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 مقدمة  أوال.
لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة االستثنائية االفتراضي لجتماع اال، 2020ديسمبر  4 إلى 1من  انعقد .1

السيد بول تاسونج، معالي كان االجتماع برئاسة وقد للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل. 

 الوزير المفوض المسؤول عن التخطيط، بوزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية اإلقليمية في الكاميرون، ورئيس

 الفنية المتخصصة.اللجنة 
 

 الحضور –ألف 

وال، بنين، بوتسوانا، بوركينا جلجزائر، أناحضر االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التي يلي بيانها :   .2

لكونغو، كوت ، تشاد، جزر القمر، افاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسط

ابون، ج، الريا ، إيسواتينييت، غينيا االستوائية، إرالديمقراطية، جيبوتي، مصر، جمهورية الكونغو ديفوار

 موريشيوس،، موريتانيا، ، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، المغرب، مدغشقر، مالوي، مالي، كينياامبيا، غانا، غينياج

ية، السنغال، سيشيل، ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطنيجر، نيجيريا، رواندا، الموزمبيق، ناميبيا

 .زامبياو، أوغندا، و، تونسجسيراليون، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تو

 

األفريقي  والجنوب أفريقيا لشرق المشتركة السوق: ممثلة التالية اإلقليمية االقتصادية المجموعات وكانت  .3

 غرب لدول االقتصادية والجماعة أفريقيا، وسط لدول االقتصادية والجماعة أفريقيا، شرق وجماعة ،(كوميسا)

  .) اإليكواس(أفريقيا،

 لبناء األفريقية المؤسسة األفريقي، لجنوبا في األفريقي لالتحاد اإلقليمي المكتب عن ممثلون أيضا وحضر  .4

للتصدير  األفريقي بنكال األفريقية، أمانة رابطة البنوك المركزية ،الضريبية دارةإلل األفريقي المنتدى القدرات،

للمراجعة  األفريقية اآلليةبرنامج األمم المتحدة لألغذية،  ألفريقيا، المتحدة االقتصادية ألمما لجنة ،واالستيراد

 .  األفريقي االتحاد لمفوضية التابعة الفنية واإلداراتوكالة االتحاد األفريقي للتنمية  ،المتبادلة بين األقران

 

 افتتاح االجتماع  -باء 

 ، مكتب اللجنة الفنية المتخصصةهيئة رئيس  الجلسة االفتتاحية للجنة الفنية المتخصصة تنسيقتولى  .5

بالوزراء ورؤساء الوفود وجميع  السيد بول تاسونج ، رحب معاليالتي ألقاها الترحيب ةفي كلم  .6

التخطيط المشاركين في اللجنة الفنية المتخصصة االفتراضية االستثنائية للشؤون المالية والنقدية و

بناء اقتصادات أكثر مرونة في حقبة ما  باتجاهالقارة  تتحركاالقتصادي والتكامل. وشدد على أنه بينما 

، من المهم أن تناقش الدول األعضاء وتتفق على كيفية المضي قدًما فيما يتعلق بالقضايا الجائحةبعد 

( 2؛ على أفريقيا وتداعياتهالرقمي اد االقتص( النقاش العالمي حول الضرائب على 1الحاسمة التالية: 

تسهيل التنفيذ الفعال بغية لدفع ل( تطوير نظام قاري 3، و في القارة وقف التدفقات المالية غير المشروعة

وأعرب عن أمله في أن ترسم المناقشات خالل هذه الجلسة  .لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 س.لية لتحقيق انتعاش اقتصادي سللمحطريقا واضحا نحو زيادة الموارد ا

، نيابة عن سعادة ، مفوض الشؤون االقتصاديةفيكتور هاريسون البروفيسورافتتاحية سعادة  ألقى الكلمة .7

 ي. ي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقكالسيد موسى ف

ممثليهم للوزراء وصحاب المعالي افيكتور هاريسون عن خالص امتنانه أل البروفيسورأعرب سعادة   .8

حول الشؤون  ةاالفتراضي ةاالستثنائياللجنة الفنية المتخصصة على تخصيص بعض الوقت للمشاركة في 

أن سبب عقد هذا االجتماع يعود إلى خطورة  وأوضحالنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل. والمالية 

قرارات  وإصدارنية فورية األمور المدرجة على جدول األعمال، األمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات تعاو

  .جهود تعبئة الموارد المحلية عبر القارة تعزيزعلى المستوى القاري، من أجل 
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وجنت منها القارة ، الجائحةليثني على الدول األعضاء لتنفيذها تدابير جذرية في مكافحة  وتابع كلمته .9

لقارة ل يتيح 19كوفيد   هورمكاسب ضخمة بتسجيلها إحدى أقل الحاالت في العالم. ومع ذلك، ذكر أن ظ

 وارتكازا على المقومات المحليةبناء اقتصادات أكثر مرونة  نحو والتوجه، فرصة لتغيير مسار تنميتها

سيتطلب تنويع اقتصاداتنا لتطوير الصناعات القائمة على  ذلكالصدمات المستقبلية. وأكد أن  لمواجهة

  .لفوائد الكاملة للتكنولوجيا الرقميةتسخير اوالموارد المحلية من أجل إضافة القيمة، 

ضرائب  حول فرضتوصل إلى توافق بشأن النقاش العالمي الجاري الملحة للالقارة حاجة وأشار إلى  .10

يصبح وسيلة مهمة للغاية لتدفقات اإليرادات الجديدة  قد ذلكإلى أن  ، مشيرا على االقتصاد الرقمي

، شدد غير المشروعة. باإلضافة إلى ذلك مكافحة التدفقات الماليةالمتعلقة بللقارة، مع تعزيز المبادرات 

الفعال  التشغيلتسهيل المعامالت عبر الحدود من أجل بغية لدفع والتسوية لعلى أهمية تطوير منصة 

