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التهرب الضرييب يف احلد من الدفع االلكرتوني على تبين نظام أثر 

 دراسة ميدانية – اجلزائر

 د. فشيت محيد                                         د. كمال مولوج

 اجلزائر -اجلزائر       أستاذ حماضر )أ( جبامعة مخيس مليانة  -أستاذ حماضر )أ( جبامعة املدية 

 مزيود                                    أ/ حممد طلحة إبراهيمد. 

 اجلزائر -)أ( جبامعة املدية  ساعدأستاذ م        اجلزائر     -أستاذ حماضر )أ( جبامعة املدية 

 أ/إمساعيل مولوج

 اجلزائر -باحث دكتوراه جبامعة املدية 

 املستخلص:

كل من حجم  ختفيضعلى  دفع االلكرتونيال أثر تبين نظام حتديد الدراسة إىل هذه هدفت     

االعتماد على عينة ميسرة  ، ولتحقيق ذلك متيف اجلزائر الضرييب تهربالاالقتصاد اخلفي و

خرباء االقتصاد واحملاسبة، األساتذة اجلامعيني وموظفي الضرائب وبعض من  ةمفرد 42مشكلة من 

وجود عالقة ارتباط عكسية دالة معنويا بني تبين نظام ، أشارت النتائج إىل املكلفني بالضريبة

رب الضرييب، كما تبني حجم االقتصاد اخلفي وحجم التهكل من  واخنفاضالدفع االلكرتوني 

وجود عالقة اجيابية دالة معنويا بني اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي وحجم التهرب الضرييب، 

اإلسراع يف تبين نظام الدفع االلكرتوني وإجراء  بضرورة كومةويف األخري أوصت الدراسة احل

 إصالحات اقتصادية عميقة للحد من اقتصاد الظل وكبح التهرب الضرييب.

  الكلمات الدالة:

 الدفع االلكرتوني، اقتصاد الظل، التهرب الضرييب، اجلزائر.

 متهيد

صاحب ظهور التجارة االلكرتونية العديد من املخاوف املرتبطة بآليات فرض الضرائب على      

أما بالنسبة ملعظم  املنتجات الرقمية، وقد شكل ذلك حتدي حقيقي للحكومات يف الدول املتقدمة،

املقابل البلدان النامية العالقة يف الفجوة الرقمية فإن مثل هذه القضايا مل تطرح أي مشكلة، ويف 

مسيت بأنظمة الدفع االلكرتوني، هذه األنظمة  جلب التقدم التكنولوجي أساليب جديدة للدفع

ليست فقط مرحية ملستخدميها، ولكنها تلعب دورا هاما يف حتفيز النمو االقتصادي للعديد من 

 .(Zandi et al, 2016)دول العامل 
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فوفقا لدراسة  ،سلبيةالثار اآل العديد منإىل القتصاد اخلفي ا توسع من جهة أخرى يؤدي     

(Mara, 2011)  انتشار الصحة املالية للدولة، أما اجتماعيا فإنه يرتبط باقتصاديا على يؤثر

استغالل اليد العاملة، غسيل األموال،  ،خدراتامل ،اجلرائم، بعض الظواهر االجتماعية كالفساد

سياسيا فإنه يعطي مؤشرات وإشارات كاذبة لصناع انتهاكات حقوق اإلنسان والتلوث البيئي، أما 

 .القرار

تعترب ضرائب الدخل مصدر مهم لإليرادات الضريبية يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان و     

، إال أن حجم تلك اإليرادات يف بلد ما يعتمد على مدى (Teera and Hudson, 2004)النامية 

اإليرادات  يف اجلزائر تشكل، (Eshag, 1983)نون الضرائب استعداد دافعي الضرائب لالمتثال لقا

 إليرادات.لالبرتولية املصدر الرئيسي 

حظي موضوع التهرب الضرييب باهتمام كبري من قبل الباحثني ومؤسسات صنع عمليا      

، حيث يشكل السماح باستمرار (Mehrara & Farahani, 2016)السياسات على مدى العقود املاضية 

تهديد حقيقي للبلدان املعتمدة بشكل أساسي على املداخيل  اظاهرة واتساع دائرتهالهذه 

 مسألة التهرب الضرييب مشكلة حقيقية للحكومة اجلزائرية. النفطية، وعلى هذا األساس تشكل

 اإلطار العام للدراسة –أوال 

 :مشكلة الدراسة -1

بصفة عامة والبلدان النامية على وجه بات االقتصاد اخلفي ينخر يف اقتصاديات البلدان      

دائرته لتمس جل القطاعات االقتصادية تقريبا، كما أصبح التهرب الضرييب  اخلصوص، واتسعت

يكلف احلكومات مليارات من العائدات سنويا، مما أحدث عجزا يف ميزانيات العديد من تلك 

على اختاذ خطوات عملية حنو احلكومات، وقد يعود سبب ذلك لعدم قدرة حكومات تلك البلدان 

إصالحات اقتصادية حقيقية مبنية على اقتصاد املعرفة الذي يرتكز يف جوهره على تكنولوجيا 

 االتصال وما صاحبها من مفاهيم حديثة.

فإن تأثري املدفوعات االلكرتونية على  (Madzharova, 2014)وعلى هذا األساس ووفقا لـ      

ة غري مستكشفة إىل حد كبري، وعليه تتمحور إشكالية هذه الدراسة االلتزام الضرييب يبقى مسأل

حول أثر تبين الدفع االلكرتوني على احلد من حجم اقتصاد الظل وحجم التهرب الضرييب يف 

 اجلزائر.

 وتندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ضرييب يف اجلزائر؟للعوامل املؤثرة على التهرب الهل ختتلف األهمية النسبية  -

بني تبين نظام الدفع االلكرتوني واخنفاض حجم  اتوجد عالقة ارتباط داللة معنويهل  -

 ؟.االقتصاد اخلفي

واخنفاض حجم تبين نظام الدفع االلكرتوني  بني هل توجد عالقة ارتباط داللة معنويا -

 التهرب الضرييب؟.
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هل توجد عالقة ارتباط داللة معنويا بني اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي واخنفاض حجم  - 

 التهرب الضرييب؟.

 أهداف الدراسة: -2

 نهدف من هذه الدراسة إىل حتقيق اآلتي:     

 .للعوامل املؤثرة على التهرب الضرييب يف اجلزائرحتديد األهمية النسبية  -

 فع االلكرتوني واالقتصاد اخلفي والتهرب الضرييب يف اجلزائر.طبيعة العالقة بني الد حتديد -

يف اجلزائر، واليت قد  تقديم بعض التوصيات للجهات املعنية مبكافحة التهرب الضرييب -

 تفيدهم يف عملية إعداد إسرتاتيجيات فعالة.

