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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 وتمويل التنميةاالقتصادية  اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة

 (تمويل التنمية) عشرة الثانيةالدورة 
 7102 مبرديس/كانون األول 5-4 بيروت،

 من جدول األعمال المؤقت)ب(  7البند 

 ويل التنمية في المنطقة العربيةبطاقة أداء تم

 المحليةالموارد العامة 

 موجـز

ر اإلطاركائز تشكل الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد العامة المحلية ركيزة أساسية من 
 التدفقات المالية غير المشروعةهناك إقرار بأن و .، أي خطة عمل أديس أباباالعالمي الجديد لتمويل التنمية

مل لمالية غير المشروعة على خطة عوترتكز مكافحة التدفقات ا أمام التنمية المستدامة. رئيسياً اً تشكل عائق
شروعة تخفيض كبير للتدفقات المالية غير المالقيام بأديس أبابا التي جدد المجتمع الدولي بموجبها التزامه ب

على التجارة القائم ، بما في ذلك مكافحة غسل األموال 7101والقضاء عليها في نهاية المطاف بحلول عام 
 مكافحة التدفقات المالية غير المشروعةأن االلتزام بكما  منة والفساد.والتهرب الضريبي والمالذات اآل

 .01الهدف وخاصة في أهداف التنمية المستدامة، مشمول 

 قوضت وهي. العربية المنطقة ضخمة في مالية تسربات المشروعة غير المالية التدفقات وتشكل
تفاقم سوء و والتفضيلية األطراف المتعددة التجارة مكاسب وتشوه الضريبية وتتحدى اإلدارة القانون سيادة

جت أعمال اإلسكوا بشأن التدفقات المالية غير المشروعة بالتقرير وقد تو    والحوكمة. الكلي أوضاع االقتصاد
وتحدد الوثيقة  في المنطقة العربية.التالعب بالفواتير التجارية األول عن التدفقات المالية غير المشروعة و

ط الضوء على آثار التدفقات المالية غير سل  تكما  لتقرير.هذا استنتاجات الرئيسية لاالنتائج والالراهنة 
المشروعة على إنفاذ االتفاقات التجارية اإلقليمية )داخل المنطقة وخارجها(، وعلى إنشاء اتحاد جمركي 

 .7170عربي بحلول عام 

قرير التالتي توصل إليها ستنتاجات االإلى استعراض  ونمدعواإلسكوا الدول األعضاء في وممثلو 
 .إلبداء الرأي وتقديم المقترحات
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 ةـمقدم

يذ خطة لدعم تنف ينمن التعاون والعمل العالمي ةجديدحقبة المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية طلق أ -0
مرار لالست قابالً  عالمياً  إطاراً وتوفر خطة عمل أديس أبابا  وأهدافها للتنمية المستدامة. 7101التنمية المستدامة لعام 

وتشكل الجهود الرامية  .المالئمة وتعبئتهاسياقات في ال 7101مصادر ووسائل التمويل لتنفيذ خطة عام وضع كافة ل
 اإلطار العالمي الجديد لتمويل التنمية.ركائز إلى تعزيز تعبئة الموارد العامة المحلية ركيزة أساسية من 

ة للتعبئاً أساسياً لمالية غير المشروعة وغيرها من حاالت تسرب الموارد أمرال يزال كبح التدفقات ا -7
على لضوء االعديد من المؤسسات الدولية قد سل ط و التنمية.خطة تمويل في إلحراز تقدم و الة للموارد المحليةالفع  

مقرها ي التالمالية العالمية السالمة منظمة خاصة التدفقات المالية غير المشروعة، وباآلثار السلبية المرتبطة 
 المالية غير المشروعة من البلدان النامية:  التدفقات"بعنوان  ةالرئيسيمطبوعتها واشنطن من خالل 

دوالرات  01تدفق قابله  العالم الناميتلقاه دوالر من المساعدة اإلنمائية الرسمية  التي كشفت أن كل   ،"7114-7100
ي األثر السلباً أيض االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمةوقدرت . (1)ةغير مشروعبصورة  خارجإلى ال

