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 تقدیم 
وأسـفرت عـن  ،الحیـاةحي علـى كافـة منـاالتحوالت الرقمیة غیر المسبوقة التي یشھدھا العـالم  أثرت  

قـة أداء یعـادة تشـكیل طرإ ا في رھودة من خالل التنافسیعلى صعید اإلنتاجیة وة  یركباسب  تحقیق مك
اء السیاســات مــل وأداعـات اإلنتاجیــة والخدمیـة، كمــا انعكســت كـذلك علــى آلیـات عمــن القط دیـدالع

 مـن ، اتجھـت العدیـدالرقمیـةت وال .  امتـداداً لھـذه التحـالمالیـةالسیاسـة االقتصادیة الكلیة ومن بینھـا  
 ،نفاقھـامـة وإالعا داتیـرااإل كفاءة لجمع  أكثرت ایتطویر آللعامة بھدف إلى رقمنة المالیة ات  ماكوحال

 سة المالیة. أھداف السیابما یُحقق  ةواستطاعت بذلك أن تحقق وفورات مالیة كبیر
أ كأحد  الضرائب  أھمیة  السیاسبرز  رغم  الكل  ةأدوات  إلى ضعف  یر اإلحصاءتش  یة،االقتصادیة  ات 

یة  بی رادات الضرینسبة اإل   تتعد  لمحیث    ،على مستوى الدول العربیة كمجموعة  یةضریبالت  دارایاإل 
اإلجمالي   10 المحلي  الناتج  من  المائة  عام    في  وھي  )1( 2020في  م ،  مع  نسبة  بالقیاس  نخفضة 

یبیة رضات الى ضعف اإلیرادعزیُ   .)2(ولي وفق بیانات البنك الد  في المائة  15المتوسط العالمي البالغ  
ً  ةاضعومتتویات  سم   سجلتالتي    ي بالضری   كفاءة التحصیلاض  نخفاإلى  ھ  نم  نبجافي   تبلغ في    نسبیا
المائة  54توسط  الم العربیةعلى    في  الدول  م)3( مستوى  وھو  الیعك ا  ،  من  عدد  منس    بینھا   عوامل 

   .ضریبي الجھاز المحدودیة القاعدة الضریبیة، وانخفاض كفاءة 
أن   الناجعة  العالمیة  التجارب  الضریبي  تشیر  التحصیل  ً تلعب  رقمنة  توسیع    دورا صعید  على  مھماً 

من خالل  بشكل عام  كفاءة األداء الضریبي    لضریبي، وزیادةتھرب اومحاربة ال  ة الضریبیة،دالقاع
أصبحت التي  الضریبي،  والتحصیل  لالمتثال  اإللكترونیة  للنظم  جمع    التحول  من  الحكومات  تُمكن 

مبیعات وحركة  الشركات،  وأرباح  الرواتب،  مدفوعات  حول  وفوریة  دقیقة  السلع   معلومات 
بما ك  والخدمات  صورة  ایوفر  عن  دق املة  وتوقعات  الضریبیة  اإلیرادات الستحقاقات  لمستوي  یقة 
 إلكترونیاً.  لبعضھاالتحصیل الفوري والضریبیة، بل 

أن    ھذا  في  إلى  التقدیرات  تشیر  اإللكتروني  السیاق،  والدفع  التحصیل  لعملیات    جانبي   على التحول 
بما    تقدر  وفورات اقتصادیة  ققی تح  في   ساعدیُ أن  ن  مكت العامة) یُ ت والنفقا (اإلیراداة  العامالموازنة  

ً   اإلجمالي   المحلي   الناتج  من  األقل  على   المائة  في   1.1إلى    0.8  اوح بینیتر  ،في الدول النامیة  سنویا
 اذإ  المستوى  اھذ  االقتصادیة  المكاسب  تتجاوز  قد.  )4( دوالر  ملیار  320  إلى   220  یتراوح بین  ما  يأ

  قمنة ر  تأد  المثال،  سبیل  على ف  لمباشر لرقمنة ھذه النظم.ر اوغیلمباشر  ا  األثر  في االعتبار  خذاأل   تم
أقل من عام واحد  الھند  في   الضریبیة  دةالقاع  في   المائة  في   50  بنسبة  زیادة  إلى ائب  الضر   مما   في 
 .)5( العامة اإلیرادات من  المزید تولید على  ساعد

ھذه   تأتي  سبق،  ما  على  اھتمام صند راسالدبناًء  إطار  في  الع  وقة  بدراسةالنقد  دور  و  ربي  تحلیل 
التحول الرقمي في زیادة مستویات كفاءة السیاسة المالیة، وتستند إلى نتائج استبیان تم استیفاؤه من  

نفطیة   منھا  ثالثة  دول عربیة  في ست  المالیة  وزارات  والكویت،  ي  ھوقبل  والسعودیة،  اإلمارات، 

 
 یة". دا نات االقتص). "قاعدة البیا2021لنقد العربي، (وق اصند  1

2 WB, (2020). “The World Development Indicators”. 
ادیة، العدد  قتصدراسات ا ریبي في الدول العربیة"، صندوق النقد العربي، سلسلة). "كفاءة التحصیل الض2019(طارق عبد القادر،  3
 . 25، ص )52(

4 Susan Lund et al. (2017). “The Value of Digitizing Government Payments in Developing 
Economies”, IMF elibrary based on McKinsey Global Institute analysis (2015). 

5 Sanjeev Gupta et al., (2018). “Public Finance Digitization”, IMF, March. 
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والمغربغی  ثةوثال  األردن، ومصر  تشمل  نفطیة  یُمكن  ،  ر  التعرف  بما  ات  على جوانب ومقوممن 
 نجاح رقمنة التحصیل الضریبي في ھذه الدول، والمكاسب االقتصادیة جراء ھذا التحول. 

التحصـیل الضـریبي،  العام لرقمنة ارطوتناقش اإل  لمقدمة،بخالف ادراسة من ثمانیة أجزاء لاتتكون  
، رة وغیـر المباشـرةمباشـالضـرائب الة  مستویات رقمنـنظام التحصیل الضریبي، وومراحل رقمنة  

نظـم رقمنـة  جراء    المتحققةالمكاسب  و  ،ةفوترة اإللكترونیوال  ،لضرائبالسداد اإللكتروني لنظامي  و
 ،دم المحقق في ھذا اإلطارلصلة بقیاس التقات اات ذؤشرالمبعض  ، عالوة على  ل الضریبي حصیالت

 عید صنع السیاسات.ى صلع اتتنتاجواالسفیما تنتھي الدراسة في الجزء األخیر بعرض للخالصة 

 لضریبي رقمنة التحصیل الالعام إلطار ا: أوالً 

ً بیة  العر  الدولعدد من    أحرز ً   تقدما ل خـال  صـعدةعدة أ  على   التحصیل الضریبي   ةرقمن  إطارفي    جیدا
فیمـا  ،الضـریبیةبالنظم  قدیمة العھدة االقتصادات المتنوع  السیما الدول العربیة ذات  السنوات السابقة

ت السیما في أعقاب توجھھا إلى تبني إصالحافي تبني ھذه النظم  ربیة النفطیة  راً الدول العؤخم  بدأت
فـي سجل  ملع اراجفي أعقاب التتھا  نفذ  التي مج االنضباط المالي  طار براعامة في إات الیرادلتنویع اإل 

ة یباصـة الضـرخ  فـرض الضـرائب، وشرعت بمقتضـاھا فـي  2014ي عام  األسعار العالمیة للنفط ف
 على القیمة المضافة.

 حصـیلرقمنـة نظـم التلـى  ت عمـن أوائـل الـدول العربیـة التـي عملـ  األردن  ، تعتبـري ھـذا اإلطـارف
ً المبیعات تقو  خلدبة الئرة ضریسجلت دا  حیث  ،2005عام    ي ف  یبي الضر یم عـدد مـن دقتي  فجیداً    دما

صــدار إ، وراراتاإلقــوتقــدیم  فــین،بمــا یشــمل تســجیل المكل ،لكترونــي إل بشــك الضــریبیة الخــدمات
ــعا ــة راتاالش ــي، ومتابع ــیل اإللكترون ــال، والتحص ــریبي، و االمتث ــكاوالض ــدیم الش ــیطو، ىتق  تقس

  . الضرائب
بعـد اعتمـاد القـوانین   2017  عـام  م الضـریبي فـي نھایـةنظـاال  طبیـقء تتـم بـد  ، فقـداإلمارات  في أما  

 ،ةائیــنتقة اال طبیــق الضــریببعــد إقــرار ت ت، التــي جــاءاالتحادیــة بالضــرائب ت الخاصــةوالتشــریعا
نـة غالبیـة قمبر خـالل ھـذه الفتـرةائب  ریـة للضـاالتحادیئـة  قامـت الھكمـا    ،وضریبة القیمة المضـافة

بما ضافة إلى تحدیث أنظمتھا  نھا التحصیل الضریبي إضم  ومني الضرائب،  بدافع  خدمات الخاصةال
 . لةذات الص ةالضریبی اتالتشریع یتوافق مع

ھـدف   یاقفـي سـلھیئـة العامـة للزكـاة والـدخل  اتطویر اسـتراتیجیة  ب  یةالسعود  بدأت،  العام  تفي ذا
ً ت نظامـي. كما طورالضریب  واالمتثالصیل  تحال  عملیاتءة  فاكزیادة  في  یتمثل  أساسي    استراتیجي   ا

 ً وتحسـین بشـكل كبیـر علـى رقمنـة  التركیـز  اً  لیـحایجـري  فیمـا  ،  بتقنیة المعلومـات والتحلیـل  خاصا
 .یبیة بشكل خاصت الضراءاجرعام واإل  شكلة بءات الھیئإجرا

جـراءات وبـاقي اإل   ةة الضـریبینـة اإلداررقمل  الكویـتفـي    ةات المعنیـتسـعى الجھـمن جانـب آخـر،  
خـالل عـام   نجـازهإ  قـعومـن المتوارة الضـریبیة  ویر اإلدتطـقید التنفیـذ لمشروع  في إطار  ریبیة  الض

2024. 
ضوء الرؤیة االستراتیجیة التـي   في   صیل الضریبي حتال  رقمنةلل  عملیة التطبیق الكام  تتم  مصر  في 

ً ) تن2019-2016( لإلصـالح االقتصـادي  ج الوطني البرنام  تم اإلعالن عنھا في إطار  قـراراتلل فیـذا
یـة ریبیة الجمركة والضـلحكومیـالمالیـة بشـأن تحصـیل كافـة المسـتحقات ا رةوزان عـصـدرت    التي 

 ة. لكترونیبالوسائل اإل 
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 نطـابع المـادي عـلة اإزالـفـي  2010في عام  رائبللضة العامة عت المدیریرش فقد ،مغربل ا أما في 
، قبـل أن تقـوم كةشرلكل  التصاریح واألداءات الضریبیة بشكل تدریجي حسب أھمیة رقم المعامالت

لـك، إضـافة إلـى ذ. لمھنیـینشمل كافة الملزمین انظم التحصیل الضریبي اإللكتروني لی بتوسیع نطاق
ألداء االلكتروني لیشمل یم اتعم  بھدف  الضریبیة  ةنت الرقممجھودا  ضرائبمة للعاللمدیریة ات اواصل

 .الرسوم الحكومیةو ات،السیارلسنویة على ى، من أبرزھا: الضریبة الخصوصیة اأخرات عدة خدم

الضـریبي في إطـار رقمنـة التحصـیل    لتقدم المحرزالجدول التالي مدى ا  یلخصوء ما سبق،  ض  في 
 .لدول العربیةا منق في عدد بطالم

 ) 1رقم (جدول 
 في الدول العربیة الضریبي التحصیل التقدم الُمحقق على صعید رقمنة  مستوى

 
 زة اتمم جیدة جدا  جیدة  ھا ت یدافي ب الدولة 

 ✓    ت را ااإلم

   ✓  ن األرد 

    ✓ الكویت 

 ✓    السعودیة 
  ✓   ر صم

 ✓    غرب الم

 لتحصیل الضریبي في الدول العربیة".سة رقمنة ااستبیان درا). "2021، (يبالمصدر: صندوق النقد العر

 یل الضریبي صنة التحقملرطوات السابقة الخ

والخطـوات   راءاتجـاإل عـدد مـن  تنفیـذ  لعمل على  اب  ل السنوات الماضیةالخالدول العربیة    شرعت
األسـس  مجموعـة مـنمل شـی، ذلك بمـا لضریبي ة التحصیل اتمھید لرقمنلاالتي من شأنھا    االستباقیة

 :بما یشمل نظام رقمنة التحصیل الضریبي  لتدابیر قبل اعتمادوا
  .ني لكتروإل دي للتحصیل اوني الداعم للتحول من التحصیل الماار القانوضع اإلط -
 بـدعممـا یسـمح عملیـة مـن عملیـة التحصـیل الضـریبي بالخاصة بكـل إعادة ھندسة اإلجراءات   -

یط اإلجـراءات وزیـادة سیاً یتمثل في تبسھدفاً أسادف تحقیق  تھسیوبما    ل للتحصیل الرقمي حوالت
 .بي لتحصیل الضریمستویات كفاءة ا

ً نیلكتروإیح واألداءات ارتصالتلقي ومعالجة وریة لة الضرلكترونیتوفیر النظم والمنصات اال  -  .ا
 ب.ت التحصیل اإللكتروني للضرائیاآلمع  یتالءمھ بما وتأھیلالبشري  الكادرقدرات بناء  -

ة دنع رقمیة لمسـافدب وجود أنظمة ظم التحصیل اإللكتروني للضرائتستلزم رقمنة ن،  آخرمن جانب  
قـات طاب لكتروني من خاللدفع اإل لا ةتطویر منظوم تم ،لثاعلى سبیل الم ماراتاإل. ففي  ھذا التحول

ذه المنظومـة ھـ  كمـا یـدعم  .وآلیة الخصم المباشـر  ،األخرىنیة  اقات االئتملبطااو  ،تروني إللكالدرھم ا
ي علـى غـرار مـا ھـو دد من الدول المتضمنة في الدراسة ألنظمة قومیة للدفع اإللكترونأیضاً تبني ع

  .مصرو ،لسعودیة، وا األردنمطبق في 
مثـل   بیـةبعـض الـدول العر  ھـتاتجیل الضـریبي، حیـث  ا التحـول وجـود نظـم للتسـجھذ  مزستلیكما  

ً وترإلككلفین ضریبیاً  تسجیل المإلى    اإلمارات ل مسـجل ضـریبي رقـم حسـاب خـاص منح كذلك ب  ،نیا
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، حیـث یقـوم المسـجل بسـداد )GIBAN(  مسمى تحت  بھ  یتكون من رقم التسجیل الضریبي الخاص  
ب إلـى حسـاترونیـاً إلكلـغ ویل ھـذه المبتح على الرقم الخاص بھ، ویتم  قةتحسالم  راماتوالغ  بةریالض

 ضرائب مباشرة. لالھیئة االتحادیة ل
صحاب العالقة واستشراف ل الضریبي التعاون والتنسیق مع كافة ألتحصییة رقمنة املع  تتطلبكذلك  
نــة ة فــي رقممــخدقــي الومشــاركة متل اتاألنظمــة والتقیــیم الــدوري لھــذه الخــدم مــن ھــذهبــاتھم متطل

الحاسـب، وخطـوط   جھـزةأوالكـادر البشـري،    تأھیـل  لـى إة، إضـافة  بنیـة التحتیـلئة ا، وتھیالتحصیل
 وحمایة البیانات. من الفضاء اإللكتروني أن ضماآلیات یر فتواالتصال، و

لرقمنـة التحصـیل   ةلكترونیة" أحد الركـائز األساسـییعتبر اعتماد "نظام الفاتورة اإل من جھة أخرى،  
 تعـد  ، حیـثة)یعـات والقیمـة المضـاف(ضرائب المب  كھالائب االستضریما یتعلق بفا  سیمال الضریبي  

 ةخاضـعللسـلع والخـدمات  توریـد    اتة عملیأیھ  سجل فیني یُ لكتروإمستند  بمثابة    لكترونیةرة اإل الفاتو
مراحـل الفـي  بةیرلضـا وتحصـیل ورد فرضى علضریبیة جھات البما یساعد ال  الھیوتفاص  للضریبة
  د السلعة او الخدمة.یرتول المختلفة

 رقمنة التحصیل الضریبي  یات لداعم لعمل ا  نيالقانوطار اإل

 لتـي ا ریعات المصاحبةالتشسن و حزمة من القوانین  وضع  یبي ضرل الحصیالترقمنة  عملیة    تستدعي 
ین الجھات المعنیة  تمك  دفبھ  وفق أطر محددة  تروني لتحصیل اإللكلیات رقمنة امعتنظم   أن  من شأنھا

زامـات القانونیـة ومـا ة بصورة سلیمة من جھة، وتوضح اإللتییجوأھدافھا اإلسترات تھاطبیق خطمن ت
 ین ضریبیاً من جھة أخرى.لفمكت على المامن التزاستتبعھا ی
تحادیـة للضـرائب مـنح الھیئـة اال ، تُ تاإلمـارا فـي   ةیـلاحة الإلجرائیـبموجب التشریعات الضریبیة واف

ً ،  بیةالضـری  المدفوعاتتندات وسداد  سة تقدیم المیم عملیصالحیة تنظ بقـانون اتحـادي لمرسـوم ل  وفقـا
) لسـنة 52( مقـرار مجلـس الـوزراء رقـو ،ضـافةیمـة المفـي شـأن ضـریبة الق 2017لسنة   )8رقم (

في شـأن ضـریبة القیمـة  2017) لسنة 8رسوم بقانون اتحادي رقم (فیذیة للمة التنالالئحبشأن    2017
ً یبضر یلزم المكلفین ذيلا، لمضافةا من  یئة.ھسداد الضریبة المستحقة الدفع بالوسیلة التي تحددھا الب یا

سـلطة بموجـب ھـذه ال  تحادیـة للضـرائبیحق للھیئـة اال سابق  الم  المرسوبورد    ووفقا لما  ،ب آخرجان
  لك.ذرورة ت الضتى ما اقتضحالما ومة، تنظیم عملیات الرقمنة واعتمادھا التقدیری

مـن  كـلیبي التحصـیل الضـر ذات الصـلة برقمنـة دیالتعـالقـوانین والت تفقد تضمن، ویتالك  في ا  أم
مرسـوم ضـریبة الـدخل ب والقـانون الخـاص، 2014 عـامفـي المعامالت اإللكترونیـة الصـادر  نون  اق

 . 2008 الصادر في عام ريزاوال من خالل القرار الذي تم تعدیلھ 1955 معا ي فالصادر 
 بائون الضـرى قـانالداعم لعملیات رقمنة التحصیل الضـریبي علـلقانوني  اإلطار اتمل  ، یشمصرفي  

لك ذكـ، و2016  عـامالصـادر فـي  ة  مـة المضـافى القیالضـریبة علـقـانون  ، و2005  مالصادر في عا
أقرت المدونة العامـة   فقد،  المغربي  فأما    .2020و  2018  ي في عام  الصادرةارات وزارة المالیة  رق

 169  بینما تم إقرار األداء االلكتروني عبـر المـادة  155ة  عبر الماد  ني روااللكتریح  التص،  للضرائب
 من نفس المدونة.