 .األفريقية البينيةلمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والتجارة 

 

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل  -جيم 
 االجتماع جدول األعمال على النحو التالي: اعتمد  .11

 افتتاح االجتماع  (1

 جدول األعمال  اعتماد (2

 الرقمية  الضريبة حول العالمي النقاش (3

 -أنظمة المدفوعات األفريقية لتسهيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بين تكامل المشروع  (4

 ضرورات التنفيذ 

 الوثائق الختامية لالجتماع  بحث  (5

 تقرير وتوصيات اجتماع الخبراء  بحث 

 واعتماد تقرير اجتماع الوزراء بحث 

  واعتماد اإلعالن الوزاري  بحث 

مارس  8و 7ثالثة المنعقدة في ياووندي، الكاميرون، يومي اعتماد تقرير اللجنة الفنية المتخصصة ال (6

2019. 

إطالق المشروع المشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي حول التدفقات المالية  (7

 غير المشروعة

 الجلسة الختامية (8

 

 الوقائع تقرير –ثانيا 

 

  المشروعة النقاش العالمي الرقمي ووقف التدفقات المالية غير -ألف  
 

 الضيف المتحدث: السيد لوجان ورت، األمين التنفيذي للمنتدى األفريقي لإلدارة الضربية

 

للمنتدى األفريقي لإلدارة  لوجان ورت، األمين التنفيذيكان المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة هو السيد  .12

على األنشطة السيد ورت الوضع الحالي لمناقشات اإلطار الشامل حول فرض الضرائب  بيّن الضريبية.

، وإعادة تخصيص الحقوق الضريبية ومعالجة التدفقات التجارية التي تتميز بدرجة عالية من الترقيم

وأبرز العرض من قبل الشركات المتعددة الجنسيات.  المالية غير المشروعة من خالل تحويل األرباح

بين وال سيما  ،ومتباينة بين البلدان هامةمقترحات اإلطار الشامل الحالية أن هناك آراء  ه يتبيّن منأن
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البلدان المتقدمة والنامية. إن التدخل السياسي ضروري إذا أرادت البلدان سد هذه الفجوات والتوصل 

بشكل كاف احتياجات البلدان  تلبّ . وشدد على أن المقترحات الحالية لم التوافقإلى حل عالمي قائم على 

بلدان للحقوق الضريبية من  هامةإعادة تخصيص ما تشتد إليه الحاجة من األفريقية ألنها لم تؤد إلى 

ولم توفر قواعد فعالة لمعالجة تحويل األرباح من قبل  ،المصدر إلى بلدان ضرائباإلقامة إلى  ضرائب

هذه فرصة فريدة لمعالجة هذه القضايا والتأكد من أن متعددة الجنسيات في أفريقيا. قد تكون الالشركات 

لن يتحقق بدون تدخالت على أعلى مستوى سياسي  ذلك، ولكن في إفريقيالغرض با ستفيالقواعد الجديدة 

إفريقيا  تتحرك. يجب أن على نطاق القارة موحدإفريقيا بصوت متماسك بدون أن تتحدث في إفريقيا و

وتحسين  مكافحتها للتدفقات المالية غير المشروعةفي  هانتائج تساعدق أرادت أن تضمن تحقياآلن إذا 

 تعبئة الموارد المحلية في القارة.

 

إلى األسباب التي جعلت التدفقات المالية غير المشروعة هي الموضوع الرئيسي  كلمتهأشار في   .13

ًسا إلى تأثيرها على تمويل للمناقشات الضريبية عبر القارة في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك أسا

مليار دوالر  89التنمية والنمو المستدام والتنمية الشاملة. تقدر خسارة القارة األفريقية بما يزيد عن 

 سنويا.

 

تهرب من خالل التدفقات المالية غير المشروعة  معالجةل تبذل الجهد الجهيدوذكر أن البلدان األفريقية  .14

ضرائب بسبب سالسل القيمة العالمية المعقدة والمتقنة المرتبطة بالعديد من قطاعات دفع ال منالشركات 

هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للصناعة االستخراجية، مما يؤدي إلى كون هذا القطاع واألعمال. 

 المساهم الرئيسي في الخسائر الضريبية من خاللوتمثل عرضة بشكل خاص لصناديق التمويل الدولية 

مع  المنتدى األفريقي لإلدارة الضريبية عملياالنتشار.  واسعالوالفساد تدفقات المالية غير المشروعة ال

ساعد األعضاء في قد لشركات ومن قبل االعديد من أعضائه لمحاولة معالجة هذا التهرب الضريبي 

كثير الذي ، ال يزال هناك الكومع ذل .مليون دوالر أمريكي 430تحصيل ضرائب إضافية تزيد عن 

القواعد الضريبية  علىتغييرات إدخال ، بما في ذلك ه لمعالجة هذه المشكلة بشكل كامليتعين القيام ب

  .العالمية وزيادة الموارد في إدارات الضرائب األفريقية

 

ى الحكومات فيروس كورونا الجديد قد قلل بشكل كبير من تدفقات الموارد إل جائحةوأشار إلى أن ظهور   .15

تعزيز  بات، وعليهوأهداف التنمية المستدامة.  2063، مما يهدد بعرقلة وتأخير تنفيذ أجندة األفريقية

 اأمرالتدفقات المالية غير المشروعة  تعبئة الموارد المحلية وزيادة الدعم للمبادرات الجارية في مكافحة

  .األهمية ابالغ
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 مالحظات 

 

نائب  -فيد ماسوندو الدكتور ديسعادة ، أدلى بها ةالرقمي ةالضريببشأن النقاش العالمي مالحظات حول 

  .جمهورية جنوب إفريقياب وزير المالية

 

 ي:الحظ معالي الوزير ما يل  .16

 

