
استطالع قادة الضرائب في منطقة الشرق األوسط لعام 2021

التحول الضریبي من 
منظور األعمال



“
تُعد التقنیات المتقدمة واألنظمة الضریبیة 

المتطورة واإلنفاذ الحازم عاصفة ھوجاء محتملة 
أمام المؤسسات

یمر المشھد الضریبي في الشرق األوسط بتغیرات مستمرة، بل وأسرع من أي وقت مضى.

یتزامن استحداث وبدء تطبیق ضرائب غیر مباشرة في معظم دول الخلیج العربي، والتي ربما تكون إحدى كبریات عملیات التحول 
الضریبي غیر المباشرة التي شھدھا العالم على اإلطالق، مع وقت كانت المتطلبات الدولیة، خاصة مشروع منظمة التعاون والتنمیة 

في المیدان االقتصادي بشأن تآكل الوعاء الضریبي وتحویل األرباح وتقاریر كل دولة على حدة، تفرض فیھ مطالب متزایدة على 
المؤسسات متعددة الجنسیات. وفي ھذا الصدد، یمكن أن یؤدي تنفیذ القوانین الضریبیة الجدیدة وتحدیث األنظمة الضریبیة إلى االرتباك 

وفرض الجزاءات والعقوبات في حالة عدم االمتثال، ویمكن لألخطاء أن تؤدي إلى حدوث عواقب وخیمة بما یخلق مخاطر ضریبیة.

تعتزم الحكومات في جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسط وضع منظومة قویة لتنظیم الضرائب تتسق اتساقاً كبیراً مع أفضل الممارسات 
الدولیة. وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الھیئات والسلطات الضریبیة في ھذه المنطقة ممولة 

تمویالً جیداً ومتقدمة تقنیاً، مما یدفع المنطقة لتعتلي مكانة المناطق األكثر تقدماً من الناحیة الرقمیة في العالم.

وبناًء على ما سبق، لم یكن ھناك وقت أكثر أھمیة لقیامنا بأخذ لمحة سریعة حول كیفیة عمل المؤسسات وإداراتھا الضریبیة وتجاوبھا مع 
التطورات التي تشھدھا الساحة الضریبیة من اآلن. 

وفي ھذا الصدد، یمثل التولیف بین التقنیات المتقدمة واألنظمة الضریبیة المتطورة واإلنفاذ الحازم عاصفة ھوجاء محتملة أمام 
المؤسسات، باعتبارھا جھات مكلفة بدفع الضرائب. ومع تطور إدارات الضرائب وتعلمھا كیفیة اجتیاز ھذه العملیة التي تتزاید صعوبة 

مراحلھا، سعینا إلى تكوین فھم أفضل حول الوضع الحالي لھذه اإلدارات وما تمتلكھ من تأثیر استراتیجي داخل المؤسسات عالوة على فھم 
األدوار والمھام التي یتعین علیھا االضطالع بھا وتنفیذھا في سبیل الوفاء بالمتطلبات التي یزید فرضھا علیھا یوماً تلو اآلخر. 

ومن ھذا المنطلق، أجرینا ھذا العام، وألول مرة، استطالعاً لكبار صانعي القرار الضریبي من مؤسسات توجد مقارھا في 10 دول 
وتعمل في 12 إقلیماً عبر منطقة الشرق األوسط. وجاءت ردود المشاركین في االستطالع لتؤكد المخاوف التي تواجھھا الشركات 

وإداراتھا الضریبیة في ثالثة مجاالت بالغة األھمیة: تحدیات إدارة المخاطر والنزاعات الضریبیة؛ الحاجة الملحة إلى األتمتة السریعة 
لتقلیل المخاطر ومواكبة السلطات الضریبیة المتقدمة رقمیاً؛ وأھمیة إقامة عالقات مثمرة وتعاونیة على المستوى الداخلي للشركة وعلى 

المستوى الخارجي مع الجھات التنظیمیة.

ونود أن نعرب عن شكرنا لجمیع المشاركین في االستطالع الذین استغرقوا الوقت للمساھمة في ھذا البحث القیم.

