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 تقديم 

وأسـفرت عـن  ،الحيـاةحي علـى كافـة منـاالتحوالت الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العـالم  أثرت  

قـة أداء يعـادة تشـكيل طرإ ا في رهودة من خالل التنافسيعلى صعيد اإلنتاجية وة  يركباسب  تحقيق مك

اء السياســات مــل وأداعـات اإلنتاجيــة والخدميـة، كمــا انعكســت كـذلا علــى آليـات عمــن القط ديـدالع

 مـن ، اتجهـت العديـدالرقميـةت وال .  امتـداداً لهـذه التحـالماليـةالسياسـة االقتصادية الكلية ومن بينهـا  

 ،نفاقهـامـة وإالعا داتيـرااإل كفاءة لجمع  أكثرت ايتطوير آللعامة بهدف إلى رقمنة المالية ات  ماكوحال

 سة المالية. أهداف السيابما يُحقق  ةواستطاعت بذلا أن تحقق وفورات مالية كبير

أ كأحد  الضرائب  أهمية  السياسبرز  رغم  الكل  ةأدوات  إلى ضعف  ير اإلحصاءتش  ية،االقتصادية  ات 

ية  بي رادات الضرينسبة اإل   تتعد  لمحيث    ،على مستوى الدول العربية كمجموعة  يةضريبالت  داراياإل 

اإلجمالي   10 المحلي  الناتج  من  المائة  عام    في  وهي  (1) 2020في  م ،  مع  نسبة  بالقياس  نخفضة 

يبية رضات الى ضعف اإليرادعزيُ   .(2)ولي وفق بيانات البنا الد  في المائة  15المتوسط العالمي البالغ  

ً  ةاضعومتتويات  سم   سجلتالتي    ي بالضري   كفاءة التحصيلاض  نخفاإلى  ه  نم  نبجافي   تبلغ في    نسبيا

المائة  54توسط  الم العربيةعلى    في  الدول  م(3) مستوى  وهو  اليعك ا  ،  من  عدد  منس    بينها   عوامل 

   .ضريبي الجهاز المحدودية القاعدة الضريبية، وانخفاض كفاءة 

أن   الناجعة  العالمية  التجارب  الضريبي  تشير  التحصيل  توسيع    دوراً تلعب  رقمنة  على صعيد  مهماً 

من خالل  بشكل عام  كفاءة األداء الضريبي    لضريبي، وزيادةتهرب اومحاربة ال  ة الضريبية،دالقاع

أصبحت التي  الضريبي،  والتحصيل  لالمتثال  اإللكترونية  للنظم  جمع    التحول  من  الحكومات  تُمكن 

مبيعات وحركة  الشركات،  وأرباح  الرواتب،  مدفوعات  حول  وفورية  دقيقة  السلع   معلومات 

بما ك  والخدمات  صورة  ايوفر  عن  دق املة  وتوقعات  الضريبية  اإليرادات الستحقاقات  لمستوي  يقة 

 إلكترونياً.  لبعضهاالتحصيل الفوري والضريبية، بل 

أن    هذا  في  إلى  التقديرات  تشير  اإللكتروني  السياق،  والدفع  التحصيل  لعمليات    جانبي   على التحول 

بما    تقدر  وفورات اقتصادية  ققي تح  في   ساعديُ أن  ن  مكت العامة( يُ ت والنفقا )اإليراداة  العامالموازنة  

ً   اإلجمالي   المحلي   الناتج  من  األقل  على   المائة  في   1.1إلى    0.8  اوح بينيتر  ،في الدول النامية  سنويا

 اذإ  المستوى  اهذ  االقتصادية  المكاسب  تتجاوز  قد.  (4) دوالر  مليار  320  إلى   220  يتراوح بين  ما  يأ

  قمنة ر  تأد  المثال،  سبيل  على ف  لمباشر لرقمنة هذه النظم.ر اوغيلمباشر  ا  األثر  في االعتبار  خذاأل   تم

أقل من عام واحد  الهند  في   الضريبية  دةالقاع  في   المائة  في   50  بنسبة  زيادة  إلى ائب  الضر   مما   في 

 .(5) العامة اإليرادات من  المزيد توليد على  ساعد

هذه   تأتي  سبق،  ما  على  اهتمام صند راسالدبناًء  إطار  في  الع  وقة  بدراسةالنقد  دور  و  ربي  تحليل 

التحول الرقمي في زيادة مستويات كفاءة السياسة المالية، وتستند إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من  

نفطية   منها  ثالثة  دول عربية  في ست  المالية  وزارات  والكويت،  ي  هوقبل  والسعودية،  اإلمارات، 

 
 ية". دا نات االقتص(. "قاعدة البيا2021لنقد العربي، )وق اصند  1

2 WB, (2020). “The World Development Indicators”. 
ادية، العدد  قتصدراسات ا ريبي في الدول العربية"، صندوق النقد العربي، سلسلة(. "كفاءة التحصيل 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. 



6 
 

والمغربغي  ثةوثال  األردن، ومصر  تشمل  نفطية  يُمكن  ،  ر  التعرف  بما  ات  على جوانب ومقوممن 

 نجاح رقمنة التحصيل الضريبي في هذه الدول، والمكاسب االقتصادية جراء هذا التحول. 

التحصيي  الريريب ،  العام لرقمنة ارطوتناقش ال  لمقدمة،بخالف ادراسة من ثمانية أجزاء لاتتكون  

، رة وغيير المباشيرةمباشيالريراب  الة  مستويات رقمنينظام التحصي  الرريب ، وومراح  رقمنة  

نظيم رقمنية  جراء    المتحققةالمكاس   و  ،ةفوترة اللكترونيوال  ،لرراب السداد اللكترون  لنظام   و

 ،دم المحقق ف  هذا الطارلصلة بقياس التقات اات ذؤشرالمبعض  ، عالوة على    الرريب  حصيالت

 عيد صنع السياسات.ى صلع اتتنتاجواالسفيما تنته  الدراسة ف  الجزء األخير بعرض للخالصة 

 لضريبي رقمنة التحصيل الالعام إلطار ا: أوالً 

ً بية  العر  الدولعدد من    أحرز ل خـال  صـعدةعدة أ  على   التحصيل الضريبي   ةرقمن  إطارفي    جيداً   تقدما

فيمـا  ،الضـريبيةبالنظم  قديمة العهدة االقتصادات المتنوع  السيما الدول العربية ذات  السنوات السابقة

ت السيما في أعقاب توجهها إلى تبني إصالحافي تبني هذه النظم  ربية النفطية  راً الدول العؤخم  بدأت

فـي سجل  ملع اراجفي أعقاب التتها  نفذ  التي مج االنضباط المالي  طار براعامة في إات اليرادلتنويع اإل 

ة يباصـة الضـرخ  فـرض الضـرائب، وشرعت بمقتضـاها فـي  2014ي عام  األسعار العالمية للنفط ف

 على القيمة المضافة.

 حصـيلرقمنـة نظـم التلـى  ت عمـن أوائـل الـدول العربيـة التـي عملـ  األردن  ، تعتبـري هـذا اإلطـارف

ً المبيعات تقو  خلدبة الئرة ضريسجلت دا  حيث  ،2005عام    ي ف  يبي الضر يم عـدد مـن دقتي  فجيداً    دما

صــدار إ، وراراتاإلقــوتقــديم  فــين،بمــا يشــمل تســجيل المكل ،لكترونــي إل بشــك الضــريبية الخــدمات

ــعا ــة راتاالش ــي، ومتابع ــال، والتحصــيل اإللكترون ــكاوالضــريبي، و االمتث ــديم الش ــيطو، ىتق  تقس

  . الضرائب

بعـد اعتمـاد القـوانين   2017  عـام  م الضـريبي فـي نهايـةنظـاال  طبيـقء تتـم بـد  ، فقـداإلمارات  في أما  

 ،ةائيــنتقة اال طبيــق الضــريببعــد إقــرار ت ت، التــي جــاءاالتحاديــة بالرييراب  ت الخاصــةوالتشــريعا

نـة غالبيـة قمبر خـالل هـذه الفتـرةائب  ريـة للضـاالتحاديئـة  قامـت الهكمـا    ،وضريبة القيمة المضـافة

بما ضافة إلى تحديث أنظمتها  نها التحصيل الضريبي إضم  ومني الضرائب،  بدافع  خدمات الخاصةال

 . لةذات الص ةالضريبي اتالتشريع يتوافق مع

هيدف   ياقفي  سيلهيبية العامية للزكياة واليدخ   اتطوير اسيتراتيجية  ب  يةالسعود  بدأت،  العام  تف  ذا

 ا  ت نظامي . كما طورالرريب  واالمتثا صي   تحال  عملياتءة  فاكزيادة  ف   يتمث   أساس     استراتيجي 

وتحسيين بشيك  كبيير عليى رقمنية  التركييز  ا   لييحايجير   فيميا  ،  بتقنية المعلوميات والتحليي   خاصا  

 .يبية بشك  خاصت الرراءاجرعام وال  شك ة بءات الهيبإجرا

جـراءات وبـاقي اإل   ةة الضـريبينـة اإلداررقمل  الكويت فـي    ةات المعنيـتسـعى الجهـمن جانـب آخـر،  

خـالل عـام   نجـازهإ  قـعومـن المتوارة الضـريبية  وير اإلدتطـقيد التنفيـذ لمشروع  في إطار  ريبية  الض

2024. 

ضوء الرؤية االستراتيجية التـي   في   صيل الضريبي حتال  رقمنةلل  عملية التطبيق الكام  تتم  مصر  في 

 قـراراتلل فيـذاً ( تن2019-2016) لإلصـالح االقتصـادي  ج الوطني البرنام  تم اإلعالن عنها في إطار

يـة ريبية الجمركة والضـلحكوميـالماليـة بشـأن تحصـيل كافـة المسـتحقات ا رةوزان عـصـدرت    التي 

 ة. لكترونيبالوسائل اإل 
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 نطـابع المـادي عـلة اإزالـفـي  2010في عام  رائبللضة العامة عت المديريرش فقد ،مغربل ا أما في 

، قبـل أن تقـوم كةشرلكل  التصاريح واألداءات الضريبية بشكل تدريجي حسب أهمية رقم المعامالت

لـا، إضـافة إلـى ذ. لمهنيـينشمل كافة الملزمين انظم التحصيل الضريبي اإللكتروني لي بتوسيع نطاق

ألداء االلكتروني ليشمل يم اتعم  بهدف  الضريبية  ةنت الرقممجهودا  ضرائبمة للعاللمديرية ات اواصل

 .الرسوم الحكوميةو ات،السيارلسنوية على ى، من أبرزها: الضريبة الخصوصية اأخرات عدة خدم

الريريب  ف  إطيار رقمنية التحصيي     لتقدم المحرزالجدو  التال  مدى ا  يلخصوء ما سبق،  ر  ف  

 .لدو  العربيةا منق ف  عدد بطالم

 ( 1رقم )جدول 

 في الدول العربية الضريبي التحصيل التقدم الُمحقق على صعيد رقمنة  مستوى

 

 زة اتمم جيدة جدا  جيدة  ها ت يدافي ب الدولة 

 ✓    ت را ااإلم

   ✓  ن األرد 

    ✓ الكوي  

 ✓    السعودية 

  ✓   ر صم

 ✓    غرب الم

 لتحصيل الضريبي في الدول العربية".سة رقمنة ااستبيان درا(. "2021، )يبالمصدر: صندوق النقد العر

 يل الضريبي صنة التحقملرطوات السابقة الخ

والخطيوات   راءاتجيال عيدد مين  تنفييذ  لعم  على  اب    السنوات الماريةالخالدو  العربية    شرعت

األسيس  مجموعية مينم  شيي، ذلك بميا لرريب  ة التحصي  اتمهيد لرقمنلاالت  من شأنها    االستباقية

 :بما يشم  نظام رقمنة التحصي  الرريب   لتدابير قب  اعتمادوا

  .ن  لكترول د  للتحصي  اون  الداعم للتحو  من التحصي  الماار القانورع الط -

 بيدعمميا يسيم  عمليية مين عمليية التحصيي  الريريب  بالخاصة بكي  إعادة هندسة الجراءات   -

يط الجيراءات وزييادة سيا  يتمث  ف  تبسهدفا  أسادف تحقيق  تهسيوبما      للتحصي  الرقم  حوالت

 .ب  لتحصي  الرريمستويات كفاءة ا

 .ا  نيلكتروإي  واألداءات ارتصالتلق  ومعالجة ورية لة الررلكترونيتوفير النظم والمنصات اال  -

  .ت التحصي  اللكترون  للررابياآلمع  يتالءمه بما وتأهيلالبشر   الكادرقدرات بناء  -

ة دنع رقمية لمسيافد  وجود أنظمة ظم التحصي  اللكترون  للررابتستلزم رقمنة ن،  آخرمن جان   

قـات طاب لكتروني من خاللدفع اإل لا ةتطوير منظوم تم ، ثاعلى سبي  الم ماراتاإل. فف   هذا التحو 

ذه المنظومـة هـ  كمـا يـدعم  .وآلية الخصم المباشـر  ،األخرىنية  اقات االئتملبطااو  ،تروني إللكالدرهم ا

ي علـى غـرار مـا هـو دد من الدول المتضمنة في الدراسة ألنظمة قومية للدفع اإللكترونأيضاً تبني ع

  .مصرو ،لسعودية، وا األردنمطبق في 

مثـل   بيـةبعـ  الـدول العر  هـتاتجيل الضـريبي، حيـث  ا التحـول وجـود نظـم للتسـجهذ  مزستليكما  

ً وترإلككلفين ضريبياً  تسجيل المإلى    اإلمارات ل مسـجل ضـريبي رقـم حسـاب خـاص منح كذلا ب  ،نيا
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، حيـث يقـوم المسـجل بسـداد (GIBAN)  مسمى تحت  به  يتكون من رقم التسجيل الضريبي الخاص  

ب إلـى حسـاترونيـاً إلكلـغ ويل هـذه المبتح على الرقم الخاص به، ويتم  قةتحسالم  راماتوالغ  بةريالض

 ضرائب مباشرة. لالهيئة االتحادية ل

صحاب العالقة واستشراف ل الضريبي التعاون والتنسيق مع كافة ألتحصيية رقمنة املع  تتطلبكذلا  

نــة ة فــي رقممــخدقــي الومشــاركة متل اتاألنظمــة والتقيــيم الــدوري لهــذه الخــدم مــن هــذهبــاتهم متطل

الحاسـب، وخطـوط   جهـزةأوالكـادر البشـري،    تأهيـل  لـى إة، إضـافة  بنيـة التحتيـلئة ا، وتهيالتحصيل

 وحماية البيانات. من الفضاء اإللكتروني أن ضماآليات ير فتواالتصال، و

لرقمنـة التحصـيل   ةلكترونية" أحد الركـائز األساسـييعتبر اعتماد "نظام الفاتورة اإل من جهة أخرى،  

 تعـد  ، حيـثة(يعـات والقيمـة المضـاف)ضرائب المب  كهالائب االستضريما يتعلق بفا  سيمال الضريبي  

 ةخاضـعللسـلع والخـدمات  توريـد    اتة عمليأيه  سجل فيني يُ لكتروإمستند  بمثابة    لكترونيةرة اإل الفاتو

مراحـل الفـي  بةيرلضـا وتحصـيل ورد فرضى علضريبية جهات البما يساعد ال  الهيوتفاص  للضريبة

  د السلعة او الخدمة.يرتول المختلفة

 رقمنة التحصيل الضريبي  يات لداعم لعمل ا  نيالقانوطار اإل

 لتـي ا ريعات المصاحبةالتشسن و حزمة من القوانين  وضع  يبي ضرل الحصيالترقمنة  عملية    تستدعي 

ين الجهات المعنية  تمك  دفبه  وفق أطر محددة  تروني لتحصيل اإللكليات رقمنة امعتنظم   أن  من شأنها

زامـات القانونيـة ومـا ة بصورة سليمة من جهة، وتوضح اإللتييجوأهدافها اإلسترات تهاطبيق خطمن ت

 ين ضريبياً من جهة أخرى.لفمكت على المامن التزاستتبعها ي

تحاديـة للضـرائب مـنح الهيئـة اال ، تُ تاإلمتارا فـي   ةيـلاحة الإلجرائيـبموجب التشريعات الضريبية واف

ً ،  بيةالضـري  المدفوعاتتندات وسداد  سة تقديم الميم عمليصالحية تنظ بقيانون اتحياد  لمرسـوم ل  وفقـا

( لسـنة 52) مقـرار مجلـس الـوزراء رقـو ،ريافةيمية المفي  شيأن ريريبة الق 2017لسنة   (8رقم )

في شـأن ضـريبة القيمـة  2017( لسنة 8رسوم بقانون اتحادي رقم )فيذية للمة التنالالئحبشأن    2017

ً يبضر يلزم المكلفين ذيلا، لمضافةا من  يئة.هسداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الب يا

سـلطة بموجـب هـذه ال  تحاديـة للضـرائبيحق للهيئـة اال سابق  الم  المرسوبورد    ووفقا لما  ،ب آخرجان

  لا.ذرورة ت الضتى ما اقتضحالما ومة، تنظيم عمليات الرقمنة واعتمادها التقديري

مـن  كـليبي التحصـيل الضـر ذات الصـلة برقمنـة ديالتعـالقـوانين والت تفقد تضمن، وي الك  في ا  أم

مرسـوم ضـريبة الـدخل ب والقـانون الخـاص، 2014 عـامفـي المعامالت اإللكترونيـة الصـادر  نون  اق

 . 2008 الصادر في عام ريزاوال من خالل القرار الذي تم تعديله 1955 معا ي فالصادر 

 بائون الضـرى قـانالداعم لعمليات رقمنة التحصيل الضـريبي علـلقانوني  اإلطار اتمل  ، يشمصرفي  

لا ذكـ، و2016  عـامالصـادر فـي  ة  مـة المضـافى القيالضـريبة علـقـانون  ، و2005  مالصادر في عا

أقرت المدونة العامـة   فقد،  المغربي  فأما    .2020و  2018  ي في عام  الصادرةارات وزارة المالية  رق

 169  بينما تم إقرار األداء االلكتروني عبـر المـادة  155ة  عبر الماد  ني روااللكتريح  التص،  للضرائب

 من نفس المدونة.

