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دراسة في محدداته وآثاره االقتصادية  -التهرب الضريبي
 (8112-0661) واالجتماعية في بلدان نامية مختارة للمدة

 
 د. هاشم محمد عبداهلل العركوب

 أستاذ المالية العامة المساعد/ قسم الدراسات االقتصادية
 مركز الدراسات اإلقليمية –جامعة الموصل 

 
 مستخلص البحث

ب الضريبي ظاهرة عالمية طالت جميع البلدان الناميةة والمتددمةة باتت مشكلة التهر 
وأن تباينةةت نسةةب التهةةرب الضةةريبي فةةي كليهمةةا مةةع مبحظةةة تبةةاين ا سةةباب وا ثةةار 

 واالنعكاسات التي تخلفها هذه الظاهرة على البلدان النامية أو المتددمة.
لضةريبي فةي البلةدان وتأتي هذه الدراسة لتوضح تباين المحددات ا ساسية للتهرب ا

النامية وما يمكن أن تظهره من معالجات يمكن اقتراحها بهدف النهوض بواقع ا نظمةة 
الضريبية في هذه البلةدان  ذذ تعةاني ابلةب بلةدان عينةة الدراسةة مةن محدوديةة مصةادر 
التمويل وعدم استدرارية ذيراداتها بالشكل الذي ال يةممن التمويةل الةبالم الحتياجةات هةذه 

 دان من الموارد المالية.البل
 

 مددمة
المالية العامة بكم هائل من البحوث والدراسات التي تناولت  أدبياتتزخر 

( ولموودط يويلووة موون الووزمن  ولكوون Tax Evaionموضوووا التهوورب الضووريبي  
التركيوووز علووود المحوووددات اتساسوووية للتهووورب الضوووريبي يعووود جووود  محووودود فوووي 

ط( التهورب الضوريبي محصوورط فوي البلودان المقارنات الدولية  إذ لم تعد  ظاهر 
الناميوووة حسوووب  بووول تعوووداها إلووود البلووودان المتقدموووة وأن تباينوووت نسوووب التهووورب 
الضريبي في كاًل مون البلودان الناميوة والمتقدموة  فضواًل عون تبواين المحوددات 
اتساسوية للتهوورب الضووريبي تبعووًا لمسوتو  التيووور االقتصووادا ويبيعووة اتدا  

د أهمية هذه الدراسة كونها تناولوت بلودان ناميوة مختوارط لموا االقتصادا. وتزدا
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تتركو  هووذه المةوكلة  التهوورب الضووريبي( مون انعكاسووات سولبية خاصووة الماليووة 
منهوووا  إذ تعووواني البلووودان عينوووة البحوووث مووون محدوديوووة مصوووادر التمويووول وعووودم 
اسوووتقرارية إيراداتهوووا بالةوووكل الوووذا ال يوووزمن التحويووول الوووالزم الحتياجوووات هوووذه 

 لبلدان من الموارد المالية.ا
 

 مشكلة الدراسة
تتركز مةكلة الدراسة في إبراز المحددات اتساسية للتهورب الضوريبي فوي 
بلدان نامية مختارط باعتبار أن مةكلة التهرب الضوريبي باتوت ظواهرط عالميوة 
تعووواني منهوووا البلووودان الناميوووة والمتقدموووة علووود حووود سووووا   فضووواًل عووون ا  وووار 

 خلفها هذه المةكلة سوا  المستويين االقتصادا واالجتماعي.السلبية التي ت
 

 هدف الدراسة
تهوودا الدراسووة إلوود بيووان ا وور المحووددات اتساسووية فووي التهوورب الضووريبي 
والتووي تةوومل علوود محووددات اقتصووادية أهمهوواا  االسووت مار اتجنبووي المباةوور  
والمعوووودل الحوووودا للضووووورائب ومتوسووووي التضووووخم ونصووووويب الفوووورد موووون الووووودخل 

ومي  فضوواًل عوون معوودل نمووو النوواتن المحلووي ونسووبة اإليوورادات إلوود النوواتن القوو
الضوريبية ودفوا الضورائب( موا  قراراتالمحلي والوقت المستغرق في إعداد اإل

 توضيح لآل ار المترتبة للتهرب الضريبي.
 

 فرضية الدراسة
 توث يرتتبند الدراسوة فرضوية مفادهوا أن للمحوددات االقتصوادية انفوة الوذكر 

 بي في نسب التهرب الضريبي في البلدان النامية عينة البحث.ايجا
 
 

 منهجية ونطاق الدراسة
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الجموووا بوووين اتسووولوب الوصوووفي والكموووي لعينوووة مووون البلووودان الناميوووة بلغوووت 
بلدًا ناميًا  مصر  اتردن  تركيا  إيران  سوريا  إسرائيل  لبنوان  الهنود   (61)

  جنووووب أفريقيوووا  توووون(  زامبيوووا( كينيوووا  كوريوووا  المغووورب  نيجيريوووا  سووونغافورا
 .8112ولغاية  6991ولسلسلة زمنية تمتد من عام 

 Worldولقود اعتمودت الدراسوة التصونيا المعتمود مون قبول البنو  الودولي  

Bank حيووووووووث تصوووووووونا البلوووووووودان عينووووووووة البحووووووووث حسووووووووب اإلقلوووووووويم والوووووووودخل )
Classification of Economic by Region and Income, FY 2006 

( وتةووووووتمل علوووووودا LMCبلوووووودان متوسووووووية الوووووودخل اتدنوووووود  تسووووووعة  (9) .6
 مصر  اتردن  نيجيريا  الهند  كينيا  المغرب  توون(  زامبيوا  سووريا(  

 (.3255-826$إذ يتراوح متوسي دخل الفرد فيها  
( وتةتمل علدا  تركيا  UMCأربعة بلدان متوسية الدخل اتعلد   (4) .8

-3256 $سوي دخول الفورد فيهوا  لبنان  إيران  جنووب أفريقيوا( ويتوراوح متو 

10065.) 

( وتضووم كوواًل موون  إسوورائيل  كوريووا  HI ووالث بلوودان مرتفعووة الوودخل   (3) .3
 (.or more 10066 $سنغافورا( ويتراوح متوسي دخل الفرد فيهاا  

ي يصووودرها وة الرسووومية التووومسووتندين علوود البيانوووات واإلحصووا ات الحكوميوو
 Globalي  وافسوووووية العالمووووو( وتقريووووور التنWorld Bankالبنووووو  الووووودولي  

Competitiveness Report.) 
 

