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معلومات عامة

املقدمة  أ- 

تعد إصدارات اإلرشاد، أو الدليل، هي مبادئ إرشادية غري إلزامية لدعم املدققني يف تطبيق املعايري الدولية   .1

لألجهزة العليا للرقابة يف جميع أنواع التدقيق.

إن مبادئ تدقيق القطاع العام مذكورة يف املعيار الدويل رقم )100(. فعند تدقيق الدين العام يجب عىل   .2

املدققني الرجوع إىل املبادئ العامة واملبادئ املتعلقة بعملية التدقيق يف املعيار الدويل رقم )100(.

بناء عىل هذه االعتبارات، يتوفر اآلن دليل اإلنتوساي حول تدقيق الدين العام )GUID( الذي يشمل   .3

أنواع التدقيق الثالثة - التدقيق املايل، وتدقيق األداء، وتدقيق االلتزام. و تم تسمية هذه اإلرشادات بالدليل )5250 

.)FIPP( ضمن اطار اإلصدارات املهنية لالنتوساي )GUID

الهدف  ب- 

يوفر هذا الدليل إرشاد لألجهزة العليا للرقابة يف تدقيق الدين العام، وتطبيق مبادئ التدقيق األساسية   .4

املنصوص عليها يف املعيار الدويل رقم )100( يف جميع مراحل التدقيق املايل، تدقيق األداء، وتدقيق االلتزام، وذلك من 

أجل الحصول عىل تقارير تدقيق ذات جودة ومفيدة للمامرسات السليمة يف إدارة الدين العام و الحوكمة الرشيدة.  

النطاق  ج- 

يسلط هذا الدليل الضوء عىل القضايا الخاصة بالدين العام والتي أن تؤخذ بعني االعتبار عند إجراء عمليات   .5

التدقيق.

يوفر هذا الدليل املزيد من اإلرشاد حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا باستخدام التدقيق املايل، تدقيق   .6

األداء وتدقيق االلتزام وال يحتوي عىل أي متطلبات أخرى إلجراء التدقيق.

1
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دور االجهزة العليا للرقابة  د- 

أن املبادئ االرشادية لألمم املتحدة املتعلقة بالدين الخارجي وحقوق اإلنسان تحث الدول عىل إجراء   .7

عمليات تدقيق دورية للدين العام يف إطار الشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد ويف تحديد االقرتاض املستقبيل.

عىل وجه التحديد، تنص مبادئ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( بشأن التشجيع عىل   .8

اإلقراض واالقرتاض السيادي املسؤول، من بني أمور أخرى، عىل أن “مؤسسة التدقيق يجب أن تجري عمليات تدقيق 

مستقلة وموضوعية ومهنية ويف الوقت املناسب ودورية ملحافظ وأرصدة املديونية لتقييم االلتزامات املتكبدة مؤخرا 

ً تقييامً كمياً ونوعياً. ويجب نرش نتائج عمليات التدقيق هذه لضامن الشفافية واملساءلة يف إدارة الدين. كام ينبغي 

إجراء عمليات التدقيق عىل املستوى دون الوطني” 1.

تلعب األجهزة العليا للرقابة دوراً رئيسياً يف مامرسة الرقابة الخارجية املستقلة عىل الدين العام يف الدولة ويف   .9

اإلبالغ العلني عن نتائج عمليات التدقيق الخاصة بها. ومن خالل توصياتهم قد تشجع األجهزة العليا للرقابة عىل إجراء 

تحسينات يف جوانب إدارة الدين، مبا يف ذلك ما يتعلق باالفصاح عن الدين العام، اسرتاتيجيات إدارة الدين، ومامرسات 

إدارة املخاطر.

وبوجه عام، يتمثل دور االجهزة العليا للرقابة يف تعزيز املبادئ واملامرسات السليمة يف إدارة الدين العام يف   .10

إطار سلطتها القانونية. وقد تقوم األجهزة العليا للرقابة أيًضا بتشجيع ودعم إنشاء الرقابة الداخلية الفعالة يف إدارة 

الدين العام. وبناًء عىل نوع التدقيق الذي تم إجراؤه وقد تشمل أدوار األجهزة العليا للرقابة ما ييل:

التدقيق املايل أ . 

تعزيز إسرتاتيجيات الدين العام السليمة ومامرسات إدارة املخاطر.

تشجيع اإلبالغ الكامل واملحسن وسياسات االفصاح عن البيانات املتعلقة بالدين العام.

تدقيق االداء ب . 

إبداء املالحظات حول اآلثار املالية واالقتصادية: قد تقوم األجهزة العليا للرقابة بإجراء تحليالت مستقلة، استناداً إىل 

بيانات الدين الكمية والنوعية واملعلومات املتعلقة بالدين الذي يتم االفصاح عنه ، لتعزيز إدارة الدين العام وتحسني 

فهم التأثريات الحالية واملستقبلية لاللتزامات العامة واالستدامة املالية .

الحد من التعرض املايل للحكومة من خالل تعزيز أفضل املامرسات يف سياسات إدارة الدين العام، مبا يف ذلك خاق 

مبادئ تشجيع اإلقراض واالقرتاض السيادي املسؤول ،)UNCTAD( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  1

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsddf2012misc1_en.(pdf?user=46(.
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البيانات املناسبة واستخدام املؤرشات الالزمة يف التحليل.

تشجيع الحكومات عىل الرتكيز بشكل أكرب عىل مراقبة التعرض، وإدارة املخاطر، وإنتاج ونرش معلومات مالية نوعية.

لعب دور فعال يف حامية الوضع املايل للحكومات من خالل املساعدة بالتأكد من وجود مامرسات سليمة وصلبة للدين 
العام.

تدقيق االلتزام ت . 

تعزيز مامرسات اإلدارة السليمة للدين العام من خالل إعامل اإلطار القانوين للدين العام مبا يوفر الحوكمة والرقابة 

واملساءلة الالزمة.
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الدين العام و إدارة الدين العام

ما هو الدين العام؟

هناك تعريف واسع للديون يجيب عىل األسئلة التالية: ما هي الكيانات يف دولة ما التي تتحمل الدين؟ ما   .11

هي املفاهيم أو األدوات التي تشكل الدين يف دولة ما؟

ال يضع هذا الدليل تعريف واحد أو أكرث للدين العام. وبدال من ذلك، يحدد الدليل )GUID( مختلف   .12

عنارص الدين العام التي ميكن النظر فيها، فضال عن أنواع مختلفة من الهيئات العامة التي يتعني إدراج ديونها يف 

اإلبالغ عن الدين العام. وميكن أن يشمل الدين العام ما ييل:

املطلوبات أو االلتزامات األخرى التي تتكبدها الهيئات العامة مبارشة، مثل:

- حكومة مركزية3 ، أو حكومة اتحادية، اعتامداً عىل التنظيم السيايس يف البالد.  

- الحكومات أو السلطات املحلية أو البلدية أو اإلقليمية أو غريها من الحكومات أو السلطات املحلية.  

- الرشكات واملؤسسات و املشاريع العامة اململوكة والخاضعة للرقابة.  

- الكيانات األخرى التي تعترب ذات طابع عام أو شبه عام.  

 عرّفت املبادئ التوجيهية املنقحة إلدارة الدين العام التي وضعها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل بأن إدارة الدين هي االلتزامات املالية الرئيسية التي متارس الحكومة املركزية  3

 سيطرتها عليها. وعادة تشمل هذه االلتزامات عادة الدين القابل للطرح يف السوق وغري القابل للطرح عىل حد سواء، مثل التمويل امليرس أو السيادي الذي يتم الحصول عليه من

 مصادر رسمية ثنائية ومتعددة األطراف ودين التجزئة يف بعض الحاالت. وتختلف مسألة إدراج دين القطاع العام الواسع النطاق أو استبعاده من صالحية الحكومة املركزية بشأن

.إدارة الدين من دولة إىل أخرى، تبعاً لطبيعة أطر العمل السياسية واملؤسسية

2
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املطلوبات أو االلتزامات األخرى التي تتكبدها الهيئات العامة نيابة عن الرشكات الخاصة أو الكيانات األخرى، مثل 

الدين الذي تتحمله هيئة عامة بعد عمليات اإلنقاذ أو التخلف عن السداد أو غريها من حاالت الفشل يف مؤسسة 

خاصة4.

بشكل عام، يشمل الدين العام، من بني أمور أخرى، املطلوبات املحلية واألجنبية، وغريها من االلتزامات   .13

التي تكبدتها الهيئات العامة مبارشة. وتشمل هذه األوراق املالية، والقروض املرصفية، وعقود اإليجار التموييل طويلة 

األجل، و الكفاالت، وقضايا العملة الوطنية، والعائدات من مخططات االدخار العام، والقروض املقدمة من الحكومات 

األجنبية والهيئات الدولية، ومتطلبات املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية و الذمم الدائنة5.

تقوم كل دولة باإلبالغ عن ديونها العامة بالرشوط املحددة يف صالحياته ومعايري الشفافية القانونية. وقد ال   .14

تدرج مختلف عنارص املطلوبات وااللتزامات األخرى يف القوائم املالية للدول كمطلوبات عليها، بل يتم اإلبالغ عنها يف 

الوثائق الالزمة للموافقة عىل املوازنة، ورصد السياسات وصياغتها، وغري ذلك من األغراض.

ما هي ادارة الدين العام؟

إدارة الدين العام هي عملية وضع وتنفيذ اسرتاتيجية إلدارة ديون الحكومة من أجل الحصول عىل التمويل   .15

املطلوب بأقل تكلفة ممكنة عىل املدى املتوسط والطويل ضمن درجة معقولة من املخاطر.

وفقاً لتعريف إدارة الدين العام، فإن غايات وأهداف إدارة الدين الحكومي هي:  .16

تلبية متطلبات االقرتاض من الحكومي.	 

االقرتاض بأقل تكلفة ممكنة عىل املدى املتوسط إىل املدى الطويل.	 

الحفاظ عىل درجة حصيفه من املخاطر يف محفظة الدين.	 

تحقيق أي أهداف أخرى قد تكون الحكومة قد حددتها مثل تطوير والحفاظ عىل سوق فعالة لسندات الدين 	 

الحكومية.

تقوم األجهزة العليا للرقابة بأجراء عمليات التدقيق املايل واألداء وااللتزام عىل الدين العام. حيث ان عمليات   .17

التدقيق املنفذة وإجراءات اإلبالغ تعتمد عىل الصالحيات القانونية وإجراءات إعداد التقارير املعمول بها يف الدولة. 

