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 الملخص .

فور وتطوير اإليرادات الذاتية بوالية غرب دار تمثلت مشكلة الدراسة في هل هنالك عوامل تؤثر في تنمية   
 , إفترضت الدراسة وجود عالقة بين اإليرادات والعوامل المؤثرة عليها,وتطويرها تها, هل هنالك أهمية لتنمي

اهم النتائج التي  من , SPSSاإلحصائي إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بإستخدام البرنامج 
حيات, غياب الرؤية والخطط وتداخل السلطات والصال إثبات فرضية الدراسة الرئيسية , توصلت إليها الدراسة

هنالك غياب تام للبعد األخالقي في الممارسات اإلقتصادية الخاصة بالتحصيل والجباية  , أوصت الدراسة 
الالزمة تية حتوفير البنية التالسودان وتشاد في اسرع وقت ممكن , انشاء منطقة تجارية حرة بين  ضرورةب

 على كل الوحدات اإليرادية , تهيئة بيئة العمل بتوفير وسائل الحركة وربط اعميمهللتحصيل اإللكتروني وت
 محليات الوالية بطرق معبدة وتحسين وضع العاملين في التحصيل لزيادة كمية اإليرادات بالوالية .

 .يل اإللكتروني , الفساد اإلداري : اإليرادات الذاتية , تجارة الحدود , التحص كلمات مفتاحية

Abstract. 

The problem of the study was whether there are factors that affect the 
development and development of self-revenue in West Darfur, is there 
importance for its development and development, the study assumed the 
existence of a relationship between revenues and the factors affecting them, the 
study followed the descriptive analytical approach using the SPSS statistical 
program, One of the most important findings of the study is to prove the main 
hypothesis of the study, the absence of vision and plans and the overlap of 
authorities and powers, There is a complete absence of an ethical dimension in 
the economic practices of collection, The study recommended the necessity of 
establishing a free trade zone between Sudan and Chad as soon as possible, 
providing the necessary infrastructure for electronic collection and circulating it 
to all revenue units. Creating a work environment by providing means of 
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movement, linking the state’s localities with paved roads, and improving the 
situation of workers in the collection to increase the amount of revenue in the 
state. 

Key words: Self-Revenue, Border Trade, Electronic Collection, 

Administrative Corruption. 

 االطار العام للدراسة والدراسات السابقة :

 : اواًل : االطار المنهجي للدراسة

 :المقدمة

نها م الموجودمات في شتى مناحي الحياة مع قلة أن االزدياد المضطرد والمتسارع في الخد 
والتي ال تفي بحاجة إنسان الوالية  وبالرجوع الى الموازنات السابقة منذ إنشاء الوالية نرى أن 

ل والتطلعات بمشكلة التمويهناك اهتمام خاص بالخدمات وعند التنفيذ تصطدم تلك اآلمال 
من وجود خطط وبرامج لتطوير وتفعيل  , لذلك البد عول عليها لحل هذه المعضلة يوالتي 

الموارد الذاتية ، ونسبة لتداعيات األحداث التي شهدتها واليات دارفور والوالية جزء ال يتجزأ 
الحيواني النباتي و  منها أدت إلى تعطل اإلنتاج وهي في األصل إنتاج زراعي تقليدي بشقيه

التي و ومع ذلك كانت ترفد الوالية بموارد مالية مقدرة من المحليات وبمجرد بروز أزمة دارفور 
أدت إلى انتشار البطالة وبالتالي خروج األسر من دائرة اإلنتاج مما أثر سلبًا على تمويل 

 .يها رد االيرادية التي تعتمد علمشروعات التنمية وأفقدت الوالية أهم الموا

عيل مختلف المجاالت وتف منجديدة  ةالوالية أن تبحث عن مصادر إيراديلذا أصبح لزامًا على 
الموجود منها سواء كانت محلية أو مصلحيه لمسايرة ومواكبة المستجدات االقتصادية التي 
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 ةتمكنها من تنفيذ ميزانياتها بصورة مقبولة و دفع تكاليف الخدمات العامة والتنمية المجتمعي
 ومساعدة غير القادرين على الكسب بتقديم المساهمات والمنافع االجتماعية . 

لذلك كان من الضروري دراسة العوامل المؤثرة عل تنمية وتطوير اإليرادات لهذه الوالية الغنية 
 بمواردها الطبيعية .

 :الدراسة مشكلة 

ية في المتسارعة للنفقات جعلت الوالنتيجة لوجود فجوة في الموارد الذاتية بالوالية والزيادة  
سعي دائم ومستمر لتطوير مواردها الذاتية ، لمواجهة النمو والتطور بكل الوسائل والطرق 
لتكون قادرة على تلبية اإلحتياجات والمسلتزمات والخدمات ، البد من التجاوب مع العوامل 

 -ة التالية:اإلجابة على األسئلالتي تؤثر في تنمية وتطوير الموارد ، وتمثل مشكلة البحث في 

 هل هنالك أهمية لتنمية وتطوير الموارد الوالئية لتلبية الحتياجات العامة. -1
 هل هنالك عوامل تؤثر في تنمية وتطوير الموارد الذاتية. -2
هل إدارة المعابر الحدودية ومكافحة التهريب والتهرب و نظام التحصيل اإللكتروني له أثر  -3

 في زيادة اإليرادات.
 وجود قاعدة بيانات للمواعين اإليرادية بالوالية يعزز من تحقيق الربط التحصيلي بكفاءة. -4

  :الدراسةأهمية 

تطوير وتعزيز االيرادات الذاتية لتمويل مشروعات التنمية وتوفير مستلزمات الحياة  -1
 الضرورية عالوة على تسيير دوالب الدولة.

 حاةة بكففة المواعين اإليرادية بالوالية معتطوير األساليب والوسائل بما يفضي الى اإل  -2
 تهيئة بيئة العمل وتوفير المعينات الالزمة لتنفيذهـا.
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 :الدراسة اهداف

 األهداف التالية: الدراسة لتحقيقسعى ت 

 معالجة معوقات تحصيل االيرادات وتنويع مصادره بتنشيط المواعين الغير مستغلة. -1
 الموارنة العامة بالوالية.تحقيق الربط العام المجاز في  -2
 الدراسة :فرضيات  -3

 .وجود عالقة بين اإليرادات والعوامل المؤثرة عليها 

 الدراسة :منهج 

 .SPSSالتحليلي بإستخدام البرنامج اإلحصائي على المنهج الوصفي  دراسةال هعتمد هذت
 : الدراسات السابقةثانياً : 

ت إفترض المؤثرة في إدارة اإليرادات العامة في األردنالعوامل  (2000):الهالالتصالح  تناول
الدراسة ان العوامل االدارية والسياسية واالقتصادية لها تأثير على االيرادات العامة في االردن 

 Excelببرنامجي ), انتهجت الدراسة المنهج التحليلي واالحصائي من خالل االستعانة 
ها الدراسة ان الخصخصة كأسلوب إداري وفرضية التي توصلت إلي أهم النتائج(, من SPSSو

التشريعات المالية لها اثر سلبي على اإليرادات , عدم وجود تأثير لإلستقرار السياسي في زيادة 
ي فااليرادات وكذلك وجود تأثير إيجابي من االنفاق العام واإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي 

لدراسة باإلنتباه آلثار الخصخصة وخاصة االجتماعية اوصت ا زيادة حصيلة االيرادات العامة.
منها مع عدم ترك الحرية المطلقة لرأس المال األجنبي , وتفعيل التشريعات المالية حتى تواكب 

 المتغيرات الحديثة .



 

 

6 

نظام الرقابة الداخلية وأثرها على تحصيل االيرادات العامة  (2009)  حفوي  بدر حمد تناول
 انرقابة فعال في المؤسسات الحكومية , و يوجد نظام ,إفترضت دراسته انه والية الجزيرة في 

في  تأهيل الكوادر البشرية العاملة, وكذلك للرقابة الداخلية أثر على تحصيل إيرادات الدولة 
يرادات يؤثر على ميزانية الدولة , انتهجت الدراسة المنهج التحليلي اإلحصائي مجال تحصيل اال

 ( SPSS) بإستخدام برنامج
من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان للرقابة الداخلية القدرة والحد من تقليل المخاةر 
وهدر االيرادات العامة , اوصت الدراسة بتطوير االيرادات من خالل خلق موارد جديدة 

 لإلعتماد عليها في دعم الميزانية العامة .