 لضريبي التحصيل ا نة رقميات لداعم لعمل ا  المؤسسيطار اإل

ي يـأتالتـي    ،ةالدولـ  تنسيق ما بين كافة الجهات المعنية فـي لية رقمنة التحصيل الضريبي المزم عتستل

والهيئـة  ،عربيـة المتضـمنةالـدول المعظم في  ضرائبهيئات ال  في ممثلةً لمالية زارات اوعلى رأسها  

ً ة في إطار هذه اتشمل الجهات الفاعلة. كما سعوديفي الدخل  والالعامة للزكاة    هـات الجلمنظومة أيضـا

. كمـا ردناألفـي كمـا هـو الحـال ة يادالقتصاد الرقمي والرمثل وزارة احول الرقمي  عن التة  المسؤول

ً يضأ  ل المنظومةتشتم ، وشـركات التقنيـة التـي البنوك وشركات الدفع اإللكتروني وسع  وعلى نطاق أ  ا

https://u.ae/-/media/Information-and-services/Finance-and-Investment/Ar-VATDecreeLawNo8of2017.ashx
https://u.ae/-/media/Information-and-services/Finance-and-Investment/Ar-VATDecreeLawNo8of2017.ashx
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، مصتر  ي فـ  هـو الحـالا  كممانحة الدولية  هات البع  الجإعادة هندسة اإلجراءات وتختص بعمليات  

 (.2جدول رقم )

 ( 2جدول رقم )

 رقمنة التحصيل الضريبي   تنظيمالجهات المسؤولة عن 

 ها  نمل بك  طالمنا والدور
 الدولة  الجهة  دور لا

اد الرقمي  صقت وزارة اال    .اءات ذات العالقةستشارات التقنية والفنية وطرح العطم االدي تق

 يادةالرو

 ردناأل

ضريبة  رة دائ   –وزارة المالية  الضريبي.  خاصة بالتحصيلال برامجالاعداد وتشغيل 

  الدخل والمبيعات

فع كات الد ك وشروبن ال .ةرئ دالل هاويلحت والمالية  دفعات استالم ال

  يلكترون اإل

وتحص إدارة  إلى  للضرائب  االتحادية  الهيئة  اختصاص  يل  يمتد 

والغرامات المرتبطة،  التحادية  الضرائب ا ل  عمليات تحصي وتنفيذ  

الضريبي ورقمنة  ويشمل ذلا إعداد العمليات الخاصة بالتحصيل  

   مليات.هذه الع

 رات ماإلا  بئ للضراتحادية الهيئة اال

الضجراءااإلة  دسن ه  ةدعاإ ات  والرئيسريبية  باإلضافة  ة  لفرعية 

  .إلى أعمال ميكنة النظم الضريبية

Ernst &young 

E. Finance 

IBM& SAB  

 مصر

مشروع   التجارية    ( دونجل)تطبيق  التعامالت  بحصر  يقوم  الذي 

امتا  من والمستهلكجر  مراقبة    ني لتجزئة  في  يساهم  تسجيل  مما 

 . افةمضال قيمةال ىعلية ريب الض صالت لمتحا

يابانية المنحة الوالمالية   ةراوز

 اتحاد الغرف التجارية و

 الكويت  وزارة المالية   تروني.لكالضريبي اإل ص بمشروع التحصيلوضع التصور الخا

 المغرب  المديرية العامة للرراب   .المترتبة عنهاتلقي االقرارات االلكترونية واألداءات 

 للمملكة  الخزينة العامة  . رونيةاإللكت  يةريب الر األداءات 

 ربية".لعفي الدول ا تحصيل الضريبياسة رقمنة ال(. "استبيان در2021المصدر: صندوق النقد العربي، )

 اتالمتطلبـ إقـرارلضـريبي قمنـة التحصـيل ات المعنيـة بريتم في إطار صالحيات كل جهة من الجها

ً  كلفينبـالماصـة لخوا  يبي لضـرل احصـيالتفي إطار رقمنة  التنظيمية   ي فـف. الضـرائبعي داف/ضـريبيا

يـة التسـجيل رمديولفـين،  كمال  دماتمديرية خ  المتطلبات التنظيمية الخاصة بكل منار  إقرتم    ،األردن

 .ونيةاإللكترمحطة وال مركز االتصال،والحكومة اإللكترونية،  وقسمواإلعفاء الضريبي، 

ً تم احراز تقدمفقد  ،  ماراتاإلفي  أما   الهيئـة عملت  حيث    ،ضريبي لامنة التحصيل  رقتعلق بفيما ي  اً جيد  ا

لتـي الخـدمات ا  رقمنـة معظـمل  الالزمـةنظيميـة  على وضـع جميـع المتطلبـات الترائب  تحادية للضاال 

ودافعي ، هيئة االتحادية للضرائبن الت بين من إجراء معظم التعامالك  مالت ضمان ذلا بهدفتقدمها، 

يئـة اله ا تسـعى بتهـا. كمـالت ومراقمذه التعاة هعزيز كفاءتهم في  يساا  مم،  ني الضرائب بشكل الكترو

في هذا اإلطار قامـت . ئبارالضن رقمنة لكترونية بهدف تحسيا اإل خدماتهبشكل مستمر إلى مراجعة  

، ضـريبيةاإلقـرارات ال، والضـريبي  يلالتسـجات خـدمبمتطلبـات التنظيميـة الخاصـة الهيئة بـققرار ال

الضـريبية ذات الصـلة خـدمات  الرونـي، واإللكت  عفدمات الـد، وخـينلمسـجلا  غيراسترداد الضريبة لو

 .بالسلع االنتقائية

مـا يشـمل بالتحصيل الضـريبي  ية في إطار رقمنةنظيمطلبات التمتمن العدد    إقرار،  صرمكما تم في  

 فـي   أمـاده سـنوياً.  داسـ  مم يـتديم الخـدمات نظيـر رسـوتق  ،يةرات الضريبومة اإلقراظمن  ي فالتسجيل  

ً الخاصــة بــالمكلفين  التنظيميــةأبــرز المتطلبــات  تمثلــت ،لمغتتربا  فــي  التســجيلوجــوب  فــي  ضــريبيا

من ستفادة  ال امن    بهدف تمكينهم  لمديرية العامة للضرائبل  ونيةاإللكتر  في النظمنية  الخدمات االلكترو

  .برائلضة لا من قبل المديرية العامن تم اطالقهمياللت رونيينألداء االلكتت التصريح واخدما
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 الضريبي صيل رقمنة التحفي إطار  بلدافعي الضرائ مقدمة ل ا كترونية إلل الخدمات ا 

ً م  ددم عبتقدي  بالبدءالعربية    دولال  عدد من  شرع  ، فـي إطـار ن الخدمات اإللكترونية للمكلفين ضـريبيا

 .ذات صلة بمنظومة األداء الضريبي  مجاالت ي في عدةل الضريبقمنة التحصير

ل لـدافعي الضـرائب فـي إطـار رقمنـة التحصـينيـة  مـن الخـدمات اإللكترود  عدقديم  ت  يتم،  األردنفي  

ً فين ضـريبمكلال  بيانات  وتعديل  بتسجيل  المتمثلة، والضريبي  والـدفع الضـريبية    تاراقـر، وتقـديم اإل يا

لـى إضافة إ، ئباالضر، وبيان ةمات، والحصول على براءة الذمتروني، وتحميل وإرسال المعلوكلاإل 

وتعديل اإلقرار وطلب التقسيط وتفعيل الـرقم   ،الضريبي   االستردادعلى خدمات    لالحصو  لبم طتقدي

 لضريبي. ا

لتحصـيل إطـار رقمنـة الـدافعي الضـرائب فـي  اإللكترونيـةت ماد من الخدإطالق عد تم اإلماراتفي  

 :ذلا بما يشمل( 2020-2017) الفترة لخال الضريبي 

يميية المرييافة ين لرييريبة القع  الخارييي  تسييجيعييدوت المتمثليية فيي  تسييجي  ،ي خييدمات التسييج -

ي  ، وتسيجينغاء تسيجي  الخاريعالرريبى، وإلدار شهادات التسجي  وإص ،ريبة االنتقابيةالرو

ة الريريبية، لوكي  الرريب  والوكا، إرافة إلى تسجي  الةوعات الرريبيجي  المجمدي  تسوتع

 . نلشحووكالء ا

ة والرييريبة فامرييال قيمييةرييريبة الات رارم إقييديتقيي وتشييم ، رييريبيةخييدمات القييرارات ال -

قلهيا ون  االنتقابيية  ج واسيتيراد وتخيزين السيلعغ الهيبة عن انتاصريحات لبالم تقدي، وتقابيةاالنت

أخطياء في    ةأييعين      عكية والريابعة، والتصيري  الطيوهالال  عبين المناطق المحددة وعن السل

 للمسجلين.  ةيابقالنتريبة اأو الر المرافةة قيمرريبة ال وطل  استرداد ،الرريبيةلقرارات  ا

فة مين قبي  اسيترداد ريريبة القيمية المريا وتتريمنين، جليبة لغير المسد الرراسترداخدمات   -

من قب  المرافة ة يمرريبة القاسترداد  إرافة إلى    ،م، ومواطن  الدولة عند تشييد منازلهلسياحا

 الحكومات األجنبية والدبلوماسيين.

بيية، ودفيع الغراميات ريبة االنتقاالمريافة والري  دفيع ريريبة القيمية ف ةثلممتلا  ،عفخدمات الد -

رريبة إلى دفع ناطق المحددة، إرافة ملريب  واالري  ث  تسجي  الوكالدارية، ورسوم الهيبة م

 ين عند االستيراد. لغير المسجل ة االنتقابيةوالرريبلمرافة القيمة ا

غ ومنتجاتيه   ميورد  التبيتسيجي  وتعيدي  تسيجيم   شيي  مياب،  ةخدمات متعلقية بالسيلع االنتقابيي -

ع السيل  ض قابمية أسيعارراألغيابيية  وتسيجي  السيلع االنتقألغراض الطوابع الرريبية الرقميية،  

 ة.االنتقابي

دعم، وطلبيات توريي  للمسياب  ز اليمركيت لت استفسياراقديم طلبيا، وتشم  تالخدمات الدارية -

ات يم المقترحيميدخالت، وتقيدتجزبة ريريبة الات  وطلب  ة،ريادل االمعقدة، وطلبات االستثناءات  

 نظر. ، وطلبات إعادة الوالشكاوى

تحصـيل إطـار رقمنـة ال  فـي   للمكلفين ضريبياً،  رونيةكتلدمات اإل الخمن  دد  ، يتم تقديم عالسعودية  في 

 ادســد" ي اإللكترونــ امنظــال خــاللالضـريبية مــن  الزكويــة تلتزامــاال افــوترة شــمل بمــا ي ،الضـريبي 

 و االفـرا  عـن الضـمانييل ال )طلـب التسـمـن خـال  لمقدمةة انكيمانات البإدارة الضو  "،لمدفوعاتل

ر د الميســدالســا، و(ةالزكوية/الضــريبي تزاماتلات/اال المــدفوع)ســجل لومــات لمعلالوحــة و، البنكــي(

 )خطة التقسيط(. (ية/الضريبيةزكوال لتزاماتلال)
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 صيل الضـريبي ر رقمنة التحطائب في إالضرا  لدافعي قدمة  المُ ة  الخدمات اإللكتروني  تشمل،  مصرفي  

، عـالوة يبي لضـرعن وضـع الملفـات اعالم اإللكتروني  ست، واال اإللكترونيةيبية  اإلقرارات الضر  في 

 .مستحقةللضرائب ال روني على الدفع اإللكت

مـن لين ماتعـلما  مكـنتُ   رونيـةفير خدمـة إلكتتـوب  ويت الكمت اإلدارة الضريبية فـي  قا  خر،من جانب آ

عبـر البوابـة   أنواعهـاتلـف  بمخالضـريبية  الشـهادات  تقـديم طلـب إلصـدار  مـن  ن  والمسـجلي  لفينالمك

 . لماليةع وزارة الكترونية لموقاإل 

فـي   يل الضـريبي الخدمات اإللكترونية المقدمة لدافعي الضرائب في إطـار رقمنـة التحصـل  متشما  يف

 :ما يلي  ،المغرب

  .رة الرريبيةإلداعة لة التابلكترونينصة ال الم ى لع الحصو  على حسا  رريب  خاص -

 يبيا ،لمكلفيين ريرب  امن قصرح بها الم   الرريبيةالقرارات لورعية    كترون  التحقق الل  خدمة -

والريراب  التي  ليم ييتم  ،اداؤهياالريراب  التي  تيم مين  التحقيق اللكتروني  خدمة إلى    إرافة

 .تسويتها بعد

 .كترونيةمنصة الخدمات االل برع ةريبيرات اللمستندابق وان الوثعة ممجمو اصدارمكانية إ -

نيية نيية والقانوقالفيرق الت  مين خيال   االلتان يتم توفيرهمارة  لدعم واالستشاخدمات  االستفادة من   -

 .الرريبية دارةالتابعة لإل

  ونياإللكترضريبي ال  االسترداد

 الستتعوديةوارات واإلمتتردن ألا  كــل مــن، فــي حاليــاً لكترونــي نظــام االســترداد الضــريبي اإل يتــوفر 

هـذا  .والكويت  مصر كل من في للضرائب ني إللكترواداد لالسترنظام حاليا ال يوجد   بينما،  ربلمغوا 

عنـد  دينالبلـ إللكتروني فـي كـالنظام االسترداد اتطبيق  في    ءالبدفرة  المتوالمعلومات    ويتوقع بحسب

 .2021 عامخالل  تروني كملة للنظام الضريبي اإللكالا المكننةال تطبيق استكم

 الطلـبتقـديم    ناألردفـي  ثال  على سبيل الممن  تضفت  للضرائب  ي اإللكترونسترداد  ال آلية اعلق بفيما يت

 للمكلـف  البنكـي   حسـابالى  مبلغ الـرد الضـريبي إلـتحويل  والطلب  تدقيق  بع ذلا  ثم يتومن    لكترونياإ

 ً  سـترداد ضـريبةبـات اجـة طلمعالب  ةلمتعلقـاعـدد مـن الخطـوات    ضمنفتت  ،اإلماراتفي    أما  .ضريبيا

ة هـذا اجعـومرينـة،  يبية معفترة ضرالضريبي لسجل لإلقرار  تقديم المتبدأ بمة المضافة للمسجلين  القي

ً   رصيداً تبين أن هناك  ا  ر فقذإلقراا فيقـوم مـن الهيئـة،  ة  يبرالض  مسجل استردادنوي الرار ويباإلق  دائنا

  .(E-services)ني ولكترئة اإل ى موقع الهيلعتمد عم  نموذطلب استرداد من خالل بتقديم 

ناء ومعالجته ب لبفحص الطم ، ويتيةاإللكترون دا، يتم استالم الطلب عبر صفحة طلبات االستردكذلا

ية فـواتير ضـريب)  اددسـترالمستندات الداعمة لطلب اال ع  ميق جيتم إرفا  المتبعة، كما  اإلجراءاتعلى  

افة ، إضـصـدير إن وجـدالت  ثباتات، وإالمخرجخالت وة المدت والمخرجات، وكشف ضريبمدخاللل

 فق عليهـا،يات المواعملب تحت اللطدر  الثم ين  ومن  ،ية( وتتم الموافقة المبدئإلى شهادة حساب بنكي 

  ة.يبرالض ومن ثم رددارات المعنية اإل  نفع مة الدعمليعلى كما تتم الموافقة 

مات عـن طريـق بوابـة الخـد الستعودية فـي  الضـريبي  االسـترداد تقـديم يـتم طلـب ،طـارذات اإل فـي 

 ، ويـتملوالـدخ  للزكـاة  هيئة العامةلامن قبل  التدقيق  و  كلفين، ويخضع الطلب للمراجعةاإللكترونية للم

اسـترداد  المغتربفـي بينمـا يـتم  ة(.فيمصر والةل )حني من خالروكتال  كلبش  بلغ االستردادصرف م
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يـق رن ط)عـ كن رئـيسو شـراء مسـة لبنـاء أصصخبالنسبة لفوائد القروض المالضريبة على الدخل  

 .يمة المضافةلقى اعل يبةالضرسداد إضافة إلى  البنا(؛

   (بئا رلضا  دافعيضريبياً )مكلفين  ل ا بيانات يث حد وتصوصية خ وضمانحفظ ات آلي

ية المعلومـات ي اإللكتروني علـى الحفـظ اآلمـن للبيانـات وضـمان سـرالضريبنظمة التحصيل  أتقوم  

ً لفيالخاصة بالمك نظمـة ذات ذ إلـى األ صـالحيات النفـاأمين  لبيانـات وتـالحتيـاطي لوالنسخ ا  ن ضريبيا

االختبــارات القيــام بو ي اإللكترونــي لتحصــيل الضــريبالصــلة مــن داخــل وخــار  الجهــات المعنيــة با

للبيانـات الخاصـة آليـات للتحـديث الـدوري  إضـافة إلـى تبنـي    ،لـدوري للبيانـاتالالزمة لالسـترداد ا

ً يبضر لفينبالمك  .يا

ً لإالبيانـات  ويـتم تحويـلاحـدة فقـط،  وضريبية  مديرية    ضريبياً ف  المكليتبع  ،  ناألرد  ي ف إلـى  كترونيـا

 وأ هاعـديلتو البيانـاتدخـال إ، ثم يقوم بتسجيل جميع الحركات مـن  تمالولع على المعدقق محدد يطمُ 

الهيئة طلب تما اتهم، كانيب يثئل نصية للمكلفين لتحدسار ل إرسالات من خاللبيانا يثيتم تحد. اهحذف

 نات عند تقديم الخدمات للمكلف.بياال ثتحديمن المكلفين ضريبياً 

ضمان   فبهدلبيانات  لالنسخ االحتياطي    يةملئب على عاية للضررص الهيئة االتحادتح،  ماراتاإلفي  

خ سـنب حتفـاظال ا، حيث يتم بئراافعي الضد اناتا بيبما فيه  يئةانات الهليمة لبيوجود نسخ احتياطية س

ى أشـرطة نسـخ كمـا يـتم تصـدير هـذه البيانـات إلـ  ،ظـام الضـرائبات نبيانـلقواعـد    ةيوميتياطية  اح

. مـنين المخـولين فـي الهيئـة وتخزينهـا فـي مكـان آقبـل المـوظف  تياطية خارجية مشفرة ونقلها مناح

 ةبتجرفحص ويتم    ، كماسنة  15رجية لمدة تصل إلى  ة الخاحتياطيسخ اال ة النيين صالحيكذلا، يتم تع