 لضریبي التحصیل ا نة رقمیات لداعم لعمل ا  المؤسسيطار اإل
ي یـأتالتـي    ،ةالدولـ  تنسیق ما بین كافة الجھات المعنیة فـي لیة رقمنة التحصیل الضریبي المزم عتستل

والھیئـة  ،عربیـة المتضـمنةالـدول المعظم في  ضرائبھیئات ال  في ممثلةً لمالیة زارات اوعلى رأسھا  
ً ة في إطار ھذه اتشمل الجھات الفاعلة. كما سعودیفي الدخل  والالعامة للزكاة    ھـات الجلمنظومة أیضـا

. كمـا ردناألفـي كمـا ھـو الحـال ة یادالقتصاد الرقمي والرمثل وزارة احول الرقمي  عن التة  المسؤول
ً یضأ  ل المنظومةتشتم ، وشـركات التقنیـة التـي البنوك وشركات الدفع اإللكتروني وسع  وعلى نطاق أ  ا
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، مصـر  ي فـ  ھـو الحـالا  كممانحة الدولیة  ھات البعض الجإعادة ھندسة اإلجراءات وتختص بعملیات  
 ).2جدول رقم (

 ) 2جدول رقم (
 رقمنة التحصیل الضریبي   تنظیمالجھات المسؤولة عن 
 ھا  نمل بك  طالمنا والدور

 الدولة  الجھة  دور لا
اد الرقمي  صقت وزارة اال    .اءات ذات العالقةستشارات التقنیة والفنیة وطرح العطم االدی تق

 یادةالرو
 ردناأل

ضریبة  رة دائ   –وزارة المالیة  الضریبي.  خاصة بالتحصیلال برامجالاعداد وتشغیل 
  الدخل والمبیعات

فع كات الد ك وشروبن ال .ةرئ دالل ھاویلحت والمالیة  دفعات استالم ال
  يلكترون اإل

وتحص إدارة  إلى  للضرائب  االتحادیة  الھیئة  اختصاص  یل  یمتد 
والغرامات المرتبطة،  التحادیة  الضرائب ا ل  عملیات تحصی وتنفیذ  

الضریبي ورقمنة  ویشمل ذلك إعداد العملیات الخاصة بالتحصیل  
   ملیات.ھذه الع

 رات ماإلا  بئ للضراتحادیة الھیئة اال

الضجراءااإلة  دسن ھ  ةدعاإ ات  والرئیسریبیة  باإلضافة  ة  لفرعیة 
  .إلى أعمال میكنة النظم الضریبیة

Ernst &young 
E. Finance 

IBM& SAB  

 مصر

مشروع   التجاریة    ) دونجل(تطبیق  التعامالت  بحصر  یقوم  الذي 
امتا  من والمستھلكجر  مراقبة    نی لتجزئة  في  یساھم  تسجیل  مما 

 . افةمضال قیمةال ىعلیة ریب الض صالت لمتحا

یابانیة المنحة الوالمالیة   ةراوز
 اتحاد الغرف التجاریة و

 الكویت  وزارة المالیة   تروني.لكالضریبي اإل ص بمشروع التحصیلوضع التصور الخا
 المغرب  المدیریة العامة للضرائب  .المترتبة عنھاتلقي االقرارات االلكترونیة واألداءات 

 للمملكة  الخزینة العامة  . رونیةاإللكت  یةریب الض األداءات 
 ربیة".لعفي الدول ا تحصیل الضریبياسة رقمنة ال). "استبیان در2021المصدر: صندوق النقد العربي، (

 اتالمتطلبـ إقـرارلضـریبي قمنـة التحصـیل ات المعنیـة بریتم في إطار صالحیات كل جھة من الجھا
ً  كلفینبـالماصـة لخوا  یبي لضـرل احصـیالتفي إطار رقمنة  التنظیمیة   ي فـف. الضـرائبعي داف/ضـریبیا

یـة التسـجیل رمدیولفـین،  كمال  دماتمدیریة خ  المتطلبات التنظیمیة الخاصة بكل منار  إقرتم    ،األردن
 .ونیةاإللكترمحطة وال مركز االتصال،والحكومة اإللكترونیة،  وقسمواإلعفاء الضریبي، 

ً تم احراز تقدمفقد  ،  ماراتاإلفي  أما   ً جید  ا الھیئـة عملت  حیث    ،ضریبي لامنة التحصیل  رقتعلق بفیما ی  ا
لتـي الخـدمات ا  رقمنـة معظـمل  الالزمـةنظیمیـة  على وضـع جمیـع المتطلبـات الترائب  تحادیة للضاال 

ودافعي ، ھیئة االتحادیة للضرائبن الت بین من إجراء معظم التعامالكّ مالت ضمان ذلك بھدفتقدمھا، 
یئـة الھ ا تسـعى بتھـا. كمـالت ومراقمذه التعاة ھعزیز كفاءتھم في  یساا  مم،  ني الضرائب بشكل الكترو

في ھذا اإلطار قامـت . ئبارالضن رقمنة لكترونیة بھدف تحسیا اإل خدماتھبشكل مستمر إلى مراجعة  
، ضـریبیةاإلقـرارات ال، والضـریبي  یلالتسـجات خـدمبمتطلبـات التنظیمیـة الخاصـة الھیئة بـإقرار ال

الضـریبیة ذات الصـلة خـدمات  الرونـي، واإللكت  عفدمات الـد، وخـینلمسـجلا  غیراسترداد الضریبة لو
 .بالسلع االنتقائیة

مـا یشـمل بالتحصیل الضـریبي  یة في إطار رقمنةنظیمطلبات التمتمن العدد    إقرار،  صرمكما تم في  
 فـي   أمـاده سـنویاً.  داسـ  مم یـتدیم الخـدمات نظیـر رسـوتق  ،یةرات الضریبومة اإلقراظمن  ي فالتسجیل  

ً الخاصــة بــالمكلفین  التنظیمیــةأبــرز المتطلبــات  تمثلــت ،لمغــربا  فــي  التســجیلوجــوب  فــي  ضــریبیا
من ستفادة  ال امن    بھدف تمكینھم  لمدیریة العامة للضرائبل  ونیةاإللكتر  في النظمنیة  الخدمات االلكترو

  .برائلضة لا من قبل المدیریة العامن تم اطالقھمیاللت رونیینألداء االلكتت التصریح واخدما
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 الضریبي صیل رقمنة التحفي إطار  بلدافعي الضرائ مقدمة ل ا كترونیة إلل الخدمات ا 

ً م  ددم عبتقدی  بالبدءالعربیة    دولال  عدد من  شرع  ، فـي إطـار ن الخدمات اإللكترونیة للمكلفین ضـریبیا
 .ذات صلة بمنظومة األداء الضریبي  مجاالت ي في عدةل الضریبقمنة التحصیر

ل لـدافعي الضـرائب فـي إطـار رقمنـة التحصـینیـة  مـن الخـدمات اإللكترود  عدقدیم  ت  یتم،  األردنفي  
ً فین ضـریبمكلال  بیانات  وتعدیل  بتسجیل  المتمثلة، والضریبي  والـدفع الضـریبیة    تاراقـر، وتقـدیم اإل یا

لـى إضافة إ، ئباالضر، وبیان ةمات، والحصول على براءة الذمتروني، وتحمیل وإرسال المعلوكلاإل 
وتعدیل اإلقرار وطلب التقسیط وتفعیل الـرقم   ،الضریبي   االستردادعلى خدمات    لالحصو  لبم طتقدی

 لضریبي. ا

لتحصـیل إطـار رقمنـة الـدافعي الضـرائب فـي  اإللكترونیـةت ماد من الخدإطالق عد تم اإلماراتفي  
 :ذلك بما یشمل) 2020-2017( الفترة لخال الضریبي 

یمــة المضــافة ین لضــریبة القعل الخاضــیل تســجیعــدوت المتمثلــة فــي تســجیل ،یلخــدمات التســج -
یل ، وتسـجینغاء تسـجیل الخاضـعالضریبى، وإلدار شھادات التسجیل وإص ،ریبة االنتقائیةالضو

ة الضـریبیة، لوكیل الضریبي والوكا، إضافة إلى تسجیل الةوعات الضریبیجیل المجمدیل تسوتع
 . نلشحووكالء ا

ــرارات ال - ــ وتشــمل، ضــریبیةخــدمات اإلق ــدیتق ة والضــریبة فامضــال قیمــةضــریبة الات رارم إق
قلھـا ون  االنتقائیـة  ج واسـتیراد وتخـزین السـلعغ الھیئة عن انتاصریحات إلبالم تقدی، وتقائیةاالنت

أخطـاء فـي   ةأیـعـن    ي عكـة والضـائعة، والتصـریح الطـوھالال  عبین المناطق المحددة وعن السل
 للمسجلین.  ةیائقالنتریبة اأو الض المضافةة قیمضریبة ال وطلب استرداد ،الضریبیةإلقرارات  ا
فة مـن قبـل اسـترداد ضـریبة القیمـة المضـا وتتضـمنین، جلیبة لغیر المسد الضراسترداخدمات   -

من قبل المضافة ة یمضریبة القاسترداد  إضافة إلى    ،م، ومواطني الدولة عند تشیید منازلھلسیاحا
 الحكومات األجنبیة والدبلوماسیین.

ئیـة، ودفـع الغرامـات ریبة االنتقاالمضـافة والضـي دفـع ضـریبة القیمـة ف ةثلممتلا  ،عفخدمات الد -
ضریبة إلى دفع ناطق المحددة، إضافة ملریبي واالضیل ثل تسجیل الوكاإلداریة، ورسوم الھیئة م

 ین عند االستیراد. لغیر المسجل ة االنتقائیةوالضریبلمضافة القیمة ا
غ ومنتجاتـھ ل مـوردي التبـتسـجیل وتعـدیل تسـجیمل  شـی  مـاب،  ةخدمات متعلقـة بالسـلع االنتقائیـ -

ع السـل  ض قائمـة أسـعارراألغـائیـة  وتسـجیل السـلع االنتقألغراض الطوابع الضریبیة الرقمیـة،  
 ة.االنتقائی

دعم، وطلبـات توضـیح للمسـائل ز الـمركـت لت استفسـاراقدیم طلبـا، وتشمل تالخدمات اإلداریة -
ات یم المقترحـمـدخالت، وتقـدتجزئة ضـریبة الات  وطلب  ة،ریادإل االمعقدة، وطلبات االستثناءات  

 نظر. ، وطلبات إعادة الوالشكاوى

تحصـیل إطـار رقمنـة ال  فـي   للمكلفین ضریبیاً،  رونیةكتلدمات اإل الخمن  دد  ، یتم تقدیم عالسعودیة  في 
 ادســد" ي اإللكترونــ امنظــال خــاللالضـریبیة مــن  الزكویــة تلتزامــاال افــوترة شــمل بمــا ی ،الضـریبي 

 و االفـراج عـن الضـمانییل ال (طلـب التسـمـن خـال  لمقدمةة انكیمانات البإدارة الضو  "،لمدفوعاتل
ر د المیســدالســا، و)ةالزكویة/الضــریبی تزاماتلات/اال المــدفوع(ســجل لومــات لمعلالوحــة و، البنكــي)

 (خطة التقسیط). )یة/الضریبیةزكوال لتزاماتلال(
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 صیل الضـریبي ر رقمنة التحطائب في إالضرا  لدافعي قدمة  المُ ة  الخدمات اإللكترونی  تشمل،  مصرفي  
، عـالوة یبي لضـرعن وضـع الملفـات اعالم اإللكتروني  ست، واال اإللكترونیةیبیة  اإلقرارات الضر  في 

 .مستحقةللضرائب ال روني على الدفع اإللكت

مـن لین ماتعـلما  مكـنتُ   رونیـةفیر خدمـة إلكتتـوب  ویـتالكمت اإلدارة الضریبیة فـي  قا  خر،من جانب آ
عبـر البوابـة   أنواعھـاتلـف  بمخالضـریبیة  الشـھادات  تقـدیم طلـب إلصـدار  مـن  ن  والمسـجلی  لفینالمك
 . لمالیةع وزارة الكترونیة لموقاإل 

فـي   یل الضـریبي الخدمات اإللكترونیة المقدمة لدافعي الضرائب في إطـار رقمنـة التحصـل  متشما  یف
 :ما یلي  ،المغرب

  .رة الضریبیةإلداعة لة التابلكترونینصة اإل الم ى لع الحصول على حساب ضریبي خاص -
 یبیاً،لمكلفـین ضـربل امن قصرح بھا المُ  الضریبیةاإلقرارات لوضعیة    كتروني التحقق اإلل  خدمة -

والضـرائب التـي لـم یـتم  ،اداؤھـاالضـرائب التـي تـم مـن  التحقـق اإللكترونـي خدمة إلى    إضافة
 .تسویتھا بعد

 .كترونیةمنصة الخدمات االل برع ةریبیضات اللمستندائق وان الوثعة ممجمو اصدارمكانیة إ -
نیـة نیـة والقانوقالفـرق الت  مـن خـالل  االلتان یتم توفیرھمارة  لدعم واالستشاخدمات  االستفادة من   -

 .الضریبیة دارةالتابعة لإل

  ونياإللكترضریبي ال  االسترداد

 الســعودیةوارات واإلمــردن ألا  كــل مــن، فــي حالیــاً لكترونــي نظــام االســترداد الضــریبي اإل یتــوفر 
ھـذا  .والكویـت مصر كل من في للضرائب ني إللكترواداد لالسترنظام حالیا ال یوجد   بینما،  ربلمغوا 

عنـد  دینالبلـ إللكتروني فـي كـالنظام االسترداد اتطبیق  في    ءالبدفرة  المتوالمعلومات    ویتوقع بحسب
 .2021 عامخالل  تروني كملة للنظام الضریبي اإللكالا المكننةال تطبیق استكم

 الطلـبتقـدیم    ناألردفـي  ثال  على سبیل الممن  تضفت  للضرائب  ي اإللكترونسترداد  ال آلیة اعلق بفیما یت
 للمكلـف  البنكـي   حسـابالى  مبلغ الـرد الضـریبي إلـتحویل  والطلب  تدقیق  بع ذلك  ثم یتومن    لكترونیاإ

 ً  سـترداد ضـریبةبـات اجـة طلمعالب  ةلمتعلقـاعـدد مـن الخطـوات    ضمنفتت  ،اإلماراتفي    أما  .ضریبیا
ة ھـذا اجعـومرینـة،  یبیة معفترة ضرالضریبي لسجل لإلقرار  تقدیم المتبدأ بمة المضافة للمسجلین  القی

ً تبین أن ھناك  ا  ر فإذإلقراا ً   رصیدا فیقـوم مـن الھیئـة،  ة  یبرالض  مسجل استردادنوي الرار ویباإلق  دائنا
  .)E-services(ني ولكترئة اإل ى موقع الھیلعتمد عم جنموذطلب استرداد من خالل بتقدیم 

ناء ومعالجتھ ب لبفحص الطم ، ویتیةاإللكترون دا، یتم استالم الطلب عبر صفحة طلبات االستردكذلك
یة فـواتیر ضـریب(  اددسـترالمستندات الداعمة لطلب اال ع  میق جیتم إرفا  المتبعة، كما  اإلجراءاتعلى  

افة ، إضـصـدیر إن وجـدالت  ثباتات، وإالمخرجخالت وة المدت والمخرجات، وكشف ضریبمدخاللل
 فق علیھـا،یات المواعملب تحت اللطدرج الثم ین  ومن  ،یة) وتتم الموافقة المبدئإلى شھادة حساب بنكي 

  ة.یبرالض ومن ثم رددارات المعنیة اإل  نفع مة الدعملیعلى كما تتم الموافقة 

مات عـن طریـق بوابـة الخـد السـعودیة فـي  الضـریبي  االسـترداد تقـدیم یـتم طلـب ،طـارذات اإل فـي 
 ، ویـتملوالـدخ  للزكـاة  ھیئة العامةلامن قبل  التدقیق  و  كلفین، ویخضع الطلب للمراجعةاإللكترونیة للم

اسـترداد  المغـربفـي بینمـا یـتم  ة).فیمصر والةل (حني من خالروكتال  كلبش  بلغ االستردادصرف م
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یـق رن ط(عـ كن رئـیسو شـراء مسـة لبنـاء أصصخبالنسبة لفوائد القروض المالضریبة على الدخل  
 .یمة المضافةلقى اعل یبةالضرسداد إضافة إلى  البنك)؛

   )بئا رلضا  دافعيضریبیاً (مكلفین  ل ا بیانات یث حد وتصوصیة خ وضمانحفظ ات آلی

یة المعلومـات ي اإللكتروني علـى الحفـظ اآلمـن للبیانـات وضـمان سـرالضریبنظمة التحصیل  أتقوم  
ً لفیالخاصة بالمك نظمـة ذات ذ إلـى األ صـالحیات النفـاأمین  لبیانـات وتـالحتیـاطي لوالنسخ ا  ن ضریبیا

االختبــارات القیــام بو ي اإللكترونــي لتحصــیل الضــریبالصــلة مــن داخــل وخــارج الجھــات المعنیــة با
للبیانـات الخاصـة آلیـات للتحـدیث الـدوري  إضـافة إلـى تبنـي    ،لـدوري للبیانـاتالالزمة لالسـترداد ا

ً یبضر لفینبالمك  .یا

ً ف  المكلیتبع  ،  ناألرد  ي ف ً لإالبیانـات  ویـتم تحویـلاحـدة فقـط،  وضریبیة  مدیریة    ضریبیا إلـى  كترونیـا
 وأ ھاعـدیلتو البیانـاتدخـال إ، ثم یقوم بتسجیل جمیع الحركات مـن  تمالولع على المعدقق محدد یطمُ 

الھیئة طلب تما اتھم، كانیب یثئل نصیة للمكلفین لتحدسار ل إرسالات من خاللبیانا یثیتم تحد. اھحذف
 نات عند تقدیم الخدمات للمكلف.بیاال ثتحدیمن المكلفین ضریبیاً 

ضمان   فبھدلبیانات  لالنسخ االحتیاطي    یةملئب على عایة للضررص الھیئة االتحادتح،  ماراتاإلفي  
خ سـنب حتفـاظال ا، حیث یتم بئراافعي الضد اناتا بیبما فیھ  یئةانات الھلیمة لبیوجود نسخ احتیاطیة س

ى أشـرطة نسـخ كمـا یـتم تصـدیر ھـذه البیانـات إلـ  ،ظـام الضـرائبات نبیانـلقواعـد    ةیومیتیاطیة  اح
. مـنین المخـولین فـي الھیئـة وتخزینھـا فـي مكـان آقبـل المـوظف  تیاطیة خارجیة مشفرة ونقلھا مناح

 ةبتجرفحص ویتم    ، كماسنة  15رجیة لمدة تصل إلى  ة الخاحتیاطیسخ اال ة النیین صالحیكذلك، یتم تع
 ھري وعشوائي. ات بشكل شانبیالد داراست