 أهمية الدراسة: -3

تنبع أهمية الدراسة وبشكل رئيسي من تفاقم حجم اقتصاد اخلفي وما صاحبه من توسع دائرة     

ومن الدور الذي ، التهرب الضرييب، كما تستمد الدراسة أهميتها من أهمية اإليرادات الضريبية

باعتبارها أداة من أدوات متويل خزينة الدولة، كما يتوقع أن تساهم الضريبة ميكن أن تلعبه 

يف حتسني إدراك اإلدارة الضريبية لعدم التزام الكثري من املكلفني بتسديد  نتائج هذه الدراسة

مستحقاتهم الضريبية، وعلى هذا األساس نسعى إىل تقديم عالج تدرجيي وفعال ملشكلة التهرب 

 الضرييب.

 الدراسة:ومنوذج فرضيات  -4 

H1-  بني تبين نظام الدفع االلكرتوني واخنفاض حجم  اداللة معنوي عكسيةتوجد عالقة ارتباط

 االقتصاد اخلفي.

H2-  واخنفاض حجم تبين نظام الدفع االلكرتوني توجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنويا بني

 التهرب الضرييب.

 H3-  توجد عالقة ارتباط اجيابية داللة معنويا بني اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي واخنفاض

 رييب.حجم التهرب الض

 وفيما يلي النموذج املقرتح للدراسة:
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 ( منوذج الدراسة املقرتح1شكل رقم )

 :جمتمع وعينة الدراسة -5

نتيجة لعدم توفر معطيات كمية مت اللجوء إىل استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات     

عدة يتكون جمتمع الدراسة من األولية، وبالنظر إىل طبيعة املوضوع املدروس قرر الباحثني أن 

شرائح مشلت خرباء االقتصاد، أساتذة جامعيني، موظفي الضرائب ومن بعض املكلفني يف بعض 

والوصول إىل كل لصعوبة االتصال ونظرا  (،زائر العاصمةاجلو وسط )املدية، البليدةال واليات

مت  ، حيثمفردة 60، مت اختيار عينة مالئمة )ميسرة( حجمها بسبب قيود التكلفة والوقت املفردات

أوت  15عن طريق االمييل يف الفرتة املمتدة من صاء مباشرة إىل املعنيني ومارات االستقاستتوزيع 

 استمارة، مت إقصاء أربع استمارات 46بلغ عدد االستمارات املسرتجعة  وقد، 2017سبتمرب  05إىل 

 استمارة. 42ملتطلبات الدراسة، وبالتالي مت إجراء التحليل على  العدم استيفائه

 أداة الدراسة: -6

إىل االستقصاء جلمع البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية، وذلك باالعتماد  نيالباحث جلأ     

على استمارة استقصاء مت إعدادها يف ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج وبناءا 

وقد مشلت االستبانة أربعة حماور، حيث خصص ، هذه الدراساتعلى مقاييس مستخدمة يف 

ض خصائص مفردات عينة الدراسة، أما احملور الثاني فقد خصص لتحديد احملور األول ملعرفة بع

 العوامل املؤثرة على سلوك التهرب الضرييب يف اجلزائر، 
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 الدفع  االلكتروني

انخفاض حجم 
 االقتصاد الخفي

التهرب انخفاض حجم 
 الضريبي
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يف حني خصص احملور الثالث لقياس متغريات الدراسة الثالثة )الدفع االلكرتوني، االقتصاد 

بين الدفع االلكرتوني يف ت اخلفي والتهرب الضرييب(، كما خصص احملور الرابع ملعرفة معوقات

ألهداف وفرضيات الدراسة، من خالل بالشكل املناسب  ستبانستمارة اا تصميم وقد متاجلزائر، 

سابقة، كما مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لقياس أبعاد ومتغريات  دراسات على االعتماد

 ( ملوافق متاما(.5( لغري موافق إطالقا )1الدراسة ))

 أداة القياس:صدق وثبات  -7

ختصني للحكم على حمتوى اثنني من املعلى  االستبيانمت التأكد من صدق أداة القياس بعرض      

وبغرض التأكد من فهم مفردات العينة  األسئلة ومدى مالءمتها ومشوليتها للموضوع املبحوث،

صياغة  بإعادة نا، حيث قممفردات العينةعلى  اتاستمار توزيع مخسألسئلة االستبيان ثم 

للتأكد من  على معامل ألفا كرونباخنا اعتمد ها، كمابعض أنتاببعض األسئلة إلزالة الغموض الذي 

ة كافية للحكم على قيم%، وتعترب هذه ال78.3صالحية املقاييس، وقد بلغت قيمة هذا املعامل 

 املستخدمةوجود االتساق الداخلي لعبارات االستبيان وحتقيق شرط االعتمادية على املقاييس 

 مقبولة.و، وهذا يعين أن املقاييس تتمتع بدالالت ثابتة املتعارف عليها %60كونها تتجاوز نسبة 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -ثانيا

 القتصاد اخلفي:إلطار املفاهيمي لا -1

يقصد باالقتصاد اخلفي مجيع األنشطة غري املدرجة باحلسابات الوطنية فهي أنشطة      

دة عن القنوات االقتصادية الرمسية وبعيدة أيضا عن الرقابة واإلدارة االقتصادية للدول، بعي

، ما يعاب على هذا (Schneider, 1986)تكون أنشطة مشروعة أو أنشطة غري مشروعة أن وميكن 

وعلى هذا  ة املخدرات( ضمن االقتصاد اخلفي،التعريف أنه دمج األنشطة غري املشروعة )كتجار

غري املسجلة و"كل األنشطة املشروعة األساس نقصد يف مضمون هذه الدراسة باالقتصاد اخلفي: 

ال تشكل ممارستها يف األنشطة ، أي تنافى ممارستها مع أي قوانني أو لوائح تنظيمية"تواليت ال 

 حالة تسجيلها أي تعد على القوانني. 

اخلفي املنتشرة يف اجلزائر، جتارة العمالت، إجيار  ومن أشكال األنشطة املشروعة لالقتصاد     

السكنات، مجيع األنشطة احلرفية غري املسجلة )كاخلياطة(، ورشات الصناعية املخفية )كصناعة 

اجللود وصناعة األحذية(، الباعة املتجولون )كاخلضر، بعض مواد التنظيف(، دروس التعليم 

 ، أنشطة تقليد املنتجات...اخل.ص بهاملرخاخلصوصية، نقل األشخاص والبضائع غري 

يف اجلزائر، ال توجد إحصائيات رمسية حديثة عن حجم االقتصاد اخلفي وحجم التهرب      

مليار دوالر، أما  37بـ  2015الضرييب، فقد قدرها الوزير األول السابق عبد املالك سالل يف سنة 
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 اخلام الداخلي الناتج إىل اخلفي الدخل لنسبة السنوي املتوسط أن فقد قدرت (2012)بودالل، دراسة 

، وعليه يتضح من خالل هذه التقديرات ارتفاع حجم %25 حوالي 2010 إىل 1970 الفرتة خالل

اقتصاد اخلفي، ولنا أن نتساءل عن أثارة السلبية على مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية 

لضرائب، البريوقراطية والفساد اإلداري، وجود والتنموية. ومن أسباب تنامي االقتصاد اخلفي: ا

)بودالل، قوانني مانعة ألنشطة معينة، اخنفاض مستوى الدخل، ضعف كفاءة املؤسسات احلكومية 

2012.) 