 هري وعشوائي. ات بشكل شانبيالد داراست

 ملـفال  اب اوالحسـ  تحـديثعلـى    النظـام اإللكترونـي   يعمـل،  اتنـما يتعلق بعمليـة تحـديث البيافي  أما

ية أد اسد دعنث حدما يُ ك .عليهضريبي الخاص بكل مسجل ضريبي عند نشوء االلتزامات الضريبية ال

ئـة يهلا أنظمـةبط االلكترونـي بـين ربنـاء علـى الـعليـه الُمسـتحقة ة  مقابل االلتزامـات الضـريبي  بالغم

يحـق   مـالخـاص بـه، كالضـريبي ا  علـى الحسـاب  بياناتهث  تحديعلى  درة  للمسجل القالسداد.    وأنظمة

 فــي  الموجــودةعــة البيانــات جل، إضــافة إلــى مراجمســطلــب تحــديث أو تأكيــد البيانــات مــن الللهيئــة 

ر غيـ  يانـات المسـجلينن النظـام ببيـر مـاسـتخرا  تقر  ما سبق، يتم  على ة. عالوة  يبيلضرسابات الحا

تحـديث طلـب  لو  ل البريـد اإللكترونـي معهـم مـن خـال  لتواصـليـتم ا  حدثة بشكل دوري، ومـن ثـملمُ ا

 . بياناتال

للزكـاة ئـة العامـة  هيال  تطبـق  لكترونياً، كماإات  حفظ وتخزين البيان  عوديةالسفي  يتم    ،ذات اإلطار  في 

دخل والـ ئـة العامـة للزكـاةتـرتبط انظمـة الهي    ت.انـاالبي  وسـريةأمـن  ن  عاليـة لضـما  ريمعـايدخل  وال

صـحة بيانـات المكلفـين ي ضـمان  ا يساهم فعالقة، ممالت  ذا  حكوميةالجهات  ال  د مننياً مع عدلكتروإ

 .كل دوريها بشتحديثو

 (KITASم نظـا لضريبياً من خـال حفظ البيانات الخاصة بالمكلفين كوي ل ا  يتم في  في نفس السياق،

ً  لتـزاال بينما ،  Excel)و بيانـات مـن واقـع المسـتندات تحـديث المـا يـتم في، المسـتندات تحفـظ ورقيـا

 .اهقتدقيين بعد كلفمن قبل المورقياً المقدمة 

ً كلفـالمعلى جميـع    فيستوجب  ،رمص  فيما يتعلق بآلية تحديث البيانات في  تحـديث بيانـاتهم   ين ضـريبيا

 ً  . ةلمراسل، عنوان االقانوني  يانعنوان المنشأة، الكل مثألساسية ا خاصة البياناتو دوريا
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انـات خـزين بيوتظ فـت لحبمجموعة مـن اإلجـراءا المغربفي  المديرية العامة للضرائب  متقو،  كذلا

 ً  ذلا بما يشمل:  بشكل آمن وسري المكلفين ضريبيا

ــة - ــز  حماي ــاتمرك ــرمدير معلوم ــة الض ــاللائب ي ــن خ ــاري" م ــدار ن لكافــة  (Firewall) "ج

أجهـزة الحاسـب   حمايـةة إلـى  . إضـافريةداخل أو خار  المديمن    ءواس  المتعاملينستخدمين والم

ث حيبلية مع تجزئة الشبكة الداخ  ،آخر  "جدار ناري"  خالل  المتعاملين منالتي تضم بيانات    اآللي 

ل واصـخص لهـا. ويمـر التالمـرسيب رف الحواالبيانات إال من طمنع الوصول لحواسيب قواعد يُ 

بطريقـة التطبيقـات  هـذه  ، وتعمـل  بيقـاتخـاص بالتط  "نـاريجـدار  "عبـر  سب آلي  ة حاأجهزمع  

الموسـعة للمديريـة الداخليـة  أو عبر الشـبكة  ،ينللمتعاملبالنسبة    شبكة اإلنترنتمشفرة سواء عبر  

 .نبالنسبة للموظفي

 ميع فقياط الريعن نشيفة عيوات المسي  الكاستعانة بأدال بالحاس  اآلل   زة األجهالعداد اآلمن   -

 .ةر قويت مروة بكلمااألصلي ات المرورتغيير كلماستمرار 

ب  السماح اري  المستخدمين قإنشاء نظام للتحكم ف  الوصو  إلى البيانات بهدف التحقق من تص -

 الثية عناصيرإليى البيانيات مين ث ن نظيام اليتحكم في  الوصيو كوتيت. لهم بالوصو  إلى البيانا

 .ة التتبعوإمكاني ،خيصوالتر ،المصادقةتشم  

أولي  عليى أقيراص صيلبة ثيم عليى شيرابط   ينبير تخيزرق مختلفة وذليك عنات بطالبيا  تخزين -

بشك  متزامن ف  مركز بيانات    اتنالبيا ك بنسخ  وم المديرية  افترارية وشرابط خارجية. كما تق

 .احتياط  بمدينة أخرى

 ط غير طبيع  كميانشا أ ة ومعالج بكةالش اقبة نشاطأدوات لمر  ديرية العامة للررابالم  ن  تبت -

المعلوميات  مين أجي   مينؤقتة من شركات مختصة في  األ دقيق مليات تبطل  عمتقوم المديرية  

 .احهت والقيام بإصالاكتشاف الثغرا

ضـمان صـحة مر علـى  بشـكل مسـت  المغـربفـي    ئبرالضـلامـة  تعمل المديريـة العمن جهة أخرى،  

ً الخاصة بالم البيانات  :اللخ منحديثها وت كلفين ضريبيا

 .غير المكتملة وتعببة البيانات، الرريبية بياناتلا اعدةف  قنات بياال تحديثة لتبن  آلية دوري -

 البيانيياتتم إدخالهييا فيي  قاعييدة البيانييات التيي  ييي مكيين ميين رييبط نوعيييةورييع وتحديييد قواعييد ت   -

 .يةاألساس البيانات ضة بعتعبب مث  وجو الرريبية 

ى لعمي  عليبشيك  غيير صيحي  وا  تعببتهيالك الت  تيم  ت  عنوالكشف  ات  بيانن صحة الالتحقق م -

 .متى أمكن ذلكبطريقة إلكترونية  تهالجمعا

 ،ء أو بعض المنصيات الرسيميةبعض الشركاعليها من    الحصو   الت  تم  البياناتاالعتماد على   -

ية صيخلشا البيانيات  وطن  لتصيحيالين ميلأل عاميةة الات المديرييقاعيدة بياني) على سبي  المثا 

للتأكيد مين صيحة   للشركاتلموحد  ريف االتع  منصةولتعريف،  نية لالوط  البطاقاتفرة على  المتو

 .تماع ...(ن االجلوطن  للرمابالصندوق ا التسجي ورقم  ،تجار السج  ال

كأسياس تخطييط للة يلسيامالمندوبية اصادية الصادر عن  اعتماد التصنيف المغرب  لألنشطة االقت -

 ية.عة للرريبة المهنالخارهنية الم طةشنالبحة األ  لتقنين

   التحصيل الضريبينظم رقمنة في إطار  ملينالمتعا  رضا  مستوىقياس 

عـن تلقـي المتعـاملين  رضـا ري لمسـتوياتالقيـاس الـدوية على ، تحرص الدول العربخرآن جانب  م

 تروني خدمات التحصيل الضريبي اإللك
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رضـا   ىمـد  اسيـقؤشـر لم  لمـن خـالل عليهـا  صـحي  لتـي دمة ا، يستطيع المكلف تقييم الخدنراألفي  

الــنظم ء العمــقيــاس رضــا  ربــة مميــزة عربيــاً علــى صــعيدتج اإلمتتارات كمــا تتــوفر لــدى. ءالعمــال

دة قياس مدى سعا  على ،  ماراتاإل في  تعتمد آلية عمل النظام الرقمي  يبي.  الضرونية للتحصيل  اإللكتر

وري المتعـاملين بشـكل د ئاتع فذهني مصف  ت عد جلساعقو  ،خدمةلى الد الحصول علين بعلمتعاما

 ئبراتحاديـة للضـالهيئـة اال   وأنظمـة  أسـاليبرضاهم حـول    ومدى  ئهمارآمالحظاتهم و  للوقوف على 

 . ملعام أي 7منية ال تتجاوز ة وحلها خالل فترة زدكاوى المقدمة كل على حلتعامل مع الش، واطبقةالم

ة الخـدمات الخدمـة وخاصـة قنـام  ديقـات تقنـور  عب  للخدماتالسري  متسوق  إلى إجراء تقييم ال  إضافة

عـدد وجود مؤشـر    من خاللرها  بالمعلومات ونش  عاملينقنوات تزويد المتكفاءة    ، وقياسرونيةاإللكت

ومـات مـن لصول المتعاملين على المع، وقياس فاعلية قنوات نشر وححيحة والخاطئةصلات االمعلوم

وة علـى عقـد عـال  .ائرين للمعلومـاتلزوا  دمينلمستخا  وعدد  لمنشورةا  اتعلوموالمخالل عدد األدلة  

حـددة التـي تمثـل قطاعـات م من الشركات ة التي تتضمن عددتشارياالس  اللجانة مع  اجتماعات دوري

 . تجربة المستخدم لجة التحديات وتسهيل وتحسينات ومعاالمرئي ألخذ

المتعـاملين   اضـمـدى ر  ستقـي  قميـةردخل، أدوات  لـتطبق الهيئة العامـة للزكـاة وا،  يةودالسعفي  أما  

نظـام حتى اآلن   الكوي ي وفر فال يتفيما  و التقليدية.ألكترونية اإل واًء عبر قنواتها ت المقدمة سللخدما

 ال ، في ذات السياقيل الضريبي. حصضمن نظام رقمنة الترضا المتعاملين  مدىس خاص بقيا رقمي 

ً وجد  ي لكترونيـة إل ا لبوابـةتتـيح اا نمبي، مصرفي ن متعامليال س مدى رضانظام رقمي خاص بقيا  حاليا

كــز خدمــة اص بمرل الــرقم الخــلكترونــي أو مــن خــالل عبــر البريــد اإل تواصــرائب الضــال صــلحةلم

 تفسارات. لمساعدة واالسبهدف تقديم ا نالممولي

 إجـراءمن خالل  ام رقمنة التحصيل الضريبي  نظن  مين ضالمتعامل  قياس مدى رضام  يت  ،المغرب  في 

، إضـافة قدمة لهـممُ لرقمية الالخدمة ا  لجودةوتقييمهم  رائب  دافعي الضلالعام    ستطالع الرأيات ادراس

حـول المتعاملين    ءوآرا  بال تعليقاتتقاسبب  ة للضرائية العامل الخاص بالمديركز االتصامر  قيام  إلى 

 .المقدمة جودة الخدمة الرقمية

 ة يلمستقبل ؤى ا والرضريبي تحصيل ال التحديات التي واجه  عملية رقمنة ال 

ت واجهـت الجهـا التحـديات التـي عربية ظهرت بع  نة نظم الدول الرقم  نحوقدماً    في سبيل المضي 

سـواء مـن  حـدياتوز هـذه التبني عدة آليات لتجـاا على تت بدورهعمل  التي ة  المعنية في الدول العربي

تها راتيجياســتر انيهــا فــي إطــاتب خطــطبلية التــي مــن المقائمــة أو الجهــود المســتقخــالل جهودهــا ال

 .لتالي نحو اذلا على ال االرتقاء بهاتمرار في تطوير هذه النظم وسلال ضوعةوالم

 العمـل علـى رفـع مسـتوىفي    لضريبي،صيل ارقمنة التح  في إطارتحديات  أبرز ال  تمثلت  ألردنا في  

ً   فةمعر، وتعزيز  نمكلفيضريبي لللتوعية والتثقيف الا هـذا ، كترونـي ت الدفع اإللياآلب  المكلفين ضريبيا

  .مستمرة لبات العمل بصورةطبناء على مت األنظمةميع ير جتطومعنية على ل الجهات الوتعم

الفعلـي ة لمرحلـة التطبيـق  لويات المحـددإطار األو  ي فة للضرائب  تعمل الهيئة االتحادي  ،ماراتاإلفي  

مـن   دفيـذ عـدعلـى تن  مـلتع. كمـا  2018و  2017إطالقها في عامي    التي   ضريبي لاتحصيل  لا  ةلرقمن

. مـن حسـينهاتالمقدمـة والضـريبية ات في رقمنة جميع الخدم التوسع تهدفالتي تسخطط المستقبلية  لا

مان إجـراء التحسـينات وضـ  ،بدارة الضرائالمرتبطة بق  األساسية  ظمةألنق باالخطط ما يتعلأهم هذه  

دف هـب  يـة،اإللكترونالفـوترة    بيق نظـامنية تطاكة مع التركيز بشكل خاص على دراسة مدى إمقميالر

 . التهرب الضريبي حة لسعي لمكافا إضافة إلى ، يبي التحصيل الضركفاءة زيادة 
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هذا ة في لتطورات التقنياآخر على   واالطالع   ظمتهانأل ر  متر المسهيئة بالتطويانب آخر، تقوم الن جم

 توجــهالار عتبــاال بعــين  اً للبنيــة التحتيــة فــي الدولــة، أخــذ ئمــةمال كثــرأل اودراســة األنظمــة  المجــال

 ،األجنبيـة  ثماراتالسـتا  بوجـذفـاءة  لـى زيـادة الكرات التـي تـؤدي إشأن تبني االبتكـابستراتيجي  اال 

معطيـات   أسـاسئم علـى  نظامها الرقمي الحالي القا  قال مناالنتم  تعتز  كماألعمال.  ارسة امموسهولة  

 . لضريبي تمر للنظام الغايات التطوير المس مة  ئتدامة ومالام أكثر اسحدة إلى نظكل حالة على 

، (2022-2020)  الحاليـة  يجيتهاعلـى تنفيـذ اسـتراتخل  زكاة والدالعامة للئة  يهتعمل ال،  عوديةسال في  

 ينكلفـالمُ جميـع مراحـل   االلتـزام الزكـوي والضـريبي علـى   ترجـاى دن أعلـعلـى ضـما  تركز  التي 

ً   لمكلفـينسـهلة لترونية  كلإخدمات  تقديم  ة إلى  إلضافابضريبياً،    لات االتصـامـن خـالل قنـو  ضـريبيا

خطـط وضـع طريق عن الموضوعة األهداف االستراتيجية ق  قيتح  على   يجري العملكذلا    .لفةمختال

تبني تعمل الهيئة على كما  شكل عام.لخدمات واإلجراءات بنة وأتمتة ابرقم معنيةاتيجية  برامج استرو

قتصـاد الخفـي مـع ت اال عـامالحد مـن تدات والارفجوة الضريبية وزيادة اإليتقليل الل  البرامج الالزمة

 ع نسبة رضا المكلفين.التركيز على رف

تهـا اجراءنـة إبرقم  2019بر  سـبتمشـهر  منـذ    مصـريةائب الالضـر  ةمصـلحقامت    ، فقدصرمفي    أما

مـن بدايـة ذلـا ، بشكل تجريبي  األتمتةة تنفيذ عمليخالل من    يبي التحصيل الضر  يشملا  مب  الضريبية

الضــريبي  التحصــيلعمليــة  بشــأنالراهنــة أبــرز التحــديات  تتمثــل .نيــةروكتة اإللرمشــروع الفــاتو

ص التطـوير فـرل  مثـتت.  سـمي القتصـاد الرفي منظومـة ا  الرسمي االقتصاد غير  دمج    ي ف  اإللكتروني 

ادات شـت وإرامن توجه صاحبهافي تطوير الرقمنة مع ما يلمستجدات العالمية  متابعة ا  ستقبلي في الم

مـة التعـاون االقتصـادي أن الضريبي كاألمم المتحدة ومنظبالشلمهتمة  لية االدو  اتمظصادرة من المن

 . ةوالتنمي

يـة "كويـت ؤربمـا يتوافـق مـع  الحكوميـة    دماتللخ  الرقمي   لولتحل، هناك توجه مستقبلي  الكوي في  

التحصـيل   لشـميبية بمـا  جـراءات الضـريات واإل رقمنـة العمليـ  إطـارهيتم فـي    سوف"  2035جديدة  

نــوات تحقات الضــريبية عــن طريــق القتحصــيل المســ المخطــطمــن حيــث  ي،نــوكتراإللالضــريبي 

فيـذ تن فـي   التـأخرفي  الراهنة  حديات  برز التأ  ثلوتتمهذا    .بوابة اإللكترونيةال  عبرنية المتاحة  اإللكترو

ق يسـبالتنطـة  المرتب  والتحديات  ،19-كوفيد  جائحةالظروف التي فرضتها    بببسية  راتيجخطة االستال

 ت. وماتبادل المعلبفيما يتعلق  لةالص ذات ةالمعني الجهات مع

ً نيثا   التحصيل الضريبية من رق امنظ مراحل :ا

بمـا يشـمل مرحلـة   سـيةاألسا  عـدد مـن المراحـلرونـي  تكعملية التحـول نحـو التحصـيل اإلل  تتضمن

، حصـيل الضـريبي تلنظـام رقمنـة اوثـائق  وبناء  تصميم  مرحلة  لتنفيذ المشروع، و  التخطيط واإلعداد

وذلا كما هـو   كتروني لودة نظام التحصيل الضريبي اإل مرحلة اختبار وتشغيل واختبار جإضافة إلى  

 من الدراسة. موضح في الجزء التالي 

   ل الضريبيالتحصي رقمنة ل  عدادالتخطيط واإل ةمرحل 

ة المنظومـ ريبي مـن أهـم المراحـل فـي إطـاتعتبر مرحلة التخطيط واإلعداد لرقمنة التحصـيل الضـر

هذه  ل. تركزا التحومدى بعيد إمكانية نجاح هذإلى تحدد ي اإللكتروني حيث  الضريب  للتحصيلاملة الك

وعلـى   ،التحصـيل الضـريبي منـة  لمستهدفات القوميـة لرقالخطط االستراتيجية واعداد  إ  المرحلة على 

 تحديـدو  ،ريبي ضلاصة بكافة مراحل التحصيل اقعادة هندسة اإلجراءات الخخاص بوضع التصور ال
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ذا هـمؤسسـية الداعمـة لطـر التنظيميـة والحـوالت فـي األ وطبيعـة الت  ،لهذا التحـول  الزمةات الومالمق

 .ولالتح

يـة الهيئـة رؤ  كترونـي فـي إطـاريبي اإللإلـى التحصـيل الضـر  جـاءت عمليـة التحـول،  تاإلمتارا في  