  متعددة الرقمية بشكل متزايد، مما يمّكن الشركات اقتصادات أصبحت االقتصادات األفريقية

أو فيها مادي  تواجدلها  دون أن يكوناألفريقية من ممارسة األعمال التجارية في البلدان  الجنسيات

مما يضاعف من عدم قدرة  ،اإليراداتفي للغاية. وهذا يؤدي إلى خسارة  امحدود يكون تواجدها

أهداف تعبئة الموارد المحلية. ال تسمح القواعد الضريبية العالمية  تحقيقالبلدان األفريقية على 

الحالية للبلدان بالحق في فرض ضرائب على األرباح التي تحققها هذه المؤسسات المتعددة الجنسيات 

 واضح فيها.داخل البلد ما لم يكن لها وجود مادي 

 

  ك للخدمات الرقمية، فإن القواعد الضريبية لقارة كمستهلالتي تحتلها اعلى الرغم من المكانة الرئيسية

  .اإلقامة في تخصيص الحقوق الضريبية بلدان ضرائبل تفضّ  تظلالحالية 

 

  مناقشات اإلطار الشامل الحالية حول إعادة تخصيص  تتمثل فيتلوح في األفق فرصة فريدة للقارة

الحالية )الحق في  العالقةاعد الحالية قو األولىالحقوق الضريبية. ستراجع مقترحات قواعد الركيزة 

( وقواعد تخصيص األرباح )تسعير التحويل( التي تستند إلى ينفرض ضرائب على غير المقيم

المناطق ، أي يالسوق لمناطق االختصاصتخصيص المزيد من األرباح في  التبعيةمبدأ عدم 

حتمل أن تؤدي المقترحات ، من غير المتهالك السلع أو الخدمات. ومع ذلكاس فيها يتمالتي  القضائية

لبلدان األفريقية وال يكون لها تأثير ملحوظ صالح االحالية إلى إعادة تخصيص كبيرة للحق الضريبي ل

 .على جهود تعبئة اإليرادات المحلية في القارة

 

  إلى فرض ضريبة على جميع األرباح العالمية لـلشركات متعددة  2ستؤدي مقترحات الركيزة

األقل عند الحد األدنى لمعدل الضريبة الفعلي الذي حددته القواعد الجديدة. ومع ذلك، الجنسيات على 

 15% و 10فإن معظم البلدان المتقدمة النمو ترى أن المعدل الفعلي األدنى ينبغي أن يتراوح بين 

% 25%. وبما أن معدالت ضريبة دخل الشركات في العديد من البلدان األفريقية تتراوح بين 

% أو أقل لن يمنع من تحويل األرباح إلى 15فإن حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة  %،35و

خارج أفريقيا، ويجب أن يحدد المعدل لدى نسبة أقرب إلى هذه المعدالت األفريقية إذا كان للقاعدة 

ت أن توقف بشكل فعال التدفقات المالية غير المشروعة من خالل تحويل األرباح من قبل المؤسسا

 المتعددة الجنسيات.

 

  في حين أن المقترحات الحالية كانت حافزا جيدا للمناقشة الدولية بشأن الضرائب، فإنها ال تزال

قاصرة عن التوصل إلى حل يعالج المسائل الضريبية الحرجة التي تؤثر على القارة. ويتيح تمديد 

تقديم موقف سياسي موحد فرصةً للقارة ل 2021الموعد المتوقع للمناقشات إلى منتصف عام 

 للمناقشات. ويمكن تحقيق ذلك من خالل قيادة االتحاد األفريقي وتوجيهه.
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، فيكتور هاريسون البروفيسورسعادة مالحظات حول وقف التدفقات المالية غير المشروعة قدمها 

 مفوض الشؤون االقتصادية

 

من جديد أن التدفقات المالية غير المشروعة تقّوض قدرة القارة على جمع ما يكفي من  المفوضأكد  .17

اإليرادات لتمويل التنمية واإلنفاق على الخدمات االجتماعية، مما يجعل من الصعب توفير الخدمات 

وري أن االجتماعية األساسية، األمر الذي يزيد من فجوة عدم المساواة والفقر.  ولهذا السبب، من الضر

تضع الدول األعضاء مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في صدارة جدول أعمال التنمية األفريقية، 

وذلك بتيسير تعاون أكثر تبسيطا بشأن برامج مكافحة هذه التدفقات، وتعزيز الشراكات لتوفير التوجيه 

 غير المشروعة. االستراتيجي العام بشأن الجهود الرامية إلى خفض التدفقات المالية

 

يشكل إنهاء التدفقات المالية غير المشروعة مسألة سياسية بطبيعتها، إذ يلزم بذل جهد متضافر على  .18

الصعيدين القاري والوطني لمكافحة سوء اإلدارة المالية، وسوء توزيع موارد الميزانية، وضعف 

نحاء القارة. ويشمل ذلك فهم كيفية االستثمار اإلنتاجي، والزيادة المنتظمة في عدم المساواة في جميع أ

حدوث تدفقات غير مشروعة إلى الخارج، واتخاذ تدابير دائمة لسد جميع الثغرات عن طريق تحسين 

 ممارسات الحكم الرشيد والمساءلة في جميع المؤسسات العامة. 

