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 المباشرظاىرة االقتصاد الخفي وأثره المباشرة وغير 
 لمدولة عمى الموازنة العامة

    تمييد وتقسيم

ىو توضيح طبيعة العبلقة بين ظاىرة االقتصاد الخفي والموازنة لدراسة ا هاليدف من ىذ إن
من خبلل بحث الفرضية القائمة عمى أساس أن ظاىرة االقتصاد الخفي تؤثر تأثيًرا  ،العامة لمدولة

 تمك ومن ىذا المنطمق سوف يتم بحث صحة ،مباشًرا وغير مباشر عمى الموازنة العامة لمدولة
بحيث تتعرض الدراسة ألثر ظاىرة االقتصاد الخفي المباشر عمى  ،مطمبين اثنين فىالفرضية 

 بينما تتناول أثر ظاىرة االقتصاد الخفي غير المباشر )المطمب األول(،الموازنة العامة لمدولة في 
 عمى النحو التالي: )مطمب ثاني(عمى الموازنة العامة لمدولة في 

 شر عمى الموازنة العامة لمدولةالمطمب األول: ظاىرة االقتصاد الخفي وأثره المبا

 الموازنة العامة لمدولة عمى المطمب الثاني: ظاىرة االقتصاد الخفي وأثره غير المباشر 
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  المطمب األول
 ظاىرة االقتصاد الخفي وأثره المباشر

 عمى الموازنة العامة لمدولة
عمى أساس أن ظاىرة االقتصاد الخفي تؤثر عمى الموازنة  القائمةالفرضية الدراسة  تناولت

الدراسة بكان حريا الفرضية تمك من صحة لتحقق من أجل االعامة تأثيًرا سمبًيا بطريق مباشر، و 
اإليرادات فضبًل عن أثرىا عمى ( أوالً ) بحث أثر ظاىرة االقتصاد الخفي عمى النفقات العامة لمدولة

 و التالي: عمى النح (ثانياً ) العامة 
 :األثر المباشر لظاىرة االقتصاد الخفي عمى اإلنفاق العام .أواًل 

العامة بشكل بسيط بأنيا مبمغ نقدي يقوم بإنفاقو شخص من أشخاص  النفقةيمكن تعريف  
 .(1)القانون العام بيدف إشباع حاجة عامة وتحقيق نفع عام
تأثيًرا مباشر، ومن أجل التحقق من صحة وتؤثر ظاىرة االقتصاد الخفي عمى اإلنفاق العام 

يمكن القول أنو في حالة تحقق زيادة في الدخول المتحققة في االقتصاد الخفي يؤدى  تمك الفرضية،
اإليرادات العامة عمى الدخول المتحققة في االقتصاد الرسمي وبذلك يتبين أن  اقتصارذلك إلى 

غير رسمية يتمتعون بخدمات الصحة والتعميم  ىؤالء األفراد الذين يحصمون عمى دخول من مصادر
بدون  والطرق والمواصبلت العامة وغيرىا من المشروعات ذات النفع العام والمياه الصحي والصرف

يؤدى إلى زيادة مقدار وحجم اإلنفاق العام، وىذا بدوره قد   األمر الذى تحمميم ألى أعباء تذكر،
 ،يخمق عجز في الموازنة العامة لمدولة ىوو  تمويمول يحتاج إلى حصيمة كبيرة من الضرائب من أج

وبناًء عمى ما تقدم يتبين أن االنخفاض الحادث في مقدار وحجم حصيمة الضرائب مع تزايد حجم 
ومقدار اإلنفاق العام يعمل عمى أحداث عجز كبير في الموازنة العامة لمدولة، وىذه الظروف 

دار الضرائب من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة واألوضاع تجبر الدولة عمى زيادة حجم ومق
لمدولة مما قد يؤدى إلى حدوث مشكبلت مالية تعانى منيا السمطات المالية في الدولة. حيث إن 
نظام الضريبة عمى الدخل سيصبح غير عادل، وذلك في حالة وجود تضخم كبير لبلقتصاد 

ومن الممكن أن يولد ضغوط  وأبعاده، أشكالو الخفي، ألنو يحمل في طياتو التيرب الضريبي بكل
وىناك خطر أن العمل في االقتصاد الخفي يمكن أن  ،أكبر نحو تبنى نظم الضرائب غير المباشرة

 .(2)يعمل عمى انتشار عمميات التيرب الضريبي ويشجع األفراد األخرين عمى التيرب الضريبي

                                 
  .497، مطابع جامعة المنوفية ، بدون سنة نشر، صاقتصاديات المالية العامة مصطفى حسنى مصطفى: د. (1)  
دراسة فى آليات االقتصاد الخفى وطرق عبلجو ، دار ، االقتصاد السريصفوت عبدالسالم عوض اهلل: د.  (2) 

 .وما بعدىا 52ص م2002النيضة العربية ،القاىرة ،
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عمى تحقيق العجز الكمى في الموازنة ومن ىذه الزاوية يتبين أن الفاقد الضريبي يعمل 
العامة، ومما ال شك فيو أن تمك الموضوعات تؤثر بالسمب عمى السياسات المالية لمدولة نتيجة 
لمتيرب الضريبي، وىو أحد أىم أنشطة ظاىرة االقتصاد الخفي األمر الذى يعمل عمى حدوث 

وبالتالي سوف يؤثر عمى مسيرة اإلنفاق العام وما يرنوا إليو من  ،(3)خسائر في خزينة الدولة
 أىداف.

إن انخفاض الحصيمة الضريبية يعمل عمى خمق ضغوط ومشكبلت تؤدى إلى تفاقم عجز 
الموازنة العامة لمدولة وعمى وجو الخصوص في الدول النامية مما يعمل عمى إخفاق مقدرة الدول 

ة التوازن االقتصادي واالجتماعي، وتقوم الدولة بتمك الدور عن عمى القيام بدورىا من أجل إقام
، مع عدم قدرة اإليرادات العامة عمى (4)طريق اإلنفاق العام، والذى يتطمب موارد كبيرة لتمويمو

تمويمو مما يؤدى إلى تفاقم عجز الموازنة العامة، وىذا العجز بالرغم من تأثره باألنشطة الخفية قد 
ىذه األنشطة وتغمغميا في االقتصاد العام، ألن الدولة عندما تواجو ىذا العجز قد يعمل عمى تزايد 

تمجأ إلى التوسع في الضرائب أو زيادة الضرائب القائمة، وىذا بدوره يؤدى إلى تزايد األعباء 
، وتتميز الدول التي (5)الضريبية وفى كل الحاالت سوف يولد حافًزا نحو التيرب من الضريبة

ا االقتصاد الرسمي عن االقتصاد الخفي باستقرار في ميزانيتيا العامة وتستطيع الدولة أن يتطور فيي
تنفذ سياساتيا وتؤمن سريان األنشطة االقتصادية المشروعة في القطاعات الرسمية وال شك أن ذلك 

 .(6)سيعمل عمى تطور االقتصاد والتنمية

حيث  ؛ومما ال شك فيو أن ظاىرة الفساد بمختمف أشكالو وأنواعو تؤثر عمى النفقات العامة 
تعمل عمى تشوية عناصر النفقات العامة، فيناك بنود في الموازنة العامة يكون من المتوقع أن يبدد 
ن السياسيون المرتشون موارد عامة عمى ىذه البنود؛ ومن أجل ابتزاز رشاوى منيا في ظل جو م

السرية التامة؛ ومثااًل عمى ذلك البنود التي من الصعب سرقة قيمتيا، أو المنتجات التي يتم إنتاجيا 
عمى  العسكريوتوزيعيا في أسواق درجة المنافسة قيمتيا منخفضة، أيًضا مثااًل آخر اإلنفاق 

                                 
رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق ،جامعة  ،الخفيالجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد  فييم عمر فييم:  د. (3) 

 .356ص م ،2012طنطا 
الدار الجامعية ، " العبلقة الجينمية"االقتصاد الخفي وغسيل األموال والفساد عبدالمطمب عبدالحميد:  د. (4) 

 . 261، صم 2013،االسكندرية ،
االقتصاد الخفي في ليبيا، اآلثار السمبية الناجمة عن ظاىرة االقتصاد الخفي في  :مصطفى خميفة الزوادى أ. (5)

 .31ص م2015إبريل ،http:www.Stg.com.Iyمجمة العموم والتقنية ،  ،االقتصاد الميبي
إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب، المكسيك، تونس،  :قارة مالك د. (6)

 .49، صم2010م،2019رسالة دكتوراه ، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،جامعة منثورى،السنغال، 
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فييا أكثر من  الطائرات المقاتمة ومشروعات االستثمار واسعة النطاق فيذه المجاالت يكون اإلنفاق
، وبالرغم من ىذا اإلنفاق يمكن أن يساعد عمى تعزيز العممياإلنفاق عمى التعميم والصحة والبحث 

 .(7)النمو االقتصادي إلى مدى أبعد من الفئة األولى

ومن مظاىر الفساد االقتصادي قيام رجال األعمال بدفع رشاوى من أجل الحصول عمى  
فإنو من يتحمل عبء الرشوة ليس رجل األعمال ولكن طرف  ،تراخيص أو تسييبلت دخول سمعة

آخر ثالث قد يكون االقتصاد القومي أو المستيمك وقد تتحمل الموازنة العامة لمدولة إذا كانت 
أو قد يؤدى استيراد السمعة إلى زيادة الطمب عمى العممة  ،الحكومة ىي التي تقوم بشراء السمعة

األمر الذى يؤثر عمى سعر صرف العممة الوطنية ويخفض من  الصفقة،األجنبية من أجل إتمام 
 .(8)قيمتيا

كما أن الفساد المالي واإلداري يؤثر عمى الكفاءة االقتصادية لؤلجيزة الحكومية ويتضح  
وجود عبلقة عكسية ما بين الفساد والكفاءة االقتصادية لؤلجيزة الحكومية حيث يؤثر عمى فاعمية 

واإلنتاجية لمحكومة وأجيزتيا، مما يعمل عمى وقف عمميات التطور والنمو وكفاءة البنية التحتية 
وىى ببل شك ضرورية من أجل إعادة بناء المجتمع في المدى الطويل والفساد ييدد األحكام 

 .(9)القانونية الموجودة، ألنو يزيد من معدالت الجريمة والفقر والتخمف

لى توضيح أثر الفساد عمى اإلنفاق العام وىذه وىناك الكثير من الدراسات التي كانت تيدف إ
 ومعنوي إيجابيإلى وجود أثر  دراسة توصمت قدو  ،الدراسات كانت بطبيعة الحال دراسات تطبيقية

وىناك دراسات تناولت أثر  ((kaufmannand wei 1999لمفساد عمى حجم اإلنفاق الحكومي 
 tanzi and ، 1997)الفساد عمى جودة اإلنفاق الحكومي وىذه الدراسة كانت مقدمة عام

davodi )  لمفساد عمى جودة اإلنفاق العام المتمثل في  ومعنويوقد توصمت إلى وجود أثر سمبى
حيث لم (، (mauro1997وىناك دراسات أخرى مثل الدراسة المقدمة من والكباري،جودة الطرق 

 (Esty andولكن دراسات أخرى مثل الدراسة المقدمة  ،تتوصل ىذه الدراسة إلى نتيجة معنوية

                                 
 المصرفيلمفساد مع إشارة خاصة لمقطاع  قتصادي: التحميل االطارق محمود عبدالسالم السالوسىد.  (7)

 .38ص  ،م2005 ،القاىرة ،، دار النيضة العربيةالمصري
أحضان البيزنس، مكتبة جزيرة الورد، بدون سنة نشر، في  رجال األعمال، مصردولة : العجميمحمد عادل أ.  (8)

 . 103ص
: جرائم الفساد وآليات مكافحتو في نطاق الوظيفة العامة في ضوء التشريع الجنائي السيد أحمد محمد عالم د. (9)

 .54صم، 2016م،2015الطبعة األولى ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  ،المصري واالتفاقيات الدولية
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Porter2002  )  ودراسةTanzi and Davoodi) 1997)  حيث قد توصمت ىذه الدراسات
 .(10) لمفساد عمى مقدار وحجم اإلنفاق عمى البنية األساسية ومعنوي إيجابيإلى وجود تأثير 

وبناًء عمى ما سبق يتبين أن الفساد لو دوًرا كبيًرا في إضعاف وتأكل اإلنفاق العام وذلك من 
خبلل ابتزاز السياسيين الرشاوى والمنح والعطايا والذى يتحمل ذلك في النياية أما االقتصاد العام أو 

فاق العام الدخل، ويعمل ذلك عمى انخفاض حجم ومقدار اإلن محدوديالمواطن وخاصة المواطنين 
والذى بدوره قد يمس قطاعات ذات أىمية محورية مثل التعميم والصحة واإلسكان والتدريب والبحث 

، وفى جميع االحوال فان الفساد يعمل عمى سوء تخصيص الموارد (11)والضمان االجتماعي العممي
ميح باإلضافة إلى ذات مبالغ كبيرة مثل التس احتياجاتاإلنفاق إلى  يوجوالغالب االعم  ففيالعامة، 

انتشار الرشوة من أجل الحصول عمى الخدمات العامة مثل الصحة والتعميم األمر الذى يؤدى إلى 
احداث خمل في تقديم ىذه الخدمات لممحتاجين، وأيًضا إلى أن زيادة اإلنفاق الحكومي بدون وجود 

 .(12)عةمرتف بأثمانالمشروعات عمى موردين ومقاولين  ترسيويبررىا في حالة  ما

يرتبط بيا، إن تأثيره  ويؤثر الفساد عمى االستثمار العام الذى يتمثل في البنية التحتية وما
سيكون كبير ومباشر، ألن جزء من الموارد التي يفترض أن يتم توجييا الى القطاعات العامة من 

بنية أساسية تدعم عمميات اإلنتاج يتم االستيبلء عمييا من خبلل عبلقات الفساد وتوجييا  اقامةأجل 
يد من تكمفتيا أو تقميص ز إلى المنفذين في األجيزة الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع األمر الذى ي

أسمالي وقد ساعد التحيز السياسي واالقتصادي نحو اإلنفاق الر  ،نوعيتيا أو حتى االثنين معا
كمحفز لمنمو الى قيام حكومات الدول النامية باإلنفاق اليائل عمى مشاريع البنية التحتية ذات 

                                 
 مصر المعاصرة ،((courraption and inflation ،الفساد والتضخمىدى عبدالحميد عمى محمد:  د. (10)

 ،2009يناير،  493العدد  ، السنة المائةواالحصاء والتشريع، القاىرة،  سياسيالجمعية المصرية لبلقتصاد ال
 .294ص

الجامعات العربية،  ، مجمة أتحادقومي: ظاىرة غسيل األموال وآثارىا عمى االقتصاد السيد بدوى ود. ط (11)
الثامن والعشرون  العددالجمعية العممية لكميات الحقوق المصرية، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، القاىرة، 

 " العبلقة الجينمية " الفسادغسيل و و  الخفي االقتصاد المطمب عبدالحميد: عبد د..  73ص ،م2008أكتوبر
 .262مرجع سابق، ص

" دراسة مقارنة  واالجتماعي قتصاديمواجية الفساد االفي  دور األمنالحكم سيد ابراىيم سالمان:  د. عبد (12) 
 .314ص ،م2016، يناير ،وسبعة ، السنة المائة521العدد ،، القاىرة" مصر المعاصرةسبلمياإل بالفكر