 اإلطار النظري والمفاهيمي .1
تعووووواني معظووووووم البلوووووودان الناميووووووة ضوووووعفًا واضووووووحًا فووووووي جهوووووودها الضووووووريبي 
 الحصوويلة الضووريبية( وهووذا الضووعا يمكوون قياسوو  موون خووالل مفهوووم الياقووة 

القومي مقوموة ية لالقتصاد نتاجالضريبية  التي تعرا بدورها بثنها المقدرط اإل
الجاريوة ميروحوًا منهوا مسوتو  االسوتهال  اتساسوي  وبتعبيور اخور  سعاربات
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قصوود قوودر موون اإليوورادات يمكوون تحصوويل  بواسووية الضوورائب فووي حوودود أهووي 
الووووودخل القوووووومي وتركيبتووووو  دون المسووووووا( باالعتبوووووارات االجتماعيوووووة لوووووودافعي 

 .(1 الضرائب
بلووودان الناميوووة ومووون ضوووعا الجهووود الضوووريبي فوووي ال دبيووواتولقووود عوووزت ات

 ضمنها بلدان الجوار العراقي إلد اتسباب ا تيةا
انخفووام مسووتو  الوودخل القووومي ونصوويب الفوورد منوو   مووا يووزدا حتمووًا إلوود  .6

انخفام قيمة الضرائب الممكن تحصيلها  فدالة الضرائب تعتمد إلود حود 
كبيوور علوود نصوويب الفوورد السوونوا فالبلوودان التووي يكووون متوسووي دخوول الفوورد 

سنوا فيها مرتفعًا عادط ما تكون فيها نسبة الضرائب إلد الدخل القوومي ال
علد من تل  البلدان التي يكون فيها متوسي دخل الفرد السنوا منخفضًا أ

 وتست ند من هذه القاعدط معظم البلدان العربية النفيية.
سوويادط نظووم اقتصووادية تعيووي دورًا اكبوور للدولووة موون دور قووو  السوووق فووي  .8

 الموارد.تخصيص 

ات الضوووريبية فوووي السياسوووة الضوووريبية خصوصوووًا تلووو  التوووي عفوووا ك ووورط اإل .3
يكوووون الغووورم منهوووا تحفيوووز االسوووت مارات اتجنبيوووة أو الر بوووة فوووي تنميوووة 

 قياا بذات  كالقياا الصناعي م اًل.

اتساا نةايات القياا  ير المنظم حيث يكون جانبًا كبيرًا من الموداخيل  .4
خضووووواع  إعوووون رقابوووووة الدولوووووة  وبالتووووالي يصوووووعب   يوووور مةوووووروعًا وبعيوووووداً 

 للضرائب.

 جمووووالين الجهوووود الضووووريبي يعبوووور عوووون العووووب  الضووووريبي اإلإوبمعلوميووووة 
ن الفجوووط إم وول( المقتيووا منسوووبًا إلوود الياقووة الضووريبية  العووب  الضووريبي ات

والووذا  Tax Evasion االخوتالا( بووين اال نووين يعبوور عنوو  التهوورب الضووريبي 
وقوووانين  حكووام كوول فعوول مخووالا ت (2 د تعريفاتوو  أنوو ضوويق حوودو أيعوورا فووي 
و موون أو يم لو  أو مون ينووب عنوو  أو الرسووم يصوودر عون المكلووا أالضورائب 
و أو الرسوووم الماليووة كليووًا أصووواًل بقصوود التهوورب موون دفووا الضوورائب أيفوضوو  
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و و وووائق أو بيانوووات أجزئيوووًا مووون خوووالل موووا يقدمووو  للووودوائر الماليوووة مووون قيوووود 
و عووودم تقوووديمها أنكارهوووا إو أخفائهوووا إو أت مخالفوووة للحقيقوووة تضووومنت معلوموووا

تالفهوا قبول الموعود المحودد إو أبالمواعيد المحددط قانونًا باست نا  القووط القواهرط 
خفووا  إو أو ممارسووة عموول خاضووا للتكليووا دون أعووالم الوودوائر الماليووة ألووذل  

 ظهاره(.إنةاي يجب 
 

 (3 أشكال وأسباب التهرب الضريبي 1-1
ذ يتجنوب المكلوا تحمول الضوريبة إالوذا ال جورم فيو   . التهرب المشرو  أوالا 

التةووووريعات وذلوووو  باالبتعوووواد عوووون  أحكووووامو االلتووووزام بهووووا دون مخالفووووة أ
 و االستفادط من بعم ال غرات الموجودط في القانون.أمواين التكليا 

موالوو  خووالل حياتوو  إلوود ور توو  تهربووًا أم ووال ذلوو  عنوودما يهووب الةووخص 
 .(4 ضريبة التركات بعد وفات من دفا 

 حكوووامعنووودما يقوودم المكلوووا علوود مخالفوووة ات ثانيةةاا. التهةةةرب بيةةةر المشةةةرو  
القانونيوووة  يسووول  يرائووووق الغوووت واالحتيوووال مرتكبووووًا بوووذل  جووورائم ماليووووة 

 م لة التهرب  ير المةروااأيعاقب عليها القانون ومن 
 سوووولا  عنوووود أخفووووا  المكلووووا السوووولا المسووووتوردط بيريقووووة  يوووور قانونيووووة -

 عين الدوائر المالية.أمهربة( عن 
عدم دفا الضريبة المترتبوة علود المكلوا وذلو  عنودما يهورب المكلوا  -

 خارج البالد.

 ما أسباب التهرب الضريبي تةتمل علداأ
أسوباب تةوريعيةا و البوًا موا يكوون ذلو  مون الونقص فوي التةوريا الضووريبي  .1

ذل  إلد عودم دقوة  صيا ت  واحتوائ  علد  غرات وربما يرجا أحكاموعدم 
التةوووريعات الضوووريبية التوووي  البوووًا موووا تصووودر فوووي البلووودان الناميوووة بصوووورط 

ن ذل  يضًا تأسريعة فضاًل عن التعقيد في التةريا الضريبي عامل مهم 
 يخلق مةكالت للدوائر المالية ويزيد من احتمال التهرب.
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الضوووورائب يووووزدا إلوووود  أسووووعارن ارتفوووواا إالضوووورائب  معدالتوووو (ا  أسووووعار .2
و توزدا إلود أةعور المكلا بثن الضريبة تقتيا كجوز  كبيور مون دخلو   

بحيوووث ال يقوووو  المنوووتن علووود المنافسوووة وتحقيوووق  نتووواجارتفووواا تكووواليا اإل
 .(5 الربح

عدم المساواط في التيبيقا قد تكون الضريبة عادلة من الوجهة القانونية  .3
تووزدا رادهووا المةوورا المووالي ولكوون تعترضووها صووعوبات فووي التيبيووق أكمووا 

 إلد عدم تحقيق العدالة المرجوط وبالتالي تضعا ال قة بعدالة الضريبة.

 ة.داريات اإلجرا تعقد اإل .4

ضووووعا الوووووعي الضووووريبيا فكلمووووا زاد الوووووعي الضووووريبي لوووود  المكلفووووين  .5
 ضعا الدافا علد التهرب والعك( بالعك(.

ات التوووووووي تقررهوووووووا عفوووووووا ذا كانوووووووت اإلإات الضوووووووريبيةا عفوووووووا قصوووووووور اإل .6
لضووووريبية  يوووور متناسووووبة مووووا العواموووول التووووي تبرزهووووا ازدادت التةووووريعات ا

نهوا ال تودعوا إلود إذا كانوت عادلوة فإالر بة في التهرب من الضريبة  أموا 
 و ال تةجا علي .أالتهرب الضريبي 

ات الضووريبية عفووا وقوود دلووت الدراسووات التيبيقيووة علوود عوودم فاعليووة اإل
إلود يبيعوة االقتصواد ها تسباب مختلفة تعود في ا لبها أهداففي تحقيق 

 .(6 في الدولة المعنية
ات الضووريبية علوود التالعووب وتحقيووق عفووا موون جانووب اخوور تةووجا اإل

ات م ووال عفووا لتلوو  اإل يئالمكاسووب الةخصووية موون خووالل االسووتغالل السوو
تتمتوووا  أخووور  منةووو تهوووا إلووود أرباحبتحويووول  منةووو تذلووو  عنووودما تقووووم ال

 جازط ضريبة تهربًا من دفا الضرائب.إب
تجوووواه الحووووديث يميوووول إلوووود الحوووود موووون اسووووتخدام ذلوووو  النوووووا موووون ن االإ