التحصيل األلكتروني في اإليرادات العامة في أثر ( 2017)  تناولت منى إدريس رمضان
حيث هدفت الدراسة إلى زيادة االيرادات  السودان )دراسة حالة ديوان الضرائب والية الخرةوم(

ين ديوان وتحقيق الشفافية وتمكبما يساعد في زيادة االنتاج ورفع معدل الناتج القومي المحلي 
ستويات لتطور األداء المالي واالقتصادي للدولة الضرائب من معرفة اإليرادات الكلية من كل م

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين التحصيل اإللكتروني إفترضت الدراسة ان ، 
هنالك إرتباط موجب بين تطبيق برنامج التحصيل وان  والتحصيل التقليدي في اإليرادات

ج إتبعت الدراسة المنه, ستنديةااللكتروني القائم على النظام المحاسبي ومسار الدورة الم
اهم في سالنظام اإللكتروني ان  تائج التي توصلت اليها الدراسةأهم الن, الوصفي التحليلي 

 التحصيل اإللكتروني يساعد في تقديم الخدمات للمواةنينوان  زيادة اإليرادات بمختلف أقسامه
ربط جب ي أهم التوصيات , منيةبسرعة عالية ويحقق اإلتصال الفعال ، ويقلل التعقيدات اإلدار 

انه يجب و  بوابة إلكترونية موحدة عبر ألنظمة المالية للجهات اإلداريةالنظام اإللكتروني مع ا
 . من فقد اإليرادات للتقليل تدريب العاملين في مجال التحصيل اإللكتروني 
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 تهدفحيث ،  محددات اإليرادات العامة في فلسطين( 2005) الشلة عال عبدالمحسندرس  
 والى التعرف على اإليرادات العامة من حيث المفهوم والتطور ومصادره وتقسيماته  دراسته

 ,التعرف على هيكل اإليرادات العامة في فلسطين في فترة اإلحتالل وفي عهد السلطة الوةنية
علمية لالوقوف على إتفاقية باريس وتقييمها فيما يخص االيرادات العامة من الناحية النظرية وا

إلقاء الضوء على اإليرادات العامة الفلسطينية ، إضافة الى دراسة  من اهم فرضيات الدراسة .
تعلقة مراجعة األدبيات الم منهجية البحث علىركزت , ل من اإليرادات وتحد من تحصيلهاالعوام

لى ع الرجوع الى مواقع متعددةوكذلك  اإلستعانة ببعض التقارير الرسميةو  بالمالية العامة
اإلقتصاد الفلسطيني من ركود إقتصادي ان  أهم النتائج مناإلنترنت ذات عالقة بالموضوع 

فعالة  تعتبر أداة اإليرادات العامة , وان وعدم القدرة على إيجاد فرص العمل وجذب اإلستثمارات
دية اتفاقية باريس لم تلبي القضايا اإلقتص, إياة اإلقتصادية واإلجتماعية ذات تأثير في الح

 . مالية التي تخص الجانب الفلسطينيوال

  االطار النظري للدراسة :المحور الثاني : 

  Public Revenueاواًل : االيرادات العامة 

 / مفهوم االيرادات العامة :1

منذ ان وجد االنسان على شكل مجتمع وأخذت الدولة بالظهور قامت السلطات العامة بالبحث 
ل انفقاتها العامة وتعتبر االيرادات الينابيع التي تسقي منها الدولة االمو عن ايرادات تسد فيها 

ولكي تقوم الدولة بإنجاز المهام الملقاة عل عاتقها كتحقيق االمن الالزمة لسد نفقاتها العامة 
والدفاع والصحة والتعليم وتوجيه النشاط االقتصادي كان البد من تأمين المال الالزم لتغطية 

 ت.هذه النفقا
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تطور مفهوم االيرادات العامة مع تطور دور الدولة ففي ظل الدولة الحارسة كان مفهوم 
االيرادات مقتصر على اإلكتفاء بالحد االدنى من الموارد المأخوذة من االفراد وإقتصر مفهوم 
االيرادات في هذه الحقبة من الزمن على تأمين االيرادات الضرورية لتغطية النفقات الضرورية 

ذلك ان االقتصاديين التقليديين اعتقدوا ان االدخار واالستثمار يميالن إلى التعادل عن  ومرجع
ةريق تغيير سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل الكامل دائماً وذلك انسجاماً مع الفكر الرأسمالي 

 رالسائد في تلك الفترة والقائل ان كل عرض يخلق الطلب الموازي له , ومعنى ذلك ان االستثما
الكامل والتزظيف االمثل لموارد المجتمع يتحققان اذا لم تتدخل السلطات العامة بالنشاط 
االقتصادي ورتبوا على ذلك نتيجة في علم المالية العامة وهي وجوب حياد المالية العامة 
بشكل عام والضرائب بشكل خاص, ويتجسد حيال المالية العامة بتوازن الموازنة العامة للدولة 

شامية على إعتبار ان النفقات العامة تتغط باإليرادات العامة )خالد شحادة واحمد وذلك 
2016). 

 تعريف االيرادات العامة :/ 2

تعرف االيرادات العامة بأنها الموارد االقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات 
 الوادي حسين  حمودنقدية من اجل تغطية النفقات العامة بهدف اشباع الحاجات العامة)م

2007 ). 

 :أنواع اإليرادات العامة / 3

تعتمد الحكومات عل مصادر متعددة لإليرادات العامة وتختلف اهمية هذه المصادر لكل 
,  حكومة حسب النظام االقتصادي السائد ومدى تقدم الدولة والنظام السياسي المتبع فيها

الحكومة بأنها جميع المعامالت التي تزيد صافي مالية تصنف اإليرادات في نظام إحصائية 
 .قيمة قطاع الحكومة العامة 
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 أربعة أنواع رئيسية هي:االيرادات الى تقسم 

 االيرادات األصلية وااليرادات المشتقة :  -1

االيرادات االصلية هي ماتحصل عليه الدولة من امالكها وهى ما تعرف بدخل الدومين او 
 االيرادات االقتصادية .

ما االيرادات المشتقة هي تلك االيرادات التي تحصل عليها الدولة عن ةريق إقتطاع جزء من إ
 ثروة اآلخرين ويشمل هذا النوع كافة انواع االيرادات عدا الدومين .

 االيرادات الجبرية وااليرادات غير الجبرية : -2

ادات , االير  هذا التقسيم هو من حيث السلطة التي تتمتع بها الدولة في الحصول على  
فاإليرادات الجبرية هي تلك التي تحصل عليها الدولة باإلكراه مثل الضرائب والغرامات 
والقروض الجبرية , اما غير الجبرية هي تلك التي تحصل عليها الدولة بغير إكراه مثل إيرادات 

 امة والرسوم والقروض اإلختيارية.المشروعات الع

 اإليرادات غير الضريبية : -3

  االيرادات السيادية مثل الرسوم تي تأتي من ممارسة الدولة لوظيفتها كحكومة او هيوهي ال
 الغرامات , الرخص , األتاوات .

بشكل عام تؤخذ االيرادات االدارية من قبل الحكومة مقابل خدمات عامة ينتفع الفرد منها 
 العامة المقدمة .بصورة مباشرة واالقتطاعات من االفراد تتحدد في حدود تكلفة الخدمة 

 االيرادات العادية وااليرادات غير العادية : -4
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االيرادات العادية هي تلك االيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفة منتظمة ودورية مثل دخل 
الدومين والضرائب والرسوم , اما االيرادات الغير عادية هي االيرادات اإلستثنائية او التي 

ر منتظمة مثل القروض وعملية اإلصدار النقدي والهبات تحصل عليها الدولة بصفة غي
 (.2007والهدايا والمعونات )محمود حسين الوادي 

 : اهمية اإليرادات الذاتية/ 4

 أ/ مصدر لتمويل النفقات .

ب/ القصور في عمليات تحصيل االيرادات خالل العام يؤدي الى تعطيل إنجاز األموال نتيجة 
 لنقص النقدية الالزمة.

