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 ستخلص:م

ى تحديد أثر تبني نظام الدفع االلكتروني على تخفيض حجم كل الدراسة إل هذه هدفت       

االعتماد على عينة  القتصاد الخفي والتهرب الضريبي في الجزائر، ولتحقيق ذلك تممن ا

ة من خبراء االقتصاد واملحاسبة، األساتذة الجامعيين وموظفي مفرد 42ميسرة مشكلة من 

الضرائب وبعض املكلفين بالضريبة، أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط عكسية دالة 

دفع االلكتروني وانخفاض كل من حجم االقتصاد الخفي وحجم معنويا بين تبني نظام ال

التهرب الضريبي، كما تبين وجود عالقة ايجابية دالة معنويا بين انخفاض حجم االقتصاد 

الخفي وحجم التهرب الضريبي، وفي األخير أوصت الدراسة الحكومة بضرورة اإلسراع في تبني 

ادية عميقة للحد من اقتصاد الظل وكبح نظام الدفع االلكتروني وإجراء إصالحات اقتص

 التهرب الضريبي.

 الكلمات الدالة: الدفع االلكتروني، اقتصاد الظل، التهرب الضريبي، الجزائر.
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 متهيد

صاحب ظهور التجارة االلكترونية العديد من املخاوف املرتبطة بآليات فرض      

تحدي حقيقي للحكومات في الدول  الضرائب على املنتجات الرقمية، وقد شكل ذلك

املتقدمة، أما بالنسبة ملعظم البلدان النامية العالقة في الفجوة الرقمية فإن مثل 

هذه القضايا لم تطرح أي مشكلة، وفي املقابل جلب التقدم التكنولوجي أساليب 

جديدة للدفع سميت بأنظمة الدفع االلكتروني، هذه األنظمة ليست فقط مريحة 

ها، ولكنها تلعب دورا هاما في تحفيز النمو االقتصادي للعديد من دول ملستخدمي

 (.Zandi et al, 2016العالم )

القتصاد الخفي إلى العديد من اآلثار السلبية، فوفقا من جهة أخرى يؤدي توسع ا     

يؤثر اقتصاديا على الصحة املالية للدولة، أما اجتماعيا فإنه  (Mara, 2011)لدراسة 

انتشار بعض الظواهر االجتماعية كالفساد، الجرائم، املخدرات، غسيل يرتبط ب

األموال، استغالل اليد العاملة، انتهاكات حقوق اإلنسان والتلوث البيئي، أما سياسيا 

 فإنه يعطي مؤشرات وإشارات كاذبة لصناع القرار.

املتقدمة  وتعتبر ضرائب الدخل مصدر مهم لإليرادات الضريبية في كل من البلدان     

(، إال أن حجم تلك اإليرادات في بلد ما Teera and Hudson, 2004والبلدان النامية )

 ,Eshagيعتمد على مدى استعداد دافعي الضرائب لالمتثال لقانون الضرائب )

 (، في الجزائر تشكل اإليرادات البترولية املصدر الرئيس ي لإليرادات.1983

ريبي باهتمام كبير من قبل الباحثين ومؤسسات عمليا حظي موضوع التهرب الض     

(، حيث Mehrara & Farahani, 2016صنع السياسات على مدى العقود املاضية )

يشكل السماح باستمرار هذه الظاهرة واتساع دائرتها تهديد حقيقي للبلدان املعتمدة 

بشكل أساس ي على املداخيل النفطية، وعلى هذا األساس تشكل مسألة التهرب 

 ضريبي مشكلة حقيقية للحكومة الجزائرية.ال
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 اإلطار العام للدراسة –أوال 

 مشكلة الدراسة: -1

بات االقتصاد الخفي ينخر في اقتصاديات البلدان بصفة عامة والبلدان النامية      

على وجه الخصوص، واتسعت دائرته لتمس جل القطاعات االقتصادية تقريبا، كما 

الحكومات مليارات من العائدات سنويا، مما أحدث  أصبح التهرب الضريبي يكلف

عجزا في ميزانيات العديد من تلك الحكومات، وقد يعود سبب ذلك لعدم قدرة 

حكومات تلك البلدان على اتخاذ خطوات عملية نحو إصالحات اقتصادية حقيقية 

حبها مبنية على اقتصاد املعرفة الذي يرتكز في جوهره على تكنولوجيا االتصال وما صا

 من مفاهيم حديثة.

( فإن تأثير املدفوعات Madzharova, 2014وعلى هذا األساس ووفقا لـ )     

االلكترونية على االلتزام الضريبي يبقى مسألة غير مستكشفة إلى حد كبير، وعليه 

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول أثر تبني الدفع االلكتروني على الحد من حجم 

 التهرب الضريبي في الجزائر.اقتصاد الظل وحجم 

 وتندرج تحت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 للعوامل املؤثرة على التهرب الضريبي في الجزائر؟هل تختلف األهمية النسبية  -

بين تبني نظام الدفع االلكتروني وانخفاض  اهل توجد عالقة ارتباط داللة معنوي -

 حجم االقتصاد الخفي؟.

عالقة ارتباط داللة معنويا بين تبني نظام الدفع االلكتروني وانخفاض  هل توجد -

 حجم التهرب الضريبي؟.

هل توجد عالقة ارتباط داللة معنويا بين انخفاض حجم االقتصاد الخفي  - 

 وانخفاض حجم التهرب الضريبي؟.

 أهداف الدراسة: -2
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 نهدف من هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:

 .للعوامل املؤثرة على التهرب الضريبي في الجزائرنسبية تحديد األهمية ال -

طبيعة العالقة بين الدفع االلكتروني واالقتصاد الخفي والتهرب الضريبي في  تحديد -

 الجزائر.

في الجزائر، والتي  تقديم بعض التوصيات للجهات املعنية بمكافحة التهرب الضريبي -

 الة.قد تفيدهم في عملية إعداد إستراتيجيات فع

 أهمية الدراسة: -3

تنبع أهمية الدراسة وبشكل رئيس ي من تفاقم حجم اقتصاد الخفي وما صاحبه     

من توسع دائرة التهرب الضريبي، كما تستمد الدراسة أهميتها من أهمية اإليرادات 

باعتبارها أداة من أدوات تمويل الضريبة ومن الدور الذي يمكن أن تلعبه ، الضريبية

في تحسين إدراك اإلدارة  لة، كما يتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسةخزينة الدو 

الضريبية لعدم التزام الكثير من املكلفين بتسديد مستحقاتهم الضريبية، وعلى هذا 

 األساس نسعى إلى تقديم عالج تدريجي وفعال ملشكلة التهرب الضريبي.