 لناميةمنح للبلدان اي   المساعدة اإلنمائية الرسميةمن دوالر  أن كل  صت إلى فخل  للتدفقات المالية غير المشروعة، 
وبغض النظر عن المنهجيات المستخدمة،  .(2)شكل تدفقات مالية غير مشروعةعلى تتسرب دوالرات  0تقابله 

تخذ إجراءات لم ت  ما  يةكافتعبئة الموارد المحلية تعبئة ستحيل ت: هانفس وتشير إلى النتيجة م ريعةفإن اآلثار المترتبة 
 دولية وإقليمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

 عةالعمل العالمي بشأن التدفقات المالية غير المشرو  -أوالا 

 غير المشروعة التدفقات الماليةتجاه قليمية اإلعالمية وال ات المعياريةامااللتز  -ألف

 أديس أبابا مجموعة من اإلجراءات وااللتزامات المتعلقة بالتدفقات المالية عمل خطة عرض ت -0
غير المشروعة، بما في ذلك االلتزام المعياري بتخفيضها إلى حد كبير بغية القضاء عليها في نهاية المطاف 

هذا المجال مكافحة التهرب الضريبي  يف الضوءل ط عليها س  . وتشمل اإلجراءات األخرى التي 7101بحلول عام 
ً أديس أبابا أيخطة عمل لزم تو وني الدولي.تعزيز اللوائح الوطنية والعمل التعابوالمالذات اآلمنة والفساد   ضا

بغية تقديم  ،التدفقات المالية غير المشروعةوتركيبة نشر تقديرات لحجم بلمؤسسات الدولية والمنظمات اإلقليمية ا
 مستويات التنمية.في في السياقات اإلقليمية و التساوقعدم أوجه باالعتبار تأخذ هادفة توصيات 

د يشد   01الهدف ف في أهداف التنمية المستدامة.مشمولة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة أن كما  -4
التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول المسروقة، كافحة على ضرورة مكافحة الفساد والرشوة وم

 الوكاالت نبي المشتركة العمل فرقةتقر  و تعزيز النمو االقتصادي واالستثمار.ل ةحاسمراً وأم اهجميعهذه عتبر تو
الحوكمة على  التداعياتاالقتصادية و-السلبية االجتماعيةتبعات بال المتحدة لألمم التابعة التنمية بتمويل المعنية

لدان تسربات كبيرة للموارد في الببتسبب تأنها ال تزال ال سيما والناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة، 

                                                           

(1) 2013/-2004-countries-developing-from-flows-financial-http://www.gfintegrity.org/report/illicit. 

(2) fen_web_accessible.pd-2030-https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/contentpix/spotlight/Agenda. 

http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/
https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/contentpix/spotlight/Agenda-2030-en_web_accessible.pdf


E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/5(Part II) 

 
-4- 

 
 البلدات على قدر ،غير مباشرةبطرق مباشرة و ،تؤثر ،عدةوتحدث هذه التسربات من خالل قنوات  النامية.
 على زيادة وتعبئة موارده المحلية.المعني 

متين بشأن ت 13A/RES/71/2 الحادية والسبعين القرارتها في دوراعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة  -5
لقرار عن ويعرب ا تعزيز التنمية المستدامة.سعياً إلى التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة 

التدفقات المالية غير المشروعة، وال سيما تلك الناجمة عن التهرب الضريبي والفساد، على وقع قلق البالغ إزاء ال
الجهود الجارية التي تبذلها يشير إلى كما  والسياسي وتنمية المجتمعات.االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

امة أن قررت الجمعية العكذلك  التعاون في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.وطيد المنظمات اإلقليمية لت
خطة تابعة وفي عملية م 2030خطة عام تنظر في التدفقات المالية غير المشروعة في إطار متابعة واستعراض 

 أديس أبابا.عمل 

ل أنها تواصإذ معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، ضرورة شددت اللجنة في دورتها التاسعة على  -1
ا لإلسكووفي الدورة الثالثة للجنة التنفيذية  .7101خطة عام أهداف تحقيق تقويض جهود تعبئة الموارد المحلية و

