
 االنتوساي 
 
 

 
 
 

 لجنة الدين العام
 

 
 دليل بشأن التخطيط  وإجراء الرقابة
 على وحدات المراقبة الداخلية للدين العام

 
 

 
 

 تقرير نهائي
 

  2000أيار 
 
 

 
 

 ديوان المحاسبة في األردن : ترجمة 
 

                                                       2000عمان ، االردن  تشرين أول 
 
 
 

 
 



 لجنة الدين العام
 الرئيس

 غريغوري غوريرو 
 

 األعضاء 
 انريك بيكساو ، إميليا راشيل ليرنر، مكتب الرقابة الوطني لألرجنتين األرجنتين 
 جيف غرينبيرغ ، مكتب المراقب العام  كندا      

 بول بوسنر، جوس اويوال ، مكتب المحاسبة العامة  الواليات المتحدة األمريكية 
 جوزيف ميشيل ماسياس ، غوليرمو اورتيز، مكتب المحاسبة المكسيك   المكسيك 
 انا ماريا بينتو، محكمة الحسابات البرتغال 

 سميث ، مكتب الرقابة الوطني–تيم بور ، وندي كنواي   المملكة المتحدة 
 اليرونا ميتروفانوفا، مجلس الحسابات    االتحاد الروسي 

 رت مويالوا، مكتب المراقب العامم سيام غلب.ف   زامبيا 
 جونغ نام لي ، مجلس الرقابة والتفتيش  كوريا

 غلبرت نوالكيا، ليبوندو لي مالي فينسيت ، مجلس الرقابة  الغابون 
 جوناس لواسيوس ، ليما فيربيكين ، دارويس زاالليس، الرقابة الحكومية  لوتوانيا

  
 المنسقون                      

 بيو ليسكنين ، مكتب مراقب الدولةتا   فلندا 
 انغا بريت اهلينس، مكتب الرقابة الوطني السويد 

 اورتو الوين أ ، مكتب المراقب العام للجمهورية  تشيلي
 احمد محمد االيراني، الهيئة المركزية للمراقبة والتدقيق  اليمن

   عبد خرابشة ،  ديوان المحاسبة    األردن 
  الجهاز المركزي للمحاسبات جودت احمد الملط    مصر 

  
 

 
 

اع22د ه22ذا الكتي22ب م22ن اج22ل االص22دار الرس22مي بط22بعات منفص22لة باللغ22ات اإلنجل22يزية والفرنس22ية واإلس22بانية م22ن ق22بل لج22نة الدي22ن الع22ام   
 . للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 المحتويات
 



 4...................................................................................المقدمة
 
 

  6...........................................................ةدور الجهاز األعلى للرقاب
   9.............................................................................بيئة المراقبة
 16...........................................................................تقييم المخاطر
     18..........................................................................أنشطة المراقبة

 22..................................................................المعلومات واالتصال
 23...................................................................................المتابعة

 
 24............................................................أهداف الرقابة وإجراءاتها

 24.............................................................................بيئة المراقبة
 29...........................................................................تقييم المخاطر
  31..........................................................................أنشطة المراقبة

     
     32..................................................................المعلومات واالتصال

 33...................................................................................المتابعة
 

 34...........................................................مسرد الدين العام: الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األشكال
 
 

 5ص...................................................ماهو تعريف االنتوساي للدين العام: 1الشكل 



        
 

  نطاق أعمال الرقابة على الدين العام المنفذة من قبل األجهزة العليا للرقابة : 2الشكل 
  7...............................................................................        حالة من المكسيك

 
 

 13..............................................المصادر الخارجية لمعلومات الدين العام: 3الشكل 
 
 

  14.........................................الدين العام) S&P( يقيم ستاندرد وبور  كيف:4الشكل 
 
 

 15.............. أزمة هبوط العمالت وأنظمة السيطرة على ديون العمالت الخارجية:5الشكل 
 
 

  15....................................كيف يؤثر الهيكل التنظيمي على إدارة الدين العام: 6الشكل 
 
 

 أعمال رقابة الدين العام التي تجريها األجهزة العليا للرقابة : 7الشكل 
  22.........................................................................  حالة من األرجنتين         

 
 

  23.................حالة من كندا:  كيف تعد الحكومة تقاريرها حول عمليات ديونها  :8الشكل 
             

  30........................................الدول الفقيرة ذات المديونية العالية: 1            الجدول 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 المقدمة

 
التنفيذي لالنتوساي،أوكل إلى لجنة الدين العام     بموجب البنود المرجعية التي وضعها المجلس 

مهمxة إصxدار أدلxة ومعلومxات أخرى لإلستخدام من قبل األجهزة العليا للرقابة ولتشجيع اإلدارة           
 . الجيدة والتقرير المالئم عن الدين العام 

 
ا  إحداهم–، اقر مؤتمر اإلنكوساي مقترح هذه اللجنة المتضمن دمج دراستين 1998   وفي عام 

 –تتعلق برقابة األداء على إدارة الدين العام واألخرى تتعلق بأعمال الرقابة الداخلية المتعلقة بها 
وذلxك ضمن دليل موحد، بهدف التخطيط وإجراء عمل رقابي على أنظمة الرقابة الداخلية للدين        

 1998ويضxxم هxxذا الدلxxيل الxxتغذية الxxراجعة التxxي تxxم الحصxxول علxxيها فxxي مؤتمxxر عxxام        . العxxام 
 . والمالحظات المتعلقة بها والتي تم تلقيها من قبل لجنة الدين العام 

 
، العديد 1998   و قxد تxناول الxتقرير الxذي قدمxته لجxنة الدين العام إلى مؤتمر اإلنكوساي  لعام        

من المالحظات التي ركزت بشكل كبير على دور األجهزة العليا للرقابة في إجراء الرقابة على            
وبسxبب زيxادة تقلxب األسxواق العالمxية ، وظهxور إجراءات وأدوات معقدة للدين ،            . الديxن العxام   

وعxدم االتسxxاق فxxي تقيxxيم أدوات الديxن ، وقلxxة الشxxفافية فxxي الxxتقرير عxن الديxxن مxxن قxxبل الهيxxئات    
تلك العوامل المعقدة قد . العامxة، فقxد ظهxرت هxنالك تحديxات كبxيره أمxام األجهxزة العليا للرقابة                  

 خدمxة الديxن واسxتدعت إثxارة مسxألة المعايxير المالئمxة لتقيxيم عملxيات الديxن وثبات                  أثxرت علxى   
وفxxي الوقxxت ذاتxxه ، فقxxد تxxزايد وعxxي األجهxxزة التشxxريعية للعالقxxات المxxتداخلة بيxxن الديxxن  .  الديxxن

 . والسياسة المالية والسياسة االقتصادية 
 

ة واالسxxتجابة للمطالxxب التشxxريعية فxxي      إن فهxxم مهxxام العالقxxات المالxxية واالقتصxxادية المxxتداخل  
وترى اللجنة بأن   . الxرقابة علxى عمليات الدين فتحت مجاال واسعا لرقابة األجهزة العليا للرقابة              

تلxك المهxام تحxتاج إلxى منهجxيات وأسxاليب رقابxية جديدة ، وحضور أكثر فعالية للجهاز األعلى                  
. ة الضرورية لمراجعة عمليات الدين العام للxرقابة و مزيد من البراعة في تطوير الوسائل الفني     

وتxبعا لذلxك فقxد ضxمنت لجxنة الديxن العxام فxي دلxيلها مجموعxة مxن المفاهxيم والمؤشرات المالية                          
 . واالقتصادية المستخدمة في تقييم تلك العمليات 

 
مة    وفي الوقت الذي أصبحت فيه العمليات الرقابية على الدين العام اكثر تحديا ، أصبحت أنظ 

الرقابة الداخلية اكثر شمولية ، كما أن العديد من المنظمات الرقابية المهنية تعرف أنظمة الرقابة 
الداخلية على أنها العملية التي تتعدى أنظمة الرقابة المالية التقليدية التي صممت من أجل حماية 

 . األصول والحفاظ على سجالت مالية مالئمة 
 

داخلية حاليا  بأنها مجموعة إجراءات وأدوات تساعد المدراء على     وتعxرف أنظمxة الxرقابة ال     
ويxنظر إلxى أنظمxة الxرقابة الداخلxية علxى أنها       . إحxراز األهxداف المالxية والتشxغيلية ، وااللxتزام         

عملxية متواصxلة تxتأثر بxإدارة الهيxئة، وتهxدف إلxى توفxير التأكxيد المعقxول بxان أهxداف الهيئة قد                 
 : التالية أحرزت ضمن التصنيفات 

 .  العمليات فعالة وكفؤة ) 1(
 . التقارير المعدة حول تقييم برامج الميزانية واألمور المالية مالئمة ومعقولة ) 2(



 . المسؤولون عن البرامج يتقيدون باألنظمة والقوانين السارية ) 3(
 

مة الرقابة الداخلية    ومxع أن التقيxيمات الدوريxة التxي تقxوم بهxا األجهxزة العليا للرقابة على أنظ               
لعملxيات الديxن العxام ال توفxر التأكxيد الكxامل ، إال أنهxا مxن الممكxن أن تxزيد مxن إمكانxية إحراز                      

 . أهداف الهيئة العامة المالية والتشغيلية وااللتزام ، فيما يتعلق بإدارة الدين 
 

 للرقابة أن تقرر ما هي      وفxي بدايxة أعمxال الxرقابة علxى الدين العام ،  تحتاج األجهزة العليا         
وهذا هو الوقت المناسب لألجهزة . الهيئات وأدوات الدين التي ينبغي تضمينها في نطاق الرقابة 

وفي هذا الدليل اخترنا أن ) . 1انظر الشكل (العلxيا للxرقابة لدراسة تعريف مصطلح الدين العام          
لمحxxددة بxxأدوات تشxxريعية نعxxرف مصxxطلح الديxxن العxxام بحيxxث يشxxمل هxxذا الxxتعريف االلxxتزامات ا 

صxادرة عن حكومة فدرالية أو مركزية ، أو مؤسسات محلية أو إقليمية أو بلدية أو محلية سواء               
كانxت مملوكxة أو مسxيطر علxيها مxن قxبل الحكومة ، والهيئات األخرى التي تعتبر عامة أو شبه                    

وراق المالية المتداولة   باإلضxافة إلى ذلك ، فان القروض البنكية الممنوحة للحكومة واأل          . عامxة   
 . في السوق والتي تصدر من قبل الحكومات هي من األمثلة على الدين العام 

 
 ما هو تعريف اإلنتوساي للدين العام : 1الشكل 

 
   فhي بدايhة أي عمhل رقابhي علhى بhرنامج الديhن العام ، تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى فهم واضح لمعنى الدين           

واإلفصاح  إرشاد بشأن تعريف الدين العام" و مالحظ في التقرير السابق للجنة الدين العام بعنوان      وكمhا ه  . العhام   
ويحتاج االقتصاديون إلى تعريف واسع وشامل . ، فان تعريف الدين العام سوف يختلف باختالف االستخدام " عنه

 كان االهتمام منصب على المساءلة ، فان وعلى هذا النحو ، فإذا. عند دراسة إسهامات القطاع العام في االقتصاد 
والبد . التعريف سوف يقتصر على الدين العام الصادر عن الهيئة الحكومية ذات الصالحية و المسؤولية المالئمة  

لكل جهاز أعلى للرقابة من ممارسة حكمه الخاص بشأن ما هي الهيئات المالئمة واإللتزامات التي يجب تضمينها 
 . 
 

الديhن العhام المطلوبhات التhي تhتحملها الهيhئات العامة مثل الحكومة المركزية أو الفدرالية، السلطات                وقhد يشhمل     
المحلhية واإلقليمhية والhبلدية، والمؤسسhات المملوكhة أو المسيطر عليها من قبل الحكومة، والهيئات األخرى العامة        

 . أو شبه العامة 
 

وتلك االلتزامات .  متhنوعة، والتhي مhن الممكhن اعتhبارها دين عام            وكhل واحhدة مhن تلhك الهيhئات لهhا الhتزامات             
تتضhhمن األوراق المالhhية المتداوhhله ، القhhروض البنكhhية ، عقhhود اإليجhhار الطويلhhة األمhhد ، وكفhhاالت القhhروض ،           
 واالقhتراض مhن الهيhئات ذات الفhائض الhنقدي التhي تhدار من قبل الحكومة ، إصدار العمالت الوطنية ، األرباح ،             

العوائhhد مhhن خطhhط االدخhhار العhhام ، القhhروض مhhن الحكومhhات األجنبhhية والمhhنظمات الدولhhية ، إلhhتزامات الhhرعاية      
 . الصحية والتقاعد للموظفين العامين ، والحسابات المستحقة الدفع 

 لجنة الدين العام لالنتوساي ، دليل بشأن تعريف الدين العام واإلفصاح عنه : المصدر 
 
 
 
 
 
 

  األعلى للرقابة دور الجهاز
    

    في مستهل أي عمل رقابي على الدين العام ، يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تقرر ما هي 
إن عمق واتساع . مكونhات أنظمhة الhرقابة الداخلhية التhي يجب فحصها وعمق التحليل لكل مكون        

ة ، واألعمال الرقابية المنفذة العمل الرقابي يعتمد على الصالحية التشريعية للجهاز األعلى للرقاب
إن بعhhض األجهhhزة العلhhيا للhhرقابة لهhhا   . فhhي السhhابق ، والمصhhادر المhhتوفرة لتنفhhيذ العمhhل الرقابhhي  



وبعض األجهزة العليا للرقابة األخرى لها صالحيات أوسع  . صhالحيات رقابhية مقhيدة علhى الدين        
رة الفنhhية المطلوبhhة لمhhراجعة  فhhي مhhراجعة قضhhايا الديhhن العhhام ، ولكhhن ربمhhا كانhhت تنقصhhهم الخhhب   

 . حركات الدين العام المعقدة التي لها ارتباطات هامة في العمليات المالية والنقدية 
وفي أعماله الرقابية على بعض عمليات الديون الخاصة ، يقوم الجهاز األعلى للرقابة المكسيكي              

خدمة في إدارة تلك العمليات بمراجعة الدراسات الداعمة ،التحليالت، واستراتيجيات السوق المست
علhى سhبيل المhثال ، قhام الجهاز األعلى للرقابة بتدقيق أوراق البنكنوت ذات القيم العالية بهدف                   . 