قد تستويف بعض األنشطة الشروط االقتصادية والقانونية ومع ذلك يتم إخفائها عمليا      

ة وأي ضرائب جتنب دفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضاف للعديد من األسباب منهالألسباب 

جتنب االضطرار إىل الوفاء بالتزامات قانونية ي دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي، تفاد أخرى،

جتنب االمتثال لبعض اإلجراءات (، مثل احلد األدنى لألجور، احلد األقصى لساعات العمل)معينة 

ن مالحظة أن أي تدابري حكومية لتقليص حجم األنشطة اخلفية وعلى هذا األساس ميك ،اإلدارية

سوف ينعكس اجيابيا على باقي اجملاالت األخرى كاإليرادات الضريبية، الضمان االجتماعي، 

 حقوق العمال وغريها.

 التهرب الضرييب: -2

مجيع الطرق غري القانونية اليت يستخدمها األفراد لتجنب دفع  يشري التهرب الضرييب إىل     

 طرق استعمال إىل املكلف، ويعين ذلك جلوء (Mehrara & Farahani, 2016, p. 44)الضرائب 

وجتدر  جزئيا، أو كليا عليه املفروضة الضريبة دفع من التخلص قصد وتدليسية احتيالية وأساليب

اإلشارة أن دراستنا ستخصص هلذا النوع، وال تهتم مبا يعرف بالتجنب الضرييب والذي يقصد به 

( فن تفادي الوقوع يف جمال جاذبية القانون الضرييب، وذلك من Martinez, 1984, p. 13حسب )

 خالل استغالل الثغرات القانونية املتوفرة. 

برية يف حتصيل اإليرادات الضريبية مما أدى إىل وجود يف الواقع، تواجه احلكومات حتديات ك    

، ويف هذا (Maisiba & Atambo, 2016)فجوة بني ما جيب مجعه من إيرادات وما جيمع فعليا 

أن زيادة معدل الضريبة يزيد من احتمال  (Mehrara & Farahani, 2016)الصدد أشارت دراسة 

التهرب الضرييب وأن التهرب الضرييب يؤدي إىل عدم االستقرار االقتصادي، كما أن زيادة العائدات 

لعامل أن ل (2016)بلعوجة وتوزالة، دراسة  الضريبية يقود إىل وضع اقتصادي أفضل، كما توصلت

 حضيت لما، حبيث كيف اجلزائر الضريبةدفع املكلف ب التزام على سلوككبري تأثري  السياسي

 يف ورشيدا جيدا الدولة أداء وكان املكلفني طرف من والرضا واالقتناع بالقبول السياسية العوامل

 التفكري عدمو بأدائها والتزامهم الضريبة جتاه سلوكهم على إجيابا ذلك انعكس كلما اجملتمع،

 .صحيح والعكس منها، التملص يف

يؤثر إدراك دافعي الضرائب لعدالة النظام الضرييب على سلوك  (Ho & Wong, 2008)وفقا لـ و     

االلتزام الضرييب، ومع ذلك األدب النظري حول التهرب الضرييب والنتائج العملية يف البلدان 

الصناعية تبني أنه مع وجود مزيج مناسب من العقوبات املفروضة وهيكل ضرييب معقول ميكن 

  . (Mehrara & Farahani, 2016)نخفض جدا ختفيض التهرب الضرييب إىل مستوى م
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 الدفع االلكرتوني: -3

أية وسيلة " بأنهنظام الدفع اإللكرتوني  يعرف(Nzaro & Magidi, 2014, p.45) حسب      

إلكرتونية، ومؤخرا قد ظهرت العديد من خدمات الدفع  ةشبك تستخدم للدفع باستخدام

ميكن  كما، "اجلديدة اليت تعتمد على االبتكارات التكنولوجية مثل البطاقات واهلاتف واإلنرتنت

اإلدارات من طرف إىل طرف أخر ) ألمواللرقمي لتحويل االتعريف الدفع االلكرتوني بأنه: عملية 

فإن أكثر من  (Rogoff, 2014)وفقا لـ ، احملالت التجارية واملستهلكني(العمومية، املؤسسات، العمال، 

توصلت العديد من الدراسات إىل كما من النقود يف معظم الدول تستخدم إلخفاء املعامالت،  50%

 .Hasan et al.2012; Zandi et al)وجود عالقة اجيابية بني بطاقات الدفع والنشاط االقتصادي 

2013). 

ميدانيا انطلقت العديد من الدول مثل الواليات املتحدة وتركيا يف تنفيذ سياسات تستخدم      

فإن  (Bobek, 1997)وفقا لـ ، و(Madzharova, 2014)املدفوعات االلكرتونية كأداة ملراقبة الضرائب 

لكل من اإلدارة لي جلمع األموال من شأنه أن يوفر الراحة، املوثوقية، الوقت والتكلفة آتوفري نظام 

الدفع أن  (Zandi et al, 2016) ، ويف هذا اإلطار أشارت دراسةالضرائب يالضريبية ودافع

االلكرتوني يتيح للحكومات قدرة أكرب على حتصيل إيرادات ضريبية إضافية عن طريق 

  التخفيض من عدد املعامالت غري املصرح بها يف االقتصاد اخلفي.

عمليا هناك حاجة ماسة إىل تطوير نظم الكرتونية من شأنها الوصول إىل مصادر املعلومات      

اخلارجية، كاحلجوزات )مثل الفنادق وشركات النقل(، املعامالت املصرفية ومعامالت الصرف األجنيب، 

(، كما Maisiba & Atambo, 2016معامالت األوراق املالية، واملعامالت الكبرية كالعقارات والسيارات )

جتدر اإلشارة بضرورة تطوير إدارة الضرائب لنظام الكرتوني يساعد يف إرسال تلك البيانات بشكل 

 .بشكل فعال رفع االلتزام الطوعيمن ا ميكن ممتلقائي ألغراض االمتثال والتدقيق، 

جيدون ال يزال معظم دافعي الضرائب يف كينيا  (Maisiba & Atambo, 2016)وفقا لدراسة     

صعوبة يف استخدام النظام الضرييب االلكرتوني خاصة فيما يتعلق بسهولة الوصول، ضعف 

 االنرتنت، نقص املعرفة احلاسوبية وضعف أنظمة إمدادات الطاقة.