مسؤولون رفيعو المستوى من الدول األعضاء بمبادرة إعداد التقرير األول  بلغ(، أ  7102مايو /أيار 2-1)الرباط، 
في تي اتخذت الالخطوات و ي المنطقة العربيةالفواتير التجارية فبالتالعب عن التدفقات المالية غير المشروعة و

لمشروعة التدفقات المالية غير امحركات ل لدوافع ووهناك حاجة واضحة إلى توفير فهم مفص   هذا الصدد.
 صياغة توصيات إقليمية مناسبة في هذا الصدد على ل ،في المنطقة العربية ،تقدير حجمهاإلى كما وأنماطها، 
 نحو أفضل.

 مشروعةالمالية غير التدفقات الب مرتبطة األبعادتعددة تعقيدات م  -باء

 باآلثار المتعددة األوجه للتدفقات المالية قر  أ  ، 7105أديس أبابا في عام خطة عمل منذ اعتماد  -2
 ؛ي()التهرب الضريب بفعاليةاإليرادات وتحصيل  بائهي تقوض سيادة القانون وإدارة الضرف غير المشروعة.

العب بالفواتير تالناتجة عن التجارة المتعددة األطراف والتفضيلية )الالتجارية والمكاسب البيانات التجارية وتشوه 
حتى  يس هناكغير أنه ل اإلرهاب أو الصراعات(.تمويل وتفاقم الظروف االقتصادية الكلية واألمنية ) (؛التجارية

  للتدفقات المالية غير المشروعة أو منهجية متفق عليها لقياسها.متعددة الاألطراف من اآلن تعريف متفق عليه 
ابا أديس أبخطة عمل في ال ف المشروعة" غير معر  مصطلح "التدفقات المالية غير أن  إحباطاً إلحباط يزيد اما و

عناصر دخلون يلجأ أصحاب المصلحة المؤسسيون إلى منهجيات مختلفة، وي   اولذ .7101في خطة عام وال 
ية وإقليمية محاوالت تقديم تقييمات عالمذلك  يعيق، فللتدفقات المالية غير المشروعةمقاييسهم ومكونات مختلفة في 

 أو صورة واضحة للتدفقات المالية غير المشروعة عبر الزمان والمكان.قابلة للمقارنة 

التدفقات المالية غير المشروعة أمر معقد، مكافحة في ظل هذه الظروف، قياس وتتبع التقدم المحرز في  -8
يراً تقد تقدير حجمهاكما أن الطبيعة غير المشروعة لتلك التدفقات المالية تعرقل محاوالت  .إن لم يكن مستحيالً 

منظومة األمم المتحدة  A/RES/71/213ويدعو قرار الجمعية العامة  .أو فيما بينهااألقاليم في ، سواء اً ودقيق اً منهجي
 تخلف أحد عن الركب في مكافحة التدفقات المالية الدولية.أال يإلى ضمان 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/213
https://undocs.org/ar/A/RES/71/213
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يف لمناقشة مسائل التعراً المشتركة بين الوكاالت والمعنية بتمويل التنمية اجتماععقدت فرقة العمل  -9

اتفق المشاركون على أن وقد . (3)ية غير المشروعة وتتبعها ورصدهاوالمنهجية المتصلة بقياس التدفقات المال
 ىجرت   التير الحدود عبالتدفقات المالية غير المشروعة ينبغي أن تشمل حركة األموال واألصول غير المشروعة 

بما في ذلك ) التجاري الدولي االحتيالو ،التهرب الضريبيبشأن لقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية ا يخالف بما
 الممتلكاتالنشاط اإلجرامي )بما في ذلك غسل األموال وتهريب المخدرات وو(، الفواتير التجاريةبالتالعب 

 ، وتمويل الجريمة المنظمة واإلرهاب، والفساد.بها اإلتجارو والموارد الطبيعيةالثقافية واألدوية واألشخاص 