إعhادة تمويhل جhزء مhن حزمة الطوارئ التي تم التفاوض بشأنها مع خزينة الواليات المتحدة قبل            
 )Brady(ى إلغhhاء سhhندات  وقhhد اشhhتملت إحhhدى العملhhيات التhhي تhhم فحصhhها علhh       . عhhدة سhhنوات  

وهذه العملية نتج عنها أرباح كبيره من خالل إعادة التفاوض بشأن       . والمسhتردات مhن رهوناتهhا       
 . آجال الدين والتي كانت لمدد أطول وبأسعار اقل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حالة المكسيك: نطاق الرقابة على الدين العام من قبل األجهزة العليا للرقابة : 2الشكل 
  
  يقhوم الجهhاز األعلhى للhرقابة المكسhيكي بتدقhيق بيانات الدين العام المقدمة من قبل الفرع التنفيذي ضمن شكلين               

 . رئيسيين
الhتقرير السhنوي األولhي بشأن مراجعة الحسابات العامة للحكومة الفدرالية، والذي يتم إصداره من قبل الجهاز                . 1

        hاب يحلhى بhتوي علhذي يحhرقابة، والhى للhل األموال العامة ضمن إطار األداء الفعلي للسياسة المالية المقررة األعل
وفhhي هhhذا الhhتقرير، فقhhد فحhhص الجهhhاز األعلhhى للhhرقابة الديhhن العhhام ، ومكوناتhhه المحلhhية والخارجhhية ،  . لمhhدة سhhنه 

تحلhيل التغير  ويقhوم الجهhاز األعلhى للhرقابة ب    . والتغhيرات فhي أرصhدة الديhن خhالل تلhك الفhترة ، وتكالhيفه المالhية              
 . بالنسبة مستويات الدين الفعلية المسموح بها، ولكنه اليقوم بتنفيذ اختبارات جوهرية عند تلك المرحلة 

 ويقhوم الجهhاز األعلhى للhرقابة المكسhيكي أيضا بتنفيذ أعمال رقابة ميدانية ضخمة يتم من خاللها فحص جميع        -2
تحليال لسجالت الدين التي توفر الدعم للتقرير السنوي األولي       وتتضhمن هذه األعمال     . عناصhر إدارة الديhن العhام        

وللجهاز األعلى للرقابة المكسيكي السلطة القانونية لتطوير برنامج رقابي شامل . الhذي تhم فحصه في وقت سابق         
 األعلى وكجزء من أعماله الرقابية يقوم الجهاز.  عمhال رقابيا في كل سنة       18ويhتم تنفhيذ مhا معدhله         . للديhن العhام     

للhرقابة بفحhص مكونhات أنظمhة الhرقابة الداخلhية التي تؤثر على القرارات الداخلية، واإلجراءات الالزمة لتسجيل                  
ويقوم الجهاز األعلى للرقابة بفحص الجوانب التالية إلدارة الدين        . العملhيات وفحhص االلhتزام باالنظمة والقوانين         
 . لوكة من قبل الدولة العام في الحكومة المركزية والمؤسسات المم

 . شروط وآجال العقود  -
 . إجراءات الدفع ) الفوائد ، والعموالت ، و المصاريف ( الخدمة  -
 . التراخيص  -
 . إعادة تقييم القروض الخارجية  -
 . استخدامات الموارد من مصادر أجنبية  -
الية ، البنك المركزي ، البنود التشريعية التي تؤثر على  مؤسسة حماية الخدمات المصرفية ، وزارة الم         -

 . وهيئة المصارف واألوراق المالية ، وهيئة سكرتارية تمويل اإلنفاق 



 .  والمتطلبات التنظيمية لمنح الضمانات الحكومية الفدرالية  -
ومhن الممكhن لألجهhزة العلhيا للhرقابة ان تحhدد نطhاق الرقابة على الدين العام باستخدام المكونات                    

 : المراقبة الداخلية وهي الخمسة التالية لنظام 
 . بيئة المراقبة  -
 . تقييم المخاطر  -
 . أنشطة المراقبة  -
 .  المعلومات واالتصاالت  -
 . المتابعة  -

وكل .  ومhن الممكhن أن يhنظر إلhى كhل مكhون علhى انhه الhباب الhذي يمhثل ناحhية رقابhية محhتملة                          
-فالباب األول . يد الفني عنصhر أو بhاب يhؤدي إلhى نhواح رقابhية مخhتلفة من حيث النطاق والتعق         

 يجعل المدققين يفحصون توجهات إدارة الدين ، مدى وعيها ، واإلجراءات          –وهhو بيhئة المراقبة      
ومن الممكن أن يفتح هذا الباب من قبل األجهزة العليا للرقابة التي . المتخذة بشأن أعمال المراقبة 

أما مجاالت الرقابة الداخلية األربعة  . لها صالحيات واضحة للرقابة على مدى فعالية إدارة الدين
فتقييم المخاطر على . األخhرى فهhي أكhثر إرتhباطا باألعمhال الرقابية التقليدية للمراقبات الداخلية           

سبيل المثال قد يساعد المدققين على تحديد ما هي األحداث والظروف التي تؤثر على قابلية إدارة 
 .  ن معلومات الدين الدين على تسجيل ومعالجة والتقرير بشأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيئة المراقبة 
   تعتبر بيئة المراقبة القاعدة التي تبنى عليها أنظمة الرقابة الداخلية لما لها من تأثير على سلوك               

واإلدارة العلhيا للديhن هhي المسhؤولة عن إنشاء ورعاية البيئة الرقابية التي           . موظفhي الديhن العhام       
خالقhhية، وسياسhhات المhhوارد البشhhرية التhhي تدعhhم أهhhداف الديhhن العhhام ، والهhhياكل      تعhhزز القhhيم األ 



التنظيمhhية ذات الخطhhوط الواضhhحة للمسhhؤولية واإلتصhhال ، وأنظمhhة المعلومhhات المسhhتندة إلhhى         
واإلدارة العليا للدين هي مسؤولة أيضا عن . الحاسhوب والتhي تشhتمل علhى أنظمhة حماية مالئمة            

عhام ضhمن حhدود صالحياتها، وضمان أن موظفيها على وعي بفوائد بيئة             تحقhيق أهhداف الديhن ال      
المراقhبة المالئمhة ومراقhبة العوامhل الخارجhية التي تؤثر على قابلية الحكومة ورغبتها في خدمة                   

 . ديونها 
 

إن أهمhية فعالhية أنظمhة المراقبة الداخلية ال يمكن أن تزيد عن أهمية        .  األمانXة والقXيم األخالقXية       
وألنه قد يكون . سhتقامة والقhيم األخالقhية لألفhراد الذيhن يقومhون بوضhعها وإدارتهhا ومتابعhتها                اال

باسhتطاعة اإلدارة العلhيا   تجhاوز أنظمhة الhرقابة الداخلhية ، فhان االسhتقامة والقيم األخالقية لكبار           
 . مسؤولي الدين العام هي جانب أساسي في الحفاظ على أنظمة رقابة داخلية فعالة 

 
 والتي تشمل –إن تhزايد التعقhيدات فhي طبhيعة عملhيات الدين العام       .  سياسXات المXوارد البشXرية       

 قد –عمالت متعددة ، معدالت فائدة متغيرة ، إعادة هيكلة للدين، ومقايضات عملة، ودفعات فائدة 
إلدارة وا. أدى الhى تhزايد الحاجhة إلhى الموظفيhن المتمرسhين فhي مجhال إدارة أدوات الديhن العام                       

العلhيا للديhن العhام مسhؤولة عhن الحصhول علhى مسhتويات مhن الكفاءة الضرورية إلحراز أهداف            
 . الدين العام، وتعيين موظفين بمهارات مالئمة لكل وظيفة 

 
معظhhم مhhنظمات الديhhن العhhام لهhhا وحhhدات تشhhغيلية مhhتعددة ، بوظhhائف إداريhhة    . الهXXيكل لتنظيمXXي 

 وظhhيفة عالhhية  –ولمhhدراء الديhhن العhhام وظيفتيhhن رئيسhhيتين   . ومسhhؤوليات إعhhداد تقاريhhر مخhhتلفة   
المسhتوى تتضمن تنسيق عمليات الدين مع العمليات النقدية والمالية السنوية للحكومة ، والوظيفة              

 . التشغيلية التي تتضمن إدارة معامالت دين محددة 
 
 
 
 
 

دين المستندة إلى الحاسوب   ألنظمة معلومات ال   .أنظمXة معلومات الدين المستندة إلى الحاسوب        
ويجhب أن يتمhتع المدققون بالخبرة الكافية لتنفيذ        . مضhامين أساسhية بالنسhبة لعملhيات الديhن العhام             

فحوصhhات المراقhhبة الداخلhhية بإسhhتخدام أنظمhhة الحاسhhوب والتhhي تصhhنف فhhي العhhادة ضhhمن أنظمhhة  
 . المراقبة العامة ، وأنظمة برامج  
جمل السياسات واإلجراءات التي تشكل البيئة التي تنفذ فيها البرامج وأنظمة المراقبة العامة هي م

 : وتقع أنظمة المراقبة العامة تقع ضمن ستة فئات رئيسة هي . 
 .   التصميم الكلي وإدارة أمن الحاسوب  (1)
 .   أنظمة االستخدام المتعلقة ببيانات الحاسوب ، والبرامج ، والمعدات ، والتسهيالت  (2)
تمhنع اسhhتخدام الhبرامج غhير المرخصhة أو إجhhراء تغيhير علhى الhhبرامج         األنظمhة التhي    (3)

 . الموجودة 
 .   األنظمة التي تراقب استخدام أنظمة الحاسوب وبرامج أمن الحاسوب  (4)
  فصhhل المهhhام لمhhنع األفhhراد مhhن التمكhhن مhhن السhhيطرة علhhى جوانhhب هامhhة لعملhhيات           (5)

 . الحاسوب والحصول على استخدام غير مرخص للسجالت 
 الhرقابة علhى اسhتمرارية الخدمة لضمان عدم حصول انقطاع في العمليات الهامة، أو                 (6)

ضhمان إسhتعادتها بشhكل سhريع ، وكذلhك ضhمان حمايhة البيانات الهامة عندما يحصل هنالك         
 . حوادث غير متوقعة 

 



ج    وعhندما تكhون مhثل تلhك األنظمhة ضhعيفة أو غhير موجودة ، فان إمكانية تطبيق أنظمة البرام          
و تساعد أنظمة البرامج في ضمان صحة معلومات الدين التي أدخلت إلى . تنخفض إلى حد كبير 

وهذه األنظمة تقسم في العادة ضمن إدخال ، معالجة . الحاسوب وضمان دخولها بالشكل الصحيح 
 . ، وضبط ملفات 

 
. ت إلى الحاسوب    وتضمن أنظمة إدخال البيانات صحة ودقة وكمالية معلومات الدين التي أدخل

أمhا أنظمة المعالجة فهي تستخدم للتحقق مما إذا كانت العناصر الهامة لمعامالت الدين قد توفرت       
، وتدخل القيم ضمن مدى يتم    ) نصا أو رقما    ( ، أو أن البhيانات المدخلhة قhد أخhذت شhكال مالئمhا                

. لملف الرئيسي تحديhده بشhكل مسhبق ، فhي حيhن تدخhل بhيانات المعاملhة ضhمن سhجل فعhال فhي ا                       
وتسhاعد أنظمhة ضhبط الملhف ، مhثل عالمhات الملhف الخارجhي أو عالمhات الملhف التhي تقرأ من                

 . خالل الحاسوب في تحديث الملفات ومنع خرابها
   والعديhد مhن أنظمhة ضhبط الhبرامج تhندرج ضhمن نظhام حاسhوب معيhن يستخدم من قبل وزارة                        

 دولة قد تبنت نظام 50وهنالك ما يقرب من . دين العام المالية أو البنك المركزي من أجل إدارة ال
 ، وهhو الhنظام المصhمم مhن قhبل مؤتمر األمم المتحدة      )DMAFS(التحلhيل المالhي وإدارة الديhن        

 دولhة تبنhhت نظhام إدارة وتسhجيل ديhن سhhكرتارية     54، وهhنالك  ) UNCTAD(للhتجارة والتنمhية   
لنظام ويندوز مايكروسوفت الذي يستخدم     وهhذا الhنظام هhو تطبيق        ) . CSDRMS(الكومنويلhث   

ولنظام إدارة وتسجيل دين سكرتارية الكومونويلث ارتباطات . نظام إدارة قاعدة البيانات أوراكل 
 . إلكترونية مع نظام إعداد تقارير الدين للبنك الدولي ومع نموذج ثبات الدين للبنك الدولي 

 
كيفية عمل مدراء الدين مع نظراءهم في الوحدات التي تحدد القوانين ، واألنظمة ، والممارسات 

الحكومhية األخhرى بما في ذلك مكتب الموازنة والبنك المركزي ، وكذلك نطاق صالحية الجهاز                 
ويتعيhن علhى األجهhزة العليا للرقابة أن يراجعوا أطر العمل            . األعلhى للhرقابة علhى قضhايا الديhن           

الكتساب فهم للبيئة التي يعمل بها مدراء الدين وتحديد التشريعي لبلدانهم وإجراءات الدين الفعلية 
 ) . 2انظر الشكل . ( نطاق رقابتهم 

 
   إن بعhض القوانيhن قhد تمhنع اسhتخدام االقhتراض العام لتمويل نفقات متكررة ، وبعض القوانين               

وإطار العمل  . األخhرى قhد تفhرض سhقف ديhن عhام كلhي والhذي ال يتغhير سhوى من قبل المشرع                         
وفي بعض الدول قد ال يكون لألجهزة العليا للرقابة  . يعي قhد يفرض محددات رقابية أيضا        التشhر 

على سبيل المثال ، قد ال يكون لألجهزة العليا للرقابة صالحية . سلطة تشريعية لتنفيذ رقابة كاملة 
فحhص بhيانات الديhن للمؤسسhات الكبرى المملوكة من قبل الحكومة والتي تصدر قروضا مكفولة           

 . ن قبل الحكومة المركزية م
 

   وباإلضhافة إلhى مhراجعة القوانيhن واألنظمhة ، تحhتاج األجهزة العليا للرقابة إلى التحقق من أن              
ويجب أن يكون لدى المدققين   . القوانين واإلجراءات المكتوبة قد تم اتباعها في الممارسة العملية          

              hية ، واالتصhن الفعلhيات الديhتابعة عملhى مhدرة علhي إدارة الدين واالطالع على   المقhع موظفhال م
 . تقاريرهم 

 
   وكجhزء مhن رقابة الدين ، يمكن لبعض األجهزة العليا للرقابة فحص كيف يتم برمجة تقديرات      

ومن خالل تلك األعمال . الديhن العام ضمن الموازنة كعنصر من استخدامات ومصادر الموازنة      
مhن تقيhيم مقhدرة مكتhب الديhن العhام علhى تزويد مسؤولي               الرقابhية تتمكhن لألجهhزة العلhيا للhرقابة           

ومن الممكن أيضا النظر الى وثائق . الموازنhة بمتطلhبات خدمhة ديhن معقولة طوال السنة القادمة       
الموازنhة علhى أنهhا مخطhط إلصhدار ديhن جديhد لhدورة الموازنhة القادمhة، علhى اعتhبار أنها تحدد                 