وتناقش األجزاء الالحقة من هذا الدليل كيف ميكن للمدققني تطبيق مبادئ التدقيق األساسية يف املعيار الدويل رقم 

)100( عىل عمليات تدقيق الدين العام.

واملستخدمني،2014  4 املجمعني  دليل  الدويل:  النقد  لصندوق  العام  القطاع  دين  إحصاءات  4 من  الفصل  العام،  القطاع  ديون  قضايا مختارة يف  الدويل،  النقد  .https://wwwصندوق 

imf.org/en/Publications/Manuals-Guides/Issues/31/12/2016/Public-Sector-Debt-Statistics-Guide-for-Compilers-and-Users-Guide-for-Compilers-and-

Users2014،24905(،الصفحة 47. وتوفر امليزانية العمومية، الفقرة 7 من دليل اإلحصاءات املالية الحكومية لصندوق النقد الدويل-. )https://www.imf.org/external/Pubs/FT/

GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf(، الصفحات 209-212، مناقشة مفصلة لاللتزامات الطارئة.

 الفصل 7، إحصاءات دين القطاع العام يف صندوق النقد الدويل: دليل املجمعني واملستخدمني، 2014؛ الفصل 7، دليل اإلحصاءات املالية الحكومية لصندوق النقد الدويل، 2014؛ وامللحق  5

.6، دليل إحصاءات الدين الخارجي لصندوق النقد الدويل للمجمعني واملستخدمني، الذي يقدم وصفاً مفصالً ومعالجة محاسبية لعنارص الدين
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تدقيق الدين العام

يقدم هذا القسم للمدققني إرشادات تكميلية حول األمور التي يجب مراعاتها عند إجراء عمليات التدقيق   .18

املايل واألداء وااللتزام عىل الدين العام. وليس املقصود منها تغطية جميع البنود الالزمة إلجراء تدقيق عىل الدين 

العام. ولالطالع عىل معايري التدقيق ذات الصلة بكل نوع من أنواع التدقيق، فيمكن الرجوع إىل املبادئ التالية 

والبيانات املتعلقة باملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة و االدلة التالية :

)املعيار الدويل رقم )200 التدقيق املايل

)املعيار الدويل رقم )300 تدقيق االداء

)املعيار الدويل رقم )400 تدقيق االلتزام

يركز التدقيق املايل عىل الدين العام عىل ما إذا كانت املعلومات املالية للكيان حول الدين العام تقدم وفقاً   .19

لإلطار املايل والتنظيمي املعمول به. وميكن إجراء عمليات التدقيق املايل عىل الدين العام بشكل منفصل أو كجزء من 

تدقيق القوائم املالية للحكومة.

يركز تدقيق االداء عىل الدين العام عىل ما إذا كان املقرتضون واملقرضني، ومدراء شؤون الدين السيادي،   .20

واألطراف األخرى ذات الصلة يؤدون مهامهم وفقاً ملبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية، وما إذا كان هناك مجال 

للتحسني.

يركز تدقيق االلتزام عىل الدين العام عىل ما إذا كانت األنشطة واملعامالت املالية لالئتامن الحكومي   .21

واملعلومات متتثل يف جميع جوانبها الهامة مع الصالحيات.

يوفر تدقيق الدين العام للهيئات الترشيعية واإلرشافية واالدارية وعامة الجمهور تقييامً مستقالً وموضوعياً   .22

إلدارة الدين الحكومي.

قد يختلف النهج املتبع يف اختيار املواضيع أو القوائم املالية، فبعض األجهزة العليا للرقابة تتّبع النهج   .23

تصاعدي من االسفل اىل االعىل، حيث يشارك املدققون يف عملية االختيار. فيام تتبع األجهزة العليا للرقابة األخرى 

3
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النهج التنازيل من االعىل اىل االسفل، حيث تختار اإلدارة موضوعات التدقيق، وال يشارك املدققون يف عملية االختيار. 

وهنالك اجهزة اخرى لديها مزيج من كال النهجني.

بعد إجراء تقييم املخاطر أو تحليل املشكلة، وأخذ يف األهمية النسبية بعني االعتبار، ميكن للمدققني اختيار   .24

مجال التدقيق/موضوع التدقيق/املستهدف من التدقيق.

من املهم أن يكون لدى األجهزة العليا للرقابة نهج عميل يف اختيار موضوعات التدقيق. حيث قد تنظر   .25

األجهزة العليا للرقابة، من بني عدة أمور ما ييل:- )أ( األهمية النسبية، مبا يف ذلك الجوانب املالية واالجتامعية 

والسياسية للموضوع، )ب( املادية، )ج( املخاطر، )د( القابلية للتدقيق، )هـ( صالحيات الجهاز االعىل للرقابة، )و( األثر، 

)ز( املصالح أو التوقعات الشعبية أو الترشيعية، )ح( مبادئ الحوكمة الرشيدة، )ط( عدم االمتثال للضوابط الداخلية أو 

عدم وجود نظام كايف ومالئم للرقابة الداخلية )ي( نتائج محددة تم التوصل اليها يف عمليات التدقيق السابقة.

بالنظر إىل التعقيد الفني لقضايا الدين السيادية، فإن املعرفة الفنية والخربة الكافية يف التدقيق داخل الجهاز   .26

األعىل للرقابة هي عوامل مهمة يف اختيار مواضيع التدقيق.

ميكن للمدققني وضع معايري وإجراءات االختيار الخاصة بهم، مبا يتامىش مع متطلبات معايري التدقيق /  .27

املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة. وتعتمد األهمية النسبية لكل معيار عىل الظروف الفريدة للموضوع الذي 

سيخضع للتدقيق.

بعد اختيار وتحديد موضوع التدقيق وأولوياته، من املهم أن يتأكد املدققون من قابليته للتدقيق قبل البدء   .28

يف التدقيق. فتقييم قابلية التدقيق هو مطلب مهم يف عملية التصميم. حيث ينظر املدققون فيام إذا كان إجراء 

التدقيق مناسباً وفعاالً من حيث التكلفة. ويتأكد املدققون أيضاً أن لديهم القدرة عىل إجراء التدقيق وأن بإمكانهم 

مراقبة عمليات الدين الفعلية والتواصل مع موظفي إدارة الدين والوصول إىل تقارير وسجالت الدين العام.

التخطيط للتدقيق  أ- 

وفًقا ملا يقتضيه املعيار الدويل رقم )100(، تشمل املبادئ املتعلقة بتخطيط التدقيق، )أ( تحديد رشوط   .29

التدقيق، )ب( الحصول عىل الفهم، )ج( إجراء تقييم للمخاطر أو تحليل املشكلة، )د( تحديد مخاطر االحتيال، )هـ( 

إعداد خطة التدقيق.
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تحديد رشوط التدقيق

يتفق املدققون أو يؤسسون فهامً مشرتكاً لرشوط االنخراط بالتدقيق مع اإلدارة، وكذلك عندما يكون االمر   .30

مناسباً مع أولئك املكلفون بالحوكمة.

عند تدقيق الدين العام، ينظر املدققني يف الصالحيات القانونية، وأعامل التدقيق السابقة املنجزة، وما هي   .31

املوارد املتاحة ألجراء التدقيق، فبعض األجهزة العليا للرقابة لديها صالحيات قانونية محددة لتدقيق الدين السيادي.

ومن العنارص الهامة لتنفيذ التدقيق عىل الدين العام هو وضع إطار مفاهيمي وتوافق/فهم واسع النطاق ملا   .32

يشكله الدين العام، ألن ذلك أمر حاسم لتحديد نطاق وأهداف تدقيق الدين العام.

يف التدقيق املايل، يفحص املدققني حسابات الدين العام والجداول الداعمة للقوائم و البيانات املالية لتحديد   .33

دقة واكتامل معلومات الدين املبلغ واملفصح عنها.

يف تدقيق األداء، يقوم املدققون بتقييم إدارة الدين العام ومدى تأثره )التعرض( واستدامته وتقييم   .34

املؤسسات واألفراد املسؤولني عن إدارة الدين العام.

يف تدقيق االلتزام، يقوم املدققون بتقييم فيام إذا كانت أنشطة الكيانات والجهات أو املكاتب املنخرطة يف   .35

إدارة الدين العام أو مكتب إدارة الدين تتوافق مع الصالحيات املخولة لهذه الكيانات أو املكاتب.

من املهم أيضا أن يكون هناك وضوح بشأن نطاق وتغطية التدقيق عىل الدين العام.  .36

تتم مناقشة رشوط التدقيق عادًة يف االجتامع املبديئ لإلبالغ عن نطاق التدقيق وهدفه ومعايريه، واالتفاق   .37

عليها مع الكيان )الجهة الخاضعة للرقابة(.

فهم الكيان )الجهة الخاضعة للرقابة( وبيئته

إن فهم الكيان/الجهة املعنية بالدين العام من حيث؛ السياق، الربامج، األنشطة والوظائف املتعلقة بالدين   .38

العام، و الظروف املحيطة بالتدقيق سوف توفر للمدقق إطار مرجعي لتطبيق الحكم املهني طوال عملية التدقيق، 

وخاصًة يف تحديد األهمية النسبية وتحليل املخاطر.

عىل املدققون أن يحصلوا عىل فهم كاٍف ملكتب إدارة الدين وبيئته، مبا يف ذلك إجراءات الرقابة الداخلية   .39

ذات الصلة بالتدقيق وذلك لوضع نهج تدقيق فعال.
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لذلك، يحدد املدققون الجوانب الهامة للبيئة التي تعمل فيها الجهة الخاضعة للرقابة )وزارة املالية، أو وكالة   .40

إدارة الدين، أو الجهات العامة األخرى املسؤولة عن إدارة الدين العام الذي يجري تدقيقه( مبا يكفي لتمكينهم من 

فهم األحداث واملعامالت واملامرسات التي قد تؤثر عىل الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنشطة إدارة الدين العام واإلبالغ 

عنه.

إن األنشطة التي ميكن النظر فيها يف إطار هذه العملية هي: )أ( فهم اإلطار القانوين للدين العام وترتيبات   .41

إدارة الدين العام )املؤسسية والتنظيمية(، )ب( فهم العوامل االقتصادية العامة، مبا يف ذلك أسواق الدين العام 

واألدوات املالية ،)ج( فهم الرقابة الداخلية عىل الدين العام ، و)د( إجراء تقييم للمخاطر عىل مستوى الكيان)الجهة 

الخاضعة للرقابة(.