ط )بما في ذلك التخطيدفع الضرائب  بانتجااعتبار الخالفات بشأن ما إذا كان ينبغي دون حل ال تزال  -01
مالية التدفقات لمن أشكال ا شكالً  (يتسعير التحويلالوالضريبية من الثغرات  االستفادة المثلىو العدوانيالضريبي 

ي أنها تستغل ثغرات فإذ ، بالضرورة" "غير مشروعةمن طبيعة التدفقات هذه عتبر أن قد ال ي  ف غير المشروعة.
األسس المفاهيمية المرتبطة من  اثنينأساسين على كان هناك اتفاق ولكن . (4)طر التنظيمية الوطنية والدوليةاأل
كل بش أو نقلها أو استخدامهاعليها ل وحصتم الأموال /وعة، وهي أنها تشكل مواردالتدفقات المالية غير المشرب

: الثالثة التالية على أنها غير مشروعةالتدفقات أنواع حددت ، هكذاو حدود دولية. عبور منأنها تتضو غير قانوني
متصلة الروعة مشالمالية غير التدفقات الو، متصلة بالفسادالمالية التدفقات الو، الناجمة عن نشاط إجراميالتدفقات 
 الضرائب./بالتجارة

 الجهودظ على لحفالللتدفقات المالية غير المشروعة، كان هناك تأييد قوي  ديوحفيما يتعلق بوضع تقدير  -00
 .اه، والعمل على تحسين قياس العناصر المنفصلة للتدفقات المالية غير المشروعة وطرق نقلمجزأة غير موحدة

 .ةيسيوفر أداة قوية إلجراء تغييرات سياسات ديوحإجمالي تقدير الوصول إلى أن تسليم ب أيضاً  ن هناكاكغير أنه 
 على أنه مصدر رئيسي للتدفقات المالية غير المشروعةالتالعب بالفواتير التجارية ظر إلى وعالوة على ذلك، ن  

ع كخطوة أولى لوض، األهمية بمكانمن أن فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت على وافقت و .التي يمكن كشفها
 .اهتحديد الثغرات فيلالراهنة تها وحاللبيانات االقاعدة، تحديد مختلف عناصر واسعة  متسقةتقديرات 

 الفواتير التجاريةبوالتالعب  التدفقات المالية غير المشروعة مقاييسو تحديات  -جيم

 قات المالية تدفالعناصر ل القيمة الكميةتحديد لهو األسلوب السائد  التجارية الفواتيرب التالعبال يزال  -07
حدة تابعة لألمم المتالقليمية اإللجان الدولية والوكاالت د من النشر عدقد و .القائمة على التجارة غير المشروعة

 فريقياقدمت اللجنة االقتصادية ألو .التجارية بالفواتير التالعبتقديرات عن السنوات القليلة الماضية على مدى 
رت أن  ،لعدد من البلدان األفريقية التجارية بالفواتير لتالعبيرات لتقد  التدفقات عن اجمةالن السنوية الخسائرفقد 

وتم التوصل إلى االستنتاجات  .سنوياً  دوالر مليار 51 المتوسط فيبلغت بسبب هذا التالعب  المشروعة غير المالية
المالية العالمية ومصرف التنمية األفريقي منظمة السالمة به قامت من استعراض ألعمال أخرى ذات صلة ها نفس

 ، قدم الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية 7105وفي عام  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
اللجنة اتبعت ، 7101في عام و (.0غير المشروعة من أفريقيا بعض النتائج الهامة في هذا المجال )الشكل 

                                                           

 االجتماع هذا فياإلسكوا  وشاركت. نيويوركفي  المتحدة األمم مقر في 7101 سبتمبر/أيلول 77 في الخبراء فريق اجتماع قدع   (3)

 .المشروعة غير المالية بالتدفقات المرتبطة والحقائق اإلقليمي السياق لتعكس فيديو مؤتمر طريق عن

 .مشروعة غير مالية كتدفقات األرباح تحويل وممارسات العدواني الضريبي التخطيط إلى ينظر المثالً،  الدولي، البنك (4)
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القتصادي امسحها من  كامالً  فصالً خصصت هج نفسه فالن  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ألادية االقتص