يبية ظمـة الضـرلألن بالمطلـوطبيعـة التطـوير رف تشـتسالتـي  متوسـطة المـدىادية للضرائب  حاالت

ر استراتيجية تقنية تطويد على  هو ما يساعو  ،رسات الدوليةمماال  المستفادة من  الدروساد إلى  باالستن

 والوقــوف علــى ت المتعــاملين حتياجــالبــي ابمــا يُ  رائبللضــحاديــة ة االتبالهيئــلخاصــة المعلومــات ا

يـات لعملكافـة اإعـداد تطـوير ويـتم  . استناداً إلى ذلـاالتحول مبادرات  تواجهن أن  مكات التي يُ التحدي

متاحـة لتحسـين التـي قـد تكـون   فـرصال  ديحدوتييم مدى الفعالية  زمة، وتقت الضريبية الالجراءاواإل 

 . األداء

مدى انسجامها مـع   والتأكد من  تم تصميم البرامجيلها كما  تحلوبة وبيانات المطلتم جمع ال،  األردنفي  

، الستعوديةفي . الالزمة لهذا التحول جرامبليث ادطوير وتحت ةعمتاب  لى إإضافة  ،  لةذات الصقوانين  ال

دراسـة الوضـع  تضـمنبعـدة خطـوات ت  الضـريبي   لتحصيلالتخطيط واإلعداد لرقمنة الة  مرح  ترم

االجتماعـات وور  العمـل د  قـعو،  اتالممارس  أفضل  البحث في و،  مجاالت التحسينعرفة  ي لماللحا

 طـويرتفة إلـى  إضا،  اتيجيةترسة اال وجهلتحديد ال  خلالعامة للزكاة والد  ي الهيئةلقيادات فالمكثفة مع ا

 .نفيذطر واضحة للتزمنية وأخطة ع وضو، السابقةوامل اًء على العتراتيجية بندرات اسباوم طارإ

وات تتضمن إعـداد ة خطبعد  ريبي ل الضلرقمنة التحصيعداد  ، مرت مرحلة التخطيط واإل الكوي في  

افة إلـى تحديـد متطلبـات إضـ  ات،ءإلجراا  يبي وهندسةضرالاع  طقلة ال، وإعادة هيكخطة استراتيجية

 هذا المجال.  متخصصة في ت شركاتعانة باالسبالنظام الرقمي 

ة فـي مكانـة مركزيـ  المغتربفـي  رائب  امة للضمديرية العالتي تقدمها الرقمنة الخدمات  تكتسي    ذلاك

ً هجـب نرائضـمة للاختارت المديرية العا  حيث  لها االستراتيجي خطة عم ً يجيتـدر  ا لتحصـيل ا  نـةرقمل  ا

نظـام اإلقـرار فـتح ، ليـتم يينونالمععلى األشخاص  المرحلة األولى،    يز في من خالل الترك  بي الضري

تـم تعمـيم ،  2018ت فـي عـام  أالتـي بـد  ثانيـةالمرحلة  في ال  .لفئة المهنيين  يبي ريبي والدفع الضرالض

الرقمنـة تغطـي  ثحيـ، نيذاتيالـص  على فئة األشـخا  نترنتإل اشبكة  عبر    الضريبي واألداء    تصريحال

 ً  .للمنتفعينقدمة ت واإلجراءات المُ دماالخ لك حاليا

بعـ   الدول العربية  ريبي واجهتالض  حصيلإللكترونية للتالنظم افي إطار مرحلة التخطيط لرقمنة  

حديثـة لعربيـة فـي الـدول ا قدرات البشرية السـيماالء  نابعزيز والحاجة إلى ت  مهامن أهكان    تايالتحد

دية لتعديالت المطلوبة في األطر القانونية ومحدو، إضافة إلى تحديات ترتبط بايةلضريبنظم اعهد بالال

 اتديتحـل ولدلع  ااجهة بعلى مول في بع  الدول، عالوة زمة لدعم هذا التحوالموارد المالية الال

 ريبي.ل الضمنة التحصيمشروعات رقثرت على مراحل إنجاز لتي أا 19-ن جائحة كوفيدجة عنات

ئة االتحادية للضرائب قد تم إنشاؤها بالتزامن الهي  وكون،  ماراتاإللحداثة النظام الضريبي في    نظراً ف

 تتمثل أبرز التحـديات القائمـة   الخاصة بتطبيق رقمنة التحصيل الضريبي،  ةنظمة التقنيمع تطبيق األ 

 االتحاديـة  ةئـهيء الليـة إنشـالتقـود عمفـي مجـال الضـرائب  هلـة  ؤالبشرية الم  درالكوار  وافت  في حالياً  

ة عاليـيـز كفـاءة وفلتعز  ات الالزمـةت والتطبيقـألدواافر ا، وتـولجديـدةالضرائب اللضرائب وتطبيق  

  داخل وخـار  المعرفة الضريبيةلى دعم  جة إالحا، إضافة إلى  لضريبي اإللكتروني برامج التحصيل ا

ة يـالتقن  نـاء األنظمـةب  ى بمـا يسـاعد علـة  ور  تدريبية وتوعوي  عقدا التحدي تم  ، ولمواجهة هذالهيئة

 ل. التحصي أنظمةومنها 
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 ،واألنظمـةوانين والتشـريعات ت القـاإلعداد في تعـديالمرحلة التخطيط وتحديات    تثلتم  ،ندرألا ي  ف

، وديـة المـوارد البشـريةومحد  ،الزملـعـدم تـوفر التـدريب ا  إلـى ة  إضاف  ،لماليةاادر  ومحدودية المص

   .حدةالمو وغياب إجراءات العمل

الموضوعة للتحول نحو ت  طواالخ  كتمالعلى اورونا بشكل سلبي  جائحة ك  أثرتفقد  ،  كوي ل ا ي  ف  اأم

ً كما كان مخططبي  رقمنة التحصيل الضري عمـل مـع الور   عـدد مـنعقـد ذا الصدد تـم لها، وفي ه  ا

 . مشروع ات الخاصة بتنفيذ الة وخصوصا طرح الممارسته الجائحهات المعنية للتغلب على ما خلفجال

التخطـيط مرحلـة خـالل  ،مغتربال ب فـي ئامـة للضـراه المديريـة العديات التي تواجـحالت  ديصععلى  

ط ء عـن الـنمتغنااالسـمثلـة فـي المت جيـةالخار تحدياتالبع  ي فتمثلت في لرقمنة التحصيل الضريب

ً لفين ضريبكمال، وتغيير سلوك  لإلقرار الضريبي وأداء الضرائب من قبل المكلفينالقديم   م والتـزامه يا

ساسـية األ  بنيـةة فـي المتمثلالت الداخلية من التحديا وة على عددعال الجديد،ع التصريح والدفبأسلوب  

لتمكينهم من العمـل علـى الموظفين    قدراتوبناء  ها، ومالئمة اإلجراءات والنماذ ،  ينبغي تطبيقالتي  

 . النظام الرقمي الضريبي الجديد

 الضريبي  صيللتحا  رقمنةم نظا بناء وثائق ويم  تصم لةحمر

 تقييم الفجوات ما بـين الـنظمعلى    صيل الضريبي مرحلة تصميم وبناء وثائق ونظام رقمنة التح  تركز

رقمنــة التحصــيل الضــريبي روعات فيــذ مشــنتة ويبي والــنظم اإللكترونيــتحصــيل الضــرتقليديــة لللا

 .ئهاأدامستويات  مييتقالتطبيقات المناسبة واختبارها و راتيمن خالل اخاإللكتروني 

مرحلة    ،ماراتاإل  في ف وثائق  مرت  وبناء  رقمنةتصميم  الض  نظام  خطالتحصيل  بعدة  وات  ريبي 

 :  شملت

 يم. روعات وهندسة التقنية والتصمالمش عما ى أعلف شراال  -

  .ألداءؤشرات احيث النماذج ومد معايير التطبيق من ديتح -

 لتطبيق المحددة. ايير اعبملتزام اال  من الجودة للتحققجعات الخاصة برمان امرلاء راجا -

ة تحادييبية اال الهي  ميع اسيتراتيجية  ا  ومواءمتهيالخاصة باألعميانية  المتطلبات الفة  بمراجع  مالقيا -

  العام.للرراب  ونموذج التشغي  

والتحقيق مين مية  يمية وتصيندسير هظيجهية نتطبيقيات المختلفية مين والتيرابط بيين ال  أوجهفهم   -

 . لهاشموليتها واكتما

  كتما .نامج من حيث االتساق والتغطية واال ميم البرتصة صحالتحقق من  -

 الالزمة.  وإجراءات التواص تحديد المتطلبات  -

 يه. عل التوقيعتعاقد  للعم  الذ  تم نطاق الم التقدي -

  لرمان نجاح المشروع. فير الخبرة الالزمةوت -

 ليات. والعم ة المشاريعاردإمن قب   حددالمنموذج لوفقا ل نجزالم  أسبوعية عن التقدم  ريرتقا متقدي -

عملية  لثغرات في ع الحالي، وتحديد الفجوات واالوضءات توثيق إجراب هذه المرحلةتهتم ، الكوي  في 

مسـتقبلي ال ميعالوة على وضع التصـم  الرائدة في هذا المجال،التحصيل بناء على أفضل الممارسات  

  .القةذات الع ىت األخرهاالجمع الترابط على  تمديع يي الذالرقمللتحصيل 
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بمـا ت،  بعـدة خطـوا  غتربالمحصـيل الضـريبي فـي  وثائق نظام رقمنة الت  مرت مرحلة تصميم وبناء

 ل: يشم

مين خيال  إنشياء نظيام معلوميات مركيز   ةالرريبية المحليالمديريات    تإصالح نظام معلوما -

 حصييي ،الت  ،بالرييريميييع المجيياالت )الوعيياء دافعيي  الرييراب  ويغطيي  ج  وحيييتمحييور 

 .(إلخ... ازعات،منال

ن لكتروني ، واالسيتفادة ميع ال اليدفلتصيري  ولدافع  الريراب  قصيد ا النظام المعلومات    إتاحة -

 .عالدفوشركات البنوك تشم  لشركاء امن شبكة 

 .ريقة تدريجيةطب إلزامية التصري  والدفع اللكترون  تطبيق  -

 دام الخدمات اللكترونية.ستخبا ا  بين رريإلزام المكلفيوالخدمات و ءاتالجرارقمنة جميع  -

ل العربيـة لـدوت اواجهـ  حصـيل الضـريبي تنظام رقمنـة التصميم وبناء وثائق  في سبيل تنفيذ مرحلة  

، هـذه الـنظم  ي كافـة أصـحاب العالقـة فـالنـاجح لنخـراط  اال ضـمان  تمثل أهمهـا فـي    تبع  التحديا

 ر.ا اإلطام في هذله مرستدعم الموتقديم خدمات ال يها،علالمستخدمين وتدريب 

 وتكــوينوتخطــيط  دتحديــفــي  متتاراتاإلفــي المرحلــة هــذه تحــديات تمثلــت ، علــى وجــه الخصــوص

 لم الحلـولفهم المتطلبات وتقدي  القةالعأصحاب    عموالعمل  الالزمة لإلنجاز،  عمل  لوفرق امجموعات  

ال عمول األ ر حلختياامن حيث م إضافة إلى تقديم الدع، القائمةالتقدم المحرز والمخاطر  وتقييمية التقن

، الكويت فـي  لضـرائب.في الهيئـة االتحاديـة لمـوظ لـى إبرات  ل المعرفة والخ، ونقوالتقنيات ونشرها

ً مخطط وفقا لما كانعلى اكتمال الخطوات    وروناجائحة ك  أثرت ً مس اله ا ، وتم في هذا الصـدد عقـد بقا

 . ةيقمالر ريبيةت الضالإلجراء   عمل مكثفة للخرو  بالتصور المستقبلي ور

 :ي فلة ي هذا المرحات القائمة فتمثلت التحدي، المغربفي 

 الجديد؛ام النظام مة الستخدبالمعدات الالز المحليةويد جميع المديريات زت -

ً للمكلفين ضريات قاعدة بيان إنشاء -  .بيا

ً  نقل -  .من األنظمة القديمة إلى النظام الجديد بيانات المكلفين ضريبيا

 ني الجديد؛م اإللكتروال النظالى استعمعين خدممستال دريبت -

ً ت المقالخدمامع استمرارية  لجديدرقمي الاالضريبي م ظانال ى إل التدريجي  االنتقال -  .دمة حاليا

 ضمان جودة األنظمة؛ -

 ضمان سالمة األنظمة بسبب انفتاحها على الشركاء؛ -

ً مساعدة   - ل ركز االتصـامن خالل م  يدالضريبي الرقمي الجد  على استخدام النظام  المكلفين ضريبيا

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

 ي ونرتاإللك ريبي التحصيل الضم نظا واختبار جودة   تشغيلو بار اختحلة رم

ي باقمع  اإللكتروني  التحصيل الضريبي  كامل أنظمة  تبار مدى سالمة وتتنصب هذه المرحلة على اخ

أنظمـة ويبياً،  رتسجيل بيانات المكلفين ض  أنظمةمن أهمها  القة على مستوى الدولة وذات الع  األنظمة

هـذه الـنظم لة يـران توفر خدمات الـدعم والصـيانة الدوإلى ضم  ، إضافةوني رلكتاإل   لدفعا، والجمارك
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ً كلفـالم توعيـةمستويات يادة كما تركز هذه المرحلة على ز  .اختبارات الجودةوتنفيذ    بهـذه ين ضـريبيا

 معها.يجابي لضمان تفاعلهم اإل ألنظمة ا

ت على تطوير بعدة خطوات، اشتمل ماراتاإليبي في يل الضرة التحصنظام رقملة اختبار نمرت مرح

التـي يسـتند   بيانـاتالة  قاعـد  وبنـاء،  فرضـياتعدة  تخدام  ودة باسجلا  العديد من عمليات ضمان  وتنفيذ

لضـمان نجـاح لعربية المتحدة  ا  ماراتاإل   ركزي لدولةف المالمصرمل مع  اوالتنسيق الك  ،إليها النظام

ي باسـتخدام رقـم التسـجيل بي اإللكترونالضري  لتسجيللكتروني بنظام انظام التحصيل اإل   بطة ريعمل

ضـمان لت الجمارك فـي الدولـة  ة مع إداراإجراء االختبار الالزمى  افة إلضإ.  (GIBAN)لضريبي  ا

تطبيق هذه اختبار  جانب  إلى    (،CCIS)المتكامل    لكتروني اإل كي  الجمرظام  النمع  نجاح عملية الربط  

يل ونظـام تسـج  ،قميـةوابع الضريبية الرلطح ونظام ايبة للسيالضرمشغلي نظام رد اظمة من قبل  األن

 بط. ة الرليعم حاجن لسلع االنتقائية لضمانا

ركزت خطوات بعدة    في اإلمارات  تحصيل الضريبي ال  نةمرت مرحلة التشغيل النهائي لنظام رقم  اكم

 عيـةالت التوالخاضـعين للضـريبة مـن خـالل حمـ  والمستهدفين  هوررة مع الجملمشاركة المبكاعلى  

واصـل التة إلـى فاإضـ .ئباراإلرشـادية الخاصـة بـدافعي الضـ لـةداأل تطـوير  عامة بحسب القطاع وال

عـالوة علـى .  جابي م إيور عاتص  خلقوجديدة  ال  علي مع وسائل اإلعالم لتعزيز اعتماد الضرائبالتفا

ً ائب المطبرالتي تعزز من اعتماد الض ف العامالتثقيوضع وتنفيذ حملة التواصل و يعكـس  ماب قة حديثا

رحلة تمثلت ماليات خالل هذه دحعدد من الت اإلمارات تواجهفي هذا اإلطار، . لدولةلبية يجاصورة إ

 :  في 

، وقد تم مواجهة هـذا التحـدي مـن لكترونيةاإل   لضمان تكامل الخدماتالبرمجيات    ترميزمراجعة   -

ة اجعـالجـودة لمرضـمان    نفيـذ عمليـاتوت  الـالزم  رف ثالث إلجـراء االختبـارصيص طتخخالل  

 الترميز.

ت وية لتقـديم خـدمانس  هذا اإلطار اعتماد عقود، حيث تم في  صيانة الخدمات اإللكترونية ودعمها -

 .الدعم والصيانة على أساس سنوي

مصـرف لدفع الـبوابـة بضـريبي حصيل الأنظمة رقمنة التربط ية دعم عمللسيق  تخصيص جهة تن -

 .ضريبي الموحدالم لرقدام اباستخ اإلمارات العربية المتحدة المركزي

دفـع الـدرهم ة  بوابـبضـريبي  أنظمـة رقمنـة التحصـيل الدعم عمليـة ربـط  لتخصيص جهة تنسيق   -

 .تروني اإللك

 مـن خـالل عينـةتروني بالنسـبة لفئـة مالدفع اإللك ةتفعيل عمليعلى مرحلة ال ركزت هذه، المغتربفي  

 فة؛مضـاعلـى القيمـة ال  بالنسبة للضـريبة  كتروني عن طريق االقتطاع البنكي انطالق عملية الدفع اإلل

رى ألخــب ائللضــرا بةنســقتطــاع البنكــي بالعمليــة الــدفع اإللكترونــي عــن طريـق اال نطــاق توسـيع و

الـدفع عبـر   وسـيع نطـاقتو  تسـجيل ...(؛، واجبـات الة على الدخل)الضريبة على الشركات، الضريب

ــى طــرق أخــرى )الوكــاالت االنترنــت ا ــة، إل ــ وحــدات الصــرافلبنكي ي، الخــدمات المصــرفية اآلل

تـدقيق ات  اءجـرت عمليات تشغيل هذه األنظمة على إفيما ركز  يقات الهاتفية، ...(.تطبإللكترونية، الا

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

التـي تـم رقمنـة التحصـيل الضـريبي  صعيدعلى  المحرزمستوى التقدم من الدراسة  يناقش هذا القسم  

والضرائب  ،كات(شرضريبتي الدخل والكل من الضرائب المباشرة )فيما يتعلق بلى  صول إليها عالو

  ت والقيمة المضافة( في الدول المتضمنة في الدراسة.المبيعايبة غير المباشرة )ضر

األجـور،   الضرائب المفروضة  ترونياً في كالتي يتم تحصيلها إلباشرة  ئب المضراال  تتمثل  ،األردنفي  

ــاهموال ــةمس ــي . ات الوطني ــمل الضــرائب ا، الستتعوديةف ــاةلتش ــرة الزك ــد تي ، وضــريبمباش ، خلال

المرتبـات، الضرائب على المباشرة في ضريبة الدخل ) مثل الضرائبأما في مصر، فتتواالستقطاع.  

