
 

 

 

 بيان صحفي مشترك 

المغرب يحتضن النسخة األولى من "الدورة المتقدمة" لرؤساء 

إدارات الضرائب اإلفريقية ويحتفل بالذكرى السنوية العاشرة 

 ATAF -ةلمنتدى إدارة الضرائب اإلفريقي

 

 

 

 ، 9102زيوليو 5و  4في  الرباط

 

 ،المديرية العامة للضرائببممثلة  المغربية للمملكةوالمالية وزارة االقتصاد  نظمت

 "الدورة المتقدمة"النسخة األولى من  ةفريقياإلب دارة الضرائإمنتدى بتشارك مع 

 .فريقيةلرؤساء إدارات الضرائب اإل

 

هذه المنظمة  أعضاء يشكلون إفريقيةدولة  54 أصل مندولة  (83ثمانية وثالثون ) 

في الساحة  فريقيالضريبية والصوت اإل قضاياالدولية، المعترف بها كزعيم قاري في ال

 .الضريبية العالمية

 

دولة إفريقية في يومين من المناقشات  91شارك رؤساء اإلدارات الضريبية لحوالي 

األهداف  نظام جبائي يخدم من خاللتعبئة الموارد المحلية موضوع المثمرة حول 

 .اإلنمائية لبلدانهم

عدد من رؤساء إدارات الضرائب األفارقة السابقين الذين تبادلوا تم االستماع للقد  

تجاربهم والتحديات التي واجهوها والدروس المستفادة خالل فترة خدمتهم كمفوضين 

 عامين. 

طرحوا ومساهمات وخبراء في التخطيط االستراتيجي  وازنة منشآت مديروكما قدم 

 .خبراتهممن ميادين انطالقا  شللتفكير وللنقامجاالت 



 ةفريقياإل بإدارة الضرائمنتدى  التي يبذلها جهودالجزء من " الدورة المتقدمة "تشكل  

خالل  قدراتها من تعزيزبين اإلدارات الضريبية في القارة مع  متينةلتعزيز عالقات 

 األطراف.بين  االلتزامالحوار و

 صريحة حولمناقشات هدف إلى تزويد رؤساء إدارات الضرائب بمنصة سنوية لتو 

محلي والقاري والدولي، ال يبيضرال عمالاألل جدول ذات األهمية بالنسبةالقضايا 

النسبة موحد ب توجهواالتفاق على  الممارسات، لاألفكار وأفضوبالتالي تمكين تبادل 

 .للتحديات المشتركة عمليةحلول البحث عن لسياسة الضريبية ول

 الفعالة للموارد المحلية والدور القيادي الحاسمالجتماع على التعبئة خالل االتركيز  تم 

الذي يلعبه رؤساء إدارات الضرائب في تحقيق أهداف تحصيل اإليرادات التي حددتها 

 .لضمان تحقيق هذه األهداف لعمليةحكوماتهم، وفي تنفيذ القرارات االستراتيجية وا

 

اإليرادات بنجاح في تعزيز ثقافة االمتثال داخل  تحصيلل العامل األساسي كمني

ما في ب األطراف المعنيةعالقات الثقة القائمة بين  على، استنادًا بشكل موسعالمجتمع 

األعمال ووسائل اإلعالم والطبقات السياسية  عالمالضرائب و خبراءو الملزمونذلك 

 .والحاكمة

لها ماقوة لمنظماتهم تكمن في رأس  أن أكبر رؤساء إدارات الضرائب األفارقة أقركما 

سبل توظيف وتحفيز الموظفين واالحتفاظ بهم  مناقشة تتم على هذا النحووالبشري. 

  .أعلى معايير النزاهةاحترام مع ضمان 

وناقش رؤساء إدارات الضرائب أيًضا العالقة بين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب 

واقعية،  مواردلضمان تحديد أهداف  الطرفينبين  وطيدةوأهمية تعزيز عالقة عمل 

أثير ت الموارد وإلىخسارة تؤدي عن غير قصد إلى  قد التيقرارات السياسة تجنب الو

  .ئتهاسلبي على تعب

اختتم االجتماع بالتحديات التي ستواجهها اإلدارات الضريبية في المستقبل بسبب و

 ثلالطريقة األمو نةيقاع الرقمإسرعة  وخصوصا والعالمي،تطورات االقتصاد المحلي 

 خالل في هذا المجالالدعم  ميتقدلكمنظمة فريقي اإلدارة الضرائب إ لمنتدى بالنسبة

  .السنوات العشر المقبلة

 ةفريقيإلا إدارة الضرائبنتدى لمالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة اتوج االجتماع بو

 .9112 سنةالذي أنشئ 

كمنظمة وإنجازاتها خالل  ةفريقيدارة الضرائب اإلإ منتدىالمزيد من المعلومات حول 

 الملف الصحفي. متوفرة فيالعقد الماضي 

 