 فعالية عملية التحصيل تقلل من اإلعتماد على القروض خالل العام.ج/ 

ألن التدفق النقدي من المصادر الحقيقية لإليرادات ال يتم بطريقة منتظمة على مدار السنة 
ألنه يرتبط بعدة تغيرات منها البيئية أو الموسمة أو األمنية وغيرها من المتغيرات ، إضافة الى 

ية تكون ناضبة غير متجددة يصعب أو يتعزر تحصيلها أكثر من مرة أن بعض البنود اإليراد
 مثل رسوم القطع لالراضي السكنية أو الزراعية أوالصناعية أو المزادات في بيع األراضي.

لتطوير تحصيل اإليرادات الذاتية البد من إعادة توزيع القوى العاملة لكل الوحدات اإليرادية 
هم العاملين وتأهيلهم وترقيتهم وحل المشاكل التى تعترض عملتدريب بالوالية بالتركيز على 

 -من قبل اإلدارة العامة لإليرادات من أجل  : الالزمباإلضافة الى تقديم 

 توفيرلمتابعة أداء التحصيل اإللكتروني بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة  -1
 .لكي تعمل في كل الظروف  عالية  أجهزة ذات كفاءة وجودة

توفير آليات التحصيل من تجهيز ومتابعة والصيانة في الوقت المحدد لضمان إستقرار  -2
  .األداء
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إعتماد إصالحات وضوابط فاعلة  للمواعين اإليرادية المضمنة بالقوانين المصاحبة للموازنة  -3
 المجازة للسنة المالية.

شاركة في من خالل الم متابعة التحصيل والتأكد من أنه يتم وفق اللوائح والقوانين المنظمة -4
 لجان التفتيش اإلداري والطواف على كل الوحدات اإليرادية.

 اإللتزام بالنظم واللوائح المالية لتالفي اإلزدواجية في التحصيل. -5

حوسبة اإليرادات وبناء قاعدة معلومات لتسهيل عملية الضبط والمتابعة والرصد لمساعدة  -6
 .(2015رة ) رانيا عما القائمين على إتخاذ القرار

 الوسائل التي تؤدي الى االستمرار في تدفق االيرادات  

ها من عرف مصادر البد من إتباع بعض الوسائل التي تمكن وتساعد في تدفق االيرادات وم 
 أجل االستمرارية.

القدرة على تحصيل اإليرادات بصورة فعلية ومعرفة االسباب التي تؤدي الى عدم تحصيلها  -1
. 

 المالئمة التي تساعد في إعداد التقارير المالية.المعلومات  -2

 المعلومات التي تساعد في التخطيط الجيد وإعداد الميزانيات في المستقبل. -3

 طرق تقدير اإليرادات: هنالك عدة طرق لتقدير اإليرادات أهمها:

 . الطريقة اآللية وهي على ضوء اإليرادات الفعلية للسنة األخيرة -1

 .عن ةريق المتوسطات حيث يؤخذ متوسط ثالث سنوات سابقة  -2

البند وفق الظروف  قدر اإليرادات حسب نوع المورد أوةريقة التقدير المباشر بأن ت -3
اإلجتماعية أو القانونية ، يراعى فيها عند تقدير اإليرادات وفق متوسط اإلقتصادية أو 

لجاري العمل فيها على أن توضح المحصل منها خالل السنوات الثالث السابقة للسنة ا
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مبررات الزيادة أو العجز المقدر في مشروع الميزانية الجديدة كما يراعى التقدير على 
األساس الشهري باإلضافة الى مالحظة ما ةرأ من قرارات أو أوامر سيادية قضت 
بتعديالت تؤثر على حجم االيرادات ، رغم ذلك أن اإلسترشاد بمتوسط المحصل من 

رادات خالل الثالث سنوات سابقة ال يعتبر مؤشر منطقي ، النه يصلح في تقدير البنود اإلي
 االيرادية الحقيقية وال يصلح في البنود األخرى كالغرامات والجزاءات والمخالفات. 

 :الهدف من تنمية وتطوير اإليرادات الذاتية

إليجابي ومواكبة التطورات في إةار اإلهتمام المتزايد بالموارد المالية لتحقيق النمو ا  
 المستويين الوالئي والمحلي لتمكين الجهات اإليرادية علىاإلقتصادية واإلجتماعية والتقنية 

تعزيز دورها وتكريس المجهودات تمكينها و المعنية من وزارات ومحليات ووحدات حكومية ل
ة من تحقيق تتمكن الواليوالزمن لزيادة وتطوير وتوسيع المواعين اإليرادية أفقيًا ورأسيًا حتى 

األهداف العامة وصوالً إلقتصاد معافى ومتوازن ليحقق ويضمن اإلرتقاء والنهوض بسلة الموارد 
ستمرة م ات متميزة وبصورةالذاتية بالوالية حتى تكون ذات أثر ملموس وفاعل في تقديم خدم

والتنمية  عل الخدماتنصيب مقدر في النفقات العامة لمقابلة الطلب المتزايد ب تساهم، ولكي 
 -: لآلتيتطوير اإليرادات من  هدافاألتتمثل أهم و  على مستوى الريف والمدن

 . العمل على مساهمة نسبة اإليرادات في الناتج المحلي اإلجمالي بالوالية -1

المتابعة والتنسيق مع الجهات اإليرادية ذات الصلة في وضع الخطط والبرامج من أجل  -2

والمجاز بالموازنة العامة للوالية في مشروع قانون اإلعتماد المالي  تحقيق الربط المرصود

 م.2011والقوانين المصاحبة والئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية لسنة 

 ليات باإلدارات اإليرادية المختلفة.اإلستفادة من قوى التحصيل واآل -3
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 والزمن.تعظيم العائد اإليرادي وتقليل تكلفة التحصيل وتوفير الجهد  -4
 ي.مدار العام المالعلى ضمان إنسياب تدفق الموارد المالية النقدية بشكل دائم ومنتظم  -5
 تالفي اإلزدواج في القوانين والتشريعات واللوائح المالية المختصة بتنظيم عمل اإليرادات. -6
تفعيل الموارد اإلقتصادية عن ةريق التوسع األفقي والرأسي للمظلة اإليرادية مع إحكام  -7

لسيطرة على الموارد وسد الثغرات منعاً للتهريب السلعي والتهرب من سداد الرسوم الضريبة ا
الى جانب األهتمام بتطوير وترقية الموارد المالية من خالل إبتكار وإستنباط مواعيين 

 إيرادية جديدة.
مكينها في تتوفير الموارد المالية لوزارة المالية بإعتبارها صاحبة الوالية على المال العام و  -8

اإلشراف المباشر على كل الموارد ومعرفة حجمها وأساليب قياسها وتحليلها ، عالوة على 
 ضبط الصرف من خالل السحب حسب النسب المتفق عليها.
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 : العوامل التي تؤدي الى زيادة اإليرادات الذاتية

تحصيل كفاءة اللتعزيز وتطوير اإليرادات يتطلب تفعيل مصادر اإليرادات من خالل زيادة   
وزيادة الجهد المالي والضريبي ومراجعة جميع اإلعفاءات الضريبية في القوانين المصاحبة 
للموازنة الوالئية واألوامر المحلية على مستوى الحكم المحلي ، وتفعيل المواعين اإليرادية الغير 

لى والجزاءات ع نشطة ، عالوة على ذلك مراجعة قانون اإلستثمار الوالئي  وتشديد الغرامات
المخالفات المتعلقة بالتهريب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب بشكل عام ، باإلضافة الى 

يتطلب إصالحات مؤسسية من تفعيل إدارة التهريب والتهرب وإدارة  الذي الجانب اإلداري 
داري لسد الرقابة على الحدود والمعابر باإلشتراك مع الوحدات العسكرية النظامية والتفتيش اإل

الثغرات على التهرب والتهريب وتوسيع المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً ، كما يحب تنويع مصادر 
اإليرادات وتحسين اإلنفاق الموجه لصالح النشاط اإلقتصادي وتحفيز القائمين على التحصيل 

يادة الموارد لز و  وذلك من خالل تهيئة بيئة العمل وتوفير المعينات الالزمة لعملية التحصيل ، 
 بصورة مستمرة البد من:

ةن في الحكومة ثقة المواتوفر بناء الثقة وتقديم الدليل: لكي يكون التحصيل مثمرًا يتطلب  -1
ذلك باستخدام تلك الموارد بصورة حكيمة ومرشدة في مشروعات تعود نفعها على الجميع و ، 