 فرضيات ومنوذج الدراسة: -4 

H1- بين تبني نظام الدفع االلكتروني  اة داللة معنويتوجد عالقة ارتباط عكسي

 وانخفاض حجم االقتصاد الخفي.

H2-  توجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنويا بين تبني نظام الدفع االلكتروني

 وانخفاض حجم التهرب الضريبي.

 H3-  توجد عالقة ارتباط ايجابية داللة معنويا بين انخفاض حجم االقتصاد

 حجم التهرب الضريبي.الخفي وانخفاض 

 وفيما يلي النموذج املقترح للدراسة:
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 ( نموذج الدراسة املقترح1شكل رقم )

 جمتمع وعينة الدراسة: -5

نتيجة لعدم توفر معطيات كمية تم اللجوء إلى استخدام االستبيان كأداة لجمع     

يتكون  البيانات األولية، وبالنظر إلى طبيعة املوضوع املدروس قرر الباحثين أن

مجتمع الدراسة من عدة شرائح شملت خبراء االقتصاد، أساتذة جامعيين، موظفي 

الضرائب ومن بعض املكلفين في بعض واليات الوسط )املدية، البليدة والجزائر 

العاصمة(، ونظرا لصعوبة االتصال والوصول إلى كل املفردات بسبب قيود التكلفة 

مفردة، حيث تم توزيع  60ة( حجمها والوقت، تم اختيار عينة مالئمة )ميسر 

استمارات االستقصاء مباشرة إلى املعنيين وعن طريق االيميل في الفترة املمتدة من 

استمارة، تم  46، وقد بلغ عدد االستمارات املسترجعة 2017سبتمبر  05أوت إلى  15

لتحليل إقصاء أربع استمارات لعدم استيفائها ملتطلبات الدراسة، وبالتالي تم إجراء ا

 استمارة. 42على 

 أداة الدراسة: -6

لجأ الباحثين إلى االستقصاء لجمع البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية، وذلك      

باالعتماد على استمارة استقصاء تم إعدادها في ضوء ما توصلت إليه الدراسات 

ملت السابقة من نتائج وبناءا على مقاييس مستخدمة في هذه الدراسات، وقد ش

H3 

H2 

H1 

 الدفع  االلكتروني

انخفاض حجم االقتصاد 
 الخفي

التهرب انخفاض حجم 
 الضريبي
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االستبانة أربعة محاور، حيث خصص املحور األول ملعرفة بعض خصائص مفردات 

عينة الدراسة، أما املحور الثاني فقد خصص لتحديد العوامل املؤثرة على سلوك 

التهرب الضريبي في الجزائر، في حين خصص املحور الثالث لقياس متغيرات الدراسة 

خفي والتهرب الضريبي(، كما خصص املحور الثالثة )الدفع االلكتروني، االقتصاد ال

تصميم استمارة  الرابع ملعرفة معوقات تبني الدفع االلكتروني في الجزائر، وقد تم

استبان بالشكل املناسب ألهداف وفرضيات الدراسة، من خالل االعتماد على 

دراسات سابقة، كما تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس أبعاد ومتغيرات 

 ( ملوافق تماما(.5( لغير موافق إطالقا )1ة ))الدراس

 صدق وثبات أداة القياس: -7

تم التأكد من صدق أداة القياس بعرض االستبيان على اثنين من املختصين      

للحكم على محتوى األسئلة ومدى مالءمتها وشموليتها للموضوع املبحوث، وبغرض 

ثم توزيع خمس استمارات على  التأكد من فهم مفردات العينة ألسئلة االستبيان

مفردات العينة، حيث قمنا بإعادة صياغة بعض األسئلة إلزالة الغموض الذي أنتاب 

بعضها، كما اعتمدنا على معامل ألفا كرونباخ للتأكد من صالحية املقاييس، وقد 

%، وتعتبر هذه القيمة كافية للحكم على وجود االتساق 78.3بلغت قيمة هذا املعامل 

ي لعبارات االستبيان وتحقيق شرط االعتمادية على املقاييس املستخدمة كونها الداخل

% املتعارف عليها، وهذا يعني أن املقاييس تتمتع بدالالت ثابتة 60تتجاوز نسبة 

 ومقبولة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -ثانيا

 اإلطار املفاهيمي لالقتصاد اخلفي: -1

ميع األنشطة غير املدرجة بالحسابات الوطنية فهي يقصد باالقتصاد الخفي ج     

أنشطة بعيدة عن القنوات االقتصادية الرسمية وبعيدة أيضا عن الرقابة واإلدارة 

االقتصادية للدول، ويمكن أن تكون أنشطة مشروعة أو أنشطة غير مشروعة 

(Schneider, 1986ما يعاب على هذا التعريف أنه دمج األنشطة غير املشروعة ،) 

)كتجارة املخدرات( ضمن االقتصاد الخفي، وعلى هذا األساس نقصد في مضمون 
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هذه الدراسة باالقتصاد الخفي: "كل األنشطة املشروعة وغير املسجلة والتي ال تتنافى 

ممارستها مع أي قوانين أو لوائح تنظيمية"، أي األنشطة ال تشكل ممارستها في حالة 

 تسجيلها أي تعد على القوانين. 

ومن أشكال األنشطة املشروعة لالقتصاد الخفي املنتشرة في الجزائر، تجارة      

العمالت، إيجار السكنات، جميع األنشطة الحرفية غير املسجلة )كالخياطة(، ورشات 

الصناعية املخفية )كصناعة الجلود وصناعة األحذية(، الباعة املتجولون )كالخضر، 

لخصوصية، نقل األشخاص والبضائع غير بعض مواد التنظيف(، دروس التعليم ا

 املرخص به، أنشطة تقليد املنتجات...الخ.