 

 التوصيات

 في ضوء المناقشات، أوصى الوزراء بما يلي: .19

  

 ول االقتصاد الرقميالنقاش الضريبي العالمي ححول 
 

 بشأن مفاهيمية مذكرة إعدادب إلدارة الشؤون الضريبية والمنتدى األفريقي األفريقي االتحاد مفوضية مطالبة (أ

 الضريبية السياسة قضايا لمناقشة األعضاء للدول سنوية منصة إنشاء على المترتبة والهيكلية اللوجستية اآلثار

 .الضريبية السياسة مجال في ةمتخصص اتتوجيه لتوفير األفريقي االتحاد مفوضية تدعمها التي القارة في

 موقفال بصياغة باستكمال دارة الضريبية،إلل والمنتدى األفريقي األفريقي االتحاد مفوضية مطالبة (ب

 الضريبية الحقوق توزيع في األساسية التغييرات سيما وال العالمية، الضريبية القواعد لتعديل الموحد فريقياأل

 النامية البلدان حساب على (بلدان ضرائب اإلقامة) النمو المتقدمة البلدان لصالح الحالي االختالل لمعالجة

 فيليمكن إدراجه  2020ديسمبر  20بحلول  األعضاء الدول إلى .  سيتم تقديم ذلكالمصدر(بلدان ضرائب )

   :التالية المقترحات بحث الموحد هذا الموقف ويتضمن ؛2021اإلطار الشامل في يناير 

 

   ما يلي: تحقيق بموجب الركيزة األولى، يجب على البلدان األفريقية أن تسعى إلى 

 

  ن عأي دولة أفريقية  إقصاءعند مستوى يضمن عدم  بين البلدان العالقةيجب تحديد ما يسمى بعتبة

 إعادة تخصيص الحقوق الضريبية بموجب قواعد الركيزة األولى. 

  

  اإللزامية لتسعير التحويل والملزمة  المنازعاتأي شكل من أشكال آليات حل  إدراج يجوزال

 احتمال ضئيلالدائمة في القواعد الخاصة بالدول التي يوجد فيها  أةالمنشوالمنازعات المتعلقة ب

قد . أن يفرض عملية مرهقة ومعقدة على هذه البلدان ذلك من شأن حيث إنالزدواج الضريبي ل

ازدواج  لحدوثاحتماالت محدودة بأن الدول التي لديها  القاضيالبلدان األفريقية االقتراح  تؤيد
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المعاهدات يجب أن تلتزم فقط بآلية اختيارية لتسوية  الناشئة عن اتنتيجة للمنازعضريبي 

 .ن الضريبييقتالمنازعات لتوفير قدر أكبر من ال

 

  فعالة في زيادة  لكي تكون( واسعة النطاق اء)المبلغ بيجب أن تكون قاعدة تبسيط التسعير التحويلي

 .قن الضريبيتيال
  

  في إطار الركيزة الثانية      
 

  أو  الضرائب المنخفضةمثل قاعدة المدفوعات  ،يجب أن تكون القاعدة المستندة إلى المصدر

في تصحيح  ةساعدللم هي القاعدة األساسية بموجب الركيزة الثانية ،الخاضعة للقاعدة الضريبية

 المصدر. ضرائب اإلقامة و بلدان ضرائبالخلل الحالي في توزيع الحقوق الضريبية بين 

 

  متعددة الجنسياتالالضريبية األفريقية وتقليل تحويل األرباح من قبل الشركات  األوعيةلحماية ،

 .%20 عن الحد األدنى لمعدل الضريبة الفعال ال يقليجب أن 

 

الدول األعضاء على المشاركة بفعالية في اجتماعات اإلطار الشامل، والتحدث بصوت موحد، وتعزيز  حث   (ج

 الموقف األفريقي المشترك لضمان عدم تخلف أي دولة عضو عن الركب؛

  

 لعام أولوياته من كجزء العالمية الضريبية القواعد بشأن الموحد الموقف إدراج إلى األفريقي االتحاد دعوة (د

 بحلول اآلراء توافق على قائم حل إلى الشامل اإلطار يتوصل أن إلى العشرين مجموعة قادة دعا حيث ،2021

 .2021 عام منتصف

على العمل كتلةً واحدة واتخاذ أي إجراء ضروري لمقاومة التعريفات/التدابير  كذلكالدول األعضاء  حث   (ه

ضريبة الخدمات الرقمية في الوقت الذي تنتظر فيه تلك االنتقامية المتخذة ضد أي بلد أفريقي ينفّذ تدابير مثل 

 البلدان حال عالميا قائما على توافق اآلراء؛

الجهات الفاعلة في القطاع غير الرسمي في  ضمالدول األعضاء إلى تنسيق جهودها الرامية إلى  دعوة (و

يف في مجال الواجبات الشبكة الضريبية على أساس نظامي، من خالل برامج اإلدماج المالي وبرامج التثق

المدنية. ويشمل ذلك برامج الضرائب والتجارة واألعمال التجارية، مع التركيز على عمليات حفظ السجالت 

 األساسية وإصدار التراخيص التي ال تشكل عبئاً ال داعي له على مشغلي القطاع غير الرسمي؛  

داخلية للتخفيف من التحديات الناشئة في عالم الدول األعضاء على التعاون من أجل تنمية القدرات ال تشجيع (ز

 الضرائب، وذلك من خالل التماس الدعم التقني من الشركاء الدوليين. 

مفوضية االتحاد األفريقي بأن تضطلع بدور حاسم يتمثل في توفير الدعم السياسي والقيادة التي تدعو  مطالبة (ح

 القائمة على توافق اآلراء؛ حاجةٌ ماسة إليها في المناقشات الجارية، بشأن الحلول

بتقديم الدعم السياسي والقيادة من خالل اإلدالء بتصريحات سياسية بشأن  أيضااالتحاد األفريقي  مطالبة (ط

القضايا الحرجة. ويشمل ذلك إشراك منظمات دولية أخرى مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي عندما يتعلق 

وق فرض ضرائب جديدة لمعالجة الخلل الحالي في توزيع حقوق األمر بالمفاوضات السياسية من أجل حق

 فرض الضرائب بين دول المصدر واإلقامة.