 . ر الحكومي والبرامج التشغيلية موارد النقد المطلوبة لتنفيذ االستثما



واألجهزة العليا للرقابة تتفحص أيضا كيف يستخدم االقتراض العام في تمويل العجز المؤقت في           
ومن ضمن . تشhغيل الhنقد األمhر الhذي يحhتاج إلhى إتصhال وثhيق بيhن موظفhي إدارة الديhن والhنقد                 

باشhhر علhhى عملhhيات الديhhن العhhام،   العناصhhر الهامhhة لhhنظام قhhوي إلدارة الhhنقد والتhhي تؤثhhر بشhhكل م 
وهhذه المقhhدرة  . المقhدرة علhى بhناء تصhورات للhhتدفق الhنقدي بhناء علhى نفقhhات وإيhرادات مhتوقعة          

التنhبؤية تعhتمد علhى تنفhيذ الموازنhة الحكومhية والقدرة على التجميع السريع للنقد وتوحيد أرصدة               
 توقيت التدفقات النقدية واإلنفاق قد كما أن الفشل في الموائمة ما بين . الhنقد ضhمن حسhاب موحhد         

 . يؤدي إلى مبالغ كبيرة من الدين العام ال ضرورة لها ومبالغ كبيرة من النقد عديم الجدوى 
 

التي تؤثر على قابلية الحكومة ورغبتها في خدمة ديونها يجب عدم تجاهلها من العوامل الخارجية 
رقابhية ذات المhدى المحدود والتي تقتصر على         قhبل األجهhزة العلhيا للhرقابة، حhتى فhي األعمhال ال              

والمصhادر الخارجhية للمعلومhات مhن الممكhن أيضا أن تساعد األجهزة العليا      . وحhدة إدارة الديhن    
والقابلية على تقويم العوامل    . للhرقابة فhي التحقق من المعلومات التي يوفرها موظفو إدارة الدين             

قhبل فريق ثالث يعزز مقدرة األجهزة العليا للرقابة         الخارجhية والدخhول إلhى معلومhات الديhن مhن             
 . على تقييم العجز المحتمل في تسديد الدين العام 

   وقد أعلنت الوكاالت الدولية التي تراقب الدين العام عن زيادة في العجز عن تسديد الدين خالل 
ز من قبل أربعة  حالة عج18حيhث ارتفhع إجمالي العجز من    . العقhود األربعhة األخhيرة الماضhية         

-1986 دولhة خالل الفترة    65 حالhة عجhز مhن قhبل          203 إلhى    1965و  1956دول خhالل الفhترة      
والعديhد مhن المhبادرات الهامhة إلعhادة جدولhة الدين كانت قد نفذت تحت رعاية صندوق         . 1994

 للدولالمديونية العالية وقد صممت مبادرة  . الhنقد الدولhي والبhنك الدولhي فhي السhنوات األخhيرة               
مhhن الوصhhول إلhhى  )  فhhي الملحhhق HIPCsانظhhر الجhhدول (  دولhhة 41لتمكيhhن ) HIPC (الفقXXيرة

 . مستوى دين ثابت وإلخراجهم من مفاوضات إعادة جدولة الدين المتكررة 
   ومhن اجhل الحصhول علhى المhزيد مhن المعلومhات بشhأن تلhك المhبادرات وتعزيhز بhيانات الدين                 

مكن لألجهزة العليا للرقابة أن تتصل بالمنظمات الدولية المدرجة         بالمصhادر الخارجhية ، فمhن الم       
أما المصادر الخارجية لبيانات الدين فتضم بعض الجهات المقرضة مثل صندوق   . 3فhي الشhكل     

الhنقد الدولhي والبhنك الدولhي والمhنظمات الدولhية مhثل األمhم المhتحدة ومhنظمة االقتصاد والتعاون                   
 .دي باريس ومنظمات تقييم القروض والتنمية ، ونادي لندن ونا

 المصادر الخارجية لمعلومات الدين  : 3الشكل 
  



Institution and contact information    مصادر معلومات الدين 
Word Bank,http:// 
www.worldbank.org  

 
Punam Chuhan (202) 473-3922 
Puchuhan @ worldbank.org 
William Shaw (202) 473-0138  

 نظام إعداد تقارير الدين للبنك الدولي
 

 التدفقات المالية الربعية للبنك الدولي وللدول النامية

Article 1V Surveillance  
Consultations. 
http://www.imf.org/external/standards  
 

 صندوق النقد الدولي 

Debt Management and Financial Analysis 
System (DMFAS), 
http://www.unctad.org  
 
Dr.Enrique Cossio-Pascal 
Telephone: 41 22 907 274 
(Geneva, Switzerland 
Email: dmfas@unctad.org 

 تجارة والتنمية مؤتمر األمم المتحدة لل

Debt Recording and Management System  
(CS-DRMS)  
htt:www.csdrms.co.uk  
Dr.Dev Useree.Telephone: 
44 020 7747 6434  
(London, United Kingdom)  
Email: d.useree@commonwealth.int  

 سكريتارية الكومونويلث 

Standard & Poor’s Corporation  
(212) 208-1989  
Moody’s Investor Services  
(212) 553-1653  

 مؤسسات تقييم القروض العامة

  
  ومhن الممكhن أن توفhر المؤسسhات الدولhية أيضhا المعايhير التhي تسhتخدم في أعمال الرقابة على           
الديhن العhام ، على سبيل المثال ، فقد حددت مؤسسات التقييم العوامل السياسية واالقتصادية التي              

وهذه العوامل تشمل استقرار شكل الحكومة للدولة ، . لية ومقدرة الدولة على دفع ديونها تحدد قاب
مسhhتوى وتغhhيرات التضhhخم للدولhhة ، الصhhادرات مhhن البضhhائع والخدمhhات لتوفhhير احتياطhhي مhhن      

4انظر الشكل ( واألرصدة االحتياطية للبنك المركزي . العمالت األجنبية لخدمة الدين الخارجي 
  . ( 

 
 
 
 



  . الدين العام Standard &Poor’s (S&P)كيف تقيم مؤسسة ستاندرد اند بور : 4الشكل 
 ديون العمالت األجنبية والمحلية 1997 والتي غطت في نيسان     –  (S&P)  ان تقيhيمات القhرض العام لمؤسسة        

وتقيhhيم . ديونهhhا مhhا هhhي إال تقيhhيم لمقhhدرة وقابلhhية كhhل دولhhة علhhى تسhhديد  – دولhhة 69الصhhادرة عhhن الحكومhhات فhhي 
(S&P)           يم كمي ونوعي في الوقت نفسهhو تقيhوالقابلية للدفع هي مسألة نوعية تميز الحكوميين عن األطراف     .  ه

األخرى من المصدرين، ألن الحكومة يمكنها أن تتخلف عن تسديد بعض أو جميع التزاماتها حتى وإن كانت تملك 
 . المقدرة المالية على خدمة الدين بشكل سريع 

 بعين االعتبار عند تقييم الدين الخارجي     (S&P)المخاطhر السياسhية واالقتصhادية الرئيسhة التhي تأخذها مؤسسة             و
 : تتضمن ما يلي 

وتصدير .  إن شرعية وثبات شكل الحكومة للدولة يحددان المعالم لصنع السياسة االقتصادية:المؤسسات السياسية 
 على سبيل ”AAA“فرصيد القرض الفرنسي . سياسة االقتصاديةالبضائع والخدمات تحدد المؤشرات لصانعي ال

المhثال، يعكhس مhن ناحية جزئية إطار العمل السياسي الديموقراطي الذي يساعد على شفافية عملية صنع السياسة       
 . ويجعل الحكومة تستجيب ألخطاء السياسة المتوقع حدوثها مع مرور الوقت 

 
تhؤدي عملhية تثبيhت أسhعار العملhة فhي ظhل التضhخم وعجhز الموازنة إلى           مhن الممكhن أن   :التضhخم والديhن العhام       

ولمثل . إن مثل تلك الظروف من الممكن أن تكون أرضا خصبة لعجز الدين    . انخفhاض الدعم الشعبي للحكومات      
أن معhدل التضhخم هhو المؤشhر الوحhيد األكثر أهمية على اتجاهات القروض       تhرى بh  (S&P)تلhك األسhباب ، فhإن       

 .   بالعمالت المحلية العامة
 

بمقارنhته مع صافي التدفقات السنوية من الصادرات من  )  (S&P لتقيhيم حجhم الديhن العhام الخارجhي ، تقhوم مؤسسhة        :الديhن الخارجhي   
نسبة  دولة فقد بلغت 69ونتhيجة لتقيhيمات عامة لـ   . البضhائع والخدمhات، والتhي توفhر العمhالت األجنبhية المطلوبhة لخدمhة الديhن الخارجhي           

  . %53متوسط صافي الدين الخارجي للقطاع العام إلى نسبة الصادرات 
إحتياطيات البنك المركزي مؤشر خارجي آخر، ولكن أهميتها تتفاوت بحسب اتجاهات التقييم ، واإلحتياطيات تعمل   تعتبر :اإلحتياطhيات   

 اإلحتياطيات وفقا للمستوردات وعجز الحسابات الجارية وتقاس كفاءة. عhادة كواق مالي للحكومة خالل فترات ضغط ميزان المدفوعات      
 . المتوقعة وإجمالي خدمة الدين 

 
والحكومات في االتحاد . إن تقيhيمات الhدول التhي تشhارك فhي االتحhاد األوروبhي تعتبر حالة خاصة         .  ) EMU(إتحhاد الhنقد األوروبhي    

ونتيجة لذلك ، . النقدي وتقييم مبادلة العملة إلى البنك المركزي الجديد ، قhد تخلhت عhن مهام التقييم      1999األوروبhي الhذي أسhس فhي عhام           
والتحلي المالي الذي اعتبر هاما في الماضي من الممكن أن . تhتوقع أن يقhيم كhل ديhن بعملhة أجنبية بنفس الطريقة             ) (S&Pفhان مؤسسhة     

 . مالي األوروبي يكون المعيار الرئيسي للتفريق بين انواع الديون العامة داخل االتحاد ال
 

  ان بعhض األجهhزة العلhيا للhرقابة تسhتخدم مؤشhرات عالhية المسhتوى أو مؤشرات رقابية لقياس                     
وثبات الدين هو  مدى  . مhدى ثhبات الدين العام ، مرونة الموازنة ، وقابلية حدوث عجز في الدين              

دون زيادة أعباء على تمكن الحكومة من المحافظة على البرامج الموجودة وتلبية متطلبات الدائن 
ومرونة الدين هي مدى تمكن الحكومة من زيادة مواردها المالية لالستجابة للمتطلبات . االقتصاد 

وحساسhhية الديhhن هhhي . المhhتزايدة وذلhhك أمhhا عhhن طhhريق توسhhيع إيhhراداتها أو زيhhادة أعhhباء ديونهhhا  
. ق تأثيرها أو سيطرتها الدرجhة التhي تصبح فيها الحكومة معتمدة على موارد تمويلية خارج نطا         

الدين العام في المستقبل ألن  تتفحص بمزيد من التعمق العالقة بين المؤشرات              وقد خططت لجنة  
عالhية المسhتوى والمؤشhرات الرقابhية األخhرى ، بمhا فhي ذلhك مسhتويات نمو وشفافية المؤسسات               

 . المالية 
 الدين بالعمالت األجنبية أزمات انخفاض قيمة العملة وأنظمة الرقابة على  : 5الشكل 

والدول التي تستطيع . إن أزمhات انخفhاض قhيمة العملة تعود في العادة إلى عدم ثبات مستويات الديون بالعمالت الخارجية القصيرة األمد     
الصادرات االقhتراض مhن الخhارج يكhون بإمكانهhا االسhتثمار بشhكل أفضhل ممhا لhو اعhتمدت فقط على مدخراتها المحلية ، ولكن إيرادات                   

 . يجب أن توفر في النهاية ما يكفي من العمالت األجنبية لخدمة دين الدولة بالعملة األجنبية 
وعhhندما تhhزيد سhhرعة نمhhو دفعhhات الديhhن بالعملhhة األجنبhhية عhhن صhhادرات الدولhhة ، مhhن الممكhhن أن تواجhhه الدولhhة صhhعوبات فhhي مhhيزان          

والhhدول التhي تhhزداد  .  دون المسhhتويات الحhرجة وتhنخفض قhhيمة عمالتهhا المحلhية     المدفوعhات نظhرا إلنخفhhاض احتhياطاتها الدولhية إلhhى مhا     
ديونهhا بhالعمالت األجنبhية بشhكل سhريع ، يجhب أن تطhور أنظمhة الhرقابة الداخلhية التhي تعطhي مؤشhرات مسبقة لصانعي السياسة، عندما                    

  . تصبح اإلقتراضات من الخارج ودفعات خدمة الدين قريبة من المستويات الحرجة
   وبعhد تقيhيم العوامhل الخارجhية التhي مhن الممكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على دفع ديونها،                   
فالبhد أن تكhون األجهhزة العليا للرقابة بعد ذلك مستعدة لمراجعة عناصر الرقابة الداخلية الخمسة                

 . لوحدة أو وظيفة الدين العام 



   الدين العام كيف تؤثر الهياكل التنظيمية على إدارة6الشكل 
  فhي بعhض الhدول تركز المحاوالت المتعلقة بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية على جعل وزارة المالية هي         

وقد جعلت وزارة المالية مسؤولة عن مراقبة الدين بالتنسيق   . المؤسسhة الرئيسhة المسhؤولة عhن إدارة الديhن العhام              
 . عام وكفاالت الحكومة تحتاج إلى موافقتها مع البنك المركزي ، وجميع عقود الدين ال

 
   وعلhى الhرغم مhن الجهhود التhي بذلhت حhتى اآلن، إال انhه بقhي الكثير مما يجب عمله في بعض الدول التي تكون وزارة المالية فيها هي                    

وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، المسhؤولة رسhميا عhن إدارة الديhن فhي حين تكون المسؤولية التشريعية لمراقبة إدارة الدين موزعة بين              
وفhي بعض الدول أيضا ال تملك وزارة المالية صالحية الحصول على سجالت القروض للديون العامة المتعاقد عليها          . والبhنك المركhزي     

نية المقررة  مسhبقا كمhا أن عhدم الدخhول المباشر على سجالت القروض قد جعل من الصعب على وزارة المالية أن ترصد بدقة المدة الزم           
 .إللتزامات خدمة الدين وان تقوم بدفعها بشكل سريع 

 تقييم المخاطر 
  تقيhيم المخاطhر هhو عملhية تحديد الظروف واألحداث التي يمكن أن تمنع اإلدارة العليا من تلبية                

وتظهر المخاطر التشغيلية خالل اإلدارة     . أهhداف الديhن وقhياس إحتمالhية حhدوث تلhك المخاطhر                 
 hن      العاديhامالت الديhن اجل                  . ة لمعhب مhودة ترتكhيئة مقصhال سhيجة ألفعhش نتhر الغhر مخاطhوتظه

إن مسhؤولية تحديد المخاطر وتطوير الخطط إلدارتها تقع على      . الحصhول علhى مhنافع شخصhية         
ومhhن الممكhhن أن تصhhف خطhhة المخاطhhر اإلجhhراءات التhhي تسhhاعد علhhى تخفhhيض    . كhhاهل اإلدارة 

وفي دورة الرقابة على األنظمة الداخلية للدين ، تقوم األجهزة    . ر  األضhرار المتسببة عن المخاط    
 . العليا للرقابة بفحص خطة المخاطر وتقارن بين األداء الفعلي لمدراء الدين وخطة المخاطر 

 
 المخاطر التشغيلية 

.    تظهhر المخاطhر التشhغيلية فhي العhادة فhي الجوانhب التي توفر خدمات الدعم لهيئة الدين العام                  
ومن الممكن لألجهزة العليا للرقابة أن تدرك المخاطر التالية، عندما تقوم بفحص الهيكل التنظيمي 

 . لوحدة إدارة الدين العام 
يجب أن تعالج معامالت الدين العام بشكل مستقل،  . عXدم وجود فصل للواجبات والمهام    -

 . ية مستقلة وأن تؤكد، وتقيم ،وتراجع وتراقب بشكل موضوعي من قبل هيئة إدار
يجhب أن يمhتلك الموظفين الخبرة المالئمة التي         . عXدم تمXتع الموظفيXن بخXبرات مالئمXة            -

تمكhنهم مhن تجنhب أن يصhبحوا أدوات بhيد تجhار الديhون ، وفhريق الدعم يكون في العادة خط           
الدفhاع األول فhي الكشف عن األخطاء والمخالفات التي قد تظهر في معامالت الدين التي يتم                

 . جتها معال
من الممكن أن تكون األدوات الجديدة للدين معقدة جدا أو صعبة الفهم،         . مخاطXر اإلنXتاج      -

مما قد يؤدي إلى عدم المقدرة على دعم جوانب معالجة ،وتقييم ،ومتابعة أدوات الدين الجديدة 
 . 