إن نقص املعلومات لدى اإلدارة الضريبية يعترب مشكلة واسعة االنتشار يف كل الدول تقريبا،      

الت الدفع االلكرتوني على كل التعامالت التجارية )احملالت التجارية وعليه نعتقد أن فرض معام

واألكشاك، املطاعم والفنادق، األطباء واحملامني ...اخل( من شأنه جلب املبالغ غري اخلاضعة للضريبة 

سابقا إىل الوعاء الضرييب، كما يتوقع أن حتد بشكل كبري من التعامالت غري الشرعية املنتشرة 

 د اخلفي.يف االقتصا

فيما يلي أبرز الثمار اليت جنتها بعض البلدان جراء تبين تكنولوجيا تسجيل البيانات      

 :(OECD, 2017, p. 12)االلكرتونية 
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ورو( أمليون  822مليار دوالر كندي ) 1.2مت اسرتداد  2016 مارس 31يف ، يف مدينة كيبك الكندية     

، وتشري التوقعات أنه حبلول املبيعات يف صناعة املطاعم أجهزة تسجيلمن الضرائب بعد إدخال 

 مليار دوالر كندي. 2.1سيصل هذا املبلغ إىل   2018/2019

وبعد ة، ية مع وحدة الرقابة الضريبينقدية الكرتون)مسجالت(  عداداتيف هنغاريا، مت تركيب      

يف القطاعات  %15السنة األوىل من التشغيل ارتفعت إيرادات الضريبة على القيمة املضافة بنسبة 

أما يف روندا  لية ملشروع إدخال النظم اجلديدة،املعنية، وقد جتاوزت اإليرادات التكاليف اإلمجا

ملضافة احملصلة زادت ضريبة القيمة ا 2015، ويف 2013فقد أدخلت العدادات االلكرتونية يف مارس 

 .%20بـ  على املبيعات 
عداد )مسجل( نقدي بوحدة املراقبة الضريبية،  135000يتصل  2010ويف السويد، ومنذ عام      

ويشمل ذلك مجيع الشركات اليت تبيع السلع واخلدمات نقدا، وقد قدرت زيادة ضريبة القيمة 

ا منذ تشغيل هذا املشروع، كما أدى هذا مليون أورو سنوي 300املضافة وعائدات ضريبة الدخل بنحو 

 التشريع إىل اختاذ تدابري رقابية أفضل ملصلحة الضرائب السويدية.

 الدراسات السابقة: -4

 فيما يلي أهم الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع دراستنا:     
بطاقات الدفع لتحقيق يف أثر ( لHondroyiannis & Papaoikonomou, 2017هدفت دراسة )     

زيادة على أداء إيرادات ضريبة القيمة املضافة يف اليونان، وقد أشارت النتائج إىل أن  االلكرتوني

من خالل زيادة االمتثال، كما  %1يرفع يف اإليرادات مبا يقرب  %1حصة بطاقات الدفع بنسبة 

تبني أن خفض معدل ضريبة القيمة املضافة ميكن أن يؤدي إىل مكاسب يف اإليرادات، وأن التعامل 

 ,Immordino & Russo)توصلت دراسة كما ، عن طريق بطاقات الدفع يسهل املعامالت الضريبية

افة والدفع/التسديد عن إىل وجود عالقة سلبية بني التهرب من ضريبة القيمة املض (2016

املعامالت النقدية االلكرتونية تعيق التهرب الضرييب طريق بطاقات الدفع االلكرتوني، وأن 

 .ألنها تسهل عملية تتبع أثر تلك املعامالت

إىل أن النظام اليدوي لإلدارة الضريبية  (Alake & Olatunji, 2017)من جهة أخرى أشارت دراسة      

غري فعال على اإلطالق وميكن أن تساعد على التهرب من الضرائب وجتنبها، كما تبني أن تبين 

تهرب والتجنب الضرييب اإلدارة الضريبية للضرائب االلكرتونية سوف يقلل كثريا من حاالت ال

 العلمي التأهيل من كل تأثري إىل (2010، )رىل دراسة أيضا توصلتيف نيجرييا، باإلضافة إىل ذلك 

 والتدقيق، الضرائب جمال يف الدورات عدد الضرييب، الفحـص جمال يف الطويلة اخلربة اجليد،

 من احلد جمال يف الدولية التدقيق مبعايري الضرييب الفاحص التزام مدى على العلمي التخصص

الضرييب، ويف حدود علمنا مل تتطرق أي دراسة علمية للموضوع  التهرب حاالت عن والكشف

 املدروس يف اجلزائر، مما يشكل فجوة حبثية تسعى الدراسة احلالية لسدها. 

 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

21 

 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية -ثالثا

دام استخوذلك ب (SPSS)لقد مت االعتماد على احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      

كما مت استخدام معامل االرتباط بريسون املئوية واملتوسطات احلسابية املوزونة،  التكرارات والنسب

 لقياس طبيعة العالقة بني املتغريات الثالثة للدراسة. 

 :وصف مفردات عينة الدراسة -1

 مفردات عينة الدراسة( خصائص 1جدول )

 النسبة عددال فئاتال اتاملتغري

 ستوىامل

 ميعلتال

 %19,05 08 تانوي وأقل
 %54,76 23 جامعي

 %26,19 11 دراسات عليا
 %100 42 اجملموع

 الوظيفة

 9,52% 04 خبري اقتصادي/حماسيب

 30,95% 13 أستاذ جامعي
 23,81% 10 موظف ضرائب

 35,71% 15 مكلف بالضريبة
 %100 42 اجملموع

من ذوي  % 26,19 املستوى اجلامعي، يف حنيمن ذوي  %54,76يتضح من خالل اجلدول أن      

يف  ،%19,05الدراسات العليا، يف حني ال تتجاوز نسبة من ال يتعدى مستواهم التعيلمي "ثانوي" 

 %23,81 من أساتذة االقتصاد، %30,95 ،من املستجوبني من املكلفني بدفع الضريبة %35,71 املقابل