يعتمد مدى فهم املدققني لإلطار القانوين ولرتتيبات الدين وإدارة الدين العام عىل نوع التدقيق. يف عملية   .42

التدقيق املايل، ينبغي إبالغ املسائل التي تنطوي عىل عدم االلتزام بالقوانني واألنظمة التي تسرتعي انتباه املدقق أثناء 

التدقيق إىل املكلفني بالحوكمة، إال إذا كانت املسائل غري ذات أهمية بشكل واضح. ومع ذلك، فإن صالحيات التدقيق، 

أو التزامات جهات القطاع العام الناشئة عن الترشيعات أو التنظيم أو التوجيهات الوزارية أو متطلبات السياسة 

الحكومية أو قرارات الهيئة الترشيعية، قد تؤدي إىل أهداف إضافية لعمليات التدقيق، مثل مسؤولية اإلبالغ عن جميع 

حاالت عدم االلتزام باالصالحيات، حتى عندما تكون غري ذات أهمية بشكل واضح.

يف حالة تدقيق األداء أو تدقيق االلتزام، ميكن أن يكون اإلطار القانوين وترتيبات إدارة الدين العام من   .43

املواضيع املحتملة للتدقيق أو مواضيع مهمه لتدقيق. وبالتايل، فإن مستوى فهم اإلطار القانوين وترتيبات إدارة الدين 

العام6  من قبل مدققي األداء وااللتزام قد يكون أكرث شموالً من املدققني املاليني.

وقد يفرض اإلطار القانوين أيضا محددات عىل التدقيق. فعىل سبيل املثال، قد ال يُسمح لبعض األجهزة العليا   .44

للرقابة مبوجب القانون بإجراء تدقيق كامل للدين العام، أو عىل األقل فحص بيانات ديون املؤسسات الرئيسية املسيطر 

عليها من الحكومة التي تعاقدت عىل قروض تكفلها الحكومة.

إن تقييم ترتيب إدارة الدين العام باملقارنة مع معايري البنك الدويل وصندوق النقد الدويل )املبادئ التوجيهية   .45

املنقحة إلدارة الدين العام( ميكن أن يوفر للمدققني رؤية هيكلية منظمة ملا ييل:

أهداف وتنسيق إدارة الدين العام.	 

شفافية أنشطة إدارة الدين العام واملساءلة عنها.	 

اإلطار املؤسيس إلدارة الدين العام.	 

.http://documents تتم مناقشة اإلطار القانوين والهيكل اإلداري إلدارة الدين العام يف سياق مؤرشات أداء إدارة الدين يف منهجية تقييم أداء إدارة الدين للبنك الدويل، عىل املوقع التايل  6

worldbank.org/curated/en/305821468190742099/pdf/-96671WP-DEMPA-2015-Box391446B-PUBLIC.pdf.
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اسرتاتيجية إدارة الدين العام.	 

إطار إدارة املخاطر ألنشطة إدارة الدين العام.	 

دور مدراء الدين العام يف تشجيع األسواق الفعالة ألدوات الدين العام.	 

أن النامذج التنظيمية ملكتب إدارة الدين تحدد من خالل الصالحيات املخولة له، والتي قد تختلف من دولة   .46

إىل أخرى. وهذا ميكن أن يؤثر عىل نطاق التدقيق وهدفه واسرتاتيجيته. وأكرث النامذج شيوعاً هي تلك التي يكون 

فيها مكتب إدارة الدين مستقال عن الجهات املركزية )مثل وزارة املالية(، وبعضها يندرج ضمن نطاق البنك املركزي أو 

تقسيمه عىل أكرث من مؤسسة واحدة. وميكن االطالع عىل مناقشة أكرث تفصيال لهيكل ومهام مكتب إدارة الدين ضمن 

املبادئ التوجيهية املنقحة إلدارة الدين العام الصادرة عن البنك الدويل/صندوق النقد الدويل.

من املحتمل أن تؤثر العوامل االقتصادية العامة عىل طبيعة ومدى أنشطة إدارة الدين العام. عىل سبيل   .47

املثال؛ عندما يبدو من املحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة فقد يحاول املدين تثبت املستوى الفعيل ملعدالت الفائدة 

عىل القروض ذات سعر الفائدة العائم من خالل مبادالت/ مقايضات أسعار الفائدة، أو اتفاقيات األسعار اآلجلة، أو 

تخفيف تأثري الزيادات املحتملة يف النفقات الحكومية. ويجب أن يكون قرار إدارة تأثري ارتفاع أسعار الفائدة وارداً يف 

اسرتاتيجية إدارة الدين العام.

يحصل املدققون عىل فهم كاف لألسواق املستخدمة يف االقرتاض وأنواع األدوات املالية من أجل تخطيط   .48

وتنفيذ عمليات التدقيق املايل وتدقيق األداء وتدقيق االلتزام للدين العام. وهذا الفهم قد يشمل:

الخصائص التشغيلية ومالمح املخاطر يف األسواق املالية التي يعمل فيها مدراء الدين العام )مثل:- الظروف، 	 

واملوثوقية، وفعالية األسواق األولية والثانوية ألدوات الدين العام(.

األدوات املالية التي يستخدمها مدراء الدين العام وخصائصها.	 

وضع سياسات ألدوات الدين.	 

أساليب تقييم )تسعري( األدوات املالية، والتي ميكن أن تكون ذات أهمية خاصة عندما تستخدم الجهة الخاضعة 	 

للرقابة املشتقات املالية، والتي قد تكون لها خصائص معقدة.

يحصل ويوثق املدققني فهمهم لنظام املحاسبة والنظم اإلدارية الرئيسية والضوابط بشكل كاٍف لتمكنهم من   .49

التخطيط لعملية التدقيق. وفيام يتعلق بتدقيق الدين العام، حيث يحتمل أن تكون هناك عمليات ومعامالت ومسائل 

محاسبية معقدة، ينظر املدقق يف الجوانب الرئيسة لنظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك جميع العنارص الخمسة للرقابة 

الداخلية - بيئة الرقابة، وتقييم مخاطر الجهة الخاضعة للرقابة، وأنشطة الضبط والرقابة، واملعلومات واالتصاالت، 
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والرصد و املراقبة.

إن بيئة الرقابة هي األساس لنظام الرقابة الداخلية. ويقوم مدراء شؤون الدين الرئيسيني بإنشاء بيئة يف   .50

جميع أنحاء الجهة الخاضعة للرقابة والحفاظ عليها حيث تقوم برسم موقفاً إيجابياً تجاه الرقابة الداخلية.

تتضمن بيئة الرقابة ما ييل:  .51

النزاهة والقيم األخالقية. ال ميكن لفعالية الرقابة الداخلية أن تعلو عىل النزاهة والقيم األخالقية لألفراد الذين 	 

ينشئونها ويديرونها ويراقبونها. وألن اإلدارة العليا ميكن أن تتجاوز الضوابط الداخلية، فإن النزاهة والقيم 

األخالقية ملدراء شؤون الدين العام الرئيسيني رضورية للحفاظ عىل الرقابة الداخلية الفعالة نظراً لقدرتهم عىل 

تجاوز الرقابة الداخلية.

سياسات ومامرسات املوارد البرشية. إن الطبيعة املتزايدة التعقيد لعمليات الدين العام - التي قد تنطوي عىل 	 

عمالت متعددة، وأسعار فائدة متغرية، وإعادة هيكلة الدين، وعمليات مبادلة العملة و دفعات الفائدة - تتطلب 

موظفني ماهرين عىل نحو متزايد إلدارة أدوات الدين العام. واملدير الرئييس لشؤون الدين هو املسؤول عن 

الحصول عىل مستويات الكفاءة والجدارات الالزمة لتحقيق أهداف وغايات إدارة الدين العام وتعيني املوظفني 

ذوي املهارات املناسبة لكل مهمة.

الهيكل التنظيمي. لدى معظم تنظيامت الدين العام العديد من الوحدات التشغيلية التي لها مهام إدارية 	 

ومسؤوليات إعداد تقارير مختلفة. وملدراء شؤون الدين العام وظيفتان أساسيتان - وظيفة رفيعة املستوى 

تتضمن تنسيق عمليات الدين مع العمليات املالية والنقدية للحكومة، ووظيفة تشغيلية تنطوي عىل إدارة 

معامالت دين محددة.

يقوم املدققون بتقييم كيفية إظهار كبار مدراء إدارة شؤون الدين التزامهم بالنزاهة والقيم األخالقية، وكيفية   .52

وضع سياسات ومامرسات املوارد البرشية التي تدعم أهداف وغايات إدارة الدين العام، وإنشاء هيكل تنظيمي 

لتحقيق أهداف إدارة الدين العام.

يقيِّم مدراء شؤون الدين املخاطر التي تواجه الدولة يف سعيها لتحقيق أهدافها. وتشمل املخاطر التي   .53

تواجهها إدارة الدين العام عموماً مخاطر السوق واملخاطر التشغيلية. ويرد يف امللحق رقم )1( تعريف هذه املخاطر 

وأوصافها التفصيلية يف سياق تحليل الضعف )التعرض( واالستدامة واملؤرشات املالية لتقييم املخاطر املتصلة بالدين 

العام. باإلضافة إىل ذلك ، هناك أيًضا اعتبار)طويل األمد(. إن الدين العام املقدر )استنادا للموازنة املقدرة لإليرادات 

و نفقات/مرصوفات الدولة(، باإلضافة إىل املخاطر املالية األخرى، تعترب مهمه يف تحليل الضعف )التعرض(/ االستدامة 

املالية يف الدولة عىل املدى الطويل.
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تنشأ املخاطر التشغيلية يف املسار العادي إلدارة معامالت الدين، والتي يجب تنفيذها وتأكيدها وتقييمها   .54

ومراجعتها ومراقبتها بشكل مستقل من قبل مكتب إداري مستقل. وتقع مسؤولية تحديد املخاطر ووضع الخطط عىل 

عاتق اإلدارة. ومن شأن خطة املخاطر أن تصف اإلجراءات املتخذة لتقليل األرضار الناجمة عن املخاطر إىل أدىن حد.