 .(5)الكاريبيالبحر السنوي لتقدير التدفقات المالية غير المشروعة في أمريكا الالتينية ومنطقة 

 بالتدفقات المالية النتائج التي توصل إليها الفريق الرفيع المستوى المعني   -1الشكل 

 من أفريقياغير المشروعة 

 ا
iff :التدفقات المالية غير المشروعة 

 .https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf :المصدر

تناول لالتنمية المستدامة العربية عن  هافي العدد األول من تقرير ، خصصت اإلسكوا فصالً 7101في عام  -00
ستخدم نفسه، اعام وفي ال مسألة التدفقات المالية غير المشروعة.إلى هذا الفصل تطرق ومسألة تمويل التنمية، 

سلع األساسية في الالتالعب بالفواتير التجارية ليل منهجية لتح( ألونكتاد)امؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
خسر تص إلى أنها األولية على مستوى المنتجات في عدد من البلدان النامية المعتمدة على السلع األساسية، وخل  

تقديرات  7ويبين الشكل  .(6)بسبب التالعب بالفواتير التجاريةفي المائة من إيرادات صادراتها  12ما يصل إلى 
 .للتالعب بالفواتير التجارية مختارةوتقييمات 

مختلفة ديرات توصل إلى تققد ي  ، التالعب بالفواتير التجاريةلتقدير ها نفسستخدم المنهجيات حتى عندما ت   -04
سرت خلمنهجية اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اً ، وفقالً فمث بيانات.ال ومجموعاتصر العنافتراضات واال الختالف

وفي  .7101-7110خالل الفترة  بسبب التالعب بالفواتير التجاريةدوالر  اتمليار 412ريقية قرابة البلدان األف
مليار  747لغ من أفريقيا ب التالعب بالفواتير التجاريةالمالية العالمية إلى أن  منظمة السالمة، يشير تحليل األثناء

Boyceو Ndikumana هج ثالث يستخدمهوثمة ن   .هانفس دوالر خالل الفترة
يدل على أن التدفقات المالية غير  (7)

وتؤكد اللجنة االقتصادية  .7101-7111الل الفترة مليار دوالر خ 050.5بلغت اً أفريقياً بلد 00المشروعة المقدرة من 
 ج مختلفة.ه  ة عن استخدام مجموعات بيانات ون  مألفريقيا أن هذه التفاوتات ناج

                                                           

(5) http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40327. 

(6) http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1277. 

(7) _en.pdfhttps://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb. 

التدفقات المالية غير المشروعة
كبيرة ومتزايدة

وسائل جديدة ومبتكرة لتوليد 
التدفقات المالية غير المشروعة

آخذة في الظهور

ال يزال الفساد وسوء المعاملة 
يشكالن مصدر قلق مستمر

درات تعيق القدرات التنظيمية وق
ذولة اإلنفاذ الضعيفة الجهود المب

كبح التدفقات المالية غيرل
المشروعة

ة يتبع الحوافز المتعلقة بالتجارال
والحوافز الضريبية األخرى تحليل

للتكاليف والفوائد

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40327
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1277
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
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 للتالعب بالفواتير التجارية تقديرات مختارة  -2الشكل 

 
ومنطقة  المالية العالمية واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيةومنظمة السالمة إلى بيانات من اللجنة االقتصادية ألفريقيا اً استناداإلسكوا، : المصدر

 .البحر الكاريبي واألونكتاد

  التجارية بالفواتير التالعبو المشروعةدفقات المالية غير الت  -ثانياا 
 في المنطقة العربية

بين الخبراء اإلقليميين والدوليين للتوصل إلى تعريف عملي مشترك للتدفقات مباحثات اإلسكوا تجري  -05
 .اتير التجاريةبالفوالتالعب التدفقات المالية غير المشروعة وكمية المالية غير المشروعة، ومنهجية لتحديد وتقدير 

لفريق خبراء حضره خبراء دوليون وإقليميون وممثلون عن اللجنة في بيروت اً نظمت اإلسكوا اجتماعقد و
همية لتبادل المعلومات بشأن أ بروكان االجتماع بمثابة من المالية العالمية.منظمة السالمة االقتصادية ألفريقيا و

