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تقديم
أثرت التحوالت الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العـالم علـى كافـة منـاحي الحيـاة ،وأسـفرت عـن
تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد اإلنتاجية والتنافسية من خالل دورها في إعـادة تشـكيل طريقـة أداء
العديـد مــن القطاعـات اإلنتاجيــة والخدميـة ،كمــا انعكســت كـذلا علــى آليـات عمــل وأداء السياســات
االقتصادية الكلية ومن بينهـا السياسـة الماليـة .امتـدادا ً لهـذه التحـوالت الرقميـة ،اتجهـت العديـد مـن
الحكومات إلى رقمنة المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع اإليـرادات العامـة وإنفاقهـا،
واستطاعت بذلا أن تحقق وفورات مالية كبيرة بما يُحقق أهداف السياسة المالية.
رغم أهمية الضرائب كأحد أبرز أدوات السياسة االقتصادية الكلية ،تشير اإلحصاءات إلى ضعف
اإليرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة ،حيث لم تتعد نسبة اإليرادات الضريبية
 10في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،)1(2020وهي نسبة منخفضة بالقياس مع
المتوسط العالمي البالغ  15في المائة وفق بيانات البنا الدولي( .)2يُعزى ضعف اإليرادات الضريبية
في جانب منه إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي التي سجلت مستويات متواضعة نسبيا ً تبلغ في
المتوسط  54في المائة على مستوى الدول العربية( ،)3وهو ما يعكس عدد من العوامل من بينها
محدودية القاعدة الضريبية ،وانخفاض كفاءة الجهاز الضريبي.
تشير التجارب العالمية الناجعة أن رقمنة التحصيل الضريبي تلعب دورا ً مهما ً على صعيد توسيع
القاعدة الضريبية ،ومحاربة التهرب الضريبي ،وزيادة كفاءة األداء الضريبي بشكل عام من خالل
التحول للنظم اإللكترونية لالمتثال والتحصيل الضريبي ،التي أصبحت تُمكن الحكومات من جمع
معلومات دقيقة وفورية حول مدفوعات الرواتب ،وأرباح الشركات ،وحركة مبيعات السلع
والخدمات بما يوفر صورة كاملة عن االستحقاقات الضريبية وتوقعات دقيقة لمستوي اإليرادات
الضريبية ،بل والتحصيل الفوري لبعضها إلكترونياً.
في هذا السياق ،تشير التقديرات إلى أن التحول لعمليات التحصيل والدفع اإللكتروني على جانبي
الموازنة العامة (اإليرادات والنفقات العامة) يُمكن أن يُساعد في تحقيق وفورات اقتصادية تقدر بما
يتراوح بين  0.8إلى  1.1في المائة على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا ً في الدول النامية،
أي ما يتراوح بين  220إلى  320مليار دوالر( .)4قد تتجاوز المكاسب االقتصادية هذا المستوى إذا
تم األخذ في االعتبار األثر المباشر وغير المباشر لرقمنة هذه النظم .فعلى سبيل المثال ،أدت رقمنة
الضرائب إلى زيادة بنسبة  50في المائة في القاعدة الضريبية في الهند في أقل من عام واحد مما
ساعد على توليد المزيد من اإليرادات العامة(.)5
بنا ًء على ما سبق ،تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بدراسة وتحليل دور
التحول الرقمي في زيادة مستويات كفاءة السياسة المالية ،وتستند إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من
قبل وزارات المالية في ست دول عربية ثالثة منها نفطية وهي اإلمارات ،والسعودية ،والكويت،

 1صندوق النقد العربي" .)2021( ،قاعدة البيانات االقتصادية".
WB, (2020). “The World Development Indicators”.
 3طارق عبد القادر" .)2019( ،كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية" ،صندوق النقد العربي ،سلسلة دراسات اقتصادية ،العدد
( ،)52ص .25
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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وثالثة غير نفطية تشمل األردن ،ومصر والمغرب ،بما يُمكن من التعرف على جوانب ومقومات
نجاح رقمنة التحصيل الضريبي في هذه الدول ،والمكاسب االقتصادية جراء هذا التحول.
تتكون الدراسة من ثمانية أجزاء بخالف المقدمة ،وتناقش الطار العام لرقمنة التحصيي الريريب ،
ومراح رقمنة نظام التحصي الرريب  ،ومستويات رقمنية الريراب المباشيرة وغيير المباشيرة،
ونظام السداد اللكترون للرراب  ،والفوترة اللكترونية ،والمكاس المتحققة جراء رقمنية نظيم
التحصي الرريب  ،عالوة على بعض المؤشرات ذات الصلة بقياس التقدم المحقق ف هذا الطار،
فيما تنته الدراسة ف الجزء األخير بعرض للخالصة واالستنتاجات على صعيد صنع السياسات.

أوالً :اإلطار العام لرقمنة التحصيل الضريبي
أحرز عدد من الدول العربية تقدما ً جيدا ً في إطار رقمنة التحصيل الضريبي على عدة أصـعدة خـالل
السنوات السابقة السيما الدول العربية ذات االقتصادات المتنوعة قديمة العهد بالنظم الضـريبية ،فيمـا
بدأت مؤخرا ً الدول العربية النفطية في تبني هذه النظم السيما في أعقاب توجهها إلى تبني إصالحات
لتنويع اإليرادات العامة في إطار برامج االنضباط المالي التي نفذتها في أعقاب التراجع المسجل فـي
األسعار العالمية للنفط في عام  ،2014وشرعت بمقتضـاها فـي فـرض الضـرائب خاصـة الضـريبة
على القيمة المضافة.
في هـذا اإلطـار ،تعتبـر األردن مـن أوائـل الـدول العربيـة التـي عملـت علـى رقمنـة نظـم التحصـيل
الضريبي في عام  ،2005حيث سجلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تقدما ً جيدا ً في تقديم عـدد مـن
الخــدمات الضــريبية بشــكل إلكترونــي ،بمــا يشــمل تســجيل المكلفــين ،وتقــديم اإلق ـرارات ،وإصــدار
االشــعارات ،والتحصــيل اإللكترونــي ،ومتابعــة االمتثــال الضــريبي ،وتقــديم الشــكاوى ،وتقســيط
الضرائب.
أما في اإلمارات ،فقـد تـم بـدء تطبيـق النظـام الضـريبي فـي نهايـة عـام  2017بعـد اعتمـاد القـوانين
والتشــريعات الخاصــة بالرييراب االتحاديــة ،التــي جــاءت بعــد إقــرار تطبيــق الضــريبة االنتقائي ـة،
وضريبة القيمة المضـافة ،كمـا قامـت الهيئـة االتحاديـة للضـرائب خـالل هـذه الفتـرة برقمنـة غالبيـة
الخدمات الخاصة بدافعي الضرائب ،ومن ضمنها التحصيل الضريبي إضافة إلى تحديث أنظمتها بما
يتوافق مع التشريعات الضريبية ذات الصلة.
ف ذات العام ،بدأت السعودية بتطوير اسيتراتيجية الهيبية العامية للزكياة واليدخ في سيياق هيدف
استراتيجي أساس يتمث ف زيادة كفاءة عمليات التحصي واالمتثا الرريب  .كما طورت نظاميا
خاصا بتقنية المعلوميات والتحليي  ،فيميا يجير حالييا التركييز بشيك كبيير عليى رقمنية وتحسيين
إجراءات الهيبة بشك عام والجراءات الرريبية بشك خاص.
من جانـب آخـر ،تسـعى الجهـات المعنيـة فـي الكويت لرقمنـة اإلدارة الضـريبية وبـاقي اإلجـراءات
الضريبية في إطار مشروع قيد التنفيـذ لتطـوير اإلدارة الضـريبية ومـن المتوقـع إنجـازه خـالل عـام
.2024
في مصر تمت عملية التطبيق الكامل لرقمنة التحصيل الضريبي في ضوء الرؤية االستراتيجية التـي
تم اإلعالن عنها في إطار البرنامج الوطني لإلصـالح االقتصـادي ( )2019-2016تنفيـذا ً للقـرارات
التي صـدرت عـن وزارة الماليـة بشـأن تحصـيل كافـة المسـتحقات الحكوميـة والضـريبية الجمركيـة
بالوسائل اإللكترونية.

6

أما في المغرب ،فقد شرعت المديرية العامة للضرائب في عام  2010فـي إزالـة الطـابع المـادي عـن
التصاريح واألداءات الضريبية بشكل تدريجي حسب أهمية رقم المعامالت لكل شركة ،قبـل أن تقـوم
بتوسيع نطاق نظم التحصيل الضريبي اإللكتروني ليشمل كافة الملزمين المهنيـين .إضـافة إلـى ذلـا،
واصلت المديرية العامة للضرائب مجهودات الرقمنة الضريبية بهدف تعميم األداء االلكتروني ليشمل
عدة خدمات أخرى ،من أبرزها :الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ،والرسوم الحكومية.
ف روء ما سبق ،يلخص الجدو التال مدى التقدم المحرز ف إطيار رقمنية التحصيي الريريب
المطبق ف عدد من الدو العربية.
جدول رقم ()1
مستوى التقدم ال ُمحقق على صعيد رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية
الدولة

في بدايتها

جيدة

جيدة جدا

✓

اإلمارات
✓

األردن
الكوي

ممتازة

✓
✓

السعودية
✓

مص ر

✓

المغرب

المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

الخطوات السابقة لرقمنة التحصيل الضريبي
شرعت الدو العربية خال السنوات المارية بالعم على تنفييذ عيدد مين الجيراءات والخطيوات
االستباقية الت من شأنها التمهيد لرقمنة التحصي الرريب  ،ذلك بميا يشيم مجموعية مين األسيس
والتدابير قب اعتماد نظام رقمنة التحصي الرريب بما يشم :
 ورع الطار القانون الداعم للتحو من التحصي الماد للتحصي اللكترون . إعادة هندسة الجراءات الخاصة بكي عمليية مين عمليية التحصيي الريريب بميا يسيم بيدعمالتحو للتحصي الرقم وبما يستهدف تحقيق هدفا أساسيا يتمث ف تبسيط الجيراءات وزييادة
مستويات كفاءة التحصي الرريب .
 توفير النظم والمنصات االلكترونية الررورية لتلق ومعالجة التصاري واألداءات إلكترونيا. بناء قدرات الكادر البشر وتأهيله بما يتالءم مع آليات التحصي اللكترون للرراب .من جان آخر ،تستلزم رقمنة نظم التحصي اللكترون للرراب وجود أنظمة دفع رقمية لمسياندة
هذا التحو  .فف اإلمارات على سبي المثا  ،تم تطوير منظومة الدفع اإللكتروني من خالل بطاقـات
الدرهم اإللكتروني ،والبطاقات االئتمانية األخرى ،وآلية الخصم المباشـر .كمـا يـدعم هـذه المنظومـة
أيضا ً تبني عدد من الدول المتضمنة في الدراسة ألنظمة قومية للدفع اإللكتروني علـى غـرار مـا هـو
مطبق في األردن ،والسعودية ،ومصر.
كما يستلزم هذا التحـول وجـود نظـم للتسـجيل الضـريبي ،حيـث اتجهـت بعـ الـدول العربيـة مثـل
اإلمارات إلى تسجيل المكلفين ضريبيا ً إلكترونيا ً ،ذلا بمنح كل مسـجل ضـريبي رقـم حسـاب خـاص
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يتكون من رقم التسجيل الضريبي الخاص به تحت مسمى ( ،)GIBANحيـث يقـوم المسـجل بسـداد
الضريبة والغرامات المستحقة على الرقم الخاص به ،ويتم تحويل هـذه المبلـغ إلكترونيـا ً إلـى حسـاب
الهيئة االتحادية للضرائب مباشرة.
كذلا تتطلب عملية رقمنة التحصيل الضريبي التعاون والتنسيق مع كافة أصحاب العالقة واستشراف
متطلبــاتهم مــن هــذه األنظمــة والتقيــيم الــدوري لهــذه الخــدمات ومشــاركة متلقــي الخدمـة فــي رقمنــة
التحصيل ،وتهيئة البنيـة التحتيـة ،إضـافة إلـى تأهيـل الكـادر البشـري ،وأجهـزة الحاسـب ،وخطـوط
االتصال ،وتوفير آليات ضمان أمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات.
من جهة أخرى ،يعتبر اعتماد "نظام الفاتورة اإللكترونية" أحد الركـائز األساسـية لرقمنـة التحصـيل
الضريبي السيما فيما يتعلق بضرائب االستهالك (ضرائب المبيعـات والقيمـة المضـافة) ،حيـث تعـد
الفاتورة اإللكترونية بمثابة مستند إلكتروني يُسجل فيه أية عمليات توريـد للسـلع والخـدمات خاضـعة
للضريبة وتفاصيلها بما يساعد الجهات الضريبية على فرض وتحصـيل ورد الضـريبة فـي المراحـل
المختلفة لتوريد السلعة او الخدمة.
اإلطار القانوني الداعم لعمليات رقمنة التحصيل الضريبي
تستدعي عملية رقمنة التحصيل الضريبي وضع حزمة من القوانين وسن التشريعات المصاحبة التـي
من شأنها أن تنظم عمليات رقمنة التحصيل اإللكتروني وفق أطر محددة بهدف تمكين الجهات المعنية
من تطبيق خطتها وأهدافها اإلستراتيجية بصورة سليمة من جهة ،وتوضح اإللتزامـات القانونيـة ومـا
يستتبعها من التزامات على المكلفين ضريبيا ً من جهة أخرى.
فبموجب التشريعات الضريبية واإلجرائيـة الحاليـة فـي اإلمتارات ،ت ُمـنح الهيئـة االتحاديـة للضـرائب
صالحية تنظيم عملية تقديم المستندات وسداد المدفوعات الضـريبية ،وفقـا ً للمرسـوم بقيانون اتحياد
رقم ( )8لسنة  2017في شيأن ريريبة القيمية المريافة ،وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( )52لسـنة
 2017بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شـأن ضـريبة القيمـة
المضافة ،الذي يلزم المكلفين ضريبيا ً بسداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة .من
جانب آخر ،ووفقا لما ورد بالمرسوم السابق يحق للهيئـة االتحاديـة للضـرائب بموجـب هـذه السـلطة
التقديرية ،تنظيم عمليات الرقمنة واعتمادها حالما ومتى ما اقتضت الضرورة ذلا.
أما في الكوي  ،فقد تضمنت القـوانين والتعـديالت ذات الصـلة برقمنـة التحصـيل الضـريبي كـل مـن
قانون المعامالت اإللكترونيـة الصـادر فـي عـام  ،2014والقـانون الخـاص بمرسـوم ضـريبة الـدخل
الصادر في عام  1955الذي تم تعديله من خالل القرار الوزاري الصادر في عام .2008
في مصر ،يشتمل اإلطار القانوني الداعم لعمليات رقمنة التحصيل الضـريبي علـى قـانون الضـرائب
الصادر في عام  ،2005وقـانون الضـريبة علـى القيمـة المضـافة الصـادر فـي عـام  ،2016وكـذلا
قرارات وزارة المالية الصادرة في عامي  2018و .2020أما في المغرب ،فقد أقرت المدونة العامـة
للضرائب ،التصريح االلكتروني عبر المادة  155بينما تم إقرار األداء االلكتروني عبـر المـادة 169
من نفس المدونة.
اإلطار المؤسسي الداعم لعمليات رقمنة التحصيل الضريبي
تستلزم عملية رقمنة التحصيل الضريبي التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية فـي الدولـة ،التـي يـأتي
على رأسها وزارات المالية ممثلةً في هيئات الضرائب في معظم الـدول العربيـة المتضـمنة ،والهيئـة
العامة للزكاة والدخل في السعودية .كما تشمل الجهات الفاعلة في إطار هذه المنظومة أيضـا ً الجهـات
المسؤولة عن التحول الرقمي مثل وزارة االقتصاد الرقمي والريادة كمـا هـو الحـال فـي األردن .كمـا
تشتمل المنظومة أيضا ً وعلى نطاق أوسع البنوك وشركات الدفع اإللكتروني ،وشـركات التقنيـة التـي
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تختص بعمليات إعادة هندسة اإلجراءات وبع
جدول رقم (.)2

الجهات المانحة الدولية كما هـو الحـال فـي مصتر،

جدول رقم ()2
الجهات المسؤولة عن تنظيم رقمنة التحصيل الضريبي
والدور المناط بكل منها
الدولة
األردن

اإلمارات

مصر

الكويت
المغرب

الجهة
وزارة االقتصاد الرقمي
والريادة
وزارة المالية – دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات
البنوك وشركات الدفع
اإللكتروني
الهيئة االتحادية للضرائب

Ernst &young
E. Finance
IBM& SAB
وزارة المالية والمنحة اليابانية
واتحاد الغرف التجارية
وزارة المالية
المديرية العامة للرراب
الخزينة العامة للمملكة

الدور
تقديم االستشارات التقنية والفنية وطرح العطاءات ذات العالقة.
اعداد وتشغيل البرامج الخاصة بالتحصيل الضريبي.
استالم الدفعات المالية وتحويلها للدائرة.
يمتد اختصاص الهيئة االتحادية للضرائب إلى إدارة وتحصيل
وتنفيذ عمليات تحصيل الضرائب االتحادية والغرامات المرتبطة،
ويشمل ذلا إعداد العمليات الخاصة بالتحصيل الضريبي ورقمنة
هذه العمليات.
إعادة هندسة اإلجراءات الضريبية الفرعية والرئيسة باإلضافة
إلى أعمال ميكنة النظم الضريبية.
تطبيق مشروع (دونجل) الذي يقوم بحصر التعامالت التجارية
من متاجر التجزئة والمستهلكين مما يساهم في مراقبة تسجيل
المتحصالت الضريبية على القيمة المضافة.
وضع التصور الخاص بمشروع التحصيل الضريبي اإللكتروني.
تلقي االقرارات االلكترونية واألداءات المترتبة عنها.
األداءات الرريبية اإللكترونية.

المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

يتم في إطار صالحيات كل جهة من الجهات المعنيـة برقمنـة التحصـيل الضـريبي إقـرار المتطلبـات
التنظيمية في إطار رقمنة التحصـيل الضـريبي والخاصـة بـالمكلفين ضـريبيا ً/دافعي الضـرائب .ففـي
األردن ،تم إقرار المتطلبات التنظيمية الخاصة بكل من مديرية خدمات المكلفـين ،ومديريـة التسـجيل
واإلعفاء الضريبي ،وقسم الحكومة اإللكترونية ،ومركز االتصال ،والمحطة اإللكترونية.
أما في اإلمارات ،فقد تم احراز تقدما ً جيدا ً فيما يتعلق برقمنة التحصيل الضريبي ،حيث عملت الهيئـة
االتحادية للضرائب على وضـع جميـع المتطلبـات التنظيميـة الالزمـة لرقمنـة معظـم الخـدمات التـي
تقدمها ،ذلا بهدف ضمان التمكن من إجراء معظم التعامالت بين الهيئة االتحادية للضرائب ،ودافعي
الضرائب بشكل الكتروني ،مما يساهم في تعزيز كفاءة هذه التعامالت ومراقبتهـا .كمـا تسـعى الهيئـة
بشكل مستمر إلى مراجعة خدماتها اإللكترونية بهدف تحسين رقمنة الضرائب .في هذا اإلطار قامـت
الهيئة بـققرار المتطلبـات التنظيميـة الخاصـة بخـدمات التسـجيل الضـريبي ،واإلقـرارات الضـريبية،
واسترداد الضريبة لغير المسـجلين ،وخـدمات الـدفع اإللكترونـي ،والخـدمات الضـريبية ذات الصـلة
بالسلع االنتقائية.
كما تم في مصر ،إقرار عدد من المتطلبات التنظيمية في إطار رقمنة التحصيل الضـريبي بمـا يشـمل
التسجيل في منظومة اإلقرارات الضريبية ،وتقديم الخـدمات نظيـر رسـم يـتم سـداده سـنوياً .أمـا فـي
المغتترب ،تمثلـت أبــرز المتطلبــات التنظيميــة الخاصــة بــالمكلفين ضــريبيا ً فــي وجــوب التســجيل فــي
الخدمات االلكترونية في النظم اإللكترونية للمديرية العامة للضرائب بهدف تمكينهم من االستفادة من
خدمات التصريح واألداء االلكترونيين اللتين تم اطالقهما من قبل المديرية العامة للضرائب.
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الخدمات اإللكترونية المقدمة لدافعي الضرائب في إطار رقمنة التحصيل الضريبي
شرع عدد من الدول العربية بالبدء بتقديم عدد من الخدمات اإللكترونية للمكلفين ضـريبيا ً ،فـي إطـار
رقمنة التحصيل الضريبي في عدة مجاالت ذات صلة بمنظومة األداء الضريبي.
في األردن ،يتم تقديم عدد مـن الخـدمات اإللكترونيـة لـدافعي الضـرائب فـي إطـار رقمنـة التحصـيل
الضريبي ،والمتمثلة بتسجيل وتعديل بيانات المكلفين ضـريبيا ً ،وتقـديم اإلقـرارات الضـريبية والـدفع
اإللكتروني ،وتحميل وإرسال المعلومات ،والحصول على براءة الذمة ،وبيان الضرائب ،إضافة إلـى
تقديم طلب الحصول على خدمات االسترداد الضريبي ،وتعديل اإلقرار وطلب التقسيط وتفعيل الـرقم
الضريبي.
في اإلمارات تم إطالق عدد من الخدمات اإللكترونيـة لـدافعي الضـرائب فـي إطـار رقمنـة التحصـيل
الضريبي خالل الفترة ( )2020-2017ذلا بما يشمل:
 خييدمات التسييجي  ،المتمثليية في تسييجي وتعييدي تسييجي الخاريعين لرييريبة القيميية المرييافةوالرريبة االنتقابية ،وإصدار شهادات التسجي الرريبى ،وإلغاء تسيجي الخاريعين ،وتسيجي
وتعدي تسجي المجموعات الرريبية ،إرافة إلى تسجي الوكي الرريب والوكالة الريريبية،
ووكالء الشحن.
 خييدمات القييرارات الرييريبية ،وتشييم تق يديم إق يرارات رييريبة القيميية المر يافة والرييريبةاالنتقابية ،وتقديم تصريحات لبالغ الهيبة عن انتاج واسيتيراد وتخيزين السيلع االنتقابيية ونقلهيا
بين المناطق المحددة وعن السلع الهالكية والريابعة ،والتصيري الطيوع عين أيية أخطياء في
القرارات الرريبية ،وطل استرداد رريبة القيمة المرافة أو الرريبة االنتقابية للمسجلين.
 خدمات استرداد الرريبة لغير المسجلين ،وتتريمن اسيترداد ريريبة القيمية المريافة مين قبيالسياح ،ومواطن الدولة عند تشييد منازلهم ،إرافة إلى استرداد رريبة القيمة المرافة من قب
الحكومات األجنبية والدبلوماسيين.
 خدمات الدفع ،المتمثلة ف دفيع ريريبة القيمية المريافة والريريبة االنتقابيية ،ودفيع الغرامياتالدارية ،ورسوم الهيبة مث تسجي الوكي الرريب والمناطق المحددة ،إرافة إلى دفع رريبة
القيمة المرافة والرريبة االنتقابية لغير المسجلين عند االستيراد.
 خدمات متعلقية بالسيلع االنتقابيية ،بميا يشيم تسيجي وتعيدي تسيجي ميورد التبيغ ومنتجاتيهألغراض الطوابع الرريبية الرقميية ،وتسيجي السيلع االنتقابيية ألغيراض قابمية أسيعار السيلع
االنتقابية.
 الخدمات الدارية ،وتشم تقديم طلبيات استفسيارات لمركيز اليدعم ،وطلبيات توريي للمسيابالمعقدة ،وطلبات االستثناءات الدارية ،وطلبات تجزبة ريريبة الميدخالت ،وتقيديم المقترحيات
والشكاوى ،وطلبات إعادة النظر.
في السعودية ،يتم تقديم عدد من الخدمات اإللكترونية للمكلفين ضريبياً ،فـي إطـار رقمنـة التحصـيل
الضـريبي ،بمــا يشــمل فــوترة االلتزامــات الزكويــة الضـريبية مــن خــالل النظـام اإللكترونـي "ســداد
للمدفوعات" ،وإدارة الضمانات البنكية المقدمة مـن خـالل (طلـب التسـييل او االفـرا عـن الضـمان
البنكــي) ،ولوحــة المعلومــات لســجل (المــدفوعات/االلتزامات الزكوية/الضــريبية) ،والسـداد الميسـر
(لاللتزامات الزكوية/الضريبية) (خطة التقسيط).
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في مصر ،تشمل الخدمات اإللكترونية ال ُمقدمة لدافعي الضرائب في إطار رقمنة التحصيل الضـريبي
في اإلقرارات الضريبية اإللكترونية ،واالستعالم اإللكتروني عن وضـع الملفـات الضـريبي ،عـالوة
على الدفع اإللكتروني للضرائب المستحقة.
من جانب آخر ،قامت اإلدارة الضريبية فـي الكويت بتـوفير خدمـة إلكترونيـة ت ُمكـن المتعـاملين مـن
المكلفين والمسـجلين مـن تقـديم طلـب إلصـدار الشـهادات الضـريبية بمختلـف أنواعهـا عبـر البوابـة
اإللكترونية لموقع وزارة المالية.
فيما تشمل الخدمات اإللكترونية المقدمة لدافعي الضرائب في إطـار رقمنـة التحصـيل الضـريبي فـي
المغرب ،ما يلي:
 الحصو على حسا رريب خاص على المنصة اللكترونية التابعة لإلدارة الرريبية. خدمة التحقق اللكترون لورعية القرارات الرريبية المصرح بها من قب المكلفيين ريريبيا،إرافة إلى خدمة التحقيق اللكتروني مين الريراب التي تيم اداؤهيا ،والريراب التي ليم ييتم
تسويتها بعد.
 إمكانية اصدار مجموعة من الوثابق والمستندات الرريبية عبر منصة الخدمات االلكترونية. االستفادة من خدمات الدعم واالستشارة اللتان يتم توفيرهما مين خيال الفيرق التقنيية والقانونييةالتابعة لإلدارة الرريبية.
االسترداد الضريبي اإللكتروني
يتــوفر نظــام االســترداد الضــريبي اإللكترونــي حالي ـا ً فــي كــل مــن ،األردن واإلم تارات والستتعودية
والمغرب ،بينما ال يوجد حاليا نظام لالسترداد اإللكتروني للضرائب في كل من مصر والكويت  .هـذا
ويتوقع بحسب المعلومات المتوفرة البدء في تطبيق نظام االسترداد اإللكتروني فـي كـال البلـدين عنـد
استكمال تطبيق المكننة الكاملة للنظام الضريبي اإللكتروني خالل عام .2021
فيما يتعلق بآلية االسترداد اإللكتروني للضرائب فتتضمن على سبيل المثال فـي األردن تقـديم الطلـب
إلكترونيا ومن ثم يتبع ذلا تدقيق الطلب وتحويل مبلغ الـرد الضـريبي إلـى الحسـاب البنكـي للمكلـف
ضريبيا ً .أما في اإلمارات ،فتتضمن عـدد مـن الخطـوات المتعلقـة بمعالجـة طلبـات اسـترداد ضـريبة
القيمة المضافة للمسجلين تبدأ بتقديم المسجل لإلقرار الضريبي لفترة ضريبية معينـة ،ومراجعـة هـذا
اإلقرار فقذا تبين أن هناك رصيدا ً دائنا ً باإلقرار وينوي المسجل استرداد الضريبة مـن الهيئـة ،فيقـوم
بتقديم طلب استرداد من خالل نموذ معتمد على موقع الهيئة اإللكتروني (.)E-services
كذلا ،يتم استالم الطلب عبر صفحة طلبات االسترداد اإللكترونية ،ويتم فحص الطلب ومعالجته بناء
على اإلجراءات المتبعة ،كما يتم إرفاق جميع المستندات الداعمة لطلب االسـترداد (فـواتير ضـريبية
للمدخالت والمخرجات ،وكشف ضريبة المدخالت والمخرجات ،وإثبات التصـدير إن وجـد ،إضـافة
إلى شهادة حساب بنكي) وتتم الموافقة المبدئية ،ومن ثم يندر الطلب تحت العمليات الموافق عليهـا،
كما تتم الموافقة على عملية الدفع من اإلدارات المعنية ومن ثم رد الضريبة.
فـي ذات اإلطـار ،يـتم طلـب تقـديم االسـترداد الضـريبي فـي الستعودية عـن طريـق بوابـة الخـدمات
اإللكترونية للمكلفين ،ويخضع الطلب للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة العامة للزكـاة والـدخل ،ويـتم
صرف مبلغ االسترداد بشكل الكتروني من خالل (حوالة مصرفية) .بينمـا يـتم فـي المغترب اسـترداد
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الضريبة على الدخل بالنسبة لفوائد القروض المخصصة لبنـاء أو شـراء مسـكن رئـيس (عـن طريـق
البنا)؛ إضافة إلى سداد الضريبة على القيمة المضافة.
آليات حفظ وضمان خصوصية وتحديث بيانات المكلفين ضريبيا ً (دافعي الضرائب)
تقوم أنظمة التحصيل الضريبي اإللكتروني علـى الحفـظ اآلمـن للبيانـات وضـمان سـرية المعلومـات
الخاصة بالمكلفين ضريبيا ً والنسخ االحتيـاطي للبيانـات وتـأمين صـالحيات النفـاذ إلـى األنظمـة ذات
الصــلة مــن داخــل وخــار الجهــات المعنيــة بالتحصــيل الضــريبي اإللكترونــي والقيــام باالختبــارات
الالزمة لالسـترداد الـدوري للبيانـات ،إضـافة إلـى تبنـي آليـات للتحـديث الـدوري للبيانـات الخاصـة
بالمكلفين ضريبيا ً.
في األردن ،يتبع المكلف ضريبيا ً مديرية ضريبية واحـدة فقـط ،ويـتم تحويـل البيانـات إلكترونيـا ً إلـى
ُمدقق محدد يطلع على المعلومات ،ثم يقوم بتسجيل جميع الحركات مـن إدخـال البيانـات وتعـديلها أو
حذفها .يتم تحديث البيانات من خالل إرسال رسائل نصية للمكلفين لتحديث بياناتهم ،كما تطلب الهيئة
من المكلفين ضريبيا ً تحديث البيانات عند تقديم الخدمات للمكلف.
في اإلمارات ،تحرص الهيئة االتحادية للضرائب على عملية النسخ االحتياطي للبيانات بهدف ضمان
وجود نسخ احتياطية سليمة لبيانات الهيئة بما فيها بيانات دافعي الضرائب ،حيث يتم االحتفـاظ بنسـخ
احتياطية يومية لقواعـد بيانـات نظـام الضـرائب ،كمـا يـتم تصـدير هـذه البيانـات إلـى أشـرطة نسـخ
احتياطية خارجية مشفرة ونقلها من قبـل المـوظفين المخـولين فـي الهيئـة وتخزينهـا فـي مكـان آمـن.
كذلا ،يتم تعيين صالحية النسخ االحتياطية الخارجية لمدة تصل إلى  15سنة ،كما يتم فحص وتجربة
استرداد البيانات بشكل شهري وعشوائي.
أما فيما يتعلق بعمليـة تحـديث البيانـات ،يعمـل النظـام اإللكترونـي علـى تحـديث الحسـاب او الملـف
الضريبي الخاص بكل مسجل ضريبي عند نشوء االلتزامات الضريبية عليه .كما يُحدث عند سداد أية
مبالغ مقابل االلتزامـات الضـريبية ال ُمسـتحقة عليـه بنـاء علـى الـربط االلكترونـي بـين أنظمـة الهيئـة
وأنظمة السداد .للمسجل القدرة على تحديث بياناته علـى الحسـاب الضـريبي الخـاص بـه ،كمـا يحـق
للهيئــة طلــب تحــديث أو تأكيــد البيانــات مــن المسـجل ،إضــافة إلــى مراجعــة البيانــات الموجــودة فــي
الحسابات الضريبية .عالوة على ما سبق ،يتم اسـتخرا تقريـر مـن النظـام ببيانـات المسـجلين غيـر
ال ُمحدثة بشكل دوري ،ومـن ثـم يـتم التواصـل معهـم مـن خـالل البريـد اإللكترونـي ولطلـب تحـديث
البيانات.
في ذات اإلطار ،يتم في السعودية حفظ وتخزين البيانات إلكترونياً ،كما تطبـق الهيئـة العامـة للزكـاة
والدخل معـايير عاليـة لضـمان أمـن وسـرية البيانـات .تـرتبط انظمـة الهيئـة العامـة للزكـاة والـدخل
إلكترونيا ً مع عدد من الجهات الحكومية ذات العالقة ،مما يساهم في ضـمان صـحة بيانـات المكلفـين
وتحديثها بشكل دوري.
في نفس السياق ،يتم في الكوي حفظ البيانات الخاصة بالمكلفين ضريبيا ً من خـالل نظـام )KITAS
و ،(Excelبينما ال تـزال المسـتندات تحفـظ ورقيـا ً ،فيمـا يـتم تحـديث البيانـات مـن واقـع المسـتندات
المقدمة ورقيا ً من قبل المكلفين بعد تدقيقها.
فيما يتعلق بآلية تحديث البيانات في مصر ،فيستوجب على جميـع المكلفـين ضـريبيا ً تحـديث بيانـاتهم
دوريا ً وخاصة البيانات األساسية مثل عنوان المنشأة ،الكيان القانوني ،عنوان المراسلة.
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كذلا ،تقوم المديرية العامة للضرائب في المغرب بمجموعة مـن اإلجـراءات لحفـظ وتخـزين بيانـات
المكلفين ضريبيا ً بشكل آمن وسري ذلا بما يشمل:
 حمايــة مركــز معلومــات مديريــة الضــرائب مــن خــالل "جــدار نــاري" ) (Firewallلكافــةالمستخدمين والمتعاملين سواء من داخل أو خار المديرية .إضـافة إلـى حمايـة أجهـزة الحاسـب
اآللي التي تضم بيانات المتعاملين من خالل "جدار ناري" آخر ،مع تجزئة الشبكة الداخلية بحيث
يُمنع الوصول لحواسيب قواعد البيانات إال من طرف الحواسيب المـرخص لهـا .ويمـر التواصـل
مع أجهزة حاسب آلي عبـر "جـدار نـاري" خـاص بالتطبيقـات ،وتعمـل هـذه التطبيقـات بطريقـة
مشفرة سواء عبر شبكة اإلنترنت بالنسبة للمتعاملين ،أو عبر الشـبكة الداخليـة الموسـعة للمديريـة
بالنسبة للموظفين.
 العداد اآلمن ألجهزة الحاس اآلل باالستعانة بأدوات المسي الكاشيفة عين نقياط الريعف ميعاستمرار تغيير كلمات المرور األصلية بكلمات مرور قوية.
 إنشاء نظام للتحكم ف الوصو إلى البيانات بهدف التحقق من تصاري المستخدمين قب السماحلهم بالوصو إلى البيانات .يتكون نظيام اليتحكم في الوصيو إليى البيانيات مين ثالثية عناصير
تشم المصادقة ،والترخيص ،وإمكانية التتبع.
 تخزين البيانات بطرق مختلفة وذليك عبير تخيزين أولي عليى أقيراص صيلبة ثيم عليى شيرابطافترارية وشرابط خارجية .كما تقوم المديرية بنسخ ك البيانات بشك متزامن ف مركز بيانات
احتياط بمدينة أخرى.
 تتبن المديرية العامة للرراب أدوات لمراقبة نشاط الشبكة ومعالجة أ نشاط غير طبيع كمياتقوم المديرية بطل عمليات تدقيق مؤقتة من شركات مختصة في األمين المعلوميات مين أجي
اكتشاف الثغرات والقيام بإصالحها.
من جهة أخرى ،تعمل المديريـة العامـة للضـرائب فـي المغـرب بشـكل مسـتمر علـى ضـمان صـحة
البيانات الخاصة بالمكلفين ضريبيا ً وتحديثها من خالل:
 تبن آلية دورية لتحديث البيانات ف قاعدة البيانات الرريبية ،وتعببة البيانات غير المكتملة. ورييع وتحديييد قواعييد تمكيين ميين رييبط نوعييية البيانييات التي ييتم إدخالهييا في قاعييدة البيانيياتالرريبية مث وجو تعببة بعض البيانات األساسية.