المدينة، العدد  تبديد لمثروات وتأخير التنمية، حوار المتمدين، سياسيالفساد المالي وال :عبد األخوة التميمي أ/ (13)
 .345م، ص2008،/ أغسطس 30، 2023
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المردود االقتصادي المنخفض، ولكن يجرى تنفيذىا استجابة  لعبلقات الفساد )سواء في ترسيو 
 .(13)المشاريع أو تنفيذىا( أو لعائدىا السياسي

ه فعالة في يد الحكومة في تحقيق األىداف االقتصادية يعد أدا الجاريأن اإلنفاق الحكومي 
واالجتماعية إال أن التيرب الضريبي والجمركي والذى يمعب الفساد اإلداري في األجيزة الحكومية 
بو دورا ىاما في تفشيو يعد عقبة رئيسية في سبيل استخدام إيرادات الدولة في عممية التنمية، 

واسع يشكل آثار اقتصادية أخرى مثل التأثير عمى تسويق باإلضافة الى وجود التيرب بشكل 
البضائع والمنتجات المحمية والذى يؤثر سمبا عمى توزيع االستثمارات وبالتالي يؤثر عمى البناء 

 .(14) األساسي لبلقتصاد في الدولة

ويترتب عمى الفساد الممتد وانتشاره في القطاع الحكومي آثار عمى تخصيص النفقات العامة، 
ما يؤدى الى تحقيق أدنى نفع ممكن من ىذا اإلنفاق وليس أقصى نفع منو، وعميو يترتب عمى م

شيوع الفساد وانتشاره في مجتمع ما سوء تخصيص الموارد، كما أن تنفيذ المشروعات العامة 
 والمناقصات ستتميز بدرجة عالية من التميز وعميو سيتم استيراد المواد الخام ومواد البناء واآلالت

تكون ىذه السمع المستوردة من ىذه الببلد جيدة أو  ونموىا من ببلد أجنبية  معينة، في حين قد ال
رخيصة مقارنة بغيرىا من المصادر المتاحة، كما أن المناقصات والمشروعات اليامة سترسو عمى 

 .(15)في المجتمع والنفوذشركات معينة ممموكة ألصحاب الجاه 

تؤدى في النياية  وأن ظاىرة االقتصاد الخفي بكل صورة وانواعيتبين عرضة سبق  ومفاد ما
القاعدة الضريبية يؤدى إلى تفاقم  انخفاضإلى حدوث عجز في الموازنة العامة بشكل مباشر، ألن 

العجز واستمراره  وال يكون أمام الدولة إال المجوء إلى االقتراض من أجل الوفاء باحتياجات اإلنفاق 
فإن الدولة تعمل عمى زيادة الضرائب القائمة  ،كفاية مصادر االقتراض المحمية العام وفى حالة عدم

 .(16)التضخميأو فرض ضرائب جديدة أو لجوء الدولة إلى التمويل 

                                 
 
في  الصحيفي القطاع  اإلدارياآلثار االقتصادية واالجتماعية لمفساد  :فوزى حامد محمد حجاج د. محمد( 47)

 .216، صم 2013رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق ، جامعة المنصورة،مصر، 
"دراسة مقارنة بالفكر  واالجتماعي قتصاديدور األمن في مواجية الفساد اال :د. عبد الحكم سيد إبراىيم سممان (15)

 .314،313، صمرجع سابق"  سبلمياإل
مجمة اتحاد الجامعات العربية ، قوميال: ظاىرة غسيل األموال وآثارىا عمى االقتصاد د. سيد طو بدوى (16)

 .73، صم2008لمدراسات والبحوث القانونية ،العدد الثامن والعشرون ،أكتوبر 
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ومما ال شك فيو أنو يترتب عميو مشكبلت ىيكمية ونقدية مثل ارتفاع األسعار وانخفاض قيمة  
العممة الوطنية وىروب رؤوس األموال األجنبية أو تحول حيازة األفراد من العمبلت المحمية إلى 

 .(17)القاعدة الخاضعة لمضريبة التضخمية انخفاضحيازة العمبلت األجنبية، مما يؤدى إلى 

 :األثر المباشر لظاىرة االقتصاد الخفي عمى اإليرادات العامة. ًياثان
من خبلل بحث ، لقد تناولت الدراسة األثر المباشر لظاىرة االقتصاد الخفي عمى اإلنفاق العام

صحة الفرضية التي تبين التأثير السمبى لظاىرة االقتصاد الخفي عمى اإلنفاق العام وقد توصمت 
مباشرة بين ظاىرة االقتصاد الخفي بشقيو المشروع وغير المشروع والمتمثل في إلى وجود عبلقة 

سمبية عمى اإلنفاق العام ومن ثم أحداث عجز في  الفساد بكل أشكالو وأنواعو وما يعكسو من آثار
أما في ىذا السياق فيو يتناول األثر المباشر لظاىرة االقتصاد الخفي عمى  ،الموازنة العامة

لعامة والمتمثل في ظاىرة التيرب الضريبي وآثارىا المالية عمى الموازنة العامة، ويجب اإليرادات ا
 ؛القاعدة الضريبية انكماشإلى أن تفاقم وزيادة األنشطة المشروعة غير الرسمية يعمل عمى  اإلشارة

 ،حيث إن تقميص األوعية واألنشطة الضريبية سيعمل عمى حدوث عجز في الموارد المالية لمدولة
مما سيترتب عميو نمو آثار اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فييا، ألن نمو وتزايد تمك األنشطة 

 .(18)سيعمل عمى تقميل من رسمية وجودة السمع والخدمات العامة التي تقدميا الحكومات لمواطنييا
ومن ىذا المنطمق سيتم القاء الضوء عمى ظاىرة التيرب الضريبي وعبلقتيا بظاىرة االقتصاد الخفي 

وعبلقة التيرب الضريبي بظاىرة االقتصاد الخفي  وآثارهمن خبلل تعريف التيرب الضريبي وأنواعو 
 عمى النحو التالي: 

 :تعريف التيرب الضريبي -)أ(
القضايا الخطيرة التي تيدد السياسة المالية ومنيا السياسة تعد مشكمة التيرب الضريبي من 

حيث تمتاز تمك الدول بقمة الوعى الضريبي  ،عمى وجو الخصوص في الدول النامية الضريبية
وتعانى األجيزة الضريبية في مصر من عدم الكفاءة وسوء أساليب الفن الضريبي المتعمق بعمميات 

سباب االقتصادية المتعمقة بتخمف الييكل االقتصادي والسياسي الربط والتحصيل، باإلضافة إلى األ
وتمتاز تمك الدول بسيطرة بعض القوى االجتماعية ذات النفوذ والسيطرة حيث يمكنيا  ،واالجتماعي

 الفنيذلك في كثير من األحيان من التيرب من االلتزامات الضريبية والمالية باإلضافة إلى التنظيم 
كل تمك المشكبلت السابق عرضيا تدفع األفراد إلى التيرب  ،ن مشكبلتلمضريبة وما يثيره م

                                 
 . 180، 179، صم1998مكتبة النيضة المصرية ،مصر، الخفي في االقتصاد محمد إبراىيم طو السقا:  د. (17)
رسالة  ،رسميال مواجية ظاىرة االقتصاد غيرفي  : دور السياسة الضريبيةالسيد محمد السيد نصار د. (18)

 .   102صم ، 2015دكتوراه، كمية الحقوق ، جامعة القاىرة ،
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الدراسة تعريف المقصود بالتيرب الضريبي والفرق بينو يذه ومن ىذا المنطمق كان حريا ب ،الضريبي
 .(19)وبين التجنب الضريبي ونقل عبء الضريبة

 :يعرف الفقو التيرب الضريبي  
ضرورة توافر شروط معينة تحد من اتساعو حيث يذىب البعض منيم إلى  يتشرطوابأنو  

تعريفو بأنو محاولة الممول عدم دفع الضريبة بإخفاء بعض العناصر كمًيا أو جزئًيا واستعمال طرق 
احتيالية أو غش لعدم دفع الضريبة في أي مرحمة من مراحميا سواء عند الربط أو في مرحمة 

 .(20)التحصيل

 :الفقو األمريكي التيرب الضريبيوقد عرف 
وقد وسع من التعريف حيث اعتبر عدم تقديم اإلقرار الضريبي أو إغفال بند فيو كان يجب  

 .(21)إدراجو تيرًبا

بينما عرف آخرون التيرب الضريبي أو التيرب غير المشروع كما يطمق عميو البعض، بأنو 
عدم قيام الممول الذى توافرت فيو شروط الخضوع لمضريبة بالوفاء بيا بالمخالفة لنصوص قانون 

عمى  تنطويالضريبة ودون أن ينقل عبئيا إلى الغير مستعيًنا في ذلك بوسائل وطرق احتيالية 
 .(22)لك فعادة ما يعرف التيرب من الضريبة بالغش الضريبيولذ ،غش

ويختمف التيرب الضريبي عن التجنب الضريبي وعن نقل عبء الضريبة وظاىرة  استيالك 
 :الضريبة ورأسمالوالضريبة 

 وأما عن التجنب الضريبي: -)أ(
فيو عمل أو إجراء مشروع ألنو غير مخالف لمقانون وأحياًنا يطمق عميو التيرب المشروع،  

ألنو يتشابو مع التيرب الضريبي في األثر المالي عمى إيرادات الحكومة، وىناك طريقتين لكى 
 ، ىما عمى النحو التالي: (23)يتحقق التجنب الضريبي

                                 
، دار األندلس لمطبع، بدون الضريبيوأسس التشريع  الضريبيمبادئ االقتصاد عزت عبدالحميد البرعى:  د. (19)

 .127، 126ص سنة نشر،
 . 610ص ،م1967 ،دار الجيل، القاىرة ،الضرائبعمم في  : أساسياتعمى عبد المتعال. د (20)

(21)
 Balter. Harry: Tax fraud and Warren Gorham Lamont ،U.S.A ،1977 ،p.22. 

 . 431اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، صمصطفى حسنى مصطفى:  د. (22)
 . 299، مرجع سابق، صالخفي الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصادد. فييم عمر فييم عايد:  (24)
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وتقوم عمى أساس االمتناع عن مزاولة النشاط الموجب وتسمى بالطريقة السمبية الطريقة األولى: 
 لمضريبة أو تمويل النشاط إلنتاج أو استيراد سمع ال تخضع لمضريبة.

: وتسمى بالطريقة اإليجابية، وتقوم عمى أساس االستفادة من ثغرات القانون أو الطريقة الثانية
ة إلى نواحي االستثمار المعفاة طبًقا األنشط توجيو، مثل (24)االنتفاع بما رتبو القانون من إعفاءات

لنصوص القانون الضريبي ومما ال شك فيو أن التجنب الضريبي غير مخالف لمقانون وال يمكن 
وصفو بانو تيرب ضريبي رغم ما بينيما من تشابو وذلك في وحدة األثر المترتب عمييا وىو حرمان 

 .(25)الدولة من جزء كبير من إيراداتيا

تؤكد عمى أن جدول ضرائب  (neck)،Schneider والدراسة التي قام بيا شنيدر وونك 
الدخل يعمل عمى التجنب الضريبي أكثر من التيرب الضريبي وتفسير ذلك أن األنظمة الضريبية 
بما تحويو من االستثناءات واإلعفاءات والتخفيضات وذلك كمو يدفع األفراد إلى بذل المزيد من 

ل التجنب القانوني لمضريبة وذلك من أجل الحصول عمى المزيد من األرباح بعيًدا الجيد من أج
عن عقوبات، أو احتمال اكتشاف التيرب غير المشروع وبذلك تفعيل العمل في االقتصاد الرسمي، 

م حيث أشارت الدراسة إلى أن عدم التوسع في 1989وعمى عكس ذلك ما حدث في النمسا 
 .(26)التعقيد الضريبي يمكن أن يؤدى إلى زيادة حجم االقتصاد الخفياإلعفاءات وتخفيف درجة 

وىناك صورة أخرى وىى نقل عبء الضريبة وىى تشترك مع التيرب الضريبي في أنيم 
إال أن عبء الضريبة يختمف عن التيرب الضريبي في  ،وسيمتان من وسائل التخمص من الضريبة

أنو ال يترتب عمى نقل عبء الضريبة ضياع حق الخزانة العامة وكل ما يترتب عميو ىو اختبلف 
شخص الممتزم قانوًنا بالضريبة عن شخص من يتحمل عبء الضريبة وكل ذلك دون أن يؤثر عمى 

ببساطة شديدة عبلقة بين شخصين األول حق الدولة في الحصول عمى حصيمة الضريبة، وىنا 
وىو المكمف القانوني وىو دافع الضريبة أو الممول القانوني والشخص الذى سبق وأن قام بدفع 

( وفى الواقعيأو الفعمي أو  النيائيالضريبة بإلقاء عبئيا جزئًيا أو كمًيا عمى شخص آخر )الممول 
 ،(27)العامة في الحصول عمى قيمة الضريبة جميع األحوال ال يترتب عمى ذلك ضياع حق الخزانة

                                 
العبء الضريبى الفعمى عمى المشروعات فى مصر، رسالة دكتوراه ، كمية  د. أحمد صالح أحمد محمد : (24)

 .252م ،ص2002الحقوق ، جامعة المنوفية، 
يق دور الضرائب غير المباشرة في تنمية  اقتصاديات الدول األخذة في النمو مع التطبعبد اليادي مقبل:  د. (25)

 .  257، 256م، ص1988عمى مصر، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة طنطا، 
 .299الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد الخفي، مرجع سابق، صفييم عمر فييم عايد:  د. (26)
 وما بعدىا.431المالية العامة، مرجع سابق، ص  اقتصادياتمصطفى حسنى مصطفى:  د.  (27) 
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وىناك نقل مقصود ونقل غير مقصود ويتحقق النقل المقصود في حالة قيام المشرع بفرض ضريبة 
مباشرة عمى بعض األشخاص فيقوم ىؤالء األشخاص بنقل عبئيا إلى أشخاص آخرين يسمون 

عمى بعض األشخاص وىؤالء المستيمكين مثل ضريبة المبيعات. وقد يقوم المشرع بفرض ضريبة 
يقصد  قياميم بنقل عبئيا عمى غيرىم حيث إذا استطاع أحد األشخاص ونجح في نقل عبئيا إلى 

 .(28)غيره فإن ىذا النقل لمعبء يكون غير مقصود

ومقتضى ىذه الطريقة أن الشخص المشترى لمال معين  ،(29)وىناك ظاىرة استيالك الضريبة
فيقوم ىذا الشخص بتخفيض ثمن ىذا  ،وىذا المال يتصف بالدوام ومفروض عميو ضريبة سنوية

المال بمقدار الضريبة المفروضة أو بمقدار جزء منيا لممدة التي يقدر أن يستمر فييا ىذا المال 
 .(30)الضريبة وىى تختمف عن التيرب الضريبيويحقق دخبًل وىذه ما تسمى بظاىرة استيبلك 

، تختمف عن التيرب الضريبي وتسمى أيًضا بتجميد الضريبة الضريبة رأسمالووأيًضا 
يقوم شخص ببيع أحد األموال وىذه األموال يجب أن تتوافر ليا صفة االستقرار والثبات  ومقتضاىا

وىذه الزيادة تكون بسبب إعفائو أو إعفاء الدخول الناتجة  ،حيث يقوم بزيادة ثمن بيع تمك األموال
وبذلك تتميز عن غيرىا من األموال التي تماثميا وىذه الطريقة أو  ،عن تمك األموال من الضريبة

 .(31)الوسيمة تختمف عن التيرب الضريبي، حيث ال يترتب عمييا ضياع حقوق الموازنة العامة

 :(32)أنوع وصور التيرب الضريبي –)ب( 
تتعدد وتختمف صور التيرب الضريبي باختبلف نوعية الضرائب المفروضة، أي بحسب ما 

 غير مباشرة عمى النحو التالي:  إذا كانت الضريبة مباشرة أو

 :صور التيرب الضريبي في حالة الضرائب المباشرة -1
أنو في حالة فرض ضرائب مباشرة تتمثل صور التيرب الضريبي في الحاالت اآلتية عمى 

 النحو التالي: 

                                 
 المالية العامة المصرية ودراسة االقتصاد العام المصري، دار النيضة العربية، القاىرة عبدالمولى: السيد  د. (28) 
 . 438، 437م، ص1993  
م 2005، القانون الجنائى الضريبى ، الجزء األول، الطبعة األولى، اإلسراء لمطباعة د. حسنى الجندى : (29) 

 .76م،ص 2006:
 . 303، ص1977المالية العامة دراسة لبلقتصاد العام، دار الفكر العربي، السيد عبدالمولى:  د. (30) 
 .31الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد الخفي، مرجع سابق، صفييم عمر فييم عايد:  د. (31) 
، 403، صم2002كمية الحقوق،جامعة عين شمس،مبادئ عمم المالية العامة، زين العابدين ناصر: د.  (32) 

404. 
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 حالة قيام الممول بتقدير دخمو أو ثروتو بأقل من قيمتيا الحقيقية.-أ

 قيام الممول بالمبالغة في تقدير التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة. -ب

ر الخارجية التي ينص المشرع عند فرض الضرائب عمى أساسيا  قيام الممول بإخفاء المظاى -ج
 وتتحقق ىذه الصورة في حالة قيام الممول بإخفاء جزء كبير من تركتو تفرض الضريبة عمييا.

