولي إن أداء المالية العامة عادة ما يختلف ب
وجود الترابط  . لذلك البد منالعامةحيث تكون المالية العامة جزءًا من مكونات الخطة االقتصادية 

لالقتصاد ليسير األداء العام في توافق تام نحو  األخرى العضوي المباشر بين المالية العامة والجوانب 
 ددة في الخطة العامة.تحقيق األهداف المح

 اً وقد تشكل ضغوط القطاع الخاص إزعاج .أما في النظام الرأسمالي فتتميز العالقة بطابع الصراع
فإن جزءًا هامًا من وسائل ، للرأسمالية للمالية العامة إذا ما بلغت الرأسمالية ذروتها. أما في الحد األدنى 

الدخل القومي يتم توزيعه عن طريق الموازنة العامة أو اإلنتاج تقع في ملكية الدولة وجزءًا هامًا من 
بوسائل ضريبية. وتستطيع الدولة أن تؤثر في االقتصاد العام وفي مستويات اإلنتاج واألسعار عن طريق 

هيكل المالية العامة متوازنًا ويسمح بقدر من التعايش مع تتخذها. وبالتالي يظل  التيالسياسات المالية 
 القطاع الخاص.

ما في الدول النامية حيث يعول على المالية العامة أن تكون أكثر نشاطًا في تحقيق االستقرار أ
عن طريق االطالع بمسئولية إرساء البنيات االقتصادي وإخراج البالد من دائرة التخلف بأسرع وقت ممكن 

قومية والمادية والبشرية، ال يعول عليها القطاع الخاص واالطالع بمسئولية تعبئة الموارد ال التياألساسية 
 (1).وتسخيرها في التنمية

إن تطور مفهوم الدولة من الدول الحارسة إلى الدولة المتدخلة والمنتجة أدى إلى تزايد أهمية 
وبالتالي الموازنة العامة للدولة وما لها من دور في تحقيق االستقرار  ،والنفقات العامة اإليرادات

أن النظام المالي للدولة ما هو إال جزء من النظام االقتصادي السائد في  ولهذا يمكن القول .االقتصادي
تمثل الجزء من الكل  األخرى وهي ، إال كميات اقتصادية  ماهيأما النفقات وااليرادات العامة  .تلك الدولة

 في آن واحد.تقوم بينهما عالقات متبادلة 
الدخل القومي واإلنفاق القومي والنفقات  وهي ،يرادات العامة تقتطع من الكميات االقتصاديةإلفا

العامة فتعود فتضيف إلى الكميات االقتصادية الكلية، فهي تؤدي إلى زيادة اإلنفاق القومي وتسهم في 
 خلق جزء من الناتج القومي.

 

 

 
                                                 

، 1997ي السودان ،مطبعة جامعة النيلين، الخرطوم، د. عبد العزيز عبد الرحيم سليمان ، المالية العامة وتطبيقاتها ف (1)
 ( .21(، ص)1ط)
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 المطلب الثاني : تركيبة االقتصاد السوداني ونطاق المالية العامة في السودان

 وداني( تركيبة االقتصاد الس2-1)

 الموقع والسكان : (1)

( 2492360يعتبر السودان أكبر قطر في أفريقيا من ناحية المساحة حيث تبلغ مساحته الحالية )
وللسودان  .( ميل مربع وهو ما يقارب ُعشر مساحة أفريقيا967.500كيلو متر مربع، أي ما يعادل )

وجمهورية أفريقيا الوسطى من ناحية الشمال، تشاد  مصر وليبيا)حدود ممتدة مع تسع دول وهي 
من ناحية  وأريترياوجمهورية الكنغو الديمقراطية من جهة الغرب، يوغندا وكينيا من ناحية الجنوب وأثيوبيا 

 الشرق، ويفصل البحر األحمر السودان عن المملكة العربية السعودية.
و  21.73)( درجة شمال خط االستواء وبين خطي طول 23و  35ويقع السودان بين خطي عرض )

( درجة شرق جرينتش. ويحتوى القطر على حوض ضخم يتمدد باعتدال نحو الشمال وسهول في 38.5
، حيث نجد مرتفعات ساحل البحر األحمر من األخرى الوسط ومرتفعات منخفضة في الجهات الثالثة 

 ب.الجهة الشمالية الشرقية، وجبل مرة من جهة الغرب وسلسلة جبال األماتونج من جهة الجنو 
( مليون نسمة 39.154)حوالي  م(2008يبلغ سكان السودان على حسب التعداد األخير في )

حيث تضاعف عدد السكان حوالي أربع مرات تقريبًا في فترة الخمسين عامًا الممتدة من أول تعداد عام 
 .ة( مليون نسم40.193بلغ عدد السكان )( م2009)وفي العام .م(2008وحتى األخير عام ) م(1956)

من أكثر األقاليم اكتظاظًا بالسكان عبر كل  *ومن حيث توزيع حجم السكان نجد أن اإلقليم األوسط
( مليون نسمة بزيادة بسيطة عن االقليم األوسط 7.54) *تقدم اقليم دارفورالتعدادات ماعدا األخير حيث 

 م(1956)من السكان في عام  %(27)حواليكان بها فالثالثة  *أما األقاليم الجنوبية. ( مليون نسمة 7.4)
( من سكان السودان 70.49( حسب التعداد األخير. ويسكن )21.26وتناقصت هذه النسبة إلى حوالي )

  *(1) .( في المناطق الحضرية29.51في الريف و )
 
 

                                                 
 .اإلقليم األوسط : ويقصد به الواليات التي تقع في وسط السودان كوالية الجزيرة وسنار وغيرها *

 .اقليم دارفور : ويقصد به واليات دارفور *

 .اقليم الجنوب : ويقصد به الواليات الجنوبية )جنوب السودان( سابقاً  *

 (.1)(، ص2009 – 2005الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب اإلحصائي ) (1)

  م(.2011)السودان دولة هذه البيانات عن السودان قبل انفصال جنوب السودان عن بقية *
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 الحسابات القومية: (2)
المستندة إلى  الحسابات القومية هي مجموعة متكاملة من حسابات االقتصاد الكلي والميزانيات والجداول

أهم المؤشرات  دوليًا. ومنمجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية المتفق عليها 
توفرها الحسابات القومية، الناتج المحلي اإلجمالي الذي ُيعرف بأنه ) مجموع القيم المضافة لكافة  التي

اإلعانات على إليه الضرائب مخصومًا منها  المنتجين المقيمين في االقتصاد بسعر المنتج مضافاً 
 الواردات خالل فترة محاسبية (.

ومن جانب الدخل، فإن الناتج . كما يعادل أيضًا ) جملة النفقات النهائية بأسعار المشترين( 
الك رأس المال الثابت وفائض التشغيل وصافي هالمحلي اإلجمالي يساوي ) إجمالي تعويضات العاملين وأ 

 على اإلنتاج والواردات (.الضرائب 
( مليار جنيه عام 5.1وبالنسبة للسودان، نجد أن الناتج المحلي اإلجمالي قد ارتفع من )

( مرة ويصل إلى 300أي أنه تضاعف أكثر من ) ،(م2000( مليار جنيه عام )33.66إلى ) م(1995)
ا كان عليه في عام ، أي أنه تضاعف أكثر من أربع مرات عم(م2009( مليار جنيه عام )148.14)
 .م(2000)

إلى عام  م(1995النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي من عام )معدل  بلغ متوسطكما 
 حوالي م(2009إلى عام ) م(2000معدل النمو الحقيقي من عام )متوسط و .%( 85.6) حوالي م(2000)
 ( يوضح ذلك.1-2والجدول رقم ).%(54.6)

 م(1995( جنيه عام )4.77ج المحلي اإلجمالي فقد ارتفع من )أما متوسط دخل الفرد من النات
 .م(1995( مرة عما كان عليه في عام )227أي أنه تضاعف حوالي ) م(2000( عام )1083.1إلى )

فقد  ،م(1995كذلك نجد أن معدل النمو الحقيقي من سنة ألخرى قد سجل نموًا موجبًا عدا عام )
 م(1994%( عام )1.51من ) م(2000( إلى عام )م1995عام ) معدل النمو للفترة األولى منتفاوت 

نسبة  دنىكأ م(2004%( في عام )5.1و ) .نموكأعلى نسبة  م(1996%( عام )11.6كأدنى نمو إلى )
 ( يوضح ذلك.2-2كأعلى نسبة نمو. والجدول رقم ) م(2001%( عام )10.8نمو إلى )
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 ( 1-2جدول رقم )

 واألسعار الثابتة ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجماليالناتج المحلي باألسعار الجارية 

 ( )بماليين الجنيهات السودانية(م2009-2005الفترة من ) خالل
 ألعواما

 الناتج المحلى اإلجمالي

 باألسعار الجارية

 الناتج المحلى اإلجمالي

 باألسعار الثابتة

 معدل

 نمو اإلنتاج المحلي اإلجمالي

2005 857071.7 2043.3 9.00 
2006 9871880.9 2235.3 9.87 
2007 11401754.7 2415.6 9.20 
2008 12774689.7 2603.2 7.76 
2009 14813702.3 2762.5 6.12 

 .م2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء 
 ( 2-2جدول رقم )

 دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 نية(الجنيهات السودا أالف( )بم2009 - 1998) األعوام خالل

 األعوام

  عدد السكان

 نسمة( مليونبال)

 الناتج

 المحلي اإلجمالي

 متوسط دخل الفرد

 من الناتج المحلي اإلجمالي

1998 29.496 2193591.0 74369.1 
1999 30.320 2705881.4 89226.5 
2000 31.081 3366270.9 108306.4 
2001 31.913 4065855.8 127404.4 
2002 32.769 4775611.1 145735.6 
2003 33.648 5573378.4 165637.7 
2004 34.512 6872138.5 199123.2 
2005 36.197 8570712.7 242120.0 
2006 37.157 9871880.9 271900.0 
2007 38.143 11401754.7 305920.0 
2008 39.154 12774689.7 326263.7 
2009 40.192 14813702.3 368565.7 

 .م2009ركزي لإلحصاء : المصدر : الجهاز الم 
 األراضي والمناخ والنباتات: (3)

المداري االستوائي في أقصى الجنوب والمناخ الصحراوي  المناخ في السودان بين يتباين المناخ
. فالسهول الوسطى األخرى عناصر الطبيعة تحددها فأما الحشائش في الغالب األعم  .الجاف في الشمال

جنوبية منه ويسيطر الصحراوي على شمال غرب البالد. وأجزاء لها حشائش السافنا في المناطق ال



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 65

تتميز بمناخ مداري وتغطي المستنقعات وغابات السافنا األجزاء الجنوبية والشرقية. أما األجزاء الجنوب 
الغربية فهي مغطاة بالغابات المدارية واالستوائية. كما أن معظم أنحاء السودان تبلغ متوسطات درجات 

صوى فيه مائة درجة فهرنايت في معظم شهور السنة. كما أن هناك ترددات للعواصف القارية الحرارة الق
أحيانًا في أواسط وشمال البالد خصوصًا في أشهر الصيف من مارس إلى يوليو تنبئ بقدوم فصل 

فيمتاز بمناخ بحري وتهطل بعض األمطار في الفترة من يوليو إلى أكتوبر، أما ساحل البحر األحمر 
 (1).مطار في الشتاءاأل

القطاع الرئيس في االقتصاد السوداني حيث كانت تساهم بأكثر تعتبر الزراعة  الزراعة: (4)
بدأ البترول يأخذ  م(1995ولكن بعد عام ).  م(1995%( من الناتج المحلي اإلجمالي قبل عام )40من )

، بينما بدأت م(2009عام ) %(30.4حيزًا في االقتصاد السوداني فتراجعت مساهمة الزراعة لتصل إلى )
%( 15لتصل إلى حوالي ) م(1999%( عام )1.54)مساهمة البترول الخام في الناتج المحلي تتصاعد من 

( مليون فدان مربع، بينما تبلغ المساحة الصالحة 600. وتقدر المساحة الكلية حوالي )م(2009عام )
( مليون فدان 46-40لمزروعة سنويًا حوالي )( مليون فدان مربع، وتبلغ المساحة ا200للزراعة حوالي )

 مربع.
شمل القطاع المروي والفيضي ويمثل حوالي يينقسم القطاع الزراعي في السودان إلى إنتاج نباتي و 

مشروع الرهد ...  –%( من إجمالي المساحات المزروعة سنويًا وأهم مناطقه اإلنتاجية )مشروع الجزيرة 9)
 قمح والتوابل والخضر والفاكهة.الذرة وال ( وأهم المحاصيل :

( متر 1500-1000أما القطاع المطري شبه اآللي، فقد بلغ متوسط الحيازة بهذا القطاع ما بين )
مربع لألفراد، بينما يبلغ متوسط الحيازة للشركات ما بين عشرات إلى مئات األلوف من األفدنة. وأهم 

 ،تزرع بهذا القطاع ) الذرة  التيأهم المحاصيل ... (، و ،النيل األبيض  ،سنار  ،مناطقه )القضارف 
 الدخن ، ...(. ،السمسم 

وأهم مناطقه كردفان  ،يتسم هذا القطاع بصغر حجم الحيازات، وبالنسبة للقطاع المطري التقليدي 
 –الذرة  –تزرع ) الدخن  التي... (.وأهم المحاصيل  ،سنار ،الجزيرة  ،دارفور العظمى  ،العظمى 
( يوضح المساحات المزروعة لموسمي 3-2والجدول ) .الكركدي ... ( –فول السوداني ال –السمسم 

 (م2009 – 2008و  2007-2008)
 

                                                 
 (.4، ص) ، مرجع سابق (2009الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب اإلحصائي ) (1)
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 ( 3-2جدول رقم  )

 م(2009/  2008( و) م2007/2008المساحات المزروعة لموسمي )

 الموسم
الزراعة 

 المروية
 الزراعة المطرية التقليدية ليةألالزراعة المطرية ا

ات جملة المساح

 المزروعة

2007-2008 2.4 11.3 27.6 41.2 
2008-2009 2.1 12.3 27.2 41.6 

 م(.2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء )
نتيجة للتوسع في  م(2008/2009)حيث يالحظ الزيادة الطفيفة للمساحات المزروعة في موسم 

احات الزراعة المروية والزراعة مساحة الزراعة المطرية اآللية، مع مالحظة االنخفاض الطفيف في مس
 (1).المطرية التقليدية

وأهم  .الخاصية الطبيعية األساسية للسودان هي نهر النيل وروافده إن المائية:الموارد  (5)
أما النيل األبيض  .تغذي نهر النيل الرئيس هي النيل األزرق والسوباط ونهر عطبرة التيالمصادر 

في عملية التبخر في  تنفد ي مياه نهر النيل ألنه معظم مياههف%( من فيضه السنوي 30فيشارك بنحو )
 منطقة السدود.

 فإن هنالك مصادر أساسية لها وهي، أما فيما يختص بموارد المياه الجوفية في السودان
( كيلو متر مربع بمخزون مياه 763300وتتكون من األحواض النوبية ومساحتها ) ،األحواض الجوفية

( 628800باإلضافة إلى أحواض أم روابة ومساحتها ) .مليار متر مكعبوستمائة يقدر باثني عشر ألف 
 .( مليار متر مكعب4150قدر بد )يكيلو متر مربع بمخزون مياه 

( مليار متر مكعب، 3.43ويقدر مخزون المياه فيها بد )، كذلك نجد أحواض الرسوبيات وغيرها 
 (2).( مليار متر مكعب2.5اه فيها بد )يقدر مخزون المي التيباإلضافة للصخور األساسية 

والسمكية المرتبة الثانية بعد قطاع البترول يحتل قطاع الثروة الحيوانية  الثروة الحيوانية: (6)
يساهم  و%( من مساهمة القطاع الزراعي، 49مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي والذي يقدر بحوالي )

كما  .لية دعمًا للخزينة العامة من عائدات الصادرات%( من عائدات الصادرات غير البترو 17بحوالي )
يساهم في األمن الغذائي بتوفير اللحوم واألسماك واأللبان ومشتقاتها والبيض، إضافة إلى المساهمة في 

( ألف راس 59764تضاعفت تقديرات أعداد الثروة الحيوانية من )و  المصنوعات الجلدية والسجاد وغيرها

                                                 
 (.6، ص)المرجع السابق (1)

 (.7)ص لسابق،المرجع ا (2)
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%( وبمعدل 135.8بمعدل ) م(2009( ألف راس في العام )140909إلى )  م(1991-1990في العام )
 (1).%( لإلبل63.9%( للماعز و )183.2%( لألبقار و )97.7%( للضأن و )149)

إلى   لنفس األعوام( ألف طن 455فقد ارتفع اإلنتاج من ) ،بالنسبة إلنتاج اللحوم الحمراء
كما ارتفع استهالك اللحوم الحمراء من .%( 340.6)بمعدل  م(2009( ألف طن في العام )1841)
 %(.218( بمعدل )م2009( ألف طن في العام )1342إلى ) خالل تلك الفترة( ألف طن 422)

( ألف طن 70إلى ) م(1991-1990( ألف طن في العام )30األسماك فقد ارتفع من )أما إنتاج 
 %(.133.3بمعدل ) م(2009في العام )

( ألف 6406إلى ) م(1991-1990( ألف طن في العام )2402من ) كما ازداد إنتاج األلبان
( ألف طن في العام 22.9وارتفع إنتاج الجلود من )%(.208.3بمعدل ) م(2009طن في العام )

فقد  ،وبالنسبة للدواجن %(.243.9بمعدل ) م(2009في العام )( ألف طن 76.7إلى ) م(1990-1991)
 ( ألف رأس42399إلى ) م(1991-1990في العام )( ألف رأس 33463ارتفعت أعدادها من )

( ألف طن لنفس 28( ألف طن إلى )18كما أن لحومها ازدادت من ).( 26.7بمعدل ) و م(2009عام)
( ألف 32( إلى )1991-1990( ألف طن في العام )22ارتفع من )نجد أن بيض المائدة  كذلك .الفترة

 .م(2009طن في العام )
تعتمد على  التيفي السودان في الصناعات التحويلية  تتركز الصناعة الصناعة: (7)

تزدهر كل من صناعة النسيج والسكر والصناعات الغذائية باإلضافة للصناعات  الزراعية حيثالمنتجات 
 .األخرى التحويلية 

في اإلنتاج خالل السنوات  اً فقد تطورت هذه الصناعة تطورًا طفيف، وبالنسبة لصناعة السكر 
أربعة منها تتبع  ،السودان حاليًا خمسة مصانع إلنتاج السكرب وجدهتمام بهذا القطاع. وياألخيرة رغم اال

للقطاع العام ومصنع السكر الخامس تملكه شركة سكر كنانة إلنتاج السكر وهو استثمار سوداني عربي 
 أجنبي مشترك، وقد تم إنشاء مصنع سكر النيل األبيض حديثًا.

أدت  التيًا مستمرًا بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة فيه و كما تطورت صناعة الدقيق تطور 
( وحتى م1999العام )ومنذ  .م(1998( وحتى العام )م1990لزيادة اإلنتاج الذي بدأ متذبذبًا منذ العام )

في  انخفاضاالذي شهد  م(2004( سجل اإلنتاج زيادة مضطردة باستثناء العام )م2009نهاية الفترة )
 اإلنتاج.

                                                 
 .(25(، ص)2009 – 09الرصد اإلحصائي )،الجهاز المركزي لإلحصاء (1)
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 حتى م(1997هدت صناعة المياه الغازية تطورًا ملحوظًا وزيادة في اإلنتاج منذ العام )كذلك ش
 .م(1993و ) م(1992بينما كان اإلنتاج متذبذبًا بداية الفترة ومستقرًا عامي ) م(2009العام )

وذلك  م(2009وحتى ) م(1990كما شهدت صناعة زيوت الطعام تذبذبًا واضحًا خالل الفترة من )
 تذبذب أسعار الفول السوداني.و رتفاع نسبة ال

ثم مصنع ربك في ،  م(1947كذلك بدأ إنتاج األسمنت في السودان بإنشاء مصنع عطبرة عام )
كما تم بيع  .م(2002تم بيع مصنع عطبرة في سبتمبر )، سياسة الخصخصة وفي إطار  .(م1965عام )

عدد من مصانع األسمنت في طور التشييد في والية نهر النيل  يوجدو . م(2004مصنع ربك في ديسمبر )
 .م(2008منها مصنع السالم الذي بدأ في اإلنتاج أواخر )،

وذلك لضعف القدرات التقنية ،كما شهد قطاع النسيج تدهورًا ملحوظًا في السنوات األخيرة 
 والتنافسية لبعض المصانع إضافة إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج وتوقف اإلنتاج في بعض المصانع.

التعدين دورًا هامًا في اقتصاديات الدول المنتجة للمعادن.  يلعب والبترول:إنتاج المعادن  (8)
نجد  .كماوزارة متخصصة في هذا المجال  انشاءحيث تم ، وقد اتجهت الدول حديثًا لالهتمام بهذا القطاع 

 يأتي مصنعة. وأن العديد من المعادن المستخرجة بالسودان تدخل مباشرة في الصناعات وتظهر كمادة 
إنتاج الذهب فقط الذهب المصدر من إنتاج شركة أرياب الذي يتم  ويمثل .والكروم في المقدمةالذهب 

ويرى المراقبون ان الذهب برز كبديل أمثل لتعويض فاقد البالد من النفط بعد االنفصال  تصديره مباشرة.
لجنوب وأيضا قلة تكاليفه في التنقيب %( من نصيبه من بترول ا59،حيث فقد االقتصاد السوداني نسبة )

 مقارنة بتكاليف البترول.
يشار الى ان تعدين الذهب اتسع وازدادت عائداته، وترتفع أسعاره يومًا بعد يوم حيث بلغت 

%( من حجم الصادرات غير البترولية، وقفزت العائدات إلى مليار دوالر بنهاية العام 16عائداته بنحو)
دوالرا لألوقية )االونصة(  (1476) بلغتمستويات قياسية مرتفعة م(2011م )العا. كما سجل م(2010)

طنا من الذهب فسيصبح عاشر أكبر منتج  (74)دوالر سابقا وانه إذا بلغ إنتاج السودان  (300)مقارنة بد 
 للمعدن في العالم وثالث أكبر منتج إفريقي بعد جنوب إفريقيا وغانا.

ية لفت أنظار العديد من الشركات العربية والعالمية األمر الذي توفر معدن الذهب بهذه الكملعل 
جعل الهيئة العامة لألبحاث والدارسات الجيولوجية تهتم بإجراء دراسات جدوى في هذا المضمار في عدد 
من واليات السودان شملت واليات الشمالية، نهر النيل والبحر األحمر وقامت بتقسيمها إلى مربعات. 
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ير الى ان االستثمار في هذا المجال تتم بسهولة وان إجراءات منح التراخيص لالستثمار تتم وتشير التقار 
 في وقت وجيز.

اتجهت الحكومة السودانية في اطار تسهيل تلك المهام إلى انشاء شركة )سودانيل ( وهي كما 
( مليون 500ى )( مليون دوالر وسط توقعات بارتفاعه ال100شركة مساهمة عامة برأسمال مبدئي يبلغ )

 دوالر.
الذي يتم تصديره للخارج، نجد أن اإلنتاج المصدر يتزايد ويتناقص من  بالنسبة لمعدن الكرومأما 

 خر وذلك لتذبذب أسعاره عالميًا. ألعام 

كبيرًا على المنتجات الزراعية تعتمد الصادرات السودانية اعتمادًا  الصادرات السودانية: (9)
السودان  يعتبرحيث  ،لصمغ العربي اضافة ل ن عناية خاصة من الدولةويجد القط. إضافة للمعادن 

 الدولة األولى في العالم في إنتاج الصمغ العربي ويتم تصديره للدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية.
مكانة هامة في قائمة الصادرات السودانية، وقد حقق السودان االكتفاء الذاتي كما يمثل السكر 

وقد حققت صادرات الحبوب الزيتية، القطن، الماشية، اللحوم، .  سكر ويقوم حاليًا بتصدير الفائضمن ال
 .الصمغ العربي، السكر، الموالص أعلى معدل من إيرادات الصادر 

( برميل في اليوم وذلك 10.000بعدد ) م(1996بالنسبة للبترول، فقد بدأ في العام )أما 
( برميل في اليوم 150000والتصدير بد )بدأ اإلنتاج التجاري  م(1999) وفي سبتمبر .لالستهالك المحلي

بعد أن اكتمل خط األنابيب الناقل من حقول البترول إلى ميناء بشائر على ساحل البحر األحمر 
( يوضح صادرات البترول ومنتجاته والصادرات غير البترولية في الفترة من 4-2الجدول )و (كلم. 1610)
 .م(2000-2009)

 
 
 
 
 
 
 
 



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 70

 ( 4-2جدول رقم )

 (م2009-2000الصادرات البترولية ومنتجات البترول والصادرات غير البترولية للفترة من )
 (االمريكية )بماليين الدوالرات
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 م(.2009المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء ) 
 أ( التالي:-2ويمكن توضيح ذلك بيانيًا في الرسم البياني )
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 ( أ -2رقم ) يرسم بيان

 م(2009-2000الصادرات البترولية ومنتجات البترول والصادرات غير البترولية للفترة من )
 االمريكية( )بماليين الدوالرات

الحيوانات الحية المركز األول في الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت حصيلة احتلت 
( مليون دوالر في 179.5إلى ) م(2008) ( مليون دوالر في عام45.5صادرات الحيوانات الحية من )

( ألف رأس في عام 587%( وذلك بسبب زيادة الكميات المصدرة من )244.5بمعدل ) م(2009عام )
 .م(2009( ألف رأس عام )661إلى ) م(2008)
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( عام 143.3إلى ) م(2008( عام )141.8كما ارتفعت حصيلة الصادرات من السمسم من )
إلى  م(2008( مليون دوالر عام )15.1من )ك ارتفعت صادرات السكر %(.كذل11بمعدل ) م(2009)
( مليون 60.9من ) .كما انخفضت حصيلة صادر الصمغ العربيم(2009( مليون دوالر عام )18.5)

 %(.45.6بمعدل ) م(2009( مليون دوالر في عام )33.1إلى ) م(2008دوالر في عام )
( مليون دوالر 43.0إلى ) م(2008دوالر في )( مليون 618صادرات القطن من )كذلك انخفضت 

( مليون دوالر في عام 112.1%(. كما انخفضت صادرات الذهب من )30.4بمعدل ) م(2009عام )
( الميزان التجاري 5-2يوضح الجدول )و  %(.23.7بمعدل ) م(2009( في )85.5إلى ) م(2008)

  .م(2009 – 2005السنوي للفترة من )
 ( 5-2جدول رقم )

 م(2009-2008) خالل الفترةان التجاري السنوي للفترة الميز

 الف الجنيهات السودانية(أ)ب
 الميزان التجاري ة الصادراتدإعا الصادرات الواردات األعوام

2005 16982709 10601781 361295 6019634- 
2006 19111890 11575244 294826 7236820- 
2007 19254382 17893359 135886 1225138- 
2008 25930776 24612008 71597 1247171- 
2009 19064247 17135786 125319 1803143- 

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء
 ( نطاق المالية العامة في السودان:2-2)

أنشطة التخطيط والمراقبة والمتابعة ومشاركة يتسع نطاق النشاط المالي للدولة في السودان ليشمل 
 و تنفيذ. ولعل هذا االتساع قد أملته طبيعة النظام االقتصادي الذي ينتهجه السودانالقطاع الخاص في ال

 القطاع العام والقطاع الخاص. منيتشكل 
يلعب القطاع الخاص دورًا محسوسًا في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات االستثمارية والخدمية 

البنيات األساسية وتقديم الخدمات  وإرساءط فيما يقع العبء األكبر على القطاع العام في وضع الخط، 
 الضرورية والمساهمة المباشرة في دعم التعاون بالقطاع الخاص اإلنتاجية والخدمية.

لدور القطاع العام في السودان يرجع إلى عوامل عدة بعضها تاريخية وبعضها إن هذا االتساع 
عله قطرًا زراعيًا يعتمد معاش أهله وتنمية فميراث السودان التاريخي ج اقتصادية مالية وبعضها فكرية.

ت الزراعية الوأن تجارته الداخلية والخارجية قامت على هذا الميراث. فالحاص، اقتصاده على الزراعة 
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الرئيسة كالقطن والحبوب الزيتية تقسم بين الطلب المحلي والعالمي. أما الصناعة فلم تكن لها دور كبير 
الت والمعدات الضرورية للتنمية إلى جانب استيرادها ألوا رد التقنيات الحديثةتستو  قريب. فالدولةإلى عهد 

 بعض السلع االستهالكية.
لقد تبنت الدولة قيام المشروعات الزراعية الكبرى مثل مشروع الجزيرة ومشاريع حلفا الجديدة 

 وغيرها. وهيئة السكة حديد مثل مؤسسة األقطانوغيرها. وبعض المؤسسات التجارية والخدمية 
إن من أهداف توسيع نطاق القطاع العام في السودان هو الرغبة في السيطرة على الموارد القومية 

وهو هدف ال يقدر عليه القطاع الخاص. فمن خالل دفع الخطط  ،وتحقيق االستقالل االقتصادي
لسلوك عن طريق على ذلك اكما يستطيع أن يؤثر  .العام لالقتصاد يضبط السلوكاالقتصادية يستطيع أن 

أدواته الضريبية والنقدية أو عن طريق اإلنتاج المباشر وتبنى مشروعات أو مؤسسات تساهم في زيادة 
 اإلنتاج الكلي في االقتصاد وزيادة التصدير وإحالل اإلنتاج المحلي محل الواردات.

زيادة الخدمات على كما أن من أهداف التوسع في القطاع العام زيادة موارد الدولة ورفع القدرة 
 العامة بهدف االرتقاء بمستويات المعيشة والرفاه االقتصادي.

ومن أهداف التوسع في القطاع العام أيضًا السيطرة على بعض الظواهر االقتصادية كالتضخم 
والكساد وتحقيق قدرًا من االستقرار في األسعار واألجور عن طريق وضع وتنفيذ سياسات ملية ونقدية 

 فاعلة.
 كان من أسباب التوسع في النشاط المالي للقطاع العام االطالع بوظيفة الزكاة. فعلى الرغم أخيراً 

من أن مصارف الزكاة محصورة ومتخصصة في مجال التكافل االجتماعي، وأنها تعالج كوظيفة منفصلة 
يه فائض ، بمعنى توجاألخرى هذا لم يمنع التداخل فيها وبين وظائف الدولة فإن داخل خزانة الدولة، 

ليشمل مرافق الدولة وتحميل موارد الدولة بنفقات  في سبيل هللا رفبعض مصارف الزكاة لتوسعة مص
 (1).التكامل االجتماعي إذا ما عجزت موارد الزكاة عن تلبيتها

. فحصيلة فالزكاة تعتبر أداة استقرار ذاتي إنطالقًا من ثبات معدلها والنصاب المفروضة عليه
لة االقتصادية السائدة وتنقلب هذه الحصيلة ارتفاعًا وانخفاضًا مع تقلبات الدخل من غير الزكاة تعكس الحا

أثر على الجباية. كما يمكن أن تستخدم حصيلة الزكاة المتجمعة كسياسة مالية أن يكون لهذه التقلبات 
 تقديرية.

                                                 
 (.23، ص)مرجع سابقد. عبد العزيز عبد الرحيم،  (1)
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السياسة المالية،  هكما أن الزكاة بسعرها الثابت ونصابها المحدد هو جوهر االستقرار الذي تتطلب
فالنظام المالي بارتكازه على الزكاة يتضمن تقلبات تلقائية في إيرادات الدولة نتيجة لتقلبات حجم حصيلة 

 الزكاة المرتبطة بالتقلبات في الدخل.
يتحتم وجود جهاز فعال وقادر على إحداث في نطاق النشاط المالي للدولة إن هذا االتساع 

سياسات المالية من حيث اإلجراءات ووقت حدوثها حتى ال يؤدي التضارب فيها التنسيق المطلوب بين ال
بتوجيه الموارد المتاحة للدخل القومي نحو االستخدامات ويقوم في نفس الوقت  .إلى تفشيل بعضها بعضاً 

 األفضل.
قامت الحكومة السودانية بمراجعة كل اللوائح  ،وفي إطار تنفيذ تلك اإلصالحات الهيكلية

تفاقيات السابقة، حيث قامت الحكومة السودانية بإعادة وتصنيف وعرض المعلومات المالية في إطار واال
وفقًا لهذا المقترح الجديد.  م(2003 – 2001وتبويب الميزانيات منذ العام ) تصنيفجديد. وقد تم إعادة 

 ويتم إعداد تقارير األداء المالي للميزانية بمعدل شهري.
تم إنشاؤها داخل وزارة  التياإلنفاق العام عن طريق وحدة السيطرة على النقد  التحكم فيكذلك يتم 
تم تحويل وحدة ، إطار تمتين السيطرة على اإلنفاق داخل وزارة المالية  الوطني. وفيالمالية واالقتصاد 

 خاذ القرار.الحسابات والمراجعة إلى إدارة متكاملة قائمة بذاتها مع إعطائها القدرة على الحركة وسلطة ات
فإن استمرار العمل في إنشاء وحدة عمليات النقد داخل بنك السودان وفي النواحي المالية، 

(BOS  ).وبدء عملها قد مكن من مراقبة إدارة النقد والتحكم في السيولة النقدية داخل السودان 
صياغة ا فقد تم تكوين لجنة من أعلى المستويات مهمته ،وللتحكم في إدارة الدين الخارجي

ووفق هذه  .م(2005من الخارج وتم رفعها لمجلس الوزراء في العام ) لالستدانةاستراتيجية عمل وسياسة 
من  لالستدانةفإنه تم التأكيد على أهمية البحث عن بدائل أخرى للتمويل، وأن ال يتم اللجوء ،االستراتيجية 

 .االستدانةفقة جهة االختصاص قبل الخارج إال عند الضرورة الملحة، أو أن يتم الحصول على موا
 المطلب الثالث : الهيكل المالي في السودان

ومن زاوية ، يمكن النظر إلى هيكل المالية العامة في السودان من زاوية األنظمة المكونة له 
كما يمكن تقسيم األنظمة المكونة له إلى نظام اإلنفاق ونظام التحصيل  الوحدات اإلدارية القائمة عليه.

تقسيم الوحدات اإلدارية القائمة عليه إلى وحدات مركزية ووحدات والئية ووحدات مستقلة )هيئات و 
 ومؤسسات(.
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 ( نظام اإلنفاق3-1)

يفرق النظام المالي في السودان بين ثالثة مستويات لإلنفاق العام: هي المستوى السيادي 
تدرج نفقات رئاسة الدولة ونفقات ي والمستوى االجتماعي والمستوى االقتصادي. ففي المستوى السياد

األمن والدفاع والعدالة والتمثيل الخارجي وغيرها من النفقات المتعلقة بالوظيفة الرئيسة للدولة وتشغيل 
 إدارتها.

كما يشمل المستوى االجتماعي نفقات التعليم والصحة والرفاهية االجتماعية واإلعانات 
 ما بعد الخدمة وغيرها من الخدمات العامة. والضمانات االجتماعية والمعاشات وفوائد

أما المستوى االقتصادي فتصنف النفقات التنموية وإنشاء الصناعات وإنتاج السلع والخدمات، كما 
 تصنف خدمات البنوك والمؤسسات التمويلية وغيرها من النفقات الرأسمالية.
اإلنفاق ا يعني اختالف طبيعة لعل هذا التقسيم ال يعنى منح األولوية المطلقة ألي مستوى، إنم

 .األخرى تميز بها المستويات  التيفي كل مستوى وتميزه بخصائص ذاتية تختلف عن الخصائص 
فالنفقات السيادية تمس النظام السياسي للدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية واألمنية في أعلى 

لهذا يتم رصد اعتماداتها بمعرفة ،لدولة امستواها بما يتطلب معالجات خاصة تتعلق بالسرية وحفظ كيان 
 في قمة جهاز الدولة دون الدخول في التفاصيل ويتم اإلنفاق عليها مركزيًا. نالمسئولي

تهم كل مواطن ويتوقف على تقديمها بلوغ  التيالذي يضم الخدمات العامة أما النوع الثاني 
تنفيذ بعضها مركزيًا كما يترك تنفيذ بعضها وبالتالي يتم  ،مستوى معين من الرقي االقتصادي واالجتماعي

 للمستويات القاعدية في الواليات.
يفترض فيه تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد القومي في و فأغلبه إنفاق رأسمالي  ،أما النوع الثالث

المستقبل. ويختلف هذا النوع من اإلنفاق على النوعين األولين في أن الصرف عليه ال يتكرر سنويًا وإنما 
ويطلق عليها النفقات التنموية تميزًا لها على  ،يتم مرة واحدة سواء كان ذلك دفعة واحدة أم على أجزاء

 تضم النفقات السيادية واالجتماعية. التيالنفقات الجارية 
عادة يتم إخضاعها لدراسات متعمقة قبل  إن هيكل بناء النفقات العامة ) عدا النفقات السيادية (

األول المتعلق باألجور يتم دراسته بواسطة ديوان شئون الخدمة للتأكد من سالمة تقديراته إقرارها. فالفصل 
 مع السلم الوظيفي واألعداد المطلوبة من الدرجات المختلفة والحاجة الفعلية للوحدات. اً وتمشي
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لية الفصل الثاني المتعلق بالخدمات العامة بواسطة إدارة الميزانية بوزارة الماكما يتم دراسة 
للوقوف على أسباب زيادته أو نقصانه عن مستوى العام المنصرم والتأكد من تمشيه مع السياسة العامة 

 للدولة وقوانينها المالية.
التخطيط والتأكد من تمشيه  إدارةفيتم بواسطة  ،أما دراسة الفصل الثالث المتعلق بنفقات التنمية 

يتم دراسة الفصل الرابع  للوحدات. بينمااعاة المقدرة التنفيذية مع الخطة العامة والسياسة المالية للدولة ومر 
االقتصاد بوزارة  إدارة بواسطةالمتعلق بمساهمة الحكومة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة 

 المالية.
النفقات هو وجود االلتزام الذي ينشأ عن عقد إداري أو عن مسئولية الدولة تجاه إن أساس تنفيذ 

إنما يجب أن يتم الصرف بعد التأكد من وجود و إنفاقها  اعتمادالنفقة ن. فال يعنى مجرد ربط طرف ثا
 (1).االلتزام والتأكد من وجود االعتماد المالي المقابل له وبعد مراجعة المستندات المؤيدة للصرف

 ( نظام التحصيل3-2)

العامة )الذاتية( واإليرادات  اتاإليراديتكون هيكل الموارد المالية في السودان من مصدرين هما: 
ومن  ،غير العامة. ويقصد باإليرادات الذاتية متحصالت الحكومة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة

 وأرباح المؤسسات والهيئات.المصلحية غير الضريبية مثل الرسوم  اإليرادات
نواع العون الخارجي. ويتم غير الذاتية عائدات القروض والمنح وغيرها من أ باإليراداتكما يقصد 

تحصيل الضرائب المباشرة بواسطة ديوان الضرائب، كما يتم تحصيل الضرائب غير المباشرة بواسطة 
 غير الضريبية فيتم تحصيلها بواسطة الوحدات المعنية. اإليراداتأما  .مصلحة الجمارك )شرطة الجمارك(

المباشرة، فقد جرى العمل على تقسيم الذي يحدث بين الضرائب المباشرة وغير ونسبة للتداخل 
 .الهيكل الضريبي إلى أربعة أقسام 

يضم القسم األول مجموعة ضرائب الدخل واألرباح وهي ضريبة أرباح األعمال وضريبة دخل 
إيجارات العقارات وضريبة الدخل الشخصي، ضريبة السودانيين العاملين بالخارج، ضريبة التنمية على 

القسم الثاني، فيضم مجموعة من الضرائب على التجارة الخارجية وهي رسوم الوارد  األعمال. أماأرباح 
والرسم اإلضافي وضريبة التنمية على الصادر ورسوم الصادر وضريبة الدفاع وضريبة التنمية على 

 الواردات.

                                                 
 (.24، ص)المرجع السابق(1
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ك القسم الثالث، فيضم مجموعة الضرائب على التجارة الداخلية وهي رسوم اإلنتاج واالستهالأما 
 كالسكر. وأماوتوزيع بعض السلع  احتكاروضريبة التنمية على اإلنتاج المحلي ورسوم التركيز وأرباح 

فيضم مجموعة من الضرائب المحلية وهي ضريبة القطعات وضريبة األطيان وضريبة التخيل القسم الرابع 
 والعوائد العمومية وضريبة المباني وضريبة المالهي وغيرها.

تحصلها  التيهي الرسوم المصلحية ، و ير الضريبية فيتم تقسيمها إلى ثالثة أقسام غ اإليراداتأما 
تحصلها الوحدات  التيالمياه واألرض . ورسوم األخرى تقدمها للوحدات  التيالوحدات في مقابل الخدمات 

 الزراعية في مقابل ري األراضي أو تأجيرها .
وتوزيع بعض السلع كالمواد  احتكارعائدات  العمومية وتشمل اإليراداتأما القسم الثالث، فهو 

 .اإليراداتالبترولية وأرباح المؤسسات والهيئات العامة أو عائدات بيعها للقطاع الخاص وغيرها من 
 ( المستويات اإلدارية 3-3)

المستوى المركزي والمستوى  :لهيكل المالية العامة يقوم على ثالثة مستويات هيإن البناء اإلداري 
للحكومة ومستوى الوحدات االقتصادية، ويقصد بالمستوى المركزي الوزارات والمصالح التابعة المحلي 

المركزية. كما يقصد بالمستوى المحلي الوزارات والمصالح التابعة لحكومات الواليات والوحدات اإلدارية 
ادية فنعني بها ( ومجالس المدن واألرياف. أما الوحدات االقتصالمعتدياتالتابعة لها كالمحافظات )

تمارس نشاطها وفق  التيالمؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية االعتبارية أو المستقلة ماليًا أو إداريًا 
 آليات السوق.

تتكون موارد المستوى المركزي من عائدات الضرائب والرسوم المركزية كما تتكون نفقاته من 
والدعم االجتماعي ودعم الواليات ونفقات إنشاء  سير الخدمات السياديةالمرتبات واألجور وتكاليف 

دخل الواليات فيتكون من  القومي. أماالمشروعات القومية ومشروعات البنيات األساسية لالقتصاد 
الضرائب على الدخول في األرباح المكتسبة داخل الوالية ومن الضرائب غير المباشرة على االستهالك 

 الوالئية.ومن الرسوم المفروضة على الخدمات 
كما تتكون نفقاتها من تكاليف تسيير الخدمات االجتماعية كخدمات التعليم والصحة والرفاهية 

ليات السوق وقواعد التنافس مع القطاع أاالجتماعية. أما دخل ونفقات المؤسسات اإلنتاجية فتحكمها 
 الخاص.

إجازة الموازنة المركزية، كما إن النظام الوالئي الذي ينتهجه السودان يعطي البرلمان المركزي حق 
في موازنة الواليات وإن كانت الحكومة المركزية تحتفظ بحقها يعطي البرلمانات الوالئية حق إجازة 



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 77

كما تلتزم بتغطية عجوزات الواليات ذات  .الحصول على فوائض موازنات الواليات ذات الموارد العالية 
ل على كل أو جزء من أرباح المؤسسات االقتصادية الموارد الضعيفة وتحتفظ أيضًا بحقها في الحصو 

 (1).وتلتزم بتغطية خسائرها

                                                 
 (.30، ص)المرجع السابق(1)
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 العامة في السودان الموازنةالثاني: المبحث 

تصطف فيه البيانات وتتنوع االعتمادات،  وجاف،قد تبدو الموازنات للكثيرين عنوانًا لموضوع رقمي 
سلل إلى حلبتها بعض المواد الضريبية، توت الجداول،وتتوازن فيه النفقات واإليرادات، وتتوالى ضمنها 

 وبعض التعديالت في الرسوم.
أو تترجمه فهو أوسع وأعمق بكثير. إنه يتناول لكن ما ترمز إليه الموازنة العامة في كل دولة 

مضمون السياسات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة على الحكم بل هي مرآة الحكم بذاته، في فلسفته 
وخياراته االجتماعية والتربوية والصحية، ومناخاته ية وتوجهاته االقتصادية وقواعده الضريبية، المال

 القطاعية، زراعيًا وصناعيًا وخدميًا.
وتعكس برنامج عملها على الصعيد فالموازنة العامة هي خطة تضعها الحكومة لسنة قادمة 

ادات المالية الالزمة لقيام الدولة بوظائفها وتنفيذ المالي وتتضمن تقدير لنفقات الدولة وإيراداتها واالعتم
 برامجها االقتصادية.

يعهد رئيس الجمهورية للجهة ،  م(2005دستور االنتقالي لسنة )الوفي السودان، وعلى حسب 
المختصة )وزارة المالية واالقتصاد الوطني( بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلى البرلمان قبل نهاية 

عام للموقف االقتصادي والمالي للبالد، تقديرات مفصلة  رة المالية، ويشتمل ذلك على : تقديالسن
لإليرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى وقائع السنة الماضية وبيان حول الموازنة العامة 

وازنات خاصة أو بيانات ات منها، وإيضاحات ألي مضيفأو أي تحويالت إليها أو تخأموال احتياطية  وأي
مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية واالقتصادية للبالد في إطار الموازنة 

 القومية.
فالموازنة العامة بهذا المفهوم وبقدر ما تفصح عن الواقع، فهي في الوقت نفسه أداة تغيير 

وعلى هذا  .الناس وتطلعاتهم وأمانياجات الدولة وتتجسد فيه حوتطوير، وتشكل إطاللة على المستقبل، 
 األساس ترتبط الموازنة العامة بالرؤية االقتصادية واإلنمائية الشاملة للدولة.

 المفاهيم والقواعد األساسية للموازنة العامة األول:المطلب 

والحالة تأثر الموازنة العامة بدرجة كبيرة بطبيعة األنظمة السياسية واألوضاع االقتصادية ت
المحاسبة  االجتماعية، وتطور المبادئ والقوانين والتشريعات الحكومية، وأساليب اإلدارة العامة، ومبادئ

الحكومية وغيرها. ولذلك ترسم هذه العوامل السابقة بتفاعلها الشكل العام للموازنة، وتمثل مداخل متعددة 
 لقياس أهميتها.
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سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، تحت م من تطورات لوال شك أن ما يجري في العا
مظلة العولمة وبقيادة مؤسساتها المالية الدولية ومنظماتها العالمية يؤثر ليس فقط في شكل الموازنة، وإنما 

مراحلها، بما يجعلها تعتمد على منهجيات ليس بالضرورة أن تتوافق مع قوانين يمتد ذلك إلى مختلف 
 وائحها.الدولة وأنظمتها ول

 تعريف الموازنة العامة (1-1)

اختلفت التشريعات في استخدم مصطلح الموازنة أو الميزانية، فبعض التشريعات العربية أدرجت الميزانية 
 بداًل من الموازنة، رغم وجوب التميز ما بين المصطلحين.

 :التعريف اللغوي للموازنة العامة  (1-1-1)

وازن بين الشيئين  (1).وازن بين الشيئين )موازنة ووزانًا(من الفعل )وازن(. و الموازنة على صيغة )مفاعلة( 
العامة لما فيها من المقابلة والمساوة بين شيئين ولعل إطالق هذا اللفظ على الموازنة  (2).)ساوى وعادل(

 العامة والنفقات العامة. اإليراداتما ه
يرتبط  –فرع منه  وعلم المالية –إن علم االقتصاد  التعريف االصطالحي للموازنة العامة: (1-1-2)

 تلكونظرًا لوجود  .، منها علم اإلدارة، وعلم المحاسبة، وعلم القانون األخرى متشابكة بالعلوم بعالقات 
 العالقات فإن الموازنة تختلف في تعريفها إلى حد ما باختالف النظرة إليها.

ت المختلفة المتعلقة ينظر إليها من الجانب اإلداري على أنها متضمنة لتوزيع المسئوليا  فالموازنة
 بين السلطات في الدولة وأنها تمثل مجموعةباتخاذ القرارات في إطار طبيعة العالقات السياسية القائمة 

 لصالحيات بين المستويات المختلفة إلدارة السلطة التنفيذية.تنظم العالقة وا التيمن القواعد اإلدارية 
تتعلق باالعتمادات المقرر  التينها جداول األرقام أما في الجانب المحاسبي، فتعرف الموازنة ) بأ

 .(إنفاقها وااليرادات المتوقع تحصيلها
جانب قانوني، فإن الموازنة ينظر إليها على أنها ) أداة تمكن السلطة التشريعية في فرض ومن 

 (3) .رقابتها على السلطة التنفيذية (

                                                 
،ص 1955شر ،بيروت (، دار صادر للن13ابن منظور ) ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم( ، لسان العرب )ج (1)
(447.) 

 (. 427، )د.ط( ، ص )1960(، دار عمران للنشر ، القاهرة 2مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط )ج (2)

فهمي محمود شكري، النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة العامة والخطط، )جامعة الدول العربية. المنظمة العربية للعلوم  (3)
 .(17ص)(،1ط) ،1980القاهرةاإلدارية(،



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 80

تقدر بموجبها أعباء الدولة )المالية(  التيعية ولذلك تعرف الموازنة قانونًا بأنها ) الصيغة التشري
وإيراداتها ويؤذن بها ويقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة االقتصادية 

 (1) .والمالية (
إضافة لما سبق، فإن للنظرة التخطيطية والمالية أثرًا على تعريف الموازنة وبيان طبيعتها، فمن 

. وهذا التعريف يبرز (لتنفيذ خطة الدولة وي نالسطيطية تعرف الموازنة ) بأنها البرنامج المالي الناحية التخ
 البرنامج المالي لتنفيذها.الفرق بين الموازنة العامة والخطة، فالموازنة أداة من أدوات الخطة لكونها تمثل 

تقدير معتمد من نها ) فإن الموازنة تعرف عادة بأ، أما من الناحية المالية و )االقتصادية( 
عبر عن أهدافها تو  –غالبًا ما تكون سنة  –السلطة التشريعية لنفقات الدولة وإيراداتها، عن فترة مستقبلية 

 (2) .االقتصادية (
، وهي كشف موجودات ومطلوبات المؤسسة أو (Bilan)وتعرف الميزانية باللغة الفرنسية بكلمة 

مع إظهار السنة المالية ومقارنة قيمتها الحالية بقيمتها السابقة الشركة في فترة معينة، أو في نهاية 
هي كشف تقديري بنفقات  (Budget)حين أن الموازنة  محققة. فيوضعها المالي من أرباح أو خسائر 
 الدولة وإيراداتها عن سنة مالية مقبلة.

موجبها أعباء الدولة تقدر ب التيوقد عرف القانون الفرنسي الموازنة بأنها ) الصيغة التشريعية 
داتها، ويأذن بها ويقرها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة االقتصادية إيراو 

 (3) .والمالية (
بموجب القوانين  داتهاإيراو كما عرفها القانون األمريكي بأنها ) صك تقدر فيه نفقات السنة التالية 

 (4) .لجباية المبسوطة فيها (المعمول بها عند التقديم واقتراح ا
موازنة الدولة عن ميزانيتها، حيث أن الموازنة كما سبق هي كشف تقديري إليرادات تختلف و 

ونفقات الدولة عن سنة مالية معينة، بينما الميزانية هي كشف بما لها وما عليها في فترة زمنية معينة أو 
تتوخاها،  التياسي لما تقدم به الحكومة واألهداف في نهاية أية سنة مالية. فالموازنة هي المؤشر األس

 وهي بالتالي أداة حقيقة للتخطيط ألهداف تنموية.

                                                 
 (.41،ص)مرجع سابقد.حسن عواضة ، (1)

 (.429ص))د.ط(،،1983بركات، دراسة في االقتصاد المالي، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، صادق عبد الكريم (2)

 (.14(،ص)1)ط(، 2005اهر، الموازنات في الدول العربية، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، )ضمحسن  عدنان (3)

 (.15جع السابق، ص)المر  (4)
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 منها:،فإن للدولة أهداف تعمل على تحقيقها من خالل الموازنة العامة ، وعلى ذلك 
o  وأفراد المجتمع.إلدارة شئون الدولة تحصيل األموال والضرائب والرسوم 

o في كافة إدارات الدولة. متابعة األداء الوظيفي 

o .مراقبة تنفيذ الموازنة 

o .التقيد بأحكام القوانين المالية 

 
 (1):وبناءًا على التعريفات السابقة، يمكن استخالص الحقائق التالية للموازنة العامة

الموازنة العامة تقديرية : إذ ليست األرقام الواردة فيها أرقامًا فعلية، بل هي عبارة عن تقديرات  (1)
 والنفقات العامة. اإليراداتلة لجوانب مفص

الموازنة العامة البد لها من اعتماد: فالموازنة العامة تصدر باعتماد سلطة مختصة وموافقتها  (2)
 عليها.

 وقد جرت العادة على أن تكون تلك الفترة )سنة(. .مرتبطة بفترة زمنية محددةالموازنة العامة  (3)
 ية.الموازنة تعبر عن أهداف الدولة االقتصاد (4)
الموازنة العامة تتعلق بإيرادات ونفقات الدولة : فاألرقام التقديرية في الموازنة العامة تبين  (5)

 إيرادات الدولة ونفقاتها وال تتعلق بالقطاع الخاص.
 الموازنة العامةتطور (1-2)

ة تشبع حاجات اإلدار  التيقديمًا كان ينظر إلى الموازنة على أنها مجرد جداول العتماد النفقات 
وأن أهداف الموازنة ال تتعدى تحقيق هذا اإلنفاق  .إيرادات تغطي هذه االعتماداتللحكومة مقابل العامة 

بأقل قدر ممكن حتى تلتزم جانب الحياد وعدم التدخل في الشئون االقتصادية للدولة، كما تلتزم بمبدأ 
 التوازن.

لي الفكر االقتصادي عن المناداة ولما تطور دور الدولة وزاد تدخلها في النشاط االقتصادي وتخ
ق يوتحق الموازنة العامة عن مبدأ التوازن الحسابي وأصبحت تهتم بالتوازن االقتصادي تخلتبحيادها، 

ال يكتفون بدالالت األرقام الحسابية فقط وإنما يهتمون وأصبح القائمون على أمرها . أهداف المجتمع 
دخل القومي ونسبتها إلى أرقام الفترة السابقة وإجراء المقارنات سبتها إلى النكأيضًا بتغيرات تلك األرقام 
 للوقوف على مدى التطور.

                                                 
 (.408،ص) المرجع سابق(1)
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انتقلت بعض الدول من النظام الرأسمالي إلى نظام التخطيط الشامل وتولت الدولة كذلك عندما 
ونها وتعمق مضماألنشطة االقتصادية، زادت أهمية الموازنة العامة وتوسع نطاقها تنظيم وإدارة معظم 

 للدولة والتعبير المالي الحقيقي لها. وأصبحت خطة العمل الفعلية
إذ جعل لكل مصدر من مصادر الدخل مصرف ،فقد أخذ بتعدد الموازنات أما النظام اإلسالمي 

منفصل داخل مصارف بيت المال. كما إن النفقات العامة يتم ترتيبها بحسب أهميتها بحيث تأتي في 
 رية.مقدمتها المقاصد الضرو 

إن أداء الدولة اإلسالمية لهذه المصالح ال يتم إال بالتدبير اإليجابي القائم على وضع الخطط 
يتم من خاللها والبرامج لتحديد األولويات وتدبير الموارد الالزمة للتمويل وذلك عن طريق موازنات 

 العامة. مصلحةالتصرف في المال العام بعد تدبر ودراسة تراعي فيها المشروعية وتظهر فيه ال
بحيث أصبحت أداة تدخل بواسطتها الدولة في مختلف تطورت النظرة للموازنة ، حديثاً أما 

وقد أحدث ذلك تغييرات جذرية في محتويات  .المجاالت مما أدى إلى زيادة عائدات الحكومة من الجباية
 تسعى لتحقيقها. التي الموازنة، وفي األساليب الفنية المستخدمة إلعدادها وتنفيذها، وفي األهداف

العامة في ميدان االقتصاد التطبيقي، ثاره، فقد تطورت دراسات الموازنة ألهذا التطور لقد كان 
وخاصة في تخطيط الموارد وتحقيقها وتوزيعها حسب مختلف الحاجات واألهداف العامة، حتى أصبحت 

و دراسات السياسة المالية إلى الحد دراسات التخطيط االقتصادي، أد فروع حالموازنة في الفكر الحديث أ
عن سياسة الموازنة كمفهوم أكثر دقة وأعمق تفسيرًا للتعبير  أطلق عليه بعض كتاب االقتصاد مفهومالذي 

 (1).السياسة المالية والتخطيط المالي لمدة الموازنة
لي، وأداة المدخل أصبحت الموازنة أداة لمواجهة المشكالت في االقتصاد الرأسماوتجسيدًا لهذا 

فعالة لتدخل الدولة لدعم جهود التنمية الوطنية والتخطيط االقتصادي في االقتصاديات االشتراكية. كما 
تشير إلى اتجاه االقتصاد الوطني للدولة وتعبر عن نواياه ومقاصده المتعلقة باالستفادة من موارد 

 المجتمع.
 أهمية الموازنة العامة للدولة  (1-2)

من  تخلتي االهتمام بتنظيم نفقاتها العامة وإيراداتها في صورة موازنة جميع نظم الحكم فتتفق 
سياسية خاصة في ظل الديمقراطيات النيابية، حيث يشترط المؤكد أن الموازنة العامة للدولة تأخذ أهمية 

                                                 
(، 1)ط،1997غازي عبد الرازق النقاش، المالية العامة )تحليل أسس االقتصاديات المالية(، دار وائل للنشر، عمان.  (1)

 (.96ص)
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األمة ويعتبر هذا االعتماد بمثابة موافقة من ممثلي  .لتنفيذ الموازنة أن يعتمد مشروعها من جانب البرلمان
ال تعدو الموازنة أن  التيعلى خطة عمل الحكومة وعلى سياستها المالية واالقتصادية بصفة عامة، و 

وقد أصبح اعتماد البرلمان للموازنة العامة من المبادئ الدستورية الراسخة في كل  .تكون مرآة دقيقة لها
 الدول ذات الحكومات النيابية.

تسعى  التيالعامة للدولة من الناحية االقتصادية في الدول أهمية الموازنة  تزداد أخرى ومن جهة 
الموازنة حينئذ  أداة أساسية من  حيث تعتبرفاق، نإلى توجيه اقتصاداتها من خالل تخطيط االستثمار واإل

 أدوات التخطيط الحكومي، ويتم ربطها بصورة واضحة بالخطة القومية للدولة.
الموازنة العامة للدولة تبدو على درجة كبيرة من األهمية  ومن الناحية اإلدارية والمحاسبية، فإن

العامة تحصل طبقًا للقوانين الخاصة بها  اإليراداتذلك أنه إذا كانت وخاصة فيما يتعلق باإلنفاق العام، 
فإن النفقات العامة ينبغي أن تتم في حدود األرقام .بغض النظر عن األرقام المقدرة لها في الموازنة 

إال في حدود المعتمدة في الموازنة بحيث يمتنع على محاسبي المرافق العامة صرف أي مبلغ المقدرة و 
 .األرقام واالعتمادات المقررة

فإن أهمية الموازنة تبدو واضحة من الناحية المحاسبية فيما يتعلق ، وباإلضافة إلى ما سبق 
ح الحكومية إمساكها لتنظيم معامالتها ينبغي على المصال التيوالنفقات  اإليراداتبتحديد أنواع حسابات 

 المالية.
وأخيرًا، فإن للموازنة أهميتها أيضًا من الناحية القانونية، ويكفي للتدليل على ذلك أن الموازنة ال 

 إال بعد اعتمادها من السلطة التشريعية وصدور قانون ربطها. للتنقيدتصبح قابلة 
وازنة ال يعطي للحكومة أي سلطة أو حق لم يكن أن قانون ربط المومن المقرر في هذا الشأن، 

فإنه ينبغي أال يحتوي أي مشروع للموازنة على ، ومن ثم  .مقررًا لها من قبل بمقتضى القوانين السارية
 (1).إيرادات أو نفقات ال تجد أساسًا لها في قانون قائم فعالً 

 :األخرى الفرق بين الموازنة العامة والموازنات  (1-3)

 نة العامة وميزانيات المشروعات الخاصة:( المواز 1-3-1)
في أن كل منهما تعد كتقدير للمبالغ  العامة مع ميزانيات المشروعات الخاصة تتشابه الموازنة

المنتظر إنفاقها والمبالغ المنتظر تحصيلها في فترة قادمة، أي أنهما يتفقان في التوقع ويختلفان في اإلجازة 
العامة البد من أنها تجاز من السلطة التشريعية حتى  داف. فالموازنةواالعتماد، كما يختلفان في األه
                                                 

 (.298، ص)مرجع سابقمنيس أسعد عبد الملك ،  (1)
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حتاج الميزانية الخاصة إلجازة من تتصبح قانون ملزمًا وواجب التنفيذ بواسطة السلطة التنفيذية، فيما ال 
 سلطة منفصلة.

المشروعات  فإنمن حيث األهداف، فبينما تهدف الموازنة العامة إلى رفاهية المجتمع أما 
اختالف األساليب وطرق إلى تعظيم أرباحها. وقد أدى هذا االختالف في األهداف إلى تهدف الخاصة 

الالزمة لتغطية هذه النفقات،  اإليراداتاإلعداد، إذ يتم في حالة الموازنة العامة تقدير النفقات أواًل ثم تقدير 
تسعى لتحقيقها  التيأن األهداف هو ، و  آخربينما يحدث العكس في الميزانيات الخاصة. وثمة اختالف 

الموازنة العامة يصعب تحديدها على وجه الدقة، فرفاهية المجتمع تصعب ترجمتها في صورة كمية دقيقة 
 بينما يمكن تحديد األرباح المتوقعة من المشروعات الخاصة بدقة أكبر.

 ( الميزانية العامة والميزانية القومية1-3-2)
 التيهي مجموعة التقديرات  أو الميزانية االقتصادية (National Budget)الميزانية القومية 

ينتظر أن تكون عليها كافة أوجه النشاط االقتصادي في المجتمع في فترة زمنية مقبلة وذلك من خالل 
العامة في أنها تعكس مختلف توقعات الدخل القومي وتكوينه وتداوله وتوزيعه، وهي تختلف عن الموازنة 

فيما تعكس الموازنة ، االقتصادي في المجتمع بأسره )أي في القطاعين العام والخاص( أوجه النشاط 
 العامة أوجه النشاط االقتصادي في القطاع العام فقط.

كذلك تختلف الميزانية القومية عن الموازنة العامة في أن الميزانية القومية ال تحتاج إلجازة من 
 (1).السلطة التشريعية

 العامة والموازنة النقدية: ( الموازنة1-3-3)
مل من ناحية تقديرًا للموارد المتوقع تتش التيتختلف الموازنة العامة عن الموازنة النقدية للدولة 

القومي كله من النقد األجنبي نتيجة تصدير السلع والخدمات حصولها خالل العام على مستوى االقتصاد 
من ناحية أخرى لالستخدامات المتوقعة من هذه رًا وتقدي ،رأس المال األجنبي للداخلللخارج وتدفق 

 الواردات واالستثمارات الوطنية في الخارج. الحصيلة خالل ذات المدة لتمويل
الموازنة النقدية اهتمام الباحثين بصفة خاصة في الدول المهددة دائمًا بتحقيق عجز في  قد القتو 

األولوية تخدامات المختلفة للنقد األجنبي تحديد ميزان المدفوعات، إذ يمكن من خالل مفاضلة بنود االس
 العمالت األجنبية. لحصيلةللواردات ومحاولة ضغط بعضها بما يكفل التوزيع األفضل واألمثل  بالنسبة

                                                 
 (.196، ص)مرجع سابقد. عبد العزيز عبد الرحيم،  (1
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لعل في هذا ما يوضح الشبه بين هذه الموازنة والموازنة العامة للدولة، فكلتاهما تسعى إلى بيان 
فإن العالقة بين  ،باإلضافة إلى ذلك .دة في إشباع العديد من الحاجاتاالستخدام األمثل لموارد محدو 

هاتين الموازنتين تبدو وثيقة في أحيان  كثيرة، إذ أن قيام الدولة ببعض الخدمات العامة يستلزم عادة توفر 
ارد ديده وفقًا للمو ححصيلة من النقد األجنبي، ومن ثم فإن اإلنفاق العام المتعلق بهذه الخدمات يتم ت

 المتوقعة من العمالت األجنبية وكيفية توزيعها على مختلف االستخدامات.
فإن الموازنة النقدية والموازنة العامة للدولة تختلفان بصورة واضحة فيما وفيما عدا هذا التشابه، 

 :أيينلتايتعلق باألمرين 
الحكومي فقط دون غيره  تقتصر الموازنة العامة للدولة على تقدير إيرادات ونفقات القطاع األول :

من قطاعات االقتصاد القومي، بينما تشمل تقديرات الموازنة النقدية متحصالت واستخدامات النقد األجنبي 
 بالنسبة لكافة قطاعات االقتصاد القومي.

يتم تقدير النفقات وااليرادات في موازنة الدولة بالعملة الوطنية حتى لو تعلق األمر  الثاني :
النقدية فيتم حصر الموارد فيها وفقًا ستتم بعملة غير وطنية. أما الموازنة نبية أو بنفقات بإيرادات أج

للعمالت األجنبية المتوقع تدفقها بعد تقسيمها إلى عمالت صعبة قابلة للتحويل وعمالت سهلة غير قابلة 
 (1).للتحويل

 القواعد األساسية إلعداد الموازنة العامة (1-4)

يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة وذلك  التيعداد الموازنة العامة للدولة و تحكم إ  التيوهي القواعد 
فهمها  –بمختلف مراحلها  –بهدف تقديم موازنة واضحة ومحددة ويسهل على السلطة التشريعية 

 والرقابة على تنفيذها. اعتمادهاواستيعابها وبالتالي 
للدولة في إعدادها إلى مجموعة من العامة الموازنة  تخضع العامة:( قواعد إعداد الموازنة 1-4-1)

 :المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال المحاسبة الحكومية
 قاعدة الوحدة:  (1)

كافة نفقات الدولة وإيراداتها في ميزانية واحدة مما يحقق سهولة معرفة المركز المالي يتم إدراج 
مع إمكانية متابعة ورقابة السلطة التنفيذية ،  للدولة وسهولة الربط بين الموازنة العامة وخطط التنمية

والهدف من تقرير هذه القاعدة هو منع تشتت العمليات المالية بشكل يكون معه الوقوف  .بطريقة فعالة
 على حقيقة المركز المالي للدولة أمرًا عسيرًا حيث تتداخل الموازنات المتعددة.

                                                 
 (.265، ص) مرجع سابق، د. مجدي محمود شهاب (1)



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 86

تبين للدولة  أنه بعد الحرب العالمية األولى إال، ينوقد ظلت هذه القاعدة مطبقة عند التقليدي
ضرورة عمل موازنات غير عادية لتمويل الحرب، ثم لم تلبث السلطات العامة أن تخلت تدريجيًا عن هذا 
المبدأ حين زاد تدخلها في الحياة االقتصادية. وقد كان هذا الخروج عن قاعدة الوحدة ألسباب إدارية 

المحافظة على استقاللية بعض المرافق ماليًا أو ماليًا وإداريًا، ومحاسبية، أما اإلدارية فهي 
 وتقوم بعض الدول أحيانًا بإعداد وثائق متعددة للموازنة العامة، وتشمل (1).وإبعادها

تعد ألغراض وقتية أو استثنائية مثل نفقات المشاريع الكبيرة وحاالت  الموازنات غير العادية :
 الحروب الكساد.

تعد من قبل وحدات إدارية ملحقة بالوزارات وتقوم بأداء نشاط ذات طبيعة  :حقةمللاالموازنات 
 خاصة وتنطبق عليها معظم قوانين الموازنة العامة للدولة وال ترتبط بها إال برصيد الفائض أو العجز.

 تيالتعد من قبل وحدات اقتصادية حكومية وال تسري عليها القواعد واألحكام  الموازنات المستقلة:
 تخضع لها الموازنة وال ترتبط بموازنة الدولة إال برصيد العجز فقط.

 قاعدة السنوية:  (2)
تعد الموازنة العامة للدولة عن فترة مالية محددة وتكون سنة مالية واحدة مقبلة بصرف النظر عن 

 كونها سنة هجرية أو ميالدية وبصرف النظر عن تاريخ بدايتها أو نهايتها.
 (2):منها ،يرتكز على مبررات ةلسنويإن األخذ بمبدأ ا

 والنفقات العامة. اإليراداتمالئمة فترة السنة لطبيعة  )أ(
 توفير الوقت والجهد وضمان دقة التقديرات الواردة في الموازنة. )ب(
 ضمان حسن مراقبة السلطة التشريعية للحكومة. )ج(

أصبح االلتزام الكامل بهذا المبدأ ولكن مع تطور الدولة وازدياد تدخلها في النشاط االقتصادي، 
فمبدأ السنوية  .أصبحت مكلفة بها التيدخلي للدولة والوظائف الجديدة تيتعارض مع طبيعة الدور ال

تتوالها الدولة، حيث أن هذه األعمال تستغرق سنوات  التيالكبيرة  يتعارض مع طبيعة األعمال اإلنشائية
ة مستمرة بين كساد ورواج فيما يعرف )بالدورة االقتصادية( تبدل األوضاع االقتصادية بصور تعدة، كما 

 .تستغرق عدة سنوات مما يعني إطالة المدى الزمني لها التي

                                                 
 (.373، ص) مرجع سابقشريف رمسيس تكال، 1

 (.393ص) ، مرجع سابق ،عبد المنعم فوزى وآخرون  (2)
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هي عبارة عن موازنة  التيأصبح هناك ما يعرف )بموازنة الدورة االقتصادية( ، بناءًا على ذلك 
رف )بموازنة البرامج االقتصادية كما أصبح هناك موازنة تع .عامة تستغرق فترة الدورة االقتصادية

 تستغرق عدة سنوات، وأصبحت هاتان الموازنتان تشكالن استثناء على قاعدة السنوية. التيواالجتماعية( 
تتمثل في وجود اعتمادات دائمة و أخرى على هذه القاعدة  استثناءاتإضافة إلى ما سبق، فهناك 

 (1) .ني عشرية )شهرية(ثإموازنات و  ألكثر من سنة، واعتمادات مدورة فتحت
تقضي هذه القاعدة على إدراج كافة أوجه النشاط الحكومي سواء كان نشاطًا  قاعدة الشمول: (3)

 خدميًا أو اقتصاديًا، وإدراج كافة النفقات وااليرادات في الموازنة دون إجراء أي مقاصة بينها.
إيرادات بعينها لمقابلة نفقات بعينها تعني هذه القاعدة بعدم تخصيص  قاعدة العمومية أو الشيوع: (4)

 خرآلافي جانب يقابلها في الجانب  اإليراداتعلى مستوى الوحدات اإلدارية الحكومية بل يتم تجميع كل 
والنفقات وإنما توجه الموارد العامة  اإليراداتكل النفقات المتعلقة بالسنة المالية. وبذلك ال يوجد ارتباط بين 

 ة خطة التنمية.للصرف منها حسب أولوي
ويدخل البعض في هذه القاعدة قاعدة أخرى تعرف )بعدم التخصيص( وتقتضي بعدم تخصيص 
إيرادات معينة لنفقات معينة. إال أن هنالك فرقًا بين القاعدتين، فقاعدة العمومية تقتضي أن ال يخصص 

 ت الخاصة بتلك الجهة.والنفقا اإليراداتإيراد جهة معينة لنفقاتها على نحو يجعل هناك مقاصة بين 
أما قاعدة عدم التخصيص فتقتضي أن ال يخصص إيراد معين لنفقة معينة بغض النظر عن 
جهة كل من اإليراد أو النفقة. فالعمومية تمنع إجراء المقاصة الحسابية، أما عدم التخصيص فيمنع أن 

 والنفقات. اإليراداتقية بين يتكون هناك صلة حق
العامة والنفقات  اإليراداتيد قالذي ت (بمبدأ الصوافي)قاعدة ما يسمى وعلى النقيض من هذه ال

تتمتع  التيتسمح الدول لبعض المصالح ف،  ويسجل الرصيد الصافي اإليراداتالعامة وتخصم النفقات من 
 صافية، فال يظهر في الموازنة العامة إال ما يكون الباستقالل مالي بتسجيل موازناتها في الموازنة العامة 

من اعتماد لتغطية العجز في موازنة المصلحة المستقلة، أو ما يتوقع من إيراد صافي )فائض( في 
محاربة اإلسراف الحكومي،  الهدف األول في يتمثل رئيسينوتحقق قاعدة العمومية هدفين (2).موازناتها

                                                 
 (.155، ص)مرجع سابقد.حسن عواضه،  (1)

 (.59المرجع السابق، ص) (2)
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اتها باإلسراف في تحقق إيرادات تجاوز نفق التيرى طريقة الموازنة الصافية المرافق الحكومية غحيث ت
 (1) والنفقات العامة. اإليراداتاإلسهام في تأكيد الرقابة على كافة وجوه  :رئيسين يتمثل

أن تتسم الموازنة بالوضوح والمرونة حتى يمكن فهمها واستيعابها  ينبغي والمرونة:قاعدة الوضوح  (5)
ن إدارة الوحدة تمكّ  التيف بالمرونة كما ينبغي أن تتص .على جميع القائمين على تنفيذها والرقابة عليها

لم  التيالحكومية من الحرية في إنفاق الموارد المتاحة والمخصصة لها وفقًا للظروف والتعليمات المحتملة 
 تكن في الحسبان عند إعداد تقديراتها.

 (6-2) الجدولالموازنة العامة ب ديمكن توضيح طرق اعدا: ( طرق إعداد الموازنة العامة1-4-2)
 لتالي:ا

 
 ( 6 -2رقم ) جدول

 طرق إعداد الموازنة العامة
 طريقة األداء طريقة الرقابة البيان

طريقة التخطيط والبرمجة 

 والموازنة
 الصفريطريقة األساس 

اد
عد
ا

 
نة
ز
وا
لم
ا

 

تبويب الموازنة عن طريق 
وفقًا للوحدات اإلدارية 
المسئولة عن تنفيذها مع 
استخدام التبويب النوعي 

إليرادات في للنفقات وا
 دو نأبواب ومجموعات وب

 وأنواع

يتم بناء الموازنة إلى 
وظائف والوظائف إلى 
برامج والبرامج إلى أنشطة 
وهذه األنشطة يتم تبويبها 
نوعيًا حسب بنود اإلنفاق 

 المختلفة

يتم بنائها كقطاع متكامل 
يربط بين التخطيط 

 والبرمجة والموازنة

ال يتعارض بناء الموازنة 
التخطيط مع نظام 

والبرمجة والموازنة بل 
سيعمل على تدعيمه لذلك 
تبدأ الطريقة بصياغة 
األهداف ثم تقديم البرامج 
ثم إتخاذ القرار ثم إعداد 

 الموازنة

                                                 
 (.277،ص) مرجع سابقعبد الحميد القاضي ،  (1)
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ها
ات
ز
مي
م

 

أكثر الطرق شيوعًا في 
 الممارسة العملية

تركز على األهداف دائمًا 
أكثر من اهتمامها بوسائل 
تحقيق تلك األهداف 

 تقسيم األداء هو فتركيزها

تحديد األهداف الرئيسة /1
لسياسة الحكومة وترتيب 

 األولويات.
برمجة األهداف في  /2

 شكل برامج.
المفاضلة بين البرامج  /3
ة باستخدام تحليل دديجال

 المنفعة(.-)التكلفة
تصمم خطة لكل  /4

برامج على مدى عدة 
 سنوات.

صياغة االحتياجات  /5
السنوية لكل برنامج في 

 يزانيةشكل م

تعتمد على مجموعة من 
المقومات إذ من الضروري 

 إعداد وصف:
 للبرنامج أو النشاط. /1
لمستوى اإلنجاز  /2

 المتوقع.
للمحافظة على البرنامج  /3

 أو النشاط.
للنتائج المترتبة على  /4

إلغاء البرنامج أو النشاط 
في ضوء تقديرات مالية 
لكل بديل من البدائل 

 المختلفة. 

ها
وب
عي

 

التركيز فقط على  /1
الرقابة القانونية والمالية 
دون المساهمة في ترشيد 

 اإلنفاق.
غير قادرة على توفير  /2

معلومات عن أنواع 
الخدمات أو كميتها أو 
مستوى تأديتها لكل وحدة 

 إدارية.
ال توفر معلومات في  /3

 اتخاذمجال التخطيط 
 القرارات.

تركز على جانب  /4
 المدخالت.

مزيد من الوقت تتطلب  /1
والجهد والخبرة في كل 

 مجال.
صعوبة تحديد األداء  /2

في العديد من األنشطة 
 والخدمات الحكومية.

 تكلفة تطبيقها.ارتفاع  /3
قصور النظم المحاسبية  /4

الحكومية عن الوفاء 
 بمتطلبات هذا النظام

كبر واتساع نطاق  /1 
 الوحدات الحكومية.

تعدد وتنوع البرامج  /2
 تنجزها  التي
كثافة الوقت والجهد  /3

 الالزمين لتوفير المعلومات
المشاكل المتعلقة  /4

 بالتنبؤ والقياس.
صعوبة التعبير الكمي  /5

عن مخرجات معظم 
 البرامج
التركيز على البرامج  /6

 الجديدة

 .المصدر : الجدول من اعداد الباحث
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 لمطلب الثاني : مالمح الموازنة العامة في السودانا

تواجه السودان في الوقت الحاضر هي شح الموارد المالية الالزمة  التيأهم المشاكل من ن إ
للنهوض بالخدمات العامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية، فكبر حجم الدولة يزيد من التكلفة الخاصة 

مطالب السكان  السياسي يزيد من وعيزيادة ال أن . كمااألساسيةبالتنمية االقتصادية وإنشاء البنيات 
واتساع الحدود الجغرافية مع بعض دول الجوار الفقيرة يزيد من معدالت  .للخدمات العامة وتحسين نوعها

وانتشار النزاعات القبلية  .تدفقات الالجئين فيشكل ذلك ضغطًا على الحكومة لزيادة الخدمات العامة
د من معدالت النزوح إلى المدن فيزيد والحروب والكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات والجفاف تزي

 الطلب على كمية ونوع الخدمات العامة.
فإن تكثيف الصرف على الخدمات العامة وإدارة شئون الدولة مع االستمرار ،  ومن جهة أخرى 

زيادة عرض النقود وسرعة و في عمليات التنمية وتحمل نفقات الدين الخارجي الذي تراكم على مر السنين 
كما بلغ عجز  .%(122حوالي ) م(1996التالي زيادة معدالت التضخم حتى بلغ في العام )دورانها وب

%( من الناتج المحلي 5)أي ما يعادل  *( مليون دينار21.395( حوالي )م94/1995الموازنة في )
 اإلجمالي خالل تلك الفترة.

ازنة أو تضييق إن الحكومات المتعاقبة كانت تبذل كل عام مجهودات ضخمة لوضع موازنة متو 
االقتصاد السوداني وارتباطه بالتجارة بيد أن طبيعة  .الموعودة والنفقات المتوقعة اإليراداتالفجوة بين 

الخارجية في تصدير المواد األولية واستيراد السلع االستهالكية والرأسمالية لم يساعدها على ذلك، وذلك 
وامل الطبيعية المصاحبة لالعتماد على الزراعة، تتأثر بعوامل السوق الخارجية وبالع اإليراداتألن 

فالضرائب الجمركية على الواردات تتأثر تأثيرًا مباشرًا بالسوق المالية والنقدية العالمية وبالسياسات الكبيرة 
 للدول الصناعية.

 .كما أن االستيراد في حد ذاته يفتح الباب أمام التضخم الخارجي ويصله مع التضخم إلى الداخل
 داخليًا وفي أسعارها في األسواق الخارجية.لبات في اإلنتاج قالصادرات كثيرًا للت ضتعر تو 
 ( التطور التاريخي للموازنة العامة في السودان2-1)

، م(1889من أن إعداد الموازنات الجارية قد بدأ في السودان بصورة أو بأخرى منذ عام )بالرغم 
مواطنين كما لم تكن تنشر بصورة منتظمة. ولعل أول موازنة تم إال أن تلك الموازنات لم تعكس تطلعات ال

( البالغ حجمها م1904)العاموكانت تشمل أرقام  م(1905صدرت في عام ) التينشرها هي تلك 

                                                 
 .( مقابل الجنيه السوداني1:100السودانية المستخدمة في السابق وتساوي حاليًا ))الدينار( اسم العملة  *
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كانت تدفعها  التي( جنيهًا مصريًا، وكان تمويل تلك الموازنات يتم أساسًا من المنحة السنوية 848.885)
 باإلضافة إلى بعض الضرائب. ًا،مصري اً ( جنيه379.763قدرها حوالي ) الحكومة المصرية البالغ

أما الموازنات التنموية فقد جاء إعدادها متأخرًا، إذ صدرت أولى ميزانيات اإلنشاء والتعمير في 
 سنوات. خمسبعد أن تم إعداد برنامج إنمائي لمدة  م(1946عام )
 فترة الثمانينات: ( التطور التاريخي للموازنة العامة خالل2-1-1)

برامج ثالثية كان  تبنيالتوازن المالي واالقتصادي عن طريق  استعادةحاولت الحكومات المتعاقبة 
 .م(84/85تمديده حتى عام )تم ثم  م(83/84 – 81/82والثاني ألعوام ) م(80/81-78/79األول عام )

واالستخدام األمثل للطاقات  ياتاألسبق جعةوكان الغرض من هذه البرامج ترشيد اإلنفاق الحكومي ومر 
إال أن هذه . المتاحة لرفع مستوى اإلنتاجية وذلك للسيطرة على عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات 

الذي صاحب ارتفاع أسعار  المستوردلم تؤد إلى تحسين الوضع نتيجة الرتفاع معدالت التضخم البرامج 
اني وما صاحبه من ارتفاع في األسعار المحلية وزيادة وكنتيجة لتخفيض قيمة الجنيه السود ، البترول

 م(79/80)ضافة إلى أن الحكومات لم تلتزم بتخفيض اإلنفاق العام بل عمدت في عام إتكلفة اإلنتاج. 
إلى زيادته زيادة كبيرة كنتيجة لتطبيق التقويم الوظيفي الذي تسبب في ارتفاع تكلفة الفصل األول الخاص 

 %( وغيرها من األسباب.50بأكثر من )بالمرتبات واألجور 
وبداًل من أن تصبح الموازنة أداة للتنمية وتحقيق العدالة واالستقرار االجتماعي، ساهمت في خلق 

فاستمر عجز . وجه الخصوص السلع المستوردة  وعلى والخدماتعدم التوازن وزيادة الطلب على السلع 
 *( بليون جنيه7حتى بلغ حوالي ) م(89/90 – 84/85ة )الموازنة في ارتفاع مضطرد خالل الفترة التالي

%( من الناتج المحلي اإلجمالي ولم يتعدى 10لم تتعدى نسبتها ) التي اإليراداتنتيجة لضعف نمو 
%( من المقرر في الميزانية، فيما ظلت النفقات العامة ترتفع 85األعوام )التحصيل الفعلي منها في أغلب 

كما ظل دعم الحكومة المركزية  .%( من الناتج المحلي اإلجمالي20ا )باستمرار حتى بلغت نسبته
 .(82/83( بليون جنيه فيما لم يتعد في عام )2.4حوالي ) م(89/90إذ بلغ عام )،للواليات في ارتفاع 

 .(1)( مليون جنيه299مبلغ )
 
 

                                                 
 الحالي.( من الجنيه 1:1000الجنيه )القديم( عملة سودانية كانت متداولة قبل أن يصبح )الدينار( ويساوي ) *

 232)، صمرجع سابقد. عبد العزيز أحمد سليمان،  (1)
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 -( التطور التاريخي للموازنة العامة خالل التسعينات:2-1-2)
تبني الحكومة لبرنامج رباعي لإلنقاذ الى  م(1986)القتصادي القومي في عامنجح قيام المؤتمر ا

( وكان الهدف معالجة الخلل في التوازن 91/92 – 88/89)واإلصالح والتنمية يتم تطبيقه خالل أعوام
نمو الناتج القومي إلى الداخلي والخارجي وتوفير الحد األدنى لضروريات الحياة والمواطن ورفع معدل 

إال أن هذا البرنامج أوقف في العام الثاني على أثر تغير الحكومة واستبداله بالبرنامج الثالثي  %(5)
هدف إلى تحريك جمود االقتصاد بزيادة اإلنتاج الزراعي وتحقيق ب( 92/93 – 90/91لإلنقاذ االقتصادي )

 األمن الغذائي وتطبيق سياسة تحررية في تحديد األسعار.
)االستراتيجية القومية  م(2001 – 1992طويلة المدى )الحكومة خطة  تبنت م(1992وفي عام )

هدفت إلى مضاعفة الدخل القومي عن طريق التركيز على القطاع الزراعي وإعادة تأهيل  التيالشاملة( 
المشروعات والمرافق القائمة باالعتماد على الذات وتحريك الموارد المحلية والسعي لجلب بعض الموارد 

ميزان تصحيح الخلل في تعاني منها البالد في العمالت األجنبية و  التيلفك االختناقات الخارجية 
الحكومة مجهودات كبيرة  تبذل . وقداألسعارمع االستمرار في سياسة الخصخصة وتحرير المدفوعات 

على  عن طريق زيادة الغطاء الضريبي وإعادة النظر في فئات الضرائب وتشديد الرقابة اإليراداتلزيادة 
( مليون دينار عام 8.609الذاتية من ) اإليراداتفارتفعت ، المتهربين والحد من اإلعفاءات الضرورية 

ارتفعت النفقات  األخرمن الجانب و إال أنه  .م(95/1996( مليون دينار عام )282.605إلى ) م(89/90)
( مما حول م95/1996( مليون دينار في عام )302.990( مليون دينار إلى )12.158الجارية من )

( مليون 20.385( مليون دينار إلى عجز قدره )540( والبالغ قدره )90/91الفائض الذي تحقق في عام )
كنتيجة لزيادة اإلنفاق على األمن والخدمات العامة وتطبيق نظام الحكم  م(95/1996في عام ) دينار 

ولعل أهمها ،ثار سالبة أبيق تلك البرامج اتبعتها الحكومة خالل تط التيوقد أفرزت السياسات  االتحادي.
فأدى ذلك إلى تدهور سعر ، %( 122( حوالي )م1996ارتفاع معدالت التضخم حتى بلغت عام )

الخارجي فانخفضت  عون معدل تدفق ال انحسرالصرف للجنيه السوداني وارتفاع تكاليف المعيشة. كما 
وذلك  ،مليون دوالر فقط 50بلغت  حيثتوى لتصل إلى أدنى مس م(1995الحقيقية في عام )التدفقات 

واشتراطات أعمدة النظام لعدة أسباب سياسية واقتصادية منها تداعيات حرب الخليج وانتهاء الحرب الباردة 



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 93

من الجهاز المصرفي لتمويل النفقات  االستدانةالعالمي الجديد عند منح العون، فأدى ذلك إلى زيادة 
 (1).والنفقات العامة يراداتاإلالتنموية لتغطية الفجوة بين 

 
 (2010-2000( التطور التاريخي للموازنة العامة خالل الفترة )2-1-3)

 :(2005-2000أواًل : التطور التاريخي للموازنة العامة خالل الفترة )
تطبيق حزمة من السياسات الكلية والقطاعية بهدف تحقيق  م(2005-2000)شهدت الفترة من 

أساسي في هيكل  غييرستدامة في االقتصاد القومي أدت في مجملها إلى تمعدالت نمو موجبة وم
 العامة الذاتية واإلنفاق العام. اإليرادات

 (2):تيالاولعل من أهم المؤشرات االقتصادية الكلية للموازنة العامة خالل تلك الفترة تحقق في 
o  (7.1قدره )تحقيق متوسط معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي% 

o ( خالل تلك الفترة.7.7حافظة على معدل التضخم بمتوسط بلغ )الم% 

o ( دينار سوداني للدوالر األمريكي في المتوسط.2572استقرار سعر الصرف في حدود ) 

o ( في المتوسط.32.6تحقيق معدل نمو في الكتلة النقدية بواقع )% 

o  ( في 10.8) توبلغ،الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط  من%( 14.8نسبة ) اإليراداتحققت%
 .م(2005%( عام )19.9ارتفعت إلى )ثم  م(2000عام )

o  ( في المتوسط خالل الفترة قيد التحليل. 16.1اإلنفاق في الناتج المحلي اإلجمالي ) نسبةبلغت%
 .م(2005%( عام )22.6وارتفع إلى نسبة ) م(2000%( في عام )11.4وبلغ نسبة )

 :منها  ،رة قيد التحليل على تحقيق بعض األهدافوقد ركزت السياسات المالية في الفت
o .إعداد الموازنة على أساس قومي 

o  اإليراداتتحقيق مبدأ الشفافية ووحدة الموازنة وتجنيب. 

o  الجاري.االعتماد على الموارد الحقيقية في تمويل اإلنفاق 

o عام لتلعب دورها االستمرار في برنامج الخصخصة ورفع كفاءة الهيئات والشركات التابعة للقطاع ال
 .اإليراداتفي زيادة 

o  جديدة مثل دمغة العالج والطالب. إيراديهتهدف إلى خلق مصادر  التياستحداث السياسات 

                                                 
 (.235المرجع السابق، ص) (1)

 (.50ص)مرجع سابق، (، 2005-2000وزارة المالية واالقتصاد الوطني، تحليل االقتصاد ) (2)
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o  استمرار حساب تركيز أسعار البترول ورفع سقفه لتوريد الفوائض الناتجة عن ارتفاع األسعار
 العالمية للموازنة العامة.

o  المقاصة.عمليات التسوية باستمرار إلغاء 

o  والتشدد في تنفيذ  اإليرادينغير البترولية الناشئة عن زيادة كفاءة التحصيل  اإليراداتالزيادة في
 القوانين المالية.