 االقتصاد واحملاسبة.من خرباء  %9,52 من موظفي الضرائب وأخريا 

 إلجابات مفردات عينة الدراسة: تحليل الوصفيالنتائج  -2

 التهرب الضرييب يف اجلزائر العوامل املؤثرة على سلوك( 02)جدول رقم 

 لعواملا الرقم
املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 العوامل

درجة 

 التأثري

 قوي 03 0,772 3,815 النظام الضرييب ال عدالةبالشعور  1

ة )الصحة يمموالع سوء جودة اخلدمات واملرافق 2

 والتعليم ...اخل(

 قوي جدا 02 0,836 4,286

 متوسط 07 0,910 3,134 مكلفنياملعتقدات األخالقية والدينية لل 3
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تشري نتائج اجلدول أعاله إىل تأثر سلوك التهرب الضرييب بالعديد من العوامل، يف      

وما يرتبط به من فساد مالي وإداري وتفشي ظاهرة الرشوة وكثرة  الفساد السياسيمقدمتها انتشار 

وحالة  الصحة والتعليم ...اخل(كة )وميمالع جودة اخلدمات واملرافقفضائح املسؤولني، يليه تدهور 

)عدالة توزيع العبء الضرييب، عدالة  النظام الضرييب بال عدالة املكلفني شعورمتبوع بالطرق، 

، يف حني وارتفاع معدالت الضرائب الوضع االقتصادي للمكلفنيثم  ،اجلزائية(اإلجراءات والعدالة 

من العوامل املتوسطة  الضريبية ووعي املكلفنيالثقافة واملعتقدات األخالقية والدينية تعترب 

 التأثري على سلوك التهرب. 

 الدفع االلكرتونينظام ( تبين 03)جدول رقم 

سوف يؤدي  لدفع االلكرتوني يف املعامالتفعال ل نظام أن تبينيتضح من خالل اجلدول أعاله      

تعزيز ، املاليةالنتائج االجيابية ويف مقدمتها سهولة وسرعة الوفاء بااللتزامات إىل العديد من 

اإلعفاء من )مثل  ختفيض تكلفة املعامالتواالمتثال للقوانني احملاسبية والضريبية املعمول بها 

 لزيادة التعامل بوسائل الدفع االلكرتوني(، باإلضافة إىل إمكانية إجراء تشجيعيكبعض الرسوم 

املساهمة احلد من حماوالت االختالس والتدليس، زيادة مستوى الشفافية يف املعامالت التجارية، 

، من األخطاءويف احلد من تداول النقد الذي يصعب رقابته، احلد من التقارير املالية االحتيالية 

سيما وبصفة عامة قد يعود ذلك إىل اخلصائص الفريدة اليت يتميز بها الدفع االلكرتوني ال 

 فيما خيص إمكانية تتبع حركة األموال.

 
 

 متوسط 06 0,645 3,328 الضريبية ووعي املكلفنيالثقافة  4

 قوي جدا 01 0,880 4,450 الفساد السياسي والرشوةانتشار  5

 قوي 05 0,704 3.577 ارتفاع معدالت الضرائب 6

 قوي 04 0,633 3,692 الوضع االقتصادي للمكلفني 7

 الدفع االلكرتوني يف املعامالت إىل: نظام يؤدى تبين الرقم

املتوسط 

 املرجح

 رتتيب ال

درجة 

 وافقةامل

موافقة  01 4,381 سهولة وسرعة الوفاء بااللتزامات املالية 1

 ةموافق 04 4,190 احلد من حماوالت االختالس والتدليس 2 تامة

تعزيز االمتثال للقوانني احملاسبية والضريبية املعمول  3

 بها

موافقة  02 4,251

 تامة
 ةموافق 08 4,023 )التسجيل واحلساب وغريها( احلد من األخطاء 4

 ةموافق 07 4,071 احلد من التقارير املالية االحتيالية 5

 موافقة 05 4,166 التجارية زيادة مستوى الشفافية يف املعامالت 6

موافقة  03 4,213 ختفيض تكلفة املعامالت 7

 تامة
 موافقة 06 4,142 احلد من تداول النقد الذي يصعب رقابتهاملساهمة يف  8

 ةموافق - 4,179  املتوسط املرجح العام
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 االقتصاد اخلفيمن حجم  تخفيضال( 04)جدول رقم 

ؤدي سوف ي لدفع االلكرتوني يف املعامالتفعال ل نظام أن تبينيتضح من خالل اجلدول أعاله      

 ،االقتصاد اخلفيوحدة التخفيف من حجم وذلك عن طريق  االقتصادية، إىل العديد من الثمار

ختفيض تداول ، سابقاواليت كانت غري مسجلة  صرح بهااملارتفاع عدد األنشطة  ومن أهم الثمار

حصة اشرتاكات الضمان االجتماعي ويكون ذلك زيادة ، العمالت األجنبية يف السوق املوازية

ن وما يتبعه مجديدة وبالتالي تسجيل أنشطة  ،رتفاع معدل األنشطة املصرح بهاالانعكاس ك

قد ذلك  عموما فإن سبب، وجلب األموال لالقتصاد الرمسي، رقابة وتطبيق للقوانني وامتثال

وذلك من خالل جعل حركة  اقتصاد الظل نطاقتضييق على الدفع االلكرتوني  تأثريإىل  يرجع

 .وخروجهاومعلومات عن دخوهلا  اثارأاألموال تتم عرب أنظمة الكرتونية ترتك  (دوران)

 التهرب الضرييبمن حجم  تخفيضال( 05)جدول رقم 

 الرقم

الدفع االلكرتوني يف املعامالت إىل  نظام يؤدى تبين

 احلد من التهرب الضرييب من خالل:

املتوسط 

 املرجح

 رتتيبال
درجة 

 وافقةامل

اخنفاض التصرحيات الكاذبة عن الدخل الناتج عن  1

 املبيعات 

موافقة  05 4,222

حتسني جودة التدقيق الضرييب من قبل مفتشي  2 تامة 

 الضرائب 

موافقة  03 4,285

 موافقة 08 3,947 ختفيض تكاليف الرقابة اجلبائية للمكلفني 3 تامة

 متوسطة 10 3,414 حتسني جودة خدمات اإلدارة الضريبية 4

موافقة  04 4,231 إمكانية تتبع حركة األموال  5

 تامة

 الرقم

الدفع االلكرتوني يف املعامالت إىل نظام يؤدى تبين 

 احلد من االقتصاد اخلفي )الظل( من خالل:

املتوسط 

 املرجح

ترتيب 

 العوامل

درجة 

 املوافقة

 موافقة 08 3,455 احلد من الرشوة  1

 موافقة 05 4,118 من الفساد املالي واإلداري  التقليل 2

موافقة  02 4,283 وازيةالسوق امل يف لعمالت األجنبيةا ختفيض تداول 3

 متوسطة 10 3,249 تقليص حجم األنشطة غري الشرعية )كتجارة املخدرات(  4 تامة

 متوسطة 09 3,303 املساعدة على اكتشاف عمليات تبيض األموال 5

 موافقة 07 3,866 ختفيض املعامالت املزيفة واالحتيال )كتزوير العمالت( 6

موافقة  01 4,351 سابقا املصرح بهاغري زيادة عدد األنشطة  7

موافقة  03 4,237 ارتفاع حصة اشرتاكات الضمان االجتماعي 8 تامة

 موافقة 04 4,190 جلب األموال إىل االقتصاد الرمسي  9 تامة

 موافقة 06 4,071 حتسني مستوى العدالة االجتماعية بني األفراد  10

 موافقة - 3,986 املتوسط املرجح العام
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 الرقم