 .(33)عدم إعبلن الممول عن النشاط أصبًل وبالتالي عن الدخل الخاضع لمضريبة -د

 تفسير القانون تفسيًرا خاطًئا أو استغبلل ثغراتو عن قصد من أجل تخفيض قيمة الضريبة.  -ه

 :مباشرةالصور التيرب الضريبي في حالة الضرائب غير   -2
وذلك مثل قيام الممول بإخفاء السمع المصدرة أو المستوردة التي تكون محبًل لفرض الضريبة 

مة ليا أقل من قيمتيا الحقيقية إلى حد كبير وقد حدد المشرع الجمركية، أو قيام الممول بإعبلن قي
م بشأن 2005لسنة  91من قانون رقم  133المصري صور التيرب الضريبي في المادة رقم 

" يعاقب كل ممول تيرب من أداء الضريبة بالحبس مدة ال تقل عن ستة  (34)الضريبة عمى الدخل
أشير وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤىا بموجب ىذا القانون 

 أو بإحدى ىاتين العقوبتين".

 ويعد الممول متيربا من أداء الضريبة باستخدام إحدى الوسائل التالية:  

اإلقرار الضريبي السنوي عمى أساس عدم وجود دفاتر أو سجبلت أو حسابات أو تقديم   -أ
مستندات مع تضمينو بيانات تخالف ما ىو ثابت لديو من دفاتر أو سجبلت أو حسابات أو 

 .(35)إخفاءىامستندات 

اإلتبلف العمد لمسجبلت أو المستندات ذات الصمة بالضريبة قبل انقضاء األجل المحدد لتقادم  -ب
 .دين الضريبة

أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرىا من المستندات إلييام المصمحة بقمة األرباح  اصطناع -ج
 .أو زيادة الخسائر

                                 
 .30: مرجع سابق، صد. فييم عمر فييم عايد (33)

يونيو  9في  23، الجريدة الرسمية، العدد رقم 2005لسنة  91قانون الضريبة عمى الدخل الصادر بالقانون رقم (34) 
 م. 2005

 .80القانون الجنائى الضريبي ، مرجع سابق ، ص د. حسنى الجندى:( 35)
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 إخفاء نشاط أو جزء منو مما يخضع لمضريبة وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة.-د

 جريمة مخمة بالشرف واألمانة".وفى جميع األحوال تعتبر جريمة التيرب من أداء الضريبة 

 :أسباب التيرب الضريبي -)ج(
ىناك العديد من األسباب والعوامل التي عممت عمى ظيور ظاىرة التيرب الضريبي   

واستمرار تفاقميا وىذه العوامل واألسباب تتحد مع بعضيما البعض، وال شك أن التيرب الضريبي 
ويرجع ذلك  ،يوجد في جميع االقتصاديات ولكن نطاق وحجم التيرب يختمف من دولة إلى أخرى

توزيع  وتفاوتباإلضافة إلى تباين الوعى الضريبي لدى مواطنييا،  ،يا االقتصاديإلى اختبلف بنيان
ومن ىذا المنطمق يمكن حصر األسباب والعوامل التي تعمل عمى زيادة  ،الدخول والثروات فييا

دارية وأسباب اقتصادية وأسباب  التيرب الضريبي إلى أسباب وعوامل أخبلقية وأسباب فنية وا 
 لنحو التالي: عمى ا (36)سياسية

 :األسباب األخالقية وىى تتعمق بالوعى الضريبي -1
إن تدنى مستوى األخبلق في دولة معينة يعمل عمى التسامح مع المتيربين، حيث يكون  

ألن غياب الضمير الضريبي أو عدم تيقظو واعتبار أن  ،الباعث عمى التيرب قوًيا وظاىر وواضح
سرقة الخزانة العامة ال يعد من قبيل السرقة، ووجود اعتقاد أن من ال يدفع الضريبة يصبح ماىًرا 
وذكًيا ومن يؤدى ىذه الضريبة يصبح طيًبا وخامبًل، وتتوافر تمك الصورة في حالة تفشى ظواىر 

أن ضعف الضمير الضريبي لدى  (38)، ويرى الفقو المالي(37)يةوالمحسوب النفوذالفساد واستغبلل 
 كثير من الممولين يرجع إلى: 

افتقاد القوانين الضريبية إلى خصائص القاعدة القانونية. باإلضافة الى إن المواطنين ال 
يشعرون بالنفع الذى يعود عمييم من أنشطة الدولة المختمفة أو افتقادىم وعدم استطاعتيم االستفادة 

ذلك إلى عدم  لدى األفراد بسوء استخدام الدولة لمموارد المالية، ويرجع اعتقادوجود و من ذلك النفع، 
جدوه اإلنفاق العام وانتفاع األفراد بو، مما يدفع األفراد إلى احتفاظيم بأمواليم خير ليم من دفعيا 
لمخزانة العامة وشعور األفراد بالظمم؛ حيث إن األفراد يعتقدون أن ازدياد األعباء الضريبية عمييم 

 شعور األفراد بظمميا. بسبب ارتفاع أسعارىا أو نتيجة لتعدد أوعيتيا مما يعمل عمى

                                 
 .439اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص مصطفى حسنى مصطفى: د. (36)
، 131، مرجع سابق، صضريبيوأسس التشريع ال ضريبيمبادئ االقتصاد العزت عبدالحميد البرعى:  د. (37)

132. 
 .132مرجع سابق، صال (38)
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فضبًل عن غياب الوعى الضريبي وعدم انتشاره؛ حيث إن عدم توافر وعى ضريبي لدى 
وفريضة من الواجب أدائيا سيعمل عمى نمو واستمرار  وأخبلقياألفراد بأن الضريبة واجب وطني 
ن وجود وازع  يجاد ا أخبلقيوسمو  دينيالتيرب الضريبي، وا  لمثل الصالح أو ترسيخ الديمقراطية وا 

 .(39)ومواجية الفساد أنيا عوامل في غاية األىمية وتعمل عمى انتشار الوعى الضريبي

 :األسباب الفنية واإلدارية -2
إن عدم دقة النصوص الضريبية وغموض التشريع الضريبي يعد مبررا ودافًعا قوًيا نحو 

 يمى:  ما استيضاحالتيرب  والتي منيا يمكن 

حالة  ففيإن نجاح أو فشل النظام الضريبي يتوقف عمى مدى دقة صياغة القانون الضريبي  -أ
 :دون صعوبة تذكر وتطبيقووضوح التشريع وضوًحا تاًما يكون من السيل فيمة 

حيث يعد وضوح النصوص وبعدىا عن المبس والغموض فيذا يعبر عن قدرة النصوص  
جتمع الضريبي واإلحاطة الشاممة بو من كل الجوانب، أما عدم القانونية الضريبية عمى اإللمام بالم

دقة النصوص وغموضيا؛ حيث إن ذلك يسمح بوجود تفسيرات وتأويبلت واجتيادات تعمل عمى 
كثرة الثغرات وارتفاع نسبة التيرب الضريبي؛ حيث إن كثرة التعديبلت في النصوص التشريعية 

ا بالنسبة لئلدارة الضريبية ولمممول، مما يعمل عمى الضريبية واستمرارىا يؤدى إلى عدم وضوحي
 .(40)زيادة فرص التيرب

 :لمضريبة الفنيالتنظيم  -ب
التي تتخذ من وقت فرض الضريبة حتى قيام الممول بدفعيا  واختبلفياإن تباين اإلجراءات 

من ضريبة إلى أخرى، حيث يؤدى ذلك إلى إمكانية المجوء إلى التيرب الضريبي في بعض 
الضرائب أكثر من البعض اآلخر، وكذلك كما في حالة الضرائب المباشرة عمى وجو العموم 

عمى أرباح المين غير التجارية حيث إن  باإلضافة إلى ضرائب الدخل ومنيا الضرائب المفروضة
جراءات التحصيل يكون ليا أثر بالغ  في عمميات التيرب الضريبي  .(41)عمميات الربط وا 

وىناك نقل مقصود ونقل غير مقصود ويتحقق النقل المقصود في حالة قيام المشرع بفرض 
أشخاص آخرين ضريبة مباشرة عمى بعض األشخاص فيقوم ىؤالء األشخاص بنقل عبئيا إلى 

                                 
  .212المالية العامة، مرجع سابق، ص  : اقتصادياتمصطفى حسنى مصطفىد.  (69)

 .440ص ،مرجع سابقال (40)
 .133، مرجع سابق، صضريبيوأسس التشريع ال ضريبي: مبادئ االقتصاد العزت عبدالحميد البرعى د. (41)
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يسمون المستيمكين، أما غير المقصود فيو نجاح الممول الحقيقي بإلقاء عبئيا عمى غيره لم يقصده 
 .(42)المشرع

 :(43)سوء تنظيم اإلدارة الضريبية -ج
إن من أىم السمات التي تتميز بيا الدول المتخمفة ىو سوء تنظيم اإلدارة الضريبية ويرجع  

 ذلك إلى مجموعة من األسباب والعوامل فيما يمى: 

انخفاض مستوى كفاءة العناصر الفنية واإلدارية الماىرة وعمى وجو الخصوص في مجال  -
 المحاسبة الضريبية.

الضريبية في حال قياميا بتحديد الوعاء الضريبي بالقصور ويرجع ذلك لقمة تتميز وسائل اإلدارة  -
الماىرة ووجود تخمف في النظم وعدم توافر البيانات  االمكانيات الفنية والمادية والموارد البشرية غير

 واإلحصاءات البلزمة.

اممين فييا مما يؤثر عدم مبلئمة أماكن العمل واإلدارات الضريبية سواء بالنسبة لمممولين أو الع -
 لمطرفين. النفسيسمبًيا عمى العامل 

 عدم التنسيق والتعاون بين اإلدارة الضريبية والجياز اإلداري لمدولة. -

خبلص وسوء  - غياب الرقابة والمتابعة، مما يعمل عمى تقصير العاممين في أداء أعماليم بأمانة وا 
 بمسئولياتيم الوظيفية. اطبلعيم

مستوى أجور ومرتبات العاممين في قطاع الضرائب وعمى وجو العموم في الدول انخفاض وتدنى  -
النامية؛ حيث إن ذلك يعمل عمى انخفاض العناصر ذات الكفاءة وذوى الخبرة المدربة تدريب سميم، 
ألنو مع ارتفاع معدالت التضخم وغبلء األسعار وعدم التناسب بين المرتبات واألجور ىذا األمر 

شك أنو سينعكس سمبًيا عمى تعامميم  وببل ،مبى عمى نفسيات العاممين بالضرائبينعكس بشكل س
ىذه الموضوعات قد تدفع ضعاف النفوس من الموظفين إلى التواطؤ مع الممولين  ،مع الممولين

 من أجل الحصول عمى رشاوى في مقابل مساعدتيم عمى التيرب الضريبي.

أن اإلجراءات اإلدارية والمتعمقة بعمميات التقدير والربط والتحصيل وما تتميز بو من تعقيد  -
وانخفاض مستوى أداء اإلدارة الضريبية حيث تعمل عمى تكميف الممول بالكثيرمن الوقت والجيد 

                                 
 .273العبء الضريبى الفعمى عمى المشروعات فى مصر، مرجع سابق ، ص د. أحمد صالح أحمد محمد : (42)
لمشركات عابرة القوميات "دراسة مقارنة " رسالة  التيرب الضريبى الدولىد. جميل عبدالرحمن صابونى :  (43)

 وما بعدىا. 60م ، ص2005دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعة القاىرة ، 
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بة لمضري الكراىيةلديو كل تمك الموضوعات تولد لديو روح  النفسيوالمال باإلضافة إلى العبء 
 وتدفعو إلى اليروب منيا.

 : (44)األسباب االقتصادية -3
تعد األسباب االقتصادية من أىم العوامل األساسية التي تقف وراء ظاىرة التيرب الضريبي 
وىذه العوامل االقتصادية قد تكون عامة أو خاصة بالمكمف نفسو ويمكن طرح أىم تمك العوامل 

 فيما يمى: 

الخاص بالممول والمكمف بالضريبة يمعب دوًرا كبيًرا وىو ببل شك عامل إن الوضع االقتصادي  -أ
حيث يقوم الممول بالموازنة بين ما دفعو من ضريبة  ،مؤثر وحافًزا كبيًرا عمى التيرب الضريبي

وفى حالة رؤيتو أو احساسو باالنتفاع بالضريبة وأن االقتصاد قد  ،ومقدار ما عاد عميو من نفع
ع الضريبة فسوف يبادر إلى سداد الضرائب المفروضة عميو أما في حالة عدم استفاد من جراء دف

 يميل إلى التيرب. فانواالحساس بمقدار النفع العائد عميو 

حالة زيادة رخاء الممول فإنو رخاؤه  ففيوأيًضا حالة رخاء الممول تعد من أىم أسباب التيرب  -ب
ير المدفوعة لكى تدر لو أرباًحا وىى ببل شك تزيد قد يدفعو إلى التيرب ويقوم باستثمار الضريبة غ

ولكن ذوى الدخول المنخفضة يتعذر عمييم استثمارىا، أما في  ،في حالة الغرامة المفروضة عميو
حالة إمكانية نقل عبء الضريبة وذلك إذا ساعدت العوامل االقتصادية عمى ذلك وىو ما يسمى 

يرب الضريبي، ألن الممول القانوني لن يتحمل برجعية الضريبة فإن ذلك سيعمل عمى منع الت
عبء الضريبة ولكن يتحمل الذى يتحمل بالعبء في النياية جميور المستيمكين أو من تربطيم بو 

 عبلقة اقتصادية.