ثـروة العقاريـة(، يـة والغير التجار  لصناعية والمهنالمفروضة على األنشطة التجارية واضرائب  الو

 بفرض ضرائب مباشرة. إلماراتا  فيما ال تقوم

هم أ األنظمة لتشغيل هذه الالزمة إلى جانب المخصصات المالية  ،المؤهلةبشرية  الكوادر  لار  توفمثل  ي

 ديةالسعوفي  الجهات المعنية واجهت فيما، األردنفي المباشرة ب تبطة برقمنة الضرائالمريات  التحد

أما  .لمكلفينابات اجة حسمعال، وحديثةالنظمة نات من األنظمة القديمة إلى األ البياتحديات ترتبط بنقل  

خدام المـدفوعات اإللكترونيــة تسـال ين ضــريبياً كلفـييـر ثقافـة المفــي تغتحـديات ال، فتتمثـل مصتري فـ

سـتكمال جميـع اى ، إضافة إلـفي هذه المنظومة  ر الرسمي صاد غياالقت  شموليةويف بمميزاتها  لتعراو

 ني.   منظومة الدفع اإللكتروت خارتعامالحل الميكنة لمنع أي مرا

م رسـو لشـركات؛الضـريبة علـى ا  الضـريبة علـى الـدخل؛  ،المباشـرةلضـرائب  ، تشـمل االمغربفي  

 بـرمواجبـات الت المركبات؛ السنوية على  لضريبة الخصوصيةا ن؛على عقود التأمي ومالرس لتسجيل؛ا

عـن   غناءاالسـت  فـي   يات الخارجيـة المتمثلـةعدد مـن التحـد  ي هذا الصدد، توجدف  .ة(دي)الطوابع البري

يح تصـرم بأسـلوب الوالتـزامهكلفـين سـلوك المتغييـر و تصريح ودفع الضـرائب؛األسلوب القديم في  

ة األساسية التـي ينبغـي تطبيقهـا، البني  تحديات الداخلية المتمثلة في   العالوة على بع  والدفع الجديد.

 د.الجدي ين وانخراطهم في النظامظفتكوين الموو ئمة اإلجراءات والنماذ ؛المو

 ائبضـر دنراألي لكترونيـاً فتشـمل فـإغيـر المباشـرة التـي يـتم تحصـيلها    ما فيما يتعلق بالضرائبأ

. والمغترب راتواإلما  ديةوعالسفي لضريبة االنتقائية ضافة واشمل ضريبة القيمة المتفيما  ،  المبيعات

 . يةفة وضريبة الدمغة ورسم التنمضريبة القيمة المضاتشمل ف، مصري ف أما

ة لمباشـرغيـر انـة الضـرائب صـعيد رقمالـدول المتضـمنة علـى ت يات التـي واجهـفيما يتعلق بالتحد

وة علـى ، عـالاإللكترونـي التحصـيل بي ورفـع نسـبة  الضـري  بالتهـركافحـة  مفي    ردناأل  فشملت في 

االنتقائيـة أن الضـريبة بمـا ، واإلمتارات. أمـا فـي  19-ها انتشـار فيـروس كوفيـدفرضـ  تي التحديات ال

لتزامن ذلا بـارى ، فقد جي تم تطبيقهاائب االتحادية التالضر  من اوائلوضريبة القيمة المضافة كانتا  

 عـ يـذ بتنفتـم ذه العمليـات، فقـد بيـق هـتطلحـة لبالنظر إلى الحاجـة المُ ية. ولرقماول لحطبيق المع ت

إيجـاد العمـل حاليـاً علـى    ، فيمـا يجـريى حدةعلى أساس معطيات كل حالة عل  رونيةت اإللكتدماالخ

اك آخر، كان هنـجانب  من    .التطوير المستمر ألنظمة التحصيل الضريبي   لغاياتحلول أكثر استدامة  

إلـى كـان يـؤدي   ممـا،  اإللكترونـي   قنوات الـدفعب  ئبالضراافعي  ية الكاملة لدالدرا  مديتمثل في عتحد  

إلى تأهيل   ثقيفية، إضافةدوات تونة  ضريبي  لقد ور  عمم عت  السياق،  ذاتوريد الضريبة. في هأخر  ت

ي عين فـاضـسـاعدة الخومالهيئة إلعطاء المعلومـات ذات الصـلة ال لدى  صكز االتمختصين في مرال

 . الضريبية ستحقاتداد المس
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 يـرصـعيد رقمنـة الضـرائب المباشـرة وغ  م المحقق علـى التقدمت الدراسة بتقييم  من جانب آخر، اهت

ذلـا الضريبي  تحصيل  نة الإلطار العام لرقم في امتضمنةً أساسية    دابعامستوى خمسة  المباشرة على  

 على النحو التالي:

ً يتم تحصيلها إلكترورائب التي بالض صةعلومات الخاالقوانين والمتوفير  .1  نيا

ربيـة علـى تـوفير كافـة حول نحو رقمنة التحصيل الضـريبي تحـرص الـدول العسبيل التفي  

ً إرة وغيـر المباشـرة التـي يـتم تحصـيلها  لومات الخاصة بالضرائب المباشمعال بمـا   لكترونيـا

ــة األداء الضــريبي  ــين عملي ــى المكلف ــوفيشــمل و، يســهل عل ــة المت ــة المعلومــات ير كاف تعلق

ً الالزمة إلنجاز المعامالت الضـريبية    راحل والخطوات والمستنداتالمب فـي هـذا   .إلكترونيـا

لخاصـة بـالقوانين والمعلومـات الخاصـة ا  تقوم الدول العربية الست بتوفير البيانـات  اإلطار،

لجهـات ع االل مواقـرة وغير المباشرة التي يتم تحصيلها إلكترونيـاً مـن خـبالضرائب المباش

 .لرسمية ذات الصلةا

  تروني لدافعي الضرائبنظام تسجيل إلكتوفير  .2

 التحصـيل الضـريبي م لـنظ ر األسـاسللمكلفين ضريبياً حجـتروني لكلتسجيل اإل يعتبر نظام ا

ً رقمبحيث يُمنح كل مكلف إللكترونية،  ا مالت ان مـن خاللـه إنجـاز كافـة المعـيُمكـ اً ضـريبي ا

ــة الــدول ال تــوفر، المختلفــة. فــي هــذا الســياقضــريبية ه اللتزاماتــاتحديــد الضــريبية و عربي

 ونية للتسجيل الضريبي.نظماً إلكترالكويت  ضمنة في الدراسة باستثناءالمت

 ونياً من قبل المكلفينتراإلقرار الضريبي إلكتقديم  .3

يل المهمـة فـي نظـم رقمنـة التحصـإلكترونيـاً أحـد المراحـل    الضـريبي   اإلقـرار  تقـديم  يعتبر

زمـة ى كافـة المعلومـات الالالحصول عل كن المكلفون ضريبياً في أعقابحيث يتمالضريبي  

يحـددها ي  بالوثـائق والمسـتندات الالزمـة التـاً  رار الضريبي إلكترونياً مصحوباإلقمن تقديم  

احبة له للفحـص مـن قبـل السـلطة الضـريبية. لوثائق المصاإلقرار واسال  ومن ثم إر  ،النظام

لضــرائب المتضـمنة فــي الدراسـة ل لكترونـي فــي الـدولريبي اإل إلقــرار الضـا تـوفر خدمـةت

يح قمنتها باستثناء الكويت حيث يجـري كمـا سـبق التوضـتم ر  رة وغير المباشرة التي المباش

 .قبلةوات الميبي خالل السنة التحصيل الضرنمرقالتحول نحو 

  الضريبية ملفاتالعلى وضع اإللكتروني ر تفسااالس .4

ً   إحاطة  الضريبي   نة التحصيلرقمتستلزم   حـص ملفـه ائج عملية فنتو  بتطور  المكلف ضريبيا

محـل اإلقـرار بهـدف بية  يبي مـن قبـل السـلطات الضـريبية وموقـف المعاملـة الضـريالضر

ئق بعـ  الوثـافاء  خـالل اسـتيمـن    سـواءً الضـريبية  لمعاملـة  ز الكامـل لالوصول إلى اإلنجا

نة فــي الدراســة هــذه الخدمــة المتضــم دول العربيــةلــاإللكترونــي. تــوفر ا الناقصــة أو الســداد

 .اء الكويتثنباست

 بالسداد اإللكتروني للضرائ .5

، حيـث ي رقمنـة التحصـيل الضـريبتروني مرحلة متقدمة جداً من مراحـل  اد اإللكر السديعتب

فع أن يقومـوا بالسـداد ريبة مسـتحقة الـدباء الضعأل قيمة اتحديد  يُمكن للمكلفين ضريبياً وبعد  

مراحـل بما يمثل أكثـر ثير من الوقت والجهد مي وهو ما يوفر الكفع الرقل قنوات الدمن خال
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تضمنة في الدراسـة هـذه الدول العربية الم  توفر.  تطوراً ني  التحصيل الضريبي اإللكترونظم  

 . الخدمة باستثناء الكويت

ي الـدول التحصـيل الضـريبي فـنظم رقمنة تطور  مستوىدول التالي على ضوء ما سبق، يوضح الج

 دراسة.متضمنة في الربية الالع

 ( 3م )جدول رق 

 الُمحقق على صعيد رقمنة التحصيل الضريبي  مستوى التقدم 

 لضرائبا حسب أنواع

لة 
و
لد
ا

 

 الضريبة 

هل يتم توفير 

القوانين 

والمعلومات  

الخاصة 

بالضريبة  

 إلكترونياً؟

ير هل يتم توف

نظام تسجيل  

إلكتروني لدافعي  

 الضرائب؟

يم  هل يتم تقد

قرار تقرير اإل

لضريبي ا

كترونياً من  إل

 كلفين؟ قبل الم

الخدمات   مكنتُ هل 

لمكلفين  االرقمية 

  عنالستفسار ا

وضع ملفاتهم  

ضريبية ال

 إلكترونياً؟

هل يتم سداد 

الضرائب  

 ونياً؟إلكتر

 نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال 

س
ال

ية 
ود
ع

 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ضريبة الدخل 

 ✓    ✓    ✓   ✓    ✓   فة االقيمة المضضريبة 

  ✓   ✓   ✓     ✓    ✓   االستقطاع  ضريبة 

 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ضريبة السلع االنتقائية  

ضريبة التصرفات   

 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   العقارية 

 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   كاة الز 

أل
ا

ن
رد

 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ضريبة الدخل 

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   لشركات ضريبة ا 

ضريبة الرسوم  

   لجمركية ا
ال  

   ينطبق 
  

    
    

  
  

  ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ضريبة المبيعات 

 ✓    ✓    ✓   ✓    ✓   ضريبة القيمة المضافة 

ت 
را
ما
إل
ا

 

 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓    يبة القيمة المضافة ضر

 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓    الضريبة االنتقائية 

م
ر
ص
 

  ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   بة الدخل ضري

  ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ضريبة الشركات 

ضريبة الرسوم  

 ✓   ✓    ✓   ✓   ✓    الجمركية 

 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓    ضريبة القيمة المضافة 

ت 
وي
لك
ا

 

    ✓    ✓    ✓    ✓  ✓   ضريبة الدخل 

    ✓    ✓    ✓    ✓  ✓   ضريبة الشركات 

الرسوم   ضريبة

 الجمركية 
✓     ✓    ✓    ✓    ✓   

                   ✓ ات المبيعضريبة 
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لة 
و
لد
ا

 

 الضريبة 

هل يتم توفير 

القوانين 

والمعلومات  

الخاصة 

بالضريبة  

 إلكترونياً؟

ير هل يتم توف

نظام تسجيل  

إلكتروني لدافعي  

 الضرائب؟

يم  هل يتم تقد

قرار تقرير اإل

لضريبي ا

كترونياً من  إل

 كلفين؟ قبل الم

الخدمات   مكنتُ هل 

لمكلفين  االرقمية 

  عنالستفسار ا

وضع ملفاتهم  

ضريبية ال

 إلكترونياً؟

هل يتم سداد 

الضرائب  

 ونياً؟إلكتر

 نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال  نعم ال 

   ✓    ✓    ✓    ✓    ✓ مضافة الضريبة القيمة 

   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ ضرائب أخرى 

ا
ب
ر
مغ
ل

 

✓    ✓    ✓    ✓    ✓    ضريبة الدخل   

     ✓    ✓    ✓    ✓    ضريبة الشركات 

     ✓    ✓    ✓    ✓    يمة المضافة بة القيضر

             ✓        ضرائب أخرى

سجيل  لتواجبات ا 

)الطوابع   والتمبر

   البريدية(
 ✓ 

  
 ✓ 

  
 ✓ 

  
 ✓ 

    

     ✓    ✓    ✓    ✓    ضريبة عقود التأمين 

ة خاصة على  ضريب

     ✓    ✓    ✓    ✓    األحداث الكارثية 

وية  نخاصة س ضريبة 

   ✓    ✓    على السيارات 
  

        

رسوم السيارات 

)تسجيل، تحويل، نسخ  

قة  وتبادل البطا 

   ع اليد ...(رف الرمادية، 

 ✓ 

  

  

  

  

        

، )ر: المصد ي ي الدول العربية(. "استبيان دراسة رقم2021صندوق النقد العرب 
ي فر يب   ". نة التحصيل الضر

 ً  ئب ضرالل ونيركتسداد اإللال: رابعا

فـة اركة كابمشـداد المـدفوعات الضـريبية لسـمنظومـة كاملـة علـى  الضـريبي   التحصيلستند رقمنة  ت

وأنظمة  ،مؤسسات القطاع المالي و، لماليةووزارات ا  ،مركزيةالمصارف البما يشمل    يةعنالجهات الم

مـن وزارة  لكـمة  ظومل هذه المنتش  ،األردن. ففي  والتقنية  شركات االتصاالتو  ،لرقميةفوعات ادالم

ــاالقتصــاد الرقمــي والر ــةوزارة و ،ةادي ــب البنــوك وشــركات المــدفوعات. ،المالي ــى جان ــي  إل أمــا ف

، فتتمثـل هـذه اإلمتارات. أمـا فـي وطنيـةات الللمدفوعي "مدى" و"سداد"  تركز في نظامتف  ،السعودية

 ،الماليـةت  ركاوالشـ  ،البنـوك  ربلمغا فيما تشمل في    .الماليةالمصرف المركزي ووزارة    الجهات في 

 المركزية التابعة لوزارة المالية.عدد من المديريات و، والخزانة العامة للدولة

 ( 4جدول رقم )

 ي للضرائب ونذات الصلة بمنظومة السداد اإللكترت هاالج

 اختصاصات ودور كل منها  الجهة  

 االردن

صاد الرقمي  زارة االقتو

  والريادة

.اءات ذات العالقةالعطح نية وطرلتقنية والفستشارات اتقديم اال   

الضريبي.  خاصة بالتحصيلال برامجالاعداد وتشغيل   الية وزارة الم  

. زارة الماليةلوها ويلحت والمالية  دفعات استالم ال متكشركة مدفوعا  

  البنوك  

  نياد االلكتروالفوترة لاللتزامات الضريبية والسد سداد للمدفوعات(سداد )نظام   السعودية
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 اختصاصات ودور كل منها  الجهة  

  لكترونيوالسداد اال ترة لاللتزامات الضريبيةالفو  دى م

 اإلمارات 

 المصرف المركزي 

ت للمسجلين  للهيمكن  األموال  من  يئحويل  للضرائب  االتحادية  ة 

د من  داخل  الصرافة  ومكاتب  البنوك  ومن خالل  اإلمارات  ولة 

ليخال الضريبي  التسجيل  رقم  يتضمن  افتراضي  ايبان  رقم  تم ل 

 مباشرةالضريبي  ي حسابهإيداعه ف

 وزارة المالية 

للمسجل اليمكن  منظومة  باستخدام  المستحقات  دفع  درهم  ين 

بطاقات   اإللكتروني خالل  يمثل  ،  الئتمانا  ومن  الدرهم    حيث 

المدفوعالكتروني  اال لسداد  الحكومة  قبل  من  معتمدة  ت  آلية 

 لحكومية وتحصيل اإليرادات بالنسبة للرسوم الحكومية وغير ا

 مغربال

الخدمات  عهدي بنوك ومتال

 المحليين  المالية

لضرائب، ل التفاقيات الشراكة الموقعة مع المديرية العامة طبقا

ة من قبل  بتحصيل مبالغ الضريبة المؤدا اتجهال هذهتقوم 

 . كرسالفة الذالملزمين وتحويلها إلى المديرية 

  الخزينة العامة للمملكة
مصلحة عاون مع بة بالتداخيل الضري لمي التدبير المحاسب

  بائيةمركزية لإلدارة الجالقباضة ال

 المديرية العامة للضرائب
تنسيق مع  داءات اإللكترونية/ التتبع واللألالتدبير المركزي 

  مختلف المتدخلين

رية المصالح التقنية للمدي

 العامة للضرائب

مع  ق بالتنسي بالدفع االلكتروني تدبير الجوانب التقنية المرتبطة

 ألطراف المعنيةا

  إللكترونيللسداد ا الالزمة توفير خدمات االتصال  االتشركات االتص
 ".دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية (. "استبيان2021النقد العربي، )ق  صندوالمصدر:  

يتعلـق مـا  صـةخاريبية قات الضـمسـتحرونـي للإللكتد اتمـام السـداتبني الدول العربية عدة قنـوات إل ت

من خالل الدفع عن طريق الخصـم   سواءً كية،  المبيعات والرسوم الجمروبضرائب الدخل والشركات  

أو مـن خـالل الـدفع عـن  ،ر، والمغرب(، ومصالسعوديةواألردن، رة من الحساب المصرفي )اشالمب

 ارات،مـاإل ردن، واقـات المصـرفية )األ سـطة البطيق الموقع اإللكتروني للسـلطات الضـريبية بواطر

خرى للدفع اإللكتروني عدد من قنوات األ هناك    ،إضافة إلى ما سبق  .السعودية، ومصر، والمغرب(و

بحسب ما يوضـحه الجـدول   اراتوني في اإلمرهم اإللكترعودية، والدفي السداد"  "سنظام    لخال  من

 لتالي.ا

 ( 5جدول رقم )

 ئبالسداد اإللكتروني للضراقنوات 

 