يف سياق تقييم الضوابط الداخلية عىل الدين، يقوم املدققون بفحص خطة املخاطر ومقارنة األداء الفعيل   .55

ملدراء شؤون الدين بخطة املخاطر.

يأخذ املدققون املاليون بعني االعتبار فيام إذا كانت هناك أحداث أو ظروف قد تثري الشك حول ما إذا كانت   .56

املوارد املستقبلية للجهات الخاضعة للرقابة ستكون كافية الستدامة عىل الخدمات العامة والوفاء بااللتزامات عند 

استحقاقها.

يعد إنشاء صلة فعالة بني أهداف إدارة الدين وأنشطة الرقابة عنرص حاسم يف الرقابة الداخلية عىل إدارة   .57

الدين. وبالتايل، يُطلب من مدراء شؤون الدين أن يحددوا بوضوح أهداف إدارة الدين يف مجاالت محددة، مثل 

استقرار خدمة الدين، والسيولة الكافية لسداد االلتزامات الحالية، واستهداف متوسط إلستحقاق الدين ، واملزيج 

املرغوب من الدين بالعمالت األجنبية وسوق رأس املال املحيل النشط.

يقيّم املدققون مدى كفاية الفصل بني الواجبات التي صممها  و نفذها مدراء شؤون الدين للفصل بني   .58

أنشطة الرقابة املتصلة املتعلقة بالصالحيات، و العهدة، واحتساب العمليات.

لتحقيق أهداف إدارة الدين، يعتمد واضعو السياسات ومدراء شؤون الدين عىل نظام معلومات يجمع   .59

وينرش معلومات ذات صلة وموثوقة عن الدين العام. وتحتاج اإلدارة إىل التمكن من التواصل املوثوق املتعلق 

باألحداث الداخلية والخارجية التي تؤثر عىل الدين العام. حيث انه من السهل إصدار و استخراج معلومات الدين 

العام ذات الصلة واملوثوقة يف ظل الرشوط التالية:

يتم استخدام نظام موحد للحسابات الحكومية بإتساق يف عمليات امليزانية والنقد والدين العام.	 

توفر قاعدة البيانات املتكاملة بيانات متجانسة عن النقد وامليزانية والدين العام وتسهل تدفق املعلومات بني 	 

وداخل الوحدات العاملة.

هيئة لوضع املعايري املحاسبية تضع إطاراً محاسبياً موحداً ومتطلبات اإلبالغ من حيث الشكل واملحتوى.	 

تدير فرق التنسيق املشرتكة عملية تطوير نظم املعلومات بطريقة متكاملة ورسيعة االستجابة.	 

تساعد تقارير الدين العام املُعّدة يف الوقت املناسب عىل منع املخالفات وحامية األصول. وألن عمليات   .60

الدين العام ترتبط مببالغ نقدية كبرية، فإن املعلومات يف الوقت املناسب عن العائدات النقدية واملدفوعات املرتبطة 
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مبعامالت الدين العام ميكن أن تثبط عزمية مرتكبي عمليات االحتيال.

61.  من الرضوري وجود انظمة إلدارة الدين العام قائم عىل الحاسوب لعدد كبري من معامالت الدين العام، 

وهي معامالت معقدة وتتطلب معالجة واسرتجاع رسيعني ودقيقني 7. 

يقوم املدققون مبراجعة وتقييم نظم املعلومات لدى الجهة الخاضعة للرقابة، مبا يف ذلك نظام املحاسبة.   .62

وللقيام بذلك، يحصل املدققون عىل فهم لتصميم النظام املحاسبي والتغيريات التي تطرأ عىل هذا النظام وتشغيله. 

والتعقيدات النسبية لألدوات مهمة لتحديد املستوى الالزم من التطور يف كل من نظم املعلومات للجهة الخاضعة 

للرقابة )مبا يف ذلك نظام املحاسبة( وإجراءات الرقابة.

من املرجح أن تكون مراجعة وتقييم األنظمة الحاسوبية أكرث فاعلية إذا تم إجراؤها من قبل فريق تدقيق    .63

ذو خربة ذات الصلة يف هذا النوع من العمل. قبل البدء يف املراجعة، يجب أن يتأكد الجهاز األعىل للرقابة فيام إذا كان 

هنالك فريق مدرب بشكل مناسب متاح للقيام بهذا العمل.

يقوم مدراء شؤون الدين برصد التطورات يف البيئة الخارجية، فضال عن الضوابط الداخلية عىل الدين العام،   .64

لالستجابة الرسيعة والفعالة للتغيري. ومن وقت آلخر، قد يحتاج مدراء شؤون الدين الرئيسيني إىل تقييم مستقل 

ومفصل للضوابط الداخلية. وتضمن هذه املراجعة الخارجية أهمية أنشطة املراقبة وانتظامها وفعاليتها.  

يعتمد مدراء شؤون الدين عادًة عىل التقارير الدورية واالتصاالت من أصحاب املصلحة من الداخل والخارج،   .65

مبن فيهم املؤسسات الدائنة، ووكاالت التصنيف االئتامين السيادية، واملنظامت الدولية، للكشف عن االتجاهات أو 

التغريات غري املتوقعة.

أن رصد الرقابة الداخلية يقيّم نوعية األداء عرب الزمن ويعالج و يّصوب عىل الفور نتائج عمليات التدقيق   .66

وغريها من املراجعات. ويحصل املدققون عىل فهم لألنشطة األنشطة الرئيسية التي تستخدمها الجهة الخاضعة للرقابة 

لرصد الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية، مبا يف ذلك أنشطة الرقابة ذات الصلة بالدين العام، وكيفية رشوع الجهة 

الخاضعة للرقابة يف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ألوجه القصور يف ضوابطه.

تقييم املخاطر أو تحليل املشاكل

“ينبغي عىل املدقق دراسة وتقييم  مخاطر مختلف أنواع أوجه القصور أو االنحرافات أو البيانات الخاطئة   .67

التي قد تحدث فيام يتعلق باملوضوع” ) املعيار الدويل 100.46( وأن يطبق إجراءات التدقيق حسب الرضورة طوال 

املايل  7 والتحليل  الدين  إدارة  نظام   )1( العام:  الدين  للمعلومات إلدارة  رئيسيان  نظامان  حالياً  والتنمية ،)DMFAS( يوجد  للتجارة  املتحدة  األمم  نظام حاسويب صممه مؤمتر   وهو 

UNCTAD((  )نظام تسجيل الدين وإدارته التابع ألمانة الكومنولث )2 )CS-DRMS(. ان نظام )DMFAS( إلدارة الدين ونظام التحليل املايل هو تطبيق يعتمد عىل املايكروسوفت 

 روابط إلكرتونية مع نظام اإلبالغ عن )CS-DRMS( ويندوز الذي يستخدم نظام أوراكل إلدارة قاعدة البيانات العالقائية.  ولدى نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث

.املدينني للبنك الدويل باإلضافة إىل منوذج استدامة الدين
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العملية، من أجل إبقاء خطر التدقيق املتمثل يف تكوين استنتاجات/آراء غري صحيحة عند مستوى منخفض مقبول.

إن إدارة الدين العام معقدة، وقد ال يأخذ مدراء شؤون الدين يف الحسبان جميع املخاطر وحاالت التعرض.   .68

وبالتايل، يجري املدققون تقييامً للمخاطر لتحديد املجاالت شديدة الخطورة بوصفها مواضيع محتملة للتدقيق.

يقيّم املدققون بيئة املخاطر املتعلقة بإدارة الدين العام. ويؤخذ بعني االعتبار يف التقييم مجموعة متنوعة   .69

من العوامل تتضمن ما ييل:

اإلطار القانوين الذي يحكم أنشطة إدارة الدين العام وأي اختصاص تحدده الحكومة للمسؤولني عن عمليات إدارة 	 

الدين العام.

اإلطار املؤسيس لوضع الخطط التشغيلية وضامن الرقابة الفعالة عىل أنشطة إدارة الدين العام.	 

خربة ومعرفة مدراء الدين العام واملكلفني بالرقابة.	 

أي ضغوط غري عادية يواجهها مدراء الدين العام، مبا يف ذلك ضغوط السوق، والتي قد تؤدي إىل خرق تحويل 	 

االقرتاض.

تعقيد محفظة إدارة الدين العام أو قرار استخدام أنواع جديدة من أدوات الدين العام.	 

تقييم الرقابة الداخلية والذي يشمل تقييم نظم املعلومات.	 

يف التدقيق املايل، يقوم املدققون  طوال عملية التوصل إىل فهم للجهة الخاضعة للرقابة وبيئتها، بتحديد   .70

املخاطر من خالل دراسة الضوابط ذات الصلة التي تتعلق باملخاطر والنظر يف فئات املعامالت وأرصدة الحسابات 

واإلفصاحات يف القوائم املالية.

يف تدقيق األداء، يخترب املدققون مامرسات إدارة املخاطر التي يؤديها مدراء شؤون الدين من أجل اإلرشاف   .71

عىل عمليات الدين العام. ويتثبت املدققون من أن التقنيات أو النامذج املستخدمة فعالة يف الكشف عن مخاطر 

الدين املتعاقد عليها ورصدها.

يف تدقيق االلتزام، يبدأ تقييم املخاطر من قبل املدققني بتحديد املخاطر ذات االهمية بعدم االلتزام باإلطار   .72

التنظيمي الذي يحكم الجهة الخاضعة للرقابة )القوانني والتعليامت واللوائح(.

ولالطالع عىل مثال عميل، انظر ما تناولة الجهاز االعىل للرقابة يف اندونيسيا حول أعامل الدين العام وتقييم   .73
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املخاطر الذي نوقش يف امللحق رقم )2(.

بعد إجراء تقييم للمخاطر أو تحليل املشكلة للجهة الخاضعة للرقابة / املجال املقرتح للتدقيق، يقوم   .74

املدققني بإدارة مخاطر التدقيق بفعالية لتجنب النتائج واالستنتاجات والتوصيات غري الصحيحة أو غري الكاملة؛ مام 

قد يؤدي اىل توفري معلومات غري متوازنة؛ أو الفشل يف إضافة قيمة. وتشمل اإلدارة الفعالة ملخاطر التدقيق توقع 

املخاطر املحتملة أو املعروفة للعمل املتوقع، ووضع نُهج للتدقيق ملعالجة مخاطر التدقيق هذه خالل عملية التخطيط 

للتدقيق، واختيار األساليب وتوثيق كيفية التعامل مع تلك املخاطر.