 ، مما يتطلب الشفافية في اإلنفاق الحكومي.
أن أنظمة التحصيل المعقدة تعزز ثقافة التهرب من سداد الرسوم  تبسيط اإلجراءات: -2

م أن 2014والضرائب ويهيئ الفرص للفساد) ةبقًا لدراسة مجموعة البنك الدولي عام 
من قيمة المدفوعات الضريبية قد يقلص التهرب الضريبي بنسبة  %10خفض نسبة 

ة على األعمال الصغير  وقد يشجع تبسيط القواعد التحصيلية بالنسبة لمنشفت 9.64%
اللحاق بالقطاع الرسمي الخاضع للضريبة ، وقد يسهل التنبؤ للمستثمرين ويساعد على 

 .(  جذب االستثمارات في هذه العملية
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حصر المواعين اإليرادية وخلق قاعدة معلومات عن الموارد التي يتطلب التحول الرقمي:  -3
محدد وفق ال من الربطنوع مصادرها تمتلكها الحكومة يساعد في تحصيل الضرائب رغم ت

 الخطة المرسومة.
إيجاد مواعين جديدة لإليرادات: يتعين على الحكومات تنويع مصادر االيرادات ، بخلق  -4

ة تتميز باالستمرارية في رفد الخزينة العامة بالموارد النقدي عين ايرادية من موارد حقيقية موا 
 .على مدار السنة

 المعابر الحدودية ثانيًا :

كلم مربع  750ترتبط والية غرب دارفور مع جمهورية تشاد بحدود برية مفتوحة تقدر ب     

تمتد من محلية كلبس شمااًل حتى محلية فوربرنقا جنوبًا وتعتبر دولة تشاد من الدول التي ال 

اةنيها ة مو على جاراتها الشباع حاجبشكل كامل تطل على أي ميناء مائى مما يجعلها تعتمد 

ة وتتميز الوالية بموقع جغرافي متميز لقربها من الحدود التشادي المختلفةوالبضائع من السلع 

يقيا عبر السودان بدول غرب إفر جمهورية بسبع محليات وإرتباةها بالطريق القاري الذي يربط 

بكل قها ةري ي ترد الى الوالية من المركز والواليات األخرى تجدتالسلع ال تشاد ، ونجد معظم

ألن مجازة الالتحايل على القوانين الطرق الرسمية أو  الى دول الجوار وذلك عبرسهولة ويسر 

دانية السو  بالخروج من السوق المحلي الى المناةق السلطات كمية السلع التي تصرح لها

أكبر من حجم السكان وحاجتها لتلك السلع ، من الناحية الغربية المتاخمة للشريط الحدودي 

 ية خصوصًا السلع اإلستراتيجالسلع بالطرق الغير قانونية  (2019)مارسيلو استيفاو أو تهريب 

على السلع الداخلة على الوالية  والخارجة منها  حكومة الوالية رسوم تجارة الحدودلذا فرضت 
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سوم  ر إلضافة الى التهرب من سداد ال، رغم ذلك هنالك تهريب للسلع على نطاق واسع با

نين المصاحبة للموازنة للسنة المالية  ، وذلك لضعف الرقابة واوالضرائب المفروضة وفق الق

الطرق المؤدية الى الشريط الحدودي وةول الحدود التي تمتد الى عدد من المحليات مع  في

ون تصاريح مع وجود أن هنالك حركة لعربات الشحن الصغيرة من السوق نحو الحدود بد

األجهزة األمنية المتمركزة في الطرق المؤدية الى الشريط الحدودي  كل ذلك ساهم في زيادة 

الفاقد التحصيلي لإليرادات عالوة على ضعف العقوبات الواردة في القوانين المصاحبة المتعلقة 

ع تكلفة اسقها مبالتهريب أو اإلمتناع عن سداد الرسوم باإلضافة الى ضعف الرسوم وعدم تن

خروج العديد ضرت بالوالية باالت التجارية بين السودان وتشاد الخدمة وكذلك عدم تفعيل البرتكو 

 من السلع من الوالية دون اإلستفادة منها إقتصاديًا.

 أهمية المعابر الحدودية:

لمختلفة المجاورة اتأتي أهمية المعابر الحدودية في نقل السلع والبضائع والترانزيت بين البلدان   
ي تواجه الحكومات والدول بين الحفاظ بر الحدودية من أكبر التحديات الت، وتعد إدارة المعا

على األمن وتشجيع التجارة في الوقت ذاته ، ألن اإلزدهار اإلقتصادي يعتمد على حركة 
لمحلية ت االبضائع واألفراد ، لكن ترك تلك الحركة دون مراقبة وسيطرة من الدولة والحكوما

بشر اإلتجار بال ب وجميع ظواهر األشكال السالبة مثلسيؤدي الى فتح المجال أمام التهري
والهجرة الغير شرعية و الجريمة المنظمة  واإلرهاب ،  مما  يتوجب على الحكومات إرساء 

ة بفعالة إلدارة تلك الحدود عبر هيئات الجمارك وإدارات تجارة الحدود لمراق أنظمة  وإجراءات
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جارة وتخضع السلع والبضائع في مجال ت الحدود وذلك تسهياًل لعملية التجارة بين دول الجوار
 -الحدود بين الدول ألثنين من اإلجراءات الرسمية وتتخذها كل من:

 الدولة المصدرة للسلع والبضائع. -1
 الدولة المستوردة للسلع والبضائع. -2

فردها في إتخاذ اإلجراءات ممسئولة ب عند عبور السلع والبضائع للحدود تكون كل دولة
 والسياسات الالزمة  لحماية إقتصادها الوةني .

 :تنظيم تجارة الحدود بالوالية

وضع السياسات والضوابط التي تساهم في انسياب السلع االستراتيجية عبر المعابر  يتطلب  
الحدودية والعمل على وضع وتفعيل اتفاقيات وبروتكوالت تنظيم تجارة الحدود والتنسيق مع 
الحكومة المركزية فيما يتعلق بقرارات تجارة الحدود والمساهمة في إنشاء واستكمال المعابر 

مع  بالتنسيقوالبضائع ل الجوار والعمل على رقابة ومتابعة حركة السلع الحدودية مع دو 
الجهات ذات الصلة والمساعدة على قيام موانئ جافة ومستودعات حاويات بضائع بالمدن 
الحدودية للسلع االستراتيجية ومراجعة التشريعات التي تساعد في إزالة معوقات تجارة الحدود 

 .م( 2019)تقرير إدارة تجارة الحدود  ة حرةوالعمل على قيام مناةق تجاري

 اثر التهريب على االقتصاد :

على السلع  ره السالبيثتأفة تنخر فى جسد االقتصاد القومى وذلك بآالتهريب بال شك هو   
المشتقات و  السكرالدقيق المدعوم و كسلعة   المنتجة محليًا مثال لها السلع الرئيسية للدولة

ن الخارج خصوصًا السلع التي تستورد مدوية بانواعها البشرية والحيوانية واالالبترولية والغاز 
 .اذ نجد ان السلع المهربة تدمر االنتاج المحلى ،فى حياته اليومية  المواةنيحتاجها  و
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 التحصيل اإللكترونيثالثًا : 

لى تسهيل االتي تسعى التحصيل االلكتروني هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج الهادفة   
ل و تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتقلي إجراءات عمليات الدفع االلكتروني بطريقه آمنة ،

من حيث السرعة في اتمام عملية الدفع إستثمارًا للوقت  الءللعم اتالنفقات وتسهيل الخدم
والمال ، وخفض نسبة التكاليف وتسهيل اإلجراءات تقليل الضغط واالزدحام في مراكز 

يل مقارنة بالوسائل التقليدية التي اصبحت غير موثوقة ومضيعة للوقت والجهد وعملية التحص
مرهقة للموظف والعميل ، تؤدي عادة إلى تأخير تحصيل األموال في الخزينة العامة مما ينتج 

 عنه التجنيب .                                     