 قنوات الدفع 

ق  ري دفع عن طال

باشر من الخصم الم

 الحساب 

عن طريق الموقع  الدفع 

اإللكتروني للهيئة  

ة بواسطة  الضريبي

 البطاقة المصرفية 

دفع بواسطة  ال

تحويل األموال  

ونياً للجهة  إلكتر

 الضريبية 

قنوات أخرى 

للدفع اإللكتروني  

 )يرجى ذكرها(

 عم ن ال نعم  ال نعم  ال الضريبة       

ن
رد
أل
ا

 

   ✓   ✓   ✓   الدخل  ضريبة

   ✓   ✓   ✓   ضريبة الشركات 

   ✓   ✓   ✓   ضريبة المبيعات 

   ✓   ✓   ✓   ضريبة التعرفة الجمركية 

ت 
ارا
إلم
ا

 

   ✓   ✓     ✓ يمة المضافة ضريبة الق

 الدرهم اإللكتروني  ✓   ✓     ✓ الضريبة االنتقائية 

ا
ية
ود
سع

ل
 

 ام سداد نظ ✓    ✓    ✓    ضريبة الدخل 

 نظام سداد  ✓    ✓    ✓    ضريبة القيمة المضافة 
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 قنوات الدفع 

ق  ري دفع عن طال

باشر من الخصم الم

 الحساب 

عن طريق الموقع  الدفع 

اإللكتروني للهيئة  

ة بواسطة  الضريبي

 البطاقة المصرفية 

دفع بواسطة  ال

تحويل األموال  

ونياً للجهة  إلكتر

 الضريبية 

قنوات أخرى 

للدفع اإللكتروني  

 )يرجى ذكرها(

 عم ن ال نعم  ال نعم  ال الضريبة       

 نظام سداد  ✓   ✓   ✓   ضريبة االستقطاع  

 سداد  نظام ✓   ✓   ✓   ع االنتقائية سلضريبة ال  

ضريبة التصرفات   

 العقارية 
 سداد نظام  ✓   ✓   ✓  

 نظام سداد  ✓   ✓   ✓   الزكاة 

ض 
م

 

   ✓   ✓   ✓   دخل ضريبة ال

   ✓   ✓   ✓   شركات الضريبة 

   ✓   ✓   ✓   وم الجمركية ضريبة الرس

   ✓   ✓   ✓   قيمة المضافة ضريبة ال

ال
مغ

ب
ر

 

   ✓   ✓   ✓   ضريبة الدخل 

   ✓   ✓   ✓   ضريبة الشركات 

   ✓   ✓   ✓   فة ضريبة القيمة المضا

ة  الضريبة الخصوصي

 لمركبات السنوية على ا
  ✓   ✓   ✓   

 استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية". (. "2021ربي، )ر: صندوق النقد العصدالم

 

 ً  ة ني الفوترة اإللكترو امنظ :خامسا

تي ضـريب)السـتهالك  ضـرائب الق بسيما فيما يتعال نة نظم التحصيل الضريبي اإللكتروني  تستند رقم

 بـينربط  تيسـير الـعلـى    بما يسـاعدلكترونية  إل اللفوترة    على وجود نظم(  ضافةالقيمة المالمبيعات، و

 فـي حالـة  مكـنيُ ونـتج النهـائي  لمالتي تمت بهدف الحصول علـى ا  اإلنتاجيةلمراحل والعمليات  كافة ا

ورد   ،اإلنتـا ة في كل مرحلة من مراحـل  ضريبيستحقاقات الاحتساب اال من  ريبة القيمة المضافة  ض

ى رصـد كافـة التعـامالت فـي كـذلا علـيسـاعد و ،كلفـينلـبع  الم اإلنتـا دخالت  مـالضريبة علـى  

 شغـلمـج االقتصـاد غيـر الرسـمي فـي المنظومـة الرسـمية ومكافحـة اضـم دلوطني ومن  صاد اقتاال 

 ريبي وزيادة مستويات الحصيلة الضريبية.والتهرب الض

 راتواإلمتا   األردنفـي كـل مـن  علـى تبنـي نظـام الفـوترة اإللكترونيـة  يجري العمل  ر،  اإلطفي هذا ا

الحـد مـن تعـامالت ، وجوة الضـريبيةيل الففع نسبة االلتزام وتقلرف يساعد على  بما سو،  عوديةلسا و

فيمـا   .خليـةلعمليات واإلجراءات الداتحسين ا، ولفينمكعلى العباء  أل تقليل او،  غير الرسمي اد  تصاالق

ام نظـتبنـي ن أجل وضع استراتيجية م بشأن تفاكرالعلى  غربالمفي عامة للضرائب المديرية العمل  ت

لنظـام المعلومـاتي الـذي ايار اختبما يشمل  لفواتير المزيفةمكافحة الغش وادف  به  ةلكترونياإل رة  فوتال

 . المختلفة لتنفيذوكذا مراحل ا مهستخدايفضل ا

ً يوجد  ف،  مصرفي  أما   شـركة   134م  إلـزا  األولـى لة  حيث تم في المرح،  لكترونيةلفوترة اإل لنظام    حاليا

ها للمسـتلم وإرسـالد الفاتورة شمل وقت اعتمات رة اإللكترونية بحيثتولمنظومة الف  تجريبي بالتشغيل ال

تكويـد . يـتم فـي إطـار هـذا النظـام اآللـي الصـراف    نةماكيعبر    الدفع  فيهيتم  قيت نفسه الذي  وهو التو

حة رة اإللكترونيــة إلــى مصــليــد العــالمي، وإرســال بيانــات الفــاتونظــام التكوعلــى اد الســلع باالعتمــ

فـي مصـر فـي لكترونيـة إل وترة االفـ ساهم نظـامة.  نيص بالفاتورة اإللكتروبر النظام الخارائب عالض

إلى تسـهيل  إضافة الضريبية،وتيسير إجراءات رد ير، فواتلاتخفيف العبء اإلداري، واالستغناء عن 
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علـى لنظـام  ر المرحلـة الثانيـة مـن االعمـل فـي إطـاحاليـاً  يجـري  التسويات بين الشركات.  ات  إجراء

   .إضافيةشركة  340ية شمول

ات عـجميـع القطافي  ردناألتتمثل في فرونية ل بنظام الفوترة اإللكتملزمة بالعمأما من حيث الفئات ال

  لـا بعـذسـتثنى مـن  ي،  ترونيـةإللكاوالخدمات والمهن ملزمة بنظـام الفـوترة  ناعية  صة والاريجتال

القرطاسية، ومحـالت و والبقاالت، نار،يد ألف 75ية عن  السنوتقل مبيعاتها  لتي  المهن مثل المنشآت ا

لمهـن وا رفوالحـ ة،وبيع األدوات المنزليـ طةوالمطاعم ومحالت الخياة، والمخابز  يئاذالغ  دلموابيع ا

يمـة قضـريبة الع مكلفـي ، يلتـزم جميـعوديةالستفـي .  ينـاردألـف    30السنوية عـن    تهاادارتي تقل إيال

  رونية.لكتإل بنظام الفوترة اة المضاف

 ً  حصيل الضريبي نة التمرقب مكاس: سادسا

فـي الـدول العربيـة المتضـمنة فـي   في تحقيـق العديـد مـن المكاسـبضريبي  ساهم رقمنة التحصيل ال

، يات االمتثـالوزيادة مستو  ،ضريبي تهرب الحة المكافو  ،شمل توسيع القاعدة الضريبيةما يب  راسةالد

ل وتبسيط إجـراءات التحصـيل سهي، وتلالقتصادرسمية  الرسمي في المنظومة ال  دمج االقتصاد غيرو

هـا مـن المكاسـب انتاجيتها، إلى جانـب غيريدعم  قلل العبء على مؤسسات األعمال والضريبي بما ي

 ي من الدراسة.اللتيوضحها الجزء اى التي خراأل 

  يةبعدة الضري قا توسيع ال 

نسـب االلتـزام للمكلفـين  ادةزيـو بي ورفـع كفـاءة التحصـيلعد زيـادة التحصـيل الضـري، تُ األردنفي  

رضا المكلفين عن الخدمات باألخص  دمات المقدمة من قبل الهيئة  رضا المكلفين بشكل عام على الخو

الضـريبية   ع القاعـدةلـى توسـيإ  أدتالتـي  الضريبي  ل  أهم مكاسب رقمنة التحصيمن    دمةالرقمية المق

 وزيادة اإليرادات الضريبية.

في مراقبـة فاءة وفعالية أكثر كأساليب  تبني  في التحصيل الضريبي   رقمنة  ، فقد ساهمتاإلمارا في    أما

م مـدى نجـاح النظـام قيـيتئب وجمـع البيانـات ذات الصـلة ليتعلـق بالضـراا  االمتثال والمدفوعات فيم

يبي ضـرام الظـنمشاركة المستخدمين فـي الط  لرقمنة على تبسيا  دتساعوة على ذلا،  عال  .بي ريالض

قاعـدة لومـن ثـم توسـيع ا بي والـدفعئل أيسـر لالمتثـال الضـريب وسـاالضـرائمـنح دافعـي  من خالل  

مـن سـرعة ادت  زومعـامالت الورقيـة  ى العمـالت والاالعتماد عل  ياتت مستوقللنها  أ. كما  الضريبية

 . ادية للضرائباالتح الغ للهيئةالمبووصول  الضريبية دفوعاتلمتحصيل ا

يات التحصـيل الضـريبي مـديرحصـول من  لمغربا قمنة التحصيل الضريبي من جانب آخر مكنت ر

فـي إطـار توسـعة  هـاواالسـتفادة منة الضريبية، األوعيت بياناومن ثم تحديث  إضافيةمعلومات  على  

ثـال م مسـتوى ودرجـة االمتمـن تقيـي كـنذلـا عـن طريـق بنـاء قاعـدة بيانـات تمريبية والضـ  القاعدة

نوية علـى السـيارات منـذ لسـالضـريبة حصيل اتكان لرقمنة  ،لل المثافعلى سبي  .الضريبي بشكل آني 

صـول علـى مات االسـتخالص والحخدذ المكلفين إلى مكاسب كبيرة حيث ساهمت في نفا  2016ة  نس

اقبـة اإللكترونيـة للملـزمين مرإلـى الة  وكذا توسيع القاعدة الضريبية باإلضاف،  بي الضريء  ة األداشهاد

 .المتخلفين عن االمتثال

اير من كل سنة برومنتصف شهر ف  ديسمبربين منتصف شهر    لممتدة مافترة اال  تجدر اإلشارة إلى أن

ً ظفـمو 1500)حـوالي ن وظفيتامة لعدد كبيـر مـن المـ  ئة شبهبتعالمغرب  في  شهد  تكانت   ( مـن أجـل ا

ماليـين عمليـة   3يارات )أكثـر مـن  السـنوية علـى السـ  يةة استخالص الضريبة الخصوصخدم  إنجاز
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ع ما يترتب عن ذلـا للضرائب، م)المحلية(    الجهويةبالمديريات  داء  نقطة أ  150( عبر أكثر من  أداء

 .صل طوابير االستخالاء وطوة األديالمواطنين جراء ثقل عمل وممن انزعا  لدى عم

ــدفع واألداء متعهــدي خــدماوك ونــلبة ابكشــإلــى تعهيــد تحصــيل هــذه الضــريبة  ســاعدثــم  مــن ت ال

باريـة وضـع الملصـق علـى الواجهـة األماميـة ن إجإلى جانـب اإلعفـاء مـنترنت  اال   لكتروني عبرإل ا

ال أيــام وصــلة طــانقطــة، مــع تــوفير خدمــة متو 12000تتجــاوز ل وســيع نقــاط األداءمــن تللســيارة، 

، مـع ضـبط سـريع هذه الضـريبة  أداءتقليص تكاليف  المغرب من  لتحول الرقمي  ا  كن هذام  .سبوع األ 

حصـيلة هـذه واألهم أنه مكن مـن الرفـع مـن  اد،  واصل معهم إللزامهم بالسدوالتللمتخلفين عن األداء  

 .2018و 2016على  بينفي المائة ما  14ة بنحو الضريب

ل وقـت والجهـد علـى كـال  اختصارضريبي في  ال  رقمنة التحصيلبات  تسكمهم  فتتمثل أ،  مصرأما في  

ي وضمه لالقتصـاد الرسـمي، وحصر االقتصاد غير الرسمدارة الضريبية،  لضرائب واإل ا  من دافعي 

يــرادات الدولــة بتحصــيل إإلــى زيــادة  إضــافةالتعــامالت الماليــة بــين الشــركات وبعضــها،  وحصــر

 ريبية. حقاتها الضستم

د مـن في عـدضريبية  دة مستويات اإليرادات الاالضريبي في زيتساهم رقمنة التحصيل  في المجمل س

المسـتوى اتج دون  ة اإليـرادات الضـريبية إلـى النـنسـبالدول العربية السيما تلا التـي تـنخف  فيهـا  

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

 ( 1شكل رقم )

 ة اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(نسب

 ."اديةقتص(. "قاعدة البيانات اال2020صندوق النقد العربي، )ر: المصد

  التحصيل الضريبيق طر اءةكف ينتحس 

التحصـيل ومتابعـة جميـع   إجـراءاتجميع  ة  رقمنفي    ضريبي التحصيل النة  ساهمت رقم  ،ردناألفي  

ابعتهـا. مت متيفي تحديد الملفـات التـي سـالموظفين  دخلونية، إلى جانب عدم تصورة الكترة باألرصد

سـداد  ين مـنوتمكـين المكلفـ  ،ضـرائبالصـيل  تحة  رفـع كفـاء  علـى الرقمنـة  سـاعدت    ،السعوديةفي  

 الضريبي. ل يانات التحصيدقة بيات زيادة مستوبسهولة، إضافة إلى ت المستحقا

تبسـيط عمليـة ، وهو ما سـاعد علـى  يةذ البدامن  ماراتإلا في  مرقمنة  كانت عملية التحصيل الضريبي  

 جليـةُ ظهـرت  عـدةعـن فوائـد ات  ارالرقمنة في اإلمـلنظام    أثمر االعتماد المبكر  حيث  ،ةيبدفع الضر
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يبة القيمـة امـات ضـرتزن معظـم الفقـط أل   يس، لـ19جائحـة كوفيـد  ناتجة عـن  اإلغالق الفترة    خالل

وإنما ألن   ،رغم الجائحة  رنتاإلنت  ةعبر شبك  المضافة والضريبة االنتقائية كان من الممكن الوفاء بها

مـن لتباعد االجتماعي قجراءات اوااللتزام بريبية  من الوفاء بالتزاماتهم الض  المتعاملين  الرقمنة مكنت

 . ار النظام الضريبي في الدولةساعدت على المحافظة على استقرثم 

ع مـن فـي الرفـ، المغتربفـي ريبية ءات الضـدااريح واأل ساهمت عملية رقمنـة التصـخر، من جانب آ

قائمـة علـى تـوفير مجـال التحصـيل  ، عبـر اعتمـاد اسـتراتيجية فـي الضـريبي   لعملية التحصي  كفاءة

ً يم  سمات الدقيقة، تمكن من تقلوالمع ، مثـل نوعيـة ةائص موضـوعيخص على   ماداً اعت  المكلفين ضريبا

 .ائبالضرمة من أجل تحصيل ئوضع إجراءات وتدابير مالبهدف  متهامديونيحجم المكلف و

وفحـص رة الضـريبية د اإلدافي توفير وقت وجه  مصرلضريبي في  ساهمت رقمنة التحصيل ا  كذلا،

ة ح الموازنـت لصـاليـراداسـتحقة علـى تلـا اإل لمرائب اضـخاضعة للضريبة وتحصيل الالاإليرادات  

 . ءةكثر كفاق أبطر ولةدلة لالعام

  ييبالضر ب التهرتقليل و زيادة االمتثال 

حيـث   إيجـابي ت الفجوة الضريبية بشكل  اى مؤشرعلحصيل الضريبي  رقمنة الت  عكستان،  األردنفي  

قمنـة رلكمـا كـان  يـة.لكتروناإل قة المتابعة ت نسبة االمتثال نتيجة ددوازدا  لضريبيةانخفضت الفجوة ا

ً إيجابي  اً رأثلضريبي  التحصيل ا تسـجيل لاى  فين علـمكلشجيع الخالل تلضريبي من  هرب افي تقليل الت  ا

 هم. ونية بحقجراءات القانلفين غير الملتزمين واتخاذ اإل جانب متابعة المك، إلى  ةدى الدائرالطوعي ل

 في ضـمانة االنتقائية يبلضرالمضافة واضريبة القيمة لرقمنة  شاملالنظام  ال  ساهم،  لإلماراتبالنسبة  

 الضريبي. لل مراقبة االمتثاهيانب تسودافعي الضرائب، إلى جئة اعل بين الهيزيادة كفاءة التفو

رفع الضريبي في ل ت رقمنة التحصي، فقد ساهمالسعوديةلتهرب الضريبي في  فيما يتعلق بالحد من ا

عـة المكلفـين ابر لمتاريقـتتخرا  الاسـ  ما يسـهل عمليـةم  متابعتهمة  لتزام لدى المكلفين وسهولنسبة اال 

 لتزمين وغير الملتزمين.صر المحو

 سـاهمتكمـا  ،ربينالمتهـ المكلفـينلمالحقـة  مـن السـرعة فـي التـدخل  ،  المغترب  مكنـت الرقمنـة  كما

 ديثتحـن  التحصـيل مـ  ام المعلومـاتي التـي توفرهـا مصـالحالمعلومات اإلضافية على مسـتوى النظـ

 .حة التهرب الضريبي ر مكافاإطستفادة منها في اال واألوعية الضريبية  بيانات

ذ يـات البيانـات الضـخمة، إشرعت في استغالل تقن  قدربية  لمغن إدارة الضرائب اأ  ى إلتجدر اإلشارة  

عـن تسـتوجب التعامـل معهـا    التـي لبيانـات  قدر كبير من اعلى  إدارة الضرائب بشكل يومي    تتحصل

 . ن فاعليتهايسلتتمكن من تح صطناعي اء اال ذكبرامج الطريق 

لعمليـات اسـتهداف اوبح الوقـت  من ر  صطناعي الذكاء اال   تقنيات  ادتمعحص هذه المعلومات بافمكن  

ت مبني علـى تقـاطع المعلومـا  إلكتروني ضريبي، وذلا بشكل  رب  تهالتي تمثل مشروع    حوالتصاري

لـا ضـرائب أو تال  المعلومـاتي المنـدمج إلدارةالمصرح بها مع التي تم استخراجها سواء من النظـام  

ــم تجمي ــالتــي ت ــوكالعقاريــة، حافظــة مارة الجمــارك، الركاء )إدلشــا دىعهــا ل ــات الضــمان ، البن هيئ

ً لجة الرقمية اعهذه المتشكل  ، حيث.(تماعي..الجا   ملزمين.للموضوعية والعدالة بين كافة ال ضامنا

لـوال   أقـلن  يكو  نكن أممفقن مستوى االمتثال كان من ال،  تا اإلمارلحداثة تطبيق الضرائب في    نظراً 

 لكتروني. يل اإل صمنة عملية التحقة من رققحمت الالمكتسبا
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جميع الشركات المسـجلة كون    صرميل التهرب الضريبي في  لمنة الضرائب على تقت رقساعدذلا  ك

صلحة الضرائب التعامل مع شركة أخرى غير مسجلة لدى مورها  يعد بمقدلم لدى مصلحة الضرائب  

أي اعتمـاد مكـن النظـام مـن عـدم كمـا . يـةونإلكترإصدار فـاتورة هذه الحالة من   في كونها لن تتمكن  

عد علـى مـا يسـاوهـو ، اد دليـل علـى صـحتهدون وجـو  اتمصـروف  ن المخصصـات أومخصص مـ

ة علـى مؤشـرات الفجـو مصـرالتحصـيل الضـريبي فـي ة انعكسـت رقمنـ. حاربة التهرب الضريبي م

، إضـافة بي الضـرية الضـريبية، وزيـادة االمتثـال يل الفجوساعدت على تقل  ثواالمتثال حي  الضريبية

 الضريبية. ة الحصيل تقليل التهرب الضريبي، وزيادة  إلى 

  الرسمي قتصادلقطاع غير الرسمي في االدمج ا 

، األردناالقتصـاد الرسـمي فـي    ي القطاع غير الرسمي ف  دمجفي    مت رقمنة التحصيل الضريبي ساه

 ي فـي لتحصـيل الضـريبا  نـةرقم  وفرتكمـا  المحلـي.تمـع  المجتركة مـع  شـوجـود لجـان م  من خـالل

تخداما سـاممكنة فـي بيئـة أقـل    نوئب والتي لن تكدافعي الضرابشأن أنشطة    واضحةً   رؤيةً   ماراتإلا 

 تبني نظـم من خالل دراسة إمكانيةتطوير هذه النظم لى ياً العمل عيجري حال  ع ذلا،مللنظم الرقمية.  