تشمل اإلدارة الفعالة ملخاطر التدقيق أيضا االخذ بعني االعتبار فيام إذا كان فريق التدقيق لديه ما يكفي من   .75

الخربة والكفاءة للقيام بعمليات التدقيق؛ لديه إمكانية الوصول إىل معلومات دقيقة وموثوقة وذات صلة؛ واخَذ بعني 

االعتبار أي معلومات جديدة متاحة ووجهات نظر بديلة.

تحديد مخاطر االحتيال

يقوم املدققون بتحديد وتقييم مخاطر االحتيال ذات الصلة بأهداف التدقيق والحصول عىل أدلة تدقيق   .76

كافية ومناسبة فيام يتعلق باملخاطر التي تم كشفها، والحفاظ عىل موقف من الشك املهني واليقظة إلمكانية االحتيال 

طوال عملية التدقيق.

يف التدقيق املايل، ينظر املدققون يف التقارير املالية املزورة والتملك غري املرشوع لألصول. يف تقييمهم لخطر   .77

االحتيال، كام يبحث املدققون املاليون عن “العالمات الحمراء” التي تم العثور عليها يف حاالت االحتيال السابقة. 

وميكن العثور عىل أمثلة لعوامل الخطر املتعلقة بالبيانات الخاطئة الناشئة عن التقارير املالية املزورة وسوء الترصف يف 

األصول يف امللحق رقم )1( من املعيار الدويل رقم )2240(.

يف تدقيق األداء، يحصل املدققون، عند تقييم مخاطر االحتيال، عىل فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة   .78

وفحص ما إذا كانت هناك عالمات عىل وجود مخالفات تعيق األداء.

يتعلق االحتيال يف تدقيق االلتزام بالدرجة االوىل بإساءة استعامل السلطة العامة وأيضاً بإعداد التقارير   .79

املزورة حول مسائل االلتزام. وقد تشكل حاالت عدم االلتزام باألنظمة إساءة استخدام متعمد للسلطة العامة من أجل 

منفعة غري مرشوعة. ويشمل تنفيذ السلطة العامة القرارات عدم اتخاذ القرارات، األعامل التحضريية، املشورة، التعامل 

مع املعلومات، وغري ذلك من اعامل الخدمة العامة. إن الفوائد الغري مرشوعة هي مزايا ذات طبيعة غري اقتصادية أو 

اقتصادية مكتسبة من فعل متعمد من قبل فرد أو أكرث يف اإلدارة، أو أولئك املكلفني بالحوكمة أو املوظفني أو أطراف 
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ثالثة.

إعداد خطة التدقيق

يف التدقيق املايل، يرشع املدققون يف إعداد التدقيق بناًء عىل نتائج تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية الناتجة   .80

عن الخطأ أو االحتيال.

بشكل عام، تقوم االجهزة العليا للرقابة بتحديد وترتيب مواضيع التدقيق املحتملة لتدقيق األداء استناداً إىل   .81

معيارين:

يتوقع من عمليات التدقيق أن تضيف قيمة قصوى من حيث تحسني املساءلة واالقتصاد والكفاءة والفعالية.	 

عمليات التدقيق التي تضمن التغطية املناسبة لعمليات الدين السيادية يف حدود موارد التدقيق املتاحة.	 

وحتى إذا كان املوضوع املختار منسجامً مع اسرتاتيجية الجهاز االعىل للرقابة، يف تدقيق األداء، فقد يالحظ   .82

املدققون أثناء مرحلة التصميم أن الجهة الخاضعة للرقابة  تعالج بالفعل املشكلة املتوقعة. وقد تكون مؤسسات أخرى 

قد أجرت بالفعل دراسات مامثلة تغطي أهدافا مشابهة ، أو ال توجد معايري ذات صلة متاحة وال يوجد أساس معقول 

لوضع معايري للتدقيق. ومثة سبب آخر هو أنه من غري املرجح أن تكون املعلومات أو األدلة املطلوبة متاحة وال ميكن 

الحصول عليها بكفاءة. ويف مثل هذه الظروف، من املهم أن يقوم املدققون بإبالغ إدارة الجهاز االعىل للرقابة بهذه 

املخاوف حتى يتسنى لها أن تقرر يف ما إذا كانت ستميض قدما.

عندما يكون لدى الجهاز األعىل للرقابة حرية الترصف الختيار مدى تغطية تدقيق االلتزام، فإنه يقوم بتنفيذ   .83

اإلجراءات الالزمة لتحديد املجاالت الهامة، أو املجاالت التي قد تنطوي عىل مخاطر عدم االلتزام، أو كليهام. عند 

اختيار وترتيب أولويات املواضيع لتدقيق االلتزام، تأخذ األجهزة العليا للرقابة بعني االعتبار )أ( أهمية بعض أحكام 

ونصوص القانون و)ب( االنتهاكات املحتملة للقوانني املعمول بها وغريها من اللوائح التي تحكم نشاط الجهة الخاضعة 

للرقابة أو الدين العام، أو العجز العام، وااللتزامات الخارجية.

يأخذ املدققون األهمية النسبية بعني االعتبار طوال عملية التدقيق. ويتطلب تقييم األهمية النسبية   .84

استخدام املدققني للحكم املهني واملتعلق بنطاق التدقيق. ويتم إصدار األحكام املتعلقة باألهمية النسبية يف ضوء 

الظروف املحيطة وتنطوي عىل اعتبارات كمية ونوعية ، مثل املتطلبات القانونية والتنظيمية املختلفة للدين العام 

ووضوح وحساسية الدين العام الحكومي. وعىل الرغم من أن املدققني قد يستخدمون وسيلة ميكانيكية لحساب 

األهمية النسبية، إال أنهم ميارسون التقدير يف تقييم ما إذا كان املستوى املحتسب مناسباً.
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هناك مسائل أخرى قد تعترب جوهرية أو ذات اهمية نسبية يف تدقيق الدين العام، وكام ييل:  .85

االحتيال	 

خرق أو ارتكاب أعامل غري مرشوعة وتكون غري متعمدة.	 

تقديم مدراء شؤون الدين معلومات غري صحيحة أو غري كاملة إىل اإلدارة أو املدققون أو الهيئة الترشيعية 	 

)اإلخفاء(.

رفض مدراء شؤون الدين تقديم املعلومات املطلوبة من قبل اإلدارة أو الهيئات املختصة أو املدققون.	 

تنفيذ العمليات أو األعامل عىل الرغم من نقص األساس القانوين للقيام بذلك.	 

تصميم عملية التدقيق

بعد أن يختار الجهاز االعىل للرقابة مجال / املوضوع/ مسألة التدقيق، يصمم املدققون التدقيق املحدد.   .86

والغرض من مرحلة التصميم هو إعداد اقرتاح للتدقيق مع خطة عمل وتصميم/خطة للتدقيق. وال غنى عن تصميم 

مدروس جيداً يف تدقيق الدين العام.

لتعريف النطاق، يحدد املدققون الجهات الخاضعة للرقابة/املكاتب التي سيتم إدراجها يف التدقيق أو أي   .87

برنامج/موضوع معني أو جانب من جوانب الربنامج سيتم تدقيقه. ويحدد املدققون أيضا الفرتة التي يتعني مراجعتها، 

وايضاً املواقع إن كانت ذات صله. وبالتايل يحدد النطاق حدود التدقيق. وهو يتناول أموراً مثل األسئلة املحددة التي 

يتعني طرحها، ونوع الدراسة التي يتعني إجراؤها، وطابع التحقيق.

من املهم تحديد نطاق تدقيق الدين العام عىل النحو املبني يف األمثلة الواردة أدناه.  .88

مثال عىل نطاق التدقيق يف التدقيق املايل:
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يدقق مكتب مساءلة الحكومة األمريكية )GAO( سنويًا القوائم املالية املوحدة للحكومة األمريكية. وبسبب 

االهمية النسبية للدين الفيدرايل، الذي ميثل كمية سندات الدين املستحقة عىل الحكومة الفيدرالية بالنسبة 

للبيانات/القوائم املالية عىل مستوى الحكومة بالكامل، يقوم مكتب املساءلة الحكومية بتدقيق دائرة الخدمات 

املالية لجداول الدين الفيدرايل سنوياً لتحديد يف ما إذا كانت من جميع النواحي املادية، )1( تعرض الجداول 

بصورة عادلة و)2( تحافظ إدارة دائرة الخدمات املالية عىل رقابة داخلية فعالة عىل التقارير املالية ذات الصلة 

بجدول الدين االتحادي الفيدرايل. عالوة عىل ذلك ، يخترب مكتب مساءلة الحكومة االمريكية االلتزام بأحكام 

مختارة من القوانني واللوائح والعقود واتفاقيات املنح ذات الصلة بجدول الدين الفيدرايل.

مثال عىل نطاق التدقيق يف تدقيق االداء:

تم إجراء تدقيق لألداء عىل إدارة الدين العام من أجل تقييم يف ما إذا كان لدى الحكومة الهندية إطار قانوين 

وتنظيمي واضح ورصيح إلدارة الدين العام وأيضاً لتقييم يف ما إذا كان لديها اسرتاتيجية إدارية للتمكني من تقليل 

املخاطر والتكلفة إىل الحد األدىن.

شمل تدقيق األداء الدين الداخيل والخارجي للحكومة. كانت فرتة تغطية التدقيق ملدة 5 سنوات من 2013-2014 

إىل 2018-2017. وتم اجراء التدقيق يف مكاتب إدارة الشؤون االقتصادية ووزارة املالية والبنك املركزي الهندي يف 

الفرتة من كانون الثاين إىل آذار 2018.

مثال عىل نطاق التدقيق يف تدقيق االلتزام:

تم اجراء تدقيق االلتزام عىل الدين العام لتقييم عملية الدين العام للوحدة املالية الدولية التابعة لوزارة املالية 

والخزانة العامة يف جمهورية شييل فيام يتعلق بالدين الذي تتكبده الحكومة املركزية خالل السنة التقوميية 2017 

لتحديد ما إذا كانت املعامالت تتم وفقاً للصالحيات املخولة.

ميكن اعتبار هدف )أهداف( التدقيق مبثابة السؤال العام للتدقيق املتعلق باملوضوع الذي يسعى املدققون   .89

للحصول عىل اإلجابة عليه. ولذلك ينبغي صياغة هدف التدقيق بطريقة تسمح باستنتاج أو رأي واضح ال لبس فيه.