 تم تطبيقها خالل تلك الفترة: التيومن أهم السياسات 
o ية بتوفيق أوضاعها القانون تطبيق سياسات اإلصالح المالي والهيكلي للمؤسسات والهيئات الحكومية

 لتحقيق والية وزارة المالية على المال العام. م(2003)وفقًا لقانون الهيئات العامة لسنة 

o  االنضباط المالي بتطبيق القوانين المالية والمحاسبية وتوفير خدمة المراجعة الداخلية وقفل
 . م(2003الهيئات )الحسابات في مواعيدها وفقًا لما نص عليه قانون 

o الوظيفية وتقييمها لتنظيم منح الحوافز السنوية والجماعية للعاملين.  حصر ومراجعة الهياكل
 .م(2005-2000( أهم المؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفترة )6-2ويوضح الجدول )

 ( 7-2جدول رقم )

 (م2005-2000) خاللأهم المؤشرات االقتصادية الكلية 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر
لى اإلجمالي باألسعار الناتج المح

 الجارية 

 )مليون دينار سوداني(

2100 2459 2924 4549 5278 6283 

 8 7.2 6 6.5 6.4 8.3 معدل النمو االقتصادي
)بالدوالر  متوسط دخل الفرد

 األمريكي(
271 402.3 444.8 499.5 572.2 704 

 8.5 8.5 7.7 8.2 4.9 8.1 معدل التضخم
والر سعر الصرف )دينار سوداني/ د

 أمريكي(
257.1 258.35 263.4 260.9 257.9 245.5 

 -828 -720.18 422.56 -198.72 -90.04 81.5 ميزان المدفوعات
 4824.3 2777.73 2542.2 1949 1698.7 1806.7 الصادرات )مليون دوالر أمريكي(
 5945.9 3586.18 2536.1 2179.23 2024.84 1266.41 الواردات )مليون دوالر أمريكي(

 المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني ، اإلدارة العامة للسياسات والبرامج.
 (:2010 – 2005ثانيًا : التطور التاريخي للموازنة العامة خالل الفترة )

الموازنة األولى لحكومة الوحدة الوطنية وقد جرى إعدادها وفقًا  م(2006تمثل موازنة العام )
باإلضافة إلى البرنامج االقتصادي للوالية الرئاسية الثانية في عامه األخير لمرجعية الدستور االنتقالي 
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والبرامج العامة الستراتيجية تحقيق حدة الفقر.  م(2008-2006والبرنامج االقتصادي متوسط المدى )
 السالم الشامل في ذلك الوقت. اتفاقيةوهي كذلك ترجمة حقيقية اللتزامات ومتطلبات 

ة في االقتصاد القومي مإلى تحقيق معدالت نمو موجبة ومستدا م(2006لعام )هدفت موازنة اوقد 
عن طريق المحافظة على االستقرار االقتصادي من خالل تحقق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بما 

 .%( 8%( واالستمرار في ضبط معدالت التضخم في حد )10يعادل )
العامة الذاتية بلغت  اإليراداتأن جملة  م(2006وقد أظهر أداء الموازنة الفعلي لعام )

( مليار دينار سوداني 201.9حيث انخفض عن الربط المتوقع تحصيله بمبلغ ) ،( مليار دينار1.507.5)
كما سجل إجمالي  .%( من الناتج المحلي اإلجمالي20محققة نسبة مساهمة )%( 13.4بنسبة )

( مليار دينار عن الربط المتوقع  248.7اض بلغ )( مليار دينار بانخف1.471.3المصروفات الجارية )
( مليار دينار عن 138.7ونتيجة لذلك فقد سجل أداء الموازنة الجارية فائضًا قدرها ).%( 16.9وبنسبة )

 (1).ناردي( مليون 317.8في القطاع العام )كما بلغ العجز .  م(2005عام )
في المحافظة على سيادة البالد ووحدتها مثل تفت ،م(2007أما المالمح العامة لموازنة العام )

الوطنية والمحافظة على االستقرار االقتصادي وتوجيه دعم الموازنة لمواجهة قضايا اإلنتاج واإلنتاجية 
وتشجيع القطاع الخاص الوطني بتحريك واستقالل موارده المتاحة في القطاعات اإلنتاجية والدخول في 

تحقيق النفرة الزراعية والصناعية وتبني حزمة من اج. باإلضافة إلى شراكة مع نظيره األجنبي لدعم اإلنت
من مصادر حقيقية وتنفيذ اتفاقية  اإليراداتوالعمل على زيادة  ،السياسات الكلية والقطاعية الموالية لذلك

في ارتفاعًا  م(2007وقد أظهر أداء الموازنة الفعلي للعام ) قسمة الثروة وضبط وترشيد اإلنفاق الحكومي.
وبانخفاض عن الربط المتوقع تحصيله بنسبة  *( مليون جنيه17.941العامة الذاتية بلغت ) اإليرادات

كما سجل إجمالي المصروفات  %( من الناتج المحلي اإلجمالي.19.2%( محققة نسبة مساهمة )1.7)
وبمعدل ( مليون جنيه عن الربط المتوقع 1.615( مليون جنيه وبانخفاض مبلغ )15.986الجارية )

( مليون جنيه . كما انخفض 1.955فقد سجل أداء الموازنة الجارية فائضًا قدره )، ونتيجة لذلك . %(9.2)
( مليون جنيه عام 2.509إلى ) م(2006( مليون في عام )3.178العجز الكلي للقطاع العام من )

                                                 
 (.159ص)مرجع سابق، (، 2007بنك السودان، التقرير السنوي )1

 .( جنيه سابق )قديم(1000( دينار سوداني و )100الجنيه الحالي ويساوي ) *
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العام للعامين ( يوضح األداء المالي للقطاع 8-2والجدول رقم ) (1).%(21.1بمعدل ) م(2007)
 .م(2007و ) م(2006)

 

 

 ( 8-2جدول رقم )

  م(2007-2006) ياألداء المالي للقطاع العام لعام

 (بماليين الجنيهات السودانية)

 البيان
 األداء المالي الفعلي

2006 2007 

 17.941 15.075 الذاتية اإليراداتإجمالي 
فائض أو عجز الموازنة 

 الجارية
 (3.62)  (1.955) 

 (2.509)  (3.758)  لعجز الكلي للقطاع العاما
 2.609 3.758 تمويل العجز

 .2007بنك السودان ، التقرير السنوي المصدر: 
فقد تم إعدادها انطالقًا من الرؤية  م(2008للموجهات العامة لموازنة العام )أما بالنسبة 

مال بناء أمة سودانية موحدة آمنة القاضية باستك م(2011-2007االستراتيجية القومية للخطة الخمسية )
 استدامةمستصحبين في ذلك محاور وأولويات الخطة المتمثلة في مجاالت . متحضرة ومتقدمة ومتطورة 

تم  التيواإلنجازات  م(2007السالم والسيادة الوطنية ونتائج ومؤشرات األداء الكلي للموازنة لعام األساس )
ة ومقابلة التزامات اإلنفاق العام ومتطلبات النمو واالستقرار تحقيقها على صعيد حشد الموارد المالي

 .م(2008تمت مواجهتها وتلك المتوقعة خالل العام ) التياالقتصادي المستدام والتحديات 
%( 8إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بما يعادل ) م(2008هدفت موازنة العام )

%( والمحافظة على استقرار صرف العملة الوطنية. 8م في حدود )واالستمرار في ضبط معدالت التضخ
 من مصادر حقيقية. اإليراداتكما هدفت إلى رفع كفاءة األداء في االقتصاد القومي والعمل على زيادة 

بلغت  التيالعامة  اإليراداتارتفاعًا في  م(2008وقد أظهر أداء الموازنة الفعلي للعام )
%( من 19.2ة )هم%( محققة نسبة مسا17.4يادة عن الربط المقدر بمعدل )( مليون جنيه بز 24273.9)

( مليون جنيه سوداني بارتفاع 22724.8الناتج المحلي اإلجمالي. وسجل إجمالي المصروفات الجارية )
كما انخفض العجز للقطاع الكلي للقطاع العام .%( 1.3( مليون جنيه عن التقديرات بمعدل )284.7بلغ )
وقد تم تمويل  .م(2008( مليون جنيه عام )1.277.7)( إلى 2007( مليون جنيه عام )2508.8من )

                                                 
 (.69ص) مرجع سابق،(،2007بنك السودان، التقرير السنوي ) (1)
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( مليون 466.3( مليون جنيه ومصادر داخلية بمبلغ )811.4العجز من مصادر خارجية بمقدار )
 إلى المحافظة على االستقرار االقتصادي واالجتماعي م(2009هدفت موازنة العام ) كذلك (1).جنيه

%( واالستمرار في ضبط معدالت التضخم 6نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بما يعادل ) وتحقيق معدل
كما هدفت إلى رفع كفاءة األداء  .%( والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية8في حدود )

 االقتصادية الدولية المتعلقة باحتمال حدوث ركود ةفي االقتصاد السوداني لمواجهة تداعيات األزم
أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف، وانخفاض تدفقات  انخفاضاقتصادي عالمي والذي يترتب عليه 

 واالستمرار في برامج الدعم اإلجمالي للشرائح الفقيرة. ،رؤوس األموال واالستثمارات
إلى وضع تقديرات واقعية لإليرادات  م(2009، فقد هدفت موازنة العام )اإليراداتمجال في  أما

مية، واالستمرار في إلغاء كافة الرسوم والضرائب االتحادية والوالئية على مدخالت اإلنتاج وإكمال القو 
القديمة في جنوب السودان واإللغاء الكامل لإلعفاءات الضريبية غير  اإليراداتالبنيات التحتية لتحصيل 

 المقننة.
( 20045.6بلغت ) التيالعامة و  اتاإليرادارتفاعًا في  م(2009الموازنة الفعلي للعام )أظهر أداء 

%( من الناتج المحلي 13.5) %( محققة نسبة مساهمة9.1مليون جنيه بزيادة عن الربط المقدر بمعدل )
إلى  م(2008( مليون جنيه عام )12777اإلجمالي. كما ارتفع العجز الكلي للقطاع العام من )

( 910.9من مصادر خارجية بمقدار )وقد تم تمويل العجز . م(2009( مليون جنيه عام )4219.8)
يوضح األداء المالي  التالي (9-2( مليون جنيه. والجدول )3308.9مليون جنيه ومصادر داخلية بمبلغ )

 .م(2009 - 2008للقطاع العام للعامين )
 ( 9-2جدول رقم )

 األداء المالي للقطاع العام

 (بماليين الجنيهات السودانية.)م(2009 - 2008للعامين )

 يانلبا
 األداء الفعلي

2008 2009 

 20045.6 24707.9 العامة اإليراداتإجمالي 
 4219.8 1277.7 العجز الكلي للقطاع العام

 4219.8 1277.7 تمويل العجز
 .2009بنك السودان ، التقرير السنوي المصدر: 

                                                 
 (.59ص)مرجع سابق ، (، 2008بنك السودان، التقرير السنوي ) (1)
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أنها الموازنة  باعتبار استثنائيةتعتبر موازنة  التيم( و 2010أما بالنسبة للمالمح العامة لموازنة )
وتنتهي في  م(2007بدأت في العام ) التياألخيرة في الخطة الخمسية األولى من االستراتيجية ربع قرنية 

 .م(2011)
بنهايتها  التيالموقعة بين شمال وجنوب السودان أيضًا تأتي هذه الموازنة مع نهاية اتفاقية نيفاشا 

الجنوب عن  انفصالتقرر فيها  التيوذلك بعد نتيجة االستفتاء يكون السودان قد دخل في مرحلة جديدة . 
أن البترول كان واحدًا من أهم المكونات األساسية بين الموارد في الموازنة شمال السودان. كذلك نجد 

%( إلى ما كانت عليه عام 470قد ارتفعت إلى ) اإليراداتأن نسبة نجد الداخلية والخارجية حيث 
ن العام ع%( 860%( وأيضًا اإلنفاق التنموي بزيادة )660إلنفاق الجاري بنسبة )ا زاد. كما م(2000)
 .م(2000)

( مليون جنيه سوداني، بينما بلغت المصروفات حوالي 23705.7بالموازنة ) اإليراداتبلغت جملة 
في الموازنة من  اإليراداتوتتكون .( 1404.4( مليون جنيه سوداني، وقدر العجز بد )25110)
( مليون 1969.7( مليون جنيه إيرادات أخرى، كذلك )12065.1( مليون جنيه ضرائب و )9670.9)

 جنيه عبارة عن منح.
 ( مليون جنيه، فيما بلغ نصيب حكومة12084.4لمستويات الحكم )كذلك بلغت التحويالت 

ن ونصيبها م ،ه( مليون جني419.5ونصيبها من البترول ) ،( مليون جنيه4432.8السودان ) جنوب
 * ( مليون جنيه.71.5غير القومية ) اإليرادات

خلوها من أية ضرائب على الضمان  م(2010كما يالحظ أن أهم المالمح الرئيسة لموازنة العام )
 االجتماعي والرواتب واألجور والقوى العاملة.

تتمثل في خفض اإلنفاق ف،  م(2011أما عن أهم المالمح العامة لمشروع الموازنة العامة )
حكومي عبر تخفيض الصرف الدستوري وترشيد السفر الخارجي ووقف المباني واإلنشاءات وشراء ال

السيارات واألثاثات للوحدات الحكومية وتخفيض عجز الموازنة وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية 
م تبلغ في %( ونسبة تضخ5وخفض معدالت الفقر وتحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي اإلجمالي قدرها )

 %(.14المتوسط )

                                                 
 قبل انفصال جنوب السودان عن السودان.  *
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( مليون فدان في القطاع 4.9زراعة ) ، م(2011كذلك من أهم األهداف الكلية لمشروع موازنة )
( مليون رأس وتصدير 142.6( مليون فدان في القطاع المطري وزيادة الثروة الحيوانية إلى )44المروي و)

 (1).( مليون رأس حي33)
 السودان( تنوع الموازنات العامة في 2-2)

أصبحت هناك  ،بعد توحيد الموازنة الجارية للحكومة المركزية وموازنة التنمية في وثيقة واحدة
 هي: ،ثالث موازنات

 ( الموازنة العامة )موازنة الحكومة المركزية(:2-2-1)
تتطلع الحكومة المركزية من خالل الموازنة العامة السنوية بواجبات أساسية لتحديد مسار 

طرها العامة ويتم فيها إدماج فائض اُ تعكس فلسفة الدولة وتحدد  التيرسم الخطط والبرامج االقتصاد و 
 في جانب النفقات. العجزوإدماج  اإليراداتالمؤسسات والهيئات العامة والواليات في جانب 

إلى جانب البنود ،ويشمل جانب النفقات من الموازنة العامة الصرف على مشروعات التنمية 
 (2):التالية

 الزراعةمثل ،ويشمل الصرف على الوحدات ذات الطبيعة االقتصادية  :الخدمات االقتصادية  (1)
 التجارة.، و األشغال العامة ،النقل ،والكهرباء  الطاقة

الرعاية ،الصحة ، مثل التربية والتعليم ،م وزارات الخدمات العامة ضوت:الخدمات االجتماعية  (2)
 سكان والمرافق العامة.اإل، و الشباب والرياضة ، االجتماعية 

ضم خدمات الديون الخارجية والداخلية في أقساط وفوائد مترتبة تو  :سداد الديون وفوائدها (3)
 عليها.

 والوحدات ذات الصلة.، وتشمل الصرف على األمن والدفاع والشرطة : الخدمات األمنية  (4)
ال  التيالوحدات كالدعم المقرر للواليات أو المؤسسات والهيئات ونفقات  :األخرى البنود  (5)

 كنفقات وزارة الخارجية ووزارة العدل والجامعات واللجان وغيرها. ،يشملها التقسيم السابق

 تتكون من :فالعامة  اإليراداتأما 
ضريبة دخل إيجار ، ضريبة الدخل ، مثل ضريبة أرباح األعمال  ،الضرائب المباشرة (1)
 لضريبة على دخل السودانيين العاملين بالخارج.وا، ضريبة المبيعات ، ضريبة الدمغة ، العقارات 

                                                 
 م.2010نوفمبر  26بتاريخ  )www.ashroog.net(شبكة الشروق الفضائية،  (1)

 (.372، ص)مرجع سابقد. عبد العزيز عبد الرحيم،  (2)

http://www.ashroog.net/
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رسوم ، مثل رسوم الوارد  ،الضرائب غير المباشرة أو ما يطلق عليها الرسوم الجمركية (2)
 ورسوم اإلنتاج.، الصادر 

مثل رسوم استخراج األوراق الثبوتية كالجنسية والجوازات ،الرسوم على الخدمات والبضائع  (3)
 والشهادات الدراسية وغيرها.

 مثل أرباح احتكار توزيع السكر والمواد البترولية. ،ائدات الحكومة من العمليات التجاريةع (4)
 عائدات األموال المستثمرة في المؤسسات والهيئات العامة.  (5)
 قيمة الخدمات المتبادلة بين الوزارات والمصالح. استرداد  (6)
مثل استقطاعات  ،خدمة مساهمة العاملين في القطاع العام في مشروعات فوائد ما بعد ال (7)

 المعاش ومال التأمين.
والعوائد الجليلة على المعادن ، مثل عائدات بيع ممتلكات الدولة ، المختلفة  اإليرادات (8)
 ال تدخل تحت بند من بنود التبويب المذكورة أعاله. التي اإليراداتوغيرها من  ،والمحاجر

 ( موازنة الواليات :2-2-2)
أصبحت الواليات تشكل وحدات موازنة  ،وبناء هياكله م(1995في عام )حادي بعد قيام الحكم االت

تجيزها مجالسها التشريعية. وكان من المؤمل أن تنمي  التيلها مواردها الخاصة ونفقاتها قائمة بذاتها 
.  م(93/1994اعتمادها على دعم الحكومة المركزية اعتبارًا من موازنة ) ينقطعالواليات مواردها الخاصة و 

ن معظم الواليات من االعتماد على مواردها إال أن ضعف األجهزة الضريبية وقلة الكادر المدرب لم يمكّ 
تنازلت عنها الحكومة المركزية  التياألساسية محصورة في الضرائب  اإليراداتالذاتية، إذ ظلت مصادر 

م يتجاوز حجمها في عام ول ولم يتم تطوير أوعيتها وهياكلها. كما لم تخلق مصادر إيرادات جديدة
إذ بلغت  ،فقد ظلت في تزايد مستمرالعامة  نفقاتأما ال .( مليون دينار47.172عن ) م(94/1995)
%( عن العام السابق مما ترتب عليه زيادة العجز 173( مليون دينار لذات السنة بزيادة قدرها )78.730)

ا الدعم كل الواليات فيما عدا والية الخرطوم وقد استفادت من هذ.%( 147وزيادة الدعم المركزي بحوالي )
تحويالت التالي  (10-2الجدول رقم )يوضح استطاعت أن تغطي نفقاتها من مواردها الذاتية. و  التي

 .م(2009 – 2006الحكومة المركزية للواليات الشمالية وحكومة الجنوب خالل الفترة من )
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 ( 10-2جدول رقم )

 والواليات الشماليةومة الجنوب حكلتحويالت الحكومة المركزية 

 )بماليين الجنيهات السودانية( .م(2009 - 2006خالل الفترة من )
 2009 2008 2007 2006 األعوام
 4.485.0 6.161.1 3.351 2.956 تحويالت لحكومة الجنوب 
 4.773.1 5.410.8 4.387 3.594 تحويالت للواليات الشمالية

 .م2009 التقرير السنوي  د الوطني،المصدر: وزارة المالية واالقتصا
 ( ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة:2-2-3)

العامة والشركات العامة عن الوزارات والمصالح الخدمية في أنها تختلف المؤسسات والهيئات 
 ويقتضي أمرها األخذ باألساليب التجارية في شئونها المالية واإلدارية، تباشر نشاطًا ذا طابع اقتصادي 

ومن هنا كان البد من إخضاع ميزانياتها  .تحكم التصرفات في المال العام التيمع مراعاة المبادئ العامة 
 تخضع لها الوزارات والمصالح. التيللرقابة الحكومية والتشريعية بطريقة مختلفة عن الرقابة 

لخصخصة العامة في السودان قبل أن تتبنى الحكومة سياسة ا كان عدد المؤسسات والهيئات
االقتصادية المختلفة. وكانت تقوم كل هيئة أو مؤسسة وحدة موزعة على كل القطاعات  (115)حوالي 

بإعداد ميزانيتها الخاصة موضحة فيها إيراداتها ونفقاتها ونتائج أعمالها. كما قد يتم تجميع ميزانيات كل 
 قطاع على حدة.

هناك  إال أن .اإلداري في إعداد ميزانياتهاوعلى الرغم من أن المؤسسات والهيئات تتبع التبويب 
تدرج تحت كل فصل، ففي الفصل الثاني مثاًل تدرج مشتريات المؤسسة أو  التياختالف في طبيعة البنود 

تتمشى مع طبيعتها  التيالهيئة من المستلزمات السلعية والمستلزمات من أجل البيع وغيرها من البنود 
إذ يتم التبويب بحيث يوضع إيرادات النشاط التجاري فضاًل عن  ،اتاإليرادكذلك في جانب  .التجارية

 (1).التحويالت وعائدات المساهمات في الشركات التابعة وغيرها
 المطلب الثالث : إعداد الموازنة العامة في السودان

مة تمثل الموازنة العامة برنامج الدولة السنوي وأداتها الرئيسة لتحقيق أهداف النهضة الكبرى لأل
وحل مشاكلها المتعددة على جميع مستوياتها وأبعادها المجتمعية المختلفة فكريًا وسياسيًا واقتصاديًا 

 اإليراداتوتتضمن بيان  ،كما تمثل الموازنة العامة في السودان أداة السياسة المالية  واجتماعيًا وأمنيًا.
والنمو  االستقرارعينة بما يحقق المقدر تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها خالل سنة مالية م

 ومن خالل التخصيص العادل والمتوازن للموارد الوطنية يتم استغاللها بكفاءة وفعالية. ،االقتصادي
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 ( مراحل إعداد الموازنة العامة 3-1)

لذلك من .تختلف األنظمة في العالم من ملكية مطلقة إلى مقيده، إلى إمارة، إلى جمهورية 
 .ومن ضمنها الموازنة العامة،صالحيات الهيئات التشريعية بالنسبة للقوانين والتشريع الطبيعي أن تختلف 
 واإلقرار تأتي الشك مختلفة.فإن أساليب اإلعداد  ،ونظرًا لهذه التعددية 

في السلطة التنفيذية تنسيق عملية الموازنة فإنه يتوجب على وزارة المالية  ،ومهما يكن من أمر
تتبع الجدول الزمني المقرر لها. لذلك البد من خطوات متالحقة تكون جميعها  وتبويبها والحرص على

وتعتبر هذه من أدق المراحل، ألن ومن أولى هذه المراحل التحضير واإلعداد،  .ترجمة للموازنة العامة
االقتصاد وبالتالي لها أثرها على  ،تؤثر في جميع مراحل الموازنة الالحقة  تهنتائج هذا اإلعداد ومدى فعالي

 (1).وفيما يلي أهم مراحل اإلعداد .الوطني
 المرحلة األولى : إقرار الموازنة العامة

تعتبر هذه من أدق المراحل وأكثرها حساسية، ذلك ألن عملية إقرارها والمصادقة عليها تمثل 
يظهر فيها  التيلة تناقش خاللها الموازنة، ويعتبر دور البرلمان أساسيًا في هذه المرح التيالمرحلة األخيرة 

البرلمان في مشاريع نفقات الحكومة وإيراداتها. وتختلف مدة المرحلة التشريعية من بلد آلخر، كما أن 
 هناك اختالفًا لجهة الجدول الزمني لهذه المرحلة التشريعية.

 المرحلة الثانية : تنفيذ الموازنة العامة
حلة هامة من مراحلها وهي مرحلة التنفيذ، حيث بعد إجازة الموازنة من السلطة التشريعية، تبدأ مر 

تباشر الدوائر المختصة بعقد النفقة وصرفها ودفعها إلى مستحقيها وفق االعتماد المخصص في الموازنة، 
حفاظًا على سلطته أن وتناط مرحلة تنفيذ الموازنة أو تطبيقها بالسلطة التنفيذية أساسًا. ويفترض بالبرلمان 

 لنفقات الفعلية خالل السنة المالية.لثب، فينظر يتابع التنفيذ عن ك
 المرحلة الثالثة : تدقيق ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة

وإنما على العكس،  ،ال ينحصر عمل البرلمان بإقرار الموازنة والنظر في خالصات التدقيق فحسب
ل البرلمان بواسطة ال  لى عمله. تضفي هذه الرقابة فعالية ع حيث ،ة المستمرةبقار يفعَّ

 المرحلة الرابعة : الحساب الختامي
نتائج هذا التنفيذ بمثابة المرحلة تعد مرحلة تنفيذ الموازنة وإقفال حساباتها وبدء عملية حصر 

الحساب الختامي للدولة النتيجة النهائية لما تم صرفه من نفقات وما تم  الدولة. ويمثلالختامية لحسابات 
                                                 

 (.15، ص)مرجع سابقعدنان محسن ضاهر،  (1)
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. وكما أن السلطة التشريعية هي اإليراداتبما تم رصده لتلك النفقات وهذه تحصيله من إيرادات، مقارنة 
فإن غالبية الدساتير أو القوانين المالية قد أسندت لها المصادقة على الحساب ، الموازنة أجازت  التي

 الختامي.
 ( مراحل إعداد الموازنة العامة في السودان3-2)

 :هاحلمر العامة في السودان بعدة تمر الموازنة 
 المرحلة األولى : إعداد الموازنة العامة في السودان

تختلف طريقة إعداد الميزانية من حيث اإلجراءات المسبقة لرفع مشروع الموازنة للمجلس الوطني، 
منتقاة من الخبراء والمختصين في فتبدأ إجراءات الموازنة من شهر سبتمبر من كل عام بتأليف لجنة 

وفي ضوء تقرير هذه اللجنة تضع الوزارة سياستها وخطط  .الجتماعية والثقافيةالمجاالت االقتصادية وا
تصدر  ،ضوء هذه السياسات علىالموازنة للعام المالي القادم الذي يبدأ من األول من يناير من كل عام. و 

 وازنة.وزارة المالية منشورًا تهتدي به الوزارات والواليات وكافة الوحدات الحكومية لوضع مقترحات الم
وبعد اكتمال إعداد الموازنة في شكلها .الجهات المقدمة بعد ذلك تناقش الوزارة هذه المقترحات مع 

رأسه رئيس الجمهورية تتعرض وزارة المالية تلك الموازنة على مجلس التخطيط القومي الذي ي ،النهائي
قطاع المدني وعمداء كليات ويحضره جميع الوزراء وممثلو الواليات وممثلو القطاع الخاص ومنظمات ال

وعلى ضوء ما يتوصل إليه هذا المجلس من تعديالت وتوجيهات توضع الموازنة  .االقتصاد في الجامعات
مجلس الوزراء الذي يحيلها إلى القطاعات التابعة لمجلس الوزراء، ثم تناقش في شكلها النهائي وترفع إلى 

 (1).نون وترفع إلى المجلس الوطنيوبعد اإلجازة تطبع في شكل قا .في مجلس الوزراء
  المرحلة الثانية : إقرار الموازنة العامة

يم يشتمالتها وملحقاتها من تقيقدم الوزير نيابة عن مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وم  (1)
عام للموقف المالي واالقتصادي بالبالد، وتقديرات مفصلة للمصروفات واإليرادات المقترحة 

وبيان لكيفية الموازنة العامة ألي أموال  ،ةمالقادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصر  للسنة المالية
احتياطية أو تعديال أو تحويالت إليها أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية 

 واالقتصادية.
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مقترحات مجلس الوزراء بجملة المصارف والتخصيصات ُتعرض على المجلس الوطني   (2)
تلحق التقديرات المفصلة للموازنة بجدول و  اعتمادازنة في شكل مشروع قانون المدرجة بالمو 

 مقترحات جديدة في شكل مشروع أو شكل مشروعات قوانين مالية. أي ضوُتعر  .لقانون ا
الوطني بإحالة ثم يقوم رئيس المجلس ، يعتبر تقديم مشروع الموازنة وملحقاتها عرضًا أوليًا  (3)

درج لمرحلة تعلى أن ،ة تصالقتصادية وأية لجان أخرى مخالمشروع على لجنة الشئون ا
 العرض الثاني بعد ثالثة أيام على األقل.

يعقبه تداول عام في الحالة ،بتقرير عام من لجنة الشئون االقتصادية  ثانيتبدأ مرحلة العرض ال (4)
 تعرض لتفاصيل التقديرات.الالمالية واالقتصادية دون 

ثم يؤخذ الرأي على مشروعات القوانين لإلجازة من ، لسات يخصص للمداولة عدد كاف من الج
ميعاد يحدده الرئيس وتتبع في ذلك في درج لمرحلة العرض الثالث اُ فإذا أجيز المشروع  .حيث المبدأ

يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر و  األحكام الواردة في هذه الالئحة بشأن مشروعات القوانين.
 التقرير.

يتم عرض المشروعات اإلضافية في قوانين االعتماد أو القوانين  ،تقديم األخيرفي مرحلة ال
من قبل الدولة ذات  االدخارالمتعلقة باألموال االحتياطية أو بالقرض الحسن أو سندات االستثمار أو 

بأي للرئيس في جدولة النظر فيها أال يتقيد  يجوزشأن مشروع الموازنة العامة. و اإلجراءات الواردة في 
 (1).عدد منصوص لأليام والجلسات

 المرحلة الثالثة : مراجعة تنفيذ الموازنة العامة
يطالب المجلس الوطني وزير المالية ليقدم تقارير دورية كل ثالثة أشهر عن تنفيذ الموازنة. وفي 

ات تنفيذ يتقدم كل وزير من مجلس الوزراء بتقارير عن أداء وزارته ومدى استيفائها متطلب، نفس اإلطار 
 الموازنة والتوجيهات الصادرة عن المجلس الوطني إزاء تنفيذ الموازنة.

فال يحق لوزارة المالية النقل  ،أما فيما يختص بتوزيع السلطات بين الجهاز التنفيذي والتشريعي
ال يجوز للوزارات  ،وفي نفس السياق. المجلس الوطني همن فصل إلى فصل إال بمشروع قانون يجيز 

 (2).فة النقل من بند إلى بند أثناء تنفيذ الموازنة إال بموافقة وزير الماليةالمختل
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 المرحلة الرابعة : الحسابات الختامية
حسابات الالسنة المالية  نتهاءالم مجلس الوزراء للمجلس الوطني خالل األشهر الستة التالية ديق 

نة والمصروفات المسحوبة على األموال والمصروفات الموضحة في تلك الس اإليراداتختامية في جميع ال
بمراجعة بدوره يقوم والذي  للمراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات المجلس يقدم. كما االحتياطية

وكذلك حسابات الواليات وحسابات المؤسسات والشركات الحكومية والبنوك  ،حسابات الحكومة المركزية
 الحكومية.
يرفع المراجع العام تقريرًا للمجلس التشريعي  ،همراجعت تللعام الذي تم وقبل نهاية العام التالي 

خاصة يوضح فيه الموقف المالي في خمسة تقارير وهي: تقرير للحسابات  ة)المجلس الوطني( في جلس
تقرير حسابات  ،تقرير حسابات الشركات والمؤسسات الحكومية، تقرير حسابات الواليات ، الحكومية 

 (1).لمناقشتها ورفع التوصيات بشأنها، وتقرير عن االعتداء على المال العام  ،ميةالبنوك الحكو 
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 الضريبية في السودان الثالث: اإليراداتالمبحث 

الضريبية في السودان موردًا هامًا كونها من المصادر الرئيسة في قائمة الدخل للخزينة  اإليراداتتعد 
العامة  اإليراداته الموارد رقمًا ال يستهان به وتحتل المرتبة الثانية في قائمة العامة للدولة، حيث تمثل هذ

 للدولة. 
الموارد الضريبية وتسخرها في أهداف مالية وتنموية تستخدم  التيوالسودان كمثيالته من الدول 

يمية وذلك من خالل استخدامها في اإلنفاق على الخدمات الحكومية للمجتمع من مشاريع صحية وتعل،
يعزف القطاع الخاص  التي األخرى باإلضافة إلى العديد من المشاريع التنموية  .ق وكهرباء ومرافق وطر 

 .حةبوفي نفس الوقت تكون غير مر ،من االستثمار فيها لكونها تتطلب رؤوس أموال ضخمة 
 ،للدولةالموارد الضريبية يعني وبكل تأكيد زيادة قائمة الدخل في الخزينة العامة لذلك فزيادة 

على خفض العجز في  زيادتها أيضاً  تعملو  .وبالتالي زيادة اإلنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية
وبالتالي ،الضريبية يؤدي إلى تقليص اإلنفاق  اإليراداتالموازنة العامة للدولة. كما إن أي نقص في 

 لى المدى البعيد.ثار سلبية عأتقشفية تؤدي إلى  انكماشيةاللجوء إلى استخدام سياسات 
متجهة وبقوة نحو إصالح المنظومة الضريبية وذلك  السودانية حكومةالنجد أن  ،من هذا المنطلق

 التيمن خالل عملها على تطوير مستويات األداء عن طريق مجموعة من القوانين والقرارات المتالحقة 
نولوجي في شتى مجاالت الحياة. كما وكذا التطور التك .روعي فيها مواكبتها للظروف االقتصادية السائدة

وذلك من خالل مرونتها وسهولة تنفيذها بما يحقق أكبر قدر من ،ُروعي فيها استيعاب كافة المتغيرات 
 مبدأ العدالة الضريبية وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح.

 المطلب األول : الضرائب في السودان وسياسة اإلصالح الضريبي

 (1)هيكل التنظيمينشأة ديوان الضرائب وال (1-1)

 ديوان الضرائب نشأةأواًل: 

أرباح األعمال( )نشأ ديوان الضرائب كقسم صغير بوزارة المالية وكان يقوم بإدارة ضريبة الدخل و
أصحاب الدخل  وبالنسبة لألفراد يخضع للضريبة في حدود اختصاص القسم المذكور .للشركات واألفراد
رون بواسطة لجان قدّ د الذين تقل دخولهم عن الحد المذكور فكانوا يُ أما األفرا .فما فوق  * من )ألف جنيه(

وذلك قبل صدور قانون ضريبة الدخل لسنة  ،تشكلها الحكومات المحلية ألغراض ضريبة الدخل

                                                 
 .13/4/2008بتاريخ  www.Sadatax.gov.sdديوان الضرائب السوداني االلكتروني لقع مو ال()

 الجنيه السوداني )السابق( . *
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. وكان نظام اإلدارة في ذلك الحين يتناسب مع حجم الممولين الخاضعين للضريبة سواء م(1971)
، وبالنظر إلى وعاء الضريبة الذي كان يتناول أرباح األعمال دون غيره من للشركات المحدودة أو األفراد

 .م(1964وذلك قبل عام ) األخرى ضرائب الدخل 
ذلك التوسع التدريجي  صاحبثم  ،ضريبة خارج وزارة الماليةالتم إنشاء إدارة  م(1967وفي عام )

دخل أرباح األعمال، الدخل  لهذه اإلدارة على ضوء التوسع الضريبي الذي أصبح يشمل إلى جانب
إلى أن أصبحت الضرائب  ،م(1968، رسم الدمغة )م(1964، دخل إيجار العقارات )م(1964الشخصي )

وقد أدى التوسع للجهاز الضريبي صدور قانون ضريبة الدخل  .لها إدارة وتبع لوزارة المالية في السودان
 لمستويات دخلهم المختلفة. الذي وحد خضوع الممولين للضريبة المركزية دون اعتبار

أضيفت لمصلحة الضرائب عبء إدارة الزكاة والضرائب لحين قيام إدارة  م(1984وفي عام )
وتحولت مصلحة  م(1984هد( الموافق )1405مستقلة بها وفقًا ألحكام قانون الزكاة والضرائب لسنة )

اإلدارة الضريبية لتستوعب ضرائب  الضرائب إلى ديوان الزكاة والضرائب، األمر الذي أدى إلى توسع دور
 الدخل إلى جانب تقدير الزكاة وتوزيعها على مصارفها المختلفة وفق ما نص عليه الشرع.

صدر قرار من مجلس الوزراء بفصل إدارة الزكاة عن إدارة الضرائب  م(1986وفي عام )
قيام بعض اإلدارة ونتج عن ذلك  .للضرائب ديوانًا مستقاًل يتبع لوزارة المالية واالقتصاد الوطني توأصبح

 : منها ،المتخصصة في ذلك الوقت
تحصل ضريبة الدخل الشخصي على المرتبات واألجور  إدارة ضريبة الدخل الشخصي : (1)

 وتضم ملفات القطاع العام والخاص. ،برئاسة ضريبة الدخل الشخصي وفروعها بالواليات
 التيالدمغة على األوراق والوثائق والمحررات  تقوم إدارة الدمغة بتحصيل إدارة الدمغة : (2)

 مثل العقود والتوكيالت والفواتير وتذاكر السفر وغيرها، والمقدمة للجهات الرسمية. ،يجريها األشخاص
على بعض السلع  م(1980تم فرض ضريبة المبيعات ألول مرة سنة ) إدارة المبيعات : (3)
ثم  ،%(10%( إلى )5وتراجعت فئات هذه الضريبة بين ) .مثل الذهب وبعض خدمات الفنادق،الكمالية 

 %(.25%( إلى )5حدثت بعد ذلك بعض التعديالت لتصبح ما بين )
 –تم تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب لضريبة أرباح األعمال  إدارة الخصم واإلضافة : (4)

القتصادي بتاريخ م( بموجب قرار وزير المالية والتخطيط ا1987في نوفمبر ) –الخصم واإلضافة 
 م(.1986( من قانون ضريبة الدخل لسنة )65)م( بناءًا على المادة 30/6/1987)
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صدر قانون ضريبة المغتربين للسودانيين العاملين بالخارج ألول مرة  إدارة ضريبة المغتربين: (5)
همة ( الخاص بتطبيق المسا118صدر القرار الجمهوري رقم ) م(1985في العام )و . م(1981عام )

 الوطنية اإللزامية على السودانيين العاملين بالخارج.
ويسمى قانون ضريبة  م(1995ضريبة التنمية في يوليو )أجيز قانون  إدارة ضريبة التنمية : (6)

سنة  م(1995واعتبار العام ) ،م(1995ويسري العمل به اعتبارًا من أول يوليو ) .م(1995التنمية لسنة )
 .م(1996وتم تأمين إدارة ضريبة التنمية في فبراير )األساس لهذه الضريبة، 

 -2008)    األداء الفعلي لبعض أنواع الضرائب خالل العام الى ( 11-2ويشير الجدول رقم )
 بماليين الجنيهات السودانية. م(2009

 ( 11-2جدول رقم )

 األداء الفعلي لبعض أنواع الضرائب

 جنيهات السودانية(( .)بماليين الم2009- 2008خالل األعوام )
 البيان

 األداء الفعلي

2008 2009 

 8655.8 81234 الضرائب
 918.2 813 الضرائب على الدخل واألرباح ومكاسب رأس المال

 12 7278 الضرائب على الملكية
 7725.6 3050 الضرائب على السلع والخدمات
 3413.8 1231 الضريبة على القيمة المضافة

 1159.5 378 رسوم اإلنتاج
 38 240 ضريبة الدمغة

 2553.4 2079 الضرائب على التجارة الدولية
 17.1 77 الضرائب األخرى

 المصدر: بنك السودان
 (1):، تم تخفيض فئات ضرائب أرباح األعمال على النحو التاليومما يجدر ذكره 

o )إلى  تخفيضهاتم  ،شركات المساهمة العامة )بإنشاء بعض الشركات الزراعية والبنوك وغيرها
 والسنوات التالية. م (م2000%( من صافي الدخل في عام )15)

o  )( في 35إلى )،تم تخفيضها شركات المساهمة الخاصة )ماعدا الشركات الزراعية والصناعية%
 .م(2004%( عام )25وإلى ) م(2000عام )

o  م(2000) %( في عام35إلى )،تم تخفيضها البنوك وشركات توظيف األموال وشركات التأمين 
 والسنوات التالية.

                                                 
 (.54-51ص ) مرجع سابق ،(،2005-2000بنك السودان، تحليل االقتصاد ) (1)
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o  ( عام 30)الى ثم  ،م(2000%( في عام )35من )تم تخفيضها  ،الشركات الخاصة الصناعية%
الممنوح لشركات  . مع إلغاء االمتيازوالسنوات التالية م(2003%( في عام )10ثم إلى ) ،م(2001)

 االستثمار الجديدة لإلعفاء من الضريبة عند التأهيل.

o والسنوات التالية.م ( 2000عام ) معفاة%( إلى 1من )،تم تخفيضها ل أصحاب األعما 

o ( 30%( إلى )20رفع نسبة االهالك من.)% 

o .إلغاء ضريبة التنمية على المشروعات المعفاة بموجب قانون تشجيع االستثمار 

 :تيال افقد تم  ،أما في مجال تخفيف أعباء المعيشة 
o الشخصي لموظفي القطاعين العام والخاص من  رفع الحد األدنى المعفي من ضريبة الدخل
واستمرار رفع  م(2001( ألف دينار سوداني عام )216إلى ) م(2000( ألف دينار في عام )150)

 الحد األدنى لبقية الفترة.

o ( إلى )( ألف دينار سوداني في 150رفع الحد األدنى المعفي لدخل األفراد )عقارات/ أرباح أعمال
 حتى اآلن.ومستمر  م(2001عام )

o  اإلعفاء العائلي من ضريبة الدخل ألف دينار لكل فرد من أفراد األسرة في عام إدخال نظام
 .م(2001)

o .تخفيض فئات المساهمة الوطنية 

 :تيال اوفي مجال الضرائب غير المباشرة تم 
o .تصنيف التعريفة الجمركية لتواكب التصنيف العالمي وتعديل قانون الجمارك 

o ( شرائح.5( بداًل من )4ح إلى )تخفيف عدد الشرائ 

o ( في عام )%م( لمقابلة اإلعفاءات.2001إدخال الشريحة )صفر 

o  األخرى إعفاء واردات العون اإلنساني لدارفور من الرسوم الجمركية والرسوم. 

o .الخفض التاريخي لرسوم الصادر إلى أن تم اإلعفاء لبعض الصادرات 

o منتجة محليًا. اإلبقاء على رسم اإلنتاج على عدد سبع سلع 

o ( 2002%( في عام )14%( إلى )17خفض رسم اإلنتاج على السكر من)ورفعها مرة أخرى  ،م
 .م(2004%( في عام )17إلى )
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%( للواردات والمعامالت المحلية في عام 10كما تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة )
وبموجب تطبيق الضريبة على القيمة  .وفئة )صفر( للصادرات. وتعفى منها بعض السلع ، م(2000)

 المضافة تم إلغاء الضرائب التالية :
o .ضريبات المبيعات على السلع والخدمات الوالئية 

o  اإليراداتضريبة الخدمات على بعض. 

o .ضريبة الخصم واإلضافة عدا مرحلة الواردات 

o .)رسوم اإلنتاج على السلع الوالئية واإلتحادية )عدا سبع سلع منتقاة 

o والسنوات التالية  م(2001من مارس ) اعتبارايق القيمة المضافة على المنتجات البترولية تطب
 %( بداًل عن القيمة المالية في كل مراحل التسويق.10لفئة )

o ( 6( مليون دينار سوداني إلى )12تخفيض حد التسجيل للضريبة على القيمة المضافة من )
 يبة على القيمة المضافة.مليون دينار سوداني بغرض توسيع مظلة الضر 

 (1):الهيكل التنظيمي لديوان الضرائب ثانيًا:
 التالي: (ب-2) بالشكلالهيكل التنظيم لديوان الضرائب  يمكن توضيح

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .13/4/2008ديوان الضرائب السوداني بتاريخ االلكتروني لقع مو ال (1)
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 ( ب-2شكل رقم)

 بالسودان الهيكل التنظيمي لديوان الضرائب
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 سياسة اإل الح الضريبي في السودان (1-2)

لم يكن وليد الصدفة ولم يكن  في السودان إن برنامج اإلصالح الضريبي الذي انتظمت مسيرته
برنامجًا معزواًل، وإنما جاء في إطار تبني الدولة استراتيجية اإلصالح االقتصادي ككل. وهذه االستراتيجية 

لتناسق الداخلي والتوازن الداخلي والخارجي وا (Comprehensiveness)جاءت معتمدة على الشمولية 
بين مؤشرات االقتصاد الكلي المتغيرة والمؤثرة على معدالت التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي. وقد 
جرت محاوالت اإلصالح االقتصادي منذ الثمانينات من القرن الماضي ولكنها كانت مشوهة لعدم 

 ي.شموليتها وافتقادها التناسق والتناغم بين مؤثرات االقتصاد الكل
منذ منتصف التسعينات خاصة بعد أن تعرض االقتصاد لنكسات وتراجع بسبب ولكن تغير الحال 

الحصار المفروض على السودان وشبه العزلة االقتصادية. لذا فقد تبنت الدولة سياسة اإلصالح 
 (م1996انتظمت منذ العام ) التياالقتصادي الشامل وقد جاءت في ثناياها عملية اإلصالح الضريبي 

 عدة برامج تهتم باإلصالح الضريبي.في اطاره  حدثت  ووتمت عدة محاوالت لإلصالح االقتصادي 
وفي العام  ،م(1987)العام  في ثم،أول محاوالت لإلصالح الضريبي  م(1983)فقد شهد العام

 تلك اإلصالحات في مجال الضرائب المباشرة. م وتمت( م1994)
فقد كانت أول محاولة لإلصالح في إطار برنامج شرة، المباغير أما فيما يتعلق بالضرائب 

وما يفرضه ذلك من  م(1995) *التحرير االقتصادي وعزز من انضمام السودان لتكتل دول الكوميسا
 (1).وخالف ذلك من ترتيبات ،تخفيض الفئات الجمركية

%( 19نسبة )( مليار دينار سوداني ب1028.9العامة من ) اإليراداتارتفعت  م(2005وفي العام )
( مليار دينار 717.7حيث بلغت ).  اإليرادات%( من إجمالي 58.9الضريبة حوالي ) اإليراداتمثلت ،

%( من الربط المقدر لعام 88.9بنسبة )و  م(2004%( عن عام )18.9سوداني وذلك بارتفاع قدره )
 .م(2005)

ار دينار سوداني إلى ( ملي1218.4العامة من ) اإليراداتارتفع إجمالي  م(2006وفي العام )
%( من إجمالي 8غير الضريبية حوالي ) اإليراداتحيث مثلت .%( 23.7( مليار دينار بنسبة )1507.5)

                                                 
( 19هي منظمة تجارة تفضيلية تضم في عضويتها ) السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا )COMESA(الكوميسا  *

 Common)اختصار لد  (COMESA)دولة وتعتبر أحد أعمدة المجموعة االقتصادية األفريقية، المقر الرئيس زامبيا. 

Market for Eastern and Southern Africa). 

 .(357(،ص)3ط)،م(2003اعة، أم درمان)د. عثمان إبراهيم ، االقتصاد السوداني، دار جامعة القرآن الكريم للطب (1)
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م( 2005%( عن العام 28.1( مليار دينار سوداني بارتفاع قدره )919.4حيث بلغت حوالي ) .اإليرادات
 .م(2006%( من الربط المقدر لعام )89بنسبة بلغت )و 

( مليون 18462.4ملحوظًا بلغت حوالي ) ارتفاعاالعامة  اإليراداتحققت  م(2007) وفي العام
( 24707.9( فقد بلغت )م2008في العام ) الضريبية. أما( لإليرادات غير 11932منها ) ،جنيه سوداني

غير الضريبية بمعدل  اإليرادات%( عن العام السابق، ويعزى ذلك الرتفاع 33.8مليون جنيه بمعدل )
 %(.17.6%( واإليرادات الضريبية بمعدل )45)

 ب( مليون جنيه سوداني مقارنة 20045.6العامة إلى ) اإليراداتانخفضت  م(2009وفي العام )
ويعزى هذا االنخفاض الكبير في مبيعات النفط  .م(2008عام )في ال ( مليون جنيه سوداني24707.9)

 –2000علي لإليرادات غير الضريبية لألعوام )( إلى األداء الف12-2ويشير الجدول ).%( 40بمعدل )
 .م(2009

 ( 12-2جدول رقم )

 األداء الفعلي لإليرادات غير الضريبية

 . م(2009 – 2000لألعوام )

 (بماليين الجنيهات السودانية)
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان/العام

 20046 24708 18462 15075 12184 10339 7063 4722 3652 3340 ةاإليرادات العام

 11390 17027 11932 9194 7177 6136 4368 2585 1772 1738 اإليرادات غير الضريبية

 .المصدر: بنك السودان
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 ج( التالي : – 2ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا في الشكل )
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 ( ج-2رقم ) رسم بياني

 يرادات غير الضريبيةاألداء الفعلي لإل

 (بماليين الجنيهات السودانية.) م(2009 – 2000لألعوام )
وتعتبر .  م(1996بدأت مع العام المالي )فقد أما الفترة الحاسمة في مسيرة اإلصالح الضريبي 

جزءًا مكماًل لسياسة برنامج  م(2000بدأ تنفيذها من هذا التاريخ وحتى ) التيسياسة اإلصالح الضريبي 
وهي بذلك . م(2002 –1999والبرنامج متوسط المدى ) م(1998–96صالح الضريبي قصيرة المدى )اإل

تشكل أهم عنصر للسياسات المالية لتلك البرامج. لذلك كانت السياسة الضريبية متسقة ومتناسقة ومتزامنة 
 م(1996ثاني من )تم تنفيذها في الفترة الممتدة من النصف ال التي األخرى مع سياسات االقتصاد الكلي 

 .م(2000وحتى عام )
صالح الضرائب المباشرة وغير المباشرة تتمحور إلسياسات  األساسيةكانت المرتكزات  وعليه، فقد

برامج اإلصالح الهيكلي واالقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بإزالة التشوهات في هيكل حول أهداف 
 بصفة خاصة.القطاع المالي بصفة عامة والضرائب غير المباشرة 

السياسات الضريبية في تلك الفترة بأهداف االقتصاد الكلي والقطاعي في كما ارتبطت أهداف 
باتساقها وتناغمها مع  اتسمتمجال دعم وتحفيز اإلنتاج إلى جانب تحقيق األهداف االجتماعية. كما 

أهداف برنامج قصير المدى و  (م1998السياسات الموجهة نحو دعم جانب العرض الكلي في برنامج )
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إلى جانب األهداف العريضة أعاله صوبت السياسات الضريبية في . متوسط المدى  م(2001–1999)
 (1).معالجة الخلل في هيكل الضرائب

تضمنت السياسات المالية واالقتصادية  وفي جانب الضرائب غير المباشرة لذات الفترة،
 نذكر منها ما يلي:، من القراراتم( جملة 2002 –1992لالستراتيجية القومية الشاملة )

 التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات.  (1)
 تبسيط اإلجراءات وتحقيق العدالة الضريبية. (2)
تطوير األداء اإلحصائي بإدخال التقانة الحديثة وتطوير األداء الفني وتوفير المعلومات  (3)
 األساسية.
 دعم أجهزة مكافحة التهريب. (4)

 (2):األهداف التالية حقيقاإلصالحية إلى ت وقد هدفت هذه السياسات
تبسيط النظام الضريبي في السودان وإلغاء تعددية الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم اإلنتاج   (1)

 المفروضة على السلع والخدمات من قبل جهات متعددة وألهداف مختلفة ومتباينة.
سالبة على اإلنتاج واالستثمار ال اآلثارحقيق العدالة وإزالة تتوزيع العبء الضريبي لإعادة  (2)

 واالستهالك. واالدخار
 الضريبي وخاصة على مدخالت اإلنتاج الصناعي. االزدواجإزالة  (3)
 في حصيلة الضرائب غير المباشرة وتقليل عجز الموازنة العامة. معتبرةتحقيق زيادة  (4)
لتراخيص مثل نظام الحصص وا ،إزالة الحواجز غير الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية (5)

 وغيرها.
وعلى صعيد تحريك الطاقات العاطلة في إطار زيادة العرض في االقتصاد الكلي، شكلت بموجب 

لجنة دائمة لمعالجة الرسوم واألعباء الضريبية لكثير من السلع الصناعية خالل  (64)القرار الوزاري رقم 
 ذلك إنعاش قطاع الصناعة.م( وكان نتيجة 2000 –1998الفترة من )

                                                 
د. عبد الوهاب عثمان، منهجية اإلصالح االقتصادي في السودان )دراسة تحليلية للتطورات االقتصادية في السودان  (1)

ط)     ،2000وتصور للرؤية المستقبلية( شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم،  2000 – 1970خالل الفترة 
 .(300ص)(،1

حالة الضرائب غير  –أدم مهدي سعد النور، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان )اإلصالح الضريبي في السودان  (2)
 .(57م(، ص)2009، معهد البحوث والدراسات اإلنمائية، الخرطوم)2006 –1996المباشرة 
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كانت  التيا شمل اإلصالح الضريبي في مجال الضرائب غير المباشرة، إزالة فروقات األسعار كم
 القومية. اإليراداتتفرض على المواد البترولية واألسمنت والسكر كإيرادات غير ضريبية ضمن 

تفرض على سلع اإلنتاج  التيالتعريفة  تتدريجيًا حيث كان هاؤ إلغاضريبة الصادر، فقد تم  أما
ومع تطبيق ضريبة القيمة محلي كبيرة وكانت تتصف بكبر الرسم المفروض على كل فئة. إال أنه ال

تم اقتصار ضريبة اإلنتاج على السلع المحلية على )سبع( سلع فقط. والجدول  م(2000المضافة عام )
-2001)   خالل الفترة المستوردة ( يوضح تطور شأن ضريبة اإلنتاج على السلع الصناعية13-2رقم )
 .م(2006

 ( 13-2جدول رقم )

  المستوردة تطور ضريبة اإلنتاج على السلع الصناعية

 .م(2006-2001خالل الفترة )

 الحد األدنى الحد األعلى عدد الفئات األعوام

 صفر% 210% 7 2002
 صفر% 210% 7 2003
 صفر% 210% 5 2004
 صفر% 210% 5 2005
 صفر% 210% 8 2006

 إدارة التخطيط والبحوث. ،ة الجمارك المصدر: إدار      
التركيز الشديد على موضوع اإلسراع بتحريك جمود االقتصاد بإحداث استثمارات مقدرة  أدىوقد 

أثرت بال شك في عائد  التيبأي ثمن إلى اإلسراف في منح الحوافز المتمثلة في اإلعفاءات الضريبية 
 العامة. اإليراداتفي  اً الضرائب وأحدث عجز 

بمنح اإلعفاء الجمركي الكامل  م(1999لتعديل الذي طرأ على قانون تشجيع االستثمار لسنة )إن ا
رفعت نسبة قيمة الواردات المعفاة مقارنة بالواردات الكلية من قد لكل السلع الرأسمالية ومدخالت اإلنتاج 

تمت في  التيالجات %( متجاوزًا المتوسط العالمي لحجم اإلعفاءات. إال أن المع55%( إلى حوالي )30)
%( 3في قانون االستثمار وقانون الجمارك قضت بفرض ضريبة جمركية رمزية وهي ) م(2003يوليو )

وقد ترتب على ذلك اإلصالح  .على المدخالت والسلع البسيطة وإخراجها من مظلة اإلعفاءات الكاملة
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%(، إال أن 40إلى )و %( 35%( إلى نسبة تتراوح بين )55تخفيض حجم اإلعفاءات الجمركية من نسبة )
 (1).الضرورة ما زالت قائمة ومستمرة لترشيد تلك اإلعفاءات

 غير الضريبية في السودان اإليراداتالمطلب الثاني : 

وإنما ، على الضرائب فقط لتلبية حاجاتها من األموال الالزمة لتغطية نفقاتها إن الدولة ال تعتمد 
قوم الدولة تاالقتصادية و  اإليراداتيجملها البعض تحت تلجأ إلى مصادر أخرى متعددة ومتنوعة 

عها تحت يأما في السودان فيتم تجم .بتحصيلها بصفتها شخصًا قانونيًا يمتلك الثروة وتقوم بالخدمات
هو عدم توافر صفة اإلكراه في  اإليرادات، ولعل أهم ما يجمع بين هذه "غير الضريبية اإليرادات"عنوان 

 ال في الضرائب.جبايتها كما هو الح
 التيهي الرسوم المصلحية ، غير الضريبية تحت ثالثة مصادر رئيسة  اإليراداتوتصنف 

تحصل  التيورسوم المياه واألرض  .تقدمها الوزارات والمصالح الحكومية التيتحصل في مقابل الخدمات 
القومية وتضم  اإليرادات ثم. في مقابل قيام الدولة بري األراضي الزراعية أو تأجير أراضيها ومبانيها 

واألرباح الناتجة من االحتكار لتوزيع  عائدات المؤسسات والهيئات العامة وفروقات أسعار بعض السلع
 كما تضم إيرادات البترول. ،بعض السلع مثل البترول والسكر

 ( الرسوم المصلحية2-1)
 اإليراداتجمالي %( من إ15غير الضريبية أو حوالي ) اإليراداتنصف كانت الرسوم تشكل 

ثم بدأت عائدات الضرائب تتطور وتشكل المصدر الرئيس  ،حكومة السودان حتى أوائل الثمانيناتلالعامة 
تفرض على الخدمات العامة مثل خدمات الجوازات  التيإال أن الرسوم المصلحية  .لإليرادات العامة

ادية في موازنات الحكومة المركزية والجنسية وخدمات التعليم والصحة الزالت من أهم المصادر اإلير 
تليها رسوم المحاكم ورسوم تسجيالت األراضي ورسوم استخراج الرخص بمختلف ، وميزانية الواليات 

 أنواعها.
فإنها ال تدرج في كالكهرباء والمياه والبريد ،تفرض على خدمات المرافق العامة  التيأما الرسوم 

 لمدخل الرئيس لتلك الوحدات المستقلة.وإنما تشكل ا ،الموازنة العامة للدولة
%( من الربط 10.5نسبة أداء )ب م(2001( مليار دينار في عام )10بلغ أداء الرسوم المصلحية )

ويعزى عدم تحقيق الربط المقدر في  .م(2000( مليار دينار سوداني عام )7.1المقدر مقارنة بأداء قدره )

                                                 
  للمؤتمرات، المباشرة(، قاعة الشهيد الزبير خليل باشا سايرن، ورقة بعنوان ) اإلصالح الضريبي في مجال الضرائب غير (1)

 (.9م، ص)2007يوليو  12الخرطوم، 
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حيث الزالت بعض الوحدات ذات الثقل ، اإلنضباط المالي  ذلك الوقت إلى عدم إلتزام الوحدات بقرارات
المتتالي في فئات معظم الرسوم أدى إلى إحجام  االرتفاع كما أن .من إيراداتها اً ب جزءاإليرادي تجنّ 

 العامة الذاتية. اإليراداتتغول الحكومات الوالئية على بعض ل إضافة .هائالمواطنين عن أدا
( مليار دينار بنسبة أداء 18.1اء الفعلي للرسوم المصلحية حوالي )بلغ األد م(2005)في عام  و

العامة الذاتية مقارنة  اإليرادات%( من إجمالي 1.5%( من الربط المقدر له ونسبة مساهمة )97قدرها )
 .م(2004%( من الربط المقدر لعام )71( مليار دينار سوداني ونسبة أداء قدرها )14.2بأداء فعلي بلغ )

( 14-2العامة الذاتية. والجدول رقم ) اإليراداتمن إجمالي  م(2005بنفس النسبة العام ) و ساهمت
 .م(2009 -1996العامة للفترة من ) اإليراداتيوضح مساهمة الرسوم المصلحية في 

 ( 14-2جدول رقم )

 م(2009-1999مساهمة الرسوم المصلحية في اإليرادات العامة للفترة من )

 (السودانيةبماليين الجنيهات )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان/العام

الرسوم 

 المصلحية
94 92 100 129 124 142 181 218 205.4 283 357 

 .المصدر: بنك السودان : التقرير السنوي 
 القومية اإليرادات( 2-2) 

اني وعائدات بيع أصول الدولة وفوائض القومية الممركزة عائدات البترول السود اإليراداتتشمل 
. ومنذ العام غيرهاالمؤسسات والهيئات واالستثمارات الحكومية وعائد الخصخصة وأرباح األسهم و 

. والجدول األخرى شملت فقط عائدات البترول وأرباح وفوائض الهيئات واالستثمارات الحكومية  م(2004)
 .م(2007–1997ل الفترة من )القومية خال اإليرادات( يبين جملة 15-2رقم )

 ( 15-2جدول رقم )

 م(2007 – 1997اإليرادات القومية للفترة من )

 )بماليين الجنيهات السودانية(

 اموعاأل
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 م(2008المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي)
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القومية حيث ارتفعت  اإليراداتتطورًا جيدًا في أداء بنود  م(2005-2000وقد شهدت الفترة من )
. كذلك م(2005)عام %(53.9إلى ) م(2000في عام ) (%49)العامة الذاتية من اإليراداتمساهمتها في 

إلى  م(2000%( عام )48القومية في الناتج المحلي اإلجمالي من ) اإليراداتارتفعت نسبة مساهمة 
ويعزى ذلك إلى دخول عائدات البترول السوداني كمصدر من مصادر م.( 2005%( عام )11.4)

 القومية.  اإليرادات
 ،% 92 ،% 185القومية مقارنة بالربط حيث حققت نسبة ) اإليراداتنسبة أداء  تدنتكما 

بمتوسط أداء قدره  م(2005-2000%( على التوالي خالل الفترة )89 ،% 139 ،% 139 ،% 112
(125.8.)% 

 القومية. اإليراداتأهم مصادر وفيما يلي 
 :البترول (1) 

وتم  م(1999تصديره في أغسطس )في منظومة االقتصاد السوداني منذ أن بدأ دخل البترول 
كما تم إتخاذ سياسات وإجراءات وقائية تمثلت في ،ضريبية غير ال اإليراداتاستيعابه كبند جديد في جانب 

في حساب العامة وما يزيد عن ذلك يورد تحديد سقف سعر برميل الصادر الذي يورد عائدة للموازنة 
( دوالر 20للموازنة العامة من )ورفع السقف المحدد  ORSAإيرادات البترول( خاص )تركيز 

 م(2004-2003( دوالر أمريكي / للبرميل في عامي )24.22)إلى  م(2002أمريكي/للبرميل في عام )
 .م(2005(دوالر أمريكي / للبرميل خالل العام )45.37 -30ومن ثم رفع السقف إلى )،

ل ارتفاعًا مستمرًا كالعامة يش اإليراداتكما ظلت مساهمة عائدات البترول السوداني في إجمالي 
%( في عام 55وارتفعت إلى ) م(2000%( عام )43) حيث ساهم بنسبة ،م(2005-2000خالل الفترة )

( مليون برميل 102.9،  105،  86،  96.3. كما بلغ إجمالي اإلنتاج من البترول السوداني )م(2005)
،  74.9،  62.4بلغ نصيب الحكومة ) و .على التوالي  م(2005،  2004،  2003،  2002لألعوام )
 م(2005،  2004،  2003لالعوام )%( 71% ، 75 % ،65% ، 60) بنسبةو ( مليون برميل 74.7

 على التوالي.
( 15.7بين ) م(2005-2000البترول السوداني خالل الفترة )كما تتراوح كميات الصادر من خام 

وأيضًا ارتفع العائد المضاف  .م(2005( مليون برميل عام )58.5إلى ) م(2000مليون برميل عام )
( مليار دينار عام 263.5إلى ) م(2000دينار سوداني في ) ( مليار181.2لحساب الحكومة من )

 . م(2005( مليار دينار سوداني عام )552.1%( ثم إلى )45.4بزيادة ) م(2003)
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( عائدات الصادر البترولية ونسبة مساهمة السلع البترولية في إجمالي 16-2يوضح الجدول ) و
 .(م2005-2000عائدات الصادر للفترة )

 ( 16-2جدول رقم )

 عائدات الصادر البترولية ونسبة المساهمة في إجمالي  الصادر

 ( )باالف الدوالرات األمريكية(م2005-2000للفترة من )

 ام وعاأل

 البيان
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 4824278 3777764 2543132 1949115 1698703 1806708 إجمالي الصادرات

 4187360 3100486 2047705 1510857 1376666 1350757 الصادرات البترولية

 %87 %82.1 %80.6 %77.5 %81 %74 النسبة% من إجمالي الصادرات

 .المصدر: بنك السودان
أن أهم حصيلة للصادرات هي الصادرات البترولية حيث ساهمت بد يالحظ من هذا الجدول 

أي زادت  ،الصادرات%( من جملة 87( وتعادل )2005( مليون دوالر أمريكي في عام )4187360)
ليًا كتغيرًا هي م(1999%( عن العام السابق، حيث أحدث دخول تصدير البترول منذ سبتمبر )21بنحو )

 في تركيبة الصادرات، وأصبحت مهيمنة على عائدات الصادر.
 أرباح المؤسسات العامة:  (2)

تمارس  التيت أالعامة على المنشيطلق لفظ الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات 
تقوم نوعًا من النشاط المرتبط بالمفهوم التجاري وتمتلك الحكومة كل أو الجزء األكبر من رأسمالها. كما 

إلى ،ت لتحقيق مصلحة استراتيجية أو اجتماعية أو سياسية أوغالبًا ما تهدف هذه المنش .فيها بدور المنظم
على التنظيمات  (Publicletility)لهيئات العامة جانب تحقيق إيرادات الخزينة العامة. وقد يطلق لفظ ا

مثل خدمات الكهرباء والمياه. كما يطلق لفظ المؤسسات العامة  ،تتولى تقديم الخدمات العامة التي
(Public Enterprises)  بيع السلع وما يتصل بها من خدماتو تتعامل في شراء  التيعلى التنظيمات، 

 لى النطاق المحلي أو الخارجي.كالتخزين والتعبئة سواء كان ذلك ع
بعضها إدارية وبعضها ، المؤسسات والهيئات والشركات العامة العديد من المشاكلعرضت تلقد 

كما زادت مديونيتها لبنك السودان وانخفض إنتاجها إلى أقل من  .وبدأ العائد منها يتدهور ، مالية 
كبير للخصخصة بدأ تنفيذه في عام مما أقنع الحكومة إلى تبني برنامج . %( في المتوسط 40)
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فتم بيع العديد من المؤسسات والهيئات للقطاع الخاص ولم يبق في ملكية الدولة إال القليل  ،م(1990)
 منها.

كبير حول احتفاظ الحكومة بهذه المؤسسات والهيئات أو التخلص  من هذا المنطلق، دار جدلٌ 
ن وجودها في يد الحكومة مفيد في توفير العديد من بهذه المؤسسات أمنها، حيث يرى أنصار االحتفاظ 

إلى جانب المساهمة في دعم موارد الدولة عن ،فرص العمالة وتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة 
 تخصصها. التيطريق األرباح 

فإنهم يعتبرون أن التدخل السافر من الحكومة في إدارة هذه المؤسسات ، الخصخصة  أنصارأما 
مواقع إتخاذ القرار بأشخاص تنقصهم الخبرة والكفاءة مما يؤدي إلى رهل الوظائف واكتظاظ أدى إلى ت

أن عائدات  هؤالءكما يرى .في دفع عجلة النماء االقتصادي انخفاض مساهمتها  وفشل هذه المؤسسات 
الحكومة درها إذا ما ظلت في يد ت التيسيدفعها القطاع الخاص ستكون أكبر من العائدات  التيالضرائب 

 التيتفقدها القدرة على الحركة والمرونة  التيوذلك كنتيجة لفك أسرها من قبضة اإلجراءات الديوانية ، 
 (1).يحتاج إليها العمل التجاري 

بلغت الحصيلة الفعلية لعائد أرباح وفوائض الهيئات العامة والشركات  ،م(2005وفي عام )
%( من الربط المقدر ونسبة مساهمة حوالي 97داء قدرها )( مليون دينار بنسبة أ40.6الحكومية حوالي )

العامة الذاتية، وتعتبر هذه المساهمة ضئيلة مقارنة بحجم المساهمة في  اإليرادات%( من إجمالي 3)
 رؤوس أموال هذه الهيئات.

( مليار دينار بنسبة أداء 60.5لهذا البند حوالي )بلغ إجمالي األداء الفعلي  م(2006وفي عام )
 %( من الربط السنوي.93رها )قد

( مليار دينار 70قدرت أرباح الهيئات العامة والشركات الحكومية بمبلغ ) م(2007وفي عام )
على أساس ترشيد اإلنفاق بهذه الهيئات وتحقيق  م(2006( عن ربط العام )7.7سوداني بمعدل نمو قدره )
 والمؤسسات والشركات العامة خالل الفترةيوضح أرباح الهيئات التالي  (17-2عوائد مجزية. والجدول )

 .م(2008-2009)
 
 
 

                                                 
 (.175، ص)مرجع سابقد. عبد العزيز عبد الرحيم سلمان،  (1)
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 ( 17-2جدول رقم  )

 م(2009-2008عائد الهيئات والشركات خالل الفترة )

 )بماليين الجنيهات السودانية(
  عواماأل  

 البيان

2008 2009 

 نسبة األداء% فعلى تقديرات نسبة األداء% فعلى تقديرات

 %68 461.8 676.4 %38 285.3 750.6 مةأرباح الهيئات والشركات العا
 .المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 
 

 ( عائدات االستثمارات الحكومية3) 
وقد . النقدي لعائدات االستثمارات في حساب الحكومة ويستقل في الصرف العام يدخل التحصيل 

( مليون دينار سوداني 230948) حوالي م(2003-2000بلغ إجمالي التحصيل العقدي خالل الفترة )
 %( من الناتج المحلي اإلجمالي.47)بنسبة  ساهمتو 

الربط السنوي مقارنة بالتحصيل الفعلي لعائدات االستثمار  التالي الى( 18-2يوضح الجدول ) و
،  م(2004يالحظ أن أعلى نسبة لألداء تم تحقيقها في العام ) و . م(2005-2000الحكومية لألعوام )

يالحظ تدني نسبة األداء في عام كما من الربط المقدر.  %(125.7سبة األداء حوالي )بلغت نحيث 
ويعزى ذلك إلى مماطلة الشركات في تسديد نصيب وزارة المالية  .%(82.3حيث بلغت )، م(2003)

 واالقتصاد الوطني في األرباح.
 ( 18-2جدول رقم )

 ثمار الحكوميةالربط السنوي مقارنة بالتحصيل الفعلي لعائدات االست

 . م(2005-2000لألعوام )

 )بمليارات الدينارات السودانية(
 الربط السنوى البيان

 التحصيل الفعلي

 األداء التحصيل

2000 12.7 12.0 94.5 
2001 12.9 9.2 71.5 
2002 12.0 9.7 81.2 
2003 11.2 11.7 104.2 
2004 13.0 16.3 125.7 
2005 16.1 13.2 82.3 

 .م(2005-2000، تحليل االقتصاد ) بنك السودان المصدر :
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 2006( عائد الهيئات والشركات واالستثمارات الحكومية لألعوام )19-2كذلك يوضح الجدول )
 .بماليين الجنيهات السودانية م(2009 –

 ( 19-2جدول رقم )

 عائد الهيئات والشركات واالستثمارات الحكومية

 م(2009 – 2006لألعوام )

 الجنيهات السودانية()بماليين 

 األعوام 

 البيان
2006 2007 2008 2009 

 األداء% فعلى األداء% فعلى األداء% فعلى األداء% فعلى

 68.3 461.8 38.0 285.3 43.7 306 92.9 604 أرباح الهيئات والشركات العامة
 7.0 29.9 11.1 25.0 97.0 213 126.7 228 العائد من االستثمارات الحكومية

 44.5 491.7 31.8 310.3 56.0 519 100.2 832 مالياإلج
 . 2009.التقرير السنوي المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 د(التالي: -2ويمكن توضيح ذلك بالرسم البياني ) 

2006

2007

2008

2009

 
 ( د -2رقم ) رسم بياني 

 عائد الهيئات والشركات واالستثمارات الحكومية

 . م(2009 – 2006ام )لألعو

 )بماليين الجنيهات السودانية( 

 دخل الملكية: (4)
ودخل الملكية عبارة عن الدخل المستحق لصاحب  يع.يتكون دخل الملكية من األرباح والر 

 التياألصول المالية أو األصول غير المنتجة الملموسة في مقابل توفير األموال الالزمة. أو هي العقارات 
 2007( دخل الملكية خالل الفترة )20-2. ويوضح الجدول )اإليراداتلة وذلك ألسباب توليد تمتلكها الدو 

 .م(2009 –
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 ( 20-2جدول رقم )

 م(2009 – 2007دخل الملكية خالل الفترة )

 (بماليين الجنيهات السودانية)
 2009 2008 2007 األعوام

ل 
خ
د

ية
لك
لم
ا

 

تقديرات 

 الموازنة

أداءة 

 الموازنة
 األداء%

يرات تقد

 الموازنة

أداءة 

 الموازنة
 األداء%

تقديرات 

 الموازنة

أداءة 

 الموازنة
 األداء%

- - - 975.8 296.9 30.4% 1104.4 6121 55.4% 
 .2009 التقرير السنوي  ،المصدر: بنك السودان 

( مليون جنيه سوداني في عام 1.8حوالي ) في الموازنة العامة وقد بلغت مساهمة دخل الملكية
 .م(2008( مليون جنيه في عام )1.1مقارنة مع ) م(2009)

 :الزكاة  (5)
وكونه  ،جرى العمل على إدارة مصرف الزكاة كمصرف منفصل داخل مصارف الخزينة العامة

وإيرادات الزكاة إذا كثرت ووفيت حاجة  .األخرى مصرفًا منفصاًل ال يمنع التداخل بينه وبين واجبات الدولة 
كما يكون من واجب  .ليشمل بعض مرافق الدولة مدلول مصرف في سبيل هللا أن يوسع في مصارفها جازّ 

 ستفيدين.الدولة أن تدير مواردها ما يدعم حاجة الم
إن الزكاة تشبه الضرائب من حيث اإللزام في أدائها، وإن كان اإللزام بأداء الضريبة يأتي من 

وتعالى. كما تشبه الزكاة الضرائب من حيث المسعى بينما يأتي اإللزام بأداء الزكاة من هللا سبحانه  ،الدولة
. كما تشبه الزكاة الضريبة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عامة وال تهدف لتحقيق نفع خاص لدافعها

وتختلف الزكاة عن الضريبة في مسماها،  .في وجود نصاب أو حد أدنى ال يبدأ التكليف إال بعد تجاوزه
ق ًة وفي إخراجها زكاة للمال وطهر له لقوله تعالى : ، هر فالزكاة تعني النماء والط د  )ُخْذ ِمْن أ ْمو اِلِهْم ص 

ا ...( ُتز كِّيِهم ِبه  ُرُهْم و  بينما الضريبة مشتقة من ضرب والضرب ممقوت وإخراجها مقرون بالمقت  (1).ُتط هِّ
 تعالى على المسلم فقط، أما واإلكراه. كما تختلف الزكاة عن الضريبة في التشريع، فالزكاة فرضها هللا

كذلك تختلف الزكاة عن الضريبة من  الضريبة فتفرضها الدولة على كافة أفراد المجتمع وتخلو من العبادة.
بينما تبدل الضريبة في نوعها وتقديرها وميعاد ،حيث اإللغاء والتبديل فالزكاة ثابتة ال تتبدل وال تتغير 

 (2).تحصيلها

                                                 
 .(103سورة التوبة، اآلية ) (1)

 .(181، ص)مرجع سابقد. عبد العزيز عبد الرحيم،  (2)
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فإن مواردها ومصارفها الترصد ضمن الموازنة العامة للدولة بل تنعكس  ،ونظرًا لخصوصية الزكاة
( التحصيل الفعلي للزكاة حسب نوع الوعاء 21-2في األداء الكلي لالقتصاد القومي. ويوضح الجدول )

 الف الجنيهات السودانية.أب م(2009 – 2007لألعوام )
 ( 21-2جدول رقم )

 م(2009 – 2007) لفترةاء لالتحصيل الفعلي للزكاة حسب نوع الوع

 (الف الجنيهات السودانية)بأ
 األعوام 

 الوعاء
2007 2008 2009 

 147256 125745 121369 الزروع
 24021 24431 22925 األنعام

 232985 204694 178407 عروض التجارة
 3275 2905 2745 المهن الحرة
 15083 15608 15216 مستغالت

 22663 18680 16479 المال المستفاد
 445284 392063 357141 الجملة

 .م2009المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء. الكتاب اإلحصائي 
 
 المنح والقروض : (6)

وتختلف القروض عن كافة أنواع ، العامة غير الذاتية اإليراداتتعتبر المنح والقروض من 
فع )فوائد( دورية عنها خالل ، إذ أنها تعتبر ديونًا مستحقة تتعهد الدولة برد أصلها وداإليرادات

فالقرض عبارة عن مبلغ من المال تستدينه الدولة لتستعين بحصيلته في تغطية  .سريانهامدة 
لهذا ينظر للقروض كمصادر تمويلية يتم سدادها من مصادر  .بعض أنواع النفقات العامة

 العامة. اإليرادات
( مليون دوالر أمريكي 507مبلغ ) م(2009بلغت جملة محتويات القروض الخارجية في العام )

 .%( 16.2) بلغت بنسبة زيادة م(2008( مليون دوالر في عام )436.9مقارنة بد )
حيث بلغت منح الصندوق ،( مليون دوالر 20.6مبلغ ) م(2009كما بلغت المنح النقدية للعام )

وبنك التنمية  ،ر( مليون دوال15.7صندوق دعم المانحين )و ( مليون دوالر ، 4.1) حواليالعربي 
 ( مليون دوالر.0.7اإلسالمي )

 .( مليون دوالر2012.2مبلغ ) م(2009وبلغت إجمالي القروض والمنح المتعاقد عليها خالل ) 
 ( مليون دوالر.62.0( مليون دوالر ومنح بمبلغ )1950.2مل على قروض بمبلغ )تشوت
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 (120)منها  دوالر، مليون  (315.5)فقد بلغت ، م(2009)المعتمد عليها خالل أما المنح السلعية 
مليون دوالر من صندوق األمم المتحدة  (110.5)و ،مليون دوالر من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مليون دوالر من صندوق األمم  (13)و، مليون دوالر من منظمة األغذية والزراعة  (60)و ،للطفولة
( سحوبات 22-2ويوضح الجدول )  (1).غذاء العالميمليون دوالر من برنامج ال (12)و، المتحدة للسكان

 .( بماليين الدوالرات األمريكيةم2009 – 2008القروض والمنح لعامي )
 

 ( 22-2جدول رقم )

 م(2009 – 2008سحوبات القروض والمنح لعامي )

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 األعوام

 2009 2008 البيان
 507.60 436.8 القروض
 229.5 225.48 المنح

 737.10 662.28 المجموع
 .المصدر: بنك السودان

تحصل عليها الدولة من األشخاص  التيفهي تلك ، أما بالنسبة للقروض المحلية )الداخلية( 
تحت ظروف  بابرامهاوالهيئات المقيمة في إقليمها بغض النظر عن جنسياتهم، وتمتاز هذه القروض 

ولكن يقلل من أهميتها عدم كفاية المدخرات الداخلية ،ة للحكومة اقتصادية وسياسية واجتماعية معروف
حيث إرتفعت ، خاصة في الدول النامية. ويعتبر بنك السودان الممول األكبر بالنسبة للقروض الداخلية ،

( مليون جنيه سوداني عام 1432السلفيات المؤقتة في جانب األصول بالنسبة للحكومة السودانية من )
 .%(100.9( بمعدل )م2009( مليون جنيه عام )2876.9) إلى  م(2008)

( مليون جنيه عام 1916فقد إنخفضت من ) ،طويلة األجل للحكومةأما بالنسبة للقروض 
. كما انخفضت القروض والسلفيات للمؤسسات العامة م(2009( مليون جنيه عام )1326إلى ) م(2008)

 .م(2009يون جنيه عام )( مل5.3إلى ) م(2008( مليون جنيه عام )8.3من )
 خرى اإيرادات غير ضريبية   (7)

 م(2007حيث بلغت في عام ) غيرها،دمغة العالج ودمغة الطالب والرسوم على السكر و وتشمل 
( 8.8( مليار دينار سوداني، ودمغة العالج )7منها دمغة الطالب )، ( مليار دينار سوداني 38) حوالي

                                                 
 (.145م، ص)2009بنك السودان، التقرير السنوي،  (1)
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( مليار 14وإحالل األصول ) ،( مليار دينار سوداني0.5ر )والرسوم على السك ،مليار دينار سوداني
 ( مليار دينار سوداني.14ورة وتعادل )نظم غيرالغير ضريبة ال اإليراداتباإلضافة إلى ، دينار سوداني 

 الضريبية في السودان اإليراداتالمطلب الثالث : 

، لسودان في نفقاتها الجارية تعتمد عليها حكومة ا التيولى الموارد االضريبية  اإليراداتتعتبر 
ظهور البترول ودخوله في الموازنة العامة وذلك قبل  اإليراداتحيث كانت تشكل نسبة كبيرة من جملة 

ولهذا حظيت باهتمام معظم الباحثين ومخططي السياسة . غير الضريبية  اإليراداتالعامة تحت بند 
من  اإليراداتها وأسعارها وطرق تحصيلها. وتتكون هذه قد لها لجان فنية لدراستها وتطوير أوعيتالمالية وعُ 
  :ثالثة أنواع
 ضرائب الدخل واألرباح وضرائب رأس المال. (1)
 الضرائب على التجارة الداخلية والخارجية. (2)
 الضرائب المحلية. (3)

 ،ويصنف العديد من الكتاب ضرائب الدخل واألرباح ورأس المال تحت مسمى الضرائب المباشرة
الدخل الشخصي وضريبة األرباح التجارية والصناعية وضريبة دخل إيجار العقارات وهي تضم ضريبة 

 وضريبة المهنيين والحرفيين وضريبة السودانيين العاملين بالخارج ورسوم الدمغة واألرباح الرأسمالية.
والخارجية تحت مسمى الضرائب غير المباشرة وتضم كما تصنف الضرائب على التجارة الداخلية 

إضافة لضرائب التجارة الخارجية ،التجارة الداخلية ورسوم اإلنتاج واالستهالك وضريبة المبيعات  ضرائب
 على الصادرات والواردات.

وائد العمومية وضريبة األطيان وضريبة العشور وضريبة النخيل عأما الضرائب المحلية فتضم ال
 (23-2. ويوضح الجدول ) ى األخر وبعض الرسوم والضرائب ،وضريبة القطعان وضريبة المالهي 

 .م(1995-1990الضرائب خالل األعوام ) اإليراداتحصيلة 
 ( 23-2جدول رقم )

 الضريبية اإليراداتحصيلة 

 (بماليين الجنيهات السودانية.)(م1995-1990خالل األعوام )

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 البيان
 20.9 10.3 63.7 21.2 9.5 10.4 الضريبية اإليرادات

 .المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني
بلغت حوالي  م(1995 – 90الضريبية خالل ) اإليراداتيالحظ من الجدول السابق أن جملة 

من  م(1991الضريبية في عام ) اإليرادات( مليون جنيه سوداني، كما يمكن مالحظة إنخفاض 416)
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ثم ارتفعت بعد ذلك خالل األعوام التالية  .%(9) انخفاض بنسبةو  م(2009عام )( 9.5( إلى )10.4)
 –1990مجموع حصيلة السنوات األربع من )وهي تمثل  ،(20.9حوالي ) م(1995حتى بلغت خالل )

 .م(1994
العامة واإليرادات الضريبية خالل األعوام  اإليرادات( إلى حصيلة 24-2كما يشير الجدول )

 .م(2000 – 1996)
 (24-2جدول رقم )

 العامة واإليرادات الضريبية اداتاإليرحصيلة  

 (بماليين الجنيهات السودانية.)(م2000 – 1996خالل األعوام )
 2000 1999 1998 1997 1996 البيان

 3340 2052 1592 1086 698 العامة اإليرادات
 1602 1540 1162 828 605 الضريبية اإليرادات

 .المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني
( مقارنة 698بلغت ) م(1996العامة خالل العام ) اإليراداتأن حصيلة  ،هذا الجدوليالحظ من 

العامة خالل  اإليرادات%( من جملة 87( مليون جنيه سوداني بنسبة )605باإليرادات الضريبية )
%( على 70%( و )80والعام الذي يليه إلى ) م(1997وانخفضت هذه النسبة خالل العام )،  م(1996)

 العامة. اإليرادات%( من جملة 50إلى نسبة ) م(2000حتى وصلت في العام ) التوالي
العامة واإليرادات الضريبية واإليرادات  اإليراداتحصيلة الى ( التالي 25-2الجدول ) يشيركذلك 

 .م(2010 – 2001غير الضريبية خالل األعوام )
 ( 25-2جدول رقم )

 ة واإليرادات غير الضريبيةالعامة واإليرادات الضريبي اإليراداتحصيلة 

 (بماليين الجنيهات السودانية.) م(2010 – 2001لألعوام )
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 اإليرادات
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 .2010بنك السودان ، التقرير السنوي المصدر: 

 هد( التالي :-2ويمكن توضيح ذلك بالرسم البياني )
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 ( هـ -2رقم ) رسم بياني

 حصيلة اإليرادات العامة واإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية

 .)بماليين الجنيهات السودانية( م(2010 – 2001لألعوام )
إلى  م(2002الضريبية خالل العام ) اإليراداتارتفاع حصيلة ،يالحظ من الجدول السابق

%( 12بنسبة بلغت ) م(2001العام ) في ( مليون جنيه1880) ( مليون جنيه سوداني مقارنة2137)
 م(2002خالل )وانخفضت  ،العامة اإليرادات%( من جملة 52حوالي )فيها الضريبية  اإليراداتمثلت 
 %( لذات العام.55غير الضريبية نسبة ) اإليراداتالعامة فيما مثلت  اإليرادات%( من جملة 45إلى )

%( خالل 41وارتفعت هذه النسبة إلى )، ثم  %(38إلى ) م(2003كما انخفضت أيضًا خالل العام )
 .م(2003%( عن العام )3بزيادة قدرها ) م(2004)العام 

( مليون جنيه سوداني بنسبة 5007الضريبية مبلغ ) اإليراداتم( بلغت حصيلة 2005وفي العام )
العامة  اإليراداتمن جملة %( 41.1كما ساهمت بنسبة ) ،%( من الربط السنوي المقدر107أداء بلغت )
 لنفس السنة.
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( مليون جنيه سوداني عام 5007الضريبية من ) اإليراداتارتفعت  م(2006وخالل العام )
%( من جملة 39ونسبة مساهمة ) %(175بزيادة قدرها ) م(2006( عام )5881إلى ) م(2005)

 العامة لذات العام. اإليرادات
حيث ارتفعت  ،حوظًا عن العام السابقالعامة ارتفاعًا مل اإليراداتحققت  م(2007وفي العام )

بمعدل  الضريبية %( وااليرادات24الغير ضريبية بمعدل ) اإليرادات%( وذلك بسبب ارتفاع 19بمعدل )
(11.)% 

( مليون 1151( بزيادة قدرها )7681الضريبية ) اإليراداتبلغت جملة  م(2008وخالل العام )
 العامة. اإليرادات%( من جملة 31) ساهمت بنسبة كما،%( 15) بلغت بنسبةو جنيه عن العام السابق 

إلى  ليون جنيه سودانيم (24708العامة من ) اإليراداتانخفضت  م(2009وفي العام )
ويعزى ذلك االنخفاض الكبير في .%( 18.9) انخفاض بلغ بمعدلسوداني و  ( مليون جنيه20046)

انخفضت من  التيغير الضريبية  راداتاإليحيث يمكن مالحظة ذلك في ، %( 40حسابات النفط بنسبة )
كما يمكن مالحظة الزيادة في  .م(2009( عام )11390إلى ) م(2008عام) مليون جنيه( 17027)

 م(2009( في العام )8656إلى ) م(2008( مليون جنيه عام )7681الضريبية من ) اإليراداتحصيلة 
 العامة. اإليرادات%( من جملة 43ساهمة )( مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة م975بزيادة قدرها )

( مليون جنيه بزيادة قدرها 23705.7)العامة إلى  اإليراداتارتفعت م( 2010وخالل العام )
( 9670.9الضريبية إلى ) اإليراداتعن العام السابق، كما ارتفعت  %(15بنسبة )و ( مليون جنيه 659.7)

 %( عن العام السابق.10ها )بزيادة قدر و  م(2009( في العام )8656بداًل عن )
 ( التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة 3-1)

يترتب على تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة عدة نتائج متعلقة بعدالة الضريبة وتوزيع 
 عبئها على المواطنين، ونتائج متعلقة بإدارة الضريبة والمنازعات حولها.

لضرائب( بإدارة الضرائب المباشرة فيما تقوم إدارة الجمارك بإدارة )ديوان ا يقوموفي السودان، 
ورغم المحاوالت للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إال أنه اليوجد الضرائب غير المباشرة. 

 (1).وفيما يلي أهم المعايير المتداولة بين الكتَّاب .ن أي إنفاق حول معيار موحد للتمييز بينهماألحتى ا
مباشرة في حالة احتفاظ إدارة الضرائب بجداول اسمية تبين اسم تعتبر الضريبة : معيار التحصيل (1)

الممول والمال الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة، أى أن هناك عالقة تحصيل مباشرة تتم بين إدارة 
                                                 

 (.118، ص)مرجع سابقد. عبد العزيز عبد الرحيم،  (1)
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ن تدفع الضريبة أالضرائب والممول.كما قد تعتبر الضريبة غير مباشرة إذا لم توجد مثل هذه العالقة، ك
 أو عند اجتيازها الحدود الجغرافية للدولة.عند شراء سلعة أو عند إنتاجها 

مباشرة إذا فرضت على مادة ثابتة كرأس المال أو تعتبر الضريبة  معيار ثبات المادة الخاضعة : (2)
ك وتعتبر غير مباشرة إذا فرضت على تصرفات عارضة كاإلنتاج واالستهال .ة ندخل العمل أو المه

 على استخدامات الثروة. ووالتداول أ
 (Tax Payer)مباشرة إذا تمكن دافع الضريبة تكون الضريبة غير  معيار نقل عبء الضريبة : (3)

كأن تفرض ضريبة على إنتاج سلعة ويقوم المنتج ، (Tax bearer)يتحملها  آخرمن نقل عبئها لشخص 
يقوم بدوره بتحميلها لتاجر التجزئة الذي يقوم  بإضافة الضريبة لثمن السلعة وبيعها لتاجر الجملة الذي

 بتحميلها للمستهلك.أما إذا لم يستطع المكلف نقل عبئها فتكون الضريبة مباشرة.
  فهي تفرض على عناصر تتميز أغلبها بالثبات،الضرائب المباشرة بثبات الحصيلة والمرونة تمتاز 

تتغير بتغير النشاط االقتصادي مثل  التين بعض العناصر ألمما يكفل لها االستقرار، وإن ظهرت ا
ولكن مع هذا التغير تعد عناصر الضرائب المباشرة األقل ، األرباح التجارية ودخول القيم المنقولة وغيرها 

 حساسية من العناصر الخاضعة للضرائب غير المباشرة.
 ( الضرائب المباشرة 3-2) 

درة المكلفين على الدفع، ووفقًا لظروفهم تمتاز الضرائب المباشرة في تدرج العبء وفقًا لمق
إذ من خالل قيام الممول بدفع الضريبة  ،الشخصية. كما تمتاز بمقدرتها على بث الوعي بين المواطنين

 لي يصبح أكثر يقظة حول ما تفعله الحكومة.اوبالت،فإنه يتعرف على سياسات الدولة في اإلنفاق 
من انتقادات من حيث بطء حصيلتها وضخامة عبئها نجد أنها قد ال تخلو  ومع هذه المميزات،

كما أن وجود فترة بين استحقاق الضريبة وتوريدها للخزينة يجعل من االعتماد عليها في  .على الممولين
ضخامة عبئها قد يدفع المكلف أن تمويل النفقات العامة أمر يكتنفه بعض المخاطر . باإلضافة إلى 

المواطنين على العمل واإلدخار وجمع األموال والثروات. ومع ذلك فإن  ال تشجعللتهرب منها. كما أنها 
الضريبية  اإليرادات( التالي حصيلة 26-2مد عليها كثيرًا في تمويل نفقاتها. ويوضح الجدول )تالدول تع

 .م(2009 – 1996والضرائب المباشرة خالل األعوام )
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 ( 26-2جدول رقم )

 رائب المباشرةالضريبية والض اإليراداتحصيلة 

 (بماليين الجنيهات السودانية.)( م2009 – 1996لألعوام )
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 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء
 و( التالي :-2ويمكن توضيح ذلك بالرسم البياني )
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 لض  ئ    لمباش   الي       لض يبية
 

 ( و-2رقم ) رسم بياني

 حصيلة اإليرادات الضريبية والضرائب المباشرة

 ( .)بماليين الجنيهات السودانية(م2009 – 1996لألعوام )
 



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 133

( التالي مساهمة الضرائب المباشرة في الدخل القومي للفترة من 27-2كما يوضح الجدول )
 .م(90/1991-2000)

 ( 27-2جدول رقم )

 في الدخل القوميمساهمة الضرائب المباشرة 

 (بماليين الجنيهات السودانية.)م(2000-90/1991لألعوام )

 البيان

 األعوام

 مساهمة 

 الضرائب المباشرة
 المساهمة  نسبة الدخل القومي

1991 2.809 109.000 2.6% 
1992 6.859 300.000 2.3% 
1993 22.357 718.800 3.2% 
1994 83.445 300.000 2.7% 
1995 66.077 2750.000 2.4% 
1996 200.073 11440.000 1.7% 
1997 329.729 17350.000 1.9% 
1998 458.324 24114.900 1.9% 
1999 522.224 25602.400 2% 
2000 813.897 27394.570 3% 

 .إدارة التحصيل ،المصدر: ديوان الضرائب 
ويرجع  .%(2وسطها )في متالضرائب المباشرة تبلغ يالحظ من الجدول السابق أن نسبة مساهمة 

انخفاض هذه النسبة في السنوات األخيرة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في العام المالي 
وذلك ،الضرائب  ضيف%( إلى السياسات المالية للدولة الرامية إلى تح3.2م( حيث بلغت )93/1994)

%( بعد 3إلى ) م(2000ام )بتخفيض فئة الضريبة وحجم الربط المقرر تحصيله. ثم ارتفعت هذه النسبة ع
 مما أدى إلى زيادة تحصيل الضرائب.، تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

العامة بنسبة أكبر من  اإليراداتإلى زيادة الضرائب المباشرة في ت االستراتيجية الشاملة هدفوقد 
نسبة مساهمة حيث إنخفضت .إال أن ذلك لم يتحقق خالل الفترة محور التقييم  ،الضرائب غير المباشرة

( م2005%( عام )8.7إلى ) م(2000%( عام )11من ) العامة اإليراداتالضرائب المباشرة في إجمالي 
كما تذبذبت نسبة  .م(2005%( عام )1.6فيما ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي إلى )، 

%(، 109%(، )98(، )%79%( ، )82%( )81.6حيث حققت ) ، األداء الفعلي مقارنة بالربط المقدر 
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الفعلي للضرائب المباشرة ومعدالت  على التوالي. وبمقارنة األداء م( 2005 –2000%( خالل )100)
%( في 25حيث ارتفعت النسبة من ). نجد أن هنالك نموًا حقيقيًا فيها  التضخم خالل فترة التقييم

رب ورفع كفاءة التحصيل وذلك لجهد الديوان في مكافحة الته م(2005%( في )81إلى ) م(2000)
 وبرامج اإلصالح.