في الجزائر، ال توجد إحصائيات رسمية حديثة عن حجم االقتصاد الخفي وحجم      

بـ  2015التهرب الضريبي، فقد قدرها الوزير األول السابق عبد املالك سالل في سنة 

( فقد قدرت أن املتوسط السنوي لنسبة 2012، مليار دوالر، أما دراسة )بودالل 37

%، 25حوالي  2010إلى  1970الدخل الخفي إلى الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 

وعليه يتضح من خالل هذه التقديرات ارتفاع حجم اقتصاد الخفي، ولنا أن نتساءل 

. ومن عن أثارة السلبية على جميع املستويات االقتصادية واالجتماعية والتنموية

أسباب تنامي االقتصاد الخفي: الضرائب، البيروقراطية والفساد اإلداري، وجود 

قوانين مانعة ألنشطة معينة، انخفاض مستوى الدخل، ضعف كفاءة املؤسسات 

 (.2012الحكومية )بودالل، 

عمليا قد تستوفي بعض األنشطة الشروط االقتصادية والقانونية ومع ذلك يتم      

اب للعديد من األسباب منها تجنب دفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة إخفائها لألسب

املضافة وأي ضرائب أخرى، تفادي دفع اشتراكات الضمان االجتماعي، تجنب 

االضطرار إلى الوفاء بالتزامات قانونية معينة )مثل الحد األدنى لألجور، الحد األقص ى 

ارية، وعلى هذا األساس يمكن لساعات العمل(، تجنب االمتثال لبعض اإلجراءات اإلد

مالحظة أن أي تدابير حكومية لتقليص حجم األنشطة الخفية سوف ينعكس ايجابيا 

على باقي املجاالت األخرى كاإليرادات الضريبية، الضمان االجتماعي، حقوق العمال 

 وغيرها.



 التهرب الضريبيأثر تبني نظام الدفع اإللكتروني على الحد من . مولوج ... ]وأخ[ كمال د.

 

 
 م2018أكتوبر ، 2، ع5مج              96          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

 التهرب الضرييب: -2

لتي يستخدمها األفراد يشير التهرب الضريبي إلى جميع الطرق غير القانونية ا     

، ويعني ذلك لجوء (Mehrara & Farahani, 2016, p. 44)لتجنب دفع الضرائب 

املكلف إلى استعمال طرق وأساليب احتيالية وتدليسية قصد التخلص من دفع 

الضريبة املفروضة عليه كليا أو جزئيا، وتجدر اإلشارة أن دراستنا ستخصص لهذا 

 ,Martinezلتجنب الضريبي والذي يقصد به حسب )النوع، وال تهتم بما يعرف با

1984, p. 13 فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الضريبي، وذلك من خالل )

 استغالل الثغرات القانونية املتوفرة. 

في الواقع، تواجه الحكومات تحديات كبيرة في تحصيل اإليرادات الضريبية مما     

 & Maisibaب جمعه من إيرادات وما يجمع فعليا )أدى إلى وجود فجوة بين ما يج

Atambo, 2016( وفي هذا الصدد أشارت دراسة ،)Mehrara & Farahani, 2016 أن )

زيادة معدل الضريبة يزيد من احتمال التهرب الضريبي وأن التهرب الضريبي يؤدي إلى 

وضع  عدم االستقرار االقتصادي، كما أن زيادة العائدات الضريبية يقود إلى

لعامل السياس ي ( أن ل2016دراسة )بلعوجة وتوزالة،  اقتصادي أفضل، كما توصلت

تأثير كبير على سلوك التزام املكلف بدفع الضريبة في الجزائر، بحيث كلما حضيت 

العوامل السياسية بالقبول واالقتناع والرضا من طرف املكلفين وكان أداء الدولة 

عكس ذلك إيجابا على سلوكهم تجاه الضريبة جيدا ورشيدا في املجتمع، كلما ان

 والتزامهم بأدائها وعدم التفكير في التملص منها، والعكس صحيح.

( يؤثر إدراك دافعي الضرائب لعدالة النظام Ho & Wong, 2008ووفقا لـ )     

الضريبي على سلوك االلتزام الضريبي، ومع ذلك األدب النظري حول التهرب الضريبي 

عملية في البلدان الصناعية تبين أنه مع وجود مزيج مناسب من العقوبات والنتائج ال

املفروضة وهيكل ضريبي معقول يمكن تخفيض التهرب الضريبي إلى مستوى منخفض 

 (.  Mehrara & Farahani, 2016جدا )
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 الدفع االلكرتوني: -3

أنه "أية نظام الدفع اإللكتروني ب يعرف(Nzaro & Magidi, 2014, p.45) حسب      

وسيلة تستخدم للدفع باستخدام شبكة إلكترونية، ومؤخرا قد ظهرت العديد من 

خدمات الدفع الجديدة التي تعتمد على االبتكارات التكنولوجية مثل البطاقات 

يمكن تعريف الدفع االلكتروني بأنه: عملية التحويل الرقمي والهاتف واإلنترنت"، كما 

اإلدارات العمومية، املؤسسات، العمال، املحالت لألموال من طرف إلى طرف أخر )

% من النقود في 50فإن أكثر من  (Rogoff, 2014التجارية واملستهلكين(، وفقا لـ )

توصلت العديد من الدراسات إلى وجود معظم الدول تستخدم إلخفاء املعامالت، كما 

.Zandi Hasan et al ;2012عالقة ايجابية بين بطاقات الدفع والنشاط االقتصادي )

et al. 2013.) 

ميدانيا انطلقت العديد من الدول مثل الواليات املتحدة وتركيا في تنفيذ سياسات      

(، Madzharova, 2014تستخدم املدفوعات االلكترونية كأداة ملراقبة الضرائب )

( فإن توفير نظام آلي لجمع األموال من شأنه أن يوفر الراحة، Bobek, 1997وفقا لـ )و 

املوثوقية، الوقت والتكلفة لكل من اإلدارة الضريبية ودافعي الضرائب، وفي هذا 

الدفع االلكتروني يتيح للحكومات قدرة أن  (Zandi et al, 2016) اإلطار أشارت دراسة

أكبر على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية عن طريق التخفيض من عدد املعامالت 

  غير املصرح بها في االقتصاد الخفي.

عمليا هناك حاجة ماسة إلى تطوير نظم الكترونية من شأنها الوصول إلى مصادر      

املعلومات الخارجية، كالحجوزات )مثل الفنادق وشركات النقل(، املعامالت املصرفية 

ومعامالت الصرف األجنبي، معامالت األوراق املالية، واملعامالت الكبيرة كالعقارات 

(، كما تجدر اإلشارة بضرورة تطوير إدارة Maisiba & Atambo, 2016والسيارات )

الضرائب لنظام الكتروني يساعد في إرسال تلك البيانات بشكل تلقائي ألغراض 

 االمتثال والتدقيق، مما يمكن من رفع االلتزام الطوعي بشكل فعال.