مارك سكوفیلد 

مدیر الخدمات الضریبیة والقانونیة في بي 
دبلیو سي الشرق األوسط



النتائج 
الرئیسیة

عامل الخطر:
ترى معظم المؤسسات في الشرق األوسط أن إدارة المخاطر تمثل 
أكبر التحدیات الضریبیة التي تواجھھم على المستوى الخارجي مع 
إعراب النصف تقریباً عن مواجھة تحدیات أو نزاعات ضریبیة 
خالل العام الماضي.

الفجوة التقنیة:
تمثل األتمتة والتقنیة السبیل الرئیسي إلدارة المخاطر الضریبیة ولكن ال یزال الطریق 

على رحلة األتمتة 
طویالً أمام المؤسسات مع إعراب الكثیر منھا عن االفتقار للمیزانیة الالزمة لألتمتة.

میزة التعاون:
یجب أن تأتي قضایا الضرائب في صمیم عملیة اتخاذ القرار االستراتیجي، ولكن لم یعرب 

سوى الثلث فقط عن دمج إدارة الضرائب دمجاً 
كام

اً في األعمال. ویجب أن تأتي إقامة عالقة إیجابیة مع السلطات الضریبیة على قائمة األولویات.ل
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یرى 70% تقریباً أن إدارة المخاطر تمثل أكبر تحٍد ضریبي یواجھھم 
على المستوى الخارجي. وأبلغ النصف تقریباً من جمیع المؤسسات 

بأنھا خضعت لعملیة مراجعة أو تحقیق حكومیة خالل االثني عشر 
شھراً الماضیة.

وتجدر اإلشارة إلى أنھ من المحتمل بدرجة أقل أن تصف المؤسسات، التي تعاملت بالفعل مع 
نزاعات أو تحدیات ضریبیة، نفسھا على أنھا مستعدة جیداً مقارنة بالمؤسسات التي لم یسبق لھا 
التعامل مع نزاعات أو تحدیات من ھذا القبیل. فواقع التجربة ھو الذي یمكنھا من وصف نفسھا 

بھذه الصورة، إال أنھ من الواضح أن استعداداتھا لم تكن كافیة تماماً.

من المؤسسات تصف نفسھا بأنھا مستعدة جیداً 
%10 فقطلمواجھة السلطات الضریبیة.

ونظراً للتعقیدات التي تحیط بإدارة الضرائب في الشرق األوسط والنھج الشامل الذي تتبعھ 
السلطات الضریبیة لالمتثال، فلیس من المستغرب أن نجد معظم المشاركین في االستطالع 
-57% تحدیداً- یتجنبون المخاطرة بشكل حازم عندما یتعلق األمر بالضرائب مع األخذ في 

االعتبار إجراء السلطات الضریبیة لعملیات التدقیق بال ھوادة. ویعد تحدید درجة تحمل 
منخفضة للمخاطر الضریبیة في مثل ھذا السیاق نھجاً معقوالً تماماً.

تدعم النسبة العالیة للمشاركین في االستطالع ممن كانت لھم اتصاالت مباشرة مع السلطات 
الضریبیة في العام الماضي وجھة النظر المبدئیة القائلة بأن التحدیات الضریبیة الصارمة 

ستكون ھي القاعدة المتبعة في الشرق األوسط. وعلیھ، یتعین على المؤسسات التي لم 
تواجھھا تحدیات أو تخضع لعملیات تدقیق أن تتوقع حدوث ذلك في مرحلة ما في المستقبل، 

وأن تكون على استعداد لذلك. 

“
یتعین على المؤسسات التي لم تواجھھا تحدیات أو 

تخضع لعملیات تدقیق أن تتوقع حدوث ذلك في مرحلة 
ما في المستقبل، وأن تكون على استعداد لذلك.