الحوافز المالية من ناحية وتوسيا الوعا  الضريبي كوسيلة أساسية للرقي 
 .أخر بمستو  اإليرادات من ناحية 



 
  

  [07]   هاشم محمد العركوبد.                                     . دراسة في.. –التهرب الضريبي 

زاد العب  الضوريبي بنسوبة اكبور  ذا ماإارتفاا معدالت العب  الضريبيا  .7
لديوو  بووثن الضووريبة قوود  موون نسووبة الزيووادط فووي دخوول المكلووا يخلووق ةووعوراً 

 .(7 تحجم الحافز االقتصادا للمكلا سواً  كان فرد أو منةثط
الهيكل الضريبيا فالهيكل الذا يرتكز علد الضرائب النوعية وموا يتيلبو   .8

العديود مون   فضواًل عون من تقديم مجموعة من التصاريح يقودمها المكلوا
 لد التهرب.المعدالت الضريبية كل هذه العوامل تةكل  غرات تساعد ع

 

 طرق مواجهة التهرب الضريبي 2-1
 نةر الوعي الضريبي. .6
مراجعة التةريعات الضريبية بةوكل مسوتمر ودورا فاسوتحداث تةوريعات  .8

ماليووة جديوودط تقلوول موون فوورص ظهووور  غوورات قانونيووة تتوور  مجووااًل للتهوورب 
 وعدم المساواط.

مووون تحقيوووق العدالوووة الضوووريبيةا ولتحقيوووق هوووذا المبووودأ البووود مووون مجموعوووة  .3
 ات منهااجرا اإل
ةمولية الضريبية بحيث تصيب جميوا الودخول حتود ال يةوعر المكلوا  -
 ن هنا  من يحقق إيرادات وال يدفا ضريبة.إ
ن يكون معدل الضوريبة فوي حودود المعقوول الن أمعدل الضريبةا علد  -

  رًا سلبيًا في نفسية المكلا.أالمعدل المرتفا يتر  
ات يجوب أن تكوون مدروسوة بةوكل جيود ا عفوات الضريبيةا اإلعفا اإل -

 ةخاص بحاجة لها.أويستفيد منها 
خوووووذ بمبووووودأ ةخصوووووية الضوووووريبةا بمعنووووود مراعووووواط المقووووودرط التكليفيوووووة ات -

 للمكلا.
 .داراتحسين أدا  الجهاز اإل -
 

 آثار التهرب الضريبي 7-0
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نقواص حصويلة الخزانوة العاموة مون المووارد إا  ار االقتصاديةا تتم ول فوي  -6
 .(8 مالية وانعكا( ذل  علد المواينينال

ا  ووار االجتماعيووةا تتم وول فووي عوودم ةووعور المكلفووين بتيبيووق مبوودأ العدالووة  -8
 والمساواط.

بدور الدولوة فوي تحقيوق  يمانا  ار النفسيةا التهرب الضريبي يضعا اإل -3
الماليوة وتصوبح الضوريبة  دارطويقلول ال قوة بواإل فورادالخدمات الضورورية لأ

 ي.أخالقفساد إ عامل
 
 ة لبلدان نامية مختارةالممشرات المالية التحليلي. 8

إلووود مجموعوووة مووون المزةووورات الماليوووة التحليليوووة لبلووودان  (6)يةوووير الجووودول 
ناميوووة مختوووارط متباينوووة فوووي مسوووتويات دخولهوووا  وكوووان الختيوووار البلووودان عينوووة 

 ن العينوووة قوود ضووومت بلووودان مرتفعوووة الووودخل م ووولا  البحووث موووا يسوووو   خاصوووة و 
 إسرائيل وكوريا وسنغافورا( لسعة إيراداتهوا الضوريبية و يور الضوريبية واتسواا 
حجم الناتن المحلي مموا انعكو( علود ارتفواا نصويب الفورد مون النواتن فضواًل 

موور يبيعووي بالنسووبة لهووذه البلوودان خاصووة أعوون معوودالت النمووو المرتفعووة وهووو 
ن ضومها ضومن إلي فووأنها قيعت ةوويًا كبيورًا فوي التنميوة االقتصوادية وبالتوا

 ورام المقارنوة بوين هوذه البلودان مرتفعوة الودخل عينة البحث يعيي فرصة ت
ين تقا البلدان النامية متوسية الدخل من تلو  أوبيان  خر وبقية البلدان ات

 البلدان مرتفعة الدخل.
 (1جدول  
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ضووورائب تةوووير ال إجمووواليللمزةووور نسوووبة التهووورب الضوووريبي مووون  فبالنسوووبة
( لعموووم بلوودان %2.0-%6.3ن النسووبة تتووراوح بووين  أبيانووات هووذا المزةوور إلوود 

ن هووذا المزةوور يعيووي تثكيوودًا بووان التهوورب أوجوودير ذكووره  .8112العينووة لعووام 
صبح ظاهرط عالمية ال يست ني أا بلد ففي الوقت الذا تكوون فيو  أالضريبي 

م مون معودالت نموهوا العاليووة سونغافورا مون البلودان ذات الودخل المرتفووا وبوالر 
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علوود معوودل تهوورب أنهووا سووجلت أال إوحصووة الفوورد موون الوودخل القووومي مرتفعووة 
قوووول أ( وعلوووود العكووو( فقوووود سووووجلت تركيوووا ونيجيريووووا %6.30ذ بلوووو     إضوووريبي

( والمزةووور ال ووواني نسوووبة اإليووورادات %2.0معووودل تهووورب ضوووريبي ليصووول إلووود  
ذ بلغوت إالنسوبة فوي إيوران  ذ يوضح تودني هوذه  إالضريبية إلد الناتن المحلي

علوووود التوووووالي  فووووي حووووين ةووووهدت  2005  2002 عوووووام( لأ5.93%  5.58% 
  2002 عووووام( لأ%9.23  %8.81الهنووود تووودني فوووي هوووذه النسوووبة لتصووول إلووود  

علد التوالي  في حين ةهدت هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا في كاًل من  2005
( %22.4  %21.5(   %25.3  %24.2ذ بلغووووووت    إجنوووووووب أفريقيووووووا وتووووووون(

 علد التوالي. 2005  2002للعامين 
أموووا مزةووور نسوووبة اإليووورادات العاموووة  عووودا المووونح( إلووود النووواتن المحلوووي فقووود 

  2005  2002 عووامةهدت هوذه النسوبة ارتفاعوًا ملحوظوًا فوي بلودان العينوة لأ
باسووووت نا  إسوووورائيل وكينيوووووا وجنوووووب أفريقيووووا حيوووووث ةووووهد هووووذا المزةووووور  2008

 ال ال ة بالر م من تباين مستويات الدخل فيها. عواميفيفًا لأانخفاضًا 
علد معدل حدا للضرائب إلود اسوتقرار هوذا المزةور أبينما يةير المزةر 

باسووووووت نا  تركيووووووا  2008  2005  2002ال ال ووووووة  عوووووووامة لأوفووووووي بلوووووودان العينوووووو
سرائي يي فوي ا بسووا وتراجووًا فوي تركيوور تراجعوًا ملحوظووذا المزةوود هوذ ةه  إلووا 

 Global Competitivenessر المنافسوووة العوووالمي وتقريووو أنب وإسووورائيل حسووو

Report. 
ويوضح مزةر نصيب الفرد ومعدل نمو الناتن المحلي من الدخل القومي 
إلوووود التيووووور الملحوووووظ فووووي هووووذا المزةوووور ولجميووووا بلوووودان العينووووة ويووووثتي هووووذا 