 

 وقف التدفقات المالية غير المشروعة في القارةحول  

، أن تعزز التعاون الية غير المشروعةالتدفقات الم جهودها لمكافحة، في يتعين على البلدان األفريقية .20

يجب  .التدفقات المالية غير المشروعة عنفيما بينها وأن تضمن تنفيذ تقرير الفريق الرفيع المستوى 



9 
 

التدفقات المالية غير المشروعة  على الحكومات األفريقية أيًضا تطوير آليات لرصد التقدم المحرز في

أمرا بالغ التوصيات التالية تعتبر تحديد، على وجه ال ء.األعضا الدولوتبادل الخبرات والتقنيات مع 

 :في مكافحة استراتيجيات التمويل المتكاملة األهمية

الطلب من جميع أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تعزيز تنفيذ  (أ

 ؛ المشروعةالية غير التدفقات المرفيع المستوى المعني الالتوصيات الصادرة عن الفريق 

 كشف أجل من الموجودات استرداد بشأن الموحد األفريقي الموقف تنفيذ إلى األعضاء الدول دعوة (ب

 تعاون وطلب واستردادها، وتحديدها األجنبية، البلدان إلى أفريقيا من تُخرج التي األفريقية األصول

 الدوليون؛ الشركاءن فيهم بم المصلحة، أصحاب جميع بين فيما قوية وشراكات

التي تستخدم  لهيئات الضرائب التابعةدعوة الدول األعضاء إلى تبادل المعلومات بين المكاتب / الوحدات  (ج

لشفافية وتبادل المعلومات لألغراض الضريبية لاآلليات التي طورتها المبادرة األفريقية للمنتدى العالمي 

 .المنتدى األفريقية لإلدارة الضريبيةو

 ؛فريقية على تنفيذ وإنشاء سجالت للملكية مع اإلطار القانوني المناسبحث البلدان األ  (د

الدول األعضاء على التعاون ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مكافحة التدفقات المالية غير  تشجيع (ه

 ؛ في القارةالمشروعة 

والمؤسسة األفريقية لبناء  دارة الضريبيةإلل والمنتدى األفريقي األفريقي االتحاد مفوضية من الطلب (و

 مسارال بشأن توجيهات قدمت وأن الحالي العالمي الحوار على األعضاء الدول قدرة تعّزز أنالقدرات 

 المذكور؛ الحوار فيللمضي قدما  القارة الذي ينبغي أن تنتهجه

الموارد حث الدول األعضاء على تكثيف مكافحتها ضد الفساد وتعزيز الشفافية المالية في إدارة  (ز

 العامة

 

 ضرورات التنفيذ –مشروع تكامل أنظمة الدفع األفريقية لتسهيل عمل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية .اءب 

 

عرض ممثل رابطة المصارف المركزية األفريقية، ومدير إدارة نظم الدفع في مصرف غانا، ورئيس  .21

اتحاد المصارف المركزية األفريقية، اختصاصات  الفريق العامل المعني بتكامل أنظمة الدفع لدى رابطة

الفريق العامل. وأشار إلى أن الرابطة أنشأت فرقة عمل أفريقية مشتركة بين األقاليم معنية بإدماج 

المدفوعات، أنشأت، بدورها، الفريَق العامل المعني باستراتيجية التكامل المتنقل والفريق العامل المعني 

بلغ االجتماع بأن عضوية الفريق العامل المعني بتكامل أنظمة الدفع كانت واسعة بتكامل أنظمة الدفع. وأ

النطاق، وضمت ممثلين من رابطة المصارف المركزية األفريقية، ومفوضية االتحاد األفريقي، والبنك 

األفريقي للتصدير واالستيراد. وأوضح أن مهام هذا الفريق العامل ستُنجز على ثالث مراحل تمتد من 

( 1، في مهمة ذات شقين. وعلى وجه التحديد، ُكلف  هذا الفريق العامل  2023إلى عام  2020ام ع

بوضع إطار لتوجيه تدفقات المدفوعات عبر األقاليم على المدى القصير باستخدام الهياكل األساسية 

ل تدفقات ( وضع إطار إلنشاء بنية أساسية جديدة متكاملة للمدفوعات لتسهي2القائمة للمدفوعات؛ و

المدفوعات بين األقاليم. وأشار إلى أن الفريق العامل قد بدأ، في جملة أمور، في تقييم البيئة التنظيمية 

والمؤسسات ذات الصلة والهيئات التنظيمية والبنى األساسية للمدفوعات والمعايير التقنية في جميع 

امل لتكامل نظم الدفع في القارة. وفي المناطق دون اإلقليمية األفريقية، من أجل وضع إطار تنظيمي ش

هذا الصدد، سيتم االستفادة من العمل الذي يقوم به البنك األفريقي للتصدير واالستيراد )وهو عضو في 

الفريق العامل المعني بتكامل أنظمة الدفع( بشأن نظام المدفوعات والتسويات األفريقية. واختتم كلمته 

اب المصلحة المعنيين في المشروع ستكون حاسمة بالنسبة لنجاح باإلشارة إلى أن مشاركة جميع أصح

 تنفيذه.
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 التوصيات
  

 .أحاط الوزراء علما بالعرض الذي قدمته رابطة المصارف المركزية األفريقية .22

  

بشأن احتياجات القدرات من أجل تنفيذ منطقة التجارة  2020قرار قمة مركز الفكر األفريقي لعام  -جيم 

 الحرة القارية األفريقية   
   

قدم ممثل الرابطة من أجل بناء القدرات في أفريقيا عرضاً عن قرار مؤتمر قمة مركز الفكر األفريقي  .23

 لتجارة الحرة القارية األفريقية.بشأن احتياجات القدرات لتنفيذ منطقة ا 2020لعام 

  

 التوصيات
   

 أحاط الوزراء علما بالعرض الذي قدمته الرابطة من أجل بناء القدرات في أفريقيا. .24

  

 الوثائق الختامية لالجتماع بحثثالثا. 
 

 تقرير وتوصيات اجتماع الخبراء بحثألف. 