 تحدث هذه المخاطر في العادة عندما يفشل الموظفون في. مخاطر األنظمة والتكنولوجيا  -
مواكhhبة الhhتطورات التكنولوجhhية المhhرافقة ألنظمhhة المعلومhhات الجديhhدة، أو عhhند تبنhhي أنظمhhة     

 . معلومات محوسبة دون القيام بإعادة هندسة لممارسات إدارة الدين 
تحhدث هhذه المخاطhر عhندما ال يكhون للوظhائف اإلدارية إجراءات               . مخاطXر اإلجXراءات      -

صhhممة بأسhلوب جhhيد مhhع الحفhhاظ علhhى مhhتابعات   مكhتوبة ، وال تكhhون إجhhراءات سhhير العمhhل م 
 . وتزداد أهمية اإلجراءات المكتوبة كلما تعقدت أدوات الدين . رقابية مالئمة 

تحدث تلك المخاطر عندما ال تكون هيئة الدين قد جهزت مواقع بديلة      . مخاطXر الكوارث     -
خرى تحسبا ، مhوارد حاسhوب ،اتصhاالت ، مhوارد ، تسhهيالت تجاريhة ، وخدمhات الدعhم األ          

ويجب أن يكون لصانعي سوق الدين مواقع تجارية وتكنولوجية  في . أليhة كوارث قد تحدث    
مواقhhع بديلhhه، وأن يكونhhوا قادريhhن علhhى أن يخhhرجوا مhhن الكhhوارث بhhأقل درجhhة ممكhhنة مhhن       

 . األضرار 
تحhدث تلك المخاطر عندما ال يكون لمعامالت الدين إتفاقيات مصممة        . مخاطXر التوثXيق      -

ل جhيد ، ومرخصة قانونيا ، ومنفذة بشكل مناسب، ومدعومة بتأكيدات  مالئمة، ومحددة     بشhك 



و يجب أن تحافظ الدوائر التشريعية وفريق الدعم على اإلتفاقيات الرئيسة والتأكيدات . الوقت 
 . الداعمة 

تحدث هذه المشاكل عندما ال يستطيع فريق الدعم ولو حتى على أساس            . مخاطXر التقييم     -
 hيم مستقل لجميع أدوات الدين ، أو عندما يكون هنالك اختالف ما بين تقييم                 نظامhراء تقيhي إج

 . فريق الدعم والجهاز األعلى للرقابة أو فريق ثالث مستقل 
 

 مخاطر الغش 
 وهو – 1998  يركhز أحhد الموضhوعات الرئيسhة لمؤتمر اإلنكوساي السادس عشر المنعقد عام               

 علhى الظhروف التhي تسبب خسائر نتيجة إلرتكاب     –كشhف عhنهما     الوقايhة مhن الغhش والفسhاد وال        
وأعمhال الغhش في   . الغhش واألسhاليب الرقابhية المتhبعة للوقايhة مhن أعمhال الغhش والكشhف عhنها                     

  -:جوانب الدين العام تكون قابلية حدوثها أكبر عندما تتوفر الحاالت الثالث التالية 
ة علhى عمليات الدين احتياجات مالية أو  عhندما يكhون لألشhخاص الذيhن يمارسhون الhرقاب           -

 . رغبات متسببة عن حدوث كوارث غير متوقعة ، أو طمع أو رغبة في زيادة استهالكهم
 عhhندما يكhhون لhhدى مرتكبhhي الغhhش المقhhدرة علhhى التhhبرير العقالنhhي لممارسhhاتهم غhhير           -

 أجل موائمة    ويتم التبرير العقالني ألعمال اإلختالس من      –" الحكومhة مدينة لي     " -الشhرعية 
 . التصرفات غير الشرعية مع المعاني المقبولة للثقة واإلحترام 

 .عندما تكون الفرصة متاحة أمام األفراد إلجراء وإخفاء معامالت دين غير قانونية  -
وفي . ومhن بيhن تلhك الحhاالت الhثالث فhإن لمسhؤولي الحكومhة رقابhة مباشhرة علhى الحالة الثالثة                         

لحاالت الغش " العالمات الحمراء"يتعيhن على المدققين أن يبحثوا عن        تقيhيمهم لمخاطhر الغhش ،        
 . السابقة 

 
 

  -:ومن بين مؤشرات الغش الشائعة ما يلي
  عدم وجود أنظمة رقابة داخلية أساسية في عمليات الدين العام ، مثل فصل المهام بين-

 .   محاسبة الدين وتنفيذ معامالت الدين 
 . ويب المخرجات الرقابية السابقة بشكل سريع عدم قيام الموظفين بتص-
 .  وجود معامالت الدين التي تفتقر إلى أهداف تجارية أو سياسات عامة واضحة -
 .   امتناع المدراء عن تقديم أدلة موثقة عندما يطلب المدققين ذلك منهم -
  
 أنشطة المراقبة  

في ضمان أن توجيهات الحكومة قد   تضhم أنشhطة المراقhبة السياسhات واإلجhراءات التhي تساعد            
كما أن إيجاد اتصال . نفhذت وأن اإلجhراءات قhد اتخhذت مhن أجhل إحhراز أهhداف الديhن الحكومي           

 . فعال بين أهداف الدين واألنشطة الرقابية هو عنصر هام من عناصر الرقابة الداخلية 
 األهداف 

ى تحقيقها على قضايا جوهرية   فhي معظhم الhدول ، تشhتمل األهhداف التhي يسhعى مhدراء الدين إل             
. طويلhة األمhد وقصhيرة األمhد يhتم تحديدهhا مhن قhبل سلطة حكومية عليا مستقلة عن مدراء الدين                 

 : وتشتمل أهداف الدين العام على ما يلي 
إن الهhhدف األساسhhي لمhhدراء الديhhن هhhو توفhhير السhhيولة المالhhية  . توفXXير السXXيولة المالXXية للخزيXXنة

يعني فقط ضمان فواصل زمنية معقولة بين تواريخ االستحقاق لسندات الديون وهذا ال . للخزيhنة   
، ولكhن أيضا ضمان مخزون مالئم من النقد للسماح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها القصيرة األمد ،   

 . و مجابهة النقص في طباعة النقد  
 :وبعد ضمان السيولة يأتي هدفين ثانويين هما 



 إذا ما توفرت السيولة يصبح الهدف الرئيسي هو   .بين التكلفة والثبات    المحافظة على توازن ما     
إيجاد توازن ما بين التكلفة والثبات ، مع األخذ بعين اإلعتبار المخاطر المترتبة على التكلفة األقل 

وألن معhدالت الفائدة غالبا ما تكون أعلى بالنسبة للسندات ذات االستحقاقات األطول مدة ، فانه            . 
ولكن . ممكhن الحصhول علhى التكاليف األقل من خالل إصدار أدوات بمدد استحقاق أقصر            مhن ال  

فكلما قصرت مدة استحقاق سند الدين ، كلما  ازداد تعرضه إلى التقلب في . هhنا تhزداد المخاطhر     
 . معدالت الفائدة ، التضخم ، وتحركات العملة 

 الدول التي يوجد فيها سوق سندات في . ضمان تطوير سوق رأسمال محلي يعمل بصورة فعالة 
محلhي والتhي تكhون فيها الحكومة هي المصدر الرئيسي للدين، فان ضمان عدالة وشفافية إصدار       
السhندات وقوانيhن المhتاجرة هhو عhامل جوهري في تشجيع كل من المصدرين والمستثمرين على           

 . استخدام هذا السوق 
 االستراتيجيات 

 الديhhن متصhhلة مباشhhرة بhhأهداف الديhhن ، وأن تحhhدد تلhhك األهhhداف    يجhhب أن تكhhون اسhhتراتيجيات
وتحhدد اسhتراتيجيات الديhن في العادة وفقا للخصائص      . واالسhتراتيجيات بطhريقة تسhمح بتقيhيمها         

  -:المرغوب بها لسند الدين العام على النحو التالي 
و بشكل عام أي دين متداول الدين الثابت ه. ) قصير األجل (نسبة الدين الثابت إلى الدين الجاري 

على سبيل المثال ، كان . شهر) 12(فhي السhوق أي مسhتحق الدفع أو معاد تسعيره لمدة تزيد عن        
. 1998 بحلول عام %65 إلhى  1990 فhي عhام   %50لhدى كhندا توجhه إلhى رفhع هhذه النسhبة مhن            

 . الطويل األمد والسبب في التحرك نحو نسبة أعلى للدين الثابت هو تثبيت تكاليف خدمة الدين 
إن الفوائد المتحققة من زيادة نسبة الدين قصير األجل إلى   . متوسXط مهلXة الدفXع إلى االستحقاق         

فكلما زادت مدة االستحقاق . الديhن الثابhت تhتأتى مhن ثبات التكلفة التي يحققها الدين طويل األمد        
وعلى مدير الدين أن يجد . التكلفة  ولكن الثبات الزائد قد يحمل معه زيادة في         . كلما ازداد الثبات    

طhريقة لتقيhيم المقايضhة مhا بيhن التكلفة والثبات ، آخذا بعين االعتبار المخاطر المتزايدة المرافقة                    
 . لالقتراض في النهاية القصيرة لمنحنى المردود 

 من الممكن للحكومة أن تتبنى سياسة الحفاظ على سوق مالي محلي للدين :الحاجة إلى مؤشرات 
وإذا كانhhت الحكومhhة هhhي المقhhترض األكhhبر الوحhhيد ، فعلhhيها أن تhhأخذ بعيhhن    . يعمhhل بشhhكل فعhhال  

االعتhبار مhا إذا كانhت قhد أصhدرت أوراق مالhية كافhية ضhمن تواريخ استحقاق متنوعة للمحافظة             
 . على فاعلية عمل سوق الدين 

 وجد هنالك سوق عملة محلي حتى وان. نسبة الدين بالعملة األجنبية إلى الدين بالعملة المحلية    
(تخفيض التكلفة ) 1(لديون الدولة ، إال أن هنالك سببان رئيسان لالقتراض بالعملة األجنبية وهما

ولكن . الحفhاظ علhى إحتياطhي مhن العمhالت األجنبhية كجhزء مhن سياسhات سعر التبادل للدولة                    ) 2
 توزن مع المنافع المتأتية من   االقhتراض بhالعمالت األجنبhية ترافقه مخاطر العملة والتي يجب أن           

 . الدين بالعملة األجنبية 
 ومhن الممكhن أن تصhدر الحكومhات أيضhا ديhن يختلف          . نسXبة الديXن اإلسXمي إلXى الديXن الفعلXي             

االقتصاديون يسمونها (باخhتالف التضhخم ، ونسhبة الفhائدة علhى مhثل هhذا الدين هي نسبة أساسية          
ومع مثل هذا الدين ، فان الحكومة هي التي تتحمل    . لتضخم  مضافا إليها تسوية ل   ) النسبة الواقعية 

وإذا ما كانت الحكومة تؤمن بأن سياسة تخفيض  . المخاطhر المhرافقة للتضhخم ولhيس المقرضhين           
وقhhد .  التضhhخم سhhتكون فعالhhة ، فhhان مhhثل تلhhك السياسhhة االسhhتثمارية ربمhhا كانhhت أقhhل تكلفhhة علhhيها 

 من أجل توفير مؤشرات أساسية لتوقعات التضخم      أصدرت الحكومات أيضا فهرس تضخم الدين     
 . 

يتضhhhمن تنفhhhيذ بhhhرنامج الديhhhن تطويhhhر خطhhhة تشhhhغيلية تhhhتفق مhhhع أهدافhhhه    . الخطXXXة التشXXXغيلية 
وهhذه الخطhة تتضhمن إجhراءات لبhيع األوراق المالhية المhتعلقة بالدين ، وتطوير             . واسhتراتيجياته   

اقبة لجمع وقياس والتقرير بشأن معامالت العالقhات بين المقرضين والمكتتبين ، ووضع نظام مر  
 . الدين ومستوياتها والمخاطر المرافقة لها 



 
 : إن بعض الخطوات المتضمنة في برنامج الدين تشمل ما يلي 

إن معظم الحكومات تستخدم  تجار،     .  اختXيار الXتجار الرئيسXيين سXواء كانوا محليين أو أجانب             
وفقhhا لمواقعهhhم ، جنسhhياتهم، والمواصhhفات  ( تhhيار الhhتجار واخ. وسhhطاء ، ومكتتبيhhن لبhhيع ديونهhhم  

والحد األعلى ألسهم السندات سوف يعتمد على المعيار الذي يتالئم مع استراتيجية الدين ) األخرى
 . 