 أخووووور امووووول و لعو أموووووا لتحسووووون اتدا  االقتصوووووادا   إاالرتفووووواا لعووووودط عوامووووول
 .الجاريووة سووعاركالتضووخم خاصووة وان هووذا المزةوور اعتموود باتسووا( علوود ات

ن هوذا المعودل قود أ( فيةير إلد 2004-1995ما مزةر معدل التضخم للمدط  أ
 لوووب أ( فوووي سوونغافورا ليصووول إلوود المووود  اليبيعووي فوووي %23تووراوح موووا بووين  
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تجووواوز الوووو  بلووودان العينوووة باسوووت نا  تركيوووا التوووي كوووان معووودل التضوووخم فيهوووا قووود
ذ إ( وزامبيوووا %21.33( ونيجيريوووا التوووي بلووو  فيهوووا هوووذا المعووودل حووووالي  54% 

 ( لذات المدط.%24تجاوز الو  
 
ب الضريبي في بلةدان ناميةة مختةارة تددير أثر المحددات الرئيسة للتهر . 7

 استعراض مرجعي -(8112-0661)للمدة 
اسووات الحدي ووة موون الدر  Grant Richardsonتعوود دراسووة كرانوود ريكاردسووون 

دراسة  بر العوالم. وكوان الغورم  -والموسومة بو محددات التهرب الضريبي 
فووي  Riahi Belkaoiuا و بيلكووا - يوموون تلوو  الدراسووة هووو اختبووار عموول رياحوو

حيووث تنوواوال العالقووة بووين االسووتجابة  التيبيووق( للضوورائب عالميووًا  8114عووام 
هم المحددات الرئيسة أيات الضرائب. ما تقصي أخالقومحددات مختارط من 

 .(9 للتهرب الضريبي المعرفة من قبل جاكسون وميليدون
وتةوووووير ذات الدراسوووووة فوووووي بح هوووووا عووووون االسوووووتجابة الضوووووريبيةا النتووووووائن  

بلودًا  وهوي  42والتي تقوم علد المعييات المتوفرط عون  –المعوقات  وا فاق 
أن  هووورأظحيوووث  O.L.Sنتوووائن التحليووول وفوووق اتسووولوب القياسوووي المعوووروا بوووو 

قوووا علوود التهورب الضووريبي  خاصووة  توث يرالمحوددات  يوور االقتصووادية ذات 
ك وور المحوووددات أهميووة بالنسوووبة للتهريووب الضوووريبي. أالمركبووة منهوووا وهووي مووون 

هوووووي التعلووووويم  مصووووودر الووووودخل  العدالوووووة   خووووور ومووووون المحوووووددات المهموووووة ات
 يات الضريبية.خالقات

ين المحووووددات المختووووارط العالقووووة بوووو (8114)بيلكوووواوا  -لقوووود تنوووواول ريوووواحي
يووات الضووريبية والتهريووب الضووريبي مسووتخدمًا فووي ذلوو  معلومووات عوون خالقلأ

بلدًا. حيث توصال إلود بوراهين تقووم علود المالحظوة واالختبوار وتظهور  (31)
ن التهرب الضريبي عبر العالم هو مورتبي بةوكل سولبي بمسوتو  الحريوة أمن 

نصوووواا فووووي السوووووق وفاعليووووة االقتصووووادية وعلوووود مسووووتو  أهميووووة العدالووووة واإل
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يووة الرفيعووة. وعلوود الوور م موون ذلوو  فثنوو  قوود خالققوووانين المنافسووة والمبوواد  ات
 توصل فقي إلد العالقة الكبيرط فيما بينها.

قود اعتموت  Grant R:chardsonوجدير ذكره أن دراسة كرانت ريكاروسون 
ن إ O.L.Sت نتووائن االنحوودار لووو أظهوور   حيووث بلووداً  42علود معييووات وبيانووات 

كبور علود التهورب الضوريبي خاصوة  ور اتالمحددات  يور االقتصوادية لهوا ات
موا أك ور أهميوة فيموا يتعلوق بوالتهرب الضوريبي  المركبة منها  وهي المحدد ات

  يبي فتتم ول بوالتعليم  مصودر الودخلللتهرب الضور  خر المحددات المهمة ات
ت حسووب أظهوور االنحوودار ن نتووائن إفوو يووات الضووريبية. وعموموواً خالقالعدالووة وات

المتغيورات المركبوة متودنيا بالمقابول نالحوظ  توث يرهذه الدراسة ان  كان مستو  
يوات الضوريبية  خالقارتفاا مسوتو  التعلويم العوام  مصودر الودخل  العدالوة وات

 .(10   التهرب الضريبي عبر بالد العالمو يقابل  انخفام مست
ن مووووا كتووووب فووووي هووووذا عوووو ضووووافة علميووووة فضووووالً إإن هووووذه الدراسووووة تةووووكل 

ن هوذه الدراسوة قائموة علود العمول إولودا الموضوا من خالل  ال ة يورق  ات
وتعمووول علووود التقصوووي بصوووورط  (8114)الرائووود الوووذا قوووام بووو  ريووواحي بيلكووواوا 

نموذجيوووة عووون المحوووددات الجغرافيوووة البةووورية  االقتصوووادية  السووولوكية للتهووورب 
كتوب عون الضورائب مون الضريبي  وهي بذل  تسد  غرط واسعة فوي مجوال موا 

خالل التوصول إلود اكتةواا المحوددات اتساسوية الخاصوة للتهورب الضوريبي 
والتي توحد وتجما المحددات الجغرافية البةرية  االقتصوادية والسولوكية تووفر 

مووا أقيمووة موون اجوول وصووولنا إلوود فهووم التهوورب الضووريبي عبوور العووالم.  فاقوواً النووا 
يح والوووذا يتضووومن قائموووة أساسوووية يوووار تجريبوووي صوووحإال انيوووةه فهوووي تزودنوووا ب

وسووا أفوواق اوجوو  وعبوور العووالم موون اجوول فووتح بووالمتغيرات المهيمنووة والمتعوودد ات
 يضوواً أمووا ال ال ووةه فهووي أ موون البحوووث العالميووة فووي مجووال التهوورب الضووريبي.

لمصوووادر المعلوموووات المتعوووددط وبثسووولوب قياسوووي  ورئيسووواً  مهمووواً  تم ووول انجوووازاً 
مووون توضووويح نمووووذج انحووودار متعووودد بيريقوووة  (8114)تمكووون ريووواحي بيلكووواوا 
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حيووث تمكوون ريوواحي بيلكوواوا والتووي تووم توصوويا دالووة التهوورب  O.L.Sتحليوول 
  ا(11 الضريبي بالةكل ا تي

TEVA= f(AGE, GEND, EDVC, ILEVEL: (LILEVEL & 

HILEVEL), ISOVRCE: (AISOVRCE & SISOURCE), MTR, FAIR, 

COMP, SELFA, MORALE). 

 ناإحيث 
TEVA )المتغير المعتمد  التهرب الضريبي =. 

