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عن &لديو&,عن &لديو&,> نظا5 &لضر&ئب في &لسو-&, &لنشأ) '&لتطو! نظا5 &لضر&ئب في &لسو-&, &لنشأ) '&لتطو!

&لتطو! &لتا!يخي&لتطو! &لتا!يخي

كقسم  Aبد 'قد   ، للد'لة  &إلير&-ية   Hلمؤسسا& Aهم  من  &لضر&ئب  -يو&,   •
Nألعما&  Pبا!A في  &لمتمثلة  &لدخل  ضريبة   Vبأعبا ليقو5  &لمالية   (!&Xبو صغير 

للشركاH '&ألفر&- . 
• منذ 51967 بدHA &نطالقة &لديو&, 'تم فتح فر'\ في مدني 'بو! تسو-&,
&لكبر` &لمد,  في  مكاتب  عشر)   Pبافتتا طفر)  حدثت   51970 &لعا5  'في 

'تولت مصلحة &لضر&ئب منذ nلك &لحين k-&!) جميع &لنشاh &لضريبي . 
kضافة تم   51984 &لعا5  'في  &لعا519715  في  &لدخل  ضريبة  قانو,  صد!   •

عبk V-&!) &لزكا) kلى &لضر&ئب لُيصبح &سمه -يو&, &لزكا) '&لضر&ئب . 
مستقًال -يو&ناً  &لضر&ئب  -يو&,  'Aصبح  &لزكا)  فصل  تم   51986 &لعا5  'في   •
يتبع مباشر) لوXير &لمالية 'لم يقف &لتطو! عند nلك بل شمل كل &لجو&نب
،  1983 &ألعو&5  في  &لضريبي   Pلإلصال لجا,  تشكيل  'تم  '&لفنية  &إل-&!ية 

1986 ، 1994 ، 2006 ، 52015 لتطوير &لجو&نب &لفنية '&إل-&!ية . 
Hإلصالحا& من  &لعديد  &لماضي  &لقر,  !بع   Nخال &لديو&,  مسير)   Hشهد  •
&لعا5 في  &لمضافة  &لقيمة  على  &لضريبة  نظا5  تطبيق  'Aهمها  &لضريبية 
،  %10 موحد)  بفئة   Aبد '&لذ|  &لسو-&,  في  ضريبي   Pصالk كأكبر   52000
%15 kلى   52008 &لعا5  في  ُعدلت  ثم   ،  %12 kلى  ُعدلت   52007 &لعا5  'فى 
،  %30  Hالتصاال&'  %17 kلى  ُعدلت   52012 &لعا5  'في   ،  %20  Hالتصاال&'
'في &لعا5 52015 عدلت kلى 30% للسجائر '&لتبغ .. 'كا, لتطبيقها Aثر بالغ

'كبير في Xيا-) &إلير&-&H &لضريبية . 
تقدمًا يشهد  &لديو&,   ,A حيث  &لحد  هذ&  عند  &لتطو!  مسير)  تقف  لم   •
ملموساً يوماً بعد يو5 فقد تم &فتتاP عد- (8) مر&كز ضريبية موحد) (&تحا-ية)
&بتد&Vً من &لعا5 52004 للعمل بنظا5 &لنافذ) &لو&حد) ، 'من ثم نقل &لتجربة
&لجزير)  Hبواليا &لممولين  لكبا!  ('الئية)  ضريبية  مر&كز   Vبإنشا  Hلواليا& kلى 
، Aمد!ما,   ) &لخرطو5  'الية  بضر&ئب  'مر&كز  &ألبيض  '&لنيل  &ألحمر  '&لبحر 

&لخرطو5 ، 'بحر| ) . 
• '&ستمرH عملياH &إلصالP '&لتطوير بعد تشكيل لجنة &إلصالP &لضريبي في
نظا5 تطبيق  Aهمها   '  Hلتوصيا& من  &لعديد  تنفيذ  تم  حيثُ   52006 &لعا5 

&لتقدير &لذ&تي . 
• 'من ثم تشكيل لجنة لإلصالP &لضريبي '&لجمركي في &لعاA' 2014 5'صت

بالعديد من &لتوصياH &لمتعلقة بتطوير &لعمل &لضريبي .

&ختصاصاH &لديو&,&ختصاصاH &لديو&,

تحصيل &لضر&ئب ( &لمباشر) ' غير &لمباشر) ) بموجب :
1. قانو, ضريبة &لدخل لسنة 1986 'تعديالته .

2. قانو, !سم &لدمغة 1986 'تعديالته حتى &لعا5 52013
3. قانو, ضريبة &أل!باP &لرAسمالية 51974 .