الدفع االلكرتوني يف املعامالت إىل  نظام يؤدى تبين

 احلد من التهرب الضرييب من خالل:

املتوسط 

 املرجح

 رتتيبال
درجة 

 وافقةامل

الضرييب )املادية، النفسية  االمتثالختفيض تكلفة  6

 والزمنية(

 متوسطة 09 3,668

 موافق  07 4,119 بني املكلفني واإلدارة الضريبية  االتصال التقليل من 7

موافقة  06 4,210 التقديرية ملوظفي الضرائب السلطةاحلد من  8

جلب املبالغ غري اخلاضعة للضريبة سابقا إىل الوعاء  9 تامة

 الضرييب

موافقة  01 4,409

موافقة  02 4,311 الضرييب لدى املكلفنيااللتزام  زيادة مستوى 10 تامة

موافقة  - 4,0816 املتوسط املرجح العام تامة

  تامة

سيؤدي  لدفع االلكرتوني يف املعامالتفعال ل نظام أن تبينيالحظ من خالل اجلدول أعاله      

جلب املبالغ غري اخلاضعة رأسها على و الضرييب،التهرب ب للعديد من النتائج االجيابية املتعلقة

وقد يكون ذلك  الضرييب لدى املكلفنيااللتزام  زيادة مستوى، للضريبة سابقا إىل الوعاء الضرييب

باإلضافة إىل بسبب شعور املتهربني بإمكانية كشف ورصد خمالفاتهم مما قد يعرضهم للعقاب، 

لدفع لاملراكز التجارية واملطاعم استخدام ن أل ،نيحتسني جودة التدقيق الضرييب من قبل املفتش

حركة األموال وذلك تتبع ، جع اجلبائي من معرفة مداخيلهم بدقةتمكن املرامثال ساإللكرتوني 

ميكن من خالله معرفة مجيع البيانات املتعلقة حبساب بنكي ارتباط التسديد االلكرتوني  بسبب

احلد ، التصرحيات الكاذبةاحلد من بدخول وخروج األموال إىل ذلك احلساب بشكل سهل جدا، 

التقليل من االتصال بني املكلفني واإلدارة الضريبية من   ،من السلطة التقديرية ملوظفي الضرائب

، وأخريا من شأن نظام الضرائب وموظفيالضرائب  شأنه تقليل الفرص املتاحة للتواطؤ بني دافعي

زيادة رضا  ؤدي إىلواليت قد تالضريبية  اخلدمةحتسني جودة الدفع االلكرتوني أن يساعد يف 

 .الطوعي املكلف، وبالتالي احتمالية زيادة التزامه

 الدفع االلكرتوني يف اجلزائر نظام( معيقات تبين 06)جدول رقم 

الر

 قم

 املعيقات
املتوس

ط 

 املرجح

رتتيال

 ب

درجة 

 وافقةامل

نقص البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات  1

 واالتصاالت 

4,303 3 

موافقة 

 تامة

 6 4,219 مقاومة املتهربني من الضرائب  2

 1 4,426 احلاجة إىل إرادة سياسية قوية 3

نقص الوعي لدى مجهور املتعاملني )عمالء، جتار  4

 ...اخل( 

4,237 5 

 7 4,202 نقص خربة اإلدارة العمومية 5

 4 4,281 غياب اإلطار القانوني والتنظيمي 6

نظام الدفع وإدارة ارتفاع تكاليف تبين  7

 االلكرتوني 

4,360 2 
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أهم يتضح من خالل اجلدول املوافقة التامة للمستجوبني على كون املعيقات املذكورة من      

رادة اإل ، حيث أتى يف املرتبة األوىل أن توفرااللكرتوني يف اجلزائرمعيقات تبين نظام الدفع 

)حيث أن العديد من السياسيني وكبار املسؤولني يناسبهم وضع التعامل  من أهم املعيقاتسياسية ال

وإدارة يليه ارتفاع تكاليف تبين ، ولعل الفضائح السياسية اليت نعيشها اليوم تؤكد ذلك النقدي

)حبيث أن مقومات ومتطلبات نظام دفع إلكرتوني تتطلب أموال ضخمة،  لكرتونينظام الدفع اال

إضافة إىل تكوين وتأهيل طاقم من العمال خاصة للمخاطر املرتبطة بالنظام االلكرتونية 

نقص البنى التحتية لتكنولوجيا ، ثم واملشاكل املصاحبة له وما تتطلبه من صيانة فائقة السرعة(

، )كعدم توفري االنرتنت يف العديد من املناطق إضافة إىل االنقطاعات( تاملعلومات واالتصاال

نقص الوعي لدى مجهور املتعاملني )عمالء، جتار ثم ، بغياب اإلطار القانوني والتنظيميمتبوعا 

 .نقص خربة اإلدارة العموميةوأخريا مقاومة املتهربني من الضرائب، ثم ...اخل(، 

 اختبار الفرضيات: -3

 اختبار الفرضية األوىل: -

H1- الدفع االلكرتوني واخنفاض حجم تبين نظام بني  اتوجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنوي

 االقتصاد اخلفي.

 ( نتائج اختبار الفرضية األوىل07جدول رقم )

 (rمعامل االرتباط ) رقم الفرضية

الداللة املعنوية 

(Sig) 

معامل التحديد 

(R2
) 

 النتيجة

 قبول 0.1505 0.025 0.388 1

 يف املبينة النتائج وتشري ،بريسون االرتباط معامل استخدامنا الفرضية هذه اختبار أجل من     

 من أقل وهو 0.025 الداللة مستوى بلغ كما ،0.388 تساوي (R) االرتباط معمل قيمة أن( 07) رقم اجلدول

تبين نظام الدفع االلكرتوني واخنفاض  معنوية داللة ذات ارتباط عالقة جود علي يدل مما 0.05

حجم االقتصاد اخلفي، وهذا يعين أن تبين نظام فعال للدفع االلكرتوني سوف خيفض من حجم 

عكسية توجد عالقة ارتباط " :بـ القائلة األوىل الفرضية قبول مت األساس وعلى االقتصاد اخلفي،

، كما بلغ معامل حجم االقتصاد اخلفي"واخنفاض تبين نظام الدفع االلكرتوني بني  اداللة معنوي

R)التحديد 
2  

حجم من التغري احلاصل يف  %15.05 الدفع االلكرتوني يفسر  مما يعين أن (0.150 =

الزيادة بأن  (Taghiyev et al, 2016)دراسة  أشارت إليهوتتفق هذه النتيجة مع االقتصاد اخلفي، 

فإن كرب  ويف املقابل الظل يف أذربيجان، يف املدفوعات اإللكرتونية ستخفض من حجم اقتصاد

  .لى تطور املدفوعات اإللكرتونيةا عينطاق اقتصاد الظل يف أذربيجان يؤثر سلب
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 اختبار الفرضية الثانية: -

H2-  واخنفاض حجم  تبين نظام الدفع االلكرتونيمعنويا بني توجد عالقة ارتباط عكسية داللة

 التهرب الضرييب.