AGE  عامًا. 12= نسبة السكان الذين تزيد معدالت أعمارهم عن 
GEND 8112= وهي نسبة السكان من اإلناث.  البن  الدولي). 
EDVC  التعلووويم / وتوووم قياسووو  وتحديوووده علووود أسوووا( نسوووبة التقصوووي لمووود =

 نوعية نظام التعليم العام لبلد ما.
ILEVELلوودخل / حيووث تووم قيووا( مسووتو  الوودخل الموونخفم بنووا  = مسووتو  ا

% 20علوووووود أسووووووا( نسووووووبة الوووووودخل اتسوووووورا والووووووذا يووووووذهب إلوووووود 
 LTLEVEL  اتقووول مووون بوووين اتسووور  بينموووا يكوووون قيوووا( مسوووتو )

( علووود أسووووا( نسوووبة الووودخل اتسوووورا HILEVELالووودخل المرتفوووا  
 من بين اتسر. 81%الذا نتلقاه اتعلد 

ISOVRCEدر الووودخل الزراعوووي  = مصووودر الووودخل أموووا مصوووAISOVRCE )
فيقا( علد أسا( نسبة التويين في القياا الزراعي بينما مصدر 

( فيوتم تحديوده علود أسوا( SBOVRCEدخل في قيواا الخودمات  
 نسبة التوظيا في قياا الخدمات.

MTR .المعدل الحدا للضرائب = 
FAIR ي بلوود = العدالوة / يووتم قياسووها علوود أسووا( نسووبة المعاينووة ل ةووكالية فوو

 ما في النظام الضريبي.
COMP  )اإلةوووكالية  التعقيووود =WEF )يوووتم تحديووودها وقياسوووها علووود أسووووا )

 المعاينة ل ةكالية في بلد ما في النظام الغربي.
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SELFA.التقييم الذاتي / فيتم قياس  من خالل متغيرات وهمية = 
MORALEاتخالقيات الضريبية/ فقيا( علد أسا( نسبة معاينوة بلود موا = 

 فيما يخص التهرب الضريبي.
 

 وذج الدياسي المستخدم في التدديرتوصيف ا نم 3-1
هووم التيبيقووات أحوود أاالقتصوواد القياسووي تعوود  أسوواليبن إممووا ال ةوو  فيوو  

ن التعبير الكمي ا  المعتمدط في تحليل واختبار النظريات االقتصادية والمالية و 
فوي حوال اجتيازهوا االختبوارات الكميوة  دراكاً إك ر أ عداً لهذه النظريات يعييها ب  

التوووي توضوووح مووود  قووووط العالقوووة بوووين المتغيووورات االقتصوووادية مموووا يووووفر قووويم 
عيا  صوورط إلمعلمات العالقات االقتصادية بين المتغيرات والتي تساعد في 

لمالمح السياسيات االقتصادية المالية في بلد موا بالةوكل الوذا يسواعد فيتخوذ 
المقارنوووات وعوووورم البووودائل ومووون  ووووم اتخووواذ القوووورار   إجوووراالقووورار مووون خووووالل 

 المناسب.
وبقيووة التعوورا علوود ا وور المحووددات الرئيسووية فووي التهوورب الضووريبي لعينووة 

بلووودا ناميوووا معووود اعتمووود  (61)مووون البلووودان الناميوووة موضووووا الدراسوووة وعوووددها 
هووم أالووذا يحوودد بعووم  Cross Sectional Dataاتنموووذج القياسووي بيريقووة 

ولد من خيوات تقودير أالكلية الداخلة في النموذج بوصفها خيوط المتغيرات 
 تياثال وهي مرحلة توصيا النموذج وكما يأالنموذج القياسي 

TEVA= f(FDI, MTR, INF, P.C.I, GR, R:GDP, Time 

 حيث إنا
TEVA.التهرب الضريبي / متغير معتمد = 

FDIاالست مار اتجنبي المباةر نسبة إلد الناتن المحلي = .)%  
MTR.)%  أعلد معدل حدا للضريبة = 

INF  2004-1995= متوسي التضخم للمدط.)%  ) 
P.C.I متوسي دخل الفرد من الودخل القوومي  باسوتخدام أسوعار تعوادل القووط =

 الةرائية(.
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GR.)%  معدل نمو الناتن المحلي السنوا = 
R:GDP.)%  نسبة اإليرادات إلد الناتن المحلي = 

Time مسوووووتغرق فوووووي إعوووووداد اإلقووووورارات الفرديوووووة ودفوووووا الضووووورائب = الوقوووووت ال
  ساعات(.

 
 نموذج الدياسياالفتراضات المسبدة للمتغيرات الداخلة في ا   3-2

 FDI / GDPلمتغير ا .1
 لووب الدراسووات المعنيووة بجعوول السياسووة الماليووة والضووريبية بخاصووة أتةووير 

  التهورب الضوريبيإلد يردية العالقة بين حجم االست مار اتجنبي المباةر و 
وا للمسووت مر اتجنبووي فووي دخولوو  إلوود عووز ن هنووا  حالووة إذ موون المعلوووم  وو

قووود يصووول إلووود مووودط خمووو(  ًا زمنيووواً إعفوووا أسوووواق البلووودان الناميوووة ر وووم منحووو  
ا مزقتا مما يزيود مون ر بوة إعفا الزمني يعد  عفا ن هذا اإلأ  ذل  (12 سنوات

ن هووذا يخلووق لوو  يووول تأكبوور ولموودد أات إعفووا المسووت مر إلوود حصووول  علوود 
الزمني ل   عفا ن اإلإف  وعلي  .في توجي  است مارات  واقتصادياً  ضريبياً  حافزاً 

فووي ظوول  عفووا نوو  يوودفا للتهوورب بمجوورد انتهووا  موودط اإلسوولبيات علوود الدولووة ت
ات الضريبية في مضومونها عفا ن اإلإالضرائب  ومن المعلوم  أسعارارتفاا 

ن العالقوووة يرديوووة  موجبوووة( بوووين إيعنوووي  هوووي تهووورب ضوووريبي قوووانوني. وهوووذا
 المتغيرين.

 
 MTRلمتغير ا .2

ن المعووودل الحووودا للضووورائب هوووو محووودد علووود إتةوووير الدراسوووات التجريبيوووة 
جانووب كبيوور موون اتهميووة موون محووددات التهوورب الضووريبي وان تباينووت نتووائن 

وماسووووون وكووووالفي(  (6923). لقوووود وجوووود كلووووو تفيلوووور (13 االختبووووارات القياسووووية
ن هنووا  عالقووة يرديووة بووين المعوودل الحوودا للضوورائب وبووين التهوورب إ (1984 

ن هنوا  إ (6993)وكريسوتيان وكوتبوا  (6996)الضريبي  بينما يبين فينةتاين 
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نو  ثب (8116)عالقة عكسية بين المتغيرين. بينما يوضوح ريكاردسوون وسووبر 
ليست السييرط علد الربي بين المعودل الحودا للضورائب ومسوتو  الودخل هوو 
مووا قوود يكووون السووبب لهووذا التنوواقم وعوودم االنسووجام  ولقوود استةووهدوا فووي هووذا 

للتهورب  اقتصوادياً  نموذجواً أوالذا اختبر فيو   (6996)المجال بعمل فينةيتاين 
الضريبي مستخدما في ذل  معييات مةتركة  انو  باالعتمواد علود معلوموات 

بهووا فووي  مةووتركة موون سوونوات كانووت خاللهووا جووداول الضووريبة المختلفووة يعموول
إن المعووودل  (6996)ليووو  فينةوووتاين إالواليوووات المتحووودط ولعووول ابووورز موووا توصووول 

ن إ أخور الحدا للضريبة تزدا إلود تقليول نسوبة التهورب الضوريبي مون جهوة 
ن الضوريبة تقيوا كجوز  ثالضورائب يوزدا إلود ةوعور المكلوا بو أسعارارتفاا 