- جنین ضو، رئیس قسم الضرائب غیر المباشرة في بي دبلیو سي الشرق 
األوسط
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أعتقد أن ھناك ثالثة موضوعات سنشھدھا بشكل عام خالل مرحلة ما بعد تفشي جائحة كوفید-19 
التي نمر بھا حالیاً تتمثل في زیادة معدالت الضرائب وزیادة معدالت الشفافیة وزیادة معدالت عملیات 

التدقیق.
“- ھوارد ھال، مدیر الضرائب لدى مجموعة الفطیم
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تمثل ضریبة القیمة المضافة المحور الرئیسي للتحدیات

أعرب المشاركون في االستطالع أیضاً عن قلقھم إزاء المخاطر التي تمثلھا بعض القضایا الضریبیة 
الفنیة، وتحدیداً ضریبة القیمة المضافة وغیرھا من الضرائب غیر المباشرة. وأعرب أیضاً عدد أقل، 

ولكنھ عدد كبیر، عن قلقھم إزاء تطبیق مشروع تآكل الوعاء الضریبي وتحویل األرباح ولوائح أسعار 
التحویالت في المستقبل القریب. وتم تحدید تفاصیل متطلبات ضریبة القیمة المضافة كنقطة نقاش متكررة 

أثناء عملیات التدقیق الضریبي، حیث أضاف أحد المشاركین 
قائ

اً: "التحدي األكبر یتمثل في حجم البیانات التي یتم طلبھا عالوة على اإلطار الزمني لتقدیمھا". ورأي آخرون من المشاركین في االستطالع أن السلطات الضریبیة ال تعي بوضوح طبیعة أعمالھم أو أنھا تطبق قوانین الضرائب تطبیقاً غیر متسق.ل

یكلف الخطأ في تقدیم اإلقرارات الضریبیة واالمتثال الضریبي الكثیر (فتقدیم معلومات غیر صحیحة في 
المملكة العربیة السعودیة، على سبیل المثال، قد یؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بین 5% إلى 25% من 

قیمة الضریبة التي كان یجب إقرارھا)، ولكن كان واضحاً أن العدید من المشاركین في االستطالع یعتقدون 
أن ھذه المخاطر تزید بسبب رداءة جودة البیانات والمشاكل التي تتعرض لھا األنظمة.

ویعتبر االستثمار في التقنیة واألتمتة السبیل الرئیسي إلدارة المخاطر الضریبیة إدارة ناجحة، في حین 
كان تأمین المیزانیة الالزمة للتحول واحداً من التحدیات الكبرى بالنسبة للعدید من المؤسسات. 

ویجب على المؤسسات أن تضع تأمین ھذه المیزانیة ضمن قائمة أولویاتھا التنظیمیة، ألسباب 
لیس أقلھا أن السلطات الضریبیة في جمیع أنحاء المنطقة ممولة جیداً ومتقدمة تقنیاً.

التحدي األكبر
یتمثل في حجم البیانات التي یتم طلبھا 

“عالوة على اإلطار الزمني لتقدیمھا.
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سؤال: من بین التحدیات التالیة، ما ھو التحدي الذي تصفھ على أنھ أكبر التحدیات 
الضریبیة التي تواجھھا مؤسستك على المستوى الخارجي؟

شكل 1

إدارة المخاطر الضریبیة

جودة البیانات 
الضریبیة

مشاكل فنیة/ تتعلق باألنظمة

67%

47%

43%

16%

18%

12%

تخلیص ضرائب المنشآت الدائمة

ضریبة القیمة المضافة 
والجمارك والضرائب غیر 

المباشرة

تآكل الوعاء الضریبي وتحویل 
األرباح، وأسعار التحویالت

إدارة الضرائب غیر اإلقلیمیة

أخرى

65%

16%

4%

2%

2%

31%

31%

22%
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الفجوة التقنیة2
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أبلغ أقل من 10% من المشاركین في االستطالع عن امتالكھم لمنظومة 
تقنیة متطورة للضرائب وأشار 50% منھم تقریباً إلى تعرضھم لمشاكل 

خطیرة تتعلق بجودة البیانات الضریبیة. ومع ذلك، یرى معظم 
المشاركین في االستطالع أن ھناك مقاومة لالستثمار في التقنیات 

الضریبیة: حیث أشار 39% أنھم ال یمتلكون (أو لم یُخصص لھم) 
میزانیة كافیة في حین أعرب 30% عن مواجھتھم مشكالت كبرى في 

دمج األنظمة. 