 ( أنواع الضرائب المباشرة3-2-1)
  Income Taxesضرائب الدخل  (1)

كل ثروة قابلة للتقييم النقدي يحصل عليه الممول بصفة لنظرية المصدر بأنه ) يعرف الدخل وفقًا 
ويتضح من  .له األصلي (دورية من مصدر قابل للبقاء يمكنه إشباع حاجاته باستهالكها دون مساس بما

 هي: ،أنه للدخل ثالثة عناصرهذا التعريف 
 أن يكون نقدًا أو قابل للتقويم النقدي. )أ(

 أي يحصل عليه الممول كل فترة معينة. ،أن يكون الدخل دورياً  )ب(
 أن يكون ثابت المصدر. )ج(

ول مرة االقتصادية للمأما مفهوم الدخل في ظل نظرية الثراء فقد توسع ليشمل كل زيادة في المقد
على  م(1986( من قانون ضريبة الدخل لسنة )9بين فترتين أيًا كان مصدر هذه الزيادة. ونصت المادة )

يكون ناتجًا من السودان في حالة فرض الضريبة في سنة التقدير على الدخل من فترة األساس الذي 
ألعمال أو دخل إيجار العقارات أو الدخل الشخص المقيم على أن يكون الدخل المذكور متعلقًا بأرباح ا

 الشخصي.
  :أ( أنها تشمل-10حيث نصت المادة ).الخاص لضريبة أرباح األعمال ويخضع الدخل 

 عن أي عمل عن أي مدة يؤثر فيها ذلك العمل.األرباح الناتجة  )أ(
 المباني.األرباح الناتجة عن أي حق أو سند أو رخصة بخالف ما يكون ناتجًا عن األرض و  )ب(
 أي دخل أو ربح ناتج عن استثمار مما يكون قد قبض فعاًل أو حكمًا. )ج(

( من القانون على أن دخل إيجار العقارات يشمل ) أي أجرة أساسية 11كما نصت المادة )
موجودة بالسودان يكون محصاًل مقابل استخدام األراضي أو المباني أو حيازتها سواء كانت  آخرعوض 

 ويشمل حالة المباني المؤجرة والمؤثثة.،  آخرن أم في أي مكا
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من الوظيفة فقد أشارت إلى أن الدخل الشخصي هو الدخل الناتج  ،( من القانون 26أما المادة )
 (1).ديت للغير وتحت إدارته وإشرافهاُ وهو المبلغ الذي يدفع مقابل عمل أو خدمة ،أو الخدمة 

عين من الضرائب على الدخل : إما ضرائب نوعية تطبق أغلب الدول والسودان من بينها أحد نو 
أو ضريبة موحدة على مجموع  (Income Taxes Schadular)على كل مصدر من مصادر الدخل 

 ويمتاز ،ديره وأساليب تحصيلها قها المختلف وطريقة تؤ كل ضريبة وعالالنسبة للنوع األول يكون بالدخل. ف
 Double)بة ويعاب عليه إحداث اإلزدواج الضريبي هذا النوع بالمرونة وقلة التهرب من الضري

Texation) كما يعاب عليها زيادة تكاليف الجباية. ،كنتيجة للنظر لكل ضريبة على حدة 
فيقوم على فرض الضريبة على مجموع الدخول المستمدة من مصادر ،أما نظام الضريبة الموحدة 

ظام بتحقيق العدالة ومراعاة المقدرة التكليفية مختلفة بعد خصم نفقات الحصول عليها، ويمتاز هذا الن
 Global)للممول ويعاب عليها عدم التمييز بين الدخول. وقد أقر السودان تطبيق الضريبة الموحدة 

Income Tax) فإنه يتم تحديد الدخل ،فإذا كان المكلف يزاول أكثر من نشاط  .في حاالت معينة
 م تجميع تلك الدخول ويفرض عليها الضريبة الموحدة.الخاضع للضريبة لكل نشاط على حده ثم يت

 (2):هي،النوعية على الدخل  لقد عرف السودان ثالثة أنواع من الضرائب
  (Business Profits)النوع األول : ضريبة أرباح األعمال : 

ية والشركات العامة والخاصة والهيئات فردت األعمال الأخضع لهذه الضريبة كل منشت
 ومديري الشركات، وأي مجموعة من األشخاص يقومون بعمل مشترك. ألوصياءوا مناءاالوالمؤسسات و 

 .وتفرض الضريبة على األرباح الناتجة من السودان سواء كان يدير مصدرها سوداني أو أجنبي
كما تفرض على أرباح أعمال السودانيين في الخارج إذا لم تخضع لضريبة أخرى. وتمتاز ضريبة األعمال 

 تكون أعلى ودرجة تصاعدها أكبر من ضريبة الدخل الشخصي.بأنها 
  (Rental Income)النوع الثاني : ضريبة دخل إيجار العقارات 

كان صاحب العقار مقيمًا في  الناتج من إيجار المباني واألراضي سواءتفرض على الدخل 
من الدخل  (%30)وذلك بعد خصم ،السودان أو غير مقيم وسواء كان العقار مؤثث أو غير مؤثث 

 لمقابلة الصيانة واإلدارة واالهالك والتأمين.
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  (Personal Income Tax)النوع الثالث : ضريبة الدخل الشخصي 
ضريبة الدخل الشخصي على الدخول الناتجة عن وظيفة أو خدمة تؤدى في السودان. تفرض 

وم بتوريدها للضرائب نهاية ي يقأي بواسطة المخدم الذ،ويتم استقطاع ضريبة الدخل الشخصي من المنبع 
المدفوعة للمتعاقدين عن الخدمة وأعضاء  آتعفى من ضريبة الدخل الشخصي المكافويُ . كل شهر 

( 50الهيئات الدبلوماسية واألشخاص العاملين في خدمة الحكومة أو القطاع الخاص وبلغت أعمارهم )
. كما تعفى التعويضات في حالة اإلصابة ( عاماً 25عامًا أو األشخاص الذين قضوا في خدمة الحكومة )

كما  .فى تكاليف العالج أو السفر في اإلجازة واستقطاعات فوائد ما بعد الخدمةع، والفصل عن العمل وت
يصدرها ديوان  التيتعفى بعض العالوات والبدالت جزئيًا للعاملين في القطاع العام حسب المنشورات 

 الضرائب.
  Expatriate Contibutلزامية المساهمة الوطنية اإل ( 2)

دد عرف القانون السوداني العاملون بالخارج بأنهم السودانيون الذين يعملون في الخارج لمدة أو مُ 
وقد ارتبط إيفاء .يومًا غير أولئك الذين يعملون بالسلك الدبلوماسي والقنصلي  (183)تزيد في جملتها 

اإلستيراد  خصيره الخروج والحصول على ر شمالت مثل تأالمساهمة ليكون شرطًا لتكملة العديد من المعا
 واألراضي الزراعية والسكنية، ويتم سدادها إما بسفارات السودان بالخارج أو بمكاتب الضرائب.

  Stamp – duty chargeرسوم الدمغة (3)
. تفرض على استعماالت الثروة أو إتمام المعامالت المتعلقة بها التيتعد الدمغة من الضرائب 

فهي ضريبة نوعية وينطبق عليها صفاتها من حيث عدم مراعاة الظروف الشخصية للممول. وال ينطبق 
 هي:،تحصيل ضريبة الدمغة بثالث طرق يتم عليها صفات الرسم. و 

 عن طريق الدمغة الالصقة. )أ(
 أو البارزة. األختام المضغوطة )ب(
 ثل البنوك وشركات التأمين.التحصيل عن طريق جهات أخرى غير ديوان الضرائب م )ج(

 الضرائب على رأس المال (4)
 التييعرف بعض الكتاب رأس المال من وجهة نظر الضريبة ) مجموع األموال الثابتة أو المنقولة 

للتقديم بالنقد، مدرة للدخل أو يمتلكها الشخص سواء كانت تلك األموال مادية أو معنوية، نقدًا أو قابلة 
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ويختلف هذا الفهم عن الفهم االقتصادي الذي يقدر رأس المال ) بفائض األصول  .عاطلة عن )اإلنتاج(
 (1) .ال تنتج السلع والخدمات( التيعن الخصوم في لحظة معينة وال يدخل في حسابه األموال 

 ويمكن تصنيف الضرائب على رأس المال إلي :
 الضريبة على رأس المال المتراكم   (1)

فإن  ،الثروة فتقتطع منه المال وعاءًا لها فتفرض الضريبة على مجمل قد تتخذ الضريبة من رأس 
وغالبًا ما يكون الهدف منها  .مثاًل يتم سدادها من دخل رأس المال( % 1)كانت فئة الضريبة صغيرة 

مثل الجواهر واألراضي غير ، ال تصيبها ضريبة الدخل  التيإخضاع العناصر غير المنتجة من الثروة 
االقتصاد القومي، وقد يكون االقتطاع كبيرًا كما في حالة بعدم استغاللها إلى أضرار ؤدي ي تياللة غالمست

يتم فرضها في ظروف األزمات والحروب، حيث تخضع الثروات المتراكمة إلى  التيالضرائب االستثنائية 
حلة. كما أن مطلوبات تلك المر  ةن الدولة من مجار ضريبة ذات أسعار عالية فتحقق عائدات ضخمة تمكّ 

فرض فرض الضريبة على رأس المال قد تكون مناسبة لحصر رؤوس األموال والثروات وجمع بيانات 
خاصة في المقارنة بين بيانات ضريبة رأس ، عنها الستخدامها في أغراض تخطيطية أو ألغراض رقابية 

 المال وإقرارات الممولين لضريبة الدخل.
 المالالضريبة على التصرفات في رأس  (2)

إن أغلب ضرائب رأس المال ال تتخذ من رأس المال المتراكم وعاءًا للضريبة وإنما تفرض 
تتم في رأس المال سواء كان ذلك بالبيع أو الهبة أو اإلرث. وهناك أشكال  التيالضريبة على التصرفات 

، رباح الرأسماليةركات والضريبة على األتالضريبة على ال ،متعددة من هذه الضرائب على التصرفات منها
 ومنها :

تفرض بسبب  التيتعددت اآلراء حول تبرير هذه الضريبة : Estate Taxركات تالضريبة على ال  (أ)
الموت، فقال بعضهم أنها المقابل لتنفيذ رغبات المتوفى في حماية تركته حتى تصل لوارثيه، وقال آخرون 

نتقد هذان التبريران ألنه ليس هناك ته، وقد اُ ب أثناء حيامقابل ما قام به المتوفي من تهر  ويضعإنها ت
تهرب منها ال من حيث  التيتؤديها الدولة للمتوفى أو مقدار الضرائب  التيتناسب بين الضريبة والخدمة 

لضريبة يمليها واجب التضامن أن االحجم وال من حيث الفهم العلمي للضريبة. ولعل التبرير المعقول هو 
 تمع، كما أن فرضها يقلل من تراكم الثروات وتخفيف حدة التفاوت بين الطبقات.والترابط بين أفراد المج
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إذ ال يحس الوارثون بوطئها ،وميزة هذه الضريبة أنها تعود على الدولة بأموال سهلة األداء 
كما يعاب عليها باعتبار أنها تقتطع من أموال لم تكن لهم من قبل ولم يبذلوا أي جهد في الحصول عليها.

إذ تسارع إدارة الضرائب في حصر التركة والمطالبة بالضريبة بمجرد ،إنسانيتها في مواساة الورثة عدم 
حدوث الوفاة. كما يعاب عليها سهولة التهرب منها كأن يقوم الفرد بتوزيع أمواله على ورثته في حياته عن 

ها، أو قد تفرض على طريق الهبة والوصية.وقد تفرض ضريبة التركات على مجموع التركات قبل توزيع
 نصيب كل وارث بعد توزيع التركة.

ولعل أول قانون صدر في هذا . ن ألبصورة شاملة حتى اضريبة التركات  السودان لم يطبق
كانت تدار  التيإال على الحاالت الذي لم يتم تطبيقه  م(1956الخصوص هو قانون رسوم التركات لسنة )

يعرضها  التيأو الحاالت  ،ر وليس لهم وصيقّص يكون وارثيها  لتيابواسطة إدارة التركات. وهي التركات 
كانت  التيوعلى الرغم من أن القانون قد نص على أن المبالغ  .الورثاء من تلقاء أنفسهم على المحاكم

 تدفع هي رسوم المحاكم على التركة إال أن تصاعدها يجعلها شبيهة بالضريبة.
إال أنها وجدت ،دال هذا القانون بقانون جديد للتركات إستب م(1974لقد حاولت الحكومة عام )

ضريبة معارضة شديدة باعتبار أن نظام )التوريث( اإلسالمي كفيل بتقسيم الثروة وتوزيعها. وهكذا ظلت 
 التيو التركات بعيدة عن الضريبة إال ذلك الجزء اليسير الذي يدخل تحت قانون ضريبة األرباح الرأسالية 

في حدود ثلث التركة بالنسبة للمسلمين، أما باقي الطوائف  ب الوصية وهي شرعاً جاء ذكرها تحت با
  (1).خضع للضريبة تبعًا لذلكتفتعامل الوصية حسب شرعهم و  األخرى 

  Capital Gains Taxضريبة األرباح الرأسمالية  (ب)
ن البيع أو التبادل أو بأنه الربح الناشئ ع)السوداني الربح الرأسمالي ألغراض الضريبة رع مشّ يعرف الُ 

وقد  .، ويدخل تحت تحويل الملكية كل تصرفات البيع والتبادل والهبة والهدية والميراث(تحويل الملكية
تنتج عن كل التصرفات  التيكمية على فرض الضريبة على األرباح الفعلية أو الحُ نص القانون السوداني 

 والزراعية والعربات، الناقلة لملكية األصل الرأسمالي كاألراضي السكنية
من %( 25كما يعفى ). تصرفات النقل بين الزوج والزوجة واألبناء واألبوين واألحفاد ُتعفىو  

ال تزيد  التيتعفى أيضًا المساحات الصغيرة و  .الربح الرأسمالي للمنزل الوحيد أو قطعة األرض الوحيدة
 تشتمل في الوقت الحاضر على كل ضريبة األرباح الرأسمالية ال أصبحت. و مربعاً  اً ( متر 25عن )
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الت والمعدات ألإنما تنحصر في األراضي والعربات، فهي ال تفرض على أرباح او األصول الرأسمالية 
 (1).وأرباح األسهم لتشجيع االستثمار

  ( التالي الثقل النسبي لمصادر الضرائب المباشرة خالل الفترة 28-2الجدول )يبين فيما يلي 
 .م(2005 –2002)
 

 ( 28-2جدول رقم )

 الثقل النسبي لمصادر الضرائب المباشرة

 (السودانيةجنيهات بماليين ال) م( 2005 – 2002) األعوامخالل 
 العام   

 البيان
2002 

 الثقل

 النسبي 
2003 

 الثقل 

 النسبي
2004 

 الثقل 

 النسبي
2005 

 الثقل

 النسبي 

إجمالي الضرائب 

 المباشرة
412.000 100 5231.409 100 746.426 100 950.672 100 

 64.1 609.080 63.2 472.010 59.9 313.226 59 243.000 ضريبة أرباح األعمال

 15.4 146.824 14.7 109.360 14.5 75.971 12.9 53.000 ضريبة الدخل الشخصي

 4.9 4.6322 6.7 50.321 9.5 49.981 11.7 4.800 مساهمة المغتربين

 - - - - - - - - ضريبة المبيعات

 - - - - - - 1.0 4.000 ضريبة التنمية

 15.6 148.345 15.4 114.735 16.1 8.3968 15.5 64.000 ضريبة الدمغة

 .المصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطني
           ( التالي األداء الفعلي لمصادر الضرائب المباشرة لألعوام 29-2كما يوضح الجدول)            

 .م(2009–2007)
 ( 29-2) رقم جدول

.)بماليين الجنيهات م(2009 – 2007ألعوام )خالل ااألداء الفعلي لمصادر الضرائب المباشرة 

 السودانية(
 األعوام

 البيان

2007 2008 2009 

 األداء
نسبة 

 األداء%

النسبة من 

 اإليرادات%
 األداء

نسبة 

 األداء%

النسبة من 

 اإليرادات%
 األداء

نسبة 

 األداء%

ة من النسب

 اإليرادات%

اإليرادات 

 الضريبية
6530 88.7 36.4 7681 94.5 31.0 8656 106.8 43.2 

 4.6 - 930 3.2 - 885 6.1 91.8 917الضرائب 

                                                 
 (.136المرجع السابق، ص)(1)
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 المباشرة

ضريبة 

 الدخل
حققت ضرائب الدخل واألرباح واألعمال ومكاسب رأس المال والملكية  1.3 210.0 231

%( من جملة 3.6%( وبنسبة )104)( جنيه بنسبة أداء 884.7أداءاً بلغ )

 م(2008عام )في اإليرادات 
أرباح 

 األعمال
686 78.9 3.8 

مساهمة 

 المغتربين
27 180 0.2 - - - - - - 

 1.0 80.9 195.5 0.8 96.3 211.8 0.9 76.5 153 الدمغة

 المصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطني. 
 بلغتم(2009ومكاسب رأس المال والملكية عام ) ضرائب الدخل واألعمال أن ومما يجدر ذكره

 العامة. اإليرادات%( من جملة 4.6) بنسبة%( و 101.8)بلغبأداء ليون جنيه سوداني و م (930حوالي )
 ( الضرائب غير المباشرة 3-3)

غير المباشرة بارتفاع حصيلتها التساع نطاقها، فهي تشمل اإلنتاج والتداول ويخضع لها تمتاز الضرائب 
كما تمتاز بسرعة التحصيل وتدفقها المستمر خالل العام مما يمكن  .فة المواطنين فقيرهم وغنيهمكا

االعتماد عليها في تمويل النفقات العامة خاصة في أوقات الرواج، كما أنها تشجع على اإلدخار خاصة 
 إذا فرضت على االستهالك بنسبة عالية.

عدالتها وشدة وطئها على الفقراء وارتفاع تكاليف أما أهم االنتقادات الموجه إليها فهي عدم 
جبايتها إلى جانب عرقلتها لإلنتاج والتداول وزيادة أسعار السلع، وقد تؤدي إلى الحد من المقدرة التنافسية 

 للدولة في اإلسواق الخارجية في حالة فرضها على سلع الصادر.
ية والضرائب غير المباشرة خالل الضريب اإليرادات( التالي إلى حصيلة 30-2يشير الجدول )

 .م(2009-2000األعوام )
 ( 30-2جدول رقم )

 الضريبية والضرائب غير المباشرة  اإليراداتحصيلة 

 بماليين الجنيهات السودانية(.م(2009-2000لألعوام )
 األعوام

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

 8656 7681 6530 5881 2007 4203 2668 2137 1880 1602 اإليرادات الضريبية

الضرائب غير 

 المباشرة
1221 1472 1725 2145 3457 4056 4930 5613 6796 7726 

النسبة من اإليرادات 

 الضريبية%
76% 78% 81% 80.4% 82% 81% 83.8% 86% 88.4% 89% 
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 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء
 ز( التالي :  -2رقم ) ويمكن بيان ذلك بالشكل البياني
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 ( ز -2رقم ) رسم بياني

 حصيلة اإليرادات الضريبية والضرائب غير المباشرة 

 .بماليين الجنيهات السودانية(م(2009-2000لألعوام )
 ( أنواع الضرائب المباشرة 3-3-1)

استعمال الدخل في  بهصد يقو  الضرائب على اإلنفاق من أهم أنواع الضرائب المباشرة ،
ولما كان اإلنفاق على  .ة خاصةيألن اإلنفاق االستثماري يعامل معاملة ضريب،االستهالك دون االستثمار 

نادى البعض بإحالل اإلنفاق الشخصي محل الدخل لوعاء  ،االستهالك يشكل الجزء األكبر من الدخل
من الدخل المنفق بطريقة غير مباشرة عن  وتهدف الضرائب على اإلنفاق إلى اقتطاع جزء .الضريبة

يتم فيها  التيفق عليها. وهذا يخالف الضرائب على الدخل ني التيطريق رفع أثمان السلع والخدمات 
 استقطاع الطريقة بطريقة مباشرة عند الحصول على الدخل.

ى وتتعدد أنواع الضرائب على اإلنفاق من حيث الشكل وأسلوب التحصيل، فهي قد تفرض عل
السلع االستهالكية أو المنتجة أو على سلع الصادر والوارد أو على بعض الخدمات أو قد تفرض على 

 مجمل اإلنفاق.
إن فرض الضريبة على اإلنفاق يثير عدة مشاكل حول اختيار السلع والخدمات المراد إخضاعها 

اعتبارات الحصيلة والعدالة،  بينللضريبة وحول أساليب تحصيل الضريبة. فعند اختيار السلع يتم التوازن 
كالمواد فتتم التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وسلع االستهالك العادي، فالسلع الضرورية 
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الغذائية ذات الطلب غير المرن قد تدر قدرًا أكبر من الضرائب إذا ما فرضت عليها ضرائب عالية، إال 
فقراء النصيب األكبر من عبئها، لهذا تلجأ معظم الدول إلى أن ذلك قد يهدم فكرة العدالة حيث يتحمل ال

 دعم هذه السلع بداًل من فرضها الضرائب عليها.
الكمالية، فعلى الرغم مما يبدو من عدالتها ألنها تقع على القادرين وأنها قد تحقق وبالنسبة للسلع 

ن ارتفاع سعر وأ االستهالكي حصيلة عالية، إال أن استهالكها ال يمثل إال نسبة محدودة من اإلنفاق
لما تتسم به من مرونة في الطلب، ثم إن الضريبة عليها قد يؤدي إلى تناقص الطلب عليها بنسبة أكبر 

 مفهوم السلع الكمالية بات غير واضح إذا قد يتغير المفهوم بتغير الزمان والمكان وبتغير األشخاص.
الضرورية والسلع الكمالية ويتم اإلنفاق عليها على تقع بين السلع  التي ةالعاديأما سلع االستهالك 

لهذا تشكل األرضية  ،فإن الضريبة عليها تعبر عن التوفيق بين العدالة ووفرة الحصيلة، نطاق واسع 
 األساسية للضرائب السلعية لمعظم الدول.

عند  فقد يتم التحصيل عند إتمام عملية صنع السلع أو ،أما من حيث أساليب تحصيل الضريبة و 
بيعها أو تداولها أو عن طريق قوائم اسمية للمستهلكين، أو قد تحصل الضرائب عن طريق االحتكار 

كما قد يتم تحصيل الضريبة عند مداخل ومخارج الدول كما هو الحال في  .المالي إلنتاج وتوزيع السلع
 (1).الضرائب الجمركية على الواردات والصادرات

 تي:ألاإلنفاق تتمثل في اولعل أهم أنواع الضرائب على 
 

  Sales Taxضريبة المبيعات   (1)
أحيانًا ضريبة االستهالك كما فيطلق عليها  ،خرألتتخذ ضريبة المبيعات أسماء مختلفة من بلد 

انتشر تطبيقها في  التييطلق عليها ضريبة المشتريات أو ضريبة القيمة المضافة، وهي من الضرائب 
 سبة عالية من إيرادات الضرائب في بعض دول العالم.معظم دول العالم وأصبحت تشكل ن

حيث هدفت إلى تحقيق موارد إضافية ،  م(1980لقد عرف السودان ضريبة المبيعات في عام )
جاء فرضها في أول األمر على خدمات للخزينة العامة وامتصاص القوة الشرائية لبعض الطبقات، لهذا 

كل المبيعات أو السلع، ثم أضيفت بعض السلع والخدمات  الفنادق والكازينوهات ولم يتم فرضها على
 .م(1991) و م(1990) و م(1985الكمالية في أعوام )

                                                 
 (.137المرجع السابق، ص)(1)
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وتفرض ضريبة المبيعات على بعض السلع المحلية والمستوردة ويتم تحصيلها ضمن الضرائب  
الضرائب  الجمركية على الوارد أو ضمن ضرائب اإلنتاج على الصناعات المحلية أو عن طريق ديوان

تقوم بالتحصيل إلى  التيهذه الضريبة نسبة لتعدد الجهات  الغيت. وقد األخرى بالنسبة للسلع والخدمات 
 حدوث اإلزدواج الضريبي.

 ضريبة اإلنتاج (2)
تفرض  التيعلى السلع المصنعة محليًا كضريبة موازية للضرائب الجمركية تفرض ضريبة اإلنتاج 

لة إنتاج السلع محليًا حتحصل في نهاية مر الخارج. فضريبة اإلنتاج  على السلع المصدرة والمستوردة من
وهي بهذه الصفة تشبه ، فيقوم المنتج بدفعها وتحويل عبئها إلى المستهلك بإضافة قيمتها لثمن السلعة ،

وتختلف ضريبة اإلنتاج عن ضريبة المبيعات في أن األولى تفرض عند اإلنتاج والثانية  .ضريبة المبيعات
ة في اإلنتاج المحلي بينما ضريبة المبيعات يمكن أن تكون قصور وأن ضريبة اإلنتاج م، عند البيع تفرض

ولكن الضريبتان تعدان من ضرائب االستهالك ويتحمل المستهلك عبئهما في ، شاملة لكل المبيعات 
 النهاية.

ة مع فسلمنابعض الظروف المحيطة بالسلع مثل قدرتها على اوعند فرض ضريبة اإلنتاج تراعى 
 . تهاتكاليف جبايالسلع األجنبية وسهولة مراقبتها وتحصيل الضريبة دون ارتفاع 

السودان محصورة على عدد قليل من السلع نتيجة للصعوبات اإلدارية  هذه الضريبة فيظلت  قدو 
 .في توسيع قاعدتها

في المرحلة األخيرة رض فت التيكما تتخذ ضريبة اإلنتاج عدة صور، لعل أبرزها الضريبة الوحيدة 
تحصل في كل مرحلة من مراحل  التيالضريبة التراكمية أو المتدرجة  ،ومن صورها أيضاً  .لعملية اإلنتاج

 اإلنتاج.
من مراحل تفرض أيضًا في كل مرحلة  التيالضريبة على القيمة المضافة ،من صورها أيضًا 

 اقتصارها على سبع سلع فقط.و  م(2000) في السودان عام تطبيق ضريبة القيمة المضافة تماإلنتاج و 
إن فرض الضريبة على اإلنتاج المحلي يؤثر بال شك على أسعار السلع فتزداد أسعارها بمقدار 
الضريبة، غير أن عبء الضريبة قد ال يقع عبئها بالكامل على المستهلكين، وإنما قد يتحمل المنتجون 

ما زادت مرونة الطلب على السلع لفك، ب والعرض ويتوقف ذلك على مرونة الطل .جزءًا من هذا العبء
 والعكس صحيح.، قل عبء الضريبة على المستهلك وزاد عبئها على المنتج 
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 الضرائب على الواردات (3)
تفرض على السلع المستوردة  التيالضرائب على اإلنفاق هي الضرائب الجمركية لعل أهم أنواع 

هذه الضريبة إلى تحقيق عدة أهداف بعضها مالية كتوفير ترمي .و عند تخطيها للحدود الجغرافية للدولة 
وبعضها اقتصادية كتوفير الحماية للصناعات الوطنية من منافسة السلع  ،عائد على الخزينة العامة

 األجنبية، وبعضها اجتماعية كتقليل استيراد بعض السلع الضارة بالمجتمع كالدخان.
يمة السلعة وتسمى بالضريبة الضمنية وتفرض ضريبة الوارد، أما كنسبة مئوية من ق

(Advalorem)  النوعية أو كمبلغ معين على كل وحدة من السلع كالمتر أو الكيلو وتسمى بالضريبة
(Specifque)،  وتتميز الضرائب القيمية بالمرونة وارتفاع الحصيلة وإمكانية استخدامها بفئات مختلفة

 حسب اختالف السلع ودرجة جودتها.
مين وتحديد األسعار للسلع ثإرتفاع تكاليف الجباية لما تحتاجه من خبراء في الت ويعاب عليها

 المختلفة.
عاب عليها إثقال كاهل ،ويأما الضرائب النوعية فتمتاز بالبساطة والسهولة في التحصيل 

يها تتحملها السلع العالية الثمن، كما يعاب عل التيلنفس الضرائب األصناف الرخيصة من السلع وتحملها 
 ثبات الحصيلة وعدم تغيرها مع تغير قيمة السلع.

إال أن إن األصل في التشريع السوداني لضرائب الوارد هو فرض الضريبة على كل الواردات، 
والسلع المتداولة في األسواق  األخرى هناك بعض االستثناءات واإلعفاءات على السلع العابرة إلى الدول 

السلع العابرة إلى دول أخرى ال تشكل منافسة أن  هوت، ولعل السبب الحرة والسلع ذات اإلفراج المؤق
كما أن التداول في المناطق الحرة تعتبر من الوجه الجمركية خارج حدود الدولة بالرغم من .لإلنتاج المحلي

أنها في واقع الحال داخل حدود الدولة، وأن عدم فرض الضريبة عليها يهدف لزيادة النشاط االقتصادي 
فهو نوع من التسهيل لمستوردي السلع  (Drowback)أما نظام اإلفراج المؤقت  .العمالت األجنبية وجلب

دفع ضرائب عليها أو دفعها ثم دون يعاد تصديرها بعد فترة سماح معينة يتم خاللها إدخال السلع  التي
 استردادها عند إعادة تصديرها.

تبرم معها  التينظام األفضليات لبعض الدول كذلك فإن التشريع السوداني لضرائب الوارد يتبع ل
 اتفاقيات تجارية.

تفرض على السلع التامة الصنع إنما تهدف لتحقيق إن الضرائب الجمركية على الواردات عندما 
إلى ارتفاع حيث تؤدي هذه الضرائب ،محليًا للسلع المنتجة  (Nominal Protection)الحماية االسمية 
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تقل منافستها. أما إذا فرضت على مدخالت اإلنتاج فإنها تحقق الحماية الفعلية أسعار السلع المستوردة و 
Effectire Protection  المضافة للمنتجين المحليين.لإلنتاج المحلي أو ما يسمى بحماية القيمة 

بيد أن الدول قد تلجأ لوسائل أخرى بخالف رسوم الوارد لتحقيق الحماية لإلنتاج المحلي مثل قيود 
 Import)وتوزيعها على المستوردين عن طريق رخص االستيراد ( Quated)ة أو الحصص الكمي

)Liceneses .(1) 
 ضرائب الصادرات (4)

اختلف االقتصاديون حول تصنيف ضرائب المصادر تحت الضرائب المباشرة أو تحت الضرائب 
الذي يتحمل عبئها في غير المباشرة، إذ يرى البعض أنها من الضرائب المباشرة باعتبار أن المنتج هو 

أنها من الضرائب غير المباشرة كما يرى آخرون  .صورة تخفيض السعر عندما تنخفض أسعار الصادرات
باعتبار أن المستورد أو المستهلك األجنبي هو الذي يتحمل عبئها في صورة زيادة في السعر، ولعل سبب 

في صورة تخفيض للسعر قيل إنها ضرائب االختالف هو معيار انتقال العبء. فإن كان االنتقال للخلف 
من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وإنما هي ضريبة بيد أن فريقًا ثالث يرى أنها ليست  .غير مباشرة 

من تصنيف خاص ) باعتبار أن نفس الضريبة يتحملها المنتج أو المستهلك (. ويتوقف ذلك على قوة 
وفي  ،ة الطلب على الصادرات قد يتحمل المستهلك الضريبةالعرض والطلب ومرونتهما، ففي حالة زياد

حالة إنخفاض الطلب قد يتحملها المنتج إذا كانت السلعة غير مرنة، وفي حالة التوازن قد يتقاسم كل من 
 المنتج والمستهلك عبء الضريبة.

ل في أسهقد تكون نسبية أو قيمية كما هو الحال في ضرائب الواردة ولكنها إن ضريبة الصادر 
 مين.ثلفة ألن أسعار سلع الصادر تكاد تكون معروفة وال تحتاج لخبراء في التاإلدارة وأقل كُ 

إن معظم الدول والسودان من بينها ال يميل إلى فرض ضريبة على كل الصادرات كما هو الحال 
قلل بالتالي في الواردات، ألن فرض الضريبة على الصادرات من شأنه أن يقلل من منافستها في الخارج وي

تتمتع بمركز إحتكاري  التيجدها تتمركز في بعض السلع نلذلك من حصيلة البالد من العمالت األجنبية، 
ألسباب ما يدعو الحكومات افي الخارج وكان الطلب عليها غير مرن.ومع ذلك قد تكون هناك من 

من ول إلى تقييد صادراتها حيث تلجأ الد، النتهاج سياسات ضريبية أو غير ضريبية للحد من الصادرات 
تعتمد عليها في الصناعة المحلية كمادة خام، كما تستخدم ضرائب الصادر كأداة لتشجيع قيام  التيالسلع 
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كما  .بعض الصناعات المحلية بداًل من تصدير المواد األولية )الضرائب على بذرة القطن والسمسم(
 (1).عاقبة بعض الدولالصادرات لخدمة أهداف سياسية لم تقييد بعضتستخدم 

قل النسبي لمصادر الضرائب غير المباشرة خالل األعوام ث( التالي ال31-2الجدول رقم )يوضح و 
 .م(2004 –2000)

 ( 31-2جدول رقم )

 النقل النسبي لمصادر الضرائب غير المباشرة

 السودانية( بماليين الدينارات. ) م(2004 –2000خالل األعوام )

 األعوام

 راديالمصدر االي
2000 2001 2002 2003 2004 

 345664.3 20552.2 173900 147184.5 122150.1 جملة الضرائب غير المباشرة 
 158665.7 117709.3 97800 77193.5 726.3 الجمارك 

 45.9 57.3 56.2 52.4 59.0 قل النسبي%ثال
 113871.5 32114.9 34600 32300.0 33989.6 رسوم اإلنتاج

 33 15.6 19.9 21.9 27.8 %قل النسبيثال
 73127.1 55697.2 41500 37691.0 16100.5 الضريبة على القيمة المضافة

 21 27.1 23.9 25.7 13.2 %الثقل النسبي
 المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني : اإلدارة العامة للمالية والموازنة.

 م(2001عام ) مباشرة بلغت في أن الضرائب ال،في الجدول السابق يالحظ أن أداء الضرائب 
( 122.2مقارنة بأداء قدره ) ،%( من الربط المقدر95( مليار دينار بنسبة أداء قدرها )1472حوالي )

%( مقارنة 40.3إلى ) اإليراداتوارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي  ،م(2000مليار دينار عام )
 .م(2000%( عام )36.9)

( مليار دينار سوداني عام 345.7لمباشرة أداءًا فعليًا قدره )الضرائب غير ا يراداتإكما حققت 
%( من إجمالي األداء 33.7%( من الربط المقدر ، وساهمت بنسبة )113.7بنسبة أداء ) م(2004)

 .م(2003%( في عام )29.2%( ومساهمة )96الفعلي لاليرادات العامة مقارنة بنسبة أداء قدرها )
بنسبة  م(2001( مليار دينار عام )77وم الجمركية بلغ حوالي )كما يمكن مالحظة أن أداء الرس

بينما بلغت  ،م(2000( مليار دينار عام )72%( من الربط المقدر مقارنة بحوالي )106أداء قدرها )
 %(.2.4مساهمتها في إجمالي الضرائب غير المباشرة حوالي )

من  %(123ي بنسبة أداء قدرها )( مليون دينار سودان158665.7كما حققت أداءًا فعليًا قدره )
ساهمت الرسوم و  .( مليون دينار سوداني117709.3( مقارنة بأداء قدره )م2004الربط المقدر لسنة )
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 اإليرادات%( من إجمالي 15.5%( من إجمالي الضرائب غير المباشرة وبنسبة )45.9الجمركية بنسبة )
 .م(2004للعام )العامة 

بنسبة أداء م ( 2001( مليار دينار سوداني عام )32قد بلغت حوالي )فأما بالنسبة لرسوم اإلنتاج 
بلغت  و ، م(2000( مليار دينار سوداني عام )34%( من الربط المقدر، مقارنة بأداء قدره )91قدرها )

 %( من إجمالي إيرادات الضرائب غير المباشرة.21.8مساهمتها )
( مليون دينار سوداني 113871.5فعليًا قدره )اإلنتاج أداءًا حققت رسوم  م(2004وخالل العام )

%( من 33، وقد ساهمت رسوم اإلنتاج بد ) م(2003( مليون دينار عام )321114.9مقارنة بأداء فعلي )
مقارنة بد  م(2004العام في ) اإليرادات%( من إجمالي 11إجمالي إيرادات الضرائب غير المباشرة ونسبة )

العامة خالل  اإليرادات%( من إجمالي 5رائب غير المباشرة ونسبة )%( من إجمالي إيرادات الض15.6)
 .م(2003)

 ضريبة القيمة المضافة (5)
( مليار دينار سوداني بنسبة أداء 37.7فقد حققت أداءًا قدره )، في مجال القيمة المضافة أما 

، وقد م(2002عام )( مليار دينار 161مقارنة بمبلغ ) م(2001%( من الربط المقدر عام )81.1قدرها )
ويعزى التحسن في األداء ، %( من إجمالي إيرادات الضرائب غير المباشرة 25.8ساهمت بنسبة )

 .م(2001الستيعاب التجربة بواسطة الخاضعين لها، وكذلك لتطبيقها على المواد البترولية في )
قيمة بلغ األداء الفعلي لنصيب الحكومة من عائد الضريبة على ال م(2004وخالل العام )

من الربط المقدر مقارنة  %(100.7( مليار دينار سوداني بنسبة أداء قدرها )13127.1المضافة مبلغ )
ومساهمة بنسبة  م(2003عام )في %( 92( مليون دينار سوداني وبنسبة أداء )55697بأداء فعلي قدره )

العامة  اإليرادات%( من إجمالي 7.8%( من إجمالي إيرادات الضرائب غير المباشرة، وبنسبة )12)
%( من إجمالي 8( من إيرادات الضرائب غير المباشرة ونسبة )27.1مقارنة بنسبة ) م(2004)خالل

 .م(2003العامة في ) اإليرادات
( التالي األداء الفعلي اليرادات الضرائب غير المباشرة خالل األعوام 32-2يوضح الجدول )

 .م(2007 – 2004)
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 ( 32-2جدول رقم )

 داء الفعلي اليرادات الضرائب غير المباشرةاأل

 (بماليين الجنيهات السودانية.)م(2007 – 2004خالل األعوام )
 األعوام

 

 المصدر االيرادي

2004 2005 2006 2007 
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غير  الضرائب

 المباشرة
3457 33.7% 4056 33.3% 4930 32.7% 5433 30.3% 

 %12.2 2189 %14 2104 %18.3 2240 %15.3 1587 الرسوم الجمركية
 %9.7 1744 %10.8 1629 %12.5 1531 %11.4 1188 رسوم الوارد
 %0.0 1.0 %0.0 1.0 %0.04 6.1 %0.0 1.0 رسوم الصادر

 %2.5 444 %3.1 474 %5.6 703 %4 398 أخرى
 %6.5 1162 %7.0 1055 %7.8 949 %11.0 1139 رسوم اإلنتاج

 %11.6 2082 %11.7 1770 %7.1 867 %7 731 ضريبة القيمة المضافة

 .لمصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطنيا  
تالي الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على التجارة ( ال33-2كذلك يوضح الجدول )

 .م(2009 – 2008ورسوم اإلنتاج والرسم اإلضافي لألعوام )الدولية 
 ( 33-2جدول رقم )

 لقيمة المضافة والضرائب على التجارة الدولية ورسوم اإلنتاج والرسم اإلضافي اضريبة 

 ودانية(الس بماليين الجنيهات.) م(2009 – 2008لألعوام )

 األعوام

 

 المصدر االيرادي

2008 2009 

 أداء الموازنة
النسبة من 

 اإليرادات
 أداء الموازنة

 النسبة من

 اإليرادات 

 %17.1 3413.8 %11.9 2934.1 الضريبة على القيمة المضافة
 %12.7 2553.4 %8.0 1977.8 الضرائب على التجارة الدولية
 %7.7 1545.4 %6.5 1614.6 رسم اإلنتاج والرسم اإلضافي

 .المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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  (1):( الضرائب المحلية3-4)
عمومًا والسودان من بينها من شح اإلمكانات والنقص في الكوادر المدربة تعاني البالد النامية 

ن السلطات لذلك البد للحكومة المركزية من االحتفاظ بقدر م ،مية بين السكانالواالرتفاع في نسبة ا
بوة" الحكومة المركزية انها من اإلشراف على الحكومات اإلقليمية والوقوف على أدائها بحكم "يمكّ ل

ومسئوليتها على حسن إدارة الشئون العامة للدولة ككل وضرورة إحداث نوعًا من التنسيق والترابط بين 
 السياسات المالية والنقدية. وخصوصاً السياسات 

 هي:،المركزية في السودان تقوم على ثالثة أسس بوة" الحكومة اإن "
التأكيد على حق الحكومات الوالئية في ممارسة حقها في إدارة الشئون المحلية في إطار من   (1)

 اإلنسجام والتنسيق بين أهدافها واألهداف القومية.
مسئولية الحكومة المركزية في التخطيط القومي والتصدي لمطلوبات األمن التأكيد على  (2)

فالة الطمأنينة والضمانات االجتماعية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والنمو وك
 المتوازن على نطاق القطر بأسره.

االقتسام العادل للسلطة وللموارد بين الواليات وتحديد العالقات بين الحكومة المركزية  (3)
 والحكومات الوالئية بطريقة واضحة.

حكومة الدكتور مارشال وهو خبير بريطاني لوضع نظام استدعت ال م(1951)وخالل العام 
 هي: ،فضمن تقريره أربعة مرتكزات أساسية، للعالقة المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية 

الموارد الضريبية المتاحة للدولة بين الحكومة المركزية ومؤسسات الحكم المحلي  تقسيم أن يتم (1)
 منها. تؤديها كل التيحسب الخدمات 

 تستجد. التيإعادة النظر وبصفة مستمرة في الضرائب المحلية وفقًا للظروف والمتغيرات  (2)
 تقدمها مؤسسات الحكم المحلي. التيإعادة النظر وبصفة مستمرة في رسوم الخدمات  (3)
التأكد من أن الدعم المركزي لمؤسسات الحكم المحلي تمليه ضرورة المشاركة في أعباء  (4)

 السيطرة على تلك المؤسسات أو التدخل في شئونها. الخدمات العامة ال
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 ( أنواع الضرائب المحلية3-4-1)
  Local Ratesالعوائد المحلية  (1)

يتم  وعلى المباني المشغولة في المدن ويقوم بدفعها صاحب المبنى،  المحلية تفرض الضرائب
 تقديرها كنسبة مئوية من القيمة اإليجارية للمبنى كل على حدة.

تحويل فئات العوائد من شبه ثابتة إلى فئات تصاعدية بحيث يتحمل القادرون  أنعض البويرى 
يرى أن مثل  األخرتحقيقًا للعدالة، إال أن البعض يعد الذين يمتلكون أكثر من مبنى عبء ضريبي أكبر 

 التيت تفرض نظير الخدما التيقامت عليه سياسة العوائد  التيهذا التصاعد قد يتنافى مع مبدأ المنفعة 
 تقدمها المجالس. فالعوائد تفرض على أساس المنفعة وعلى أساس المقدرة على الدفع.

أن قانون العوائد ينص على عدم فرض الضريبة على المباني الخالية مما يؤدي إلى إخراج عدد 
نازل بالرغم من أن المجالس تظل تقدم خدماتها لكل المنطقة فتستفيد الم من المباني من حظيرة العوائد

من المناسب إخضاع المنازل  لذاالخالية شأنها شأن المنازل المسكونة من معظم الخدمات هذه الخدمات. 
 الخالية للعوائد ولو بفئة منخفضة.

  Land Taxضريبة األطيان  (2)
تروى  التيأما األراضي ،تروى ريًا صناعيًا لضريبة األطيان  التيالزراعية تخضع األراضي 

 يبة العشور.باألمطار فتخضع لضر 
 ،بمبلغ ثابت بالنسبة للمشروعات الصغيرة قد يسهل ويقلل من تكاليف جبايتهاإن تحديد الضريبة 

إال أنه يؤدي إلى جمود الضريبة وعدم تطورها ألنه ال يأخذ في االعتبار قيمة المحصول وتزايده من عام 
روعات الكبيرة يؤدي إلى تعقيد إدارة خر. كما أن تحديد الضريبة كنسبة مئوية من قيمة اإلنتاج في المشأل

تعتبر أكثر عدالة وأوفر حصيلة من الضرائب الثابتة على ومع ذلك فإنها ، الضريبة وبيان تكلفة جبايتها 
 المشروعات الصغيرة.

قد يرى البعض أن الضرائب المفروضة على المزارعين وعلى وجه الخصوص الضرائب النسبية 
ثار سالبة على الربحية أإذ أنها تزيد بزيادة اإلنتاجية فيترتب على ذلك ، تضعف الحوافز على اإلنتاج 

 والمنافسة العالمية لبعض المحصوالت المشتركة في التجارة الخارجية.
على أن الضرائب الزراعية عمومًا من شأنها أن تجبر المزارعين  األخربينما يرى البعض 

 االستخدام األمثل لموارد األرض.
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 Ishour Tax ضريبة العشور (3)
الضريبة الموازية لضريبة األطيان، و تفرض كنسبة مئوية من قيمة المحصول وتتفاوت هذه  وهي

كانت تفرض في صدر اإلسالم على  التيقد أخذ من الضريبة  فظولعل الل .خرألالنسبة من مجلس 
 البضائع العابرة بين دار الكفر إلى دار اإلسالم.

ق تقدير قيمة اإلنتاج إما قبل حصاده وترحيله أو بعد يخضع تقدير ضريبة العشور عن طري
 حصاده وترحيله ألسواق المحاصيل لبيعه.

أو  ،خرأللب األمطار من موسم قت بسبب تاإن ضريبة العشور غالبًا ما تكون عرضة للتقلب
 نتاج.وإن كان شح األمطار غالبًا ما يؤدي إلى قلة اإل ،لب األسعار قأو بسبب ت،بسبب اآلفات الزراعية 

إذ يتم تحصيلها معًا في سوق المحاصيل بالرغم من  ،ارتبطت رسوم القبانة بضريبة العشور كما
فضريبة العشور ال تخضع لها إال المحصوالت الزراعية  ،االختالف بينهما من حيث الطبيعة والوعاء

سم مقابل خدمات أما رسوم القبانه فهي ليست ضريبة إنما هي ر  .المروية بمياه األمطار والفيضانات
 من بينها المحصوالت الزراعية فال يجوز الخلط بها.،الوزن والكيل والقياس للعديد من السلع 

 Palms Tax  ضريبة النخيل (4)
وتعتبر من أهم مصادر الدخل ،على أشجار النخيل بالواليات الشمالية تفرض هذه الضريبة 

جرة نخيل بغض النظر عن إنتاجها، وإن كانت وهي تفرض كمبلغ ثابت على كل ش .لمجالس تلك الواليات
األشجار وضربها في  لجان تقوم بعدّ  ويتم تقدير الضريبة بواسطة ،ال تفرض إال على األشجار المنتجة

 فئة الضريبة في كل مجلس.
تطبق بعض المجالس ضريبة مشابهة لضريبة النخيل على أشجار الفواكه كالمانجو والبرتقال 

كما تطبق بعض المجالس والمحليات، ضريبة . ساس مبلغ ثابت على كل شجرة وتحسب الضريبة على أ
 .األطيان على أشجار الفواكه 

  Animal Taxضريبة القطعان  (5)
إن وعاء ضريبة القطعان هي الحيوانات من إبل وبقر وحمير وخيل وأغنام وضأن، وهي تفرض 

يبة القطعان نسبة كبيرة من إيرادات وتشكل ضر .خر أوتتفاوت بين حيوان و على كل حيوان كمبلغ ثابت 
 بعض المجالس )المحليات( في غرب السودان حيث تكثر الثروة الحيوانية.
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  Entertainment Taxضريبة المالهي  (6)
تفرض ضريبة المالهي على رواد الفرجه واللهو بما فيها المعارض والسينمات والمسارح ودور 

ر الدخول لهذه الدور وتتفاوت فئات ضريبة المالهي دمغ على تذاكيالرياضة، وتكون في صورة طابع 
تراجعت ضريبة المالهي في موازنات المحليات نتيجة لقلة دور بتفاوت قيمة التذاكر.وفي السنوات األخيرة 

كانت دور الرياضة والمسارح  إنالسينما وإغالق العديد من دور المالهي لمخالفتها للشريعة اإلسالمية، و 
 لة معتبرة.الزالت تساهم بحصي

 Other local Taxes and Fees ضرائب ورسوم محلية أخرى  (7)
نذكر منها على سبيل ، األخرى المحلية في السودان العديد من الضرائب والرسوم عرفت اإلدارة 

مثل خدمات التعليم والصحة والمياه ورسوم إستخراج  ،تفرض على الخدمات العامة التيالرسوم  ،المثال 
ورسوم العبور ورسوم القبانه واألسواق وغرامات المحاكم ، لصحية وتراخيص المركبات الرخص التجارية وا

األهلية وغرامات الحيوانات المهملة وإيجارات المباني المملوكة للمؤسسات المحلية وحصيلة بيع األراضي 
 الواقعة في دائرة المحلية أو الوالية وعائدات األنشطة التجارية.

تفرضها فوق  التيمحلية العديد من الضرائب والرسوم اإلضافية كذلك عرفت الحكومات ال
مثل .و المركزية مثل إضافة مبالغ زيادة على أسعار السكر والمواد البترولية المحددة مركزيًا  اإليرادات

أصاًل على بعض الخدمات فرض ما يسمى بالدعم الشعبي كرسم إضافي على رسوم الخدمات المفروضة 
 .المحلية والمركزية
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 الفصل الثالث

 بعض المتغيرات االقتصادية الكلية 
 ويشتمل على أربعة مباحث:

 المبحث األول : ماهيــة االستهـــالك

 المبحث الثاني : ماهيــة االستثمـــار

 المبحث الثالث :ماهيــة البطالـــــة

 المبحث الرابع :ماهيــة التضخـــــم 
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:تقديم  
تغيدددددرات االقتصدددددادية بصدددددفة دوريدددددة لمتابعدددددة األداء االقتصدددددادي والتغيدددددرات الهيكليدددددة تسدددددتخدم الم

والمؤسسية في االقتصادات القومية، وذلك ألجل التعرف على التطور التنموي واألداء الكلي، ويستعين بها 
 صناع السياسة االقتصادية في وضع وتعميم السياسات والخطط االقتصادية.

ت التطددورات التدددي تحدددث لمسدددتويات األسددعار والددددخول واإلنتدداج والتنبدددؤ كمددا تعكدددس هددذه المتغيدددرا
بالتطورات المستقبلية. حيث يستعين صناع السياسة االقتصادية بجملة مدن المتغيدرات االقتصدادية ومتابعدة 
تطورها، وذلك بعد التأكدد مدن أن هدذه المتغيدرات االقتصدادية والمؤشدرات المرتبطدة بهدا علدى قددر كبيدر مدن 

افية ودقة البيانات، وأن تكون من مؤسسدات مهمدة وموثدوق بهدا، أو مدن مصدادر مسدتقلة تتسدم بدالخبرة الشف
 الفنية.

لددذلك ال يمكددن ألي متغيددر اقتصددادي واحددد توصدديف األوضدداع االقتصددادية وقيدداس درجاتهددا، وإنمددا 
قع االقتصادي أكثر البد من مجموعة من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تقدم صورة للوا

 و تعكس األداء االقتصادي في الحاضر والمستقبل على نحو أفضل . معقولية
هددددو اصددددطالح لمعظددددم الظددددواهر المتعلقددددة باالقتصدددداد كاالسددددتهالك،  (Variable)وكلمددددة متغيددددر 

 (1)واالستثمار، والتضخم ... الخ.
. فددددالمتغيرات الداخليددددة  وتنقسددددم المتغيددددرات االقتصددددادية إلددددى نددددوعين رئيسددددين : داخليددددة وخارجيددددة

(Endogenous Variables)  هي تلك المتغيرات التي تتحدد قيمتها من داخل النموذج، ويفترض فيها (
 أن تؤثر في بعضها البعض وتتأثر بالمتغيرات الخارجية ولكنها ال تؤثر عليها (.

ؤثر علدددى )فهدددي تلدددك المتغيدددرات التدددي تددد (Exogenous Variables)أمدددا المتغيدددرات الخارجيدددة 
 (2) المتغيرات الداخلية، ولكنها ال تتأثر بها (.

وبما أنده فدي التحليدل االقتصدادي ال يمكدن دراسدة أثدر وتدأثير كدل منهدا، لدذلك كدان البدد مدن األخدذ 
ببعض المتغيدرات ) االسدتهالك ، االسدتثمار ، البطالدة ، والتضدخم(، ودراسدتها كدل علدى حددة وتتبدع تفاعلده 

 مع المتغيرات األخرى.

                                                 
 (.47(،ص)1(، ط)1988د. مصطفى الشلقامي، اإلحصاء للعلوم االجتماعية والتجارية، دار القلم، بيروت، سبتمبر ) (1)

 (.10(، ص)5( ط)2005د. عمر صخري، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) (2)
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 المبحث األول :ماهية االستهالك

باهتمددام كبيددر مددن البدداحثين فددي أكثددر مددن علددم مددن العلددوم  (consumption)حظددي موضددوع االسددتهالك
االجتماعية، مما يدل على أهميته ومدا يدرتبط بده مدن قضدايا اقتصدادية مثدل العدرض والطلدب. واألخدرى ذو 

اهتمام الباحثين بظاهرة االستهالك في مجال  صبغة اجتماعية ،مثل المستوى االجتماعي. حيث لم يقتصر
 االقتصاد فحسب بل أن االهتمام امتد إلى علوم أخرى.

وعلى المستوى الكلي، يعتبر االستهالك أحد المحددات األساسية في تكوين الدخل القومي ، حيث 
عدب دورًا هامدًا فدي يحتل النسبة الكبرى في حجم اإلنفاق الكلي في كثير من دول العدالم، إضدافة إلدى أنده يل

االقتصدداد ونمددوه. كمددا أندده يعتبددر مددن أهددم مكونددات الطلددب الكلددي، األمددر الددذي أكسددبه أهميددة خاصددة ومميددزة 
تجعددل مندده مجددااًل حيويددًا تتعدددد فيدده البحددوث للوصددول إلددى حقددائق علميددة تخدددم صددناع القددرار لتحقيددق رؤيددا 

 وتخطيط مستقبلي للسياسات االقتصادية.
 وم االستهالكالمطلب األول : مفه

يكتسدددب االسدددتهالك صدددبغة خاصدددة تمدددت اإلشدددارة إليهدددا رقدددم المعوقدددات والصدددعوبات التدددي تعتدددرض 
سبيله على مستوى مفاهيم المستهلك واالستهالك، حيث أن تحديد ما يقصد بكلمتدي المسدتهلك واالسدتهالك 

وقدت طويدل نسدبة ألن دور أمر معقٌد نسبيًا ، وذلك ألن فكرة االستهالك لم تتحددد إال بالتددرج وبعدد مضدي 
المستهلك في النشاط االقتصادي لم يكن معروفًا في بادئ األمر، ثم أخذ يتحدد في مواجهدة المندتج، حيدث 

 ظهرت نظريات جديدة عن القيمة ورجحت كفته.
وبالرغم من هذا التطور، لم تتخذ فكرة االستهالك صورة واضحة المعالم وما زال هناك خالف بين 

 (1)لمعاصرين حول تعريف االستهالك وتحديد النشاط االقتصادي الذي يدخل في نطاقه.االقتصاديين ا
 المدلول اللغوي لالستهالك (1-1)

 (Consumption)نجدددد فددددي اللغددددة اإلنجليزيددددة ) لغدددة االقتصدددداد الوضددددعي األول( أن المصددددطلح 
تعندي : يسدتهلك،  (Counsuna)يعني االستهالك. وبالرجوع إلدى قدواميس اللغدة اإلنجليزيدة، نجدد أن كلمدة 

يسدددتنفذ، يلدددتهم، يتلدددف، يبددددد، يسدددتحوذ علدددى، يضددديع، ينفدددق. وعلدددى الدددرغم مدددن اخدددتالف هدددذه المعددداني فدددي 
 ألفاظها، فإنها في الحقيقة متشابهة في مدلولها.

                                                 
(، 128ة اخترنا لك، العدد )لسلمستهلك في االقتصاد الموجه، ترجمة : دانيال عبد هللا، سجاستون ديفوسية، مكانة ا (1)

 .(5(،  ص).طت(، )د.)د القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنشر
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أما في معاجم اللغة العربية، حيث ال يمكن إنكدار أهميدة التددليل اللغدوي، إذ أن السدلعة تمثدل ثقافدة 
مددن حقددب التدداريخ، ولفهددم معنددى االسددتهالك وأبعدداده ومدلوالتدده الفكريددة البددد مددن تحديددد المجتمددع فددي حقبددة 

 معناه اللغوي.
ن دع ، وُهلكدا بالضدم، وه الكدًا وت ْهُلوكدًا  در ب  ، وم  ( علدى وزن ض  وقد جاء في المحيط أنها بمعنى )ه لدك 

ق هُ   (1) وأنف ذه وأْهلكُه.بضمها، وأه ل ك الشيء واستهلكه وهلكه وُيهلكه، واستهلك المال. أنف 
فاالسدددتهالك مصددددر فعلددده اسدددتهلك والمزيدددد فيددده الهمدددزة والسدددين والتددداء، والزيدددادة إلفدددادة الطلدددب أو 

 المعالجة. كما تزداد إلفادة وجود الشيء، حيث أن االستهالك مادته األصلية )هلك(.
ال ك علدى الشديء : أقب دل عليده بحدرص شدديد، واسدتهلك فدي كدذا  : جهدد نفسده فيده، وفي الوجيز )ته 

 (2)واستهلك المال ونحوه : أنفقه.
 المدلول الفقهي لالستهالك (1-2)

إذا تتبعندددا الكتدددب الفقهيدددة األمهدددات، وجددددنا كثيدددرًا منهدددا خاليدددًا عدددن إفدددراد تعريدددف مقصدددود خددداص 
لالسدددتهالك، ولعدددل ذلدددك راجدددع إلدددى أن هددددف الفقهددداء المسدددلمين يرمدددي فدددي المقدددام األول إلدددى البحدددث عدددن 

لية. وقدد يكدون االسدتهالك عندد هدؤالء الفقهداء جليَّدًا ال يحتداج إلدى تعريدف. علدى أنده إذا كاندت األحكام العم
معظم تلك المصادر قد خلت عن إيراد تعريدف فندي لالسدتهالك، فإنهدا قدد تناولتده فدي أبدواب الفقده بالدراسدة 

 والبحث لمسائله المتنوعة.
راج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة يرى األئمة في مختلف المذاهب أن: ) االستهالك هو إخ

 (3)موضوعة مطلوبة منه عادة، أو هو تغيير الشيء من صفة إلى صفة( .
يقددول اإلمددام الكاسدداني معرفددًا االسددتهالك : )) هددو إخددراج الشدديء مددن أن يكددون منتفعددًا بدده منفعددة 

 (4) موضوعة له مطلوبة منه عادة ((.
هدو: )زوال المندافع التدي ُوجدد  الشديء مدن أجدل تحقيقهدا،  وجاء فدي معجدم لغدة الفقهداء :االسدتهالك

 (5) وإن بقيت عينه قائمة (.

                                                 
 .(335(، ص).طت(، )د.(، دار الجيل، بيروت،)د3القاموس المحيط ج) مجد الدين بن محمد يعقوب، الفيروز أبادي، (1)

 (.651ص) ،ط(.(، )د1994لغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، مصر، )مجمع ال (2)

القاهرة ، ار الكتب اإلسالميد(،5شرح كنز الرقائق ج)في تبيين الحقائق  ،فخر الدين عثمان بن علي الحنفي،الزيلعي (3)
 .(77(، ص)1)طهد ، 1313

 (.149(، ص)1، ط)1910(، مطبعة الجمالية، مصر، 7ئع الصنائع في ترتيب الشرائع ج)الكاساني ،أبي بكر بن مسعود ، بدا (4)

 .(66(، ، ص)1) ط د. حامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت،، جي ند. محمد رواس قلع (5)
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ويعترض بعض الباحثين على اسدتخدام كلمدة "اسدتهالك" لمدا تحتويده مدن معندى اإلهدالك واإلفنداء، 
 (1) فيقول أحدهم : ) االستهالك ال يترتب عليه إهالك أو تدمير للسلع التي يتم استهالكها (.

المالحددظ أن اسددتهالك السددلع فددي العددرف االقتصددادي لدديس معندداه إفندداء أو "القضدداء" علددى  لكددن مددن
المددادة. حيددث أن عمليددة االسددتهالك ال تددؤدي إلددى إهددالك المددادة ولكنهددا تددؤدي إلددى هددالك المنفعددة . بددل إن 

ن ذلك الفقهاء نصوا على أن المقصود باالستهالك ليس إهالك أصل الشيء، أي إفناء عينه من الوجود أل
ال يتعلددق بدده فعددل العبددد وإنمددا هددو مددن صددنع هللا سددبحانه وتعددالى . كمددا أن التدددمير واإلهددالك ال ُيقصددد بدده 

 اإلتالف، وإنما هو من مجاز التسليط على الشيء باستعماله حتى ينفد إلشباع الحاجة.
ْمددٌع مددن علمائنددا رحم هددم هللا، كددذلك نجددد أن مضددمون المدددلول االقتصددادي لالسددتهالك أشددار إليدده ج 

 منهم:
هددد( حيددث يقددول : )) إتددالف إلصددالح  660المتددوفى سددنة ) –رحمدده هللا  –العددز بددن عبددد السددالم 

 (2) األجساد وحفظ األرواح كإتالف األطعمة واألشربة واألدوية ((.
هدددد( ، حيدددث يقدددول فدددي معدددرض كالمددده عدددن  751رحمددده هللا المتدددوفى سدددنة ) –وابدددن قددديم الجوزيدددة  

المحدرم مددن خمدر ونحوهددا :)) فهدو قددد عداوض بمالدده علدى اسددتيفاء منفعددة أو  تخلدص الشددخص مدن الكسددب
استهالك عين محرمة، فقد قبض عوضًا محرمًا وأقبض مدااًل محرمدًا، فاسدتوفى مدا ال يجدوز اسدتيفاؤه وبدذل 

 (3) فيه ما ال يجوز بذله ((.
من مددا أقددره فددي كمددا أن المجمددع العلمددي بالقدداهرة قددد أقددر هددذا المدددلول االقتصددادي لالسددتهالك ضدد

 (4)م(.1970مجموعة المصطلحات العلمية والفنية عام )
أيضًا يالحدظ أن البداحثين فدي االقتصداد اإلسدالمي يكدادون يتفقدون علدى تعريدف موحدد لالسدتهالك 

بحيدث تسدتنفذ (5) وهو : ) التناول اإلنساني المباشدر للسدلع والخددمات، إلشدباع رغبدات اإلنسدان وحاجاتده (،
 الخدمات باستخدامها في إشباع الحاجات اإلنسانية.منافع السلع و 

                                                 
ط(، .هد، )د1406، د. حسين غانم ، نظرية سلوك المستهلك "دراسة إسالمية في النظرية االقتصادية"، دون ناشر (1)

 (.46ص)

 .(87ص) .(2هد، ط)1400(، دار الجيل، بيروت، 2ج) العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام (2)

( ، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار 5ج) ، زاد المعاد في هدي خير العبادبو عبد هللا، شمس الدين أ ،قيمالابن  (3)
 .(780( ، ص)2هد ، ط)1401اإلسالمية، الكويت

 .(175ط(، ص).م، ، )د1970(، القاهرة، 12مجلد )،  مجموعة المصطلحات العلمية والفنية،المجمع العلمي  (4)

 (91(، ص)1هد ، ط)1404د. شوقي دنيا، النظرية االقتصادية من منظور إسالمي، مكتبة الخريجين، الرياض (5)
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ويستخدم البداحثون أحياندًا مصدطلحات أخدرى غيدر االسدتهالك عندد الحدديث عنده، وغالبدًا مدا تكدون 
هددذه المصددطلحات أو األلفدداظ مترادفددة ومتقاربددة فددي المعنددى. لددذلك يجددب أن نشددير إلددى هددذه المصددطلحات 

شدددباع، الشددراء، اإلسددراف والتبدددذير، األكددل، اإلتددالف، اإلهدددالك، واأللفدداظ ونبددين بعضدددها مثددل )اإلنفدداق، اإل
 التبديد، اإلفساد التعدي ... وغيرها(.

اإلنفاق : يزعم بعض االقتصاديين بوجود تماثدل بدين االسدتهالك واإلنفداق . ومدن ثدم فدإن الفدوارق   (1)
القتصدادي لديس ) إن االسدتهالك فدي نظدر الرجدل ا):  (نوجارو)بينهما تكون محدودة نسبيًا. يقول 

 (1)(.االستخدام الضروري للشيء المملوك؛ ولكنه يتمثل قبل كل شيء في اإلنفاق(

وقد انتقد بعضهم هذه الفكرة زاعمين ضرورة التمييز دائمًا بين اإلنفاق واالسدتهالك، مثدل التمييدز الددائم 
أن االسددتهالك فددي ظددل بددين البيددع واإلنتدداج . يقددول )جاسددتون ديفوسدديه ( بعددد ذلددك )) ولكددن يبدددو مددع ذلددك 

اقتصاد يسوده تقسديم العمدل، وفدي مجتمدع يسدتخدم النقدود ، إنمدا يظهدر فدي صدورة اإلنفداق، وإنده يقداس فدي 
 (2) الغالب بمقياس هذا اإلنفاق((.

 (3) وجاء في معجم لغة الفقهاء  ) اإلنفاق هو  صرف المال في الحاجات الضرورية وغيرها (.
بأنه : ) ما يشمل إنفاق المرء على مأكله ومشربه ومسكنه .. الخ، وما كما يعرف اإلنفاق االستهالكي 

 (4) ينفقه للتكافل االجتماعي (.
 وعليه، فإن اإلنفاق أعم وأشمل الحتوائه على االستهالك وغيره.

) المستهلك في لغة العصدر كمدا يجدري علدى لسدان االقتصداديين هدو )الشراء : يقول أحد الباحثين  (2)
فإن الشدراء هدو االسدتهالك، كمدا أن الشدراء فيده معندى التنداول  ،وعليه(5) .((لفقه المشتري في لغة ا

 اإلنساني للسلع والخدمات.

) تكلم الفقهاء عن استهالك المسلم للسلع والخدمات باستخدام هذا )اإلشباع : يقول أحد الباحثين : (3)
تمتاع واالنتفاع فدي واإلشباع يحمل معنى االس (1).((المصطلح وبمصطلحات أخرى مثل اإلشباع 

 استعمال السلع والخدمات.

                                                 
 (.21، ص)مرجع سابقجاستون ديفوسيه،  (1)

 (.22المرجع السابق، ص) (2)

 (.66، ص)مرجع سابقد. محمد رواس قلعجي ، د. حامد قنيبي ، معجم لغة الفقهاء،  (3)

 (.308،ص)(1د، ط)ه1405العلوم للطباعة ،الرياض،  د. مصطفى الهمشري، النظام االقتصادي في اإلسالم، دار (4)

 (.180(، ص)1هد، ط)1404، مطبعة األمانة، القاهرة، رمضان الشرباصي، حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي د. (5)
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االسددتهالك أن )  :اإلسددراف والتبددذير : جدداء فددي ندددوة "مشددكالت البحددث فددي االقتصدداد اإلسددالمي"  (4)
 (6)يوجد في نصوص القرآن والسنة تحت عنوان اإلسراف والتبذير (.

خدامًا زائدًا عن الحاجدة، وهذا المصطلح يحوي معنى االستنزاف واالستنفاذ لمنافع السلع والخدمات است
 أو إهدارًا وإتالفًا.

ويحمددل هددذا اللفددظ معنددى اسددتنفاذ منددافع الشدديء المددأكول، وقددد اسددتخدمت هددذه الكلمددة فددي  :األكددل (5)
ُندوْا ُكُلدوْا ِمدن ط يِّب داِت  كقوله تعالىالقرآن والسنة مرات عديدة بمعنى االستهالك،  دا الَّدِذين  آم  : )ي ا أ يُّه 

ْقن اكُ  ز  (م ا ر  ِ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه ت ْعُبُدون   (2) .ْم و اْشُكُروْا لِلّ

 ما يلي: إلىنخلص مما سبق 
أواًل : التعريدددف الدددذي اشدددتمل علدددى عناصدددر المفهدددوم والهددددف منددده هدددو : ) التنددداول اإلنسددداني المباشدددر 

لغربدي، بيدد للسلع والخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانية (، وهدو مفهدوم قريدب ممدا وصدل إليده االصدطالح ا
 أمورًا عدة ، منها: –أي االصطالح المختار  –أنه يأخذ في االعتبار 

 البعد عن االستغراق في االستمتاع. (أ)

 )ب(مراعاة األوامر والنواهي الشرعية.

 المحافظة على القيم الخلقية واالجتماعية. (ج)

 الوفاء بالحاجات اإلنسانية دون الجري نحو إشباع الرغبات والنزوات. (د)
 االقتصادي لالستهالكالمدلول  (1-3)

يعتبددددر االسددددتهالك أحددددد مكونددددات الدددددخل القددددومي ألي بلددددد. كمددددا أندددده أحددددد مؤشددددرات الرفاهيددددة فددددي 
المجتمددع. ويعتبددر فددي نفددس الوقددت مفهومددًا منافسددًا لالدخددار، حيددث يعتبددر األخيددر تددأجياًل لالسددتهالك فددي 

 الوقت الحاضر إلى استهالك مستقبلي.
الحالي عن جزء من االستهالك الحالي لصدالح األجيدال القادمدة بمعنى آخر ، هو تنازل الجيل    

. 
وقدددد أعطيدددت كلمدددة )اسدددتهالك( تفسددديرات مختلفدددة، ولدددم يتفدددق االقتصددداديون حدددول مددددلول النشدددداط 
االقتصددادي الددذي يدددخل فددي نطاقدده. وعلددى الددرغم مددن ذلددك، فإندده يوجددد عدددد مددن التعريفددات يلقددي كددل منهددا 
                                                                                                                                                         

رفعت العوضي، بحث "مرتكزات لتدريس االقتصاد اإلسالمي"، ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في االقتصاد لمعاصر  ،  د. (1)
 (.20ص) )د.ط(،هد،1409القاهرة محرم 

 .(134هد،)1406االقتصاد اإلسالمي" عمَّان ندوة "مشكالت البحث في  ،المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية  (6)
 .(172ية )آل( سورة البقرة، ا2)
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ندددب هدددذا المفهدددوم، وكلمدددا اشدددتمل التعريدددف علدددى عناصدددر االسدددتهالك الضدددوء علدددى زاويدددة أو أكثدددر مدددن جوا
 وصدق المستهلك كان هذا الفريق أقرب للصحة.

ويعدددرف االسدددتهالك اصدددطالحًا بأنددده ) االسدددتهالك األخيدددر للسدددلع والخددددمات فدددي إشدددباع الحاجدددات 
 (1) والرغبات اإلنسانية (.

ك هدددو المنفعدددة المتحققدددة عدددن الجهدددد أمدددا االقتصدددادي األلمددداني )شدددترايزلر( فيقدددول:))أن االسدددتهال
المبددذول مددن أجددل الحصددول علددى السددلع الضددرورية وهددو مقدددار مددا ينفقدده القطدداع العددائلي علددى شددراء السددلع 

 (2) والخدمات((.
وينقسددم االسددتهالك إلددى قسددمين رئيسددين :االسددتهالك الوسدديط ، أي أندده يسددتخدم فددي شددكل مددا أنددتج 

النهدائي، ويعندي أن اإلنتداج يسدتهلك اسدتهالكًا نهائيدًا بمدا ينطددوي  عليده فدي إنتداج سدلعة أخدرى. واالسدتهالك
عليه من استخدام المنتجات من سلع وخدمات، أو التمتع بها إلشباع أغراض االستهالك بحيدث ال تختلدف 

 عن هذا االستهالك سلعة أخرى تصلح إلشباع حاجة ما.

ه االقتصددادي بأندده: ) اسددتخدام وعلددى ضددوء ذلددك يكددون اإلشددباع أو االسددتهالك النهددائي فددي مفهومدد
 (3) السلع والخدمات في إشباع االحتياجات المباشرة للقطاع العائلي(.

  (Consumption Function)المطلب الثاني : دالة االستهالك 

يعتبر الددخل المتداح المحددد الدرئيس لكدل مدن االسدتهالك واالدخدار، فيمدا توجدد عالقدة مباشدرة بدين 
هدددة، وبدددين الددددخل واالسدددتثمار مدددن جهدددة أخدددرى. فالددددخل إنمدددا ينقسدددم عدددادة بدددين الددددخل واالسدددتهالك مدددن ج

االسدددتهالك واالدخدددار، وإذا زاد الددددخل فدددإن هدددذه الزيدددادة تدددوزع بينهمدددا بحيدددث يحدددتفظ االسدددتهالك بالنصددديب 
 Consumptionاألكبدددر مدددن الددددخل، وتعدددرف هدددذه العالقددددة بدددين الددددخل واالسدددتهالك بدالدددة االسددددتهالك )

Function) ي تعزى إلى المساهمة الكينزية.الت 
وتعددرف دالددة االسددتهالك بأنهددا : )دراسددة للعالقددة الموجددودة بددين الدددخل واالسددتهالك علددى مسددتوى 

 االقتصاد الكلي (، أي الجزء من الدخول المستهلكة بالنسبة إلى مجموع الدخول.
المفتدرض أن لكدل  وتبين هذه الدالة كيف أن االستهالك يتغيدر نتيجدة لتغيدر الددخل. حيدث أنده مدن

مستوى من مسدتويات الددخل مسدتوى معدين مدن االسدتهالك الدذي يتغيدر طرديدًا مدع التغيدر الدذي يحددث فدي 
                                                 

 .(11(، ص)1(، ط)1966) ، القاهرة( د. سيد الهواري، تصرفات المستهلك، دون ناشر1)

 (147، ص)(ط.د)هد(، 1407الرياض ) ( د. خضر عباس المهر، المجتمع االستهالكي وأوقات الفراغ، دار العلوم،2)

(،  6ج) ارف االقتصادية واإلدارية(ع، االستهالك والعوامل المؤثرة فيه ، ) سلعة المبسمد يسري إبراهيم دعي( د. مح3)
 (.3(، ص)1(، ط)1996القاهرة )
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الدخل. لهذا نجد أن العالقة الموجودة بين االستهالك والدخل تمثل ركنًا أساسيًا في النظريات االقتصدادية، 
غيدر الددخل يحددث نسدبة أقدل، حيدث أن هنالدك مع مالحظة أن التغير الذي يطدرأ علدى االسدتهالك نتيجدة لت

جزءًا من الدخل ال ينفق عادة على االستهالك الحاضر ويبقى في صورة مدخرات إلنفاقده مسدتقباًل. وتمثدل 
 الدالة بالصورة اآلتية:

 
 Cحيث :                                                                    االستهالك = 

  aتلقائي= االستهالك ال
 =  b = MPC الميل الحدي لالستهالك

 dyالدخل المتاح =

فتمثددل رياضدديًا بميددل  (b)نقطددة تقدداطع دالددة االسددتهالك مددع المحددور الرأسددي. أمددا  (a)حيددث تمثددل 
 الخط المستقيم. واقتصاديًا بميل دالة االستهالك

 أ ( التالي:-3وترسم كما في الشكل )
 
 
 
 
 
 

 أ (  -3شكل رقم )

 في األجل القصير ستهالكدالة اال
 

يالحظ في الشكل السابق أن دالة االستهالك) في المدى القصير( تعكس افتراضدات )كيندز( حدول 
العالقددة بددين الدددخل واالسددتهالك. وقددد ُرسددمت الدالددة بشددكل خدداص بحيددث يكددون الميددل الحدددي لالسددتهالك 

 كلما زاد الدخل. يتناقص (APC)موجبًا ولكنه أقل من الواحد الصحيح والميل المتوسط 

a 

dy 

C 

 da +b yC=  
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  (1)لقد تحمس الكنيزيون األوائل للتجديد الذي جاء به )كينز( لسببين:
إذا كانت العالقة بين االستهالك والدخل ثابتدة، فديمكن تحديدد كدل مدن االسدتثمار واإلنفداق  األول :

سياسدة على المشتريات الحكومية و الضرائب وذلك لتحقيدق التوظدف الكامدل. ويكدون فدي إمكدان صدانعي ال
 االقتصادية اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق هذه المستويات.

أن الدراسات التطبيقية األوليدة قدد أيددت وجدود مثدل هدذه العالقدة بدين الددخل واالسدتهالك.  الثاني :
 Cross – Sectional)وقدد اسدتندت البياندات الميدانيدة علدى دراسدات لقطاعدات عرضدية لميزانيدة األسدر

Budget Studies)   وأثبتددت أغلدب هددذه الدراسدات أن هنالددك عالقدة بددين دخدل األسددرة واسدتهالكها تشددبه.
 العالقة التي افترضها )كينز(.

وبددالرغم مددن وجددود هددذه البينددة العمليددة علددى وجددود عالقددة بددين الدددخل واالسددتهالك، فإندده ال يمكددن 
لددي عنددد )كينددز(، وذلددك ألن تحويددل تقددديرات اسددتندت إلددى دراسددة بيانددات الميزانيددة إلددى دالددة االسددتهالك الك

 دراسة القطاع العرضي في ميزانية األسرة يبين لنا أن استهالك األسرة يتغير مع تغير دخلها.
أمدددا الفدددرض الدددذي وضدددعه )كيندددز( ، فيتعلدددق بتغيدددر دالدددة االسدددتهالك الكلدددي مدددع التغيدددر فدددي الددددخل 

فدإن هددذه الدراسدة لدم تلددق الضدوء علددى  الكلدي. وبمدا أن الدددخل الكلدي كدان ثابتددًا خدالل فتدرة دراسددة الميزانيدة،
 كيفية تغير االستهالك الكلي استجابة للتغيرات في الدخل الكلي.

يتضح من الدالة أن هنالك جزء من االسدتهالك ثابتدًا ال يتدأثر بالددخل مهمدا كدان حجمده حتدى وإن 
ور إنسدان يعديش كان الدخل مساويًا للصفر. وهذا بدون شك يتماشى مع واقع الحيداة ، حيدث ال يمكدن تصد

بدون استهالك حتى وإن كان معدمًا وال دخل له ، بل البد من أن يستهلك، وهذا الجدزء الدذي يسدتهلكه هدو 
 المشار إليه سابقًا. (Spontaneous Consumption)يعرف باالستهالك التلقائي 

عليده وهدو بجانب ذلك ، هنالك جزءًا آخر من االستهالك يتأثر بالدخل ويتغير مع كدل تغيدر يطدرأ 
االسددتهالك الشخصددي، أي االسددتهالك الددذي يتبددع الدددخل فددي تغيراتدده فيزيددد بزيادتدده ويددنخفض بانخفاضدده. 
حيددث ذكددر )كينددز( أن األفددراد فددي أغلددب األحيددان يميلددون إلددى زيددادة اسددتهالكهم إذا زاد دخلهددم، ولكددن لدديس 

 بنفس الكمية التي يزيد بها الدخل.
 ستهالك والميل المتوسط لالستهالك( العالقة بين الميل الحدي لال2-1)

 

                                                 

ان، االقتصاد الكلي )النظرية والسياسة(، ترجمة وتعريب : محمد إبراهيم منصور، دار المريخ للنشر، دجم(  مايكل اب1)
 (.138(، ص)ط.(، )د1999الرياض، )
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  (The Marginal Propensity to Consume)أواًل : الميل الحدي لالستهالك  
وهدددو عبدددارة عدددن التغيدددر فدددي االسدددتهالك النددداتج عدددن التغيدددر فدددي الددددخل. وبمدددا أن الرمدددز الرياضدددي 

 ستهالك يساوي :لال )MPC(( ، لذلك نجد أن الميل الحدي  المستخدم للتغير هو ) 

 
وبما أن ميل الخط المستقيم دائمًا ثابتًا، فإن الميل الحدي لالسدتهالك سديكون دائمدًا ثابتدًا فدي كافدة 

 نقاط المستقيم "أي في كافة مستويات الدخل".
وتجدددر اإلشددارة إلددى صددعوبة تقدددير الميددل الحدددي لالسددتهالك بالنسددبة لبلددد  مددا، حيددث يجددب تددوافر 

 بردود فعل األفراد حول االستهالك عندما يتغير الدخل. المعلومات المتعلقة
لكن ردود الفعل هذه يصعب قياسها ألنها تختلف من فرد ألخر. وقد جرت في هذا المضمار عدة 
دراسدددات لتقددددير الميدددل الحددددي لالسدددتهالك باسدددتعمال وسدددائل إحصدددائية معقددددة، حيدددث ُوجدددد أن قيمدددة الميدددل 

 . (0.90)و  (0.60)ما بين الحدي لالستهالك تتراوح بشكل عام 
وهنا يجب اإلشارة إلى أن قيمة الميل الحدي لالسدتهالك تكدون مرتفعدة إذا اسدتعملنا بياندات الددخل 

 (1)المتاح، وتكون منخفضة إذا استعملنا بيانات إجمالي الناتج الوطني القومي.
  The Average Propensity to Consume ( الميل المتوسط لالستهالك2-2)

الميل المتوسط لالستهالك بأنه ) عبارة عن ذلك الجزء من الدخل المنفق علدى االسدتهالك.  يعرف
 أو هو عبارة عن نسبة االستهالك إلى الدخل، أي :

 
يمثددل العالقددة بددين مختلددف مسددتويات الدددخل  (APC)وهددذا يعنددي أن الميددل المتوسددط لالسددتهالك 

 ومختلف مستويات االستهالك المقابلة له.
ظ أن الميل المتوسط لالستهالك ال يبقى ثابتًا في كافة مستويات الدخل بالرغم مدن ثبدات كما يالح

 الميل الحدي لالستهالك في دالة االستهالك السابقة.
 العالقة بين الميل الحدي لالستهالك والميل المتوسط لالستهالك ( 2-3)

 إذا كانت دالة االستهالك تساوي :

 

                                                 

 .(56، ص)مرجع سابق( د. عمر صخري، 1)
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 نجد (y)بقسمة الطرفين على 

 
 ومنها:                                

  (MPC)تمثل الميل الحدي لالستهالك  (b)لكن 
 )APC(تمثل الميل المتوسط لالستهالك  و

      

و األخدر موجدب ( هد هدو مقددار ثابدت موجدب، وأن ) )MPC(وبما أن الميل الحدي لالسدتهالك 
ويمثل الميل المتوسط لالستهالك. عليه يمكن اإلشارة إلى أن الميل الحدي لالستهالك دائمًا أقل من الميل 

 المتوسط لالستهالك، أي أن :
APC    > MPC 

لددذلك يمكددن مالحظددة أن الميددل المتوسددط لالسددتهالك يددنخفض مددع ارتفدداع الدددخل ويزيددد بانخفاضدده، 
 الحدي لالستهالك، وذلك حسب ما افترضه )كينز(. وهذا بافتراض ثبات الميل

لقددد وقعددت بعددض األحددداث فيمددا بعددد الحددرب العالميددة الثانيددة أثددارت الشددك فددي فائدددة وحجددة دالددة 
 االستهالك الكينزية.

: عجز االقتصاديون في التنبؤ باالسدتهالك فدي فتدرة مدا بعدد الحدرب العالميدة الثانيدة باسدتخدام  أوالً 
 لكينزية، فقد كان التقدير الذي حصلوا عليه أقل بكثير من القيمة الحقيقية.دالة االستهالك ا
م( بياندددات إحصددددائية عددددن 1946سددددنة ) Simon Kuznetsًً : نشددددر )سدددديمون كوزندددت( ثانيـــا

م( بينددت أن دالددة االسددتهالك خطيددة رغددم أن 1938 – 1869االسددتهالك فددي الواليددات المتحدددة عددن الفتددرة )
صدددفرًا تقريبدددًا وهدددو عكدددس  (a)وبمعندددى آخدددر، كاندددت قيمدددة العامدددل الثابدددت  . (C=by)الخدددط أخدددذ الصدددورة 

نحدو  (b)الفرض السابق. األمدر الدذي يعندي أن دالدة االسدتهالك تمدر بنقطدة األصدل. إضدافة لدذلك، كاندت 
، وهددي قيمددة أعلددى كثيددرًا ممددا سددبق بياندده بمددا يعنددي أن الدالددة الجديدددة أشددد انحدددارًا ممددا افتددرض مددن  (0.9)
 .البداية

 (1)و بناءًا على البينة العملية ، تكون هنالك دالتان لالستهالك.

                                                 

 .(140، ص)مرجع سابق،  ابدجمان ( مايكل1)
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 Budget)دراسددات بيانددات الميزانيددة  إلددىدالددة االسددتهالك فددي األجددل القصددير. وتسددتند   (1)

Studies)  ..وتكون مسطحة نسبياً  وكذلك بيانات إحصائية كلية في األجل القصير. 
علددى إحصدداءات )كوزنددت( وتقطددع دالددة  نيددةمبدالددة االسددتهالك فددي األجددل الطويددل : وهددي  (2)

 تمر بنقطة األصل وذات انحدار أشد.و  االستهالك في األجل القصير

 ب( التالي: -3ويمكن تمثيل ذلك بالشكل رقم ) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 (  ب  -3شكل رقم )

 دالة االستهالك في األجلين القصير والطويل
وفددي حالددة دالددة االسددتهالك فددي األجددل وفددي كلتددا الحددالتين يكددون الميددل الحدددي لالسددتهالك ثابتددًا. 

القصددير يتندداقص الميددل المتوسددط لالسددتهالك مددع زيددادة الدددخل، أمددا فددي حالددة دالددة االسددتهالك فددي األجددل 
 الطويل فيكون الميل المتوسط لالستهالك ثابتًا.

  Consumption Theoriesالمطلب الثالث : نظريات االستهالك 

لمسددتهلك، وفددي نفددس الوقددت تحقددق التوافددق بددين دالتددي هنالددك عدددة نظريددات تحدداول شددرح سددلوك ا
 االستهالك في األجل القصير واألجل الطويل.

  The Absolute Income Theory نظريات الدخل المطلق( 3-1)
فدددي نطدددداق هدددذه النظريددددة، يتحددددد االسددددتهالك بالمسدددتوى المطلددددق للددددخل، وهددددذا يعندددي أن العالقددددة 

ل فددي دالددة االسددتهالك فددي األجددل القصددير. وسددميت بنظريددة الدددخل األساسددية بددين االسددتهالك والدددخل تتمثدد
المطلق للتأكيد على أن قرارات االستهالك مبنية على القدر المطلق من الدخل الجاري الذي يتحصل عليده 
الفرد، حيث يعتبر )كينز(  أن االستهالك مرتبط بالدخل الجاري "أي الدخل في الفترة الحالية فقط" . ويدرى 
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a 
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C= b y  



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 166

األفراد يميلون إلى زيادة استهالكهم شريطة ارتفاع دخولهم ولكن الزيادة فدي االسدتهالك تكدون أقدل كينز أن 
 من الزيادة في الدخل.

 وانطالقًا من هذا المبدأ، قام )كينز( ببناء دالة االستهالك الكلية التالية :

 
أن مؤيددددي هدددذه وبدددالرغم مدددن أن الدالدددة األساسدددية هدددي دالدددة االسدددتهالك مدددن األجدددل القصدددير، إال 

 النظرية يزعمون أن الدالة سوف ترتفع مع مرور الزمن وتنشأ عنها دالة االستهالك في األجل الطويل.
وهنالددك أسددبابًا مختلفددة تددؤدي إلددى انتقددال دالددة االسددتهالك إلددى أعلددى. فقددد تنتقددل إلددى أعلددى بسددبب 

زءًا مدددن الددددخل علدددى هجدددرة العمدددال مدددن الريدددف إلدددى الحضدددر، حيدددث يالحدددظ أن عمدددال الحضدددر ينفقدددون جددد
االستهالك أكبر مما ينفقه سكان الريف. وهذا يعني أن الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر تعمل على 

 زيادة االستهالك.
وهنالك سبب آخر النتقال دالة االستهالك إلى أعلى ، وهو إنتاج أنواع جديدة من السلع. ذلك ألن 

ايدددة تدددؤثر فدددي سدددلوك المسدددتهلك وتدددؤدي إلدددى زيدددادة االسدددتهالك السدددلع الجديددددة ومدددا يواكبهدددا مدددن إعدددالن ودع
باعتبار أن هذه السلع سبيل إلدى حيداة أفضدل. وإذا كدان هدذا صدحيحًا ، فدإن اإلنتداج المسدتمر لسدلع جديددة 
ينقل دالة االستهالك إلى أعلى. ويمكن توضيح انتقال دالة االستهالك في األجل القصير إلى أعلى مكونة 

 ج(.-3في األجل الطويل بالشكل رقم )دالة االستهالك 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ج   -3شكل رقم )

 

 

 الطويلمكونة دالة االستهالك في األجل دالة االستهالك في األجل القصير انتقال 
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فقدد اعتبدر أن انتقدال دالدة االسدتهالك إلدى أعلدى بسدبب زيدادة  James Tobin)أما )جيمس توبين 
من أصول سائلة تضم النقد الحاضر، الودائدع المصدرفية واالدخدار. ثروة األمة. وتتكون الثروة في مفهومه 

حيث يرى أنه كلمدا زادت حيدازة هدذه األصدول مدع بقداء األشدياء األخدرى علدى حالهدا،  فدإن ذلدك يدؤدي إلدى 
زيدادة االسددتهالك. فهددو يعتقددد أن نمددو األصددول لدددى الدولددة إلدى جانددب الدددخل قددد تكددون كافيددة الرتفدداع دالددة 

 (1)دام الميل المتوسط لالستهالك ثابتًا عبر الزمن. االستهالك ما
على هذا، يرى مؤيدو )نظرية الدخل المطلق( أن الدالدة األساسدية هدي دالدة االسدتهالك فدي األجدل 

 القصير، وأن دالة االستهالك في األجل الطويل تنتج عن انتقال دالة األجل القصير إلى أعلى.
  The Relative Income Theory ( نظرية الدخل النسبي3-2)

( لتفسددير السددلوك االسددتهالكي. Duessenberryاألسددتاذ األمريكددي )دوزنبددري تقدددم بهددذه النظريددة 
وتقوم على أن االستهالك لدى األفراد يتحدد مقطعيًا، أي في فتدرة زمنيدة معيندة حسدب المحديط االجتمداعي 

 الذي يعيشون فيه.
مد علدى الددخل المطلدق وإنمدا علدى الددخل النسدبي(. تقول النظرية ببساطة ) بأن االستهالك ال يعت

أي أن إنفدداق االسددرة يتوقددف علددى إنفدداق األسددر األخددرى التددي تعدديش مجدداورة لتلددك االسددرة، حيددث أن هنالددك 
اتجاهات قوية لدى الناس لمحاكاة جيرانهم والسعي لرفع مستوى الحياة. لذلك لو أن األفراد دخولهم تزايددت 

 ما هو، فإن االستهالك يتزايد كنسبة من زيادة الدخل.بحيث يظل توزيع الدخل ك
وفددددي نطدددداق هددددذه الدددددوافع والفرضددددية القائلددددة ) بددددأن الدددددخل يزيددددد فددددي األجددددل الطويددددل(، فددددإن دالددددة 

 االستهالك المناظرة سوف تكون هي دالة االستهالك في األجل الطويل.
سدية هدي دالدة االسدتهالك فدي على هذا ، فإنه في إطدار )نظريدة الددخل النسدبي( تكدون الدالدة األسا

 األجل الطويل. وتنشأ دالة االستهالك في األجل القصير عن تغيرات دورية في الدخل .
فإذا انخفض الدخل فإن المستهلكين الذين ترتبط حيداتهم بالددخل السدابق سدوف يحداولون االحتفداظ 

يدده فددي ظددل دخلهددم الحددالي. بمسددتوى اسددتهالك أكبددر نسددبيًا مددن االسددتهالك الددذي مددن المفتددرض أن يصددلوا إل
حيددث تحدداول بعددض األسددر أن تبقددى علددى مسدددتواها االسددتهالكي األول التددي كانددت تسددتهلكه فددي السدددابق. 