يقووو  المنووتن  بحيووث ال نتوواجو يووزدا إلوود ارتفوواا تكوواليا اإلأكبيوور موون دخلوو  
 ن العالقة عكسية بين المتغيرين.إعلد المنافسة وتحقيق الربح. بمعند 

 
 INFالمتغير  .3

فووووي ظووووروا التضووووخم يووووزدا  سووووعارن ارتفوووواا معوووودالت اتإموووون المعلوووووم 
بالضووورورط السوووليات الماليوووة إلووود مواكبوووة هوووذا التضوووخم ذلووو  مووون خوووالل رفوووا 

ب الووودخول وال وووروات( الضووورائب وخاصوووة المباةووورط منهوووا  التوووي تصوووي أسوووعار
وذلوو  يعوووز  إلووود تبنووي الدولوووة سياسوووية ماليوووة وخدميووة توسووويعية الهووودا منهوووا 

 ار زيادط القوط الةرائية المتداولة وهذا ما يفسر إلد زيادط حالة التهرب اتقليل 
عبا  الضريبية التوي الضريبي في ظل هذه الظروا لةعور المكلفين ب قل ات

وارتفوووواا تكوووواليا العوووويت.  سووووعارسووووتو  اتيتحملونهووووا  فضوووواًل عوووون ارتفوووواا م
 ن العالقة بين المتغيرين عكسية.إبمعند 
 

 P.C.Iلمتغير ا .4
ن انخفام مستو  الدخل القومي ونصيب الفرد منو   يوزدا إمن المعلوم 

  فدالووة الضوورائب تعتموود إلوود فووام قيمووة الضوورائب الممكوون تحصوويلهاإلوود انخ
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التي يكون نصيب الفرد السنوا  حد كبير علد نصيب الفرد السنوا فبالبلدان
علد من تل  البلدان التي أفيها مرتفعا عادط ما تكون فيها معدالت الضرائب 

باسووت نا  البلوودان النفييووة وبالتووالي  يكووون فيهووا نصوويب الفوورد السوونوا منخفضوواً 
ن العالقوووة بووين التهووورب الضوووريبي ونصوويب الفووورد هوووي عالقوووة أيمكوون الوووتكهن 
 يردية موجبة.

 
 GR المتغير .5

ن معووودل نمووو النووواتن فوووي أا بلوود يمكووون أن يعيووي مزةووورا لمووود  إال ةوو  
أدا  االقتصوواد فووي ذلوو  البلوود وان ارتفوواا معوودالت النمووو يعنووي تحسووين اتدا  

دخوووارات ال بفعووول تيوووور القنووووات التمويليوووة كاإلإاالقتصوووادا وهوووذا لووون يتحقوووق 
رين التهوورب ن تكووون العالقووة بووين المتغيووأ والضوورائب وهووذا مووا يعيووي انيباعوواً 

 الضريبي ومعدل نمو الناتن المحلي في بلدا ما تكون عكسية  سالبة(.
 

 R:GDPالمتغير  .6
ن ارتفاا مسوتو  اإليورادات  يور الضوريبة يةوجا الك يور مون البلودان إلود إ

ن يحققوو  هووذا المصوودر موون أالتقليوول موون أهميووة مصوودر الضوورائب ومووا يمكوون 
حيوان مور فوي بعوم اتل يتعود  اتعبا  الهامة  ال بوتمويل جز  مهم من ات

ات الضوريبية وهوي عفا إلد اعتماد البلد علد تةريعات جديدط تةجا فيها اإل
تحموووول فوووووي يياتهوووووا تهوووورب ضوووووريبي مةوووووروا بهوووودا خلوووووق حووووووافز ضوووووريبية 
واقتصووادية وخاصووة االسووت مارات اتجنبيووة الوافوودط موون بلوودان وةووركات أجنبيووة 

صوووادية مموووا يةوووكل عائقوووا حقيقيوووا ذا كوووان البلووود فوووي مرحلوووة تنميوووة اقتإخاصوووة 
 ارها ولعول اها و أهدافو التمويلي وتحقيق أالضيالا الضرائب بدورها المالي 

 بالضرائب هي البلدان النفيية. كبيراً  برز تل  البلدان التي ال تولي اهتماماً أ
ن العالقووة بووين التهوورب الضووريبي ونسووبة اإليوورادات  يوور إويمكوون الووتكهن 

 سية.الضريبية هي عالقة عك
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 Timeالمتغير  .7

ن الوقووت أال إفووي البنوو  الوودولي   عمووالات أنةوويةيةووير مةووروا ممارسووة 
عداد ودفا الضرائب هو بعدد السواعات فوي السونة المسوتغرق فوي الميلوب إل

 .(14 الضريبية وتقديمها ودفا الضرائب قراراتعداد اإلإ
ن يةوووكل أالضوووريبية يمكووون  قوووراراتيالوووة الوقوووت المسوووتغرق إلعوووداد اإلإن إ
عيووووا  فرصووووة للمكلفووووين علوووود ا  حوووود المحووووددات المهمووووة للتهوووورب الضووووريبي و أ

توووالا الك يووور مووون المعلوموووات والسوووجالت التوووي ا  خفوووا  و ا  التةوووريا الضوووريبي و 
توضوووووح حقيقوووووة المركوووووز الموووووالي للمكلوووووا مموووووا يزيووووود مووووون محووووواوالت التهووووورب 

 قووراراتعووداد اإلإيووول فووي أن اسووتغراق إفوونفسوو  الضووريبي  ولكوون فووي الوقووت 
لضوووووريبة ودفعهوووووا سووووويزيد السووووولية الماليوووووة والضوووووريبة مووووون تووووودقيق وفحوووووص ا

ووحووودات( مووون  اً أفووورادالسوووجالت والحسوووابات الختاميوووة المقدموووة مووون المكلفوووين  
قوورب موا يمكوون موون حقيقووة مركزهوا المووالي ذلوو  موون خووالل أجول التوصوول إلوود أ

خووووووذ بنظوووووور االعتبووووووار يبيعووووووة الظووووووروا حصوووووور جميووووووا موووووودخوالتهم مووووووا ات
ا يحووود مووون محووواوالت التهووورب الضوووريبي وهوووذا موووا يووووحي إلووود االجتماعيوووة ممووو

 افترام العالقة بين المتغير هي عالقة عكسية  سالبة(.
 

 لمحددات الرئيسية للتهرب الضريبينتائج تددير دالة ا 7-7
لقووود اسوووتخدم اتنمووووذج الصووويغة نصوووا لو ارتميوووة بعووود اسوووتخدام  صووويغة 

غة نصوا اللو اريتميوة أعيوت الدالة اللو اريتمية المزدوجوة واتضوح أن الصوي
همهوووا هوووو محاولوووة الوووتخلص مووون بعوووم أعووودط أسوووباب لأفضووول النتوووائن  ذلووو  

نمووذج فضول توفيوق لأأمةاكل القيا( االقتصادا ومن اجل الحصول علود 
ربعوووة مووون المتغيووورات المسوووتقلة  يووور المعنويوووة  لوووذل  اقتصووور أفقووود توووم حوووذا 

 تياثنموذج علد  ال ة متغيرات مستقلة وكما يات
 

TEVA=1.24480-0.09201 AINF+0.0124 P.C.I – 0.03332 Time  



 
  

  [20]   هاشم محمد العركوبد.                                     . دراسة في.. –التهرب الضريبي 

     (15.60)   (3.53)            (3.10)              (2.02) 