من واقع خبرتنا العملیة مع الشركات والمؤسسات في جمیع أنحاء العالم فیما یخص 
دمج التقنیات الضریبیة، ندرك أن الحلول الضریبیة الرقمیة ھي السبیل إلدارة المخاطر 

الضریبیة بكفاءة وفعالیة عالوة على توفیرھا لعاملي األمان والدقة الضروریین عند 
التعامل مع كمیات حساسة و/أو كبیرة من البیانات الضریبیة.

ومع ذلك، ال تزال الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق األوسط تخطو خطواتھا األولى على 
طریق رحالتھا نحو التحول، إذ أن ثلثي الشركات في المنطقة تعتمد إما على أنظمة تخطیط 

الموارد المؤسسیة الحالیة أو على العملیات الیدویة في كثیر من األحیان، أو أنھا ال تزال تفكر 
حول أفضل طریقة لالستفادة من األتمتة. وتجدر ھنا اإلشارة إلى أن الشركات في المنطقة 

حققت تقدماً طفیفاً فیما یخص رقمنة العملیات المتعلقة بضریبة القیمة المضافة، ولكن ھذا التقدم 
طفیف وضئیل؛ وھي نتیجة ربما تكون مفاجئة في ضوء التركیز على ضریبة القیمة المضافة 

في دول الخلیج العربي خالل السنوات القلیلة الماضیة.

على الرغم من ذلك، فمن الواضح تماماً أن الھدف الذي تسعى المؤسسات إلى تحقیقھ یتمثل 
في األتمتة، وبوتیرة سریعة. وفي ھذا الجانب، یرى 63% أن التمكین الرقمي یمثل أولویة 

استراتیجیة لفترة السنوات الثالث القادمة، إذ تخطط نصف الشركات والمؤسسات إلى التحول 
إلى طریقة العمل اآللیة المؤتمتة خالل سنتین بینما تعتزم 40% منھا التحول إلى طریقة 
العمل اآللیة المؤتمتة خالل خمس سنوات. وال شك أن الطریق لتحقیق ھذا التطلع مليء 

بالتحدیات، خاصة في ظل إعراب 4 من كل 10 مشاركین عن افتقارھم إلى المیزانیة الالزمة 
للقیام بذلك.

لقد دقت الساعة معلنة ضرورة تقدیم مدراء الضرائب والمدراء المالیین أفضل دراسة جدوى 
ممكنة لترقیة إدارات الضرائب وأتمتتھا في استثمار یُعد من أكثر االستثمارات أھمیة التي من 

المنتظر أن تنفذھا الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق األوسط خالل األشھر والسنوات 
المقبلة، استثمار قادر على تحقیق نتائج قیمة فیما یتعلق بإدارة المخاطر المالیة والمخاطر 

المرتبطة بالسمعة.

سؤال: من بین العوائق التالیة، ما ھي العوائق، إن وجدت، التي تقف عقبة في سبیل 
اعتماد أداة تقنیة للضرائب في مؤسستك؟

شكل 2

نقص المیزانیة

ال تمثل التقنیة الضریبیة أولویة من أولویات العمل حالیاً 

1

2         عدم القدرة/ وجود مشاكل فیما یتعلق بالدمج مع األنظمة األخرى

3

4       عدم فھم وإدراك الفوائد المترتبة علیھا

5        مخاوف حول النواحي األمنیة

01

02

03

04

05
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سباق مع التطور الرقمي للسلطات الضریبیة

ال ینبغي مطلقاً االستخفاف بالتطور التقني للسلطات الضریبیة والقدرات التي یمكن لھا 
اكتسابھا من استخدام ابتكارات من قبیل الذكاء االصطناعي وغیرھا من التقنیات المبتكرة 

األخرى. ومن أمثلة استخدام ھذه التقنیات الحدیثة، قیام بعض الدول من خارج المنطقة 
باستخدام الطائرات بدون طیار للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في اإلقرارات 

الضریبیة وإجراء أنشطة مسح مثل زراعة الزیتون في إسبانیا وإحصاء عدد الركاب على 
متن القوارب السیاحیة في الیونان، وھي بیانات یصعب التحقق منھا عبر الوسائل التقلیدیة.