ناصر وحدد المشاركون الع التحديات الرئيسية المرتبطة بقياسها.بحث التدفقات المالية غير المشروعة، وكبح 
التحديات ثوا بحل الجزء األكبر من التدفقات المالية الدولية، وال سيما في المنطقة العربية، ووالمكونات التي تشك  

العناصر اً يضدد االجتماع أحكما  االقتصادية والقانونية واإلحصائية المرتبطة بالتدفقات المالية الدولية في المنطقة.
 لى الصعيد اإلقليمي.سياساتية علصياغة تدخالت  اإلنجازوقنوات دوافع ذات األولوية وال

 التركيز على التدفقات الل دبيات من خألإلى سد الفجوة في امطبوعة تهدف بإعداد سكوا إلاتقوم  -01
ع نماط والقنوات والدوافاألريف وتحديد اغير المشروعة في المنطقة العربية، بما في ذلك معالجة قضايا التع

لتالعب بالفواتير ا جةات نتيتسربالحلل الدراسة المنهجية ومصادر البيانات المتعلقة بكما ت   المرتبطة بهذه التدفقات.
شير إلى أن التحليل تو لتدفقات المالية غير المشروعة.في التقديم تقييمات كمية تفصيلية للعنصر التجاري  التجارية

 .ير التجاريةالتالعب بالفواتلتجاري والمالي الذي يجري في المنطقة قد يحتوي بيانات غير دقيقة بسبب ممارسات ا
 دقة إحصاءات التجارة الدولية بسبب المعامالت التجارية المزورة.أثر وعالوة على ذلك، قد تت
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المنطقة،  في ر التجاريةوالتالعب بالفواتيف شامل للتدفقات غير المشروعة يوصتفي محاولة لتوفير  -02

متنوعة الة مجموعالاللتقاط وذلك  ،يجري من خاللها التالعب بالفواتير التجاريةسكوا بدراسة أربع قنوات إلقامت ا
لتنمية التحقيق ر سخ  ت  بخالف ذلك أن التي كان يمكن ومن المنطقة العربية ت بسر  تمن الموارد المحلية التي 

د استردابرامج ، ورسومما يشابهها من و التعرفاتباإليرادات من المرتبطة القنوات ذلك المستدامة، بما في 
 (.0لصادرات )الشكل لدعم المعونات و الجمركيةالرسوم 

 أنواع وقنوات التدفقات المالية غير المشروعة القائمة على التجارة  -3الشكل 

 
 : جمعتها اإلسكوا.المصدر

تتعلق دوافع على أنها  لتالعب بالفواتير التجاريةلتصنيف الدوافع الرئيسية على وجه العموم يمكن  -08
 في المنطقة العربية التالعب بالفواتير التجاريةينقسم و هيكلية.دوافع و ةكموبالحودوافع تتعلق  كليالقتصاد باال
التالعب ، ارتفع إجمالي 7105و 7118وفي الفترة ما بين عامي  .الخارجةالتدفقات بين التدفقات الداخلة والتساوي ب

ط وبلغ متوس نسبة مئوية من إجمالي التجارة.كفي المنطقة العربية من حيث القيمة والحجم و بالفواتير التجارية
 ر التجاريةبالتالعب بالفواتيغير المشروعة القائمة على التجارة في المنطقة العربية المرتبطة المالية التدفقات 

دوالر مليار  11.0 عدلبم على مدى الفترة ذاتها، أو ن إجمالي التجارة غير النفطية مع العالمفي المائة م 8.7لسلع ل
 .(8)سنوياً 

                                                           

. المشروعة غير ةالمالي لتدفقاتمختلفة ل تقديراتيؤدي إلى  أن يمكن بديلة وأساليب مصادر استخدام أن كيف أيضاً  التقريريوضح  (8)

 على ،جاريةوليس لعدم وجود تالعب بالفواتير الت البيانات محدودية بسبب والصومال وليبيا والعراق لجيبوتيالمتدنية  األرقام بعض بعدتواست  