 (8الجدول )
 نتائج تددير دالة المحددات الرئيسية للتهرب الضريبي

 أسماء المتغيرات المتغيرات
Y )التهرب الضريبيا إجمال الضرائب  متغير معتمد 

x1 F.D.I   )استبعد  
x2 MT.R )استبعد  
x3 AINF 
x4 P.C.I 
x5 GR )استبعد  
x6 R: GDP )استبعد  

x7 Time 

مصفوفة االرتباط 
درجات  االختبارات الجالئية

 الحرية
اختبار 

(t) المددرات المعامبت 

Alnf    pcI   time 

Alnf  1  0.186   0.257 

pcI        1         -0.405 

Time                   1 

R2=79.1 % 3 15.60 1.24480 Constant 

R-2=73.8 % 12 3.53 - 0.09201 AInf 

F=15.10 
15 

3.10 0.01241 P.C.I 

D.W=2.70 2.02 - 0.03332 (Time) 

 الجدول من ذعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسب االلكتروني.
( موووون التغيوووورات %79.1ن  ثيتضووووح موووون نتووووائن التقوووودير لهووووذا النموووووذج بوووو

مجموعووووة المتغيوووورات المسووووتقلة  تووووث يرالحاصوووولة فووووي دالووووة التهوووورب تعووووود إلوووود 
نهوووا تعوووود إلووود إ( ف%20.9موووا القيموووة المتبقيوووة وهوووي  أنمووووذج  الداخلوووة فوووي ات

 يوور داخلووة فووي القيووا( ييلووق عليهووا عووادط بمتغيوور حوود  أخوور متغيوورات  تووث ير
( المحتسوووبة إلووود معنويوووة F العةووووائي  فوووي حوووين تةوووير قيموووة اختبوووار  ثالخيووو
( وتةووووووير 3.12( ودرجووووووات حريووووووة  0.05نموووووووذج عنوووووود مسووووووتو  معنويووووووة  ات

مصووفوفة معووامالت االرتبوواي التووي توضووح عوودم وجووود مةووكلة التووداخل كووون 
 .(21%)االرتباي أقل من 
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( المحتسبة تةير إلد معنويوة جميوا المتغيورات المسوتقلة الداخلوة tن قيم  إ
(  ذلوو  3.12( ودرجووات حريووة  0.05تو  معنويووة  نموووذج عنوود مسووفووي هووذا ات
 .(67.2)( الجدولية والبالغة t( المحتسبة أكبر من قيمة  tكون قيمة  

معنووووا بوووين  توووث يروتةوووير نتوووائن التقووودير إلووود وجوووود عالقوووة عكسوووية ذات 
فووي معوودل  ن تغيووراً إ( وهووي تعنووي TEVAمعوودل التضووخم والتهوورب الضووريبي  
يزدا إلووود تغيووور نسوووبي معووواك( فوووي نسووووبة التضوووخم مقوووداره وحووودط واحووودط سووو

 ابتوة  خور ( وحدط ما بقا  جميا العوامل ات%9.2التهرب الضريبي بمقدار  
ن اتسواا رقعوة التهورب الضوريبي فوي إذ إنمووذج. وهذا يتيابق وافتراضات ات

عبا  الضريبية ظل ظروا التضخم ل  ما يبرره وهو ةعور المكلفين ي قل ات
عن انخفام مستو  الدخول الحقيقية الرتفاا مسوتو   فضالً   التي يتحملوها

حوود أعبووا  الضووريبية وبالتووالي ارتفوواا تكوواليا العوويت التووي تةووكل ات سووعارات
 هم هذه التكاليا.أ

( فانهووا ال تزكوود وفووي الوقووت نفسوو  ال D.Wمووا القيمووة المحتسووبة الختبووار  أ
ة المحتسوبة نمووذج مون مةوكلة االرتبواي الوذاتي ذلو  لوقووا القيموتنفي خلوو ات
 dl-4( في منيقة عدم التثكد السالبة من االختبار  حيث أن D.Wلالختبار  

 >d-w  >4-du  كون قيمةdl = 0.86 وdu=1.73. 
معنووووا بوووين  توووث يرن هنوووا  عالقوووة يرديوووة ذات إوأبووورزت نتوووائن التقووودير 

(  TEVA( ومتغير التهورب الضوريبي  PCIنصيب الفرد من الدخل السنوا  
( بمقووودار وحووودط واحووودط يوووزدا إلووود تغيووور PCIفوووي   ن تغيوووراً أد فهوووي تةوووير إلووو

( وحووودط بوووافترام بقوووا  678 % نسوووبي مقابووول فوووي التهووورب الضوووريبي بمقووودار
ذ موووون إنموووووذج.  ابتووووة وهووووو مووووا ينسووووجم مووووا افتراضووووات ات خوووور العواموووول ات
ن دالووة الضوورائب تعتموود إلوود حوود كبيوور علوود نصوويب الفوورد السوونوا أالمعووروا 

مووا تكووون معوودالت الضووريبة  خل السوونوا للفوورد المرتفووا  البوواً فالبلوودان ذات الوود
إلود  نفسوياً  عالية والعك( صحيح  باست نا  البلدان النفيية( مما يعيي دافعاً 

ن يووودفا المكلفوووين موووا يقوووا علووويهم مووون التزاموووات ماليوووة وضوووريبية. فوووي حوووين أ
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 قووووراراتعووووداد اإلإن متغيوووور الووووزمن المسووووتغرق فووووي ثت نتووووائن التقوووودير بووووأظهوووور 
ذ إ( كان علد عالقة عكسوية موا متغيور التهورب الضوريبي  Timeضريبية  ال
بمقوووودار وحوووودط واحوووودط  Timeن زيووووادط فووووي إن العالقووووة العكسووووية هووووذه تعنووووي إ

من الوحدط ما بقا   (373)سيزدا إلد انخفام في التهرب الضريبي بمقدار 
 المتغيوورات المسووتقلة علووود حالهووا  وهوووذا مووا يتيووابق موووا افتراضووات النمووووذج.

عداد إيول في أن استغراق مدط إو الضريبة أفمن وجهة نظر السلية المالية 
  الضووريبة وفحصووها وتوودقيقها بووالرجوا إلوود المسووتندات ذات العالقووة قووراراتاإل

كبوووور أعوووون السووووجالت والحسووووابات الختاميووووة للمكلفووووين يعيووووي فرصووووة  فضووووالً 
ا يمكون قورب موألحصر الدخول وال روات التي يملكهوا المكلوا والوصوول إلود 

خووووذط بنظوووور االعتبووووار الظووووروا االجتماعيووووة المحييووووة اموووون مركووووزه المووووالي  
 بالمكلا مما يحد من حجم التهرب الضريبي.

 
 
 
 
 
 
 
 النتائج والمدترحات .7
 النتائج 1-4
 لوب البلودان الناميوة والمتقدموة أيعد التهرب الضريبي ظاهرط تعواني منهوا  .6

 وار واتجواه اب وعموق ا علد حد سوا  ما تباين نسبي فوي يبيعوة اتسوب
 لوب أعون سوعي  وفاعلية الوسائل المتاحة لمواجهة هوذه المةوكلة  فضوالً 

الحكومووووات وموووون خووووالل تةووووريعاتها الماليووووة علوووود تفعيوووول الوووودور المووووالي 
 للضرائب وتقليص فرص التهرب من دفعها من قبل المكلفين.