 التحقق من صحة البيانات والكشف عن تلك الت تيم تعببتهيا بشيك غيير صيحي والعمي عليىمعالجتها بطريقة إلكترونية متى أمكن ذلك.
 االعتماد على البيانات الت تم الحصو عليها من بعض الشركاء أو بعض المنصيات الرسيمية،على سبي المثا (قاعيدة بيانيات المديريية العامية لألمين اليوطن لتصيحي البيانيات الشخصيية
المتوفرة على البطاقات الوطنية للتعريف ،ومنصة التعريف الموحد للشركات للتأكيد مين صيحة
السج التجار  ،ورقم التسجي بالصندوق الوطن للرمان االجتماع .)...
 اعتماد التصنيف المغرب لألنشطة االقتصادية الصادر عن المندوبية السيامية للتخطييط كأسياسلتقنين البحة األنشطة المهنية الخارعة للرريبة المهنية.
قياس مستوى رضا المتعاملين في إطار رقمنة نظم التحصيل الضريبي
من جانب آخر ،تحرص الدول العربية على القيـاس الـدوري لمسـتويات رضـا المتعـاملين عـن تلقـي
خدمات التحصيل الضريبي اإللكتروني
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في األردن ،يستطيع المكلف تقييم الخدمة التـي يحصـل عليهـا مـن خـالل مؤشـر لقيـاس مـدى رضـا
العمــالء .كمــا تتــوفر لــدى اإلمتتارات تجربــة مميــزة عربيـا ً علــى صــعيد قيــاس رضــا عمـالء الــنظم
اإللكترونية للتحصيل الضريبي .تعتمد آلية عمل النظام الرقمي في اإلمارات ،على قياس مدى سعادة
المتعاملين بعد الحصول على الخدمة ،وعقد جلسات عصف ذهني مع فئات المتعـاملين بشـكل دوري
للوقوف على مالحظاتهم وآرائهم ومدى رضاهم حـول أسـاليب وأنظمـة الهيئـة االتحاديـة للضـرائب
المطبقة ،والتعامل مع الشكاوى المقدمة كل على حدة وحلها خالل فترة زمنية ال تتجاوز  7أيام عمل.
إضافة إلى إجراء تقييم المتسوق السري للخدمات عبر قنـوات تقـديم الخدمـة وخاصـة قنـاة الخـدمات
اإللكترونية ،وقياس كفاءة قنوات تزويد المتعاملين بالمعلومات ونشرها من خالل وجود مؤشـر عـدد
المعلومات الصحيحة والخاطئة ،وقياس فاعلية قنوات نشر وحصول المتعاملين على المعلومـات مـن
خالل عدد األدلة والمعلومات المنشورة وعدد المستخدمين والزائرين للمعلومـات .عـالوة علـى عقـد
اجتماعات دورية مع اللجان االستشارية التي تتضمن عدد من الشركات التـي تمثـل قطاعـات محـددة
ألخذ المرئيات ومعالجة التحديات وتسهيل وتحسين تجربة المستخدم.
أما في السعودية ،تطبق الهيئة العامـة للزكـاة والـدخل ،أدوات رقميـة تقـيس مـدى رضـا المتعـاملين
للخدمات المقدمة سوا ًء عبر قنواتها اإللكترونية أو التقليدية .فيما ال يتوفر في الكوي حتى اآلن نظـام
رقمي خاص بقياس مدى رضا المتعاملين ضمن نظام رقمنة التحصيل الضريبي .في ذات السياق ،ال
يوجد حاليا ً نظام رقمي خاص بقياس مدى رضا المتعاملين في مصر ،بينما تتـيح البوابـة اإللكترونيـة
لمصــلحة الضـرائب التواصـل عبــر البريــد اإللكترونــي أو مــن خــالل الــرقم الخـاص بمركــز خدمــة
الممولين بهدف تقديم المساعدة واالستفسارات.
في المغرب ،يتم قياس مدى رضا المتعاملين ضمن نظام رقمنة التحصيل الضريبي من خالل إجـراء
دراسات استطالع الرأي العام لدافعي الضرائب وتقييمهم لجودة الخدمة الرقمية ال ُمقدمة لهـم ،إضـافة
إلى قيام مركز االتصال الخاص بالمديرية العامة للضرائب باستقبال تعليقات وآراء المتعاملين حـول
جودة الخدمة الرقمية المقدمة.
التحديات التي واجه عملية رقمنة التحصيل الضريبي والرؤى المستقبلية
في سبيل المضي قدما ً نحو رقمنة نظم الدول العربية ظهرت بع التحـديات التـي واجهـت الجهـات
المعنية في الدول العربية التي عملت بدورها على تبني عدة آليات لتجـاوز هـذه التحـديات سـواء مـن
خــالل جهودهــا القائمــة أو الجهــود المســتقبلية التــي مــن المخطــط تبنيهــا فــي إطــار اســتراتيجياتها
الموضوعة لالستمرار في تطوير هذه النظم واالرتقاء بها ذلا على النحو التالي.
في األردن تمثلت أبرز التحديات في إطار رقمنة التحصيل الضريبي ،في العمـل علـى رفـع مسـتوى
التوعية والتثقيف الضريبي للمكلفين ،وتعزيز معرفة المكلفين ضريبيا ً بآليات الدفع اإللكترونـي ،هـذا
وتعمل الجهات المعنية على تطوير جميع األنظمة بناء على متطلبات العمل بصورة مستمرة.
في اإلمارات ،تعمل الهيئة االتحادية للضرائب في إطار األولويات المحـددة لمرحلـة التطبيـق الفعلـي
لرقمنة التحصيل الضريبي التي إطالقها في عامي  2017و .2018كمـا تعمـل علـى تنفيـذ عـدد مـن
الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في رقمنة جميع الخدمات الضـريبية المقدمـة وتحسـينها .مـن
أهم هذه الخطط ما يتعلق باألنظمة األساسية المرتبطة بقدارة الضرائب ،وضـمان إجـراء التحسـينات
الرقمية مع التركيز بشكل خاص على دراسة مدى إمكانية تطبيق نظـام الفـوترة اإللكترونيـة ،بهـدف
زيادة كفاءة التحصيل الضريبي ،إضافة إلى السعي لمكافحة التهرب الضريبي.
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من جانب آخر ،تقوم الهيئة بالتطوير المستمر ألنظمتها واالطالع على آخر التطورات التقنية في هذا
المجــال ودراســة األنظمــة األكثــر مالئمــة للبنيــة التحتيــة فــي الدولــة ،أخــذا ً بعــين االعتب ـار التوجــه
االستراتيجي بشأن تبني االبتكـارات التـي تـؤدي إلـى زيـادة الكفـاءة وجـذب االسـتثمارات األجنبيـة،
وسهولة ممارسة األعمال .كما تعتزم االنتقال من نظامها الرقمي الحالي القائم علـى أسـاس معطيـات
كل حالة على حدة إلى نظام أكثر استدامة ومالئمة لغايات التطوير المستمر للنظام الضريبي.
في السعودية ،تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل علـى تنفيـذ اسـتراتيجيتها الحاليـة (،)2022-2020
التي تركز علـى ضـمان أعلـى درجـات االلتـزام الزكـوي والضـريبي علـى جميـع مراحـل ال ُمكلفـين
ضريبياً ،باإلضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية سـهلة للمكلفـين ضـريبيا ً مـن خـالل قنـوات االتصـال
المختلفة .كذلا يجري العمل على تحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة عن طريق وضـع خطـط
وبرامج استراتيجية معنية برقمنة وأتمتة الخدمات واإلجراءات بشكل عام .كما تعمل الهيئة على تبني
البرامج الالزمة لتقليل الفجوة الضريبية وزيادة اإليرادات والحد مـن تعـامالت االقتصـاد الخفـي مـع
التركيز على رفع نسبة رضا المكلفين.
أما في مصر ،فقد قامت مصـلحة الضـرائب المصـرية منـذ شـهر سـبتمبر  2019برقمنـة إجراءاتهـا
الضريبية بما يشمل التحصيل الضريبي من خالل تنفيذ عملية األتمتة بشكل تجريبي ،ذلـا بدايـة مـن
مشــروع الفــاتورة اإللكترونيــة .تتمثــل أبــرز التحــديات الراهنــة بشــأن عمليــة التحصــيل الضــريبي
اإللكتروني في دمج االقتصاد غير الرسمي في منظومـة االقتصـاد الرسـمي .تتمثـل فـرص التطـوير
المستقبلي في متابعة المستجدات العالمية في تطوير الرقمنة مع ما يصاحبها من توجهات وإرشـادات
صادرة من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الضريبي كاألمم المتحدة ومنظمـة التعـاون االقتصـادي
والتنمية.
في الكوي  ،هناك توجه مستقبلي للتحول الرقمي للخدمات الحكوميـة بمـا يتوافـق مـع رؤيـة "كويـت
جديدة  "2035سوف يتم فـي إطـاره رقمنـة العمليـات واإلجـراءات الضـريبية بمـا يشـمل التحصـيل
الضــريبي اإللكترون ـي ،حيــث مــن المخطــط تحصــيل المس ـتحقات الضــريبية عــن طريــق القنــوات
اإللكترونية المتاحة عبر البوابة اإللكترونية .هذا وتتمثل أبرز التحديات الراهنة في التـأخر فـي تنفيـذ
الخطة االستراتيجية بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-والتحديات المرتبطـة بالتنسـيق
مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ثانيا ً :مراحل نظام رقمنة التحصيل الضريبي
تتضمن عملية التحـول نحـو التحصـيل اإللكترونـي عـدد مـن المراحـل األساسـية بمـا يشـمل مرحلـة
التخطيط واإلعداد لتنفيذ المشروع ،ومرحلة تصميم وبناء وثـائق نظـام رقمنـة التحصـيل الضـريبي،
إضافة إلى مرحلة اختبار وتشغيل واختبار جودة نظام التحصيل الضريبي اإللكتروني وذلا كما هـو
موضح في الجزء التالي من الدراسة.
مرحلة التخطيط واإلعداد لرقمنة التحصيل الضريبي
تعتبر مرحلة التخطيط واإلعداد لرقمنة التحصـيل الضـريبي مـن أهـم المراحـل فـي إطـار المنظومـة
الكاملة للتحصيل الضريبي اإللكتروني حيث تحدد إلى مدى بعيد إمكانية نجاح هذا التحول .تركز هذه
المرحلة على إعداد الخطط االستراتيجية والمستهدفات القوميـة لرقمنـة التحصـيل الضـريبي ،وعلـى
وضع التصور الخاص بقعادة هندسة اإلجراءات الخاصة بكافة مراحل التحصيل الضريبي ،وتحديـد
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المقومات الالزمة لهذا التحـول ،وطبيعـة التحـوالت فـي األطـر التنظيميـة والمؤسسـية الداعمـة لهـذا
التحول.
في اإلمتارات ،جـاءت عمليـة التحـول إلـى التحصـيل الضـريبي اإللكترونـي فـي إطـار رؤيـة الهيئـة
االتحادية للضرائب متوسـطة المـدى التـي تستشـرف طبيعـة التطـوير المطلـوب لألنظمـة الضـريبية
باالستناد إلى الدروس المستفادة من الممارسات الدولية ،وهو ما يساعد على تطوير استراتيجية تقنية
المعلومــات الخاصــة بالهيئ ـة االتحاديــة للض ـرائب بمــا يُلبــي احتياجــات المتعــاملين والوقــوف علــى
التحديات التي يُمكن أن تواجه مبادرات التحول .استنادا ً إلى ذلـا يـتم تطـوير وإعـداد كافـة العمليـات
واإلجراءات الضريبية الالزمة ،وتقييم مدى الفعالية وتحديد الفـرص التـي قـد تكـون متاحـة لتحسـين
األداء.
في األردن ،تم جمع البيانات المطلوبة وتحليلها كما تم تصميم البرامج والتأكد من مدى انسجامها مـع
القوانين ذات الصلة ،إضافة إلى متابعة تطوير وتحديث البرامج الالزمة لهذا التحول .في الستعودية،
مرت مرحلة التخطيط واإلعداد لرقمنة التحصيل الضـريبي بعـدة خطـوات تضـمنت دراسـة الوضـع
الحالي لمعرفة مجاالت التحسين ،والبحث في أفضل الممارسات ،وعقـد االجتماعـات وور العمـل
المكثفة مع القيادات في الهيئة العامة للزكاة والدخل لتحديد الوجهة االستراتيجية ،إضافة إلـى تطـوير
إطار ومبادرات استراتيجية بنا ًء على العوامل السابقة ،ووضع خطة زمنية وأطر واضحة للتنفيذ.
في الكوي  ،مرت مرحلة التخطيط واإلعداد لرقمنة التحصيل الضريبي بعدة خطوات تتضمن إعـداد
خطة استراتيجية ،وإعادة هيكلة القطاع الضريبي وهندسة اإلجراءات ،إضـافة إلـى تحديـد متطلبـات
النظام الرقمي باالستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال.
كذلا تكتسي رقمنة الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للضرائب فـي المغترب مكانـة مركزيـة فـي
خطة عملها االستراتيجي حيث اختارت المديرية العامة للضـرائب نهجـا ً تـدريجيا ً لرقمنـة التحصـيل
الضريبي من خالل التركيز في المرحلة األولى ،على األشخاص المعنويين ،ليـتم فـتح نظـام اإلقـرار
الضريبي والدفع الضريبي لفئة المهنيين .في المرحلة الثانيـة التـي بـدأت فـي عـام  ،2018تـم تعمـيم
التصريح واألداء الضريبي عبر شبكة اإلنترنت على فئة األشـخاص الـذاتيين ،حيـث تغطـي الرقمنـة
حاليا ً كل الخدمات واإلجراءات ال ُمقدمة للمنتفعين.
في إطار مرحلة التخطيط لرقمنة النظم اإللكترونية للتحصيل الضريبي واجهت الدول العربية بعـ
التحديات كان من أهمها الحاجة إلى تعزيز وبناء القدرات البشرية السـيما فـي الـدول العربيـة حديثـة
العهد بالنظم الضريبية ،إضافة إلى تحديات ترتبط بالتعديالت المطلوبة في األطر القانونية ومحدودية
الموارد المالية الالزمة لدعم هذا التحول في بع الدول ،عالوة على مواجهة بع الدول لتحـديات
ناتجة عن جائحة كوفيد 19-التي أثرت على مراحل إنجاز مشروعات رقمنة التحصيل الضريبي.
فنظرا ً لحداثة النظام الضريبي في اإلمارات ،وكون الهيئة االتحادية للضرائب قد تم إنشاؤها بالتزامن
مع تطبيق األنظمة التقنية الخاصة بتطبيق رقمنة التحصيل الضريبي ،تتمثل أبرز التحـديات القائمـة
حاليا ً في توافر الكوادر البشرية المؤهلـة فـي مجـال الضـرائب لتقـود عمليـة إنشـاء الهيئـة االتحاديـة
للضرائب وتطبيق الضرائب الجديـدة ،وتـوافر األدوات والتطبيقـات الالزمـة لتعزيـز كفـاءة وفعاليـة
برامج التحصيل الضريبي اإللكتروني ،إضافة إلى الحاجة إلى دعم المعرفة الضريبية داخل وخـار
الهيئة ،ولمواجهة هذا التحدي تم عقد ور تدريبية وتوعوية بمـا يسـاعد علـى بنـاء األنظمـة التقنيـة
ومنها أنظمة التحصيل.
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في األردن ،تمثلت تحديات مرحلة التخطيط واإلعداد في تعـديالت القـوانين والتشـريعات واألنظمـة،
ومحدودية المصادر المالية ،إضافة إلـى عـدم تـوفر التـدريب الـالزم ،ومحدوديـة المـوارد البشـرية،
وغياب إجراءات العمل الموحدة.
أما في الكوي  ،فقد أثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على اكتمال الخطوات الموضوعة للتحول نحو
رقمنة التحصيل الضريبي كما كان مخططا ً لها ،وفي هذا الصدد تـم عقـد عـدد مـن ور العمـل مـع
الجهات المعنية للتغلب على ما خلفته الجائحة وخصوصا طرح الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروع.
على صعيد التحديات التي تواجـه المديريـة العامـة للضـرائب فـي المغترب ،خـالل مرحلـة التخطـيط
لرقمنة التحصيل الضريبي فتمثلت في بع التحديات الخارجيـة المتمثلـة فـي االسـتغناء عـن الـنمط
القديم لإلقرار الضريبي وأداء الضرائب من قبل المكلفين ،وتغيير سلوك المكلفين ضريبيا ً والتـزامهم
بأسلوب التصريح والدفع الجديد ،عالوة على عدد من التحديات الداخلية المتمثلة فـي البنيـة األساسـية
التي ينبغي تطبيقها ،ومالئمة اإلجراءات والنماذ  ،وبناء قدرات الموظفين لتمكينهم من العمـل علـى
النظام الرقمي الضريبي الجديد.
مرحلة تصميم وبناء وثائق نظام رقمنة التحصيل الضريبي
تركز مرحلة تصميم وبناء وثائق ونظام رقمنة التحصيل الضريبي على تقييم الفجوات ما بـين الـنظم
التقليديــة للتحصــيل الضــريبي والــنظم اإللكتروني ـة وتنفيــذ مش ـروعات رقمنــة التحصــيل الضــريبي
اإللكتروني من خالل اختيار التطبيقات المناسبة واختبارها وتقييم مستويات أدائها.
ففي اإلمارات ،مرت مرحلة تصميم وبناء وثائق نظام رقمنة التحصيل الضريبي بعدة خطوات
شملت:
 الشراف على أعما المشروعات وهندسة التقنية والتصميم. تحديد معايير التطبيق من حيث النماذج ومؤشرات األداء. اجراء المراجعات الخاصة برمان الجودة للتحقق من االلتزام بمعايير التطبيق المحددة. القيام بمراجعة المتطلبات الفنية الخاصة باألعميا ومواءمتهيا ميع اسيتراتيجية الهيبية االتحادييةللرراب ونموذج التشغي العام.