( ال يزال معظم دافعي الضرائب في Maisiba & Atambo, 2016وفقا لدراسة )    

يجدون صعوبة في استخدام النظام الضريبي االلكتروني خاصة فيما يتعلق  كينيا
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بسهولة الوصول، ضعف االنترنت، نقص املعرفة الحاسوبية وضعف أنظمة إمدادات 

 الطاقة.

إن نقص املعلومات لدى اإلدارة الضريبية يعتبر مشكلة واسعة االنتشار في كل      

مالت الدفع االلكتروني على كل التعامالت الدول تقريبا، وعليه نعتقد أن فرض معا

التجارية )املحالت التجارية واألكشاك، املطاعم والفنادق، األطباء واملحامين ...الخ( 

من شأنه جلب املبالغ غير الخاضعة للضريبة سابقا إلى الوعاء الضريبي، كما يتوقع 

 اد الخفي.أن تحد بشكل كبير من التعامالت غير الشرعية املنتشرة في االقتص

فيما يلي أبرز الثمار التي جنتها بعض البلدان جراء تبني تكنولوجيا تسجيل      

 (:OECD, 2017, p. 12البيانات االلكترونية )

مليار دوالر كندي  1.2تم استرداد  2016مارس  31في مدينة كيبك الكندية، في      

بيعات في صناعة مليون أورو( من الضرائب بعد إدخال أجهزة تسجيل امل 822)

مليار  2.1سيصل هذا املبلغ إلى   2018/2019املطاعم، وتشير التوقعات أنه بحلول 

 دوالر كندي.

في هنغاريا، تم تركيب عدادات )مسجالت( نقدية الكترونية مع وحدة الرقابة      

الضريبية، وبعد السنة األولى من التشغيل ارتفعت إيرادات الضريبة على القيمة 

% في القطاعات املعنية، وقد تجاوزت اإليرادات التكاليف 15بنسبة  املضافة

اإلجمالية ملشروع إدخال النظم الجديدة، أما في روندا فقد أدخلت العدادات 

على زادت ضريبة القيمة املضافة املحصلة  2015، وفي 2013االلكترونية في مارس 

 %.20بـ  املبيعات 

عداد )مسجل( نقدي بوحدة  135000صل يت 2010وفي السويد، ومنذ عام      

املراقبة الضريبية، ويشمل ذلك جميع الشركات التي تبيع السلع والخدمات نقدا، وقد 

مليون أورو  300قدرت زيادة ضريبة القيمة املضافة وعائدات ضريبة الدخل بنحو 

فضل سنويا منذ تشغيل هذا املشروع، كما أدى هذا التشريع إلى اتخاذ تدابير رقابية أ

 ملصلحة الضرائب السويدية.
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 الدراسات السابقة: -4

 فيما يلي أهم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دراستنا:     

( للتحقيق في أثر Hondroyiannis & Papaoikonomou, 2017هدفت دراسة )     

وقد بطاقات الدفع االلكتروني على أداء إيرادات ضريبة القيمة املضافة في اليونان، 

% يرفع في اإليرادات بما 1أشارت النتائج إلى أن زيادة حصة بطاقات الدفع بنسبة 

% من خالل زيادة االمتثال، كما تبين أن خفض معدل ضريبة القيمة املضافة 1يقرب 

يمكن أن يؤدي إلى مكاسب في اإليرادات، وأن التعامل عن طريق بطاقات الدفع يسهل 

( إلى وجود Immordino & Russo, 2016ت دراسة )كما توصلاملعامالت الضريبية، 

عالقة سلبية بين التهرب من ضريبة القيمة املضافة والدفع/التسديد عن طريق 

بطاقات الدفع االلكتروني، وأن املعامالت النقدية االلكترونية تعيق التهرب الضريبي 

 ألنها تسهل عملية تتبع أثر تلك املعامالت.

( إلى أن النظام اليدوي Alake & Olatunji, 2017دراسة )من جهة أخرى أشارت      

لإلدارة الضريبية غير فعال على اإلطالق ويمكن أن تساعد على التهرب من الضرائب 

وتجنبها، كما تبين أن تبني اإلدارة الضريبية للضرائب االلكترونية سوف يقلل كثيرا 

ة إلى ذلك توصلت أيضا من حاالت التهرب والتجنب الضريبي في نيجيريا، باإلضاف

( إلى تأثير كل من التأهيل العلمي الجيد، الخبرة الطويلة في مجال 2010دراسة )رلى، 

الفحـص الضريبي، عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق، التخصص العلمي 

على مدى التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في مجال الحد من 

تهرب الضريبي، وفي حدود علمنا لم تتطرق أي دراسة علمية والكشف عن حاالت ال

للموضوع املدروس في الجزائر، مما يشكل فجوة بحثية تسعى الدراسة الحالية 

 لسدها. 

 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية -ثالثا

وذلك  (SPSS)لقد تم االعتماد على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية املوزونة، كما تم استخدام ب
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استخدام معامل االرتباط بيرسون لقياس طبيعة العالقة بين املتغيرات الثالثة 

 للدراسة. 

 وصف مفردات عينة الدراسة: -1

 ( خصائص مفردات عينة الدراسة1جدول )

 النسبة العدد الفئات املتغيرات

 املستوى 

 التعلمي

 %19,05 08 نوي وأقلتا

 %54,76 23 جامعي

 %26,19 11 دراسات عليا

 %100 42 املجموع

 الوظيفة

 9,52% 04 خبير اقتصادي/محاسبي

 30,95% 13 أستاذ جامعي

 23,81% 10 موظف ضرائب

 35,71% 15 مكلف بالضريبة 

 %100 42 املجموع

 26,19 ى الجامعي، في حين% من ذوي املستو 54,76يتضح من خالل الجدول أن      

% من ذوي الدراسات العليا، في حين ال تتجاوز نسبة من ال يتعدى مستواهم 

من املستجوبين من املكلفين بدفع  %35,71 %، في املقابل19,05التعيلمي "ثانوي" 

 % من موظفي الضرائب وأخيرا 23,81 % من أساتذة االقتصاد،30,95 الضريبة،

 د واملحاسبة.% من خبراء االقتصا9,52
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 نتائج التحليل الوصفي إلجابات مفردات عينة الدراسة: -2

 ( العوامل املؤثرة على سلوك التهرب الضريبي في الجزائر02جدول رقم )

تشير نتائج الجدول أعاله إلى تأثر سلوك التهرب الضريبي بالعديد من العوامل، في      

مقدمتها انتشار الفساد السياس ي وما يرتبط به من فساد مالي وإداري وتفش ي ظاهرة 

الرشوة وكثرة فضائح املسؤولين، يليه تدهور جودة الخدمات واملرافق العمومية 

)كالصحة والتعليم ...الخ( وحالة الطرق، متبوع بشعور املكلفين بال عدالة النظام 

ثم  )عدالة توزيع العبء الضريبي، عدالة اإلجراءات والعدالة الجزائية(،الضريبي 

معدالت الضرائب، في حين تعتبر املعتقدات الوضع االقتصادي للمكلفين وارتفاع 

األخالقية والدينية والثقافة الضريبية ووعي املكلفين من العوامل املتوسطة التأثير 

 على سلوك التهرب. 