 ملـفال  اب اوالحسـ  تحـدیثعلـى    النظـام اإللكترونـي   یعمـل،  اتنـما یتعلق بعملیـة تحـدیث البیافی  أما
یة أد اسد دعنث حدما یُ ك .علیھضریبي الخاص بكل مسجل ضریبي عند نشوء االلتزامات الضریبیة ال
ئـة یھلا أنظمـةبط االلكترونـي بـین ربنـاء علـى الـعلیـھ الُمسـتحقة ة  مقابل االلتزامـات الضـریبی  بالغم

یحـق   مـالخـاص بـھ، كالضـریبي ا  علـى الحسـاب  بیاناتھث  تحدیعلى  درة  للمسجل القالسداد.    وأنظمة
 فــي  الموجــودةعــة البیانــات جل، إضــافة إلــى مراجمســطلــب تحــدیث أو تأكیــد البیانــات مــن الللھیئــة 

ر غیـ  یانـات المسـجلینن النظـام ببیـر مـاسـتخراج تقر  ما سبق، یتم  على ة. عالوة  یبیلضرسابات الحا
تحـدیث طلـب  لو  ل البریـد اإللكترونـي معھـم مـن خـال  لتواصـلیـتم ا  حدثة بشكل دوري، ومـن ثـملمُ ا
 . بیاناتال

للزكـاة ئـة العامـة  ھیال  تطبـق  لكترونیاً، كماإات  حفظ وتخزین البیان  عودیةالسفي  یتم    ،ذات اإلطار  في 
دخل والـ ئـة العامـة للزكـاةتـرتبط انظمـة الھی    ت.انـاالبی  وسـریةأمـن  ن  عالیـة لضـما  ریمعـایدخل  وال

صـحة بیانـات المكلفـین ي ضـمان  ا یساھم فعالقة، ممالت  ذا  حكومیةالجھات  ال  د مننیاً مع عدلكتروإ
 .كل دوريھا بشتحدیثو

 (KITASم نظـا لضریبیاً من خـال حفظ البیانات الخاصة بالمكلفین كویتل ا  یتم في  في نفس السیاق،
ً  لتـزاال بینما ،  Excel)و بیانـات مـن واقـع المسـتندات تحـدیث المـا یـتم فی، المسـتندات تحفـظ ورقیـا

 .اھقتدقیین بعد كلفمن قبل المورقیاً المقدمة 

ً كلفـالمعلى جمیـع    فیستوجب  ،رمص  فیما یتعلق بآلیة تحدیث البیانات في  تحـدیث بیانـاتھم   ین ضـریبیا
 ً  . ةلمراسل، عنوان االقانوني  یانعنوان المنشأة، الكل مثألساسیة ا خاصة البیاناتو دوریا
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انـات خـزین بیوتظ فـت لحبمجموعة مـن اإلجـراءا المغربفي  المدیریة العامة للضرائب  متقو،  كذلك
 ً  ذلك بما یشمل:  بشكل آمن وسري المكلفین ضریبیا

ــة - ــز  حمای ــاتمرك ــرمدیر معلوم ــة الض ــاللائب ی ــن خ ــاري" م ــدار ن لكافــة  (Firewall) "ج
أجھـزة الحاسـب   حمایـةة إلـى  . إضـافریةداخل أو خارج المدیمن    ءواس  المتعاملینستخدمین والم

ث حیبلیة مع تجزئة الشبكة الداخ  ،آخر  "جدار ناري"  خالل  المتعاملین منالتي تضم بیانات    اآللي 
ل واصـخص لھـا. ویمـر التالمـرسیب رف الحواالبیانات إال من طمنع الوصول لحواسیب قواعد یُ 

بطریقـة التطبیقـات  ھـذه  ، وتعمـل  بیقـاتخـاص بالتط  "نـاريجـدار  "عبـر  سب آلي  ة حاأجھزمع  
الموسـعة للمدیریـة الداخلیـة  أو عبر الشـبكة  ،ینللمتعاملبالنسبة    شبكة اإلنترنتمشفرة سواء عبر  

 .نبالنسبة للموظفی
 مـع فقـاط الضـعن نشـفة عـوات المسـح الكاستعانة بأدال بالحاسب اآللي  زة األجھاإلعداد اآلمن   -

 .ةر قویت مروة بكلمااألصلی ات المرورتغییر كلماستمرار 
بل السماح اریح المستخدمین قإنشاء نظام للتحكم في الوصول إلى البیانات بھدف التحقق من تص -

 الثـة عناصـرإلـى البیانـات مـن ث ن نظـام الـتحكم فـي الوصـولكوتیت. لھم بالوصول إلى البیانا
 .ة التتبعوإمكانی ،خیصوالتر ،المصادقةتشمل 

أولـي علـى أقـراص صـلبة ثـم علـى شـرائط   ینبـر تخـزرق مختلفة وذلـك عنات بطالبیا  تخزین -
بشكل متزامن في مركز بیانات    اتنالبیا كلبنسخ  وم المدیریة  افتراضیة وشرائط خارجیة. كما تق

 .احتیاطي بمدینة أخرى
 ط غیر طبیعي كمـانشا أية ومعالج بكةالش اقبة نشاطأدوات لمرب دیریة العامة للضرائالم  ني تبت -

المعلومـاتي مـن أجـل  مـنؤقتة من شركات مختصة فـي األ دقیق ملیات تبطلب عمتقوم المدیریة  
 .احھت والقیام بإصالاكتشاف الثغرا

ضـمان صـحة مر علـى  بشـكل مسـت  المغـربفـي    ئبرالضـلامـة  تعمل المدیریـة العمن جھة أخرى،  
ً الخاصة بالم البیانات  :اللخ منحدیثھا وت كلفین ضریبیا

 .غیر المكتملة وتعبئة البیانات، الضریبیة بیاناتلا اعدةفي قنات بیاال تحدیثة لتبني آلیة دوری -
 البیانــاتتم إدخالھــا فــي قاعــدة البیانــات التــي یــ مكــن مــن ضــبط نوعیــةوضــع وتحدیــد قواعــد تُ  -

 .یةاألساس البیانات ضة بعتعبئ مثل وجوبالضریبیة 
ى لعمـل علـبشـكل غیـر صـحیح وا  تعبئتھـالك التي تـم  ت  عنوالكشف  ات  بیانن صحة الالتحقق م -

 .متى أمكن ذلكبطریقة إلكترونیة  تھالجمعا
 ،ء أو بعض المنصـات الرسـمیةبعض الشركاعلیھا من    الحصول  التي تم  البیاناتاالعتماد على   -

یة صـخلشا البیانـاتح وطني لتصـحیالـن مـلأل عامـةة الات المدیریـقاعـدة بیانـ( على سبیل المثال
للتأكـد مـن صـحة   للشركاتلموحد  ریف االتع  منصةولتعریف،  نیة لالوط  البطاقاتفرة على  المتو

 .تماعي...)ن االجلوطني للضمابالصندوق ا التسجیلورقم  ،تجاريالسجل ال
كأسـاس تخطـیط للة یلسـامالمندوبیة اصادیة الصادر عن  اعتماد التصنیف المغربي لألنشطة االقت -

 یة.عة للضریبة المھنالخاضھنیة الم طةشنالئحة األ  لتقنین

   التحصیل الضریبينظم رقمنة في إطار  ملینالمتعا  رضا  مستوىقیاس 

عـن تلقـي المتعـاملین  رضـا ري لمسـتویاتالقیـاس الـدویة على ، تحرص الدول العربخرآن جانب  م
 تروني خدمات التحصیل الضریبي اإللك
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رضـا   ىمـد  اسیـقؤشـر لم  لمـن خـالل علیھـا  صـحی  لتـي دمة ا، یستطیع المكلف تقییم الخدنراألفي  
الــنظم ء العمــقیــاس رضــا  ربــة ممیــزة عربیــاً علــى صــعیدتج اإلمــارات كمــا تتــوفر لــدى. ءالعمــال
دة قیاس مدى سعا  على ،  ماراتاإل في  تعتمد آلیة عمل النظام الرقمي  یبي.  الضرونیة للتحصیل  اإللكتر

وري المتعـاملین بشـكل د ئاتع فذھني مصف  ت عد جلساعقو  ،خدمةلى الد الحصول علین بعلمتعاما
 ئبراتحادیـة للضـالھیئـة اال   وأنظمـة  أسـالیبرضاھم حـول    ومدى  ئھمارآمالحظاتھم و  للوقوف على 

 . ملعام أی 7منیة ال تتجاوز ة وحلھا خالل فترة زدكاوى المقدمة كل على حلتعامل مع الش، واطبقةالم

ة الخـدمات الخدمـة وخاصـة قنـام  دیقـات تقنـور  عب  للخدماتالسري  متسوق  إلى إجراء تقییم ال  إضافة
عـدد وجود مؤشـر    من خاللرھا  بالمعلومات ونش  عاملینقنوات تزوید المتكفاءة    ، وقیاسرونیةاإللكت

ومـات مـن لصول المتعاملین على المع، وقیاس فاعلیة قنوات نشر وححیحة والخاطئةصلات االمعلوم
وة علـى عقـد عـال  .ائرین للمعلومـاتلزوا  دمینلمستخا  وعدد  لمنشورةا  اتعلوموالمخالل عدد األدلة  
حـددة التـي تمثـل قطاعـات م من الشركات ة التي تتضمن عددتشاریاالس  اللجانة مع  اجتماعات دوری

 . تجربة المستخدم لجة التحدیات وتسھیل وتحسینات ومعاالمرئی ألخذ

المتعـاملین   اضـمـدى ر  ستقـی  قمیـةردخل، أدوات  لـتطبق الھیئة العامـة للزكـاة وا،  یةودالسعفي  أما  
نظـام حتى اآلن  تالكوی ي وفر فال یتفیما  و التقلیدیة.ألكترونیة اإل واًء عبر قنواتھا ت المقدمة سللخدما
 ال ، في ذات السیاقیل الضریبي. حصضمن نظام رقمنة الترضا المتعاملین  مدىس خاص بقیا رقمي 

ً وجد  ی لكترونیـة إل ا لبوابـةتتـیح اا نمبی، مصرفي ن متعاملیال س مدى رضانظام رقمي خاص بقیا  حالیا
كــز خدمــة اص بمرل الــرقم الخــلكترونــي أو مــن خــالل عبــر البریــد اإل تواصــرائب الضــال صــلحةلم

 تفسارات. لمساعدة واالسبھدف تقدیم ا نالممولی

 إجـراءمن خالل  ام رقمنة التحصیل الضریبي  نظن  مین ضالمتعامل  قیاس مدى رضام  یت  ،المغرب  في 
، إضـافة قدمة لھـممُ لرقمیة الالخدمة ا  لجودةوتقییمھم  رائب  دافعي الضلالعام    ستطالع الرأيات ادراس

حـول المتعاملین    ءوآرا  بال تعلیقاتتقاسبب  ة للضرائیة العامل الخاص بالمدیركز االتصامر  قیام  إلى 
 .المقدمة جودة الخدمة الرقمیة

 ة یلمستقبل ؤى ا والرضریبي تحصیل ال التحدیات التي واجھت عملیة رقمنة ال 
ت واجھـت الجھـا التحـدیات التـي عربیة ظھرت بعض نة نظم الدول الرقم  نحوقدماً    في سبیل المضي 

سـواء مـن  حـدیاتوز ھـذه التبني عدة آلیات لتجـاا على تت بدورھعمل  التي ة  المعنیة في الدول العربی
ــي مــن المقائمــة أو الجھــود المســتقخــالل جھودھــا ال تھا راتیجیاســتر انیھــا فــي إطــاتب خطــطبلیة الت

 .لتالي نحو اذلك على ال االرتقاء بھاتمرار في تطویر ھذه النظم وسلال ضوعةوالم

 العمـل علـى رفـع مسـتوىفي    لضریبي،صیل ارقمنة التح  في إطارتحدیات  أبرز ال  تمثلت  ألردنا في  
ً   فةمعر، وتعزیز  نمكلفیضریبي لللتوعیة والتثقیف الا ھـذا ، كترونـي ت الدفع اإللیاآلب  المكلفین ضریبیا

  .مستمرة لبات العمل بصورةطبناء على مت األنظمةمیع یر جتطومعنیة على ل الجھات الوتعم

الفعلـي ة لمرحلـة التطبیـق  لویات المحـددإطار األو  ي فة للضرائب  تعمل الھیئة االتحادی  ،ماراتاإلفي  
مـن   دفیـذ عـدعلـى تن  مـلتع. كمـا  2018و  2017إطالقھا في عامي    التي   ضریبي لاتحصیل  لا  ةلرقمن

. مـن حسـینھاتالمقدمـة والضـریبیة ات في رقمنة جمیع الخدم التوسع تھدفالتي تسخطط المستقبلیة  لا
مان إجـراء التحسـینات وضـ  ،بدارة الضرائالمرتبطة بإ  األساسیة  ظمةألنق باالخطط ما یتعلأھم ھذه  

دف ھـب  یـة،اإللكترونالفـوترة    بیق نظـامنیة تطاكة مع التركیز بشكل خاص على دراسة مدى إمقمیالر
 . التھرب الضریبي حة لسعي لمكافا إضافة إلى ، یبي التحصیل الضركفاءة زیادة 
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ھذا ة في لتطورات التقنیاآخر على   واالطالع   ظمتھانأل ر  متر المسھیئة بالتطویانب آخر، تقوم الن جم
ً للبنیــة التحتیــة فــي الدولــة، أخــذ ئمــةمال كثــرأل اودراســة األنظمــة  المجــال  توجــھالار عتبــاال بعــین  ا

 ،األجنبیـة  ثماراتالسـتا  بوجـذفـاءة  لـى زیـادة الكرات التـي تـؤدي إشأن تبني االبتكـابستراتیجي  اال 
معطیـات   أسـاسئم علـى  نظامھا الرقمي الحالي القا  قال مناالنتم  تعتز  كماألعمال.  ارسة امموسھولة  

 . لضریبي تمر للنظام الغایات التطویر المس مةَ ئتدامة ومالام أكثر اسحدة إلى نظكل حالة على 

، )2022-2020(  الحالیـة  یجیتھاعلـى تنفیـذ اسـتراتخل  زكاة والدالعامة للئة  یھتعمل ال،  عودیةسال في  
 ینكلفـالمُ جمیـع مراحـل   االلتـزام الزكـوي والضـریبي علـى   ترجـاى دن أعلـعلـى ضـما  تركز  التي 

ً   لمكلفـینسـھلة لترونیة  كلإخدمات  تقدیم  ة إلى  إلضافابضریبیاً،    لات االتصـامـن خـالل قنـو  ضـریبیا
خطـط وضـع طریق عن الموضوعة األھداف االستراتیجیة ق  قیتح  على   یجري العملكذلك    .لفةمختال
تبني تعمل الھیئة على كما  شكل عام.لخدمات واإلجراءات بنة وأتمتة ابرقم معنیةاتیجیة  برامج استرو

قتصـاد الخفـي مـع ت اال عـامالحد مـن تدات والارفجوة الضریبیة وزیادة اإلیتقلیل الل  البرامج الالزمة
 ع نسبة رضا المكلفین.التركیز على رف

تھـا اجراءنـة إبرقم  2019بر  سـبتمشـھر  منـذ    مصـریةائب الالضـر  ةمصـلحقامت    ، فقدصرمفي    أما
مـن بدایـة ذلـك ، بشكل تجریبي  األتمتةة تنفیذ عملیخالل من    یبي التحصیل الضر  یشملا  مب  الضریبیة

الضــریبي  التحصــیلعملیــة  بشــأنالراھنــة أبــرز التحــدیات  تتمثــل .نیــةروكتة اإللرمشــروع الفــاتو
ص التطـویر فـرل  مثـتت.  سـمي القتصـاد الرفي منظومـة ا  الرسمي االقتصاد غیر  دمج    ي ف  اإللكتروني 

ادات شـت وإرامن توجھ صاحبھافي تطویر الرقمنة مع ما یلمستجدات العالمیة  متابعة ا  ستقبلي في الم
مـة التعـاون االقتصـادي أن الضریبي كاألمم المتحدة ومنظبالشلمھتمة  لیة االدو  اتمظصادرة من المن

 . ةوالتنمی

یـة "كویـت ؤربمـا یتوافـق مـع  الحكومیـة    دماتللخ  الرقمي   لولتحل، ھناك توجھ مستقبلي  الكویتفي  
التحصـیل   لشـمیبیة بمـا  جـراءات الضـریات واإل رقمنـة العملیـ  إطـارهیتم فـي    سوف"  2035جدیدة  

نــوات تحقات الضــریبیة عــن طریــق القتحصــیل المســ المخطــطمــن حیــث  ي،نــوكتراإللالضــریبي 
فیـذ تن فـي   التـأخرفي  الراھنة  حدیات  برز التأ  ثلوتتمھذا    .بوابة اإللكترونیةال  عبرنیة المتاحة  اإللكترو

ق یسـبالتنطـة  المرتب  والتحدیات  ،19-كوفید  جائحةالظروف التي فرضتھا    بببسیة  راتیجخطة االستال
 ت. وماتبادل المعلبفیما یتعلق  لةالص ذات ةالمعنی الجھات مع

ً نیثا   التحصیل الضریبية من رق امنظ مراحل :ا

بمـا یشـمل مرحلـة   سـیةاألسا  عـدد مـن المراحـلرونـي  تكعملیة التحـول نحـو التحصـیل اإلل  تتضمن
، حصـیل الضـریبي تلنظـام رقمنـة اوثـائق  وبناء  تصمیم  مرحلة  لتنفیذ المشروع، و  التخطیط واإلعداد

وذلك كما ھـو   كتروني لودة نظام التحصیل الضریبي اإل مرحلة اختبار وتشغیل واختبار جإضافة إلى  
 من الدراسة. موضح في الجزء التالي 

   ل الضریبيالتحصی رقمنة ل  عدادالتخطیط واإل ةمرحل 

ة المنظومـ ریبي مـن أھـم المراحـل فـي إطـاتعتبر مرحلة التخطیط واإلعداد لرقمنة التحصـیل الضـر
ھذه  ل. تركزا التحومدى بعید إمكانیة نجاح ھذإلى تحدد ي اإللكتروني حیث  الضریب  للتحصیلاملة الك

وعلـى   ،التحصـیل الضـریبي منـة  لمستھدفات القومیـة لرقالخطط االستراتیجیة واعداد  إ  المرحلة على 
 تحدیـدو  ،ریبي ضلاصة بكافة مراحل التحصیل اإعادة ھندسة اإلجراءات الخخاص بوضع التصور ال
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ذا ھـمؤسسـیة الداعمـة لطـر التنظیمیـة والحـوالت فـي األ وطبیعـة الت  ،لھذا التحـول  الزمةات الومالمق
 .ولالتح

یـة الھیئـة رؤ  كترونـي فـي إطـاریبي اإللإلـى التحصـیل الضـر  جـاءت عملیـة التحـول،  تاإلمـارا في  
یبیة ظمـة الضـرلألن بالمطلـوطبیعـة التطـویر رف تشـتسالتـي  متوسـطة المـدىادیة للضرائب  حاالت

ر استراتیجیة تقنیة تطوید على  ھو ما یساعو  ،رسات الدولیةمماال  المستفادة من  الدروساد إلى  باالستن
 والوقــوف علــى ت المتعــاملین حتیاجــالبــي ابمــا یُ  رائبللضــحادیــة ة االتبالھیئــلخاصــة المعلومــات ا