 فهم أوجه التيرابط بيين التطبيقيات المختلفية مين وجهية نظير هندسيية وتصيميمية والتحقيق مينشموليتها واكتمالها.
 التحقق من صحة تصميم البرنامج من حيث االتساق والتغطية واالكتما . تحديد المتطلبات وإجراءات التواص الالزمة. تقديم النطاق التعاقد للعم الذ تم التوقيع عليه. توفير الخبرة الالزمة لرمان نجاح المشروع. تقديم تقارير أسبوعية عن التقدم المنجز وفقا للنموذج المحدد من قب إدارة المشاريع والعمليات.في الكوي  ،تهتم هذه المرحلة بتوثيق إجراءات الوضع الحالي ،وتحديد الفجوات والثغرات في عملية
التحصيل بناء على أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال ،عالوة على وضع التصـميم المسـتقبلي
للتحصيل الرقمي الذي يعتمد على الترابط مع الجهات األخرى ذات العالقة.
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مرت مرحلة تصميم وبناء وثائق نظام رقمنة التحصـيل الضـريبي فـي المغترب بعـدة خطـوات ،بمـا
يشمل:
 إصالح نظام معلومات المديريات الرريبية المحلية مين خيال إنشياء نظيام معلوميات مركيزيتمحييور حييو دافعيي الرييراب ويغطيي جميييع المجيياالت (الوعيياء الرييريب  ،التحصييي ،
المنازعات... ،إلخ).
 إتاحة النظام المعلومات لدافع الريراب قصيد التصيري واليدفع اللكتروني  ،واالسيتفادة مينشبكة من الشركاء تشم البنوك وشركات الدفع.
 تطبيق إلزامية التصري والدفع اللكترون بطريقة تدريجية. رقمنة جميع الجراءات والخدمات وإلزام المكلفين رريبيا باستخدام الخدمات اللكترونية.في سبيل تنفيذ مرحلة تصميم وبناء وثائق نظام رقمنـة التحصـيل الضـريبي واجهـت الـدول العربيـة
بع التحديات تمثل أهمهـا فـي ضـمان االنخـراط النـاجح لكافـة أصـحاب العالقـة فـي هـذه الـنظم،
وتدريب المستخدمين عليها ،وتقديم خدمات الدعم المستمر لهم في هذا اإلطار.
علــى وجــه الخصــوص ،تمثلــت تحــديات هــذه المرحلــة فــي اإلمتتارات فــي تحديـد وتخطــيط وتكــوين
مجموعات وفرق العمل الالزمة لإلنجاز ،والعمل مع أصحاب العالقة لفهم المتطلبات وتقديم الحلـول
التقنية وتقييم التقدم المحرز والمخاطر القائمة ،إضافة إلى تقديم الدعم من حيث اختيار حلول األعمال
والتقنيات ونشرها ،ونقل المعرفة والخبرات إلـى مـوظفي الهيئـة االتحاديـة للضـرائب .فـي الكويت ،
أثرت جائحة كورونا على اكتمال الخطوات وفقا لما كان مخططا ً لها مسبقا ً ،وتم في هذا الصـدد عقـد
ور عمل مكثفة للخرو بالتصور المستقبلي لإلجراءات الضريبية الرقمية.
في المغرب ،تمثلت التحديات القائمة في هذا المرحلة في:
 تزويد جميع المديريات المحلية بالمعدات الالزمة الستخدام النظام الجديد؛ إنشاء قاعدة بيانات للمكلفين ضريبيا ً. نقل بيانات المكلفين ضريبيا ً من األنظمة القديمة إلى النظام الجديد. تدريب المستخدمين على استعمال النظام اإللكتروني الجديد؛ االنتقال التدريجي إلى النظام الضريبي الرقمي الجديد مع استمرارية الخدمات المقدمة حاليا ً. ضمان جودة األنظمة؛ ضمان سالمة األنظمة بسبب انفتاحها على الشركاء؛ مساعدة المكلفين ضريبيا ً على استخدام النظام الضريبي الرقمي الجديد من خالل مركز االتصـالوباستخدام محركات الحساب ،والمساعدة من خالل النظام التقني ،والتصريحات معبئة مسبقا ً.
مرحلة اختبار وتشغيل واختبار جودة نظام التحصيل الضريبي اإللكتروني
تنصب هذه المرحلة على اختبار مدى سالمة وتكامل أنظمة التحصيل الضريبي اإللكتروني مع باقي
األنظمة ذات العالقة على مستوى الدولة ومن أهمها أنظمة تسجيل بيانات المكلفين ضريبياً ،وأنظمـة
الجمارك ،والدفع اإللكتروني ،إضافة إلى ضمان توفر خدمات الـدعم والصـيانة الدوريـة لهـذه الـنظم
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وتنفيذ اختبارات الجودة .كما تركز هذه المرحلة على زيادة مستويات توعيـة المكلفـين ضـريبيا ً بهـذه
األنظمة لضمان تفاعلهم اإليجابي معها.
مرت مرحلة اختبار نظام رقمنة التحصيل الضريبي في اإلمارات بعدة خطوات ،اشتملت على تطوير
وتنفيذ العديد من عمليات ضمان الجودة باستخدام عدة فرضـيات ،وبنـاء قاعـدة البيانـات التـي يسـتند
إليها النظام ،والتنسيق الكامل مع المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لضـمان نجـاح
عملية ربط نظام التحصيل اإللكتروني بنظام التسجيل الضريبي اإللكتروني باسـتخدام رقـم التسـجيل
الضريبي ( .)GIBANإضافة إلى إجراء االختبار الالزمة مع إدارات الجمارك فـي الدولـة لضـمان
نجاح عملية الربط مع النظام الجمركي اإللكتروني المتكامل ( ،)CCISإلى جانب اختبار تطبيق هذه
األنظمة من قبل مشغلي نظام رد الضريبة للسياح ونظام الطوابع الضريبية الرقميـة ،ونظـام تسـجيل
السلع االنتقائية لضمان نجاح عملية الربط.
كما مرت مرحلة التشغيل النهائي لنظام رقمنة التحصيل الضريبي في اإلمارات بعدة خطوات ركزت
على المشاركة المبكرة مع الجمهور والمستهدفين الخاضـعين للضـريبة مـن خـالل حمـالت التوعيـة
العامة بحسب القطاع وتطـوير األدلـة اإلرشـادية الخاصـة بـدافعي الضـرائب .إضـافة إلـى التواصـل
التفاعلي مع وسائل اإلعالم لتعزيز اعتماد الضرائب الجديدة وخلق تصور عام إيجابي .عـالوة علـى
وضع وتنفيذ حملة التواصل والتثقيف العام التي تعزز من اعتماد الضرائب المطبقة حديثا ً بما يعكـس
صورة إيجابية للدولة .في هذا اإلطار ،واجهت اإلمارات عدد من التحديات خالل هذه المرحلة تمثلت
في:
 مراجعة ترميز البرمجيات لضمان تكامل الخدمات اإللكترونية ،وقد تم مواجهة هـذا التحـدي مـنخالل تخصيص طرف ثالث إلجـراء االختبـار الـالزم وتنفيـذ عمليـات ضـمان الجـودة لمراجعـة
الترميز.
 صيانة الخدمات اإللكترونية ودعمها ،حيث تم في هذا اإلطار اعتماد عقود سنوية لتقـديم خـدماتالدعم والصيانة على أساس سنوي.
 تخصيص جهة تنسيق لدعم عملية ربط أنظمة رقمنة التحصيل الضـريبي ببوابـة الـدفع لمصـرفاإلمارات العربية المتحدة المركزي باستخدام الرقم الضريبي الموحد.
 تخصيص جهة تنسيق لدعم عمليـة ربـط أنظمـة رقمنـة التحصـيل الضـريبي ببوابـة دفـع الـدرهماإللكتروني.
في المغترب ،ركزت هذه المرحلة على تفعيل عملية الدفع اإللكتروني بالنسـبة لفئـة معينـة مـن خـالل
انطالق عملية الدفع اإللكتروني عن طريق االقتطاع البنكي بالنسبة للضـريبة علـى القيمـة المضـافة؛
وتوسـيع نطــاق عمليــة الــدفع اإللكترونــي عــن طريـق االقتطــاع البنكــي بالنسـبة للضــرائب األخـرى
(الضريبة على الشركات ،الضريبة على الدخل ،واجبـات التسـجيل )...؛ وتوسـيع نطـاق الـدفع عبـر
االنترنــت إلــى طــرق أخــرى (الوكــاالت البنكيــة ،وحــدات الصــراف اآلل ـي ،الخــدمات المصــرفية
اإللكترونية ،التطبيقات الهاتفية .)... ،فيما ركزت عمليات تشغيل هذه األنظمة على إجـراءات تـدقيق
جودة وضمان سالمة التطبيقات والمنصات وسالمة النظام المعلوماتي.
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ثالثا ً :مستوى رقمنة التحصيل الضريبي
يناقش هذا القسم من الدراسة مستوى التقدم المحرز على صعيد رقمنـة التحصـيل الضـريبي التـي تـم
الوصول إليها على فيما يتعلق بكل من الضرائب المباشرة (ضريبتي الدخل والشركات) ،والضرائب
غير المباشرة (ضريبة المبيعات والقيمة المضافة) في الدول المتضمنة في الدراسة.
في األردن ،تتمثل الضرائب المباشرة التي يتم تحصيلها إلكترونيا ً في الضرائب المفروضة األجـور،
والمســاهمات الوطنيــة .فــي الستتعودية ،تشــمل الضــرائب المباشــرة الزكــاة ،وضــريبتي الــدخل،
واالستقطاع .أما في مصر ،فتتمثل الضرائب المباشرة في ضريبة الدخل (الضرائب على المرتبـات،
والضرائب المفروضة على األنشطة التجارية والصناعية والمهن غير التجاريـة والثـروة العقاريـة)،
فيما ال تقوم اإلمارات بفرض ضرائب مباشرة.
يمثل توفر الكوادر البشرية المؤهلة ،إلى جانب المخصصات المالية الالزمة لتشغيل هذه األنظمة أهم
التحديات المرتبطة برقمنة الضرائب المباشرة في األردن ،فيما واجهت الجهات المعنية في السعودية
تحديات ترتبط بنقل البيانات من األنظمة القديمة إلى األنظمة الحديثة ،ومعالجة حسابات المكلفين .أما
فـي مصتر ،فتتمثـل التحـديات فــي تغييـر ثقافـة المكلفـين ضــريبيا ً السـتخدام المـدفوعات اإللكترونيــة
والتعريف بمميزاتها وشمولية االقتصاد غير الرسمي في هذه المنظومة ،إضافة إلـى اسـتكمال جميـع
مراحل الميكنة لمنع أي تعامالت خار منظومة الدفع اإللكتروني.
في المغرب ،تشـمل الضـرائب المباشـرة ،الضـريبة علـى الـدخل؛ الضـريبة علـى الشـركات؛ رسـوم
التسجيل؛ الرسوم على عقود التأمين؛ الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات؛ واجبـات التمبـر
(الطوابع البريدية) .في هذا الصدد ،توجد عدد مـن التحـديات الخارجيـة المتمثلـة فـي االسـتغناء عـن
األسلوب القديم في تصريح ودفع الضـرائب؛ وتغييـر سـلوك المكلفـين والتـزامهم بأسـلوب التصـريح
والدفع الجديد .عالوة على بع التحديات الداخلية المتمثلة في البنية األساسية التـي ينبغـي تطبيقهـا،
ومالئمة اإلجراءات والنماذ ؛ وتكوين الموظفين وانخراطهم في النظام الجديد.
أما فيما يتعلق بالضرائب غيـر المباشـرة التـي يـتم تحصـيلها إلكترونيـا ً فتشـمل فـي األردن ضـرائب
المبيعات ،فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في السعودية واإلمارات والمغترب.
أما في مصر ،فتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم التنمية.
فيما يتعلق بالتحديات التـي واجهـت الـدول المتضـمنة علـى صـعيد رقمنـة الضـرائب غيـر المباشـرة
فشملت في األردن في مكافحـة التهـرب الضـريبي ورفـع نسـبة التحصـيل اإللكترونـي ،عـالوة علـى
التحديات التي فرضـها انتشـار فيـروس كوفيـد .19-أمـا فـي اإلمتارات ،وبمـا أن الضـريبة االنتقائيـة
وضريبة القيمة المضافة كانتا من اوائل الضرائب االتحادية التي تم تطبيقها ،فقد جرى ذلا بـالتزامن
مع تطبيق الحلول الرقمية .وبالنظر إلى الحاجـة ال ُملحـة لتطبيـق هـذه العمليـات ،فقـد تـم تنفيـذ بعـ
الخدمات اإللكترونية على أساس معطيات كل حالة على حدة ،فيمـا يجـري العمـل حاليـا ً علـى إيجـاد
حلول أكثر استدامة لغايات التطوير المستمر ألنظمة التحصيل الضريبي .من جانب آخر ،كان هنـاك
تحد يتمثل في عدم الدراية الكاملة لدافعي الضرائب بقنوات الـدفع اإللكترونـي ،ممـا كـان يـؤدي إلـى
تأخر توريد الضريبة .في هذا السياق ،تم عقد ور عمل ضريبية وندوات تثقيفية ،إضافة إلى تأهيل
المختصين في مركز االتصال لدى الهيئة إلعطاء المعلومـات ذات الصـلة ومسـاعدة الخاضـعين فـي
سداد المستحقات الضريبية.
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من جانب آخر ،اهتمت الدراسة بتقييم التقدم المحقق علـى صـعيد رقمنـة الضـرائب المباشـرة وغيـر
المباشرة على مستوى خمسة ابعاد أساسية متضمنةً في اإلطار العام لرقمنة التحصيل الضريبي ذلـا
على النحو التالي:
 .1توفير القوانين والمعلومات الخاصة بالضرائب التي يتم تحصيلها إلكترونيا ً
في سبيل التحول نحو رقمنة التحصيل الضـريبي تحـرص الـدول العربيـة علـى تـوفير كافـة
المعلومات الخاصة بالضرائب المباشرة وغيـر المباشـرة التـي يـتم تحصـيلها إلكترونيـا ً بمـا
يســهل علــى المكلفــين عمليــة األداء الضــريبي ،ويشــمل تــوفير كافــة المعلومــات المتعلقــة
بالمراحل والخطوات والمستندات الالزمة إلنجاز المعامالت الضـريبية إلكترونيـا ً .فـي هـذا
اإلطار ،تقوم الدول العربية الست بتوفير البيانـات الخاصـة بـالقوانين والمعلومـات الخاصـة
بالضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يتم تحصيلها إلكترونيـا ً مـن خـالل مواقـع الجهـات
الرسمية ذات الصلة.
 .2توفير نظام تسجيل إلكتروني لدافعي الضرائب
يعتبر نظام التسجيل اإللكتروني للمكلفين ضريبيا ً حجـر األسـاس لـنظم التحصـيل الضـريبي
اإللكترونية ،بحيث يُمنح كل مكلف رقما ً ضـريبيا ً يُمكـن مـن خاللـه إنجـاز كافـة المعـامالت
الضــريبية وتحديــد التزامات ـه الضــريبية المختلفــة .فــي هــذا الســياق ،تــوفر الــدول العربيــة
المتضمنة في الدراسة باستثناء الكويت نظما ً إلكترونية للتسجيل الضريبي.
 .3تقديم اإلقرار الضريبي إلكترونيا ً من قبل المكلفين
يعتبر تقـديم اإلقـرار الضـريبي إلكترونيـا ً أحـد المراحـل المهمـة فـي نظـم رقمنـة التحصـيل
الضريبي حيث يتمكن المكلفون ضريبيا ً في أعقاب الحصول على كافـة المعلومـات الالزمـة
من تقديم اإلقرار الضريبي إلكترونيا ً مصحوبا ً بالوثـائق والمسـتندات الالزمـة التـي يحـددها
النظام ،ومن ثم إرسال اإلقرار والوثائق المصاحبة له للفحـص مـن قبـل السـلطة الضـريبية.
تتـوفر خدمـة اإلقــرار الضـريبي اإللكترونـي فــي الـدول المتضـمنة فــي الدراسـة للضــرائب
المباشرة وغير المباشرة التي تم رقمنتها باستثناء الكويت حيث يجـري كمـا سـبق التوضـيح
التحول نحو رقمنة التحصيل الضريبي خالل السنوات المقبلة.
 .4االستفسار اإللكتروني على وضع الملفات الضريبية
تستلزم رقمنة التحصيل الضريبي إحاطة المكلف ضريبيا ً بتطور ونتائج عملية فحـص ملفـه
الضريبي مـن قبـل السـلطات الضـريبية وموقـف المعاملـة الضـريبية محـل اإلقـرار بهـدف
الوصول إلى اإلنجاز الكامـل للمعاملـة الضـريبية سـوا ًء مـن خـالل اسـتيفاء بعـ الوثـائق
الناقصــة أو الســداد اإللكترونــي .تــوفر الـدول العربيــة المتضــمنة فــي الدراســة هــذه الخدمــة
باستثناء الكويت.
 .5السداد اإللكتروني للضرائب
يعتبر السداد اإللكتروني مرحلة متقدمة جدا ً من مراحـل رقمنـة التحصـيل الضـريبي ،حيـث
يُمكن للمكلفين ضريبيا ً وبعد تحديد قيمة األعباء الضريبة مسـتحقة الـدفع أن يقومـوا بالسـداد
من خالل قنوات الدفع الرقمي وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد بما يمثل أكثـر مراحـل
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نظم التحصيل الضريبي اإللكتروني تطورا ً .توفر الدول العربية المتضمنة في الدراسـة هـذه
الخدمة باستثناء الكويت.
على ضوء ما سبق ،يوضح الجدول التالي مستوى تطور رقمنة نظم التحصـيل الضـريبي فـي الـدول
العربية المتضمنة في الدراسة.
جدول رقم ()3
مستوى التقدم ال ُمحقق على صعيد رقمنة التحصيل الضريبي
حسب أنواع الضرائب