 

 وأجازوه.أحاط الوزراء علماً بتقرير اجتماع الخبراء  .25

  

 واعتماد تقرير اجتماع الوزراء  بحث - باء
 

 الوزراء تقرير االجتماع واعتمدوه مع تعديالت.بحث  .26
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 واعتماد اإلعالن الوزاري  بحث -جيم 
  

 اعتمد االجتماع اإلعالن الوزاري مع إدخال تعديالت عليه. .27

 

 8و  7اعتماد تقرير اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة المنعقدة في ياوندي، الكاميرون، يومي   –رابعا 

 . 2019مارس 
 

النقدية والتخطيط االقتصادي ولشؤون المالية لاعتمد االجتماع تقرير اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة   .28

 .2019مارس  8و 7 يوميفي ياوندي، الكاميرون،  المنعقدةوالتكامل 

 

إطالق المشروع المشترك بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي بشأن التدفقات المالية غير  -خامسا 

 المشروعة

  

مشروَع مكافحة التدفقات  معالي بول تسونجا، رئيس اللجنة الفنية المتخصصة،خالل االجتماع، أطلق  .29

من االتحاد األوروبي  مدعوم متعددةلجهات مانحة  إجراءوهو  :المالية غير المشروعة في أفريقيا

سعادة البروفيسور فيكتور هاريسون، مفوض الشؤون االقتصادية وحكومة ألمانيا، وكان ذلك بحضور 

ممثلين عن االتحاد األوروبي: سعادة السيدة بريغيت ماركوسن، رئيسة بمفوضية االتحاد األفريقي، و

الحكومة األلمانية: سعادة شتيفان أوير، سفير ألمانيا  بعثة االتحاد األوروبي لدى االتحاد األفريقي؛ عن

لدى إثيوبيا واالتحاد األفريقي؛ عن حكومة فنلندا: السيدة إلينا كالكو، وكيلة وزارة الخارجية في فنلندا؛ 

 والسيد لوغان وورت، األمين التنفيذي للمنتدى األفريقي إلدارة الشؤون الضريبية.

  

 خامسا. اختتام االجتماع 
كر سعادة البروفيسور فيكتور هاريسون، في كلمته الختامية، الوزراء والمندوبين على المناقشات ش  .30

الثرية وتبادل الخبرات بشأن التحول اإلنتاجي. وناشد الوزراء تعزيز التعاون مع مفوضية االتحاد 

ريقيا إلى النهوض األفريقي لضمان أداء رسالتها. واختتم كلمته بدعوة العاملين في مجال التنمية في أف

 بدورهم في بناء أفريقيا التي نريدها.

  

رئيس اللجنة الفنية المتخصصة عن سعادته بتقاسم الوقت مع  بول تاسونج،من جانبه، أعرب معالي  .31

الوزراء والمشاركين. وقال إن الحماس الذى ساد االجتماَع يجب أن يساعد أفريقيا على المضي قدما، 

أشاد بجميع المنظمات القارية والشبكات األفريقية للمشاركة المستمرة وحان. لعمل قد hوأكد أن الوقت 

بما في ذلك االتحاد األوروبي  ،كما أشاد بالشركاء الخارجيين. القارةلما فيه مصلحة  الساعة مسائلفي 

وأعلن اختتام ة. لجهودهم في مساعدة البلدان األفريقية على تعزيز تعبئة الموارد المحلي ،وألمانيا وفنلندا

للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي  للجنة الفنية المتخصصةاألولى الدورة االستثنائية أعمال 

 .والتكامل
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AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

 

النقدية والتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية االدورة االستثنائية األولى للجنة 

 والتخطيط االقتصادي والتكامل
 

 2020ديسمبر  4

 افتراضياجتماع 

 

 

 

 

 

 

 النــــــــــعاإل
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 الديباجة 

 
، وزراء المالية والتخطيط االقتصادي والتكامل ومحافظي البنوك المركزية للدول األعضاء في االتحاد نحن 

التحاد األفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية ااألفريقي، المجتمعين بمناسبة الدورة االستثنائية األولى للجنة 

 ؛ 2020ديسمبر  4والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل، المنعقدة افتراضيا، في 
 

القواعد اإلجرائية للجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل،  إذ نستحضر

ص على أنه يجوز للجنة الفنية المتخصصة أن تجتمع في دورة استثنائية بناًء على ، التي تن12.1وتحديداً المادة 

طلب من أجهزة صنع السياسة في االتحاد، أو من اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط 

 االقتصادي والتكامل، أو من المفوضية، رهنا بتوافر األموال؛ 
 

من القواعد اإلجرائية، التي تنص على أن جدول أعمال الدورة االستثنائية  13.2المادة  كذلك وإذ نستحضر

يجب أن يتضمن فقط البند أو البنود التي تتطلب اهتماًما عاجالً من اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية 

 والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل؛ 

المسائل العاجلة الهادفة إلى تحسين تعبئة الموارد المحلية في بالدعوة التي وجهتها اللجنة لمناقشة  وإذ نرحب

أفريقيا، بما في ذلك النقاش الضريبي العالمي، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، ووضع نظام للدفع لدعم 

 تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية؛  
 

على القارة، والتي  19قتصادية المدمرة لجائحة كوفيد إزاء اآلثار االجتماعية واال وإذ يساورنا قلق عميق

تعّرض للخطر هيكلها االقتصادي المحلي وأنظمتها الصحية الضعيفة، وكذلك الحاجة الملحة إلى إيجاد آليات 

مالية تكون مستدامة ومبتكرة ويمكن التنبؤ بها لتحقيق االعتماد على الذات من الناحية المالية وبناء اقتصادات 

قدرة على التكيف وأكثر اعتمادا على المقومات المحلية للتخفيف من أزمات المستقبل وتحقيق التنمية أكثر 

 المستدامة؛
 

إمكانات المسائل المدرجة في جدول أعمالنا لتحسين تعبئة الموارد المحلية في أفريقيا وتحفيز  وإذ ندرك

والتنويع االقتصادي وتطوير التصنيع القائم على  االستثمارات اإلنتاجية لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا،

المحلية لتحويل الموارد الهائلة في القارة محليًا وإضافة القيمة عليها والتوظيف الفعال لكامل طاقاتنا  الموارد

 في مجال التكنولوجيا الرقمية لتوفير فرص العمل والثروة لسكان أفريقيا.
 