ار لمنظومة الدولية في التعامالت المالية  تم اصداج في امكبة التطورات التكنلوجية ولإلندالمو  
م من قبل وزارة المالية والتخطيط اإلقتصادي القومي باعتماد اورنيك 2015قرار وزاري عام 

( االلكتروني ليقوم مقام االرنيك الورقي الذي يمكن التخلص من الجوانب السلبية في 15)
 ل االلكتروني                   ظام التحصيالطريقة اليدوية لعملية تحصيل الرسوم، بتطبيق ن

 أهمية التحصيل/ 1

 زيادة اإليرادات الذاتية وتنميتها . -1
 يعتبر التحصيل اإللكتروني وثيقة معتمدة إلثبات السداد. -2
ل االحصائي لتحليامما يساعد في تطوير تطبيقات ، يعمل على توفير قاعدة بيانات مالية  -3

 االيرادات .والمالي والتوقعات في حركة 
 يستخدم التحصيل اإللكتروني وبعض األرانيك المالية لضبط عملية التحصيل الحكومي . -4
 متابعة اإليرادات الحكومية على مدار الساعة . -5
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 تطبيق التحصيل اإللكتروني بالوالية :/ 2

ة بعمليات مصحوب وإن عملية التحصيل اإللكتروني بالوالية تسيربصورة جيدة وفق الخطة  
ومراجعة  الوالئية وتقديم الدعم الفنيبوالوزارات والوحدات اإليرادية المحليات المتابعة علي جميع 

مما عزز  ،تواجه تلك األجهزة التي شكاليات اإل كلومعالجة  بصورة مستمرةأجهزة التحصيل 
ركز الثالث علي حيث أحرزت الوالية مراكز متقدمة وحازت علي الم. في زيادة اإليرادات 

عند التقييم األول لتجربة التحصيل اإللكتروني رغم ذلك م 2015عام مستوي واليات السودان 
اإليرادات  أداءتطوير وتحسين لهنالك محاوالت لتجويد أداء العاملين واإلستفادة من التقنية  

                                                                               لتحقيق الربط. يادة معدل نسبة اإليراداتمن أجل ز بكل الوحدات 

 إيجابيات التحصيل الإللكتروني :/ 3

ضبط عملية تحصيل اإليرادات بالصورة المطلوبة والمساهمة الفعالة في زيادة  المواعيين . 1
 اإليرادية بالوحدات المختلفة.

األجهزة اإللكترونية وتقنياتها بداًل عن اإلجراءات مع التعامل في تغيير مفهوم العاملين . 2
 التقليديةالورقية 

األجهزة و لوحدات بوجود أجهزة الحاسوب اإليرادات با التغيير الذي ةرأ علي شكل تقارير. 3
 الخاصة بالتحصيل .

  المشاكل والسلبيات :/ 4

لمحليات اإلدارية باضعف شبكات اإلتصاالت بالوالية والتداخل الشبكي في بعض الوحدات  
تشاد باإلضافة الى عدم توفر الطاقة الكهربائية بالمحليات والوحدات اإلدارية دولة المجاورة ل

مؤتمر  ) ونقص أجهزة التحصيل وضعف التعامل مع األجهزة اإللكترونية والظروف األمنية
 .  (2017تفعيل اإليرادات 



 

 

20 

 الة (المحور الثالث : الدراسة الميدانية ) دراسة الح

 مجتمع الدراسة :اواًل: 

تتناول أداة الدراســـة مجتمع وعينة الدراســـة واألســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة باإلضـــافة إلى 
 تقييم أداة الدراسة كما يلي:

 ـ أداة الدراسة:1
لجمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة  ي الوســـــــــــيلة التي يســـــــــــتخدمها الباحثأداة الدراســـــــــــة ه

موضــــوع الدراســــة، ويوجد العديد من األدوات المســــتخدمة في مجال البحث العلمي للحصــــول 
على المعلومات والبيانات الالزمة ، وقد أعتمد الباحثون على اإلســـــــتبانة كأداة رئيســـــــية لجمع 

 المعلومات من عينة الدراسة.
 -ما :ه إلي جزأين ع البيانات األولية، ينقسم االستبياناالستبيان هو األداة األساسية لجم

سمى الم,المستوى التعليمي,العمر,الجزء األول: خاص بالبيانات الشخصية وتشمل النوع
 التخصص الدقيق. ,الوظيفي

يات لدراســـة والتي تهدف إلي اختبار فرضـــا بموضـــوعالجزء الثاني: يحتوي على أســـئلة تتعلق 
 في عدد رابعة محاور . ين متغيرات هذه الفرضياتالبحث ومعرفة العالقة ب

 ـ إجراءات البحث )مجتمع البحث والعينة( : 2
يقصــــد بمجتمع الدراســــة المجموعة الكلية من العناصــــر التي يســــعي الباحثون أن تعمم عليها 

اريون الضــــباط اإلدالنتائج ذات العالقة بالمشــــكلة المدروســــة حيث يتمثل مجتمع الدراســــة في 
ية غرب وال -وزارة المالية ب بون ومظفوا الميزانية والمراجعون الداخليون والخارجيون والمحاســـــــــ

م ، أما عينة الدراسة فقد توالجهات ذات الصلة بهذا الموضوعوعدد من افراد المجتمع دارفور 
مجتمع , اختيارها من بعض األفراد من مجتمع الدراســـــــــــــــة من الموظفين ،العمال ، والتجار 

بتوزيع  ( حيث قام الباحث120( تم أخذ عينة عشـــــــــــــــوائية من )  150الدراســـــــــــــــة الكلي ) 
انة المســــتردة أي نســــبة اإلســــتب ( فرد100إســــتبانة على المســــتهدفين واســــتجاب ) (100عدد)
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النسبة العالية تؤدي إلى قبول نتائج الدراسة وبالتالي تعميمها على  ان  ( وهذه تعني%100)
 مجتمع الدراسة.

 اختبار الثبات والصدق:. 3
يقصــــــــــد بثبات االختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما اســــــــــتخدم اكثر من مره واحدة 
تحت ظروف مماثلة ، ويعني الثبات أيضـــــــــــــــًا أنه اذا ما ةبق اختبار ما على مجموعة من 

ســــــــها نف ةاألفراد ورصــــــــدت درجات كل منهم ، ثم أعيد تطبيق االختبار نفســــــــه على المجموع
 كما يعرف الثبات أيضًا بأنه مدي الدقة واالتساق للقياسات التي,  يكون االختبار ثابتًا تمامًا 

 يتم الحصول عليها مما يقيسه االختبار.
تم توزيع عينة من اإلســـــــتبانة على عدد من األســـــــاتذة المتخصـــــــصـــــــون لمراجعتها ومن ثم تم 

 .توزيعها على العينة المحددة 
 ثانيًا : تحليل االستبيان

 اواًل : تحليل البيانات االساسية :

النوع : توزيع المبحوثين حسب ( يوضح1جدول )     

 النسبة % التكرار النوع

%81 81 ذكر  
%19 19 أنثي  

 %100 100 المجموع

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                     

 % 81من المبحوثين ذكور بنسبة  81( ان عدد 1إتضح من خالل نتائج النوع في الجدول )
 . % 19منهم إناث بنسبة 19وعدد 
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العمر توزيع المبحوثين حسب ( يوضح2جدول )  

 النسبة % التكرار العمر

سنة 34 25 من  35 %35 
سنة  35-44  60 60%  
فما فوق سنة 45  5 %5 

 %100 100 المجموع

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                     

( 35-44( والخاص بالعمر نالحظ ان اغلب المبحوثين في الفئة العمرية )2من الجدول )
,  %35بنسبة  34 -25منهم بالفئة العمرية من  35وان  % 60وبنسبة  60سنة بعدد 

 . %5سنة فما فوق بنسبة  45ة العمرية منهم بالفئ 5وكذلك 

المؤهل العلميتوزيع المبحوثين حسب ( يوضح 3جدول )  

 النسبة% التكرار المؤهل التعليمي
 %64 64 بكالريوس
 %%31 31 ماجستير
 %5 5 دكتوراة
 %100 100 المجموع

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                

( والخاص بالمؤهل العلمي وجدنا ان اغلب المبحوثين من حملة درجة 3من الجدول )
منهم من حملى درجة الماجستير بنسبة  31, وعدد % 64وبنسبة  64البكالريوس بعدد 

 . %5وبنسبة  5والبقية من حملة درجة الدكتوراة بعدد  31%
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التخصص توزيع المبحوثين حسب  ( يوضح4جدول )  