 ) . من خالل المزاد أو وسائل أخرى ( تصميم عملية مالئمة إلصدار الدين 
وال بد من تصميم العملية . لمزاد أو بشكل مباشريوزع الدين في العادة بين التجار إما من خالل ا         

وهذا يعني بأن األسواق يجب أن تكون شفافة ، نظامية ، ذات سيولة كافية      . لضمان أمانة السوق    
 . ، وفعالة 

 إن وضhع الhثقة فhي المصhدر ، سواء فيما     .تطويXر بXرنامج للحفXاظ علXى عالقXات مXع المودعيXن            
وعلى الرغم من . ة أو شفافيتها كمصدر للدين هو أمر هام جدا يتعلق باالستقرار االقتصادي للدول

وضمن هذا السياق ، فان  . السيادة التي تتمتع بها الدول ، إال أنها ال تزال تعتمد على ثقة العمالء               
. العمhالء ال يحhبون المفاجhئات ، وهم يتوقعون من الحكومات أن تتصرف بطبيعة منفتحة وثابتة               

البرنامج الذي يوفر الثقة والشفافية يتطلب مشاورات منتظمة مع العمالء          كمhا أن المحافظhة علhى        
 . بشأن العملية ، واإلفصاح ، وجدول اإلصدار ، الخ
لقhhد تمhhت مناقشhhة هhhذا الموضhhوع فhhي الجhhزء  . تطويXXر بXXرنامج لXXتحديد وإدارة مخاطXXر العملXXيات  

   . المتعلق بتقييم المخاطر
إن العنصر الرئيسي في الرقابة هو تخفيض . ة المالية تطويXر إجXراءات للحفXاظ علXى االسXتقام        

المخاطhر المhرافقة للغhش ، وهدر األموال ، ومخالفة القواعد المالية ،وفقدان األصول أو األموال      
 . العامة 

 



 ع=ند ه=ذه ال=نقطة يتعين على األجهزة العليا للرقابة أن تطور          .تطوي#ر أه#داف وإج#راءات رقاب#ية         
وتشتمل .  اإلج=راءات الرقاب=ية لم=راجعة األنظمة المتعلقة بكل نشاط من األنشطة المذكورة أعاله      

تدعم اإلج=راءات الرقاب=ية عل=ى فح=ص لل=تقارير اليوم=ية لعمليات الدين والتأكيد على أن األنشطة           
 . أهداف الدين واستراتيجياته 

 حالة من األرجنتين : أعمال رقابة الدين العام من قبل األجهزة العليا للرقابة  : 7الشكل 
  -:   يمارس الجهاز األعلى للرقابة األرجنتيني الرقابة على نواحي الدين العام التالية 

  التدقيق المالي على سندات الدين العام. 1
األعل=ى لل=رقابة األرجنتين=ي بتنف=يذ أعم=ال رقاب=ية عل=ى مجموع=ة معي=نة م=ن الس=ندات الحكوم=ية، وتش=تمل تل=ك األعمال على               يق=وم الجه=از     

إج==راء فحوص==ات لع==ائدات ال==نقد ، القواني==ن واألنظم==ة ال==نافذة ، س==جالت الحس==ابات ، ج==داول التس==ديد الزمن==ية ل==رأس الم==ال والفوائ==د ،           
ذا ال==نوع م==ن األعم==ال الرقاب==ية يرك==ز عل==ى المحاس==بة وأنظم==ة ال==رقابة الداخل==ية ف==ي وزارة االقتص==اد    وه==. والعم==والت للوس==طاء الماليي==ن 

 . واألشغال العامة 
 

.   وكج=زء م=ن ال=رقابة عل=ى الدي=ن العام ، فقد قام الجهاز األعلى للرقابة بوضع نسب مختلفة لتقييم المخاطر الناتجة عن حوادث خارجية           
. ودوائ=ر الحسابات الدولية ضمن وزارة االقتصاد واألشغال العامة بتوفير المعلومات الالزمة الحتساب النسب     وتق=وم الم=نظمات الدول=ية       

ويس=تخدم الجهاز األعلى للرقابة األرجنتيني  النسب بشكل مكثف وذلك بهدف قياس مقدرة الموازنة الحكومية على خدمة الدين مثل قياس     
ل=ي ، نس=بة الدي=ن إلى إحتياطي البنك المركزي ، ونسبة الدين إلى إيرادات التصدير، و نسبة دفعات    نس=بة الدي=ن إل=ى ال=ناتج المحل=ي اإلجما        

ويمكن مقارنة نسب . وه=ذه النس=ب يمكن احتسابها سنويا لمراقبة تطور قدرة الحكومة على تسديد ديونها         . الف=ائدة إل=ى إي=رادات التص=دير         
 . م إلى منطقة أمريكا الالتينية ، مثل المكسيك ، والبرازيل ، وتشيلي األرجنتين مع تلك الخاصة بدول أخرى والتي تنض

  .التدقيق على دفعات الفائدة .2
  يق=وم الجه=از األعلى للرقابة األرجنتيني بتنفيذ أعمال رقابية موسعة لدفعات الفائدة باستخدام البيانات الممولة من قبل دائرة إدارة الدين ،    

وتركز المهمة األساسية . دائ=رة الحس=ابات العام=ة ، ودائ=رة التفاوض بشأن القروض،  ودائرة الموازنة الوطنية            إدارة المحاس=بة العام=ة ،       
وت=تم الم=راجعات للوث==ائق الت=ي توف=ر أدل=ة بش==أن      . لل=رقابة عل=ى اإلدارة التنف=يذية لخدم==ات الدي=ون والعم=والت واألنظم=ة الرقاب==ية الم=رافقة        

 . مخصصات الموازنة والدفعات 
 . الجهاز األعلى للرقابة األرجنتيني هو أيضا مسؤول عن الجوانب التالية للتقرير واالتصال بشأن الدين العام و
 تقارير الرقابة المالية المقدمة إلى المؤسسات المالية الدولية  .1

ك==ي ، الجه==از األعل==ى لل==رقابة ف==ي األرجنتي==ن يراق==ب الق==روض المقدم==ة م==ن الب==نك الدول==ي ، ب==نك التنم==ية األمري        
وكل برنامج يتم تمويله بواسطة تلك القروض يقوم     . وال=برنامج اإلنمائ=ي لألم=م الم=تحدة للمؤسسات في تلك الدولة           

 . الجهاز األعلى للرقابة بإصدار تقرير نهائي بشأنه 
 . تقارير رقابة األداء المقدمة إلى المؤسسات المالية الدولية  .2

ين بمراقبة مدى تحقيق الغايات، ومراقبة البرامج والمشروعات الممولة  يق=وم الجهاز األعلى للرقابة في األرجنت        
و ي==تم تقي==يم الفج==وات   . واقتص==ادها  م==ن ق==بل المؤسس==ات المال==ية الدول==ية ف==يما ي==تعلق بم==دى كفاءته==ا وفعالي==تها         

  .واالختالفات بين النتائج الحقيقية والمخططة من قبل الجهاز األعلى للرقابة أيضا  
 

 7تابع الشكل 
 تقرير مراقبة تطور الدين العام . 3
.  كانون أول من كل عام 31 حزيران وحتى 30يق=وم الجه=از األعل=ى لل=رقابة بمراق=بة مخ=زون الدي=ن الع=ام الوطن=ي، وذلك اعتبارا من                   

تي حصل عليها من ويحص=ل الجه=از األعل=ى لل=رقابة عل=ى معلوم=ات الدي=ن م=ن وزارة االقتص=اد واألش=غال العام=ة ويقارنه=ا م=ع بياناته ال                         
 .خالل فحص اتفاقيات القرض والموارد األخرى 

: ويتم تحليل سندات الدين والتقرير بشأنها على النحو التالي . والن=تائج الت=ي ي=تم الحص=ول عليها تحدد أرقام سندات الدين العام لكل تاريخ       
الدي==ن ) 3(لت==ي ي==تم الحص==ول عل==يها م==ن الهي==ئات الم==تعددة الق==روض ا) 2(الس==ندات الحكوم==ية الص==ادرة ب==العمالت المحل==ية والعالم==ية ) 1(

 . الثنائي والتجاري ونادي باريس 
والتقي=يمات األخ=رى الم=نفذة من قبل الجهاز األعلى للرقابة األرجنتيني تتضمن سعر التبادل ، وتأثيرات أسعار الفائدة على استحقاق الدين       

 . الت وطبيعة سعر الفائدة ، استحقاق الدين ، وتصنيف سندات الدين وفقا للعم
 

 المعلومات واالتصاالت 
  م=ن اج=ل إحراز أهداف الدين العام ، يحتاج صانعو السياسة إلى االعتماد على نظام المعلومات         

ويكون من السهل الحصول على . الذي يلتقط وينشر معلومات الدين العام المعقولة وذات العالقة 
 : العام إذا ما توفرت الظروف التالية معلومات معقولة وذات عالقة بالدين 

وج=ود نظ=ام موحد للحسابات الحكومية يتم استخدامه بشكل مستمر في الموازنة ، النقد ،              -
 . وعمليات الدين العام 



وج=ود ق=اعدة ب=يانات م=تكاملة توف=ر ب=يانات م=توافقة بش=أن ال=نقد ، الموازنة ، الدين العام،                        -
 . ل الوحدات التشغيلية وتسهل انسياب المعلومات بين وفي داخ

وجود هيئة لوضع المعايير المحاسبية تضع إطار عمل محاسبي موحد ، وتحدد متطلبات  -
 .وشكل التقرير 

 . وجود فريق تنسيق داخل الهيئة يدير أنظمة المعلومات بأسلوب تكاملي وإيجابي  -
. األساس النقدي وبالنس=بة لمع=امالت الدي=ن الع=ام ، فان=ه يفض=ل اس=تخدام أس=اس االس=تحقاق عل=ى                

والحكوم=ات الت=ي تس=جل المع==امالت باس=تخدام األس=اس ال=نقدي ، ق==د تغف=ل ع=ن ال=تزاماتها لبائع==ي          
. والتي تعتبر في العادة التزاما أساسيا . البضائع والخدمات التي تم تسلمها ولم يتم دفع قيمتها بعد         

وض وفقا لألساس النقدي ،     وكذل=ك ف=ان الحكومات التي تقوم بتشغيل برامج كفاالت الديون والقر           
ومن الممكن أن يؤدي هذا . قد تدرك التزاماتها عندما تقدم المطالبات وليس عندما يحدث اإللتزام 

األسلوب المحاسبي إلى اإلقالل من قيمة الدين العام ، وإلى إنتاج حوافز تشجيعية مشوهة لمدراء       
  في منع المخالفات وحماية األصول    وتساعد تقارير الدين العام التي تصدر في حينها       . القروض  

وألن عمل=يات الدي=ن الع=ام ترت=بط بمبالغ كبيرة من النقد ، فان المعلومات التي تصدر في الوقت        . 
المناس=ب بش=أن الع=ائدات ال=نقدية والدفع=ات المرت=بطة بمعامالت الدين العام ، من الممكن أن تثبط        

 . مرتكبي الغش 
 حالة كندا: رير بشأن عمليات ديونها كيف تعد الحكومة التقا: 8الشكل 

وهو ) . يطلق عليه حاليا تقرير إدارة الدين (  ، ووزارة المال=ية للحكوم=ة الك=ندية تقوم بإنتاج تقرير بشأن عمليات الدين     1991  م=نذ ع=ام     
ر إدارة الدي==ن الحكوم==ي، و يت==ناول ه==ذا ال==تقري. يص==ف ويش==رح الجوان==ب المخ==تلفة ل==برامج الدي==ن للس==نة الماض==ية، وم==ن م==نظور تاريخ==ي  

وقد كان احدث تقرير ). المؤسسات الحكومية(االق=تراض ، وأنش=طة إدارة ال=نقد، ويوف=ر المعلوم=ات الخلف=ية بش=أن دي=ون مؤسس=ات ال=تاج                     
لى سبيل ع. ص=در، هو التقرير األكثر تطلعا إلى تزويد العمالء بمعلومات أفضل بشأن استراتيجيات الدين الحكومي واإلهتمامات الحالية      

الم=ثال ، فق=د أش=ار ال=تقرير إل=ى أن=ه مع انخفاض العجز وتضائل الزيادة في اقتراض السوق ، فقد اتجهت الحكومة حاليا الى التركيز على           
  نبذة حول استراتيجية إدارة الدين العام الفدرالية الحالية، وحالة برامج 1997وقد تضمن تقرير عام     . الحف=اظ عل=ى فعال=ية وسيولة السوق         

وق=د ض=م التقرير األجزاء   . 1997-1996، وم=راجعة لعمل=يات الدي=ن الفدرال=ي لع=ام        1997 تش=رين ثان=ي      30الدي=ن الفدرال=ي اعت=بارا م=ن         
 . التالية 

 . بيئة إدارة الدين الفدرالي ، بما في ذلك حجم وهيكلة الدين ، والبيئة المالية الحالية  -
 . ومدراء الدين الفدرالي نبذة حول استراتيجية الدين الفدرالي الحالي،  -
 . قضايا إدارة الدين الحالي والمبادرات التي تمت من اجل معالجتها  -
 . تفاصيل حول برامج الدين الفدرالي  -
 . توزيع أسهم ديون أسواق الحكومة الكندية  -
  . 1997– 1996مراجعة لعمليات الدين الحكومي بالعمالت المحلية والعمالت األجنبية في عام  -
 .  لعمليات الدين الفدرالي ودين المؤسسات 1997-1996حصائي لعام ملخص إ -

 المتابعة 
وعليه، فإن .   إن ش=كل وعم=ل أي م=نظمة ه=و ف=ي الواق=ع غ=ير محص=ن ض=د الحاجة إلى التغيير               

األس=اليب المالئم=ة لمتابعة التغيير يجب أن تكون متوفرة لمساعدة صانعي القرارات على معرفة              
ومن الممكن أن . على البيئة واالستجابة بشكل سريع وفعال لتلك التغيرات       التغ=يرات الت=ي تط=رأ       

تتض=من عمل=ية م=تابعة أنظم=ة الرقابة الداخلية على الدين العام استخدام وسائل اتصاالت أطراف                  
خارجيي=ن م=ثل تقاري=ر العم=الء الخارجيي=ن بم=ا في ذلك الجهات الدائنة، مثل المنظمات ووكاالت                  

 . مة ، والهيئات الدولية تقييم القروض العا
وم=ن الممك=ن أن ت=نفذ الم==تابعة خ=الل عمل=يات الدي==ن الع=ام المس=تمرة العادي==ة ،وم=ن خ=الل أعم==ال          

ويعتمد مدراء الدين في العادة على التقارير الدورية واإلستيضاحات التي تأتي           . رقاب=ية منفص=لة     
والمتابعة المستمرة .  متوقعة من داخل وخارج العمالء للوقوف على أي اتجاهات أو تغيرات غير

يج=ب أن تؤس=س م=ن خ=الل ال=زيارات الدوري=ة للموق=ع ، وإج=راء الفحوصات لتحديد ما إذا كانت                
كم=ا أن م=راجعة ال=تقارير بي=ن وق=ت وآخ=ر يمك=ن ادارة الدي=ن العل=يا طلب                . اإلج=راءات ق=د نف=ذت       

 .تقارير منفصلة بشأن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
 ت الرقابة أهداف وإجراءا