بمـا يسـاعد علـى المزيـد مـن دمـج   قادمـةالقميـة  لة الرالمرحمستهدفات    رفي إطاونية  ترلكالفوترة اإل 

 . مي سرلألنشطة في إطار االقتصاد اا

عليـه شـروط  ينطبـق منإلزام كل في  ،السعودية لضريبي يل اة التحصمنقمت رساهخر،  من جانب آ

ة لالضـريبية لسلسـ الفـواتير متابعـةبالتـالي  ،دخلوالـ زكاةلل لعامةل بأن يتم تسجيله في الهيئة التسجيا

ات طريـق اإلقـرار صـيلها عـنئي ومـن ثـم تحالمستهلا النهـمن المورد وحتى االخدمات والمنتجات  

اإلدارة قبـل  تم تحليلها مـنينات التي لبياا دقةعزز مستوى صيل حلتبيق رقمنة اتطا أن كم  .الضريبية

 تصادية كافة.م األنشطة االقالتزاة عالضريبية لمتاب

المكلفـين ضـريبياً العـاملين تسجيل بع   ، في  المغربنة التحصيل الضريبي في  ساهمت رقمكذلا،  

اجها رلومات التـي تـم اسـتخالمع  عن خالل تقاطم  شافهمكتوذلا عن طريق اغير الرسمي    في القطاع 

 ى الشركاء.تي تم تجميعها لدال تلاإلدارة الضرائب أو  دمجالمُ  من النظام المعلوماتي واء س

ملكـون ا بعـ  األفـراد الـذين ال يال الحرة التـي يقـوم بهـاألعمالرسمي هي  غير    إحدى أمثلة القطاع 

مـال التجاريــة )مثـل مــالك عأو ســجالت رسـمية لــدى الدولـة تفيــد بقيـامهم بهــذه األ  ريـةرخـص تجا

ظام الضـريبي م في النهيئة بالسعي لتسجيلهلا يام(. عليه، فقن قوالمختلطة ارية والسكنيةات التجالعقار

ة، إضـافة للتحصـيل الرقمـي دولرسمي للصاد الة ساهم في دمجهم في االقتلتشريعات الضريبييذا لتنف

مثل  د غير الخاضعين،ألعمال أو األفراالنسبة لبأما . اتهم المصرفيةقة وبطامن خالل حساباتهم البنكي

قمـي ل الريل(، فـقن التحصـيحـد التسـجر الخاضـعة )لـم تبلـغ  يغ  مالدين من األفراد أو األعورستالم

الخاضعة يـؤدى إلـى دمجهـم فـي االقتصـاد  ريةت العقامعامالتحقة على االستيراد أو الللضريبة المس

 لة.الرسمي للدو

هـا ارنتقمـة ومقدراجعة اإلقرارات الضريبية الم، يتم ممصرالضريبي في  صيلتطبيق رقمنة التحمع  

لة لـدى مل بين جهة غير مسـجء تعالة اجراحاى استيساعد عل  المصلحة مماة لدى  جلسملبالتعامالت ا

 ها. لديمسجلة  أخرىالمصلحة وبين جهة 

 مكاسب األخرى لرقمنة التحصيل الضريبي ال 

تحصـيل، زيادة فعالية ال لى ع، األردنفي  نة التحصيل الضريبي مق، فقد ساهمت رقوة على ما سبالع

ت الجهـات ذا باشـر مـعط المفة إلـى الـربإضـا، االعتماد علـى الموظـف فـي متابعـة األرصـدة  مدوع
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ت دفـع تسـهيل الوصـول إلـى بيانـا،  اإلمتاراتتـي حققتهـا  لب ااسـكأهـم المبـين    كما كان من  عالقة.ال

ئب، راالضـ ي يئة االتحادية للضرائب ودافعـسالسة بين اله كثرأتفاعل  وضمانمراقبتها،  الضرائب و

 تلال  مث ألخرىامية الرق  مةألنظامع  االندما   وة،  ب لبياناتهم الضريبيئارصول دافعي الضوتسهيل و

ــة ــارك أو األنظم ــل إدارات الجم ــن قب ــتخدمة م ــرى إدارات الضــرائب المس ــة ، وقابلاألخ ــة مراقب ي

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

الضـريبي  ممسـتوى االلتـزا رفـع فـي  ستعوديةال  فـي ي رقمنة التحصيل الضـريبمكاسب  تمثلت أبرز  

ل إلـى والداخليـة وبالتـالي الوصـ تاءارجـلمساهمة في تحسين اإل ا  لى إضافة إ  ،نيفلادة رضا المكوزي

  .راءات الداخليةن ناحية اإلجت ممارسال المأفض

سـتويات العدالـة م ةكذلا فـي زيـادة على ما سبق الوعبي ريضساهمت رقمنة التحصيل ال، مصرفي  

مارسة األعمال فيمـا عالوة على تحسن مركز مصر بمؤشر م  يبي،المجتمع الضر  ريبية، ورضاالض

 . المتبعةراءات جنتيجة تقليل عدد اإل ائب بدافعي الضرلق يتع

ارد البشـرية المـو شـارانتإعـادة  فـي  المغتربفـي  ريبي ساهمت رقمنة التحصيل الضخر، انب آن جم

كمراقبـة أكبـر    يمـة مضـافةمـن أجـل القيـام بمهـام ذات قكي  مادي الكالسـيالمكلفة سابقا بالتحصيل ال

 ؛واالسـتفادة منهـا  تادقـة البيانـبمـا سـاعد علـى ضـمان    صـيل الجبـري؛لتحاالضريبي، والتصاريح  

از عمليات قنجبعلقة في احترام دقيق للمساطر المت عاتي لتفعيل مختلف المتابالتدخل العاجل والفورو

  فة التحصيل.علية مصالح التحصيل وتقليص كلرفع درجة فا لى ضافة إإ التحصيل؛

 ً  ي لضريب رقمنة التحصيل ات امؤشر: سابعا

 م أداء نظــم التحصــيلييــقشــرات لتاســة مجموعــة مــن المؤفــي الدرتتبنــى الــدول العربيــة الُمتضــمنة 

 ،خـدماتخدمات الضريبية الرقميـة إلـى إجمـالي النسبة ال أهمهاتشمل من الضريبي اإللكتروني التي 

ً اإلقـرارات الضـريبية المُ وكترونيـاً  المحصـلة إلالضريبية  إليرادات  وحصة ا بالنسـبة   قدمـة إلكترونيـا

العهد بالنظم الضريبية والتي تبنت رقمنة   ةثلدول حديبالنسبة ل اأم  .يةم الضريبظنللدول قديمة العهد بال

جـاز المعـامالت ثل في زمن إنية فتتبنى مجموعة من مؤشرات األداء تتمضريبي من البدالتحصيل الا

وعـدد مـن فسـارات  كاوى التي تم معالجتها، ودقة األنظمة فـي الـرد علـى االستة الشنسبية، وبالضري

 ذات الصلة. رىت األخالمؤشرا

 اللمنــة التحصــيل الضــريبي مــن خــظــام رقناء الخاصــة بدمؤشــرات األ  اباحتســ مت، يــنألردا فــي ف

ابعـة التغذيـة ل متن خـالومـالضـريبي  التحصيل متابعة ملفاتيتم استخراجها من نظام  تقارير التي  ال

تم م يـظـاءة النافـك  ل دوري علـى للوقـوف بشـكو،  الستعودية  فـي مكلفـين والمـوظفين.  الراجعة مـن ال

، رئيسـةيـات الهيئـة اللكـل عملكاملـة نـة الي نسـبة الرقمشـرب مؤاى احتسـعل  ي سبشكل أسااالعتماد  

لرقمنـة تتبع نظام ا، فيتم  بالمغر  أما في   مول.لمحالل الهاتف اللمكلفين من خمات المقدمة  ة الخدونسب

ة اإليـرادات المدفوعـحصـة و م؛ظـاونـي فـي النعدد عمليات الدفع اإللكترل  المتابعة الدورية  من خالل

 يرادات اإلجمالية.باإل مقارنةً  اينإلكترو

شـهري، ظـام الضـريبي بشـكل قـة بكفـاءة النؤشرات لهـا عالعدة م  تقوم الهيئة بمتابعة،  ماراتاإلفي  

الرد   نسبة، ومعدل زمن إنجاز/ تقديم معامالت الخدمات، ولخدمات المنجزةنسبة معامالت اواهمها:  

 الشكاوىنسبة ، وونشرهاها دإعداتم لتي لومات اعملد اعد، ووضيحات المتعاملينوت  استفساراتعلى  

يهـا ت التـي حصـل فنسبة الحاال ،  اراتلرد على االستفساألنظمة في ادقة    ةنسب، والتي تمت معالجتها

الناتجـة   ءاألخطالجة  نسبة معا، ونسبة دقة بيانات قيود التسجيل، ومرة  أولالخدمة من    المتعامل على 

متمثلـة مـن جانبهـا  المصتريةة الضرائب مصلحقوم تفيما ل. يالتسج اتيلضبط وتدقيق جودة عمعن  
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كمـا تقـوم اإلدارة   ،يخصـهداء كـل فيمـا  يـة ومؤشـرات لـألطـط دورختلفـة بوضـع خراتهـا المإدافي  

  لتخطيط بتجميع الخطط ومتابعة تنفيذها بشكل دوري. ل المركزية

قدمـة إلكترونيـاً إلـى إجمـالي ة المُ بييررارات الضـقـنسبة اإل ري  يعتبر كل من مؤشكما سبق اإلشارة  

يـرادات الضـريبية المحصلة رقمياً إلـى إجمـالي اإل   بية، ونسبة اإليرادات الضريرارات الضريبيةاإلق

، رنظم التحصـيل الضـريبي اإللكترونـي. فـي هـذا اإلطـاياس أداء  لقمن أهم المؤشرات التي تستخدم  

للدول العربية المتضـمنة فـي الدراسـة مارات  إل اودر كل من السعودية  تص  تشير مؤشرات األداء إلى 

فـي  100لضـريبية بنسـبة لكترونية إلى إجمـالي اإلقـرارات اة اإل في مؤشر نسبة اإلقرارات الضريبي

وذلـا بمـا  لتين لرقمنـة التحصـيل الضـريبي مـن البدايـةتماد هاتين الـدواع  ، وهو ما يُعزى إلى المائة

 الُمضـافة،  يمـةين التـي تتضـمن ضـريبة القبلدمن ال  كل  ي ئب التي تم فرضها فضرايشمل منظومة ال

مـة المضـافة والضريبة على القيات، والضريبة على الدخل والشركات  مارفي اإل   الضرائب االنتقائية

 في السعودية.

راسـة، الدفي  المتضمنة  األخرى  ين نسبة اإلقرارات الضريبية اإللكترونية في باقي الدول العربية  تتبا

إلــى إجمــالي اإلقــرارات  عــة لرقمنــة اإلقــرارات الضــريبيةســبة مرتفمغــرب نال ايــث تســجل كــذلح

في المائة  97على الشركات، وبة ي المائة للضريف 100من ما يقرب   2020في عام  لغت  ب  الضريبية

 83و  نحـ  ريبة الـدخلاإلقرارات الضريبية اإللكترونية لضنسبة    شكلتفيما  ،  القيمة المضافةضريبة  ل

 قرارات.لي اإل ماجإفي المائة من 

مصر األردن وفي كل من لضريبية  إلى إجمالي اإلقرارات ا  نسبة اإلقرارات اإللكترونية  تنخف فيما  

فـي المائـة   49ردن، ونحـو  لشركات فـي األ ئة من إجمالي إقرارات ضرائب افي الما  45كل نحو  لتش

دخل بنسـبة ائب الـضـرب توى لها فيما يتعلـقمس  ارات ضريبة المبيعات، وتسجل أدنى رإجمالي إق  من

ن في المائة م 48ة اإللكترونية نحو قرارات الضريبي، فقد مثلت اإل في المائة. أما في مصر  4.6بلغت  

إقـرارات إجمالي  في المائة فقط من    4ا يقرب من  مو  الشركاتت الضريبية لضريبة  إجمالي اإلقرارا

 (.6، الجدول رقم )ة الدخلضريب

 (6)م دول رقج

 حسب أنواع الضرائب بالمقدمة إلكترونياً إلى إجمالي اإلقرارات الضريبية يبية لضرا  نسبة اإلقرارات

وع ن

 الضريبة 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدولة 

ل 
خ
لد
 ا
بة
ري
ض

 

 100 100 100 100 100 100 السعودية *

 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 
كا
ر
ش
 ال
بة
ري
ض

 

 100 100 100 100 100 100 السعودية *

 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 
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وع ن

 الضريبة 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدولة 

ت 
عا
بي
لم
 ا
بة
ري
ض

 

 … … … … … … * السعودية

 49 46.3 44.2 10.8 6.1 4.5 دن * راأل

 … … … … … … المغرب  

 … … … … … … اإلمارات 

 … … … … … … مصر 

ة 
يم
لق
 ا
بة
ري
ض

فة 
ضا
لم
ا

 

 100 100 100 لم تطبق  لم تطبق  لم تطبق  السعودية *

 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 2020البيانات في عام *   
 

 ة". حصيل الضريبي في الدول العربيالتيان دراسة رقمنة (. "استب2021وق النقد العربي، )المصدر: صند
 

اإليـرادات ي  وعلى مستوى نسبة اإليـرادات الضـريبية المحصـلة رقميـاً إلـى إجمـالإضافة لما سبق،  

 100نسـبة  ذا المؤشر الذي سجلللدول العربية المتضمنة في الدراسة في هدر  ح تصيتض  ،ةالضريبي

 ،خلالــدي المملكــة بمــا يشــمل ضــرائب التــي يــتم تحصــيلها فــ ضــرائبلكافــة الي المائــة بالنســبة فــ

فـي المائـة  100. كذلا تبلـغ النسـبة فـي اإلمـارات  كية، والقيمة المضافة، والرسوم الجمروالشركات

ة أتي فــي المرتبــة التاليــة المغــرب بنســبلقيمــة المضــافة والضــريبة االنتقائيــة. تــتي اضــريبل بالنســبة

 96شـركات، وة من إجمالي إيـرادات ضـريبة الفي المائ  97شكل نحو  تالرقمية  لإليرادات الضريبية  

الدخل المحصـلة   بةضريإيرادات    نسبةحصيلة ضريبة المبيعات، فيما تنخف     في المائة من إجمالي 

 ئة من إجمالي حصيلة هذه الضريبة. في الما 70ا يمثل نحو لى مإاً يمرق

 إلـى   55مياً تتراوح مـا بـين  الضريبية المحصلة رقة بنسب لإليرادات  الحقة اللمرتبردن في اتأتي األ 

ية يبفيما تنخف  نسـبة اإليـرادات الضـر .مبيعاتفي المائة لكل من ضريبة الدخل والشركات وال  57

 ً فـي  16الي حصـيلة ضـريبة الـدخل، ونحـو في المائة مـن إجمـ 17تشكل صر لفي م  الُمحصلة رقميا

 (.7رقم ) ( والجدول1شكل رقم )، الكيةحصيلة الرسوم الجمرمالي المائة من إج
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 ( 2رقم ) شكل

 (%) ( 2020) إلكترونياً إلى إجمالي اإليرادات الضريبية اإليرادات الضريبية الُمحصلة نسبة

        ل.األولنصف ى اتح  2020 عامبيانات  *

  بية".ة التحصيل الضريبي في الدول العرمن(. "استبيان دراسة رق2021المصدر: صندوق النقد العربي، )

 

 (7جدول رقم )

 (%) (2019-2015) إلكترونياً إلى إجمالي اإليرادات الضريبية  لُمحصلةنسبة اإليرادات الضريبية ا

 رمص ات مارإلا مغربال األردن * * السعودية الدولة

ضريبة 

 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 

 ضريبة

 الشركات

2015 100 … … … … 

2016 100 … … … … 

2017 100 8 92 … … 

2018 100 66 88 … … 

2019 100 59 90 … … 

2020 100 57 97 … … 

الرسوم  

 الجمركية

2015 100 … … … 14.41 

2016 100 … … … 14.68 

2017 100 … … … 16.31 

2018 100 … … … 15.2 

2019 100 … … … 33.74 

2020 100 … … … 15.58 

 … … … … … 2015ضريبة 
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 رمص ات مارإلا مغربال األردن * * السعودية الدولة