يف التدقيق املايل، يتمثل هدف التدقيق يف تحديد يف ما إذا كانت القوائم املالية أو الجداول الزمنية أو   .90

الحسابات، من جميع النواحي املادية، تعرض بصورة عادلة.

يف تدقيق األداء، قد تركز أهداف التدقيق عىل االقتصاد، الكفاءة أو الفعالية لنظام إدارة الدين العام؛ أنشطة   .91

اإلقراض واالقرتاض؛ السياسة املالية؛ وغريها من القضايا التي تتعلق بالدين العام. فعىل سبيل املثال، تُعرَّف كل من 

االقتصاد والكفاءة والفعالية يف السياق املحدد ألنشطة الدين العام، عىل النحو التايل:
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يف التدقيق عىل الفعالية، تقيّم األجهزة العليا للرقابة يف ما إذا كانت إدارة الدين قد حققت أهدافها وحصلت عىل 	 

النتائج املرجوة.

يف التدقيق عىل الكفاءة، تتخذ األجهزة العليا للرقابة خطوة إىل ما بعد الفعالية لدراسة العالقة بني املوارد أو 	 

املدخالت املستخدمة واألهداف املحددة التي تحققت يف أنشطة إدارة الدين. السؤال الرئييس يف تدقيق الكفاءة 

هو كام ييل: هل يتم تحقيق أهداف إدارة الدين العام بطريقة فعالة من حيث التكلفة؟

يف التدقيق عىل االقتصاد، تخترب األجهزة العليا للرقابة يف ما إذا كانت أنشطة الدين العام يتم تنفيذها وفقاً ملبادئ 	 

سليمة لإلدارة العامة وتتبع أفضل مامرسات إدارة الدين.

يف تدقيق االلتزام، يتمثل هدف التدقيق يف متكني الجهاز االعىل للرقابة من تقييم يف ما إذا كانت أنشطة   .92

الجهة الخاضعة للرقابة يف القطاع العام تتوافق مع السلطات/الصالحيات التي تحكم تلك الجهات. وقد يعنى تدقيق 

االلتزام باالنتظام )االلتزام باملعايري الرسمية، مثل القوانني واللوائح واالتفاقات ذات الصلة( أو مبالءمة )مراعاة املبادئ 

العامة التي تحكم اإلدارة املالية السليمة وسلوك املوظفني الحكوميني(.

من املامرسات الجيدة أن يقوم مدققو األداء وااللتزام بإعداد أسئلة تدقيق تتناول هدف )أهداف التدقيق(.   .93

ومن املهم أن تكون أسئلة التدقيق ذات صلة باملواضيع، ومتكاملة، وغري متداخلة، وشاملة يف معالجة هدف )أهداف 

التدقيق(. والهدف من ذلك هو تغطية جميع جوانب هدف التدقيق بأسئلة محددة للتدقيق.

قد تعتمد أسس التدقيق عىل عدد من العوامل، مبا يف ذلك أهداف التدقيق وانواعها، وقد تكون محددة أو   .94

شاملة. ويحتاج املدققون إىل وضع اسس واساليب تدقيق مناسبة ، تتوافق مع هدف )أهداف(التدقيق واألسئلة.

يف التدقيق املايل، تكون اسس التدقيق هي إطار إعداد التقارير املالية املعتمدة من قبل الدولة أو حسب ما   .95

يقتضيه الرشكاء يف التنمية أو مؤسسات اإلقراض.

من العقبات الهامة التي تحتاج االجهزة العليا للرقابة إىل التغلب عليها يف مرحلة التخطيط لتدقيق األداء هي   .96

وضع معايري واسس ميكن استخدامها لتحديد يف ما إذا كان أداء إدارة الديون السيادية تفي بالتوقعات أو تتجاوزها أو 

ال ترقى إليها. واملعيار املناسب هو معيار ذو صلة، مفهوم، كامل، موثوق وموضوعي.

معظم السلطات/الصالحيات راسخة يف الترشيعات الوطنية، ولكن ميكن إصدارها عىل مستوى أدىن يف الهيكل   .97

التنظيمي للقطاع العام. وميكن أن تشري املعايري الواردة يف تدقيق االلتزام للدين العام إىل القوانني والقواعد واألنظمة 

وقرارات املوازنة والسياسات والقوانني املعمول بها والرشوط املتفق عليها واملبادئ العامة التي تحكم اإلدارة املالية 

السليمة للقطاع العام وسلوك املوظفني الحكوميني.
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جزء مهم من التخطيط للتدقيق هو تحديد األساليب التي سيتم استخدامها لجمع وتحليل البيانات. إن   .98

هدف )أهداف التدقيق( وأسئلة/إجراءات التدقيق ونطاق التدقيق ومعايري التدقيق هي العوامل التي توجه اىل ماهية 

األدلة املطلوبة واألساليب األنسب للحصول عىل تلك األدلة.

تنفيذ إجراء التدقيق  ب- 

“ينبغي أن يقوم املدققون بأجراء التدقيق الذي يوفر أدلة تدقيق كافية مناسبة لدعم تقرير التدقيق”   .99

)املعيار الدويل 100.49(.

يف تدقيق أنشطة إدارة الدين العام، يحصل املدققون عىل أدلة تدقيق كافية مناسبة يستندون إليها يف   .100

استنتاجاتهم. وعادة ما يتم توفري أدلة أكرب من خالل أدلة متجانسه يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة، أو ذات 

طبيعة مختلفة، مقارنة ببنود األدلة التي ينظر فيها كل عىل حدة.

من أجل الحصول عىل أدلة كافية ومناسبة يف تدقيق الدين العام، يقوم املدققون بتنفيذ اإلجراءات التي قد   .101

تكون قابلة للتطبيق يف جميع أنواع عمليات التدقيق. وعىل وجه التحديد، يجوز للمدققني تنفيذ الخطوات التالية، من 

بني خطوات أخرى:

إجراء التحقيق مع موظفي إدارة الدين. ويجوز للمدققني أن يطلبوا من املرشفني عىل الدين واملوظفني رشح 	 

واجباتهم يف إدارة الدين. وإجراء املقابالت مع املوظفني سيساعد املدققني عىل تقييم فيام إذا كان املوظفون 

يفهمون واجباتهم ويؤدون اإلجراءات عىل النحو املبني يف أدلة إجراءات الدين.

فحص وثائق وسجالت الدين الرئيسية يف كل دورة من دورات نشاط الدين - التخطيط والتفاوض والتعاقد 	 

واإلصدار والخدمة والتحليل واملحاسبة. واملعلومات املطلوبة قد تكون متاحة يف تقارير التدقيق السابقة، وتقارير 

الدين الصادرة للمراقبني الداخليني والخارجيني، ومقابالت مع مسؤويل إدارة شؤون الدين وخرباء السوق، والقوانني 

واللوائح املتعلقة بالدين العام، وأنظمة معلومات الدين. ومن خالل فحص الوثائق والسجالت وملفات الحاسوب 

وتقارير الدين، ميكن للمدققني تقييم يف ما إذا كانت األوصاف املطروحة يف دليل اإلجراءات يف خرائط تدفق وسري 

العمليات قد تم تنفيذها.

مقارنة إحصاءات الدين املقدمة يف التقارير الصادرة ملختلف املستخدمني - منظامت الرصد الخارجية، ومعلومات 	 

الدين يف التقارير املالية الحكومية، وبيانات الدين املطروحة يف جلسات االستامع الربملانية.

مراقبة ومالحظة األنشطة املتعلقة بالرقابة التي ال ترتك أثر تدقيق مكتوب. يقوم املدققون بتتبع األنشطة 	 

الرئيسية يف دورات عمليات الدين العام - التخطيط والتفاوض والتعاقد واإلصدار والخدمة والتحليل واملحاسبة.
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إعادة احتساب حسابات الدين لتحديد ما إذا كانت حسابات أنظمة معلومات الدين صحيحة أم ال.	 

إجراء تعداد لوثائق وسجالت الدين املوجودة يف وقت معني.	 

إجراء االستبيانات و االستقصاءات والتحليل اإلحصايئ.	 

سيعكس نهج املدققني يف الحصول عىل أدلة التدقيق املطلوبة الطبيعة املتخصصة واملعقدة لبعض جوانب   .102

أنشطة إدارة الدين العام. فعىل سبيل املثال، قد يحتاج املدققون إىل مراجعة مدى كفاية التقديرات املحاسبية املعقدة 

التي تستخدمها الجهات الخاضعة للرقابة أو املكاتب املشاركة يف إدارة الدين. وتستخدم التقديرات املحاسبية ألغراض 

التقييم يف بعض مجاالت إدارة الدين العام، مثل مخصصات خسائر القروض ومشتقاتها. انظر اىل ما ييل:

عند مراجعة مدى كفاية مخصصات خسائر القروض، يتأكد املدققون من أن اإلدارة قد اصدرت الحكم عىل النحو 	 

الصحيح باتباع سياسة مطبقة باستمرار يف تحديد مستوى املخصصات.

بالنسبة للمشتقات املالية املختلفة، قد ال يكون التقييم العادل املستقل للسوق متاحاً بسهولة.	 

تساعد اإلجراءات املوضوعية املدققني عىل الحصول عىل أدلة كافية مناسبة لدعم رأيهم أو حكمهم   .103

واستنتاجاتهم. ويرد يف امللحق رقم )2( أمثلة عىل اإلجراءات املوضوعية يف مجال التدقيق املايل.  

يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة أن يكفل متتع املدققني املعينني باملهارات الالزمة للقيام بجميع جوانب   .104

العمل. ومع ذلك، ونظراً لتعقيد أنشطة إدارة الدين وطبيعتها الفنية، ميكن طلب مشورة الخرباء بشأن عدة مجاالت، 

والتي قد تشمل:

املعالجة املحاسبية والكشف عن املعلومات املتعلقة بأدوات الدين العام املعقدة، مثل منتجات املشتقات املالية.	 

مناذج التقييم والتسعري التي يستخدمها مدراء شؤون الدين العام، عىل سبيل املثال إستخالص منحنيات العائد.	 

استخدام نظم املعلومات من قبل الوكاالت املشاركة يف إدارة الدين، مثل انظمة التداول والتسوية.	 

استخدام تقنيات ومناذج القياس واملقارنة.	 

استخدام أدوات تقييم املخاطر، عىل سبيل املثال، التعبري عن مخاطر السوق من خالل استخدام مناذج القيمة يف 	 

املخاطر.