تمعب طبيعة الظاىرة النقدية السائدة )وىى حالة الركود والتضخم( دوًرا كبيًرا في عمميات  -ج
قتصاديات النامية تتسم عادة بزيادة معدالت التيرب الضريبي وأن التيرب الضريبي؛ حيث إن اال

االقتصاد الخفي القائم عمى أسس غير قانونية وغير مشروعة، وقد قدره البعض من الخبراء بأنو 
 .(45)% من الناتج القومي، وىو في األساس ال يمتزم بدفع أي ضرائب40يمثل حوالى 

 .(46)ا مؤثر وفعال عمى حاالت وعمميات التيرب الضريبيأن مرحمة النمو االقتصادي ليا دورً  -د

                                 
 .311، 310مرجع سابق، ص، الخفيالجوانب االقتصادية  والمالية لبلقتصاد فييم عايد:  فييم عمر. د (44)
 .134، مرجع سابق، صضريبيوأسس التشريع ال ضريبيمبادئ االقتصاد ال: يعزت عبدالحميد البرعد.  (45)
دار الجامعة  لتيرب الضريبي واالقتصاد األسود،ا: يعبدالحكيم مصطفى الشرقاو د.  (46)

 .  ابعدى ما 148ص،  م2009الجديدة،االسكندرية،
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وتؤثر مرحمة النمو االقتصادي التي تمر بيا الدول تأثير غير مباشر عمى التيرب الضريبي  
والدول التي لم تصل بعد إلى مرحمة من التقدم والنمو االقتصادي يكون بالنسبة ليا مصدر الدخل 

األرض وما تنتجو، وال شك أن األنشطة االقتصادية تتسم وتقوم القومي فييا باألساس معتمًدا عمى 
بطريقة من الصعب عمى أساسيا تنفيذ نظم الضريبة عمى الدخل مع تجنب التيرب الضريبي، 
وبذلك يكون التيرب الضريبي ىو السائد، وأن النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي عمى الييكل 

 اسية واالقتصادية لمدولة.االقتصادي لمدولة ويتأثر بالظروف السي

وبناًء عمى ما تقدم فمن الصعوبة حصول الدولة من أغمب الممولين عمى الحصيمة  
الضريبية وفى مرحمة النمو االقتصادي تزداد كفاءة التطبيقات العممية لمنظم الضريبية وقد يقمل 

 ذلك من حاالت التيرب الضريبي.

ي عمميات التيرب الضريبي، حيث يزداد التيرب تمعب الظروف االقتصادية دوًرا كبيًرا ف -ه
الضريبي في حالة الكساد االقتصادي ويقل في فترة الرخاء االقتصادي وىو ما يسمى بالدورات 
االقتصادية، ألنو في فترة الرخاء االقتصادي تقل فترة حساسية األفراد بالضريبة وذلك في حالة 

ولمرخاء  في معدالت التيرب الضريبي، جتشكل حالة الرخاء أو الروا حيثزيادة دخوليم 
حيث إن الدخول المرتفعة  ؛االقتصادي دوًرا كبيًرا في انخفاض حاالت ومعدالت التيرب الضريبي

 ،األسعار، وارتفاع معدالت الضريبة بارتفاعومستوى المعيشة المرتفعة أيًضا تقمل من شعور األفراد 
حالة الكساد تكون  ففيوال شك أن السياسة المالية لمدولة تختمف باختبلف الحالة االقتصادية لمدولة 

أما في حالة  ،السياسة المالية شديدة بفرض المزيد من الضرائب بسبب نقص اإليرادات العامة
 .(47)الرواج فتكون إيرادات الدولة مرتفعة وتتسم السياسة المالية فييا بالتساىل نوع ما

أن البنيان االقتصادي لمدولة لو دوًرا مؤثر أيًضا عمى عمميات التيرب الضريبي؛ حيث إن  -و
الدول الصناعية الكبرى تقل درجات ومعدالت التيرب الضريبي بسبب تركز األنشطة االقتصادية  

 .(48)أما في المجتمعات الزراعية فتزداد نسبة التيرب الضريبي

، إن الرقابة عمى أسعار السمع (49)ر في حالة تحديدىا إدارًيامدى اختبلل ىيكل األسعا -ز
والخدمات أو حتى عوامل اإلنتاج تؤدى في النياية إلى التيرب الضريبي؛ حيث إن تمك الرقابة 
عمى األسعار تعمل عمى وجود األسواق السوداء، ألن في الحالة التي تقوم الدولة فييا بفرض 

                                 
 . 311، مرجع سابق، صالخفيالجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد فييم عمر فييم عايد: د.  (47)
 .443مرجع سابق، ص ،اقتصاديات المالية العامة مصطفى حسنى مصطفى: د. (48)
 .146، 145التيرب الضريبي واالقتصاد األسود، مرجع سابق، ص: يعبدالحكيم مصطفى الشرقاو د.  (49)
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ات، فإن ذلك يفتح مجااًل لؤلسواق السوداء، ومما ال شك فيو أن رقابتيا عمى أسعار السمع والخدم
وأن المتاجرين في ىذه السمع  ،السمع والخدمات تفوق وبدرجة كبيرة السعر المحدد ىذهأسعار 

أو تقديم الحسابات من أجل المحاسبة  ،والخدمات ال يقومون باإلعبلن عن الدخول الواقعية
دة خبلًفا لمواقع وفى جميع األحوال يوجد التيرب الضريبي، إن الضريبة باألسعار الضريبية المحد

في أسواق عوامل اإلنتاج، وذلك عمى سبيل المثال يتم تحديد اإليجارات العقارية وما يصاحبيا من 
أعمال وممارسات غير قانونية يصحبيا التيرب الضريبي، وأنو في حالة فرض حد أدنى لؤلجور 

القطاع الخاص وعمى األخص العاممين في القرى يعممون في  وعمى وجو العموم العاممون في
بعض األحيان بأقل من ىذا الحد وفى حالة محاسبة أصحاب األعمال ضريبًيا تخصم األجور عمى 
أساس الحد األدنى أو تقدم عمى أساس أنيا أضعاف ىذا الحد. وفى ىذه الحالة يتيرب الممول من 

في بعض األحوال قد يعمل عمى إخفاء بعض األنشطة أداء الضريبة، وفرض حد أدنى لؤلجور 
القائمة؛ حيث إن جميع العاممين ال يحصمون عمى الحد األدنى لؤلجور وأيًضا حالة تحديد أسعار 
ثابتة لمفائدة تؤدى تمك الحالة إلى توجيو الودائع إلى القطاع غير الرسمي أو غير المنظم ومنيا 

ومما ال شك فيو أن نشأة ىذه األسواق واستمرارىا يؤدى إلى التيرب من دفع الضريبة عمى ناتجيا، 
التوسع في أنشطة غير قانونية تابعة ليا وذلك كما في حالة العقاقير والمخدرات، وأيًضا عمميات 
التيرب الضريبي وذلك عن طريق توافر النقد األجنبي البلزم لنشاط ىذه التجارة غير المشروعة من 

 السوق غير الرسمية.

 :(50)العوامل السياسية -4
في تحديد نطاق التيرب الضريبي وذلك في حالة  رئيسيإن سياسة اإلنفاق العام تمعب دوًرا 

شعور األفراد بأن الحكام ال يستخدمون األموال العامة االستخدام األمثل، فإن ذلك يؤثر عمى 
وعمى العكس من ذلك وفى حالة قيام الدولة باإلنفاق  ،حالتيم النفسية ويدفعيم إلى التيرب الضريبي

فإن  ،وذلك في حالة اإلنفاق عمى مظاىر الترف والبذخ ،في أوجو غير نافعة لمجموع المواطنين
ذلك يقمل من دوافع األفراد عمى إعطاء الدولة الحصيمة الضريبية لعدم رضائيم عن سياسات 

اد بإساءة استخدام الدولة لؤلموال، وان األفراد يدفعون اإلنفاق العام، وذلك لوجود شعور لدى األفر 
ويرجع ذلك إلى عدم رضاء األفراد بما تقدمو لو الحكومة أو  ،أكثر مما يحصمون عمى أي منفعة

                                 
، 131، مرجع سابق، صضريبيوأسس التشريع ال ضريبيمبادئ االقتصاد ال: يعزت عبدالحميد البرع. د (80)

132.  
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 حيث إن ذلك يدفع األفراد إلى شعورىم بالغبن والى محاولة التيرب من الضريبة ؛الدولة من خدمات
(51). 

 :اىرتي التيرب الضريبي واالقتصاد الخفيطبيعة العالقة بين ظ -د()
بمعنى أنو يتكون من اقتصاد رسمي واقتصاد غير رسمي  ؛اقتصاد الدولة ىو اقتصاد مزدوج

 الصناعيوأن االقتصاد الخفي يظير ويتكون في حالة فشل االقتصاد القومي أو القطاع  ،أو خفي
الرسمي عن استيعاب القوى البشرية والمادية في المجتمع، وعميو يتبين  الزراعيأو التجاري أو 

عبلقة وطيدة بين االقتصاد الخفي والتيرب الضريبي عمادىا أن التيرب الضريبي نوع  وجود
أساسي من االقتصاد الخفي شقو غير الرسمي إذ في حالة قيام الشخص المكمف بالضريبة بالنجاح 

الضريبة كمًيا أو جزئًيا مستخدًما في ذلك جميع الوسائل المشروعة وغير  في التنصل بالتزامو بأداء
المشروعة ويكون ىدفو من ذلك كمو إخفاء نشاطو أو إظياره بأقل من الحقيقة أمام السمطات 

الحالة تتكون األنشطة غير الرسمية وذلك لعدم التزام الشخص ىذه  وفى ،الضريبية المختصة
 .(52)ح المعمول بيابالخضوع لمقوانين والموائ

ومن أىم عناصر الدخل القومي الحصيمة الضريبية، وال شك أن أي خمل أو قصور أو   
نقص فييا يترتب خمل في خطط التنمية االقتصادية وانحطاط في الدخل القومي وأن من أىم 

وجود النتائج المترتبة عمى وجود االقتصاد الخفي ىو نقص الحصيمة الضريبية ألنو يترتب عمى 
تمك األنشطة أو االقتصاد توليد تيار من الدخل غير خاضع لمضريبة حيث إن تمك الدخول أو 

، وقرارات التيرب فى ىذه الحالة (53)األنشطة ال يقوم األشخاص بالكشف عنيا لمسمطات الضريبية
 .(54)التتعمق بالتنظيم الفنى واالدارى لمضرائب وال السياسة الضريبية

سات معدالت خسارة الضريبة عمى الدخل المتولدة عن األنشطة الخفية وقد قدرت بعض الدرا
مميارات دوالر، أي أن معدل الخسارة  10م بمغت 1981في الواليات المتحدة األمريكية في عام 

% تقريًبا من إجمالي حصيمة 30الضريبية الناتجة عن وجود االقتصاد الخفي بمغت حوالى 
 .(55)الضرائب عمى الدخل

                                 
 . 444اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، صمصطفى حسنى مصطفى:  د. (51) 
 . 325مرجع سابق، ص، الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد الخفيفييم عمر فييم عايد: . د (52) 
 .246م، ص1970، دار النيضة العربية، القاىرة،2عمم المالية العامة، طأحمد جامع:  د. (53) 
 .277العبء الضريبى الفعمى عمى المشروعات فى مصر، مرجع سابق ، ص أحمد محمد :د. أحمد صالح  (54) 
 .55االقتصاد الخفي في مصر، مرجع سابق، صمحمد إبراىيم طو السقا: . د (55) 
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إن الفساد بكافة أنواعو يعمل عمى خفض اإليرادات العامة، وأية ذلك أن الفساد يعمل عمى 
الضرائب حيث يستطيع ىؤالء بفضل المعاممة الخاصة التي يتمقونيا من مفتشى  دافعي محاباة

الضرائب خفض قيمة الضرائب المفروضة عمييم، أو التيرب الكامل من دفع الضرائب المفروضة 
الضريبية، كما تعانى الدول النامية من ظاىرة عبء  لئلعفاءاتًضا التطبيق غير السميم عمييم، وأي

الضرائب إلى  دافعينسبة المدفوعات المتحصمة بالضرائب التي يقدمونيا  أيالضرائب الحقيقي )
الدخل القومي( أكبر من عبء الضرائب الرسمي، ذلك ألنو يعفى المدفوعات ويكون مقرىا في 

 .(56)الضرائب مأموريوب الموظفين من النياية جي

وقد أوضحت دراسة أخرى إلى أن االمتثال الضريبي )عدم التيرب الضريبي( ما ىو إال     
دالة في مجموعة من المتغيرات )مثل احتمال اكتشاف التيرب، وعدالة النظام الضريبي المحسوسة 

مؤسسات الضريبية عمى اكتشاف ومعدل الضريبة، ومستوى الدخل وغيرىا( وفى حالة عدم قدرة ال
 .(57)واستئصال التيرب الضريبي، فإن االمتثال ربما قد يتآكل وبنسبة كبيرة

والتيرب الضريبي يعمل عمى انخفاض الحصيمة الضريبية ونفقاتيا مما يؤدى إلى اإلخبلل  
لما  تقديريبيان بتوازن الميزانية العامة لمدولة، ومن المعروف أن الموازنة العامة لمدولة ما ىي إال 

تقوم بو الحكومة من نفقات وما تجنيو من إيرادات خبلل مدة معينة لذا فان االختبلل والنقص 
الناتج عن عمميات التيرب الضريبي يؤدى إلى اإلخبلل بيذا التوقع وبتوازن الموازنة العامة لمدولة 

حكومة إلى العمل عمى تدبير ال اضطرارالظاىرة ىو ليذه ومما ال شك فيو أنو أىم اآلثار الخطيرة 
أو رفع أسعار الضرائب القائمة مما يعمل عمى  ،موارد جديدة وذلك من خبلل فرض ضرائب جديدة

زيادة األعباء الضريبية عمى الممولين الشرفاء األمر الذى يدفعيم ويشجعيم عمى التيرب الضريبي 
وقد تقوم الدولة بالمجوء إلى طرق أخرى لتمويل عجز الموازنة  ،مما يزيد من شدة االرتباك المالي

 .(58)العامة لمدولة وقد تم توضيح ذلك مسبًقا

ويقوم األفراد الذين يعممون في القطاع غير الرسمي بالموازنة بين المكاسب التي تعود عمييم 
مبيعاتو ومشترياتو  من جراء االمتناع عن التبميغ عن األنشطة التي يقومون بيا، أو إخفاء حقيقة

من الدخول الخاضعة لمضريبة وبين مخاطر احتمال اكتشاف أمره وتعريضو لمعقوبات، أيًضا ىناك 

                                 
مصر، دار في  المصرفي لمقطاعلمفساد مع إشارة  قتصادي: التحميل االطارق محمود عبد السالم السالوس د. (56)

 . 38ص ،م2005 ،القاىرة ، النيضة العربية
(57)

 Peacock ،A. and GK. Shaw ،(1982) Tax Evasion and Tax Revenue ،Public 

Finance ،Finances Publiques ،Vol. 37 ،No(2) ،p ،269.  
رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، مبلحقتيا، في  ودور الشرطة ضريبيظاىرة التيرب الجمال فوزى شمس:  د. (58)

 . 475، 474ص ،م 1982جامعة عين شمس،
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عوامل أخرى تتمثل في مدى كراىية األفراد لمقيم واألخبلقيات العامة ومدى إدراك األفراد لقيمة 
 .(59)الخدمات العامة وعدالة النظام

عمى المبالغة في قيمة  -إلى حد ما  -فع الضرائب وتعتمد األنشطة التي تتيرب من د
وفى ىذه الحالة يتجاوزون  ،التكاليف والمصروفات وال يعمنون إال عن جزء بسيط من أمواليم

 .(60)ويدخمون في نطاق ما يسمى بالتيرب الضريبي ،األساليب القانونية لتجنب الضريبة

ومن ىذه الزاوية يتبين وجود عبلقة بين ظاىرة االقتصاد الخفي والتيرب الضريبي وىذه 
العبلقة قامت عمى الشواىد التطبيقية لدراسة العبلقة السببية بين االقتصاد الخفي واالدعاءات 