:   يع=رض هذا الجزء األهداف الرقابية المقترحة لكل عنصر من العناصر الرقابية الخمسة وهي       
.  بي=ئة المراق=بة ، وتقي=يم المخاط=ر ، وأنش=طة المراق=بة ، والمعلوم=ات واالتصاالت ، والمتابعة                      –

 : هذا الجزء وتستخدم المصادر التالية للمعلومات في تنفيذ اإلجراءات الرقابية المدرجة في
 .  الخبرات الرقابية السابقة -1
 .  نتائج المقابالت مع مسؤولي اإلدارة العليا للدين -2
 .  معلومات شخصية عن كبار مدراء الدين العام -3
 .  الهياكل التنظيمية -4
 .  أدلة اإلجراءات -5
 .  األنظمة والقوانين المتعلقة بإصدار الدين العام والتقرير بشأنه -6
 .  تقارير اإلدارة -7
 .  تقارير الرقابة الداخلية -8
 .  وقائع االجتماعات -9

 بيئة المراقبة
 :   كما نوقش في السابق ، فإن عناصر بيئة المراقبة من الممكن تصنيفها على النحو التالي

جت وقد أدر. الهيكل التنظيمي ) ج(سياس=ات الم=وارد البش=رية    ) ب(الق=يم األخالق=ية واألمان=ة       ) أ(
 -:أهداف وإجراءات المراقبة لتلك العناصر على النحو التالي 

 االستقامة والقيم األخالقية 
 .  تحديد ما إذا كان دستور األخالقيات متوفر وكيف ينفذ  :1الهدف 

 يتعين على األجهزة العليا للرقابة أن تحصل على دليل شفوي وتوثيقي لإلجابة على :اإلجراءات 
 : األسئلة التالية 

  ه=ل قام=ت اإلدارة بص=ياغة دس=تور أخالقيات مكتوب قابل للتطبيق من قبل اإلدارة والموظفين        -
 ليكون بمثابة دليل لتصرفات وسلوك اإلدارة والموظفين ؟ 

   هل يغطي دستور األخالقيات، تنازع المصالح أو المعايير المتوقعة للسلوك ؟ -
 إدارة الدين ؟   هل تم تعميم الدستور على جميع جوانب وحدة -

 هل يقوم الموظفون باالطالع عليه بشكل دوري ؟  -
   هل تم إرشاد الموظفين  لما يجب أن يقوموا بعمله عندما يواجهون تصرفات غير سليمة ؟ -
 ه=ل يوج=د ه=نالك سياس=ات مك=توبة لتنظ=يم تع=امل اإلدارة مع الموظفين ، العمالء ، المقرضين،                -

 وشركات التأمين ؟ 
 د هنالك سياسة مكتوبة فيما يتعلق بعقد الصفقات مع األطراف ذات العالقة ؟   هل يوج- 
   هل يوجد هنالك سياسة مكتوبة فيما يتعلق بالمنح والهدايا التي من الممكن قبولها ؟ -
  ه=ل يوج=د ه=نالك سياسة مكتوبة فيما يتعلق بالتصريح عن المنافع المالية وخارج نطاق الفوائد           -

 من قبل كبار موظفي الدين العام؟ ) ي ذلك الضمانة ، دفعات العموالت ، القيادة بما ف( المالية 
 ه=ل ي=تم تنف=يذ فحوص=ات مس=تقلة  للكش=ف ع=ن العالق=ات بي=ن الملك=يات ، والقيادات المشتركة ،                    -

 واألسر قبل أن تقدم الطلبات والمعامالت الرئيسية للدين العام ؟ 
 

 . إزاء الرقابة الداخلية  تحديد اتجاهات مدراء الدين :2الهدف
  يتعي=ن عل=ى األجه=زة العل=يا لل=رقابة أن ت=تفحص الوث=ائق لإلجابة على االستفسارات              :اإلج#راءات 

  -:التالية 
 . هل تشجع اإلدارة على تنفيذ تقييمات مستقلة لبيئة المراقبة وأنظمة الرقابة الداخلية ؟ -
 لرد عليها على مستوى المجلس ؟ هل يتم مراجعة مراسالت إدارة المدققين وهل يتم ا-
 هل تشجع اإلدارة العليا على تقديم تقارير رقابة داخلية بشأن أنظمة المراقبة ؟ -
 هل توجد لجنة رقابية لمتابعة أعمال الرقابة الخارجية والداخلية ؟ -

 هل تتعامل اإلدارة بشكل فعال مع مخالفات دستور األخالقيات والقانون ؟  -



 عن اإلجراءات التأديبية المنفذة نتيجة للمخالفات في جميع أقسام الهيئة ؟ هل يتم اإلعالن -
 هل تتجاوز اإلدارة اإلجراءات العادية ، والتعليمات ، وأنظمة الرقابة الداخلية ؟ وهل يتم توثيق -

 مثل تلك التجاوزات أو التحقيق بشأنها ؟ 
عمال الرقابة الداخلية ؟ وهل تتحقق مما هل توفر اإلدارة الموارد المالئمة لمستويات معينة من أ-

 إذا كانت وظيفة الرقابة الداخلية بحجم ونوعية واستقالل مالئم ؟  
 
 
 
 
 
 
 سياسات الموارد البشرية  ) ب

 اتخ===اذ الق===رار بش===أن سياس===ات وممارس===ات تعيي===ن م===دراء الدي===ن ، واإلق===تطاعات و   :1اله###دف 
 . والتعويضات 

يا للرقابة أن تتفحص الوثائق التي تجيب على االستفسارات التالية  على األجهزة العل:اإلجراءات 
:-  
( هل يتم اإلعالن بشكل واسع عن الوظائف العليا الشاغرة ضمن مجموعة من األفراد المؤهلين -

 ؟ ) داخليا أو خارجيا 
وبية هل تتصف إجراءات الترقية والتعيين بالشفافية، وهل تعتمد على معايير مالئمة لمنع المحس-

 والمحاباة في التوظيف ؟ 
من قبل هيئة مسؤولة أو مجلس تعويضات بشأن التعويضات         ( ه=ل ي=تم إج=راء م=راجعة مس=تقلة           -

 ؟ ) بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة 
 هل يتم تضمين عوامل أخرى غير تحقيق أهداف األداء قصيرة األمد في تقييمات األداء؟ -
 ية ومعايير االستقامة في تقييمات األداء ؟ هل يتم تضمين المعايير األخالق-
من قبل هيئة رقابة داخلية ، هيئة رقابة خارجية ، أو مجلس   ( ه=ل يوج=د ه=نالك مراجعة مستقلة         -

 رقابي لعمل وكفاءة كبارالموظفين ؟ 
ه=ل يوج=د ه=نالك وص=ف للوظ=ائف ؟ وان توف=ر ذل=ك ه=ل يش=تمل الوص=ف على مراجعة مالئمة              -

  ذات العالقة ؟ للمسؤوليات الرقابية
 .  هل تناط الوظائف التنفيذية بالمستويات اإلدارية المالئمة -
 هل السلطات المفوضة مالئمة ؟ -

  اتخاذ القرار بشأن تعيين مدراء الدين والممارسات والسياسات التدريبية ؟   :2الهدف 
مراقبة وفحص  يتعي=ن عل=ى األجه=زة العل=يا لل=رقابة الحص=ول عل=ى دل=يل م=ن خالل                 :اإلج#راءات   

  -:الوثائق لإلجابة على األسئلة التالية 
هل يوجد هنالك سياسات توظيف مكتوبة ؟ وهل يتم اختيار الموظفين المدربين ممن تتوفر لديهم -

المعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة الشاغرة والذين يمتلكون المهارات مالئمة في إجراء المقابالت 
  المتقدمين للوظائف الشاغرة ؟للقيام بمهمة مقابلة واختيار

   هل يوجد هنالك إجراءات مالئمة لفحص خبرات المرشحين ومؤهالتهم ومرجعياتهم ؟ -
   هل تتطلب سياسات التوظيف إجراء تحريات بشأن السجل الجنائي للمتقدمين للوظيفة ؟ -
في خطي و   ه=ل ي=تم إع=الم الموظفي=ن الج=دد بمه=امهم وب=توقعات اإلدارة م=ن خالل وصف وظي         -

 مفصل يتم تحديثه باستمرار خالل فترة عملهم ؟ 
  ه=ل ي=تم إج=راء م=راجعة من=تظمة ألداء جم=يع الموظفي=ن م=ن خ=الل خ=ط إداري مالئم وهل يتم                           -

 متابعته تلك المراجعة من قبل اإلدارة العليا ؟ 



لموظفين،   ه=ل تش=مل م=راجعات األداء م=راجعة م=دى تلب=ية االحتياجات التدريبية والتطويرية ل                   -
 وكذلك المتطلبات التطويرية والتنموية المستقبلية ؟ 

   هل يوجد هنالك إجراءات وقائية وتأديبية مالئمة بشأن األداء غير الفعال ؟ -
  ه=ل يوجد هنالك إجراءات تأديبية مالئمة بخصوص انتهاك دستور األخالقيات للمنظمة أو أية                 -

  ؟ تصرفات أخرى غير مقبولة من قبل الموظفين
 الهيكل التنظيمي ) ج

 .  تحديد الهيكل التنظيمي إلدارة الدين :الهدف 
يتعي=ن عل=ى األجه=زة العليا للرقابة أن تحصل على األدلة من خالل مراقبة وفحص         : اإلج=راءات   

 : الوثائق لإلجابة على األسئلة التالية 
جد لها خطوط تقرير إداري=ة تنظيم=ية مح=ددة بش=كل واضح ؟ وهل يو    /  ه=ل يوج=د ه=نالك ه=يكلة       -

 واضحة تشمل جميع وظائف وموظفي الهيئة ؟ 
   هل تحدد مسؤوليات موظفي الدين العام بشكل واضح ؟ وبشكل خطي ؟ -
من حيث ، المدة ، التعويض ، الشروط  (  ه=ل تعت=بر عق=ود توظ=يف موظف=ي الدين العام معقولة       -

 ؟ .) الخ 
على سبيل المثال ،  ( ه=يكلة اإلدارة العليا        ه=ل ي=تم اج=راء فحوص=ات وموازن=ات مالئم=ة ض=من               -

م=دراء غ=ير تنفيذيي=ن ، لج=ان رقاب=ية ، فصل بين مهام الرئيس والمسؤول التنفيذي، وإشراف من                
 قبل سلطة مالئمة ؟ 

مستوى مالئم من الخبرات والتجارب في بعض الجوانب مثل ) نظ=يره (  ه=ل يوج=د للمجل=س أو      -
 ).  مة المعلومات االقتصاد ، المال ، المحاسبة وأنظ

 المحاسبية ؟ /   هل توجد أدلة حديثة تغطي إجراءات الدين العام التشغيلية والمالية-
 أنظمة إدارة الدين المستندة إلى الحاسوب . د

  تقييم األنظمة العامة لنظام معلومات الدين باستخدام الحاسوب :1الهدف 
 تحصل على الدليل لإلجابة على األسئلة التالية  يتعين على األجهزة العليا للرقابة أن  :اإلجراءات  

:- 
  ه=ل يدار نظام معلومات الدين باستخدام الحاسوب من قبل شخص ذو كفاءة عالية والذي يقدم               - 

التقارير إلى المسؤولين اإلدارة العليا في كل من وزارة المالية ، والبنك المركزي،  أو االثنين معا 
 ؟ 
م=ن تش=غيل الحواسيب واستخدام البرامج التي تحتوي على بيانات        ه=ل يم=نع مص=ممو ال=برامج           -

 دين حقيقية ؟ 
  هل يتم فحص وحماية برامج وبيانات الدين فقط من قبل أفراد مرخصين من قبل جهة مسؤولة -

 ؟ 
  هل للجهة المسؤولة عن برامج وبيانات الدين صالحية الدخول إلى الحاسوب لتشغيل البرامج                -

 ت الدين ؟ أو تغيير بيانا
  هل يتم تحديد كلمات السر بشكل رسمي، وهل يتم تغييرها بشكل روتيني وحمايتها من استخدام -

 الناس غير المرخصين ؟ 
  هل يوجد هنالك رموز تشفيرية طرفية لمنع الدخول غير المرخص على خطوط االتصال ؟  -
موظفي=ن المرخص=ين ونطاق     ه=ل ي=تم م=راجعة والمحافظ=ة عل=ى القوائ=م الت=ي تتض=من أس=ماء ال               -

 صالحياتهم ؟ 
   هل يتم شطب المطبوعات الحساسة بشكل عادي قبل التخلص منها  ؟ -
  ه=ل ي=تم مح=و ب=يانات الدي=ن المس=جلة على ديسكات أوأشرطة ممغنطة بشكل كامل عندما تزال                 -

 عناوين الملفات المتعلقة بها من دليل الملفات ؟ 
 يرية للمحافظة على سرية بيانات الدين ؟   هل يتم استخدام الرموز التشف-



  ه==ل ي==تم وض==ع عالم==ات وأرق==ام تحدي==د ألجه==زة الحاس==وب الم==تعلقة بالدي==ن الع==ام وي==تم ربطه==ا    -
 بموظفين معينين ؟ هل يتم إجراء تسويات بين السجالت المالية وحسابات المخزون ؟ 

عمليات تغيير بيانات الدين    ه=ل ي=تم فح=ص ال=تعديالت الت=ي تط=رأ على البرامج للتحقق من أن                    -
 العام قد تمت بشكل صحيح ؟ 

 
  تقييم الرقابة على استخدام أنظمة معلومات الدين باستخدام الحاسوب ؟  :2الهدف 

يتعين على األجهزة العليا للرقابة أن تحصل على األدلة لإلجابة على األسئلة التالية         : االجراءات  
:-  
ض القواع=د م==ثل فحوص=ات اإلدخ=ال لم==راجعة م=دى دق==ة       ه=ل اش=تمل نظ==ام الحاس=وب عل=ى بع==    -

 معلومات الدين التي تم إدخالها إلى الحاسوب ؟ 
  ه=ل ي=تم إع=الم مس=ؤولي الدي=ن بش=كل س=ريع ع=ن األخطاء التي قد تحدث في معالجة معامالت                   -

 الدين ؟ 
ولمنع أي   ه=ل ي=تم اس=تخدام أنظم=ة ض=بط الملف=ات لل=تأكد م=ن أن=ه ق=د تم تحديث معلومات الدين                  -

 تدمير غير متعمد للملفات ؟ 
   هل يتم االحتفاظ بنسخ احتياطية من ملفات وبرامج ووثائق الدين ؟ -
  ه==ل ي==تم توف==ير تقاري==ر االعتراض==ات لم==دراء الدي==ن بش==كل س==ريع ؟ وه==ل ي==تم  ال==تحقق بش==أن      -

 االعتراضات ومعالجتها ؟ 
 

 تقييم المخاطر 
خطورة المتعلقة بالعمليات تكون أعظم ضمن وحدة إدارة   كم=ا نوق=ش في السابق ، فإن عوامل ال   