املسائل القانونية ومسائل االلتزام، مبا يف ذلك نوعية وفعالية عقود املعيار الدويل العام للوصف االرشيفي 	 
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)ISAD(8  املستخدمة يف معامالت املشتقات املالية وغريها من العقود املستخدمة يف أنشطة التداول، فضال عن 

اتفاقات القروض التي أبرمتها الوكاالت املشاركة يف إدارة الدين.

يتم تسجيل النتائج واملعلومات التي تم الحصول عليها أثناء تدقيق األداء وتدقيق االلتزام، فضال عن   .105

استنتاجات وتوصيات التدقيق، يف مصفوفة نتائج التدقيق أو ما مياثلها. ومصفوفة نتائج التدقيق أداة مفيدة لدعم 

وتوجيه إعداد تقرير التدقيق ألنها تسمح بجمع املحتويات الرئيسية للتقرير بطريقة منظمة. ومتكن املصفوفة أعضاء 

فريق التدقيق وغريهم من أصحاب املصلحة للحصول عىل فهم متجانس للنتائج ومكوناتها. ويرد يف امللحق رقم )2( 

عينة من مصفوفة نتائج التدقيق إلدارة النقد.

اإلبالغ واملتابعة  ج- 

يختلف اإلبالغ عن نتائج تدقيق الدين العام باختالف نوع التدقيق الذي تم إجراءه. ويرد يف امللحق رقم )2(   .106

مناذج تقارير التدقيق املتعلقة بالتدقيق املايل وتدقيق األداء وتدقيق االلتزام للدين العام.

يف حالة التدقيق املايل، يعتمد شكل الرأي الذي يتعني عىل املدققون ابداؤه/ إصداره حول  إطار اعداد   .107

التقرير املايل املعمول به وعىل أي قوانني أو لوائح معمول بها.

يف تدقيق األداء، “ال يتوقع عادة ً من املدققني أن يبدئوا رأي عام، مقارنًة بالرأي املتعلق بالقوائم املالية بشأن   .108

تحقيق الجهة الخاضعة للرقابة لالقتصاد والكفاءة والفعالية”.)املعيار الدويل 300.21(

“ينبغي ملدققني االداء أن يصفوا عىل وجه التحديد كيف أدت النتائج التي توصلوا إليها إىل مجموعة   .109

من االستنتاجات، وإذا كان ممكناً، استنتاج عام واحد. وهذا يعني رشح املعايري التي وضعت واستخدمت وملاذا، 

موضحاً بأن جميع وجهات النظر ذات الصلة قد أُخذت يف االعتبار حتى ميكن تقديم تقرير متوازن”. ) املعيار الدويل 

.)300.23

يف عمليات تدقيق االلتزام، “ميكن تعريف أشكال إعداد التقارير يف القانون أو يف صالحية الجهاز االعىل   .110

للرقابة. ومع ذلك، فإن تقرير التدقيق يتضمن عادًة استنتاجاً يستند إىل أعامل التدقيق املنجزة”. )املعيار الدويل 

.)400.59

ينبغي أن تنفذ االجهزة العليا للرقابة نظاماً مناسباً لضامن الجودة عىل أنشطة التدقيق التي تقوم بها وإعداد   .111

التقارير وإخضاع هذا النظام لتقييم دوري مستقل”. )املبدأ 3، املعيار الدويل 20(.

.املعيار الدويل العام للوصف االرشيفي، الذي نرشه املجلس الدويل لألرشيف يف عام 1994  8
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ميكن االطالع عىل صفات/سامت تقرير التدقيق الجيد يف املعيار الدويل )100.51(.  .112

يحتاج املدققني تقديم تقارير عن نتائج إجراءات املتابعة التي أتخذوها عىل النحو املناسب من أجل تقديم   .113

املالحظات إىل الهيئة الترشيعية واملدراء التنفيذيني وأصحاب املصلحة والجمهور. وميكن أن تساعد املعلومات املوثوقة 

يف الوقت املناسب حول حالة تنفيذ التوصيات، وآثر التدقيق، واإلجراءات التصحيحية ذات الصلة املتخذة يف إثبات 

قيمة وفوائد االجهزة العليا للرقابة.
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ين العام مؤرشات الدَّ

يهدف هذا امللحق اىل تحليل وويصف مؤرشات الضعف )التعرّض( واالستدامة واملؤرشات املالية األكرث شهرة، فضال 

عن نطاق تنفيذها وفوائدها عىل إدارة الدين العام.

اوالً: املقدمة

يتم استخدام ثالثة أنواع من املؤرشات لتقييم املخاطر املتعلقة بالدين العام.  .1

مؤرشات الضعف )التعرّض( تقيس الخطر الذي تولده الظروف االقتصادية الراهنة عىل الدين العام.  	 

مؤرشات االستدامة تقيّم قدرة الحكومة عىل مواجهة الحاالت الطارئة القادمة بالنظر إىل بعض الظروف 	 

املتوقعة.

املؤرشات املالية للدين التي تظهر أداء سوق الدين العام.	 

كل مجموعة من املؤرشات لها خاصية مختلفة. وينطوي تحليل الضعف )التعرّض( عىل وضع مؤرشات   .2

تقيس ومتنع أي حالة ال ميكن فيها سداد الدين، يف ظل الظروف الراهنة. وعادًة ما تكون هذه املؤرشات ثابتة، وتصور 

الحالة السائدة، وال تحدد املنظورات املتوسطة األجل والطويلة األجل. وعىل نحو مامثل، من الرضوري رصد مالءة 

الدين واستدامته باستمرار ومحاكاة األداء الدينامييك للدين يف السيناريوهات السلبية. ولتحقيق ذلك، تُستخدم 

اجراءات االستدامة لتحليل فيام إذا كان من املمكن للحكومة الحفاظ عىل نفس الوضع املايل، أو إذا كانت ستحتاج 

إىل التكيف للحفاظ عىل أي مؤرش للضعف تحت السيطرة.

4



29

GUID5250 الدليل اإلرشادي لتدقيق الدين العام

ثانياً: مؤرشات الضعف )التعرّض(

إدراكا ً ألهمية السيطرة عىل املتغريات التي قد تهدد استدامة الدين، نفذ صندوق النقد الدويل والبنك   .3

الدويل برنامجاً واسع النطاق لتحديد فيام إذا كانت دولة ما معرضة ألزمة نقدية والتي تعاين منها عدة اقتصادات يف 

االسواق الناشئة، وإذا كان األمر كذلك، فإىل أي مدى يكون هذا التعرض. ويتألف الربنامج من مبادئ توجيهية وأطر 

عمل وأوراق عمل بشأن الدين العام استندت إىل تقييامت سابقة التجاهات الدين ومواطن الضعف )التعرّض(.

شمل معظم العمل املتعلق بالضعف )التعرّض( الذي اضطلعت به املؤسسات الدولية إدخال تحسينات عىل   .4

نوعية البيانات وشفافيتها. فتوافر البيانات املناسبة والشاملة حول االحتياطيات الدولية، والدين الخارجي، وتدفقات 

رأس املال يزيد من القدرة عىل تحديد مواطن الضعف )التعرّض(، مام مينح صناع السياسات الوقت الكايف لتنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية. فعىل سبيل املثال، يحلل صندوق النقد الدويل بيانات االقتصاد الكيل بإجراء اختبارات اإلجهاد 

أو باستخدام مناذج نظام اإلنذار املبكر.

بالنظر إىل املحدودية املحتملة للمؤرشات االقتصادية التقليدية، ميكن أن تثبت املؤرشات األخرى أنها كانت   .5

أكرث فائدة كمؤرشات لضعف أساسيات االقتصاد الكيل والضعف )التعرّض( املايل. وتصنف هذه املؤرشات إما يف 

مؤرشات الدين العام أو مؤرشات الدين الخارجي. وينبغي أال يُنظر إليها عىل أنها تنبؤ بالضعف )التعرّض( الفعيل 

ولكن للضعف املحتمل.

فيام ييل أكرث املؤرشات املتعارف عليها واملفيدة يف إدارة مواطن الضعف )التعرّض(:  .6

ملف الديون املستحقة. أ- 

يتطلب هذا التقييم سجالً لجميع الصكوك \ االدوات املالية املتداولة الداخلية والخارجية عىل السواء، وهو   .7

يؤرش اىل متوسط استحقاقها ومدتها. وينبغي أن يبني امللف خصائص الدين من حيث الرشوط واملدد التي يكون فيها 

حاجة إىل النقد لسدادها.

تنويع املحافظ. ب- 

لضامن الكفاءة، يتعني عىل الحكومات أن تتأكد من وجود ما يكفي من العناوين القابلة للتفاوض التي لها   .8

مجموعة من الرشوط املنتهية الصالحية يف األسواق الداخلية والخارجية. إىل جانب الرشوط، فأن تنويع املحفظة يوفر 

خيارات فيام يتعلق بالعملة ورشوط الدفع. وكلام زاد التنويع، كلام قلت مخاطر زيادة قيمة عملة الدولة املقرضة 

التي قد تجعل الدين الذي تم الحصول عليه أكرث تكلفة.

الناتج املحيل اإلجاميل \ الدين العام. ج- 
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إن املؤرش األكرث استخداما ً وشيوعاً هو نسبة الدين إىل الدين العام \ الناتج املحيل اإلجاميل. ويتم حسابه   .9

بقسمة إجاميل الدين العام املستحق يف وقت ما عىل الناتج املحيل اإلجاميل للدولة. وهو يقيس مستوى املديونية 

بالنسبة للنشاط االقتصادي للدولة ويفرتض أن جميع مصادر الناتج املحيل اإلجاميل متاحة لتمويل عبء الدين، 

وهذا قد ال يكون صحيحاً. ومع ذلك، يُعرتف بهذا املؤرش باعتباره األكرث أهمية يف قياس درجة املديونية، مخترباً قدرة 

الحكومة عىل املالءة املالية )السيولة(.

الدين الثابت \ الدين العائم  د- 

تستحق الديون الثابتة أو يعاد متويلها يف فرتة تزيد عن 12 شهراً، يف حني أن الديون العامئة تستحق قبل   .10

عام. ويُظهر تحليل نسبة الدين ملدة تقل عن سنة واحدة والدين طويل األجل الوقت الذي يتعني عىل الحكومة فيه 

مواجهة التزاماتها يف مواعيد االستحقاق. فكلام طالت املدة، زاد نضج املرشوع إلتاحة املوارد للدفع.