یـات لعملكافـة اإعـداد تطـویر ویـتم  . استناداً إلى ذلـكالتحول مبادرات  تواجھن أن  مكات التي یُ التحدی
متاحـة لتحسـین التـي قـد تكـون   فـرصال  دیحدوتییم مدى الفعالیة  زمة، وتقت الضریبیة الالجراءاواإل 

 . األداء

مدى انسجامھا مـع   والتأكد من  تم تصمیم البرامجیلھا كما  تحلوبة وبیانات المطلتم جمع ال،  األردنفي  
، السـعودیةفي . الالزمة لھذا التحول جرامبلیث ادطویر وتحت ةعمتاب  لى إإضافة  ،  لةذات الصقوانین  ال
دراسـة الوضـع  تضـمنبعـدة خطـوات ت  الضـریبي   لتحصیلالتخطیط واإلعداد لرقمنة الة  مرح  ترم
االجتماعـات وورش العمـل د  قـعو،  اتالممارس  أفضل  البحث في و،  مجاالت التحسینعرفة  ي لماللحا

 طـویرتفة إلـى  إضا،  اتیجیةترسة اال وجھلتحدید ال  خلالعامة للزكاة والد  ي الھیئةلقیادات فالمكثفة مع ا
 .نفیذطر واضحة للتزمنیة وأخطة ع وضو، السابقةوامل اًء على العتراتیجیة بندرات اسباوم طارإ

وات تتضمن إعـداد ة خطبعد  ریبي ل الضلرقمنة التحصیعداد  ، مرت مرحلة التخطیط واإل الكویتفي  
افة إلـى تحدیـد متطلبـات إضـ  ات،ءإلجراا  یبي وھندسةضرالاع  طقلة ال، وإعادة ھیكخطة استراتیجیة

 ھذا المجال.  متخصصة في ت شركاتعانة باالسبالنظام الرقمي 

ة فـي مكانـة مركزیـ  المغـربفـي  رائب  امة للضمدیریة العالتي تقدمھا الرقمنة الخدمات  تكتسي    ذلكك
ً ھجـب نرائضـمة للاختارت المدیریة العا  حیث  لھا االستراتیجي خطة عم ً یجیتـدر  ا لتحصـیل ا  نـةرقمل  ا

نظـام اإلقـرار فـتح ، لیـتم یینونالمععلى األشخاص  المرحلة األولى،    یز في من خالل الترك  بي الضری
تـم تعمـیم ،  2018ت فـي عـام  أالتـي بـد  ثانیـةالمرحلة  في ال  .لفئة المھنیین  یبي ریبي والدفع الضرالض

الرقمنـة تغطـي  ثحیـ، نیذاتیالـص  على فئة األشـخا  نترنتإل اشبكة  عبر    الضریبي واألداء    تصریحال
 ً  .للمنتفعینقدمة ت واإلجراءات المُ دماالخ لك حالیا

بعـض  الدول العربیة  ریبي واجھتالض  حصیلإللكترونیة للتالنظم افي إطار مرحلة التخطیط لرقمنة  
حدیثـة لعربیـة فـي الـدول ا قدرات البشریة السـیماالء  نابعزیز والحاجة إلى ت  مھامن أھكان    تایالتحد

دیة لتعدیالت المطلوبة في األطر القانونیة ومحدو، إضافة إلى تحدیات ترتبط بایةلضریبنظم اعھد بالال
 اتدیتحـل ولدلعض ااجھة بعلى مول في بعض الدول، عالوة زمة لدعم ھذا التحوالموارد المالیة الال

 ریبي.ل الضمنة التحصیمشروعات رقثرت على مراحل إنجاز لتي أا 19-ن جائحة كوفیدجة عنات

ً ف ئة االتحادیة للضرائب قد تم إنشاؤھا بالتزامن الھی  وكون،  ماراتاإللحداثة النظام الضریبي في    نظرا
 تتمثل أبرز التحـدیات القائمـة   الخاصة بتطبیق رقمنة التحصیل الضریبي،  ةنظمة التقنیمع تطبیق األ 

 االتحادیـة  ةئـھیء اللیـة إنشـالتقـود عمفـي مجـال الضـرائب  ھلـة  ؤالبشریة الم  درالكوار  وافت  في حالیاً  
ة عالیـیـز كفـاءة وفلتعز  ات الالزمـةت والتطبیقـألدواافر ا، وتـولجدیـدةالضرائب اللضرائب وتطبیق  
ج داخل وخـار  المعرفة الضریبیةلى دعم  جة إالحا، إضافة إلى  لضریبي اإللكتروني برامج التحصیل ا

ة یـالتقن  نـاء األنظمـةب  ى بمـا یسـاعد علـة  ورش تدریبیة وتوعوی  عقدا التحدي تم  ، ولمواجھة ھذالھیئة
 ل. التحصی أنظمةومنھا 
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 ،واألنظمـةوانین والتشـریعات ت القـاإلعداد في تعـدیالمرحلة التخطیط وتحدیات    تثلتم  ،ندرألا ي  ف
، ودیـة المـوارد البشـریةومحد  ،الزملـعـدم تـوفر التـدریب ا  إلـى ة  إضاف  ،لمالیةاادر  ومحدودیة المص

   .حدةالمو وغیاب إجراءات العمل

الموضوعة للتحول نحو ت  طواالخ  كتمالعلى اورونا بشكل سلبي  جائحة ك  أثرتفقد  ،  كویتل ا ي  ف  اأم
ً كما كان مخططبي  رقمنة التحصیل الضری عمـل مـع الورش  عـدد مـنعقـد ذا الصدد تـم لھا، وفي ھ  ا

 . مشروع ات الخاصة بتنفیذ الة وخصوصا طرح الممارستھ الجائحھات المعنیة للتغلب على ما خلفجال

التخطـیط مرحلـة خـالل  ،مغـربال ب فـي ئامـة للضـراھ المدیریـة العدیات التي تواجـحالت  دیصععلى  
ط ء عـن الـنمتغنااالسـمثلـة فـي المت جیـةالخار تحدیاتالبعض ي فتمثلت في لرقمنة التحصیل الضریب

ً لفین ضریبكمال، وتغییر سلوك  لإلقرار الضریبي وأداء الضرائب من قبل المكلفینالقدیم   م والتـزامھ یا
ساسـیة األ  بنیـةة فـي المتمثلالت الداخلیة من التحدیا وة على عددعال الجدید،ع التصریح والدفبأسلوب  

لتمكینھم من العمـل علـى الموظفین    قدراتوبناء  ھا، ومالئمة اإلجراءات والنماذج،  ینبغي تطبیقالتي  
 . النظام الرقمي الضریبي الجدید

 الضریبي  صیللتحا  رقمنةم نظا بناء وثائق ویم  تصم لةحمر

 تقییم الفجوات ما بـین الـنظمعلى    صیل الضریبي مرحلة تصمیم وبناء وثائق ونظام رقمنة التح  تركز
رقمنــة التحصــیل الضــریبي روعات فیــذ مشــنتة ویبي والــنظم اإللكترونیــتحصــیل الضــرتقلیدیــة لللا

 .ئھاأدامستویات  مییتقالتطبیقات المناسبة واختبارھا و راتیمن خالل اخاإللكتروني 

مرحلة    ،ماراتاإل  في ف وثائق  مرت  وبناء  رقمنةتصمیم  الض  نظام  خطالتحصیل  بعدة  وات  ریبي 
 :  شملت

 یم. روعات وھندسة التقنیة والتصمالمش عمالى أعلف شرااإل  -
  .ألداءؤشرات احیث النماذج ومد معاییر التطبیق من دیتح -
 لتطبیق المحددة. اییر اعبملتزام اال  من الجودة للتحققجعات الخاصة بضمان امرلاء راجا -
ة تحادیـئـة اال الھی  مـع اسـتراتیجیة  ال ومواءمتھـالخاصة باألعمـانیة  المتطلبات الفة  بمراجع  مالقیا -

  العام.للضرائب ونموذج التشغیل 
والتحقـق مـن میة  یمیة وتصـندسـر ھظـجھـة نتطبیقـات المختلفـة مـن والتـرابط بـین ال  أوجھفھم   -

 . لھاشمولیتھا واكتما
  كتمال.نامج من حیث االتساق والتغطیة واال میم البرتصة صحالتحقق من  -
 الالزمة.  وإجراءات التواصلتحدید المتطلبات  -
 یھ. عل التوقیعتعاقدي للعمل الذي تم نطاق الم التقدی -
  لضمان نجاح المشروع. فیر الخبرة الالزمةوت -
 لیات. والعم ة المشاریعاردإمن قبل  حددالمنموذج لوفقا ل نجزالمُ أسبوعیة عن التقدم  ریرتقا متقدی -

عملیة  لثغرات في ع الحالي، وتحدید الفجوات واالوضءات توثیق إجراب ھذه المرحلةتھتم ، الكویت في 
مسـتقبلي ال میعالوة على وضع التصـم  الرائدة في ھذا المجال،التحصیل بناء على أفضل الممارسات  

  .القةذات الع ىت األخرھاالجمع الترابط على  تمدیع يي الذالرقمللتحصیل 
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بمـا ت،  بعـدة خطـوا  غـربالمحصـیل الضـریبي فـي  وثائق نظام رقمنة الت  مرت مرحلة تصمیم وبناء
 ل: یشم
مـن خـالل إنشـاء نظـام معلومـات مركـزي  ةالضریبیة المحلیالمدیریات    تإصالح نظام معلوما -

ــیتمحــور  ــي الضــرائب ویغطــي ج لوح ــاء دافع ــاالت (الوع ــع المج  حصــیل،الت ي،بالضــریمی
 .)إلخ... ازعات،منال

ن لكترونـي، واالسـتفادة مـع اإل الـدفلتصـریح ولدافعي الضـرائب قصـد ا النظام المعلوماتي   إتاحة -
 .عالدفوشركات البنوك تشمل لشركاء امن شبكة 

 .ریقة تدریجیةطب إلزامیة التصریح والدفع اإللكتروني تطبیق  -
ً بین ضریإلزام المكلفیوالخدمات و ءاتاإلجرارقمنة جمیع  -  دام الخدمات اإللكترونیة.ستخبا ا

ل العربیـة لـدوت اواجھـ  حصـیل الضـریبي تنظام رقمنـة التصمیم وبناء وثائق  في سبیل تنفیذ مرحلة  
، ھـذه الـنظم  ي كافـة أصـحاب العالقـة فـالنـاجح لنخـراط  اال ضـمان  تمثل أھمھـا فـي    تبعض التحدیا

 ر.ا اإلطام في ھذلھ مرستدعم الموتقدیم خدمات ال یھا،علالمستخدمین وتدریب 

 وتكــوینوتخطــیط  دتحدیــفــي  مــاراتاإلفــي المرحلــة ھــذه تحــدیات تمثلــت ، علــى وجــھ الخصــوص
 لم الحلـولفھم المتطلبات وتقدی  القةالعأصحاب    عموالعمل  الالزمة لإلنجاز،  عمل  لوفرق امجموعات  

ال عمول األ ر حلختیاامن حیث م إضافة إلى تقدیم الدع، القائمةالتقدم المحرز والمخاطر  وتقییمیة التقن
، الكویـتفـي  لضـرائب.في الھیئـة االتحادیـة لمـوظ لـى إبرات  ل المعرفة والخ، ونقوالتقنیات ونشرھا

ً مخطط وفقا لما كانعلى اكتمال الخطوات    وروناجائحة ك  أثرت ً مس الھ ا ، وتم في ھذا الصـدد عقـد بقا
 . ةیقمالر ریبیةت الضالإلجراء ش عمل مكثفة للخروج بالتصور المستقبلي ور

 :ي فلة ي ھذا المرحات القائمة فتمثلت التحدی، المغربفي 
 الجدید؛ام النظام مة الستخدبالمعدات الالز المحلیةوید جمیع المدیریات زت -
ً للمكلفین ضریات قاعدة بیان إنشاء -  .بیا
ً  نقل -  .من األنظمة القدیمة إلى النظام الجدید بیانات المكلفین ضریبیا
 ني الجدید؛م اإللكتروال النظالى استعمعین خدممستال دریبت -
ً ت المقالخدمامع استمراریة  لجدیدرقمي الاالضریبي م ظانال ى إل التدریجي  االنتقال -  .دمة حالیا
 ضمان جودة األنظمة؛ -
 ضمان سالمة األنظمة بسبب انفتاحھا على الشركاء؛ -
ً مساعدة   - ل ركز االتصـامن خالل م  یدالضریبي الرقمي الجد  على استخدام النظام  المكلفین ضریبیا

ً م ئةبمع تتصریحاوال، والمساعدة من خالل النظام التقني اب، كات الحسم محرادوباستخ  .   سبقا

 ي ونرتاإللك ریبي التحصیل الضم نظا واختبار جودة   تشغیلو بار اختحلة رم

ي باقمع  اإللكتروني  التحصیل الضریبي  كامل أنظمة  تبار مدى سالمة وتتنصب ھذه المرحلة على اخ
أنظمـة ویبیاً،  رتسجیل بیانات المكلفین ض  أنظمةمن أھمھا  القة على مستوى الدولة وذات الع  األنظمة

ھـذه الـنظم لة یـران توفر خدمات الـدعم والصـیانة الدوإلى ضم  ، إضافةوني رلكتاإل   لدفعا، والجمارك
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ً كلفـالم توعیـةمستویات یادة كما تركز ھذه المرحلة على ز  .اختبارات الجودةوتنفیذ    بھـذه ین ضـریبیا
 معھا.یجابي لضمان تفاعلھم اإل ألنظمة ا

ت على تطویر بعدة خطوات، اشتمل ماراتاإلیبي في یل الضرة التحصنظام رقملة اختبار نمرت مرح
التـي یسـتند   بیانـاتالة  قاعـد  وبنـاء،  فرضـیاتعدة  تخدام  ودة باسجلا  العدید من عملیات ضمان  وتنفیذ

لضـمان نجـاح لعربیة المتحدة  ا  ماراتاإل   ركزي لدولةف المالمصرمل مع  اوالتنسیق الك  ،إلیھا النظام
ي باسـتخدام رقـم التسـجیل بي اإللكترونالضری  لتسجیللكتروني بنظام انظام التحصیل اإل   بطة ریعمل

ضـمان لت الجمارك فـي الدولـة  ة مع إداراإجراء االختبار الالزمى  افة إلضإ.  )GIBAN(لضریبي  ا
تطبیق ھذه اختبار  جانب  إلى    )،CCIS(المتكامل    لكتروني اإل كي  الجمرظام  النمع  نجاح عملیة الربط  

یل ونظـام تسـج  ،قمیـةوابع الضریبیة الرلطح ونظام ایبة للسیالضرمشغلي نظام رد اظمة من قبل  األن
 بط. ة الرلیعم حاجن لسلع االنتقائیة لضمانا

ركزت خطوات بعدة    في اإلمارات  تحصیل الضریبي ال  نةمرت مرحلة التشغیل النھائي لنظام رقم  اكم
 عیـةالت التوالخاضـعین للضـریبة مـن خـالل حمـ  والمستھدفین  ھوررة مع الجملمشاركة المبكاعلى  

واصـل التة إلـى فاإضـ .ئباراإلرشـادیة الخاصـة بـدافعي الضـ لـةداأل تطـویر  عامة بحسب القطاع وال
عـالوة علـى .  جابي م إیور عاتص  خلقوجدیدة  ال  علي مع وسائل اإلعالم لتعزیز اعتماد الضرائبالتفا

ً ائب المطبرالتي تعزز من اعتماد الض ف العامالتثقیوضع وتنفیذ حملة التواصل و یعكـس  ماب قة حدیثا
رحلة تمثلت مالیات خالل ھذه دحعدد من الت اإلمارات تواجھفي ھذا اإلطار، . لدولةلبیة یجاصورة إ

 :  في 
، وقد تم مواجھة ھـذا التحـدي مـن لكترونیةاإل   لضمان تكامل الخدماتالبرمجیات    ترمیزمراجعة   -

ة اجعـالجـودة لمرضـمان    نفیـذ عملیـاتوت  الـالزم  رف ثالث إلجـراء االختبـارصیص طتخخالل  
 الترمیز.

ت ویة لتقـدیم خـدمانس  ھذا اإلطار اعتماد عقود، حیث تم في  صیانة الخدمات اإللكترونیة ودعمھا -
 .الدعم والصیانة على أساس سنوي

مصـرف لدفع الـبوابـة بضـریبي حصیل الأنظمة رقمنة التربط یة دعم عمللسیق  تخصیص جھة تن -
 .ضریبي الموحدالم لرقدام اباستخ اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

دفـع الـدرھم ة  بوابـبضـریبي  أنظمـة رقمنـة التحصـیل الدعم عملیـة ربـط  لتخصیص جھة تنسیق   -
 .تروني اإللك

 مـن خـالل عینـةتروني بالنسـبة لفئـة مالدفع اإللك ةتفعیل عملیعلى مرحلة ال ركزت ھذه، المغـربفي  
 فة؛مضـاعلـى القیمـة ال  بالنسبة للضـریبة  كتروني عن طریق االقتطاع البنكي انطالق عملیة الدفع اإلل

رى ألخــب ائللضــرا بةنســقتطــاع البنكــي بالعملیــة الــدفع اإللكترونــي عــن طریـق اال نطــاق توسـیع و
الـدفع عبـر   وسـیع نطـاقتو  تسـجیل ...)؛، واجبـات الة على الدخل(الضریبة على الشركات، الضریب

ــى طــرق أخــرى (الوكــاالت االنترنــت ا ــة، إل ــ وحــدات الصــرافلبنكی ي، الخــدمات المصــرفیة اآلل
تـدقیق ات  اءجـرت عملیات تشغیل ھذه األنظمة على إفیما ركز  یقات الھاتفیة، ...).تطبإللكترونیة، الا

 .ماتي ظام المعلوة النموسال منصاتجودة وضمان سالمة التطبیقات وال
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ً ثلثا  ي ب یرضتحصیل الة الن ى رقمتومس: ا

التـي تـم رقمنـة التحصـیل الضـریبي  صعیدعلى  المحرزمستوى التقدم من الدراسة  یناقش ھذا القسم  
والضرائب  ،كات)شرضریبتي الدخل والكل من الضرائب المباشرة (فیما یتعلق بلى  صول إلیھا عالو

  ت والقیمة المضافة) في الدول المتضمنة في الدراسة.المبیعایبة غیر المباشرة (ضر

األجـور،   الضرائب المفروضة  ترونیاً في كالتي یتم تحصیلھا إلباشرة  ئب المضراال  تتمثل  ،األردنفي  
ــاھموال ــةمس ــي . ات الوطنی ــعودیةف ــرائب ا، الس ــمل الض ــاةلتش ــرة الزك ــریبمباش ــد تي ، وض ، خلال

المرتبـات، الضرائب على المباشرة في ضریبة الدخل ( مثل الضرائبأما في مصر، فتتواالستقطاع.  
ثـروة العقاریـة)، یـة والغیر التجار  لصناعیة والمھنالمفروضة على األنشطة التجاریة واضرائب  الو