الدي=ن التي ال يوجد فيها فصل بين الواجبات الهامة، والتي ليس لديها موظفين مدربين ، والتي ال      
تط=بق أنظم=تها المعاي=ير الفن=ية، وإج=راءات عمله=ا غير رسمية، وتعوزها القدرة على إعادة تقييم             

واألهداف . س منتظم ،والتي ال تحتفظ بتوثيق كامل لمعامالت الديناألوراق المالية للدين على أسا
 : واإلجراءات الرقابية لمخاطر العمليات ومخاطر الغش هي على النحو التالي

 .  تحديد ما إذا كانت مؤشرات مخاطر العمليات موجودة في عمليات إدارة الدين:1الهدف 
         -: على األسئلة التالية  الحصول على األدلة الكافية لإلجابة:اإلجراءات 

المستقلة ) األوراق المالية للدين ، النقد (   ه=ل يعت=بر الموظف=ون مسؤولون عن حماية األصول           -
 عن المحاسبة ؟ 

  ه=ل الموظف=ون مس=ؤولون ع=ن محاس=بة الدي=ن الع=ام ولديهم صالحية التعامل مع النقد ، أدوات             -
 الدين ، أو حسابات البنك ؟ 

ظفون مسؤولون عن ترخيص معامالت الدين العام المستقلة عن حماية األصول ذات       ه=ل المو    -
 العالقة ؟ 

  ه=ل ي=تم فص=ل مع=امالت الدي=ن بحيث ال يستطيع موظف بمفرده تسجيل معاملة الدين العام من            -
 اصلها حتى مرحلة ترحيلها األخيرة في دفتر األستاذ المساعد ودفتر األستاذ العام ؟ 

المختصون الذين يشاركون في معامالت الدين ، والمشرفون عليهم، وفريق المعالجة   هل يتمتع -
 . ، بمستويات فنية مقارنة من الخبرة والتأهيل في مجال إدارة الدين 

  ه=ل ت=م تدري=ب ف=ريق عمل اإلدارة بشكل جيد في مجال تقييم ومحاسبة ومعالجة منتجات الدين      -
 الجديدة والمعقدة قبل استخدامها ؟ 

  ه==ل تعت==بر األنظم==ة الم==تعلقة بالحص==ول عل==ى الدي==ن الع==ام ومعالج==ته وال==تقرير بش==أنه مالئم==ة ؟    -
 وهل تتفق مع المعايير الفنية الجديده ؟ 

  ه=ل اإلج=راءات في وحدة إدارة الدين العام خطية ، مستقبلية ، ومصممة بشكل جيد  للمحافظة          -
 على مسارات رقابية مالئمة ؟ 



دة إدارة الدي=ن بالتخط=يط لتوف=ير موق=ع بديل ، موارد حاسوب ، موارد اتصال،                 ه=ل قام=ت وح=       -
 وخدمات الدعم األخرى لمجابهة حدوث طوارئ ؟ 

  ه==ل ي==تم تغط==ية مع==امالت الدي==ن بش==كل مالئ==م م==ن خ==الل اتفاق==يات رئيس==ة مص==ممة بش==كل ج==يد   -
معامالت الدين وفقا لقوانين ومدعمة بالوثائق الالزمة ،ومعدة في الوقت المناسب ؟ وهل يتم تنفيذ 

وعق=ود تقي=يدية م=ثل ره=ن األصول الحكومية ، استخدام العائدات النقدية ، واتفاقيات إعادة هيكلة                  
 للدين ؟   

   هل بمقدور موظفي إدارة الدين إجراء تقييم مستقل لجميع األوراق المالية للدين ؟ -
 ر العالية متوفرة في عمليات إدارة الدين  تحديد ما إذا كانت مؤشرات الغش أو المخاط :2الهدف 

 :  الحصول على الدليل المالئم لإلجابة على األسئلة التالية :اإلجراءات 
 هل يمتنع مسئولو الدين العام عن تزويد المدققين بالمعلومات ؟-
 هل يتم تجاهل النتائج الرقابية السابقة بشأن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية ؟ -
ك خطورة كبيرة من تجاوز اإلدارة للسياسات واإلجراءات ألغراض غير شرعية هل توجد هنال-

 بهدف الحصول على منافع شخصية أو تحسين صورة الدين العام أو حالة االلتزام ؟ 
 هل يتم إستخدام األرقام التسلسلية باستمرار في معامالت الدين العام ؟  -
 هل وجد هنالك وثائق دين مفقودة أو منسوخة ؟ -
 هل هنالك معامالت دين عام غير مفسرة أو معامالت دين تفتقر إلى غرض واضح ؟ -
 هل وجد هنالك معامالت دين عام لم يتم الموافقة عليها من قبل المسؤولين في اإلدارة العليا؟ -
ه=ل ت=م ت=بديل أوراق مال=ية للدي=ن الع=ام بق=يم أخ=رى غ=ير ق=يمة الس=وق العادية مع مستثمرين من                        -

 خاص ؟ القطاع ال
 هل يستخدم المسؤولون الحكوميون حسابات بنوك أجنبية باسم الشركة ؟ -
هل توجد هنالك أي تناقضات بين ودائع البنوك والدفعات وسجالت محاسبة الدين لم يتم تسويتها -

 بعد ؟ 
 هل وجد هنالك معامالت دين عام غير مفسرة تتضمن حسابات بنكية معلقة ؟  -

ير متوقعة أو انخفاض في السحب من أرصدة الحسابات المستخدمة في   هل وجد هنالك زيادة غ-
 معامالت الدين العام ؟ 

   هل طرأت تغييرات حديثة هامة في أنظمة أو قرارات الدين ولم يتم تنفيذها ؟ -
   هل تم تعيين  موظفين جدد لتنفيذ أنشطة رقابية دون تدريب مالئم ؟ -
 ن محوسبة دون اختبار مالئم لتلك األنظمة ؟   هل تم استخدام أنظمة معلومات دي-
  هل تم إدخال معامالت أو أوراق مالية تتعلق بالدين دون فهم لجميع آثارها على الوضع المالي -

 للحكومة والموازنة ؟  
     

      
 أنشطة المراقبة 

دين العام      كم=ا نوقش في وقت سابق ، فان أنشطة الرقابة تساعد في ضمان أن موظفي إدارة ال               
أما الحاجة إلى أنشطة رقابة فعاله فيتم تقديمها من         . يعمل=ون م=ن أجل تحقيق أهداف دين الحكومة        

خالل بيان يصدر من قبل كبار مسؤولي الدين يحددون من خالله أهداف الدين في مجاالت محددة 
التي تسعى لتحقيق و يتم دعم أنشطة المراقبة      . م=ثل سيولة الدين ، التكاليف ، وثبات خدمة الدين           

أه=داف دي=ن مح=ددة بأنش=طة رقاب=ية عام=ة تش=جع عل=ى توف=ير الص=الحيات المالئمة للمشاركة في                    
 .معامالت الدين، واستكمال تعداد ومحاسبة معامالت الدين العام، وحماية األصول

ه تقرير ما إذا كانت الحكومة قد حددت بشكل واضح أهداف الدين وسياساته وإجراءات : 1الهدف  
 . 

 :الحصول على دليل كاف لإلجابة على األسئلة التالية  : اإلجراءات



   هل يوجد لدى الحكومة خطة استراتيجية ودليل إجراءات للدين الحكومي ؟ -
  ه=ل ي=تم ترخ=يص وتنف=يذ مع=امالت الدي=ن وفق=ا لتوج=يهات إداري=ة عل=يا م=ن اجل تحقيق أهداف                          -

تزامات الحال=ية ، مع=دل استحقاق دين محدد ، خليط        مح=ددة م=ثل ض=مان س=يوله كاف=ية لتس=ديد اإلل=             
 مرغوب فيه من الدين بالعمالت األجنبية ، وسوق رأسمال محلي فعال ؟ 

 
تحديد ما إذا كانت المعامالت قد نفذت وفقا لسياسات مراقبة عامة تتعلق بتسجيل   : 2اله#دف رقم    

لدين ، وشفافية التقرير عن كف=ؤ وفع=ال لمع=امالت الدي=ن ، وحماي=ة األص=ول ، وتس=وية س=جالت ا               
 . الدين 

 -: الحصول على دليل كاف لإلجابة على األسئلة التالية :اإلجراءات 
ه=ل ي=تم تص=ميم أش=كال الدي=ن الع=ام بش=كل مالئ=م بحي=ث يتم استخدامها بشكل كفؤ لتوفير تسجيل                       -

 األص==لي ، ك==امل آلج==ال الدي==ن الع==ام بم==ا ف==ي ذل==ك ت==اريخ إج==راء معامل==ة الدي==ن الع==ام ، والم==بلغ       
والض==مانه ، وف==ترة التس==ديد ، ونس==بة الف==ائدة ، وهوي==ة المق==رض ، والعمل==ة ، وإطف==اء الج==داول          

 الرئيسية، والضامن ؟
  ه=ل ي=تم اس=تخدام اإلدخ=ال الم=نفرد لب=يانات الدي=ن م=ن أج=ل تجن=ب ازدواج=ية وعدم التوافق في                       -

 التقارير ، وكذلك تخفيض التكاليف ؟ 
يم لمعامالت الدين واألدوات مع التقارير المقدمة للعمالء الخارجيين مثل   هل يتوافق نظام الترق-

 البنك الدولي ؟ 
 هل تلبي تقارير الدين معايير اإلفصاح والشفافية الموضوعة من قبل المجتمع الدولي ؟  -

  هل يعتبر االطالع على وثائق الدين والعائدات النقدية من إصدار الدين أمرا محظورا ؟هل يتم -
 وية التأكيدات التجارية لوسطاء الدين مع سجالت محاسبة الدين العام الحكومي ؟  تس

إذا ك=ان الب=نك الدول=ي يعم=ل كوس=يط مالي سنوي للحكومة في معامالت الدين ، هل يقوم               -
 مدقق مستقل بفحص السجالت الداخلية للبنك المركزي ؟ 

 المعلومات واالتصاالت  
 مجال المعلومات واالتصاالت إلى تزويد المسؤولين الحكوميين      تهدف أنظمة الرقابة الداخلية في    

ب=تقارير الدي=ن المعقول=ة الت=ي يح=تاجون إليها من أجل تنفيذ إقتراض ، موازنة وقرارات مالية في             
 . الوقت المالئم 

تحدي=د ما إذا كان المسؤولون الحكوميون يحصلون على معلومات الدين التي يحتاجون             : اله#دف   
 ل تنفيذ مهامهم الحكومية ؟ إليها من اج

 -: الحصول على معلومات كافية من أجل اإلجابة على األسئلة التالية :اإلجراء 
 ه=ل يحص=ل موظفو الحكومة على معلومات الدين في الوقت المناسب من أجل إصدار موازنة    - 

 تتضمن خدمة معقولة للدين ؟ 
لوض==ع ال==نقدي اليوم=ي للحكوم==ة ف==ي   ه=ل يحص==ل مس==ؤولو إدارة الدي=ن عل==ى المعلوم==ات بش=أن ا   -

 الوقت المناسب من اجل إصدار دين كاف لضمان سيولة حكومية بتكلفة معقولة ؟
) (HIPCs ه==ل يوج==د ل==دى ك==بار مس==ؤولي الحكوم==ة ف==ي ال==دول الفق==يرة ذات المديون==ية العال==ية    -

جب معلوم=ات معقول=ة ومالئم=ة ع=ن الدي=ن الع=ام للحص=ول عل=ى جم=يع م=نافع تخف=يض الدي=ن بمو                        
  ؟)HIPC(مبادرة الدول الفقيرة ذات المديونية العالية 

 ه=ل تض=م تقاري=ر الدي=ن الع=ام أح=دث المعلوم=ات بش=أن القض=ايا الجدي=دة ، إع=ادة ه=يكلة الدين ،                           -
 وديون المؤسسات التي ترعاها الحكومة والمكفولة من قبل الحكومة المركزية ؟ 

محاس==بة المق==بولة ق==بوال عام==ا ل==دى الدول==ة ومعاي==ير   ه==ل ي==تم تقدي==م تقاري==ر الدي==ن وفق==ا لمعاي==ير ال-
 اإلفصاح التي يتم تبنيها من قبل المجتمع الدولي ؟ 

 



 
 المتابعة 

ي=تم م=تابعة تنف=يذ أنظم=ة ال=رقابة الداخل=ية م=ن قبل فريق رقابي محلي ، ومستشارين خارجيين من           
 . لية الممكن استدعاءهم من أجل تنفيذ مراجعات هامة ألنظمة الرقابة الداخ

 .  تقييم فعالية أنشطة المتابعة المستمرة :الهدف 
 : الحصول على معلومات مالئمة لإلجابة على األسئلة التالية :اإلجراءات 

  هل يوجد هنالك سجالت رقابة داخلية سابقة لمعامالت الدين العام ؟ إذا كان األمر كذلك فيمكن -
 . ها إذا كانت اإلجراءات التصحيحية قد اتخذت مراجعة توصيات أعمال الرقابة الداخلية وتضمين

   هل يتم رفع تقارير الرقابة الداخلية إلى كبار صانعي سياسة الدين ؟ -
  ه=ل حص=ل الموظف=ون عل=ى س=جالت رقاب=ة داخل=ية وتقاري=ر إداري=ة تق=ارن م=ا بين الموازنة و                     -

 ريف الفائدة ؟األداء الحقيقي فيما يتعلق باقتراض الدين العام ، التسديد ، ومصا
  ه=ل ي==تم إج==راء م==راجعة وتفس==ير لالخ==تالفات الهام==ة م==ا بي==ن اإلق==تراض المخط==ط واالق==تراض  -

 الحقيقي ، والتسديد، ومصاريف الفائدة وأرصدة الدين من قبل مدراء الدين ؟  
  إذا ك=ان ع=دد مع=امالت الدي=ن ص=غير والم=بالغ المش=مولة عالية هل تم توسيع إجراءات الرقابة             -
 ابعة العائدات النقدية من إقتراضات جديدة ضمن حساب الصندوق واإليصاالت النقدية ؟ لمت
  ه=ل ي=تم م=تابعة اتص=االت المقرض=ين ، المنظمي=ن ، واألط=راف الخارج=ية األخرى فيما يتعلق                      -

 بالقضايا الهامة المتعلقة بإدارة الدين ؟ 
ا ي==تم تطوي=ر وتنف==يذ أنظم==ة معلوم==ات    ه=ل ي==تم تقي==يم م=دى مالئم==ة أنش==طة ال==رقابة الحال=ية ع==ندم   -

 ومحاسبة ؟ 
  ه==ل ي==تم تحس==ين كف==اءة أنظم==ة ال==رقابة والمحاس==بة ع==ندما ي==زيد حج==م وتعق==يد مع==امالت الدي==ن       -