لقد راقبت حكومات دول الخلیج العربي 
دو

اً من مختلف أنحاء العالم تمضي قدماً نحو رقمنة التقاریر الضریبیة وتحصیل الضرائب واالمتثال لھا. ورأت أن التقنیة توفر قدراً أكبر من شفافیة البیانات وأنھا تمتلك القدرة على تعظیم اإلیرادات الضریبیة، األمر الذي دفعھا لإلقبال على اعتماد ھذا المفھوم بكل تأیید. ولذلك، یمكن القول بأن السلطات الضریبیة في منطقة الشرق األوسط تأتي ضمن مصاف أكثر السلطات الضریبیة تطوراً في العالم بالحدیث عن الرقمنة، فھي تستخدم بالفعل المدفوعات اإللكترونیة والبوابات اإللكترونیة. وتعتبر الفوترة اإللكترونیة ھي الخطوة التالیة التي من المقرر أن تخطوھا دول المنطقة مع إطالق ھذه الخدمة فعلیاً في جمیع أنحاء المنطقة.ل

 ومن شبھ المؤكد أنھ سیتاح للسلطات الضریبیة في المستقبل القریب
 إمكانیة الوصول في الوقت الفعلي إلى بیانات المكلفین، بما ال یدع

مجا
اً للخطأ مع زیادة احتمالیة فرض الغرامات والجزاءات. وتعتبر ھذه المنظومة منظومة خالیة من األخطاء ویتعین على المؤسسات االستفادة على أفضل وجھ من التقنیة المتاحة من أجل حمایة أنفسھا. فبدون ضخ استثمارات كبرى في الجانب التقني، ستتخلف الشركات والمؤسسات عن الركب بصورة غیر قابلة للمقارنة كما لو أنھا تركب دراجة في سباق للفورمیال وانل ھذه منظومة خالیة من األخطاء ویتعین على المؤسسات “ .

االستفادة على أفضل وجھ من التقنیة المتاحة من أجل حمایة 
أنفسھا.

- جاي ریتشي، رئیس قطاع الحلول الرقمیة الضریبیة في بي دبلیو سي الشرق 
األوسط



رغم استخدامنا للتقنیات الضریبیة، تُستحدث لوائح جدیدة باستمرار  مثل قواعد الفوترة 
اإللكترونیة التي من المقرر العمل بھا في العدید من األسواق، مما یعني أنھ یتعین علینا اآلن 

تطویر التقنیات المستخدمة من أجل مواكبة ھذه الطرق الجدیدة والمتقدمة رقمیاً للعمل.
-علي یاسین، رئیس قسم الضرائب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ورئیس قطاع الضرائب العالمي، الخدمات المصرفیة 

اإلسالمیة، ستاندرد تشارترد
“
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إدارة التكامل

یُعتبر دمج الحلول الجدیدة مع األنظمة القدیمة عائقاً من العوائق الكبرى التي تعترض سبیل 
األتمتة، وھي مشكلة مستحكمة في معظم المناطق الضریبیة. ومع مراعاة أن أكثر من نصف 

الشركات والمؤسسات في الشرق األوسط ال تزال في مرحلة مبكرة جداً من األتمتة، تشیر 
بیاناتنا إلى ضرورة أن تركز الشركات على ھذه المشكلة وتوقع ظھورھا على طریقھا نحو 

تبني التقنیة الضریبیة وزیادة استخدامھا.

وھذه ھي المرحلة التي  یفضل فیھا االستعانة بمستشار خارجي یُمكنھ إضافة قیمة من خالل 
مساعدة المؤسسات على اختیار وتصمیم الحلول األنسب الحتیاجاتھا وتسھیل تنفیذ ھذه الحلول. 

وفي ھذا الصدد، كشف االستطالع أن ما یزید عن 90% من المشاركین یتلقون الدعم بالفعل 
من قبل مستشارین خارجیین ویرى 43% أنھ من المتوقع االعتماد بشكل أكبر على المشورة 

الخارجیة في المستقبل؛ وسیكون التطبیق أحد أھم مجاالت الدعم في األشھر والسنوات القادمة.