 النسبة% التكرار التخصص

 %23 23 اإلقتصاد 
 %26 26 المحاسبة 

 %29 29 اإلدارة
 %22 22 أخرى 

 %100 100 المجموع

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                  

منهم بتخصص االقتصاد بنسبة  23والخاص بنوع التخصص وجدنا عدد  (4من الجدول )
من تخصص االدارة  29, وعدد  %26منهم بتخصص المحاسبة بنسبة  26وعدد  23%

 . % 22الخرى وبنسبة منهم من التخصصات ا 22, وعدد  %29بنسبة 

 مدة الخدمةتوزيع المبحوثين حسب ( يوضح 5جدول )

 النسبة % التكرار مدة الخدمة  في العمل الحالي

 %8 8 سنوات 5إلى  من سنة
 %18 18 إلى عشرةسنوات  6 من
 %74 74 فما فوق سنة  11

 100% 100 المجموع

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                  

 5( والخاص بمدة الخدمة وجدنا ان اللذين مدة خدمتهم من سنة الى 5من الجدول رقم )

سنوات بنسبة  10- 6منهم مدة خدمتهم من  81, وان عدد  % 8وبنسبة  8 ددهمسنوات ع

% 74سنة فما فوق بنسبة  11منهم مدة خدمتهم من  74, وان عدد  % 18  
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 :االستبانة  تنتائج عباراالثُا: ث

 اواًل : محور العوامل االقتصادية :

قتصاديةالعوامل اإل محور ( يوضح نتائج6جدول رقم )  

  الرقم 
 العباراة 

 التكرار
 النسبة

االستخدام مدي  
 ال أوافق محايد أوافق

تطبيق مبــدأ واليــة وزارة المــاليــة على المــال العــام ونظــام  1
الخزانــة الموحــدة يلعــب دورًا مهمــًا في حصـــــــــر المواعين 

 اإليرادية وزيادة التحصيل اإليرادي وتحقيق الربط القدر

 20 7 73 ك
% 73% 7% 20% 

ر يؤثغياب الرؤية والخطط وتداخل السـلطات والصـالحيات  2
 في تطوير االيرادات

 4 1 95 ك
% 95% 1% 4 % 

التهرب الضــــــريبي وتهريب الســــــلع يســــــاهم في إنخفا   3
 اإليرادات 

 10 5 85 ك
% 85% 5% 10% 

ضـــــــــرورة عمل دراســـــــــات لتفعيل المواعين اإليرادية ال ير  4
 نشطة وإستنباط مواعين جديدة

 20 20 60 ك
% 60% 20% 20% 

عدم تطبيق وتفعيل البرتكول التجاري دولة تشــــــاد قلل من  5
 االيرادات 

 15 5 80 ك
% 80% 5% 15% 

مع دول الجوار مع ضعف الحدود الطويلة المفتوحة  6
 اإلمكانات ساعد في زيادة الفاقد اإليرادي

 17 7 76 ك
% 76% 7% 17% 

 44 16 40 ك الوالية تعمل جاهدة إلست الل مواردها بطريقة مثلى  7
% 40% 16% 44% 

هنالك غياب للبعد األخالقي في الممارســـــات اإلقتصـــــادية  8
 الخاصة بالتحصيل والجباية

 20 18 62 ك
% 62% 18% 20% 

عدم مراجعة الوحدات والمؤســـســـات التي لم تورد إيراداتها  9
في الحســـــــاب الموحد ولها اجهزة تحصـــــــيل ادى الى عدم 

 معرفة إجمالي اإليرادات المحصلة 

 10 6 84 ك
% 84% 6% 10% 

عدم فتح المنطقة الحرة ســـــاعد في الحد من مقدرة الوالية  10
 الحدودعلىمحاربة التهريب وتنظيم حركة السلع عبر 

 20 17 63 ك
% 63% 17% 20% 

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                 
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 ثانيًا : محور العوامل االجتماعية 
العوامل اإلجتماعيةمحور  ( يوضح نتائج 7جدول رقم )  

الر
 التكرار العباراة قم

 النسبة
 مدي االستخدام

أوافق ال محايد أوافق  
1 

 عملية التحصيل بالوالية قائمة على أسس من القيم واالخالق ومبرأة من الفساد
 51 23 26 ك
% 26% 23% 51% 

العالقات الشخصية بين بعض الموظفين وكبار المسئولين من جهة , وبين بعض  2
 الموظفين والممولين يؤدي إلى هدر الموارد اإليرادية

 15 6 79 ك
% 79% 6% 15% 

اإللتزام بالوقت يعمل به القطاع التحصيلي حضورًا وإنصرافًا يؤدي إلى زيادة  3
 االيرادات

 6 8 86 ك
% 86% 8% 6% 

4 
 المحسوبية والمحاباة يزيد من الفاقد التحصيلي

 9 11 80 ك
% 80% 11% 9% 

ن محسن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمة بصورة مميزة وبأدب واخالق يزيد  5
 التحصيل ويجذب الممولين لدفع الرسوم المفروضة

 3 8 89 ك
% 89% 8% 3% 

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية 
 ثالثًا : محور التشريعات والقوانين :

 التشريعات والقوانينمحور ( يوضح نتائج 8جدول رقم )
الرق 

 م 
 

 العباراة
 التكرار
 النسبة

 مدي االستخدام
 ال أوافق محايد أوافق

غياب دور إدارة التهريب وتهرب الممولين من سداد الرسوم والضرائب وعدم تنفيذ  1
 الكثير من التشريعات والقوانين اثرا سلبًا على اإليرادات 

 3 0 97 ك
% 97% 0% 3% 

 عدم تفعيل التشريعات والقوانين والتراخي في تنفيذها  2
 6 2 92 ك
% 92% 2% 6% 

 التحصيلي تطبيق القوانين والوائح بصرامة يزيد من األداء  3
 19 11 70 ك
% 70% 11% 19% 

تقنين وضع المتحصلين وهيكلتهم من حيث اإلدارة والترقي والنقل يحفزهم على  4
 االداء العام وزيادة اإليرادات 

 2 9 89 ك
% 89% 9% 2% 

إلعتماد التحصيل بالوالية يضمن حقوق المتحصلين ويحفزهم سن تشريع موحد  5
 على اإلبداع واإلبتكار

 7 5 88 ك
% 88% 5% 7% 

سن التشريعات التي تجرم التهرب الضريبي وتلقي الرشوة تؤدي إلى زيادة  6
 اإليرادات

 11 6 83 ك
% 83% 6% 11% 

لى زيادة عمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة باإليرادات لتالفي اإلزدواج تؤثر  7
 االيرادات

 6 14 80 ك
% 80% 14% 6% 

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية 
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 رابعًا: محور العوامل االدارية 

العوامل اإلدارية محور ( يوضح نتائج9جدول رقم )  

  الرقم 
 العباراة 

 التكرار
 النسبة

 مدي االستخدام
 ال أوافق محايد أوافق

مشــــــــــاركة القطاع الخاق في وضـــــــــع مقترحات القوانين  1
 المصاحبة يعزز من فرق التحصيل وزيادة اإليرادات

 19 21 60 ك
% 60% 21% 19% 

هنالك إمكانية كبيرة لضــبط عملية التهريب وتهرب المكلفين  2
 من سداد الرسوم والضرائب 

 36 22 42 ك
% 42% 22% 36% 

إنشـــاء ادارة مشـــتركة بين وزارة المالية والمحليات لتحصــيل  3
 رسوم اسواق المحاصيل والماشية يزيد من اإليرادات

 13 8 79 ك
% 79% 8% 13% 

عدم تفعيل مشــروع الدفع اإللكتروني والتحصــيل اإللكتروني  4
 وضعف الشبكات المخدمة ساهم في إنخفا  اإليرادات 

 8 6 86 ك
% 86% 6% 8% 

التنســـــيق مع الوحدات والمؤســـــســـــات ذات الصـــــلة بالوالية  5
 يساهم في تطوير وتنمية اإليرادات الذاتية 