 ويسمى )دوزنبري( هذه الحالة ) بأثار الوقافة( التي تمنع العودة إلى الوراء في المستوى االستهالكي.

                                                 

 .(142، ص)المرجع السابق(1)
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السددلم المتحددرك ،وذلددك ألن كددل زيددادة فددي  وتنددتج عددن ظدداهرة التقليددد المشددار إليهددا سددابقًا أليددة تشددبه
دخدددل الفقدددراء سدددتذهب المحالدددة لإلنفددداق االسدددتهالكي بسدددبب تقليدددد الفقدددراء لألغنيددداء ومحاولدددة اللحددداق بهدددم 

 تدريجيًا.
وفي المقابدل ، كدل زيدادة فدي دخدل األغنيداء تجعدل هدؤالء يخصصدون جدزءًا منهدا لالسدتهالك حتدى 

 المجتمع. يكونوا دائمًا متميزين عن باقي طبقات
أمددا فددي حالددة نمددو الدددخل، فددإن االسددتهالك يتزايددد علددى أسدداس دالددة األجددل القصددير إلددى أن تتحقددق 
دالددددة االسددددتهالك فددددي األجددددل الطويددددل. وعندددددما يصددددل الدددددخل السددددابق و )االسددددتهالك( إلددددى قمتدددده، يأخددددذ 

 الدخل.االستهالك في الزيادة في نطاق دالة االستهالك في األجل الطويل كلما ارتفع مستوى 
على هذا ، فإن التغيرات الدورية في الدخل تولد دالة االستهالك في األجدل القصدير، فدإذا انعددمت 

 الدورات االقتصادية ، فإننا لن نلحظ إال دالة االستهالك في األجل الطويل.
  Permanent Income Theory ( نظرية الدخل الدائم3-3)

( الحائز على جائزة )نوبدل(،  M.Freidmanريدمان ترجع هذه النظرية إلى االقتصادي )ملتون ف
 وهذه النظرية تمثل راية في الدخل الدائم.

ووفقًا لهذا الدرأي العلمدي، يتحددد االسدتهالك العدائلي إلدى حدد كبيدر بالددخل المتوقدع الحصدول عليده 
توقدع الحصدول خالل فترة طويلة في المستقبل، أو الدخل الدائم . وحيدث أن االسدتهالك دالدة فدي الددخل الم

عليه خالل فترة ممتدة في المستقبل، فإنده لدن يتقلدب كثيدرًا نتيجدة للزيدادة المؤقتدة التدي قدد تطدرأ علدى الددخل 
 أو للنقص العارض في هذا الدخل.

فإذا زاد الدخل الجاري عن الدخل الدائم لألسرة، فدإن الجدزء األكبدر مدن الددخل اإلضدافي يخصدص 
 ك الجاري بقدر محدود.لالدخار، وسوف يتزايد االستهال

وبددنفس الطريقددة، إذا تندداقص الدددخل الجدداري بشدددة ) تندداقص عددن مسددتوى الدددخل المسددتديم(، فددإن 
األفراد سوف يخفضون من مدخراتهم ) وقدد يسدحبون مدن مددخراتهم السدابقة بهددف المحافظدة علدى مسدتوى 

 (1)االستهالك الذي يرتبط بدخلهم الدائم في المدى الطويل(.
  (2)ان أن الدخل الدائم يعتمد على ثالثة عناصر أساسية:يرى فريد م

                                                 

( جيمس جوارتيني. ريجارد ستروب، االقتصاد الكلي ) االختيار العام والخاص(، ترجمة وتعريب د. عبد الفتاح عبد 1)
 (.248(، ص)1(، ط)1999لنشر، الرياض، )الرحمن ود. عبد العظيم محمد، دار المريخ ل

 (.145، ص)مرجع سابق( مايكل ابدجمان، 2)
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أن الدددددددخل الفعلددددددي لألسددددددرة واالسددددددتهالك خددددددالل فتددددددرة زمنيددددددة ينقسددددددم إلددددددى عنصددددددرين : دائددددددم  أواًل :
(Permanent)  وانتقالي(Transitory)  فالدخل الدائم هو المقدار الذي تستطيع األسدرة أن تنفقده علدى .

(، وتعندددي الثدددروة عندددده القيمدددة الحاليدددة للددددخل المتوقدددع أن تحصدددل عليددده االسدددتهالك دون أن تمدددس ثروتهدددا 
األسرة في المستقبل. وحيث أن الدخل الددائم يعتمدد جزئيدًا علدى دخدل األسدرة المتوقدع فدي المسدتقبل فهدو إذًا 

 مفهوم لألجل الطويل.
 أما الدخل االنتقالي فقد يفسر على أنه الدخل غير المتوقع.

 ون فريدمان( أن االستهالك الدائم نسبة ثابتة من الدخل الدائم. افترض )ملت ثانيًا :
افتددددرض )فريدددددمان( أندددده ليسددددت هندددداك عالقددددة بددددين الدددددخل االنتقددددالي والدددددخل الدددددائم، وبددددين  ثالثــــًا :

 االستهالك االنتقالي واالستهالك الدائم، وبين االستهالك االنتقالي والدخل االنتقالي.
ثالثدددة، يفتدددرض أن األسددرة تخطدددط السدددتهالكها علدددى أسددداس دخلهدددا بندداءًا علدددى هدددذه االفتراضدددات ال

الدددائم، وأن اسددتهالكها الدددائم يسدداوي نسددبة ثابتددة مددن هددذا الدددخل. ومددن ثددم فإندده وفددي ظددل )نظريددة الدددخل 
 الدائم( فإن العالقة بين االستهالك والدخل يمكن وصفها بدالة االستهالك في األجل الطويل.

جل القصير، فتعتبر العالقة األساسية غامضة بسبب جانب االسدتهالك أما دالة االستهالك في األ
 االنتقالي والدخل االنتقالي.

 والجدير بالذكر أن هذه النظرية قد ُأنتقدت في جانبين رئيسين:
افتراض ثبات الميل المتوسط لالستهالك. حيث ذكر المنتقدون بأن الميل المتوسط لالستهالك  (1)

 لدائم.يتناقص كلما ازداد الدخل ا
اعتددرض عدددد مددن االقتصدداديين علددى فرضددية الميددل الحدددي لالسددتهالك مددن الدددخل االنتقددالي  (2)

 أنه يكون موجبًا. إلىتساوي صفرًا. حيث أشارت التجارب العملية 

  The Life Cycle Theory ( نظرية دورة الحياة3-4)
و )بروبيدددددرج  ( Modigliani ثالثدددددة مدددددن االقتصددددداديين هدددددم : )مودجليدددددانيجددددداء بهدددددذه النظريدددددة 

Bruberg ( و ) أندددو Ando  وأطلددق علددى هددذه النظريددة اسددم ،)(MBA)  نسددبة إلددى الحددرف األول مددن
 كل اسم.

ترى هذه النظريدة أن األفدراد يحداولون العمدل علدى اسدتقرار إنفداقهم االسدتهالكي مدن خدالل المقارندة 
 من طاقاتهم لتحصيل العلم بالشكل العادي لدخلهم خالل حياتهم ، ذلك ألن صغار السن يخصصون جزءاً 

واكتسددداب المهدددارات أكبدددر ممدددا يخصصدددونه لألنشدددطة التدددي تولدددد الددددخل الجددداري ويجدددب أن تؤخدددذ النفقدددات 
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األساسدية لتكدوين األسددرة فدي الحسداب. وخددالل تلدك الفتددرة مدن العمدر يميددل األفدراد إلدى اسددتهالك جدزء كبيددر 
لالسددتهالك قددد يزيددد عددن الواحددد الصددحيح. وفددي مددن دخلهددم المددنخفض نسددبيًا، وحينئددذ فددإن الميددل المتوسددط 

العمر المتوسط حيث تكدون المهدارات والثدروات قدد اكتسدبت، فدإن الددخل يرتفدع. وخدالل هدذه المرحلدة يكدون 
 االستهالك منخفضًا ) واالدخار الفردي مرتفعًا( بالنسبة للدخل.

: أن صغار السن يكون ادخدارهم سدلبيًا. أمدا متوسدطو وعلى ذلك، فإن االتجاه العام يصبح كالتالي
العمدددر فدددإنهم يسدددددون ديدددونهم ويددددخرون مدددن أجدددل المسدددتقبل عنددددما يتقاعددددون عدددن العمدددل. وأمدددا الكبدددار 

د(  -3فيدخرون ادخارًا سلبيًا مرة أخرى ويسحبون من أصولهم التي تراكمت فيمدا مضدى. والشدكل رقدم    )
 يفّسر ذلك.
 

 د(  -3شكل رقم )

 ظرية دورة الحياة ودالة االستهالكن
 
 
 
 
 
 
 

ففي الفتدرة األولدى والثالثدة نجدد  ،يالحظ في هذا الشكل أن اإلنسان خالل حياته يمر بثالث مراحل
 أما في الفترة الثانية فإن الدخل أكبر من االستهالك. .أن االستهالك أكبر من الدخل

مكدن اعتبدار االسدتهالك مسدتقرًا أو متناسدبًا مدع ي –الكليدة خدالل دورة الحيداة  -وفي المدى الطويل 
فددي المدددى  –الدددخل عبددر العمددر كلدده، وأن التقلبددات فددي االسددتهالك مددن مرحلددة إلددى أخددرى مددن دورة الحيدداة 

 تختلف بما يتناسب مع ارتفاعات وانخفاضات الدخل الفورية. –القصير 
االسددتهالك فددي المدددى القصددير علددى ذلددك، فددإن )نظريددة دورة الحيدداة( تتوافددق مددع كددل بيانددات دالددة 

 (1)والمدى الطويل.

                                                 

 (.249، ص)مرجع سابق( جيمس جواريتي. ريجارد استروب، 1)
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تعرضددت هددذه النظريددة هددي األخددرى إلددى االنتقدداد، وقددد كددان مددن أهددم االنتقددادات الموجهددة إليهددا هددي 
أنها تتكون مدن متغيدرات مختلفدة يصدعب قياسدها، خاصدة فيمدا يتعلدق بالددخل المتوقدع فدي المسدتقبل. حيدث 

لوسدائل اإلحصدائية الدقيقدة المسدتعملة ومهمدا كاندت البياندات يصعب جدًا حسابه بشدكل وثيدق مهمدا كاندت ا
 اإلحصائية المجمعة.

كما تفتدرض النظريدة وجدود درجدة غيدر معقولدة مدن العقالنيدة لددى المسدتهلكين، حيدث تفتدرض بدأن 
 المستهلكين يمكن لهم التنبؤ بالمستقبل بشكل دقيق، وهذا بطبيعة الحال صعب جدًا.

ت الموجهددة النظريددة دورة الحيدداة. فإنهددا تتضددمن تفسدديرات اقتصددادية كليددة وبددالرغم مددن هددذه االنتقددادا
ألثددر معدددل نمددو السددكان فددي النسددبة الكليددة لالدخددار علددى الدددخل، حيددث تبددين بأندده كلمددا كددان معدددل نمددو 
السكان أسرع كلما كان معدل االدخار الكلي أكبر. وهذا ألن الزيادة في عدد السكان يؤدي إلدى زيدادة عددد 

 (1)ت التي ستدخر من أجل المحافظة على نفس المستوى من االستهالك بعد التقاعد.العائال
 المطلب الرابع : محددات االستهالك 

يلعب الدخل دورًا هامًا جدًا في نظريات سلوك المستهلك ويعتبر المحور الرئيس لالستهالك، ومع ذلك فإن 
 ق إلى أهم هذه العوامل أو المحددات.هنالك عوامل أخرى تحدد االستهالك. لذلك سوف يتم التطر 

  (2) ( العوامل االقتصادية المؤثرة في أنماط االستهالك4-1)
 ، حيدث أن هنداك العوامل النقديدة تتعدد العوامل االقتصادية التي تؤثر في عمليات االستهالك، ومن أهمها 

 هما:، نوعان من العوامل النقدية التي تؤثر في االستهالك 
كمية النقود، العالقة ، المستوى العام لألسعار، أسعار الفائدة  :وتشمل .التأثيرات المباشرة العوامل و (1)

 وعنصر الزمن والسياسة الضريبية للدولة.، بين االستهالك وطريقة توزيع الدخل 

 وتشمل : .العوامل و التأثيرات غير المباشرة (2)

o لحقيقية وهيكل هذه الزيادة.الزيادة في عدد السكان. حيث تعتبر من أهم العناصر ا 

o  المتغيرات التكنولوجية واالختراعات التي تؤدي دورًا مهمًا في زيادة االستهالك والتعديل والتغير في
 أنماط االستهالك ألن مثل هذه العوامل تسمح بزيادة االستهالك.

o ة وسلوك األفراد.األنماط السلوكية والعادات االجتماعية المرتبطة بديناميكية الجماعات االقتصادي 

  (1)( العوامل االجتماعية المؤثرة في أنماط االستهالك4-2)

                                                 

 (.162، ص)مرجع سابق( د. عمر صخري، 1)

 (.11، ص)مرجع سابق( د. عمر صخري، 2)
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أوضددحت دراسددات رجددال االجتمدداع أهميددة الدددور االجتمدداعي ومدددى تددأثير الطبقددة االجتماعيددة فددي 
السلوك اإلنساني في االستهالك، إضافة إلدى العوامدل االجتماعيدة المختلفدة التدي يمكدن يدتم توضديحها فيمدا 

 يلي :
( اخددددتالف األنمدددداط الغذائيددددة للعديددددد مددددن الجماعددددات االجتماعيددددة التددددي ينتمددددي إليهددددا المجتمددددع 1)

 المحلي.
( اخددتالف امتثددال الفددرد لمعددايير الجماعددة التددي ينتمددي إليهددا ، ومدددى توافقدده وتكّيفدده مددع مختلددف 2)

 األنماط السلوكية التي تعتبر مرغوبة وفقًا لمعايير الجماعة المقبولة اجتماعيًا.
( تلعدددب الطبقدددة االجتماعيدددة دور هدددام وعامدددل اجتمددداعي فدددي زيدددادة أو قلدددة أنمددداط االسدددتهالك، 3)

 وبالتالي االدخار.
( يلعب عامل الهجرة دورًا هامًا في تباين وتمايز أنماط االسدتهالك خصوصدًا فدي حداالت هجدرة 4)

 السكان من الريف إلى المدن.
 حب الدخل، وإنما يخص األسرة التي يعولها.( الدخل كعامل اجتماعي ألنه ال يخص الفرد صا5)
( يدددؤثر التعلددديم فدددي السدددلوك االسدددتهالكي واسدددتيعاب بدددرامج الترشددديد االسدددتهالكي والسدددلع البديلدددة 6)

 والتفاعل بإيجابية مع االحتياج الفعلي للسلعة كمًا وكيفًا.
 ( تؤثر المهنة في اختالف وتباين أنماط االستهالك.7)
د األسدددرة دورًا بدددالغ األهميدددة فدددي زيدددادة اإلنفددداق وزيدددادة أعبددداء األسدددرة ( يلعدددب مؤشدددر عددددد أفدددرا8)

 واختالف النمط االستهالكي، ومن ثم االدخار.
 ( التنشئة االجتماعية، والتي تختلف من مجتمع إلى آخر.9)
( اخدددتالف دور الرجدددل عدددن المدددرأة فدددي قدددرار الشدددراء، حيدددث أن قدددرار الشدددراء بالنسدددبة للطدددرفين 10)

 رة إلى أخرى.يختلف من ُأس
  (2)( العوامل الثقافية المؤثرة في أنماط االستهالك4-3)

 يمكن إجمال العوامل الثقافية المؤثرة في أنماط االستهالك في النواحي التالية:
مسددددتوى الددددوعي الثقددددافي وطبيعددددة اخددددتالف العددددادات والتقاليددددد بشددددأن أنمدددداط االسددددتهالك فددددي   (1)

 المختلفة.المناسبات المختلفة، وللطبقات العمرية 
                                                                                                                                                         

 (.13، ص)مرجع سابق( د. محمد يسري إبراهيم دعيبس، 1)

 (.14ع السابق، ص)( المرج2)
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تلعدددب الدددديانات والمعتقدددددات الدينيدددة دورًا هامدددًا فددددي اخدددتالف األنمددداط السددددلوكية، واتجددداه قددددراء  (2)
المجتمددع مددن كددل ديانددة نحددو اسددتهالك سددلع دون أخددرى وفقددًا للتحريمددات الدينيددة تجدداه مختلددف 

 السلع.
ذلدك  المستوى الحضاري الذي يعيش فيه أفراد المجتمع واختالف األخدذ بمظداهر التحضدر فدي (3)

 المجتمع.
المستوى التكنلوجي والفني للمجتمع. وهذا يؤثر على اختالف أنمداط االسدتهالك نتيجدة رفاهيدة  (4)

 المجتمع.
يؤثر اإلعالم من خدالل وسدائله المختلفدة وابتداعده لألسداليب المختلفدة فدي اإلعدالن عدن السدلع  (5)

 والتأثير عليه. المتنوعة، واستخدام كافة الوسائل المؤثرة في استشارة غرائز المستهلك
  (1)العوامل السلوكية المؤثرة في أنماط االستهالك (4-4)

 تحدد مداخل النظرية السلوكية المحددة للسلوك االستهالكي أو دوافع الشراء وفقًا لآلتي :
 ( مدخل الدراسات التجريبية التي تركز على الحاجات الفردية.1)
 وك والقوى االجتماعية.(مدخل الدراسات النفسية الذي يجمع بين السل2)
( مدددخل علددم الددنفس الددذي ينظددر إلددى ظددروف المجتمددع المحدديط باالسددتهالك ويوجهدده إلددى هدددف 3)

 معين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.15( المرجع السابق، ص)1)
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 االستثمارالمبحث الثاني :ماهية 

يمثل االستثمار حجر الزاوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره الدافع األساسي للنمو مدن خدالل 
ادة الناتج الوطني وتوفير مواد أولية إضافية مكملة لالدخار. و يساهم االستثمار كذلك في نقل التقنيدات زي

الجديدددة والمهددارات العاليددة وأسدداليب اإلدارة الجديدددة. كمددا يسدداعد علددى اسددتخدام شددبكة التوزيددع الدوليددة. لهددذا 
 در ممكن من االستثمارات.تسعى مختلف الدول باختالف أنظمتها ونسبة تطورها إلنجاز أكبر ق

يستمد االستثمار أصوله كمفهوم من علم االقتصاد، وهو على صدلة وثيقدة بمجموعدة مدن المفداهيم 
. لدذلك كدان (Saving)، االدخدار  (Consumption)، واالستهالك (Income)االقتصادية، مثل الدخل 

 البد من التعريف بمفهوم االستثمار.
  اراالستثمالمطلب األول : مفهوم 

االسددتثمار فدي اللغددة : مصددر للفعددل )اسدتثمر(، وهددو مشددتق :  المادلول اللغااوي لالسااتثمار (1-1)
 من )ثمر الرجل( إذا تمول، ومنه ) ثمر الرجل ماله( إذا نماه، ويقال )حال ثمر(، أي )حال كثير(.

اه( و وفي معنى أثمر واستثمر يقال )اسدتثمر مالده( أي ) أثمدره(، و )ثّمدره( إذا طلدب )ثمدره( و )نّمد
 (1) )كّثره(.

بنداءًا علدى ذلددك، فدإن اسددتثمار المدال يعنددي طلدب )ثمدره(. وأمددا الثمدر فإندده يطلدق علددى معدان  عدددة، 
 من أهمها:

)أ( حمل الشجر : وهو ما تنتجه الشجرة، ويطلدق مجازيدًا علدى الولدد . ومنده قدولهم عدن الولدد    ) 
 ثمرة الفؤاد(.

ان  ل ُه ث م رٌ )ى : )ب( الكثير من صنوف المال : كقوله تعال ك   (2) .(... و 
)ج( النمدداء والزيددادة . ومندده قددولهم : ثمددر وأثمددر مالدده إذا نمدداه، وكثّددره. وإنمددا سددميت الزيددادة )ثمددرًا( 

 ألنها زائدة عن أصول المال.
عليدده، فددإن االسددتثمار لغددة يددراد بدده )طلددب الثمددر(. وأمددا اسددتثمار المددال لغددة فيددراد بدده )طلددب ثمددر 

 و نماؤه ونتاجه.المال( الذي ه

                                                 

 (.104، ص)مرجع سابق( ابن منظور، 1)

 (.34( سورة الكهف، اآلية )2)
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استخدم الفقهاء مدلوالت و مصطلحات أخدرى غيدر االسدتثمار :  المدلول الفقهي لالستثمار (1-2)
تددؤدي إلددى نفددس المعنددى مددع االخددتالف فددي األلفدداظ. ومددن هددذه المصددطلحات االسددتنماء والتنميددة والنمدداء . 

 (1)ا جاء في مؤلفاتهم، ما يلي.فهذه قد وردت كثيرًا على ألسنة الفقهاء عند حديثهم عن المال وتنميته. ومم
ذهب )الحنفيدة( إلدى اسدتعمال لفدظ االسدتثمار فدي معندى اإلثمدار، وذلدك علدى تحديدد المقصدود مدن 
عقددددد المضدددداربة هددددو اسددددتثمار المددددال. كمددددا ُعنددددي )المالكيددددة( باسددددتخدام لفددددظ )تنميددددة( للداللددددة علددددى معنددددى 

 االستثمار.
 ماء للداللة على معنى االستثمار.أما )الشافعية(، فقد مالوا إلى استخدام لفظ ن

لذلك فإن مصطلح )االستثمار( هدو عمليدة تحصديل نمداء المدال. وأمدا )النمداء( فيدراد بده الزائدد عدن عمليتدي 
 االستثمار والتنمية.

كمدددا عرفددده الدددبعض بقدددولهم:)) هدددو العمدددل فدددي المدددال لنمائددده وزيادتددده فيمدددا أحلددده هللا، بكدددل الوسدددائل 
 (2) طة الفرد أو الجماعة أو كليهما معًا(( .المشروعة في اإلسالم بواس

كما قام أحد المهتمين باالقتصداد اإلسدالمي بتعريفده بأنده :) عبدارة عدن الجهدد الدذي يبذلده اإلنسدان 
 (3)لتنمية المال وزيادته بالكشف عن الثروات الطبيعية المتاحة واستغالل المكتشف منها استغالاًل أمثل(.

 ارلالستثمالمدلول االقتصادي  (1-3)

تعددددت تعدداريف االسددتثمار بدداختالف تعدددد المدددارس االقتصددادية المختلفددة، حيددث يددرى الددبعض أن 
االسددتثمار هددو الرغبددة والفعددل فددي الحصددول علددى عناصددر اإلنتدداج، خاصددة األصددول طويلددة األجددل بقصددد 

 (4)زيادة أو تحسين الطاقة اإلنتاجية للمشروع أو االقتصاد القومي.
، فقد تم  تعريف االستثمار على أنه ) اإلنفاق على األصول الرأسمالية أما في المعجم االقتصادي

 (5)خالل فترة زمنية معينة (، وهو بذلك يستهدف تغيير الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع.

                                                 

( د. خالد عبد هللا براك، تنظيم االستثمار ) المصرف في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي(، دار الفكر الجامعي، 1)
 .(12(، ص)1م(، ط)2010اإلسكندرية )

فاق استثمار المال في الوطن العربي واإلسالمي من المنظور اإلسالمي، بحث منشور بمجلة  أفريد واصل، ( د. نصر 2)
 .(3، ص)م(1994(، القاهرة )9العدد ) ،مكتبة الشريعة والقانون 

 (.14( د. خالد عبد هللا براك، مرجع سابق، ص)3)

 (.716(، ص)1)ط، م(1985ية، اإلسكندرية )( رشدي مصطفى شيحة، االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامع4)

 (.24، ص ) مرجع سابق( د. جمال عبد الناصر، 5)
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كمددا عرفدده صدداحب الموسدددوعة االقتصددادية بأندده ) عبددارة عدددن التوظيددف المنددتج لددرأس المدددال( . و 
 (1) و ) توجيه األموال نحو استخدامات تؤدي إلى إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية (.بعبارة أخرى ه

فاالسدددتثمار إذًا هدددو ) عبدددارة عدددن الجدددزء مدددن الددددخل الدددذي ال يسدددتهلك ، وإنمدددا يعددداد اسدددتخدامه فدددي 
ن العمليدة اإلنتاجيدة بهددف زيددادة اإلنتداج أو المحافظدة عليدده، مدع األخدذ فدي االعتبددار اإلضدافة إلدى المخددزو 

 السلعي(.
كدذلك عرفدده كينددز: ) بأندده زيددادة فددي المعدددات الرأسددمالية(، حيددث أن هددذه الزيددادة ُتحمددل علددى )رأس 

 (2) المال الثابت أو رأس المال الدائر ورأس المال السائل (.
 أما تعريف االستثمار على مستوى االقتصاد الكلي فيعرف بأنه :

ل إمدا علدى زيدادة القددرة علدى إنتداج المنتجدات، أو ) تدفق اإلنفاق علدى األصدول المعمدرة التدي تعمد
 .(3) إلى خلق منافع للمستهلك في المستقبل (

  االستثمارالمطلب الثاني : مجاالت 

يقصددد بمجددال االسددتثمار نددوع أو طبيعددة النشدداط االقتصددادي الددذي سدديوظف فيدده المسددتثمر أموالدده 
 بقصد الحصول على عائد.

السدتثمار مدن زوايدا مختلفدة، حيدث توجدد فدي هدذا الصددد عددة وبشكل عام، يمكدن تقسديم مجداالت ا
 تقسيمات، ولكن سوف يتم التطرق ألهم هذه التقسيمات المتعارف عليها ، هي:

 (4)االستثمار( التقسيم الجغرافي لمجاالت 2-1)
 يمكن أن تصنف أنواع االستثمارات حسب موقعها الجغرافي إلى نوعين:

فددي  لالسددتثماروظيددف األمددوال فددي مختلددف المجدداالت المتاحددة : ونعنددي بهددا ت اســتثمارات محليــة (1)
وقياسدًا علدى ذلدك، فددإن  لالسدتثمار.الهددف المحلدي، بغدض النظدر عدن األداة االسدتثمارية التدي تدم اختيارهدا 

األموال التي قامت المؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعتبر من قبيل االستثمارات المحلية مهمدا كاندت أداة 
 مالية.الوراق األجنبية، األعمالت المشاريع، الستخدمة، مثل الم االستثمار

                                                 

 (.41(، ص)2، ط)م(1987( د. راشد البدراوي، الموسوعة االقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة )1)

، م(1993ضة العربية، القاهرة )( د. السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية في التنمية االقتصادية، دار النه2)
 (.353(، ص)1ط)

 (.251، ص)مرجع سابق( جيمس جواريتني. ريجارد ستروب، 3)

( د. عبد المعطي رضا، حسين على خربوش، االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، دار الزهران للنشر، 4)
 (.34)، ص(1)ط، م(1999عمان)
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أنه يصعب تقسيمها مدن خدالل األسداليب ،وأهم ما يتميز االستثمارات المحلية التي تقوم بها الدولة 
الماديددة فددي التقسدديم، حيددث تتسددم عمليددة تقسدديمها بشددمولية لتشددمل بحددث المنددافع المتداخلددة وكددذلك التكدداليف 

 لمنظورة لعدد كبير من األطراف الذين يتأثرون سلبًا أو إيجابًا بمثل هذه االستثمارات.المنظورة وغير ا
وتشددمل كددل االسددتثمارات التددي تقددوم علددى رؤوس األمددوال المهدداجرة  اســتثمارات أجنبيــة جخارجيــةج : (2)

 .لالستثمارالبالد المضيفة  إلىمن بلد المستثمر 

سددواق األجنبيددة مددن قبددل األفددراد أو المؤسسددات أو هددي جميددع الفددرص المتاحددة لالسددتثمارات فددي األ
 .المالية إما بشكل مباشر أو غير مباشر

أو قيددام  لالسددتثمارتكددون مباشددرة فددي شددكل شددركات أو فددروع مؤسسددات تنشددأ فددي البلددد المضدديف و  
 المستثمرين المحليين بشراء عقارات أو حصص في شركات أجنبية.

رأس المال عن طريق مؤسسات دولية أو عدن طريدق غير مباشر للبلد المصدر ل االستثمارويكون 
 (1).، حيث تستثمر األموال في  مشروعات استثمارية في شتى دول العالماالستثمارصناديق 

 ( التقسيم حسب نوعية االستثمار2-2)

 ينقسم االستثمار من زاوية نوع األصل محل االستثمار إلى :
 ة أو اقتصادية :ياستثمارات حقيق(1)

ويعرف األصدل الحقيقدي  .حقيقيًا إذا تم توظيف األموال في حيازة أصول حقيقية تثماراالسيعتبر 
شدكل خدمدة  فديبأنه كل أصل له قيمدة اقتصدادية ويترتدب علدى اسدتخدامه منفعدة اقتصدادية إضدافية تظهدر 

 ه من قيمة مضافة.قوذلك بما تخل، ثروة المجتمع  و تزيد من ثروة المستثمر
تشدمل جميدع أندواع االسدتثمارات ماعددا االسدتثمار فدي األوراق الماليدة، ومدن واالستثمارات الحقيقيدة 

أمثلتها ) المشاريع االقتصادية، العقدارات، السدلع والخددمات ...الدخ( . حيدث أن االسدتثمار فدي هدذا المجدال 
 يؤدي إلى زيادة الدخل القومي مباشرة ويسهم في تكوين رأس المال في الدولة.

ر الحقيقي أو االقتصادي على افتدراض أن االسدتثمار فدي األصدول الحقيقيدة ويقوم مفهوم االستثما
هو فقط ما يترتب عليه خلق منافع اقتصادية إضافية تزيد مدن ثدروات األفدراد أو المجتمدع وذلدك بمدا تخلقده 

                                                 

، م( 1999مان)عمؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ار النظري والتطبيقات العملية(،ط)اإلمحمد مطر، إدارة االستثمارات (1)
 (.76(، ص)2ط)
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مدددن قيمدددة مضدددافة. لدددذلك يطلدددق الدددبعض علدددى االسدددتثمارات الحقيقيدددة أو االقتصدددادية مصدددطلح اسدددتثمارات 
 (1)و المشروعات.األعمال أ

 استثمارات مالية :( 2)

فيهدددا حيددددازة  االسدددتثمارفدددي سددددوق األوراق الماليدددة، حيدددث يترتدددب علددددى عمليدددة  االسدددتثماروتشدددمل 
 المستثمر ألصل مالي غير حقيقي يأخذ شكل سهم أو سند.

ني. واألصل المالي يمثل حقدًا ماليدًا يخدّول لحاملده المطالبدة بأصدل ويكدون عدادة مرفقدًا بمسدتند قدانو 
كمدددا يترتدددب لحاملددده الحدددق فدددي الحصدددول علدددى جدددزء مدددن عائدددد األصدددول الحقيقيدددة للجهدددة الُمصددددرة للورقدددة 

 (2)المالية.
أمددا عمليددة تددداول األوراق الماليددة فددي السددوق القددانوني عمومددًا فددال تنشددأ عنهددا أيددة منفعددة اقتصددادية 

ال إذا كددان إصدددار هددذه األوراق أو إضدافية للندداتج القددومي، رغددم التغييددر الحددادث فددي أسددعار هددذه األوراق. إ
األسدددهم يهددددف لتمويدددل عمليدددة توسدددع لصدددالح مؤسسدددة معيندددة أو خلدددق مشدددروع جديدددد محتمدددل، فهندددا تمثدددل 
مساهمة في خلق قيمة إضافية . و من عيدوب هدذا الندوع ، المخداطرة التدي تصداحب االسدتثمار فيهدا. لكدن 

اق الماليددة أكثددر مجدداالت االسددتثمار اسددتقطابًا المزايددا تفددوق العيددوب إلددى حددد كبيددر، وهددذا مددا يجعددل األسددو 
 ألموال االستثمار.

 ( التقسيم حسب الهدف من االستثمار2-3)

 يمكن تصنيف االستثمار من هذه الزاوية إلى:
 استثمارات توسعية:(1)

حيث يكون الغرض من هذا النوع هو توسيع الطاقة اإلنتاجية والبيعية للمنشأة، بإدخدال أو إضدافة 
وزيددادة القدددرة التنافسددية علددى ديدددة وزيددادة اإلنتدداج مددن أجددل توسدديع المكانددة أو الحصددة السددوقية منتجددات ج

 طريق خفض التكلفة الوحدوية للمنتجات.
المحافظة على بنداء واسدتمرار المنشدأة  إلىيهدف هذا الصنف من االستثمارات  استثمارات استراتيجية:(2)

المجال، فقد تكون نسبة معينة من حجم إيرادات المشروع خالل  . أما المبالغ المستثمرة في هذاأو المشروع
 عدد من السنوات لتوجيهها إلى استثمار استراتيجي معين.

 

                                                 

 .(63( المرجع السابق، ص)1)

 (.28(، ص)2، ط)م(2005( د. زياد رمضان، مبادئ االستثمار المالي، دار وائل للنشر، عمان )2)
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 االستثمار في مجال البحث والتطوير:(3)

حيث تكون عرضة ،يكتسب هذا النوع من االستثمارات أهمية خاصة في المؤسسات الكبيرة الحجم 
ويدتم ، تخفيض التكاليف وتحسين النوعية عبر الدزمن  إلىيهدف أساسًا  ثماراالستونجد أن هذا  .للمنافسة

وبالتدالي القددرة علدى مواجهدة المؤسسدات المنافسدة ، لية وتطوير الجهداز اإلنتداجيألهذا عن طريق تكثيف ا
 في مختلف األسواق.

ت فدي نفدس يمكن اإلشدارة إلدى أنده قدد نجدد أن اسدتثمار معدين يجمدع بدين عددة أندواع مدن االسدتثمارا
الوقددت كاالسددتثمارات التوسددعية مددثاًل ، فقددد تددؤدي أيضددًا إلددى تحقيددق أغددراض اسددتراتيجية إلددى جانددب خدمددة 

 البحث والتطوير.
 (1)االستثمارات اإلجبارية: (4)

 ،هي تلك االستثمارات التي يحددها القانون والمنشورات التنظيميدة التدي تطالدب بهدا نقابدات العمدال
فة ومكافحة التلدوث والوقايدة مدن الحريدق وتدوفير وسدائل الراحدة مدن نقدل وعيدادات طبيدة مثل المتعلقة بالنظا

 ومستشفيات وخالفه.
 (2) حيث مدة االستثمارمن ( التقسيم 2-4)

تصدددددنف االسدددددتثمارات حسدددددب مددددددة االسدددددتثمار إلدددددى ندددددوعين، وهدددددي االسدددددتثمارات قصددددديرة األجدددددل 
أنواع ، وذلك بإضافة االسدتثمارات متوسدطة األجدل.  واالستثمارات طويلة األجل. والبعض قسمها إلى ثالثة

 وهي على النحو التالي:
 استثمارات قصيرة األجل:(1)

هي االستثمارات التي يتم إنجازها وجني عوائدها في مدة تمتاز بالقصيرة نسبيًا، حيث تتراوح المدة 
فدددي  األكثدددر انتشددداراً  هونجدددد أن لهدددذا الصدددنف مدددن االسدددتثمارات عددددة أشدددكال، إال أنددد .بدددين سدددنة أو سدددنتين

االستثمارات المالية، حيث نجد في هذا الصددد الودائدع الزمنيدة لمددة أقدل مدن سدنتين، التسدهيالت االئتمانيدة 
 القصيرة األجل.

 
 

                                                 

االستثمار الخاص من خالل إجراءات التحريف ( على صحراوي، مظاهر الجباية في الدول النامية وأثارها على 1)
 (.23،ص)م(1992الجبائي)التجربة الجزائرية(، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر)

 .(47ص) ،(1)ط ،2000( حامد العربي الحضيري، تقييم االستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة 2)
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 استثمارات متوسطة األجل:( 2)

هذا النوع من االستثمارات في فترة ال تقدل عدن سدنتين وال تزيدد عدن سدبع سدنوات. ولهدذه  يتم إنجاز
فدي  االستثمار، مثل  مؤسسات النقل، حيث نجد أن هذه الفئة هي األكثر انتشاراً  ،مارات عدة أشكالاالستث

 السلع والخدمات ...الخ.
 استثمارات طويلة األجل:(3)

تشمل االسدتثمارات طويلدة األجدل األصدول والمشدروعات االسدتثمارية التدي تؤسدس أو تقتندي بقصدد 
نقديددة ولددو عددن طريددق البيددع. ويكددون  إلددىيكددون مددن الصددعب تحويلهدا االحتفداظ بهددا وتشددغيلها لمدددة طويلددة و 

الهدددف هددو الحصددول علددى تدددفقات نقديددة يضددمن المسددتثمر مددن خاللهددا اسددترداد رأس المددال المسددتثمر فددي 
 زمن معين مع ضمان حصري من الدخل يتناسب ومخاطر الصناعة التي ينتمي إليها المشروع.

 ( التقسيم حسب طبيعة االستثمار2-5)

 تصنف االستثمارات في هذا النطاق إلى :
يعبدددر هدددذا الصدددنف عدددن موجدددودات المؤسسدددة مدددن األصدددول الماديدددة  االســـتثمار المـــادي: (1)
 كالعقارات واآلالت والمعدات المستعملة في النشاط. ،الملموسة
يصطلح على هذا الصنف مدن االسدتثمار  رأس المدال البشدري، حيدث  االستثمار البشري: (2)

ف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع أو مؤسسة ما نوعًا من االستثمار باعتبار أن ما تعتبر عملية توظي
وبالتالي الربحيدة. إال  ،زيادة الطاقة اإلنتاجية إلىيقدمه هذا الشخص من خدمات لمصلحة المؤسسة يؤدي 

المؤسسدة.  ضرورة مراعاة أن تكون القيمة المضافة لهذا العامل أكبر من تكلفته على إلىأنه يجب اإلشارة 
 كما أن تكاليف تكوين وتدريب العمال يعتبر نوعًا من أنواع االستثمارات في المجال البشري.

 المطلب الثالث : نظريات االستثمار

افترض )كينز( واالقتصاديون بصفة عامة أن االستثمار دالة في سعر الفائدة. ومع ذلك، فإنه في 
ون شكًا حول أهمية سعر الفائددة كمحددد لالسدتثمار. فقدد أشدارت فترة متأخرة من الثالثينات ازداد االقتصادي

الدراسات التطبيقية المبكرة إلى أن االستثمار يعتبر أقل حساسيًة نسبيًا للتغيرات في سعر الفائددة. وكنتيجدة 
لذلك ، ُقدمت عددًا من النظريات البديلة لالستثمار. وسوف تتم دراسة ثالثدًا مدن هدذه النظريدات، وهدي كمدا 

 يلي:
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  The Accelerator Theory (1)لالستثمار( نظرية المعجل 3-1)
تعتمددد هددذه النظريددة فددي أبسددط صددورها علددى أن أيددة أمددة لددديها كميددة معينددة مددن رصدديد رأس المددال 

 (Capital Stockالددالزم لخلددق ندداتج معددين، ممددا يشددير إلددى وجددود عالقددة ثابتددة بددين رصدديد رأس المددال )
 فإن:( . وهكذا Outputوالناتج )

 
 =   )t(حيث :                                                االستثمار اإلجمالي في الفترة 
 = )t(إهالك رأس المال في الفترة الزمنية 

 =)t(صافي االستثمار في الفترة الزمنية 
  Accelerator) وهددو معامددل المعجددل (x)وكنتيجددة لهددذا ، فددإن صددافي االسددتثمار يسدداوي 

Cofactor مضدددروبًا فدددي التغيدددر فدددي النددداتج. وحيدددث يفتدددرض أن )(x)  ثابتدددة، فدددإن االسدددتثمار يكدددون دالدددة
للتغيدرات فدي النداتج. فدإذا زاد النداتج، فدإن صددافي االسدتثمار يكدون موجبدًا، وإذا زاد النداتج بسدرعة أكبدر فددإن 

 صافي االستثمار يزداد.
ر االقتصادية، فإن هذا االستنتاج يبدو واضدحًا. وطبقدًا لهدذه النظريدة ، فدإن حجمدًا ومن وجهة النظ

 معينًا من رأس المال يلزم إلنتاج مستوى معين من الناتج.
 (2)وفي هذه الصيغة األولية، تعرضت نظرية معجل االستثمار لعدد من االنتقادات، أهمها:

س اإلجمدددالي. وألغدددراض كثيدددرة تشدددمل مدددن بينهدددا أن النظريدددة تفسدددر االسدددتثمار الصدددافي ولدددي أواًل :
 تحديد مستوى الطلب الكلي، فإن االستثمار اإلجمالي هو التعبير المناسب.

تفترض النظرية أن ثمة اختالفدًا بدين رصديد رأس المدال المرغدوب والفعلدي يدزول خدالل فتدرة  ثانيًا :
تعمدددل بكدددل طاقتهدددا  (Capital Goods)واحددددة. أمدددا إذا كاندددت الصدددناعات المنتجدددة للسدددلع الرأسدددمالية 

 فقد ال يكون ممكنًا أن تزيل هذا االختالف خالل فترة واحدة. (at full capacity)اإلنتاجية 
ــًا : بمددا أن هددذه النظريددة ال تفتددرض وجددود طاقددة إنتاجيددة فائضددة، فإندده يجددب أن ال نتوقددع أن  ثالث

اعتمددادًا علددى هددذه النظريددة، يكددون تكددون صددحيحة فددي فتددرات الركددود حيددث يوجددد فددائض فددي هددذه الطاقددة. و 
صدافي االسدتثمار موجبدًا عندددما يدزداد النداتج. ولكددن إذا وجددت طاقدة فائضدة، فإننددا نتوقدع أن يكدون صددافي 

 االستثمار صفرًا أو عدم وجوده.
                                                 

 (.174مرجع سابق، ص)المان، جايكل ابد( م1)

 (.178(المرجع السابق، ص)2)
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أن هددذه النظريددة تفتددرض نسددبة ثابتددة بددين رأس المددال والندداتج. وهددذا االفتددراض لدده مددا يبددرره  رابعــًا:
 معظم المنشآت تستطيع أن تحل العمل محل رأس المال على األقل خالل مدى محدد. أحيانًا، ولكن

حتددى إذا كانددت هنالددك نسددبة ثابتددة بددين رأس المددال والندداتج ولددم توجددد طاقددة فائضددة، فددإن  خامســًا:
المنشددأة سددوف تسددتثمر فددي مصددانع ومعدددات جديدددة، اسددتجابة لزيددادة فددي الطلددب الكلددي فقددط إذا كددان مددن 

 يظل الطلب عند مستواه الجديد المرتفع.المتوقع أن 
ووفقًا لهذه االنتقادات وغيرها لنظرية المعجل، تطورت نمداذج أكثدر مروندة لهدذه النظريدة. وبخدالف 
النموذج الخاص بنظرية المعجدل التدي قددمت، فدإن النمداذج األكثدر مروندة تفتدرض أن ثمدة فرقدًا بدين رصديد 

د مددن السددنوات ولدديس فددي الفتددرة الواحدددة القصدديرة. وأكثددر مددا رأس المددال المرغددوب والفعلددي يددزول خددالل عددد
 يتحدد باالعتبارات المتعلقة باألجل الطويل. (*K)يفترض أن رصيد رأس المال المرغوب 

عليه، فبداًل من القول بأن رصيد رأس المال المرغوب فيه يتحدد عادًة كدالة في كل من مستويات 
رصددديد رأس المدددال المرغدددوب فيددده يتحددددد طبقدددًا لالعتبدددارات طويلدددة  النددداتج الحاليدددة والماضدددية. ومدددن ثدددم فدددإن

 األجل.
وعلددى عكددس نظريددة المعجددل األوليددة، فددإن ثمددة شددواهد تطبيقيددة تدددعم هددذه النمدداذج المرنددة لنظريددة 

 المعجل. ويمكن تمثيل ذلك النموذج المطور لنظرية المعجل بالمعادلة :
 

 

 حيث:
 االستثمار اإلجمالي = 

 =  رصيد رأس المال المرغوب فيه
 ( = t-1رصيد رأس المال الفعلي في الفترة الزمنية )

 s=  معامل ثابت بين الصفر الواحد الصحيح

 

  tThe Internal Funds Theory of Investmen (1)( نظرية األر دة الداخلية لالستثمار3-2)
ة لالسدددتثمار، فدددإن رصددديد رأس المدددال المرغدددوب فيددده، ومدددن ثدددم فدددي ظدددل نظريدددة األرصددددة الداخليددد

االستثمار يعتمد على مستوى األرباح. وقد قدمت شروح متعددة ومختلفة في هذا الخصدوص. وعلدى سدبيل 

                                                 

 (.180(المرجع السابق، ص)1)
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( أن األربددددداح المحققدددددة تعكدددددس األربددددداح المتوقعدددددة Jan Tinbergenالمثدددددال، أظهدددددر )جدددددان تنبيدددددرجن 
(Expected Profit)  حيث أنه من المسلم به أن االستثمار يعتمد على مستوى األرباح على نحو دقيق. و

 المتوقعة، فإنه يرتبط إيجابيًا باألرباح المحققة.
وبطريقددة أخددرى، فإندده مددن الثابددت أن المددديرين لددديهم تفضدديالت مقددررة لتمويددل االسددتثمار داخليددًا. 

 :فالمنشآت قد تحصل على أصول ألغراض االستثمار من مصادر مختلفة منها
  (Retained Earnings))أ( األرباح المحتجزة 

) وهدددي األرصددددة التدددي تجندددب لمواجهدددة إهدددالك اآلالت  (Depreciation))ب( نفقدددات اإلهدددالك 
 والمصانع(.

 بما فيها بيع السندات. ،(Various Types of Borrowing))ج( مختلف أنواع اإلقراض 
 )د( بيع األسهم.

اإلهددالك مددن المصددادر الداخليددة لألمددوال بالنسددبة لمنشددأة، بينمددا وتعتبددر األربدداح المحتجددزة ونفقددات 
المصادر األخرى تعتبر خارجية. فاالقتراض يلزم المنشأة بسلسلة من المدفوعات الثابتة. فإذا حدث الكسداد 
فإن المنشأة قد ال تستطيع أن تواجه التزاماتها، فتواجه ذلك باالقتراض أو بيع األسهم بشروط غير مجزية، 

 وربما تواجه هذه االلتزامات بإعالن إفالسها .بل 
االقتدراض إال فدي ظدل ظدروف مواتيدة  (Reluctant)وكنتيجة لدذلك، فدإن المنشدآت قدد تحجدم عدن 

 جدًا. وبالمثل، فإن المنشآت قد تعزف أيضًا عن زيادة أرصدتها المالية عن طريق إصدار أسهم جديدة.
يميدل إلدى تقليدل األربداح علدى أسداس نصديب كدل  (Shares)وحيث أن أي زيادة في عددد األسدهم 

فإن المديرين قد ال يكونوا راغبين في تمويل االستثمار عن طريدق بيدع األسدهم،  ،(cheaper share)سهم 
إال إذا كانت األرباح من المشروع تعوض بوضوح تأثير الزيادة في األسهم القائمة. وبالمثل، فدإن المدديرين 

 ا بيعت األسهم اإلضافية.قد يخشون فقدان السيطرة إذ
لهذا وغيره من األسدباب أظهدرت ) نظريدة األرصددة الداخليدة لالسدتثمار( أن المنشدآت تفضدل كثيدرًا 
أن تمول استثماراتها داخليًا، وإن الزيادة المتاحة من األرصدة الداخلية من خالل األرباح األعلى تؤدي إلى 

 استثمارات جديدة.
ألرصدة الداخلية(، يتحدد االستثمار باألرباح. وعلى العكس، فإنه طبقًا وهكذا فإنه طبقًا ) لنظرية ا

 )لنظرية المعجل( يتحدد االستثمار بالناتج.
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وبمددا أن النظددريتين تختلفددان بددالنظر إلددى محددددات االسددتثمار، فإنهمددا تختلفددان أيضددًا بددالنظر إلددى 
للتدأثير مباشدرة فدي االسدتثمار فإنهدا  ففي )نظرية معجل االستثمارات(، فإن السياسات التي تصدمم السياسة.

 في ظل )نظرية األرصدة الداخلية( سوف تكون سياسات غير فعالة.
وقد أكدد أصدحاب نظريدة األرصددة الداخليدة علدى أهميدة العالقدة بدين االسدتثمار والنداتج خاصدة فدي 

لالسددتثمار خاصددة األجددل الطويددل. وفددي نفددس الوقددت أشدداروا إلددى أن األرصدددة الداخليددة تعتبددر محددددًا مهمددًا 
 أثناء الركود االقتصادي.

    The Neoclassical Theory of Investment (1)( النظرية التقليدية الحديثة لالستثمار3-3)
طبقددًا لهددذه النظريددة، فددإن رصدديد رأس المددال المرغددوب يتحدددد بالندداتج وأسددعار خدددمات رأس المددال 

 بالنسبة ألسعار الناتج.
علدددى أسدددعار السدددلع الرأسدددمالية )سدددعر الفائددددة(  –بددددورها  –تعتمدددد  إن أسدددعار خددددمات رأس المدددال

. ومن ثم، فإن التغير في الناتج أو في  (Business Income)والمعاملة الضريبية لدخل قطاع األعمال 
 أسددعار خدددمات رأس المددال بالنسددبة ألسددعار الندداتج تغيددر رصدديد رأس المددال المرغددوب، وبالتددالي االسددتثمار.

 ة المعجل ، فإن الناتج هو أحد محددات رصيد رأس المال المرغوب.وكما في نظري
وهكددددذا فددددإن الزيددددادة فددددي اإلنفدددداق الحكددددومي أو االنخفدددداض فددددي معدددددالت الضددددرائب علددددى الدددددخول 

وكمددا فددي حالددة  الشخصددية تحفددز االسددتثمار مددن خددالل تأثيرهددا علددى الطلددب الكلددي، ومددن ثددم علددى الندداتج.
معاملة الضريبية لددخول قطداع األعمدال تعتبدر هامدة. ومدع ذلدك فإنده طبقدًا نظرية األرصدة الداخلية، فإن ال

للنظريدددة التقليديدددة الحديثدددة، فدددإن الضدددرائب علدددى قطددداع األعمدددال تعتبدددر هامدددة بسدددبب تأثيرهدددا علدددى أسدددعار 
خددددمات رأس المدددال ولددديس بسدددبب تأثيرهدددا علدددى األرصددددة الماليدددة الداخليدددة المتاحدددة. وإلدددى هدددذا الحدددد، فدددإن 

المعددددة لتغييدددر المعاملدددة الضدددريبية علدددى دخدددول قطددداع األعمدددال تدددؤثر علدددى رصددديد رأس المدددال السياسدددات 
المرغوب فيه ومن ثم االسدتثمار. وبخدالف كدل مدن نظريتدي المعجدل واألرصددة الداخليدة، فدإن سدعر الفائددة 

عجدددل يعتبدددر محدددددًا لرصددديد رأس المدددال المرغدددوب. ولدددم تكدددن هدددذه الحالدددة موجدددودة فيمدددا يتعلدددق بنظريتدددي الم
 واألرصدة الداخلية.
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 المطلب الرابع : محددات االستثمار

يتحدد االسدتثمار بدالكثير مدن العوامدل أو التغيدرات، حيدث أن تفسدير هدذه العوامدل أو التغيدرات يعدد 
أمددرًا بددالغ األهميددة فددي التحليددل االقتصددادي. ذلددك أندده لددو أمكددن تفسددير هددذه العوامددل، فإننددا نكددون قددد قطعنددا 

 تفسير التغيرات المنتظمة في الدخل القومي. شوطًا كبيرًا في
 وهناك العديد من العوامل االحتمالية المسببة لهذه التقلبات ،نذكر منها ما يلي:

 االستثمار وسعر الفائدة )أسعار خدمات رأس المال( (1)

فددي النظددام  –ر سددعر الفائدددة تتحقددق الكثيددر مددن المشدداريع االسددتثمارية عددن طريددق االقتددراض، ويعّبدد
لدذلك فإنده يمكدن  .بدارة عدن نفقدة القتدراض النقدودأو هدو ع ،عن القروض الممنوحة للمستثمرين –ي الوضع

الدذي يكدون مربحدًا فدي اإلقددام عليده مدن جاندب المسدتثمرين أن يتناسدب عكسديًا  االسدتثمار أن نتوقع لمقدار
لدى مسدتوى االسدتثمار، ولكدن بعبارة أخرى، فإننا نتوقع أن يكون سعر الفائدة مؤثرًا قويًا ع مع سعر الفائدة.

ال يعتبر العامل الوحيد المؤثر على قرار االستثمار . بل أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أكثر أهمية في 
تشددكيل توقعدددات رجددال األعمدددال حدددول كيفيددة ممارسدددة نشدداطهم االسدددتثماري بصدددورة مربحددة ، وتدددأثير سدددعر 

 (1)ى المؤثرة في إصدار القرار االستثماري.الفائدة هنا إنما يكون خلف ستار من العوامل األخر 
 التقدم التكنولوجي: (2)

 Technological Progress))إن تطبيدددق االختراعدددات الجديددددة ومسدددايرة العمليدددة التكنولوجيدددة 
رى ضرورة في المحافظة على مراكزها التنافسية تالحديثة مسألة في غاية األهمية لجميع المشروعات التي 

دورهدددا فدددي زيدددادة  إلدددىضدددافة باإل .تحسدددين هدددذه المراكدددز إلدددىألسدددواق التدددي تهددددف داخدددل الصدددناعة أو فدددي ا
 زيادة االستثمارات. إلىاإلنتاج وانخفاض التكاليف مما يؤدي 

 الزيادة السكانية: (3)

خاصددة فيمددا يتعلددق باالسددتثمار فددي مجددال تشددييد ، تددؤثر الزيددادة السددكانية علددى الطلددب االسددتثماري 
زيادة الطلب على السدلع الرأسدمالية المنتجدة لى الطلب االستهالكي مما يؤدي كما يؤثر ع .المباني السكنية

 كما يؤثر التوزيع العمري للسكان على حجم االستثمارات المطلوبة. للسلع االستهالكية المختلفة.
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 السياسات االقتصادية: (4)

 ،خاصددةيصدعب تقدددير أثددر السياسددات االقتصدادية الحكوميددة علددى توقعددات األربداح فددي المنشددآت ال
فدي هدذا  االسدتثمارزيدادة  إلدىفقد تكون السياسات الحكوميدة فدي صدالح المنشدآت فتدؤدي بصدورة أو بدأخرى 

 المجال.
 رصيد السلع الرأسمالية: (5)

إن توافر رصيد كبير من السلع الرأسمالية يؤخر االستثمارات، فكلما كانت المنشدآت تمتلدك رصديدًا 
اقة اإلنتاجية ورصيد كبير من السلع النهائية، كلمدا قلدل ذلدك مدن أكبر من السلع الرأسمالية وفائضًا في الط

 (1).االستثمارات الجديدة لتلك المنشآت
 التوقعات: (6)

إن توقعات رجال األعمال إنمدا هدي انعكداس للحالدة الجاريدة للنشداط االقتصدادي، فلدو كدان النشداط 
ل( رجددال األعمددال حددول مددا )تفدداؤ  إلددىفددإن ذلددك يددؤدي  ،االقتصددادي فددي حالددة جيدددة وفددي تحسددن وازدهددار

 سيكون عليه الوضع في المستقبل، مما يترتب عليه زيادة في االستثمارات.
أما في حالة ركود النشداط االقتصدادي، فتسدود حالدة مدن )التشداؤم( بدين رجدال األعمدال فيخفضدون 

 من استثماراتهم.
 األرباح: (7)

س المدال الثابدت فدي المعددات فدي تكدوين رأ االسدتثمارتدل المشداهدة علدى أرض الواقدع، أن خطدط 
 الرأسمالية تتجاوب مع مستوى الطلب على السلع بدرجة أكبر من تجاوبها مع سعر الفائدة.

بمعنى آخر، أنه عنددما يكدون الددخل القدومي مرتفعدًا والطلدب علدى السدلع االسدتهالكية مرتفعدًا تبعدًا 
يدة علدى االسدتثمار. والعكدس فدي حالدة لذلك ، يميدل رجدال األعمدال إلدى إنفداق قددر كبيدر مدن أصدولهم النقد

انخفاض الدخل القومي وانخفاض تبعًا لذلك الطلب على السلع االسدتهالكية ، فدإن رجدال األعمدال يعزفدون 
 عن اإلنفاق على االستثمار.

 وهذا السلوك االستثماري من جانب رجال األعمال يجعل االستثمار دالة في الدخل القومي.
الستثمار، فإنه يتجلى بالخصوص في حالة مؤسسات األعمال التي تكدون أما تأثير األرباح على ا

غيدددر قدددادرة علدددى اقتدددراض األمدددوال التدددي تحتددداج إليهدددا فدددي نشددداطها االسدددتثماري. أو إذا لدددم تكدددن راغبدددة فدددي 
اقتراضدها فإنهددا تسدتخدم للتمويددل الدذاتي، وذلددك اعتمدادًا علددى األربداح المحتجددزة والغيدر موزعددة وتخصيصددها 
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 –وهدددذا يعندددي أن هدددذا المصددددر ألمدددوال االسدددتثمار يتطلدددب  جزئيدددًا لتمويدددل مشددداريعها االسدددتثمارية. كليدددًا أو
أن تحقددق المؤسسددة أرباحددًا. وكمددا هددو معلددوم، فددإن األربدداح المحتجددزة تعددد مصدددرًا هامددًا  –بطبيعددة الحددال 

 لألموال القابلة لالستثمار، مما يجعل االستثمار دالة في األرباح.
تتبنى هذه العالقة السببية بين االستثمار واألرباح هدي )النظريدة الكالسديكية(، حيدث والنظرية التي 

أن األرباح المحققة تعكس األرباح المتوقعدة، حيدث أن األربداح المتوقعدة تدرتبط  (Jan Tinbergen)اعتقد 
، لدددذلك تكدددون إيجابيدددًا باألربددداح المحققدددة. كمدددا يحددددد التمويدددل الدددداخلي األربددداح المتوقعدددة ويحددددد االسدددتثمار

السياسدددات المحفدددزة لزيدددادة األربددداح أكثدددر فاعليدددة لزيدددادة االسدددتثمار ) مثدددل خفدددض معددددالت الضدددرائب علدددى 
كما يتأثر االستثمار بزيادة اإلنفاق الحكدومي مدن خدالل الزيدادة المحققدة، أو خفدض  القروض االستثمارية(.

تمددت اإلشددارة إليهددا سددابقًا، ممددا يزيددد  معدددالت الضددرائب علددى الدددخول الشخصددية اسددتجابة لهددذه الزيددادة كمددا
 األرباح المتوقعة وبالتالي االستثمار.

 ومعدل التغير في الدخل )حجم الناتج(: االستثمار (8)

لذلك تتزامن التغيدرات  .دالة في حجم الناتج، ويعتبر المحدد الرئيس للناتج االستثماريقرر مبدأ المعجل أن 
ال يتددأثر االسدتثمار بمسددتوى الدددخل القدومي بقدددر مددا اتج. أي أندده الكلددي مدع التغيددرات فددي الند االسددتثمارفدي 

يتأثر بمعدل التغير في الدخل القدومي. وعنددما يرتفدع مسدتوى الددخل القدومي، فمدن الضدروري اإلقددام علدى 
 (1)االستثمار من أجل زيادة الطاقة اإلنتاجية الالزمة لإلنتاج.

غيدددر فدددي الددددخل بالزيدددادة( يتضدددمن زيدددادة رقدددم مسدددتوى الددددخل القدددومي )الت ارتفددداعوتفسدددير ذلدددك أن 
في إنتاج هذه المبيعات، األمر الذي يقتضي زيادة هذه السلع لمقابلة الزيادة في الطلب عليها، وهذه الزيادة 

 السلع االستهالكية تتطلب بدورها زيادة الطاقة اإلنتاجية )االستثمار( بطبيعة الحال.
 الكفاية الحدية لرأس المال: (9)

هددي سددعر الخصددم الددذي  Marginal Efficiently of Capital))لحديددة لددرأس المددالالكفايددة ا
يجعددل القيمددة الحاليددة لمجمددوع الغددالت النقديددة الصددافي التددي ُيدددرها األصددل الرأسددمالي مسدداوية لتكلفددة هددذا 

 األصل )سعر العرض(.
مربحددًا ممددا  فددإذا كانددت الكفايددة الحديددة لددرأس المددال أكبددر مددن سددعر الفائدددة، فددإن المشددروع سدديكون 

 يشجع على االستثمار لكون العائد أكبر من تكلفة الحصول على رأس المال.
 والعكس صحيح في حالة ما إذا كان سعر الفائدة أكبر من الكفاية الحدية لرأس المال. 

                                                 

 (. 42( المرجع السابق ، ص)1)
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 تقنين أو ترشيد االئتمان المحلي: (10)

لمشدددروعات أو إن عددددم أو نقدددص تطدددوير أسدددواق المدددال ) وخاصدددة أدوات حقدددوق الملكيدددة( تجعدددل ا
الشددركات تعتمددد بدرجددة كبيددرة علددى االئتمددان المصددرفي لدديس فقددط الحتياجددات رأس المددال التشددغيلي ولكددن 

 أيضًا الحتياجات التمويل طويل األجل )التراكم الرأسمالي(.
وفدددي االقتصدددادات حيدددث أسدددعار الفائددددة تتحددددد بدددالقرارات اإلداريدددة ) ممدددا يندددتج عنددده أسدددعار فائددددة 

فإن ذلك يسدفر عدن وجدود طلدب زائدد علدى االئتمدان المصدرفي ممدا يددفع المصدارف لتقندين  حقيقية سالبة(،
 منح القروض. 

ونظرًا لما تعاني منه المصارف في نقص فدي المعلومدات بجدودة المشدروعات، فدإن تقندين االئتمدان 
 المصرفي قد يكون سياسة داخلية للمصارف. 

صددرفي المتاحددة ولدديس أسددعار الفائدددة هددي المحدددد وفددي هددذه الحالددة يجددب اعتبددار كميددة االئتمددان الم
 لالستثمار.

 مدى توافر النقد األجنبي: (11)

 ،مددن المعلددوم أن السددلع الرأسددمالية التددي تحتاجهددا االقتصددادات غالبددًا مددا يددتم اسددتيرادها مددن الخددارج
تدوفرًا كنتيجدة حًا أو ماالنقد األجنبي لسداد ثمن هذه الواردات الذي ربما ال يكون مت إلىوبذلك تنشأ الحاجة 

الخددددتالالت ميددددزان المدددددفوعات أو بسددددبب األولويددددات االقتصددددادية أو الضددددروريات بمددددا يددددؤثر علددددى القددددرار 
 االستثماري.

 سعر الصرف الحقيقي: (12)

 إلددىيدؤثر سدعر الصددرف الحقيقدي )الدذي يددتم قياسده بسدعر السددلع غيدر القابلدة للتجددارة الدوليدة نسدبة 
 الخاص من خالل قناتي العرض والطلب. االستثماري سعر السلع القابلة للتجارة الدولية( ف

 عدم االستقرار االقتصادي: (13)

مددن خاللهددا،  االسددتثمارهنالددك العديددد مددن القنددوات التددي يمكددن )لعدددم االسددتقرار االقتصددادي( أن تددؤثر علددى 
 .االستثمارحيث تتسم هذه الفترة من عدم االستقرار بارتفاع معدالت التضخم مما يثبط 

 ه المعدالت المرتفعة سلبًا على الربحية المتوقعة.كما تؤثر هذ 
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 تأثير عبء الدين الخارجي: (14)

النددداتج المحلدددي اإلجمدددالي ) أو نسدددبة خدمدددة الددددين الخدددارجي مدددن  إلدددىنسدددبة الددددين الخدددارجي  ارتفددداعيدددؤثر 
مددن خددالل قنددوات متعددددة، حيددث أن اسددتخدام المددوارد  االسددتثمارالصددادرات السددلعية والخدميددة( سددلبًا علددى 

 الخاص. االستثمارالحكومي يزاحم  االستثمارخدمة الدين العام ربما يجعل ل
كمددا أن ارتفدداع نسددبة الدددين الخددارجي ربمددا يدددفع الكيانددات االقتصددادية المحليددة إلددى تحويددل رؤوس 
األموال للخارج بداًل من ادخارها محليًا ، ويرجع ذلك للتخوف من االلتزامات الضريبية مستقباًل لخدمدة هدذا 

 دين.ال
إضافة لذلك ، فإن ارتفاع أعباء الدين الخارجي يثدبط االسدتثمار األجنبدي المباشدر، وذلدك باحتمدال 
لجددوء الحكومددة إلددى فددرض قيددود علددى سددداد االلتزامددات الخارجيددة ) بمددا فددي ذلددك دخددل االسددتثمار األجنبددي 

 (1) المباشر(.

                                                 

ة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول سل( المعهد العربي للتخطيط، اقتصاديات االستثمار ) النظريات والمحددات(، سل1)
 (.17-15، السنة السادسة، ص)(67)(، العدد 2007العربية، الكويت )
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 ماهية البطالة المبحث الثالث:

الدراهن إحددى المشدكالت األساسدية التدي تواجده معظدم دول العدالم بداختالف تمثل قضية البطالدة فدي الوقدت 
مستويات تقدمها وأنظمتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وذلك ألن البطالة ال تقتصر أضدرارها علدى 
الجانب االقتصادي فحسب، بل تتعداه إلى نتائج وأضرار تنعكس على الجانب الصدحي والنفسدي التدي تحدد 

 قدرات الفرد واستعداداته البدنية. وتشل 
كما تلحق أعباء كثيرة بأسرته ذويه، إضافة إلى ما يترتب من مسئولية وتحدي كبيدر ينتظدر الدولدة 
مددن أعبددداء ماليددة باهظدددة. فلدددم تعددد البطالدددة مشدددكلة العددالم الثالدددث فحسددب، بدددل أصدددبحت واحدددة مدددن أخطدددر 

 مشاكل الدول المتقدمة.
االقتصادية التي تواجه الدول الغنية المتقدمة والنامية علدى حدد سدواء  لعل أهم وأبرز سمات األزمة

هي تفاقم مشكلة البطالة. أي التزايد المستمر المضطرد في عدد األفراد القادرين علدى العمدل والدراغبين فيده 
والبدددداحثين عندددده دون أن يعثددددروا عليدددده وحسددددب رغبددددتهم اآلنيددددة. كمددددا تكتسددددب البطالددددة خطورتهددددا مددددن عدددددة 

 رات، أهمها:اعتبا
وبالتددالي فإنهددا يمكددن أن  ،أن البطالددة تمثددل جددزءًا غيددر مسددتقل مددن الطاقددة اإلنتاجيددة للمجتمددع (1)

 منتجات )طاقات( محصورة يخسرها المجتمع. إلىتترجم 

أن عنصددر العمددل يختلددف عددن بقيددة عناصددر اإلنتدداج األخددرى فددي صددفته اإلنسددانية، فدداآلالت  (2)
أن تترك دون استغالل . لكدن العامدل يشدعر  يفيدها الالتي ال يمكن أن تترك عاطلة، األرض 

 باإلحباط إذا لم يجد له دورًا في عجلة اإلنتاج.

أن العمل وإن كان أحد وسائل اإلنتاج، إال أنه الهدف من هذا اإلنتاج. فالهدف من أي نشداط  (3)
 اقتصادي هو تحقيق الرفاهية المادية لإلنسان.

السياسدية واالجتماعيدة التدي ال يمكدن إهمالهدا. فالبطالدة أن البطالة لها من اآلثدار االقتصدادية و  (4)
تشدكل السدبب الدرئيس لمعظدم األمدراض االجتماعيدة فددي أي مجتمدع. كمدا أنهدا قدد تمثدل تهديدددًا 
واضددحًا علددى االسددتقرار السياسددي والتددرابط االجتمدداعي، فلدديس هندداك مددا هددو أخطددر علددى أي 

 ن هؤالء العاطلين متعلمة. مجتمع من وجود البطالة سوى أن تكون نسبة كبيرة م

وهذه هي إحدى سمات مشكلة البطالة في الوقت الحاضر ، حيدث تتفشدى البطالدة بدين المتعلمدين  
 أو على األقل تكون أكثر وضوحًا بينهم.
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  Unemployment Concept المطلب األول : مفهوم البطالة
تددي ال تددزال تلقددى عنددد محاولددة البطالددة واحدددة مددن المصددطلحات االجتماعيددة االقتصددادية المعقدددة ال

معهددا القددول أن تعريفددًا جامعددًا مانعددًا لهددا مددن التعريددف بهددا الكثيددر مددن الخددالف، وإلددى الدرجددة التددي يمكددن 
 الصعب الوصول إليه.

ولعل عدم االتفاق قد أتى أساسًا من اختالف الرؤى بين مفكري هذا المجال في أمور كثيدرة تتعلدق 
رى مثددل العمالددة، التعطددل، وأنددواع البطالددة، وغيددر ذلددك مددن المقددوالت التددي أصدداًل بتددوجههم نحددو مفدداهيم أخدد

 تدخل في صلب المشكلة.
 المدلول اللغوي للبطالة (1-1)

ُبطددال، وُبطددواًل، وبطالنددًا ذهددب ضددياعًا. ويقددال ب طددل دم القتيددل،  –البطالددة فددي اللغددة: ب طددل  الشدديء 
 (1).ة العامل إذا تعطلوذهب دمه ُبطال : إذا قتل ولم يأخذ له ثاٌر أو دية وبطال

ددياعًا وخسددرًا، فهددو اللسددان)كمددا جدداء فددي  ( ب طددل  الشدديء ي ْبُطددل ُبْطدداًل وُبُطددواًل ، وُبْطال نددًا : ذهددب ض 
 باطل، وأْبط له.

، واالسدددم الب طدددل.  رًا. وب طدددل فدددي حديثددده ب ط الدددة وأ بطدددل بمعندددى ه دددز ل  مدددُه ُبطددداًل أي ه دددد  ويقدددال ذهدددب د 
 (2)أباطيل.والباطل نقيض الحق، والجمع 

فددي نفددس اإلطددار، حيددث يددذكر أيضددًا أنهددا قددد اشددتقت مددن بطددل  الرائددد( المعدداني فددي )وتدددور هددذه 
 (3)وبطيل، وتعني عدم توافر العمل للراغبين فيه والقادرين عليه.

 ، يمكن أن يلخص المعنى اللغوي على أنه :فعلى هذا األساس
o .إهمال المهمات والتعطل والكسل 

o د له عماًل.تعطل العامل ولم يج 

 المدلول الفقهي للبطالة: (1-2)

مشدكلة البطالدة، وبيندت مفهومهدا وطدرق الوقايدة منهدا ومنهداج  إلىفطنت الشريعة اإلسالمية الغراء 
اإلسدالم علدى العمدل والكسدب ونهدى عدن البطالدة . فلقد حث لالحد منها في إطار دقيق عزَّ أن نجد له مثي

هريددرة ) ألن يغدددو أحدددكم فيحتطددب علددى ظهددره، فيتصدددق مندده، بقولدده صددلى هللا عليدده وسددلم فيمددا رواه أبددو 

                                                 

 (.63، ص)مرجع سابق( ، 1( المعجم الوجيز ج )1)

 (.56،ص ) مرجع سابق(، 11( ابن منظور  ج)2)

 (.336(، ص)5(، ط)1986( د. جبران مسعود، الرائد، دار العلم للماليين، بيروت )3)
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فيستغنى به عن الناس خيٌر من أن يسأل رجاًل أعطاه أو منعه ذلدك، فدإن اليدد العليدا خيدر مدن اليدد السدفلى 
 (1) وابدأ بمن تعول (.

 فالبطالة في الفقه اإلسالمي هي ) العجز عن الكسب(، وهذا العجدز إمدا أن يكدون ذاتيدًا كالصدغر،
أو األنوثددددة أو الشدددديخوخة أو المددددرض. أو غيددددر ذاتددددي كاالشددددتغال بتحصدددديل العلددددم، وكددددذا العامددددل الددددذي ال 
يستطيع تدبير معيشة بالوسائل المشروعة المعتادة، أو الغني الذي يملك مااًل وال يستطيع تشغيله. بينما ال 

 (2)يعتبر التفرغ للعبادة من العجز.
 المدلول االقتصادي للبطالة: (1-3)

) ظاهرة اجتماعية تعبر عن العمالة الناقصة وتتجسدد :البطالة في المدلول االقتصادي بأنهاتعرف 
وتقدوم هدذه الظداهرة علدى كدون الشدريحة مدن السدكان القدادرين علدى .في التفاوت بين سوق العمل واإلنتاج( 

 (3).العمل ال تجد عماًل لها
علددى العمددل وراغبددًا فيدده وباحثددًا عندده،  كددذلك تعددرف بأنهددا :) الحالددة التددي يكددون فيهددا الشددخص قددادراً 

ويقبل به عند األجر السائد لكنه ال يجده( ، وتعني البطالة بهذا المفهوم وجود طاقة فائضة واستخدام غيدر 
 (4)كامل للموارد المتاحة.

، فقد عرفت البطالة بأنها :) لفظ يشمل كل األشخاص العداطلين (ILO)أما منظمة العمل الدولية 
م اسددتعدادهم التددام لدده والقيددام بالبحددث عندده بددأجر أو لحسددابهم الخدداص وبلغددوا مددن السددن مددا عددن العمددل رغدد

 (5) يؤهلهم للكسب واإلنتاج (.
، قددددد عرفددددت البطالددددة بأنهددددا : )التددددي تشددددير إلددددى (UNO)كددددذلك نجددددد أن منظمددددة األمددددم المتحدددددة 

الخاص ولكنهم جداهزون األشخاص فوق سن محددة ليسوا في وظيفة مدفوعة األجر، وال يعملون لحسابهم 
 (6)للعمل واتخذوا خطوات معينة سعيًا وراء التوظيف المدفوع األجر أو العمل لحسابهم الخاص(.

 (1)وبشكل عام، يمكن القول بأن الشخص عاطل عن العمل إذا توفر فيه شرطان.
                                                 

(، 679( الترمذي )أبو عيسى محمد بن عيسى(، الجامع الصحيح  ) باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث رقم )1)
 (.226)، ص(1هد،ط)1356مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، : احمد شاكر وآخرون تحقيق

 (.9(، ص)1، ط)م(2005( د. سامر مظهر قطعنجي، مشكلة البطالة وعالجها في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت )2)

 (.92(، ص)1(، ط)1995( خليل أحمد خليل، قاموس المصطلحات االجتماعية، دار الفكر اللبناني، بيروت )3)

دار الكتاب اللبناني، بيروت  –تاب العربي، القاهرة ( أحمد زكى بدوي، معجم المصطلحات االقتصادية، دار الك4)
 (.295، )د.ط(، ص)م(1985)

)5 ( Inter National Labor office (ILO). Year book of statistics, Geneva, p(17). 

 .(48(، ص)1، ط)م(2000( جمال عيسى السراحنة، مشكلة البطالة وعالجها، اليمامة للنشر، دمشق ، بيروت )6)
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 الشرط األول : القدرة على العمل.
 الشرط الثاني: البحث عن العمل.

 واع البطالة المطلب الثاني : أن

لددم تعددد البطالددة فددي تعريفاتهددا ومفهومهددا االقتصددادي تقتصددر فقددط علددى أن تعريددف العاطددل عددن العمددل هددو 
الشددخص الفاقددد للعمددل. بددل تجدداوز مفهددوم البطالددة إلددى مسددتويات أوسددع وأكثددر شددموليًة، بحيددث تددم تصددنيف 

 لي:أنواع عديدة من البطالة وإدخالها ضمن تعريفات البطالة. و تصنف كالتا
 ( من حيث إرادة العاطل2-1)

وُيدؤثر أن يعديش دون  ،: هي بطالة مدن يقددر علدى العمدل وال يوجدد مدانع لدذلك البطالة االختيارية (1)
وأيضدًا المتسدولين وبطالدة . عمل مع وجود فرص عمل في المجتمع، مثل ادعاء التوكل والتفرغ للعبادة 

 (2) .(Voluntary Unemploymentهؤالء اختيارية )

: ُتعدددرف البطالدددة اإلجباريدددة أيضدددًا  (Involuntary Unemployment) .بطالـــة اإلجباريـــةال  (2)
، و تكددون عندددما يضددطر أو يجبددر العامددل (Obligatory Unemployment)بالبطالددة االضددطرارية 

علددى تددرك عملدده بسددبب أو آلخددر، كددأن يعلددن مشددروع عددن إفالسدده مددثاًل، أو يغلددق أحددد المصددانع أبوابدده 
املين فيددده أو بعضدددهم بغيدددر إرادتهدددم. حيددث يتعطدددل فيددده العامدددل بشدددكل جبدددري، وهدددي ويسددتغني عدددن العددد

تحدددث عددن طريددق تسددريح العدداملين بشددكل قسددري، رغددم أن العامددل يكددون راغبددًا فددي العمددل وقددادرًا عليدده 
  وقاباًل لمستوى األجر السائد.

لبلدددددان وهددددذا النددددوع مددددن البطالددددة يسددددود بشددددكل واضددددح فددددي مراحددددل الكسدددداد الدددددوري وخاصددددة فددددي ا
 (3).الصناعية، وقد تكون البطالة احتكاكية أو هيكلية

 ( من حيث الظهور والخفاء2-2)

ــــــة الســــــا (1)           يعددددددرف هددددددذا النددددددوع بالبطالددددددة الظدددددداهرة أو البطالددددددة المسددددددجلة رة أو الصــــــريحة:فالبطال
(Registered Unemployment) ويقصد بها حالدة التعطدل الكلدي الظداهر الدذي يعداني منهدا جدزء ،

                                                                                                                                                         

 (.237(، ص)1، ط)م(2000رة للنشر، عمان )يفى سلمان وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار المس( مصط1)

، العدد )الثامن(، م(1994( سهير عبد العال، البطالة من منظور إسالمي، مجلة األزهر للبحوث اإلسالمية، القاهرة )2)
 (.116ص)

(، 226مشكالت العصر( ، سلسلة عالم المعرفة، العدد ) ( د. رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة )تحليل ألخطر3)
 (.34، ص)م(1998مطابع الرسالة، الكويت )
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ادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند قن قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من األفراد الم
 مستوى األجر السائد دون جدوى. لذلك هم في حالة تعطل كامل، وال يمارسون أي عمل.

طالدة والبطالة السافرة رغم اختالف مسمياتها، يمكن أن تكون بطالة احتكاكية أو بطالة هيكليدة، وب
 (1)دورية، ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة الظروف السائدة باالقتصاد القومي.

  Disguised Unemploymentالبطالة المقنعة  (2)

أو أداء مجموعدة لعمدل يمكدن أن ،وهي التي تحدث عنددما يدؤدي عامدل مدا عمدل  دون مسدتوى مؤهالتده 
 ُيدى ويتقن بعدد  أقل منهم.

نها تعيين بعض األشخاص في وظائف ال تعود بفائدة إنتاجية من ورائها، فالعمل وهناك من رأى أ
الددذي ينجددزه خمسددة أفددراد يوكددل إلددى عشددرة. أو خلددق فددرص عمددل روتينيددة ال يجددد فيهددا اإلنسددان قدراتدده 

 (2)وخبراته.
 ( من حيث توقيت البطالة2-3)

 Unemployment Cyclical البطالة الدورية (1)

لبددات االقتصددادية التددي يعدداني منهددا االقتصدداد الددوطني، ممثلددة فددي فتددرات قن التهددي البطالددة الناشددئة عدد
الرواج والكساد. أي أنها تتأثر بحركة االقتصاد القومي والتغيرات التي تحدث فيه. فقد يختفي هذا النوع 

  .من البطالة في حالة الرواج االقتصادي حيث يقترب االقتصاد من التشغيل الكامل
حالة الركود والتدهور االقتصادي حيدث تتنداقص مبيعدات قطداع األعمدال ويدنكمش بينما يظهر في 

 الناتج القومي اإلجمالي ويحدث تناقص في الطلب على المستوى الكلي.
وهدي التدي تصديب العمدال بسدبب الطبيعدة :  Seasonal Unemploymentالبطالة الموسمية  (2)

زراعة، الصناعة، البناء، ...الخ. وهي ناشئة عن لذين يعملون فيه مثل اللالموسمية للنشاط االقتصادي 
 التقلبات الموسمية التي تصيب بعض النشاطات االقتصادية ذات الطبيعة الموسمية.

  (partial Unemployment )البطالة الجزئية  (3)

ة رغم التداخل الكائن بين البطالدة الموسدمية والبطالدة الجزئيدة، فدإن األخيدرة توجدد إذا كاندت القدوى العاملد
المتاحدددة غيدددر مسدددتخدمة اسدددتخدامًا تامدددًا، أي أن يعمدددل األفدددراد سددداعات عمدددل أقدددل مدددن سددداعات العمدددل 

                                                 

 (.33(المرجع السابق، ص)1)

 (.56، ص) (1)ط، ، م(1996( ، النسر الذهبي للطباعة والنشر، الدوحة )1( نبيل حشاد، قضايا معاصرة ج)2)
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غيددر أن االخددتالف بددين البطالددة الموسددمية والبطالددة الجزئيددة يكمددن فددي أن البطالددة . المعتددادة أو العاديددة
 (1)ًا في فترة أخرى.الموسمية تكون فيها عمالة كاملة في فترة من الفترات )السنوية( وال عمالة إطالق

 ( من حيث تأثير السوق2-4)

  Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكية  (1)

هي البطالة التدي تحددث بسدبب التدنقالت المسدتمرة للعداملين بدين المنداطق والمهدن المختلفدة عدن تغيدرات 
تاحدة. وهدي تحددث ع العمال المؤهلين العاطلين بااللتحاق بفرص العمدل المنفي االقتصاد الوطني، ويمت

نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فدرص العمدل وأصدحاب األعمدال، كمدا تكدون بحسدب 
 (2).الوقت الذي يقضيه الباحثون عن العمل

وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلدى منطقدة أخدرى أو إقلديم جغرافدي آخدر، 
بدددالخروج إلدددى سدددوق العمدددل بعدددد أن تجددداوزت مرحلدددة تربيدددة أطفالهدددا  أو عنددددما تقدددرر ربدددة المندددزل مدددثالً 

 ورعايتهم. 
ويفسر هذا النوع البطالة استمرار بعض العمال في التعطل رغم تدوفر فدرص عمدل تناسدبهم مثدل ، 
صددغار السددن وخريجددي الجامعددات ...الددخ. حيددث يمكددن أن تحدددد األسددباب التددي تددؤدي إلددى ظهددور هددذا 

 (3)يلي:النوع من البطالة فيما 
 المهارة والخبرة الالزمة لتأدية العمل المتاح. إلىاالفتقار  (أ)

 صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل والتخصص الدقيق.  (ب)

)ج( التغيدددر المسدددتمر فدددي بيئدددة األعمدددال والمهدددن المختلفدددة، األمدددر الدددذي يتطلدددب اكتسددداب مهدددارات 
 متنوعة ومتجددة باستمرار.

 Structural Unemploymentالبطالة الهيكلية ( 2)

كحددوث  –ذلدك الندوع مدن البطالدة الناشدئ عدن تغيدرات هيكليدة فدي االقتصداد  إلىتشير البطالة الهيكلية 
الخاصددة باإلنتدداج. تغيددر جددوهري طويددل األجددل فددي الطلددب، أو حدددوث تغيددرات فددي العوامددل التكنولوجيددة 

                                                 

 1998الرياض  ريمة في الوطن العربي، أكاديمية نايف للعلوم األمنية،ي وآخرون، البطالة وعالقتها بالجت( د. أحمد حوي1)
 (.24، ص)

 .(202، ص)مرجع سابق ، ريجارد ستروب،ني( جيمس جوارتي2)

(، 1، ط)م(2003، مقدمة في االقتصاد الكلي، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن )ةودم( بشير الدباغ، عبد الجبار الجر 3)
 (391ص)
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مدع متطلبدات الوظدائف الشداغرة ،مثدل  بحيث تصدبح مدؤهالت األفدراد العداطلين عدن العمدل غيدر متوافقدة 
 بطالة عمال الفحم نتيجة نقص الطلب على الفحم.

و هذا النوع يميل إلى أن يستمر طوياًل، حيث أنه يصيب غالبًا المناطق التي توجدد فيهدا منداطق  
الفحددم )المندداجم( وبددذلك تتضددرر هددذه المندداطق فددي مجموعهددا، ويكددون مددن الصددعب انتقددال العمددل إلددى 

خدددرى. كمدددا أن تخصصدددهم لددديس مدددن الندددوع الدددذي يسددداعد بسدددهولة علدددى االنتقدددال إلدددى أعمدددال منددداطق أ
 (1)أخرى.

ويمكن مالحظدة أن البطالدة االحتكاكيدة والهيكليدة تتفقدان فدي أن عددد الوظدائف الشداغرة قدد يسداوي 
ع عدددد المتعطلددين مددع فددارق واحددد، هددو أندده فددي حالددة البطالددة االحتكاكيددة قددد تتفددق الوظددائف الشدداغرة مدد

 التخصصات العاطلة، في حين في حالة البطالة الهيكلية ال يوجد هنالك اتفاق.
  Technical Unemploymentالبطالة التكنولوجية )الفنية( ( 3)

 .وتنتج عن استبدال اليد العاملة بالتقدم التكنولوجي، أي الميكنة
 المطلب الثالث : أسباب البطالة وأثارها

لمعظدم األمدراض االجتماعيدة فدي أي مجتمدع، كمدا أنهدا تمثدل تهديددًا واضدحًا تشكل البطالة السدبب الدرئيس 
 على االستقرار السياسي والترابط االجتماعي، وقد كان ظهورها نتيجة ألسباب عديدة.

 ( أسباب البطالة3-1)

قد ترجع أسباب البطالة إلى ظروف اقتصادية وليس لمرض أو عجز، وقد ترجع إلى عدم المرونة 
ليددد العاملددة ) أي لعدددم كفدداءة اليددد العاملددة(. كمددا قددد ترجددع إلددى التغيددر فددي الهيكددل االقتصددادي أو الكافيددة ل

 التكنولوجي، فقد ينهار فرع من فروع الصناعة فيصبح العمال بدون عمل. 
ويمكدن أن تكدون البطالددة ناشدئة عدن أزمددة اقتصدادية تشددمل االختصاصدات ككدل ، وهددذا أخطدر مددا 

 يصيبها.
 ذلك يمكن تقسيمها إلى أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية :و بناءًا على 

 األسباب االقتصادية:(3-1-1)

 و اإلزاحة األولية للعمال )البطالة عامدة، إلىيعد العامل األساسي المفضي  ( التقدم التكنولوجي:1)
جيا وارتفاع البطالة الهيكلية خاصة(، بحيث يمكن القول أن هناك تناسبًا طرديًا بين استخدام التكنولو 

                                                 

زيز هيكل، موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ( عبد الع1)
 .(340(، ص)2(، ط)1980)
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فالعمليدددات  معددددالت البطالدددة، وأنددده كلمدددا زادت سدددرعة التغيدددر التكنولدددوجي كلمدددا زادت نسدددبة البطالدددة.
ماعية، أو حتى تجارية أو خدميدة( قدد أصدبح يتزايدد اعتمادهدا علدى اإلنتاجية) صناعية كانت أو اجت

، لكن يظل هدو  اإلنسان اآلالت. وبطبيعة الحال، فكلما زاد االعتماد على اآلالت قل االعتماد على
 (1) العقل المحرك لهذه اآللة أو تلك .

( لجددوء الكثيدددر مدددن الحكومدددات الرأسدددمالية إلدددى انتهدداج سياسدددات انكماشدددية، فكدددان طبيعيدددًا أن يدددتم 2)
بحجددم اإلنفدداق العددام الجدداري االسددتثماري فددي مختلدددف المجدداالت. وكددان مددن نتيجددة هددذه السياسدددات 

 (2)انخفاض الطلب على العمالة.
 ( كنز المال وحبسه عن االستثمار واإلنتاج، باإلضافة إلى االحتكار.3)
( توظيف بعض الشباب في أعمال وأشغال شداقة مؤقتدة ال تحتداج لخبدرات ، وبدأجور متدنيدة جددًا 4)

 ال تحقق أي هدف وال تزيد من خبراته فتظل مشكلة البطالة قائمة.
التوسع في أماكن اإلنتاج مما يحد من احتياج  ( عدم تحديث وتطوير أساليب وطرق العمل وعدم5)

 العمل للعمالة.
( اضددطراب التددوازن االقتصددادي الددذي يددنجم عندده تغييددر يطددرأ علددى حركددة االسددتثمار، فددإذا حدددث 5)

الددرواج تبدددو ظدداهرة النشدداط فددي الصددناعات اإلنتاجيددة جليددة وذلددك الرتفدداع أثمددان الخدددمات والمددواد 
نده أثنداء الكسداد تهدبط حركدة األعمدال وتدنخفض األثمدان، فيدؤدي إلدى األولية لتلك الصناعات. كمدا أ

 (3)االستغناء عن عدد من العمال فتتفشى البطالة.
( التغيرات المفاجئة في اإلنفاق على الدفاع، وأوجه اإلنفاق الحكدومي األخدرى، بينمدا يالحدظ أنهدا 6)

تج عنهدا فدائض عدرض وبطالدة فدي كثيرًا ما تشجع الطلب وتزيد فرص العمل في مجال  مدا، بينمدا يند
 مجال آخر.

كمددا أن العوامددل التنظيميددة مثددل قددوانين الحددد األدنددى لألجددور تضددعف دوافددع وحدددات قطدداع 
األعمدددددال لتدددددوفير فدددددرص العمدددددل والتددددددريب الدددددذي يتطلدددددب تحسدددددين فدددددرص العمدددددل المتاحدددددة والعمدددددال 

 (4)الموجودين، وهذا بدوره يسبب بطالة هيكلية.