الدولة

الضريبة

هل يتم توفير
القوانين
والمعلومات
الخاصة
بالضريبة
إلكترونياً؟

هل يتم توفير
نظام تسجيل
إلكتروني لدافعي
الضرائب؟

هل يتم تقديم
تقرير اإلقرار
الضريبي
إلكترونيا ً من
قبل المكلفين؟

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

هل ت ُمكن الخدمات
الرقمية المكلفين
االستفسار عن
وضع ملفاتهم
الضريبية
إلكترونياً؟
ال

نعم

هل يتم سداد
الضرائب
إلكترونياً؟
ال

نعم

السعودية
األردن

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة االستقطاع

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة السلع االنتقائية

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة التصرفات
العقارية

✓

✓

✓

✓

✓

الزكاة

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الرسوم
الجمركية

ال
ينطبق

اإلمارات
مصر

ضريبة المبيعات

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

✓

✓

الضريبة االنتقائية

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الرسوم
الجمركية

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

✓

✓

الكويت

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الرسوم
الجمركية

✓

ضريبة المبيعات

✓
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الدولة

الضريبة

هل يتم توفير
القوانين
والمعلومات
الخاصة
بالضريبة
إلكترونياً؟

هل يتم توفير
نظام تسجيل
إلكتروني لدافعي
الضرائب؟

هل يتم تقديم
تقرير اإلقرار
الضريبي
إلكترونيا ً من
قبل المكلفين؟

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

هل ت ُمكن الخدمات
الرقمية المكلفين
االستفسار عن
وضع ملفاتهم
الضريبية
إلكترونياً؟
ال

نعم

هل يتم سداد
الضرائب
إلكترونياً؟
ال

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

✓

✓

ضرائب أخرى

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

✓

نعم

✓

ضرائب أخرى

ضريبة عقود التأمين

✓

✓

✓

✓

ضريبة خاصة على
األحداث الكارثية
ضريبة خاصة سنوية
على السيارات
رسوم السيارات
(تسجيل ،تحويل ،نسخ
وتبادل البطاقة
الرمادية ،رفع اليد )...

✓

✓

✓

✓

✓

✓

المغرب

واجبات التسجيل
والتمبر (الطوابع
البريدية)

✓

✓

✓

✓

✓

ر
يب ر يف الدول العربية".
المصدر :صندوق النقد
ي
العرب" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الض ي

رابعا ً :السداد اإللكتروني للضرائب
تستند رقمنة التحصيل الضـريبي علـى منظومـة كاملـة لسـداد المـدفوعات الضـريبية بمشـاركة كافـة
الجهات المعنية بما يشمل المصارف المركزية ،ووزارات المالية ،ومؤسسات القطاع المالي ،وأنظمة
المدفوعات الرقمية ،وشركات االتصاالت والتقنية .ففي األردن ،تشمل هذه المنظومة كـل مـن وزارة
االقتصــاد الرقمــي والري ـادة ،ووزارة الماليــة ،إلــى جانــب البنــوك وشــركات المــدفوعات .أمــا فــي
السعودية ،فتتركز في نظامي "مدى" و"سداد" للمدفوعات الوطنيـة .أمـا فـي اإلمتارات ،فتتمثـل هـذه
الجهات في المصرف المركزي ووزارة المالية .فيما تشمل في المغرب البنـوك ،والشـركات الماليـة،
والخزانة العامة للدولة ،وعدد من المديريات المركزية التابعة لوزارة المالية.

االردن
السعودية

جدول رقم ()4
الجهات ذات الصلة بمنظومة السداد اإللكتروني للضرائب
اختصاصات ودور كل منها
الجهة
تقديم االستشارات التقنية والفنية وطرح العطاءات ذات العالقة.
وزارة االقتصاد الرقمي
والريادة
اعداد وتشغيل البرامج الخاصة بالتحصيل الضريبي.
وزارة المالية
استالم الدفعات المالية وتحويلها لوزارة المالية.
شركة مدفوعاتكم
البنوك
سداد (نظام سداد للمدفوعات) الفوترة لاللتزامات الضريبية والسداد االلكتروني
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✓

اختصاصات ودور كل منها
الفوترة لاللتزامات الضريبية والسداد االلكتروني
يمكن للمسجلين تحويل األموال للهيئة االتحادية للضرائب من
داخل دولة اإلمارات ومن خالل البنوك ومكاتب الصرافة من
خالل رقم ايبان افتراضي يتضمن رقم التسجيل الضريبي ليتم
إيداعه في حسابه الضريبي مباشرة

الجهة
مدى
المصرف المركزي
اإلمارات

يمكن للمسجلين دفع المستحقات باستخدام منظومة الدرهم
اإللكتروني ومن خالل بطاقات االئتمان ،حيث يمثل الدرهم
االلكتروني آلية معتمدة من قبل الحكومة لسداد المدفوعات
وتحصيل اإليرادات بالنسبة للرسوم الحكومية وغير الحكومية

وزارة المالية

طبقا التفاقيات الشراكة الموقعة مع المديرية العامة للضرائب،
تقوم هذه الجهات بتحصيل مبالغ الضريبة المؤداة من قبل
الملزمين وتحويلها إلى المديرية سالفة الذكر.
التدبير المحاسبي لمداخيل الضريبة بالتعاون مع مصلحة
القباضة المركزية لإلدارة الجبائية
التدبير المركزي لألداءات اإللكترونية /التتبع والتنسيق مع
مختلف المتدخلين
تدبير الجوانب التقنية المرتبطة بالدفع االلكتروني بالتنسيق مع
األطراف المعنية
توفير خدمات االتصال الالزمة للسداد اإللكتروني

البنوك ومتعهدي الخدمات
المالية المحليين
الخزينة العامة للمملكة
المغرب

المديرية العامة للضرائب
المصالح التقنية للمديرية
العامة للضرائب
شركات االتصاالت

المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

تتبني الدول العربية عدة قنـوات إلتمـام السـداد اإللكترونـي للمسـتحقات الضـريبية خاصـة مـا يتعلـق
بضرائب الدخل والشركات والمبيعات والرسوم الجمركية ،سوا ًء من خالل الدفع عن طريق الخصـم
المباشرة من الحساب المصرفي (األردن ،والسعودية ،ومصر ،والمغرب) ،أو مـن خـالل الـدفع عـن
طريق الموقع اإللكتروني للسـلطات الضـريبية بواسـطة البطاقـات المصـرفية (األردن ،واإلمـارات،
والسعودية ،ومصر ،والمغرب) .إضافة إلى ما سبق ،هناك عدد من قنوات األخرى للدفع اإللكتروني
من خالل نظام "سداد" في السعودية ،والدرهم اإللكتروني في اإلمارات بحسب ما يوضـحه الجـدول
التالي.
جدول رقم ()5
قنوات السداد اإللكتروني للضرائب
قنوات الدفع

الدفع عن طريق
الخصم المباشر من
الحساب
ال

نعم

الدفع عن طريق الموقع
اإللكتروني للهيئة
الضريبية بواسطة
البطاقة المصرفية
نعم
ال

الدفع بواسطة
تحويل األموال
إلكترونيا ً للجهة
الضريبية
نعم
ال

قنوات أخرى
للدفع اإللكتروني
(يرجى ذكرها)

األردن
اإلمارات السعودية

الضريبة
ضريبة الدخل

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

ضريبة المبيعات

✓

✓

✓

ضريبة التعرفة الجمركية

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

الضريبة االنتقائية

✓

✓

✓

الدرهم اإللكتروني

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

نظام سداد

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

نظام سداد
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قنوات الدفع
الضريبة
ضريبة االستقطاع

الدفع عن طريق
الخصم المباشر من
الحساب
ال

نعم

الدفع عن طريق الموقع
اإللكتروني للهيئة
الضريبية بواسطة
البطاقة المصرفية
نعم
ال

الدفع بواسطة
تحويل األموال
إلكترونيا ً للجهة
الضريبية
نعم
ال

قنوات أخرى
للدفع اإللكتروني
(يرجى ذكرها)

✓

✓

✓

نظام سداد

✓

✓

✓

نظام سداد

✓

✓

✓

نظام سداد

✓

✓

✓

نظام سداد

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

ضريبة الرسوم الجمركية

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة

✓

✓

✓

ضريبة الدخل

✓

✓

✓

ضريبة الشركات

✓

✓

✓

ضريبة القيمة المضافة
الضريبة الخصوصية
السنوية على المركبات

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ضريبة السلع االنتقائية
ضريبة التصرفات
العقارية
الزكاة