ن بيانووات مزةوور نسووبة إاتضوح وموون خووالل بعوم المزةوورات الماليووة إلود  .8
ن هوذه النسوبة تراوحوت أجمال الضرائب تةير إلود إلتهرب الضريبي من ا

 كيوووداً ث(. وهوووذا يعيوووي ت8112( لعمووووم العينوووة لعوووام  %2.0%-%6.3بوووين  
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صبح ظاهرط عالمية ال تست ني أا بلد بوالر م مون أن التهرب الضريبي ثب
تباين بلودان العينوة التوي ضومت بلودان منخفضوة الودخل ومتوسوية الودخل 

 فعة الدخل.مرت أخر و 

حوود بلوودان العينووة موضوووا البحووث ذات الوودخل أوم ووال ذلوو  سوونغافورا 
المرتفا وبالر م من ارتفاا معدل نموها ونصيب الفرد من الدخل القومي 

( وعلود %6.30نها سجلت أكبور معودل تهورب ضوريبي بلو   أال   إالعالية
 .(%2.0قل معدل تهرب ضريبي بل   أالعك( سجلت تركيا ونيجريا 

ةارت بيانات مزةر نسبة اإليرادات العامة  عدا المنح( إلد ارتفواا أكما  .3
باسوووت نا   8112, 8112, 8118 عووووامملحووووظ فوووي جميوووا بلووودان العينوووة لأ
ال ال ووة بووالر م  عووواملأ يفيفوواً  انخفاضوواً  إيووران وجنوووب أفريقيووا حيووث ةووهداً 

مووون تبوووواين مسوووتويات الوووودخل منهووووا ذلووو  العتموووواد إيوووران علوووود اإليوووورادات 
فيية بةكل أساسي في تمويول موازناتهوا واعتمواد ال انيوة جنووب أفريقيوا الن

 علد إيراداتها من تصدير الموارد اليبية خاصة المعدنية منها.

تذبوووذب واضوووح فوووي  (8114-6992)وضوووح مزةووور معووودل التضوووخم للمووودط أ .4
( فووي تركيووا %54( فووي سوونغافورا ليصوول إلوود  0.23القيمووة تووراوح مووا بووين  

 في كال من نيجيريا وزامبيا علد التوالي. (%21.33 ,%24.41و 

ن إنمووووذج المحوووددات الرئيسوووة للتهووورب الضوووريبي أت نتوووائن تقووودير أظهووور  .2
( ونصويب الفورد 2004-1995 الث متغيرات فقي وهوي متوسوي التضوخم  
الماليووة ودفووا  قووراراتعووداد اإلإموون الوودخل القووومي والووزمن المسووتغرق فووي 

هورب الضوريبي لبلودان العينوة وهوو مباةر فوي نسوب الت تث يرالضريبة لها 
نمووووذج إذا ارتوووبي متوسوووي دخووول الفووورد مووون تيوووابق موووا افتراضوووات ات موووا

الوودخل القووومي بعالقووة يرديووة ومعنويووة مووا التهوورب الضووريبي  فووي حووين 
ارتووووبي كووووواًل مووووون متوسوووووي التضوووووخم والوقوووووت المسوووووتغرق بعالقوووووة عكسوووووية 

نمووذج هوذا اتومعنوية من التهرب الضريبي. واتضح مون نتوائن التقودير ل
( من التغيرات الحاصولة فوي دالوة التهورب الضوريبي تعوود إلود %79ن  ثب

ربعوووة أعووواله  فوووي حوووين توووم اسوووتبعاد أمجموعوووة المتغيووورات ال ال وووة  توووث ير
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نمووووذج وهوووي االسوووت مار اتجنبوووي المباةووور متغيووورات كوووان قووود ضووومها ات
 والمعوودل الحوودا للضوورائب ومعوودل النمووو فضووال عوون نسووبة اإليوورادات إلوود

ذلوو  لعوودم ارتبايهووا بعالقووة معنويووة موجبووة فووي  جموواليالنوواتن المحلووي اإل
 لة قيمة معلمات هذه المتغيرات. متغير نسب التهرب الضريبي ولض

وتقتضووووووي اتمانووووووة العلميووووووة اإلةووووووارط إلوووووود أن قيمووووووة المعلمووووووات المقوووووودرط  .1
أا  توث يرللمتغيرات المستقلة جميعها منخفضة جدًا  مموا يعنوي انخفوام 

دث فيهووووا علوووود المتغيوووور التووووابا  التهوووورب الضووووريبي(  وهووووذا ال تغييوووور يحوووو
( ويعووز  السووبب فووي tيتنوواقم مووا معنويووة المقوودرات موون خووالل اختبووار  

ذلوو  إلوود أن تقريوور التنافسووية العالميووة لووم يصوورح عوون البيانووات الميلوبووة 
لسلسوووولة زمنيووووة  وهووووو مووووا دعووووا إلوووود اعتموووواد بيانووووات المقووووايا العرضووووية 

ن تظهر قيم المعلمات المقودرط للمتغيورات المسوتقلة لسنتين  ومن يبيعي أ
 بهذا المستو  من االنخفام.

 المدترحات 2-4
وهووي رفووا مسووتو  الوووعي الضووريبي خاصووة فووي  لة مهمووة جووداً ثد مسوويووكثت .1

نظمتهووا الضووريبة موون تةوووهات كبيوورط ةووانها أالبلوودان الناميووة  التووي تعوواني 
التهوورب الضووريبي ( للحوود موون ظوواهرط خوور ةووان بقيووة مزسسووات الدولووة ات

المرتبي بعوامل اقتصادية وسياسية  فةوعور برابيوة قويوة بمجتمعو  وبلوده 
موال نفاق اتإمقرون بما تقدم  الدولة ل  من خدمات عامة وسلوكها في 

العاموووة بثسووولوب تحقيقوووا للمصووولحة العاموووة عنووود ذلووو  سووويزداد الووودافا لووود  
لديووو  هووواج(  المكلوووا لووودفا موووا عليووو  مووون التزاموووات ماليوووة وخدميوووة ويقووول
 المغامرط والمخايرط للتهرب من الضريبة والعك( صحيح.

كبوور لوود  أ ن يكووون لدراسووة محووددات التهوورب الضووريبي اهتماموواً أضوورورط  .2
ن ال أو تجريبووووي و أالمختصوووين فوووي حقوووول الماليوووة العاموووة بثسوووولوب كموووي 

و أمووور علووود يووورح مةوووكلة التهووورب الضوووريبي بثسووولوب نظووورا يقتصووور ات
 وصفي فقي.
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فصوووواح عوووون البيانووووات فالبلوووودان الناميووووة وخاصووووة لة اإلثلوووود مسوووود عيووووكثالت .3
م تتووووافر البيانوووات عووون لوووذ   إالعربيوووة منهوووا وهوووذه مةوووكلة واجهوووت البحوووث

 أخور عون بيانوات  فضوالً إال في بلدان عربية محدودط  التهرب الضريبي 
تخص الجغرافية البةرية ومصادر الدخل وتقسيمات  ونوعية نظام التعليم 

دخووووووال هووووووذه إيووووووات الضووووووريبية ممووووووا حووووووال دون خالقوات العووووووام والعدالووووووة
 نموذج المستخدم في الدراسة.المتغيرات المهمة في ات
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Abstract 

The problem of tax evasion has become an international 

phenomenum all over developing and advanced countries even if it 

differs in its ratio, and noticing this variation in causes, effects and 

reflections left behind on these countries. This study comes to show 

the variance of the basic limits of tax evasion and the remedies. 

Suggested to enhance the reality of tax systems in this study 

suffer from the limitation of financing resources and the unstability 
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in its revenue which could not secure the necessary finance to these 

countries from the financial resources. 
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