 .وغيرهاالقديمة  واآلثار النفط في معلنة غير أو مشروعة غير تجارة عن عديدة تقارير وجود من الرغم

:(تدفق خارجي)تقليل قيم فواتير الصادرات 

ل المصدرونال ائع، القيمة الكاملة لشحنات البضيسج 
رب وذلك للتحايل على ضوابط العملة أو كوسيلة للته

رق يودع المستوردون الف(. الدخل والشركات)الضريبي 
حسابات بين السعر الم علن والقيمة الفعلية للشحنة في

.أجنبية

(:  تدفق خارجي)تضخيم قيم فواتير الواردات 

عن يتيح ذلك للتجار تحويل بعض القيمة إلى الخارج
قيمة طريق الدفع للمصدرين األجانب مبلغاً أكبر من ال

..وذلك للتحايل على ضوابط رأس المال. الفعلية

(:تدفق داخلي)تضخيم قيم فواتير الصادرات 

م المصدرون قيمة الصادرات د ولكن ال يدفع المستور. يضخ 
والغرض هو تحصيل . األجنبي أكثر من السعر الفعلي

حوافز التصدير التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك معونات 
دعم الصادرات المعتمدة، أو لالستفادة من 

استردادات الرسوم الجمركية المصممة لتشجيع /استثناءات
.الصادرات التي اكتسبت صفة المنشأ

:(تدفق داخلي)تقليل قيم فواتير الواردات 

. عةذلك شكل واسع االنتشار من التدفقات غير المشرو
وهو شكل مباشر من أشكال التهرب الضريبي، عن 
طريق خفض دفع الرسوم الجمركية والمكوس وغيرها
.من الرسوم المالية ذات األثر المماثل لدى االستيراد

أنواع التدفقات المالية غير 
المشروعة القائمة على التجارة
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تريليون  0.1التي بلغت و، 7105نظر إلى قيمة إجمالي تجارة السلع في المنطقة العربية في عام لدى ال -09

اتير التجارية التالعب بالفوإجمالي بقيمة ها تقارنمو ،لقاعدة البيانات العالمية للحلول التجارية المتكاملةاً دوالر وفق
مع العالم )بما في ذلك للمنطقة التجارة اإلجمالية من في المائة  4ما يقرب من تبين أن ، دوالربال هنفس في العام

المرتبطة فطية فئات السلع غير النو .التالعب بالفواتير التجاريةأشكال من ما لشكل التجارة البينية العربية( خضع 
األحجار باشرة موالبالستيك، تليها  عرباتالمعدات واآلالت الكهربائية والهي األكبر بالتالعب بالفواتير التجارية 

 الكريمة والمعادن والمواد الكيميائية العضوية.

تجارة في اه مستو يتبين أن، اإلقليميةفي سياق اتفاقيات التجارة التالعب بالفواتير التجارية نظر في لدى ال -71
مع شركائها التجاريين في تجارتها ما أقل مبعض مع بعضها  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىبلدان 

 في المائة من مجموع التجارة اإلقليمية  5.0بين الدول العربية يبلغ التالعب بالفواتير التجارية  إذالخارجيين، 
 .7105-7118على مدى الفترة  النفطية( خارجية غيرئة من التجارة الافي الم 9.4بـ غير النفطية )مقارنة 

أن ما ك تثير هذه النتائج عدة أسئلة فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقات التجارة اإلقليمية )داخل المنطقة وخارجها(. -70
لمفاوضات الجارية أهميتها للنتائج نفسها ل. و7170عربي بحلول عام الجمركي التحاد إقامة االلى علها تبعاتها 

بعات وتاالتحاد الجمركي؛  ألعضاء خارجية مشتركةال اتتعرفللنية ب  و ؛ةمشترك ةعربي ةجمركيمدونة بشأن 
ق الناجم عن عدم توحيد نظام التالعب بالفواتير التجارية  لتوصيف السلع األساسية؛ واإلقرارات الجمركية منس 

 اإليرادات داخل االتحاد الجمركي.والغرامات وغيرها من المخالفات الجمركية ذات الصلة وآلية جمع 

----- 
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