 6 3 91 ك
% 91% 3% 6% 

حصر التحصيل في مركز موحد زاد من كفاءة التحصيل  6
 لإليرادات وقلل الفاقد منه 

 24 21 55 ك
% 55% 21% 24% 

قله وعدم نبقاء المتحصــل بالمحلية والوحدة التي عين فيها  7
منهــا يؤدي إلى حجر الخبرات والكفــاءات والتمتع بــالحوافز 

وبــالتــالي ممــا يولــد غبن لــدى العــاملين بــالمحليــات األخرى 
 عدم إتقان العمال وفقدان الموارد اإليرادية

 12 8 80 ك
% 80% 8% 12% 

 يفاقم مناإلعتداء على المال العام وعدم محاســــبة مرتكبيه  8
 هدر الموارد اإليرادية

 6 3 91 ك
% 91% 3% 6% 

 1 3 96 ك الجودة واإلتقان مطلوبان في العملية التحصيلية  9
% 96% 3% 1% 

ــــاون بين الزمالء من مقومــــات  10 اإلدارة بروح الفريق والتع
 التحصيل وزيادة اإليرادات 

 3 8 89 ك
% 89% 8% 3% 

 6 3 91 ك عدم إستتباب األمن ساهم سلبًا على التحصيل 11
% 91% 3% 6% 

عدم توفر وسائل الحركة وتردي البيئة للعمل يزيد من  12
 الفاقد اإليرادي

 3 6 91 ك
% 91% 6% 3% 

 م2021إعداد الباحث من الدراسة الميدانية                                 
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 : تحليل عبارات االستبانة : رابعاً 

 / محور العوامل االقتصادية :1

 -( والخاص بنتائج العوامل اإلقتصادية تحصلنا على األتي :6من الجدول رقم )

من المبحوثين موافقتهم على فرضية  تطبيق مبدأ والية وزارة المالية على  73ابدى عدد  -1
المال العام وان نظام الخزانة الموحدة له دور مهم في حصر المواعين االيرادية وزيادة 

 .%73االيرادي وتحقيق الربط بنسبة التحصيل 
ر ت يؤثعلى فرضية غياب الرؤية والخطط وتداخل السلطات والصالحيا 95وافق عدد  -2

 . % 95وير االيرادات الذاتية بنسبة في تط
على فرضية ان التهرب الضريبي وتهريب السلع يساهم في انخفاض  85وافق عدد  -3

 .%85.0االيرادات بنسبة 
على فرضية هناك دراسات بشأن تفعيل المواعين االيرادية الغير نشطة  60وافق عدد  -4

 . %60.0واستنباط مواعين ايرادية جديدة بنسبة 
على فرضية عدم تطبيق وتفعيل البرتكول التجاري مع دولة تشاد قلل من  80وافق عدد  -5

 . %80.0االيرادات بنسبة 
على ان الحدود الطويلة والمفتوحة مع دول الجوار مع ضعف اإلمكانيات  76وافق عدد  -6

عدم موافتهم  17وابدي عدد  %76اليرادات بنسبة ساعد في زيادة الفاقد التحصيلي من ا
 . %7منهم محايدون بنسبة  7وكان  % 17بنسبة 

عدم موافتهم على فرضية ان الوالية تعمل جاهدة على إستغالل مواردها  44ابدى عدد  -7
 16والتزم  %40منهم بنسبة  40, واافق عدد  % 44القتصادية بطريقة مثلى بنسبة ا

 .% 16منهم الحياد بنسبة 
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صة اعلى فرضية ان هنالك غياب للبعد االخالقي في الممارسات االقتصادية الخ 62وافق  -8
 18وكان  %20عدم موافتهم بنسبة  20, وابدى عدد  %62بالتحصيل والجباية بنسبة 

 . % 18منهم محايدون بنسبة 
على فرضية عدم مراجعة الوحدات والمؤسسات التي لم تورد إيراداتها في  84وافق عدد  -9

وزارة المالية ) الحساب الموحد لإليرادات ( ولها اجهزة تحصيل يؤدي الى عدم معرفة 
 % 10عدم موافتهم بنسبة  10 , وابدى عدد %84الي االيرادات المحصلة بنسبة اجم

 . %6.0منهم محايدون بنسبة  6وكان 
على فرضية عدم فتح المنطقة الحرة ساعد في الحد من مقدرة الوالية  63دد وافق ع -10

منهم غير  20, وكان  %63حركة السلع عبر الحدود بنسبة على محاربة التهريب وتنظيم 
 .%17محايدون بنسبة  17, و  %20 موافقون بنسبة

 / محور العوامل االجتماعية :2

 ل اإلجتماعية تحصلنا على األتي :( والخاص بنتائج العوام7من الجدول رقم )

عدم موافقتهم على فرضية ان عملية التحصيل بالوالية قائمة على اسس  51ابدى عدد  -1
فقط على  26. ووافق عدد  %51بأنها مبرأة من الفساد بنسبة من القيم واالخالق وذلك 

 . %23منهم الحياد بنسبة  23وإلتزم  % 26الفرضية بنسبة 
على ان العالقات الشخصية بين بعض الموظفين وكبار المسؤلين من جهة وبين  78وافق  -2

 16, وكان  %78هدر الموارد االيرادية بنسبة بعض الموظفين والممولين يؤدي على 
 . % 6منهم محايدون بنسبة  6وعدد  %16منهم غير موافقون بنسبة 

ي ؤدلي حضورًا وإنصرافًا يعلى اإللتزام بالوقت الذي يعمل به القطاع التحصي 86وافق  -3
محايدون  8, وعدد  %6موافقين بنسبة  غير 6, وعدد  %86الى زيادة االيرادات بنسبة 

 . %8بنسبة 
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 9, وعدد  %80يد من الفاقد التحصيلي بنسبة على ان المحسوبية والمحاباة يز  80وافق  -4
 . %11منهم محايدون بنسبة  11و %9غير موافقون بنسبة 

حسن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمة بصورة مميزة وبأدب وأخالق على ان  89وافق  -5
.  %89ى دفع الرسوم المفروضة بنسبة يزيد من فرص التحصيل ويجذب الممولين إل

 . %8 محايدون بنسبة 8 وعدد %3.0غير موافقون بنسبة  3وعدد 

 / محور التشريعات والقوانين :3

 التشريعات والقوانين تحصلنا على األتي :( والخاص بنتائج 8من الجدول رقم )

على ان غياب دور ادارة التهريب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب وعدم  97وافق  -1
 3. وعدد  %97.0ى االيرادات بنسبة تنفيذ الكثير من التشريعات والقوانين أثر سلبًا عل

 . واليوجد محايدون  %3غير موافقون بنسبة 
لى إ يل التشريعات والقوانين والتراخي في تنفيذها وتطبيقها ادىعلى ان عدم تفع 92وافق  -2

فقط  2وعدد,  % 6غير موافقون بنسبة  6, وعدد  % 92انخفاض االيرادات بنسبة 
 .%2بنسبة  ون محايد

 70يد من االداء التحصيلي بنسبة على ان تطبيق القوانين واللوائح بصرامة يز  70وافق  -3
 . %11محايدون بنسبة  11, وعدد  %19موافقون بنسبة  غير 19, وعدد  %

على ان تقنين وضع المحصلين وهيكلتهم من حيث االدارة والترقي والنقليات  89وافق عدد  -4
 ون فقط غير موافق 2وعدد ,  %89لتالي زيادة االيرادات بنسبة يحفزهم في االداء العام وبا

 .%9محايدون بنسبة 9, وعدد  %2بنسبة 
لى ان سن تشريع موحد إلعتماد التحصيل بالوالية يضمن حقوق المتحصلين ع 86وافق  -5

, وعدد  %9غير موافقون بنسبة  9, وعدد  % 86كار بنسبة تويحفزهم على االبداع واالب
 .  %5محايدون بنسبة  5
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على ان سن التشريعات التي تجرم التهرب الضريبي وتلقي الرشوة يزيد من  83وافق  -6
محايدون  6, و %11غير موافقون بنسبة  11, وعدد  % 83صيل االيرادات بنسبة تح

 . %6بنسبة 
ر ثعلى ان مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة باإليرادات لتالفي االزدواج له ا 80وافق  -7

منهم محايدون  14, و %6غير موافقون بنسبة  6, وعدد  %80في زيادة االيرادات بنسبة 
 . %14ة بنسب

 محور العوامل االدارية : /4

 والخاص بنتائج العوامل اإلدارية تحصلنا على األتي :( 9جدول رقم )

على ان مشاركة القطاع الخاص في وضع مقترحات القوانين المصاحبة للموازنة  60وافق  -1
 %19غير موافقون سنسبة 19, و %60حصيل وزيادة االيرادات بنسبة يعزز من فرص الت

 . %21محايدون بنسبة  21, و
رسوم سداد ال على ان هنالك امكانية كبيرة لضبط عملية التهريب والتهرب من 42وافق  -2

محايدون بنسبة  22, و %36غير موافقون بنسبة  36, وعدد %42والضرائب بنسبة 
22% . 