سؤال: من بین األسالیب التالیة، یرجى اإلشارة إلى الوصف األنسب لألسلوب الذي تنتھجھ 
مؤسستك في استخدام وتطبیق التقنیة الضریبیة على الضرائب المباشرة وغیر المباشرة؟

شكل 3

الدراسة
إنشاء نظام أساسي لتخطیط الموارد المؤسسیة قائم على برنامج "إكسل" ویعتمد 

على المراجعة والحسابات الیدویة، مع مراعاة كیفیة التبسیط واألتمتة

التدشین

االستفادة من إدارة تخطیط الموارد المؤسسیة بصورة صحیحة، وتقلیل العمل 
الیدوي الالزم، والتباحث مع قسم تقنیة المعلومات حول الحلول المحتملة.

االنتقال

اإللمام بالتقنیات المتاحة، وضمان أن البیانات الضریبیة متاحة بشكل مركزي 
ویمكن الوصول إلیھا من قبل فریق الضرائب، وتُستخدم لوحات المعلومات 

للحصول على رؤى متعمقة.

النضوج

االعتماد على التقنیات في دعم العملیات مع ضمان التوافق مع مھام العمل، ومراجعة 
المعامالت في الوقت الفعلي، وضمان أن البیانات محكمة وتستخدم للمساھمة في تطویر 

األعمال.

الریادة

استخدام التقنیات الناشئة في مجال الضرائب، ویمكن استخدام البیانات ألغراض 
التخطیط وإعداد المیزانیات (التقدیرات)، وإتمام عملیة االمتثال الضریبي بصورة 

آلیة متكاملة

19%
33%

31%
33%

25%
39%

8%
8%

0%
3%

ضریبة مباشرة
ضریبة غیر 

مباشرة

یرون أنھ من المتوقع االعتماد بشكل أكبر على المشورة 
الخارجیة

43%



معادلة التعاون3
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یرى 33% فقط أن إدارات الضرائب تتكامل بصورة كاملة مع 
األعمال، وكان من الالفت للنظر أن یعرب 12% فقط عن ارتباطھم 

بعالقة قویة مع السلطات الضریبیة.

تُمثل إدارة الضرائب أھمیة استراتیجیة ألي شركة أو مؤسسة، وال یُمكن لھا أن تعمل بمعزل 
عن غیرھا من األقسام واإلدارات، ویعتمد نجاحھا على العالقة التي تبنیھا داخلیاً على مستوى 
الشركة وخارجیاً مع السلطات الضریبیة. ویكشف االستطالع الذي أجریناه عن ضرورة بذل 

المزید من الجھود على كال المستویین.

وتعتبر اإلدارات الضریبیة صغیرة من حیث الحجم ومركزیة في الوقت الحالي، إذ یقل عدد 
الموظفین في  76% من اإلدارات الضریبیة عن خمسة أشخاص. ولكن من المتوقع أن تتوسع 

بوتیرة سریعة من حیث الحجم واالختصاصات خالل السنوات القادمة. وفي الوقت الحالي، 
تعتمد 75% من ھذه اإلدارات على الكوادر الداخلیة بشكل كبیر. وربما یكون من غیر الواضح 

ما إذا كانت ھذه المجموعة راضیة عن ھذا الوضع أو ربما تنظر في االستعانة بمصادر 
خارجیة في المستقبل لتنفیذ ھذه المھام.1

1 ینایر 2021: یشیر استبیان أجراه قسم الخدمات الضریبیة والقانونیة في بي دبلیو سي الشرق األوسط إلى أن الكثیرین سیختارون االنتقال إلى نماذج االستعانة بمصادر خارجیة في المستقبل القریب. وأشارت 90% من 
المؤسسات التي شاركت في االستبیان الذي تم خالل ندوة "مشھد االمتثال الضریبي والقانوني في منطقة الشرق األوسط: إعادة تصور االمتثال " إلى أنھا كانت تستعین بالفعل بمصادر خارجیة، أو كانت تخطط لالستعانة 

بمصادر خارجیة، فیما یتعلق ببعض أو جمیع التزامات االمتثال الضریبي والقانوني التي تقع على عاتقھا.