                                                 

 (.95، ص)مرجع سابق( د. أحمد حويتي وآخرون، 1)

 (.55، ص)مرجع سابق( جمال عيسى السراحنة، 2)

 (.97( المرجع السابق، ص)3)

 (.63، )د.ط (، ص)م(2003قتصاد الجديد، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر )( محفوظ بن عصمان، مدخل في اال4)
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جانددب االجتمدداعي، ممددا يددؤدي إلددى االكتظدداظ بمواقددع العمددل، وبالتددالي عدددم ( سياسددة الحكومددة بال7)
قدددرة القطاعددات االقتصددادية علددى اسددتيعاب هددذه العمالددة التددي تشددكل عبئددًا إضددافيًا يددؤثر سددلبًا علددى 

 مردودية المؤسسة باعتباره يضخم التكاليف. وهذا سبب يؤدي إلى حدوث البطالة المقنعة.
 :عيةاألسباب االجتما (3-1-2)

 بالنسبة لألسباب االجتماعية فهي كثيرة، ويمكن إجمالها فيما يلي:
تفداقم مشدكلة  إلىمعدالت النمو السكاني يؤدي  ارتفاعمعدالت النمو السكاني. حيث أن  ( ارتفاع1)

 إلى نمو قوة العمل بمعدالت أكبر.البطالة. كما أن ارتفاعهم بمعدالت كبيرة يؤدي 
العنايدددة بالجاندددب االجتمددداعي بالقددددر المناسدددب وتراجدددع معددددالت األداء  ( فشدددل بدددرامج التنميدددة فدددي2)

 االقتصادي. 
وتراجع قدرة القوانين المحفزة علدى االسدتثمار فدي توليدد فرصدة العمدل بالقددر الكدافي، إضدافة إلدى 

 تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة والمرافق العامة.
 في بعض الدول. ( األمية وتدني المستوى التعليمي3)
 ( عدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.4)
( الهجددرة )وخاصددة إلددى الدددول البتروليددة( والتددي أدت إلددى اتجدداه قطاعددات كبيددرة مددن العدداملين فددي 5)

 الحرف األولية إلى إهمال قطاعاتهم مما أدى إلى نقص اإلنتاج، ومشكالت في توزيع السكان.
ر ممارسات التسلط الطبقي والبقاء لألقوى، فالمنتج يريد تخفيض تكداليف اإلنتداج المرتفعدة ( ظهو 6)

 بسبب إضافة )الفائدة أو الربح( إليها.
( رفدع سدن التقاعدد: إذ كدان تشدغيل صدغار السدن يرفددع معددالت البطالدة مدن أسدفل، فدإن رفدع سددن 7)

ي ظدل ارتفداع متوسدطات األعمدار فدي التقاعد يرفع بدوره تلك المعدالت ولكدن مدن أعلدى، وخاصدة فد
بعددددض الدددددول نتيجددددة الرتفدددداع معدددددالت الدددددخول وتحسددددن مسددددتوى المعيشددددة ) اإلسددددكانية والغذائيددددة 

 (1)والصحية والبيئية والتعليمية والتوعوية ( فيها.
 ثار البطالةآ( 3-2)

عور ال تعني البطالة فقط حرمدان الشدخص مدن مصددر معيشدته، إنمدا تعندي أيضدًا حرمانده مدن الشد
بجدددوى وجددوده )والعيدداذة بددالِل(. وإذا كددان المسددتقر عليدده أن العمددل حددق وواجددب وشددرف وحيدداة وكيددان، فددإن 

                                                 

 (.109، ص)مرجع سابق( د. أحمد حويتي وآخرون، 1)
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العاطدددل يكدددون مدددن هدددذا المنطلدددق مجدددردًا مدددن هدددذا الحدددق وذاك الشدددرف وأال تتددداح لددده الفرصدددة ألداء واجبددده 
 اإلنساني االجتماعي واألخالقي ليكون على هامش الحياة فاقد لهذا الكيان.

ا أن البطالة تؤدي إلى وجود الصراع االجتماعي، سواء كان بين األفراد أنفسهم بعضهم البعض كم
أو بين فئات وأخرى. كما تؤدي إلى توسيع الهوة بين الفئدات االجتماعيدة وتزيدد مدن المسدافة بيدنهم، ووجدود 

يقيم أودهدم. وهندا  فاصل بين من يعملون ويكسبون قوت حياتهم ومن ال يعملون وال يكسبون وال يجدون ما
 تكون التربة صالحة لنمو الحق االجتماعي الذي يهدد الوحدة االجتماعية ذاتها.

فددإذا مددا أخددذنا تلددك العموميددات فددي اعتبارنددا وتددم االتجدداه إلددى بيددان اآلثددار المحددددة التددي تددنجم عددن 
قددد أجمعددت علددى أثددار البطالددة، فنجددد أندده رغددم كثرتهددا إال أن الغالبيددة العظمددى مددن المهتمددين بهددذا المجددال 

 بعينها.
 االقتصادية للبطالة: (اآلثار3-2-1)

للبطالة تأثير واضح على حجدم الددخل، وعلدى توزيعده. ويظهدر األول مدن التغيدر فدي النداتج         
 إلددىأمددا تددأثيره علددى الثدداني فيتمثدل فددي أن يتغيددر مسددتوى التشددغيل الدذي مددن شددأنه أن يددؤدي  .الفعلدي
 :اآلثارنفس االتجاه. ومن بين هذه ى األجور في ستو تغير م

البطالة ضياع حقيقي للموارد االقتصادية. فهي فقدان حقيقي للسلع والخدمات التدي كدان يمكدن  (1)
وحتددى حينمددا يتدداح لهددؤالء المتعطلددين فرصددًا للعمددل ويصددبح لهددم  .إنتاجهددا بواسددطة العمددال المتعطلددين

 (1).دث خالل فترة البطالةإنتاج، فإن عملهم هذا وإنتاجهم لن يعوض الفاقد الذي ح
هندداك خسددارة تترتددب علددى بطالددة العمددال المهددرة ومتوسددطي المهددارة فيمددا تطددول فتددرة بطددالتهم.  (2)

وتشمل الخسارة في فقدانهم التددريبي لمهداراتهم أو خبدراتهم. فمدن المعدروف أن المهدارة والخبدرة تحفدظ 
فنددون إنتاجيددة أحدددثت خددالل  خصوصددًا كلمددا تعددرض العامددل لمواجهددة، باالسددتخدام وتنمددو بعددد ذلددك 

 عمله.
تبديد أموال الدولة من خالل تخصيص جانب من مواردها لإلنفداق علدى االحتياجدات األساسدية  (3)

للمتعطلددين، فالحكومددات تجددد نفسددها مواجهددة بمشددكلة اجتماعيددة وسياسددية خطيددرة كلمددا وجدددوا بعددض 
 المتعطلين الذي فقدوا مصادر دخلهم ولعائلتهم احتياجات أساسية.

ومددن هنددا البددد مددن تددوفير اإلعانددات الضددرورية عددن طريددق الميزانيددة العامددة والتددي كددان مددن          
 (1)الممكن أن تذهب هذه اإلعانات لبناء مستشفيات أو طرق أو مدارس.

                                                 

 (.305، )د.ط(، ص)م(1997( د. عبد الرحمن يسري، النظرية االقتصادية الكلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية )1)
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 االجتماعية للبطالة: (اآلثار3-2-2)

لمجتمدع بشدكل وعلدى ا ،ثار عديدة تترك بصماتها على الشباب واألسر بشكل خاصأللبطالة        
فالبطالدددة ال تدددؤثر علدددى  .فالعمدددل مدددن األمدددور الضدددرورية واألساسدددية لحيددداة البشدددر والسدددتقرارهم .عدددام

 ما يلي: اآلثاراقتصاد البلد فحسب، بل تؤثر سلبًا على فئات المجتمع كافة. ومن هذه 
ت الجريمة واالنحراف: إن عدم حصدول الشداب علدى األجدر المناسدب للمعيشدة أو لتحقيدق الدذا  (1)

الجريمددة واالنحددراف والسددرقة والنصددب واالحتيددال لكددي يحقددق مددا يريددده سددواء المددال أو  إلددىيددؤدي بدده 
معددددالت البطالدددة ممدددا يهددددد االسدددتقرار االجتمددداعي  ارتفددداعالدددذات. وهدددذا المعددددل يرتفدددع فدددي أوقدددات 

 (2).للمجتمع
فًا محددددًا، التطددرف والعنددف لكوندده ال يجددد لنفسدده هددد إلددىالتطددرف والعنددف: يلجددأ بعددض الشددباب  (2)

وألنددده ضدددعيف بالنسدددبة لتلدددك الجماعدددات المتطرفدددة، فتكدددون بالتدددالي هدددذه الجماعدددات مصددديدة لهدددؤالء 
 الشباب.

تعاطي المخدرات: فمنهم من يجد أن الحل هو في تعاطي المخددرات، ألنهدا تبعدده عدن التفكيدر  (3)
 الجريمة واالنحراف. إلىفي المشكلة )عدم وجود العمل(، وبالتالي توصل الفرد 

الشددعور بعدددم االنتمدداء: وهددو شددعور الشدداب تجدداه البلددد الددذي يعدديش فيدده، ألنهددا ال تسددتطيع أن  (4)
 يستطيع أن يوفر له فرصة للعمل. آخرأي مجتمع  إلىتحقق له مصدرًا للعمل، وبالتالي ينتمي 

االغتراب: يعاني الشخص البطالة، فيقل دخله أو ينعدم، فال يسدتطيع إشدباع حاجاتده األساسدية  (5)
ويعيش الشعور بالحرمان والذل ويصاب باإلحبداط ويضدعف  – عن الكمالية بطبيعة الحال فضالً  –

انتمائدده لوطندده ومجتمعدده ويقددل والءه لدده ويغتددرب فددي وطندده. أو يهدداجر لدولددة أخددرى حيددث يددرى أن 
 هو الحل األمثل. آخرالعمل في بلد  

تدالي تحددث كدل هدذه التفكك األسري: وسببه الرئيس هدو عددم الحصدول علدى فرصدة عمدل، وبال (6)
وكلهدا ناتجدة عدن المشدكلة الرئيسدة وهدي البطالدة  .األبعاد السابقة والتدي تزيدد مدن المشدكالت األسدرية

الحالددة النفسددية لددرب األسددرة الددذي ينتظددر تخددرج ابندده بفددارغ الصددبر لمسدداعدته فددي  إلددىوالتددي تددؤدي 
 دون عمل. تحمل أعباء الحياة فينتهي بوجود اثنين إن لم يكن ثالثة من أبنائه

                                                                                                                                                         

ية، النظرية االقتصادية الكلية، الدار الجامعية للكتب، جامعة اإلسكندرية د عبد القادر محمد عبد القادر عط .ا( 1)
 (.317، ص)( د.ط)، م(1996)

 (.318(المرجع السابق، ص)2)
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التسددول: وهددو النتيجددة الحتميددة التددي يمكددن أن يصددل إليهددا الشددخص الددذي يعدداني مددن البطالددة  (7)
 نتيجة لصعوبة الظروف التي تمر به قهرًا وقسرًا.

 تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين مازالوا في مرحلة النمو النفسي. (8)
بمعندددى انفصدددال الشدددخص عدددن  :(Psycho-Social Isolation)العزلدددة النفسدددية االجتماعيدددة  (9)

)نظريدًا( تتهداوى،  ألنه يرى المعايير المتفدق عليهدا اجتماعيداً . مجتمعه وتراثه والعيش في شبه عزلة 
وهنددا يصددبح الشددخص يعدداني مددن  آخددر.فهددي فددي جانددب ومددا يحدددث علددى أرض الواقددع فددي جانددب 

 (1).االنفصام االجتماعي
هدي تلدك التدي تتعلدق باألشدخاص الدذين ال يملكدون وظدائف، من اآلثار االجتماعية أيضًا للبطالة، 

أو الذين كانوا يشتغلون في وظائف ثدم فقددوها وأصدبحوا متعطلدين يتعرضدون وعدائالتهم لتددهور أوضداعهم 
المعيشددية، ثددم تتدددهور أوضدداعهم االجتماعيددة وظددروفهم النفسددية حينمددا يضددطرون إلددى طلددب المعونددة مددن 

وقد يقع هؤالء في مشكالت معقددة نتيجدة االسدتدانة والرغبدة فدي إخفداء حقيقدة أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم. 
 أوضاعهم البائسة.

ومشاكل المتعطلين من الشباب قد تكون كبيرة بالرغم من أنهدم متعطلدون ألول مدرة، فحينمدا تطدول 
تمدددداد علددددى فتددددرة بطددددالتهم تبدددددأ آثددددار اليددددأس تنتددددابهم، يزيددددد شددددعورهم بعدددددم االرتيدددداح والقلددددق السددددتمرار االع

 (2)عائالتهم.
تشدددير الدراسدددات إلدددى أنددده يمكدددن للبطالدددة أن تدددؤثر فدددي إيمدددان األفدددراد وقنددداعتهم الشخصدددية بشدددرعية 

 االمتثال لألنظمة والمبادئ والقواعد السلوكية المألوفة في المجتمع.
يضددًا لدذلك فددإن البطالددة ال يقتصددر تأثيرهددا علددى تعزيدز الدافعيددة واالسددتعداد النحددراف، وإنمددا تعمددل أ

على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في االنحراف. ووفقًا لهذه القناعة واإليمان، فإن انتهاك األنظمة 
والمعددايير السددلوكية العامددة أو تجاوزهددا ال يعددد عمدداًل محظددورًا فددي نظددرهم، ألنهددم ليسددوا ملددزمين بقبولهددا أو 

 االمتثال لها.
إلددى أن الفقددر والبطالددة يؤديددان إلددى حالددة مددن شددعور  اتسدداقًا مددع هددذه النتددائج، تشددير دراسددة أخددرى 

الدددرفض والعدددداء تجددداه المجتمدددع وعددددم اإليمدددان بشدددرعية أنظمتددده واالمتثدددال لهدددا، ممدددا يدددؤدي إلدددى االنحدددراف 
 (1)والسلوك اإلجرامي، وبخاصة فيما يتعلق بجرائم االعتداء على النفس.

                                                 

 (.142، ص)مرجع سابق( د. أحمد حويتي وآخرون، 1)

 (.307( د. عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص)2)
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 السياسية للبطالة: (اآلثار3-2-3)

تحدددث عددن البطالددة وخاصددة فددي السددنوات األخيددرة عددن العالقددة بددين كثددرت المقدداالت التددي ت
. وال شدددك أن التنميدددة ومعددددالت البطالدددة المرتفعدددة  الحركدددات السياسدددية المتطرفدددة فدددي البلددددان الناميدددة

االقتصددادية تحتددداج إلدددى منددداخ يتسددم باالسدددتقرار االجتمددداعي والسياسدددي، ولددذلك فدددإن اآلثدددار الخطيدددرة 
عكير هذا المنداخ، سدوف تدؤدي أيضدًا إلدى عرقلدة عمليدة التنميدة فدي أي بلدد للبطالة التي تؤدي إلى ت

 (2)من بلدان العالم.
مددن أقددوى األسددباب التددي أدت إلددى ظهددور نقابددات  (Unemployment)كمددا تعتبددر مشددكلة البطالددة 

عددل العمددال التددي مددن ُاسسددها الدددفاع عددن حقددوقهم وحفددظ تأميندداتهم االجتماعيددة والصددحية والتعليميددة، ممددا ج
لهذه النقابات بعدًا سياسيًا حتى أصبحت نقابات العمال هي التي تسير سياسة الدولة في بعض الدول، بل 
أصددبحت هددي مددا يعتمددد عليدده المرشددحون لنيددل أعلددى األصددوات واإلمسدداك بزمددام األمددور. وبالتددالي كددان لهددا 

كومدات، وخدروج العمدال فدي السبب المباشر في القيام بعمليات سياسية رمزية، فأدت إلى إسدقاط بعدض الح
مظاهرات، والتعطل عن العمل ساعات وأيام بل وشهور، حتى يجبروا الحكومدة علدى الندزول عندد رغبدتهم، 

 (3)أو تنفيذ مطالبهم.
كما أن عمليات اإلنتاج والتوزيع تتأثر بنوعية الحكومة القائمدة فدي الدولدة )العقيددة السياسدية( التدي 

همددة فددي هددذا الشددأن هددي أن حددل كثيددر مددن المشدداكل االقتصددادية )كالبطالددة تعتنقهددا الحكومددة. والنقطددة الم
 (4)مثاًل( ال يتم إال عبر القنوات السياسية في الدولة.

 المطلب الرابع : النظريات المفسرة للبطالة

تعتبدددر البطالدددة أهدددم التحدددديات التدددي واجهدددت وتواجددده اقتصددداديات العدددالم لكونهدددا مشدددكلة ذات أبعددداد 
 ية بمقدار ارتباطها بمراحل التطور االقتصادي.تاريخية وجغراف

                                                                                                                                                         

تحديات(، جامعة قبسة، السباب و األبطالة في الوطن العربي .. الطيب الوافي، لطيفة بهلول، ورقة بعنوان ) ال( 1)
 .(16الجزائر،)د.ت(، ص)

 (.307عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص) ( د.2)

 (.184( جمال عيسى السراحنة، مرجع سابق، ص)3)

اإلسالمية، ( صالح الدين الدومة، ورقة بعنوان ) دور العوامل السياسية في زيادة البطالة( جامعة أم درمان 4)
 (.16السودان،)د.ت(، ص)
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لددذلك ُحظددي هددذا الموضددوع بدداختالف المفكددرين االقتصدداديين علددى اخددتالف مددذاهبهم وأفكددارهم مددن 
فتددرة زمنيددة إلددى أخددرى. ولعددل تنددوع أشددكال البطالددة هددو أن العناصددر المفسددرة لتعدددد التحاليددل حددول فهمهددا 

 وتفسيرها.
 هم هذه النظريات بشيء من اإليجاز فيما يلي:وسوف يتم في هذا المطلب عرض أ 

 ( النظرية الكالسيكية للبطالة4-1)

يدددرى )الكالسددديك( أن االقتصددداد يتدددوازن دائمدددًا عندددد مسدددتوى التشدددغيل الكامدددل، أي ال مجدددال لوجدددود 
 بطالة وفقًا للنموذج الكالسيكي.

ى أن العمدال هدم الدذين ومع ذلك ، يرى الكالسيك أنه إذا وجدت بطالة فهدي بطالدة اختياريدة، بمعند
يرفضون األجر المنخفض السائد في السوق. والسبب الرئيس في حدوث هذا النوع من البطالدة حسدب راي 

 الكالسيك هو عدم مرونة األجور النقدية. وبمعنى آخر جمود األجور في التجاه التنازلي.
، فددإذا كانددت قددوة هددد( الددذي يوضددح البطالددة الكالسدديكية-3ويمكددن مالحظددة ذلددك فددي الشددكل رقددم )

، حيددث عددرض العمددل يسدداوي )A(فددإن تددوازن سددوق العمددل يحدددث عنددد النقطددة  )1L(العمددل فددي المجتمددع 
يمثددل كددل القددادرين  )1L(، حيددث  )1L(الطلددب علددى العمددل. وبالتددالي فددإن العمالددة الكاملددة تتحقددق بتشددغيل 

 .)1W(على العمل والراغبين فيه عند أجر التوازن 
فهددي تمثددل األفددراد القددادرين علددى العمددل وغيددر راغبددين فيدده عنددد أجددر التددوازن  )2L1L(أمددا المسددافة 

)2W( .وهي تعبر عن البطالة االختيارية أو الكالسيكية ويقابل ذلك معدل البطالة الطبيعي 
 

 هـ(  -3الشكل رقم )

 البطالة الكالسيكية
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 )2W(إلددى  )1W(( يرتفددع مدن   وإذا حددث وانخفضدت األسددعار فدإن األجددر الحقيقدي) 

. ولكن هذه البطالة تضغط على األجر الحقيقي ليدنخفض إلدى أسدفل  (BD)مؤديًا بذلك إلى ظهور بطالة 
بفعدددل المنافسدددة بدددين العددداملين ممدددا يدددؤدي إلدددى اختفددداء هدددذه البطالدددة. أي أن مروندددة  )1W(إلدددى  )2W(مددن 

 (1)اختيارية تظهر في سوق العمل.األسعار واألجور تكفل القضاء على أي بطالة غير 
 ( النظرية الكينزية للبطالة4-2)

يعتبر الطلب على العمل عند )الكينزيين( عبارة عن دالة متناقصة تابعة لمعدل األجر الحقيقي  ) 
 (2)( . لكن اختالف وتحليل عرض العمل بين كينز والكالسيك يكمن في اآلتي : 

ل األجددر اإلسددمي ولدديس بمعدددل األجددر دظريددة الكينزيددة يتعلددق بمعددأن عددرض العمددل وفددق الن  (أ)
 الحقيقي.

)ب(  يقلددل مددن أهميددة سياسددة مرونددة األجددور باألسددعار المددأخوذة بعوامددل مهمددة فددي توجيدده النشدداط 
 االقتصادي.

ومفهوم البطالة عند )كينز( يعني انخفاض مسدتوى الطلدب الكلدي، إذ يفتدرض أن العمدال يرفضدون 
ض فدي اجددورهم النقديدة مدن أجددل تحقيدق رفدع مسدتوى االسددتخدام. فدي حدين ال يعترضددون حصدول أي انخفدا

علددى انخفدداض اجددورهم الحقيقيددة عنددد ارتفدداع مسددتوى األسددعار، مددع بقدداء األجددر النقدددي ثابتددًا. وال يعتددرض 
لدى )كينز( على مثل هذا االتجداه، بدل يعتبدره سدلوكًا رشديدًا مدن قبدل العمدال، وذلدك رغبدة منده فدي الحفداظ ع

أجددورهم النسددبية. وعليدده، يتقبددل العمددال ارتفدداع اجددورهم الحقيقيددة نتيجددة الرتفدداع المسددتوى العددام لألسددعار وال 
يقبلدددون انخفاضدددًا نتيجدددة انخفددداض أجدددورهم النقديدددة ومعانددداتهم مدددن ظددداهرة الخدددداع النقددددي، إذ يعتقددددون أن 

 انخفاض أجرهم النقدي يعني بالضرورة انخفاض أجرهم الحقيقي.
من )الكينزيددون( بوجددود بطالددة إجباريددة تتحقددق عنددد ارتفدداع مسددتوى السددعر مددع ثبددات معدددل كمددا يددؤ 

األجر النقدي )انخفاض معدل األجر الحقيقدي( إذا بقدى عدرض العمدل أعلدى مدن مسدتوى االسدتخدام السدائد 
والطلددب علددى العمددل أكبددر مددن مسددتوى االسددتخدام علددى صددعيد االقتصدداد الكلددي بسددبب جمددود معدددل األجددر 

 و( التالي: -3قدي كما يبينه الشكل رقم )الن
 

                                                 

 (.301د عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص) .ا( 1)

مجيد الموسوي، النظرية االقتصادية )التحليل االقتصادي الجزئي(،مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية  ضياء( 2)
 (.337، )د.ط(، ص)م(1999)
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 (و -3شكل رقم )

 حالة جمود األجر النقدي 
  

من خالل هذا الشكل، يظهدر أن هنداك عمدال راغبدين فدي العمدل عندد األجدر النقددي الجامدد السدائد 
)oW(  ف للعمددال فيجددب . ولكددن إذا أردنددا رفددع حجددم التوظيدد  ()ويمثددل حجددم هددؤالء العمددال بالمسددافة

، وهددذا مددا يعطددي لمنحنددى عددرض العمددل الممثددل )oW(رفددع معدددل األجددر النقدددي أعلددى مددن مسددتوى األجددر 
فددددي حالددددة جمددددود األجددددور. وإذا  )A(مددددياًل موجبددددًا، وذلددددك إبتددددداءًا مددددن النقطددددة  بالدالددددة )

سددابق، أي أن أربدداب العمددل كمددا هددو مبددين فددي الشددكل ال )1L(افترضددنا أن االسددتخدام يكددون عنددد المسددتوى 
( ، فإندده ينددتج عددن ذلددك ظهددور بطالددة إجباريددة قدددرها  يوظفددون الحجددم مددن العمددال المقدددر بالمسددافة )

. 
وال تتحقق العمالة الكاملة عند )كينز(  إال إذا كان الطلب الكلي كافيدًا السدتيعاب النداتج المحتمدل، 

ة. أمددا إذا كددان الطلددب الكلددي أقددل مددن المسددتوى الددالزم السددتيعاب الندداتج المحتمددل. وهدو ندداتج العمالددة الكاملدد
 فتؤدي إلى فجوة انكماشية ، وبالتالي ظهور بطالة احتكاكية.

وللخروج من البطالة، أكد )كينز( على ضدرورة تددخل الدولدة باعتبارهدا الجهداز الوحيدد القدادر علدى 
واالقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل االقتصاد إلى إحداث التغيير وتحديد المعالم السياسية 

وضعية التوظف الكامل. واقترح )كينز( بعض السياسات المالية والنقديدة، حيدث يمكدن دفدع الطلدب بتحفيدز 
االستثمار الخاص عن طريق سياسة نقدية متمثلة في تخفيض معدل الفائدة مما يدؤدي إلدى زيدادة اإلنتداج، 

كددذلك يمكددن دفددع الطلددب بددالتخفيف مددن الضددرائب، والزيددادة فددي النفقددات الحكوميددة  ادة التشددغيل.وبالتددالي زيدد
 والرفع من التعويضات االجتماعية لتشجيع استهالك األسر.
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إن األهميددددة العمليددددة واالخددددتالف بددددين الكالسدددديكيين وكينددددز يجددددب اإلدراك ألثرهددددا. فبمجددددرد القبددددول 
ترك للقوى الطبيعية فقد ال يصل لمستوى التشغيل الكامدل. لدذلك فدإن وجهة الكالسيكية بأن االقتصاد لو الب

 (1)وجهة الكالسيكية.الالطريق مفتوح الستخدام السياسات التي تحقق هذا الغرض، والتي استبعدتها 
 ( النظرية النقدية للبطالة4-3)

الددذي شددّل مددن  ترجددع البطالددة فددي رأيهددم إلددى زيددادة تدددخل الدولددة فددي الحيدداة االقتصددادية علددى النحددو
كفدداءة آليددة األسددعار فددي سددوق العمددل، وأن المسددئول عددن ذلددك تبنددي الحكومددات وخاصددة البلدددان الصددناعية 

يشدير النقدديون إلدى أنده فدي المراحدل األولدى مدن نمدو الرأسدمالية، كاندت و  الرأسمالية هدف التوظدف الكامدل.
العمل على الطلب عليده. أمدا اآلن، البطالة تعالج من خالل انخفاض مستويات األجور حينما يزيد عرض 

فإن نقابات العمال وإعانات البطالة التي تمنحها حكومدات البلددان الصدناعية جعلدت العمدال العداطلين غيدر 
 عابئين بالبحث عن فرص العمل.

يقول )فريدمان( رائد هذه المدرسة في هذا الخصوص ))أن العاطل المقيد اآلن على برامج الرعاية 
ردد في الوقت الحاضر عن قبول وظيفة ما حتى ولو كان مرتبها يزيدد علدى مدا يتقاضداه مدن االجتماعية يت

بددرامج الرعايددة االجتماعيددة، ألندده فددي حالددة فقداندده لهددذه الوظيفددة قددد يمددر بعددض الوقددت حتددى يعدداد قيددده مددرة 
 (2)أخرى في سجالت الرعاية االجتماعية(( .

                                                 

) دور سياسة التشغيل في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر خالل الفترة  ( شاللي فارس، رسالة ماجستير منشورة بعنوان1)
 (.43، ص)م(2005سير، جامعة الجزائر )ي(. مكتبة العلوم االقتصادية وعلوم الت2004 – 2001)

 (.352( د. رمزى زكى، مرجع سابق، ص)2)
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 ماهية التضخم المبحث الرابع:

تضخم ظاهرة قديمة فمنذ العصور األولى وبظهور أولى العمالت خدالل الحضدارات القديمدة تعتبر ظاهرة ال
كالحضددارة الرومانيددة. وهددذه العمددالت فددي تعددرض مسددتمر لتغيددرات عديدددة فددي قيمتهددا وفددي قوتهددا الشددرائية. 

راجعدًا  ولعل أهم األسباب المؤدية آنذاك إلى تغير قيمدة العملدة ومدا يصداحبه مدن تغيدرات فدي األسدعار كدان
إلدددى الحدددروب والفتوحدددات ومدددا يتبعددده مدددن عمليدددات سدددطو واسدددتيالء علدددى الثدددروات والمخدددزون مدددن العمدددالت 

 المعدنية من الذهب والفضة.
غيدددر أن التضدددخم أخدددذ يبدددرز كظددداهرة اقتصدددادية تخضدددع لمقددداييس علميدددة فدددي نهايدددة القدددرن السدددابع 

وفرنسا. حيث كدان العدالم يتعدرض مدن حدين عشر، وكان ذلك بعد توسع استعمال النقود الورقية في أمريكا 
إلددى آلخددر لموجددات تضددخمية بشددكل  يكدداد يكددون منتظمددًا. ومددن ثددم بدددأ االهتمددام بدراسددة التضددخم كظدداهرة 
اقتصادية خصوصًا بعد االكتشافات الحديثة لمنداجم الدذهب عبدر مختلدف أنحداء العدالم خدالل القدرن التاسدع 

 عشر.
  (Inflation Concept)  المطلب األول : مفهوم التضخم

االقتصدددادية التدددي لدددم توصدددف بتعريدددف واضدددح ومحددددد مدددن البددداحثين يعدددد التضدددخم مدددن الظدددواهر 
والمفكرين المهتمين بدراسة الظواهر النقدية واالقتصادية. فالتعريف الذي قد يسود خالل فتدرة زمنيدة معيندة، 

فدالتعريف الدذي سداد خدالل الفتدرة  قد ال يتفق مع تعريدف نفدس الظداهرة خدالل فتدرة زمنيدة معيندة مدرة أخدرى.
السابقة للحرب العالمية األولى يختلف عن التعريف الذي ساد بعدها وأثناء الحرب العالمية الثانية، كمدا قدد 

 يختلف التعريف خالل نفس الفترة باختالف وجهات نظر مفكري نفس الفترة.
م  ويدددل التضددخم مصدددر للفعددل ت ضددخم، وأصددله الثال  الماادلول اللغااوي للتضااخم: (1-1) ددخ  ثددي ض 

 (1)على العظم في الشيء، فالضخم "العظيم من كل شيء أو العظيم الجرم".
ْخٌم جمع ِضخام ُلظ  ، فهو ض  ام ة  : ع ُظم  وغ  خ  م   ض  خ  دُخم  وفي )الوجيز( ض  ْخمًا. الت ض  وضّخم ه : جعله ض 

 (2))في االقتصاد( زيادة النقود أو وسائل الدفع األخرى على حاجة المعامالت.
التضخم هو أحد أنواع التغيرات التي تطرأ على النقود الورقية   (3)المدلول الفقهي للتضخم: (1-2)

، وهددو أمددٌر حددادث لددم يتناولدده الفقهدداء المتقدددمون. فمصددطلح التضددخم لددم يددرد لدده ذكددر فددي كالمهددم. كمددا أن 
                                                 

 (.353(، ص)12( ابن منظور، مرجع سابق، ج)1)

 (.378ق، ص)( المعجم الوجيز، مرجع ساب2)

، سعودية، جامعة القصيم، ال(التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي رسالة دكتوراه منشورة بعنوان) ( خالد عبد هللا المصلح،3)
 (.131)د.ت(، )د.ط(، ص)
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، حددداول الفقهددداء النقدددود الورقيدددة التدددي هدددي محدددل التضدددخم لدددم تكدددن نقددددًا مسدددتعماًل فدددي وقدددتهم. لهدددذا وذاك 
 المعاصرون تلمس تخريج فقهي للتضخم. وقد سلكوا في ذلك عدة مسالك، منها:

أن التضددخم نددوع مددن رخددص النقددود االصددطالحية. ووجدده هددذا أن األوراق النقديددة  التخــريج األول :
عبدر نقود اصدطالحية، والتضدخم الدذي يعتريهدا هدو انخفداض فدي قيمتهدا الشدرائية التبادليدة، وهدذا هدو الدذي 

 عنه الفقهاء برخص النقود.
أن التضخم النقدي المفرط نوع من كساد النقود. وذهب بعض الفقهداء والبداحثين  التخريج الثاني :

إلى أن التضخم المفرط الذي تنخفض فيده قيمدة العملدة انخفاضدا  فاحشدًا شدديدًا يلحدق بكسداد النقدود وتجدري 
قيمدة النقدود حتدى يسدير القدابض لهدا كالقدابض لمدا ال عليه أحكامه. ووجه هذا أن التضخم المفدرط يخفدض 

 كبير منفعة فيه.
أن التضدخم جائحدة مدن جدوائح األمدوال. وذهدب بعدض الفقهداء إلدى أن التضدخم  التخريج الثالـث :

 الطارئ على األوراق النقدية يعتبر جائحة من الجوائح التي تصيب األموال.
 غير مباشرة. أن التضخم ما هو إال ضريبة التخريج الرابع :

أن التضدددخم حادثدددة جديددددة. وذهدددب بعدددض البددداحثين إلدددى أن التضدددخم حادثدددة  التخـــريج الخـــامس:
 جديدة لم يسبق أن تناولها الفقهاء، فال تندرج فيما تكلموا عنه من رخص النقود االصطالحية.

 المدلول االقتصادي للتضخم: (1-3)

االقتصدادي المعاصدر لمشدكلة التضدخم،  على الرغم مدن األهميدة الكبيدرة التدي أوالهدا ويوليهدا الفكدر
فإنه ال يبدو أن هناك إجماعًا في الجانب االقتصادي على تعريف معين لهدذا االصدطالح، فهدو اصدطالح 

 يصعب تعريفه.
 (1)يرى بعض االقتصاديين أن صعوبة تعريف التضخم يرجع إلى سببين رئيسين:

 ة من الظواهر، لكل منها صفة أو صفات.أن التضخم ال يعتبر ظاهرة واحدة، بل هو مجموع األول :
أن أندواع التضدخم المختلفدة التدي تمثدل مجموعدة مدن الظدواهر قدد ال تتفدق مدع بعضدها الدبعض،  الثاني :

 بل أن هناك احتمال لتعارضها وتضادها.

                                                 

 ،(1)ط(،2002،القاهرة) غريب عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم، دار عبد الفتاح سليمان، ي( مجد1)
 (.29ص)
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فددي حددين اعتمدددت الددبعض مددن تلددك الكتابددات فددي تعريفهددا لظدداهرة التضددخم علددى األسددباب المنشددئة 
وت التركيز على هذه األسباب بين تعريف وآخر، ومن أمثلة ذلك تعريف التضخم بأنه :) للتضخم، مع تفا

 (1) كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة المستوى العام لألسعار (.
 (2) أو هو ) عبارة عن تناقص القوة الشرائية للوحدة النقدية(.

 (3) ر لألسعار(.أيضًا يعرف بأنه ) هو االرتفاع العام والمستم
أو هو ) االرتفاع المستمر لألسعار في دولة ما والناجم عدن فدائض الطلدب كمدا هدو معدروض فدي 

 (4) السلع والخدمات خالل فترة زمنية معينة (.
كمددا عددرف الددبعض التضددخم مددن خددالل الددربط بددين مظهددر التضددخم وبعددض أسددبابه ، حيددث ُعددرف 

نسددبة لكميددة السددلع بالقدددر الددذي يكفددي فددي زمددن قصددير لتحقيددق التضددخم بأندده:) الزيددادة فددي كميددة النقددود بال
 (5) ارتفاع كبير في األسعار (.

وعلدددى الدددرغم مدددن تعددددد التعريفدددات التدددي تناولددددت ظددداهرة التضدددخم إال أنهدددا تشدددير إلدددى أنهدددا تمثددددل 
ف ارتفاعدددات متتاليدددة فدددي المسدددتوى العدددام لألسدددعار وانخفددداض فدددي القدددوة الشدددرائية لوحددددة النقدددد. أي أن تعريددد

 التضخم يتضمن الخصائص التالية:
( أن قيدداس التضددخم يددتم بمعيددار مددا يسددمى )بالمسددتوى العددام لألسددعار( الددذي يعددرف علددى أندده 1)

 :)متوسط ترجيحي ألسعار مجموعة من السلع والخدمات المستهلكة، أو المستخدمة في بلد  ما(.
سعار من حيث يجب أن يكون ( أن التضخم يعبر عن االرتفاع الملموس في المستوى العام لأل2)

االرتفاع في المستوى العدام لألسدعار واضدحًا ومحسوسدًا فدي المجتمدع، وأن يشدمل االرتفداع فتدرة زمنيدة غيدر 
 قصيرة، حيث ُيعّبر عن التضخم بأنه عملية ديناميكية قابلة للمالحظة خالل فترة طويلة نسبيًا.

ألشدددمل الدددذي يجمدددع بدددين هدددذه التعددداريف وإزاء كدددل هدددذه التعريفدددات لكلمدددة )التضدددخم(، فدددالتعريف ا
 كاآلتي:

                                                 

 .(14، ص)(1)ط م(،2000د. غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية ) (1)

 (.213( جيمس جواريتي وجاك إستروب، مرجع سابق، ص)2)

 (.363دجمان، مرجع سابق، ص)ب( مايكل إ3)

القتصاد الكلي(، دار وائل ( ا. د إسماعيل عبد الرحمن، د. حربي محمد موسى، مفاهيم أساسية في علم االقتصاد )ا4)
 (.145(، ص)1، ط)م(1999للنشر، عمان )

، م(1992( عادل أحمد أبو حشيش، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت )5)
 (.201، ص)(  د.ط)
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)التضخم هو كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلدي الفعدال عدن العدرض 
 الكلي للسلع والمنتجات عن فترة زمنية معينة تؤدي إلى زيادة في المستوى العام لألسعار( .

زيدددادة فدددي كميدددة النقدددد المتدددداول وبدددين كميدددة فنجدددد أن هدددذا التعريدددف يعبدددر عدددن الفجدددوة مدددا بدددين ال
المنتجات والسلع الموجودة في األسواق. ومن ثم فدإن التضدخم هدو نتيجدة هدذه الفجدوة وارتفداع األسدعار هدو 

 المؤشر لها.،
 المطلب الثاني : أنواع التضخم 

ى سدوق للتضخم أنواع عدة مرتبطة بكثير من العوامل االقتصادية والمتغيرات الموجودة علدى مسدتو 
السددلع والخدددمات وسددوق عوامددل اإلنتدداج، لكددن بددالرغم مددن تعدددد أنددواع التضددخم إال أنهددا تشددترك فددي نقطددة 

 واحدة، وهي أن كل أنواع التضخم تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية.
وتحديد أنواع التضخم راجٌع إلى عدة معايير ، منها تدخل الدولة في تحديد األسعار، القطاع الذي 

خم، كذلك مدة التضخم ، إضافة إلى معدايير أخدرى مختلفدة. وعلدى هدذا األسداس يمكدن التفريدق يمسه التض
 بين أنواع التضخم على النحو التالي :

 األسعار ارتفاع( تصنيف التضخم باعتبار سرعة 2-1)

 ينقسم التضخم باعتبار سرعة ارتفاع األسعار إلى ثالثة أنواع رئيسة:
 (1) النوع األول : التضخم الزاحف

وهددو ارتفدداع متواصددل للمسددتوى العددام لألسددعار بمعدددالت صددغيرة، وهددذا هددو وجدده تسددميته بددالزاحف 
(Creeping) وتتسددم نسددبة ارتفدداع األسددعار فددي هددذا النددوع بددبطء متواصددل، ويعددرف هددذا النددوع فددي بعددض .

تفداع مسدتوى الدراسات بالتضخم الدائم. ويعتبر هذا النوع من التضخم من أخف أنواع التضخم وإن نسدبة ار 
 األسعار فيه تتراوح بين واحد في المائة إلى خمسة في المائة سنويًا.

 وقد انقسم االقتصاديون في ضرر هذا التضخم وخطورته على اقتصاديات الدول إلى فريقين.
فريق يهون من خطورة هذا النوع ويدرى أنده ال يشدكل خطدرًا علدى االقتصداد، بدل يدراه   نافعدًا  األول :

 دافعًا للنمو االقتصادي.حيث يكون 
فريق يرى خطورة هذا النوع، ألنه قد يخدرج عدن الدتحكم فتتسدارع نسدبة االرتفداع فدي مسدتوى  الثاني :

 األسعار، أو أن االستمرار في معدل ارتفاع األسعار لمدة طويلة يخرج عن كونه تضخمًا زاحفًا.
 

                                                 

 (.256( د. خالد الوزني، د. أحمد الرفاعي، مرجع سابق ، ص)1)
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  (1)  النوع الثاني : التضخم المتسارع
ضاعف في المستوى العام لألسعار في فترة زمنية قصديرة، وهدو مدن األندواع هو ارتفاع مستمر ومت

الخطرة التي تحصد االقتصاد، تزيد فيه نسبة ارتفاع مستوى األسعار على عشرة في المائة سنويًا. ويعدرف 
 في بعض الدراسات االقتصادية )بالتضخم السريع( وهو من أصعب أنواع التضخم فعالية.

 ضخم المفرط أو الجامح النوع الثالث : الت
هدددو ارتفددداع حددداد فدددي المسدددتوى العدددام لألسدددعار ، ويسدددمى هدددذا الندددوع مدددن التضدددخم فدددي كثيدددر مدددن 
الدراسات العربية بالتضخم الجامح. ويعد هذا النوع من أشد أنواع التضخم خطورة على اقتصداديات الددول، 

%(.وقددد 100ًا، وقددد تصددل إلددى )%( شددهري50حيددث تزيددد نسددبة ارتفدداع المسددتوى العددام لألسددعار فيدده علددى )
تتضاعف إلى أن تصل الزيادة في المعدل العام لألسعار إلى أربع منازل عشرية في المائدة كمدا حددث فدي 

 %(.2148م( إلى )1995البرازيل، حيث وصل التضخم فيها عام )
ا الندوع وغالبًا ما يفضي هذا النوع من التضخم إلدى تددمير االقتصداد وإلغداء العملدة، ومدن أمثلدة هدذ

%( 2500م(، حيث بلغدت نسدبة التضدخم )1923ما جرى في ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى في عام )
 (2)في الشهر.

كما يسمى هذا النوع أيضًا بدورة التضخم الخبيثة، ميزته األساسية أنه ينشأ نتيجة التوسع الطبيعي 
الطبيعدي والحداد فدي عدرض السدلع والخددمات في كمية النقود وزيدادة عرضدها، كمدا أنده ينشدأ نتيجدة الدنقص 

 ز( يوضح هذه الدورة. -3والشكل رقم ) (3)والنفقات التي يعقبها ارتفاع األسعار.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (696، )د.ط( ، ص)م(1980مبادئ االقتصاد الكلي، مؤسسة الصباح، األمارات )( د. سامي خليل، 1)

( د. صبحي تادرس قريضة، د. مدحت العقاد، النقود والبنوك والعالقات الدولية، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت 2)
 (.232ص) ،(1)ط (،1981)

 (.62( د. غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص)3)
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 ( ز   --3شكل رقم )

 الدورة الخبيثة للتضخم
 

    
 

            
 

         
 

 

 

 

 ( تصنيف التضخم باعتبار توقع حدوثه2-2)

 وثه إلى نوعين:ينقسم التضخم باعتبار توقع حد
 النوع األول : التضخم المتوقع

هدددو تغيدددر فدددي األسدددعار بنسدددبة ال تزيدددد علدددى مدددا كدددان متوقعدددًا علدددى نطددداق واسدددع. وبيدددان ذلدددك أن 
المؤسسات االقتصادية في الدول تسدعى مدن خدالل معطيدات الوضدع االقتصدادي الحدالي إلدى التنبدؤ بنسدب 

ي معالجدة التضدخم واإلصدالح االقتصدادي والتقليدل مدن التضخم في المستقبل. ولهدذه التوقعدات دور مهدم فد
األضرار الناتجة عنه. فإذا وافقت نسبة التضخم ما كان متوقعًا أو كانت دونه فإنه يصنف ضمن التضخم 

 المتوقع. وهذا في الواقع قليل ألن التضخم المتوقع يأتي في الغالب بغتة وال يمكن التنبؤ به بدقة.
 ير المتوقعالنوع الثاني : التضخم غ

 هو الزيادة في المستوى العام لألسعار زيادة مفاجئة أعلى من النسبة المتوقعة عند أكثر الناس.
وغالبدددًا مدددا يحددددث فدددي حددداالت التضدددخم التدددي تنددددرج تحدددت هدددذا الندددوع، وذلدددك ألن استشدددراف نسدددبة 

عوامددل المددؤثرة فددي التضددخم والتنبددؤ بددذلك أمددر يكتنفدده كثيددر مددن المخدداطر وهددو فددي غايددة الصددعوبة، لكثددرة ال
 معدل التضخم ونسبته، ولصعوبة التحكم بها والسيطرة عليها.

وبيدددان ذلدددك أنددده بسدددبب ارتفددداع تكددداليف المعيشدددة ،فدددإن العمدددال يطدددالبون بدددأجور أعلدددى لمقابلدددة هدددذا 
االرتفاع، وهذه المطالبة برفع األجور ستؤدي إلى رفع تكاليف اإلنتاج. وتقود االستجابة لهذه المطالب إلدى 

 زيادة األجور

 رارتفاع األسعا

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج

 زيادة األجور زيادة األجور

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج

 ارتفاع األسعار
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رتفاع تكاليف اإلنتاج فيقوم أرباب العمل برفع أسعار منتجاتهم لمواجهة هدذا االرتفداع، فيولدد هدذا التالحدق ا
 ارتفاع األسعار لحاالت تضخمية خطيرة.

 (1) انمـ( تصنيف التضخم باعتبار رقابة الدولة على األث2-3)
مدان ومراقبتهدا لتحركدات تتحدد بعض أنواع االتجاهات التضخمية بمدى تحكم الدولة في جهاز األث

المسدددتوى العددددام لألسدددعار والتددددأثير فيهددددا . وينطدددوي تحددددت ظددددل هدددذا المعيددددار ثالثددددة أندددواع مددددن االتجاهددددات 
 التضخمية.

  النوع األول : التضخم الطليق جالمكشوفج
يكددون نتيجددة للتغيددر فددي الطلددب بنسددبة أكبددر مددن التغيددر فددي العددرض مددن السددلع والخدددمات، ويددنجم 

 سعار في االرتفاع دون أن تدخل الدولة في فرض قيود على األسعار أو تحديدها.عنه استمرار األ
 النوع الثاني : التضخم المقيد جالمكبوتج 

هو شكل من أشكال التضخم الذي ال يظهر في ارتفاع محسوس باألسعار بفعل سياسة الدولة في 
لهدا بالتسدعير. وتلجدأ الدولدة لمثدل هدذه فرض الرقابة على األسعار وكذا القيود المباشرة التي تدتحكم مدن خال

األساليب في حالة عجز عرض السلع والخدمات أمام حجم الطلب الكبيدر الدذي يتولدد عنده فدائض الطلدب، 
 ( .(Repressedولذلك يسمى هذا النوع بالتضخم المقيد أو المكبوت 

 النوع الثالث : التضخم الكامن جالخفيج
ع ملحدوظ فدي الددخول النقديدة دون أن تجدد لهدا منفدذًا لإلنفداق، يتمثل هذا النوع مدن التضدخم بارتفدا

بفضل تدخل الدولة حيث حالت إجراءاتها المختلفة دون إنفاق هذه الدخول المتزايددة. فيبقدى التضدخم كامندًا 
خفيًا وال يسمح له بالظهور ، وغالبًا ما تدخل العوامل والظدروف االقتصدادية إلجبدار الدولدة علدى الحدد مدن 

 الظواهر التضخمية بالحد من اإلنفاق على الحروب مثاًل.ظهور 
 (2)( تصنيف التضخم باعتبار القطاعات االقتصادية2-4)

تتنددوع االتجاهددات التضددخمية بتنددوع القطاعددات االقتصددادية الموجددودة. فالتضددخم الددذي يتفشددى فددي 
الدذي يتفشدى فددي سدوق السدلع يختلدف عدن التضدخم الددذي يتفشدى فدي سدوق عوامدل اإلنتدداج. كدذلك التضدخم 

قطدداع الصددناعات االسددتهالكية يختلددف عندده فددي القطاعددات االسددتثمارية. ويحلددل االقتصددادي )كينددز( أنددواع 
 التضخم المتفشية في أسواق السلع إلى نوعين:

                                                 

 (.57بق، ص)(المرجع السا1)

 .(60( المرجع السابق، ص)2)
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  Commodity Inflationالنوع األول : التضخم السلعي . 
ن زيدادة نفقدة إنتداج سدلع هو التضخم الذي يحدث في قطاع الصناعات االستهالكية حيث يعبدر عد

 االستثمار على االدخار.
  Capital Inflationالنوع الثاني : التضخم الرأسمالي 

وهو التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات االستثمارات ويعبر عن زيادة قيمة سلع االسدتثمار 
 على نفقة إنتاجها.

تداج وآثارهدا علدى الددخول النقديدة أما بالنسبة لالتجاهات التضخمية المتفشية في أسواق عوامل اإلن
 لألفراد، فإن )كينز( يفرق بين نوعين آخرين من التضخم ، هما: 

 التضخم الربحي   (1)
يحدث هذا النوع من التضخم نتيجدة لزيدادة االسدتثمار عدن االدخدار، ممدا يترتدب عليده تحقيدق أرباحدًا 

 في قطاعي صناعات سلع االستهالك واالستثمار.
 ( التضخم الدخلي:2)

يحدث هذا النوع مدن التضدخم نتيجدة الرتفداع نفقدات اإلنتداج، ومدن ضدمن تلدك النفقدات ارتفداع أجدور 
 الكفاية للعمال.

 (1)( تصنيف التضخم باعتبار االرتباط بالمصدر2-5)
والمقصدددود بددده إن كدددان التضدددخم ناتجدددًا عدددن عوامدددل داخليدددة أو أنددده مدددرتبط بالعالقدددات االقتصدددادية 

 الدولية "أي أنه مستورد".
 النوع األول : التضخم المحلي

وهو مرتبط بالعوامل الداخلية، إذ أن اإلخالل في الهيكل االقتصادي وكذلك اخدتالل األداء فيده قدد 
 تتبعها تغيرات على مستوى األسعار باالرتفاع مما يبرز تلك الظاهرة.

  Imported Inflation)النوع الثاني : التضخم المستورد 
عن العالقات االقتصادية المتبادلة بدين مختلدف أقطدار العدالم، وبالخصدوص  ناتجاً يكون هذا النوع 

بددين الدددول الصددناعية والدددول الناميددة. بينمددا هددذه األخيددرة تسددعى إلددى تحقيددق التطددور االقتصددادي والتنميددة 
دول االجتماعيدة ممددا يجعلهدا بحاجددة إلدى اسددتيراد التكنولوجيددا المتطدورة والكثيددر مدن السددلع، وهدذا االرتبدداط للدد

الناميددة هددو الددذي يجلددب لهددا التضددخم الموجددود فدددي الدددول المرتبطددة معهددا. وخيددر مثددال علددى ذلددك عنددددما 
                                                 

 (.152( ا.د إسماعيل عبد الرحمن، د. حربي محمد موسى، مرجع سابق، ص)1)
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( م، ونتيجددة لددذلك ارتفعددت جميددع أسددعار السددلع فددي الدددول المتقدمددة ممددا 1973ارتفعددت أسددعار الددنفط بعددد )
 لمتقدمة، ويحسب:كان لها األثر على الدول العربية والنامية التي تستورد سلع كثيرة من الدول ا

 التضخم العالمي×  التضخم المستورد = 

 ( تصنيف التضخم باعتبار الظواهر الجغرافية والطبيعية2-6)

 تحدث بعض أنواع التضخم بحدوث ظواهر جغرافية وطبيعية ليس لها صفة الدوام.
 :النوع األول : التضخم الطبيعي

طبيعية فاصلة أو نتيجة للزالزل، فهي حدافز لظهدور  هو تضخم غير اعتيادي ينشأ نتيجة لظروف
 التضخم.

 النوع الثاني : التضخم الحركي:
وهدددددو سدددددمة مدددددن سدددددمات النظدددددام الرأسدددددمالي ويعبدددددر عدددددن حركدددددات الظدددددواهر الرأسدددددمالية كاألزمدددددات 

 االقتصادية المتجددة.
 ثاره آ: أسباب التضخم و ثالثالمطلب ال

 ( أسباب التضخم 3-1)

 ن خمسة أسباب للتضخم، وهي كما يلي:يحدد االقتصاديو   
 Demand Pull Inflationاألول : التضخم بارتفاع الطلب الكلي أو التضخم بجذب الطلب 

هو تضخم ينشأ عن التزايد في حجدم الطلدب النقددي مقابدل عدرض ثابدت مدن السدلع والخددمات. أو 
بات حجم السلع والخدمات المتاحة في بعبارة أخرى، نتيجة لزيادة حجم النقود لدى األفراد والمؤسسات مع ث

 المجتمع.
ويحدددث هددذا فددي ظددروف التوظيددف الكامددل أو شددبه الكامددل، بحيددث أن الطلددب الزائددد فددي عدددد مددن األسددواق 
يددؤدي إلددى تزايددد األسددعار بشددكل عددام داخددل االقتصدداد. ويمكددن معالجددة هددذا النددوع مددن التضددخم مددن خددالل 

نكماشددية( مثددل زيددادة الضددرائب، طددرح سددندات حكوميددة، أو وضددع السياسددات الماليددة والنقديددة المسددماة )باال
 سقوف ائتمانية للبنوك مما يحد من قدرتها على خلق النقود.

لبحدددث جدددذور هدددذه الظددداهرة، البدددد مدددن التعدددرض إلدددى األسدددباب الحقيقدددة المؤديدددة إلدددى زيدددادة الطلدددب 
 (1)الكلي، نذكر منها:

 زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري.  (1)
                                                 

 (.108( د. غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص)1)
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 ع في فتح االعتماد من قبل المصارف.التوس (2)
 قصور البنوك في تحقيق رغبات األفراد في اإلذخار. (3)
 تمويل العمليات الحربية. (4)
 العجز في الميزانية. (5)
 ارتفاع معدالت األجور. (6)

 Cost Push Inflation الثاني : التضخم بزيادة التكاليف أو التضخم بدفع النفقة
األسعار راجٌع إلى زيادة نفقات عناصر اإلنتاج مدع ثبدات  في هذا النوع من التضخم، يكون ارتفاع

مسدددددتوى الطلدددددب، وعنصدددددر اإلنتددددداج الدددددذي يكدددددون ممدددددثاًل لتكلفدددددة متزايددددددة هدددددو عنصدددددر العمدددددل حسدددددب أراء 
االقتصددداديين الرأسدددماليين. وتتدددرجم الزيدددادة فدددي نفقدددات العمدددال فدددي غالدددب األحيدددان إلدددى زيدددادة فدددي معددددالت 

 اليف يرتبط بعوامل أخرى مسببة، منها:األجور. لذلك فإن التضخم بالتك
ارتفداع تكداليف اإلنتداج  إلدىالتضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والمدواد األوليدة المسدتوردة التدي تدؤدي   (1)

 وبالتالي ارتفاع أسعارها.، لسلعة معينة 
ات زيادة حجم األرباح التي يحصل عليها رجال األعمال من خالل توسيع الفجوة بين سعر البيع للوحد (2)

 المنتجة وتكاليف اإلنتاج.
يمكددن معالجدددة هدددذا النددوع مدددن التضدددخم عددن طريدددق ربدددط األجددر المددددفوع للعامدددل أيددًا كدددان موقدددع عملددده 

 (1)باإلنتاجية، ومن ثم زيادة األسعار بحيث ال ترتفع األجور إال بقدر الزيادة المتوقعة من األسعار.
 الثالث : التضخم بانخفاض العرض الكلي

ع من التضخم بسبب اختالل التوازن بدين العدرض الكلدي والطلدب الكلدي، فاالنخفداض ينتج هذا النو 
فدددي العدددرض السدددلعي مقارندددة بالطلدددب الكلدددي السدددائد عندددد مسدددتوى التشدددغيل التدددام يعدددود إلدددى سياسدددة اإلنفددداق 

هدا الحكومي. كما يعود هذا االختالل إلى النقص في الثروة اإلنتاجيدة التدي يمكدن للجهداز اإلنتداجي أن يوفر 
عند مستوى التشغيل التام أو الكامدل، ويرجدع هدذا الدنقص إلدى عددم كفايدة الجهداز اإلنتداجي وعددم مرونتده. 

 (2)وقد يرجع ضعف الجهاز اإلنتاجي إلى عدة أسباب، نذكر منها:
 تحقيق مرحلة االستخدام الكامل.  (1)
 عدم كفاية الجهاز اإلنتاجي. (2)

                                                 

 (.151( أ. د. إسماعيل عبد الرحمن، د. حربي محمد موسى، مرجع سابق، ص)1)

 (.115( د. غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص)2)
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 النقص في العناصر اإلنتاجية. (3)
 مال العيني.النقص في رأس ال (4)

كمددا أن هندداك عوامددل أخددرى سياسددية تددؤثر علددى العددرض منهددا، عجددز المشدداريع علددى التوسددع ألسددباب 
 تقنية، أو حدوث طارئ والتي من شأنها تعطيل العملية اإلنتاجية كالحرب مثاًل.

 الرابع : التضخم الهيكلي
والمكدددان والكميدددات  يتمثدددل فدددي مجموعدددة مدددن العالقدددات والنسدددب الثابتدددة الممتددددة مدددن خدددالل الزمدددان

والتيارات االقتصادية المرتبطة بالعملية اإلنتاجية، وتوزيع الموارد الماليدة والماديدة داخدل المجتمدع  فتدنعكس 
أثارها على الطلب والنفقة واإلنتاج. كمدا تدنعكس علدى سدلوك العناصدر البنائيدة أو الهيكليدة لالقتصداد، مثدل 

 ق ، أو في جمود العالقات بين تلك العناصر .السكان أو شكل المشروعات أو هيكل األسوا
  (Joint Inflation)الخامس : التضخم المشترك 

ينشدددأ التضدددخم المشدددترك نتيجدددة للسدددببين األوليدددين سدددويًا )أي تضدددخم الطلدددب وتضدددخم التكددداليف(، 
أي بمعنددى زيددادة فددي حجددم النقددود المتداولددة بددين أيدددي األفددراد والمؤسسددات، بدددون تغيددر فددي حجددم اإلنتدداج )

ثبات اإلنتاج(. ويتوقف في نفس الوقت زيادة في تكاليف بعض عناصر اإلنتاج كارتفاع األجور أو ارتفاع 
 أسعار األراضي، أو أسعار المواد الخام ...الخ. فيؤدي ذلك إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار.

د المتداولددة، لعدالج ذلدك السدبب مدن أسددباب التضدخم، البدد مدن إتبداع سياسددات تحدد مدن حجدم النقدو 
 (1)باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية أو اإلنتاج في آن واحد.

 ثار التضخمآ( 3-2)

التضخم من الظواهر النقدية التدي لهدا تدأثير علدى جواندب عديددة مدن حيداة النداس، فانخفداض قيمدة 
 ة وسياسية.النقود أو قوتها الشرائية بسبب ارتفاع المستوى العام لألسعار لها أثار اقتصادية واجتماعي

وتختلددف هددذه اآلثددار بدداختالف نسددبة التضددخم ودرجتدده، فكلمددا ازدادت نسددبة التضددخم تفاقمددت تلددك 
 اآلثار وتعقدت تلك اإلشكاالت الناجمة عن التضخم.

  (2)االقتصادية للتضخم اآلثار (3-2-1)
ى ال ريددب أن الجانددب االقتصددادي ومدددى إصددابته وتددأثره مددن جددراء التضددخم هددو األسدداس الددذي يبندد

 عليه غيره من أنواع التأثيرات . لذلك أواله الباحثون االقتصاديون أهمية كبرى بالدراسة والبيان.

                                                 

 (.152.د إسماعيل عبد الرحمن، د. حربي محمد موسى، مرجع سابق، ص)ا( 1)

 (.633(، ص)1، ط)م(1982( د. سامي خليل، النظريات والسياسات النقدية والمالية، شركة كاظمة للنشر، الكويت )2)
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 وفيما يلي إشارة إلى أهم أبرز آثار التضخم االقتصادية:
 إعادة توزيع الدخل (1)

أبرز اآلثار االقتصادية للتضخم هو ما يفضي إليه من تدأثير علدى مقددار دخدل األفدراد. ففدي زمدن 
م تتددأثر دخددول فئددات المجتمددع. إال أن أشددد الفئددات تضددررًا بالتضددخم هددم أصددحاب الدددخول الثابتددة، التضددخ

وذلدك ألن دخدولهم ال تواكدب التغيدر الطدارئ علدى مسدتوى األسدعار. وقريدب مدن هدؤالء فدي التدأثر أصددحاب 
 الدخول البطيئة التغير. وهاتان الفئتان تمثالن غالب المجتمع.

ة التغيددر ، فددإنهم يفيدددون مددن التضددخم فددي زيددادة دخددولهم النقديددة لمددا أمددا أصددحاب الدددخول السددريع
 تميز به دخولهم من القدرة على التكيف مع االرتفاع في مستوى األسعار.

 تقليص حجم االدخار واالستثمار (2)

إضددعاف القددوة الشددرائية للنقددود فتددنقص بددذلك إحدددى أهددم وظددائف النقددود، وهددي  إلددىيددؤدي التضددخم 
هذا التناقص في القيمة الشرائية للنقود يحمدل النداس علدى الزهدد ًا للقيمة أو مخزنًا لها. كون النقود مستودع

في االحتفاظ باألوراق النقدية، ألنه يفضي إلى انخفاض القيمة الحقيقيدة لهدذه المددخرات. ولهدذا يدزداد ميدل 
مددا يحصددله اليددوم مددن األفددراد إلددى االسددتهالك رغبددة مددنهم فددي تقليددل الخسددائر الناتجددة بسددبب التضددخم، ألن 

 السلع والخدمات بما معه من نقود أكثر مما يحصله غدًا.
ومددع التوجدده إلددى تقلدديص حجددم المدددخرات وازديدداد اإلنفدداق االسددتهالكي، تتوجدده كثيددرًا مددن األمددوال 
االستثمارية إلى قطاعات استهالكية وكمالية غير منتجة وال تفيد في النمو االقتصادي. بل تكون في كثيدر 

 ألحيان سببًا لزيادة معدالت التضخم.من ا
 اختالل العالقات التعاقدية (3)

اإلضرار بالعالقات التعاقدية السابقة له ال سيما إذا كان التضدخم غيدر متوقدع  إلىيفضي التضخم 
 أو معدله مرتفعًا.

فعقدددود المدددداينات مدددثاًل تختدددل بسدددبب التضدددخم الدددذي يدددؤدي إلدددى انخفددداض القيمدددة الحقيقيدددة للدددديون 
 قة فيخسر بذلك الدائنون ، حيث أن الذي يرده المدينون أقل مما أخذوه قيمة.المستح

ونظير ذلك أيضًا، ما يطرأ من اختالل على العقود المستثمرة الممتدة ، كاإلجارة الطويلدة أو عقدود 
 المقاوالت والتوريد، وما أشبه ذلك.
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 فقدان النقود لوظيفتها كمخزن للقيم (4)

فقدان النقود لجزء مدن قوتهدا الشدرائية ممدا يدنعكس فدي  إلىي األسعار تؤدي االرتفاعات المستمرة ف
إضعاف الحافز  إلىيؤدي  ، مماإضعاف ثقة األفراد بوحدة العملة الوطنية وفقدانها لوظيفتها كمخزن للقيم 

ذهددب وعمددالت  إلددىتحويددل األرصدددة النقديددة الزائدددة عددن حاجددات االسددتهالك  إلددىويتجدده األفددراد  .لالدخددار
أو اسددددتخدامها فدددي اقتندددداء سددددلع معمدددرة أو المضدددداربة فدددي شددددراء األراضددددي أو  ، ة ذات قيمددددة مسدددتقرةأجنبيددد

 .العقارات الفاخرة
 اختالل ميزان المدفوعات (5)

أسددعار السددلع  ارتفدداع إلددىالتددأثير سددلبًا علددى ميددزان المدددفوعات، حيددث يددؤدي  إلددىيددؤدي التضددخم 
سددية للمنتجددات المحليددة فددي األسددواق العالميددة، ممددا يددؤدي المنتجددة محليددًا، األمددر الددذي يقلددل مددن القدددرة التناف

 انخفاض في حجم صادراتها. إلى
كمدددا أن زيدددادة أسدددعار السدددلع المنتجدددة محليدددًا نتيجدددة للتضدددخم تدددؤدي إلدددى زيدددادة الطلدددب علدددى السدددلع        

ؤدي الزيدادة المستوردة نتيجة النخفداض أسدعارها مقارندة بأسدعار السدلع المماثلدة لهدا المنتجدة محليدًا. حيدث تد
في حجم الواردات مع انخفاض حجم الصدادرات إلدى تحقيدق عجدز فدي الميدزان التجداري والدذي يدؤدي بددوره 

 (1)إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات.
 توجيه االستثمارات في غير صالح االقتصاد القومي (6)

جيدددة فدددي كافدددة يدددؤدي التضدددخم دون تحقيدددق عمليدددة التنميدددة االقتصدددادية فدددي توسددديع الطاقدددات اإلنتا
 ارتفدداع إلددىحيددث أن زيددادة الطلددب الكلددي علددى السددلع االسددتهالكية الضددرورية يددؤدي  .قطاعددات االقتصدداد

فددددي  لالسددددتثمارولددددذا يتجدددده أصددددحاب رؤوس األمددددوال  .أسددددعارها، وبالتددددالي تحقيددددق أرباحددددًا طائلددددة لمنتجيهددددا
 إلدىحقق أرباحًا مرتفعدة. ويدؤدي ذلدك المشروعات اإلنتاجية التي تتمتع بالدوران السريع لرأس المال والتي ت

 ،انخفداض حجدم االسدتثمارات الموجهدة نحدو المشدروعات التدي تتسدم بدبطء دوران رأس المدال المسدتثمر فيهدا
حيددث تشددهد االسددتثمارات فددي مجددال إنتدداج  ممددا يحدددث خلدداًل فددي توزيددع االسددتثمارات فددي االقتصدداد القددومي.

بسدبب زيدادة الطلدب الكلدي وارتفداع األربداح التدي تحققهدا. وفدي نفدس  السلع االستهالكية والكمالية نموًا كبيدراً 
الوقددت يشددهد قطدداع الخدددمات نمددوًا كبيددرًا نظددرًا لزيددادة االسددتثمارات الموجهددة إليدده نظددرًا الرتفدداع العائددد الددذي 

 تحققه. 

                                                 

 .(337)(،، ص2(، ط)1984نبيل الروبي، نظرية التضخم، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية ) (1)
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ي ال هذا باإلضافة إلى توجيه االستثمارات في مجاالت بناء وتشييد العمارات والمساكن الفاخرة التد
 (1)تفيد في عمليات التنمية في مراحلها األولى.

 تستفيد من التضخم بطريقين: –مثال  –غير أنه ينبغي مالحظة أن الحكومة 
فهي مدين صافي، ومع التضخم يعداد توزيدع الثدروة مدن الددائنين الصدافين إلدى المددينين الصدافين. 

مبنددي علددى الدددخل االسددمي ولدديس الدددخل وهددي تسددتفيد أيضددًا ألن نظددام الضددرائب علددى الدددخول الشخصددية 
 العيني. 

وحتى إذا كان الدخل االسمي يجاري الزيادة في مسدتوى األسدعار، فدإن الددخل الحقيقدي بعدد فدرض 
 (2)الضريبة ينخفض حتى يجد الممولون أنفسهم في شرائح ضريبية أعلى.

 (3)االجتماعية للتضخم اآلثار( 4-2)
ويات األسعار المحلية فدي التدأثير علدى مسدتوى معيشدة األفدراد تساهم االرتفاعات المتتالية في مست

 في المجتمع من خالل ما يلي:
 توسع دائرة الفقر في المجتمع، نظرًا لكون المتضررين بالتضخم هم غالب فئات المجتمع. (1)

 )  ، وبدين الفقدراء(زيدادة فدي دخدولهمبيدون من التضخم ستفوهم الذين ي)تعميق الفجوة بين األغنياء (2)
 وُبعد البون بين الفريقين سببًا لكثير من المشكالت النفسية واالجتماعية. (.المتضررون بالتضخم وهم

الندداس بالدددنيا سددعيًا لرفددع دخددولهم لتغطيددة حددوائجهم فددي ظددل االرتفدداع المتواصددل ألسددعار  شددغالان (3)
رها من السلع والخدمات، مما قد يحمل ضعاف النفوس على طلب الكسب من جهات محرمة كالرشوة، وغي

 المكاسب المحرمة.

 السياسية للتضخم اآلثار( 3-3)

السياسددية للتضدخم فدي إثددارة الفدتن والقالقددل واالضدطرابات السياسدية فددي الدبالد بسددبب  اآلثدارتتمثدل 
 األوضاع االقتصادية المتردية.

 : النظريات المفسرة للتضخم رابعالمطلب ال

صدادية خدالل فتددرة زمنيدة معيندة. فددالتغيرات تختلدف تفسدير ظدداهرة التضدخم بداختالف الظددروف االقت
السدائدة فددي فتددرة معيندة قددد ال تكددون متطابقدة مددع تغيددرات نفددس الظداهرة فددي فتددرة أخدرى تختلددف فددي ظروفهددا 

 عن الفترة السابقة.
                                                 

 .(155.د إسماعيل عبد الرحمن، د. حربي محمد موسى، مرجع سابق، ص)ا( 1)

 (373( مايكل إبدجمان، مرجع سابق، ص)2)

 (.100( خالد عبد هللا : المصلح، مرجع سابق، ص)3)
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لددذلك فقددد اختلفددت النظريددات المفسددرة لظدداهرة التضددخم بدداختالف الظددروف السددائدة خددالل كددل فتددرة 
المنشدئة لظداهرة التضدخم. إال أن وجدود عددة نظريدات ال يعندي تنداقض وتعدارض زمنية، واختالف األسباب 

تلك النظريات، فهي على العكس من ذلك تتداخل وتتشابك فدي ندواحي عديددة بهددف الوصدول إلدى تعريدف 
 واضح للتضخم.

ونظددرًا لألهميددة الخاصددة التددي تحتلهددا ظدداهرة التضددخم فددي مجددال الدراسددات االقتصددادية، فددإن ذلددك 
 م التعرض لمختلف أهم المدارس والنظريات التي تناولت تفسير ظاهرة التضخم.يستلز 
 ( تفسير التضخم في الفكر الكالسيكي4-1)

تعد نظرية كمية النقود من أهم النظريات التي سادت الفكر الكالسديكي. وقدد تزامندت مدع التحدوالت 
مدددن النظدددام اإلقطددداعي إلدددى النظدددام  االقتصدددادية التدددي عرفتهدددا الددددول األوربيدددة، والتدددي تمثلدددت فدددي التحدددول

 الرأسمالي القائم على أساس اإلنتاج الموجه نحو السوق والمعتمد على استخدام النقود.
وتمثل النظرية الكمية للنقود بمثابة النظرية الرئيسدة التدي اعتمددت مدن قبدل االقتصداديين الكالسديك 

للمستوى العام لألسعار. وسداد اعتقداد خدالل  في المجال النقدي، حيث كانت تعنى بتفسير العوامل المحددة
الفتددرة مددا بددين أواخددر القددرن الثددامن عشددر وبدايددة القددرن التاسددع عشددر بوجددود عالقددة وثيقددة بددين كميددة النقددود 

 والتضخم، وأن التضخم يعد نتيجة طبيعية للزيادة في كمية النقود.
 (1) يلي:وتقوم )نظرية كمية النقود( على عدد  من الفرضيات، تتمثل فيما 

 أن كمية النقود هي العامل األساسي والمؤثر في حركات األسعار. )أ(
 )ب( أن كمية النقود تتناسب طرديًا مع المستوى العام لألسعار وعكسيًا مع قيمة النقود.

)ج( ترتبط كميدة النقدود بعالقدة طرديدة مدع الطلدب علدى السدلع والخددمات وعكسدية مدع عدرض السدلع 
 والخدمات.
 هذه النظرية على افتراض التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج.)د( تقوم 

يرجع التضخم وفقدًا لنظريدة كميدة النقدود إلدى اإلفدراط فدي عدرض النقدود، وذلدك ألن زيدادة اإلصددار 
النقدي يدنجم عنده زيدادة فدي الطلدب علدى النقدود ومدن ثدم ارتفداع فدي مسدتويات األسدعار. ويترتدب علدى ذلدك 

 إلى الطلب عليها انخفاض قيمتها. زيادة عرض النقود بالنسبة
 ويمكن توضيح مضمون )نظرية كمية النقود( باالعتماد على الصورتين التاليتين:

 
                                                 

 (.29( د. غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص)1)
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 ادالت )فيشر( بصورة الم (1)

تعد نظرية )فيشر( من أقدم النظريات التي تناولت النقود وتفسير تقلباتها. وتقوم هذه النظرية على 
 ،وعلى ذلدك .بمعنى ارتباط التضخم بصورة أساسية بعرض النقود .تزايد كمية النقود إلىأن التضخم يرجع 

التغيدرات فدي الطلدب علدى النقدود أو  إلدىترتبط التغيرات في قيمدة النقدود بمجموعدة مدن العوامدل التدي ترجدع 
 The)التغيدددرات فدددي عددددرض النقدددود أو التغيددددرات فدددي كليهمدددا، معتمدددددة فدددي ذلددددك علدددى معادلددددة التبدددادل 

Equation of Exchange)  . 
التددي تددرى بددأن التغيددرات فددي  (Fisher)ووفقددًا لهددذه المعادلددة التددي صدداغها االقتصددادي األمريكددي 

قيمة النقود تتناسب عكسيًا وبنفس النسبة مع التغير في كميتها وبافتراض ثبات سرعة تداول النقود، وكمية 
 اق.المبادالت بناءًا على أن الزيادة في كمية النقود توجه مباشرة نحو اإلنف

وقد وجهت العديد من االنتقدادات إلدى صدورة المبدادالت، وبخاصدة فدي الفدروض التدي قامدت عليهدا 
 والمتمثلة في ثبات كمية المبادالت )أي حجم اإلنتاج(، وكذا ثبات سرعة التداول.

 صورة األرصدة النقدية )معادلة كامبردج( (2)

النقددود، والتددي تتحدددد بندداءًا  تختلددف هددذه الصددورة عددن سددابقتها مددن حيددث تركيزهددا علددى الطلددب علددى
االحتفدداظ بكميددة مددن األرصدددة النقديددة فددي صددورة نقددود سددائلة يحددتفظ بهددا  إلددىعلددى رغبددة األفددراد وحدداجتهم 
 األفراد ألغراض المعامالت.

تقوم هذه الصورة )معادلة كامبردج( على أن هناك نسدبة مدن الددخل القدومي الحقيقدي الدذي يفضدل 
ة نقدية. وتفترض هذه الصدورة أن األسدعار تتغيدر تبعدًا للتغيدر فدي العالقدة بدين األفراد االحتفاظ به في صور 

 عرض النقود والطلب عليها. 
ويتحدد التضخم وفقًا لهذه الصورة بناءًا علدى التغيدر فدي النسدبة مدن الددخل التدي يدتم االحتفداظ بهدا 

يات األسدعار وذلدك نتيجدة في صورة نقود سائلة، حيث يدؤدي ذلدك النخفداض تلدك النسدبة إلدى ارتفداع مسدتو 
لتوجيدده الجددزء األكبددر مددن المدددخول لإلنفدداق علددى شددراء السددلع والخدددمات. وعلددى العكددس مددن ذلددك، يددؤدي 

 ارتفاع تلك النسبة إلى انخفاض مستويات األسعار.
 ( تفسير التضخم في الفكر الحديث4-2)

ي كميددة النقددود. حيددث يددرى اقتصدداديو الفكددر الحددديث بددأن ظدداهرة التضددخم ال ترجددع إلددى الزيددادة فدد
اعتمدوا إلى تحليل مختلف العوامل التي تحكم مستوى الددخل النقددي علدى اعتبدار أن التغيدرات فدي مسدتوى 

 الدخل وتغير أسبابها، يصاحبها تقلبات في المستوى العام لألسعار.
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سدتوى اعتبر )كينز( في تحليله على التقلبات في مستوى األسعار على دراسة العوامل التي تحدد م
الددخل القدومي. كمدا اسددتند علدى التقلبدات التددي تحددث فدي اإلنفداق القددومي بشدقيه االسدتهالكي واالسددتثماري 
باعتبدداره عدداماًل هامددًا فددي التددأثير علددى مسددتويات األسددعار والتوظددف، مسددتعينًا فددي ذلددك بددأدوات اقتصددادية 

 تحليلية كالمضاعف والمعجل.
مدددل عدددددي يعكدددس مددددى الزيدددادة التدددي تحددددث فدددي بأنددده ) معا (Multiplier)ويعدددرف المضددداعف 

الدخل القومي التي تندتج عدن الزيدادة األصدلية فدي اإلنفداق، عدن طريدق مدا تمارسده هدذه الزيدادة األخيدرة مدن 
 تأثير على اإلنفاق االستهالكي(.

بأنه ) معامل عددي يوضح العالقة بين الزيادة التدي تحددث  (Accelerator)كما يعرف المعجل 
 مار والزيادة التي تحدث في الطلب( .في االستث

 (1)وتقوم هذه النظرية على عدد  من االفتراضات، تتمثل فيما يلي:
تفتددرض النظريددة بلددوغ االقتصدداد مرحلددة التشددغيل الكامددل، وأن الوضددع االقتصددادي فددي حالددة   (1)

 باعتبار أن العمالة الكاملة هي استثنائية. توازن تحت مستوى العمالة الكاملة
همية للطلب المباشر على النقود، ودراسة عالقة الطلب على النقود بمستوى اإلنفاق إعطاء األ (2)

 من تحديد العالقة بين كل من مستوى اإلنفاق القومي والدخل القومي. القومي بما يمّكن
كمدا أن سدعر الفائددة يتحددد بنداءًا  .أن الدخل القومي يتحدد عند تعدادل االدخدار مدع االسدتثمار (3)

 السيولة وعرض النقود. على الطلب على
ترى هذه النظريدة ضدرورة زيدادة اإلنفداق الحكدومي فدي حالدة االنكمداش، وذلدك بخلدق عجدز فدي  (4)

كمدا تدرى بضدرورة  .الميزانية العامة من خالل زيادة النفقات الحكومية عن اإليدرادات الحكوميدة
و زيددادة خلددق فددائض فددي الميزانيددة فددي حالددة التضددخم مددن خددالل تخفدديض اإلنفدداق الحكددومي، أ

 اإليرادات.
 ( االتجاهات المعا رة في تفسير التضخم4-3)

أدى التطور في النظام العالمي االقتصادي، وبخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى وجود 
العديدد مددن المحداوالت التددي أراد االقتصداديون مددن خاللهدا الوصددول إلدى تفسددير واضدح ومحدددد للتقلبدات فددي 

وذلك لدورها الرئيس في التأثير على معددالت النمدو االقتصدادي. وفدي خدالل هدذه الفتدرة مستويات األسعار 
ساد اعتقاد لدى الكثير من علماء االقتصاد بأن النظرية الكالسيكية لكمية النقود لم تعد مقبولة، وكان ذلدك 

                                                 

 (.44( المرجع السابق، ص)1
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ة. فكانددت الدراسددة سددببًا فددي ظهددور العديددد مددن الدراسددات واالتجاهددات الحديثددة فددي إيجدداد تفسددير لهددذه الظدداهر 
حددول تددأثير التغيددرات فددي األرصدددة النقديددة الحقيقيددة. وكددذا األبحدداث التددي قدددمها  (Patinken)التددي قدددمها 

 أنصار )كينز( بغرض إدخال تحليل ديناميكي على النظرية النقدية عن طريق استخدام معادالت الفروق .
النقود، إال أن االقتصاديين تبنوا مدن  وعلى الرغم من حدة االنتقادات التي وجهت إلى نظرية كمية

جديدددد أفكدددار هدددذه النظريدددة . وتعتبدددر مدرسدددة شددديكاغو )الدددذي يعدددد ميلتدددون فريددددمان مدددن روادهدددا( مدددن أكثدددر 
االتجاهات المعاصرة التي تبنت مدن جديدد )نظريدة كميدة النقدود(، وذلدك علدى اعتبدار أنهدا أصدلح النظريدات 

د أن فقدت أفكار )كينز( لمعانها وبريقها ، حيث كانت تعتبر التي حاولت تفسير ظاهرة التضخم خاصة بع
 بمثابة المرشد بالنسبة للسياسات االقتصادية في الدول الغربية.

 مدرسة شيكاغو :  (1)

تددرى هددذه المدرسددة أن التضددخم يحدددث نتيجددة للنمددو غيددر المتددوازن بددين كميددة النقددد وحجددم اإلنتدداج. 
االنتشدار علدى أثدر عجدز األفكدار الكينزيدة عدن تفسدير بعدض ولقد بدأت أفكار )مدرسدة شديكاغو( تأخدذ فدي 

التددي تتندداقض فددي تحليلهددا  (Stagflation)الظددواهر االقتصددادية الجديدددة خاصددة ظدداهرة التضددخم الركددودي 
 الذي اعتمد على األفكار الكينزية. (Phillips Curve)مع منحنى فيليبس 

ضددخم ومعدددل البطالددة. بمعنددى أندده إذا ويددرى )فيليددبس( وجددود عالقددة عكسددية بددين كددل مددن معدددل الت
سدداد اقتصددداد مدددا ارتفدداع معددددل التوظيدددف)أي انخفددداض معدددل البطالدددة(، فدددإن ذلددك يكدددون مصدددحوبًا بمعددددل 

 تضخم مرتفع.
وعلددى الددرغم مددن الددرواج الددذي شددهده ) منحنددى فيليددبس( فددي السددتينات مددن القددرن الماضددي، إال أن 

ة فددي الدددول الرأسددمالية عملددت علددى تدددهور األفكددار التددي تطددور األسددعار واألجددور وارتفدداع معدددالت البطالدد
تضمنها )منحنى فيليبس(، حيث شهدت اقتصاديات الدول الغربية ارتفاعًا في مستويات األسعار وفي نفس 
الوقدددت ارتفدددداع معدددددل البطالددددة، وهددددو األمدددر الددددذي يتندددداقض مددددع أفكددددار األسدددتاذ فيليددددبس التددددي نشددددرها عددددام 

 م(.1958)
ر الدذي لحدق باألفكدار الكينزيدة، فدإن األفكدار التدي قامدت بهدا )مدرسدة شديكاغو( نتيجة لذلك التددهو 

 أوصت بعدم وجود عالقة على المدى الطويل بين كل من التضخم والبطالة.
والتضخم وفقًا لهذه المدرسة هو نتيجة للنمو غير المتوازن بين كل من كمية النقود وكمية اإلنتاج، 

من النمو في كمية اإلنتاج. ويدرى )فريددمان( بدأن الطلدب علدى النقدود يتوقدف  نظرًا لنمو النقود بسرعة أكبر
  باإلضافة إلى أذواق المستهلكين واألفضليات التي يرونها على االعتبارات اآلتية:
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دخل أو ثروة األفراد باعتبارهدا عنصدرًا أساسديًا فدي الطلدب علدى النقدود، حيدث يدرى )فريددمان(   (أ)
 Currant)ولديس علدى الددخل الجداري  (Wealth)علدى الثدروة  أن الطلب على النقود يعتمدد

Income). 
 )ب(  العوائد المحققة من البدائل المختلفة لالحتفاظ بالثروة.

 المدرسة السويدية( 2)

أزمدة تعد أفكار هذه المدرسة التي انتشرت نتيجة أزمة البطالة التي عانت منها )السويد( في إطار 
. ويعد )لوند برج ، ليندال ، وبن هانسن( ممن تبنوا أفكدار هدذه ات القرن الماضيثالثينالكساد العالمية في 

 المدرسة وساهموا في إضافة تفسيرها وتحليلها لظاهرة التضخم في الفكر االقتصادي.
 (Expectations)تبندددى هدددذه المدرسدددة فدددب تفسددديرها لمفهدددوم التضدددخم علدددى اعتبدددار أن للتوقعدددات 

قدي لظاهرة التضخم، وذلك على اعتبدار أن العالقدة بدين الطلدب الكلدي والعدرض أهمية كبيرة في التحليل الن
الكلددي ال تتوقددف فقددط علددى مسددتوى الدددخل حسددب أفكددار )كينددز(، وإنمددا تتوقددف أيضددًا علددى خطددط اإلنفدداق 

 القومي وخطط اإلنتاج القومي.
المحقددق إال فددي  ووفقددًا لهددذه النظريددة، فإندده ال يتوجددب أن يتسدداوى االسددتثمار المخطددط مددع االدخددار

حالددة تحقيددق التددوازن، وذلددك باعتبددار أن قددرارات االسددتثمار يتخددذها رجددال األعمددال وأصددحاب المشددروعات 
بناءًا على دوافع ورغبات تمليها عليهم مصالحهم المادية ، وممثلة بتحقيق عائد كبير من استثماراتهم التي 

 المؤسسات االدخارية المتخصصة. تختلف بدورها عن الحوافز التي تدفع األفراد لالدخار في
وتعتمددد هددذه النظريددة فددي تفسدديرها للتضددخم مددن خددالل التمييددز بددين أسددواق السددلع وأسددواق عوامددل 
اإلنتاج استنادًا إلى الفكرة التي استند عليهدا )بدن هانسدن( التدي مؤداهدا ) أن الطلدب علدى السدلع ال يتضدمن 

  ى ) أن الطلب على السلع يتضمن الطلب على العمل (.طلبًا على العمل( مخالفًا ألفكار )كينز( التي تر 
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اآلثار االقتصادية لإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية 

 في السودان

 ( م2010 - 1985خالل الفترة )

 ويشتمل على أربعة مباحث :

 السودان المبحث األول: أثر اإليرادات الضريبية  على االستهالك في

 المبحث الثاني: أثر اإليرادات الضريبية  على االستثمار في السودان

 المبحث الثالث: أثر اإليرادات الضريبية  على البطـالـة في السودان

 المبحث الرابع: أثر اإليرادات الضريبية  على التـضخـم في السودان
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 : تقديم
غية الوصول إلى مستوى إنساني الئق، فتوضع برامج التنمية تزداد أهداف وطموحات األفراد والدول ب

واإلصالح، لتغلب فيها اآلراء على التطبيق، وتبقى معها مسألة البحث عن الموارد الالزمة لتمويل هذه 
البرامج، واستخدامها بالشكل الذي يسمح بتنفيذ الخطط وفقأ لما هو مرسوم. فتسعى لتحقيق موازنة 

إليرادات ، وإعادة توزيع الدخل بين المواطنين لتخفيض حدة الفوارق االجتماعية بين مدفوعاتها، وزيادة ا
الطبقات، فتلجأ إلى الضريبة التي توفر الحصيلة، وتحدث التغيرات في الدخل القومي من خالل تفعيل 

 االدخار وتوجيه االستثمار. 
األداة األولى في تحقيق سياسة  فالضرائب من خالل التطور التاريخي لشكل الدولة، كانت وال تزال

االستهالك ، وتقليل التفاوت بين الطبقات،  كترشيدالدولة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والمالية ، 
حداث تغييرات معينة في االقتصاد القومي ومواجهة إل كما تهدف .وتشجيع االدخار وتوجيه االستثمار 

ن أعباء كبيرة، تتمثل بنفقات باهظة ُتصرف على التعليم والرعاية ثار النمو السكاني لما يترتب عليه مآ
إضافة لتفشي ظاهرة البطالة بين عدد كبير من الشباب ، وخاصة الصحية ، بما فيها رعاية الطفولة. 

 المتعلمين منهم.
فإنها تلجأ إلى ، ونظرًا لعدم قدرة الدولة في تأمين مستوى عال  من تلك الخدمات ألفرادها  

يرادات المالية، وغالبًا ما تكون الضرائب. فتجبئ من أشخاص وهيئات معينة ، لتستخدمها في تغطية اإل
 .نفقات األفراد، محاولٌة منها في تحقيق نوٌع من المساواة والعدالة في دفعها

وفي هذا الفصل ، تم توضيح األثر الذي تحدثه زيادة اإليرادات الضريبية ) كمتغير مستقل( على  
والتضخم ( كل   على حدة. وقد تم  ،البطالة، االستثمار ،المتغيرات االقتصادية ) كاالستهالك بعض 

اختيارها نظرًا لألثر الذي تحدثه هذه المتغيرات على حركة االقتصاد ، واهتمام كل دولة على تحقيق 
متغير بأخر على نحو ما معدالت معقولة منها) زيادًة أو انخفاضًا (. إضافًة للعالقة القوية التي تربط كل 

 . الالحقة  مبحث من المباحث فيسيتم عرضه عند التمهيد 
جرى تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث ، تشاركت جميع المطالب الثالثة األولى منها  في 

في اطار الحدود  ،عن التطور التاريخي لكل متغير وعالقته ببعض المتغيرات االخرى  واسعةإعطاء فكرة 
نية والزمانية للدراسة. مستداًل في ذلك باألرقام والجداول البيانية التي تصدرها الجهات ذات الصلة المكا

 داخل وخارج السودان .



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 228

ن كل مبحث ، تقدير أثر اإليرادات الضريبية على ( مكما تم تخصيص المطلب األخير ) الثالث
ايير االقتصادية واإلحصائية والقياسية لتأكيد كل متغير ، متناواًل في ذلك اختبار نتائج التقدير وفقًا للمع

 فرضية الباحث .
لذلك كان البد لنا قبل الدخول في تفاصيل هذا الفصل ، التطرق لبعض االختبارات اإلحصائية 

 هذه الدراسة .  خاللوالقياسية المهمة التي نحتاج إليها 
( لقياس  2Rخدم معامل التحديد )يست :2R  ( Coefficient of Determination )  (معامل التحديد1)

( الناجمة عن التغير في المتغيرات المستقلة Variable  Independentنسبة التغير في المتغير التابع )
 . ويمكن احتسابه كاآلتي:

 
 حيث :                                                

(. وكلما كانت قيمة أي أن ) ،الصحيح لواحدوتتراوح قيمة معامل التحديد بين الصفر وا
ه من الواحد ، دّل ذلك على نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في التغيرات التي تحدث بمعامل التحديد قري

للمتغير التابع ، ومن ثم ارتفاع جودة التوفيق في النموذج محل الدراسة. لكن ينبغي أخذ معامل التحديد 
        ال يعني ارتفاعه دائمًا أن التقدير جيد وكفء، وإنما قد يكون مرتفعًا ألسباب اخرى .بحذر ، إذ 

 Number of)فضاًل عن ذلك، فمعامل التحديد بصورته الحالية ال يأخذ بعين االعتبار عدد المشاهدات 

Observation) عن طريق ويمكن السيطرة علي ذلك  .وعدد لمتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار
ويأخذ الصيغة ,    The Adjusted Coefficient of Determination))معامل لتحديد المعدل 

 التالية:

 
    =حيث:                                                                               حجم العينة

  عدد معامالت النموذج 
 ( . ( دائمًا أقل من)  وقيمة ) 

  Student test(t)for the Regression Coefficientلمعامالت االنحدار (t-test)اختبار فحص (2)
وهو عبارة عن مقياس الختبار درجة معنوية كل  .يعتبر من أكثر االختبارات اإلحصائية استخدامًا 

( ، ويتم احتسابه على 30تخدم عندم يكون حجم العينة أقل من )معامل يتم تقديره في النموذج ، ويس
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       (1):التالي النحو

 
   حيث :                                                الخطأ المعياري للمعامل  ) 

      القيمة المقدرة للمعامل ) 
ما إذا كانت العينة التي استخدمت للتوصل لهذه التقديرات ما خوذة من مجتمع  فهو يختبر

إحصائي معامالته الحقيقية مساوية للصفر أم ال. وذلك بهدف التأكد من وجد تأثير فعلي على المتغير 
تبار أم أن هذا التأثير ال يوجد ما يؤيده .ويتم بموجب هذا الفحص اخ ،التابع من ناحية المتغير المستقل

 : اآلتيةالفرضيات 
   Null Hypothesisفرض العدم ) الفرضية الصفرية (  

   Alternative  Hypothesisالفرض البديل  
  :هي ادعاء حول صحة شيء  ما. وتنقسم إلى  Hypothesisو الفرضية: 

الفرضية التي ننطلق منها ونرفضها  : وهي Null Hypothesis))أ(الفرضية المبدئية ) فرضية العدم 
أنه ال يوجد فرق بين  Null)وتعني كلمة ) .وخالف ذلك  نقبلها ،عندما تتوفر دالئل على عدم صحتها

 معلمة المجتمع والقيمة المدعاة ) إحصائية العينة(.
:هي الفرضية التي يضعها الباحث كبديل عن  Alternative Hypothesis)ب( الفرضية البديلة 

و نقبلها عندما نرفض فرضية العدم باعتبارها ليست صحيحة  بناءًا على البيانات  .ضية العدم فر 
 المأخوذة من المجتمع .