 

 

 

 

 العوامل الرقم
املتوسط 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 العوامل

درجة 

 التأثير

الشعور بال عدالة النظام  1

 الضريبي

 قوي  03 0,772 3,815

سوء جودة الخدمات واملرافق  2

العمومية )الصحة والتعليم 

 ...الخ(

قوي  02 0,836 4,286

املعتقدات األخالقية والدينية  3 جدا

 للمكلفين

 متوسط 07 0,910 3,134

 متوسط 06 0,645 3,328 الثقافة الضريبية ووعي املكلفين 4

انتشار الفساد السياس ي  5

 والرشوة 

وي ق 01 0,880 4,450

 قوي  05 0,704 3.577 ارتفاع معدالت الضرائب 6 جدا

 قوي  04 0,633 3,692 الوضع االقتصادي للمكلفين  7
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 ( تبني نظام الدفع االلكتروني 03جدول رقم )

يتضح من خالل الجدول أعاله أن تبني نظام فعال للدفع االلكتروني في املعامالت      

سوف يؤدي إلى العديد من النتائج االيجابية وفي مقدمتها سهولة وسرعة الوفاء 

ها بااللتزامات املالية، تعزيز االمتثال للقوانين املحاسبية والضريبية املعمول ب

وتخفيض تكلفة املعامالت )مثل اإلعفاء من بعض الرسوم كإجراء تشجيعي لزيادة 

التعامل بوسائل الدفع االلكتروني(، باإلضافة إلى إمكانية الحد من محاوالت 

االختالس والتدليس، زيادة مستوى الشفافية في املعامالت التجارية، املساهمة في 

، الحد من التقارير املالية االحتيالية ومن الحد من تداول النقد الذي يصعب رقابته

األخطاء، وبصفة عامة قد يعود ذلك إلى الخصائص الفريدة التي يتميز بها الدفع 

 االلكتروني ال سيما فيما يخص إمكانية تتبع حركة األموال.

 

 

يؤدى تبني نظام الدفع االلكتروني في املعامالت  الرقم

 إلى:

املتوسط 

 املرجح
درجة  ب الترتي

 املوافقة

موافقة  01 4,381 سهولة وسرعة الوفاء بااللتزامات املالية 1

 موافقة 04 4,190 الحد من محاوالت االختالس والتدليس 2 تامة

تعزيز االمتثال للقوانين املحاسبية والضريبية  3

 املعمول بها

موافقة  02 4,251

الحد من األخطاء )التسجيل والحساب  4 تامة

 وغيرها(

 موافقة 08 4,023

 موافقة 07 4,071 الحد من التقارير املالية االحتيالية 5

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

موافقة  03 4,213 تخفيض تكلفة املعامالت 7

املساهمة في الحد من تداول النقد الذي  8 تامة

 يصعب رقابته

 موافقة 06 4,142

 موافقة - 4,179 املرجح العام  املتوسط
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 ( التخفيض من حجم االقتصاد الخفي04جدول رقم )

 

ني نظام فعال للدفع االلكتروني في املعامالت يتضح من خالل الجدول أعاله أن تب     

سوف يؤدي إلى العديد من الثمار االقتصادية، وذلك عن طريق التخفيف من حجم 

وحدة االقتصاد الخفي، ومن أهم الثمار ارتفاع عدد األنشطة املصرح بها والتي كانت 

يادة حصة غير مسجلة سابقا، تخفيض تداول العمالت األجنبية في السوق املوازية، ز 

اشتراكات الضمان االجتماعي ويكون ذلك كانعكاس الرتفاع معدل األنشطة املصرح 

بها، وبالتالي تسجيل أنشطة جديدة وما يتبعه من رقابة وتطبيق للقوانين وامتثال، 

جلب األموال لالقتصاد الرسمي، وعموما فإن سبب ذلك قد يرجع إلى تأثير الدفع 

يؤدى تبني نظام الدفع االلكتروني في  الرقم

املعامالت إلى الحد من االقتصاد الخفي 

 )الظل( من خالل:

املتوسط 

 املرجح

ترتيب 

 العوامل

درجة 

 املوافقة

 موافقة 08 3,455 الحد من الرشوة  1

 موافقة 05 4,118 التقليل من الفساد املالي واإلداري  2

تخفيض تداول العمالت األجنبية في السوق  3

 املوازية

موافقة  02 4,283

تقليص حجم األنشطة غير الشرعية  4 تامة

 )كتجارة املخدرات( 

 متوسطة 10 3,249

املساعدة على اكتشاف عمليات تبيض  5

 األموال

 متوسطة 09 3,303

تخفيض املعامالت املزيفة واالحتيال  6

 )كتزوير العمالت(

 موافقة 07 3,866

موافقة  01 4,351 زيادة عدد األنشطة غير املصرح بها سابقا 7

موافقة  03 4,237 ارتفاع حصة اشتراكات الضمان االجتماعي 8 امةت

 موافقة 04 4,190 جلب األموال إلى االقتصاد الرسمي  9 تامة

تحسين مستوى العدالة االجتماعية بين  10

 األفراد 

 موافقة 06 4,071

 موافقة - 3,986 املتوسط املرجح العام
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قتصاد الظل وذلك من خالل جعل حركة )دوران( تضييق نطاق اااللكتروني على 

 األموال تتم عبر أنظمة الكترونية تترك أثارا ومعلومات عن دخولها وخروجها.