 الثانية( نتائج اختبار الفرضية 08جدول رقم )

 (rمعامل االرتباط ) رقم الفرضية

الداللة املعنوية 

(Sig) 

معامل التحديد 

(R2
) 

 النتيجة

 قبول 0.3956 0.003 0.629 2

 بلغ كما ،0.629 تساوي  (R) االرتباط معمل قيمة أن( 08) رقم اجلدول يف املبينة النتائج تشري     

 معنوية داللة ذات عكسية ارتباط عالقة جود علي يدل مما 0.05 من أقل وهو 0.003 الداللة مستوى

وهذا يعين أنه كلما زاد عدد معامالت  التعامل بالدفع االلكرتوني وحجم التهرب الضرييب، بني

، وقد يعود سبب ذلك إىل أن التعامل حجم التهرب الضرييبالدفع االلكرتوني كلما اخنفض 

بالدفع االلكرتوني )بدال من الدفع النقدي( يتيح إلدارة الضرائب تتبع املعامالت التجارية بني 

 الفرضية قبول مت األساس هذا وعلىخمتلف األطراف، مما يساعدها يف اكتشاف املتهربني، 

 تبين نظام الدفع االلكرتونينويا بني داللة معتوجد عالقة ارتباط عكسية " :بـ القائلة الثانية

R)"، كما بلغ معامل التحديد واخنفاض حجم التهرب الضرييب
2  

تبين الدفع  مما يعين أن (0.395 =

من  %60، وتبقى نسبة %40 االلكرتوني ميكنه أن يساهم يف ختفيض حجم التهرب الضرييب حبوالي

التشريع الضرييب ، السياسي واالقتصاديأخرى مثل الوضع  حجم التهرب تتحكم فيها عوامل

  غريها.و

 اليت (Duke at al, 2012)دراسة  العديد من الدراسات على غرار تتفق هده النتيجة مع نتائج     

ونقاط البيع كبرية  (ATM)اإليرادات الضريبية الناجتة عن الصراف اآللي  ةأثبتت أن مساهم

أن النظام الضرييب  (Muturi and Kiarie, 2015)دراسة  ما توصلت إليهوتتفق أيضا مع نسبيا، 

ا على مستوى االمتثال الضرييب بني دافعي الضرائب الصغار يف يعرب شبكة االنرتنت يؤثر إجياب

أن نظام إدارة الضرائب  (Ndayisenga and Shukla, 2016)وأثبتت دراسة ، " بكينيامريومدينة "

ونظام الفواتري  (Tax Payment System)ضرييب الذي يتألف من نظام الدفع الدفع ال

يساهم يف تسديد الضرائب يف الوقت  (Electronic Billing Machine System)اإللكرتونية 

املناسب وخفض التكاليف التشغيلية لكل من موظفي الضرائب واملكلفني يف رواندا، حبيث أتاح 

، وسهل املسائلة للمكلفني تسديد ضرائبهم من موقع العمل، كما سهل هذا النظام اتصال املكلفني

اك عالقة كبرية بني نظام الربط ، وأن هناإليراداتوالتدقيق الضرييب، وزيادة ورفع مجيع 

 Maisiba and)اإللكرتوني للضرائب وفعالية حتصيل اإليرادات يف رواندا، وحسب نتائج دراسة 

Atambo, 2016)  فإن الغرض من نظام دفع الضرائب اإللكرتوني هو خفض تكلفة االمتثال وزيادة

ات تأثر صعودا، كما أدى إىل أن حتصيل اإليراد ا، حيث أشارت نتائج دراستهماإليراداتحتصيل 

، ومن جهة أخرى واالنرتنتع املبالغ من اهلاتف احملمول تقليل ثغرات الفساد عن طريق دف

أن تبين نظام الدفع اإللكرتوني له تأثري إجيابي على أداء  إىل (Okiro, 2015)خلصت دراسة 

 .''نريوبي ''حتصيل اإليرادات يف مقاطعة 
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 اختبار الفرضية الثالثة:

H3-  توجد عالقة ارتباط اجيابية داللة معنويا بني اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي واخنفاض

 حجم التهرب الضرييب.

 ثالثة( نتائج اختبار الفرضية ال09جدول رقم )

 (rمعامل االرتباط ) رقم الفرضية

الداللة املعنوية 

(Sig) 

معامل التحديد 

(R2
) 

 النتيجة

 قبول 0.2134 0.018 0.462 3

 بلغ كما ،0.462 تساوي (R) االرتباط معمل قيمة أن( 09) رقم اجلدول يف املبينة النتائج تشري    

 بني معنوية داللة ذات ارتباط عالقة جود على يدل مما 0.05 من أقل وهو 0.018 الداللة مستوى

حجم االقتصاد اخلفي وحجم التهرب الضرييب، وهذا يعين أن اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي 

يؤدي إىل اخنفاض حجم التهرب الضرييب، وتعترب هذه النتيجة منطقية ألن تراجع حجم )نسبة( 

األنشطة اخلفية يعين إما اختفائها أو حتوهلا إىل أنشطة رمسية وهو ما يتيح لإلدارة الضريبية 

 مت األساس هذا وعلىة اقتطاع الضريبة، وبالتالي حتما تراجع نسبة التهرب الضرييب، إمكاني

داللة معنويا بني اخنفاض حجم  اجيابية توجد عالقة ارتباط" :بـ القائلة ثالثةال الفرضية قبول

R)"، كما بلغ معامل التحديد االقتصاد اخلفي واخنفاض حجم التهرب الضرييب
2  

مما  (0.213 =

الضرييب، وهذا يعين أن من حجم التهرب  %21.34االقتصاد اخلفي يفسر )يتحكم يف(  أن علىدل ي

 اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي بوحدة واحدة يسوف يؤدي إىل اخنفاض حجم التهرب الضرييب بـ