مض
المغرب

المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

خامسا ً :نظام الفوترة اإللكترونية
تستند رقمنة نظم التحصيل الضريبي اإللكتروني السيما فيما يتعلق بضـرائب االسـتهالك (ضـريبتي
المبيعات ،والقيمة المضافة) على وجود نظم للفوترة اإللكترونية بما يسـاعد علـى تيسـير الـربط بـين
كافة المراحل والعمليات اإلنتاجية التي تمت بهدف الحصول علـى المنـتج النهـائي ويُمكـن فـي حالـة
ضريبة القيمة المضافة من احتساب االستحقاقات الضريبية في كل مرحلة من مراحـل اإلنتـا  ،ورد
الضريبة علـى مـدخالت اإلنتـا لـبع المكلفـين ،ويسـاعد كـذلا علـى رصـد كافـة التعـامالت فـي
االقتصاد الوطني ومن ضـم دمـج االقتصـاد غيـر الرسـمي فـي المنظومـة الرسـمية ومكافحـة الغـش
والتهرب الضريبي وزيادة مستويات الحصيلة الضريبية.
في هذا اإلطار ،يجري العمل علـى تبنـي نظـام الفـوترة اإللكترونيـة فـي كـل مـن األردن واإلمتارات
والسعودية ،بما سوف يساعد على رفع نسبة االلتزام وتقليل الفجوة الضـريبية ،والحـد مـن تعـامالت
االقتصاد غير الرسمي ،وتقليل األعباء على المكلفين ،وتحسين العمليات واإلجراءات الداخليـة .فيمـا
تعمل المديرية العامة للضرائب في المغرب على التفاكر بشأن وضع استراتيجية من أجل تبنـي نظـام
الفوترة اإللكترونية بهدف مكافحة الغش والفواتير المزيفة بما يشمل اختيار النظـام المعلومـاتي الـذي
يفضل استخدامه وكذا مراحل التنفيذ المختلفة.
أما في مصر ،فيوجد حاليا ً نظام للفوترة اإللكترونية ،حيث تم في المرحلة األولـى إلـزام  134شـركة
بالتشغيل التجريبي لمنظومة الفوترة اإللكترونية بحيث تشمل وقت اعتماد الفاتورة وإرسـالها للمسـتلم
وهو التوقيت نفسه الذي يتم فيه الدفع عبر ماكينة الصـراف اآللـي .يـتم فـي إطـار هـذا النظـام تكويـد
الســلع باالعتم ـاد علــى نظــام التكويــد العــالمي ،وإرســال بيانــات الفــاتورة اإللكترونيــة إلــى مصــلحة
الضرائب عبر النظام الخاص بالفاتورة اإللكترونية .ساهم نظـام الفـوترة اإللكترونيـة فـي مصـر فـي
تخفيف العبء اإلداري ،واالستغناء عن الفواتير ،وتيسير إجراءات رد الضريبية ،إضافة إلى تسـهيل
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إجراءات التسويات بين الشركات .يجـري حاليـا ً العمـل فـي إطـار المرحلـة الثانيـة مـن النظـام علـى
شمولية  340شركة إضافية.
أما من حيث الفئات الملزمة بالعمل بنظام الفوترة اإللكترونية فتتمثل في األردن في جميـع القطاعـات
التجارية والصناعية والخدمات والمهن ملزمة بنظـام الفـوترة اإللكترونيـة ،يسـتثنى مـن ذلـا بعـ
المهن مثل المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن  75ألف دينار ،والبقاالت ،والقرطاسية ،ومحـالت
بيع المواد الغذائية ،والمخابز والمطاعم ومحالت الخياطة وبيع األدوات المنزليـة ،والحـرف والمهـن
التي تقل إيراداتها السنوية عـن  30ألـف دينـار .فـي الستعودية ،يلتـزم جميـع مكلفـي ضـريبة القيمـة
المضافة بنظام الفوترة اإللكترونية.

سادسا ً :مكاسب رقمنة التحصيل الضريبي
ساهم رقمنة التحصيل الضريبي في تحقيـق العديـد مـن المكاسـب فـي الـدول العربيـة المتضـمنة فـي
الدراسة بما يشمل توسيع القاعدة الضريبية ،ومكافحة التهرب الضريبي ،وزيادة مستويات االمتثـال،
ودمج االقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية لالقتصاد ،وتسهيل وتبسيط إجـراءات التحصـيل
الضريبي بما يقلل العبء على مؤسسات األعمال ويدعم انتاجيتها ،إلى جانـب غيرهـا مـن المكاسـب
األخرى التي يوضحها الجزء التالي من الدراسة.
توسيع القاعدة الضريبية
في األردن ،ت ُعد زيـادة التحصـيل الضـريبي ورفـع كفـاءة التحصـيل وزيـادة نسـب االلتـزام للمكلفـين
ورضا المكلفين بشكل عام على الخدمات المقدمة من قبل الهيئة باألخص رضا المكلفين عن الخدمات
الرقمية المقدمة من أهم مكاسب رقمنة التحصيل الضريبي التـي أدت إلـى توسـيع القاعـدة الضـريبية
وزيادة اإليرادات الضريبية.
أما في اإلمارات ،فقد ساهم رقمنة التحصيل الضريبي في تبني أساليب أكثر كفاءة وفعالية في مراقبـة
االمتثال والمدفوعات فيما يتعلـق بالضـرائب وجمـع البيانـات ذات الصـلة لتقيـيم مـدى نجـاح النظـام
الضريبي .عالوة على ذلا ،ساعدت الرقمنة على تبسيط مشاركة المستخدمين فـي النظـام الضـريبي
من خالل مـنح دافعـي الضـرائب وسـائل أيسـر لالمتثـال الضـريبي والـدفع ومـن ثـم توسـيع القاعـدة
الضريبية .كما أنها قللت مستويات االعتماد على العمـالت والمعـامالت الورقيـة وزادت مـن سـرعة
تحصيل المدفوعات الضريبية ووصول المبالغ للهيئة االتحادية للضرائب.
من جانب آخر مكنت رقمنة التحصيل الضريبي المغرب من حصـول مـديريات التحصـيل الضـريبي
على معلومات إضافية ومن ثم تحديث بيانات األوعية الضريبية ،واالسـتفادة منهـا فـي إطـار توسـعة
القاعدة الضـريبية وذلـا عـن طريـق بنـاء قاعـدة بيانـات تمكـن مـن تقيـيم مسـتوى ودرجـة االمتثـال
الضريبي بشكل آني .فعلى سبيل المثال ،كان لرقمنة تحصيل الضـريبة السـنوية علـى السـيارات منـذ
سنة  2016مكاسب كبيرة حيث ساهمت في نفاذ المكلفين إلى خدمات االسـتخالص والحصـول علـى
شهادة األداء الضريبي ،وكذا توسيع القاعدة الضريبية باإلضافة إلـى المراقبـة اإللكترونيـة للملـزمين
المتخلفين عن االمتثال.
تجدر اإلشارة إلى أن الفترة الممتدة ما بين منتصف شهر ديسمبر ومنتصف شهر فبراير من كل سنة
كانت تشهد في المغرب تعبئة شبه تامة لعدد كبيـر مـن المـوظفين (حـوالي  1500موظفـا ً) مـن أجـل
إنجاز خدمة استخالص الضريبة الخصوصية السـنوية علـى السـيارات (أكثـر مـن  3ماليـين عمليـة

26

أداء) عبر أكثر من  150نقطة أداء بالمديريات الجهوية (المحلية) للضرائب ،مع ما يترتب عن ذلـا
من انزعا لدى عموم المواطنين جراء ثقل عملية األداء وطول طوابير االستخالص.
مــن ثــم ســاعد تعهيــد تحصــيل هــذه الضــريبة إلــى ش ـبكة البن ـوك ومتعهــدي خــدمات الــدفع واألداء
اإللكتروني عبر االنترنت إلى جانـب اإلعفـاء مـن إجباريـة وضـع الملصـق علـى الواجهـة األماميـة
للســيارة ،مــن توســيع نقــاط األداء لتتجــاوز  12000نقطــة ،مــع تــوفير خدمــة متواصــلة طـوال أيــام
األسبوع .مكن هذا التحول الرقمي المغرب من تقليص تكاليف أداء هذه الضـريبة ،مـع ضـبط سـريع
للمتخلفين عن األداء والتواصل معهم إللزامهم بالسداد ،واألهم أنه مكن مـن الرفـع مـن حصـيلة هـذه
الضريبة بنحو  14في المائة ما بين على  2016و.2018
أما في مصر ،فتتمثل أهم مكتسبات رقمنة التحصيل الضريبي في اختصار الوقـت والجهـد علـى كـل
من دافعي الضرائب واإلدارة الضريبية ،وحصر االقتصاد غير الرسمي وضمه لالقتصـاد الرسـمي،
وحصــر التعــامالت الماليــة بــين الشــركات وبعضــها ،إضــافة إلــى زيــادة إيــرادات الدولــة بتحصــيل
مستحقاتها الضريبية.
في المجمل ستساهم رقمنة التحصيل الضريبي في زيادة مستويات اإليرادات الضريبية في عـدد مـن
الدول العربية السيما تلا التـي تـنخف فيهـا نسـبة اإليـرادات الضـريبية إلـى النـاتج دون المسـتوى
العالمي البالغ  15في المائة ،شكل رقم (.)1
شكل رقم ()1
نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()%

المصدر :صندوق النقد العربي" .)2020( ،قاعدة البيانات االقتصادية".

تحسين كفاءة طرق التحصيل الضريبي
في األردن ،ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي في رقمنة جميع إجـراءات التحصـيل ومتابعـة جميـع
األرصدة بصورة الكترونية ،إلى جانب عدم تدخل الموظفين في تحديد الملفـات التـي سـيتم متابعتهـا.
في السعودية ،سـاعدت الرقمنـة علـى رفـع كفـاءة تحصـيل الضـرائب ،وتمكـين المكلفـين مـن سـداد
المستحقات بسهولة ،إضافة إلى زيادة مستويات دقة بيانات التحصيل الضريبي.
كانت عملية التحصيل الضريبي مرقمنة في اإلمارات منذ البداية ،وهو ما سـاعد علـى تبسـيط عمليـة
دفع الضريبة ،حيث أثمر االعتماد المبكر لنظام الرقمنة في اإلمـارات عـن فوائـد عـدة ظهـرت جليـةُ
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خالل فترة اإلغالق الناتجة عـن جائحـة كوفيـد  ،19لـيس فقـط ألن معظـم التزامـات ضـريبة القيمـة
المضافة والضريبة االنتقائية كان من الممكن الوفاء بها عبر شبكة اإلنترنت رغم الجائحة ،وإنما ألن
الرقمنة مكنت المتعاملين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وااللتزام بقجراءات التباعد االجتماعي مـن
ثم ساعدت على المحافظة على استقرار النظام الضريبي في الدولة.
من جانب آخر ،ساهمت عملية رقمنـة التصـاريح واألداءات الضـريبية فـي المغترب ،فـي الرفـع مـن
كفاءة عملية التحصيل الضـريبي ،عبـر اعتمـاد اسـتراتيجية فـي مجـال التحصـيل قائمـة علـى تـوفير
المعلومات الدقيقة ،تمكن من تقسيم المكلفين ضريبا ً اعتمادا ً على خصائص موضـوعية ،مثـل نوعيـة
المكلف وحجم مديونياتهم بهدف وضع إجراءات وتدابير مالئمة من أجل تحصيل الضرائب.
كذلا ،ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي في مصر في توفير وقت وجهد اإلدارة الضـريبية وفحـص
اإليرادات الخاضعة للضريبة وتحصيل الضـرائب المسـتحقة علـى تلـا اإليـرادات لصـالح الموازنـة
العامة للدولة بطرق أكثر كفاءة.
زيادة االمتثال وتقليل التهرب الضريبي
في األردن ،انعكست رقمنة التحصيل الضريبي على مؤشرات الفجوة الضريبية بشكل إيجـابي حيـث
انخفضت الفجوة الضريبية وازدادت نسبة االمتثال نتيجة دقة المتابعة اإللكترونيـة .كمـا كـان لرقمنـة
التحصيل الضريبي أثرا ً إيجابيا ً في تقليل التهرب الضريبي من خالل تشجيع المكلفين علـى التسـجيل
الطوعي لدى الدائرة ،إلى جانب متابعة المكلفين غير الملتزمين واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
بالنسبة لإلمارات ،ساهم النظام الشامل لرقمنة ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في ضـمان
وزيادة كفاءة التفاعل بين الهيئة ودافعي الضرائب ،إلى جانب تسهيل مراقبة االمتثال الضريبي.
فيما يتعلق بالحد من التهرب الضريبي في السعودية ،فقد ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي في رفع
نسبة االلتزام لدى المكلفين وسهولة متابعتهم مما يسـهل عمليـة اسـتخرا التقـارير لمتابعـة المكلفـين
وحصر الملتزمين وغير الملتزمين.
كما مكنـت الرقمنـة المغترب ،مـن السـرعة فـي التـدخل لمالحقـة المكلفـين المتهـربين ،كمـا سـاهمت
المعلومات اإلضافية على مسـتوى النظـام المعلومـاتي التـي توفرهـا مصـالح التحصـيل مـن تحـديث
بيانات األوعية الضريبية واالستفادة منها في إطار مكافحة التهرب الضريبي.
تجدر اإلشارة إلى أن إدارة الضرائب المغربية قد شرعت في استغالل تقنيـات البيانـات الضـخمة ،إذ
تتحصل إدارة الضرائب بشكل يومي على قدر كبير من البيانـات التـي تسـتوجب التعامـل معهـا عـن
طريق برامج الذكاء االصطناعي لتتمكن من تحسين فاعليتها.
مكن فحص هذه المعلومات باعتماد تقنيات الذكاء االصطناعي من ربح الوقـت واسـتهداف العمليـات
والتصاريح التي تمثل مشروع تهرب ضريبي ،وذلا بشكل إلكتروني مبني علـى تقـاطع المعلومـات
المصرح بها مع التي تم استخراجها سواء من النظـام المعلومـاتي المنـدمج إلدارة الضـرائب أو تلـا
التــي تــم تجميعهــا ل ـدى الش ـركاء (إدارة الجمــارك ،المحافظــة العقاريــة ،البنــوك ،هيئــات الضــمان
االجتماعي ،)...حيث تشكل هذه المعالجة الرقمية ضامنا ً للموضوعية والعدالة بين كافة الملزمين.
نظرا ً لحداثة تطبيق الضرائب في اإلمارات ،فقن مستوى االمتثال كان من الممكن أن يكون أقـل لـوال
المكتسبات المحققة من رقمنة عملية التحصيل اإللكتروني.
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كذلا ساعدت رقمنة الضرائب على تقليل التهرب الضريبي في مصر كون جميع الشركات المسـجلة
لدى مصلحة الضرائب لم يعد بمقدورها التعامل مع شركة أخرى غير مسجلة لدى مصلحة الضرائب
كونها لن تتمكن في هذه الحالة من إصدار فـاتورة إلكترونيـة .كمـا مكـن النظـام مـن عـدم اعتمـاد أي
مخصص مـن المخصصـات أو مصـروفات دون وجـود دليـل علـى صـحتها ،وهـو مـا يسـاعد علـى
محاربة التهرب الضريبي .انعكسـت رقمنـة التحصـيل الضـريبي فـي مصـر علـى مؤشـرات الفجـوة
الضريبية واالمتثال حيث ساعدت على تقليل الفجوة الضـريبية ،وزيـادة االمتثـال الضـريبي ،إضـافة
إلى تقليل التهرب الضريبي ،وزيادة الحصيلة الضريبية.
دمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد الرسمي
ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي في دمج القطاع غير الرسمي في االقتصـاد الرسـمي فـي األردن،
من خـالل وجـود لجـان مشـتركة مـع المجتمـع المحلـي .كمـاوفرت رقمنـة التحصـيل الضـريبي فـي
اإلمارات رؤيةً واضحةً بشأن أنشطة دافعي الضرائب والتي لن تكون ممكنة فـي بيئـة أقـل اسـتخداما
للنظم الرقمية .مع ذلا ،يجري حاليا ً العمل على تطوير هذه النظم من خالل دراسة إمكانية تبني نظـم
الفوترة اإللكترونية في إطار مستهدفات المرحلة الرقميـة القادمـة بمـا يسـاعد علـى المزيـد مـن دمـج
األنشطة في إطار االقتصاد الرسمي.
من جانب آخر ،ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي السعودية ،في إلزام كل من ينطبـق عليـه شـروط
التسجيل بأن يتم تسجيله في الهيئة العامة للزكاة والـدخل ،بالتـالي متابعـة الفـواتير الضـريبية لسلسـلة
الخدمات والمنتجات من المورد وحتى المستهلا النهـائي ومـن ثـم تحصـيلها عـن طريـق اإلقـرارات
الضريبية .كما أن تطبيق رقمنة التحصيل عزز مستوى دقة البيانات التي يتم تحليلها مـن قبـل اإلدارة
الضريبية لمتابعة التزام األنشطة االقتصادية كافة.
كذلا ،ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي في المغرب ،في تسجيل بع المكلفـين ضـريبيا ً العـاملين
في القطاع غير الرسمي وذلا عن طريق اكتشافهم من خالل تقاطع المعلومات التـي تـم اسـتخراجها
سواء من النظام المعلوماتي ال ُمدمج إلدارة الضرائب أو تلا التي تم تجميعها لدى الشركاء.
إحدى أمثلة القطاع غير الرسمي هي األعمال الحرة التـي يقـوم بهـا بعـ األفـراد الـذين ال يملكـون
رخـص تجاريـة أو ســجالت رسـمية لــدى الدولـة تفيــد بقيـامهم بهــذه األعمـال التجاريــة (مثـل مــالك
العقارات التجارية والسكنية والمختلطة) .عليه ،فقن قيام الهيئة بالسعي لتسجيلهم في النظام الضـريبي
تنفيذا للتشريعات الضريبية ساهم في دمجهم في االقتصاد الرسمي للدولة ،إضـافة للتحصـيل الرقمـي
من خالل حساباتهم البنكية وبطاقاتهم المصرفية .أما بالنسبة لألعمال أو األفراد غير الخاضعين ،مثل
المستوردين من األفراد أو األعمال غير الخاضـعة (لـم تبلـغ حـد التسـجيل) ،فـقن التحصـيل الرقمـي
للضريبة المستحقة على االستيراد أو المعامالت العقارية الخاضعة يـؤدى إلـى دمجهـم فـي االقتصـاد
الرسمي للدولة.
مع تطبيق رقمنة التحصيل الضريبي في مصر ،يتم مراجعة اإلقرارات الضريبية المقدمـة ومقارنتهـا
بالتعامالت المسجلة لدى المصلحة مما يساعد على استحالة اجراء تعامل بين جهة غير مسـجلة لـدى
المصلحة وبين جهة أخرى مسجلة لديها.
المكاسب األخرى لرقمنة التحصيل الضريبي
عالوة على ما سبق ،فقد ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي في األردن ،على زيادة فعالية التحصـيل،
وعدم االعتماد علـى الموظـف فـي متابعـة األرصـدة ،إضـافة إلـى الـربط المباشـر مـع الجهـات ذات
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العالقة .كما كان من بـين أهـم المكاسـب التـي حققتهـا اإلمتارات ،تسـهيل الوصـول إلـى بيانـات دفـع
الضرائب ومراقبتها ،وضمان تفاعل أكثر سالسة بين الهيئة االتحادية للضرائب ودافعـي الضـرائب،
وتسهيل وصول دافعي الضرائب لبياناتهم الضريبية ،واالندما مع األنظمة الرقمية األخرى مثل تلا
األنظمــة المســتخدمة مــن قبــل إدارات الجمــارك أو إدارات الضــرائب األخــرى ،وقابليــة مراقبــة
المدفوعات من وإلى دافعي الضرائب ،إضافة إلى االتمتة للحد من األخطاء وزيادة الكفاءة.
تمثلت أبرز مكاسب رقمنة التحصيل الضـريبي فـي الستعودية فـي رفـع مسـتوى االلتـزام الضـريبي
وزيادة رضا المكلفين ،إضافة إلى المساهمة في تحسين اإلجـراءات الداخليـة وبالتـالي الوصـول إلـى
أفضل الممارسات من ناحية اإلجراءات الداخلية.
في مصر ،ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي عالوة على ما سبق كذلا فـي زيـادة مسـتويات العدالـة
الضريبية ،ورضا المجتمع الضريبي ،عالوة على تحسن مركز مصر بمؤشر ممارسة األعمال فيمـا
يتعلق بدافعي الضرائب نتيجة تقليل عدد اإلجراءات المتبعة.
من جانب آخر ،ساهمت رقمنة التحصيل الضريبي فـي المغترب فـي إعـادة انتشـار المـوارد البشـرية
المكلفة سابقا بالتحصيل المادي الكالسـيكي مـن أجـل القيـام بمهـام ذات قيمـة مضـافة أكبـر كمراقبـة
التصاريح الضريبي ،والتحصـيل الجبـري؛ بمـا سـاعد علـى ضـمان دقـة البيانـات واالسـتفادة منهـا؛
والتدخل العاجل والفوري لتفعيل مختلف المتابعات في احترام دقيق للمساطر المتعلقة بقنجاز عمليات
التحصيل؛ إضافة إلى رفع درجة فاعلية مصالح التحصيل وتقليص كلفة التحصيل.