 … … … … … 2016 المبيعات 

2017 … 24 … … … 

2018 … 60 … … … 

2019 … 58 … … … 

2020 … 55 … … … 

ضريبة 

القيمة 

 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 عامبيانات  *

   في الدول العربية".منة التحصيل الضريبي (. "استبيان دراسة رق2021در: صندوق النقد العربي، )المص

ً ث   لى صعيد صنع السياساتت علتوصياالصة والخا: امنا

وأسـفرت عـن الحيـاة، تحوالت الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العـالم علـى كافـة منـاحي أثرت ال

كمـا انعكسـت كـذلا علـى آليـات عمـل وأداء .  نتاجية والتنافسـيةد اإل صعي  ى قيق مكاسب كبيرة علتح

العديـد   ، اتجهـتةالرقميلهذه التحوالت  العامة.  امتداداً  صادية الكلية ومن بينها المالية  السياسات االقت

العامـة  راداتيـاإل تطـوير آليـات أكثـر كفـاءة لجمـع إلى رقمنـة الماليـة العامـة بهـدف  من الحكومات  

 بما يُحقق أهداف السياسة المالية.  ةاعت بذلا أن تحقق وفورات مالية كبيرواستط ،اهقوإنفا

أد أبرز  كأحد  الضرائب  أهمية  االقتصرغم  السياسة  اإل وات  تشير  الكلية،  إلى ضعف  حصاءات  ادية 

ادات الضريبية  يرنسبة اإل   تتعد  على مستوى الدول العربية كمجموعة، حيث لم  اإليرادات الضريبية

مالم  ي ف  10 اإلجمالي ائة  المحلي  الناتج  عام    ن  مع  (6)   2020في  بالقياس  منخفضة  نسبة  وهي   ،

يرادات الضريبية يُعزى ضعف اإل   .(7)بنا الدولي وفق بيانات ال  مائةفي ال  15المتوسط العالمي البالغ  

  ي نسبياً تبلغ ف اضعةتوالضريبي التي سجلت مستويات م   كفاءة التحصيلفي جانب منه إلى انخفاض  

المائة  54توسط  الم العربية  في  الدول  مستوى  م(8) على  العوامل  من  عدد  يعكس  ما  وهو  بينها  ،  ن 

   لجهاز الضريبي.ة، وانخفاض كفاءة امحدودية القاعدة الضريبي

التهـرب ومحاربـة  توسيع القاعدة الضريبية،  على صعيد  التحصيل الضريبي دوراً مهماً  تلعب رقمنة  

والتحصـيل من خـالل التحـول للـنظم اإللكترونيـة لالمتثـال  بي  الضرياء  د، وزيادة كفاءة األ ي يبالضر

 الرواتب، مدفوعات ولح وفورية دقيقة ماتمعلو جمعمن  الحكومات  تُمكن    صبحتأالتي  ،  الضريبي 

بمــا يــوفر صــورة كاملــة عــن االســتحقاقات  وحركــة مبيعــات الســلع والخــدمات لشــركات،وأربــاح ا

لتحصــيل الفــوري للضــرائب ومــن ا، بــل ضــريبيةال راداتإليــا وقعــات دقيقــة لمســتويوتالضــريبية 

 إلكترونياً.

 
 نات االقتصادية". (. "قاعدة البيا2021النقد العربي، )صندوق   6

7 WB, (2020). “The World Development Indicators”. 
قد العربي، سلسلة دراسات اقتصادية، العدد  (. "كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية"، صندوق الن2019القادر، )رق عبد طا 8

 . 25(، ص 52)
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عدة أصـعدة خـالل   على   يبي الضر  ليل العربية تقدماً جيداً في إطار رقمنة التحصأحرز عدد من الدو

ة، فيمـا بيالضـريبالنظم  قديمة العهدالسيما الدول العربية ذات االقتصادات المتنوعة   ات السابقةالسنو

ات طية في تبني هذه النظم السيما في أعقاب توجهها إلى تبني إصالحول العربية النفبدأت مؤخراً الد

التراجع المسجل فـي   في أعقابالتي نفذتها  مالي  ال  نضباطال لتنويع اإليرادات العامة في إطار برامج ا

ئب خاصـة الضـريبة راض الضـفـر، وشرعت بمقتضـاها فـي  2014األسعار العالمية للنفط في عام  

 يمة المضافة.على الق

طيوات االسيتباقية التي  مين عيدد مين الجيراءات والخالدو  العربية خال  السنوات المارية    نفذت

اد موعة من األسس والتدابير قبي  اعتميمجصي  الرريب ، ذلك بما يشم   نة التحهيد لرقممتها الشأن

 :بما يشم  نظام رقمنة التحصي  الرريب  

  .لكترون  من التحصي  الماد  للتحصي  ال  القانون  الداعم للتحو  ارورع الط -

م يسيم  بيدع اب  بميمليية مين عمليية التحصيي  الريريإعادة هندسة الجراءات الخاصة بكي  ع -

سيط الجيراءات وزييادة تحقيق هدفا  أساسيا  يتمث  ف  تب    للتحصي  الرقم  وبما يستهدفالتحو

 .ب  مستويات كفاءة التحصي  الرري

 يب  للمكلفين رريبيا  ونظم للفوترة اللكترونية.تبن  نظم للتسجي  الرر -

 .لكترونيةل داءات اري  واأل اصرونية الررورية لتلق  ومعالجة التتوفير النظم والمنصات االلكت -

 ليات التحصي  اللكترون  للرراب .ما يتالءم مع آر البشر  وتأهيله ببناء قدرات الكاد -

 رقمنة التحصي  الرريب . نحو التحو ندة قمية لمسار عفدأنظمة تطوير  -

 الضـريبي واجهـت الـدول العربيـة بعـ   رقمنة الـنظم اإللكترونيـة للتحصـيلالتحول نحو  في إطار  

لـدول العربيـة حديثـة القدرات البشرية السـيما فـي ا  أهمها الحاجة إلى تعزيز وبناءكان من    لتحدياتا

لمطلوبة في األطر القانونية ومحدودية ديات ترتبط بالتعديالت اتحى  العهد بالنظم الضريبية، إضافة إل

ت لتحـديا ع  الدولب ل في بع  الدول، عالوة على مواجهةالموارد المالية الالزمة لدعم هذا التحو

 عات رقمنة التحصيل الضريبي.تي أثرت على مراحل إنجاز مشروال 19-ناتجة عن جائحة كوفيد

مات اإللكترونية للمكلفين ضـريبياً، فـي إطـار لبدء بتقديم عدد من الخدباة  شرع عدد من الدول العربي

 تسـجيلل بمـا يشـم  ي بذات صلة بمنظومـة األداء الضـري  الترقمنة التحصيل الضريبي في عدة مجا

ً المكلفين ضريب  وتعديل بيانات والـدفع اإللكترونـي، وتحميـل وإرسـال ية الضريب، وتقديم اإلقرارات يا

الضرائب، إضـافة إلـى تقـديم طلـب الحصـول علـى   على براءة الذمة، وبيان  ولحصالمعلومات، وال

 لضريبي. ا إلقرار وطلب التقسيط وتفعيل الرقموتعديل ا ،الضريبي  االستردادخدمات 

األردن واإلمتتارات والستتعودية حاليــاً فــي كــل مــن، ترونــي لكنظــام االســترداد الضــريبي اإل تــوفر ت

. هـذا مصر والكويت للضرائب في كل من وجد حاليا نظام لالسترداد اإللكتروني ي  ، بينما ال والمغرب

كننـة ند استكمال تطبيق الملبلدين عا  د اإللكتروني في كالالبدء في تطبيق نظام االسترداومن المتوقع  

 .2021اإللكتروني خالل عام بي الكاملة للنظام الضري

ب ضـرائسـيما فيمـا يتعلـق بال ي اإللكترونـي  يبتسـتند رقمنـة نظـم التحصـيل الضـرمن جانب آخـر،  

تعمـل ي  رونيـة التـلكتللفـوترة اإل على وجـود نظـم  (  القيمة المضافةالمبيعات، وتي  ضريب)الستهالك  ا

لمنـتج بهـدف الحصـول علـى ا التـي تمـت  اإلنتاجيـةوالعمليـات  لمراحـل  كافة ا  بينبط  يسير الرت  على 

 ردناأل ام الفـوترة اإللكترونيـة فـي كـل مـن نظـ علـى تبنـي يجـري العمـل ر،  إلطـافـي هـذا ا.  النهائي 

ً يوجد ف، مصرفي أما  .  عوديةالسو  واإلمارات لـة حيـث تـم فـي المرح، لكترونيـةلفـوترة اإل لنظام  حاليا
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يجـري العمـل فـي ، فيمـا اإللكترونيـةلمنظومة الفـاتورة    ل التجريبي شركة بالتشغي  134ام  إلز  ولى أل ا

نظمـة أتقـوم  مـن جهـة أخـرى،    .  إضـافيةشـركة    340ية  لشـموإطار المرحلة الثانية من النظام على  

المعلومــات الخاصــة التحصــيل الضــريبي اإللكترونــي علــى الحفــظ اآلمــن للبيانــات وضــمان ســرية 

ً بالمكلفين ضريبي لنفاذ إلـى االنظمـة ذات الصـلة مـن صالحيات اطي للبيانات وتأمين  االحتياوالنسخ    ا

ة لالسترداد الالزملكتروني والقيام باالختبارات يبي اإل لضرداخل وخار  الجهات المعنية بالتحصيل ا

 يانات الخاصة بالمكلفين ضريبياً.الدوري للبيانات. إضافة إلى تبني آليات للتحديث الدوري للب

 ،شمل توسيع القاعـدة الضـريبيةن المكاسب بما يفي تحقيق العديد مضريبي  يل الة التحصاهم رقمنست

االقتصاد غيـر الرسـمي فـي دمج وي، يات االمتثال الضريبتوادة مسوزي  ،تهرب الضريبي حة الومكاف

 تحصيل الضـريبي بمـا يقلـل العـبء علـى ل وتبسيط إجراءات السهي، وتالمنظومة الرسمية لالقتصاد

 .خرىها من المكاسب األ يدعم انتاجيتها، إلى جانب غيرعمال وؤسسات األ م

ين ادة نسـب االلتـزام للمكلفـزيـو  اءة التحصـيلادة التحصـيل الضـريبي ورفـع كفـعد زي، تُ األردنفي  

لضـريبية ا اعـدةلقا لـى توسـيعإ أدتالتـي  من أهم مكاسب رقمنة التحصيل الضريبي  رضا المكلفين  و

 تبنـي  فـي حصـيل الضـريبي رقمنـة التت ، فقـد سـاهمتإلمـارااأمـا فـي   ادات الضريبية.وزيادة اإلير

يانـات ئب وجمـع البا يتعلـق بالضـراالمـدفوعات فيمـفاءة وفعالية في مراقبة االمتثال وأكثر كأساليب  

الضـريبي تحصـيل  ال  ةقمنـمكنـت ر  ،مـن جانـب آخـر  .قييم مدى نجاح النظام الضريبي تذات الصلة ل

دام تقنيـة البيانـات الكبيـرة فـي واسـتخوعية الضريبية المختلفة  من التحديث اآلني لبيانات األ   المغرب

ل ومحاربة التهـرب زيادة مستويات االمتثابما يُمكن من  يبي  ل البيانات ذات الصلة باألداء الضرتحلي

الضـريبية بنسـبة تقـدر   وعيـةال ا   عزيادة الحصيلة الضريبية لـبت كذلا على  . كما ساعدي الضريب

خر، مكنـت رقمنـة التحصـيل الضـريبي من جانب آ  .2018و  2016على    ينبفي المائة ما    14بنحو  

االقتصـاد منظومـة  التدريجي للقطاع غيـر الرسـمي فـي    عربية مثل مصر والسعودية من الدمج  لدو

 اتالتعامـل مـع شـركرها  وبمقد  لم يعد  ةيبالهيئات الضريجميع الشركات المسجلة لدى  مي كون  الرس

 .أخرى غير مسجلة

اإلمـارات فـي زيـادة أخـرى تمثلـت فـي  ي مكاسـب  ق، كان لرقمنـة التحصـيل الضـريبإضافة لما سب

ذات ع األنظمـة األخـرى مـل الضـريبي اإللكترونـي ا بين نظم التحصيوالتكامل مندما   مستويات اال 

غـرب علـى الرقميـة. كمـا سـاعدت الم  الهويـةونظم  رك  امإدارات الجصلة على مستوى الدولة مثل  ال

لقيـام بمهـام ذات وتوجيهها ل  مادي الكالسيكي تحصيل الرد البشرية المكلفة سابقا بالالموا  شارانتعادة  إ

. كمـا سـاهمت فـي مصـر فـي ارياإلجبـالتحصيل  الضريبي، وراقبة التصاريح  كمأكبر    قيمة مضافة

عـالوة علـى تحسـن يبي، المجتمـع الضـر ارضـت زيادة مسـتوياية، وبييادة مستويات العدالة الضرز

راءات جـليـل عـدد اإل نتيجـة تقائب افعي الضـربـدلـق مارسة األعمـال فيمـا يتعممركز مصر بمؤشر  

 .المتبعة

 ت لتقيــيم أداء نظــم التحصــيلالُمتضــمنة فــي الدراســة مجموعــة مــن المؤشــراالــدول العربيــة  تتبنــ

ات الضـريبية الرقميـة إلـى إجمـالي الخـدمات الخدمنسبة    أهمهامل من  شتالضريبي اإللكتروني التي  

ً بية المُ اإلقرارات الضريونياً  المحصلة إلكتروالضريبية  ادات  وحصة اإلير إلى إجمـالي   قدمة إلكترونيا

بالنسبة للـدول حديثـة  اأم .ظم الضريبيةنلعهد بالبالنسبة للدول قديمة االحصيلة الضريبية  ت واإلقرارا

عــة مــن ايــة فتتبنــى مجموضــريبي مــن البدلتحصـيل التبنــت رقمنــة االتــي بــالنظم الضــريبية و دالعهـ

معالجتهـا،  تكاوى التـي تمـنسـبة الشـية، وبالضـريزمن إنجاز المعامالت  مؤشرات األداء تتمثل في 

  رى ذات الصلة.من المؤشرات األخ وعددفسارات ة األنظمة في الرد على االستودق
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ص بعـ  التوصـيات علـى خالسـتيمكـن اسة،  في الدرانة  ول العربية المتضمدلتجارب اإلى  ستناداً  ا

 لنحو التالي:ليات صنع السياسات وذلا على اصعيد عم

بي بناء على دراسة الفجوات كامل وتدريجي لرقمنة نظم التحصيل الضرينهج مت  أهمية تبني  -

ح لمسـتهدفات ضـايق لفجوات االمتثال بهدف وضع تصـور وتحليل الدقالائمة والضريبية الق

هـذا التحـول   ي تطبيـق  فـرد، والتـكل دولة على حـدهفي  منة التحصيل الضريبي  رق  عملية

مـة جـه كـل مرحلـة بمـا يُمكـن مـن تبنـي التـدابير الالزطبيعة التحديات التي توااستشراف  و

 لمواجهتها.

الدولـة   ىمية على مسـتوالرقمية وباقي األنظمة  نظمة الضريبية الرقأهمية التكامل ما بين األ  -

هم فـي بمـا يسـاونـي  ، والـدفع اإللكترمارك وأنظمـة الهويـات الرقميـةمة الجأنظومن أهمها  

ً   سهولة تسجيل ظمة نفق المعلومات ما بين تلا األ  وضمان سالسة تدبيانات المكلفين ضريبيا

 مستويات االمتثال.ي ويضمن زيادة بما يعزز عملية تحليل األداء الضريب

خطــيط والتنفيــذ لرقمنــة التحصــيل لتة امعنيــة فــي مرحلــت الاهــضــرورة إشــراك كافــة الج -

تقنيـة شـركات الت والشراكات مع من المختصين من هذه الجهاعمل  الضريبي ووجود فرق  

 ة هذه النظم.تطبيق لرقمنصور واضح وقابل للوالقطاع المالي لوضع ت

جـة ومعال  تارشـاف الثغـالـدوري ألداء نظـم التحصـيل اإللكترونـي بهـدف اكتأهمية التقييم   -

 .ءلقائمة استناداً إلى آلية واضحة لقياس رضا العمالت االتحديا

ندة جهود السلطات الضـريبية مساأنها  شة كأحد اآلليات التي من  تبني نظم الفوترة اإللكتروني -

ً تدريجيي في المنظومة الرسمية دمج االقتصاد غير الرسمدة الضريبية وقاعتوسيع الل  .ا

لتحول الرقمي لنظم التحصيل الضريبي من خالل ة لاعملبنية التقنية الدا  التركيز على تطوير -

فـراد الهويـة الرقميـة لأل  نظم  ، وكذلا التحول نحوةرقمنة أنظمة المدفوعات الوطنيوتطوير  

 والشركات.

ال وادر البشرية العاملة في مجـوالكين  اء قدرات العاملوبنل المستمر على تطوير  ية العمأهم -

بمـا يسـاعد علـى   أو التقنيةالمجاالت الضريبية  بيتعلق  فيما  لضريبي سواء  ا  رقمنة التحصيل

ديــدة المرتبطــة بــالثورة يــات الجتــي تتيحهــا التقنلفادة القصــوى مــن فــرص التطــوير ااالســت

 التـي تسـاهم فـي الصـطناعي  يانات الكبيرة والذكاء اهمها تقنيات البالصناعية الرابعة ومن أ

 .ي بمستويات التحصيل واالمتثال الضريزيادة 

 ضـريبي باالسـتفادة مـنرقمنـة التحصـيل النظم  لالزمة للتطـوير المسـتمر لـارد اتوفير المو -

 قنيات.حدث التلضمان مواكبتها المستمرة أل متحققة جراء هذا التحول المالية ال الوفورات

نظم التحصـيل اإللكتروني وحماية البيانات الخاصة ب ضمان أعلى مستويات من أمن الفضاء -

لتفاعـل ة هذه النظم وضمان أكبر قدر مـن ازيادة موثوقي  هم في اروني بما يستكالضريبي اإلل

 الضريبي.وااللتزام 

لضـريبي بهـدف ة فيما يتعلق برقمنـة نظـم التحصـيل االتنسيق ما بين الدول العربيتعاون وال -

تهـرب واالزدوا  معلومات الضريبية بما يساعد على تجنـب التبادل الخبرات والتجارب وال

 الضريبي.
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