 بفرض ضرائب مباشرة. إلماراتا  فیما ال تقوم

ھم أ األنظمة لتشغیل ھذه الالزمة إلى جانب المخصصات المالیة  ،المؤھلةبشریة  الكوادر  لار  توفمثل  ی
 دیةالسعوفي  الجھات المعنیة واجھت فیما، األردنفي المباشرة ب تبطة برقمنة الضرائالمریات  التحد

أما  .لمكلفینابات اجة حسمعال، وحدیثةالنظمة نات من األنظمة القدیمة إلى األ البیاتحدیات ترتبط بنقل  
خدام المـدفوعات اإللكترونیــة تسـال ین ضــریبیاً كلفـییـر ثقافـة المفــي تغتحـدیات ال، فتتمثـل مصـري فـ
سـتكمال جمیـع اى ، إضافة إلـفي ھذه المنظومة  ر الرسمي صاد غیاالقت  شمولیةویف بممیزاتھا  لتعراو

 ني. ج منظومة الدفع اإللكتروت خارتعامالحل المیكنة لمنع أي مرا

م رسـو لشـركات؛الضـریبة علـى ا  الضـریبة علـى الـدخل؛  ،المباشـرةلضـرائب  ، تشـمل االمغربفي  
 بـرمواجبـات الت المركبات؛ السنویة على  لضریبة الخصوصیةا ن؛على عقود التأمی ومالرس لتسجیل؛ا

عـن   غناءاالسـت  فـي   یات الخارجیـة المتمثلـةعدد مـن التحـد  ي ھذا الصدد، توجدف  .ة)دی(الطوابع البری
یح تصـرم بأسـلوب الوالتـزامھكلفـین سـلوك المتغییـر و تصریح ودفع الضـرائب؛األسلوب القدیم في  

ة األساسیة التـي ینبغـي تطبیقھـا، البنی  تحدیات الداخلیة المتمثلة في ض العالوة على بع  والدفع الجدید.
 د.الجدی ین وانخراطھم في النظامظفتكوین الموو ئمة اإلجراءات والنماذج؛المو

 ائبضـر دنراألي لكترونیـاً فتشـمل فـإغیـر المباشـرة التـي یـتم تحصـیلھا    ما فیما یتعلق بالضرائبأ
. والمغـرب راتواإلما  دیةوعالسفي لضریبة االنتقائیة ضافة واشمل ضریبة القیمة المتفیما  ،  المبیعات

 . یةفة وضریبة الدمغة ورسم التنمضریبة القیمة المضاتشمل ف، مصري ف أما

ة لمباشـرغیـر انـة الضـرائب صـعید رقمالـدول المتضـمنة علـى ت یات التـي واجھـفیما یتعلق بالتحد
وة علـى ، عـالاإللكترونـي التحصـیل بي ورفـع نسـبة  الضـری  بالتھـركافحـة  مفي    ردناأل  فشملت في 
االنتقائیـة أن الضـریبة بمـا ، واإلمـارات. أمـا فـي  19-ھا انتشـار فیـروس كوفیـدفرضـ  تي التحدیات ال

لتزامن ذلك بـارى ، فقد جي تم تطبیقھاائب االتحادیة التالضر  من اوائلوضریبة القیمة المضافة كانتا  
 عـضیـذ بتنفتـم ذه العملیـات، فقـد بیـق ھـتطلحـة لبالنظر إلى الحاجـة المُ یة. ولرقماول لحطبیق المع ت
إیجـاد العمـل حالیـاً علـى    ، فیمـا یجـريى حدةعلى أساس معطیات كل حالة عل  رونیةت اإللكتدماالخ

اك آخر، كان ھنـجانب  من    .التطویر المستمر ألنظمة التحصیل الضریبي   لغایاتحلول أكثر استدامة  
إلـى كـان یـؤدي   ممـا،  اإللكترونـي   قنوات الـدفعب  ئبالضراافعي  یة الكاملة لدالدرا  مدیتمثل في عتحد  

إلى تأھیل   ثقیفیة، إضافةدوات تونة  ضریبی  لقد ورش عمم عت  السیاق،  ذاتورید الضریبة. في ھأخر  ت
ي عین فـاضـسـاعدة الخومالھیئة إلعطاء المعلومـات ذات الصـلة ال لدى  صكز االتمختصین في مرال
 . الضریبیة ستحقاتداد المس
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 یـرصـعید رقمنـة الضـرائب المباشـرة وغ  م المحقق علـى التقدمت الدراسة بتقییم  من جانب آخر، اھت
ذلـك الضریبي  تحصیل  نة الإلطار العام لرقم في امتضمنةً أساسیة    دابعامستوى خمسة  المباشرة على  

 على النحو التالي:

ً یتم تحصیلھا إلكترورائب التي بالض صةعلومات الخاالقوانین والمتوفیر  .1  نیا

ربیـة علـى تـوفیر كافـة حول نحو رقمنة التحصیل الضـریبي تحـرص الـدول العسبیل التفي  
ً إرة وغیـر المباشـرة التـي یـتم تحصـیلھا  لومات الخاصة بالضرائب المباشمعال بمـا   لكترونیـا

ــة األداء الضــریبي  ــین عملی ــى المكلف ــوفیشــمل و، یســھل عل ــة المت ــة المعلومــات یر كاف تعلق
ً الالزمة إلنجاز المعامالت الضـریبیة    راحل والخطوات والمستنداتالمب فـي ھـذا   .إلكترونیـا

لخاصـة بـالقوانین والمعلومـات الخاصـة ا  تقوم الدول العربیة الست بتوفیر البیانـات  اإلطار،
لجھـات ع االل مواقـرة وغیر المباشرة التي یتم تحصیلھا إلكترونیـاً مـن خـبالضرائب المباش

 .لرسمیة ذات الصلةا

  تروني لدافعي الضرائبنظام تسجیل إلكتوفیر  .2

 التحصـیل الضـریبي م لـنظ ر األسـاسللمكلفین ضریبیاً حجـتروني لكلتسجیل اإل یعتبر نظام ا
ً رقمبحیث یُمنح كل مكلف إللكترونیة،  ا ً ضـریبی ا مالت ان مـن خاللـھ إنجـاز كافـة المعـیُمكـ ا

ــة الــدول ال تــوفر، المختلفــة. فــي ھــذا الســیاقضــریبیة ھ اللتزاماتــاتحدیــد الضــریبیة و عربی
 ونیة للتسجیل الضریبي.نظماً إلكترالكویت  ضمنة في الدراسة باستثناءالمت

 ونیاً من قبل المكلفینتراإلقرار الضریبي إلكتقدیم  .3

یل المھمـة فـي نظـم رقمنـة التحصـإلكترونیـاً أحـد المراحـل    الضـریبي   اإلقـرار  تقـدیم  یعتبر
زمـة ى كافـة المعلومـات الالالحصول عل كن المكلفون ضریبیاً في أعقابحیث یتمالضریبي  
یحـددھا ي  بالوثـائق والمسـتندات الالزمـة التـاً  رار الضریبي إلكترونیاً مصحوباإلقمن تقدیم  

احبة لھ للفحـص مـن قبـل السـلطة الضـریبیة. لوثائق المصاإلقرار واسال  ومن ثم إر  ،النظام
لضــرائب المتضـمنة فــي الدراسـة ل لكترونـي فــي الـدولریبي اإل إلقــرار الضـا تـوفر خدمـةت

یح قمنتھا باستثناء الكویت حیث یجـري كمـا سـبق التوضـتم ر  رة وغیر المباشرة التي المباش
 .قبلةوات المیبي خالل السنة التحصیل الضرنمرقالتحول نحو 

  الضریبیة ملفاتالعلى وضع اإللكتروني ر تفسااالس .4

ً   إحاطة  الضریبي   نة التحصیلرقمتستلزم   حـص ملفـھ ائج عملیة فنتو  بتطور  المكلف ضریبیا
محـل اإلقـرار بھـدف بیة  یبي مـن قبـل السـلطات الضـریبیة وموقـف المعاملـة الضـریالضر

ئق بعـض الوثـافاء  خـالل اسـتیمـن    سـواءً الضـریبیة  لمعاملـة  ز الكامـل لالوصول إلى اإلنجا
نة فــي الدراســة ھــذه الخدمــة المتضــم دول العربیــةلــاإللكترونــي. تــوفر ا الناقصــة أو الســداد

 .اء الكویتثنباست

 بالسداد اإللكتروني للضرائ .5

، حیـث ي رقمنـة التحصـیل الضـریبتروني مرحلة متقدمة جداً من مراحـل  اد اإللكر السدیعتب
فع أن یقومـوا بالسـداد ریبة مسـتحقة الـدباء الضعأل قیمة اتحدید  یُمكن للمكلفین ضریبیاً وبعد  

مراحـل بما یمثل أكثـر ثیر من الوقت والجھد مي وھو ما یوفر الكفع الرقل قنوات الدمن خال
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ً ني  التحصیل الضریبي اإللكترونظم   تضمنة في الدراسـة ھـذه الدول العربیة الم  توفر.  تطورا
 . الخدمة باستثناء الكویت

ي الـدول التحصـیل الضـریبي فـنظم رقمنة تطور  مستوىدول التالي على ضوء ما سبق، یوضح الج
 دراسة.متضمنة في الربیة الالع

 ) 3م (جدول رق 
 الُمحقق على صعید رقمنة التحصیل الضریبي  مستوى التقدم 

 لضرائبا حسب أنواع

ولة 
الد

 

 الضریبة 

ھل یتم توفیر 
القوانین 

والمعلومات  
الخاصة 

بالضریبة  
 إلكترونیاً؟

یر ھل یتم توف
نظام تسجیل  

إلكتروني لدافعي  
 الضرائب؟

یم  ھل یتم تقد
قرار تقریر اإل

لضریبي ا
كترونیاً من  إل

 كلفین؟ قبل الم

الخدمات   مكنتُ ھل 
لمكلفین  االرقمیة 

  عنالستفسار ا
وضع ملفاتھم  

ضریبیة ال
 إلكترونیاً؟

ھل یتم سداد 
الضرائب  

 ونیاً؟إلكتر

 نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال 

لس
ا

دیة 
عو

 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ضریبة الدخل 

 ✓    ✓    ✓   ✓    ✓   فة االقیمة المضضریبة 

  ✓   ✓   ✓     ✓    ✓   االستقطاع  ضریبة 

 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ضریبة السلع االنتقائیة  
ضریبة التصرفات   

 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   العقاریة 

 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   كاة الز 

األ
دن

ر
 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ضریبة الدخل 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   لشركات ضریبة ا 
ضریبة الرسوم  

   لجمركیة ا
ال  

                 ینطبق 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ضریبة المبیعات 

 ✓    ✓    ✓   ✓    ✓   ضریبة القیمة المضافة 
ت 

را
إلما

ا
 

 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓    یبة القیمة المضافة ضر

 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓    الضریبة االنتقائیة 

م
 صر

  ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   بة الدخل ضری

  ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ضریبة الشركات 
ضریبة الرسوم  

 ✓   ✓    ✓   ✓   ✓    الجمركیة 

 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓    ضریبة القیمة المضافة 

ت 
كوی

ال
 

    ✓    ✓    ✓    ✓  ✓   ضریبة الدخل 

    ✓    ✓    ✓    ✓  ✓   ضریبة الشركات 

الرسوم   ضریبة
   ✓    ✓    ✓    ✓     ✓ الجمركیة 

                   ✓ ات المبیعضریبة 
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ولة 
الد

 

 الضریبة 

ھل یتم توفیر 
القوانین 

والمعلومات  
الخاصة 

بالضریبة  
 إلكترونیاً؟

یر ھل یتم توف
نظام تسجیل  

إلكتروني لدافعي  
 الضرائب؟

یم  ھل یتم تقد
قرار تقریر اإل

لضریبي ا
كترونیاً من  إل

 كلفین؟ قبل الم

الخدمات   مكنتُ ھل 
لمكلفین  االرقمیة 

  عنالستفسار ا
وضع ملفاتھم  

ضریبیة ال
 إلكترونیاً؟

ھل یتم سداد 
الضرائب  

 ونیاً؟إلكتر

 نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال 

   ✓    ✓    ✓    ✓    ✓ مضافة الضریبة القیمة 

   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ ضرائب أخرى 

ا
ب

غر
لم

 

✓    ✓    ✓    ✓    ✓    ضریبة الدخل   

     ✓    ✓    ✓    ✓    ضریبة الشركات 

     ✓    ✓    ✓    ✓    یمة المضافة بة القیضر

             ✓        ضرائب أخرى
سجیل  لتواجبات ا 

(الطوابع   والتمبر
   البریدیة)

 ✓ 
  

 ✓ 
  

 ✓ 
  

 ✓ 
    

     ✓    ✓    ✓    ✓    ضریبة عقود التأمین 
ة خاصة على  ضریب

     ✓    ✓    ✓    ✓    األحداث الكارثیة 
ویة  نخاصة س ضریبة 

             ✓    ✓    على السیارات 
رسوم السیارات 

(تسجیل، تحویل، نسخ  
قة  وتبادل البطا 

   ع الید ...)رف الرمادیة، 
 ✓ 

  

  

  

  

        

، (ر: المصد � � الدول الع���ة). "اس�ب�ان دراسة رقم2021صندوق النقد العر��
�� � ���  ". نة التحص�ل ال��

 ً  ئب ضرالل ونيركتسداد اإللال: رابعا

فـة اركة كابمشـداد المـدفوعات الضـریبیة لسـمنظومـة كاملـة علـى  الضـریبي   التحصیلستند رقمنة  ت
وأنظمة  ،مؤسسات القطاع المالي و، لمالیةووزارات ا  ،مركزیةالمصارف البما یشمل    یةعنالجھات الم

مـن وزارة  لكـمة  ظومل ھذه المنتش  ،األردن. ففي  والتقنیة  شركات االتصاالتو  ،لرقمیةفوعات ادالم
ــاالقتصــاد الرقمــي والر ــةوزارة و ،ةادی ــب البنــوك وشــركات المــدفوعات. ،المالی ــى جان ــي  إل أمــا ف

، فتتمثـل ھـذه اإلمـارات. أمـا فـي وطنیـةات الللمدفوعي "مدى" و"سداد"  تركز في نظامتف  ،السعودیة
 ،المالیـةت  ركاوالشـ  ،البنـوك  ربلمغا فیما تشمل في    .المالیةالمصرف المركزي ووزارة    الجھات في 

 المركزیة التابعة لوزارة المالیة.عدد من المدیریات و، والخزانة العامة للدولة
 ) 4جدول رقم (

 ي للضرائب ونذات الصلة بمنظومة السداد اإللكترت ھاالج
 اختصاصات ودور كل منھا  الجھة  

 االردن

صاد الرقمي  زارة االقتو
  والریادة

.اءات ذات العالقةالعطح نیة وطرلتقنیة والفستشارات اتقدیم اال   

الضریبي.  خاصة بالتحصیلال برامجالاعداد وتشغیل   الیة وزارة الم  
. زارة المالیةلوھا ویلحت والمالیة  دفعات استالم ال متكشركة مدفوعا  

  البنوك  
  نياد االلكتروالفوترة لاللتزامات الضریبیة والسد سداد للمدفوعات)سداد (نظام   السعودیة
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 اختصاصات ودور كل منھا  الجھة  
  لكترونيوالسداد اال ترة لاللتزامات الضریبیةالفو  دى م

 اإلمارات 

 المصرف المركزي 

ت للمسجلین  للھیمكن  األموال  من  یئحویل  للضرائب  االتحادیة  ة 
د من  داخل  الصرافة  ومكاتب  البنوك  ومن خالل  اإلمارات  ولة 

لیخال الضریبي  التسجیل  رقم  یتضمن  افتراضي  ایبان  رقم  تم ل 
 مباشرةالضریبي  ي حسابھإیداعھ ف

 وزارة المالیة 

للمسجل الیمكن  منظومة  باستخدام  المستحقات  دفع  درھم  ین 
بطاقات   اإللكتروني خالل  یمثل  ،  الئتمانا  ومن  الدرھم    حیث 

المدفوعالكتروني  اال لسداد  الحكومة  قبل  من  معتمدة  ت  آلیة 
 لحكومیة وتحصیل اإلیرادات بالنسبة للرسوم الحكومیة وغیر ا

 مغربال

الخدمات  عھدي بنوك ومتال
 المحلیین  المالیة

لضرائب، ل التفاقیات الشراكة الموقعة مع المدیریة العامة طبقا
ة من قبل  بتحصیل مبالغ الضریبة المؤدا اتجھال ھذهتقوم 

 . كرسالفة الذالملزمین وتحویلھا إلى المدیریة 

مصلحة عاون مع بة بالتداخیل الضری لمي التدبیر المحاسب  الخزینة العامة للمملكة
  بائیةمركزیة لإلدارة الجالقباضة ال

تنسیق مع  داءات اإللكترونیة/ التتبع واللألالتدبیر المركزي  المدیریة العامة للضرائب
  مختلف المتدخلین

ریة المصالح التقنیة للمدی
 العامة للضرائب

مع  ق بالتنسی بالدفع االلكتروني تدبیر الجوانب التقنیة المرتبطة
 ألطراف المعنیةا

  إللكترونيللسداد ا الالزمة توفیر خدمات االتصال  االتشركات االتص
 ".دراسة رقمنة التحصیل الضریبي في الدول العربیة ). "استبیان2021النقد العربي، (ق  صندوالمصدر:  

یتعلـق مـا  صـةخاریبیة قات الضـمسـتحرونـي للإللكتد اتمـام السـداتبني الدول العربیة عدة قنـوات إل ت
من خالل الدفع عن طریق الخصـم   سواءً كیة،  المبیعات والرسوم الجمروبضرائب الدخل والشركات  

أو مـن خـالل الـدفع عـن  ،ر، والمغرب)، ومصالسعودیةواألردن، رة من الحساب المصرفي (اشالمب
 ارات،مـاإل ردن، واقـات المصـرفیة (األ سـطة البطیق الموقع اإللكتروني للسـلطات الضـریبیة بواطر

خرى للدفع اإللكتروني عدد من قنوات األ ھناك    ،إضافة إلى ما سبق  .السعودیة، ومصر، والمغرب)و
بحسب ما یوضـحھ الجـدول   اراتوني في اإلمرھم اإللكترعودیة، والدفي السداد"  "سنظام    لخال  من

 لتالي.ا
 ) 5جدول رقم (

 ئبالسداد اإللكتروني للضراقنوات 

 

 قنوات الدفع 
ق  ری دفع عن طال

باشر من الخصم الم
 الحساب 

عن طریق الموقع  الدفع 
اإللكتروني للھیئة  

ة بواسطة  الضریبی
 البطاقة المصرفیة 

دفع بواسطة  ال
تحویل األموال  

ونیاً للجھة  إلكتر
 الضریبیة 

قنوات أخرى 
للدفع اإللكتروني  
 (یرجى ذكرھا)

 عم ن ال نعم  ال نعم  ال الضریبة       

دن
ألر

ا
 

   ✓   ✓   ✓   الدخل  ضریبة
   ✓   ✓   ✓   ضریبة الشركات 
   ✓   ✓   ✓   ضریبة المبیعات 