 ومعلومات مخزون الدين بشكل كبير ؟ 
   هل يحتاج الموظفون إلى االثبات بشأن أداء أنشطة الرقابة الداخلية الهامة ؟ -
 أن األسباب الرئيسية لشكاوى المستثمرين بشكل سريع ؟   هل يتم التحقيق بش-
 
 
 
 
 
 
 

 ملحق 
 مسرد الدين العام  

  Agreed Minute ،      يح=دد محض=ر االج=تماع الم=تفق عل=يه)Agreed Minute(   الش=روط 
العامة المتعلقة بإعادة جدولة الدين المتفق عليها بين مقرضي نادي باريس والدولة المدينة ، ويتم      

 قبل ممثلين عن الدول الدائنة والذين يتعين عليهم تقديم التوصية بشأن تلك الشروط إلى توقيعه من
ويح=دد محض=ر االج=تماع الم=تفق عل=يه م=ا ه=و الدين الذي سيعاد جدولته وألية فترة                 .   حكوم=اتهم 

إن مع=دل الف=ائدة الم=تفق عل=يه إلع=ادة جدول=ة الدي=ن يك=ون عرضة لمفاوضات تؤدي إلى                     . زمن=ية   
 . ات ثنائية بين الدولة المدينة ومقرضي نادي باريس اتفاقي

 
Debt and Debt Service Reduction (DDSR) ،       اتفاق=يات إع=ادة ه=يكلة الدي=ن بي=ن

ال=دول ذات الس=يادة واتح=اد مقرض=ي الب=نوك ال=تجارية يش=تمل عل=ى خل=يط من المشتريات ، تبادل           
ك  بس=ندات بالس==عر االس=مي ولك==ن   الق=روض البنك=ية بخص==م س=ندات دي==ن ، أو ت=بادل ق=روض الب==ن     



وف==ي معظ==م الح==االت ، ف==ان األدوات المال==ية الجدي==دة تكف==ل . بأس==عار ف==ائدة تق==ل ع==ن س==عر الس==وق 
 ، فق==د 1989وبموج==ب خط==ة ب==رادي لش==هر آذار  . بس==ندات خزي==نة الوالي==ات الم==تحدة األمريك==ية  

 . دعمت تلك الترتيبات بقروض من مقرضين رسميين 
 

Debt Sustainability ،  إن موقف الدين للدولة عندما يكون نسبة صافي القيمة الحالية للدين
إل=ى نس=بة الص=ادرات ونس=بة خدم=ة الدي=ن إل=ى نس=بة الصادرات دون المستويات المحددة من قبل             

ويتضمن .    بالمئة25 إلى 20 بالمئة ومن 250الى 200الدولة ضمن مدى يبلغ على التوالي من 
  . كفول من قبل الشعب والحكومةقياس الدين  الديون الم

 
Debt Sustainability Analysis ،  دراسة تم تنفيذها بمشاركة كل من صندوق النقد الدولي

وعلى أساس . ، وموظف=و الب=نك الدولي ، والدولة المعنية، بالتشاور مع المقرضين بموجب قرار               
  .  HIPCة تلك الدراسة ، يتم تحديد مدى أهلية الدولة للدعم من قبل مبادر

 
Enhanced Surveillance ،      م=ن م=واد االتفاق=ية ي=تابع ص=ندوق ال=نقد       بموج=ب الب=ند ال=رابع

الدولي التقدم االقتصادي للدول التي لم تعد تستخدم موارد صندوق النقد الدولي ، ولكنها مستمرة         
 تقديم نسخة   ويسمح للدول . ف=ي تلق=ي مس=اعدات الدين بموجب اتفاقيات إعادة جدولة طويلة األمد              

 . مدققة من تقارير موظفي صندوق النقد الدولي لمقرضيهم التجاريين والرسميين 
 

Export Credits  ،     ي==تم توس==يع الق==روض م==ن اج==ل تموي==ل مش==تريات معي==نة م==ن البض==ائع
وتعرف قروض التصدير الموسعة من قبل موردي البضائع بـ . والخدم=ات م=ن الدول=ة المقرضة      

تعرف قروض التصدير الموسعة من قبل بنك الموردين بقروض المشترين قروض الموردين ، و
 . 
 

Goodwill Clause ،             ت=م إدخ=ال ب=ند الش=هرة ض=من اتفاق=يات ن=ادي ب=اريس المعق=ودة ف=ي ع=ام
 12 للمديني=ن الذي=ن يحتاجون إلى إعانة تزيد عن الفترة الموحدة المعتادة التي تتراوح بين      1978

البند الموحد يوافق مقرضو نادي باريس من حيث المبدأ ولكن دون وبموجب هذا  .   شهر 18إلى  
ال=تزام عل=ى معون=ات دي=ن الحق=ة لل=دول المدي=نة التي ال تزال تلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي                

وبند الشهرة المعدل الذي أدخل . والتي تسعى إلى معونات دين مشابهة من قبل مقرضين آخرين          
 .  تعدى البند الموحد من حيث أنه قد حدد فترة التوحيد المستقبلية ، قد1983ألول مرة في عام 

 
Grant Element ،  يتم احتساب نسبة االمتيازات للقروض على أنها الفرق بين القيمة األسمية

للق=رض ومجم==وع ق==يمة دفع==ات خدم=ة الدي==ن المس==تقبلية المخص==ومة ، ويج=ب أن تج==رى م==ن ق==بل    
وكما هو متعارف . ادة كنس=بة م=ئوية للقيمة األسمية للقرض     المق=رض وي=تم التعب=ير ع=نها ف=ي الع=           

 . %10علية فإن نسبة الخصم المستخدمة هي 
 

Heavily Indebted Poor Country)  HIPC( ،     41وه=ي مجموع=ة أص=لية تتألف من 
 دوالر 695 دول=ة بلغ فيها متوسط نصيب الفرد  من الناتج القومي           32دول=ة نام=ية ، م=ن ض=منها          

، ونسبة القيمة الحالية من الدين إلى الصادرات  وصلت إلى أعلى          1993 أقل في عام     أمريكي أو 
80 ، أو نسبة القيمة الحالية للدين إلى إجمالي الناتج القومي أعلى من 1993 في عام % 220من 
وتضم المجموعة أيضا تسعة دول ممن تتلقى امتيازات إعادة جدولة  ) . 1انظر الجدول رقم  ( %

 HIPC إن قائمة . أو الت=ي هي في األصل مؤهلة إلعادة الجدولة  (  ن=ادي ب=اريس   م=ن مقرض=ي  
 وسوف تمتد لتشمل دول اكثر تواجه مواقف       HIPCاألصلية سوف تتغير في ضوء تنفيذ مبادرة        



دي=ن غ=ير ثاب=تة ، ح=تى بع=د التطب=يق الك=امل آلل=يات الح=د م=ن الدي=ن التقليدي والتي اعتمدت على                  
 .  يدعمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برامج التسوية التي

 
 
 
 

London Club ،  مصطلح يستخدم عادة لمجموعة من البنوك التجارية التي تجتمع معا لتناقش
إعادة هيكلة لمطالباتهم ضد الدولة المدينة ، وال يوجد هنالك إطار عمل تنظيمي لنادي لندن يشبه         

 . نادي باريس 
  

Moratorium Interest،          وفي . وه=ي الف=ائدة الت=ي ي=تم االتف=اق بش=أنها إلع=ادة جدولة الدين
نادي باريس، يتم التفاوض بشأن نسبة الفائدة المؤجلة باشتراك الدولة المقترضة والمقرض، وتبعا 

وفي نادي لندن ، حيث يسمح لجميع المقرضين الحصول . لذلك فهي تختلف من مقرض إلى آخر 
، ف=ان نسبة الفائدة المؤجلة تطبق بشكل متساو على جميع التزامات     عل=ى األم=وال بأس=عار مقارن=ة       

 . إعادة الجدولة بموجب اتفاقية معينة 
 

Most Favored National Clause ،        تتطل=ب االتفاق=يات المعق=ودة ف=ي ن=ادي ب=اريس أن
يحص=ل المدي=ن عل=ى مس=اعدات دي=ن من مقرضين خارج نادي باريس بشروط ليست بأفضل من                

 . يتم الحصول عليها من مقرضي نادي باريس تلك التي 
 

Naples Terms ،  تمت الموافقة على شروط تخفيض الديون للدول ذات الدخل المنخفض من
ومن الممكن أن .  ، وتم تطبيقها على أساس الحالة 1994ق=بل ن=ادي ب=اريس في شهر كانون أول           

م=ن صافي   % 56يص=ل إل=ى     ت=تلقى ال=دول تخف=يض للدي=ن الخارج=ي المس=توفي للش=روط إل=ى ح=د                   
 .  شروط القيمة الحالية 

 
Net Present Value (NPV) of Dept  ،  وه=ي مجموع التزامات خدمة الدين المستقبلية )

وكلما كان سعر الفائدة على . للدي=ن الحال=ي والمحس=وم بس=عر فائدة السوق      ) الف=ائدة ورأس الم=ال      
 الحالية للدين أقل من قيمتها االسمية مع       الق=رض أق=ل م=ن س=عر السوق ، يكون ناتج صافي القيمة             

 . االختالفات التي يعكسها عنصر المنحة 
 

Nonconsolidated Debt  ،  وهو الدين الذي يستثنى بشكل كلي أو جزئي من إعادة الجدولة
 .، والذي يجب أن يسدد بشروط قريبة من الشروط األصلية 

  
Official Creditors ،     وه=نالك جه=ات م=تعددة م=ن المقرض=ين       . وه=م مقرض=و القط=اع الع=ام

تض=م المؤسس=ات المال=ية الدول=ية م=ثل الب=نك الدولي، وبعضها ثنائي مثل مؤسسات الدول بما فيها           
 . البنوك المركزية 

 
 

Paris club ،  من قبل مقرضين 1965وهو المنتدى الذي يقوم باجراء إعادة الهيكلة منذ عام ،
دول المقرضة هو أن كل واحدة من تلك الدول لها نظام تأمين والجانب المشترك بين ال  . رسميين  

ضد تخلف المدينين عن الدفع ، ألن النوع الرئيسي من مطالبات إعادة الجدولة هو مكفول بتأمين 
وه=نالك رئ=يس للنادي وسكرتارية صغيرة يتم توفيرها من قبل           . ض=د تخل=ف المديني=ن ع=ن الدف=ع           

 . الخزينة الفرنسية 



 
Publicity Guaranteed debt ،   وه=و االلتزامات الخارجية للقطاع الخاص والمكفولة من

 . قبل الهيئة العامة 
 

Pull-back Clause ،        ه=ذا الب=ند ف=ي إتفاق=ية إع=ادة ه=يكلة الدين ينص على أن محضر الجلسة
 . يعتبر باطال والغيا ما لم يتم اتخاذ إجراءات معينة قبل مواعيد محددة 

 
Standby Arrangements ،      وه=و اتف=اق بي=ن ص=ندوق النقد الدولي والدولة العضو بأن تتم

 18-12المش=تريات بموج=ب تس=هيالت ائ=تمان تص=ل إل=ى م=بلغ م=تفق عل=يه خالل فترة محددة من            
 . شهرا 

وي=تم توف=ير موارد صندوق النقد الدولي من خالل ترتيبات جاهزة على شكل أقساط ، وتبعا لذلك            
 ف=يما ي=تعلق بسياس=ة االئ=تمان ، اق=تراض القط=اع الع=ام أو االق=تراض         ف=ان الش=روط يج=ب ان تل=بى    

 .  الحكومي ، وسياسات التجارة الخارجية ، واستخدام االعتمادات األجنبية 
 

Standstill  
وه=ي اتفاق=ية مرحل=ية بي=ن الدول=ة المدي=نة ومقرض=يها من البنوك التجارية بأن يتم بموجبها تأجيل                 

ن الديون الطويلة األجل والمتوسطة األجل ، وان يتم تدوير اإللتزامات           تس=ديد الدفعات الرئيسة م    
والهدف من ذلك هو منح المدين حد . قصيرة األجل إلى حين عقد اتفاقية بشأن إعادة تنظيم الدين    

أدن==ى م==ن ال==تمويل ال==تجاري خ==الل ف==ترة ال==تفاوض وم==نع بع==ض الب==نوك م==ن الس==حب المفاج==يء       
 . ن لتسهيالتهم على حساب اآلخري

 
 Toronto Terms ،    وه==ي ب=نود خاص==ة إلع=ادة جدول==ة ل=ـHIPC     والت==ي أص=بحت س==ارية

  . 1991 حتى شهر كانون أول 1988المفعول إعتبارا من تشرين أول 
 

Transfer Clause  ،  وهو البند الذي يلزم الحكومة المدينة بالتحويل السريع وغير المشروط
الت=ي يدف=ع ف=يها القطاع الخاص بالعملة المحلية لقاء خدمة    ب=العمالت األجنب=ية ف=ي جم=يع الح=االت          

 .  ديونه إلى نادي باريس 
  



  . الدين الخارجي: الدول الفقيرة ذات المديونية العالية : 1        الجدول 
المدي###نة للب###نك الدول###ي  

نقد الدول##ي وص##ندوق ال##
والمؤسس###ات الم###تعددة  

 )  بالمئة(األخرى 

إجمال###ي الدي###ن الخارج###ي 
1994ح###تى نهاي###ة ع###ام  

 )  بليون دوالر أمريكي(

 الدولة   

 أنغوال  8.5 1.9
 بينين 1.5 52.1
 بوليفيا 4.2 54.4
 بوركينا فاسو 1.0 84.7
 بوروندي 1.1 82.8
 الكاميرون  6.2 26.1
 جمهورية أفريقيا المركزية  0.8 73.1
 تشاد 0.7 79.3
 الكونغو 4.7 14.9
 ساحل العاج  13.9 24.3
 نيا االستوائية غي 0.2 44.9
 اثيوبيا  4.8 44.1
 غانا  4.1 65.0
 غينيا  2.9 45.3
 غينيا بيشاو  0.7 49.5
 جوانا  1.8 34.0
 هوندوراس 4.0 51.8
 كينيا  6.2 44.6
 ر .د . لو ب  2.0 26.2
 اليبيريا  1.1 38.6
 مدغشقر  3.6 44.8
 مالي  2.6 47.0
 موريتانيا  2.1 39.9
 بيقموزم 5.0 20.9
 مينمار 6.1 23.9
 نيكاراغوا 9.0 14.6
 النيجر 1.5 56.3
 نيجيريا  28.5 16.9
 رواندا  0.9 82.8
 سوتوم و برينسيب  0.2 72.3
 السنيغال  3.1 56.9
 سيراليون  0.7 45.2
 الصومال 1.9 40.0
 السودان  16.6 17.0
 تانزانيا  6.2 42.3
 توغو  1.2 55.5
 أوغندا  3.0 68.6
 فيتنام 22.2 1.0

 اليمن  5.3 22.7
 زائير 9.3 25.1
 زامبيا  4.9 40.8

        
 