بالمرحلة المتقدمة من المفاوضات العالمية بشأن فرض الضرائب على االقتصاد الرقمي ضمن  ووعيا منا

اإلطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح، 

 دولة أفريقية كأطراف فيه؛ 25والذي تضم فقط 

 

األفريقية لم تشارك مشاركة كاملة في النقاش الضريبي العالمي، مما قد يؤدي من أن البلدان  وإذ يساوره القلق

 إلى نتائج سلبية على القارة األفريقية؛ 
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وإتاحة الفرصة ألفريقيا للتحدث بصوت واحد والمساهمة  2021بتمديد فترة المفاوضات حتى يونيو  وإذ نرحب

 ائب على االقتصاد الرقمي؛ في النقاش ككتلة، وتقديم موقفنا الموحد من فرض الضر

 

بالجهود المختلفة التي تهدف إلى كبح التدفقات المالية غير المشروعة في القارة، بما في ذلك إنشاء  وإذ نقر

فريق رفيع المستوى معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في القارة، فريق قدم توصيات عملية لوقف التدفقات 

كسب المعركة ضد " 2018يقيا؛ وقرار االتحاد األفريقي بتخصيص موضوع المالية غير المشروعة في إفر

"؛  وقيام مفوضية االتحاد التدفقات المالية غير المشروعة والفساد: مسار مستدام نحو إحداث التحول في أفريقيا

بناء على األفريقي بنشر كتاب عن تعبئة الموارد المحلية: مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد 

موضوع العام؛ والعديد من المبادرات التي اتخذها مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد، بما في 

 ذلك صياغة موقف موحد من استرداد األصول المسروقة وإعادتها إلى أوطانها؛ 

 

القارية األفريقية، وتوقّع تفعيله بالتقدم المحرز في التصديق على االتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة  وإذ نشيد

 ؛ 2021في يناير 

 

الحاجة الملحة لتطوير إطار تنظيمي لنظام للدفع بغية دعم تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  وإذ تدرك

 وتسهيل المدفوعات والتسويات عبر الحدود؛ 

 

 ونعتمده؛ 2020ديسمبر  2و  1بتقرير وتوصيات اجتماع الخبراء الذي عقد يومي  وإذ نحيط علما

 

 نوافق، بموجب هذه الوثيقة، على ما يلي:

 النقاش الضريبي العالمي بشأن االقتصاد الرقمي -أوال
اآلثار المنتدى األفريقي لإلدارة الضريبية إعداد مذكرة مفاهيمية حول من مفوضية االتحاد األفريقي و نطلب (1)

اللوجستية والهيكلية المترتبة على إنشاء منصة سنوية للدول األعضاء لمناقشة المسائل المتعلقة بالسياسة الضريبية 

 في القارة، مدعومة من مفوضية التحاد األفريقي لتوفير توجيه متخصص للسياسة الضريبية.

ة على صياغة موقف أفريقي موحد إلدخال المنتدى األفريقي لإلدارة الضريبيمفوضية االتحاد األفريقي و نحث (2)

تعديالت على القواعد الضريبية العالمية، وال سيما إجراء التغييرات األساسية في تخصيص الحقوق الضريبية 

لتصحيح االختالل الحالي لصالح البلدان المتقدمة )بلدان ضرائب اإلقامة( على حساب البلدان النامية )بلدان ضرائب 
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يتم تقديمه للدول األعضاء في أسرع وقت ممكن لبحثه واعتماده. سيشمل الموقف األفريقي المصدر(، على أن 

 الموحد بحث المقترحات التالية:

 ينبغي أن تسعى البلدان األفريقية إلى تحقيق ما يلي:في إطار الركيزة األولى ، 

 لد أفريقي من إعادة ينبغي تحديد ما يسمى بعتبة العالقة القُطرية عند مستوى يضمن عدم إقصاء أي ب

 توزيع الحقوق الضريبية بموجب قواعد الركيزة األولى؛ 

  ال يجوز أن يُدَرج في القواعد أي شكل من أشكال آليات تسوية المنازعات اإللزامية والملزمة

ال يوجد فيها سوى القليل الدائمة بالنسبة للبلدان التي  آتلتسعير التحويل والمنازعات المتعلقة بالمنش

، حيث إن من شأن ذلك أن يفرض عملية مرهقة ومعقدة احتماالت حدوث االزدواج الضريبيمن 

على هذه البلدان. يجوز للبلدان األفريقية أن تؤيد االقتراح القاضي بأن الدول التي لديها احتماالت 

محدودة لالزدواج الضريبي نتيجة للمنازعات الناشئة عن المعاهدات يجب أن تلتزم فقط بآلية 

 ختيارية لتسوية المنازعات لتوفير قدر أكبر من التيقن الضريبي. ا

 

يجب أن تكون قاعدة تبسيط التسعير التحويلي )المبلغ باء( واسعة النطاق لكي تكون فعالة في زيادة 

 التيقن الضريبي.

 

 

 

 :في إطار الركيزة الثانية 

  يجب أن تكون القاعدة المستندة إلى المصدر، مثل قاعدة المدفوعات المنخفضة الضرائب أو

الخاضعة للقاعدة الضريبية، هي القاعدة األساسية بموجب الركيزة الثانية للمساعدة في 

تصحيح الخلل الحالي في توزيع الحقوق الضريبية بين بلدان ضرائب اإلقامة وبلدان ضرائب 

 المصدر. 