4. قانو, ضريبة &لمساهمة &لوطنية 'تعديالته حتى 52013
5. قانو, ضريبة &لتنمية &الجتماعية لسنة 52007

6. قانو, &لضريبة على &لقيمة &لمضافة لسنة 52001 'تعديالته
7. قانو, &لضريبة &لقومية على &لمركباH للعا5 52012

حيث يتم تحصيل &لضر&ئب بموجب &لقو&نين AعالÉ 'تحويل &إلير&-&H &التحا-ية
نصت ما  'فق  &لمالية   H&!&Xلو &لضر&ئب  -يو&,  بو&سطة  &لمحصلة  '&لوالئية 

عليه &التفاقية '&لدستو! &النتقالي لجمهو!ية &لسو-&, لعا5 52005 .

Aنو&\ &لضر&ئبAنو&\ &لضر&ئب

(1) &لضر&ئب &لمباشر) :
ضر&ئب مباشر) &تحا-ية 'تشمل :

.Hلشركا& NعماA Pبا!A ضريبة
• ضر&ئب &لدخل &لشخصي (&لمرتباH '&ألجو!) .

• !سم &لدمغة .
. ( Ñ!ضريبة &لسو-&نيين &لعاملين بالخا ) لمساهمة &لوطنية& •

. Nألعما& Pبا!A لمعفية من ضريبة& Hضريبة &لتنمية &الجتماعية _ للشركا •
. Hلضريبة &لقومية على &لمركبا& •

ضر&ئب مباشر) 'الئية 'تشمل :
.Hألفر&- '&لشر&كا& NعماA Pبا!A ضريبة •

. H&!يجا! &لعقاk ضر&ئب -خل •

عنا'ين &ألخبا!عنا'ين &ألخبا!

(Adv.php)

(employmet.php)

(archives.php)



في &لزيا!) &لتي قا5 بها &لسيد
'Xير &لمالية بد! &لدين محمو-
مؤخر& لمتابعة جهو- &لضر&ئب
النفاn مشر'\ حوسبة &لديو&,
ثمن &لوXير &لجهد &لمبذ'N كما

حث علي تد!يب &لعاملين لمو&كبة
&لنقلة &لمنتظر) معلنا &, &لعا5

52015 هو kقرA &لمزيد ...
(news.php)

Aكد &المين &لعا5 لديو&, &لضر&ئب
عبد هللا &لمساعد k-!يس &,

حوسبة &لديو&, تسهم بشكل
كبير في Xيا-) kقرA &لمزيد ...

(news.php)

kستضاá تلفزيو, &لسو-&, &ليو5
&الستاn يوسف محمد يوسف مدير

k-&!) &لتد!يب 'nلك ضمن بر&مج
&لتد!يب '&لحوسبة '&لحملة
&اللكتر'نية &لتي يقو5 بها

&لديو&, عن &لتد!يب &لد&خلي '
&لخا!جي kقرA &لمزيد ...

(news.php) 

Hالعالنا&

&لوظائف

&ال!شيف
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• !سم &لدمغة علي &لمعامالH &لوالئية .
• ضريبة &أل!باP &لرAسمالية .

. Nألعما& Pبا!A ضريبة &لتنمية &الجتماعية _ لألفر&- &لمعفيين من ضريبة •
2) &لضر&ئب غير &لمباشر) :

Nألعما& ' Hلضريبة على &لقيمة &لمضافة على &لسلع '&لخدما& •
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http://www.cbos.gov.sd/) )
(http://www.ntc.gov.sd/index.php/ar)

(http://www.mof.gov.sd/) 
(http://www.zakat-

chamber.gov.sd/arabic/) 
(http://moj.gov.sd/) 

(TAX-RETURN.PHP)  H&!&قر& ÑnنماH&!&قر& Ñnنما

(INVOISE.PHP)  لفاتو!) &اللكتر'نية &لفاتو!) &اللكتر'نية& 

(TGUIDE.PHP)  ال-لة &ال!شا-ية &ال-لة &ال!شا-ية& 

!+,-./% '0%1 $2*34 |

SUDANTAX@TAX.GOV.SD

00249-155771641            00249-155776494  

 &لعنو&, &لعنو&,: &لخرطو5 شا!\ &لجمهو!ية &لخرطو5 شا!\ &لجمهو!ية

256 789% |

http://www.cbos.gov.sd/
http://www.ntc.gov.sd/index.php/ar
http://www.mof.gov.sd/
http://www.zakat-chamber.gov.sd/arabic/
http://moj.gov.sd/
http://www.tax.gov.sd/tax-return.php
http://www.tax.gov.sd/invoise.php
http://www.tax.gov.sd/TGuide.php