سابعا ً :مؤشرات رقمنة التحصيل الضريبي
تتبنــى الــدول العربيــة ال ُمتضــمنة فــي الدراســة مجموعــة مــن المؤشــرات لتقيـيم أداء نظــم التحصــيل
الضريبي اإللكتروني التي تشمل من أهمها نسبة الخدمات الضريبية الرقميـة إلـى إجمـالي الخـدمات،
وحصة اإليرادات الضريبية المحصـلة إلكترونيـا ً واإلقـرارات الضـريبية ال ُمقدمـة إلكترونيـا ً بالنسـبة
للدول قديمة العهد بالنظم الضريبية .أما بالنسبة للدول حديثة العهد بالنظم الضريبية والتي تبنت رقمنة
التحصيل الضريبي من البداية فتتبنى مجموعة من مؤشرات األداء تتمثل في زمن إنجـاز المعـامالت
الضريبية ،ونسبة الشكاوى التي تم معالجتها ،ودقة األنظمة فـي الـرد علـى االستفسـارات وعـدد مـن
المؤشرات األخرى ذات الصلة.
ففــي األردن ،يـتم احتسـاب مؤشــرات األداء الخاصــة بنظــام رقمنــة التحصــيل الضــريبي مــن خـالل
التقارير التي يتم استخراجها من نظام متابعة ملفات التحصيل الضـريبي ومـن خـالل متابعـة التغذيـة
الراجعة مـن المكلفـين والمـوظفين .فـي الستعودية ،وللوقـوف بشـكل دوري علـى كفـاءة النظـام يـتم
االعتماد بشكل أساسي على احتسـاب مؤشـري نسـبة الرقمنـة الكاملـة لكـل عمليـات الهيئـة الرئيسـة،
ونسبة الخدمات المقدمة للمكلفين من خالل الهاتف المحمول .أما في المغرب ،فيتم تتبع نظام الرقمنـة
من خالل المتابعة الدورية لعدد عمليات الدفع اإللكترونـي فـي النظـام؛ وحصـة اإليـرادات المدفوعـة
إلكترونيا مقارنةً باإليرادات اإلجمالية.
في اإلمارات ،تقوم الهيئة بمتابعة عدة مؤشرات لهـا عالقـة بكفـاءة النظـام الضـريبي بشـكل شـهري،
واهمها :نسبة معامالت الخدمات المنجزة ،ومعدل زمن إنجاز /تقديم معامالت الخدمات ،ونسبة الرد
على استفسارات وتوضيحات المتعاملين ،وعدد المعلومات التي تم إعدادها ونشرها ،ونسبة الشكاوى
التي تمت معالجتها ،ونسبة دقة األنظمة في الرد على االستفسارات ،نسبة الحاالت التـي حصـل فيهـا
المتعامل على الخدمة من أول مرة ،ونسبة دقة بيانات قيود التسجيل ،ونسبة معالجة األخطاء الناتجـة
عن ضبط وتدقيق جودة عمليات التسجيل .فيما تقوم مصلحة الضرائب المصترية مـن جانبهـا متمثلـة
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في إداراتهـا المختلفـة بوضـع خطـط دوريـة ومؤشـرات لـألداء كـل فيمـا يخصـه ،كمـا تقـوم اإلدارة
المركزية للتخطيط بتجميع الخطط ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.
كما سبق اإلشارة يعتبر كل من مؤشري نسبة اإلقـرارات الضـريبية ال ُمقدمـة إلكترونيـا ً إلـى إجمـالي
اإلقرارات الضريبية ،ونسبة اإليرادات الضريبية المحصلة رقميا ً إلـى إجمـالي اإليـرادات الضـريبية
من أهم المؤشرات التي تستخدم لقياس أداء نظم التحصـيل الضـريبي اإللكترونـي .فـي هـذا اإلطـار،
تشير مؤشرات األداء إلى تصدر كل من السعودية واإلمارات للدول العربية المتضـمنة فـي الدراسـة
في مؤشر نسبة اإلقرارات الضريبية اإللكترونية إلى إجمـالي اإلقـرارات الضـريبية بنسـبة  100فـي
المائة ،وهو ما يُعزى إلى اعتماد هاتين الـدولتين لرقمنـة التحصـيل الضـريبي مـن البدايـة وذلـا بمـا
يشمل منظومة الضرائب التي تم فرضها في كل من البلدين التـي تتضـمن ضـريبة القيمـة ال ُمضـافة،
الضرائب االنتقائية في اإلمارات ،والضريبة على الدخل والشركات والضريبة على القيمـة المضـافة
في السعودية.
تتباين نسبة اإلقرارات الضريبية اإللكترونية في باقي الدول العربية األخرى المتضمنة في الدراسـة،
حيــث تســجل كــذلا المغــرب نســبة مرتفعــة لرقمنــة اإلقــرارات الضــريبية إلــى إجمــالي اإلقــرارات
الضريبية بلغت في عام  2020ما يقرب من  100في المائة للضريبة على الشركات ،و 97في المائة
لضريبة القيمة المضافة ،فيما شكلت نسبة اإلقرارات الضريبية اإللكترونية لضريبة الـدخل نحـو 83
في المائة من إجمالي اإلقرارات.
فيما تنخف نسبة اإلقرارات اإللكترونية إلى إجمالي اإلقرارات الضريبية في كل من األردن ومصر
لتشكل نحو  45في المائة من إجمالي إقرارات ضرائب الشركات فـي األردن ،ونحـو  49فـي المائـة
من إجمالي إقرارات ضريبة المبيعات ،وتسجل أدنى مستوى لها فيما يتعلـق بضـرائب الـدخل بنسـبة
بلغت  4.6في المائة .أما في مصر ،فقد مثلت اإلقرارات الضريبية اإللكترونية نحو  48في المائة من
إجمالي اإلقرارات الضريبية لضريبة الشركات وما يقرب من  4في المائة فقط من إجمالي إقـرارات
ضريبة الدخل ،الجدول رقم (.)6
جدول رقم ()6
نسبة اإلقرارات الضريبية المقدمة إلكترونيا ً إلى إجمالي اإلقرارات الضريبية بحسب أنواع الضرائب
نوع
الضريبة

ضريبة الدخل
ضريبة الشركات

الدولة

2015

2016

2017

2018

2019

2020

السعودية *

100

100

100

100

100

100

األردن *

1.4

1.6

2.3

3.9

3.7

4.6

المغرب

…

0.82

39.78

80.37

82.27

83.14

اإلمارات

…

…

…

…

…

…

مصر

…

…

…

…

3.92

…

السعودية *

100

100

100

100

100

100

األردن *

1.7

2.2

3.8

33

35

45

المغرب

0.5

7.33

94.94

98.49

98.92

99.56

اإلمارات

…

…

…

…

…

…

مصر

…

…

…

12.55

48.4

…
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نوع
الضريبة

ضريبة المبيعات

2015

2016

2017

2018

2019

2020

الدولة
السعودية *

…

…

…

…

…

…

األردن *

4.5

6.1

10.8

44.2

46.3

49

المغرب

…

…

…

…

…

…

اإلمارات

…

…

…

…

…

…

مصر

…

…

…

…

…

…

لم تطبق

لم تطبق

لم تطبق

100

100

100

األردن *

1

1.4

5.7

9.8

99

99

المغرب

2.17

7.23

69.86

…

96.63

97.06

اإلمارات

…

…

…

100

100

100

مصر

…

…

…

…

…

…

السعودية *

ضريبة القيمة المضافة

*البيانات في عام  2020حتى النصف األول.
المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

إضافة لما سبق ،وعلى مستوى نسبة اإليـرادات الضـريبية المحصـلة رقميـا ً إلـى إجمـالي اإليـرادات
الضريبية ،يتضح تصدر للدول العربية المتضمنة في الدراسة في هذا المؤشر الذي سجل نسـبة 100
ف ـي المائــة بالنســبة لكافــة الضــرائب التــي يــتم تحصــيلها ف ـي المملكــة بمــا يشــمل ضــرائب الــدخل،
والشركات ،والقيمة المضافة ،والرسوم الجمركية .كذلا تبلـغ النسـبة فـي اإلمـارات  100فـي المائـة
بالنســبة لضــريبتي القيمــة المضــافة والضــريبة االنتقائيــة .تـأتي فــي المرتبــة التاليــة المغــرب بنســبة
لإليرادات الضريبية الرقمية تشكل نحو  97في المائة من إجمالي إيـرادات ضـريبة الشـركات ،و96
في المائة من إجمالي حصيلة ضريبة المبيعات ،فيما تنخف نسبة إيرادات ضريبة الدخل المحصـلة
رقميا ً إلى ما يمثل نحو  70في المائة من إجمالي حصيلة هذه الضريبة.
تأتي األردن في المرتبة الالحقة بنسب لإليرادات الضريبية المحصلة رقميا ً تتراوح مـا بـين  55إلـى
 57في المائة لكل من ضريبة الدخل والشركات والمبيعات .فيما تنخف نسـبة اإليـرادات الضـريبية
ال ُمحصلة رقميا ً في مصر لتشكل  17في المائة مـن إجمـالي حصـيلة ضـريبة الـدخل ،ونحـو  16فـي
المائة من إجمالي حصيلة الرسوم الجمركية ،الشكل رقم ( )1والجدول رقم (.)7
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شكل رقم ()2
نسبة اإليرادات الضريبية ال ُمحصلة إلكترونيا ً إلى إجمالي اإليرادات الضريبية ((%) )2020

* بيانات عام  2020حتى النصف األول.
المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

جدول رقم ()7
نسبة اإليرادات الضريبية ال ُمحصلة إلكترونيا ً إلى إجمالي اإليرادات الضريبية ((%))2019-2015
الدولة
2015
2016
2017
ضريبة
الدخل
2018
2019
2020
2015
2016
2017
ضريبة
الشركات 2018
2019
2020
2015
2016
2017
الرسوم
الجمركية 2018
2019
2020
2015
ضريبة

السعودية *
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
…

األردن *
…
…
11
63
59
56
…
…
8
66
59
57
…
…
…
…
…
…
…

33

المغرب
…
…
57
60
66
69
…
…
92
88
90
97
…
…
…
…
…
…
…

اإلمارات
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

مصر
14.83
15.52
17.55
16.78
36.61
17.03
…
…
…
…
…
…
14.41
14.68
16.31
15.2
33.74
15.58
…

الدولة
المبيعات 2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
ضريبة
2017
القيمة
2018
المضافة
2019
2020

السعودية *
…
…
…
…
…
لم تطبق
لم تطبق
لم تطبق
100
100
100

األردن *
…
24
60
58
55
…
…
…
…
…
…

المغرب
…
…
…
…
…
…
…
94
94
93
96

اإلمارات
…
…
…
…
…
…
…
…
100
100
100

مصر
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

* بيانات عام  2020حتى النصف األول.
المصدر :صندوق النقد العربي" .)2021( ،استبيان دراسة رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

ثامنا ً :الخالصة والتوصيات على صعيد صنع السياسات
أثرت التحوالت الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العـالم علـى كافـة منـاحي الحيـاة ،وأسـفرت عـن
تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد اإلنتاجية والتنافسـية .كمـا انعكسـت كـذلا علـى آليـات عمـل وأداء
السياسات االقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة .امتدادا ً لهذه التحوالت الرقمية ،اتجهـت العديـد
من الحكومات إلى رقمنـة الماليـة العامـة بهـدف تطـوير آليـات أكثـر كفـاءة لجمـع اإليـرادات العامـة
وإنفاقها ،واستطاعت بذلا أن تحقق وفورات مالية كبيرة بما يُحقق أهداف السياسة المالية.
رغم أهمية الضرائب كأحد أبرز أدوات السياسة االقتصادية الكلية ،تشير اإلحصاءات إلى ضعف
اإليرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة ،حيث لم تتعد نسبة اإليرادات الضريبية
 10في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،)6( 2020وهي نسبة منخفضة بالقياس مع
المتوسط العالمي البالغ  15في المائة وفق بيانات البنا الدولي( .)7يُعزى ضعف اإليرادات الضريبية
في جانب منه إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي التي سجلت مستويات متواضعة نسبيا ً تبلغ في
المتوسط  54في المائة على مستوى الدول العربية( ،)8وهو ما يعكس عدد من العوامل من بينها
محدودية القاعدة الضريبية ،وانخفاض كفاءة الجهاز الضريبي.
تلعب رقمنة التحصيل الضريبي دورا ً مهما ً على صعيد توسيع القاعدة الضريبية ،ومحاربـة التهـرب
الضريبي ،وزيادة كفاءة األداء الضريبي من خـالل التحـول للـنظم اإللكترونيـة لالمتثـال والتحصـيل
الضريبي ،التي أصبحت تُمكن الحكومات من جمع معلومات دقيقة وفورية حول مدفوعات الرواتب،
وأربــاح الشــركات ،وحركــة مبيعــات الســلع والخــدمات بمــا يــوفر صــورة كاملــة عــن االســتحقاقات
الضــريبية وتوقعــات دقيقــة لمســتوي اإليـرادات الضــريبية ،بــل ومــن التحصــيل الفــوري للضــرائب
إلكترونياً.