ن أي جهود لتخفيض حجم االقتصاد اخلفي سوف تنعكس اجيابيا على ي فإوبالتال، 21.34%

 دراسةنتائج العديد من الدراسات ومنها تتفق هذه النتيجة مع و ،الضرييب اخنفاض حجم التهرب

(Davis and Henrekson, 2004) حجم تزيد من ل ادخل العم ارتفاع ضريبة اليت أشارت إىل أن

إىل النشاط القانوني  تحول منأن ضرائب العمل واالستهالك هلا أثر قوي على الو، اخلفيقتصاد اال

أن ضرائب  اليت توصلت إىل (Alkhdour, 2011) وتتفق أيضا مع نتائج دراسة، اخلفيالنشاط 

ائب املبيعات تعترب أسبابا القتصاد الظل يف األردن، وتتوافق مع ما توصلت إليه رالدخل وض

بأن ارتفاع كل من العبء الضرييب  (Shneider, 2007; Schneider and Enste, 2000)اتدراس

مع كثرة القيود املفروضة على سوق العمل )كحصر وحتديد ساعات  االجتماعيالضمان  واشرتاكات

 .حجم اقتصاد الظلنمو العمل( هي القوى الدافعة ل
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 نتائج وتوصيات الدراسة: -رابعا

 نتائج الدراسة: -1

 أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:     

واخنفاض كل من توجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنويا بني تبين نظام الدفع االلكرتوني  -

 .وحجم التهرب الضرييب حجم االقتصاد اخلفي
داللة معنويا بني اخنفاض حجم االقتصاد اخلفي واخنفاض حجم اجيابية توجد عالقة ارتباط  -

 التهرب الضرييب.

ؤثرة على التهرب الضرييب يف اجلزائر، ومن أكثرا العوامل لعوامل امللاألهمية النسبية ختتلف  -

بال الشعور ثم ، ةيمموسوء جودة اخلدمات واملرافق العيليه ، الفساد السياسي والرشوة انتشارتأثريا 

 .الوضع االقتصادي للمكلفنيوسوء  النظام الضرييب عدالة

احلاجة إىل إرادة سياسية قوية، ، معيقات تبين نظام الدفع االلكرتوني يف اجلزائرمن أهم  -

، نقص البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف التبين

 غياب اإلطار القانوني والتنظيمي ونقص الوعي لدى مجهور املتعاملني.

 توصيات الدراسة: -2

 :باألتيبناء على النتائج املتوصل إليها، نوصي مجيع األطراف املعنية      
عميقة، خاصة يف ما يتعلق  االنطالق يف إصالحات اقتصاديةاجلزائرية جيب على احلكومة  -

لرشوة( واإلداري بالقضاء على السوق املوازي )مثل سوق سعر الصرف(، وحماربة الفساد املالي )كا

 رفع قيود االستثمار. و )كالبريوقراطية(

تسريع التحول حنو االقتصاد الرقمي، وذلك من خالل التحول التدرجيي من معامالت الدفع  -

بواسطة النقود التقليدية إىل معامالت الدفع االلكرتوني، وذلك قد يتطلب إرادة سياسية قوية 

با ما تكون صعبة )ميكن أن تواجه ببعض املقاومة( مصحوبة بالعديد من اإلصالحات اليت غال

 وتستغرق بعض الوقت. 

، ألن ذلك من ينبغي عصرنة اإلدارة الضريبية، من خالل تبين اإلدارة االلكرتونية للضرائب -

  شأنه أن يغلق الباب أمام بعض حماوالت التهرب الضرييب.

خمتلف األطراف )عمالء،  تشجيعخمتلف طرق الدفع االلكرتوني والرتويج هلا ل توفريينبغي  -

 على استخدامها. جتار، مقاولني ومؤسسات(

ببطاقات الدفع االلكرتوني،  إجراء معامالتهم بواسطةحتفيز احملالت التجارية والشركات على  -

 ثم يف مرحلة متقدمة إجبارهم على ذلك.

اقات الدفع يف توفري األرضية الالزمة وتقديم حوافز لزيادة إقبال املستهلكني للتعامل ببط -

 مجيع مشرتياتهم كخطوة أولية لتخفيض التعامل بالنقود االلكرتونية.
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لمحالت الكربى برفض الدفع النقدي تدرجييا إلجبار العمالء على دفع مشرتياتهم لالسماح  -

 يف شكل الكرتوني. 

 حمددات الدراسة: -3

ومل تشمل بقية الواليات واليت  ،فقط ثالث واليات من مستجوبنياقتصرت هذه الدراسة على  -

من العوامل االقتصادية  خمتلفة حبكم اختالف الكثري أراء مستجوبيهاميكن أن تكون 

 .واالجتماعية، وهلذا عالقة بعدم القدرة على تعميم النتائج املتوصل إليها

 من إمكانيةمت االعتماد على أسلوب العينة امليسرة )املالئمة( يف اختيار املفردات، مما قد حيد  -

 .تعميم نتائج هذه الدراسة ما مل تنفذ دراسات أخرى تؤيد نتائجها نتائج هذه الدراسة

مت الرتكيز يف هذه الدراسة على عالقة الدفع االلكرتوني بالتهرب الضرييب، وبالتالي أي  -

راسات تعميمات على باقي الظواهر كالفساد املالي وغسيل األموال يشوبها احلذر إىل حني إجراء د

 أخرى تتطابق نتائجها أو ختتلف مع نتائج الدراسة احلالية. 

 :   البحث مستقبالاجتاهات  -4

، فإن االستبيان كأداة جلمع البيانات األوليةيف الوقت الذي اقتصرت فيه الدراسة احلالية على      

 ،يكون أمرا ضرورياقد ومن خالل دراسات قياسية  باالعتماد على البيانات الكميةمواصلة البحث 

ركزت على لية قد يضاف إىل ذلك أن الدراسة احلا، ر مشولية ودقةوذلك لتوفري دليال علميا أكث

مقتصرة على هذا ، وبالتالي فإن أي تعميمات للنتائج املتوصل إليها ستكون األنشطة املشروعة

ميكن أن يشكل معرفة لألنشطة غري املشروعة ، وهلذا فإن مزيدا من الدراسات األنشطةالنوع من 

قياس وأخريا فإن جمال البحث ال يزال خصبا ألحباث أخرى ك، تراكمية يف هذا اجملال البحثي

حجم االقتصاد اخلفي وحجم التهرب الضرييب، قياس أثر الدفع االلكرتوني على حجم التهرب 

يف  ياساتصانعي السأن يساعد  ذلك نمن شأ ألنمن ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة الدخل، 

 . احلد من تنامي هذه الظواهرتستجيب فعال ملتطلبات  اسرتاتيجياتإعداد 
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