مدى  شارت الىحيث أ ،في نيوزيبلند (Giles1995)المرتبطة بالتيرب الضريبي التي أوضحيا 
بمدى اإلساءة لمضرائب إلى حجم االقتصاد الخفي وأوضحت أيًضا عدم  وارتباطياقوة ىذه العبلقة 

وجود شواىد عمى العبلقة العكسية بين االقتصاد الخفي والتيرب الضريبي وخمصت الدراسة مؤكدة 
 .(61)بو أن التيرب الضريبي ما ىو إال أحد مكونات ظاىرة االقتصاد الخفي يؤثر فيو وال يتأثر

أن الفساد أصبح ميزاًنا لمقيمة وذلك من خبلل الموازنة بين تكمفة ممارسة الفساد وقيمة وعائد 
حالة كون العقوبات والغرامات أقل مما يجب، يرتفع عائد الفساد والعكس صحيح، ومن  ففيالفساد، 

ؤدى إلى زيادة أىم مظاىر الفساد المالي ارتفاع حجم التيرب الضريبي، وبفضل ممارسة الفساد ت
عجز الموازنة العامة وضعف مستوى اإلنفاق العام، بحيث يقمل الفساد من اإليرادات العامة ويزداد 

 .(62)النفقات العامة

ويترتب عمى الفساد في مجال القطاع الضريبي آثار خطيرة، ذلك عندما يكون ىناك فساد  
ضريبية تظير وعاًء غير حقيقًيا   في القطاع الضريبي فإن ىذا يدفع البعض إلى تقديم إقرارات

تعكس مقدرتو الحقيقية عمى الدفع االمر الذى يعمل عمى  األفراد، ومن يقدم إقرارات مزيفة ال ليؤالء
 .(63)اإلخبلل بمبدأ العدالة الضريبية في توزيع األعباء العامة 

                                 
 .329مرجع سابق، ص، : الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد الخفيفييم عمر فييمد. ( 59)
 . 232مرجع سابق، صجمال فوزى شمس:  د. (60)
 .328مرجع السابق، ص، : الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد الخفيفييم عمر فييم عايد. د (61)
المرسى . . د38مفيوم الفساد، دار النيضة العربية، القاىرة، بدون سنة نشر، صمحمود عبدالفضيل:  د. (62)

 . 44م، ص2001، 4. 266: التكاليف االجتماعية لمفساد، مجمة المستقبل العربي، عدد السيد حجازي
دور األمن في مواجية الفساد االقتصادي واالجتماعي "دراسة مقارنة   د. عبد الحكم سيد إبراىيم سالمان: (63)

 .313بالفكر اإلسبلمي"، مرجع سابق،  ص
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عمميات وىناك بعض الظواىر المرتبطة  بظاىرة التيرب الضريبي واالقتصاد الخفي، مثل 
غسل األموال، وىروب رؤوس األموال وىذه الظواىر ترتبط في جزء كبير منيا بأسباب ظاىرة 
االقتصاد الخفي، وال شك أن معظم ىذه األموال ىي عبارة عن دخول غير مشروعة حيث أكدت 

أن اإلجراءات اإلدارية العقيمة والفساد (   (Djankov 2001دراسة قام بيا دجانكوف وآخرون )
وارتفاع أعباء الضرائب تعد من أىم أسباب ظاىرة االقتصاد الخفي وأيًضا ىروب األموال إلى خارج 

 .(64)الببلد وال شك أن ىذه النتيجة جاءت نتيجة التطبيق عمى خمسة وثمانين دولة

ومفاد ما سبق  يتضح أنو من أىم اآلثار المالية لظاىرة االقتصاد الخفي والتي توضح العبلقة 
ين التيرب الضريبي، أن التيرب الضريبي يعمل عمى انخفاض الموارد المالية لمدولة وىو ما بينو وب

 .(65)يؤدى بالتأكيد إلى زيادة االختبلل بين اإليرادات والنفقات

وقد أفادة بعض الدراسات أنو عندما يصل حجم االقتصاد الخفى فى جانبة المشروع الى نسبة 
أنو يؤثر عمى حجم اإليرادات العامة التى يفترض تحصيميا اليستيان بيا من الناتج القومى ف

(OECD,2000). وىو ما يؤثر سمبا عمى ميزانية الدولة ، ففى الدول التى يكون فيو االقتصاد
ميزانيتيا العامة ، فعن  الرسمى أكثر تطورا من االقتصاد غير الرسمى فيتضح وجود استقرارا فى

طريقيا تستطيع أن تؤمن سيرورة األنشطة االقتصادية فى القطاعات الرسمية ، وبطبيعة الحال 
 .Bankandg,W,2002))(66)سيؤدى ذلك الى تطور تمك االقتصاد 

وعجز الموازنة العامة لمدولة،  وقد أوضحت دراسة تتعمق بدراسة العبلقة بين االقتصاد الظمى
 ألف جنية ،392أن مقدار العجز في الموازنة العامة بالنسبة لمدخول غير المعمنة بمغت حوالى 

بداللة الدخل غير المعمن بمقدار مميون جنيو  يومعنى ذلك أن زيادة حجم ومقدار االقتصاد الظم
 .(67) ةألف جني 392تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة بمقدار 

متمثبل في عدم تقديم اإلقرارات الضريبية  (،(Tax Evasionويبمغ حجم التيرب الضريبي  
مميار  300مميار جنية، أو  200أكثر من  ،بالمخالفة لمقانون، باعتباره أحد مظاىر الفساد اإلداري

                                 
(64) 

Djankov ،Simeon: (et.Al) (2001) ،The Regulation of Entry ،the World Bank Policy. 
 . 51ليبيا، مرجع سابق، صالخفي في  االقتصادمصطفى خميفة الزوادى: . أ (65) 
استراتيجيات التعامل مع االقتصادغيرالرسمى في ضوء الدروس  أ. أمنية دسوقى عبدالفضيل عبدالقادر: (66) 

، رسالة ماجستير، كمية  ) بالتطبيق عمى جميورية مصر العربية( المستفادة من بعض التجارب الدولية
 .39م ، ص2017االقتصاد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة ، 

، : االقتصاد الظمى )المفاىيم، المكونات، األسباب( واألثر عمى الموازنة العامة عاطف وليم أندوراس د. (67)
 .259، صم 2005مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية،
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اإلحصائيات م، وطبًقا إلحدى 2011يناير  25سنويا، قبل وبعد ثورة  جنية في تقديرات أخرى
الرسمية من وزارة المالية، بمغت نسبة التيرب الضريبي من جانب قطاع االتجار في السجائر فقط 

تقل األموال غير المتحصمة بسبب التبلعب في  وال ،مميارات جنية4م نحو2010خبلل عام 
ن تمك فيما يعرف بظاىرة التجنب الضريبي ع ،اإلقرارات الضريبية المقدمة فعميا وفقا لمقانون

 ،المتيرب من سدادىا، وفى الحالتين يتم التخمص من الضريبة بسبب من أشكال الفساد اإلداري
ويؤدى ارتفاع حجم التيرب الضريبي مع حجم التجنب الضريبي الى  ،وفقا لكل حالة عمى حدة

زيادة عجز الموازنة العامة لمدولة، االمر الذى يعمل عمى ضعف اإلنفاق العام عمى الخدمات 
االستثمارات الضرورية لبلرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وقد انخفض حجم الحصيمة الضريبية و 

% عام 7، 12م الى 2011م/2010% عام 14من الناتج المحمى اإلجمالي فعميا من نحو 
%  4، 26بين  تتراوحم وىى نسبة ضئيمة لمغاية مقارنة بالحاالت الدولية التي 2016م/2015

ع االقتصادية واالجتماعية السائدة، ومفترضات التنمية الوطنية الشاممة % واألوضا5، 41و
والمتوازنة والمستدامة، وتعانى الحصيمة الضريبية إجمااًل من اختبلالت واضحة لمعيان، لعل من 

م، عدم عدالة الضريبة بين الفئات الخاضعة لضريبة األجور 2016م/2015أبرزىا، وفقا ألرقام 
% مقارنة  بمعدل زيادة إجمالي لم يتجاوز 20مميار بمعدل زيادة بمغ 32قت والمرتبات التي حق

مميون جنية من الخاضعين لضريبة المين الحرة، وضآلة 731% مقارنة بحصيمة لم تزد عن 15
% ومقارنة بتراجع الحصيمة من أرباح 4والتي لم تتجاوز  الوارداتالحصيمة الجمركية مقارنة بحجم 

 .(68)الشركات

وقد أوضح البعض أن المبالغ المتيربة من الضرائب والناتجو عن االقتصاد غير الرسمى 
مميار جنيو سنويًا ، وتظر أىمية تمك المبالغ إذا ما عمم أن الحصيمة الضريبية فى  150تقدر بنحو 

لذا فإن  (Egyptian tax Authority, 2016 )مميار جنيو سنويًا  260مصر التزيد عن 
حجم الحصيمة التى يمكن تحصيميا من االقتصاد غير الرسمى تقدر بضعف الحصيمة الضريبية 
السنوية الحالية حيث التقدم المؤسسات التى تعمل فى االقتصادغيرالرسمى فواتير لعمبلئيا، كذلك 

ب التحصل عمى فواتير لمشترياتيا، حتى اليستدل عمييا لدى مصمحة الضرائب.غير أنو اليج

                                 
يناير "مدخل 25السياسة العامة لمكافحة الفساد اإلداري في مصر بعد ثورة  د. أحمد دسوقى محمد إسماعيل: (68)

لئلصبلح اإلداري " مصر المعاصرة،  الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، القاىرة 
 .195م، ص2016، السنة مائة وسبعة، يوليو 523العدد
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النظر الى االقتصاد الخفى المشروع عمى انو فرصة ضريبية ضائعة إذ أنو من الميم إدارة 
  .(69)االقتصاد غير الرسمى بالترغيب والتشجيع عمى االندماج فى االقتصاد الرسمى

وبالرغم من اآلثار السمبية لبلقتصاد الخفي في شقو المشروع وشقو غير المشروع، إال أنو   
لمشروع غير الرسمي توجد بعض اإليجابيات حيث أوضحت بعض الدراسات بالنسبة لمشق ا

االقتصادية التي تمت في إيطاليا أن األعمال غير الرسمية المشروعة التي يقوم بيا ربات البيوت 
حتى سيدات المنازل في حالة قياميم باألنشطة المنزلية يؤدى ذلك إلى ارتفاع كفاءة تخصيص  أو

نيا في حالة عدم وجود تمك النوعية من االقتصاد الخفي وتفسير ذلك أن الموارد بدرجة أفضل م
المرأة العاممة في ىذا النوع من االقتصاد ال يترتب عمييا أي أعباء تقع عمى الدولة، سواء تعمقت 
تمك األعباء بالمواصبلت العامة وغيرىا من مشروعات البنية التحتية مما يعمل عمى زيادة حجم 

فضبًل عن أن المرأة تعمل بدون  ،ارات العامة الموجية إلى المجاالت الخدميةومقدار االستثم
 وفى تمك الحالة يعمل االقتصاد الخفي عمى تحويل االقتصاد الساكن إلى اقتصاد رسمي ،مقابل

 .(70)مما يعمل عمى ارتفاع كفاءة التشغيل في االقتصاد

العاممة سواء كانت غير  األيديواالقتصاد غير الرسمي يتميز بقدرة عالية عمى امتصاص    
وكذلك سيولة دخول ىذا القطاع غير الرسمي، ويعد ىذا القطاع بيئة خصبة  ،مدربة أو حتى مدربة

لعمل األطفال والنساء وخاصة في قطاع المبلبس والمنسوجات الجاىزة وكذلك األعمال التي تتم في 
% 33وقد بمغت نسبة العامبلت لحسابين من النساء في االقتصاد غير الرسمي حوالى  ،المنازل

 .)71(% في سوريا43% في الجزائر و19% في المغرب و11% في تونس و49في مصر 

الشك فيو أن االنخفاض الكبير الحاصل في حصيمة الضرائب مع زيادة مقدار وحجم ما وم
إلى أحداث زيادة كبيرة في عجز الموازنة العامة لمدولة ومن ىذه اإلنفاق العام، سيؤدى ببل شك 

الزاوية سيزيد ذلك في حجم ومقدار المشكبلت المالية التي تعانى منيا السمطات المالية في 
والنظام الضريبة القائم عمى ضرائب الدخل يصبح غير عادل، وذلك في ظل وجود حجم  ،المجتمع

                                 
الرسمى في ضوء الدروس  يجيات التعامل مع االقتصادغيراسترات أ. أمنية دسوقى عبدالفضيل عبدالقادر: (69)

 .86مرجع سابق ، ص ، المستفادة من بعض التجارب الدولية
(70)

 Tanzi (Vito) the Under Ground Economic ،the causes and consequences of this 

world ،Wide PHenomnon ،Finance &Development ،Vol. 20 ،N04 ،December 

1983 ،p.13.  
، مرجع سابق، رسميمواجية ظاىرة االقتصاد غير الفي  دور السياسة الضريبةالسيد محمد السيد نصار: د.  (71)

 .47ص
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ضمنو ذلك من انتشار عمميات التيرب الضريبي والتي تتم في كبير لبلقتصاد األسود مع ما يت
 .(72)نطاق االقتصاد األسود مما سيشجع اآلخرين عمى التيرب الضريبي

ويبلحظ أن انخفاض الحصيمة الضريبية مع زيادة حجم االنفاق العام يؤدى الى احداث عجز 
م المشكبلت المالية التي تعانى كبير في الموازنة العامة لمدولة، االمر الذى يعمل عمى تزايد حج

عمى  الناميمنيا السمطات المالية في الدولة، وىذا الوضع قائم في اغمب اقتصاديات دول العالم 
 .(73)فييا  الضريبةوجو التحديد، ويرجع ذلك الى جمود االنظمة 

وتعانى السمطات المالية القمق الذى ال يقتصر فقط عمى حجم الخسائر المالية في اإليرادات  
الجارية الناتجة عن التيرب الضريبي، ولكن إمكانية قيام ىذا الوضع بالتأثير عمى أؤلئك الذين 
يمتثمون لمضريبة، ومما ال شك فيو أن ىذه الظروف واألوضاع سوف تؤثر عمى الوعاء الضريبي 

 . (74)برمتو، والدخول الخاضعة لمضريبة الحاضرة والمستقبمية

وقد أشارت بعض الرسائل العمميو الى أن عدم خضوع األنشطة غير المشروعة لمضريبة 
يعمل عمى التأثير عمى حجم اإليرادات الضريبية األمر الذى يولد دافعا لمدولة نحو تبنى سياسة 

خراج الثروات الطبيعية والضريبة عمى التجارة الدولية فرض الضرائب غير المباشرة كالضريبة است
  .(75)فضبًل عن لجوءىا الى نظام الضرائب االفتراضية

تؤثر بشكل مباشر  بأنواعوتقدم الحظت الدراسة أن ظاىرة االقتصاد الخفي  وبناًءا عمى ما
  الموازنة العامة لمدولة. عمى

 
 
 
 

 

                                 
 . 162ص ،مرجع سابق ،واالقتصاد األسود ضريبيالتيرب ال: الشرقاويعبدالحكيم مصطفى د.  (72)
 .00، صم 5008دار اجلامعة احلديثة ، االسكندرية  ،، رمسيواالقتصاد ال اخلفيالبشر بني االقتصاد يف  االجتار سوزي عدلي ناشد: د. (76)

(74)
 Clofelter ،C.T. (1983) Tax Evasion and Tax Rates: An analysis of individual 