6

صندوق النقد العربي" .)2021( ،قاعدة البيانات االقتصادية".

WB, (2020). “The World Development Indicators”.
 8طارق عبد القادر" .)2019( ،كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية" ،صندوق النقد العربي ،سلسلة دراسات اقتصادية ،العدد
( ،)52ص .25
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7

أحرز عدد من الدول العربية تقدما ً جيدا ً في إطار رقمنة التحصيل الضريبي على عدة أصـعدة خـالل
السنوات السابقة السيما الدول العربية ذات االقتصادات المتنوعة قديمة العهد بالنظم الضـريبية ،فيمـا
بدأت مؤخرا ً الدول العربية النف طية في تبني هذه النظم السيما في أعقاب توجهها إلى تبني إصالحات
لتنويع اإليرادات العامة في إطار برامج االنضباط المالي التي نفذتها في أعقاب التراجع المسجل فـي
األسعار العالمية للنفط في عام  ،2014وشرعت بمقتضـاها فـي فـرض الضـرائب خاصـة الضـريبة
على القيمة المضافة.
نفذت الدو العربية خال السنوات المارية عيدد مين الجيراءات والخطيوات االسيتباقية التي مين
شأنها التمهيد لرقمنة التحصي الرريب  ،ذلك بما يشم مجموعة من األسس والتدابير قبي اعتمياد
نظام رقمنة التحصي الرريب بما يشم :
 ورع الطار القانون الداعم للتحو من التحصي الماد للتحصي اللكترون . إعادة هندسة الجراءات الخاصة بكي عمليية مين عمليية التحصيي الريريب بميا يسيم بيدعمالتحو للتحصي الرقم وبما يستهدف تحقيق هدفا أساسيا يتمث ف تبسيط الجيراءات وزييادة
مستويات كفاءة التحصي الرريب .
 تبن نظم للتسجي الرريب للمكلفين رريبيا ونظم للفوترة اللكترونية. توفير النظم والمنصات االلكترونية الررورية لتلق ومعالجة التصاري واألداءات اللكترونية. بناء قدرات الكادر البشر وتأهيله بما يتالءم مع آليات التحصي اللكترون للرراب . تطوير أنظمة دفع رقمية لمساندة التحو نحو رقمنة التحصي الرريب .في إطار التحول نحو رقمنة الـنظم اإللكترونيـة للتحصـيل الضـريبي واجهـت الـدول العربيـة بعـ
التحديات كان من أهمها الحاجة إلى تعزيز وبناء القدرات البشرية السـيما فـي الـدول العربيـة حديثـة
العهد بالنظم الضريبية ،إضافة إلى تحديات ترتبط بالتعديالت المطلوبة في األطر القانونية ومحدودية
الموارد المالية الالزمة لدعم هذا التحول في بع الدول ،عالوة على مواجهة بع الدول لتحـديات
ناتجة عن جائحة كوفيد 19-التي أثرت على مراحل إنجاز مشروعات رقمنة التحصيل الضريبي.
شرع عدد من الدول العربية بالبدء بتقديم عدد من الخدمات اإللكترونية للمكلفين ضـريبياً ،فـي إطـار
رقمنة التحصيل الضريبي في عدة مجاالت ذات صلة بمنظومـة األداء الضـريبي بمـا يشـمل تسـجيل
وتعديل بيانات المكلفين ضريبيا ً ،وتقديم اإلقرارات الضريبية والـدفع اإللكترونـي ،وتحميـل وإرسـال
المعلومات ،والحصول على براءة الذمة ،وبيان الضرائب ،إضـافة إلـى تقـديم طلـب الحصـول علـى
خدمات االسترداد الضريبي ،وتعديل اإلقرار وطلب التقسيط وتفعيل الرقم الضريبي.
تتــوفر نظــام االســترداد الضــريبي اإللكترونــي حالي ـا ً فــي كــل مــن ،األردن واإلمتتارات والستتعودية
والمغرب ،بينما ال يوجد حاليا نظام لالسترداد اإللكتروني للضرائب في كل من مصر والكويت  .هـذا
ومن المتوقع البدء في تطبيق نظام االسترداد اإللكتروني في كال البلدين عند استكمال تطبيق المكننـة
الكاملة للنظام الضريبي اإللكتروني خالل عام .2021
من جانب آخـر ،تسـتند رقمنـة نظـم التحصـيل الضـريبي اإللكترونـي السـيما فيمـا يتعلـق بضـرائب
االستهالك (ضريبتي المبيعات ،والقيمة المضافة) على وجـود نظـم للفـوترة اإللكترونيـة التـي تعمـل
على تيسير الربط بين كافة المراحـل والعمليـات اإلنتاجيـة التـي تمـت بهـدف الحصـول علـى المنـتج
النهائي .فـي هـذا اإلطـار ،يجـري العمـل علـى تبنـي نظـام الفـوترة اإللكترونيـة فـي كـل مـن األردن
واإلمارات والسعودية .أما في مصر ،فيوجد حاليا ً نظام للفـوترة اإللكترونيـة ،حيـث تـم فـي المرحلـة
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األولى إلزام  134شركة بالتشغيل التجريبي لمنظومة الفـاتورة اإللكترونيـة ،فيمـا يجـري العمـل فـي
إطار المرحلة الثانية من النظام على شـمولية  340شـركة إضـافية .مـن جهـة أخـرى ،تقـوم أنظمـة
التحصــيل الضــريبي اإللكترونــي علــى الحفــظ اآلمــن للبيانــات وضــمان ســرية المعلومــات الخاصــة
بالمكلفين ضريبيا ً والنسخ االحتياطي للبيانات وتأمين صالحيات النفاذ إلـى االنظمـة ذات الصـلة مـن
داخل وخار الجهات المعنية بالتحصيل الضريبي اإللكتروني والقيام باالختبارات الالزمة لالسترداد
الدوري للبيانات .إضافة إلى تبني آليات للتحديث الدوري للبيانات الخاصة بالمكلفين ضريبياً.
تساهم رقمنة التحصيل الضريبي في تحقيق العديد من المكاسب بما يشمل توسيع القاعـدة الضـريبية،
ومكافحة التهرب الضريبي ،وزيادة مستويات االمتثال الضريبي ،ودمج االقتصاد غيـر الرسـمي فـي
المنظومة الرسمية لالقتصاد ،وتسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضـريبي بمـا يقلـل العـبء علـى
مؤسسات األعمال ويدعم انتاجيتها ،إلى جانب غيرها من المكاسب األخرى.
في األردن ،ت ُعد زيادة التحصـيل الضـريبي ورفـع كفـاءة التحصـيل وزيـادة نسـب االلتـزام للمكلفـين
ورضا المكلفين من أهم مكاسب رقمنة التحصيل الضريبي التـي أدت إلـى توسـيع القاعـدة الضـريبية
وزيادة اإليرادات الضريبية .أمـا فـي اإلمـارات ،فقـد سـاهمت رقمنـة التحصـيل الضـريبي فـي تبنـي
أساليب أكثر كفاءة وفعالية في مراقبة االمتثال والمـدفوعات فيمـا يتعلـق بالضـرائب وجمـع البيانـات
ذات الصلة لتقييم مدى نجاح النظام الضريبي .مـن جانـب آخـر ،مكنـت رقمنـة التحصـيل الضـريبي
المغرب من التحديث اآلني لبيانات األوعية الضريبية المختلفة واسـتخدام تقنيـة البيانـات الكبيـرة فـي
تحليل البيانات ذات الصلة باألداء الضريبي بما يُمكن من زيادة مستويات االمتثال ومحاربة التهـرب
الضريبي .كما ساعدت كذلا على زيادة الحصيلة الضريبية لـبع االوعيـة الضـريبية بنسـبة تقـدر
بنحو  14في المائة ما بين على  2016و .2018من جانب آخر ،مكنـت رقمنـة التحصـيل الضـريبي
دول عربية مثل مصر والسعودية من الدمج التدريجي للقطاع غيـر الرسـمي فـي منظومـة االقتصـاد
الرسمي كون جميع الشركات المسجلة لدى الهيئات الضريبية لم يعد بمقدورها التعامـل مـع شـركات
أخرى غير مسجلة.
إضافة لما سبق ،كان لرقمنـة التحصـيل الضـريبي مكاسـب أخـرى تمثلـت فـي اإلمـارات فـي زيـادة
مستويات االندما والتكامل ما بين نظم التحصيل الضـريبي اإللكترونـي مـع األنظمـة األخـرى ذات
الصلة على مستوى الدولة مثل إدارات الجمارك ونظم الهويـة الرقميـة .كمـا سـاعدت المغـرب علـى
إعادة انتشار الموارد البشرية المكلفة سابقا بالتحصيل المادي الكالسيكي وتوجيهها للقيـام بمهـام ذات
قيمة مضافة أكبر كمراقبة التصاريح الضريبي ،والتحصيل اإلجبـاري .كمـا سـاهمت فـي مصـر فـي
زيادة مستويات العدالة الضريبية ،وزيادة مسـتويات رضـا المجتمـع الضـريبي ،عـالوة علـى تحسـن
مركز مصر بمؤشر ممارسة األعمـال فيمـا يتعلـق بـدافعي الضـرائب نتيجـة تقليـل عـدد اإلجـراءات
المتبعة.
تبنـت الــدول العربيــة ال ُمتضــمنة فــي الدراســة مجموعــة مــن المؤشــرات لتقيــيم أداء نظــم التحصــيل
الضريبي اإللكتروني التي تشمل من أهمها نسبة الخدمات الضـريبية الرقميـة إلـى إجمـالي الخـدمات
وحصة اإليرادات الضريبية المحصلة إلكترونيا ً واإلقرارات الضريبية ال ُمقدمة إلكترونيا ً إلى إجمـالي
اإلقرارات والحصيلة الضريبية بالنسبة للدول قديمة العهد بالنظم الضريبية .أما بالنسبة للـدول حديثـة
العهـد بــالنظم الضــريبية والتــي تبنــت رقمنــة التحصـيل الضــريبي مــن البدايــة فتتبنــى مجموعــة مــن
مؤشرات األداء تتمثل في زمن إنجاز المعامالت الضـريبية ،ونسـبة الشـكاوى التـي تمـت معالجتهـا،
ودقة األنظمة في الرد على االستفسارات وعدد من المؤشرات األخرى ذات الصلة.
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استنادا ً إلى تجارب الدول العربية المتضمنة في الدراسة ،يمكـن اسـتخالص بعـ
صعيد عمليات صنع السياسات وذلا على النحو التالي:

التوصـيات علـى

-

أهمية تبني نهج متكامل وتدريجي لرقمنة نظم التحصيل الضريبي بناء على دراسة الفجوات
الضريبية القائمة والتحليل الدقيق لفجوات االمتثال بهدف وضع تصـور واضـح لمسـتهدفات
عملية رقمنة التحصيل الضريبي في كل دولة على حـده ،والتـدر فـي تطبيـق هـذا التحـول
واستشراف طبيعة التحديات التي تواجـه كـل مرحلـة بمـا يُمكـن مـن تبنـي التـدابير الالزمـة
لمواجهتها.

-

أهمية التكامل ما بين األنظمة الضريبية الرقمية وباقي األنظمة الرقمية على مسـتوى الدولـة
ومن أهمها أنظمة الجمارك وأنظمـة الهويـات الرقميـة ،والـدفع اإللكترونـي بمـا يسـاهم فـي
سهولة تسجيل بيانات المكلفين ضريبيا ً وضمان سالسة تدفق المعلومات ما بين تلا األنظمة
بما يعزز عملية تحليل األداء الضريبي ويضمن زيادة مستويات االمتثال.

-

ضــرورة إشــراك كافــة الجه ـات المعنيــة فــي مرحل ـة التخطــيط والتنفيــذ لرقمنــة التحصــيل
الضريبي ووجود فرق عمل من المختصين من هذه الجهات والشراكات مع شـركات التقنيـة
والقطاع المالي لوضع تصور واضح وقابل للتطبيق لرقمنة هذه النظم.

-

أهمية التقييم الـدوري ألداء نظـم التحصـيل اإللكترونـي بهـدف اكتشـاف الثغـرات ومعالجـة
التحديات القائمة استنادا ً إلى آلية واضحة لقياس رضا العمالء.

-

تبني نظم الفوترة اإللكترونية كأحد اآلليات التي من شأنها مساندة جهود السلطات الضـريبية
لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج االقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية تدريجيا ً.

-

التركيز على تطوير البنية التقنية الداعمة للتحول الرقمي لنظم التحصيل الضريبي من خالل
تطوير ورقمنة أنظمة المدفوعات الوطنية ،وكذلا التحول نحو نظم الهويـة الرقميـة لألفـراد
والشركات.

-

أهمية العمل المستمر على تطوير وبناء قدرات العاملين والكوادر البشرية العاملة في مجـال
رقمنة التحصيل الضريبي سواء فيما يتعلق بالمجاالت الضريبية أو التقنية بمـا يسـاعد علـى
االســتفادة القصــوى مــن فــرص التطــوير التــي تتيحهــا التقنيــات الجديــدة المرتبطــة بــالثورة
الصناعية الرابعة ومن أهمها تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء االصـطناعي التـي تسـاهم فـي
زيادة مستويات التحصيل واالمتثال الضريبي.

-

توفير الموارد الالزمة للتطـوير المسـتمر لـنظم رقمنـة التحصـيل الضـريبي باالسـتفادة مـن
الوفورات المالية المتحققة جراء هذا التحول لضمان مواكبتها المستمرة ألحدث التقنيات.

-

ضمان أعلى مستويات من أمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات الخاصة بنظم التحصـيل
الضريبي اإللكتروني بما يساهم في زيادة موثوقية هذه النظم وضمان أكبر قدر مـن التفاعـل
وااللتزام الضريبي.

-

التعاون والتنسيق ما بين الدول العربية فيما يتعلق برقمنـة نظـم التحصـيل الضـريبي بهـدف
تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الضريبية بما يساعد على تجنـب التهـرب واالزدوا
الضريبي.
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