   ✓   ✓   ✓   ضریبة التعرفة الجمركیة 

ت 
ارا

إلم
ا

 

   ✓   ✓     ✓ یمة المضافة ضریبة الق

 الدرھم اإللكتروني  ✓   ✓     ✓ الضریبة االنتقائیة 

ا
�ة

ود
سع

ل
 

 ام سداد نظ ✓    ✓    ✓    ضریبة الدخل 
 نظام سداد  ✓    ✓    ✓    ضریبة القیمة المضافة 
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 قنوات الدفع 
ق  ری دفع عن طال

باشر من الخصم الم
 الحساب 

عن طریق الموقع  الدفع 
اإللكتروني للھیئة  

ة بواسطة  الضریبی
 البطاقة المصرفیة 

دفع بواسطة  ال
تحویل األموال  

ونیاً للجھة  إلكتر
 الضریبیة 

قنوات أخرى 
للدفع اإللكتروني  
 (یرجى ذكرھا)

 عم ن ال نعم  ال نعم  ال الضریبة       
 نظام سداد  ✓   ✓   ✓   ضریبة االستقطاع  
 سداد  نظام ✓   ✓   ✓   ع االنتقائیة سلضریبة ال  
ضریبة التصرفات   

 سداد نظام  ✓   ✓   ✓   العقاریة 

 نظام سداد  ✓   ✓   ✓   الزكاة 

 �
م

 

   ✓   ✓   ✓   دخل ضریبة ال
   ✓   ✓   ✓   شركات الضریبة 
   ✓   ✓   ✓   وم الجمركیة ضریبة الرس

   ✓   ✓   ✓   قیمة المضافة ضریبة ال

ال
مغ

 رب

   ✓   ✓   ✓   ضریبة الدخل 
   ✓   ✓   ✓   ضریبة الشركات 
   ✓   ✓   ✓   فة ضریبة القیمة المضا
ة  الضریبة الخصوصی

   ✓   ✓   ✓   لمركبات السنویة على ا

 استبیان دراسة رقمنة التحصیل الضریبي في الدول العربیة". ). "2021ربي، (ر: صندوق النقد العصدالم
 

 ً  ة نی الفوترة اإللكترو امنظ :خامسا

تي ضـریب(السـتھالك  ضـرائب الق بسیما فیما یتعال نة نظم التحصیل الضریبي اإللكتروني  تستند رقم
 بـینربط  تیسـیر الـعلـى    بما یسـاعدلكترونیة  إل اللفوترة    على وجود نظم)  ضافةالقیمة المالمبیعات، و

 فـي حالـة  مكـنیُ ونـتج النھـائي  لمالتي تمت بھدف الحصول علـى ا  اإلنتاجیةلمراحل والعملیات  كافة ا
ورد   ،اإلنتـاجة في كل مرحلة من مراحـل  ضریبیستحقاقات الاحتساب اال من  ریبة القیمة المضافة  ض

ى رصـد كافـة التعـامالت فـي كـذلك علـیسـاعد و ،كلفـینلـبعض الم اإلنتـاجدخالت  مـالضریبة علـى  
 شغـلمـج االقتصـاد غیـر الرسـمي فـي المنظومـة الرسـمیة ومكافحـة اضـم دلوطني ومن  صاد اقتاال 

 ریبي وزیادة مستویات الحصیلة الضریبیة.والتھرب الض

 راتواإلمـا   األردنفـي كـل مـن  علـى تبنـي نظـام الفـوترة اإللكترونیـة  یجري العمل  ر،  اإلطفي ھذا ا
الحـد مـن تعـامالت ، وجوة الضـریبیةیل الففع نسبة االلتزام وتقلرف یساعد على  بما سو،  عودیةلسا و

فیمـا   .خلیـةلعملیات واإلجراءات الداتحسین ا، ولفینمكعلى العباء  أل تقلیل او،  غیر الرسمي اد  تصاالق
ام نظـتبنـي ن أجل وضع استراتیجیة م بشأن تفاكرالعلى  غربالمفي عامة للضرائب المدیریة العمل  ت
لنظـام المعلومـاتي الـذي ایار اختبما یشمل  لفواتیر المزیفةمكافحة الغش وادف  بھ  ةلكترونیاإل رة  فوتال

 . المختلفة لتنفیذوكذا مراحل ا مھستخدایفضل ا

ً یوجد  ف،  مصرفي  أما   شـركة   134م  إلـزا  األولـى لة  حیث تم في المرح،  لكترونیةلفوترة اإل لنظام    حالیا
ھا للمسـتلم وإرسـالد الفاتورة شمل وقت اعتمات رة اإللكترونیة بحیثتولمنظومة الف  تجریبي بالتشغیل ال

تكویـد . یـتم فـي إطـار ھـذا النظـام اآللـي الصـراف    نةماكیعبر    الدفع  فیھیتم  قیت نفسھ الذي  وھو التو
حة رة اإللكترونیــة إلــى مصــلیــد العــالمي، وإرســال بیانــات الفــاتونظــام التكوعلــى اد الســلع باالعتمــ

فـي مصـر فـي لكترونیـة إل وترة االفـ ساھم نظـامة.  نیص بالفاتورة اإللكتروبر النظام الخارائب عالض
إلى تسـھیل  إضافة الضریبیة،وتیسیر إجراءات رد یر، فواتلاتخفیف العبء اإلداري، واالستغناء عن 
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علـى لنظـام  ر المرحلـة الثانیـة مـن االعمـل فـي إطـاحالیـاً  یجـري  التسویات بین الشركات.  ات  إجراء
   .إضافیةشركة  340یة شمول

ات عـجمیـع القطافي  ردناألتتمثل في فرونیة ل بنظام الفوترة اإللكتملزمة بالعمأما من حیث الفئات ال
 ضلـك بعـذسـتثنى مـن  ی،  ترونیـةإللكاوالخدمات والمھن ملزمة بنظـام الفـوترة  ناعیة  صة والاریجتال

القرطاسیة، ومحـالت و والبقاالت، نار،ید ألف 75یة عن  السنوتقل مبیعاتھا  لتي  المھن مثل المنشآت ا
لمھـن وا رفوالحـ ة،وبیع األدوات المنزلیـ طةوالمطاعم ومحالت الخیاة، والمخابز  یئاذالغ  دلموابیع ا

یمـة قضـریبة الع مكلفـي ، یلتـزم جمیـعودیةالسـفـي .  ینـاردألـف    30السنویة عـن    تھاادارتي تقل إیال
  رونیة.لكتإل بنظام الفوترة اة المضاف
 ً  حصیل الضریبي نة التمرقب مكاس: سادسا

فـي الـدول العربیـة المتضـمنة فـي   في تحقیـق العدیـد مـن المكاسـبضریبي  ساھم رقمنة التحصیل ال
، یات االمتثـالوزیادة مستو  ،ضریبي تھرب الحة المكافو  ،شمل توسیع القاعدة الضریبیةما یب  راسةالد
ل وتبسیط إجـراءات التحصـیل سھی، وتلالقتصادرسمیة  الرسمي في المنظومة ال  دمج االقتصاد غیرو

ھـا مـن المكاسـب انتاجیتھا، إلى جانـب غیریدعم  قلل العبء على مؤسسات األعمال والضریبي بما ی
 ي من الدراسة.اللتیوضحھا الجزء اى التي خراأل 

  یةبعدة الضری قا توسیع ال 

نسـب االلتـزام للمكلفـین  ادةزیـو بي ورفـع كفـاءة التحصـیلعد زیـادة التحصـیل الضـری، تُ األردنفي  
رضا المكلفین عن الخدمات باألخص  دمات المقدمة من قبل الھیئة  رضا المكلفین بشكل عام على الخو

الضـریبیة   ع القاعـدةلـى توسـیإ  أدتالتـي  الضریبي  ل  أھم مكاسب رقمنة التحصیمن    دمةالرقمیة المق
 وزیادة اإلیرادات الضریبیة.

في مراقبـة فاءة وفعالیة أكثر كأسالیب  تبني  في التحصیل الضریبي   رقمنة  ، فقد ساھمتاإلمارا في    أما
م مـدى نجـاح النظـام قیـیتئب وجمـع البیانـات ذات الصـلة لیتعلـق بالضـراا  االمتثال والمدفوعات فیم

یبي ضـرام الظـنمشاركة المستخدمین فـي الط  لرقمنة على تبسیا  دتساعوة على ذلك،  عال  .بي ریالض
قاعـدة لومـن ثـم توسـیع ا بي والـدفعئل أیسـر لالمتثـال الضـریب وسـاالضـرائمـنح دافعـي  من خالل  
مـن سـرعة ادت  زومعـامالت الورقیـة  ى العمـالت والاالعتماد عل  یاتت مستوقللنھا  أ. كما  الضریبیة
 . ادیة للضرائباالتح الغ للھیئةالمبووصول  الضریبیة دفوعاتلمتحصیل ا

یات التحصـیل الضـریبي مـدیرحصـول من  لمغربا قمنة التحصیل الضریبي من جانب آخر مكنت ر
فـي إطـار توسـعة  ھـاواالسـتفادة منة الضریبیة، األوعیت بیاناومن ثم تحدیث  إضافیةمعلومات  على  

ثـال م مسـتوى ودرجـة االمتمـن تقیـی كـنذلـك عـن طریـق بنـاء قاعـدة بیانـات تمریبیة والضـ  القاعدة
نویة علـى السـیارات منـذ لسـالضـریبة حصیل اتكان لرقمنة  ،لل المثافعلى سبی  .الضریبي بشكل آني 

صـول علـى مات االسـتخالص والحخدذ المكلفین إلى مكاسب كبیرة حیث ساھمت في نفا  2016ة  نس
اقبـة اإللكترونیـة للملـزمین مرإلـى الة  وكذا توسیع القاعدة الضریبیة باإلضاف،  بي الضریء  ة األداشھاد

 .المتخلفین عن االمتثال

ایر من كل سنة برومنتصف شھر ف  دیسمبربین منتصف شھر    لممتدة مافترة اال  تجدر اإلشارة إلى أن
ً ظفـمو 1500(حـوالي ن وظفیتامة لعدد كبیـر مـن المـ  ئة شبھبتعالمغرب  في  شھد  تكانت   ) مـن أجـل ا
مالیـین عملیـة   3یارات (أكثـر مـن  السـنویة علـى السـ  یةة استخالص الضریبة الخصوصخدم  إنجاز



27 27 
 

ع ما یترتب عن ذلـك للضرائب، م(المحلیة)    الجھویةبالمدیریات  داء  نقطة أ  150) عبر أكثر من  أداء
 .صل طوابیر االستخالاء وطوة األدیالمواطنین جراء ثقل عمل وممن انزعاج لدى عم

ــدفع واألداء متعھــدي خــدماوك ونــلبة ابكشــإلــى تعھیــد تحصــیل ھــذه الضــریبة  ســاعدثــم  مــن ت ال
باریـة وضـع الملصـق علـى الواجھـة األمامیـة ن إجإلى جانـب اإلعفـاء مـنترنت  اال   لكتروني عبرإل ا

ال أیــام وصــلة طــانقطــة، مــع تــوفیر خدمــة متو 12000تتجــاوز ل وســیع نقــاط األداءمــن تللســیارة، 
، مـع ضـبط سـریع ھذه الضـریبة  أداءتقلیص تكالیف  المغرب من  لتحول الرقمي  ا  كن ھذام  .سبوع األ 

حصـیلة ھـذه واألھم أنھ مكن مـن الرفـع مـن  اد،  واصل معھم إللزامھم بالسدوالتللمتخلفین عن األداء  
 .2018و 2016على  بینفي المائة ما  14ة بنحو الضریب

ل وقـت والجھـد علـى كـال  اختصارضریبي في  ال  رقمنة التحصیلبات  تسكمھم  فتتمثل أ،  مصرأما في  
ي وضمھ لالقتصـاد الرسـمي، وحصر االقتصاد غیر الرسمدارة الضریبیة،  لضرائب واإل ا  من دافعي 
یــرادات الدولــة بتحصــیل إإلــى زیــادة  إضــافةالتعــامالت المالیــة بــین الشــركات وبعضــھا،  وحصــر

 ریبیة. حقاتھا الضستم

د مـن في عـدضریبیة  دة مستویات اإلیرادات الاالضریبي في زیتساھم رقمنة التحصیل  في المجمل س
المسـتوى اتج دون  ة اإلیـرادات الضـریبیة إلـى النـنسـبالدول العربیة السیما تلك التـي تـنخفض فیھـا  

 .)1رقم (، شكل في المائة 15لبالغ العالمي ا
 ) 1شكل رقم (

 ة اإلیرادات الضریبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)نسب

 ."ادیةقتص). "قاعدة البیانات اال2020صندوق النقد العربي، (ر: المصد

  التحصیل الضریبيق طر اءةكف ینتحس 

التحصـیل ومتابعـة جمیـع   إجـراءاتجمیع  ة  رقمنفي    ضریبي التحصیل النة  ساھمت رقم  ،ردناألفي  
ابعتھـا. مت متیفي تحدید الملفـات التـي سـالموظفین  دخلونیة، إلى جانب عدم تصورة الكترة باألرصد

سـداد  ین مـنوتمكـین المكلفـ  ،ضـرائبالصـیل  تحة  رفـع كفـاء  علـى الرقمنـة  سـاعدت    ،السعودیةفي  
 الضریبي. ل یانات التحصیدقة بیات زیادة مستوبسھولة، إضافة إلى ت المستحقا

تبسـیط عملیـة ، وھو ما سـاعد علـى  یةذ البدامن  ماراتإلا في  مرقمنة  كانت عملیة التحصیل الضریبي  
 جلیـةُ ظھـرت  عـدةعـن فوائـد ات  ارالرقمنة في اإلمـلنظام    أثمر االعتماد المبكر  حیث  ،ةیبدفع الضر
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یبة القیمـة امـات ضـرتزن معظـم الفقـط أل   یس، لـ19جائحـة كوفیـد  ناتجة عـن  اإلغالق الفترة    خالل
وإنما ألن   ،رغم الجائحة  رنتاإلنت  ةعبر شبك  المضافة والضریبة االنتقائیة كان من الممكن الوفاء بھا

مـن لتباعد االجتماعي إجراءات اوااللتزام بریبیة  من الوفاء بالتزاماتھم الض  المتعاملین  الرقمنة مكنت
 . ار النظام الضریبي في الدولةساعدت على المحافظة على استقرثم 

ع مـن فـي الرفـ، المغـربفـي ریبیة ءات الضـدااریح واأل ساھمت عملیة رقمنـة التصـخر، من جانب آ
قائمـة علـى تـوفیر مجـال التحصـیل  ، عبـر اعتمـاد اسـتراتیجیة فـي الضـریبي   لعملیة التحصی  كفاءة
ً یم  سمات الدقیقة، تمكن من تقلوالمع ً اعت  المكلفین ضریبا ، مثـل نوعیـة ةائص موضـوعیخص على   مادا

 .ائبالضرمة من أجل تحصیل ئوضع إجراءات وتدابیر مالبھدف  متھامدیونیحجم المكلف و

وفحـص رة الضـریبیة د اإلدافي توفیر وقت وجھ  مصرلضریبي في  ساھمت رقمنة التحصیل ا  كذلك،
ة ح الموازنـت لصـالیـراداسـتحقة علـى تلـك اإل لمرائب اضـخاضعة للضریبة وتحصیل الالاإلیرادات  

 . ءةكثر كفاق أبطر ولةدلة لالعام

  يیبالضر ب التھرتقلیل و زیادة االمتثال 

حیـث   إیجـابي ت الفجوة الضریبیة بشكل  اى مؤشرعلحصیل الضریبي  رقمنة الت  عكستان،  األردنفي  
قمنـة رلكمـا كـان  یـة.لكتروناإل قة المتابعة ت نسبة االمتثال نتیجة ددوازدا  لضریبیةانخفضت الفجوة ا

ً رأثلضریبي  التحصیل ا ً إیجابی  ا تسـجیل لاى  فین علـمكلشجیع الخالل تلضریبي من  ھرب افي تقلیل الت  ا
 ھم. ونیة بحقجراءات القانلفین غیر الملتزمین واتخاذ اإل جانب متابعة المك، إلى  ةدى الدائرالطوعي ل

 في ضـمانة االنتقائیة یبلضرالمضافة واضریبة القیمة لرقمنة  شاملالنظام  ال  ساھم،  لإلماراتبالنسبة  
 الضریبي. لل مراقبة االمتثاھیانب تسودافعي الضرائب، إلى جئة اعل بین الھیزیادة كفاءة التفو

رفع الضریبي في ل ت رقمنة التحصی، فقد ساھمالسعودیةلتھرب الضریبي في  فیما یتعلق بالحد من ا
عـة المكلفـین ابر لمتاریقـتتخراج الاسـ  ما یسـھل عملیـةم  متابعتھمة  لتزام لدى المكلفین وسھولنسبة اال 

 لتزمین وغیر الملتزمین.صر المحو

 سـاھمتكمـا  ،ربینالمتھـ المكلفـینلمالحقـة  مـن السـرعة فـي التـدخل  ،  المغـرب  مكنـت الرقمنـة  كما
 دیثتحـن  التحصـیل مـ  ام المعلومـاتي التـي توفرھـا مصـالحالمعلومات اإلضافیة على مسـتوى النظـ

 .حة التھرب الضریبي ر مكافاإطستفادة منھا في اال واألوعیة الضریبیة  بیانات

ذ یـات البیانـات الضـخمة، إشرعت في استغالل تقن  قدربیة  لمغن إدارة الضرائب اأ  ى إلتجدر اإلشارة  
عـن تسـتوجب التعامـل معھـا    التـي لبیانـات  قدر كبیر من اعلى  إدارة الضرائب بشكل یومي    تتحصل
 . ن فاعلیتھایسلتتمكن من تح صطناعي اء اال ذكبرامج الطریق 

لعملیـات اسـتھداف اوبح الوقـت  من ر  صطناعي الذكاء اال   تقنیات  ادتمعحص ھذه المعلومات بافمكن  
ت مبني علـى تقـاطع المعلومـا  إلكتروني ضریبي، وذلك بشكل  رب  تھالتي تمثل مشروع    حوالتصاری

لـك ضـرائب أو تال  المعلومـاتي المنـدمج إلدارةالمصرح بھا مع التي تم استخراجھا سواء من النظـام  
ــم تجمی ــالتــي ت ــوكالعقاریــة، حافظــة مارة الجمــارك، الركاء (إدلشــا دىعھــا ل ــات الضــمان ، البن ھیئ

ً لجة الرقمیة اعھذه المتشكل  ، حیث.)تماعي..الجا   ملزمین.للموضوعیة والعدالة بین كافة ال ضامنا

 ً لـوال   أقـلن  یكو  نكن أممفإن مستوى االمتثال كان من ال،  تا اإلمارلحداثة تطبیق الضرائب في    نظرا
 لكتروني. یل اإل صمنة عملیة التحقة من رققحمت الالمكتسبا
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جمیع الشركات المسـجلة كون    صرمیل التھرب الضریبي في  لمنة الضرائب على تقت رقساعدذلك  ك
صلحة الضرائب التعامل مع شركة أخرى غیر مسجلة لدى مورھا  یعد بمقدلم لدى مصلحة الضرائب  

أي اعتمـاد مكـن النظـام مـن عـدم كمـا . یـةونإلكترإصدار فـاتورة ھذه الحالة من   في كونھا لن تتمكن  
عد علـى مـا یسـاوھـو ، اد دلیـل علـى صـحتھدون وجـو  اتمصـروف  ن المخصصـات أومخصص مـ

ة علـى مؤشـرات الفجـو مصـرالتحصـیل الضـریبي فـي ة انعكسـت رقمنـ. حاربة التھرب الضریبي م
، إضـافة بي الضـریة الضـریبیة، وزیـادة االمتثـال یل الفجوساعدت على تقل  ثواالمتثال حی  الضریبیة

 الضریبیة. ة الحصیل تقلیل التھرب الضریبي، وزیادة  إلى 

  الرسمي قتصادلقطاع غیر الرسمي في االدمج ا 

، األردناالقتصـاد الرسـمي فـي    ي القطاع غیر الرسمي ف  دمجفي    مت رقمنة التحصیل الضریبي ساھ
 ي فـي لتحصـیل الضـریبا  نـةرقم  وفرتكمـا  المحلـي.تمـع  المجتركة مـع  شـوجـود لجـان م  من خـالل

تخداما سـاممكنة فـي بیئـة أقـل    نوئب والتي لن تكدافعي الضرابشأن أنشطة    واضحةً   رؤیةً   ماراتإلا 
 تبني نظـم من خالل دراسة إمكانیةتطویر ھذه النظم لى یاً العمل عیجري حال  ع ذلك،مللنظم الرقمیة.  