Returns ،The Review of Economics and Statistics ،Vol LXV. NO(3) ،p.363. 
المعاممة الضريبية لدخول األنشطة غير المشروعة " دراسة مقارنة بالفكر المالى د: أحمد محمود أحمدحسين:  (75)

 .62، صم 2014أسيوط ،  اإلسبلمى" رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعة
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 المطمب الثانى  
 وأثره غير المباشرظاىرة االقتصاد الخفي  

 عمى الموازنة العامة لمدولة
العبلقة غير المباشرة بين ظاىرة االقتصاد الخفي بحث فى ىذا المطمب  تتناول الدراسة  

والموازنة العامة لمدولة من خبلل بحث الفرضية القائمة عمى أساس أن ظاىرة االقتصاد الخفي تؤثر 
بعض المتغيرات االقتصادية آثرىا عمى  عمى الموازنة العامة لمدولة تأثيًرا غير مباشر عن طريق 

المتغيرات  ىذهيا وبين الموازنة العامة لمدولة ومدى عبلقة الكمية التي قد تكون ذات صمة بين
المتغيرات ومن ثم تؤثر  ىذه ىل تؤثر ظاىرة االقتصاد الخفي عمىأي  بظاىرة االقتصاد الخفي،

ىي بشكل مباشر عمى الموازنة العامة لمدولة أم ال تؤثر، ومن ىذا المنطمق ستتناول الدراسة بعض 
صمة مباشره بظاىرة االقتصاد الخفي وأيًضا ذات دور مؤثر وفعال  المتغيرات التي قد تكون ذات

ال الحصر،  ل المثالالتضخم والدين عمى سبي متغيريفي مسار ونشاط الموازنة العامة لمدولة وىما 
غير المباشر  االقتصاد الخفي  ةظاىر  أثرومن ىذه الزاوية ستتناول الدراسة في ىذا المطمب بحث 

 النحو التالي: عمى الموازنة العامة لمدولة عمى  اأثرىممن ثم التضخم والدين و عمى 
 :التضخمعمى  االقتصاد الخفي رةظاىأثر  .أواًل  

النقطة إلى بحث طبيعة العبلقة بين ظاىرتي االقتصاد الخفي والتضخم، ومن ىذه يدف ت  
األولى بالدراسة التعرض لمفيوم التضخم وعواممو ومن ثم ب كان المنشودة، الغاية ىذهأجل تحقيق 

 توضيح طبيعة العبلقة بين ظاىرتي االقتصاد الخفي والتضخم عمى النحو التالي: 

االتجاىات الحديثة في تعريف التضخم عمى ارتفاع مستوى األسعار فيذكر أحد  ركزت حيث
الكتاب أن التضخم ىو ارتفاع كبير في األسعار، وىو ما يدل عمى أن العرض الفعال لمنقود يتزايد 

 .(76)بسرعة أكبر من سرعة عرض السمع المشتراه بيذه النقود، أي أن قيمة النقود النسبية تنخفض 

ظاىرة التضخم انتباه الفكر االقتصادي في القرن العشرين، حيث كانت محور ولقد لفتت 
اىتمامات األدبيات االقتصادية وتصدرتيا الكثير من الدراسات االقتصادية واألبحاث نظًرا لما 
يشكمو التضخم من خطر وأعباء عمى تحقيق االستقرار االقتصادي في جميع االقتصاديات سواء 

مة أو حتى اقتصاديات ناشئة عمى حد سواء، وال شك أن تمك الظاىرة شديدة كانت اقتصاديات متقد

                                 
عمميات غسيل األموال وآثارىا عمى اقتصاديات الدول اإلسبلمية وجيود : شاذليمحمود ثابت محمود عمى الأ.  (76)

رسالة ماجستير ، الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسى واالحصاء   ،"مصر نموذجاً "التنمية االقتصادية 
 .72، صم 2009والتشريع ، 
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االرتباط بالقوى والعوامل المؤثرة في المتغيرات االقتصادية الكمية التي تؤثر في حركة ومسار 
 .(77)االقتصاد القومي أو حتى العالمي برمتو

 م إلى ثبلث أسباب رئيسةوقد أرجع كتاب  الفكر االقتصادي األسباب المتعمقة بظاىرة التضخ
 .(78)واالرتفاع في تكمفة العرض والعوامل الييكمية ،اإلفراط في الطمب النقدي وىى

 :أثر ظاىرة االقتصاد الخفي عمى التضخم -(1)
أثر ظاىرة سوف يتم تبيان فالتضخم، عمى أنو من أجل بحث أثر ظاىرة االقتصاد الخفي 

ظاىرة التضخم   عمى التضخم ومنيا أثر المشروع شقو المشروع وشقو غيرالخفي في  قتصاداال
 عمى النحو التالي: لمدولة  الموازنة العامة عمى 

 :أثر ظاىرة االقتصاد الخفي المشروع عمى التضخم -)أ( 
أن ظاىرة االقتصاد الخفي تعمل عمى تشوه األسعار المحمية وذلك في  (79)أوضحت دراسة

عدة مظاىر؛ منيا ظيور معدالت التضخم بأقل من قيمتيا الحقيقية بكثير، أو المغاالة في معدالت 
من  بشيءالتضخم وىو ما يمثل حالة الكثير من الدول النامية، وىو ما تتعرض الدراسة لو 

 التوضيح فيما يمى:

أىم اآلثار السمبية لظاىرة االقتصاد الخفي ىو العمل عمى تشوه األسعار الداخمية إن من 
حيث إن األسعار في االقتصاد الخفي تتزايد بمعدالت أقل من األسعار السارية في االقتصاد 
الرسمي حينما يقوم االقتصاد الخفي بتقديم نفس السمع والخدمات التي يقوم بتقديميا االقتصاد 

يًضا في حالة أسعار السمع والخدمات التي تكون مدعمة من قبل الحكومة بشكل كبير الرسمي، وأ
وتقدم لممواطنين في االقتصاد الخفي بأسعار منخفضة، وبناًء عمى ما تقدم فإنو نتيجة لذلك يمكن 
أن تميل األسعار في االقتصاد الخفي إلى االنخفاض عن األسعار السائدة في االقتصاد الرسمي، 

ن االقتصاد الرسمي يعانى من أعباء البيروقراطية والضرائب واألعباء اإلدارية، واألعباء ذلك أل

                                 
ظل في  اليمنفي  التضخم كإطار عام لمسياسة النقدية استيداف: إمكانية عايض عقال محمد عجالند. (77)

      القاىرة ،كمية االقتصاد والعموم السياسية ،م( رسالة دكتوراه2010م: 1995)  قتصاديبرنامج اإلصبلح اال
 .1م، ص 2013

االقتصاد مصر، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، كمية في  آليات التضخمسعيد النجار: د.  (78)
 . 7م، ص1992جامعة القاىرة،  ،والعموم السياسية

دراسة فى آليات االقتصاد الخفى وطرق عبلجو، دار  ،االقتصاد السريصفوت عبدالسالم عوض اهلل: د.  (79)
 .64، 63ص م،2005النيضة العربية ، القاىرة ، 
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اإلجرائية، وبذلك سيترتب عمى وجود ظاىرة االقتصاد الخفي أن يكون معدل التضخم مبالغ فيو، 
 حيث يكون مرتفعا عن المعدل الحقيقي السائد في االقتصاد. 

اد الخفي كحال الدول النامية؛ حيث إنو من وفى حالة وجود سوق سوداء في االقتص
المعروف أن الغالبية العظمى من السمع تكون مدعمة أو تمتاز بخضوعيا لمتسعيرة الجبرية أو 
وجود حواجز جمركية عمى بعض السمع أو خاضعة لنظام حصص االستيراد من بعض السمع 

خدمات، ومن ىذه الزاوية تكون المحددة باإلضافة إلى وجود فائض كبير في الطمب عمى السمع وال
وىو ما يسمى  ،األرقام القياسية لؤلسعار المحمية منخفضة كثيًرا عن األرقام القياسية الحقيقية

بالتحيز في البيانات، ألن جممة السمع والخدمات التي يحسب عمى أساسيا األرقام القياسية لنفقات 
، ولكن يتم عمى أساس األسعار الرسمية ليذه المعيشة ال تتعامل مع االقتصاد الخفي كحقيقة واقعية

، حيث يعمل (80)السمع والخدمات، وفى حالة التيرب الضريبي واالقتصاد الخفي وعبلقتو بالتضخم
االداة التي تقيس  انعداميؤدى إلى  مماالتيرب الضريبي عمى التأثير عمى المستوى العام لؤلسعار 

ى السياسة المالية وتجعميا غير قادرة عمى تحقيق المستوى العام لؤلسعار، وبالتالي تنعكس عم
أىدافيا وىى تحقيق االستقرار االقتصادي، ألن السياسة الضريبية باعتبارىا أداة من أدوات السياسة 
المالية قد تعمل عمى امتصاص السيولة المتوفرة في السوق عن طريق العمل عمى خفض حجم 

ازن بين الطمب الكمى والعرض الكمى، ومما ال شك فيو الطمب الفعمي إلى المستوى الذى يحقق التو 
 المستيمكين والتي أن السياسة الضريبية قد تعمل عمى امتصاص كمية النقد المتاح لدى األفراد أو

تتسبب في ارتفاع األسعار، حيث تؤدى الضرائب عمى الدخول )الضرائب المباشرة( تمك النتيجة  قد
متاحة عن طريق االقتطاع الضريبي، ونجاح بعض األفراد من خبلل عمميا عمى خفض الدخول ال

فاعمية السياسة الضريبية مع زيادة حجم النقد المتاح في يد المستيمكين  انعداممن التيرب يدل عمى 
األمر الذى يعمل عمى تدىور قيمة النقود وزيادة معدالت التضخم وارتفاع  ،وزيادة استيبلكيم

 .(81)األسعار

عمى ترتيب مجموعة من اآلثار السمبية عمى ىيكل توزيع الدخل القومي ( 82)يعمل التضخم و 
 :؛ وذلك عمى النحو التاليواإلدخار واالستثمار كذلك االستيبلك ومن ثم االنتاج  والثروة

                                 
عمميات غسيل األموال وآثارىا عمى اقتصاديات الدول اإلسبلمية وجيود محمود ثابت محمود عمى الشاذلي: أ.  (80)

 . 32التنمية االقتصادية، "مصر نموذجًا"، مرجع سابق، ص
 .481، 480ظاىرة التيرب الضريبي ودور الشرطة في مبلحقتيا، مرجع سابق، صجمال فوزى شمس:  د. (81)
ص  م،1999رية النقدية ، كمية الحقوق، جامعة المنصورة،: مدخل إلى دراسة النظ د. السيد أحمد عبد الخالق (82)

 .  ومابعدىا191
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 يعمل التضخم عمى اختبلل مستوى التوازن واالستقرار االجتماعي بين الطبقات في المجتمع. -1

ألصحاب الدخول الثابتة والمحددة وذلك في حالة تولدىا مقابل تخفيض مستوى المعيشة  -2
 عنصر العمل.

 زيادة عوائد عوامل عناصر اإلنتاج والتي تعود بالنفع عمى أصحاب الثروة. -3

 :أثر ظاىرة االقتصاد الخفي غير المشروع  عمى التضخم -)ب(
وتتمثل تمك الصورة في حالة جريمة غسل األموال، حيث تؤثر عمميات غسل األموال عمى 

 معدالت التضخم، ولبحث ىذه الفرضية فبلبد من التفرقة بين حالتين: 

 :تتعمق بأثر دخول األموال غير المشروعة إلى الدولة المضيفة .الحالة األولى
نقدية قد تعمل عمى رفع معدالت  حيث إن عمميات غسل األموال سواء كانت عينية أو

تجد قد التضخم وتفسير ذلك أن زيادة مقدار وحجم التدفقات النقدية بصورة فجائية وكبيرة والتي 
األمر دون اإلنتاجية في األغمب األعم من عمميات غسيل األموال  االستيبلكيطريقيا إلى اإلنفاق 

اب األموال المغسولة وال شك أن بواسطة أصح السمعييؤدى إلى الضغط عمى المعروض الذى 
ىذه الفئات تتسم بعدم الرشادة وعشوائية اإلنفاق واالستيبلك، مما يترتب عمى ذلك زيادة في 

وفى حالة وجود طمب زائد عمى سمعة أو  ،(83)المستوى العام لؤلسعار طبًقا لقانون العرض والطمب
 اإلنتاجيحالة عدم مرونة الجياز ك ارتفاعياخدمة مع نقص المعروض منيا فإن ذلك يؤدى إلى 

 .(84)كحالة الدول النامية

قد  الخفي غير المشروع  االقتصادوظاىرة اإلتجار في البشر  كصورة من صور ظاىرة  
حيث إن  ،ىيكل األسعار الداخمية تشوهعمى ارتفاع مستوى ومعدالت التضخم مما يؤدى إلى تعمل 

االقتصاد الخفي في شقو غير المشروع ويولد  نشاط اإلتجار في البشر من صور أنشطة ظاىرة
عمييا فئة قميمة من التجار أو الضحايا دون أن يقابل ذلك إنتاج  تستحوذدخواًل ضخمة جًدا 

يستوعب الزيادة في الدخول غير الرسمية مما يعمل عمى زيادة الطمب عمى السمع والخدمات 
مما يعمل عمى االختبلل بين كمية  ،دون أن يقابل ذلك أي زيادة في اإلنتاج االستيبلكيةخاصة 

                                 
مؤتمر األعمال المصرفية  ،مكافحتيافي  ظاىرة غسيل األموال ومسئولية البنوك :د. خالد سعد زغمول حممى (83)

جامعة االمارات  ،دبى صناعة و  تجارةغرفة  ،اإللكترونية بين الشريعة والقانون،  كمية الشريعة والقانون
 .1388ص،م2003 ،المتحدة

عمميات غسيل األموال وآثارىا عمى اقتصاديات الدول اإلسبلمية وجيود : الشاذليمحمود ثابت محمود عمى أ.  (84)
 .73مرجع سابق، صالتنمية االقتصادية مصر نموذجًا، 
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النقود المتداولة وكمية السمع والخدمات المنتجة ويرجع ذلك الى االختبلل في قيمة النقود وبالتالي 
ارتفاع المستوى العام لؤلسعار؛ حيث إنو بطبيعة الحال أن وحدات النقود ستنافس من أجل 

 .(85)معة أو خدمة الحصول عمى س

 :وىى تتعمق بحالة خروج أو ىروب األموال من دولة إلى أخرى .الحالة الثانية  
حيث سيترتب عمى ذلك آثار سمبية بالنسبة لمدولة المتيرب منيا األموال وىى زيادة الطمب  

 عمى العممة األجنبية من أجل إتمام عممية التيرب وتزاحم المتيربين مع المستثمرين الجاديين األمر
لعرض الذى يعمل عمى زيادة قيمة العممة األجنبية وانخفاض سعر العممة الوطنية طبقا لقانون ا

والطمب، ومن ثم فيناك الحاجة إلى الواردات من السمع والخدمات لمواجية حالة الطمب عمييا في 
 .(86)الداخل مما يعمل عمى ارتفاع المستوى العام لؤلسعار ومن ثم زيادة الضغوط التضخمية 

 : أثر ظاىرة التضخم عمى عجز الموازنة العامة لمدولة-2
وجود عبلقة تبادلية بين عجز الموازنة العامة لمدولة ومعدالت أشارت إحدى الدراسات مؤكدة 

التضخم، حيث أوضحت أن عجز الموازنة العامة لمدولة سبب من أسباب التضخم كما أن األخير 
، أي أن ىناك عبلقة تبادلية بين التضخم وعجز الموازنة (87)مفسر لعجز الموازنة العامة لمدولة