عند درجات حرية ) المحسوبة مع قيمتها الجدولية   ويتم هذا االختبار عن طريق مقارنة قيمة )
( . فإذا كانت القيمة  المحسوبة Certain Significant Level ) وعند مستوى معنوية معين 

 (calculated ) ( أكبر من القيمة الجدوليةtabulated )،  دّل ذلك على وجود عالقة بين المتغير التابع
 والمتغير المستقل، والعكس من ذلك يكون صحيحًا .

تخدم هذا االختبار لمعرفة مدى تأثير : نس للمعالم ( Standard Error)( اختبار الخطأ المعياري 3)
 المتغير المستقل على المتغير التابع عند فرضيتي العدم والقبول :

                                                 
سي ، ترجمة محمد النعيمي ورفاة الحمداني ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، نظرية االقتصاد القيا ،كونزاينس  (1)

 (.121ط( ، ص  )د.، )1991
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 فرض العدم 
 الفرض البديل  

( تعتبر المعلمة غير معنوية إحصائيًا،   أكبر من نصف المعلمة )  ( S.E) فإذا كان الخطأ المعياري 
أقل من نصف المعلمة    )  (S.E)(. أما إذا كان الخطأ المعياري بالتالي قبول فرضية العدم )و 

عنوية إحصائيًا ،  وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل ( متعتبر المعلمة )ف(  
 يؤثر على المتغير التابع. ( داللة على أن المتغير المستقل  )
يتم  . ومعامل االرتباط هو الجذر التربيعي لمعامل التحديد  (: r)  ( اختبار معنوية معامالت االرتباط4)

 حسابه على النحو التالي :

 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ليس من المهم أن تكون قيمة معامل االرتباط الخطي البسيط عالية أو 

(  عالية ولكنها  rعنوية أم ال. ألنه قد تكون قيمة ) ( مr هم بيان أن قيمة االرتباط )منخفضة ، لكن الم
لذلك البد من اختبار  .نخفضة ، ولكنها كذلك غير معنوية ( مr غير معنوية . وأحيانًا قد تكون قيمة )

 (. r معنوية قيم )
فترضة لمعامل االرتباط في إن اختبار معنوية معامل االرتباط في العينة يعتمد على القيمة الم

 :اآلتيةالمجتمع وفق الفروض 
 فرض العدم 
 الفرض البديل  

( ، فهذا الفرض يعني أنه ال توجد عالقة معنوية بين المتغيرين محل البحث ، والعكس r =0فإذا كانت )
 كذلك. لذلك استخدم الباحث العالقة التالية:

 

 لمعامل االرتباط في العالقة أعاله ومقارنتها بالقيمة الجدولية .  (t)قيمة  عليه يمكن حساب 
:وهي مقياس لمدى استجابة التغيرات التي تحدث للمتغير التابع نتيجة للتغير في  () عامل المرونةم(5)

 قيمة المتغير المستقل، وتحسب كاآلتي:          

 
 معامل المرونة =                                                     حيث :                       
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 ( F – test) اختبار (6)
يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كان هناك عالقة فعلية بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة 

 مجتمعة . ويتم حسابه على النحو التالي :

 
 حيث :  

  =معامل التحديد                                                                      
  =عدد معامالت النموذج المقدر 

  =درجة االختبار للبسط 
  =درجة االختبار للمقام 

 : آلتيوتصاغ الفروض وفقا لهذا االختبار كا
  العدم     فرضية

 الفرضية البديلة  
( المحسوبة مع قيمتها الجدولية عند احتمال خطأ معين ودرجات F)ويتم االختبار عن طريق مقارنة قيمة 

على ( للمقام . فإذا كانت قيمة األولى أكبر من الثانية ، دّل ذلك  ( للبسط ، و )  حرية) 
 أن هناك عالقة خطية  بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة . وبعكس ذلك ، تقبل فرضية العدم.

 (Durben – Watson test)  اختبار ديربن واتسون  (7)
( ، ويستخدم من أجل فحص وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء D.Wيرمز لهذا االختبار بالرمز )

 اهدات . ويتم حسابه على النحو التالي:العشوائية في عدد المش

 
 حيث:                                                  ترمز لعدد المشاهدات  :  

 :   )j(الخطأ العشوائي في المشاهدة 
 :   )j-1(الخطأ العشوائي في المشاهدة 

 .(   ) ( بينDWوتنحصر قيمة )
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 Lower القيمة الدنيا (DWوبعد إجراء االختبار، نستخرج من الجداول الخاصة باختبار )

Limit (Ld ) والقيمة العلياUpper Limit (Ud) ( المقابلتين لحجم العينةn وعدد المتغيرات المستقلة )
(k.في النموذج المقدر ) 

( يساوي الصفر ، وبالتالي ينعدم p) ( ، فإن معامل االرتباط الذاتيDW=2وعندما تكون )
ذلك  ( ، دلّ 2( المحسوبة تقترب أو تساوي القيمة )DWن كانت قيمة )إوعلى هذا ،  االرتباط الذاتي .

 (  دّل ذلك على وجود المشكلة. 2وإن ابتعدت القيمة عن المقدار) .على انعدام مشكلة االرتباط الذاتي 
 



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 233

 

 يبية  على االستهالك في السودانالمبحث األول: أثر اإليرادات الضر

كتلك المتمثلة في  ،تمثل الضريبة تمثياًل حيًا ودقيقًا لمساهمتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية
ير إعفاءات دمع مراعاة العدالة االجتماعية التي تقتضي تخفيض الضرائب بتق .إعادة توزيع الدخل الوطني

المحرومة في المجتمع. وفي الجهة المقابلة رفع الضرائب  على السلع التي تستفيد منها الطبقات
 بغرض مراقبة االستهالك والحد منه. ةالتصاعدية على دخول الطبقات الغني

بالحد من  وذلكفقد تسهم الدولة في القضاء على الفوارق الطبقية أو التقريب بين الطبقات      
وتؤدي هنا الضريبة  .نوع اإلنتاج ويزداد الدخلخاصة وأن مع عمليات التنمية يت االستهالك الترفي ،

دورها بتشجيعها لالدخار والتكفل بقطاع االستثمار وتوجيهه نحو القطاعات االستراتيجية وفق مخطط 
 التنمية الشاملة.

فإن الزيادة في الدخل تؤدي إلى الزيادة في االستهالك, ولكن بنسبة أقل من نسبة تزايد ، فحسب كين     
وتكون النتيجة انخفاض الميل الحدي  .ًا ألن هذه الزيادة في الدخل ال تتم كلها في االستهالكالدخل نظر 

باالستهالك عند الفئات ذات الدخل المتدني يكون أكبر من الميل لالستهالك عند الفئات ذات الدخل 
 (1) الكبير.

دخل الفئات ذات الدخل  لذلك فإن إعادة توزيع الدخل الوطني بواسطة الضرائب وتحويل جزء من     
المرتفع والميل الحدي الضعيف لالستهالك إلى الفئة ذات الدخل المتدني وزيادة الميل الحدي المرتفع، 

 يؤثر في توزيع الدخل الوطني بين االدخار واالستثمار بحيث يزيد االستهالك ويقل االدخار.
جهان كقاعدة عامة لالنخفاض مع ارتفاع كما يرى كينز أن الميل لالستهالك والميل لالستثمار يت     

حجم الدخل, فإذا كان الطلب االستهالكي مشبع فاألسعار تكون منخفضة ، وبالتالي فإن عائد األرباح 
ينخفض، وهذا بطبيعة الحال يقلل من االستثمار. لذلك فإن الطلب الفعلي ال يرتفع تلقائيا إلى المستوى 

وهذا ما يستدعي بالضرورة  .بد من تدخل الدولة عن طريق الضرائبالالزم لتحقيق التشغيل الكامل, بل ال
 تنخفض بهذهف رفع الطلب الفعلي بإعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الطبقات ذات الدخل المحدود

 الدخول والضرائب . الطريقة

                                                 
م، 1987يروتبالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع,  ،د. عبد األمير شمس الدين, الضرائب أسسها العلمية  (1)

 .(57)ص ,(1ط)
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الشاملة يكمن في أن قدرة الدول النامية على التطور االقتصادي والتقدم في مجال التنمية االقتصادية      
وأفضل وسيلة تعتمد  .مدى قدرة هذه الدول على توفير وخلق رؤوس األموال الالزمة لتمويل االستثمارات

في هذا الشأن هي الضريبة ،حيث تعتبر أداة قوية تمكن معظم الدول خاصة الدول النامية من تخصيص 
 قطاعين العام والخاص على االستثمار.الموارد لقطاعات إنتاجية ذات طابع أولي خاصة. وذلك بتحفيز ال

ولعل االهتمام الكبير الذي حظي به االستهالك من قبل علماء وباحثي علم االقتصادي  يدلل 
علي أهمية العملية ذاتها , وما يرتبط بها من قضايا بعضها اقتصادي , مثل العرض والطلب , ومعدل 

والبعض األخر ذو صبغة  .ا ذات الطابع االقتصادي اإلنتاج وجودة اإلنتاج والمنافسة وغيرها من القضاي
حد الباحثين عن مركزية موضوع االستهالك أ. وقد عبر "االجتماعي االقتصادي "اجتماعية مثل المستوي 

أن الدراسات في موضوع االستهالك جديرة بالعناية و أكثر من أن  )وأهميته في العلوم الحديثة بقوله)
  (1)( .(حتي مجموعة من الباحثينتحصي من قبل باحث واحد أو 
 و ينقسم االستهالك عادة إلى :

ويعني أن اإلنتاج يستهلك وسيطًا ، أي أنه يستخدم في شكله الذي أنتج عليه  :االستهالك الوسيط (أ)
في إنتاج سلعة اخرى. وهذا االستهالك الوسيط هو ما يعبر عنه )بمستلزمات اإلنتاج ( أو )السلع 

 الوسطية( .
ويقصد بذلك أن اإلنتاج يستهلك استهالكًا نهائيًا بما ينطوي عليه من استخدام  : هالك النهائياالست)ب( 

المنتجات من السلع والخدمات أو التمتع بها إلشباع أغراض االستهالك، بحيث ال تختلف عن هذا 
 االستهالك سلعة أخرى تصلح إلشباع حاجة ما. ويتكون من عنصرين:

. وهو استخدام أفراد القطاع العائلي للسلع والخدمات التي ينتجها قطاع : االستهالك الخاص األول
 األعمال ويطلق عليه في بعض األحيان استهالك األفراد أو استهالك القطاع العائلي.

هم قطاع الخدمات لوهو استخدام أفراد المجتمع للخدمات التي يقدمها  . : االستهالك العام الثاني
بمقابل رمزي ، ويطلق عليه أيضا اسم االستهالك الجماعي .وهناك فروق واضحة الحكومية بال مقابل أو 

 بين االستهالك الخاص واالستهالك العام ، تتمثل في:
 (أن القرارات التي تتعلق باالستهالك العام تصدر من قطاع الخدمات الحكومية 1)
بسعر السوق)سعر المستخدم( (أن السلعة و الخدمات التي تدخل في نطاق االستهالك الخاص تقّوم 2)

 أي بسعر التكلفة أي تكلفة عناصر اإلنتاج ، وتشمل الربح مضافًا إليه صافي الضرائب غير المباشرة.
                                                 

 (1) Angus Deaton  , Understanding Consumption , Oxford University , Oxford , 1992 , p., ix 
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أما الخدمات التي تدخل في نطاق االستهالك العام فهي ال تقّوم على أساس سعر السوق ، وإنما تقدر 
 وهي ثالث مجموعات من الخدمات : .ة ها على قطاع الخدمات الحكوميتقيمتها على أساس تكلف

الخدمات التنظيمية: وتتمثل في الخدمات التي تقوم بها األجهزة الحكومية لتنظيم النشاط  (أ)
االقتصادي واالجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع )الخدمات الرئاسية، خدمات الدفاع واألمن 

 اط الصناعي والمالي والتجاري(. خدمات تنظيم النشو والعدالة ، خدمات الرقابة الحكومية ، 
)خدمات تعليمية  )ج(خدمات مباشرة : وتشمل الخدمات التي يستفيد منها أفراد القطاع العائلي مباشرة

 وصحية وثقافية وترويجية وسياحية واجتماعية ودينية(.
مباشرة، )ج( خدمات غير مباشرة: وتتمثل في الخدمات التي يستفيد منها القطاع العائلي بطريقة غير 

خدمات  ،أي يستفيد منها مباشرة قطاع األعمال ثم يعود أثرها على القطاع العائلي)األبحاث العلمية 
 الطرق (.                                                              ،خدمات زراعية  ،الري 

الستهالك النهائي يترافق مع فا .ويختلف االستهالك النهائي كمصطلح أيضًا عن اإلنفاق االستهالكي 
أما اإلنفاق االستهالكي فيقصد به ذلك الجزء من اإلنفاق المخصص ، اندثار واختفاء السلع المستهلكة 

للسلع والخدمات النهائية. وقد يترافق اإلنفاق االستهالكي مع االستهالك النهائي، وقد ال يترافقان نتيجة 
لضرورات التقييم المحاسبي ، وبالنظر إلى صعوبة تقدير التغير للتغير في مخزون السلع االستهالكية . و 

في المخزون السلعي لدى القطاع العائلي ، يفترض أن التغير في المخزون يساوي الصفر، مما يفيد 
 بتساوي اإلنفاق االستهالكي مع االستهالك النهائي للقطاع العائلي من الناحية المحاسبية والتقييمية .

 
 طبيعة االستهالك واألنماط االستهالكية السائدة في السودان والعوامل المؤثرة فيهالمطلب األول: 

علي أن العوامل االجتماعية تلعب دورًا مهما  في تحديد نمط ) (Thorstein Veblenأكد فيبلن 
 .االستهالك ،حيث ركز على مجموعة من العوامل تكمن وراء الحاجات الضرورية وتحديد طبيعة الطلب

أغنياء المجتمع ينفقون ثروتهم على نحو يرمز لوضعهم الطبقي لتميزهم عن بقية  ،بيل المثال فعلى س
فاالستهالك ) كعملية (  ال تقتصر فقط علي الجانب االقتصادي , بل ثمة جوانب  (1)أعضاء المجتمع .

رون بعض اجتماعية أخري تتضمنها الظاهرة ال تقل أهمية عن الجوانب االقتصادية. فبعض الناس يشت

                                                 
 (.  124), ص  1997العيسوي إبراهيم شحات , اقتصاديات الوفرة , المركز الدولي للدراسات , بيروت ,  (1)
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بل ألنها غالية فحسب ، وهو ما  ،السلع غالية الثمن ليس ألنها أجود من غيرها  أو ألنها تشبع حاجة 
 (2)يعنى التباهي بها.

 طبيعة االستهالك في السودان( 1-1)

السودان  كغيره من دول العالم الثالث يعتمد اعتمادًا كبيرًا على  استهالك السلع المستوردة : (1)
في األسواق المحلية .  طلوبةالسلع التي يحتاج إليها  من الخارج لسد الفجوة في الكمية الم استيراد  معظم

 وبصفة عامة، تنقسم الواردات السلعية  ألي دولة  إلى ثالثة أنواع رئيسة :
: وهي تلك السلع التي يمكن شراؤها لمزاولة عمل ما وال (Capital Goods))أ( السلع الرأسمالية 

 هذا العمل بدونها ، وتستخدم إلنتاج سلع اخرى أو تقديم خدمات متميزة. يمكن ممارسة 
)ب( السلع الوسيطة : وهي المنتجات التي تستخدمها منشآت األعمال أو المنظمات إلنتاج 

 .أو لتصنيع المنتج بعد إجراء بعض العمليات اإلنتاجية عليه ،منتجات اخرى 
تي يشتريها المستهلك النهائي بنفسه أو بواسطة غيره )ج( السلع االستهالكية : وهي تلك السلع ال

 لكي يستخدمها في إشباع حاجاته أو حاجات اسرته. 
ولعل معرفة التركيب الهيكلي لواردات أي دولة يؤثر على درجة حساسيتها الستيراد التضخم من 

ستهالكية الضرورية الخارج ) التضخم المستورد (، فاذا كانت الواردات تشتمل على قدر هام من السلع اال
أو السلع الوسيطة الالزمة لدوران عجالت اإلنتاج، فإن ارتفاع األسعار العالمية للواردات من هذه السلع 

( يوضح 1-4و الجدول ) (1)سوف يؤدي إلى استيراد الدولة للتضخم الخارجي بصورة كبيرة وواسعة.
، بماليين  م( 2010 -2009للفترة من ) النسب المئوية لواردات السودان السلعية من جملة الواردات

من المالحظ أن تركيبة الواردات السلعية  في السودان تتميز بارتفاع كبير بالنسبة و  الدوالرات األمريكية.
لواردات السلع االستهالكية التي احتلت المرتبة األولى ، تليها واردات السلع الرأسمالية . بينما احتلت 

. مما يدل على المذكور في الجدول لسلعامرتبة األخيرة، وذلك بحسب تصنيف واردات السلع الوسيطة ال
 .الجزء األكبر من االستهالك في السودان يخصص بصورة  أكبر للسلع الضرورية  أن

 

 

                                                 
المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر , مركز البحوث والدراسات  ،أحمد مجدي حجازي وآخرون  د. (2)
 . (100ص ) ،(1)ط ,2001الجتماعية , كلية اآلداب , جامعة القداهرة , ا
أسباب التضخم الركودي في مصر، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي  ،سهير معتوق  (1)

 (.178ص) ،)د.ط(، 1988( القاهرة ، 414( و)413واإلحصاء ، العدد )
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 (  1 -4جدول رقم ) 
 )بماليين الدوالرات( م(2010 -2009)واردات السودان السلعية من جملة الواردات للفترة من

 الوحدة السلع

2009 2010 

 الكمية
 القيمة

(CIF) 

 إجمالي 

 الواردات%
 الكمية

 القيمة

((CIF 

 إجمالي 

 الواردات%

 23.4 2,348.7 - 26,9 2,609.2 - قيمة اآلت ومعدات
 20.3 2,037.0 - 25,7 2,491.9 - قيمة مصنوعات
 23.6 2,365.8 - 16.9 1,638.0 - قيمة مواد غذائية

قمح ودقيق 

 قمح

طن 
 متري 

1,608,002 696.0 7,2 2,620,027 976.9 9.7 

منتجات 

 األلبان

طن 
 متري 

32,345 135.9 1,4 42,329 102.7 1.0 

زيوت 

 حيوانية/نباتية

طن 
 متري 

129,760 133.2 1,4 192,065 152.4 1.5 

 شاي
طن 
 متري 

29,937 125.8 1,3 40,788 75.6 0.8 

 سكر
طن 
 متري 

203,112 108,9 1,0,61 1,024,506 502.4 5.0 

الخضروات 

 ومنتجاتها

طن 
 متري 

81,253 60,6 0,6 115,502 62.4 0.6 

الفواكه 

 ومنتجاتها

طن 
 متري 

53,553 41,8 0,4 62,255 36.3 0.4 

 بن
طن 
 متري 

28,359 34,8 0,3 34,331 38.4 0.4 

 4.2 418.7 - 3,1 301,0 - قيمة اخرى
 12.2 1,226.3 - 12,3 1,195,5 - قيمة وسائل النقل

 9.6 967.6 - 8,9 859,5 - قيمة كيماوية مواد
 3.8 381.9 - 3,5 341,9 - قيمة منسوجات
منتجات 

 بترولية
 4.3 727.5 - 3,4 325,6 - قيمة
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 م.2010المصدر: بنك السودان ، التقرير السنوي 
 
 االستهالك في مجال النقل واالتصاالت (2)

 قطاع النقل :)أ( 
يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكونًا مهمًا من مكونات البنية األساسية لالقتصاد 

ة واالجتماعية الشاملة في أي بلد، نظرًا لما له من تأثير على الوطني وركيزة أساسية للتنمية االقتصادي
مثل قطاع الصناعة، وقطاع التجارة ، وقطاع السياحة وغيرها من ، القطاعات االقتصادية األخرى 

  القطاعات االقتصادية. وال يخفى على أحد أن توفر شبكات حديثة ومتكاملة للنقل بوسائطه المختلفة
تم من تثل عاماًل مهمًا في تحديد مواقع واتجاهات األنشطة االقتصادية المختلفة ، )بري، بحري، جوي( يم

 - 4خالل شبكات النقل المختلفة عمليات التبادل بين مراكز اإلنتاج ومراكز االستهالك. ويعكس الجدول )
 .م(2010و 2009( تطور وسائل النقل في السودان خالل عامي )2

 (  2  - 4جدول رقم ) 
 م( 2010و   2009 ) ائل النقل في السودان بنهاية عاميتطور وس

 وسيلة النقل

 معدل التغير % 2010 2009

 البضائع

 )ألف طن(

 الركاب

 )ألف راكب(

 البضائع

 )ألف طن(

 الركاب

 )ألف راكب(

ئع
ضا
الب

 

ب
كا
ر
ال

 

 3.3 8.1 27,006.0 6,199.7 26,150.0 5.735,0 النقل البري
 258,340 165,243 12,922.0 114,987.3 5.0 69.0 النهل النهري
 45.8 13.8 47.4 1,032.6 87.4 907.2 السكك الحديدية
 3.5 19.6 479.4 8.2 496.8 10.2 الخطوط الجوية
 ---- 36.4 0.0 21.0 0.0 33.0 الخطوط البحرية

 ---- ---- 40,454.8 121,348.8 26,739.2 6,755.4 المجموع

 م.2010قرير السنوي المصدر: بنك السودان ، الت     

 1.6 161.5 - 1,6 159,6 - قيمة مواد خام
المشروبات 

 والتبغ
 0.8 77.5 - 0,7 69,7 - قيمة

 0.5 52.0 - - 0.0 - - اخرى
المجموع 

 الكلي
---- ---- 9,690,9 100 ---- 10,044.8 100.0 
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( ألف 5.735,0نالحظ من الجدول أعاله ، ارتفاع حجم البضائع المنقولة عبر النقل البري من )
( . بينما ارتفع عدد 8.1%( بمعدل )م2010( ألف طن عام )6,199.7( إلى )م2009طن عام )

بمعدل  م(2010( ألف راكب عام)27,006.0إلى ) م(2009( ألف راكب عام)26,150.0الركاب من )
(%3.3 .) 
( ألف 69.0وفي مجال النقل النهري، فقد ارتفع حجم البضائع المنقولة عبر النقل النهري من )  

( . وعدد 165,2%بمعدل ارتفاع) م(2010( ألف طن عام )114,987.3إلى ) م(2009طن عام)
 بمعدل م(2010( ألف راكب عام)12,922.0إلى ) م(2009( ألف راكب عام)5الركاب من )

(258,3 . )% 
( 907.2أما في مجال السكة حديد ، فقد ارتفع حجم البضائع المنقولة عبر السكة حديد من )

انخفض عدد و %( .13.8بمعدل ) م(2010( ألف طن عام )1,032.6إلى ) م(2009ألف طن عام )
بمعدل  م(2010( ألف راكب عام )47.4إلى ) م(2009( ألف راكب عام )87.4الركاب من )

الخرطوم لفترت طويلة خالل العام ،  -.ويعزى هذا االنخفاض إلى توقف قطار التحدي حلفا  %(45.8)
 وتخفيض عدد رحالت قطارات السالم ونياال.

وفي مجال النقل الجوي، انخفض حجم البضائع المنقولة عبر الخطوط الجوية السودانية من   
( . 19.6%بانخفاض قدره ) (م2010( ألف طن عام )8.2إلى ) م(2009( ألف طن عام )10.2)

( ألف راكب عام    479.4إلى ) م(2009( ألف راكب عام )496.8نخفض عدد الركاب من )اكذلك 
 %( .3.5) بانخفاض قدرة م( 2010)

( ألف 33أما بالنسبة للخطوط البحرية السودانية، فقد انخفض حجم البضائع المنقولة عبرها من )
( . وذلك بسبب توقف 36.4%( بانخفاض قدره )م2010عام )( ألف طن 21إلى ) م(2009طن عام )

 استيراد االسمنت.
وفي مجال استهالك السيارات ، فقد شهدت الفترة السابقة تطورا هائال في استهالك السيارات وذلك 
نسبة للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في رصف وتعبيد معظم الطرق الداخلية للمدن ، إضافة 

( يوضح عدد  3- 4ق الخارجية التي تربط السودان ببعض دول الجوار األفريقي. والجدول ) لبعض الطر 
 (.م2007 -2003السيارات المستوردة خالل الفترة من )
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 ( 3 - 4جدول رقم )
 م( 2007 -2003عدد السيارات المستوردة خالل الفترة من )

 2007 2006 2005 2004 2003 العام
 42269 35364 28144 19189 26380 عدد السيارات

 المصدر : شرطة الجمارك.         
 االستهالك في قطاع االتصاالت( ب)

شهد خدمات االتصاالت تطورًا كبيرًا في السودان، وذلك بسبب المنافسة بين الشركات العالمية في السوق 
الهاتف  السيار السوداني مثل الشركة السودانية لخدمات الهاتف السيار)زين( ، شركة بشائر لخدمات 

(MTN )ضافة إلى الشركة إ(.شركة كنار لالتصاالت ) كنارتل( ، شركة الهاتف السيار )سوداني
السودانية لالتصاالت )ثابت(، مما أحدث تنافسًا قويًا ومتصاعدًا بين هذه الشركات في خدمات الهاتف 

( يوضح عدد مشتركي  4-4) الثابت والسيار واإلنترنت مستخدمًة في ذلك أحدث التقنيات . والجدول 
 .م(2010و 2009شركات االتصاالت خالل عامي )

 م(2010-2007( حركة المحادثات التلفونية )لسوداتل( لألعوام )5 - 4كما يوضح الجدول ) 
 بماليين الدقائق.

 (  4 - 4جدول رقم )  
 .م(2010و  2009عدد مشتركي شركات االتصاالت خالل عامي ) 

 الشركة
 ينعدد المشترك

 2010 2009 معدل التغير %
 1,078 4,605,911 3,140,140,794 الشركة السودانية لالتصاالت )سود اتل(

 * 237,064 66,112 شركة ثابت لالتصاالت
 1,078 4,368,847 3,074,682 شركة سوداني لالتصاالت

 3,772,556 3,474,879 1,409 (MTNشركة ام تي أن لخدمات الهاتف السيار )
 905 10,249,505 8,492,657 كة زين لالتصاالتشر

 151 307,620 297,251 شركة كنار لالتصاالت

 م.2010المصدر: بنك السودان ، التقرير السنوي 
 *بيانات غير متوفرة  
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 ( 5 - 4جدول رقم ) 
 حركة المحادثات التلفونية للشركة السودانية لالتصاالت ) سود اتل(

 م(2010-2007لألعوام ) 

 اليين الدقائق()بم

 البيان
 األعوام

2007 2008 2009 
 50,5 60,7 104 الحركة العالمية الصادرة
 8052669 374,2 94 الحركة العالمية الواردة
 - 3,437,151 3113 الحركة القومية والمحلية

 م.2009المصدر: بنك السودان ، التقرير السنوي       
 االستهالك في مجال الطاقة (3)

الطاقة من أهم القطاعات االقتصادية التي يعتمد عليها في نمو وتطور القطاعات واألنشطة  يعتبر قطاع
االقتصادية االخرى ، لذلك فإن معظم الدول تسعي لتطوير الطاقة وإيجاد البدائل المناسبة لها . ومن اجل 

ن أهم ثالثة سوف يتم تناول استهالك الطاقة م ،استهالك الطاقة في السودان  تالتعرف على مؤشرا
 .مصادر، وهي: البترول والكهرباء، والمياه

 )أ(استهالك البترول 
ليس فقط  ،تميز القرن العشرين بكونه عصر البترول، حيث احتل النفط مكانًة عالمية عالية  

كعامل من عوامل الطاقة، بل كمورد اقتصادي استراتيجي تعتمد عليه كل الشعوب في استعماالتها 
العسكرية وغيرها. وأصبحت الصناعة  و االقتصادية و ة، وفي كل المجاالت السياسيةوحياتها اليومي

البترولية من أبرز وأهم األنشطة الصناعية الحديثة لالقتصاد الصناعي العالمي. وتظهر حقيقة ذلك 
معظم الطاقة الحديثة  يةالبترولالمنتجات شكل ت وفي توسع وتضاعف معدالت إنتاجه واستهالكه. 

( يشير إلى استهالك المواد البترولية خالل عامي 6 - 4هلكة في السودان. والجدول رقم ) المست
 .) باأللف طن متري( .م(2010  - 2009)
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 (  6 – 4 جدول رقم )
 ) باأللف طن متري( م(2010  - 2009استهالك المواد البترولية خالل عامي) 

 استهالك مواد بترولية األعوام

2005 3059.5 
2006 3622.6 
2007 3863.6 
2008 4152.8 
2009 4329.1 

 المصدر : وزارة الطاقة والتعدين السودانية .       
 استهالك الطاقة الكهربائية)ب( 

في حركة التنمية االقتصادية ، لذلك فإن جميع اإلحصاءات  تلعب الطاقة الكهربائية دورًا بارزاً 
يقوم كل من القطاع و الكهربائية أصبحت مهمة والزمة  الخاصة باإلنتاج واالستهالك في قطاع الطاقة

( التالي إلى 7 - 4العام والخاص في السودان بإنتاج واستهالك الطاقة الكهربائية . ويشير الجدول )
 – 2007استهالك الطاقة الكهربائية في القطاع العام حسب القطاعات ) بالقيقا واط ساعة( لألعوام )

 .م(2009
 ( 7 - 4جدول رقم ) 

 م( 2009 - 2007استهالك الطاقة الكهربائية بالقطاعات )القيقا واط / ساعة( لألعوام )   

 القطاع
 األعوام

2007 2008 2009 

 193 167.0 120.2 الزراعي )طلمبات(

 714 546.0 608.4 الصناعي

 2596 2214.0 1906.6 السكني

 843 740.0 627.7 التجاري )موحد(

 699 618.0 573.4 الحكومي

 5045 4285 3836.3 المجموع

 المصدر : الهيئة القومية للكهرباء.     
 استهالك المياه (ج)

تعتبر الهيئة القومية للمياه المصدر الرئيس إلحصاءات المياه لألغراض المنزلية في الريف 
يتضح ذلك و  والحضر . وتجدر اإلشارة إلى أن االستهالك المائي  في ازدياد مستمر من عام ألخر

 ( التالي: 8- 4من خالل الجدول )
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 ( 8 - 4جدول رقم )  
 م( 2009 - 2007 ) ( يومياَ لألعوام3استهالك المياه لألغراض المنزلية في الحضر والريف )م

 البيان
 األعوام

2007 2008 2009 
 1745000 1662573 1583403 الحضر
 1533000 1461432 1432777 الريف
 3278000 3124005 3016180 الجملة

 المصدر : الهيئة القومية للمياه.     
 ( أنماط االستهالك السائدة في المجتمع السوداني  2  -1) 

يمثل النمط االستهالكي مجموعة السلع والخدمات االستهالكية التي تشبع الحاجات المتعلقة ببنود اإلنفاق 
. ونعني بالنمط االستهالكي االستهالكي  لمجتمع معين في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية معينة

الطريقة أو األسلوب الذي تتبعه االسرة أو المجتمع في االستهالك، وهو يعبر عن نوع وكميات السلع التي 
وقد تتجه األنماط االستهالكية إلى اتجاهات مرتبطة بأثر التقليد  .يتم  استهالكها خالل فترة زمنية معينة

 مظهري.  للغير أو اتجاهات ذات منحى تفاخري أو
 وفي هذا الجزء ، سيتم تناول ثالثة أنماط رئيسة خاصة بالمجتمع السوداني ، وهي: 

  األنماط االستهالكية المرتبط بمستوى الدخل (1)
بين كينز في )نظريته العامة( أن األسس النفسية الراسخة لدى المستهلك تدفعه على العموم إلى زيادة 

دخله المتاح، بيد أنه ُيبقي في العادة جزءًا من تلك الزيادة إنفاقه االستهالكي عند حدوث زيادة في 
لالدخار. وأن نسبة االدخار هذه تتزايد مع تزايد الدخل، وذلك كله بعد تجاوز حد معين من المستوى 
المعاشي يكون حدًا كافيًا إلشباع المتطلبات االستهالكية الضرورية. وأن هذا الحديث يتفق مع ما يعرف 

( ، وينص على  أنه: ) بقدر ما تكون االسرة أكثر فقرًا تكون نسبة اإلنفاق Engel’s Law )بقانون أنجل
من دخلها على الطعام أكبر(. ويؤكد كينز أن حركتي التغيير في مستوى الدخل وفي مستوى االستهالك 

ة الزيادة في تسيران في اتجاه واحد. فمع زيادة الدخل يزداد اإلنفاق االستهالكي ولكن بنسبة تقل عن نسب
الدخل. وقد ُأطلق على نظرية كينز في االستهالك )نظرية الدخل المطلق( ألنها ترى أن مستوى الدخل 

( هو العامل األساسي الذي يحدد حجم اإلنفاق االستهالكي  Absolute Level of Incomeالمطلق )
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ن هذا االتجاه وطوروه منهم ذكر، أنه قد جاء بعد كينز عدد من االقتصاديين دافعوا عللفرد. ومما يُ 
 (1)( ، وآخرون. A.Smithiesو) (J.Tobin  )توبن

ومن خالل العديد من الدراسات اإلحصائية حول االستهالك ، توجد ثالثة أنواع من المستقيمات ترتبط 
 تعرف هذه المستقيمات بمستقيمات أنجل .و  بثالث فئات من السلع االستهالكية ،

يقر بأنه تحت ظروف محددة ، فإن الزيادة في الدخل  : (نفقات الغذائيةال)القانون األول ألنجل  (أ)
 .الوطني تؤدي إلى زيادة اإلنفاق على المواد الغذائية )بالكميات( ، لكنها تتناقص كنسبة منه

يقر بأن ارتفاع الدخل الوطني يؤدي إلى زيادة : (اإلنفاق على السكن و اللباس))ب( القانون الثاني ألنجل 
تتساوي مع نسبة و ق على السكن و اللباس ليس فقط بالكميات لكن بشكل كبير جدا في النسبة اإلنفا

 الزيادة في الدخل الوطني.
ؤكد على (:ياإلنفاق على التعليم، النظافة ،الصحة ،الراحة ،النقل، أثاث المنزل)القانون الثالث ألنجل)ج( 

ؤدي إلى زيادة اإلنفاق على الترفيه و التعليم ي فإن ارتفاع الدخل الوطني أنه و في ظروف معينة كذلك ،
 ليس فقط بالكميات و إنما أيضًا كنسبة من الدخل الوطني.و  ..  ..

وطبقًا لما جاء في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وهو خطة العمل الخاصة بالتنمية 
لرئيس في التدهور المستمر ، فإن السبب ا م(1992التي ُاقرت في قمة األرض في ريو عام ) المستدامة 

 للبيئة العالمية، هو نمط االستهالك واإلنتاج غير المستدام، السيما في البلدان الصناعية.
%( في من 56يبلغ مقدار ما يستهلكه سكان العالم ممن يعيشون في البلدان ذات الدخل المرتفع )

عيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض %( للذين ي44إجمالي استهالك العالم، بينما ال يبلغ االستهالك )
من إجمالي استهالك العالم. ومع توسع االقتصاد العالمي في التسعينات وارتفاع مستويات المعيشة في 
العديد من البلدان، وبينما يستهلك السواد األعظم من البشر اليوم المزيد من الموارد، ينخفض استهالك 

( 25%( عما كان عليه منذ )20ن من بينها( في المتوسط بمقدار)االسرة المعيشية اإلفريقية )والسودا
( التالي يوضح متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 9 - 4الجدول ) و (1)عامًا مضت.

 .م( 2009 -2005السودان في الفترة  ) 
 

 

                                                 

 al7roof.com-http://www.hams (1) 2012 /14/5. بتاريخ 

  http://www.un.org/arabic/conferences/wssd (1)  2012/ 14/5.بتاريخ 

http://www.hams-al7roof.com6/
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd
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 ( 9 - 4جدول رقم )
 م(2009 -  2005متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة ) 

 (الجنيهات السودانية أالف)ب

 متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي األعوام

2005 242120.0 

2006 271900.0 
2007 305920.0 
2008 326263.7 
2009 368565.0 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء
 األنماط االستهالكية المرتبطة بأثر المحاكاة أو التقليد (2)

وأسهب شارحًا  Demonstration Effect)زنبري على العامل واألثر البياني الترتيبي )و ركز د
أن اإلنفاق االستهالكي ألسرة ما ال يعتمد على مستوى دخلها المطلق بقدر ما يعتمد على مستوى دخلها 

التي تربطها بها صالت ووشائج، سواء كان ذلك في السكن أم في  األسرإذا وزن بينه وبين دخول 
عالقات القربى أم في العالقات االجتماعية. وعليه، فإذا ما ارتفع دخل االسرة في مرحلة من المراحل 

 األسراألخرى التي لها عالقة بها وبقي المستوى النسبي بين كل  األسروشملت نسبة االرتفاع هذه جميع 
يبقى على ما كان عليه قبل ارتفاع ثابتًا، فإن توزيع دخل االسرة المعنية بين اإلنفاق االستهالكي واالدخار 

الدخل ، مع أن مستوى اإلنفاق االستهالكي ومستوى االدخار لتلك االسرة يكون قد ارتفع ارتفاعًا مطلقًا. 
، األخرى وبقي مستوى دخل االسرة المعنية ثابتًا  األسرووفق المقولة نفسها، فإذا ما ارتفع مستوى دخل 

، وذلك ألنها تجنح في العادة لزيادة  فإن المستوى المعيشي لتلك االسرة يتراجع مع أن دخلها لم يتدنَّ
التي طرأت الزيادات على دخولها. ويلّح أنصار هذه  األسرأنفاقها االستهالكي تحت تأثير تقليد بقية 

النظرية على الطبيعة المتأصلة لدى الناس لتقليد بعضهم بعضًا في طرائق االستهالك وأنماطه وتنافسهم 
ذات الدخل المحدود تجنح نحو المزيد من  األسرك إلى حدود المضاهاة والتفاخر، ويبينون أن في ذل

ذات الدخل األعلى، أكثر مما يكون عليه الحال  األسراإلنفاق االستهالكي عندما تعيش في محيط من 
 (1)ذات الدخل األدنى. األسرلو عاشت في محيط من 

                                                 

 )1(J. Duesenberry, "Income Consumption Relations and Their Implications" in Income 

Employment and  Public Policy: Essays In Honor of Alvin Hansen, New York: Norton, 1948, 

p.( 54). 
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صحاب الدخول أالتقليد أو المحاكاة ، حيث يسعي  السودان كغيره من الدول، تأثر بظاهر ة
العالية  على تقليد األنماط االستهالكية السائدة في البلدان االخرى ، السيما البلدان المتقدمة منها عن 
طريق اآللة اإلعالمية التي تمتلكها تلك الدول، أو تأثرهم نتيجة وجودهم فيها . وبدا ذلك واضحًا  في تقليد 

هالكي لبعض الدول العربية الغنية ، حيث تختلف األنماط االستهالكية فيها نتيجة للدخل النمط االست
المرتفع عن األنماط االستهالكية في السودان، والتي سرعان ما تنتشر نسبة لوجود أعداد كبيرة من 

الجديدة ويدخل تحت هذا االطار اإلقبال على استهالك السلع والخدمات  .السودانيين العاملين بالخارج
 التي تظهر في المجتمع ، وخصوصًا تلك السلع المرتبط بالتكنلوجيا. 

كذلك تأثر أصحاب الدخول المنخفضة بهذه األنماط المستحدثة مما يجعلهم في كثير من األحيان  
يلجؤون إلى االقتراض لمقابلة نفقات االستهالك الجديدة ، أو السحب من مدخراتهم ، مما قد يؤثر سلبًا 

 قرارات االستثمار لديهم مستقبال . على 
-2007( أعداد السودانيين العاملين بالخارج في دول الخليج لألعوام )10 -4الجدول )ويوضح 

 .م( 2008
( إلى تحويالت السودانيين العاملين بالخارج إلى نسبة االستهالك 11 - 4كما يشير الجدول )

 .م( 2005-2000الخاص خالل الفترة ) 
 ( 10 - 4جدول رقم )

 م(2008-2007أعداد السودانيين العاملين بالخارج في دول الخليج العربي لألعوام )

 )طبقاً إلحصاءات جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج(

 الدولة
 األعوام

2007 2008 

 525932 495597 السعودية
 56732 51577 األمارات
 20597 18506 قطر

 1412 1364 البحرين
 9609 9116 كويتال

 7274 6960 سلطنة عمان

 م.2010المصدر: بنك السودان ، التقرير السنوي 
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 ( 11 - 4جدول رقم  )
 تحويالت السودانيين العاملين بالخارج إلى نسبة االستهالك الخاص

 . )بماليين الجنيهات السودانية(م( 2005-2000للفترة ) 

 لى إجمالي اإلنفاق الخاص %نسبة التحويالت إ إجمالي التحويالت األعوام

2000 1633.792 4.80 
2001 1887.560 5.62 

2002 2555.480 5.78 
2003 3179.919 6.82 
2004 3612.371 6.82 
2005 2485.583 3.63 

 م.2005المصدر: بنك السودان ، التقرير السنوي       
 

 السودانفي  االستهالك علىالمطلب الثاني :العوامل االقتصادية المؤثرة 
دلت الدراسات اإلحصائية والقياسية التي أجريت في عدد من المجتمعات، أنه على الرغم من أن الدخل  

المتاح للمستهلك هو العنصر األول واألساسي الذي يتحدد بموجبه حجم اإلنفاق االستهالكي، إال أن 
ت العامة لألسعار السيما عوامل أخرى تؤثر في مستوى اإلنفاق االستهالكي بشكل أو بآخر، كالمعدال

الفروق بين مستوى األسعار الجارية وتوقعات تبدلها في المستقبل ، وطبيعة توزيع الدخل العام بين الفئات 
والشرائح االجتماعية المختلفة . إذ لوحظ أن معدل اإلنفاق االستهالكي يكون أكثر ارتفاعًا في المجتمعات 

 لوهمر مساواة. ثم أن هناك العوامل المنبثقة عما بات يعرف بداالتي يكون توزيع الدخل العام فيها أكث
الذي يصيب المستهلك عند حصول تفاوت في التبدالت بين معدل (  Money  Illusion)النقدي

األسعار والدخل النقدي المتاح. فقد يؤثر ارتفاع األسعار االسمي وكذلك زيادة الدخل االسمي تأثيرًا مختلفًا 
وجود قطاع مصرفي متطور يوفر  ك. أيضًا من العوامل المؤثرة في االستهالك ،في سلوك المستهل

تسهيالت ائتمانية للمستهلكين )قروض استهالكية(. كذلك هو الحال فيما يتصل بعنصر الشراء لدى 
المستهلك ، إذ أن للموجودات أو لألصول الرأسمالية وغيرها التي يمتلكها المستهلك أثرًا في مستوى 

في التركيب السكاني  وك. وهناك أيضًا االنعكاسات االستهالكية المتعلقة بالزيادات السكانية أاالستهال
وشرائح األعمار وأثر ذلك في األذواق وطبيعة السلع المطلوبة. وأخيرًا هناك العوامل المتعلقة بطبيعة 

امل االقتصادية التي تؤثر المؤسسات االقتصادية واالجتماعية وبالمستوى التقني للبلد. ويمكن إجمال العو 
 :اآلتيفي عمليات االستهالك في 
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توجد عالقة مباشرة بين الدخل واالستهالك من جهة  (Disposable Income) :: الدخل المتاح (1)
، وبين الدخل واالستثمار من جهة أخرى. فالدخل ينقسم عادة بين االستهالك واالدخار. وإذا زاد الدخل، 

وهي  (Consumption Function)نهما من خالل ما يعرف بدالة االستهالك فإن هذه الزيادة تتوزع بي
العالقة بين اإلنفاق  ( إلى12 – 4ويشير الجدول )العالقة الرياضية التي تربط االستهالك بالدخل. 

 .م( 2005 -2000االستهالكي الخاص والدخل المتاح خالل الفترة )
 ( 12 - 4جدول رقم )

 .م(2005 -2000ستهالكي الخاص والدخل المتاح خالل الفترة ) العالقة بين اإلنفاق اال
 )بماليين الجنيهات السودانية(

 اإلنفاق االستهالكي الخاص الدخل المتاح األعوام

2000 381.000 29054.317 
2001 408.000 32625.457 
2002 412.000 37458.079 
2003 523.000 46583.959 
2004 746.000 52514.461 
2005 951.000 68374.489 

 المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء.
: توضح القوانين االقتصادية أن زيادة الطلب على السلع والخدمات عن العرض تؤدي  التضخم (2)

إلى زيادة األسعار التي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد. ويؤثر التضخم 
ض في الدخول الحقيقية، األمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض القوى على االستهالك من خالل االنخفا

 المشتراة االستهالك        ) الكميات انخفاض الشرائية لوحدة النقود ، حيث أن ارتفاع األسعار يؤدي إلى 
 ( وفقًا لقانون الطلب الذي يوضح العالقة العكسية بينهما. 

إلرث مثاًل، من شأنه زيادة استهالكه محاواًل إشباع : أن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كا الثروة (3)
ثم بعد فترة يعتاد على نمط استهالكي معين فيثبت االستهالك نوعًا  ،سلع كان يتطلع الستهالكها من قبل

ما، وقد يبدأ في زيادة مدخراته.  وتنقسم الثروة إلى أصول سائلة و رصيد السلع المعمرة. وعلى ذلك ، فإن 
ه المجتمع من مصادر الثروة المتمثلة في األصول المالية السائلة أو عوائد االستثمارات أو زيادة ما يمتلك

ن شأنه زيادة شعوره باألمان فيزيد االستهالك. أما عندما ( ماألوراق المالية قصيرة األجل)تتمتع بالسيولة
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لك يعني خروج مالكها تتمثل مصادر الثروة في السلع المعمرة من أثاث وتحف وسيارات وغير ذلك، فإن ذ
 من سوق هذه السلع كمشترين ، وبالتالي ينخفض االستهالك لهذه السلع لفترة من الزمن.

وبعبارة اخرى، فإن حجم االستهالك دالة أيضًا في حجم الثروة واألصول المالية  في ظل مستوى  
وة. ويرى فريدمان أن الثر  معين من الدخل. حيث لوحظ وجود عالقة طردية بين مستوى االستهالك وحجم

لكن في األجل  ،ويرتبط بالدرجة بالثروة الوطنية  Permanentاالستهالك هو نسبي إلى الدخل الدائم 
 ومن ثم يحدد الدخل الدائم انطالقًا من تقديره لثروة المستهلكين. .القصير 

 The Life Cycleؤسس نظرية الدورة الحياتية في االستهالك )( مأما )موديغلياني

Hypothesis ،)فيرى أن االستهالك يمثل نسبة ثابتة تقريبًا من دخل االسرة على امتداد حياتها .حيث 
 

 (1) : قسم حياة  األنسان إلى ثالث مراحل 
يمكن أن يتحقق استقرار االستهالك خالل حياة النشاط و حياة التقاعد.  –حياة النشاط  –حياة الأل نشاط 

حاجات االستهالك ، حيث يسمح االدخار الحاصل بتراكم ثروة منقولة  بالحصول على دخل  جار  يزيد عن
 وغير منقولة  بحيث تساعد سيولتها الخاصة على استقرار االستهالك.

 وفي مرحلة ) التقاعد( يغطي استعمال الثروة عدم االدخار الناجم عن تدني الدخل الجاري.
االستهالك مستقرًا بسبب الثروة الموروثة عن  وخالل مرحلة الأل نشاط وبالرغم من غياب الدخل , يكون 

( إلى إجمالي الثروة في السودان )األصول السائلة وتشمل 13 -4األهل في كل جيل. ويوضح الجدول )
ألوراق ا (،شهامة، شمم، شهاب )سندات االدخار، شهادات و ، السندات الحكومية2M: عرض النقود 

 .م(2005 –2000خالل الفترة من ) (،بسوق الخرطوم لألوراق المالية المالية
 ( 13 - 4جدول رقم ) 

 .م(2005 - 2000 ) إجمالي  الثروة في السودان خالل الفترة
 )بماليين الجنيهات السودانية(

 إجمالي الثروة األعوام

2000 3618.495 
2001 4979.551 

                                                 

 )1(A. Ando and F. Modigliani, The Life cycle Hypothesis of Saving, Aggregate mplications 

and Tests, American Economic Review,  March 1963, p (55).  
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2002 6070.845 
2003 7873.979 
2004 10220.648 
2005 15805.843 

 مصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطني ، تقارير سنوية متفرقة.ال    
 السياسة االقتصادية (4)

تؤثر السياسة االقتصادية على االستهالك من خالل القرارات التي تصدرها الجهات ذات الصلة بالشأن 
ية للدولة على االقتصادي بهدف التأثير على قرار االستهالك سلبًا أو إيجابًا.  حيث  تؤثر السياسة الضريب

نفاقي للدخل ويشار إليها باالدخار إتعتبر الضرائب استخدام غير  . واالستهالك ومن ثم على االدخار 
الحكومي أو ) االدخار العام(، حيث أن زيادة الضرائب تعمل على تخفيض االستهالك وزيادة االدخار ، 

 والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب. 
: تساهم تحويالت المغتربين في زيادة إيرادات الدولة وسد  ملين بالخارجتحويالت السودانيين العا (5)

وقد كانت هجرة السودانيين للخارج للعمل خاصة منذ بداية السبعينات  .العجز في ميزان المدفوعات 
نسبة الزدهار دول النفط والنخفاض  مستوي دخل الفرد والركود االقتصادي وارتفاع نسبة  م(1973)

وللظروف االجتماعية والسياسية وضغطها والتي كان لها األثر  .خفاض فرص العمل بالداخلالبطالة وان
السالب ، خاصة هجرة العقول التقنية واألكاديمية وغيرها في مختلف التخصصات. و تعتبر التحويالت 

ستهالكي النقدية للسودانيين بالخارج من العوامل االقتصادية التي تؤثر على االستهالك وعلى النمط اال
 لألسر .

 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على االستهالك في السودان

المطلب إلى توضيح أثر اإليرادات الضريبية على االستهالك النهائي في السودان خالل الفترة  ايهدف هذ
 .  م( 2010 – 1985)

 تحديد المتغيرات وبناء النموذج( 3-1)
:يحتوى النموذج المقترح لتقدير أثر اإليرادات الضريبية على االستهالك النهائي  اتأواًل: تحديد المتغير 

 على :
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ويمثل  ،، وهو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل في تغيره (Dependent Variable)(متغير تابع 1)
المباشرة  وهو استخدام السلع والخدمات في إشباع االحتياجات Consumption)هنا بمتغير )االستهالك 

 للمجتمع .
(، وهو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع وال يتأثر Independent Variableتغير مستقل )م(2)

به. وكل قيمة من قيم المتغير التابع تتحدد بمعلومية المتغير المستقل . ويمثل هنا بمتغير اإليرادات 
 قسم بدورها إلى :تن . والضريبية وهي جملة المبالغ المحصلة من الضرائب 

وهي الضرائب التي تفرض بشكل مباشر على الدخل  ورأس المال  :  ضرائب مباشرة (أ)
وتستقر على المكلف وال يستطيع نقل عبئها ، ومنها :) الضريبة على دخل األرباح ، الضريبة على 

 المبيعات العقارية ، ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولدة ( .
ي الضريبة التي يدفعها المكلف ثم ينقل عبئها إلى شخص : وه  ضرائب غير مباشرة (ب)

آخر. أي يتم استيفاؤها من المنتج أو المصدر أو المستورد بطريقة ما ويقع عبئها على المستهلك في 
النهاية وبصورة غير مباشرة عن طريق ارتفاع األسعار للسلع المنتجة أو المستوردة ، ومنها:) ضريبة 

كية، ضرائب االستهالك ، وضرائب التداول مثال الرسوم ( . وتعد الضريبة على اإلنتاج، الضرائب الجمر 
القيمة المضافة  من أهم الضرائب الغير المباشرة وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي الموارد الضريبية في 

 العديد من الدول المتقدمة والنامية. عليه يمكن تحديد متغيرات الدالة كاآلتي :
 

يقصد بعملية بناء النموذج ، صياغة العالقات االقتصادية موضوع البحث نموذج القياسي : ثانيًا: بناء ال
مّكن من قياس المعامالت باستخدام طرق القياس المختلفة ، إضافة إلى تحديد إشارات في قالب رياضي يُ 

ى وحجم المعالم  وذلك الختبار الفرضية األولى من هذا البحث ) لإليرادات الضريبية أثر عل
االستهالك(.حيث يفترض الباحث وجود عالقة عكسية بين اإليرادات الضريبية كمتغير مستقل واالستهالك 

، تؤدي الزيادة في تحصيل اإليرادات الضريبية إلى انخفاض االستهالك عن آخركمتغير تابع . وبمعنى 
( للعالقة Mathematic Modelعليه يمكن صياغة النموذج الرياضي ) طريق تخفيض القوة الشرائية.

 بين االستهالك واإليرادات الضريبية على النحو التالي :
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 Randomو يتم تحويل النموذج الرياضي السابق إلى نموذج  قياسي بإضافة المتغير العشوائي)

Variableويرمز له بالرمز ، )(te) في حالة العينة و(tu)   .واستنادًا إلى ذلك ، سوف في حالة المجتمع
 حيث النموذج  القياسي على النحو التالي : يتم بناء

+    

 خالل فترة زمنية معينة   )Consumptionاالستهالك )                                
 ( خالل نفس الفترة  Tax Revenueاإليرادات الضريبية ) 

 ( ي البسيط معامالت نموذج االنحدار الخط
 حيث :  
  معامل ثابت ، وهو عبارة عن مقدار   ( )  

                                        . وهو             وتغير تابع )الميل بين)م(( كمتغير مستقل، و) معامل انحدار العالقة بين )( )
(، ومن ثم فهو عبارة عن التغير في        ( على ) لد ) The Marginal Effectيقيس األثر الحدي 

 (  بوحدة واحدة. ( نتيجة تغير ))
    

  ضمن في النموذج خرى التي لم تُ متغير عشوائي ينوب عن كافة المتغيرات اال
     عنصر الزمن

 Simple Linearولمعرفة طبيعة العالقة بين المتغيرين ، نستخدم نموذج االنحدار الخطي البسيط 

Regression :ويتم اختبار النموذج بموجب الفرضيات التالية . 
 على االستهالك  اإليرادات الضريبية  ال تؤثر 

   Null Hypothesisفرض العدم ) الفرضية الصفرية (  
  اإليرادات الضريبية تؤثر على االستهالك 

   Alternative  Hypothesisالفرض البديل  
( قيم المعامالت ، استخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى العادية Estimationومن أجل تقدير)

(OLS( وذلك من واقع البيانات في الجدول ، )( باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )14 -4SPSS 

ver. 18. إلجراء العمليات الحسابية واستخراج النتائج المطلوبة ) 
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 ( 14 -4جدول رقم )

 االستهالك النهائي )الخاص والعام( واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة(

 )بماليين الجنيهات السودانية(  م(2010 - 1985خالل الفترة )

 الضرائب

 غير المباشرة

الضرائب 

 المباشرة

اإليرادات 

 ((TR الضريبية 

 االستهالك

 العام

االستهالك 

 الخاص

االستهالك 

 (C)النهائي 
 األعوام

1 0.32 1.32 1 15 16 1985 

1.27 0.47 1.74 2 17 19 1986 

1.8 0.61 2.41 2 31 33 1987 

3.68 0.96 4.64 4 38 42 1988 

5.02 1.67 6.69 6 68 74 1989 

8 3 11 8 93 101 1990 

7 3 10 9 165 174 1991 

17 4 21 44 319 363 1992 

41 22 63 56 781 837 1993 

61 42 103 103 1557 1660 1994 

125 83 208 256 3171 3427 1995 

404 200 604 771 8124 8895 1996 

609 217 826 913 14879 15792 1997 

550 313 863 1041 18206 19247 1998 

1179 361 1540 1128 23792 24920 1999 

1221 381 1602 1899 28990 30889 2000 

1472 408 1880 2823 32418 35241 2001 

1725 412 2137 2916 38726 41642 2002 

2105 425 2668 3334 44196 47530 2003 

3456 746 4203 5737 52053 57790 2004 

4057 951 5007 6122 67361 73483 2005 

4930 951 5881 7660 75912 83572 2006 

5432 1097 6530 9611 82739 92350 2007 

6796 885 7681 10536 94159 104695 2008 

7726 930 8656 13130 107348 120478 2009 

8872 1136 10009 14935 133829 148764 2010 

 من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء.مصدر : ال
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 : ( البرنامج المطلوبة  كاآلتيOutputوكانت مخرجات )
Values Indicator name 

26 n 

.996 R 

.991 R Square 

.991 Adjusted R Square 

4112.363033 Std. Error of the Estimate 

1019.811 
Std. Error  

2179.247 (Constant) 
B 

.268 14.134 Tax Revenue 

.043 

Sig. 

2.137 (Constant) 
t* 

.000 52.709 Tax Revenue 

.000 2778.288 F* 

 *: المحسوبة     
 ( تقييم نتائج تقدير النموذج 2 -3)

ة ، يتم من خاللها الوقوف على معقولية تتركز عملية تقييم النموذج بعد تقديره على ثالثة معايير أساسي
 النموذج المقدر لبيان أثر اإليرادات الضريبية على االستهالك النهائي في السودان ، هي :

 أواًل : التقييم وفقًا للمعيار االقتصادي
نتائج تقدير أثر اإليرادات الضريبة على االستهالك في السودان التي جرى تقدير  أوضحت       

، وذلك فيما يخص إشارة مقطع إيجابيةقد جاءت بنتائج أنها ( 14 -4ا وفقًا لمخرجات الجدول )معامالته
حيث جاءت  ( الذي يمثل االستهالك الذاتي ) مقدار االستهالك عندما يكون الدخل صفرُا ( ، الدالة ) 

 ( وهو ما يتفق مع النظرية االقتصادية .  2179.247اإلشارة موجبة )
ذه القيمة تتم تغطيتها عادة عن طريق السحب من المدخرات ) االدخار السالب وه

Dissaving). أو االقتراض من الغير ) 
 .حمل اإلشارة الموجبة بدال من اإلشارة السالبة ت تقد جاءف(  المتغير المستقل )  ةملمع أما

 .اره مليون جنيه سودانيويعني ذلك أن زيادة تحصيل اإليرادات الضريبية بما مقد
وهو  ( ، 14.134)ومع افتراض ثبات العوامل االخرى( ، تؤدي إلى زيادة في االستهالك قدرها ) 

ما يعد مخالفة للقيود التي تفترضها النظرية االقتصادية ، وما افترضه الباحث حول إشارة المعلمة 
 االستهالك .انخفاض الضريبية و  العالقة العكسية بين زيادة تحصيل اإليرادات بخصوصالمذكورة 
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 ويعزي الباحث هذا التعارض بين هذا االفتراض والنتائج المتحصلة خالل تلك الفترة لألسباب التالية : 

التي يعتمد عليها المواطن  *(معظم هذه الزيادة تأتي من جانب السلع الضرورية ) (1)
الكميات المستهلكة منها مهما زادت نسبة الضرائب عليها، السوداني وال يمكن االستغناء عنها أو تخفيض 

 حتى لو أدي ذلك إلى سحب المدخرات أو االقتراض من الغير. 

القوى الشرائية العالية لألفراد خالل السنوات األولى من هذه الدراسة ، وذلك نسبة الرتفاع قيمة  (2)
 الجنيه السوداني مقابل الدوالر. 

خول النقدية ، مع بقاء نسبة االستقطاع الضريبي من ضرائب الدخل الزيادات المتتالية في الد (3)
 ثابتة لفترة من الزمن.   

للمسنين ( تؤدي  6.4للصغار و 61.1) *الزيادة السكانية وارتفاع نسبة اإلعالة  في السودان   (4)
ك     بمقارنة سلوك المستهل م(1969( عام ) Leffإلى زيادة االستهالك، وقد اثبت دراسة قام بها ) 

( سنة أو 14وسبعين دولة ،أن هناك ارتباطًا طرديًا ومعنويًا ما بين االستهالك واألعمار أقل من ) ألربعة
حيث نجد أن هذه  (1)( سنة ، أي كلما زادت نسبة هؤالء في المجتمع كلما زاد االستهالك .65اكثر من )

 *النسبة مرتفعة في السودان. 

المجتمع السوداني ، والمحافظة على مستوى معيشة يتناسب وجود عنصر المحاكاة والتقليد في  (5)
م (  في أن االستهالك  1948مع المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، وهذا تفترضه )نظرية الدخل النسبي 

ولذلك فإن استهالك األفراد ال يعتمد على الدخل الحالي ،  .يتأثر بعوامل شخصية خالف الدخل المادي 
 (1)االستهالك في تزايد مستمر بسبب التقليد والمحاكاة. ويكون  ين من نفس البيئةوإنما على دخول األخر 

                                                 
اذا كان معامل المرونة موجبا واقل من الواحد توصف المرونة بانها منخفضة، وتكون للسلع والخدمات الضرورية التي  *

 يستهلكها عامة الناس. 

( للصغار و  61.1(منها  67.5م حسب تقرير منظمة العمل الدولية ) 2010بلغ معدل اإلعالة في السودان في العام  *
  ن (( للمسني6.4)
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، دالة االستهالك في المجتمع السعودي ) دراسة ،  هاشمأحد حامد نقادي ، وليد عرب  (1)

 ( .5م، ص )1991قياسية( ،  

حسب  2009%( على التوالي عام 5.2%( و)43.1( سنة ، حوالي  )65( أو اكثر من )15تبلغ نسبة السكان اقل من ) *
 .لمركزي لإلحصاءالجهاز ا إحصاءات

 )1(J. Duesenberry,Op ، P( 81). 
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( أن المستهلك يتخذ قرارته حسب توقعات دخله المستقبلي حتى م1963كما تفترض )نظرية دورة الحياة 
 (2)يحافظ على نمط استهالكي أو مستوى معيشي مستقر خالل سنوات حياته .

 م(1996ساسية ، وخاصة في بداية سياسة التحرير االقتصادي عام )دعم الدولة لبعض السلع األ (6)
المترتبة على هذه السياسة. وإعفاء الجزء األخر من الضرائب، وأنشاء مراكز البيع  اآلثار، للتقليل من 

( عاما في خدمة 25المخفض . باإلضافة إلى إعفاء بعض الشرائح من الضرائب ) ممن قضوا اكثر من)
 وهم على راس العمل( ,  ( عاماً 50وزا سن )الدولة  أو تجا

 ضيفالتهرب من الضرائب ، حيث يقوم المكلف باستغالل بعض الثغرات القانونية نتيجة عدم تخ (7)
الضريبة المفروضة عليه ، أو رغبة في عدم دفع ما كلف به. باإلضافة إلى استخدام وسائل الغش 

نين الضريبية وعدم كفاءة الجهاز الضريبي .مما واالحتيال للتخلص من دفع الضريبة نتيجة ضعف القوا
 يؤدي إلى انخفاض اإليرادات الضريبية من جانب ، وزيادة االستهالك على الجانب األخر.

تغير النمط االستهالكي في السودان نتيجة تداعيات العولمة ، وانتشار سلع االستهالك التفاخري  (8)
ة أعداد كبيرة من السودانيين للخارج واحتكاكهم التي يزداد الطلب عند ارتفاع أسعارها بسبب هجر 

 بمجتمعات تلك الشعوب ، إضافة للتحويالت المقدرة لذويهم بالسودان.

وسائل اإلعالم ، وما تلعبه من دور في تكوين العقلية المتعطشة لالستهالك وتهيئتها لقبول ثقافة  (9)
 الغير من خالل الترويج لسلع الرفاه .

 عن طريق تمويل ودعم برامج التنمية المختلفة. زيادة االستهالك العام  (10)
 ثانيًا: التقييم وفقا للمعيار اإلحصائي والقياسي

يأتي المعيار اإلحصائي والقياسي في المرتبة الثانية بعد المعيار االقتصادي من حيث تقييم معامالت 
 عن طريق : النموذج القياسي المقدر. ويتم تقييم أثر اإليرادات الضريبية على االستهالك 

 ( t - test) فحص  (1)

على المعالم  (  test -t) (  يتم اجراء هذا االختبار من خالل فحص  نسبة ألن حجم العينة ) 
 : اآلتيةالمقدرة 
 ( اختبار معنوية المعلمة ) (أ)

                                                 

 )2(A. Ando and F. Modigliani , Op, p ( 84). 
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بينما نجد  ( 2179.247( المحسوبة تساوي ) t (، يالحظ أن قيمة )14 -4بالنظر إلى الجدول )
( تساوي )  % ( ودرجات حرية )5( الجدولية عند مستوى معنوية )  tأن قيمة ) 

 ( ، أي أن (2.06

 
( الجدولية ، فذلك يعني أننا نرفض فرضية العدم    t( أكبر قيمة )  tوبما أن قيمة المحسوبة ) 

ولهذا يعتبر قاطع  ،(  ال يمكن مساواتها بالصفر قول أن )الونقبل الفرض البديل، وبالتالي يمكن 
 الدالة معنوي احصائياً  ويختلف اختالفًا جوهريا  عن الصفر ويجب تضمينه في النموذج.

 ( )ب(اختبار معنوية المعلمة )

( t( ، بينما نجد أن قيمة ) 14.134( المحسوبة تساوي )tيالحظ  من الجدول السابق ، أن قيمة )
 ( ، أي أن:2.06(( تساوي % ( ودرجات حرية )5الجدولية عند مستوى معنوية ) 

 
 

ويعني  ذلك، أننا نرفض فرضية العدم  ونقبل الفرض البديل، مما يؤكد معنوية العالقة بين 
ريبية المتغيرين ويجب تضمينه في النموذج. وبالتالي يكون االستهالك دالة خطية في اإليرادات الض

 . يقدر بحوالي و ولها تأثير ظاهر على المتغير التابع 
 ( معامل التحديد )  (2)

ن ( م%99(، مما يعني أن اكثر من )  990.بالنظر إلى قيمة معامل التحديد المعدل نجدها تساوي )
تقل ) اإليرادات الضريبية ( . بينما التغيرات التي تحدث للمتغير التابع ) االستهالك ( سببها المتغير المس

 % ( ترجع إلى عوامل اخرى غير مدرجة في النموذج.1) 
 ( اختبار معنوية معامل االرتباط ) (3)

( المحسوبة ومقارنتها  بالجدولية ، عند  tلقياس درجة معنوية االرتباط باختبار )  اآلتيةتستخدم العالقة 
 : اآلتيفرضيتي العدم والقبول ، وفق 
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مما يؤكد معنوية  .( 2.06 ( الجدولية ) t( أكبر من قيمة )  34.31( المحسوبة )  tيالحظ أن قيمة ) 
 أن المتغير التابع ذو عالقة قوية مع المتغير المستقل . ذلك معامل االرتباط ، و يعني 

على االستهالك ، نستخدم معامل المرونة  لمعرفة مدى تأثير اإليرادات الضريبية   (عامل المرونة )(4)
 حسب العالقة التالية :

 

 
%( .كما 0.94%( يزيد االستهالك بنسبة )1وهذا يعني أنه كلما زاد تحصيل اإليرادات الضريبية بنسبة )

صادي وهذه داللة ذات ُبعد اقت ( اخذ اإلشارة الموجبة و أقل من الواحد .أن قيمة معامل المرونة )
 معين ، وهي أن السلع والخدمات المستهلكة في المجتمع السوداني تعتبر من السلع الضرورية. 

يوضح لنا اختبار فيشر معرفة األثر الكلي للمتغيرات المستقلة التي  ( F – test)( اختبار فيشر 5)
 يحتويها النموذج على المتغير التابع ، وذلك عند :

 فرضية العدم 
 لفرض البديل ا

الجدولية   (F)( بينما قيمة  المحسوبة )  (F)(، نجد أن قيمة 14_  4من الجدول ) 
. لذلك نرفض للمقام هي  للبسط و عند درجات حرية 

 يرادات الضريبة تؤثر على االستهالك (.  ( ، أي أن ) اإلفرض العدم ونقبل الفرض البديل 
 عليه يمكن أن نكتب معادلة االنحدار المقدر كاآلتي :
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 االستثمار في السودان الضريبية علىالمبحث الثاني: أثر اإليرادات 

مالية تعتبر السياسة الجبائية بشكل عام أداة قوية لتنمية اإليرادات العامة للدولة ، وذلك بتطبيق سياسة 
وينطوي ذلك على القيام  .مخطط لها ومنظمة على أساس بنية اقتصادية موجهة لتحقيق اقتصاد متكامل

باستثمارات ضخمة في بعض المجاالت المختارة ، فضاًل عن القيام باستثمارات صغيرة في بقية 
الملحة لعملية  المجاالت التي يشتمل عليها االقتصاد الوطني. ويكون هذا التفضل بالنظر على الحاجة

التنمية السريعة مما يتطلب بالضرورة التعرف على البدائل االستثمارية المتاحة. ومن هذا المنطلق يمكن 
تصور أشكال التدخل الحكومي في عملية االستثمار لما يلعبه هذا األخير من دو ر فعال في دفع عجلة 

ّر على صاحبه الفائدة المرجوة منه وفقًا لما التنمية االقتصادية ،خصوصًا إذا كان هذا االستثمار قد أد
عن طريق استخدام سياسة جبائيه ناجعة تدفع بالمستثمر إلى توظيف  هوتمكين، ُسطر له من أهداف 

أمواله دون تردد. فمن خالل النظرة االقتصادية لمختلف دول العالم للجباية التي تجعلها أداة تدخل 
ية االقتصادية إلى جانب الدور المالي الذي تلعبه في تعبئة مواردها اقتصادية لتحقيق أكبر قدر من الفعال

، يمكننا ربط الجباية باالستثمار الذي يعمل على التقدم المنظم لإلنتاج الوطني المرتبط بحركة االقتصاد 
ومختلف عناصر الطلب اإلجمالي نظرًا لعدم استقرار االستهالكات التي تكون سريعة التأثر باألوضاع 

 قتصادية.اال
ن خالل ارتباطهما بالدخل ،فكلما زاد ( مترتبط عالقة االستثمار بالمتغير السابق ) االستهالك 

الدخل عن الحاجات المعيشية ألي شخص يتولد لهذا الشخص فائضًا ) ادخار( . وفي حالة توظيف هذا 
 (1)الجزء المدخر يتم تسميته باالستثمار.

ًً بين االقتصاديين التقليديين وفي تحديد عالقته باالستهالك، فق  د أثير حولها جداًل واسعًا
والمحدثين ، حيث يرى التقليديون أن أي زيادة في االدخار تعني زيادة االستثمار، ولكنها تعني في نفس 
الوقت النقص في االستهالك، وبذلك يكون هنالك تعارض بين االستهالك و االستثمار . أما االقتصاديون 

يرون أن كل زيادة في الرغبة في االستهالك  تعني نقص الرغبة في االدخار ، ولكنها  المحدثون فإنهم
تعني في نفس الوقت الزيادة في المبيعات التي تؤدي إلى زيادة االستثمارات، والعكس صحيح. وبذلك ال 

عارض يوجد تعارض بين االستهالك واالستثمار في األحوال العادية ، غير أنه يمكن أن يحدث هذا الت
فقط عندما تكون الطاقة اإلنتاجية للمجتمع موظفة جميعها . وفي هذه الحالة تكون الزيادة في االستثمار 

                                                 
( ، .طم ،)د1996حسن علي خربوش وآخرون ، االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، الشركة الدولية ، عمان ،  (1)

 (.18ص )
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فتارٌة تؤثر  ،كما أن هناك ثمة عالقة تبادلية اخرى تنشأ بينهما (1)على حساب النقص في االستهالك.
وبفعل هذا  .( Multiplier Effectالتغيرات في االستثمار على االستهالك من خالل أثر المضاعف ) 

األثر ، نجد أن الزيادة األولية في االستثمار تودي إلى حدوث زيادة في مستوى الدخل القومي ويزداد تبعًا 
لذلك اإلنفاق االستهالكي. وتارة اخرى تؤثر التغيرات في االستهالك على االستثمار من خالل أثر 

ا األثر، نجد أن الزيادة في اإلنفاق على السلع وبواسطة هذ .( Accelerator Effect ) المعجل 
تدفع بالمنتجين إلى زيادة طاقتهم اإلنتاجية لمقابلة الطلب على السلع و الخدمات التي ازداد   االستهالكية

 طلبها .
 المطلب األول : مناخ االستثمار في السودان والسياسات المحفزة له

االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكّون البيئة التي تتم يقصد بمناخ االستثمار األوضاع القانونية و  
فيها االستثمار، وتتمثل في االستقرار السياسي واإلصالح االقتصادي وقوانين االستثمار والسياسات 

  (2)واإلجراءات اإلدارية والبنيات التحتية و األسواق المتاحة لالستثمار.
نجد أن الحكومات التي تعاقبت على السودان منذ أول  ونظرًا ألهمية االستثمارات البالغة ،

قد أولت هذا العامل أهمية كبيرة . السيما وأن السودان في تلك المرحلة ،  م(1956حكومة وطنية في )
فقامت الحكومة بسن قوانين  .أي بعد نيله االستقالل مباشرة محتاج إلى عملية تنمية شاملة وسريعة 

وحة  في محاولة جادة لخلق وتهيئة مناخ فتقانون الميزات المو ،  م(1956تشجيع االستثمار في سنة )
سارت الحكومات المتعاقبة على السودان على ذلك المنهج  سعيًا حثيثًا من أجل  .كمااستثماري مالئم 

 توفير مناخ يكون قادر على جذب رؤوس األموال األجنبية إلى الداخل .
يها العالم اليوم " الدولة االقتصادية " وما يتبعها من سياسات وفي ظل التحوالت الكبيرة التي يعش  

االنفتاح االقتصادي ودخول السودان في عدة تكتالت اقتصادية، كان البد أن يسعى لالستفادة من الموارد 
المتوفرة لدية والتي يتميز فيها بميزة نسبية ، وذلك بأن يجذب رؤوس األموال الالزمة لتحريك هذه الموارد 

إلمكانيات إليجاد مناخ استثماري تتوفر فيه كل الظروف التي يحتاجها المستثمر األجنبي والمحلي . وا
، أعقبه  م(1993-1995بعد قيام ثورة اإلنقاذ الوطني ، تم إعداد البرنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي)و 

ني للدولة، و ربطت حلقات التي شكلت اإلطار الفكري والمه م(2002وضع االستراتيجية القومية الشاملة)

                                                 
 ( .418( ، ص )1ط ) م،2000شباب الجامعة ، اإلسكندرية،  سهير محمد الحسن ، االقتصاد التحليلي ، مؤسسة (1)

إسماعيل الحاج موسى ، ورقة عمل  بعنوان )االستقرار واالستثمار ( قدمت لمؤتمر االستثمار األفريقي الخرطوم ،  (2)
 م .2004
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االقتصاد واإلصالح المالي والنقدي والتنمية االقتصادية واالجتماعية بحركة المجتمع وتم تنفيذها من 
 (1)خالل ثالث برامج .

 ناخ االستثمار في السودان(م1 -1) 

 ا يلي:م ،من العوامل الرئيسة التي تميز مناخ االستثمار في السودان  وتمثل عنصر جذب للمستثمرين
يقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا ، ونهر  موقع السودان االستراتيجي : (1)

 .ن مساحة السودان ( م%67.4النيل هو األكثر بروزًا في جغرافيته، حيث يّشكل حوض نهر النيل )
وكذلك بين الجزيرة  ،نوبهاظل السودان معبرًا تجاريًا وثقافيًا بين شمال أفريقيا وج ،وبفضل موقعه الجغرافي

 (2)العربية وأفريقيا، خاصة غرب وشرق أفريقيا.
يشمل ذلك األراضي الزراعية وموارد المياه العذبة من مصادر  : الموارد واإلمكانات الطبيعية (2)

متعددة ، إضافة إلى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية والثروات المعدنية. ويتميز السودان بوفرة المواد 
الخام لمعظم الصناعات . كما يتميز بوفرة الموارد البشرية التي تتمثل في العمالة الفنية المدربة وبأجور 

( التالي إلى إنتاج المعادن بالسودان خالل الفترة 15 -4تقل كثيرًا عن الدول االخرى. ويشير الجدول ) 
 .م(2007-2009)

 ( 15 -4جدول رقم ) 
 م(2009-2007للفترة من ) إنتاج المعادن

 الوحدة نوع الخام
 األعوام

2007 2008 2009 
 1832.9 2251 2701.6 كيلو جرام *الذهب  
 14087 27094 28909 طن *الكروم
 30000 12705 7974 طن الجبس
 - 1600 11000 متر مربع الرخام
 0.413 - - طن الفضة
 35793 10581 22922 طن الملح

 500 - 400 طن *المنجنيز
 .2009ر : التقرير السنوي لبنك السودان، المصد

  * ادر

                                                 
 . م2004قي الخرطوم قدمت لمؤتمر االستثمار األفري( ، طرق جذب األموال بعنوان ) عمل ورقة ،أبو القاسم النور  (1)

 م(.2011 )يوليو ، الخرطومأرض الفرض ... حقائق وأرقام السودان السودانية ، وزارة اإلعالم  (2)
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و يتمثل في نظام الحكم الفدرالي الذي يقسم البالد إلى ثالث مستويات  : الستقرار السياسيا (3)
 اتحادي والئي ومحلي ويمنح فرصة المشاركة لكافة المواطنين .حيث : 

o      . تدار البالد بواسطة حكومة مركزية تقيم في الخرطوم العاصمة 
o      بكل والية حكومتها . ، والية  أربعة عشرتنقسم البالد إلى 
o      تسعي الحكومة جادة كل كافة المشاكل ،خاصة مشكلة دارفور وصواًل لألمن واالستقرار الشامل

 في كل الواليات . 
o     يتميز السودان بقضاء مستقل وقادر على حسم النزاعات ، كما تمتاز أجهزة العدالة السودانية

 التشريعات بعدم التفرقة بين المواطن السوداني واألجنبي .و 
 : وتتمثل فيالسياسات االقتصادية .  (4)
o . تحرير االقتصاد 
o  . تطوير سوق األوراق المالية 
o  هيكلة االقتصاد )خصخصة المنشآت العامة وإلغاء احتكار الدولة لبعض المجاالت اإلنتاجية

 والخدمية( . 
o  االستثمار . تحديث قوانين ولوائح تشجيع 
o  .وضع قانون استثمار مرن تتوفر فيه كافة االمتيازات المشجعة لالستثمار والمستثمرين 

 .م(2010 -2009( التالي حجم التداول في سوق األوراق المالية لعامي)16 -4ويوضح الجدول ) 
 (16 -4) جدول رقم 

 م(2010 -2009)حجم التداول في سوق األوراق المالية لعامي 
 ( السودانية يين الجنيهات) بمال

 حجم التداول
2009 2010 

2,246,55 2,422,32 

 م. 2010المصدر : بنك السودان ، التقرير السنوي            
ليون جنيه خالل العام ( م2,246.6يشير الجدول السابق ،إلى أن حجم التداول في السوق قد ارتفع من )

 (.7.8%) يبلغ حوالي بمعدل م(2010ليون جنيه عام )( م2,422,23إلى ) م(2009)
ليون مستهلك ، ويتسع هذا ( م34: يتميز السودان بسوق استهالكية محلية تضم )حجم السوق  (5)

السوق بتعامل السودان التجاري مع دول الجوار ، خاصة بعد التوقيع على االتفاقيات التجارية مع هذه 
 ستهلك.ليون م( م400الدول ليصبح حجم السوق الفعلي أكثر من )
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: تعتبر التشريعات في مجال االستثمار هي البوصلة الهادية للمستثمر األجنبي  التشريعات (6)
والمحلي للتعرف علي الميزات والضمانات واإلجراءات ونظم التقاضي والتحكيم والتعامل في مستويات 

 .اتهالحكم الثالث. حيث تعمل علي سالمة استثماراته وتسهيل أمر حركته ومعامالته وإجراء

 السياسات المحفزة االستثمار في السودان( 2 -1)
 (1) -: يمكن تفصيل تلك السياسات قطاعيًا على النحو التالي

 )أ( القطاع الزراعي:
الترويج لعكس موارد السودان الزراعية والحيوانية والعمل على ترشيد االستثمار في هذه الموارد  (1)

 وحمايتها .
لزراعة واإلنتاج الحيواني لتحقيق األمن الغذائي، مع العمل على تنمية (  الترويج األمثل لمشروعات ا2)

 سلع الصادرات النباتية والحيوانية .
(  تشجيع القطاع الخاص الوطني واألجنبي لزيادة استمارته في مجاالت القطاع الزراعي بشقيه النباتي 3)

 والحيواني .
تاج العضوي النباتي واللحوم الصحية المثالية ومنع (  الترويج لمشروعات تعمل على تنمية وتطوير اإلن4)

 التعامل بالهرمونات ومحفزات النمو والكيمائيات .
المختلفة ، وتطوير التقانات  ه( الترويج لمشروعات تهدف إلى توسيع قاعدة االستزراع السمكي بأنماط5)

 ونشرها في الواليات ذات الميزة النسبية الستغالل المواد المتاحة.
الترويج لمشروعات استثمارية تعمل على تنمية وتطوير قطاع األلبان ، لتحقيق االكتفاء الذاتي ( 6)

 وإحالل الوارد. 
( تشجيع االستثمار في مجال الصمغ العربي، بغرض تنمية وتطوير حزام الصمغ العربي وزيادة إنتاجه 7)

 وصادراته الستعادة موقعة الريادي في السوق العالمي .
ج لمشروعات زراعية تعمل على نقل التكنلوجيا والتقنيات الحديثة لزيادة اإلنتاجية وتحسين ( التروي8)

 الجودة ، كالبيوت المحمية والري المحوري .
 ،( القيام بعمل تنسيق مشترك لوضع حل جذري لمشكلة تخصيص األراضي الزراعية لالستثمار9)

 ترضي األطراف كافة . واالتفاق على صيغ عديدة الستخدام األرض بطريقة مثلى

                                                 
 .م( 2010أغسطس ) 17وزارة االستثمار ، ورقة وزير االستثمار في اجتماعات المجلس األعلى لالستثمار،  (1)
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( تشجيع االستثمار في المزارع الرعوية في الواليات ذات الميزة النسبية بهدف تنمية وتطوير قطاع 10)
 الثروة الحيوانية وتشجيع االستثمار في الخدمات البيطرية لدعم الصادر .

 )ب( القطاع الصناعي: 
تغير النشاط أو الملكية لتحريك هذه  الترويج للصناعات المتعطلة بغرض التحديث والتأهيل ، أو (1)

 المواد االقتصادية المجمدة لتصب في شريان االقتصاد القومي .
الترويج لمشروعات الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة للمنتجات السودانية وتزيد من نسبة  (2)

 مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي اإلجمالي .
تثمارية التي تعمل على تحقيق الترابط البيني واألمامي ، مع القطاعات دعم وتشجيع المشروعات االس (3)

 االقتصادية ، السيما الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والتقانة والمعلوماتية. 
الترويج لمشروعات استثمارية صناعية تعمل على توطين الصناعات الثقيلة والمعدنية والهندسية  (4)

 يد ، مثل الحديد واألسمنت والزجاج والمدخالت الصناعية المتعددة .وتوفير مواد التشي
االهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لها ، باعتبارها الروافد المغذية للصناعات الكبيرة  (5)

 ونواة لصناعات ثقيلة في المستقبل .
الصادر، ومنحها الميزات الترويج الفاعل لمشروعات استثمارية في القطاع الصناعي تعمل من أجل  (6)

 التفضيلية الالزمة، خاصة في الواليات الطرفية واألقل نموًا.
دعم وتشجيع فكرة إقامة وتطوير المدن الصناعية المؤهلة والمخططة تخطيطًا علميًا سليمًا، والمتوفرة  (7)

 فيها كافة الخدمات والترويج لها كمشروع استثماري.
 )ج( القطاع الخدمي :

 عات تأهيل السكك حديد الستعادة دورها الرئيس في النقل .الترويج لمشرو  (1)
 التشجيع والترويج لمشروعات النقل الجوي والخدمات األرضية والمناولة والشحن وخدمات المطارات . (2)

 والترويج لمشروعات ترقية وتطوير النقل النهري، والتنوع في مجال التصنيع النهري 
ها في الدخل القومي بما يتماشى مع إمكانات البالد الترويج لمشروعات السياحة ورفع مساهمت (3)

 السياحية الكبيرة .
الترويج لجذب االستثمارات األجنبية في مجال الخدمات الصحية المتطورة ذات الخبرة العالمية  (4)

 المتميزة إلحالل تدفق االستشفاء بالخارج .
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ة تلبي حاجة البالد من الكوادر الترويج لالستثمار في مجال التعليم الخاص النوعي وفق معايير دقيق (5)
 التي تحتاجها البالد في التعليم التقني الوسيط والعالي بصفة خاصة.

 السودان في االستثمار ومجاالت فرص( 3- 1)
البشرية  والموارد الطبيعية الموارد توفر بفضل وذلك السودان، في االستثمار فرص من العديد توجد

 الحدود. في عدد من الدول مع السودان يشترك حيث ميز، االستراتيجي المت للموقع باإلضافة

 وسيلة نقل البضائع كأرخص على يساعد بحرياً  منفذاً  باعتباره األحمر البحر على السودان يطل كما 
 يتمتع كما الحيوانية. والثروة الزراعي المنتج مجال في خاصة واعد زراعي بقطاع يتمتع فالسودان .نقل

 في لالستثمار فرص توجد كما . الصناعات لجميع ومالئمة متهيئة بنية إنتاجية ذات متميزة صناعية ببيئة
 بالنفصيل: هابعضًا من نذكر يلي فيما و.القطاعات من وغيرها واإلنشاءات والمباني الخدمات مجال

 الزراعي القطاع في االستثمار فرص (1)

األراضي  من شاسعة احاتمس تشمل الزراعة و مجال في للتوسع كبيرة إمكانات يمتلك السودان
 لإلصالح قابلة مماثلة مساحات إلى إضافة فدان ، ليون ( م200)بحوالي تقدر للزراعة الصالحة الزراعية
 نهر في مصادر المياه المتمثلة من كبيرة كميات تتوفر في السودان إضافة لذلك،  والغابات. الزراعي

 أن الفاو منظمة توقعت وقد . الجوفية والمياه ألمطارومياه ا الوديان من وغيره القاش ونهر وروافده النيل
( التالي يوضح  ما 17 -4والجدول ). القريب المستقبل في العالم في للغذاء رئيس مصدر السودان يكون 

 سبق ذكره . 
 ( 17 -4جدول رقم )

 م(1993تصنيف المساحات األرضية  )حسب تعداد 

 فدان كيلو متر مربع نوع الخام

 600 2.25 لية  المساحة الك 
 200 0.84 مساحات  الحة للزراعة

 220 0.92 مساحات غابية
 180 0.76 مساحات غير  احة للزراعة

 170 0.07 مساحات مزروعة

 .2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي     
 هما :ويذكر أن هناك قطاعين أساسين تتوفر  فيهما فرص االستثمار المستقبلية ، 
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)أ( القطاع المروى الحديث : يعتمد  على الري من مياه النيل وروافده بصورة رئيسة واألنهار واألودية  
الموسمية بجانب  مصادر الري من المياه الجوفية، حيث تقدر المساحة المتاحة لالستثمار بهذا القطاع 

 في  حدود مليون هكتار من األراضي الطينية الخصبة.
ئيات  والدراسات لإلنتاج الزراعي الحالي أن السودان له ميزات نسبية عالية في تشير اإلحصا  

إنتاج جملة من المحاصيل الحقلية والمستديمة بالقطاع المروى ، تتمثل في الحبوب الزيتية ،  الذرة الرفيعة 
 ، االستثمار البستاني.*، الذرة الشامية، األرز، القوار 

وم فكرة هذا االستثمار على استغالل السهول الطينية الوسطي في السودان )ب( القطاع المطري األلي : تق
 ،لم( م700 -400ليون هكتار، وتستقبل معدالت أمطار تتراوح في المتوسط بين )( م20تصل إلى)و 

وهى معدالت كافية إلنجاح زراعة مجموعة من المحاصيل الحقلية الهامة. و يمتلك السودان ثالثة مواقع 
وهذه المناطق هي )شرق السودان ،منطقة  ،النمط اإلنتاجي الذي يتسم بقلة التكلفة  الرأسماليةرئيسة لهذا 

جنوب  كردفان ،منطقة النيل األزرق (. ويمتلك السودان العديد من الفرص االستثمارية التي تساهم في 
 (1)فجوة الغذائية.سد الفجوة الغذائية بالبلدان العربية، باعتباره أحد ثالث دول تم ترشيحها لسد ال

 (فرص االستثمار في اإلنتاج الحيواني 2)

يعتبر اإلنتاج الحيواني بأنواعه المختلفة من أكبر المجاالت الجاذبة لالستثمار سواء على مستوى   
القطاع الخاص أو االستثمار المشترك، ويرجع ذلك إلى الثروة الحيوانية الهائلة بالسودان من أبقار، 

ة إلى أن السودان مكتف ذاتيًا من هذه السلعة. وتأتى الميزة الثالثة بوفرة  المراعي إضاف ،ماعز، ضأن
فإن  مجال الصادر يعتبر غير ، لهذه األسباب  .المركزة والخدمات البيطرية  نباتيةالطبيعية واألعالف ال

 .م(2009-2007( إجمالي اللحوم المذبوحة في السودان خالل الفترة )18 -4محدود. ويوضح الجدول) 
 

 

 

 

 

                                                 
ء  األوسط عبارة عن صمغ القوار، أما الجزء الداخلي فهو في شكل محصول بقولي ، الجزء الخارجي عليقة للحيوان والجز  *

 بدرة تدخل في صناعة خبز  الذرة الرفيعة بجانب استعماالت أخري لهذا المحصول.