على ان إنشاء إدارة مشتركة بين وزارة المالية والمحليات لتحصيل رسوم اسواق  79وافق  -3
غير موافقون  13, وعدد  %79المحاصيل والماشية يزيد من االيرادات الذاتية بنسبة 

 .%8محايدون بنسبة  8, وعدد   %13بنسبة 
عف ضعلى ان عدم تفعيل مشروع الدفع االلكتروني والتحصيل االلكتروني و  86وافق  -4

 % 8غير موافقون بنسبة  8, وعدد  %86م في إنخفاض االيرادات بنسبة الشبكات ساه
 . %6محايدون بنسبة  6, وعدد 
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على ان التنسيق مع الوحدات والمؤسسات ذات الصلة بالوالية يساهم في تطوير  91وافق  -5
منهم  3, وعدد  %6غير موافقون بنسبة  6, وعدد   %91مية االيرادات الذاتية بنسبة وتن

 . %3.0محايدون بنسبة 
على ان مركزة التحصيل في المركز الموحد للتحصيل زاد من كفاءة التحصيل  55وافق  -6

وعدد  %21غير موافقون بنسبة  21, عدد  %55ات وقلل من الفاقد منه بنسبة لإليراد
 . %24محايدون بنسبة  24

بالمحلية التي عين بها وعدم نقله منها يؤدي الى حجر  على ان بقاء المحصل 80وافق  -7
الخبرات والكفاءات والتمتع بالحوافز مما يولد الغبن لدى العاملين بالمحليات االخرى 

غير  12, وعدد  %80دان الموارد االيرادية بنسبة وبالتالي عدم إتقان العمل ومن ثم فق
 . %8محايدون بنسبة  8,  %12موافقون بنسبة 

ارد در المو على ان االعتداء على المال العام وعدم محاسبة مرتكبيها يفاقم من ه 91 وافق -8
 %3محايدون بنسبة  3, وعدد  %6سبة غير موافقون بن 6وعدد  %91االيراداية بنسبة 

. 
عدد , و  %96في العملية التحصيلية بنسبة  على ان الجودة واالتقان مطلوب 96وافق  -9

 . %3محايدون بنسبة  3وعدد %1واحد فقط غير موافق بنسبة 
على ان االدارة بروح الفريق والتعاون بين الزمالء من مقومات التحصيل  89وافق  -10

محايدون بنسبة  8وعدد  %3غير موافقون بنسبة  3وعدد  %89يرادات بنسبة وزيادة اال
8 % . 
بة على التحصيل بالوالية بنس على ان عدم استقرار االمن بالوالية اثر سلباً  91وافق  -11

 . %3محايدون بنسبة  3وعدد  %6غير موافقون بنسبة  6, وعدد  91%
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يرادي اقد االعلى ان عدم توفر وسائل الحركة وتردي بيئة العمل يزيد من الف 91وافق  -12
 . %6محايدون بنسبة  6وعدد   %3غير موافقون بنسبة  3وعدد  %91بالوالية بنسبة 

 ت :النتائج والتوصيا

 اواًل : نتائج الدراسة :

 . ثر على تطوير االيرادات الذاتيةغياب الرؤية والخطط وتداخل السلطات والصالحيات تؤ  -1

 التهرب الضريبي والجمركي ساهما في انخفاض االيرادات بالوالية . -2

هنالك غياب تام للبعد األخالقي في الممارسات اإلقتصادية الخاصة بالتحصيل والجباية  -3

 إلى تدني اإليرادات .مما ادى 

عدم وجود منطقة حرة بين السودان وتشاد ساهم بصورة كبيرة في تدني اإليرادات وذلك  -4

 لوجود عمليات التهريب خارج النقاط اإليرادية .

 رد اإليرادية . شخصية والمحاباة ادت الى هدر المواالعالقات ال -5

دي إلى زيادة التحصيل اإليرا تؤديحسن التعامل مع الجمور وتقديم الخدمة بصورة ممتازة  -6

. 

 عدم تفعيل التشريعات والقوانين والتراخي في تنفيذها تسببت في إنخفاض اإليرادات . -7

مشاركة القطاع الخاص في وضع مقترحات القوانين المصاحبة للموازنة تعمل على زيادة  -8

 اإليرادات .
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 عدم تفعيل الدفع اإللكتروني ساهم في خفض اإليرادات . -9

 اإلداري وعدم المحاسبة يفاقم من هدر الموارد اإليرادية .الفساد  -10

 عدم إستتباب األمن بالوالية قلل كثيرًا من التحصيل اإليرادي . -11

عدم توفر وسائل الحركة وتردي الطرق وبيئة العمل والحوافز زادت من الفاقد اإليرادي  -12

 بالوالية.

 ثانيًا : التوصيات 

 وتنمية اإليرادات بالوالية .ضرورة وجود خطط وبرامج لتطوير  -1

 ضرورة تحلي المسئولين عن العملية اإليرادية بالضمير واألخالق . -2

 انشاء منطقة تجارية حرة بين السودان وتشاد في اسرع وقت ممكن . -3

 سن القوانين والتشريعات الالزمة لزيادة ايرادات الوالية .  -4

 ة .ى كل الوحدات اإليراديتوفير البنية التحتية للتحصيل اإللكتروني وتعميمه عل -5

على الجهات المسئولة بالدولة العمل على فرض هيبة الدولة وتوفير األمن حتى تزداد  -6

 اإليرادات لتحقيق التنمية اإلقتصادية .

تهيئة بيئة العمل بتوفير وسائل الحركة وربط محليات الوالية بطرق معبدة وتحسين وضع  -7

 ادات بالوالية .العاملين في التحصيل لزيادة كمية اإلير 

 المراجع والمصادر:
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دار وائل للنشر  –اسس المالية العامة  – خالد شحادة الخطيب واحمد زهير شامية -1

 م2016-والتوزيع 

 –القاهرة  –الدراسات العربية للنشر والتوزيع  –المالية العامة  –رانيا محمود عمارة  -2

 .م 2015مصر 

البنك  -البلدان النامية دون االضرار بالنموةرق تعزيز اإليرادات في  –ماسيلو استيفاو  -3

 م2019–الدولي 

 –للنشر والطباعة والتوزيع دار المسيرة  –مبادئ المالية العامة  – محمود حسين الوادي -4

 . م2007 األردن -عمان 

 الرسائل الجامعية:

ي فنظام الرقابة الداخلية وأثرها على تحصيل االيرادات العامة  -بدر حمد حفوي محمد  -1

 .2009  -جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا -. رسالة ماجستير منشورة والية الجزيرة 

  -العوامل المؤثرة في إدارة اإليرادات العامة في األردن -صالح الهالالت إسماعيل عبدهللا  -2

 م 2000 -جامعة آل البيت   -األردن  -رسالة ماجستير منشور 

 -ماجستير   -فسلطين   -االيادات العامة  محددات  - عال محمد عبدالمحسن الشلة -3

 م2005 -جامعة النجاح 



 

 

35 

أثر التحصيل األلكتروني في اإليرادات العامة في السودان   -منى إدريس رمضان مهدي  -4

لين جامعة الني –رسالة ماجستير منشور   -)دراسة حالة ديوان الضرائب والية الخرةوم( 

 م 2017.

 :والتقاريرالمؤتمرات 

وزارة المالية والقوى  –م 2017نوفمبر  -مؤتمر تفعيل االيرادات بوالية غرب دارفور  -1

 .الجنينة - العاملة

 -والية غرب دارفور –اإلدارة العامة لتجارة الحدود  – م 2019 المالية السنة تقرير-2

 م2019 – الجنينة

 

 

 