 (88)التضخم والتضخم يفاقم من عجز الموازنة العامة لمدولةالعامة لمدولة فالعجز يزيد من 

وقد أوضح بعض الفقياء وىو أوليفر تانزى بأنو توجد عبلقة تبادلية ثنائية االتجاه بين عجز 
ىذه النظرية في تفسير تمك العبلقة عمى فكرة التباطؤ في تحصيل  اعتمدتالموازنة والتضخم وقد 

الضرائب، وذلك ألن توقيت فرض الضرائب يختمف عن توقيت التحصيل، وفى حالة ارتفاع معدل 
التضخم فإن ىذا يؤدى إلى فقدان القيمة الحقيقية لحصيمة الضرائب مما يعمل عمى زيادة عجز 

دى إلى زيادة حجم ومعدالت التضخم، وفى االقتصاد المصري فإن الموازنة العامة، والذى بدوره يؤ 
العجز في الموازنة العامة يغذى الضغوط التضخمية التي يتعرض ليا االقتصاد القومي نظًرا 

                                 
، 71ص ،، مرجع سابقرسميواالقتصاد ال الخفيالبشر بين االقتصاد في  اإلتجار ناشد: يسوزى عدل ( د.85)

72 . 
رسالة دكتوراه، كمية : المواجية الجنائية لجريمة غسيل األموال، ضيف الغندور العمى أبو أيمن عبد. د (86)

 . 43، صم 2014الحقوق، جامعة أسيوط، 
االقتصاد في  التضخمالموازنة العامة ومعدل في  طبيعة العبلقة بين العجزرمضان السيد أحمد مغن: د.  (87)

، م 2015المجمة العممية لمتجارة والتمويل ، كمية التجارة،جامعة طنطا، العدد األول، مارس، ، المصري
 . 498ص

رسالة دكتوراه ، ، إسبلميعجز الموازنة العامة لمدولة وعبلجو من منظور  د. أميرة محمد عبد القادر طو: (88)
 .90صم، 2011كمية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 
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لمعجز( ومن ناحية  التضخميلتمويل تمك العجز أو جزء منو باإلصدار النقدي الجديد )التمويل 
 .(89)ة العامة، ألنو يؤدى إلى زيادة اإلنفاق الحكوميأخرى يزيد التضخم من عجز الموازن

ومفاد ما سبق أنو توجد عبلقة بين ظاىرة االقتصاد الخفي وعجز الموازنة العامة لمدولة 
وتتعمق  مباشرة(ال)غير ومدى مساىمتيا في تحقيق تمك العجز في الموازنة العامة، وىذه العبلقة 

بأثر ظاىرة االقتصاد الخفي عمى ظاىرة التضخم، ومن ثم أثر ظاىرة التضخم المباشر عمى 
الموازنة العامة وكما أوضحت الدراسة أنو توجد عبلقة متبادلة بين التضخم وعجز الموازنة العامة 

  لمدولة.

 ولة: العامة لمد الدين وعجز الموازنةعمى ظاىرة االقتصاد الخفي  أثر .ثانًيا  
النقطة إلى تبيان طبيعة العبلقة بين ظاىرة االقتصاد الخفي وحجم ومقدار  ىذهتيدف  

مدى تأثير ظاىرة االقتصاد الخفي عمى معدل المديونية، وعبلقة الدين بيان المديونية من خبلل 
ريا بعجز الموازنة العامة وكما درجت الدراسة مسبًقا، ومن أجل توضيح طبيعة تمك العبلقة فكان ح

بيا توضيح طبيعة العبلقة بين ظاىرة االقتصاد الخفي والدين من خبلل أثرىا عمى المديونية وعجز 
 الموازنة العامة لمدولة عمى النحو التالي: 

 :أثر ظاىرة االقتصاد الخفي عمى المديونية -1
و ىروب إن من أىم أسباب الفجوة التي تعانى الدول منيا والتي تتعمق بأزمة النقد األجنبي ى

األموال أو خروج رأس المال من أجل الغسيل، األمر الذى يعمل عمى حرمان االقتصاد القومي من 
 االستيراديالعمبلت الحرة، والتي تكون الدول في أمس الحاجة الييا من أجل تمبية الطمب 

جرائم غسيل األموال تجبر  بمساوئواالحتياجات الداخمية لممواطنين، ىذه المشكبلت التي تتعمق 
الدول عمى االقتراض من األسواق النقدية الدولية أو تمجأ إلى طرح سندات إلى األسواق المالية أو 
طرح أسيم بعض الشركات الخاصة بيا في تمك األسواق، وكل ىذه الموضوعات تتعمق باالستدانة 

ء إلى طريق الديون وما ترتبو من أي أن ندرة النقد األجنبي وحاجة الدول ليا تدفعيا إلى المجو 
جزء من موارد النقد األجنبي في  استنزافأعباء تقع عمى عاتقيا، ألن ىذه العمميات تعمل عمى 

الدول بغض النظر عن مصادر تمك األموال، سواء كانت متحصمة من صادرات السمع والخدمات 
إلجرامية مثل الفساد أو تم الحصول عمييا من مساعدات أجنبية في تمويل بعض األنشطة ا

السياسي واإلداري وتجارة المخدرات وعمميات وأنشطة التيرب الضريبي  كل تمك الموضوعات تدفع 

                                 
االقتصاد في  الموازنة العامة ومعدل التضخمفي  طبيعة العبلقة بين العجزرمضان السيد أحمد مغن: د.  (89)

 .وما بعدىا 498، مرجع سابق، صمصريال
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الدول نحو مزيد من االقتراض، وعمى وجو الخصوص تعد عمميات غسل األموال من أحد األسباب 
 .(90)التي تجعل االستثمارات األجنبية تحجم عن الدخول إلى االقتصاد

في النمو من أبرز القيود التي  اآلخذةو ظاىرة ىروب  رأس األموال الى خارج الدول وتواج
 .(91)سياسة الدين الخارجي تواجيو

مشروعة تعمل عمى تشويو التوزيع األمثل أو تخصص الموارد االقتصادية الغير  األنشطة إن
 .(92)صاد الخفيتحويل الموارد من االقتصاد الرسمي إلى االقت الى ؤدىفي الدول، ألنيا ت

وتشكل نسبة ىروب رؤوس األموال نسبة كبيرة من دول العالم الثالث أو الدول النامية حيث 
القروض ببل  حتىتجد ىذه األموال الميربة أو المغسولة مصادرىا في الفساد السياسي أو اإلداري أو 

المصادر غير األمر ال يقف عند تمك المحصمة من بل أن ىذا أو نيب الشركات،  ضمانات
المشروعة، والتي تعنى في المقام األول الدول الصناعية المتقدمة، أن انتشار جرائم الفساد بكافة 
أشكالو في ىذه الدول ووصول المسئولين أو أولى األمر إلى درجات كبيرة من حالة الثراء من 

ى؛ حيث إن الدول تعانى شعوبيم من الفقر والجوع والمرض من ناحية أخر  ذلك وفى مقابل ،ناحية
أخرى تطالب الدول  جانب، ومن من جانب  الصناعية الكبرى تفتح أبوابيا لمثل تمك األموال

الصناعية بضرورة مكافحة المخدرات في الدول النامية، ولو كانت الدول الصناعية جادة في 
إلمكان أصبح با التكنولوجي، وفى ظل التقدم والمآسيسياساتيا ما كانت ستحدث ىذه الفظائع 

، وال شك أن حسابات الجاريسيولة تيريب األموال عن طريق اإلنترنت أو عن طريق الحساب 
رأس المال تنتقل بسرعة البرق من سوق إلى أخرى بدون أي قيود أو ضوابط، وذلك بسبب سياسات 

 رونياإللكتالتحرير المالي التي تتبناه الدول فأصبح باإلمكان تحقيق أرباح عن طريق شبكة الربط 
تداول العمبلت األجنبية عمى الصعيد  انخفض%؛ حيث 200% إلى 50والتي يتراوح مقدارىا من 

تريميون دوالر في عام  12مميار في منتصف الثمانينات إلى حوالى  200العالمي من حوالى 
 .(93)م، وال شك أن ذلك يؤثر حتى عمى احتياجات البنوك المركزية من النقد األجنبي1995

                                 
كمية الحقوق ،جامعة المنصورة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال، السيد أحمد عبدالخالق:  د. (90)

 .33صم،1997،
التنمية االقتصادية، دار النيضة العربية، القاىرة، في  بعض المشكبلت المعاصرة ي:د. عبداهلل الصعيد (91)

 .108م، ص1992
القومي في مصر، دراسة تطبيقية عمى قطاع اإلرىاب عمى االقتصاد  أثرالشورى:  يعبدالحميد حسب النب د. (92)

 .96ص ،مرجع سابق ،السياحة
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فت بعض الدراسات والتقارير الدولية أن األموال التي أخرجيا بعض المسئولين إلى وقد اكتش
يداعيا في البنوك األجنبية، ذىب جزء كبير منيا إلى شراء مشروعات وعقارات في  خارج الببلد وا 
الخارج تساوى الم تزد عن حجم المديونية ليذه الببلد، وىناك أمثمة لبعض البمدان كما ىو الحال في 

، كل ىذه الموضوعات والعوامل تدفع 2011يناير  25ئير وموبوتوسيسكو ومصر بعد قيام ثورة ذا
الدول إلى المزيد من االستدانة من الخارج من أجل سد العجز وكل ذلك وببل شك يشكل عبء 

 .(94)كبير عمى الجيل الحالي واألجيال التالية

روج األموال واستمرار عمميات وىذه األوضاع تنذر بكارثة كبيرة بكل المقاييس؛ ألن خ
وأنشطة غسل األموال، يزداد ارتباطو بالمديونية عمى نحو حثيث، حيث سيكون كل منيما سبب 

االقتصاد القومي وتدميره وقد فسر البعض  أداء انتياكونتيجة لآلخر في آن واحد مما يعمل عمى 
من األساس ألن القروض تعود إلى  أن ىذه األموال إذا لم تيرب لما كان لمشكمة المديونية أن توجد

عمى الكيان االقتصادي لمدولة، وقد ال تعبر إلى داخل المدنية أو  الدولة األصل بطريقة سمبية تؤثر
المقترضة ذاتيا، وقد خمصت تمك الدراسة إلى أن عمميات وأنشطة غسيل األموال تعمل عمى تغذية 

 .(95)نمو القروض العالمية

 لمدولة:  عجز الموازنة العامةأثر المديونية عمى  -2
تعد المديونية من أىم أسباب وعوامل عجز الموازنة العامة لمدولة، ومن خبلل استطبلع 

عمى عبلقة وصمة مباشرة بظاىرة االقتصاد الخفي، ومن المديونية  أن يتضح الدراسات السابقة 
ر لظاىرة االقتصاد الخفي صحة تمك الفرضية اليادفة إلى توضيح التأثير غير المباش أجل اختبار

عمى الموازنة العامة ومن ثم مساىمتيا في إحداث عجز بالموازنة العامة لمدولة، ستتعرض الدراسة 
 لتمك الحالة عمى النحو التالي: 

حيث إن من أىم مخاطر االقتراض العام لتمويل العجز في الموازنة العامة ىو خطر 
في حالة وجود عجز في الموازنة العامة وقد تضطر الدولو معو إلى  يأتياإلفبلس وىذا الخطر 

االقتراض من أجل تغطية تمك العجز، وىذا العجز يعنى تزايد النفقات العامة في المستقبل من أجل 
وىكذا تدخل الدولة دوامة االقتراض أي أنة من نتائج االقتراض انو يولد  ،خدمة أعباء الديون

                                                                                               
رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق،جامعة اآلثار االقتصادية  لعمميات غسيل األموال، أشرف كمال محمود سيد: د.  (93)

 .307، 306، صم2009أسيوط ،
الدار الجامعية ،  "، العبلقة الجينمية" وغسيل األموال والفساد الخفياالقتصاد عبدالمطمب عبدالحميد: د.  (94)

 .254صم ، 2013االسكندرية ، 
 .33اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال، مرجع سابق، صالسيد أحمد عبدالخالق: د.  (95)
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المزيد من األعباء وىى أعباء الديون، والنفقات العامة والعجز وأمام تدىور  فيؤدى ذلك إلى اقتراض
مالية الدولة قد ال تجد الدولة ما تسدد بو التزاماتيا، وىذا قد يعرضيما لئلفبلس ويشيد التاريخ 
المالي عمى ذلك، وأمثمة ذلك ما حدث في عيد خمفاء محمد عمى باشا وفى فرنسا السابقة عمى ثورة 

1789(96). 

وتعانى الدولة المصرية عجًزا ماليا  كبيًرا في الموازنة العامة منذ سنوات طويمة، السيما في 
األوضاع السياسة فييا، حيث بمغ عجز الموازنة  اضطرابفترة الخمس سنوات األخيرة، نتيجة 

من الناتج  5 .10مميار جنيو، بما يعادل نسبة  205م حوالى 2014م/2013العامة خبلل عام 
مميار جنيو، بما 189م  حتى بمغ 2015م /2014بعدىا ىذا المعدل في عام  انخفضلمحمى، ا

من إجمالي الناتج المحمى، ويرجع ذلك االنخفاض الى ورود موارد ومنح نقدية وعينية 2 .9يعادل 
 .(97)مميار جنيو تقريبا 117ضخمة تقدر بنحو  استثنائية

% من 5 .81مميار جنية بنسبة  2 .2349وقد بمغ حجم الدين العام المحمى في مصر 
مميار جنية بمعدل 9 .143م، مسجبًل زيادة قدرىا 2015الناتج المحمى االجمالي في نياية سبتمبر 

 .(98)م2016م/ 2015% خبلل الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 8 .6

ويقصد  التضخميوغير  التضخميالى تمويل عجز الموازنة العامة الى التمويل  الدولةوتمجا 
 واستخداميالعجز الموازنة العامة لجوء الحكومة إلى تدبير موارد حقيقية  التضخميبالتمويل غير 

في سد الفرق بين النفقات العامة واإليرادات العامة لمدولة، ويمكن حصر ىذه الموارد في ثبلثة 
 ،(99)الخارجي القتراضاالداخمي،  االقتراض، الدولية االحتياطات: السحب من ىيمصادر أساسية 

                                 
 ،م2009كمية الحقوق، جامعة حموان   ،ضريبيالمالية العامة والتشريع المحمود الطنطاوى الباز وآخرون:  د. (96)

 .484، 483ص
وزارة المالية، القاىرة، يونيو  م،2015م /2014السنة المالية  ،من مشروع الموازنة العامة لمدولة الماليالبيان  (97)

 وما بعدىا. 29ص  م،2014
مواجية المشكبلت في  المسئولية االجتماعية لمشركات ودورىا :د. إبراىيم عبد اهلل عبد الرؤوف محمد (98)

واالحصاء والتشريع، القاىرة   سياسيالجمعية المصرية لبلقتصاد ال ،المعاصرة واالجتماعية، مصراالقتصادية 
 .324ص م،2016يوليو  ، السنة مائة وسبعة،523العدد

عجز الموازنة العامة وعبلجو من منظور إسبلمي، مؤتمر المالية العامة والمالية د. عبد اليادى النجار:  (99)
 .10م، ص2006والنظام "، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، نوفمبر االسبلمية "الفمسفة 
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مر الذى يؤثر بشكل خطير الخارجي، فيذا يعنى زيادة أعباء المديونية األ باالقتراضوفيما يتعمق 
 .(100)عمى االقتصاديات التي تقع في فخيا

أن التعثر فى سداد الديون الخارجية قد يؤدى الى فقدان الثقة الدولية ، فقد يعمل تعثر عددا 
ينة فى سدادىا لديونيا الخارجية فى مواعيدىا المحددة سمفا الى اىتزاز غير محدود من الدول المد

الثقة الدولية فى ىذه الدول فى داخل األسواق والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية ، ولذلك فأن 
الدائنون يتشددون فى شروط اإلقراض الجديدة ، ومنيا المطالبة بوجود ضمانات عديدة ومتنوعة ، 

 .(101) الفوائدورفع أسعار 

وفى الدول النامية تتسم الديون فييا بكبر حجميا الكمى حيث يتزايد بمعدالت اسرع واكبر من 
معدالت النمو فى الناتج القومى االجمالى، األمر الذى أدى الى ارتفاع نسبة الديون/ الناتج المحمى 

انعكاسات سمبية عمى مستوى معيشة االفراد  بشكل مستمر ومضطرد، مما يحمل ذلك فى طياتة
 .(102)ومستقبل التنمية فى تمك الدول

ستنتجت الدراسة أن ظاىرة االقتصاد الخفي تؤثر بشكل غير مباشر عمى اومن ىذه الزاوية 
ومن ثم انعكاساىم المباشر  المديونيةو الموازنة العامة لمدولة من خبلل أثرىا المباشر عمى التضخم 

 . عمى الموازنة العامة لمدولة

دوًرا شديد األىمية في العديد من يتضح مما تقدم أن الموازنة العامة لمدولة قد تمعب 
في المجتمع  عمى المستوى األمنيالمجاالت سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو حتى 

مباشر وغير مباشر عمى  االخفي تأثيرً  قتصادوتؤثر ظاىرة اال.  وىى بالتأكيد محور اىتمام الشعوب
الموازنة العامة لمدولة األمر الذى قد يعمل عمى أحداث عجز فييا ال يمكن تبلفيو  بسيولة االعن 

 طريق  فرض الضرائب غير المباشر.