المؤتمر العام  -بكرى يوسف عمر ، ورقة بعنوان ) االستثمار الصناعي في السودان ( ،اتحاد أصحاب العمل السوداني (1)
 ( ، الخرطوم. 41الدورة )للغرف العربية، 
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  (18 -4)جدول رقم 
 م( 2009 - 2007لألعوام ) إجمالي الذبيح حسب نوع الحيوان  )باأللف راس(

 الجملة االبل الماعز الضأن األبقار العام

2007 5909 19873 17025 303 43114 
20098 6415 19577 17050 356 43398 
2009 6175 19814 17322 404 43715 

 .                               2009ركزي لإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي المصدر: الجهاز الم  
كما أن هنالك مجاالت استثمار جاذبة في  هذا القطاع مازالت تحتاج للتوسع ، تتمثل في خدمات الذبيح  

لهذا وإنشاء المسالخ ،خدمات النقل البرى للماشية واللحوم، مجال  إنتاج وتصنيع األلبان، إنتاج األسماك .
 -في: تتمثلفإن تنظيم فرص  االستثمار متاحة في هذا القطاع الهام و 

 صيد األسماك من  المسطحات المائية. (1)
 مجمعات  إنتاج األعالف والمرّكزات و تسويق اللحوم البيضاء والحمراء. (2)
 إضافة لمشاريع الترحيل المبرد البرى  والبحري. ،خدمات المسالخ والتخزين المبرد (3)
سات الدولة الحالية بإفساح المجال للقطاع الخاص لالستثمار في مجاالت تصنيع  وتشجع  سيا  

وتركيب وإعداد األدوية البيطرية واللقاحات واألمصال وغيرها. كذلك هنالك مجال كبير لولوج السالالت 
ح ( التالي يوض19 - 4المحسنة والمهجنة من الحيوانات وإنتاج أمهات الدواجن المتخصصة. والجدول ) 

 (. م2009-2005منتجات الثروة الحيوانية لألعوام) 
 (  19 -4جدول رقم )
 م( 2009 - 2005لألعوام ) منتجات الثروة الحيوانية )باأللف طن(

 *إنتاج الجلود  لحوم الدواجن البيض األسماك األلبان اللحوم الحمراء العام

2005 1694 7534 65 30 24 32106 
2006 1711 7253 57 20 18 32744 
2007 1725 7298 65 31 27 33199 
2008 1808 7360 70 32 27 33806 
2009 1841 7406 70 32 28 34165 

 .2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي  
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 الصناعة : في االستثمار (فرص3)

ي الناتج القومي، حيث يأتي هذا القطاع في المرتبة الثالثة بعد القطاع الخدمي من حيث المساهمة ف
%(. 12.5، كما بلغ متوسط نسبة النمو في هذا القطاع حوالي )م(2008%( للعام )22يساهم بحوالي )

وقد شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في السنوات األخيرة نتيجة لالستقرار االقتصادي الذي شهدته البالد 
ي. وقد ازدادت أهمية هذا القطاع بعد تبني الدولة وأصبح من القطاعات الجاذبة لالستثمار المحلي واألجنب

لسياسات وبرامج اقتصادية فاعلة انعكست إيجابًا علي الصناعة وأدت إلي زيادة االستثمارات ،خاصة في 
القطاع الصناعي. كما كان الستخراج النفط أثر كبير علي الصناعة وأسهم بدور  كبير في حل مشكلة 

 في لقطاع إضافة لتطوير الصناعات المصاحبة الستخراج النفط  . وتتوفرالطاقة التي تعوق تطور هذا ا
الزراعية،  المنتجات لتصنيع مدخالت توجد حيث الصناعة، مجال في االستثمار فرص من العديد السودان

 والتعليب التعبئة صناعات تشمل والتي الغذائية الصناعات والنسيج، الغزل صناعة صناعة السكر، مثل
 ، حيث االسمنت صناعة في االستثمار فرص أيًضا كما تتوفر .الزيوت وغيرها ومعاصر غاللال ومطاحن

  .الصناعة لهذه الجيري  الحجر من الخامات الجيدة تتوفر
 مجال في االستثمار والبترول، هي التعدين قطاع في المتاحة االستثمار فرص أهم أن من

 .البتروكيماوية والصناعات الغاز وصناعة البترول مصافي إنشاء فرص حيث توجد البترولية ، الصناعات
 جنوب) الصناعي جياد بمجمع الحال هو كما السيارات تجميع وصناعة معدنية فرص صناعات توجد كما

 فرص كما تشمل ).المختلفة البالد مناطق في تنتشر ومتعددة صناعات متنوعة إلى باإلضافة .(الخرطوم
 مجال في االستثمار ، النفط وإنتاج االستكشاف عمليات مجال في ثماراالست البترول قطاع في االستثمار

والجدول  .البترولية وتوزيع المنتجات تخزين البترول، أنابيب خطوط البتروكيماويات، مثل المصب عمليات
 .م(2010-2002( التالي يشير إلى اإلنتاج اليومي للبترول السوداني خالل األعوام)20 -4)

  (20 -4جدول رقم )
 اإلنتاج اليومي للبترول السوداني ) باأللف برميل(

 م(2010-2002لألعوام )

 2010 2009 2008 2207 2006 200 2004 2003 2002 العام
اإلنتاج 

 500 500 500 512 512 512 320 280 245 اليومي

 م . 2010المصدر :بنك السودان ، التقرير لسنوي      
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 الجبس الرخام، الحديد، الذهب، إنتاج مجال في ستثمارلال فرص فتوجد التعدين قطاع في أما
 من ضخمة كميات اكتشاف الطبيعي ، حيث تم الغاز في لالستثمار فرص أيًضا كما توجد. الطعام وملح
في  للعمل كبيرة فرصةٌ  وهنالك السودان ، شرق  في الساحلية األحمر البحر مناطق في الطبيعي الغاز

 .الغاز وصناعة اكتشاف
 الخدمية والمرافق األساسية البنية قطاع في االستثمار ص(فر 4)

 :منها ومتعددة متنوعة الخدمية والمرافق األساسية البنية قطاع في االستثمار مجاالت
 والنقل المدني الداخلية ،الطيران المائية الطرق  واألنفاق، العلوية الكباري  البرية، الطرق  الحديدية، السكك

 التعليمية، الخدمات . وكذلك وغيرها بصات / شاحنات) البري  النقل حة البحرية،والمال الموانئ القوى ،
 :ما يليب الفرص هذه تفعيل ويمكن  .متعددة أخرى  ومجاالت الصحية، الخدمات

o مناطق هناك زالت ال حيث السيار، الهاتف أو الثابت الهاتف مجال في اتصاالت شركات إنشاء 
 .االتصاالت تغطيها خدمات لم شاسعة

o الحرارية أو المائية الطاقة في كانت المختلفة، سواء بأشكالها الكهرباء وتوزيع توليد شركات إنشاء 
 الشبكة داخل يقا واط( م800) بحوالي السودان في المتوفرة الكهربائية الطاقة تقدرو  .الشمسية وغيرها أو

 .الكمية هذه ضعف من أكثر الحالية حاجة السودان أن مع القومية
o من النوع لهذا المياه تتوفر حيث،  األخرى  واألغراض الشرب ألغراض المياه تنقية شركات إنشاء 

 .السودان وخارج داخل عليها عالي طلب يوجدو  المشروعات
o الطرق  مجال في المتاحة الفرص من العديد توجد ، حيث عقارية وإنشاءات طرق  شركات إنشاء 

 المؤهلة الشركات في كبير نقص   من يعاني السودان زال وال .وسكنية تجارية وتشييد عقارات والكباري 
 الكبيرة. العقارية للقيام بالمشروعات عالياً  تأهيالً 
 الخدمات قطاع في االستثمار (فرص5)

 :يلي ما تشمل االقتصادية و الخدمات مجال في االستثمار فرص من العديد توجد
o ة ، وقد بلغ عدد المصارف العاملة متطور  مصرفية خدمات تقديم على تعمل تجارية بنوك إنشاء

( 38تنتشر فروعها في واليات السودان المختلفة ، مقارنة مع ) م(2010صرفا  في عام)م(39في السودان)
 . م(2009صرفا  في العام )م
o تغطي ال العاملة الشركات ألن ، نجاحها إمكانية السودان في حيث تتوفر تأمين، شركات إنشاء 

وبالتالي  جدًا، محدود نطاق على إال التأمين إعادة خدمات تقديم من تتمكن لم هاأن كما .جميع النشاطات
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حيث بلغ  متطورة. تأمين خدمات لتقديم والكفاءة والخبرة المال رأس تمتلك ألي جهة متاحة الفرص فإن
( شركة تعمل في 14، منها )م(2010( شركة في العام)15عدد الشركات العاملة في مجال التأمين )

وتقوم شركات التامين بتقديم خدمات التامين  ل التأمين وشركة واحدة تعمل في مجال إعادة التأمين .مجا
 (1)واستثمار الموارد في الشهادات والودائع االستثمارية ، باإلضافة للعمل العقاري.

 :وتشمل االقتصادية الخدمات مجال في فرص توجد لذلك باإلضافة
o لنقل المتخصص النقل خاصة وحيوانية، زراعية محاصيل من الصادرات نقل شركات إنشاء 

 .المبرد أو النقل السوائل أو الحيوان
o الغيار قطع وتوفير الصيانة ورش إنشاء. 
o القومية العاصمة ، خاصة وداخلها المدن بين الركاب نقل شركات إنشاء. 
o النهري والجوي  النقل مجال في المشاركة. 
o البضائع – بالبري)الركا النقل مجال في الدخول.(  
o والعالجية الطبية الخدمات. 

  غير كبيرة سياحية بإمكانات السودان يتمتع حيث السياحة، مجال في لالستثمار فرص توجد كما
 ضفاف على الدافئة والشواطئ البرية والحظائر والمناخي، الثقافي الحضاري والتنوع التراث مثل مستقلة،

( للطاقة اإليوائية للفنادق بوالية الخرطوم خالل  21-4) لجدول ويشير اوغيرها.  والبحر األحمر النيل
 م(.2009العام )

 (   21-4جدول رقم ) 
 الطاقة اإليوائية للفنادق بوالية الخرطوم

 م(2009خالل العام )

 عدد األجنحة عدد االسرة عدد الغرف العدد العام

 40 5599 3381 129 الجملة

 .2009ء ، الكتاب اإلحصائي المصدر : الجهاز المركزي لإلحصا 
 لكن لالستثمار، جذب أدوات تمثل سابًقا المذكورة االستثمار فرص أن الشكوفي الختام : " أنه 

 ،االستثمار لعمليات والمناسب المالئم المناخ في خلق تساعد وبرامج لسياسات تحتاج استقاللها عملية

                                                 
 م . 2010بنك السودان ، التقرير السنوي  (1)
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 السودان في قرار االستثمار اتخاذ المستثمرين في جعل في تساعد تفضيلية ميزات وجود من بد ال بالتاليو 
 .الدول " من غيره على وتفضيله

 المطلب الثاني : االستثمار الوطني و األجنبي  و المشترك في السودان 
في إطار تشجيع االستثمار المحلي واإلقليمي والدولي في السودان ، أنشأت الحكومة وزارًة االستثمار في 

مسؤولة عن جذب المستثمرين المحليين واألجانب لالستثمار في السودان من خالل لتكون  م(2003عام )
توفير التسهيالت والضمانات الالزمة لنجاح مشاريعهم . وفي هذا الجزء، يستعرض الباحث االستثمار 

 ثم التطرق بعد ذلك لالستثمار األجنبي واألجنبي المشترك .  ،المحلي الخاص ) الوطني(
 ار المحلي الخاص  )الوطني( :أواًل: االستثم

يتمتع القطاع الخاص في السودان باحترام واهتمام الدولة مما كفل له الحرية الكاملة في ممارسة النشاط 
 .االقتصادي في كافة قطاعاته ، وهو قطاٌع مؤهٌل وراغب في المشاركة في مشروعات التنمية المختلفة

في اتحاد اصحاب العمل، وغرف التجارة السودانيةالتي تبذل وللقطاع الخاص تنظيماته االدارية المتمثلة 
مجهودًا كبيرًا لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص وزياة مساهمته في مسسيرة التنمية االقتصادية و 
االجتماعية التي يشهدهاالسودان ، وتقوم الغرف التجارية بتوفير المعلومات للمستثمرين واطالعهم على 

 مّكنهم من التعرف على الفرص االستثمارية المتاحة.الجراءات ، وتُ األنظمةوالقوأنين وا
%( إلحداث التنمية 75لسياسية الدولة تجاه هذا القطاع ، فسوف يتم االعتماد عليه بنسب )ووفقًا  

( التالي يوضح عدد مشروعات االستثمار الوطني المصدقة لألعوام 22-4المطلوبة . والجدول )
 . م(2005 -2000)

 (  22 -4رقم )جدول 
 م(2005 -2000عدد االستثمارات الوطنية المصدقة حسب القطاعات لألعوام )

 2005 2004 3003 2002 2001 2000 العـــــــام

 920 679 405 32 74 84 الصناعي
 1252 750 460 142 145 95 الخدمي
 25 24 22 5 8 9 الزراعي
 2197 1423 887 179 227 1088 اإلجمالي

 ر : وزارة االستثمار.المصد   
 التالي ، حجم االستثمار الوطني المصدق بالقطاعات  لذات األعوام.  (23 -4)يوضح الجدول  كما
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 (( 23 -4جدول رقم )

 حجم االستثمارات الوطنية المصدقة حسب القطاعات

 )بالمليون دوالر( م(2005 -2000للفترة  )

 2005 2004 3003 2002 2001 2000 العام

 2967 1458 1083 399 696 287 الصناعي
 6372 2026 1908 778 931 579 الخدمي
 184 26 38 12 25 20 الزراعي
 9523 3520 3029 1189 1652 886 اإلجمالي

 المصدر : وزارة االستثمار.
 ثانيًا: االستثمار األجنبي :

 .دخول المستثمرين إليه السودان وبحكم موقعه وموارده واالمتيازات التي يتميز بها ، كان له السبق في
توالت تدفقات االستثمار األجنبي  حيثوذلك يرجع إلي ما قبل االستقالل بل منذ بداية القرن الماضي ، 

إلي السودان " بغض النظر عن أهدافه ومراميه " عبر الحقب . وكان االختالف الواضح في كمية 
" نظام الحكم والسياسات االقتصادية  التدفقات عبر الحقب يرجع في األساس إلي السياسات المتبعة

اشتراكية ، رأسمالية ، إسالمية " في السودان ، فقد توالت في السودان مجموعة سياسات كان لها األثر 
الكبير في تدفق أو عدم تدفق االستثمار، فهي إما مشجعة له أو عائقة أمام االستثمارات األجنبية. ومن 

 (1)هي:  ،فترات مار األجنبي عبر ثالثهذا المنطلق تم تصنيف تدفق االستث
 الفترة الرأسمالية  (1)

وهي بداية تدفقات االستثمار إلي السودان ، حيث دخلت الشركات األجنبية إلي السودان منذ عام 
وبداية العمل في زراعة وإنتاج القطن عام   م(1925)، وكان ذلك أثر بناء خزان سنار م(1926)
كانت هنالك عشرون  م(1934)ألجنبية إلي السودان . وعند نهاية عام مولد الشركات ا وبداية م(1926)

 – 1934) شركة أجنبية التكوين واإلدارة تعمل في التجارة الخارجية والتخزين والشحن والترحيل . وبين سنة

كانت بينهما خمسة وخمسون شركة أجنبية األصل استطاعت  ، شركة محدودة (63)تم تسجيل  م(1951
 السودان علي حوالي نصف رأس مالها تقريبًا.أن تحصل في 

                                                 
، ( جامعة ام السودانواثق عباس عبد الرحمن، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان )االستثمار األجنبي المباشر في  (1)

 .م2005درمان اإلسالمية 
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وفي ظل هذا التدفق ، ومع بداية األربعينات،  بدأت الحكومة في وضع الخطط والبرامج 
واختص هذا البرنامج بتطوير  م(1951 –1946)االستثمارية ، حيث تم وضع أول برنامج استثماري للفترة 

 م(1956 –1951)للفترة      آخرتال ذلك برنامج خماسي الخدمات العامة والهياكل األساسية للدولة . ثم 
شروعًا في مجاالت التنمية الزراعية والمواصالت والخدمات م (25)واختص هذا البرنامج بتنفيذ 

 االجتماعية .
شركة محدودة بينها خمسة عشر شركة  (60)شهد مولد  م(1955 –1952)وفي الفترة من  

 شركة أجنبية اإلدارة في التجارة الخارجية. (45)بين الد  شركة من (27)سودانية األصل وتعمل 
شركة سودانية ، مع العلم  (114)شركة أجنبية مقابل  (80)وبعد فترة االستقالل سجلت حوالي  

أن معظم الشركات األجنبية كانت تعمل في ميدان التجارة الخارجية وصناعة إعداد المواد األولية . 
التي ساد فيها النظام الرأسمالي ، ساد معه نظام التعامل بالربا كقاعدة للتعامل  والمالحظ أن في تلك الفترة

داخل وخارج النظام المصرفي. فقد ارتكز عمل كل البنوك التجارية في عالقاتها المصرفية وتعاقداتها 
وبهذا . المالية علي سعر الفائدة ، فكانت هي الحافز علي االدخار والحق الذي يمنحه لحملة الودائع 

  (1)أصبح التحكم فيه ارتفاعًا وهبوطًا هو المؤشر الذي يحدد اتجاهات السياسة النقدية والتمويلية.
وبعد تولي أول حكومة سودانية وطنية مقاليد الحكم والرئاسة سنت " قانون الميزات المفتوحة 

ستثمار في القطاع بهدف تشجيع رأس المال المحلي واألجنبي لال م(1956)للمشروعات المصدقة " لعام 
 الصناعي الخاص. 

كما استعان السودان أيضًا لتمويل التنمية  بالمؤسسات المالية الدولية ، وانعكس ذلك في خزان 
وكان ذلك جنبًا إلي جنب مع استثمارات القطاع الخاص الذي . الروصيرص ومشروع المناقل و الرهد 

 . الميكنةاعة كانت استثماراته تتجه نحو الزراعة المروية والزر 
اقتصرت مشاركة الحكومة في الصناعة علي توفير الخدمات العامة وعلي المجاالت التي ال و 

يتوفر فيها للقطاع الخاص القدر الكافي من المعرفة أو التي تحتاج لرأس مال أكبر من قدرته ، ولم 
حيث استثمرت الدولة   م(1969)وحتى عام  م(1959)تشارك مباشرة في التنمية الصناعية إال في عام 

                                                 
علي السياسات النقدية والمالية ، دار  اصرفي وأثرهتطبيق الصيغ اإلسالمية في النظام الم ،أحمد مجذوب أحمد  (1)

 .(11)( ، ص  1م ، ط )2004مصحف أفريقيا ، الخرطوم 
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 يون جنيةمل( 13)في تلك الفترة مبلغ 
*
في إنشاء تسعة مصانع، ثالثة منها للتعليب واثنين للسكر   

 ومصنع لتجفيف األلبان ومصنع لتجفيف البصل ومدبغة ومصنع للكرتون . 
  م(1989 –م 1970فترة االشتراكية ) (2)

. حيث بدأت بالنظام الحكومي اآليل  شهدت هذه الفترة تباين واضح في شكل السياسات العامة
كان هنالك اختالف واضح في توجه الحكومة  و  لالشتراكية ، ثم تاله تطبيق النظام اإلسالمي وغيرها .

بنظام معين ، فهي لم تتخذ منهجًا واضحًا وسارت عليه مما جعل منها أكبر خطر علي المستثمرين 
 اضطروا إلي الرحيل خوفًا من السياسات الحكومية .  ثم، األجانب الوافدين والمقيمين داخل البلد 

، بعد تولي الجيش علي زمام الرئاسة، بدأ تغيير النمط الرأسمالي إلي النهج م(1969)وبعد عام 
وبدأ ذلك بتعديل قانون بنك السودان وحقوق السحب الخاصة ، وأعطت الحكومة بنك  .االشتراكي 

النقدية ، واستخدام النظام المصرفي كوسيلة للسيطرة علي  السودان السيطرة الكاملة علي السيولة
االستثمار الرأسمالي والقطاع العام وإنهاء النفوذ الخارجي ، فكان التأميم العام واالستيالء علي كل 
الشركات العاملة في قطاع القطن وإنشاء مؤسسة الدولة لتسويق القطن . وبدأ وضع البرامج علي أساس 

علي النهج االشتراكي ثم عدلت إلي  م(1975 –1970)، فوضعت الخطة الخمسية النظام االشتراكي
ثم تم مد فترة الخطة إلي      .الخطة الخمسية المعدلة بإدخال ما يسمي ببرامج العمل المرحلية 

والتي كللت بالنجاح لتوفر المقومات المالية للنجاح ، خاصة وأنها صادفتها  م(82/1983 –70/1971)
الهائل في أرصدة الدول العربية البترولية الفائضة عقب ارتفاع أسعار النفط عقب حرب االرتفاع 

طرية عديدة لتمويل المشروعات ، وبصفة ، وقيام مؤسسات مالية عربية كبيرة وإقليمية وقُ  م(1973أكتوبر)
 خاصة الدول العربية.

 اإلسالمي تطبيق االقتصاد فترة   (3)
إلي إصالح االقتصاد السوداني بعقد مؤتمر اقتصادي شامل  يونيو سعت الحكومة (30) ثورةبعد 

، واستنادًا إلي توصيات وتوجيهات ذلك المؤتمر تم إعداد البرنامج الثالثي لإلنقاذ  م(1989)عام 
 . م(1993 –1990)االقتصادي لألعوام 

ي الحياة وقد ظهر منذ الوهلة األولي التوجه اإلسالمي للحكومة الجديدة وتطبيقه علي جميع مناح
والئحة الجزاءات اإلدارية  م(1991)وصدر قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة . ومنها االقتصادية 

وتم إنشاء هيئات رقابة شرعية حتى تتابع االلتزام الشرعي في  . م(1992)والمالية للمخالفات المصرفية 
                                                 

 ( من السابق.1:  1000الجنيه السوداني السابق الذي تم استبداله بالدينار قبل أن يتم إرجاعه  مرة اخرى ولكن بنسبة تعادل ) *
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يق أهدافها علي مبدأ إلزام النظام التعامل المصرفي  مما جعل السياسة النقدية والتمويلية ترتكز في تحق
و بدأ النظام  (1).المصرفي ومؤسسات التمويل اإلسالمي بصيغ التمويل اإلسالمية في تعاقداتها المالية

اإلسالمي يستشري في جميع المصالح الحكومية والمتعلقة بالتمويل والمرتبطة بطريقة أو بأخرى 
 باالستثمار األجنبي .

تم تفويض وزارة ،  م(1990)دور قانون تشجيع االستثمار سنة وبعد ص م(1993)وفي عام 
 م(1993)المالية في مختلف واليات السودان لممارسة صالحيات قانون تشجيع االستثمار. وبنهاية العام 

انتهي العام الختامي للبرنامج الثالثي والذي كان منذ انطالقته محفوٌف بظروف تدهور مستمر وموارد 
سية متهالكة وحرب استنزفت قدر كبير من الموارد المتاحة ، إضافة إلي تعرض البالد شحيحة وبنيات أسا

"علي االستثمار و مما كان له آثار سلبية علي االقتصاد السوداني  .إلي حصار اقتصادي غير معلن 
كانت الزيادة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي واالعتماد علي  ،خاصة " . ولكن رغم ذلك فةاألجنبي بص

الموارد المحلية وزيادة الجهد الضريبي وانحسار الندرة في السلع وتوفير الموارد الذاتية للبدء في 
وكل تم ذلك في ظل انحسار العون  .المشروعات الكبرى ورفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

صول حركة ولكن صاحب ذلك ارتفاع في معدل التضخم وزيادة تكاليف اإلنتاج وعدم و  (1) .الخارجي
الصادر إلي المستهدف وعدم استيعاب سياسة التحرير في األنشطة االقتصادية مما أثر سلبًا علي 

 االقتصاد الكلي ، وخلق بيئة غير مواتية لالستثمار فكانت عائقًا كبيرًا أمامه . 
الذي يهدف إلي تشجيع  م(1996)في ظل ذلك، أصدرت الدولة قانون تشجيع االستثمار لسنة 

تثمار في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية االقتصادية وتحريك الموارد لرفع الطاقات االس
ثم سعت الدولة إلي المزيد من خلق المناخ المالئم ، فقامت ببعض الجهود لتحسين الوضع  (2) .اإلنتاجية

سات النقدية التي االقتصادي تمثلت في تخفيض اإلنفاق العام وتشجيع االستثمار ، باإلضافة إلي السيا
التالي إلى حجم االستثمارات األجنبية  (24 -4)أدت إلي استقرار سعر الصرف . ويشير الجدول 

 . م(2002- 1996) المصدقة خالل الفترة
 

                                                 
 . (15) ، ص مرجع سابقأحمد مجذوب أحمد ،  (1)

م ، وزارة التخطدددددديط االقتصددددددادي 1994م/1993العددددددرض االقتصددددددادي  ،اإلدارة العامددددددة للسياسددددددات االقتصددددددادية الكليددددددة  (1)
 . (10 –7)م ، ص1994واالستثمار ، مطبعة المساحة ، 

ر ، ص م ، وزارة التخطيط االقتصادي واالستثما1996العرض االقتصادي  ،اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية  (2)
(194). 
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 ( 24 -4جدول رقم )

 حجم االستثمارات األجنبية  المصدقة

 )بالمليون دوالر( م(2002- 1996للفترة   )
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 األعوام

حجم االستثمارات األجنبية 

 المصدقة
251.3 413.9 1247.5 1129.6 315.9 744.6 965.7 

 م.2005المصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،الهيكل االقتصادي        
 :ثالثاً : االستثمار المشترك 

محلي واجنبي( ، وتساهم فيها الحكومة ونعني بها االستثمارات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ) 
شركة في عام  (39)وقد بلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الحكومة حوالي  .بنسبة معينة من راس المال

 . م(2005)
حجم االستثمار األجنبي واألجنبي المشترك المصدق خالل  إلى( التالي 25 -4)الجدول يشير و 

 .م(2009 – 2003)الفترة 
 ( 25 -4جدول رقم )

 )بالمليون دوالر( م(2009 - 2003االستثمار األجنبي واألجنبي المشترك المصدق للفترة    )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 األعوام

 3415 5152 5021 2984 3002 1545 998 االستثمار األجنبي  واألجنبي المشترك  

 م.2009 المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء : الكتاب اإلحصائي
التالي يوضح عدد مشروعات  االستثمار األجنبي واألجنبي المشترك المصدقة  (26-4)كما يشير الجدول 

 حسب القطاعات لذات الفترة .
 (  26 -4جدول رقم ) 

 - 2003عدد مشروعات  االستثمار األجنبي واألجنبي المشترك المصدقة حسب القطاعات للفترة  ) 

 )بالمليون دوالر( م( 2009

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 األعوام

 845 1025 3037 1669 908 351 351 القطاع الصناعي  
 1917 3951 1603 1115 2078 1190 274 القطاع الخدمي
 653 176 381 200 16 4 373 القطاع الزراعي

 م.2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء : الكتاب اإلحصائي 
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 . م(2005–2000االستثمارات الحكومية للفترة)التالي عائدات  ( 27-4) كما يوضح الجدول
 (  27- 4جدول رقم ) 

 م(2005-2000عائدات االستثمارات الحكومية خالل الفترة  )

 ) بماليين الجنيهات السودانية (

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 األعوام
 132.569 163.552 117.582 9787.33 92.621 118.226 إجمالي العائدات

 م. 2005المصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،الهيكل االقتصادي 
مساهمة بعض الشركات في عائدات االستثمارات التالي إلى  (28-4)كذلك يشير الجدول 

 . م(2005–2000الحكومية خالل الفترة)
 (28  -4جدول رقم )

 كوميةمساهمة بعض الشركات في عائدات االستثمارات الح

 م(2005-2000خالل الفترة )

 ) بماليين الجنيهات السودانية (

 األعوام                                    

 الشركة
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 96.659 98.776 78.095 54.189 47.013 80.018 الشركة السودانية لالتصاالت
 16.171 13.164 10.768 21.444 18.415 16.388 شركة سكر كنانة

 12.433 13.847 21.676 1486.4 18.387 13.718 شركة ارياب للتعدين
 0.600 0.300 0.500 0.100 950 0.800 شركة الصمغ العربي

 6.282 6.510 6.380 63.72 6.132 6.244 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

 م. 2005ل االقتصادي المصدر : وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،الهيك
 

 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على االستثمار الكلي في السودان

 1985المطلب إلى توضيح أثر اإليرادات الضريبية على االستثمار في السودان خالل الفترة ) ايهدف هذ
 .  م( 2010 –
 ت الضريبية على االستثمار الكلىتحديد المتغيرات وبناء النموذج لتقدير أثر اإليرادا( 3-1)

يحتوى النموذج المقترح لتقدير أثر اإليرادات الضريبية على االستثمار الكلي في  :  أواًل: تحديد المتغيرات
 السودان على :
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( وهو ذلك الجزء Investmentرويمثل هنا بمتغير )االستثما Dependent Variable) ) (متغير تابع1)
وبالنسبة للمشروع الواحد  .ستخدم في العملية اإلنتاجية من أجل تكوين رأس المال المستقطع من الدخل الم

 هو شراء أو تكوين أصول إنتاجية ،مثل المباني والمعدات وتجهيزات المصانع .
 (. TR( ويمثل هنا بمتغير )اإليرادات الضريبية Independent Variableتغير مستقل)م(2)

 ة كاآلتي :  عليه يمكن تحديد متغيرات الدال
 Model Building ثانيًا : بناء النموذج القياسي

النموذج القياسي عبارة عن عالقة)معادلة( أو منظومة من العالقات الرياضية التي تربط بين المتغيرات 
االقتصادية وتسّهل وصف طبيعة العالقة بينها بصورة خالية من التفاصيل والتعقيد وممثلة للواقع، 

يضاف إليها المتغير العشوائي الذي يمثل تأثير العوامل غير القابلة للقياس. وفي هذا االطار ، يفترض و 
وبمعنى  .الباحث وجود عالقة عكسية بين اإليرادات الضريبية كمتغير مستقل واالستثمار كمتغير تابع 

ر، ألنها ال تعطي الفرصة تؤدي الزيادة في تحصيل اإليرادات الضريبية إلى انخفاض حجم االستثما آخر،
 للمؤسسات االستثمارية في التوسع. عليه يتم بناء النموذج كاآلتي :
+ 

 خالل فترة زمنية معينة   )Investmentحيث :                                     االستثمار )
 نفس الفترة  خالل ( Tax Revenue) اإليرادات الضريبية 

 (معامالت نموذج االنحدار الخطي البسيط 
 حيث  
  معامل ثابت ، وهو عبارة عن مقدار   ( ) 
                                                        وين )تغير تابع )الميل بم(( كمتغير مستقل، و)عامل انحدار العالقة بين )م( )

 (، ومن ثم فهو عبارة عن( على ) لد ) The Marginal Effect.      وهو يقيس االثر الحدي 
 بوحدة واحدة.     ( ( نتيجة تغير )التغير في )       

 متغير عشوائي ينوب عن كافة المتغيرات االخرى التي لم تضمن في النموذج  
 عنصر الزمن 

ولمعرفة طبيعة العالقة بين المتغيرين) االستثمار واإليرادات الضريبية( نستخدم نموذج االنحدار          
 ختبار بموجب الفرضيات التالية:ال. ويتم ا Simple Linear Regressionالخطي البسيط 

 اإليرادات الضريبية  ال تؤثر على االستثمار 
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   Null Hypothesisفرض العدم ) الفرضية الصفرية (  
 اإليرادات الضريبية  تؤثر على االستثمار  

   Alternative  Hypothesis الفرض البديل 
( وذلك من OLSاستخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى العادية ) ،قيم المعامالت ومن أجل تقدير

 .( SPSS ver. 18( باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )29 -4واقع البيانات في الجدول )
 (29 - 4جدول رقم )

 االستثمار الكلي ) الخاص والعام( واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة( 

 ) بماليين الجنيهات السودانية ( م(2010 - 1985ترة )خالل الف

الضرائب غير 

 المباشرة

الضرائب 

 المباشرة
 األعوام (Iاالستثمار الكلي ) ((TRاإليرادات الضريبية 

1 0.32 1.32 0.69 1985 

1.27 0.47 1.74 2.4 1986 

1.8 0.61 2.41 4.73 1987 

3.68 0.96 4.64 7.16 1988 

5.02 1.67 6.69 11 1989 

8 3 11 10.27 1990 

7 3 10 25.89 1991 

17 4 21 73.05 1992 

41 22 63 187.96 1993 

61 42 103 426.44 1994 

125 83 208 894.05 1995 

404 200 604 1409.08 1996 

609 217 826 2842.98 1997 

550 313 863 5751.38 1998 

1179 361 1540 4907 1999 

1221 381 1602 3887.62 2000 

1472 408 1880 6788 2001 

1725 412 2137 7655 2002 

2105 425 2668 10252 2003 

3456 746 4203 13070 2004 

4057 951 5007 21186 2005 

4930 951 5881 26008 2006 

5432 1097 6530 22165 2007 

6796 885 7681 25807 2008 

7726 930 8656 25709 2009 

8872 1136 10009 33659 2010 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 :البرنامج المطلوبة  كاآلتي  (output)وكانت مخرجات 
Values Indicator name 

26 n 

.98 R 

.971 R Square 

.970 Adjusted R Square 

1823.624968 Std. Error of the Estimate 

452.235 
Std. Error  

266.872 (Constant) 
B 

.119 3.401 Tax Revenue 

.561 

Sig. 

0.590 (Constant) 
t* 

.000 28.598 Tax Revenue 

.000 817.825 F* 

1.545 D.W 

 *: المحسوبة
 : تقييم نتائج تقدير النموذج(   2 -3)

 هي :تستند عملية التقييم إلى ثالثة معايير و 
ًً : التقييم وفقًا للمعيار االقتصادي  أواًل

تعطينا النظرية االقتصادية ، والدراسات التطبيقية المتعلقة بها افتراضات خاصة بمعلمات النماذج المقدرة 
من حيث موجبة  كانت أم سالبة . أو من حيث القيم الخاصة بهذه المعلمات ، حيث كانت إشارة قاطع 

( قدره  وجبة . و يشير هذا القاطع إلى مستوى ثابت أو معين من االستثمار )م (الدالة )
 ( وهو ما يتفق مع النظرية االقتصادية . 266.872)

( ، فقد جاء يحمل اإلشارة الموجبة بداًل من اإلشارة  أما بالنسبة لمعامل المتغير المستقل ) 
زيادة تحصيل اإليرادات الضريبية بما مقداره مليون جنيه سوداني )ومع افتراض السالبة ، ويعني ذلك أن 

( وهو مخالٌف لما جاءت به  3.401ثبات العوامل االخرى( ، تؤدي إلى زيادة في االستثمار قدرها )
افتراضات النظرية االقتصادية، وما افترضه الباحث حول العالقة العكسية بين زيادة تحصيل اإليرادات 

، حيث أن هذه الزيادة تؤثر بطريقة مباشرة على العمليات اإلنتاجية  .حجم االستثمار انخفاض ضريبية و ال
 وبالتالي  تقلل من الحافز لقيام  االستثمارات .

 ويرى الباحث أن هذا االختالف خالل فترة الدراسة يمكن أن يرجع لألسباب التالية :  
 ى السلع نتيجة زيادة االستهالك.  تلبية احتياجات السوق لمقابلة الطلب عل (1)
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خالل الفترة األخيرة من هذه الدراسة نتيجة اكتشاف النفط ، وما  *زيادة تدفق االستثمار األجنبي (2)
 يتبعه من استثمارات ضخمة في المجاالت  المصاحبة لهذا المنتج.

دمات ، األمر مع ازدياد عدد السكان وازدياد دخولهم ، تزداد نسبة ما ينفقونه على السلع والخ (3)
الذي يؤدي بدوره إلى تسريع دوران النقود ، والى مزيد من الفرص االستثمارية. كما أن زيادة السكان تؤدي 
إلى زيادة مدخراتهم ، والى زيادة الحاجة إلى فرص عمل، ومن ثم مشاريع استثمارية جديدة ُتنفذ من 

 مدخراتهم ، لتخلق أموااًل جديدة تخضع للضرائب .

 ستثمارات المحلية الكبيرة يقوم بها القطاع العام .معظم اال (4)

الحوافز التشجيعية واالمتيازات المقدمة من الدولة الستقطاب االستثمارات، بهدف التأثير على  (5)
القرار االستثماري، بحيث تجعل المتعامل قادرًا على القيام بالمشروع االستثماري وتمنح وقف شروط معينة 

الخاضع للضريبة بموجب النشاط الذي يمارسه. كاإلعفاء من  وهو الشخص تتوفر في المستفيد منها،
خالل فترة التأسيس .  *الوارد(بعض الرسوم والضرائب ) اإلعفاء من دفع ضريبة األرباح ورسوم 

واإلعفاءات الكاملة من رسوم الجمارك للتجهيزات الرأسمالية الخاصة باالستثمار، وحرية الحركة للمستثمر 
 ن شريك( ، إضافة لحرية حركة رأس المال .و حرية تحويل أرباح المستثمرين.بمفرده دو 

 ثانيًا: التقييم وفقا للمعيار اإلحصائي والقياسي :
بعد التأكد من نتائج التقديرات من ناحية النظرية االقتصادية ، يتم اختباره طبقا لمعيار اإلحصاء 

 واالقتصاد القياسي عن طريق : 
 ( t - test) فحص  (1)

بموجب  ( على المعالم المقدرة )  ( test -t) يتم إجراء هذا االختبار من خالل فحص 
 الفرضيات التالية:

 فرض العدم 
 الفرض البديل  

 ( )أ(  اختبار معنوية المعلمة )

                                                 
 .م(2007)الدولة الرابعة في استقطاب االستثمار األجنبي على مستوى العالم خالل العام  السودانصنف  *

م ، 2011( ، أبريل 36م، مجلة المصارف ، عدد )2007 – 2003تعديل  1999حسب قانون تشجيع االستثمار لسنة  *
 (.27ص)
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الجدولية عند  (t)( بينما نجد أن قيمة 0.590تساوي ) ( المحسوبة للمعلمة ) (t)يالحظ أن قيمة 
 ( ، أي أن 2.06(( تساوي   %( ودرجات حرية )5مستوى معنوية ) 

 
( الجدولية ، فذلك يعني أننا نقبل فرضية العدم (t)أقل  من قيمة  (t)وبما أن قيمة المحسوبة 

ا مملذك ال يجب تضمينه في النموذج ،  .ائيا ً صعنوي إح( ، وبالتالي يعتبر القاطع غير م )
 يعني أن خط االنحدار المقدر يمر بنقطة األصل.

 ( )ب( اختبار معنوية المعلمة )

( ، بينما  3.401( المحسوبة تساوي )t(  المحسوبة مع الجدولية ، نالحظ  أن قيمة )tعند مقارنة قيمة )
( 2.06(( تساوي  %( ودرجات حرية )5لية عند مستوى معنوية )( الجدو  tنجد أن قيمة ) 

 ، أي أن

 
 

يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين )  مماويعني ذلك أننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل، 
ي اإليرادات التابع والمستقل( ولذلك يجب تضمينه في النموذج. وبالتالي يكون االستهالك دالة خطية ف

 . يقدر بحوالي و  الضريبية ولها تأثير ظاهر على المتغير التابع
 ( ) معامل التحديد  (2)

ن ( م%97يعني أن )  . وهذا(  970.يالحظ أن قيمة معامل التحديد المعدل الواردة في الجدول تساوي )
% ( يمكن 3بينما )  ،بسبب ) اإليرادات الضريبية ( التغيرات التي تحدث للمتغير التابع ) االستثمار (

 إرجاعها إلى عوامل اخرى بخالف اإليرادات الضريبية .
 (r)اختبار معنوية معامل االرتباط  (3)

المحسوبة ومقارنتها بالجدولية ،  (t)تستخدم معنوية معامل االرتباط لقياس درجة معنوية االرتباط باختبار 
 حسب التالي : عند فرضيتي العدم والقبول ،
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( ، مما يؤكد معنوية 2.06الجدولية ) ( t) ( أكبر من قيمة المحسوبة ) ( t) يالحظ أن قيمة 
 معامل االرتباط ، وهذا يعني أن المتغير التابع ذو عالقة قوية جدًا مع المتغير المستقل .

  للمعالم ( Standard Error)اختبار الخطأ المعياري  (4)
 هذا االختبار لمعرفة مدى تأثير اإليرادات الضريبية على االستهالك عند فرضيتي العدم والقبول : نستخدم

 فرض العدم 
 الفرض البديل  

( ، تعتبر المعلمة غير معنوية احصائيًا  أكبر من نصف المعلمة )  ( S.E) فإذا كان الخطأ المعياري 
( ، ولذلك يجب عدم تضمينها في النموذج . وهذ الفرض له تالي قبول فرضية العدم )،  وبال
 .وهو أن القاطع يمر بنقطة األصل ،مدلول 
 (( للمعلمة )S. Eاختبار الخطأ المعياري ) (أ)

 

 وهذا يشير إلى أن :

 
( تعتبر المعلمة ) لذلكو  .(  )  ( أكبر من نصف المعلمةS. Eمما يعني أن الخطأ المعياري )

 ، مما يعني ان القاطع يمر بنقطة األصل.(وبالتالي قبول فرضية العدم ) غير معنوية إحصائياً 
 (( للمعلمة ) S. Eاختبار الخطأ المعياري ) (ب)

 

 وهذا يوضح أن :

 
( ، وبالتالي تعتبر المعلمة  ( أقل من نصف المعلمة ) S. Eاري )ويدل ذلك إلى أن الخطأ المعي

 .( ، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل      ) عنوية إحصائياً ( م)
يجب ، ولذلك (I)يؤثر على المتغير التابع   (TR)وهذه اشارة واضحة إلى أن المتغير المستقل 

، تطابق  ( t - test)ويالحظ من خالل هذا الفحص والفحص األسبق  تضمينه في النموذج .
 النتائج في كليهما .
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 (Durben – Watson test)  اختبار ديربن واتسون  (5)

( ، وعند المحسوبة  كانت )( D.W)عند مالحظة الجدول السابق ، نجد أن  قيمة 
وبما أن القيمة  .( نجد أن القيمة المحسوبة تكاد تقترب منها  ة ) مقارنتها بالقيمة المعياري

( التي ينعدم عندها االرتباط 2، فهي بالتالي تعتبر قريبة من القيمة المعيارية ) (1.55)المحسوبة كانت 
 الذاتي ، وفي ذلك إشارة إلى أن الدالة المقدرة ال تعاني من هذه المشكلة. 

 ن تكتب معادلة االنحدار المقدر :وبهذا يمكن أ
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 المبحث الثالث: أثر اإليرادات الضريبية  على البطالة في السودان

وهي وليدة عّدة ظروف اجتماعية ، اقتصادات العالم النامي  تعتبر البطالة التحدي األكثر إلحاحًا أمام 
فإنها لم تفلح في  ،ه الدول من الناحية االقتصاديةورغم السياسات المتعددة التي طبقتها هذ .وهيكلية 

القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تقّض مضاجع الحكومات وتهدد المجتمع بعواقب اإلضرابات 
 واألزمات .

فالبطالة ظاهرة اجتماعية عالمية ال يخلوا أي مجتمع منها أو التعرض لها بشكل أو بآخر،          
ا بين المجتمعات بشأنها في أشكالها وأنماطها ومظاهرها والدوافع التي أدت إليها، ويمكن التفاوت فقط فيم

 ( 1)أو النتائج المترتبة عنها. اآلثارفضال عن 
فمن التدابير المالية التي تمّكن من تخفيض حدة البطالة ، التخفيض في معدالت الضرائب، وذلك      

أخرى تشكل عبء على الخاضعين كالرسم على  باستحداث ضرائب جديدة في المجال الضريبي بدل
تخفيض الضرائب هو تشجيع االستثمار والهدف من  .القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات

 المحلي وجلب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار.
 .ذلك لذا ينبغي تدخل الدولة لحماية االقتصاد الوطني، والضرائب من بين الوسائل المساعدة في     

حيث يمكن للدولة إعطاء إعفاء مؤقت لبعض المؤسسات مهما كان نوعها خاصة أو عمومية من دفع 
أو تقديم إعانات لها ،خاصة في المرحلة التي تعيشها بالدنا حتى تتمكن من االستثمار على  .الضرائب

ن ما نالحظه األن ولك .نطاق واسع وتمكين آالف العمال من حقهم في التشغيل للحد من ظاهرة البطالة
نجد أن  أن الدولة بحاجة كبيرة إلى تحصيل أكبر عائد من الضرائب لتغطية عجز الموازنة. وفي المقابل ،

أصحاب المشاريع الكبرى يشكون من عبئها وهذا ما سبب كثرة استعمال األساليب غير القانونية كالتزوير 
 والتهرب من دفع الضريبة.

نسبة األشخاص الذين ال يعملون إلى مجموع قوة العمل . وحجم قوة ومعدل البطالة هو عبارة عن 
 العمل يساوي )عدد العاملين + عدد العاطلين(.

و يقاس معدل البطالة  من قبل الجهات الرسمية كنسبة من القوى العاملة بالمجتمع عند نقطة زمنية ما  
 حيث:

 100× ( إجمالي القوة العاملة ÷ معدل البطالة = ) عدد العاطلين 

                                                 
 (.106( ،ص ) 1, ط )1999فاق للنشر, الجزائر حرفوش مدني, الكامل في االقتصاد، دار اآل( 1)
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والهدف  بمعنى أنه: نسبة مئوية من قوة العمل بدون عمل و لكنها مسجلة كراغبة و متاحة للعمل.
الرئيس من قياس البطالة هو الحصول على مؤشر شامل عن األداء االقتصادي وأوضاع السوق. ويدل 

 .ا يجبارتفاع مستوى البطالة على انخفاض عرض العمل، أي أن االقتصاد بكامله ال يعمل كم
أما القوى العاملة فتحتوي على كل القادرين على العمل و الراغبين فيه، سواء كانوا يعلمون فعاًل أو ال 

 ( 1)يعملون. و لهذا البد أن  نفرق بين العناصر الداخلة ضمن القوى العاملة و التي تستبعد منها:
 العناصر التي تتضمنها القوى العاملة: (1)

 (2)السكان القادرين على العمل و الراغبين فيه، وهم :تمثل القوى العاملة مجموع 
و سواء عمالة طول  .العاملون: إما عمالة مقابل أجر لدى الغير, أو عمالة ذاتية في مؤسسة  (أ)

و سواء مؤقتة أو دائمة, عمالة في أعمال مدنية أو في المجاالت العسكرية, و . الوقت أو لبعض الوقت 
 ستبعد العمالة في المجال العسكري.أن كان هناك بعض الدول التي ت

المتعطلون: و يشتملون على كل من كان لديه القدرة على العمل و يبحث عن عمل و ليس لديه  (ب)
 وظيفة.

 العناصر التي تستبعد من القوى العاملة: (2)
 ( سنة.65( أو )60األفراد فوق سن معينة: وهي سن التقاعد و التي غالبا ما يكون ) (أ)
ة غير قادرة على العمل ألسباب: مثل المرضى  و العجزة، المساجين, طلبة األفراد من فئات معين (ب)

 المدارس.
)ج(    األفراد الغير منافسون: ال ينافسون غيرهم في مجال العمل و ال يطالبون المجتمع بوظائف مثل 

 (1)ربات البيوت.
السكاني ، فكلما زادت  النمو لفالعمالة ترتبط بمعد .وثمة عالقة بين االدخار واالستثمار والعمالة 

قاعدة الهرم أدى ذلك في السنوات الالحقة إلى إزاحة قاعدة الهرم نحو شريحة السكان القادرين على العمل 
، مما يقود إلى تحديد حجم العمالة والبطالة في المجتمع. ويتم الربط بين االدخار واالستثمار عن طريق 

دهما االدخار في المؤسسات المصرفية ، واألخر التمويل، حيث يمول االستثمار عن طريقين ،أح
االستثمار األجنبي )بشقيه المباشر وغير المباشر( أو الحصول على المساعدات الخارجية والقروض 

                                                 
 (.31عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، مرجع سابق، ص) (1)

  (.266خالد واصف الوزني، أحمد حسين الرفاعي، مرجع سابق، ص ) (2)

 (.33عبد القادر محمد عبد القادر عطية, مرجع سابق، ص ) (1)
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ومن ثم فإن القدرة  ،األجنبية. فاذا كان معدل النمو السكاني عاليًا كانت قدرة األفراد على االدخار ضعيفة
 مارات ضعيفٌة أيضًا.على التمويل المحلي لالستث

ولهذا يتم البحث عن الطريق األخر لتمويل االستثمارات وهو الطريق الذي ال يخلو من المخاطر  
 على عملية التنمية الوطنية ، وعلى حرية اتخاذ القرار السياسي .

كما يظهر أثر الزيادات السكانية على االدخار من خالل التركيب العمري للسكان باعتبار أنهم   
مستهلكين من جهة ومنتجين من جهة اخرى. فالحاجات االستهالكية تختلف من عمر ألخر مما يؤدي 
إلى زيادة الطلب على بعض أصناف السلع االستهالكية والخدمات وفقًا للعمر، ومن ثم يتأثر ذلك القسم 

لى انخفاض من الدخل المدخر والسيما إن كانت نسبة اإلعالة مرتفعة. ويشير كل ذلك في النهاية إ
 مستوى المعيشة وانخفاض نسبة االدخار أيضًا.

أما أثر الزيادة السكانية على االستثمار ، فتفسر بوجود أعداد كبيرة من العمالة تستدعي زيادة   
 (1)راس المال الثابت لتأمين اآلالت والمعدات للقيام بالعملية اإلنتاجية.

 المطلب األول : واقع البطالة في السودان

تقرير  صادر من منظمة العمل الدولية أن العالم العربي شهد معدالت عالية من بطالة الشباب،   أشار
 .%( 12حيث وصلت معدالت البطالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى )

ن البطالة اإلجمالية ( م%8.25%( وتمثل نسبة )25.8بلغت نسبة بطالة الشباب حوالي ) كما
 م .للشباب في العال

وفي السودان، ألقت بطالة الخريجيين بظاللها على المجتمع السوداني في ظل االعداد الكبيرة 
 .م(1990للخريجيين التي واكبت سياسة التوسع في التعليم العالي التي بدأت في عام )

 ؤشرا ت القوى العاملة في السودانم (1-1)
( 39,2بلغ ) م(2009دان عام )، فإن إجمالي سكان السو م(2008وفقًا للتعداد السكاني لعام )

( سنة بحوالي 15وتقدر نسبة  األطفال األقل من )، ليون نسمة .و يتسم السودان بهيكل عمري فتي م
 .%( في المتوسط 44)

 .م(2009( التالي يشير للتركيب العمري للسكان في السودان خالل العام )30 -4والجدول ) 
 

 

                                                 
في الجمهورية العربية السورية، رسالة دكتوراه  منشورة ، مجلة جامعة دمشق خزامي عبد العزيز الجندي ، االستثمار  (1)

 ( .617-616، ص )  2010( ، العدد الثاني 26للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد )
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 (   30 -4جدول رقم  ) 
 م(2009لسكان في السودان خالل العام )التركيب العمري ل

 ( % 60) + ( %59وأقل من 15)  ( %15وأقل من 0)  البيان

 5.2 51.7 43.1 السودان

 5.5 52.0 42.5 الواليات الشمالية

 3.9 50.2 45.9 األقاليم الجنوبية

 المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء .       
لديمغرافي في السودان عاليًا ، إذ يبلغ متوسط حجم ا (Maintenanceويعتبر معدل  اإلعالة ) 
( أفراد . أما معدل حجم اإلعالة االقتصادية فيقدر بأنه أي شخص يعمل ليعول نفسه وأثنين 6االسرة )

وهذا الخلل الديمغرافي يمثل قضية استراتيجية طويلة المدي تحتاج إلي تنمية  ،خرين في المتوسط آ
%( وهي من أعلي نسب 49جتماعي . كما تبلغ نسبة المشاركة لكبار السن )مستدامة وتقدددم اقتصادي وا

مما يضطر  ،كما أن قيمة المعاش تتدني كثيرًا عن واقع الكسب واألسعار  .المشاركة للمسنين في العالم 
الكثيرين للعمل بعد سن المعاش أو االستبقاء بالخدمة العامة . ويعتبر توفير فرص العمل وترقية نوعيته 

الطلب علي العمل طلب مشتق من الطلب  أن ، كماأداة حاسمة في التصدي للفقر واالستبعاد االجتماعي 
 علي السلع والخدمات ويتأثر سلبًا وإيجابًا بأداء أسواق المال ورأس المال وأسواق السلع والخدمات .

 ية والعالم خالل األعوام ( التالي يوضح معدل اإلعالة في السودان مقارنة بالدول النام31 -4والجدول )
 .م(2010 - 2000 - 1980) 

 (  31 -4جدول رقم  ) 
 معدل اإلعالة في السودان مقارنة بالدول النامية والعالم

 م(2010 - 2000 - 1980خالل األعوام ) 

 البيان

 (%معدالت اإلعالة )

 المسنين الصغار

 م2010 م2000 م1980 م2010 م2000 م1980

 6.4 5.6 5.2 61.1 68.7 85.6 نالســــــــودا

 8.9 8.2 7.2 43.8 52.1 96.5 الدول النامية 
 11.5 10.9 10.1 40.3 46.9 89.8 العــــــــــالم

 م . 2010المصدر : منظمة العمل الدولية ، التقرير السنوي 
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 ( واقع سوق العمل في السودان2 - 1)

 .تشخيصًا لسوق العمل بشكل معقول  م(2031 – 2007تضمنت وثيقة برامج االستراتيجية ربع القرنية )
تم  فيه تحديد السياسات و برامج  التدخل والتي تضمنت مشروعات التدريب المهني وتعزيز فرص 
االستخدام المنتج وقياس اتجاهات سوق العمل فضاًل عن بناء قدرات الخدمة العامة من خالل التدريب 

ولكن التقييم يشير إلي أن  ، المالية  حال دون تنفيذ البرامجإال  أن عدم توفير الموارد  .المتكرر 
 السياسات واألهداف والبرامج تظل سليمة وتعكس سالمة التفكير التنموي في إعدادها. 

فهنالك سوق العمل الحديث  .يتميز سوق العمل بالسودان بأنه ذو أشكال متعددة وأنماط مختلفة 
غير المنظم ، حيث تسود المنشآت بالغة الصغر واألعمال المنظم جنبًا إلي جنب مع سوق العمل 

الهامشية مع وجود بعض المنشآت التي تستخدم معدات وأجهزة متطورة كالمعالجة اإللكترونية واالتصاالت 
 وبعضها تقليدي في الريف, فهنالك قطاع زراعي حديث ، وآخر مروي ومطري  وثالث رعوي.  .الحديثة 

السودان، الحراك من الريف إلي الحضر وإلي خارج السودان نسبة من مالمح سوق العمل في 
فاقم الجفاف والتصحر والنزاعات الداخلية في زيادة النازحين .كما لتدني معدالت األجور الحقيقية 

 والالجئين .
) لتعداد  %( ريف وفقًا 62.9%( فقط مقارنة ب)29.8ورغم أن سكان الحضر يمثلون ) 

ت التحضر تعتبر عالية مما يشكل ضغوطًا علي الخدمات وأسواق العمل إال أن معدال م(،2008
 الحضرية. 

يشير أداء سوق العمل إلي التراجع في فرص العمل واتساع معدالت البطالة التي تقدر ب   
ي منتصف التسعينات ويزيد وقعها علي الشباب الداخلين الجدد لسوق ف اإلحصاءات%( حسب 15)

%( أي ضعف 28بصفه خاصة باإلضافة للنساء ، حيث تقدر بطالة الشباب ب ) العمل والمتعلمين منهم
%( أي أكثر من ثالثة أضعاف المعدل العام 48%( ، وتقدر بطالة الخريجين ب )14المعدل العام وهو )

 %( . 37وتقدر البطالة وسط اإلناث بحوالي )
نمو السكان  وتشير كل المصادر إلي أن معدل نمو القوي العاملة أكبر من معدل

 علي الترتيب . (%2.6%,4)
( التالي يوضح تسجيل واستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا واستيعاب 32-4والجدول )
 .م(2009 - 2007الثانويين لألعوام )
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 ( 32 - 4)  رقم جدول
 تسجيل واستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا واستيعاب الثانويين

 . م(2009 - 2007لألعوام )

 البيـــــان         
 العــــــــام

 االستيعاب التسجيل

 إجمالي إنا  ذكور إجمالي إنا  ذكور

2007 - - 15854 2033 3278 5311 
2008 5677 6516 12193 1275 1684 2959 
2009 9990 8153 18143 2619 2944 5563 

 م . 2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي      
ن القوي العاملة ، ( م%20ب ) م(2009وحسب التقديرات بلغت نسبة البطالة السافرة في العام )

 .يون متبطل( مل2.6(ألف ويصبح  الرصيد الكامل )300والوافدون الجدد حوالي ) ،ليون ( م2.3أي )
صريحة. فضاًل عن ن القوي العاملة باإلضافة للبطالة ال( م%33وتبلغ نسبة المشتغلين بأجر بحوالي )

ذلك ، فإن المشتغلين  يعانون عددًا من القضايا التي تنتقص من رفاهيتهم ويمكن إجمالها في نقص 
التشغيل، مثل نقص التشغيل المرتبط بتوظيف الوقت أو المرتبط بعدم مواءمة المهارات والمعارف 

جيات األساسية . وتشير الدراسات المكتسبة مع الفرص المتاحة  وأهمها عدم وفاء العائد أو األجر بالحا
ن مستواها في منتصف التسعينات ( م%25المتاحة إلي أن القوي الشرائية للعاملين بأجر قد هبطت إلي )

 . م(2007) خالل العام%( 42ارتفعت إلي )بينما 
( التالي تقديرات القوي البشرية والقوي العاملة في السودان لألعوام 33 -4ويعكس الجدول )

 .م(2007-2009)
 ( 33 - 4)  رقم جدول

 (نسمة )بالمليون -  م(2009-2007تقديرات القوي البشرية والقوي العاملة لألعوام )

 2009 2008 2007 البيان

 12.0 11.6 11.0 القوي البشرية
 9.4 9.3 8.9 القوي العاملـة
 2.6 2.3 2.2 المتبطلــــــون

 لتخطيط والمتابعة .المصدر : وزارة العمل، اإلدارة العامة ل  
وزيادة المشتغلين بحوالي ، يوضح الجدول السابق إضافة مليون وافد جديد لسوق العمل خالل هذه الفترة  
 .م(2009ليون  في )( م2.6( ألف لرصيد البطالة لتصبح )300وإضافة ) ،( ألف600)
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من الممكن أن  وتشير بعض معلومات القوي العاملة من السجالت الرسمية لوزارة العمل والتي
ن العمالة السودانية هاجرت للعمل بالخارج ( م27154تكون معلومات تأشيريه عن سوق العمل أن )

. كما بلغ عدد األجانب الذين يمارسون عمل داخل السودان لذات الفترة  حوالي م(2008خالل عام )
%( في قطاع 56لي : )%( يعملون في المشاريع القومية علي النحو التا53منهم) ،( أجنبي  17509)

. وتم  م(2007%( عن)16%( في قطاع الكهرباء . بزيادة )14و) ،%( في قطاع السدود36البترول, )
( طلبًا للعمالة األجنبية نسبة لتوفر طالبي العمل لهذه الوظائف في سوق العمل المحلي . 10385رفض) 

 .م(2009العام ) عدد العمالة األجنبية السودان خاللإلى ( 34 -4ويشير الجدول )
وهي في تزايد نتيجة تحسن مناخ ، ( شركة أجنبية للعمل في السودان 450وهناك ما يزيد عن )
وبالتالي كان لتدفق العمالة األجنبية بالسودان له ما يبرره ، إذ اصبح  .االستثمار خالل تلك الفترة 

 قيرة.السودان بعد ظهور النفط واستغالله ، مركزًا للعمالة من الدول الف
 ( 34 - 4) رقم جدول

 م(2009العمالة األجنبية السودان  خالل العام )

 اإلجمالي الدولة أو القارة

 6011 أسيـــــــــــــا
 317 أروبـــــــــــــا
 16 أستراليـــــــــا
 172 أفريقيـــــــــا
 46 األميركتـــين
 336 الدول العربية
 6899 المجمـــــــــوع

 : وزارة العمل.المصدر 
 ( سمات سوق العمل ومفهوم سياسات االستخدام في السودان1-3) 

ال تختلف سمات سوق العمل في السودان كثيرًا عن سمات أسواق العمل وخصائصها في بلدان العالم 
 الثالث عامة، وخاصة تلك الدول األكثر فقرًا منها.

 أواًل : سمات سوق العمل
المعروفة في بلدان العالم الثالث هي أن معظم األفراد يشتغلون في أن إحدى خصائص أسواق العمل 

الزراعة والصناعات األولية. إضافة إلى سيطرة القطاع العام على االستخدام في سوق العمل، وضعف 
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استيعاب القوى العاملة في القطاع الخاص وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل وضخامة القطاع 
حراك القوة العاملة بين الريف ، ودرجة و قلة فرص العمل والهجرة من الريف للمدنالهامشي "الغير منظم" 

 -4الجدول )يعكس باإلضافة إلى األعداد الكبيرة من النازحين والالجئين من دول الجوار. و  .والحضر
 .م(2005 – 2000( أعداد النازحين  في السودان خالل األعوام )35

 (35 -4)  رقم جدول
 ين في السودانأعداد النازح

 م(2005 - 2000خالل األعوام )
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيـــــــــــــان

 3082601 5631686 4911154 420000 47000 48500 أعــــداد النازحـــــين

 م. 2006المصدر: العرض االقتصادي
 .م(2005-2000وام )( إلى تدفق الالجئين من دول الجوار خالل األع36-4كما يشير الجدول )

 ( 36 -4)  رقم  جدول
 أعداد الالجئين من دول الجوار

 م(2005 - 2000خالل األعوام )
 اإلجمالي تشاد أفريقيا الوسطى أوغندا إريتريا أثيوبيا البيــــــــــان

2000 216000 557069 7250 5503 166052 951874 
2001 205000 530020 7000 5000 157000 904020 
2002 80000 419744 7000 5000 157000 668744 
2003 80000 412650 6000 5000 157000 660650 
2004 91000 403219 6400 5000 157000 662619 
2005 91400 405529 6400 5000 157000 665329 

 .2006،المصدر: العرض االقتصادي
عاملة في السودان، كما أن معدالت نمو قوة ويعتبر القطاع العام في السودان هو المشغل الرئيسي للقوة ال

 وتبرز أهميه.  م(2000 –1980%( للفترة ما بين )2,9العمل فيه تعتبر عالية جدًا، إذ قدرت بمعدل )
في مجال االستخدام جلية للغاية، إذ أنه الزال يستوعب النصيب األكبر من العمالة رغم  القطاع العام

وتكمن األهمية األساسية ال في كونه مستخدمًا رئيسيًا، وإنما في  .يصالتحوالت االقتصادية وبرامج التخص
 دوره في تقييم األجور وشروط الخدمة لسائر القطاعات االقتصادية. 
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أن مناقشة مسار سوق العمل الحضري في السودان دون ذكر شيء عن القطاع غير المنظم 
إلى مناقشة سوق العمل غير المنظم.  تصبح غير مكتملة ، وهناك العديد من الدراسات التي تعرضت

ويجب مالحظة أن أي محاولة لتقييم حقيقة وتفاعل هذا القطاع ستجابه بمشكلة المصطلحات والتعريفات، 
حي األحذية إلى ستتراوح بين الباعة المتجولين وماالتي حيث يشمل هذا القطاع نطاقًا واسعًا من األنشطة 

هذا القطاع تتفاوت جغرافيًا ، وكذلك على مدار الزمن. ويجسد  ن مكوناتحيث أأكفأ محالت الصيانة، 
مين أفرادًا في القطاع الخاص الذين ال تشملهم  هذا القطاع كل العاملين لحسابهم وأولئك المستخد 

 التشريعات العمالية والصناعية.
لدرجات أبرزت أحد الدراسات أن القطاع غير المنظم في الخرطوم كان متنوعًا وظاهرة متعددة ا

وفي مستواها  .تشمل في مستواها المتقدم المؤسسات حسنة التأسيس التي تعمل في تجارة القطاعي
المتوسط مجموعة الصناعات الصغيرة والمؤسسات التجارية والخدمية التي تستخدم عددًا كبيرًا من العمال 

 وأخيرًا النشاط التقليدي للباعة المتجولين. .
ر المنظم فقط إلى إمكانية إتاحته لفرص االستخدام والعيش لعدد وافر وال تعود أهمية القطاع غي

من سكان الخرطوم، بل في ارتباطه ببعض القطاعات االقتصادية األخرى. ويبدو أن كثيرًا من األشخاص 
إلى ارتفاع نسبة دوران العمل بدوره يجمعون بين العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم الذي يؤدي 

ي القطاع المنظم والحكومي منه خاصة. ويظهر هذا النمط بشكل واضح في السودان، حيث ال والغياب ف
القوى العاملة النشيطة ، بينما يستحوذ قطاع الخدمات  ( من%54زالت الزراعة تستقطب أكثر من )

%( حيث يسيطر القطاع 6.1%(. ويأتي القطاع الصناعي في ذيل القائمة بنسبة ال تتجاوز )21.1)
 اعي بشقيه التقليدي والحديث على استيعاب القوة العاملة مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات.الزر 

ن القوة العاملة النشيطة في أالحظ ي، م(1996مسح للقوة العاملة النشيطة سنة ) آخرومن خالل 
، لمسح ليون بمعدل نمو أكبر من معدل نمو السكان. ووفقًا لذلك ا( م16.6السودان بلغ حجمها حوالي )

%( للقوة العاملة 31.6ن مجموع القوة العاملة مقابل )( م%68.4بلغت نسبة القوة العاملة الريفية حوالي)
الحضرية، بحيث يمكن القول معه بأن سوق العمل في السودان التزال سوقًا تقليدية ريفية أكثر من كونها 

وة العاملة النشيطة مقارنة بنسبة حضرية وذات طابع ذكوري. حيث نالحظ ارتفاع نسبة الذكور من الق
(  37 -4%( لإلناث. والجدول )30.1%( ذكور مقابل )69.9اإلناث، حيث بلغت نسبتهم حوالي )

 ذلك .  يوضح
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 ( 37 -4)  رقم جدول
 م(1996 ) مسح آخرمعدل المشاركة والبطالة حسب النوع )شمال السودان ( حسب 

 اإلجمالي ريف حضر أنا  ذكور المؤشـــــــــــــــــــرات

 52 55 45 30 75 (15معدل المشاركة)+
 15.1 19 13.9 23.4 12 (15معدل البطالة )+

 م.2009المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي 
( تمثل أكثر من ثلث القوة العاملة بنسبة بلغت حوالي 54 -25كما نجد أن الفئة العمرية ما بين )

حة عمرية ، حيث أغلبهم ذكور من حاملي الشهادات أو من ذوي الخبرة العملية %( وهي أهم شري30.9)
 الطويلة.

 ثانيًا : مفهوم سياسات االستخدام:
يمكن تعريف سياسات االستخدام بأنها ) مجموعة من القرارات والمواقف واإلجراءات التي تتبناها الدولة 

 بسياسة سكانية وسياسة تعليمية وتدريبية من أجل تحقيق العمالة الكاملة كهدف استراتيجي مسلحاً 
)الشباب والمرأة مثللتكنلوجيا المناسبة والسياسات المتعلقة برعاية الفئات الخاصة ا واختيار ،مدروسة

 والمعاقين(.
سوق العمل يتقاطع فيه الطلب  كما أن .أن وضع سياسة قومية لالستخدام بات أمرًا ضروريًا ومهمًا 

ويحدث التوازن حسب األجر السائد ويرتبط ذلك بالنظام الديمغرافي ومخرجات علي العمل مع العرض 
  .مشتق من الطلب علي السلع والخدماتفيه الطلب  ، وأنالتعليم

 ولضمان عدم حدوث خلل في هذه المنظومة البد من إتباع السياسات التالية:
o طلبات سوق العمل.تحديث قاعدة بيانات القوي العاملة)مسح القوي العاملة( لتواكب مت 
o  تعزيز جهاز االستخدام للقيام بعملية التخطيط ورسم السياسات وربطها بمخرجات التعليم لتحقيق

 التوازن بين العرض والطلب علي القوي العاملة.
o .التنسيق الكامل بين األجهزة المسئولة عن سياسات االستخدام والسياسات القطاعية األخرى 
o  وعات كثيفة العمالة بالريف، والتوسع في برامج العمالة المكثفة والمناطق منح مزايا استثمارية للمشر

 المختارة.
o  إعادة تأهيل مراكز التدريب المهني والعمل علي وضع مناهج حرفية وتدريبيه تتناسب وقدرات الطالب

 وتستجيب للمتغيرات في سوق العمل.
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o العاملين من أداء عملهم في ظل  نشر ثقافة العمل بوضع نظام مؤسسي مبني علي الكفاءة وتمكين
 المسئولية والمحاسبة والشفافية وإدارة الوقت. 

o  إجراء إصالح شامل ألداء الخدمة المدنية بتبسيط اإلجراءات واستخدام تقانة المعلومات وإصالح بيئة
 العمل.

o .إجراء وصف وظيفي ومراجعة معايير االختيار للتوظيف 
o  المرونة المطلوبة والحماية االجتماعية وانتهاج سياسات واضحة مراجعة تشريعات العمل للتوفيق بين

 وتدابير محكمة لضمان تنفيذ تلك القوانين المنظمة للعمل والهجرة.
أشارت إلى ارتفاع ، تقرير أعدته لجنة البطالة التابعة للجنة االختيار للخدمة العامة االتحادية  في

. كما أشار التقرير م(2009%( وفقا إلحصاءات سنة )19معدالت البطالة في السودان إلى أكثر من )
وشدّد على أن التوظيف الحكومي يعتبر حاًل جزئيًا  ،إلى تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص 

كما حث التقرير على ضرورة االستمرار في  .للمشكلة وذلك لمحدودية القدرة االستيعابية لهذا القطاع 
 م الذاتي لخريجي الدراسات النظرية .تمويل مشروعات االستخدا

ووفقًا للجنة االختيار القومية  في السودان ، فقد زادت معدل البطالة وسط الخريجين من 
%( 41%( لإلناث و)59%( بنسبة )48.7الجامعات ، إذ بلغت تقديرات البطالة لذوي المؤهالت العليا )

%( . و بلغ معدل البطالة للواليات 28.3%( ووسط الشباب )51.9للذكور. بينما بلغت في الحضر )
( خريجًا، وهو ما يؤكد ضعف القدرات 70.222%(. كما بلغ عدد الخريجين العاطلين )19الشمالية )

 وعدم ربط اإلنتاج بحاجة السوق.
ن تعداد العاطلين عن العمل في ( م%25( سنة نسبة )22 -18وتمثل الشريحة العمرية من )

من المفترض أن يكون أنه خطير، حيث و مؤشر سلبي  وألف شاب، وه ( 67العاصمة، أي حوالي )
 .هؤالء الشباب في مراحل التعليم الجامعي، لكنهم ال يدرسون وال يعملون 

الخرطوم، أم  "ويتوزع مجموع هذه الشريحة من العاطلين عن العمل على مدن العاصمة الثالث
انات أن مدينة الخرطوم وضواحيها تستحوذ على . وتشير البي"درمان، الخرطوم بحري وضواحيها القريبة

النصيب األكبر، حيث يتجاوز تعدادهم الستين بالمائة من المجموع الكلي للعاطلين عن العمل في 
  .العاصمة

وقد بدأ السودان تجربة مواجهة توظيف الخريجين وغيرهم من الفئات االخرى منذ عقد الستينات 
طالة( ، حيث تم تخصيص بند في الموازنة العامة الستيعاب الخريجين من القرن العشرين )بند محاربة الع
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. وشهد عقد الثمانينات عدة محاوالت لمعالجة المشكلة التي برزت بين خريجي الكليات الزراعية ألول مرة 
 ،فشلت لعدة أسباب لكنهامن خالل توزيع أراضي زراعية لهم وتأسيس جمعيات تعاونية لحل المشكلة و 

اعات حول األرض وعدم التزام الدولة بالتمويل الكافي وضعف القدرات اإلدارية للخريجين حديثي منها النز 
 التخرج. 

، تم إعداد استراتيجية التنمية واإلصالح االقتصادي بالتعاون مع منظمة م( 1986وفي العام )
ريب المهني والتي رغم العمل الدولية. تم من خاللها تنفيذ عدد من مشروعات العمالة وعدد من مراكز التد

إال أن عدم تنفيذ تلك المشروعات في شكل حزم متكاملة أفرز كثيرًا من  ،تحقيقها الكثير من النجاحات
 أوجه القصور . 

المنتجة وتوافق ذلك مع الجهود الرامية إلى  األسرتم توزيع مشروعات  ،وفي بداية عقد التسعينات
تشكيل لجنة  م(1998تم في العام )فعين العام والخاص. تخفيف آثار تدني فرص االستخدام في القطا

وقد رأت اللجنة أن البداية الصحيحة في أن معالجة المشكلة ال . لتقديم مقترحات لمعالجة بطالة الخريجين
يتم إال من خالل صياغة استراتيجية متكاملة وبتنسيق الجهود وتضافرها بين القطاعين العام والخاص 

مدني والجهود اإلقليمية والدولية. فتم صياغة استراتيجية متكاملة لمعالجة مشكلة ومنظمات المجتمع ال
. كما اعتمدت اللجنة حزمة  م(2008–2005البطالة بصورة عامة وبطالة الخريجين بصورة خاصة للفترة)

 (1)من السياسات والمشروعات التي يمكن أن تلخيصاها في أربعة محاور هي:
 ية مع السياسات االجتماعية.تناغم السياسات االقتصاد (1)
تمويل المشروعات الصغيرة والموسمية للحرفيين عن طريق محفظة الخريج التي تأسست  (2)

 (.م2000عام )
 التدريب التحويلي و استيعاب الخريجين في المشروعات القومية. (3)

المطلب الثاني : آثار برامج اإلصالح الهيكلي على سوق العمل وطرق مكافحة البطالة في 

 ودانالس

 ( آثار برامج اإل الح الهيكلي على سوق العمل في السودان   1- 2)

الشك أن سياسة التحرير االقتصادي التي شرع السودان في تطبيقها منذ مطلع التسعينات تحت ضغط 
 اآلثارأزماته االقتصادية وتفاقم ديونه الخارجية وتراجع عائدات صادراته قد انطوت على عدد من 

الجتماعية التي أضرت باألغلبية الساحقة من المجتمع السوداني بسبب الحصار االقتصادي االقتصادية وا

                                                 
 ( .17،ص)2008(، يونيو 48، مجلة المصرفي ، العدد ) السودانبنك  (1)
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وبسبب ما تمخض عن هذه السياسات من آثار أدت إلى تغيرات وتحوالت على  .الذي شهدته البالد 
ا، مستوى التكتالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في أغلب الدول التي شرعت في تطبيقه

وخاصة في جوانبها التنظيمية التي بدأت فيها سياسة التخصيص وتطبيق برامج التثبيت االقتصادي 
( أو االعتماد على Stabilization and Structural Adjustment Programsوالتكيف الهيكلي)

كذلك في قوى السوق، كآليات لتصحيح أوضاع اقتصاديات البلدان النامية واالقتصاد المخطط مركزيًا. و 
جوانبها التقنية التي باتت في ظلها اآللة ووسائل االتصال والمعلوماتية تضطلع بدور متزايد في العملية 
اإلنتاجية، مع االنفتاح على اقتصاد السوق الذي يحدد مركز كل بلد من اقتصاد العولمة وقدرته التنافسية 

ادت كل هذه التحوالت إلى انقالبات وتغّيرات تبعًا لنصيبه من المعلومات والتكنولوجيا المتطورة. وقد ق
أدت إلى تراجع نمو الطلب على القوى العاملة في نوعها وكمها و سريعة ومستمرة في سوق العمل 

 وتوزيعها, في مختلف القطاعات المجتمعية الخدمية واإلنتاجية. 
اك تطور كبير في من جهة أولى هنف .وقد طرأت اليوم تغّيرات وتحوالت كبيرة في الفكر المعاصر

الوعي البيئي بفعل الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها البيئة العالمية في العقود األخيرة وأنتقل االقتصاد 
ومن إنتاج الوفرة في الحجم والعدد إلى إنتاج السرعة  .من إنتاج كثيف العمالة إلى إنتاج كثيف المعرفة

رفي وما يتوفر لديها من موارد بشرية ذات كفاءة فأصبحت الميزة النسبية ألي دولة هي التراكم المع
 وإنتاجية عالية.

وإلصالح أوضاع االقتصاد السوداني المتدهور في ذلك الحين ، شرعت الدولة في تطبيق برامج 
( إلنقاذ ما تبقى ووقف Structural Adjustment Programsالتثبيت االقتصادي والتكيف الهيكلي)

البنك وصندوق و التي تعرضت لها الدولة من قبل المنظمات الدولية،  فضاًل عن الضغوطات ،التدهور
النقد الدوليين، إال أن هذه السياسات لم تقدم حلواًل مناسبة إلى سوق العمل في السودان. ويمكن القول بأن 
أنتشار البطالة وسوء التشغيل وتزايدهما عبر الزمن من أهم السمات والقواسم المشتركة في جميع بلدان 
العالم الثالث التي طبقت برامج التثبيت االقتصادي واإلصالح الهيكلي. وعلى هذا األساس، فإن أثار 

 (1): اآلتيبرامج اإلصالح الهيكلي على سوق العمل في السودان تمثلت في 
تزايد معدالت البطالة وسوء التشغيل، حيث تأثرت ثالث فئات من العمالة بظروف سوق العمل  (1)

 ، وهم :الجديدة
                                                 

 -    آثار برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي على سوق العمل )د. الناجي محمد حامد ، ورشة عمل بعنوان  (1)
 تداعيات سياسة التحرير االقتصادي على القطاعات المختلفة( " مركز التنوير المعرفي ، الخرطوم .
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س فئات ل نقص فرص التشغيل أمامهم إحباطًا م  ثّ حيث م   .)أ( الداخلون الجدد لسوق العمل
 عريضة من الشباب، مما ينذر بعواقب وخيمة.

بحكم مؤهالتها واالستثمار الوطني في و )ب( حملة المؤهالت الجامعية ضمن الفئة السابقة 
تزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظيف تعليمها وتكوينها ،خاصة بعد تخلي الدولة نهائيًا عن االل

 الحكومي  تكون عرضة لمخاطر عديدة.
لتي ترتب عليها تسريح أعدادًا ال بأس ا)جد( العاملون المتأثرون ببرامج التخصيص أو الخوصصة 

 بها من العمالة " اإلحالة للصالح العام ". 
تلزمات السلعية المحلية والمستوردة أدى ارتفاع األسعار في الطاقة والنقل والخدمات عمومًا، والمس (2)

أثر سلبًا في الطلب على العمالة  مماإلى زيادة تكاليف اإلنتاج المحلية في مختلف القطاعات اإلنتاجية 
 لمواجهة أعباء هذه الزيادة.

أدى خفض معدل نمو اإلنفاق العام الموجه إلى الخدمات االجتماعية الضرورية كالتعليم والصحة  (3)
ض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة في هذه الخدمات، األمر الذي أّدى إلى خف ...الخ إلى

 وخاصة في قطاع التعليم.، تدني مستوى نوعية الخدمات المقدمة 
ص دور الدولة والقطاع العام في النشاط االقتصادي أدى إلى تراخي االستثمار الحكومي في يتقل (4)

 يدي العاملة العاطلة. خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب األ
بالغ في زيادة ال ودورهاتأثير السياسة النقدية الجديدة التي استهدفت الحد من نمو عرض النقود  (5)

البطالة. فبداًل من أن تتحول المدخرات الموجودة في األوعية االدخارية) البنوك، شركات التأمين( إلى 
على العمالة، تحولت تلك المدخرات إلى التمويل  استثمارات تخلق طاقات إنتاجية جديدة وطلبًا إضافياً 

 الحكومي.
مثلت البطالة حرمانًا من فرص الدخل وإشباع الحاجات األساسية ، وأصبحت السبب الرئيس  (6)

 النتشار الفقر سعًة وعمقًا وتهميشًا اجتماعيًا يهدد السالم االجتماعي.
 .نشطة االقتصادية وزيادة حراكها األفقيأثرت هذه البرامج على إعادة توزيع القوى العاملة على األ (7)

 كما فرضت إعادة تدريب مكثف ومتواصل باإلضافة إلى التدريب على التكنولوجيات الجديدة . 
أثرت هذه البرامج على مستوى التنمية البشرية عمومًا ، وذلك بتقليص بند اإلنفاق العام على  (8)

نات االجتماعية واألجور ، إضافة إلى توسع القطاع الخدمات الضرورية كالتعليم والتدريب والصحة والتأمي
 (. Informal Sectorغير المنظم )
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%( ، وبلغت 41وقد أظهر تقرير لالتحاد الوطني للشباب السوداني أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت )
ون من نهم أميون أو متسرب( م%80نهم فقط نالوا تعليمًا جامعيًا، و)( م%6%( ، وأن )59بين اإلناث )

 النظام التعليمي وال يملكون المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل العليا.
وأضافت ذات الورقة التي نشرت في إطار المؤتمر العربي األول للتشغيل بالجزائر تحت عنوان ''بطالة 

اسية أن أهم التحديات التي تواجه الشباب تتفرع عبر محاور أس .الشباب في السودان.. األبعاد والحلول''
متمثلة في محور اقتصادي، وصحي، وآخر تعليمي وثقافي. وأن تحديات المحور االقتصادي تنحصر في 
ارتفاع نسبة البطالة، ضعف البرامج والسياسات التدريبية، وعدم وجود مشاريع تمويلية للشباب في مناطق 

رص العمل. هذا وتشير األرقام النزاعات، فضال عن العمالة الوافدة وآثارها السلبية المتمثلة في تضييق ف
ويقدر عددها برقم  ، طلب عليها نسبة لوجود إلى أن العمالة المصرية تتزايد يومًا بعد يوم في السودان

وجزء في مجال  ،( ألف عامل مصري يشتغلون في مجاالت البناء والتشييد 50 -40يتراوح بين  )
صرية مجال أعمال اإلنشاءات لتسيطر على هذا المطاعم والخدمات السياحية. وقد اقتحمت العمالة الم

فيما  .%(52ن جملة العمالة الوافدة، ، بينما تمثل نسبة األعمال الهامشية )( م%96المجال بنسبة )
  (1)%( في مجال التجارة الحدودية ما بين السودان ومصر، وأحيانًا سوريا واألردن.1تعمل ال )

يت والتكيف الهيكلي ال تتمثل فقط في جوانبها ولعل الخطورة التي تنجم عن برامج التثب
االقتصادية فحسب، بل تتعداها لتشمل الجانب االجتماعية واإلنسانية المختلفة نظرًا لضعف الضمانات 
االجتماعية وغياب نظم البطالة وضعف الدور الذي تقوم به النقابات العمالية والمهنية في الدفاع عن 

ي عليه هذه المشكلة من هدر في قيمة العمل اإلنساني خصوصًا وأن هذه حقوق العمال، وإنما فيما تنطو 
 الظاهرة تمس بدرجات كبيرة ومتفاوتة الفئات الجامعية في سنِّ الشباب. 

وقد تأثر سوق العمل في السودان بهذه السياسات تأثيرات متباينة باختالف البرامج وفئات القوى 
باب من حملة المؤهالت الجامعية. وقد انتشرت هذه الظاهرة العاملة، ويظهر ذلك بوضوح في تشغيل الش

وتعمقت اإلشكالية  .بسبب برامج التكيف الهيكلي، خاصة بعد تخلي الدولة عن التزامها بتعيين الخريجين
أكثر بعد تطبيق سياسات إصالح التعليم في ظل ثورة التعليم العالي وخاصة بعد دخول خريجي الجامعات 

مما ضاعف من أرقام ونسب البطالة في مختلف التخصصات ، ى سوق العمل الحديثة العهد إل
 والمستويات التعليمية. 

                                                 
 م .2011 /4 /26بتاريخ  .sswa.sdwwwبالخارج يين العاملين السودانالموقع اإللكتروني لجهاز تنظيم  (1)

http://www.sswa.sd/
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، يعاني موظفو الدولة ضغوطًا كبيرة دفعت بعضهم لالنسحاب نتيجة تجميد آخرومن جانب 
ى األجور والرواتب بقيمها الحقيقية أو االسمية. وازداد األمر بعد تطبيق الحكومة لسياسة اإلحالة إل

الصالح العام. وبذلك خسر المجتمع السوداني عمومًا وسوق العمل خاصة حجم العطاء اإلنساني 
واإلنتاجي الذي كان من الممكن أن يقدموه ، والذي يعني تعطلهم في التحليل النهائي هدرًا مباشرًا لهذه 

 الموارد.
 ( آليات وطرق مكافحة البطالة في السودان 2 -2)

ة البطالة في السودان وتخفيض أعداد العاطلين عن العمل والحد من زيادتها دون ال يمكن معالجة مشكل
   (1)المعالجة الجذرية لألسباب التي ساهمت في ارتفاعها، ومن أهمها:

ضعف البنى التحتية  والمؤسسية في الريف ، مما يقلل من فرص العمل في االقتصاد الريفي ،  (1)
 ف إلى المدن.االمر الذي يساعد على الهجرة من الري

الخدمي ( ، مما ادى إلى  –ضعف توليد فرص العمل في القطاع المدني الحديث ) الصناعي  (2)
 بروز ونمو القطاع غير الرسمي.

 احصاء. آخرنمو القوى العاملة بمعدل يفوق معدل النمو السكاني حسب  (3)
 ضعف العالقة بين فرص االستثمار وتوفير فرص العمل (4)

 و ب القيام بعملية إصالح شاملة تطول جميع مستويات البنية االجتماعيةلذلك فإن هذا الموضوع يتطل
ويمكن لنا أن نشتق من عملية اإلصالح الشاملة مهام وعناوين وخطوطًا  .االقتصادية والسياسية والثقافية

 رئيسة ، منها: 
يًا، بحيث تفعيل الدور اإلشرافي والتخطيطي للدولة، وإصالح القطاع العام إصالحًا شاماًل وجذر   (أ)

والقضاء على التضخم  .يلعب دورًا اقتصاديًا أساسيًا ومنتجًا كما هو الحال في العديد من دول العالم
 البيروقراطي في أجهزة الدولة المختلفة. 

إعادة االعتبار للدور االجتماعي للدولة، وإصدارها لقانون يمنح بموجبه العاطل عن العمل راتبًا  (ب)
 ياته أسوة بالدول )المتقدمة(. يكفيه لتأمين مستلزمات ح

                                                 
زروق محمد عثمان ، ورقة بعنوان "دور برامج توظيف الخريجين في معالجة مشكلة البطالة في الوطن العربي )دراسة  (1)

 ( .19(، السنة األولى، ص)2("، مجلة المصارف ، العدد )السودان–تطبيقية 
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)ج( حماية حقوق العمال المتعارف عليها وتعزيزها وتطويرها )الراتب التقاعدي، الضمان                
 الصحي،...( وذلك في القطاعين العام والخاص. 

لم بحيث يتم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية أسوة بالعديد من دول العا .)د( إصالح النظام الضريبي
 )المتقدمة(، وهو ما سيساهم في تأمين رواتب العاطلين عن العمل. 

)ه( إصالح القضاء، ونظام التعليم، وتشجيع المرأة على االنخراط في العمل، وتشديد المراقبة لمنع 
 تشغيل األطفال. 

ق النقد )و( عدم الرضوخ للشروط والضغوط التي تمارسها المراكز الرأسمالية العالمية ومؤسساتها)صندو 
والتصدي النعكاسات العولمة الرأسمالية والسياسات ، والبنك الدوليان، منظمة التجارة العالمية....( 

 الليبرالية الجديدة وتعزيز أساليب مواجهتها. 
)ز( االستفادة من بعض التجارب العالمية الناجحة في صياغة شكل العالقة بين الدولة والقطاع 

 . الخاص )الصين، ماليزيا..(
بادرة الدولة لتشجيع شكل من العمل الخاص المدروس الموجه والمخطط له )الحاضنات مثاًل( ()ح

 وتشجيع جميع أشكال العمل األهلي والتعاوني وتقديم التسهيالت إلنجاح ذلك.  .بمشاركتها أو إشرافها
د، باالستناد إلى )ط( إطالق الحريات العامة وإلغاء القوانين االستثنائية ومحاربة كل أشكال الفسا

 استراتيجية واضحة يجري العمل بها في ظل الديموقراطية والشفافية وسيادة القانون. 
حيث تمثل الهجرة عبئا ثقياًل على القطاع  .)ي( الحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة

فرص الحضري في السودان، و تسببت في فشل أو عدم قدرة القطاع الحضري الحديث على خلق 
ويمكن الحد  .عمل أو خلق طلب للتشغيل يتمكن من استيعاب قوة العمل الموجودة في سوق العمل 

منها من خالل استراتيجية تستند إلى تحسين الخدمات في الريف، وتطوير الزراعة و التصنيع 
 الزراعي، وإعادة توزيع النشاطات والمؤسسات االقتصادية المختلفة. 

وتكافؤ المنفعة في بناء العالقات االقتصادية مع الدول األخرى، وإعطاء  )ك( اعتماد مبدأ تبادل
 األولوية لتطوير العالقات االقتصادية مع الدول.

 )ل( خلق فرص عمل افضل من المتاح حاليا.
( ألف وظيفة قد 400وفي هذا الصدد، أشار أحد تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من )

 اع الحديث.فقدت بالفعل في القط
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  (1) ليون وظيفة قد تم خلقها في القطاع النظامي.( م1.6ومن ناحية أخرى أن أكثر ) 
هذا ويجب اإلشارة هنا أن سياسات االنفتاح االقتصادي التي أتبعها السودان في التسعينات قد 

قدرة  ساهمت كثيرًا في الحد من خلق فرص عمل جديدة في القطاع غير النظامي وساهمت في الحد من
 ذلك القطاع في استيعاب عمالة إضافية.

 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على البطالة في السودان

 1985المطلب إلى توضيح أثر اإليرادات الضريبية على البطالة في السودان خالل الفترة    ) ايهدف هذ
 .  م( 2010 –
 ير أثر اإليرادات الضريبية على البطالة ( تحديد المتغيرات وبناء النموذج لتقد3-1)

 أواَل: تحديد المتغيرات 
 يحتوى النموذج المقترح لتقدير أثر اإليرادات الضريبية على البطالة في السودان على : 
 (. Unemployment (  ويمثل هنا بمتغير )البطالةDependent Variable(  متغير تابع )1)

 ( ويمثل هنا بمتغير )اإليرادات الضريبية (.Independent Variableتغير مستقل )م(2)
 عليه يمكن تحديد متغيرات الدالة كاآلتي :  

 Model Buildingثانيًا : بناء النموذج القياسي 
قبل تقدير العالقة بين العالقة بين المتغير التابع والمستقل ، يجب البحث أواًل عن أنسب الصيغ 

 عن هذه العالقة.الرياضية التي تعبر 
( للعالقة بين البطالة  Mathematic Modelلذلك يمكن صياغة النموذج الرياضي ) 

 واإليرادات الضريبية على النحو التالي :

 
 .حيث يفترض الباحث وجود عالقة طردية بين اإليرادات الضريبية كمتغير مستقل والبطالة كمتغير تابع 

اإليرادات الضريبة إلى ارتفاع نسبة البطالة .وذلك ألن زيادة تؤدي الزيادة في تحصيل  آخروبمعنى 
المتحصالت الضريبية من قبل الحكومة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج بالنسبة للمنشآت ،األمر الذي 
يجعل القائمون على أمر هذه المنشآت )وخاصة التي تعمل بهدف الربح ( بالتفكير جديًا في التخلص عن 

 ة  لتخفيض تكاليف اإلنتاج الناشئ عن جباية الضرائب.جزء من العمال

                                                 

 (.170ص ) -م  2010 -حول التشغيل والبطالة في الدول العربيةالتقرير العربي الثاني  -نظمة العمل العربية م (1)
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 Randomو يتم تحويل النموذج الرياضي السابق إلى نموذج  قياسي بإضافة المتغير العشوائي) 
Variable وبذلك يصبح النموذج القياسي . )(Econometric Model : كاآلتي ) 

 
+ 

 حيث :
 خالل فترة زمنية معينة   )mentUnemployالبطالة )

 ( خالل نفس الفترة  Tax Revenue) اإليرادات الضريبية 
 معامالت نموذج االنحدار الخطي البسيط 

 
 حيث:  
  معامل ثابت ، وهو عبارة عن مقدار   ( ) 
                                                         و(  متغير تابع )الميل بين )(  كمتغير مستقل، و)انحدار العالقة بين ) معامل (  ) 

 (،  ومن ثم فهو عبارة عن (  على  ) لد )   The Marginal Effectوهو يقيس األثر الحدي  
 (  بوحدة واحدة.    ( نتيجة تغير )التغير في ) 

  متغير عشوائي ينوب عن كافة المتغيرات االخرى التي لم تضمن في النموذج 
 عنصر الزمن 

 
ن) البطالة واإليرادات الضريبية(، نستخدم نموذج االنحدار الخطي ولمعرفة طبيعة العالقة بين المتغيري

 . ويتم اختبار النموذج بموجب الفرضيات التالية: Simple Linear Regressionالبسيط 
 ) اإليرادات الضريبية  ال تؤثر على البطالة )أعداد المتبطلين 

   Null Hypothesisفرض العدم ) الفرضية الصفرية (  
 اإليرادات الضريبية  تؤثر على البطالة 

   Alternative  Hypothesisالفرض البديل   
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( وذلك من OLSومن أجل تقدير قيم المعامالت ، استخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى العادية )
( إلجراء SPSS ver. 18( باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )38- 4واقع البيانات في الجدول )

 العمليات الحسابية واستخراج النتائج المطلوبة.
 ( 38  - 4جدول رقم ) 

 م(2010- 1985البطالة واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة( خالل الفترة )

الضرائب 

 غير المباشرة

الضرائب 

 المباشرة

اإليرادات 

 ((TRالضريبية 

معدل البطالة 

 السنوي )%(

 البطالة

 ن نسمة()مليو

القوى العاملة    

 )مليون نسمة(
 األعوام

1 0.32 1.32 19.9 1.46 7.337 1985 

1.27 0.47 1.74 19.2 1.43 7.45 1986 

1.8 0.61 2.41 18.5 1.397 7.55 1987 

3.68 0.96 4.64 17.9 1.365 7.628 1988 

5.02 1.67 6.69 17.2 1.328 7.723 1989 

8 3 11 16.6 1.297 7.811 1990 

7 3 10 16 1.265 7.909 1991 

17 4 21 15.4 1.234 8.013 1992 

41 22 63 15.8 1.281 8.105 1993 

61 42 103 15.7 1.31 8.345 1994 

125 83 208 15.5 1.6 9 1995 

404 200 604 16.6 1.392 7.912 1996 

609 217 826 18.1 1.475 8.14 1997 

550 313 863 15.1 1.3 8.6 1998 

1179 361 1540 15.7 1.4 8.9 1999 

1221 381 1602 15.2 1.4 9.2 2000 

1472 408 1880 15 1.5 9.8 2001 

1725 412 2137 15.8 1.6 10.1 2002 

2105 425 2668 16.3 1.8 10.4 2003 

3456 746 4203 16.3 1.7 10.7 2004 

4057 951 5007 16.2 1.8 11 2005 

4930 951 5881 17.4 1.961 11.468 2006 

5432 1097 6530 19.4 2.347 12.1 2007 

6796 885 7681 20.7 2.588 12.5 2008 

7726 930 8656 20 2.58 12.9 2009 

8872 1136 10009 20.3 2.678 13.2 2010 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 : ( البرنامج المطلوبة  كاآلتيoutputات )نت مخرجاوك
Values Indicator name 

26 n 

.960 R 

.9140 R Square 

.9100 Adjusted R Square 

.961440 Std. Error of the Estimate 

0.024 
Std. Error  

1.333 (Constant) 
B 

.0000 9.985E-5 Tax Revenue 

.0430 

Sig. 