بمـا یسـاعد علـى المزیـد مـن دمـج   قادمـةالقمیـة  لة الرالمرحمستھدفات    رفي إطاونیة  ترلكالفوترة اإل 
 . مي سرلألنشطة في إطار االقتصاد اا

علیـھ شـروط  ینطبـق منإلزام كل في  ،السعودیة لضریبي یل اة التحصمنقمت رساھخر،  من جانب آ
ة لالضـریبیة لسلسـ الفـواتیر متابعـةبالتـالي  ،دخلوالـ زكاةلل لعامةل بأن یتم تسجیلھ في الھیئة التسجیا

ات طریـق اإلقـرار صـیلھا عـنئي ومـن ثـم تحالمستھلك النھـمن المورد وحتى االخدمات والمنتجات  
اإلدارة قبـل  تم تحلیلھا مـنینات التي لبیاا دقةعزز مستوى صیل حلتبیق رقمنة اتطا أن كم  .الضریبیة

 تصادیة كافة.م األنشطة االقالتزاة عالضریبیة لمتاب

المكلفـین ضـریبیاً العـاملین تسجیل بعض  ، في  المغربنة التحصیل الضریبي في  ساھمت رقمكذلك،  
اجھا رلومات التـي تـم اسـتخالمع  عن خالل تقاطم  شافھمكتوذلك عن طریق اغیر الرسمي    في القطاع 

 ى الشركاء.تي تم تجمیعھا لدال تلكإلدارة الضرائب أو  دمجالمُ  من النظام المعلوماتي واء س

ملكـون ا بعـض األفـراد الـذین ال یال الحرة التـي یقـوم بھـاألعمالرسمي ھي  غیر    إحدى أمثلة القطاع 
مـال التجاریــة (مثـل مــالك عأو ســجالت رسـمیة لــدى الدولـة تفیــد بقیـامھم بھــذه األ  ریـةرخـص تجا

ظام الضـریبي م في النھیئة بالسعي لتسجیلھلا یام). علیھ، فإن قوالمختلطة اریة والسكنیةات التجالعقار
ة، إضـافة للتحصـیل الرقمـي دولرسمي للصاد الة ساھم في دمجھم في االقتلتشریعات الضریبییذا لتنف

مثل  د غیر الخاضعین،ألعمال أو األفراالنسبة لبأما . اتھم المصرفیةقة وبطامن خالل حساباتھم البنكی
قمـي ل الریل)، فـإن التحصـیحـد التسـجر الخاضـعة (لـم تبلـغ  یغ  مالدین من األفراد أو األعورستالم

الخاضعة یـؤدى إلـى دمجھـم فـي االقتصـاد  ریةت العقامعامالتحقة على االستیراد أو الللضریبة المس
 لة.الرسمي للدو

ھـا ارنتقمـة ومقدراجعة اإلقرارات الضریبیة الم، یتم ممصرالضریبي في  صیلتطبیق رقمنة التحمع  
لة لـدى مل بین جھة غیر مسـجء تعالة اجراحاى استیساعد عل  المصلحة مماة لدى  جلسملبالتعامالت ا

 ھا. لدیمسجلة  أخرىالمصلحة وبین جھة 

 مكاسب األخرى لرقمنة التحصیل الضریبي ال 

تحصـیل، زیادة فعالیة ال لى ع، األردنفي  نة التحصیل الضریبي مق، فقد ساھمت رقوة على ما سبالع
ت الجھـات ذا باشـر مـعط المفة إلـى الـربإضـا، االعتماد علـى الموظـف فـي متابعـة األرصـدة  مدوع
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ت دفـع تسـھیل الوصـول إلـى بیانـا،  اإلمـاراتتـي حققتھـا  لب ااسـكأھـم المبـین    كما كان من  عالقة.ال
ئب، راالضـ ي یئة االتحادیة للضرائب ودافعـسالسة بین الھ كثرأتفاعل  وضمانمراقبتھا،  الضرائب و

 تلكل  مث ألخرىامیة الرق  مةألنظامع  االندماج  وة،  ب لبیاناتھم الضریبیئارصول دافعي الضوتسھیل و
ــة ــارك أو األنظم ــل إدارات الجم ــن قب ــتخدمة م ــرائب المس ــرى إدارات الض ــة ، وقابلاألخ ــة مراقب ی

 ءة. للحد من األخطاء وزیادة الكفا ةتب، إضافة إلى االتمالضرائ ي المدفوعات من وإلى دافع

الضـریبي  ممسـتوى االلتـزا رفـع فـي  سـعودیةال  فـي ي رقمنة التحصیل الضـریبمكاسب  تمثلت أبرز  
ل إلـى والداخلیـة وبالتـالي الوصـ تاءارجـلمساھمة في تحسین اإل ا  لى إضافة إ  ،نیفلادة رضا المكوزی
  .راءات الداخلیةن ناحیة اإلجت ممارسال المأفض

سـتویات العدالـة م ةكذلك فـي زیـادة على ما سبق الوعبي ریضساھمت رقمنة التحصیل ال، مصرفي  
مارسة األعمال فیمـا عالوة على تحسن مركز مصر بمؤشر م  یبي،المجتمع الضر  ریبیة، ورضاالض
 . المتبعةراءات جنتیجة تقلیل عدد اإل ائب بدافعي الضرلق یتع

ارد البشـریة المـو شـارانتإعـادة  فـي  المغـربفـي  ریبي ساھمت رقمنة التحصیل الضخر، انب آن جم
كمراقبـة أكبـر    یمـة مضـافةمـن أجـل القیـام بمھـام ذات قكي  مادي الكالسـیالمكلفة سابقا بالتحصیل ال

 ؛واالسـتفادة منھـا  تادقـة البیانـبمـا سـاعد علـى ضـمان    صـیل الجبـري؛لتحاالضریبي، والتصاریح  
از عملیات إنجبعلقة في احترام دقیق للمساطر المت عاتي لتفعیل مختلف المتابالتدخل العاجل والفورو

  فة التحصیل.علیة مصالح التحصیل وتقلیص كلرفع درجة فا لى ضافة إإ التحصیل؛

 ً  ي لضریب رقمنة التحصیل ات امؤشر: سابعا

 م أداء نظــم التحصــیلییــقشــرات لتاســة مجموعــة مــن المؤفــي الدرتتبنــى الــدول العربیــة الُمتضــمنة 
 ،خـدماتخدمات الضریبیة الرقمیـة إلـى إجمـالي النسبة ال أھمھاتشمل من الضریبي اإللكتروني التي 

ً اإلقـرارات الضـریبیة المُ وكترونیـاً  المحصـلة إلالضریبیة  إلیرادات  وحصة ا بالنسـبة   قدمـة إلكترونیـا
العھد بالنظم الضریبیة والتي تبنت رقمنة   ةثلدول حدیبالنسبة ل اأم  .یةم الضریبظنللدول قدیمة العھد بال

جـاز المعـامالت ثل في زمن إنیة فتتبنى مجموعة من مؤشرات األداء تتمضریبي من البدالتحصیل الا
وعـدد مـن فسـارات  كاوى التي تم معالجتھا، ودقة األنظمة فـي الـرد علـى االستة الشنسبیة، وبالضری

 ذات الصلة. رىت األخالمؤشرا
 اللمنــة التحصــیل الضــریبي مــن خــظــام رقناء الخاصــة بدمؤشــرات األ  اباحتســ مت، یــنألردا فــي ف
ابعـة التغذیـة ل متن خـالومـالضـریبي  التحصیل متابعة ملفاتیتم استخراجھا من نظام  تقاریر التي  ال

تم م یـظـاءة النافـك  ل دوري علـى للوقـوف بشـكو،  السـعودیة  فـي مكلفـین والمـوظفین.  الراجعة مـن ال
، رئیسـةیـات الھیئـة اللكـل عملكاملـة نـة الي نسـبة الرقمشـرب مؤاى احتسـعل  ي سبشكل أسااالعتماد  

لرقمنـة تتبع نظام ا، فیتم  بالمغر  أما في   مول.لمحالل الھاتف اللمكلفین من خمات المقدمة  ة الخدونسب
ة اإلیـرادات المدفوعـحصـة و م؛ظـاونـي فـي النعدد عملیات الدفع اإللكترل  المتابعة الدوریة  من خالل

 یرادات اإلجمالیة.باإل مقارنةً  اینإلكترو

شـھري، ظـام الضـریبي بشـكل قـة بكفـاءة النؤشرات لھـا عالعدة م  تقوم الھیئة بمتابعة،  ماراتاإلفي  
الرد   نسبة، ومعدل زمن إنجاز/ تقدیم معامالت الخدمات، ولخدمات المنجزةنسبة معامالت اواھمھا:  

 الشكاوىنسبة ، وونشرھاھا دإعداتم لتي لومات اعملد اعد، ووضیحات المتعاملینوت  استفساراتعلى  
یھـا ت التـي حصـل فنسبة الحاال ،  اراتلرد على االستفساألنظمة في ادقة    ةنسب، والتي تمت معالجتھا

الناتجـة   ءاألخطالجة  نسبة معا، ونسبة دقة بیانات قیود التسجیل، ومرة  أولالخدمة من    المتعامل على 
متمثلـة مـن جانبھـا  المصـریةة الضرائب مصلحقوم تفیما ل. یالتسج اتیلضبط وتدقیق جودة عمعن  
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كمـا تقـوم اإلدارة   ،یخصـھداء كـل فیمـا  یـة ومؤشـرات لـألطـط دورختلفـة بوضـع خراتھـا المإدافي  
  لتخطیط بتجمیع الخطط ومتابعة تنفیذھا بشكل دوري. ل المركزیة

قدمـة إلكترونیـاً إلـى إجمـالي ة المُ بییررارات الضـقـنسبة اإل ري  یعتبر كل من مؤشكما سبق اإلشارة  
یـرادات الضـریبیة المحصلة رقمیاً إلـى إجمـالي اإل   بیة، ونسبة اإلیرادات الضریرارات الضریبیةاإلق

، رنظم التحصـیل الضـریبي اإللكترونـي. فـي ھـذا اإلطـایاس أداء  لقمن أھم المؤشرات التي تستخدم  
للدول العربیة المتضـمنة فـي الدراسـة مارات  إل اودر كل من السعودیة  تص  تشیر مؤشرات األداء إلى 

فـي  100لضـریبیة بنسـبة لكترونیة إلى إجمـالي اإلقـرارات اة اإل في مؤشر نسبة اإلقرارات الضریبی
وذلـك بمـا  لتین لرقمنـة التحصـیل الضـریبي مـن البدایـةتماد ھاتین الـدواع  ، وھو ما یُعزى إلى المائة

 الُمضـافة،  یمـةین التـي تتضـمن ضـریبة القبلدمن ال  كل  ي ئب التي تم فرضھا فضرایشمل منظومة ال
مـة المضـافة والضریبة على القیات، والضریبة على الدخل والشركات  مارفي اإل   الضرائب االنتقائیة

 في السعودیة.

راسـة، الدفي  المتضمنة  األخرى  ین نسبة اإلقرارات الضریبیة اإللكترونیة في باقي الدول العربیة  تتبا
إلــى إجمــالي اإلقــرارات  عــة لرقمنــة اإلقــرارات الضــریبیةســبة مرتفمغــرب نال كیــث تســجل كــذلح

في المائة  97على الشركات، وبة ي المائة للضریف 100من ما یقرب   2020في عام  لغت  ب  الضریبیة
 83و  نحـ  ریبة الـدخلاإلقرارات الضریبیة اإللكترونیة لضنسبة    شكلتفیما  ،  القیمة المضافةضریبة  ل

 قرارات.لي اإل ماجإفي المائة من 

مصر األردن وفي كل من لضریبیة  إلى إجمالي اإلقرارات ا  نسبة اإلقرارات اإللكترونیة  تنخفضفیما  
فـي المائـة   49ردن، ونحـو  لشركات فـي األ ئة من إجمالي إقرارات ضرائب افي الما  45كل نحو  لتش
دخل بنسـبة ائب الـضـرب توى لھا فیما یتعلـقمس  ارات ضریبة المبیعات، وتسجل أدنى رإجمالي إق  من

ن في المائة م 48ة اإللكترونیة نحو قرارات الضریبی، فقد مثلت اإل في المائة. أما في مصر  4.6بلغت  
إقـرارات إجمالي  في المائة فقط من    4ا یقرب من  مو  الشركاتت الضریبیة لضریبة  إجمالي اإلقرارا

 ).6، الجدول رقم (ة الدخلضریب
 )6(م دول رقج

 حسب أنواع الضرائب بالمقدمة إلكترونیاً إلى إجمالي اإلقرارات الضریبیة یبیة لضرا  نسبة اإلقرارات

وع ن
 الضریبة 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدولة 
خل 

الد
بة 

ری
ض

 

 100 100 100 100 100 100 السعودیة *

 4.6 3.7 3.9 2.3 1.6 1.4 األردن * 

 83.14 82.27 80.37 39.78 0.82 … المغرب  

 … … … … … … ارات م اإل

 … 3.92 … … … … مصر 

ت 
ركا

لش
ة ا

ریب
ض

 

 100 100 100 100 100 100 السعودیة *

 45 35 33 3.8 2.2 1.7 األردن * 

 99.56 98.92 98.49 94.94 7.33 0.5 ب  المغر

 … … … … … … اإلمارات 

 … 48.4 12.55 … … … مصر 



3232 
 

وع ن
 الضریبة 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدولة 

ت 
یعا

لمب
ة ا

ریب
ض

 

 … … … … … … * السعودیة

 49 46.3 44.2 10.8 6.1 4.5 دن * راأل

 … … … … … … المغرب  

 … … … … … … اإلمارات 

 … … … … … … مصر 

مة 
لقی

ة ا
ریب

ض
افة 

ض
الم

 

 100 100 100 لم تطبق  لم تطبق  لم تطبق  السعودیة *

 99 99 9.8 5.7 1.4 1 األردن * 

 97.06 96.63 … 69.86 7.23 2.17 المغرب  

 100 100 100 … … … إلمارات ا

 … … … … … … مصر 

.حتى النصف األول 2020البیانات في عام *   
 

 ة". حصیل الضریبي في الدول العربیالتیان دراسة رقمنة ). "استب2021وق النقد العربي، (المصدر: صند
 

اإلیـرادات ي  وعلى مستوى نسبة اإلیـرادات الضـریبیة المحصـلة رقمیـاً إلـى إجمـالإضافة لما سبق،  
 100نسـبة  ذا المؤشر الذي سجلللدول العربیة المتضمنة في الدراسة في ھدر  ح تصیتض  ،ةالضریبی

 ،خلالــدي المملكــة بمــا یشــمل ضــرائب التــي یــتم تحصــیلھا فــ ضــرائبلكافــة الي المائــة بالنســبة فــ
فـي المائـة  100. كذلك تبلـغ النسـبة فـي اإلمـارات  كیة، والقیمة المضافة، والرسوم الجمروالشركات

ة أتي فــي المرتبــة التالیــة المغــرب بنســبلقیمــة المضــافة والضــریبة االنتقائیــة. تــتي اضــریبل بالنســبة
 96شـركات، وة من إجمالي إیـرادات ضـریبة الفي المائ  97شكل نحو  تالرقمیة  لإلیرادات الضریبیة  
الدخل المحصـلة   بةضریإیرادات    نسبةحصیلة ضریبة المبیعات، فیما تنخفض    في المائة من إجمالي 

 ئة من إجمالي حصیلة ھذه الضریبة. في الما 70ا یمثل نحو لى مإاً یمرق

 إلـى   55میاً تتراوح مـا بـین  الضریبیة المحصلة رقة بنسب لإلیرادات  الحقة اللمرتبردن في اتأتي األ 
یة یبفیما تنخفض نسـبة اإلیـرادات الضـر .مبیعاتفي المائة لكل من ضریبة الدخل والشركات وال  57

 ً فـي  16الي حصـیلة ضـریبة الـدخل، ونحـو في المائة مـن إجمـ 17تشكل صر لفي م  الُمحصلة رقمیا
 ).7رقم ( ) والجدول1شكل رقم (، الكیةحصیلة الرسوم الجمرمالي المائة من إج
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 ) 2رقم ( شكل
 (%) ) 2020( إلكترونیاً إلى إجمالي اإلیرادات الضریبیة اإلیرادات الضریبیة الُمحصلة نسبة

        ل.األولنصف ى اتح  2020 عامبیانات  *
  بیة".ة التحصیل الضریبي في الدول العرمن). "استبیان دراسة رق2021المصدر: صندوق النقد العربي، (

 
 )7جدول رقم (

 (%) )2019-2015( إلكترونیاً إلى إجمالي اإلیرادات الضریبیة  لُمحصلةنسبة اإلیرادات الضریبیة ا

 رمص ات مارإلا مغربال األردن * * السعودیة الدولة

ضریبة 
 الدخل 

2015 100 … … … 14.83 
2016 100 … … … 15.52 
2017 100 11 57 … 17.55 
2018 100 63 60 … 16.78 
2019 100 59 66 … 36.61 
2020 100 56 69 … 17.03 

 ضریبة
 الشركات

2015 100 … … … … 
2016 100 … … … … 
2017 100 8 92 … … 
2018 100 66 88 … … 
2019 100 59 90 … … 
2020 100 57 97 … … 

الرسوم  
 الجمركیة

2015 100 … … … 14.41 
2016 100 … … … 14.68 
2017 100 … … … 16.31 
2018 100 … … … 15.2 
2019 100 … … … 33.74 
2020 100 … … … 15.58 

 … … … … … 2015ضریبة 
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 رمص ات مارإلا مغربال األردن * * السعودیة الدولة
 … … … … … 2016 المبیعات 