 التهرب الضريبي( التخفيض من حجم 05جدول رقم )

 

أعاله أن تبني نظام فعال للدفع االلكتروني في املعامالت يالحظ من خالل الجدول      

جلب سيؤدي للعديد من النتائج االيجابية املتعلقة بالتهرب الضريبي، وعلى رأسها 

االلتزام  زيادة مستوى ، املبالغ غير الخاضعة للضريبة سابقا إلى الوعاء الضريبي

ن بإمكانية كشف ورصد وقد يكون ذلك بسبب شعور املتهربي الضريبي لدى املكلفين

مخالفاتهم مما قد يعرضهم للعقاب، باإلضافة إلى تحسين جودة التدقيق الضريبي 

من قبل املفتشين، ألن استخدام املراكز التجارية واملطاعم للدفع اإللكتروني مثال 

يؤدى تبني نظام الدفع االلكتروني في  الرقم

املعامالت إلى الحد من التهرب الضريبي 

 من خالل:

املتوسط 

 جحاملر 
درجة  الترتيب

 املوافقة

انخفاض التصريحات الكاذبة عن الدخل  1

 الناتج عن املبيعات 

موافقة  05 4,222

تحسين جودة التدقيق الضريبي من قبل  2 تامة 

 مفتش ي الضرائب 

موافقة  03 4,285

 موافقة 08 3,947 تخفيض تكاليف الرقابة الجبائية للمكلفين 3 تامة

 متوسطة 10 3,414 إلدارة الضريبيةتحسين جودة خدمات ا 4

موافقة  04 4,231 إمكانية تتبع حركة األموال  5

الضريبي )املادية،  االمتثالتخفيض تكلفة  6 تامة

 النفسية والزمنية(

 متوسطة 09 3,668

التقليل من االتصال بين املكلفين واإلدارة  7

 الضريبية 

 موافق  07 4,119

ملوظفي  الحد من السلطة التقديرية 8

 الضرائب

موافقة  06 4,210

جلب املبالغ غير الخاضعة للضريبة سابقا  9 تامة

 إلى الوعاء الضريبي

موافقة  01 4,409

موافقة  02 4,311 الضريبي لدى املكلفينااللتزام  زيادة مستوى  10 تامة

موافقة  - 4,0816 املتوسط املرجح العام تامة

 تامة
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ستمكن املراجع الجبائي من معرفة مداخيلهم بدقة، تتبع حركة األموال وذلك بسبب 

د االلكتروني بحساب بنكي يمكن من خالله معرفة جميع البيانات ارتباط التسدي

املتعلقة بدخول وخروج األموال إلى ذلك الحساب بشكل سهل جدا، الحد من 

التصريحات الكاذبة، الحد من السلطة التقديرية ملوظفي الضرائب،  التقليل من 

ملتاحة للتواطؤ بين االتصال بين املكلفين واإلدارة الضريبية من شأنه تقليل الفرص ا

دافعي الضرائب وموظفي الضرائب، وأخيرا من شأن نظام الدفع االلكتروني أن 

يساعد في تحسين جودة الخدمة الضريبية والتي قد تؤدي إلى زيادة رضا املكلف، 

 وبالتالي احتمالية زيادة التزامه الطوعي.

 ئر( معيقات تبني نظام الدفع االلكتروني في الجزا06جدول رقم )

يتضح من خالل الجدول املوافقة التامة للمستجوبين على كون املعيقات      

تبني نظام الدفع االلكتروني في الجزائر، حيث أتى في املرتبة معيقات املذكورة من أهم 

رادة السياسية من أهم املعيقات )حيث أن العديد من السياسيين األولى أن توفر اإل 

وكبار املسؤولين يناسبهم وضع التعامل النقدي ولعل الفضائح السياسية التي نعيشها 

ة نظام الدفع االلكتروني )بحيث أن اليوم تؤكد ذلك، يليه ارتفاع تكاليف تبني وإدار 

مقومات ومتطلبات نظام دفع إلكتروني تتطلب أموال ضخمة، إضافة إلى تكوين 

املتوسط  املعيقات الرقم

 املرجح
درجة  الترتيب

 املوافقة

نقص البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات  1

 واالتصاالت 

4,303 3 

موافقة 

 تامة

 6 4,219 مقاومة املتهربين من الضرائب  2

 1 4,426 الحاجة إلى إرادة سياسية قوية 3

نقص الوعي لدى جمهور املتعاملين )عمالء،  4

 ار ...الخ( تج

4,237 5 

 7 4,202 نقص خبرة اإلدارة العمومية 5

 4 4,281 غياب اإلطار القانوني والتنظيمي 6

ارتفاع تكاليف تبني وإدارة نظام الدفع  7

 االلكتروني 

4,360 2 
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وتأهيل طاقم من العمال خاصة للمخاطر املرتبطة بالنظام االلكترونية واملشاكل 

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

علومات واالتصاالت )كعدم توفير االنترنت في العديد من املناطق لتكنولوجيا امل

إضافة إلى االنقطاعات(، متبوعا بغياب اإلطار القانوني والتنظيمي، ثم نقص الوعي 

لدى جمهور املتعاملين )عمالء، تجار ...الخ(، ثم مقاومة املتهربين من الضرائب، وأخيرا 

 نقص خبرة اإلدارة العمومية.

 لفرضيات:اختبار ا -3

 اختبار الفرضية األوىل: -

H1- بين تبني نظام الدفع االلكتروني  اتوجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنوي

 وانخفاض حجم االقتصاد الخفي.

 ( نتائج اختبار الفرضية األولى07جدول رقم )

معامل  رقم الفرضية

 (rاالرتباط )

الداللة 

 (Sigاملعنوية )

معامل 

 (R2التحديد )

 النتيجة

 قبول  0.1505 0.025 0.388 1

من أجل اختبار هذه الفرضية استخدامنا معامل االرتباط بيرسون، وتشير النتائج      

، كما بلغ 0.388( تساوي R( أن قيمة معمل االرتباط )07املبينة في الجدول رقم )

مما يدل علي جود عالقة ارتباط ذات داللة  0.05وهو أقل من  0.025مستوى الداللة 

تبني نظام الدفع االلكتروني وانخفاض حجم االقتصاد الخفي، وهذا يعني أن معنوية 

وعلى  تبني نظام فعال للدفع االلكتروني سوف يخفض من حجم االقتصاد الخفي،

توجد عالقة ارتباط عكسية داللة األساس تم قبول الفرضية األولى القائلة بـ: "

انخفاض حجم االقتصاد الخفي"، كما بلغ بين تبني نظام الدفع االلكتروني و  امعنوي

% من 15.05مما يعني أن الدفع االلكتروني يفسر   (R2  = 0.150)معامل التحديد 

وتتفق هذه النتيجة مع أشارت إليه دراسة التغير الحاصل في حجم االقتصاد الخفي، 

(Taghiyev et al, 2016) بأن الزيادة في املدفوعات اإللكترونية ستخفض من حجم 
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اقتصاد الظل في أذربيجان، وفي املقابل فإن كبر نطاق اقتصاد الظل في أذربيجان يؤثر 

 سلبيا على تطور املدفوعات اإللكترونية. 