55.899 (Constant) 
t* 

.0000 15.928 Tax Revenue 

.0000 253.693 F* 

1.397 )*Watson (D.W–Durbin  

 *: المحسوبة
 ( تقييم نتائج تقدير النموذج  2 -3)

للوقوف على جودة النموذج المقدر لبيان أثر اإليرادات الضريبية على البطالة في السودان ، يتم تقييم 
 : اآلتيةالنتائج  حسب المعايير 

 التقييم وفقًا للمعيار االقتصاديأواًل : 
بالنظر إلى معطيات الجدول السابق ، يالحظ أن نتائج تقدير أثر اإليرادات الضريبة على البطالة في 

قد أظهرت نتائج جيدة  وذلك  (39 -4)السودان التي تم تقدير معامالتها وفقا للبيانات الواردة في الجدول 
( ، حيث كانت إشارة القاطع موجبة والذي يمثل ) نسبة ثابتة من  فيما يخص الشارة مقطع الدالة ) 

 ليون عاطل عن العمل خالل فترة الدراسة( ، ( م1.333)البطالة خالل فترة معينة قدرها 
( ، فقد جاء يحمل أيضًا اإلشارة الموجبة ، وهو ما  أما بالنسبة لمعامل المتغير المستقل ) 

 النظرية االقتصادية ، وما افترضه الباحث .يتفق مع 
 ثانيًا: التقييم وفقا للمعيار اإلحصائي والقياسي

 يتم تقييم معامالت النموذج  القياسي المقدر ألثر اإليرادات الضريبية على البطالة بواسطة : 
 (t - test) فحص  (1)

 (  :درة )على المعالم المق (  test -t) يتم إجراء هذا االختبار من خالل فحص 
 ( اختبار معنوية المعلمة ) (ب)
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(  t( ، بينما نجد أن قيمة ) 55.899( المحسوبة تساوي ) tيالحظ  من الجدول السابق أن قيمة ) 
( ، أي أن  2.06(( تساوي )  % ( ودرجات حرية )5الجدولية عند مستوى معنوية ) 

: 

 
 

، وبالتالي  ونقبل الفرض البديل  نرفض فرضية العدم  ذلك يعني أننا 
( ال يمكن مساواتها بالصفر . ولهذا يعتبر قاطع الدالة معنوي إحصائياً   يمكن أن نقول أن )

 ويختلف اختالفًا جوهريا  عن الصفر ولذلك يجب تضمينه في النموذج.
 ( معلمة ))ب(اختبار معنوية ال

( الجدولية t( ، بينما نجد أن قيمة )15.928( المحسوبة تساوي ) tيالحظ  من الجدول أن قيمة ) 
 ( ، أي أن :2.06(( تساوي  % ( ودرجات حرية )5)  عند مستوى معنوية

 
 

نوية العالقة بين   ويعني  ذلك أننا نرفض فرضية العدم  ونقبل الفرض البديل، مما يؤكد مع
المتغيرين )البطالة كمتغير تابع و اإليرادات الضريبية كمتغير مستقل ( ولذلك يجب تضمينه في 
النموذج. وبالتالي تكون اإليرادات الضريبية ولها تأثير ظاهر على المتغير التابع يقدر بحوالي 

 . 
 ( معامل التحديد )  (2)

( %91مما يعني أن )  .( 910.(  تساوي )38-4معامل التحديد المعدل في الجدول ) يالحظ أن قيمة
ن التغيرات التي تحدث للمتغير التابع ) البطالة ( سببها المتغير المستقل ) اإليرادات الضريبية ( ، بينما م

 % ( ترجع إلى عوامل اخرى غير مدرجة في النموذج. 9) 
 ( اختبار معنوية معامل االرتباط ) (3)

 :اآلتيةلقياس درجة معنوية االرتباط عند فرضيتي العدم والقبول ، تستخدم العالقة 
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( ومقارنتها بالقيمة ، وفيها يتم حساب قيمة معنوية االرتباط ) ( test –t)وذلك باستخدام اختبار 
 الجدولية :

 
مما يؤكد معنوية  . ( 2.06)الجدولية  ( t) أكبر من قيمة  ( )المحسوبة  ( t) يالحظ أن قيمة 

 معامل االرتباط ، و يعني أن المتغير التابع ذو عالقة قوية مع المتغير المستقل .
 (Durben – Watson test)  اختبار ديربن واتسون ( 4)

مشكلة االرتباط  ( ، دّل ذلك على انعدام2(المحسوبة  تقترب أو تساوي القيمة )DWاذا كانت قيمة  )
( التي ينعدم 2قريبة من القيمة المعيارية )اذًا  ، فهي (1.40)الذاتي ، وحيث أن قيمته المحسوبة كانت 

عليه تصبح عندها االرتباط الذاتي ، وفي ذلك إشارة إلى أن الدالة المقدرة ال تعاني من هذه المشكلة. 
 معادلة االنحدار المقدر كاآلتي :
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لمبحث الرابع : أثر اإليرادات الضريبية  على التضخم في السودانا  

يشكل ارتفاع الطلب الكلي على حجم اإلنتاج من السلع والخدمات عن مستوى التشغيل الكامل عبئًا وعائقًا 
وهذا لن يأتي لها إال بانتهاج سياسة جبائيه رشيدة تراعي التوجه والنمط  .على الدول البد من اجتيازه

 تصادي.االق
 التدخل بواسطة الضرائب المباشرة: (1)

العرض من خالل التأثير عليها )ظاهرة  عنقد تكون الضرائب المباشرة عالجًا لزيادة الطلب      
التضخم(، وذلك بالضغط على الطلب بفرض ضرائب متصاعدة على الدخول ذات الوجهة االستهالكية 

ن االستثمار وفتح فروع جديدة، وبالتالي يكون وتخفيض الضرائب على أرباح المؤسسات حتى تتمكن م
هناك تحقيق لهدفين: األول مالي وهو زيادة الحصيلة الجبائية، والثاني اقتصادي من خالل التأثير على 
الدخول )الطلب الكلي(. وال شك أن هذه العملية لها حدود البد أن ال تتجاوزها متمثلة في حدود الضغط 

ة التضخم، خاصة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية. فارتفاع نفقات إنتاجها قد الجبائي حتى ال تزيد من حد
 التحكم في األسعار.بيتسبب في إقصاء البعض منها، مما ال يسمح للمؤسسات الباقية 

أن االرتفاع الكبير لمعدالت بعض الضرائب المباشرة بالرغم من أنها ال ترضي المواطنين إال أن      
تضخم يعتبر فعااًل، لكن يشترط أال تؤدي إلى تثبيط هممهم فتكون النتائج عكس ما دورها في محاربة ال

 .اً توقعكان م
 التدخل بالضرائب غير المباشرة: (2)

تلعب بعض الضرائب غير المباشرة دورًا تنظيميًا خاصة تلك التي تمس االستهالك والتي تعتمد      
ن مواردها المالية في فرض أسعار مرتفعة في سوق عليها معظم الدول النامية في تحقيق الجزء األكبر م

السلع والمنتوجات نظرًا الندماج هذا النوع من الضرائب في األسعار التي يتحملها المستهلك بصفة غير 
كما يمكن لبعض الضرائب غير المباشرة أن تلعب دورًا هامًا في محاربة التضخم، كالضرائب  .مباشرة 

ل اندماجًا في األسعار، إذ يمكنها أن تمتص جزءًا ال بأس به من القيمة على رأس المال التي تكون أق
 النقدية الزائدة إذا ما لجأنا إلى رفع معدالتها.

فالضرائب المفروضة على االستهالك )كالرسم على القيمة المضافة(، بالرفع من معدالت هذه      
ة آثار سلبية واضطرابات شخصية الضرائب يؤدي إلى إحداث تضخم، إذ يؤدي هذا اإلجراء إلى عد

للمواطنين نتيجة غالء المعيشة ، حيث أن الزيادة في األسعار التي تخلقها هذه الضرائب تقوي 
 االضطرابات الشخصية الناتجة عن االرتفاع في األسعار لدى المستهلكين.
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يلزم عليها التخفيض  لذلك فإن لجوء السياسة الجبائية إلى الضرائب غير المباشرة للحد من التضخم     
 .من معدالت هذه األخيرة إلعطاء نوع من التوازن في األسعار التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن

كما أن اللجوء إلى الرسوم الجمركية يمكن أن يكون فعااًل وذلك بتخفيض االستيراد، حيث يؤدي كل 
ليص الطلبات المتزايدة على بعض السلع تخفيض على المواد األولية والمنتوجات المستوردة إلى تق

والمنتجات التي ارتفعت أسعارها في السوق نتيجة عدم توفرها. أما بالنسبة للضرائب على رأس المال 
فيمكن أن تلجأ إليها السياسة الجبائية لمحاربة التضخم ، مثل حقوق التسجيل، حقوق التركة، حقوق 

ينبغي أن تتميز الضرائب غير المباشرة  لذلك منها. الية معتبرةإذ يسمح للدولة أن تمتص قيمة م .الهبة...
 .بشيء من المرونة خاصة الضرائب النوعية

ولكي يكون النظام الجبائي صارمًا و فعااًل في محاربة التضخم ، يجب أن يعتمد على الضرائب  
ظمة الضريبية لدول العالم المباشرة بنسبة تفوق تلك المعطاة للضرائب غير المباشرة . لذلك فإن معظم األن

أما  الثالث تعتبر ضعيفة في محاربة التضخم ،وذلك إلسهام الضرائب غير المباشر فيها بقدر  كبير.
( (Philipsبالنسبة للعالقة بين توأمي السوق )التضخم و البطالة( ، فقد رأى االقتصادي اإلنجليزي فليبس 

لسلسلة زمنية البطالة واألجور، أن األجور ترتفع  ( وفقاً م1957-1861ن خالل بحثه على بريطانيا )م
بشكل ملموس عند انخفاض معدالت البطالة ، وكانت النتيجة أن هناك عالقة عكسية بين معدل البطالة 

كما هو  (Philips Curve)ى فيلبسنوقد تم تمثيل تلك العالقة بمنحنى سمي بمنح (1).و معدل التضخم
 أ ( التالي: -4موضح في الشكل ) 

 أ  ( - 4شكل رقم ) 

 منحنى فيلبس

  
 

 
 

 

 

 

                                                 
 ( .272خالد واصف الوزني, أحمد حسين الرفاعي, مرجع سابق، ص ) (1)

 معدل التضخم

 منحنى فيلبس

 معدل البطالة



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 310

تفسير الوضع المشار أعاله إلى أنه: عند زيادة مستوى الطلب الكلي في اقتصاد ما بمعدل كبير، فإن  و
المؤسسات ستسعى إلى زيادة إنتاجها من خالل توظيف المزيد من العمال و إغرائهم بأجور مرتفعة، 

ترتفع بفعل زيادة األجور ،األمر الذي سينعكس على األسعار فيزيدها، ونتيجة لذلك فإن تكاليف اإلنتاج س
 و بالتالي تخلق التضخم . إذن فالبطالة انخفضت في حين ارتفعت معدالت التضخم.

أما في حالة الركود و الكساد، فإن ذلك يعني أن الوضع االقتصادي في تراجع و أن الطلب إما ثابت 
سعار نسبيًا أن لم يكن تراجعها ، و هذا يعني تراجع التضخم أو اختفاؤه أو في انكماش مما يعني ثبات األ

و ظهور البطالة, بيد أن قضية العالقة العكسية بين الطلب و التضخم لم يثبت صحتها على إطالقها. فقد 
وسميت هذه الحالة  ،واحد في آنشهدت الكثير من الدول ارتفاع معدالت البطالة و معدالت التضخم 

 (1)(.Stagflationد التضخمي أو التضخم الركودي )بالركو 
حيث حاول الرئيس األمريكي  .حتى انهارت تلك العالقة العكسية م(1971-70لكن ما أن جاء عام )

اك بالواليات المتحدة وكان ذنآأن يخفض معدل التضخم الذي كان  م(1969السابق )نيكسون( في عام)
نمو الطلب الكلي باألساليب الكينزية بواسطة تقليل حجم النقود  %( ، عن طريق تقييد6-5يتراوح ما بين )

 و االئتمان المصرفي. 
غير أن النتائج كانت عكسيٌة تمامًا لما كان متوقعًا و بشكل يناقض الفكرة األساسية التي قام عليها 

 ،%(5( بأكثر من)م1970حيث انخفض حجم اإلنتاج الصناعي األمريكي في عام) .منحنى فليبس
( في تطبيق نفس هذه السياسة مع Fordواستمرت إدارة الرئيس فورد)كما  تضاعف معدل البطالة تقريبا.و 

 (1)تحقيق نفس النتائج السيئة ) تدهور واضح في معدالت النمو و تزايد معدالت البطالة و التضخم(. 
طالة مع التضخم وإنما أصبحت تتمثل في وجود الب ،وبذلك لم تعد القضية في المفاضلة بين التضخم

في إطار من الركود االقتصادي. وهي أمور تتنافى مع منطق منحى فيليبس الكينزي. وبالتالي فإن 
 .الحكومات في سعيها لتخفيف البطالة تعمل وبشكل غير مقصود على رفع معدالت التضخم

من خاللها تخفيض يأتي الخالف بين االقتصادين على السياسة النقدية والمالية التي قد يتم هنا ومن  
 وفي الوقت ذاته السيطرة على معدالت التضخم. ،معدالت البطالة

 المطلب األول : األرقام القياسية لألسعار  وكيفية حساب التضخم في السودان

                                                 
 ( .273المرجع ، ص )نفس   (1)

( 1)، ط 1986رمزي زكي،  األزمة االقتصادية العالمية الراهنة، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و التوزيع، الكويت (1)
 (.54، ص )
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تعتبر األرقام القياسية لألسعار والتضخم من أهم المؤشرات التي تؤثر ويؤثر عليها العديد من المؤشرات 
جتماعية وذلك بما لهما من آثار سالبة وموجبة على التطورات االقتصادية. كما أن رصد االقتصادية واال

التغيرات التي تطرأ على ألسعار السلع والخدمات االستهالكية في فترات متعاقبة مهٌم جدًا لرسم سياسات 
التغيرات  اقتصادية لمجابهة أي تغيرات سالبة قد تطرأ على أسعار السلع االستهالكية . ولقياس هذه

السعرية البد من إجراء دراسة ومسوحات اقتصادية للسلع وخدمات المستهلكين التي هي أساس لبناء 
 األرقام القياسية لألسعار.

ولما كان النمط االستهالكي لألسر يتغير بتغير الزمن والدخل واألنفاق من زمن آلخر ، كان البد 
كون األرقام ذات مصداقية .لذلك نفذ الجهاز من تحديث الدراسة كل خمسة أو عشر سنوات حتى ت

وذلك للحصول على سلة  م(2007المركزي لإلحصاء دراسة المسح السريع لنفقات االسرة في العام )
السلع االستهالكية الجديدة ، والوقوف على تغيير النمط االستهالكي لألسر والحصول على أوزان جديدة 

( سلعة ذات أوزان 663تالي حساب التضخم. وقد تم اشتقاق )وبال، لحساب األرقام القياسية لألسعار
( 12استهالكية. وتم تنفيذ هذه الدراسة طبقًا للتصنيف العالمي لبنود اإلنفاق ، حيث شمل التصنيف )

.علمًا بأن  م(2007تم تغيير سنة األساس للعام ) جموعة لألنفاق األسري. وبعد تنفيذ هذه الدراسة ،م
( سلعة وثالث شرائح 173وشمل ) م(1980-78ة ميزانية االسرة كان في العام )مسح شامل لدراس آخر

 (1)للسكان.
 األرقام القياسية لألسعار وكيفية تطبيقها في السودان( 1-1) 

يعرف الرقم القياسي لألسعار بأنه ) مقياس للتغير النسبي في مؤشر ما أو في مجموعة من المؤشرات 
ويتم اختيار فترة األساس لألرقام القياسية بحيث تكون  (2).رنة بفترة سابقة(خالل فترة زمنية معينة بالمقا

فترة طبيعية ومستقرة ال تتضمن ظروفًا استثنائية كالحروب و االضطرابات أو الكوارث الطبيعية والكساد 
 والمجاعات . وفترة األساس تكون يوم معين أو شهر معين أو سنة معينة. 

فقد  اسية لألسعار وحدها ال تعكس المصداقية وتتجاهل األهمية النسبية للسلع ،وبما أن األرقام القي   
استخدمت األرقام القياسية المرجحة واتفقت المراجع اإلحصائية على ثالثة أرقام قياسية لحساب األسعار 

 على النحو التالي :

                                                 
 (.63، ص) السودان، م(2009-1990الجهاز المركزي لإلحصاء ، الرصد اإلحصائي ) (1)

 . (8م، ص )2007( ، ديسمبر ، 46، مجلة المصرفي ، العدد) السودانبنك  ( (2)
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( Lapsers Indexويعرف برقم السبير) .الرقم القياسي المرجح بكميات وأوزان سنة األساس (1)
 وصيغته على النحو التالي :

 
 1P  = سعر السلعة سنة المقارنةحيث أن :                                                           

 0P  =سعر السلعة سنة األساس
 0Q =كمية وإوزان سنة األساس

 ( وهو: Pashee Indexالرقم القياسي المرجح بكميات وأوزان المقارنة . ويعرف برقم باشي ) (2)

 
 1Q =حيث :                                                     كمية وأوزان السلع لسنة المقارنة

( ،وهو الجذر التربيعي Fisher indexالرقم المرجح برقم باشي و السبير . ويعرف برقم فيشر ) (3)

 لمضروب الرقمين على النحو التالي : 

 

تحديد الكميات واألوزان المستهلكة في كل سنة من سنوات المقارنة ، فمن  بما أن رقم باشي يتطلب
الصعب استخدامه في السودان . لذلك فإن الجهاز المركزي لإلحصاء في السودان يستخدم رقم السبير 

لسهولة تطبيقه . حيث يعتمد على جمع األسعار أسبوعيا فقط ، بينما معلومات األوزان االخرى تتوفر في 
ألساس والتي تتغير بعد عدة سنوات عندما تكون هناك حاجة لذلك. وتكتب معادلة السبير على سنة ا

 النحو التالي :

 

 

 
 =P1حيث :                                                                                      أسعار المقارنة 

 = P0أسعار فترة األساس

 = Qكمية فترة األساس

 = Wاألوزان
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وتعتمد أوزان السلع والخدمات على دراسة ميزانية االسرة ، ويحسب بقسمة اإلنفاق على السلعة على 

 مجموع اإلنفاق الكلي :

 
 ( كيفية حساب التضخم في السودان1-2)

اتفقت مراجع االقتصاد الكلي على ثالث طرق أساسية يحتسب بها التضخم ، منها طريقتان متشابهتان 
 (1)هما :
 Producer Price Index( PPI)األرقام القياسية ألسعار المنتج  (1)
 Consumer Price Index( CPIاألرقام القياسية ألسعار المستهلك ) (2)

( بواسطة الدول المتقدمة والصناعية نسبة لتوفر المعلومات . وهذا الرقم ال يتأثر PPI)تستخدم الطريقة 
ترحيل ، أو أي إضافات للسعر، حيث تكون األسعار حديثة بالعوامل الجانبية مثل الضرائب ، خدمات ال

وتحتاج معالجة البيانات لتقنية عالية وإمكانيات بمستوى عالي ال تتوفر في الدول النامية .وبعد تكوين 
 ( يمكن حساب التضخم على النحو التالي :PPI)الرقم 

 
 أي أن :                

( إجمالي الناتج  Deflatorفهي حساب رقم معدل التضخم بمخفض )أما الطريقة الثانية ، 
. وهذا الرقم يصعب تكوينه في السودان وذلك لعدة أسباب (Gross Domestic Productالمحلي )

منها، أن إجمالي الناتج المحلي يحسب سنويًا ويعني أن المخفض ال يحسب على مدى عام 
ألسعار المستهلك يدخل في تكوين رقم المخفض مما يجعله نهايته . كما أن الرقم القياسي إال بعد 
يعكس حقيقة القطاعات التي عدلت فيها األرقام بواسطته .ويحسب المخفض على النحو التالي  مؤشرًا ال

: 

 
  Nominal GDPحيث :                                           إجمالي الناتج المحلي االسمي =  

                                                 
 . (10( ، ص )46،مجلة المصرفي ، العدد) السودانبنك  (1)
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 Real GDPحلي الحقيقي =  إجمالي الناتج الم
 أو 

 
 Current Price GDPحيث :                                 الناتج المحلي باألسعار الجارية =  

  Constant Price GDPالناتج المحلي باألسعار الثابتة =  
 وبذلك يمكن حساب التضخم على النحو التالي :

 
 tGDP Deflator مخفض إجمالي الناتج المحلي الحالي =  حيث :                                 

 tGDP Deflator-1 مخفض إجمالي الناتج المحلي السابق =  
أما الطريقة الثالثة ، فهي مستخدمة لحساب التضخم في السودان ومعظم الدول النامية. ويمكن حسابه 

 أسبوعيا أو شهريا أو خالل العام:

 
tCPI الرقم القياسي ألسعار المستهلك الحالي =                           حيث :                      

 tCPI-1الرقم القياسي ألسعار المستهلك السابق =

 م(2010-1985المطلب الثاني : تحليل معدالت التضخم في السودان من )

 يمكن تقسيم معدالت التضخم على خمس فترات:
 م(1989 – 85الفترة األولى ) (1)

%( 32.4هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم  من )شهدت بداية 
%( . كما بلغ الرقم القياسي 3.9بزيادة قدرها ) م(1985%( في العام )46.3إلى ) م(1984في العام )

. ثم انخفض معدل التضخم م(1984%( في العام )13.3قارنًة  ب )( م%19.5لألسعار لذات العام )
%( خالل 25توالى هذا االنخفاض إلى )و %(، 17.3%( بانخفاض قدره )29( إلى )1986العام )في 

 .  م(1987العام)
%( ، ثم توالى 23.9%( بزيادة قدرها )49.1إلى ) م(1988كما ارتفع معدل التضخم في العام )

 ( يوضح ذلك . 39 -4%(. و الجدول رقم )74.1إلى ) م(1989هذا االرتفاع خالل العام )
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 :  م(1991 – 90الفترة الثانية ) (2)
تعتبر هذه الفترة فترة ما قبل التحرير االقتصادي، حيث سجلت معدالت التضخم معدالت عالية نسبًة 
لتدني اإلنتاج والمعروض من السلع االستهالكية ، إضافة للعبء الكبير على االقتصاد الذي نتج من 

( ألف جنية 4511ترة استيراد مواد بترولية بأكثر من )حيث تم خالل تلك الف . استيراد البترول والقمح
( ألف جنيه من جملة المبالغ المخصصة 1032سوداني، باإلضافة إلى أنه تم استيراد قمح بمبلغ )

( ألف جنيه سوداني. وخالل تلك الفترة بلغت نسبة التضخم حوالي 18703لالستيراد والبالغ قدره )
%( عن الفترة السابقة .أما في خالل العام 6.7قدره ) بانخفاض م(1990%( في العام )67.4)
%( . كذلك 55.1%( بزيادة كبيرة جدًا بلغت أكثر من )122.5، فقد قفز معدل التضخم إلى )م(1991)

%( على الترتيب. 122% و121.2بلغ معدل التضخم بالنسبة لمجموعة الدخول العليا والدنيا حوالي )
 . م(1991 -90خم ومجموعات الدخول خالل األعوام )نسبة التض إلى( 40 -4الجدول )و 

 ( 39  - 4جدول رقم  )
 م(1989 -1985نسبة التضخم ومجموعات الدخول خالل األعوام )

الرقم القياسي 

 لألسعار

نسبة التضخم %   

 )المتوسط السنوي(

 التضخم %

 مجموعة  العام

 الدخول العليا

مجموعة الدخول 

 الوسطى

مجموعة 

 ياالدخول الدن

19.5 46.3 47.2 46.3 45.4 1985 

25.16 29 28.3 29.1 29.6 1986 
31.44 25 24.1 25 25.9 1987 
46.88 49.1 46.5 49.2 51.6 1988 
81.61 74.1 75.3 74.1 72.9 1989 

 من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء.المصدر :    
 (   40 -4رقم  )جدول 

 م(1991 -1990نسبة التضخم ومجموعات الدخول الدنيا والعليا خالل األعوام )

نسبة التضخم% )المتوسط 

 السنوي(
التضخم لمجموعة 

 الدخول العليا
التضخم لمجموعة الدخول 

 العام الدنيا

67.4 66.6 68.4 1990 
122.5 121.2 122 1991 

 لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء. المصدر: من إعداد الباحث استنادا  
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 م(1996-92الفترة الثالثة ) (3)
من  لتطبيق العديد وخضع،  التقلبات من العديد إلى السوداني االقتصاد تعرضفي هذه الفترة ،  

 إلى حكمال من مركزية الحكومة التي واجهت التحديات مواجهات بغية الصعبة والنقدية المالية السياسات
ثم  األسعار في التحكم سياسات االقتصاد وقد شهد و المحليات. في إنشاء الواليات الالمركزية،  والتوسع
 النقد األجنبي إلى تعرض، كما مرتفعة بأسعار ولكن وفرة، ثم الضرورية السلع في تحريرها فحدثت ندرة

 بالغة تداعيات هذا األجراء أخذ قدالمدار وتعويم الجنيه. و  الصرف سعر في تمثلتا وسياسات إجراءات
على استيراد  تعتمد التي بالداخل المستوردة والمصنعة السلع في أسعار الجنوني االرتفاع في تمثلت التعقيد

 -1992نسبة التضخم ومجموعات خالل األعوام )(  41 -4الجدول ) يعكس. و الخارج من المواد الخام
ة التضخم إلى معدالت عالية بلغت بنهاية الفترة حيث يالحظ من الجدول وصول نسب . م(1996

 %( عن بداية الفترة. 11.2%( بزيادة قدرها )130.4)
 ،كما يمكن مالحظة أن الرقم القياسي لألسعار يتضاعف مرتين  كل سنة تقريبًا عدا نهاية الفترة

 حيث تضاعف إلى أقل من ثالث مرات بقليل.
 (   41 - 4جدول رقم  )
 موعات الدخولنسبة التضخم ومج

 م(1996 -1992نسبة التضخم ومجموعات الدخول الدنيا والعليا خالل األعوام )

 الرقم

 القياسي لألسعار

 نسبة التضخم %

)المتوسط 

 السنوي(

 التضخم %

 لمجموعة العام

 الدخول العليا
 لمجموعة

الدخول 

 الوسطى
 لمجموعة

 الدخول الدنيا

666.3 119.2 125.8 117.9 113.9 1992 

1336.35 101.2 100.8 101.4 101.4 1993 
2886.24 115.9 116.3 115.2 116.2 1994 
4876.53 69 70.4 68.4 68.2 1995 
11235.54 130.4 123.3 132.6 135.3 1996 

 من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء. المصدر:   
 م(2006-97)الفترة الرابعة  (4)

مما أدى إلى استقرار  ،شهد االقتصاد السوداني في هذه الفترة معدالت نمو عالية نسبة إلنتاج البترول
نسبة التضخم  إلى( 42 -4الجدول ) يشيرأسعار السلع والخدمات ومن ثم انخفاض نسبة التضخم . و 
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فترة انخفاض نسبة . حيث يالحظ خالل هذه الم(2006 -1997ومجموعات الدخول خالل األعوام )
وبانخفاض  م(1996%( عما كان عليه خالل العام السابق )47.2التضخم في بداية هذه  الفترة إلى ) 

م( 2006) %(. ثم توالى هذا االنخفاض خالل األعوام التالية حتى بلغ في نهاية الفترة83.2ملحوظ بلغ )
انخفاض معدالت التضخم  م(1999)%(. كما يالحظ خالل نفس الفترة  بداية من العام 7.3) حوالي

لمجموعة الدخول الدنيا بالمقارنة مع معدالت التضخم لمجموعة الدخول العليا، وذلك خالفًا للفترات 
السابقة والتي تميزت بارتفاع معدالت التضخم لمجموعة الدخول الدنيا بنسبة أكبر من معدالت التضخم 

 لمجموعة الدخول العليا.
 ( 42  -4جدول رقم  ) 

 نسبة التضخم ومجموعات الدخول

 م(2006 -1997خالل األعوام )

 اإلنتاج
 نصيب

 الحكومة

نسبة التضخم 

% )المتوسط 

 السنوي(

 التضخم %
 

لمجموعة  العام

 الدخول العليا
 لمجموعة

 الدخول الوسطى
لمجموعة 

 الدخول الدنيا
  مليون برميل

0.2 0.2 47.2 46.9 47.9 46.8 1997 
0.3 0.3 17 16.8 17.2 17 1998 
14.2 3.5 16.2 16.7 16.2 15.7 1999 
59.3 30.5 8 7.6 8 8.4 2000 

76.2 32.2 4.9 5 4.9 4.8 2001 
79.7 36.0 8.5 9.5 8.5 7.5 2002 
95.7 62.1 7.4 6.6 7.7 7.9 2003 
105.0 74.9 8.7 9.3 8.4 8.4 2004 
102.0 73.4 8.3 7 8.3 9.6 2005 
133 104.4 7.3 8.5 7.1 6.3 2006 

 من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء. المصدر:   
 م(2010 –2007الفترة الخامسة ) (5)

أزمة مالية خطيرة وتباينت الراء حول السبب لهذه األزمة، وقد انعكست  م(2007واجه العالم في العام )
حيث إنهار اقتصادات دول كثيرة وتوسعت الهّوة بين االقتصاد  .ت الدول هذه األزمة على اقتصادا



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 318

الحقيقي واالقتصاد المالي فانعكست أثارها على السودان فشكلت وزارة المالية مع بنك السودان لجنة بهدف 
 متابعة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية. 

انعكست بدورها و  م(2007عام لألسعار للعام )إن أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع المستوى ال   
ارتفاع األسعار العالمية للسلع المستوردة ، خاصة بعض السلع التي لها هو على ارتفاع معدل التضخم 

 وزن أنفاقي لدى المستورد ، كالدقيق ، السكر ، األرز، العدس ، الزيوت النباتية واأللبان الجافة.
وذلك أثر الزيادة على   م(2008لألسعار في بداية العام ) تصاعد ارتفاع المستوى العام كما 

%( واستمرار ارتفاع 15%( إلى )12ن )م( م2008ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع منذ يناير )
( 43 -4)   الجدول  يعكساألسعار العالمية للسلع المذكورة ، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية. و 

 .م(2010 -2007لدخول خالل األعوام )نسبة التضخم ومجموعات ا
 ( 43  -4جدول رقم  )

 م(2010 -2007نسبة التضخم ومجموعات الدخول خالل األعوام )

الرقم 

القياسي 

 المتعادل 

 الرقم

القياسي 

 لألسعار

 نسبة

التضخم % 

)المتوسط 

 السنوي(

 التضخم %

 العام
 لمجموعة

الدخول 

 العليا
 لمجموعة

 الدخول العليا 
 عة لمجمو

الدخول 

 الدنيا
0.87 40361.1 8.1 8.6 8.1 7.6 2007 

0.88 43351 14.4 14.4 16.1 12.7 2008 
0.73 46105.37 11.2 13 11.1 9.5 2009 
0.81 48859.74 13.1 14 13.9 11.4 2010 

 من إعداد الباحث استنادا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء. المصدر:
مقارنًة مع  م(2007أن التضخم قد سجل ارتفاعًا طفيفًا خالل العام) ،يالحظ من هذا الجدول  

بزيادة قدرها )  م(2008%( خالل العام )14.4، ثم توالى هذا االرتفاع ليقفز إلى )  م( 2006العام  ) 
لتضخم إلى ارتفع المتوسط السنوي لمعدل ا  م(2010%( عن العام السابق. وفي نهاية الفترة )5.5

 . م(2009%( في عام )11.2قارنًة ب )( م13%)
 

                                                 
 رقم القياسي لذوي الدخول المنخفضة والرقم القياسي لذوي الدخول العليا . يحسب الرقم القياسي المتعادل كنسبة بين ال

% ( دل ذلك على أن عبء زيادة األسعار يقع على ذوي 100الرقم أكبر من الواحد الصحيح ) أي أكبر من  كانفكلما 
 الدخول المنخفضة أكبر من ذوي الدخول العليا .
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 المطلب الثالث : تقدير أثر اإليرادات الضريبية على التضخم في السودان

المطلب إلى توضيح أثر اإليرادات الضريبية على التضخم في السودان خالل الفترة  ايهدف هذ
 .  م( 2010 – 1985)
 لتقدير أثر اإليرادات الضريبية على التضخم ( تحديد المتغيرات وبناء النموذج 3-1)

 أواًل: تحديد المتغيرات 
 يحتوى النموذج المقترح لتقدير أثر اإليرادات الضريبية على التضخم في السودان على : 
 .( Inflationويمثل هنا بمتغير )التضخم   Dependent Variableتغير تابع م(1)
 يمثل هنا بمتغير )اإليرادات الضريبية (.و  Independent Variable(متغير مستقل 2)

 عليه يمكن تحديد متغيرات الدالة كاآلتي :  

 Model Building ثانيًا : بناء النموذج القياسي
يفترض الباحث في هذا النموذج وجود عالقة عكسية بين اإليرادات الضريبية كمتغير مستقل والتضخم 

ة بواسطة السلطات المختصة في تحصيل اإليرادات الضريبيدي الزيادة ، تؤ آخركمتغير تابع . وبمعنى 
وذلك من خالل تأثيرها على الدخول النقدية ذات  .في الدولة ) وزارة المالية( إلى تخفيض نسبة التضخم 

االستهالك الذي يؤدي بدوره إلى  انخفاضومن ثم  ،الوجهة االستهالكية) انخفاض الدخل المتاح(
 طلب مما يدفع باألسعار نحو االنخفاض.انخفاض حجم ال

( للعالقة بين معدل التضخم واإليرادات econometric modelلذلك يمكن صياغة النموذج القياسي  )
 الضريبية على النحو التالي :

 
 خالل فترة زمنية معينة   )Inflation Rateحيث :                                التضخم )

 ( خالل نفس الفترة  Tax Revenueرادات الضريبية ) اإلي
 ( معامالت نموذج االنحدار الخطي البسيط 

 حيث:   
  معامل ثابت ، وهو عبارة عن مقدار   ( ) 
(                                                       وتغير تابع )الميل بين )م(قل، و)( كمتغير مستعامل انحدار العالقة بين )م( ) 

  (، ومن ثم فهو عبارة عن( على ) لد ) The Marginal Effect.      وهو يقيس األثر الحدي 
 (  بوحدة واحدة.    ( نتيجة تغير )التغير في )       
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  متغير عشوائي ينوب عن كافة المتغيرات االخرى التي لم ُتضمن في النموذج 
 عنصر الزمن 

ر الخطي البسيط ولمعرفة طبيعة هذه العالقة ) التضخم واإليرادات الضريبية( نستخدم نموذج االنحدا 
Simple Linear Regression  الذي يقيس العالقة بين متغيرين احدهما تابع واألخر مستقل. ويتم

 اختبار النموذج بموجب الفرضيات التالية:
 اإليرادات الضريبية ال تؤثر على التضخم 

   Null Hypothesisفرض العدم ) الفرضية الصفرية (  
 ية تؤثر على التضخماإليرادات الضريب 

   Alternative  Hypothesisالفرض البديل  
( OLS( استخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى العادية ) ومن أجل تقدير قيم المعامالت )

( SPSS ver. 18( باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )44 -4وذلك من واقع البيانات في الجدول )
 جراء العمليات الحسابية واستخراج النتائج المطلوبة .إل

 ( 44  -4جدول رقم )
 م(2010 – 1985معدل التضخم واإليرادات الضريبية )مباشرة وغير مباشرة( خالل الفترة )

ر
غي
ب 
رائ
ض
ال

 

رة
ش
با
لم
ا

ب  
رائ
ض
ال

رة
ش
با
لم
ا

ت  
دا
را
إلي
ا

ة 
بي
ري
ض
ال

 T
R

)
)
 

عة
مو
ج
م

يا 
عل
 ال
ل
خو
لد
ا

 

عة
مو
ج
م

 

ى
ط
س
لو
ل ا
خو
لد
ا

 

عة
مو
ج
م

يا 
دن
 ال
ل
خو
لد
ا

 %
م 
خ
ض
الت
ة 
سب
ن

 

ط 
س
تو
لم
)ا

ي(
نو
س
ال

 

قم
ر
ال

 

ر
عا
س
أل
 ل
ي
س
يا
لق
ا

 

ام
عو
أل
ا

 

1 0.32 1.32 45.4 46.3 47.2 46.3 19.5 1985 

1.27 0.47 1.74 29.6 29.1 28.3 29 25.16 1986 

1.8 0.61 2.41 25.9 25 24.1 25 31.44 1987 

3.68 0.96 4.64 51.6 49.2 46.5 49.1 46.88 1988 

5.02 1.67 6.69 72.9 74.1 75.3 74.1 81.61 1989 

8 3 11 68.4 67.2 66.6 67.4 134.86 1990 

7 3 10 122 124 121.5 122.5 303.07 1991 

17 4 21 113.9 117.9 125.8 119.2 666.3 1992 

41 22 63 101.4 101.4 100.8 101.2 1336.35 1993 

61 42 103 116.2 115.2 116.3 115.9 2886.24 1994 

125 83 208 68.2 68.4 70.4 69 4876.53 1995 

404 200 604 135.3 132.6 123.3 130.4 11235.54 1996 

609 217 826 46.8 47.9 46.9 47.2 16475.09 1997 

550 313 863 17 17.2 16.8 17 19276.8 1998 

1179 361 1540 15.7 16.2 16.7 16.2 22388.33 1999 
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1221 381 1602 8.4 8 7.6 8 24190.07 2000 

1472 408 1880 4.8 4.9 5 4.9 25377.49 2001 

1725 412 2137 7.5 8.5 9.5 8.5 27537.65 2002 

2105 425 2668 7.9 7.7 6.6 7.4 29579.16 2003 

3456 746 4203 8.4 8.4 9.3 8.7 32138.65 2004 

4057 951 5007 9.6 8.3 7 8.3 34797.6 2005 

4930 951 5881 6.3 7.1 8.5 7.3 37362.23 2006 

5432 1097 6530 7.6 8.1 8.6 8.1 40361.1 2007 

6796 885 7681 12.7 16.1 14.4 14.4 43351 2008 

7726 930 8656 9.5 11.1 13 11.2 46105.37 2009 

8872 1136 10009 11.4 13.9 14 13.1 48859.74 2010 

 ا  لتقارير مختلفة من بنك السودان و الجهاز المركزي لإلحصاء.المصدر: من إعداد الباحث استناد
 : ( البرنامج المطلوبة  كاآلتيoutputنت مخرجات )اوك

Values Indicator name 

26 n 

0.57 R 

0.33 R Square 

. 300 Adjusted R Square 

36.3736 Std. Error of the Estimate 

9.311 
Std. Error  

62.874 (Constant) 
B 

 Tax Revenue ــ0.008  0.002

.0000 

Sig. 

6.753 (Constant) 
t* 

 Tax Revenue ــ3.364  0030.

.0000 11.317 F* 

 *: المحسوبة
 ( تقييم نتائج تقدير النموذج  2 -3)

 : للوقوف على عملية تقييم النموذج بعد تقديره ، ينبغي أن يخضع النموذج إلى المعايير الثالثة التالية
 أواًل : التقييم وفقًا للمعيار االقتصادي

أوضحت نتائج تقدير أثر اإليرادات الضريبة على التضخم في السودان التي جرى تقدير معامالتها خالل  
( قد جاءت بنتائج موافقة للنظرية االقتصادية وما افترضه 44 -4فترة الدراسة وفقا لمخرجات الجدول )

( الموجب الذي يشير إلى نسبة ثابتة من التضخم  ة مقطع الدالة ) الباحث ، وذلك فيما يخص إشار 
 خالل فترة الدراسة. وذلك ( 62.874) اقدره واالقتصاد السوداني  ايعاني منه

حمل اإلشارة السالبة ت ت، فقد جاء( TR( للمتغير المستقل )  )  لمةكذلك الحال بالنسبة للمع
أن زيادة تحصيل اإليرادات الضريبية بما مقداره مليون جنيه سوداني )ومع افتراض ثبات  ويعني ذلك .
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. وهو أيضًا يطابق النظرية االقتصادية (0.008العوامل االخرى( تؤدي إلى انخفاض في التضخم قدره )
 وافتراض الباحث.

 ثانيًا: التقييم وفقا للمعيار اإلحصائي 
اسي المقدر ألثر اإليرادات الضريبية على التضخم إحصائيًا . أستخدم لتقييم معامالت النموذج  القي

 الباحث عدة اختبارات للتحقق من النموذج  ، ومن بينها : 
 ( t - test)  فحص (1)

 : اآلتية( على المعالم المقدرة  t - testيتم إجراء هذا االختبار من خالل فحص ) 
 ( اختبار معنوية المعلمة ) (أ)

بينما نجد أن  ،( 6.753( المحسوبة تساوي ) tيالحظ أن قيمة )  (44 -4)ر إلى الجدول بالنظ
( تساوي  %( ودرجات حرية )5( الجدولية عند مستوى معنوية ) t قيمة )
 ( ، أي أن(2.06

 
 

العدم    فذلك يعني أننا نرفض فرضية .( الجدولية  t( أكبر قيمة )  tوبما أن قيمة المحسوبة ) 
 . ( ال يمكن مساواتها بالصفر  ونقبل الفرض البديل، وبالتالي يمكن أن نقول أن )

لهذا يعتبر قاطع الدالة معنوي إحصائياً  ويختلف اختالفًا جوهريا  عن الصفر ويجب تضمينه في 
 النموذج.

 ( )ب(اختبار معنوية المعلمة )

( ، بينما نجد أن 3.364( المحسوبة تساوي ) tأن القيمة العددية لد )  (44 -4)ن الجدول يالحظ م
( تساوي  % ( ودرجات حرية )5( الجدولية عند مستوى معنوية )  tقيمة ) 

 ( ، أي أن(2.06

 
 

ة إحصائيًا بين ويعني  ذلك أننا نرفض فرضية العدم  ونقبل الفرض البديل، مما يؤكد معنوية العالق
( ( ذو تأثير على المتغير التابع ) TRالمتغيرين )التابع والمستقل(، وأن المتغير المستقل ) 
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ولهذا يجب تضمينه في النموذج ، وهو ما تم فعاًل. وبالتالي يكون التضخم دالة خطية في اإليرادات 
 . الضريبية وله تأثير على المتغير التابع يقدر بحوالي 

 ( )  عامل التحديدم(2)

مما يعني  .( 0.30أن معامل التحديد المعدل يساوي ) (44-4) أوضحت نتائج التقدير الواردة في الجدول 
)   ن التغيرات التي تحدث للمتغير التابع ) التضخم ( ترجع للمتغير المستقلم %(33) أن أكثر من 

ذلك يدل  و .% ( ترجع إلى عوامل اخرى غير ظاهرة في النموذج 67بينما ) ، اإليرادات الضريبية ( 
على أن الزيادة في تحصيل اإليرادات الضريبية ال تؤثر بشكل كبير في تخفيض نسبة التضخم ، بدليل 

 .ثالثاً  قيمة معامل االرتباط أواًل ومعامل التحديد ثانيًا والقيمة المنخفضة للمعامل الحدي لإليرادات الضريبية
 ( ( اختبار معنوية معامل االرتباط )3)

( المحسوبة ومقارنتها بالجدولية  عند  tلقياس درجة معنوية االرتباط باختبار )  اآلتيةتستخدم العالقة 
 فرضيتي العدم والقبول ، حسب العالقة التالية :

 

 

( ، نالحظ أن القيمة المحسوبة  2.06قيمتها الجدولية ) عم(( المحسوبة ) tوعند مقارنة قيمة ) 
كانت أكبر من القيمة الجدولية  مما يؤكد معنوية معامل االرتباط ، و يعني أن المتغير التابع ذو عالقة 

 مع المتغير المستقل .
 (( للمعالم  Standard Errorاختبار الخطأ المعياري ) (4)

 ر لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع عند فرضيتي العدم والقبول:يستخدم هذا االختبا
 فرض العدم 
 الفرض البديل  

 (( للمعلمة )اختبار الخطأ المعياري ) (أ)
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لهذا تعتبر المعلمة معنوية  .(  ( أقل من نصف المعلمة )  S.Eيالحظ أن الخطأ المعياري ) 
 ( . إحصائيًا ،  وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل )

 (اختبار الخطأ المعياري للمعلمة ) (ب)

 

 
ة إحصائيًا ، أن المعلمة معنوي مما .(  ( أقل من نصف المعلمة )  S.Eيالحظ أن الخطأ المعياري ) 

( وهذه داللٌة اخرى على أن المتغير المستقل ) .وبالتالي رفض فرض العدم والقبول بالفرض البديل 
 ( .يؤثر على المتغير التابع )

 (اختبار معامل المرونة )(4)
ى المتغير المستقل ) التضخم( ، استخدم لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقل ) اإليرادات الضريبية ( عل

 الباحث معامل المرونة حسب العالقة :

 

 
حيث أن اإلشارة السالبة توضح ما سبق اإلشارة إليه حول العالقة العكسية بين الزيادة في المتحصالت 

 الضريبية وانخفاض نسبة التضخم.
  ( F – test)اختبار (5)

 الستخدام هذا االختبار، نفترض أن :
 فرضية العدم 
 الفرض البديل 

(  وهي أقل p = 0.003هي ) (F)أن القيمة االحتمالية ل  (44 -4)حيث نالحظ من الجدول 
( أقل من الجدولية  المحسوبة )  (F)( ، مما يدل على أن قيمة 0.05من مستوى )

( ، أي فض فرض العدم ونقبل بالفرض البديل ).وتعني هذه النتيجة أننا نر 
 : عليه يمكن صياغة معادلة االنحدار المقدر كاآلتي أن ) اإليرادات الضريبة تؤثر على التضخم ( .
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  خاتمة الدارسة
Conclusion of Study 
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 : الخاتمة

تمتع به من قدرة على التأثير تعتبر الضرائب وسيلة متميزة من بين وسائل السياسة المالية للدولة ، لما ت
فهي تصمم من اجل تحقيق جملة من األهداف ، أهمها  .على الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

واالستثمار ومحاربة تحقيق النمو و االستقرار االقتصادي ، كما تعمل على توجيه كل من االستهالك 
 ،المجتمع والرفع من القدرة التنافسية للمؤسساتباإلضافة إلى تحسين توزيع الدخل بين فئات  . التضخم

  وغيرها.كالبطالة  ومعالجة بعض المشاكل االجتماعية 
كما أن الضريبة بالنسبة لاُلسر الفقيرة ُتعد عبئًا ماديًا كبيرًا يؤدي إلى مزيد من الجوع والحرمان،  

دخول بشكل عام واإلعفاءات باإلضافة إلى أن االقتطاعات الكبيرة للضرائب في ظل انخفاض مستوى ال
الممنوحة والتي ال تتناسب واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألفراد والشركات، تجعل من الضرائب عبئًا 
على كاهل األفراد أيضًا، مما يعيق ممارسة دورهم في تنمية المجتمع، فزيادة عدد األفراد المعالين يتطلب 

ر المقتطع من هذا الدخل. وفي الوقت نفسه ، يتطلب مزيدًا من مزيدًا من الدخل، ومن ثم تخفيض المقدا
 الخدمات المقدمة قبل الحكومة بما يعني مزيدًا من الموارد ، والتي تعتبر الضرائب أحد أجزائها . 

وبالمحصلة ، فإن زيادة الحصيلة الضريبة يتطلب تقديرات ضريبية مدروسة، تترافق مع محفزات 
شرية من أجل توسيع المظلة الضريبية وتحقيق أكبر حصيلة من اإليرادات عملية , وتوافر كفاءات ب

الضريبية . كما ان زيادة االستثمارات الفعالة يولد زيادة في الدخل القومي والدخل الفردي، وبالتالي زيادة 
 االدخار والناتج المحلي ومحاربة البطالة ومواجهة التضخم . من ثم زيادة كل من الضرائب وإيرادات

 الموازنة العامة للدولة حتى تتمكن من تغطية نفقاتها والقيام بدورها على الوجه المطلوب.
 من خالل هذه الدراسة ، تم التوصل للنتائج والتوصيات التالية :

 أوالً : النتائج 

 وتتمثل النتائج في اآلتي :     
لتحكم بتوازن النشاط تعتبر الضرائب الموازن اآللي، وقد يكون الوحيد الذي يتيح للدولة ا (1)

 االقتصادي، من خالل ضبط االستهالك واالدخار واالستثمار.

تتمثل في أن و  تعاني التركيبة االقتصادية في السودان من ضعف في البنية التحتية، (2)
القطاعات الغالبة هي الزراعة والخدمات، مما يشير إلى ضعف اإليرادات الضريبية  واإليرادات 

 العامة للدولة.
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الضرائب غير المباشرة في تمويل اإليرادات العامة وزيادة الناتج المحلي والدخل  تساهم (3)
القومي بنسبة أكبر من الضرائب المباشرة. ويظهر أثر ذلك واضحًا في زيادة االستهالك الخاص ، 

 رغم زيادة التحصيل الضريبي خالل فترة الدراسة.وزيادة االستثمار تبعًا لذلك .

يبية دورًا هامًا في تحقيق األهداف االقتصادية ، حيث تعمل على تلعب اإلعفاءات الضر  (4)
زيادة  دخل الفرد وبالتالي زيادة القابلية لالدخار و زيادة ما يتم تخصيصه لالستهالك . حيث يعتبر 
االستهالك من المتغيرات االقتصادية الهامة التي تشجع على زيادة اإلنتاج وزيادة معدالت النمو 

 االقتصادي.

مت الزيادة في حجم االستهالك النهائي وارتفاع معدالت نموه السنوية للناتج المحلي ساه (5)
اإلجمالي إلى انخفاض المدخرات المحلية في بعض السنوات وتحقيق مدخرات سالبة في سنوات 
اخرى ، مما أدى في ظل ارتفاع قيمة االستثمارات اإلجمالية عن قيمة المدخرات إلى اتساع فجوة 

 محلية وارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي.الموارد ال

زيادة القوة الشرائية لجميع فئات المجتمع ، خاصة بعد انتشار الجمعيات الخيرية األهلية  (6)
وظهور عمليات البيع والشراء بالتقسيط اللذان ساهما في خلق عملية انتعاش لحركة التبادل السلع 

 ستهالك.والخدمات ، وبالتالي ازدهار حركة اال

أدى اتساع وتنوع وتعدد األنشطة التسويقية تبعًا لحركة التطور والتنمية التي شهدها المجتمع  (7)
وتبّدل نظرة الناس وتغّير وتنّوع ميولهم ، السوداني إلى اختالف وتغيير وتعدد أنماط االستهالك 

 ورغباتهم ودوافعهم تجاه هذا النوع.

لالستخدام ،  وازدياد مجمل الدخل المتحصل والمتاحيزداد االستهالك بازدياد عدد السكان ،  (8)
 وهو ما يترافق مع زيادة اإليرادات الضريبية

تؤدي زيادة االستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية والخدمات االقتصادية المهمة  (9)
 إلى زيادة في االستثمارات الخاصة نتيجة النخفاض التكلفة للمستثمرين .

ريبية بشكل كبير في جذب رؤوس األموال المحلية واألجنبية ، وذلك تساهم السياسة الض (10)
وهذا المناخ مؤلٌف من مجموعة من العناصر السياسية واإلدارية  .بتوفير مناخ مالئم لالستثمار 

 والفنية واالقتصادية.

أظهرت الدراسة أهمية االستثمار األجنبي ودوره الهام في تعزيز النمو االقتصادي في  (11)
 السودان.
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تودي زيادة االستثمارات إلى تّولد زيادة في الدخل ، وبالتالي زيادة االستهالك ، و بالمقابل  (12)
 تزداد اإليرادات الضريبية كنتيجة حتمية لتفاعل العوامل السابقة .

تفشي ظاهرة الهجرة ، وخاصة في طبقة الشباب والمتعلمين وأصحاب المهن والتخصصات  (13)
 النادرة.

ية والمشاريع الخدمية المقدمة للمناطق الريفية بشكل عام ، إال أن رغم كل الجهود التنمو  (14)
مشكلتي التوزيع السكاني والكثافة السكانية ال تزاالن باديتين للعيان ، وتتمثالن في الهيمنة الحضرية 

 للعاصمة  والمدن الكبرى في بعض واليات السودان.

في معظم المدن السودانية، خاصة  انتشار ظاهرة القطاع الغير رسمي وانتشاره بصورة كبيرة (15)
 الدولة. من إيراداتفي العاصمة. وبالتالي فقدان نسبة كبيرة من عائدات الضرائب 

ساهمت الزيادة في أسعار الواردات في تغذية الضغوط التضخمية ، نظرًا العتماد االقتصاد  (16)
وفي نفس  ،سلع والخدمات السوداني على العالم الخارجي لتوفير االحتياجات المتزايدة للسكان من ال

الوقت اعتماد اإلنتاج المحلي على استيراد مدخالت اإلنتاج. مما جعل االقتصاد الوطني شديد 
 التأثر بالتغيرات في مستويات األسعار العالمية.

أسهمت العوامل الداخلية والخارجية واالختالالت الهيكلية في االقتصاد السوداني في توفير  (17)
دت إلى ارتفاع معدالت التضخم خالل الفترة أفي تنامي الضغوط التضخمية و بيئة مالئمة ساهمت 
وحدوث ارتفاعات متوالية في مستويات األسعار المحلية صاحبها تدهور ، األخيرة من الدراسة 

 شديد في مستوى معيشة شريحة كبيرة في المجتمع السوداني.

 ثانياً: التوصيات

 اسة بما يلي:على ضوء النتائج السابقة، توصي الدر  
محاولة الدولة تخفيف اعتمادها على حجم الضرائب كمصدر لتمويل الموازنة العامة ، مما  (1)

 يسهم في تخفيف األعباء الضريبية تدريجيًا على المواطنين .

ضبط اإلنفاق العام والتقليل من استغالل الموارد المتاحة ، والبحث عن مصادر إيراديه جديدة  (2)
. 

المعايير المستخدمة في قياس مبدأي المنفعة المتحققة والقدرة على  وضع أسس وضوابط تحدد (3)
م ين في فرض الضرائب، وجعل هذه المعايير قابلة للتعديل بما يتناسب مع الظروف ستخدِ الدفع المُ 

 واألوضاع السائدة.
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معالجة التهرب الضريبي من خالل إصالح القوانين الضريبية التي من شانها العمل على  (4)
وعي الضريبي لدى المواطنين. باإلضافة إلى وجود نظام فاعل ومتخصص في مكافحة تنمية ال

 التهرب الضريبي  .

ضرورة إعفاء مستوى خط الفقر من الضريبة في حدودها الدنيا أو إعفاء الدخل الالزم للسلع  (5)
ل الضرورية. وتوظيف اإلعفاءات الضريبية في مجال تطبيق السياسات السكانية والتنموية من خال

 منح إعفاءات جزئية أو موقتة للمنشآت والمشاريع المختصة بخدمة المجتمع .

تحفيز رجال األعمال والمستثمرين والمقيمين منهم لالستثمار في بلدانهم على أن تقدم لهم  (6)
 تسهيالت خاصة .

تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق العامة التي تديرها الدولة وتقديم الدعم  (7)
 زم له لدعم االقتصاد الوطني.الال

توفير البيئة الضرورية لالعمل على إنشاء صناعات تكميلية لالستثمارات المختلفة ، و السعي  (8)
 إلقامتها ، وذلك لتعزيز األثر اإليجابي لالستثمارات األجنبية.

آخذة بعين  ،البد أن تتم عملية التوظف لملء الشواغر في مؤسسات الدولة حسب حاجتها (9)
بار الحاجة الفعلية لمتطلبات العمل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بداًل من االعت

 البطالة المقنعة. 

ضرورة اتباع السياسات االقتصادية  الكفيلة بالقضاء على االختالل في العالقة بين قطاعات  (10)
ض الحقيقي من االقتصاد القومي ، وبما يساهم في زيادة إنتاجية القطاعات السلعية وزيادة العر 

السلع والخدمات ، وبما يؤدي إلى تحقيق االكتفاء الذاتي ، والحد من التوسع في حجم الواردات  
وتشجيع الصادرات وتوسيع قاعدتها ، وبما يساهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد األجنبي بصورة 

 تؤدي إلى رفع القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية.

حد األديان السماوية التي تؤمن بالوسطية وتنبذ العنف والتطرف حتى أالدين اإلسالمي هو  (11)
في االستهالك ، حيث يؤمن اإلسالم بالتوسط في اإلنفاق واالستهالك . لذلك يجب استثمار هذه 

 التعاليم لخدمة التنمية االقتصادية االجتماعية في السودان.

والتقدم التكنلوجي والمتغيرات الدولية بهدف االستفادة من  استمرار مواكبة التطورات العلمية (12)
ايجابياتها إلعداد العمالة وفق احتياجات سوق العمل ، والعمل على زيادة فعالية مؤسسات التدريب 

 ، وتشجيع قيام مؤسسات مشابهة.
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م رقابية توفير الكادر الفني ذو الكفاءة والخبرة العالية المزود باألنظمة الحديثة، مع وجود نظ (13)
 تكفل انتظام سير العمل ، باإلضافة إلى وجود أنظمة أجور مناسبة تالئم وطبيعة العمل الضريبي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالد عبد الحفيظ محمد حمدد.           ( م2010 -1985في الفترة من ) أثر اإليرادات الضريبية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في السودان

 

  

  

 برلين -المانيا  /اسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدر 331

 مراجـع ومصـادر الدراسة

 

 أوالً : القرآن الكريم .

 ثانياً : كتب السنة النبوية الشريفة والتفسير والفقه

( ، مؤسسة الرسالة، 5ج) المعاد في هدي خير العبادزاد أبو عبد هللا، شمس الدين،  (،ابن القيم) (1)
 .الثانية  بعةطالهد( ،  1401مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت) .بيروت

  ،)باب ما جاء في النهي عن المسألة( الجامع الصحيحأبو عيسى محمد بن عيسى،  (،الترمذي) (2)
هد( ،  1356القاهرة ) ي،مطبعة مصطفى البابي الحلب (، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون،679حديث)

 .الطبعة األولى

(، دار 5ج ) تبيين الحقائق في شرح كنز الرقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ،  (الزيلعي) (3)
 .الطبعة األولىهد( ، 1313الكتاب اإلسالمي، القاهرة )

هد( ،  1400(، دار الجيل، بيروت)2ج ) قواعد األحكام في مصالح األنامالعز بن عبد السالم،  (4)
 .الثانية بعةطال

(، مطبعة 7ج ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبي بكر بن مسعود بن أحمد،  ،  (الكاساني) (5)
 .الطبعة األولى( ، م1910الجمالية، القاهرة )

( ، كتاب الزكاة 2)ج صحيح مسلم، اإلمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (مسلم) (6)
 .الطبعة األولىم(، 1955الصدقة( ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت) ، )باب الحث على

 

 ثالثاً :كتب اللغة والمعاجم والموسوعات

مركز اإلسكندرية للكتاب،  ، الموسوعة االقتصادية واالجتماعيةإسماعيل عبد الفتاح )دكتور( ،  (1)
 .الطبعة األولىم( ،  2005القاهرة)

(، دار صادر للنشر ، 13)ج لسان العرب ، ين محمد بن مكرم، أبي الفضل جمال الد(ابن منظور) (2)
 .،)د.ط( م( 1955بيروت)

(، دار الجيل، 3ج) القاموس المحيط، مجد الدين بن محمد بن يعقوب، (الفيروزآبادي) (3)
 .الطبعة األولى( ، هد1371بيروت)

، (12مجلد ) مجموعة المصطلحات العلمية والفنية،  )مجموعة مؤلفين( المجمع العلمي (4)
 م( ، ، )د.ط(. 1970القاهرة)
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دار الكتاب  –، دار الكتاب العربي، القاهرة  معجم المصطلحات االقتصاديةأحمد زكى بدوي،  (5)
 م(، )د.ط(. 1985اللبناني، بيروت )

 الطبعة الخامسة .م(،  1986، دار العلم للماليين، بيروت )الرائد جبران مسعود)دكتور(، (6)

الطبعة م(،  1995، دار الفكر اللبناني، بيروت )ت االجتماعيةقاموس المصطلحاخليل أحمد خليل،  (7)
 األولى .

الطبعة الثانية م(، 1987، دار النهضة العربية، القاهرة )الموسوعة االقتصاديةر(، راشد البدراوي)دكتو  (8)
. 

، دار النهضة العربية للطباعة موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائيةعبد العزيز هيكل،  (9)
 الطبعة الثانية .م(،  1980يروت )والنشر، ب

 ، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، المعجم الوجيز، )مجموعة مؤلفين( مجمع اللغة العربية (10)
       م(، )د.ط(. 1994)     

 ، دار النفائس،معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعنجي)دكتور(، حامد قنيبي)دكتور(،  (11)
 ة األولى .( ، الطبعهد1405بيروت)     
 

 رابعاً : الكتب االقتصادية

،  (م 2000، دار الصفاء للطباعة، عمان)مبادئ المالية العامةإبراهيم على عبد هللا، أنور العجارمة،  (1)
 .الطبعة األولى

تطبيق الصيغ اإلسالمية في النظام المصرفي وأثرها علي أحمد مجذوب أحمد  )بروفسير( ،  (2)
 . الطبعة األولى( ، م 2004ار مصحف أفريقيا ، الخرطوم )، دالسياسات النقدية والمالية 

, مركز  المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مصرأحمد مجدي حجازي  )دكتور( وآخرون ،  (3)
 .الطبعة األولى( , م 2001البحوث والدراسات االجتماعية , كلية اآلداب , جامعة القداهرة )

( ، م 2000، الدار الجامعية، القاهرة ) (ئ والمفاهيم واإلجراءاتالمحاسبة المالية )المبادأحمد نور ،  (4)
 .الطبعة األولى

مفاهيم أساسية في علم االقتصاد إسماعيل عبد الرحمن )بروفسير(، د. حربي محمد موسى)دكتور(،  (5)
 .الطبعة األولى، م(1999، دار وائل للنشر، عمان )()االقتصاد الكلي
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، م(1998، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان )ة والتشريع الضريبيالمالية العامأعاد حمود القيسي،  (6)
 .الطبعة الثانية، 

 .الطبعة األولى، م(1985، دار الفكر العربي ، القاهرة ) المالية العامةالسيد عبد المولى )دكتور( ،  (7)

هضة العربية، ، دار الندور السياسة المالية في التنمية االقتصاديةالسيد عطية عبد الواحد )دكتور(،  (8)
 .الطبعة األولى، م(1993القاهرة )

، الدار الجامعية، اإلسكندرية  (النظم الضريبية )بين النظرية والتطبيقالسيد مرسي حجازي،  (9)
 .الطبعة األولى( ، م1998)

مؤسسة محليون للنشر والتوزيع،  ، المالية العامة والتشريع الضريبي العامالسيد مرسي حجازي،  (10)
 الطبعة األولى. ،م(1997بيروت )

 ,)د.ط(. م(1997المركز الدولي للدراسات, بيروت) , اقتصاديات الوفرةالعيسوي إبراهيم شحات,  (11)

، دار المناهج للنشر والتوزيع، مقدمة في االقتصاد الكليبشير الدباغ، عبد الجبار الجرمودة،  (12)
 ، الطبعة األولى.م(2003األردن )

، م(2000، اليمامة للنشر، دمشق ، بيروت )الجهامشكلة البطالة وعجمال عيسى السراحنة،  (13)
 الطبعة األولى.

( ، م2000، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة )تقييم االستثماراتحامد العربي الحضيري،  (14)
 الطبعة األولى.

، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية مبادئ االقتصاد العامحامد عبد المجيد دراز )دكتور(،  (15)
 ، الطبعة األولى.م(1987)

 , الطبعة األولى. م(1999، دار اآلفاق للنشر, الجزائر )الكامل في االقتصادحرفوش مدني,  (16)

، الشركة الدولية ، عمان االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيقحسن علي خربوش وآخرون ،  (17)
 ( ،)د.ط(.م1996)

  .، الطبعة األولىم(1983بيروت، ) ، دار النهضة العربية،المالية العامةحسن عواضة )دكتور(،  (18)

، دار خلود المالية العامة والضرائب والرسومحسن عواضه )دكتور(، عبد الرؤوف قليش )دكتور(،  (19)
 (، )د.ط(.م1995للطباعة والنشر، بيروت )

 ، الطبعة األولى.م(2002، مكتبة الفالح، الكويت )مبادئ المالية العامةحسين العمر )دكتور(،  (20)

 (، الطبعة األولى.م1995، دار الفكر اللبناني، بيروت )لقانون المالي والضريبياحسين سلوم،  (21)
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، دون (نظرية سلوك المستهلك )دراسة إسالمية في النظرية االقتصاديةحسين غانم )دكتور(،  (22)
 ( ، )د.ط(.هد1406ناشر،) 

 (.2، ط )م(2005، دار وائل للنشر، عمان )المالية العامةأحمد شامية، ، خالد الخطيب  (23)

، دار (المصرف في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي)خالد عبد هللا براك، تنظيم االستثمار)دكتور(  (24)
 ، الطبعة األولى.م(2010الفكر الجامعي، اإلسكندرية )

 1407الرياض ) ، دار العلوم،المجتمع االستهالكي وأوقات الفراغ خضر عباس المهر )دكتور(، (25)
 هد( ، )د.ط(.

، الدار الجامعية، اإلسكندرية االقتصاد النقدي والمصرفي)دكتور(، رشدي مصطفى شيحة  (26)
 ، الطبعة األولى.م(1985)

، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و األزمة االقتصادية العالمية الراهنةرمزي زكي)دكتور(،   (27)
 ، الطبعة األولى. م(1986التوزيع، الكويت )

 1404، مطبعة األمانة، القاهرة )في الفقه اإلسالميحماية المستهلك رمضان الشرباصي )دكتور(،  (28)
 هد( ، الطبعة األولى.

الطبعة ، ، م(2005، دار وائل للنشر، عمان )مبادئ االستثمار الماليزياد رمضان )دكتور(،  (29)
 .الثانية

، الطبعة م(1971، دار النهضة العربية، القاهرة )علم المالية والتشريع الماليزين العابدين ناصر،  (30)
 ولى.األ

، م(1994، الدار الجامعية، بيروت ) مبادئ المالية العامةزينب حسن عوض هللا )دكتور(،  (31)
 )د.ط(.

، مؤسسة الرسالة، بيروت مشكلة البطالة وعالجها في اإلسالمسامر مظهر قطعنجي )دكتور(،  (32)
 ، الطبعة األولى.م(2005)

كة كاظمة للنشر، الكويت ، شر النظريات والسياسات النقدية والماليةسامي خليل )دكتور(،  (33)
 .الطبعة األولى، ، م(1982)

 (. 1، ط )م(1980، مؤسسة الصباح، األمارات )مبادئ االقتصاد الكليسامي خليل )دكتور(،  (34)

، المعهد اإلسالمي للبحوث، جدة الموازنة العامة في االقتصاد اإلسالميسعد بن حمدان اللحياني ،  (35)
  ، الطبعة األولى. م(1997)
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المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته العملية وفقًا للتشريع خصاونة )دكتور(، سعيد جهاد  (36)
 ، الطبعة األولى.م(2010، دار وائل للنشر، عمان )األردني

، الدار اقتصاديات الضرائبسعيد عبد العزيز )بروفسير(، شكري رجب العشماوي )دكتور(،  (37)
 .، الطبعة األولىم(2007الجامعية، اإلسكندرية )

،  م(2000، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ) االقتصاد التحليليسهير محمد الحسن ،  (38)
 الطبعة األولى .

، (الميزانية العامة –اإليرادات العامة  –المالية العامة ) النفقات العامة سوزي عدلي ناشد )دكتور(،  (39)
 ، الطبعة األولى.م(2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت )

 ، الطبعة األولى.م(1966، دون ناشر، القاهرة )تصرفات المستهلكواري )دكتور(، سيد اله (40)

، ، م(1979، دار الفكر العربي، القاهرة )الحديثة لعلم مالية الدولة ،شريف رمسيس تكأل، األسس (41)
 .الطبعة الثانية

 1404، مكتبة الخريجين، الرياض )النظرية االقتصادية من منظور إسالميشوقي دنيا )دكتور(،  (42)
 هد( ، الطبعة األولى.

، دار النقود والبنوك والعالقات الدوليةصبحي تادرس قريضة )دكتور(، مدحت العقاد )دكتور(،  (43)
 ، الطبعة األولى.م(1981النهضة العربية للطباعة، بيروت )

مؤسسة شباب الجامعة،  ، التحليل االقتصادي الجزئي، ضياء مجيد الموسوي، النظرية االقتصادية  (44)
 ، )د.ط(.م(1999كندرية )اإلس

 ، الطبعة األولى.م(1999، دار صفاء للنشر ، عمان )المالية العامة، )بروفسير( طارق الحاج (45)

، دار الكتاب للنشر والطباعة،  علم المالية العامة والتشريع الماليطاهر الجنابي )دكتور(،  (46)
 الموصل، )د.ت(، )د.ط(.

، الطبعة م(1999ستقبل للنشر والتوزيع، عمان )، دار الممبادئ االستثمارطاهر حيدر حردان،  (47)
 األولى .

، الدار الجامعية للطباعة أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفيعادل أحمد أبو حشيش )دكتور(،  (48)
 ، )د.ط (.م(1992والنشر، بيروت )

دار النهضة العربية ، بيروت  ،أصول الفن المالي لالقتصاد العامعادل أحمد أبو حشيش )دكتور(،  (49)
 ، الطبعة األولى.م(1983)
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، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان المالية العامة والتشريع المالي والضريبيعادل فتح العلي،  (50)
 الطبعة األولى. ،م(2003)

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  سسها العلميةو اُ  الضرائبعبد األمير شمس الدين)دكتور(,  (51)
 عة األولى.م( ، الطب1987والتوزيع, بيروت )

 (.2( ، ط )م1983، دار الفكر العربي، القاهرة )المالية العامةعبد الجليل هويدي،  (52)

الطبعة  ( م،1986، مطبعة الرشاد ، اإلسكندرية )اقتصاديات المالية العامةعبد الحميد القاضي،  (53)
 األولى.

، م(1997كندرية )، الدار الجامعية، اإلسالنظرية االقتصادية الكليةعبد الرحمن يسري )دكتور(،  (54)
 )د.ط(.

،مطبعة جامعة  المالية العامة وتطبيقاتها في السودانعبد العزيز عبد الرحيم سليمان )دكتور( ،  (55)
 ، الطبعة األولى.م(1997النيلين، الخرطوم)

، الدار الجامعية للكتب، النظرية االقتصادية الكليةعبد القادر محمد عبد القادر عطية )بروفسير(،  (56)
 ، )د.ط( .م(1996اإلسكندرية )

 ، مؤسسة شباب الجامعة،دراسة في االقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات )دكتور(،  (57)
 الطبعة األولى. ،م(1983اإلسكندرية )

الحديثة، القاهرة  ، الدار المصريةيونس البطريق، المالية العامةعبد الكريم صادق بركات )دكتور(،  (58)
 ، الطبعة األولى.(م1981)

،  هد( 1408الرياض) ،جامعة الملك سعود ،مقدمة في اقتصاديات المالية العامةهر، عبدهللا الطا (59)
 . الطبعة األولى

، دار االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيقعبد المعطي رضا )دكتور(، حسين على خربوش،  (60)
 ، الطبعة األولى.م(1999الزهران للنشر، عمان)

، تصاد المالي الوضعي واإلسالمي بين النظرية والتطبيقاالقعبد المنعم عفر  )دكتور( وآخرون ،  (61)
 ، )د.ط(.م(1999مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، )

، الطبعة م(1971، دار النهضة العربية، بيروت)المالية العامة والسياسات الماليةعبد المنعم فوزي،  (62)
 األولى.

 ، )د.ط(.م(1970ة، بيروت، )، دار النهضة العربيالمالية العامةعبد المنعم فوزى وآخرون،  (63)
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منهجية اإلصالح االقتصادي في السودان )دراسة تحليلية للتطورات عبد الوهاب عثمان )دكتور(،  (64)
شركة مطابع  ، وتصور للرؤية المستقبلية 2000 – 1970االقتصادية في السودان خالل الفترة 

 .الطبعة األولى، ، م(2000السودان للعملة المحدودة، الخرطوم )

، دار جامعة القرآن الكريم للطباعة، أم االقتصاد السودانيمان إبراهيم السيد)دكتور( ، عث (65)
 .الطبعة الثالثة،  ، م(2003درمان)

، م(2005، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، )الموازنات في الدول العربيةعدنان محسن ضاهر،  (66)
 الطبعة األولى،

، ، م(1990، المطبعة التعاونية ، دمشق )الضريبيالمالية العامة والتشريع عصام بشور)دكتور(،  (67)
 .الطبعة الرابعة

 ، الطبعة األولى.م(1982، مكتبة عين شمس، القاهرة )اقتصاديات المالية العامةعلى لطفي،  (68)

 م(2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )التحليل االقتصادي الكليعمر صخري )دكتور(،  (69)
 .الطبعة الخامسة، ، 

، م(2000، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية )التضخم الماليين عناية )دكتور(، غازي حس (70)
 الطبعة األولى.

الطبعة ، م(2000، دار البيارق، عمان )المالية العامة والتشريع الضريبيغازي عناية )دكتور(،  (71)
 .الثالثة

دار وائل للنشر، ، (تحليل أسس االقتصاديات المالية) المالية العامةغازي عبد الرازق النقاش،  (72)
 (.،)د.ط م(1997عمان )

، )جامعة الدول العربية. النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة العامة والخططفهمي محمود شكري،  (73)
 ،الطبعة األولى. م(1980المنظمة العربية للعلوم اإلدارية(،القاهرة)

( ، الطبعة م2004ان )، دار وائل للنشر، عممقدمة في نظرية المحاسبةكمال عبد العزيز النقيب،  (74)
 األولى.

، دار الجامعة الجديدة للنشر، (االقتصاد المالي )نظرية مالية الدولةمجدى محمود شهاب )دكتور(،  (75)
 ، الطبعة األولى.م(1999اإلسكندرية )

، دار غريب ، عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالممجدي عبد الفتاح سليمان )دكتور( ،  (76)
 الطبعة األولى. ، م(2002القاهرة )
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، م(2003، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر )مدخل في االقتصاد الجديدمحفوظ بن عصمان،  (77)
 )د.ط (.

، مؤسسة ( المحاسبة الحكومية والقومية ، دراسات نظرية وتطبيقية)محمد السيد سرايا )دكتور(،  (78)
 ، الطبعة األولى.م(1992شباب الجامعة اإلسكندرية ، )

، دار هومة للنشر، الجزائر) اقتصاديات الجباية والضرائبرزي )دكتور(، محمد عباس مح (79)
 ، الطبعة األولى.م(2003

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي )دكتور(،  (80)
 .الطبعة الثانية، ، م(2003)

،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع (لعمليةإدارة االستثمارات )اإلطار النظري والتطبيقات امحمد مطر،  (81)
 الطبعة الثانية .، ،  م(1999عمان)

ة المعارف س، ) سل االستهالك والعوامل المؤثرة فيهمحمد يسري إبراهيم دعيبس )دكتور(،  (82)
 ، الطبعة األولى.م(1996(،  القاهرة )6االقتصادية واإلدارية( ج)

( ، م1988، دار القلم، بيروت )اعية والتجاريةاإلحصاء للعلوم االجتممصطفى الشلقامي )دكتور(،  (83)
 الطبعة األولى.

الرياض  ، دار العلوم للطباعة والنشر،النظام االقتصادي في اإلسالممصطفى الهمشري )دكتور(،  (84)
 هد( ،الطبعة األولى. 1405) 

، الطبعة م(2000، دار المسيرة للنشر، عمان )مبادئ االقتصاد الكليمصطفى سلمان وآخرون،  (85)
 ولى.األ

الطبعة م( ،  1996، دار المعارف، القاهرة )اقتصاديات المالية العامةمنيس أسعد عبد الملك،  (86)
 .الثانية

 .الطبعة الثانية، ، م(1984، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية )نظرية التضخمنبيل الروبي،  (87)

، ، الطبعة م(1996) ( ، النسر الذهبي للطباعة والنشر، الدوحة1ج ) قضايا معاصرةنبيل حشاد،  (88)
 األولى.

 .الطبعة الثالثة، ، م(1997، دار المسيرة ، عمان ) الضرائب ومحاسبتهاوليد صيام زكريا،  (89)

 اً : الكتب المترجمةخامس
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، تعريب: د. كامل المالية العامة بين النظرية والتطبيقريتشارد موسجريف، بيجي موسجريل،  (1)
 .الطبعة األولى، ) د.ت(، سلطان العاني، دار المريخ للنشر، الرياض،

، ترجمة : دانيال عبد هللا، سلسة اخترنا مكانة المستهلك في االقتصاد الموجهجاستون ديفوسية،  (2)
 (، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، )د.ت(، )د.ط(.  128لك، العدد )

رجمة وتعريب د. ، ت(االقتصاد الكلي ) االختيار العام والخاصجيمس جوارتيني. ريجارد ستروب،  (3)
الطبعة ، ، م(1999عبد الفتاح عبد الرحمن و د. عبد العظيم محمد، دار المريخ للنشر، الرياض، )

 .األولى

، ترجمة محمد النعيمي ورفاة الحمداني ، دار الحكمة  نظرية االقتصاد القياسيكونزاينس ،  (4)
 ، )د.ط(.م(1991للطباعة والنشر ، الموصل )

، ترجمة وتعريب : محمد إبراهيم منصور، دار (د الكلي )النظرية والسياسةاالقتصامايكل ابدجمان،  (5)
 ، )د.ط(.م(1999المريخ للنشر، الرياض، )

 

 سادساً : الكتب اإلنـجليزية

 (1) Ando and F. Modigilani, The Life Cycle Hypothesis of Saving, Aggregate 

Implications and Tests, American Economic Review,  March (1963), 

Angus Deaton  , Understanding Consumption , Oxford University , Oxford 

, (1992) , p( ix). 

(2) Duesenberry, Income Consumption Relations and Their Implications- in 

Income Employment and  Public Policy, Essays In Honor of Alvin Hansen, 

New York (1948), p ( 54). 

 

 اً : المؤتمرات وأوراق العملسابع

، مؤتمر االستثمار ( طرق جذب األموال )ورقة عمل بعنوان :بو القاسم النور )دكتور(، أ (1)
 . م( 2004الخرطوم )،األفريقي 

مؤتمر  ، (االستقرار واالستثمار):ورقة عمل  بعنوان إسماعيل الحاج موسى )دكتور( ،  (2)
 . م(2004ريقي الخرطوم )االستثمار األف

البطالة في الوطن العربي .. األسباب  ):، ورقة بعنوانالطيب الوافي، لطيفة بهلول (3)
 ، جامعة قبسة، الجزائر،)د.ت(.(والتحديات
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، (مشكالت البحث في االقتصاد اإلسالمي)ندوة المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ،  (4)
 هد(. 1406عمَّان )

آثار برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف ):  ورقة عمل بعنواندكتور(، الناجي محمد حامد ) (5)
مركز  ،( تداعيات سياسة التحرير االقتصادي على القطاعات المختلفة -الهيكلي على سوق العمل

 التنوير المعرفي ، الخرطوم .

،اتحاد أصحاب العمل  ()االستثمار الصناعي في السودان :بعنوان ةورق ،بكرى يوسف عمر  (6)
 .، الخرطوم(  41) ةلدور ا ،المؤتمر العام للغرف العربية -السوداني

، قاعة (اإلصالح الضريبي في مجال الضرائب غير المباشرة) :، ورقة بعنوانخليل باشا سايرن  (7)
 .م(2007يوليو ) 12الشهيد الزبير للمؤتمرات،  الخرطوم، 

،  (سياسية في زيادة البطالةدور العوامل ال ) :ورقة بعنوانصالح الدين الدومة)بروفسير(،  (8)
 جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان،)د.ت(.

 17، ورقة وزير االستثمار في اجتماعات المجلس األعلى لالستثماروزارة االستثمار ،  (9)
 (.م 2010أغسطس )

 

 اً :البحو  والمجالتثامن

ستهالك في المجتمع دالة االأحد حامد نقادي ، وليد عرب هاشم، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ،  (1)
 (.م1991، الرياض ) (السعودي ) دراسة قياسية

، أكاديمية نايف للعلوم البطالة وعالقتها بالجريمة في الوطن العربيوآخرون،  أحمد حويتي )دكتور( (2)
 . م(1998األمنية، الرياض )

سودان )اإلصالح الضريبي في ال :أدم مهدي سعد النور، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان (3)
، معهد البحوث والدراسات اإلنمائية، (م2006 –1996حالة الضرائب غير المباشرة  –

 .م(2009الخرطوم)

 .م(2007( ، ديسمبر ) 46، العدد) مجلة المصرفيبنك السودان ،  (4)

 .م(2008(، يونيو )48، العدد ) مجلة المصرفيبنك السودان ،  (5)

، جامعة (التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي):نوانخالد عبد هللا المصلح، رسالة دكتوراه منشورة بع (6)
 (.131(، ص)م2005القصيم، السعودية، )
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االستثمار في الجمهورية العربية )بعنوان :  رسالة دكتوراه  منشورة خزامي عبد العزيز الجندي ، (7)
 2010) ( ، العدد الثاني26، ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد )( السورية

 .م(

(، ندوة إسهام الفكر مرتكزات لتدريس االقتصاد اإلسالمي ) عن رفعت العوضي)دكتور(، بحث (8)
 ،)د.ط(،(هد1409)، القاهرة محرم اإلسالمي في االقتصاد المعاصر(

، سلسلة عالم  (االقتصاد السياسي للبطالة )تحليل ألخطر مشكالت العصررمزي زكي)دكتور(،  (9)
 .م(1998مطابع الرسالة، الكويت )(، 226المعرفة، العدد )

)دور برامج توظيف الخريجين في معالجة مشكلة البطالة في : زروق محمد عثمان ، ورقة بعنوان (10)
 (، السنة األولى.2، مجلة المصارف ، العدد )( دراسة تطبيقية عن السودان -الوطن العربي 

ث اإلسالمية ، العدد )الثامن(، ، مجلة األزهر للبحو البطالة من منظور إسالميسهير عبد العال،  (11)
 .م(1994القاهرة )

، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المصرية أسباب التضخم الركودي في مصرسهير معتوق ،  (12)
 ،)د.ط(. م(1988( القاهرة )414( و)413لالقتصاد السياسي واإلحصاء ، العدد )

في معالجة مشكلة البطالة في دور سياسة التشغيل  ):شاللي فارس، رسالة ماجستير منشورة بعنوان (13)
. مكتبة العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، جامعة الجزائر  (م2004 – 2001الجزائر خالل الفترة )

 .م(2005)

مظاهر الجباية في الدول النامية وأثارها على االستثمار الخاص من خالل على صحراوي،  (14)
اجستير غير منشورة، معهد العلوم رسالة م ،(إجراءات التحريف الجبائي)التجربة الجزائرية

 .م(1992االقتصادية، جامعة الجزائر)

أفاق استثمار المال في الوطن العربي واإلسالمي من المنظور نصر فريد واصل)دكتور(،  (15)
 .م(1994(، القاهرة )9، بحث منشور بمجلة  مكتبة الشريعة والقانون، العدد )اإلسالمي

االستثمار األجنبي المباشر في ) :ر غير منشورة بعنوانواثق عباس عبد الرحمن، رسالة ماجستي (16)
 .م(2005جامعة ام درمان اإلسالمية )،  (السودان

 (.م2011الخرطوم يوليو) ،السودان أرض الفرص ... حقائق، وأرقاموزارة اإلعالم السودانية،  (17)

 تاسعاً : النشرات والتقارير الدورية

 .م(2009الخرطوم )،(م2009 – 90) الرصد اإلحصائي منالجهاز المركزي لإلحصاء ، (1)
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 .م(2009الخرطوم ) ،(م2009 – 2005الكتاب اإلحصائي )الجهاز المركزي لإلحصاء،  (2)

 .م(2007الخرطوم ) ،م(2007التقرير السنوي )بنك السودان،  (3)

 .م(2008الخرطوم ) ،م(2008التقرير السنوي )بنك السودان،  (4)

 .م(2009م )، الخرطو ( مم2009التقرير السنوي)بنك السودان،  (5)

 .م(2010،الخرطوم ) م( 2010التقرير السنوي )بنك السودان ،  (6)

  م(.2010)،التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربيةمنظمة العمل العربية ، (7)

العرض  ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية  (8)
 . م(1994،  ، مطبعة المساحة ،الخرطوم) م(1994م/1993االقتصادي)

العرض اإلدارة العامة للسياسات االقتصادية الكلية ، وزارة المالية واالقتصاد الوطني ، (9)
 .م(1996مطبعة المساحة ، الخرطوم) ، م(1996االقتصادي)

 .م(2005، الخرطوم )م(2005-2000تحليل االقتصاد ) وزارة المالية واالقتصاد الوطني، (10)

(1) (International Labor Office(ILO).Year Book of Statistics ,Geneva ,p (17).  

 

 عاشراً : المواقع اإللكترونية

(1) www.wikipedia.org. 

www.ashrooq.net.( .2) 

.www.sudatax.gov.sd (3) 

.al7roof.com-www.hams (4) 

.www.un.org/arabic/conferences/wssd (5) 

(6) .www.sswa.sd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sudatax.gov.sd/
http://www.hams-al7roof.com/
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd
http://www.sswa.sd/
http://www.sswa.sd/
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 (1ق رقم )ملح

 نتائج التقدير اإلحصائي والقياسي ألثر اإليرادات الضريبية على االستهالك

Regression 
bVariables Entered/Removed 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

dim

ens

ion

0 1 
اإليرادات الضريبية ) 

 a)بماليين الجنيهات(
. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: بماليين  -الكلي )االستهالك 

 الجنيهات(

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 
dim

ens

ion

0 1 a996. .991 .991 4112.363033 .820 

a. Predictors: (Constant), الجنيهات( بماليين  يبيةالضر )اإليرادات 

b. Dependent Variable: الجنيهات بماليين  الكلي )االستهالك( 

 
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.699E10 1 4.699E10 2778.288 a000. 

Residual 4.059E8 24 1.691E7   

Total 4.739E10 25    

a. Predictors: (Constant), الجنيهات بماليين - الضريبية )اإليرادات( 

b. Dependent Variable:  الجنيهات( بماليين  -الكلي ا)الستهالك 

 Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2179.247 1019.811  

 996. 268. 14.134 الضريبية ) بماليين الجنيهات(اإليرادات 

a. Dependent Variable: الجنيهات( بماليين - الكلي )االستهالك 

 

Coefficients 

Model t Sig. 

1 
(Constant) 2.137 .043 

 000. 52.709 اإليرادات الضريبية ) بماليين الجنيهات(

a. Dependent Variable:  ماليينب - الكلي )االستهالك 

 الجنيهات(
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 (2ملحق رقم )

 نتائج التقدير اإلحصائي والقياسي ألثر اإليرادات الضريبية على االستثمار

Regression 
aCoefficients 

Model t Sig. 

1 
(Constant) .590 .561 

 000. 28.598 اإليرادات الضريبية  ) بماليين الجنيهات (

a. Dependent Variable: الجنيهات ب ماليين -الكلي ر)االستثما  
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 
dim

ens

ion

0 1 a986. .971 .970 1823.624968 1.535 

Predictors: (Constant), 

 الجنيهات( بماليين -الضريبية  إليرادات (

b. Dependent Variable: (بماليين - الكلي االستثمار )الجنيهات 

  
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.720E9 1 2.720E9 817.856 a000. 

Residual 7.981E7 24 3325608.025   

Total 2.800E9 25    

)a. Predictors: (Constant), نيهاتالج بماليين -  الضريبية اإليرادات( 

b. Dependent Variable: الجنيهات( بماليين - الكلي )االستثمار 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 266.872 452.235  

 986. 119. 3.401 اإليرادات الضريبية  ) بماليين الجنيهات (

a. Dependent Variable: الجنيهات ( بماليين - الكلي )االستثمار 

  

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 
(Constant) .590 .561 

 000. 28.598 اإليرادات الضريبية  ) بماليين الجنيهات (

a. Dependent Variable: الجنيهات بماليين - الكلي )االستثمار( 
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 (3ملحق رقم )

 تقدير اإلحصائي والقياسي ألثر اإليرادات الضريبية على البطالةنتائج ال

Regression 
bVariables Entered/Removed 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

dim

ensi

on0 1 
اإليرادات الضريبية 

 a)مليون جنيه(
. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: مليون - المتبطلين )أعداد 

 نسمة(

 

 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

dim

ensi

on0 1 a956. .914 .910 .096144 1.397 

)a. Predictors: (Constant), جنيه مليون -الضريبية  اإليرادات( 

b. Dependent Variable: نسمة مليون - المتبطلين )أعداد( 

 

 
bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.345 1 2.345 253.693 a000. 

Residual .222 24 .009   

Total 2.567 25    

a. Predictors: (Constant), جنيه مليون - الضريبية )اإليرادات( 

b. )Dependent Variable: نسمة( مليون - المتبطلين أعداد 

 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.333 .024  55.899 .000 

 9.985E-5 .000 .956 15.928 .000 اإليرادات الضريبية )مليون جنيه(

)a. Dependent Variable: نسمة( مليون -المتبطلين أعداد 
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 (4ملحق رقم )

 نتائج التقدير اإلحصائي والقياسي ألثر اإليرادات الضريبية على التضخم

Regression 
bVariables Entered/Removed 

Model 
Variables 

Entered 
Variables Removed Method 

1 1 
 اإليرادات الضريبية 

 aن الجنيهات() بماليي
. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: التضخم معدل 

 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

 1 a574. .330 .301 36.3736 .641 

a. Predictors: (Constant), الجنيهات بماليين ) الضريبية دات)اإليرا( 

b. Dependent Variable: التضخم معدل 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14972.688 1 14972.688 11.317 .003a 

Residual 30429.958 23 1323.042   

Total 45402.646 24    

a. Predictors: (Constant), الجنيهات بماليين - الضريبية )اإليرادات( 

b. Dependent Variable: التضخم معدل 

 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 62.874 9.311  6.753 .000 

 اإليرادات الضريبية 

 لجنيهات() بماليين ا
-.008- .002 -.574- -3.364- .003 

a. Dependent Variable: التضخم معدل 

 

 