 

 
 

                                 
 .73ظاىرة غسل األموال وآثارىا عمى االقتصاد القومي، مرجع سابق، ص د. سيد طو بدوى: (100)
، رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعة  إدارة الدين العام الخارجى د. حسين السيد حسين محمد القاضى : (101)

 .147م ، ص2002القاىرة ، 
البنوك التجارية الدولية وأزمة المديونية العالمية، كمية الحقوق، جامعة المنصورة،  د. السيد أحمد عبد الخالق: (102)

 ومابعدىا.11م،ص1992مكتبة الجبلء الجديدة بالمنصورة،
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 قائمة المراجع
 اواًل. مراجع بالمغة العربية:

 الكتب العامة
   .م1970، دار النيضة العربية، القاىرة،2المالية العامة، ط عممأحمد جامع: د.    

 م.2002كمية الحقوق،جامعة عين شمس،مبادئ عمم المالية العامة، زين العابدين ناصر: د. 
الماليةةة العامةةة المصةةرية ودراسةةة االقتصةةاد العةةام المصةةري، دار النيضةةة السيييد عبييدالمولى: د.

 .م1993،العربية، القاىرة 
  م. 1977المالية العامة دراسة لبلقتصاد العام، دار الفكر العربي،  -
، دار األنةدلس الضةريبيوأسةس التشةريع  الضريبيمبادئ االقتصاد عزت عبدالحميد البرعى: د.

  .لمطبع، بدون سنة نشر
  .م1967 ،دار الجيل، القاىرة ،: أساسيات في عمم الضرائبعمى عبد المتعالد.
كميةة الحقةوق، جامعةة   ،الماليةة العامةة والتشةريع الضةريبيالباز وآخرون: محمود الطنطاوى د.

 . م2009حموان 
، مطةابع جامعةة المنوفيةة ، بةدون سةنة اقتصةاديات الماليةة العامةة مصطفى حسنى مصيطفى:د.

 نشر.
 ةالكتب المتخصص

، الجزء األول، الطبعة األولى، اإلسراء  القانون الجنائى الضريبى :حسنى الجندىد. 
  .م2006م :2005لمطباعة، 

االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، دار سوزي عدلي ناشد: د.  
 .م2005عة الحديثة ، االسكندرية  ،الجام

 : مدخل إلى دراسة النظرية النقدية ، كمية الحقوق، جامعة السيد أحمد عبد الخالقد.
 . م1999المنصورة،

 .م1997كمية الحقوق ،جامعة المنصورة ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال،  -   
البنوك التجارية الدولية وأزمة المديونية العالمية، كمية الحقوق، جامعة المنصورة، مكتبة الجبلء  -  

 . م1992الجديدة بالمنصورة،
الفساد وآليات مكافحتو في نطاق الوظيفة العامة في ضوء  : جرائمالسيد أحمد محمد عالمد. 

الطبعة األولى ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  ،التشريع الجنائي المصري واالتفاقيات الدولية
  م.2016م،2015
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دراسة فى آليات االقتصاد الخفى وطرق  االقتصاد السري،صفوت عبدالسالم عوض اهلل: د.
  م.2005لعربية ، القاىرة ، عبلجو، دار النيضة ا

: التحميل االقتصادي لمفساد مع إشارة خاصة لمقطاع طارق محمود عبدالسالم السالوسىد.
  .م2005 ، القاىرة،، دار النيضة العربيةالمصري المصرفي

دار الجامعة  التيرب الضريبي واالقتصاد األسود،: يعبدالحكيم مصطفى الشرقاو د.
 م.2009الجديدة،االسكندرية،

بعض المشكبلت المعاصرة في التنمية االقتصادية، دار النيضة العربية،  عبداهلل الصعيدي:د.
 م.1992القاىرة، 

الدار  "، العبلقة الجينمية" االقتصاد الخفي وغسيل األموال والفسادعبدالمطمب عبدالحميد: د.
  م.2013الجامعية ، االسكندرية ، 

 .م1998مكتبة النيضة المصرية ،االقتصاد الخفي في مصر، محمد إبراىيم طو السقا: د.

 .مفيوم الفساد، دار النيضة العربية، القاىرة، بدون سنة نشرمحمود عبدالفضيل: د.
  رسائل عممية

  رسائل ماجستير
االقتصادغيرالرسةةمى فةةي اسةةتراتيجيات التعامةةل مةةع  أمنييية دسييوقى عبدالفضيييل عبييدالقادر:أ/ 

 ) بةالتطبيق عمةى جميوريةة مصةر العربيةة( ضوء الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية
 .م2017، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة ، 

زنة : االقتصاد الظمى )المفاىيم، المكونات، األسباب( واألثر عمى المواعاطف وليم أندوراسد.
  م.2005، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية،العامة 

عمميات غسيل األموال وآثارىا عمى اقتصةاديات الةدول محمود ثابت محمود عمى الشاذلي: أ/ 
رسةةالة ماجسةةتير ، الجمعيةةة المصةةرية   "،مصةةر نموذجةةاً "اإلسةةبلمية وجيةةود التنميةةة االقتصةةادية 

 م.2009لبلقتصاد السياسى واالحصاء والتشريع ، 
 رسائل دكتوراه 

العةةبء الضةةريبى الفعمةةى عمةةى المشةةروعات فةةى مصةةر، رسةةالة  أحمييد صييالح أحمييد محمييد :د.
 .م2002دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعة المنوفية، 

المعاممةةةة الضةةةريبية لةةةدخول األنشةةةطة غيةةةر المشةةةروعة " دراسةةةة أحميييد محميييود أحمدحسيييين: د.
 م.2014أسيوط ،  دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعةمقارنة بالفكر المالى اإلسبلمى" رسالة 

رسةةالة دكتةةوراه ، اآلثةةار االقتصةةادية  لعمميةةات غسةةيل األمةةوال، أشييرف كمييال محمييود سيييد: د. 
 م.2009كمية الحقوق، جامعة أسيوط ،

عجةةز الموازنةةة العامةةة لمدولةةة وعبلجةةو مةةن منظةةور إسةةبلمي،  أميييرة محمييد عبييد القييادر طييو:د.
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  م.2011ية الحقوق ، جامعة المنصورة ، رسالة دكتوراه ، كم
رسةةالة : المواجيةةة الجنائيةةة لجريمةةة غسةةيل األمةةوال، ضيييف الغنييدور العمييى أبييو أيميين عبييدد.

 م.2014دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة أسيوط، 
رسةةالة دكتةةوراه، ظةاىرة التيةةرب الضةريبي ودور الشةةرطة فةةي مبلحقتيةا، جمييال فييوزى شييمس: د.

  م.1982عين شمس،كمية الحقوق، جامعة 
التيةةرب الضةةريبى الةةدولى لمشةةركات عةةابرة القوميةةات "دراسةةة جميييل عبييدالرحمن صييابونى : د. 

 .م2005مقارنة " رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق ، جامعة القاىرة ، 
 : دور السياسةةةة الضةةةريبية فةةةي مواجيةةةة ظةةةاىرة االقتصةةةاد غيةةةرالسييييد محميييد السييييد نصيييارد.

  م.2015رسالة دكتوراه، كمية الحقوق ، جامعة القاىرة ، الرسمي،
التضةةخم كإطةةار عةةام لمسياسةةة النقديةةة فةةي  اسةةتيداف: إمكانيةةة عييايض عقييال محمييد عجييالند.

كميةةةةةة  ،م( رسةةةةالة دكتةةةةةوراه2010م: 1995الةةةةيمن فةةةةةي ظةةةةةل برنةةةةامج اإلصةةةةةبلح االقتصةةةةةادي ) 
  .م 2013 ، القاىرة ،االقتصاد والعموم السياسية

دور الضةةرائب غيةةر المباشةةرة فةةي تنميةةة  اقتصةةاديات الةةدول األخةةذة فةةي اليييادي مقبييل:  عبييدد.
 .م1988النمو مع التطبيق عمى مصر، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة طنطا، 

رسالة دكتوراه ، كميةة  ،الجوانب االقتصادية والمالية لبلقتصاد  الخفي: عايد فييم عمر فييمد.
 م.2012الحقوق ،جامعة طنطا 

إشةةةةكالية االقتصةةةةاد غيةةةةر الرسةةةةمي فةةةةي الجزائةةةةر مةةةةع عةةةةرض ومقارنةةةةة تجةةةةارب،  :قييييارة مييييالكد.
رسةةةالة دكتةةةوراه ، كميةةةة العمةةةوم االقتصةةةادية وعمةةةوم التسةةةيير،جامعة المكسةةةيك، تةةةونس، السةةةنغال، 

  م.2010م،2019منثورى،
فةي القطةاع  اإلدارياآلثار االقتصةادية واالجتماعيةة لمفسةاد فوزى حامد محمد حجاج:  محمدد.

  م.2013رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق ، جامعة المنصورة،في مصر،  الصحي
   وتقارير وقوانينمجالت عممية ودوريات      

المسةةئولية االجتماعيةةة لمشةةركات ودورىةةا فةةي مواجيةةة  :إبييراىيم عبييد اهلل عبييد الييرؤوف محمييدد.
الجمعيةةة المصةةرية لبلقتصةةاد السياسةةي  ،المعاصةةرة المشةةكبلت االقتصةةادية واالجتماعيةةة، مصةةر

 .م2016يوليو  ، السنة مائة وسبعة،523واالحصاء والتشريع، القاىرة  العدد
السياسة العامة لمكافحة الفساد اإلداري فةي مصةر بعةد ثةورة  أحمد دسوقى محمد إسماعيل:د. 

السياسةي  يناير "مدخل لئلصبلح اإلداري " مصر المعاصةرة،  الجمعيةة المصةرية لبلقتصةاد25
 .م2016، السنة مائة وسبعة، يوليو 523واالحصاء والتشريع، القاىرة العدد

إدارة الةةدين العةةام الخةةارجى ، رسةةالة دكتةةوراه ، كميةةة  محمييد القاضييى : حسييين السيييد حسيييند.
 م.2002الحقوق ، جامعة القاىرة ، 
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تيةةا، مةةؤتمر ظةةاىرة غسةةيل األمةةوال ومسةةئولية البنةةوك فةةي مكافح خالييد سييعد زغمييول حممييى:د.
 تجةةةارةغرفةةةة  األعمةةال المصةةةرفية اإللكترونيةةة بةةةين الشةةةريعة والقةةانون،  كميةةةة الشةةةريعة والقةةانون،

  .م2003دبى، جامعة االمارات المتحدة،  صناعة و 
طبيعة العبلقة بين العجز في الموازنة العامة ومعدل التضخم في رمضان السيد أحمد مغن: د.

المجمة العممية لمتجارة والتمويل ، كمية التجارة،جامعةة طنطةا، العةدد األول، ، المصرياالقتصاد 
 م.2015مارس، 

آليات التضخم في مصر، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، كمية سعيد النجار: د.
  .م1992جامعة القاىرة،  ،االقتصاد والعموم السياسية

الجامعةات  ارىا عمى االقتصاد القومي، مجمة أتحةاد: ظاىرة غسيل األموال وآثبدوى وطد.سيد 
 العددالجمعية العممية لكميات الحقوق المصرية، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، القاىرة، العربية، 

  .م2008الثامن والعشرون أكتوبر
الفساد المالي والسياسي تبديد لمثروات وتأخير التنمية، حوار المتمةدين،  عبد األخوة التميمي:أ/

  م.2008/ أغسطس، 30، 2023المدينة، العدد 
"  واالجتماعيدور األمن في مواجية الفساد االقتصادي الحكم سيد ابراىيم سالمان:  عبدد.

 وسبعة، سنة المائة، ال521العدد، القاىرة، اإلسبلمي" مصر المعاصرة دراسة مقارنة بالفكر
  .م2016يناير، 

عجز الموازنة العامة وعبلجو من منظور إسبلمي، مؤتمر المالية عبد اليادى النجار: د.
العامة والمالية االسبلمية "الفمسفة والنظام "، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، نوفمبر 

  .م2006
البيزنس، مكتبة جزيرة الورد، دولة رجال األعمال، مصر في أحضان : العجميمحمد عادل أ/ 

 ر.بدون سنة نش
. 266: التكةةاليف االجتماعيةةة لمفسةةاد، مجمةةة المسةةتقبل العربةةي، عةةدد المرسييى السيييد حجييازيد.
 .م2001، 4

: االقتصةةاد الخفةةي فةةي ليبيةةا، اآلثةةار السةةمبية الناجمةةة عةةن ظةةاىرة مصييطفى خميفيية الييزوادىأ/  
 ،http:www.Stg.com.Iyالعمةةوم والتقنيةةة ،مجمةةة   االقتصةةاد الخفةةي فةةي االقتصةةاد الميبةةي،

  م.2015إبريل
، ((courraption and inflation ،الفسةةاد والتضةةخمىييدى عبدالحميييد عمييى محمييد: د.

السةةةنة الجمعيةةةة المصةةةرية لبلقتصةةةاد السياسةةةي واالحصةةةاء والتشةةةريع، القةةةاىرة،  مصةةةر المعاصةةةرة
 م.2009يناير،  493العدد  ، المائة

 



41 
 

، الجريةةدة الرسةةمية، العةةدد 2005لسةةنة  91دخل الصةةادر بالقةةانون رقةةم قةةانون الضةةريبة عمةةى الةة
 .م2005يونيو  9في  23رقم 

وزارة  م،2015م /2014السةةةةنة الماليةةةةة  ،مةةةةن مشةةةةروع الموازنةةةةة العامةةةةة لمدولةةةةة المةةةةاليالبيةةةةان 
  .م2014المالية، القاىرة، يونيو 
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