 اختبار الفرضية الثانية: -

H2-  توجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنويا بين تبني نظام الدفع االلكتروني

 وانخفاض حجم التهرب الضريبي.

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية08جدول رقم )

معامل  رقم الفرضية

 (rاالرتباط )

الداللة 

 (Sigاملعنوية )

معامل 

 (R2التحديد )

 النتيجة

 قبول  0.3956 0.003 0.629 2

تساوي   (R( أن قيمة معمل االرتباط )08تشير النتائج املبينة في الجدول رقم )     

مما يدل علي جود عالقة  0.05و أقل من وه 0.003، كما بلغ مستوى الداللة 0.629

التعامل بالدفع االلكتروني وحجم التهرب ارتباط عكسية ذات داللة معنوية بين 

الضريبي، وهذا يعني أنه كلما زاد عدد معامالت الدفع االلكتروني كلما انخفض حجم 

من التهرب الضريبي، وقد يعود سبب ذلك إلى أن التعامل بالدفع االلكتروني )بدال 

الدفع النقدي( يتيح إلدارة الضرائب تتبع املعامالت التجارية بين مختلف األطراف، 

وعلى هذا األساس تم قبول الفرضية الثانية مما يساعدها في اكتشاف املتهربين، 

توجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنويا بين تبني نظام الدفع االلكتروني القائلة بـ: "

مما يعني  (R2  = 0.395)ريبي"، كما بلغ معامل التحديد وانخفاض حجم التهرب الض

أن تبني الدفع االلكتروني يمكنه أن يساهم في تخفيض حجم التهرب الضريبي بحوالي 

% من حجم التهرب تتحكم فيها عوامل أخرى مثل الوضع 60%، وتبقى نسبة 40

 السياس ي واالقتصادي، التشريع الضريبي وغيرها. 

 ,Duke at al)يجة مع نتائج العديد من الدراسات على غرار دراسة تتفق هده النت     

 (ATM)التي أثبتت أن مساهمة اإليرادات الضريبية الناتجة عن الصراف اآللي  (2012

 Muturi and)ونقاط البيع كبيرة نسبيا، وتتفق أيضا مع ما توصلت إليه دراسة 
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Kiarie, 2015) يؤثر إيجابيا على مستوى  أن النظام الضريبي عبر شبكة االنترنت

االمتثال الضريبي بين دافعي الضرائب الصغار في مدينة "ميرو" بكينيا، وأثبتت دراسة 

(Ndayisenga and Shukla, 2016)  أن نظام إدارة الضرائب الذي يتألف من نظام

ونظام الفواتير اإللكترونية  (Tax Payment System)الدفع الدفع الضريبي 

(Electronic Billing Machine System)  يساهم في تسديد الضرائب في الوقت

املناسب وخفض التكاليف التشغيلية لكل من موظفي الضرائب واملكلفين في رواندا، 

بحيث أتاح للمكلفين تسديد ضرائبهم من موقع العمل، كما سهل هذا النظام اتصال 

ميع اإليرادات، وأن هناك املكلفين، وسهل املسائلة والتدقيق الضريبي، وزيادة ورفع ج

عالقة كبيرة بين نظام الربط اإللكتروني للضرائب وفعالية تحصيل اإليرادات في 

فإن الغرض من نظام  (Maisiba and Atambo, 2016)رواندا، وحسب نتائج دراسة 

دفع الضرائب اإللكتروني هو خفض تكلفة االمتثال وزيادة تحصيل اإليرادات، حيث 

تهما أن تحصيل اإليرادات تأثر صعودا، كما أدى إلى تقليل ثغرات أشارت نتائج دراس

الفساد عن طريق دفع املبالغ من الهاتف املحمول واالنترنت، ومن جهة أخرى خلصت 

إلى أن تبني نظام الدفع اإللكتروني له تأثير إيجابي على أداء  (Okiro, 2015)دراسة 

 تحصيل اإليرادات في مقاطعة '' نيروبي''.

 ار الفرضية الثالثة:اختب

H3-  توجد عالقة ارتباط ايجابية داللة معنويا بين انخفاض حجم االقتصاد الخفي

 وانخفاض حجم التهرب الضريبي.

 ( نتائج اختبار الفرضية الثالثة09جدول رقم )

معامل  رقم الفرضية

 (rاالرتباط )

الداللة 

 (Sigاملعنوية )

معامل 

 (R2التحديد )

 النتيجة

 قبول  0.2134 0.018 0.462 3
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( تساوي R( أن قيمة معمل االرتباط )09تشير النتائج املبينة في الجدول رقم )    

مما يدل على جود عالقة  0.05وهو أقل من  0.018، كما بلغ مستوى الداللة 0.462

حجم االقتصاد الخفي وحجم التهرب الضريبي، وهذا ارتباط ذات داللة معنوية بين 

م االقتصاد الخفي يؤدي إلى انخفاض حجم التهرب الضريبي، يعني أن انخفاض حج

وتعتبر هذه النتيجة منطقية ألن تراجع حجم )نسبة( األنشطة الخفية يعني إما 

اختفائها أو تحولها إلى أنشطة رسمية وهو ما يتيح لإلدارة الضريبية إمكانية اقتطاع 

ى هذا األساس تم قبول وعلالضريبة، وبالتالي حتما تراجع نسبة التهرب الضريبي، 

توجد عالقة ارتباط ايجابية داللة معنويا بين انخفاض الفرضية الثالثة القائلة بـ: "

حجم االقتصاد الخفي وانخفاض حجم التهرب الضريبي"، كما بلغ معامل التحديد 

(R2  = 0.213)  )من حجم 21.34مما يدل على أن االقتصاد الخفي يفسر )يتحكم في %

بي، وهذا يعني أن انخفاض حجم االقتصاد الخفي بوحدة واحدة يسوف التهرب الضري

%، وبالتالي فإن أي جهود لتخفيض 21.34يؤدي إلى انخفاض حجم التهرب الضريبي بـ 

حجم االقتصاد الخفي سوف تنعكس ايجابيا على انخفاض حجم التهرب الضريبي، 

 Davis and)اسة تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات ومنها در و 

Henrekson, 2004)  التي أشارت إلى أن ارتفاع ضريبة دخل العمال تزيد من حجم

االقتصاد الخفي، وأن ضرائب العمل واالستهالك لها أثر قوي على التحول من 

 ,Alkhdourالنشاط القانوني إلى النشاط الخفي، وتتفق أيضا مع نتائج دراسة )

الدخل وضرائب املبيعات تعتبر أسبابا القتصاد ( التي توصلت إلى أن ضرائب 2011

 Shneider, 2007; Schneider)الظل في األردن، وتتوافق مع ما توصلت إليه دراسات

and Enste, 2000)  بأن ارتفاع كل من العبء الضريبي واشتراكات الضمان االجتماعي

هي مع كثرة القيود املفروضة على سوق العمل )كحصر وتحديد ساعات العمل( 

 القوى الدافعة لنمو حجم اقتصاد الظل.

