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ال�ضريب��ة

تعرف ال�رضيبة باأنها ا�ستقطاع نقدي تفر�سه ال�سلطات 

العامة على االأ�سخا�ص الطبيعني واالعتباريني وفقاً 

لقدرتهم التكليفية ب�سكل نهائي وبدون مقابل وذلك 

لتغطية االأعباء العامة وحتقيق تدخل الدولة.



ب�آخ��ر و  اأ كل �ض��خ�ص يدف��ع ال�ضريب��ة ب�ض��كل 
لك��ن مل���ذا ندف��ع ال�ضريبة؟

هناك العديد من اخلدمات تقدمها الدولة للمواطنني، والتي حتتاج 

مل�سادر متويل، لذلك مت ابتكار النظام ال�رضيبي فاالأجيال ال�سابقة 

دفعت لتبني ما ن�ستفيد منه اليوم مثل املدار�ص وامل�ست�سفيات 

واملحاكم وطرق النقل العام واحلدائق، وباملثل ندفع ال�رضائب لتمرير 

هذه املنافع للأجيال القادمة، فاحلكومة ت�ستخدم ال�رضائب التي يدفعها 

املكلفون لدعم جماالت: ال�سمان االجتماعي والرعاية ال�سحية والتعليم 

والدفاع الوطني واخلدمات االجتماعية.



ن هن���ك الكث��ر من اخلدم���ت يت��م متّويله�  ميك��ن الق��ول اأ
م��ن خ��ال ال�ضرائ��ب، والتي عل��ى املواطن��ن دفعه���، فلم�ذا ال 

ندفعه��� عل��ى �ض��بيل املث���ل ع��ن كل خدم��ة مقدم��ة ب�ض��كل منف�ض��ل؟

اجلواب بب�ساطة ال يوجد اأي �سخ�ص ميكنه حتمل التكلفة لوحده

فكل �سخ�ص عليه اأن ي�ساهم بتحّمل التكلفة االإجمالية لقاء هذه اخلدمات

وفقاً لفكرة )القدرة على الدفع(

اأي كلما ك�سب الفرد املزيد من املال دفع �رضائب اأكرث والعك�ص �سحيح.



براز اإ مم��� �ض��بق ميكن 
اأه��م اخل�ض�ئ���ص الرئي�ض��ية لل�ضريب��ة:

فري�سة مالية: جتبى ال�رضائب يف �سورة مبالغ مالية من املكلفني.
ال�رضيبة الزامية: فاملكلف لي�ص حراً بدفع ال�رضيبة اإىل الدولة، اإمنا يعد ملزماً وفق 

اأحكام القانون ال�رضيبي.
ال تدفع نظري مقابل معني: اأي ال تدفع باعتبارها ثمناً خلدمات معينة توؤديها الدولة 

لدافع ال�رضيبة، وال يح�سل املكلف مبوجبها على نفع خا�ص به.
جتبى مبوجب قواعد قانونية: مبعنى ال تفر�ص وال تعّدل وال تلخ�ص اإال بقانون.

حتقق ال�رضيبة النفع العام: الهدف من فر�ص ال�رضيبة هو احل�سول على موارد مالية 

للدولة لتغطية النفقات العامة.
قدرة املكلف: تفر�ص ب�سكل يتنا�سب مع القدرة املالية للمكلف.



اأه��داف ال�ضرائب
الهدف املايل: تاأمني اإيرادات دائمة من م�سادر داخلية خلزينة الدولة.

الهدف االجتماعي: ت�ستخدم ال�رضائب كو�سيلة يف حتقيق جمموعة من الغايات االجتماعية، اأهمها:

• منع متركز الرثوات يف اأيدي عدد قليل من اأفراد املجتمع وردم الهّوة بني طبقاته.

• االنفاق على اخلدمات االجتماعية: كالتعليم وال�سحة واالأمن وغريها.

• معاجلة بع�ص الظواهر االجتماعية ال�سيئة: كالتدخني، تناول الكحول وغريه.

اله��دف االقت�س��ادي: ت�س��تخدم ال�رضائ��ب كاأداة يف التدخل االقت�سادي ومعاجلة امل�س��كلت املطروحة، 

على �سبيل املثال:ت�سجيع اال�ستثمار يف جماالت معينة من خلل تخفي�ص اأو اإلغاء 

ال�رضائب، منع التمركز يف امل�ساريع االقت�سادية وغريه.



الثق�ف��ة ال�ضريبي��ة

ت�سعى االأنظمة ال�رضيبية احلديثة اإىل ن�رض الثقافة ال�رضيبية والت�سجيع على االلتزام 

ال�رضيبي الطوعي، من خلل حتقيق العدالة ال�رضيبية والعدالة يف توزيع اخلدمات التي 

متّول من قبل دافعي ال�رضيبة

وبالتايل تعمل الت�رضيعات ال�رضيبية على ن�رض الوعي والثقافة

التي حُتّفز لدى املواطنني مفهوم

اأن هذه ال�رضائب التي يتم فر�سها الأهداف

تعود باملنفعة على دافعيها واملجتمع ككل.