2017 … 24 … … … 
2018 … 60 … … … 
2019 … 58 … … … 
2020 … 55 … … … 

ضریبة 
القیمة 

 ة فمضاال

 … … … … لم تطبق  2015
 … … … … لم تطبق  2016
 … … 94 … لم تطبق  2017
2018 100 … 94 100 … 
2019 100 … 93 100 … 
2020 100 … 96 100 … 

        ل.لنصف األوحتى ا 2020 عامبیانات  *

   في الدول العربیة".منة التحصیل الضریبي ). "استبیان دراسة رق2021در: صندوق النقد العربي، (المص

ً ث   لى صعید صنع السیاساتت علتوصیاالصة والخا: امنا
وأسـفرت عـن الحیـاة، تحوالت الرقمیة غیر المسبوقة التي یشھدھا العـالم علـى كافـة منـاحي أثرت ال

كمـا انعكسـت كـذلك علـى آلیـات عمـل وأداء .  نتاجیة والتنافسـیةد اإل صعی  ى قیق مكاسب كبیرة علتح
العدیـد   ، اتجھـتةالرقمیلھذه التحوالت  العامة.  امتداداً  صادیة الكلیة ومن بینھا المالیة  السیاسات االقت
العامـة  راداتیـاإل تطـویر آلیـات أكثـر كفـاءة لجمـع إلى رقمنـة المالیـة العامـة بھـدف  من الحكومات  

 بما یُحقق أھداف السیاسة المالیة.  ةاعت بذلك أن تحقق وفورات مالیة كبیرواستط ،اھقوإنفا
أد أبرز  كأحد  الضرائب  أھمیة  االقتصرغم  السیاسة  اإل وات  تشیر  الكلیة،  إلى ضعف  حصاءات  ادیة 

ادات الضریبیة  یرنسبة اإل   تتعد  على مستوى الدول العربیة كمجموعة، حیث لم  اإلیرادات الضریبیة
مالم  ي ف  10 اإلجمالي ائة  المحلي  الناتج  عام    ن  مع  )6(   2020في  بالقیاس  منخفضة  نسبة  وھي   ،

یرادات الضریبیة یُعزى ضعف اإل   .)7(بنك الدولي وفق بیانات ال  مائةفي ال  15المتوسط العالمي البالغ  
تبلغ ف اضعةتوالضریبي التي سجلت مستویات م   كفاءة التحصیلفي جانب منھ إلى انخفاض     ي نسبیاً 

المائة  54توسط  الم العربیة  في  الدول  مستوى  م)8( على  العوامل  من  عدد  یعكس  ما  وھو  بینھا  ،  ن 
   لجھاز الضریبي.ة، وانخفاض كفاءة امحدودیة القاعدة الضریبی

التھـرب ومحاربـة  توسیع القاعدة الضریبیة،  على صعید  التحصیل الضریبي دوراً مھماً  تلعب رقمنة  
والتحصـیل من خـالل التحـول للـنظم اإللكترونیـة لالمتثـال  بي  الضریاء  د، وزیادة كفاءة األ ي یبالضر

 الرواتب، مدفوعات ولح وفوریة دقیقة ماتمعلو جمعمن  الحكومات  تُمكن    صبحتأالتي  ،  الضریبي 
بمــا یــوفر صــورة كاملــة عــن االســتحقاقات  وحركــة مبیعــات الســلع والخــدمات لشــركات،وأربــاح ا

لتحصــیل الفــوري للضــرائب ومــن ا، بــل ضــریبیةال راداتإلیــا وقعــات دقیقــة لمســتويوتالضــریبیة 
 إلكترونیاً.

 
 نات االقتصادیة". ). "قاعدة البیا2021النقد العربي، (صندوق   6

7 WB, (2020). “The World Development Indicators”. 
قد العربي، سلسلة دراسات اقتصادیة، العدد  ). "كفاءة التحصیل الضریبي في الدول العربیة"، صندوق الن2019القادر، (رق عبد طا 8
 . 25)، ص 52(
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عدة أصـعدة خـالل   على   یبي الضر  لیل العربیة تقدماً جیداً في إطار رقمنة التحصأحرز عدد من الدو
ة، فیمـا بیالضـریبالنظم  قدیمة العھدالسیما الدول العربیة ذات االقتصادات المتنوعة   ات السابقةالسنو

ات طیة في تبني ھذه النظم السیما في أعقاب توجھھا إلى تبني إصالحول العربیة النفبدأت مؤخراً الد
التراجع المسجل فـي   في أعقابالتي نفذتھا  مالي  ال  نضباطال لتنویع اإلیرادات العامة في إطار برامج ا

ئب خاصـة الضـریبة راض الضـفـر، وشرعت بمقتضـاھا فـي  2014األسعار العالمیة للنفط في عام  
 یمة المضافة.على الق

طـوات االسـتباقیة التـي مـن عـدد مـن اإلجـراءات والخالدول العربیة خالل السنوات الماضیة    نفذت
اد موعة من األسس والتدابیر قبـل اعتمـمجصیل الضریبي، ذلك بما یشمل  نة التحھید لرقممتھا الشأن

 :بما یشمل نظام رقمنة التحصیل الضریبي 
  .لكتروني من التحصیل المادي للتحصیل اإل  القانوني الداعم للتحول اروضع اإلط -
م یسـمح بـدع ابي بمـملیـة مـن عملیـة التحصـیل الضـریإعادة ھندسة اإلجراءات الخاصة بكـل ع -

سیط اإلجـراءات وزیـادة تحقیق ھدفاً أساسیاً یتمثل في تب  ل للتحصیل الرقمي وبما یستھدفالتحو
 .بي مستویات كفاءة التحصیل الضری

 یبي للمكلفین ضریبیاً ونظم للفوترة اإللكترونیة.تبني نظم للتسجیل الضر -
 .لكترونیةإل داءات اریح واأل اصرونیة الضروریة لتلقي ومعالجة التتوفیر النظم والمنصات االلكت -
 لیات التحصیل اإللكتروني للضرائب.ما یتالءم مع آر البشري وتأھیلھ ببناء قدرات الكاد -
 رقمنة التحصیل الضریبي. نحو التحولندة قمیة لمسار عفدأنظمة تطویر  -

 الضـریبي واجھـت الـدول العربیـة بعـض  رقمنة الـنظم اإللكترونیـة للتحصـیلالتحول نحو  في إطار  
لـدول العربیـة حدیثـة القدرات البشریة السـیما فـي ا  أھمھا الحاجة إلى تعزیز وبناءكان من    لتحدیاتا

لمطلوبة في األطر القانونیة ومحدودیة دیات ترتبط بالتعدیالت اتحى  العھد بالنظم الضریبیة، إضافة إل
ت لتحـدیا عض الدولب ل في بعض الدول، عالوة على مواجھةالموارد المالیة الالزمة لدعم ھذا التحو

 عات رقمنة التحصیل الضریبي.تي أثرت على مراحل إنجاز مشروال 19-ناتجة عن جائحة كوفید

مات اإللكترونیة للمكلفین ضـریبیاً، فـي إطـار لبدء بتقدیم عدد من الخدباة  شرع عدد من الدول العربی
 تسـجیلل بمـا یشـم  ي بذات صلة بمنظومـة األداء الضـری  الترقمنة التحصیل الضریبي في عدة مجا

ً المكلفین ضریب  وتعدیل بیانات والـدفع اإللكترونـي، وتحمیـل وإرسـال یة الضریب، وتقدیم اإلقرارات یا
الضرائب، إضـافة إلـى تقـدیم طلـب الحصـول علـى   على براءة الذمة، وبیان  ولحصالمعلومات، وال

 لضریبي. ا إلقرار وطلب التقسیط وتفعیل الرقموتعدیل ا ،الضریبي  االستردادخدمات 

األردن واإلمــارات والســعودیة حالیــاً فــي كــل مــن، ترونــي لكنظــام االســترداد الضــریبي اإل تــوفر ت
. ھـذا مصر والكویـتللضرائب في كل من وجد حالیا نظام لالسترداد اإللكتروني ی  ، بینما ال والمغرب

كننـة ند استكمال تطبیق الملبلدین عا  د اإللكتروني في كالالبدء في تطبیق نظام االسترداومن المتوقع  
 .2021اإللكتروني خالل عام بي الكاملة للنظام الضری

ب ضـرائسـیما فیمـا یتعلـق بال ي اإللكترونـي  یبتسـتند رقمنـة نظـم التحصـیل الضـرمن جانب آخـر،  
تعمـل ي  رونیـة التـلكتللفـوترة اإل على وجـود نظـم  )  القیمة المضافةالمبیعات، وتي  ضریب(الستھالك  ا

لمنـتج بھـدف الحصـول علـى ا التـي تمـت  اإلنتاجیـةوالعملیـات  لمراحـل  كافة ا  بینبط  یسیر الرت  على 
 ردناأل ام الفـوترة اإللكترونیـة فـي كـل مـن نظـ علـى تبنـي یجـري العمـل ر،  إلطـافـي ھـذا ا.  النھائي 

ً یوجد ف، مصرفي أما  .  عودیةالسو  واإلمارات لـة حیـث تـم فـي المرح، لكترونیـةلفـوترة اإل لنظام  حالیا
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یجـري العمـل فـي ، فیمـا اإللكترونیـةلمنظومة الفـاتورة    ل التجریبي شركة بالتشغی  134ام  إلز  ولى أل ا
نظمـة أتقـوم  مـن جھـة أخـرى،    .  إضـافیةشـركة    340یة  لشـموإطار المرحلة الثانیة من النظام على  

المعلومــات الخاصــة التحصــیل الضــریبي اإللكترونــي علــى الحفــظ اآلمــن للبیانــات وضــمان ســریة 
ً بالمكلفین ضریبی لنفاذ إلـى االنظمـة ذات الصـلة مـن صالحیات اطي للبیانات وتأمین  االحتیاوالنسخ    ا

ة لالسترداد الالزملكتروني والقیام باالختبارات یبي اإل لضرداخل وخارج الجھات المعنیة بالتحصیل ا
 یانات الخاصة بالمكلفین ضریبیاً.الدوري للبیانات. إضافة إلى تبني آلیات للتحدیث الدوري للب

 ،شمل توسیع القاعـدة الضـریبیةن المكاسب بما یفي تحقیق العدید مضریبي  یل الة التحصاھم رقمنست
االقتصاد غیـر الرسـمي فـي دمج وي، یات االمتثال الضریبتوادة مسوزی  ،تھرب الضریبي حة الومكاف

 تحصیل الضـریبي بمـا یقلـل العـبء علـى ل وتبسیط إجراءات السھی، وتالمنظومة الرسمیة لالقتصاد
 .خرىھا من المكاسب األ یدعم انتاجیتھا، إلى جانب غیرعمال وؤسسات األ م

ین ادة نسـب االلتـزام للمكلفـزیـو  اءة التحصـیلادة التحصـیل الضـریبي ورفـع كفـعد زی، تُ األردنفي  
لضـریبیة ا اعـدةلقا لـى توسـیعإ أدتالتـي  من أھم مكاسب رقمنة التحصیل الضریبي  رضا المكلفین  و

 تبنـي  فـي حصـیل الضـریبي رقمنـة التت ، فقـد سـاھمتإلمـارااأمـا فـي   ادات الضریبیة.وزیادة اإلیر
یانـات ئب وجمـع البا یتعلـق بالضـراالمـدفوعات فیمـفاءة وفعالیة في مراقبة االمتثال وأكثر كأسالیب  

الضـریبي تحصـیل  ال  ةقمنـمكنـت ر  ،مـن جانـب آخـر  .قییم مدى نجاح النظام الضریبي تذات الصلة ل
دام تقنیـة البیانـات الكبیـرة فـي واسـتخوعیة الضریبیة المختلفة  من التحدیث اآلني لبیانات األ   المغرب

ل ومحاربة التھـرب زیادة مستویات االمتثابما یُمكن من  یبي  ل البیانات ذات الصلة باألداء الضرتحلی
الضـریبیة بنسـبة تقـدر   وعیـةال ا  ضعزیادة الحصیلة الضریبیة لـبت كذلك على  . كما ساعدي الضریب

خر، مكنـت رقمنـة التحصـیل الضـریبي من جانب آ  .2018و  2016على    ینبفي المائة ما    14بنحو  
االقتصـاد منظومـة  التدریجي للقطاع غیـر الرسـمي فـي    عربیة مثل مصر والسعودیة من الدمج  لدو

 اتالتعامـل مـع شـركرھا  وبمقد  لم یعد  ةیبالھیئات الضریجمیع الشركات المسجلة لدى  مي كون  الرس
 .أخرى غیر مسجلة

اإلمـارات فـي زیـادة أخـرى تمثلـت فـي  ي مكاسـب  ق، كان لرقمنـة التحصـیل الضـریبإضافة لما سب
ذات ع األنظمـة األخـرى مـل الضـریبي اإللكترونـي ا بین نظم التحصیوالتكامل مندماج  مستویات اال 

غـرب علـى الرقمیـة. كمـا سـاعدت الم  الھویـةونظم  رك  امإدارات الجصلة على مستوى الدولة مثل  ال
لقیـام بمھـام ذات وتوجیھھا ل  مادي الكالسیكي تحصیل الرد البشریة المكلفة سابقا بالالموا  شارانتعادة  إ

. كمـا سـاھمت فـي مصـر فـي ارياإلجبـالتحصیل  الضریبي، وراقبة التصاریح  كمأكبر    قیمة مضافة
عـالوة علـى تحسـن یبي، المجتمـع الضـر ارضـت زیادة مسـتویایة، وبییادة مستویات العدالة الضرز

راءات جـلیـل عـدد اإل نتیجـة تقائب افعي الضـربـدلـق مارسة األعمـال فیمـا یتعممركز مصر بمؤشر  
 .المتبعة

 ت لتقیــیم أداء نظــم التحصــیلالُمتضــمنة فــي الدراســة مجموعــة مــن المؤشــراالــدول العربیــة  تتبنــ
ات الضـریبیة الرقمیـة إلـى إجمـالي الخـدمات الخدمنسبة    أھمھامل من  شتالضریبي اإللكتروني التي  

ً بیة المُ اإلقرارات الضریونیاً  المحصلة إلكتروالضریبیة  ادات  وحصة اإلیر إلى إجمـالي   قدمة إلكترونیا
بالنسبة للـدول حدیثـة  اأم .ظم الضریبیةنلعھد بالبالنسبة للدول قدیمة االحصیلة الضریبیة  ت واإلقرارا

عــة مــن ایــة فتتبنــى مجموضــریبي مــن البدلتحصـیل التبنــت رقمنــة االتــي بــالنظم الضــریبیة و دالعھـ
معالجتھـا،  تكاوى التـي تمـنسـبة الشـیة، وبالضـریزمن إنجاز المعامالت  مؤشرات األداء تتمثل في 

  رى ذات الصلة.من المؤشرات األخ وعددفسارات ة األنظمة في الرد على االستودق
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ص بعـض التوصـیات علـى خالسـتیمكـن اسة،  في الدرانة  ول العربیة المتضمدلتجارب اإلى  ستناداً  ا
 لنحو التالي:لیات صنع السیاسات وذلك على اصعید عم

بي بناء على دراسة الفجوات كامل وتدریجي لرقمنة نظم التحصیل الضرینھج مت  أھمیة تبني  -
ح لمسـتھدفات ضـایق لفجوات االمتثال بھدف وضع تصـور وتحلیل الدقالائمة والضریبیة الق

ھـذا التحـول   ي تطبیـقج فـرد، والتـكل دولة على حـدهفي  منة التحصیل الضریبي  رق  عملیة
مـة جـھ كـل مرحلـة بمـا یُمكـن مـن تبنـي التـدابیر الالزطبیعة التحدیات التي توااستشراف  و

 لمواجھتھا.

الدولـة   ىمیة على مسـتوالرقمیة وباقي األنظمة  نظمة الضریبیة الرقأھمیة التكامل ما بین األ  -
ھم فـي بمـا یسـاونـي  ، والـدفع اإللكترمارك وأنظمـة الھویـات الرقمیـةمة الجأنظومن أھمھا  

ً   سھولة تسجیل ظمة نفق المعلومات ما بین تلك األ  وضمان سالسة تدبیانات المكلفین ضریبیا
 مستویات االمتثال.ي ویضمن زیادة بما یعزز عملیة تحلیل األداء الضریب

خطــیط والتنفیــذ لرقمنــة التحصــیل لتة امعنیــة فــي مرحلــت الاھــضــرورة إشــراك كافــة الج -
تقنیـة شـركات الت والشراكات مع من المختصین من ھذه الجھاعمل  الضریبي ووجود فرق  
 ة ھذه النظم.تطبیق لرقمنصور واضح وقابل للوالقطاع المالي لوضع ت

جـة ومعال  تارشـاف الثغـالـدوري ألداء نظـم التحصـیل اإللكترونـي بھـدف اكتأھمیة التقییم   -
 .ءلقائمة استناداً إلى آلیة واضحة لقیاس رضا العمالت االتحدیا

ندة جھود السلطات الضـریبیة مساأنھا  شة كأحد اآللیات التي من  تبني نظم الفوترة اإللكترونی -
ً تدریجیي في المنظومة الرسمیة دمج االقتصاد غیر الرسمدة الضریبیة وقاعتوسیع الل  .ا

لتحول الرقمي لنظم التحصیل الضریبي من خالل ة لاعملبنیة التقنیة الدا  التركیز على تطویر -
فـراد الھویـة الرقمیـة لأل  نظم  ، وكذلك التحول نحوةرقمنة أنظمة المدفوعات الوطنیوتطویر  

 والشركات.

ال وادر البشریة العاملة في مجـوالكین  اء قدرات العاملوبنل المستمر على تطویر  یة العمأھم -
بمـا یسـاعد علـى   أو التقنیةالمجاالت الضریبیة  بیتعلق  فیما  لضریبي سواء  ا  رقمنة التحصیل

دیــدة المرتبطــة بــالثورة یــات الجتــي تتیحھــا التقنلفادة القصــوى مــن فــرص التطــویر ااالســت
 التـي تسـاھم فـي الصـطناعي  یانات الكبیرة والذكاء اھمھا تقنیات البالصناعیة الرابعة ومن أ

 .ي بمستویات التحصیل واالمتثال الضریزیادة 

 ضـریبي باالسـتفادة مـنرقمنـة التحصـیل النظم  لالزمة للتطـویر المسـتمر لـارد اتوفیر المو -
 قنیات.حدث التلضمان مواكبتھا المستمرة أل متحققة جراء ھذا التحول المالیة ال الوفورات

نظم التحصـیل اإللكتروني وحمایة البیانات الخاصة ب ضمان أعلى مستویات من أمن الفضاء -
لتفاعـل ة ھذه النظم وضمان أكبر قدر مـن ازیادة موثوقی  ھم في اروني بما یستكالضریبي اإلل

 الضریبي.وااللتزام 

لضـریبي بھـدف ة فیما یتعلق برقمنـة نظـم التحصـیل االتنسیق ما بین الدول العربیتعاون وال -
تھـرب واالزدواج معلومات الضریبیة بما یساعد على تجنـب التبادل الخبرات والتجارب وال

 الضریبي.
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