إدراج الضرائب على الئحة أھم 
األولویات

قد تحمل القرارات االستراتیجیة التي تتخذھا الشركات بین طیاتھا تداعیات ضریبیة. وعلى 
صعید منطقة الشرق األوسط، ال یتاح للشركات والمؤسسات متسع من الوقت لالستجابة 

واالستعداد عندما تواجھ تحدیاً تفرضھ علیھا السلطات الضریبیة. وھذا سبب وجیھ - إذا كان 
األمر یستلزم أسباب ومبررات – لمراعاة جوانب الضرائب من البدایة في عملیة صنع القرارات 

االستراتیجیة على مستوى الشركة.

وبحسب االستطالع، أشار الثلث فقط إلى أن إداراتھم الضریبیة مدمجة تماماً في عملیة صنع 
القرارات االستراتیجیة وتأتي في صمیمھا. ونرى أنھ یتعین على العدید من المنظمات االنتباه إلى 

ھذه المسألة وأن تخصص للضرائب مقعداً على الطاولة وأن تدرجھا من البدایة في القرارات 
االستراتیجیة وإال ستخاطر الشركات ببذل الوقت والطاقة والمال في محاولة التصدي لمشكالت 

تتعلق بالضرائب كان من الممكن توقعھا منذ البدایة.

والخبر السار ھو أن العزم على تحسین ھذا الجانب ھو عزم واضح حیث صرح 59% من 
المشاركین بأن إداراتھم الضریبیة ینبغي أن تعتمد منھج أكثر استراتیجیة وأقل اعتماداً على رد 

الفعل  فیما یخص تخطیط األعمال في المستقبل.

الثلث فقط
أعرب عن دمج إدارة الضرائب دمجاً 

“كامالً
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العالقة مع السلطات الضریبیة

مع مراعاة احتمالیة تكرار عملیات التدقیق والتحدیات الضریبیة، یجب أن تضع اإلدارات الضریبیة 
بناء عالقة إیجابیة مع السلطات الضریبیة على قائمة أولویاتھا؛ فبحسب الروایات المتناقلة، أي 

مواجھة بین السلطات الضریبیة وشركة أو مؤسسة تربطھا عالقة شخصیة قائمة بالسلطة المعنیة 
عادة ما تكون تجربة أكثر سالسة تؤتي بثمار أكثر إیجابیة.

وھو ما یعني بشكل عام أن معظم االتصاالت ال تتم سوى من خالل مستشار خارجي.

ومما یبعث على االطمئنان أن الكثیرین یدركون ضرورة تحسین ھذا الجانب، حیث یرى %57 
من المشاركین أن إدارة العالقات مع مصلحة الضرائب ستكون أولویة استراتیجیة خالل فترة 

السنة إلى الثالث سنوات القادمة.
والخبر السار ھو أن العزم على تحسین ھذا الجانب ھو عزم واضح حیث “

أشار أغلب المشاركین أن إداراتھم الضریبیة ینبغي أن تعتمد منھج أكثر 
استراتیجیة وأقل اعتماداً على رد الفعل  فیما یخص تخطیط األعمال في 

المستقبل. 

-محمد یغمور، رئیس قسم العمالء واألسواق في بي دبلیو سي الشرق 
األوسط | رئیس قسم الزكاة والضرائب - المملكة العربیة السعودیة

ومع ذلك، 
12% فقط

من المؤسسات تشیر إلى أنھا على اتصال قوي 
ومنتظم بمصلحة الضرائب المعنیة

و

29%
تصف عالقتھا بأنھا فاترة.



تربطنا عالقة جیدة بالسلطات الضریبیة. ویتسم مدراء وفریق إدارة عالقات 
الھیئة العامة للزكاة والدخل بروح عالیة من الدعم والتعاون عالوة على 

حرصھم على تقدیم الدعم في المشكالت وحلھا وإزالة جمیع أشكال اللبس التي 
قد تحیط بھا.