 

 ية األوعية الضريبية األفريقية وكبح تحويل األرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، لحما

  %.20يجب أن ال يقل الحد األدنى لمعدل الضريبة الفعال عن 
 

الدول االتحاد األفريقي إلى إدراج الموقف األفريقي الموحد في القواعد الضريبية العالمية باعتباره جزء من  ندعو (3)

، حيث إن قادة مجموعة العشرين دعوا إلى التوصل إلى حل توافقي لإلطار الشامل بحلول 2021أولوياته لعام 

 .2021منتصف عام 

التعريفات / اإلجراءات االنتقامية المتخذة ضد أي دولة أفريقية تنفذ  العمل ككتلة واتخاذ أي إجراء ضروري لمقاومة

 في انتظار حل توافقي عالمي؛ تدابير مثل ضريبة الخدمات الرقمية

الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في اجتماعات اإلطار الشامل للترويج للمقترحات التي تؤيد الموقف  نحث (4)

 .الموحد

 المالية غير المشروعة في أفريقياوقف التدفقات  -ثانيا 
من جميع أصحاب المصلحة المعنيين مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة لتعزيز تنفيذ توصيات الفريق  نطلب (1)

 الرفيع المستوى المعني بمكافحة ـهذه التدفقات؛
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اطئ أفريقيا لتجنب الدول األعضاء على وقف تسربات التدفقات المالية غير المشروعة قبل أن تغادر شو نشجع (2)

 عملية معقدة تتطلب قدرات غالبا ما التتوفر في البلدان األفريقية السترداد هذه الموارد؛

الدول األعضاء إلى تنفيذ الموقف األفريقي الموحد من استرداد األصول من أجل العمل للكشف عن األصول  ندعو (3)

األفريقية التي أُخِرجت من أفريقيا إلى مناطق ذات اختصاص قضائي أجنبي، وتحديدها واستردادها، والتماس تعاون 

 وليون.وشراكات قوية بين جميع أصحاب المصلحة، بمن  فيهم الشركاء الد

الدول األعضاء على التوصل إلى توافق في اآلراء في النقاش العالمي الدائر حاليا بشأن فرض الضرائب على  نحث (4)

 االقتصاد الرقمي وقضايا تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح؛

تعزيَز  ناء القدراتوالمؤسسة األفريقية لب من مفوضية االتحاد األفريقي، والمنتدى األفريقي لإلدارة الضريبية نطلب (5)

قدرة الدول األعضاء على خوض النقاش العالمي الدائر حاليا وتقديم توجيهات بشأن الكيفية التي ينبغي أن تمضي 

 بها القارة قدما في النقاش المذكور؛

الدول األعضاء على تقاسم مختلف الخبرات والمبادرات على الصعيد الوطني في مجال مكافحة التدفقات  نشج ع (6)

 الية غير المشروعة؛ الم

ع (7) الدول األعضاء على االستفادة من منصة المنتدى األفريقي لإلدارة الضريبية والمنتدى العالمي، مع  أيضا نشج 

المشاركة فيها، بما يشجع على المساعدة اإلدارية المتبادلة، وتقاسم المعلومات ألغراض ضريبية، حيث استفادت 

 من ذلك بلدان أخرى.

 غير المشروعة.عضاء على التعاون ضد الجرائم المنظمة الدولية في إطار مكافحة التدفقات المالية الدول األ نشجع (8)

 الدول األعضاء على تكثيف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية في إدارة الموارد العامة. نحث (9)

ريبية، والمؤسسة األفريقية لبناء من مفوضية االتحاد األفريقي، بدعم من المنتدى األفريقي إلدارة الشؤون الض نطلب (10)

القدرات، والبنك األفريقي للتنمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والشركاء اآلخرين، إقامة حوار سياسي 

سنوي رفيع المستوى حول المسائل الضريبية والتدفقات المالية غير المشروعة، وتقديم تقرير إلى اللجنة الفنية 

 يا؛المتخصصة سنو

 

 مشروع التكامل بين نُظم الدفع األفريقية لتيسير عمل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية -ثالثا 
بالعمل الذي أنجزه فريق العمل المعني بالتكامل بين نظم الدفع الذي تقوده الرابطة األفريقية للبنوك  نحيط علما   (1)

المركزية من أجل وضع إطار تنظيمي شامل لتحقيق التكامل بين نظم الدفع في القارة، وكذلك التقدم المحرز في 

 ؛2019األفريقي الصادر في يوليو  نظام المدفوعات والتسويات األفريقية تمشيا مع مقرر قمة االتحاد

من مفوضية االتحاد األفريقي مراجعة مشروع اختصاصات اللجنة الفرعية التابعة للجنة الفنية المتخصصة  نطلب (2)

المعنية بنظام المدفوعات القاري من خالل توضيح أدوار جميع أصحاب المصلحة، وإحالته إلى الدول األعضاء 

نوك المركزية والبنوك المركزية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين للتعليق عليها وإدراج وأمانة الرابطة األفريقية للب

 مساهماتها لبحثها واعتمادها من قبل الدورة القادمة للجنة الفنية المتخصصة؛ 

من مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق واستكمال صياغة اإلطار التنظيمي القاري المنسق لنظام المدفوعات  نطلب (3)

 ؛ 2021سويات بحلول نهاية والت
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 البنك األفريقي للتصدير واالستيراد من مفوضية االتحاد األفريقي التماس الدعم الفني والمالي من نطلب كذلك (4)

الرابطة األفريقية للبنوك المركزية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تطوير  باإلضافة إلى التعاون الفني مع

 .لنظام الدفع القاري المتكام

 

 2020ديسمبر  4تم افتراضيا  بتاريخ 
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