 

 



 التهرب الضريبيأثر تبني نظام الدفع اإللكتروني على الحد من . مولوج ... ]وأخ[ كمال د.

 

 
 م2018أكتوبر ، 2، ع5مج              110          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

 نتائج وتوصيات الدراسة: -رابعا

 نتائج الدراسة: -1

 أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية: 

توجد عالقة ارتباط عكسية داللة معنويا بين تبني نظام الدفع االلكتروني  -

 وانخفاض كل من حجم االقتصاد الخفي وحجم التهرب الضريبي.

قة ارتباط ايجابية داللة معنويا بين انخفاض حجم االقتصاد الخفي توجد عال -

 وانخفاض حجم التهرب الضريبي.

للعوامل املؤثرة على التهرب الضريبي في الجزائر، ومن أكثرا تختلف األهمية النسبية  -

انتشار الفساد السياس ي والرشوة، يليه سوء جودة الخدمات واملرافق العوامل تأثيرا 

 ، ثم الشعور بال عدالة النظام الضريبي وسوء الوضع االقتصادي للمكلفين.العمومية

الحاجة إلى إرادة سياسية من أهم معيقات تبني نظام الدفع االلكتروني في الجزائر،  -

قوية، ارتفاع تكاليف التبني، نقص البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 وني والتنظيمي ونقص الوعي لدى جمهور املتعاملين.باإلضافة إلى غياب اإلطار القان

 توصيات الدراسة: -2

 بناء على النتائج املتوصل إليها، نوص ي جميع األطراف املعنية باألتي:     

يجب على الحكومة الجزائرية االنطالق في إصالحات اقتصادية عميقة، خاصة في ما  -

الصرف(، ومحاربة الفساد املالي  يتعلق بالقضاء على السوق املوازي )مثل سوق سعر 

 )كالرشوة( واإلداري )كالبيروقراطية( ورفع قيود االستثمار. 

تسريع التحول نحو االقتصاد الرقمي، وذلك من خالل التحول التدريجي من  -

معامالت الدفع بواسطة النقود التقليدية إلى معامالت الدفع االلكتروني، وذلك قد 

)يمكن أن تواجه ببعض املقاومة( مصحوبة بالعديد من يتطلب إرادة سياسية قوية 

 اإلصالحات التي غالبا ما تكون صعبة وتستغرق بعض الوقت. 



 التهرب الضريبيأثر تبني نظام الدفع اإللكتروني على الحد من . مولوج ... ]وأخ[ كمال د.

 

 
 م2018أكتوبر ، 2، ع5مج              111          املجلة املصرية لعلوم املعلومات 

ينبغي عصرنة اإلدارة الضريبية، من خالل تبني اإلدارة االلكترونية للضرائب، ألن  -

 ذلك من شأنه أن يغلق الباب أمام بعض محاوالت التهرب الضريبي. 

تلف طرق الدفع االلكتروني والترويج لها لتشجيع مختلف األطراف ينبغي توفير مخ -

 )عمالء، تجار، مقاولين ومؤسسات( على استخدامها.

تحفيز املحالت التجارية والشركات على إجراء معامالتهم بواسطة ببطاقات الدفع  -

 االلكتروني، ثم في مرحلة متقدمة إجبارهم على ذلك.

يم حوافز لزيادة إقبال املستهلكين للتعامل ببطاقات توفير األرضية الالزمة وتقد -

 الدفع في جميع مشترياتهم كخطوة أولية لتخفيض التعامل بالنقود االلكترونية.

السماح للمحالت الكبرى برفض الدفع النقدي تدريجيا إلجبار العمالء على دفع  -

 مشترياتهم في شكل الكتروني. 

 حمددات الدراسة: -3

دراسة على مستجوبين من ثالث واليات فقط، ولم تشمل بقية اقتصرت هذه ال -

الواليات والتي يمكن أن تكون أراء مستجوبيها مختلفة بحكم اختالف الكثير من 

العوامل االقتصادية واالجتماعية، ولهذا عالقة بعدم القدرة على تعميم النتائج 

 املتوصل إليها.

الئمة( في اختيار املفردات، مما قد يحد تم االعتماد على أسلوب العينة امليسرة )امل -

من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة ما لم تنفذ دراسات أخرى تؤيد نتائجها نتائج 

 هذه الدراسة.

تم التركيز في هذه الدراسة على عالقة الدفع االلكتروني بالتهرب الضريبي، وبالتالي  -

يل األموال يشوبها الحذر إلى حين أي تعميمات على باقي الظواهر كالفساد املالي وغس

 إجراء دراسات أخرى تتطابق نتائجها أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية. 
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 اجتاهات البحث مستقبال:    -4

في الوقت الذي اقتصرت فيه الدراسة الحالية على االستبيان كأداة لجمع      

ات الكمية ومن خالل البيانات األولية، فإن مواصلة البحث باالعتماد على البيان

دراسات قياسية قد يكون أمرا ضروريا، وذلك لتوفير دليال علميا أكثر شمولية ودقة، 

يضاف إلى ذلك أن الدراسة الحالية قد ركزت على األنشطة املشروعة، وبالتالي فإن 

أي تعميمات للنتائج املتوصل إليها ستكون مقتصرة على هذا النوع من األنشطة، 

دا من الدراسات لألنشطة غير املشروعة يمكن أن يشكل معرفة ولهذا فإن مزي

تراكمية في هذا املجال البحثي، وأخيرا فإن مجال البحث ال يزال خصبا ألبحاث أخرى 

كقياس حجم االقتصاد الخفي وحجم التهرب الضريبي، قياس أثر الدفع االلكتروني 

ل، ألن من شأن ذلك أن على حجم التهرب من ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة الدخ

يساعد صانعي السياسات في إعداد استراتيجيات تستجيب فعال ملتطلبات الحد من 

 تنامي هذه الظواهر. 
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