-آالء عبدالعزیز قطوح، رئیس قسم الحسابات المركزیة، البنك الوطني السعودي 
“
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استشراف المستقبل



الخطوات التالیة
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یسلط ھذا البحث الضوء على المخاطر والتعقیدات التي تحیط بقطاع الضرائب في منطقة الشرق 
األوسط وعلى الخطوات التي یتعین على اإلدارات الضریبیة القیام بھا إذا كانت ترغب لیس في 

حمایة شركاتھا ومؤسساتھا من مخاطر التعرض فحسب، وإنما في المساھمة إیجابیاً في تحدید 
التوجھ االستراتیجي للشركات والمؤسسات. فمن خالل االستثمارات المناسبة والدعم من اإلدارة 

العلیا، یمكن لإلدارات الضریبیة أن تكون بمثابة قوة إیجابیة واستباقیة في صمیم أي شركة أو 
مؤسسة ناجحة. وال شك أن بناء إدارة ضریبیة مالئمة للمستقبل یتطلب اتخاذ إجراءات قویة 

وحاسمة اآلن:

إدارة نزاعات ومتطلبات 
االمتثال الضریبي المتزایدة

إدارة العالقة مع التمكین الرقمي
السلطات الضریبیة

1 ضمان إدراج الضرائب على الئحة 
أھم األولویات

یجب أن تكون الضریبة عنصراً أساسیاً في اتخاذ 
القرار االستراتیجي عبر الشركة.

3 األتمتة والرقمنة
تمتلك السلطات الضریبیة أحدث التقنیات المتاحة 

مع اقترابھا من تحقیق اإلبالغ واالمتثال في 
الوقت الفعلي. ویتعین على الشركات 

والمؤسسات االلتزام باالستثمار في التقنیات 
الرقمیة التي ستسمح إلداراتھا الضریبیة بمواكبة 

التطور في ھذا المجال.

5 بناء عالقات مع السلطات الضریبیة
ستساعد العالقة الشخصیة واالتصال المنتظم مع السلطات 

الضریبیة على تسھیل التعامل في المستقبل.

2  تأمین المیزانیة
إعداد حالة عمل واضحة للمیزانیة لتنمیة وترقیة اإلدارة 

الضریبیة بحیث تكون جاھزة للتعامل مع التصعید 
المتوقع في التشریعات والتعقید.

4 التحول وصقل المھارات
تعتمد اإلدارات الضریبیة في المستقبل على التقنیة 

وتركز على تحقیق األھداف االستراتیجیة - وھذا یعني 
أن المھارات الضریبیة الداخلیة یتعین أن تتطور 

بالتزامن معھا.

سؤال: من بین العوامل التالیة، ما ھي العوامل، إن وجدت، التي تمثل أولویات استراتیجیة 
إلدارة الضرائب في مؤسستك خالل فترة السنة إلى الثالث سنوات القادمة؟

شكل 4

78%63%57%

تتزاید احتماالت االختیار من بین ھذه العوامل بین صفوف الشركات 
التي واجھت تحدیاً أو نزاعاً مع السلطات.



نبذة عن االستطالع
قامت بي دبلیو سي باستطالع آراء شركات تقع مقارھا في 16 دولة مختلفة وتعمل في 12 منطقة 

في الشرق األوسط. وكان الغرض من االستطالع ھو الحصول على رؤى حول اإلدارات 
الضریبیة المتطورة في المنطقة واكتساب رؤى متعمقة حول اإلدارات الضریبیة المتطورة في 

المنطقة سعیاً منھا إلى تكوین فھم أفضل حول الوضع الحالي لھذه اإلدارات وما تمتلكھ من تأثیر 
استراتیجي داخل المؤسسات والمھام التي یتعین علیھا االضطالع بھا وتنفیذھا في سبیل الوفاء 

بالمتطلبات التي یزید فرضھا علیھا یوماً تلو اآلخر.

عدد المشاركین في االستطالع 
من منطقة الشرق األوسط القطاعات الصناعیة الممثلة في 

االستطالع
المؤسسات

أقل من أكثر من
1000 5000 – 1000 5000

33% 33% 35
%

فریق الضرائب ال یوجد لدینا 
إدارة ضریبیة 
في الشرق 

األوسط

8%

صفر – 5

76%
20 – 6

16%
أكثر من 21

0%

منافذ التجزئة 
واألسواق 

االستھالكیة

الخدمات 
المالیة

أخرى 
(یرجى 

تحدیدھا)

النقل والخدمات 
اللوجستیة

10% 10% 4% 2% 14%
الخدمات 
المصرفیة وأسواق 
رأس المال

الطاقة والمرافق 
والموارد

الرعایة الصحیة العقارات الشركات 
الصناعیة

20% 20% 12% 6%
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