جايؼح أفزٚقٛا انؼانًٛح
ػًادج انذراساخ انؼهٛا

كهٛح االقتصاد ٔانؼهٕو االدارٔ ّٚانسٛاسّٛ
قســــــى اإلدارج

اإلصالح انعزٚث ٙف ٙانسٕداٌ ٔأثزِ ػهٙ
اإلٚزاداخ
تانتطثٛق ػه ٙظزٚثح أرتاح األػًال
نهفتزج يٍ 2000و إن2010 ٙو
دٕٚاٌ انعزائة
تحث تكًٛه ٙنُٛم درجح انًاجستٛز ف ٙإدارج األػًال

إػذاد انطانة -:جاد كزٚى حسٍ سؼذ دمحم
إشزاف:ـ د /رظٕاٌ األي ٍٛػثذ انزحًٍ

يٕنيٕ 2102و

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

آٚـح

قال هللا جعالى﴿:وجعلنا الليل والنهاا آيحاي محدنااا آيات
الليل وجعلنا آيت النها مبصرة لحبحغانا ملا إ ما كما
مصاالنا
ولحعلحاانا داالس ال ااني والد اااو و اال ا
جفصي إ ﴾
صلق هللا العظي
﴿ سن ة
الإسراء الآيت ﴾12

(أ)

الؤهااااااالاء
إلى م ل أاسى مللهحا طيلت خياجي
أمي …… وماء وإ راما لعظحت الأمنمت
أكي .........إج إلإ واخحراما لقل ة الأكنة
إلااى اساااج جى ..........أهاال هاا ا الدهاال الححنا اا
دازما دلى
مناصلت م يرة العل والحعرمت كإذن هللا

(ب)

شمر وجقلير
الشمر كعل هللا لدامعت إمريقياا مححللاف ماي دحااسة الل اسااث
العلياااا ليااات الإقحصااااس العلااانة الؤسا يااات وال ياسااايت ،والحقااالير
لأسااحاذد س حاان ا اانان الااأمي دباال الاارخح الا د كا ل جهاال
وزمنف م أجل إاداح ها ا البداب كإ ارام ومحاكعات ل اير البداب
من ممرجف الأولى وخحى مرخلحف النهائيت؛ مقل أدااني مي مشانا
ها ا البدااب كنصااائدف .ملااف منااى أسااحى آياااث الشاامر والعرمااان ؛
اللناو والقبنل.
سائل هللا لف خ
والشاامر منصاانل لمااال ماا سااادلاي ماااي جحاا الحعلنمااااث
والبياااااث كالبدااب وه ا أساارة ممحباات البداانل والح ااري كاالينان
الضرائب ،وأسرة معهل سينان الضرائب مله منى جحيعاا أساحى
آياث الشامر والحقالير لحاا قالمن ما دانن وجنجياف والشامر ما
قبل وم كعل هلل.
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يستخهص انثحث
ٚتُأل ْذا انثحث يٕظٕع اإلصالح انعزٚث ٙفٗ انسٕداٌ نهفتزج يٍ
2000و إنٗ 2010و ف ٙانعزائة انًثاشزج تانتزكٛش ػهٗ ظزٚثح أرتاح
األػًالٔ .انتؼزف ػهٗ األسثاب ٔاألْذاف ٔاالجزءاخ نإلصالح انعزٚثٙ
انًتًثهح ف ٙتحقٛق انؼذانح االجتًاػٛح ٔسٚادج حصٛهح اإلٚزاداخ .تتهخص
فزٔض انثحث فٗ تخفٛط سؼز ظزٚثح أرتاح األػًال أدٖ إنٗ سٚادج
اإلٚزاداخ ٔانحذ يٍ انتٓزب انعزٚثٔ ٙتحقٛق ػذانح ظزٚثٛح اٚجاتّٛ
اػتًذ انثاحث ػهٗ انًُٓج انٕصفٗ انتحهٛه ٙنؼزض انجٕاَة انًتؼهقح
تاإلصالح اإلدار٘ ف ٙيجال ظزٚثح أرتاح األػًال ٔاستؼاٌ تاألسانٛة
اإلحصائٛح نتحهٛم انثٛاَاخ انٕاردج فٗ انذراسح .
يٍ أْى انُتائج انت ٙتٕصم إنٓٛا انثاحث تخفٛط سؼز ظزٚثح أرتاح األػًال
ٚؤدٖ إنٗ تٕسٛغ انًظهح انعزٚثح ٔٚحذ يٍ انتٓزب انعزٚث ٙيًا ُٚؼكس
تصٕرج اٚجاتٛح ف ٙسٚادج اإلٚزاداخ .
أٔصٗ انثاحث تًزاجؼح قٕاَ ٍٛانعزائة كم فتزِ ٔفقا ً نهًتغٛزاخ
االقتصادٚح ٔاالجتًاػٛح ٔاالستًزار ف ٙتخفٛط سؼز ظزٚثح أرتاح األػًال
ٔتطثٛق َظاو انتقذٚز انذات ٙتصٕرج تذرٚجٛح حتٗ ٚتى تطثٛقّ تصٕرج سهًٛح .

(د)

Abstract
The subject of this Tax reform in Sudan during the period
1983 – 2010 in the field of direct Tax ,it concentrates on the business
profit Tax and to cost a look on reasons, objectives and procedures of
tax reform concerning Fiscal equity and increasing government
revenues .
The by pothese of research is the decrease of the rate of
business profit tax lead to increasing in revenue reduce tax avoidance
and realise the Fiscal equity .the researcher adopted the descriptive
analytical methods to show the sides of administrative reform in the
field of business profit tax , He also adopted the statistical method to
analyse data of study .
One of the important results which the researcher reach to that the
decrease of the rate of the business profit tax lead to expand in tax
umbrella ,it reduces the tax avoidance which reflect positively in
increasing revenues .
The researcher recommended the necessity of reviewing tax laws
every period of time according to the economic and social changes
continuity of decreasing the rate of business profit tax and
implementation of self assessment must be in gradually form to be in
true implement.
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