الدين العام \ إيرادات الحكومة املحلية. ه- 

يقيس هذا املؤرش مستوى املديونية مع قدرة الحكومة عىل الدفع. وهو يبني عدد السنوات املطلوبة لسداد   .11

مجموع رصيد الدين. وتبني هذه النسبة إمكانيات الحكومة لتحصيل اإليرادات مقارنة بعبء الدين.

مؤرشات خدمة الدين العام

خدمة الدين \ إيرادات الحكومية املحلية. و- 

يقيس هذا املؤرش قدرة الحكومة عىل خدمة الدين باستخدام مصادر اإليرادات املحلية. ويسلط الضوء عىل   .12

مدى عرقلة خدمة الدين للدول املدينة يف استخدام مواردها املالية.

خدمة الدين \ الصادرات. ز- 

متثل نسبة خدمة الدين العام إىل إيرادات التصدير مقياساً مفيداً لقدرة الحكومة واقتصادها عىل السداد   .13

الخارجي. ويف الحاالت التي يكون فيها الدين العام هو السائد يف االقتصاد )كام هو الحال يف الدول املثقلة بالدين(، 

ميكن أيضاً استخدام خدمة الدين العام )مبا يف ذلك التزامات الدين املضمونة من قبل الحكومة( التي تقاس بإيرادات 

التصدير كمؤرش عىل الضعف )التعرّض( املحتمل للقطاع العام.

الفائدة \ إيرادات الحكومة املحلية. ح- 

يقيس هذا املؤرش التكلفة املالية للدين العام كنسبة من اإليرادات الرضيبية. ويستخدم عموماً كمقياس   .14

لتحمل الدخل العام لزيادة يف النفقات غري املنتجة )أي إمكانية مواجهة الدولة لنفقات أخرى(.

الفائدة \ الناتج املحيل اإلجاميل. ط- 



31

GUID5250 الدليل اإلرشادي لتدقيق الدين العام

يبني هذا املؤرش عبء الفائدة عىل الدين العام للدولة. وميكن تفسري ذلك عىل أنه إمكانيات الدولة ملواجهة   .15

نفقات غري منتجة.

متوسط فرتات االستحقاق املتبقية. ي- 

إن استحقاق السند هو املدة الزمنية لحني اسرتداد املبلغ األصيل. لذا فأن متوسط االستحقاق املتبقي هو   .16

مؤرش لتتبع استحقاق الدين العام لرصد مخاطر إعادة التمويل.

إن املؤرشات املذكورة أعاله ثابتة يف معظمها، ألنها تتعلق بفرتة معينة، وعادة ما يكون من األجدى مالحظة   .17

تطورها بصورة ديناميكية. وينطوي ذلك عىل وجود ارتباط بني أسعار الفائدة ومتغريات االقتصاد الكيل. وتسمح لنا 

دراسة ديناميكيات املؤرشات بتحليل العالقات التي تحدث بني هذه املتغريات يف الوقت املناسب. وقد استكملت 

املؤرشات األساسية مبتغريات االقتصاد الكيل من أجل تصور مواطن الضعف )التعرّض( من منظورات أخرى.

ال يوجد إجامع يف اآلراء بني املنظامت الدولية فيام يتعلق بتحديد مستويات دنيا مقبولة ملؤرشات الدين.   .18

ويصور الجدول التايل الحد األدىن من املستويات املقرتحة للدول الناشئة، وفقاً ملختلف املؤسسات الدولية: -

)%( )القيم الحدية )النسبة املئوية )مؤرش الضعف )التعرّض

تخفيف عبء الديون الدولية** صندوق النقد الدويل*

28-63 25-35 خدمة الدين \ إيرادات الحكومية املحلية

4,6- 6,8 7-10 الفوائد \ إيرادات الحكومة املحلية

20-25 25-30 الدين العام \ الناتج املحيل اإلجاميل

92-167 90-150 الدين العام \ إيرادات الحكومة املحلية

.صندوق النقد الدويل، إدارة الشؤون الخارجية، مذكرة فنية، مؤرشات الضعف )التعرض(، 2003 *

.تخفيف عبء الديون الدولية، الجوانب الرئيسية لتحليل استدامة الديون، 2007 **

مؤرشات الدين الخارجي

يفرتض النهج السائد لتعريف الدين الخارجي أن التزامات الديون املستحقة عىل املقيمني لغري املقيمني هي   .19

ديون خارجية. ويشمل الدين العام الخارجي كل من الدين الخارجي املستحق عىل القطاع العام والدين الخارجي 

الذي يضمنه القطاع العام. ويعرّف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الدين املضمون من القطاع العام بأنها 

مطلوبات دين وحدات القطاعني العام والخاص التي تكفل وحدات القطاع العام خدمتها تعاقدياً.

الدين الخارجي \ الناتج املحيل اإلجاميل  أ- 

يربط هذا املؤرش الدين بقاعدة موارد الدولة، مام يعكس إمكانية تحويل اإلنتاج إىل الصادرات أو بدائل   .20
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االسترياد لتعزيز القدرة عىل السداد.

الدين الخارجي \ الصادرات  ب- 

هذا مؤرش عىل اتجاه الدين الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة عىل السداد الخارجي. وتبني هذه النسبة   .21

مستوى عبء الدين عىل الصادرات أو القدرة عىل الحصول عىل العمالت \ النقد. ويجب استخدامه باالقرتان مع نسبة 

التزامات خدمة الدين كنسبة مئوية من الصادرات.

الدين الخارجي قصري األجل \ االحتياطات االجنبية   ج- 

هذا مؤرش عىل الضعف )التعرّض( امام الصدمات االقتصادية واملالية الناجمة عن الرصيد القائم للدين   .22

الخارجي القصري األجل.

خدمة الدين الخارجي \ اإليرادات  د- 

ميكن تقسيم هذا املؤرش إىل قسمني للتحليل. أوالً، ميكن استخدامه كمؤرش خارجي للمالءة والسيولة املالية   .23

عىل صعيد االقتصاد الكيل عن طريق الجمع بني الدين العام الخارجي وخدمة الدين الخاص الخارجي مقسومة عىل 

مجموع اإليرادات. وثانياً، ميكن استخدامه كمؤرش للضعف )للتعرّض( الخارجي للقطاع العام بالنسبة ملركز ووضع 

العمالت األجنبية عن طريق تحديد نسبة خدمة الدين العام الخارجي عىل مجموع اإليرادات.  

متوسط سعر الفائدة \ الدين الخارجي  ه- 

يتعلق هذا املؤرش برشوط االقرتاض. وباالقرتان مع نسب الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل والدين \ الصادرات   .24

وتوقعات النمو، ويعد هذا مؤرشاً رئيسياً لتقييم استدامة الدين.

اإلطفاءات \ مدفوعات الدين الخارجي  و- 

تقيس هذه النسبة مستوى إطفاء الدين كنسبة من مدفوعات الدين الخارجي. ويبني هذا املؤرش، الذي   .25

يُفهم عىل أنه نسبة دوارة)متجددة(، متى تقوم دولة ما بإعادة متويل ديونها بإصدارات أو قروض جديدة. وإذا 

تجاوزت هذه النسبة %100، فإن الدين ال يعاد متويله بدين جديد.

صايف االحتياطات الدولية \ الدين الخارجي  ز- 

تبني هذه النسبة عدد املرات التي تتجاوز فيها املطلوبات الخارجية االحتياطيات. وعادة ما يستخدم لتتبع   .26

معدل تراكم االحتياطي. ويف هذه الحالة، يُفرسَّ هذا العدد عىل أنه عدد السنوات الالزمة لسداد الدين الخارجي 

الحايل، بافرتاض معدل تراكم ثابت.



33

GUID5250 الدليل اإلرشادي لتدقيق الدين العام

مؤرشات الدين للدول ذات الدخل املنخفض

نرشت املؤسسات الدولية عدة دراسات مكرسة ملؤرشات الدين لدول ذات الدخل املنخفض.9  .27

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يقرتحان مؤرشات مالءة وسيولة عبء الدين العام الخارجي موازنه   .28
)حكومة مركزية( ومكفول أو الدين العام يف الدول ذات الدخل املنخفض.10

يشمل الدين العام الخارجي موازنه )حكومة مركزية( ومكفول كال من الدين الخارجي املستحق عىل القطاع   .29

العام والدين الخارجي املضمون من القطاع العام. ويغطي الدين العام مجموع دين القطاع العام، الخارجي واملحيل 

عىل السواء.

يصنف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الدول ذات الدخل املنخفض إىل ثالث فئات ألداء السياسات   .30

)قوية ومتوسطة وفقرية(، وذلك باستخدام مؤرش البنك الدويل للسياسات الُقطرية والتقييم املؤسيس، وتستخدم القيم 

الحدية اإلرشادية املختلفة ملؤرشات الدين الخارجي حسب فئة األداء، عىل النحو املبني يف الجدول أدناه.

القيم الحدية )النسبة املئوية( )%( املؤرش

سياسة قوية سياسة 

متوسطة

سياسة ضعيفة

55 40 30 الدين الخارجي \ الناتج املحيل اإلجاميل

240 180 140 الدين الخارجي \ الصادرات

21 15 10 خدمة الدين الخارجي \ الصادرات

23 18 14 خدمة الدين الخارجي \ إيرادات

املؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدويل، مراجعة إطار استدامة الدين للدول ذات الدخل 

املنخفض: اإلصالحات املقرتحة ، 22 آب 2017.

ثالثاً: مؤرشات االستدامة

توفر مؤرشات الدين العام نهجاً لتحديد استدامة الدين )القدرة عىل تحمل الّدين(. وهذه النسب هي   .31

مؤرشات الحقة، أي أنها توفر حقائق تاريخية. وعىل النقيض من ذلك، تزودنا املؤرشات املسبقة مبعلومات عن حجم 

 مراجعة إطار استدامة الدين للدول املنخفضة الدخل: اإلصالحات املقرتحة، 22 آب، 2017. من إعداد موظفي مجموعة ،)IMF(وصندوق النقد الدويل )IDA( مؤسسة التنمية الدولية  9

.)البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، املعتمدة من قبل جان واليزر )البنك الدويل( وسيان نوالن )صندوق النقد الدويل

.صندوق النقد الدويل، مذكرة إرشادية للموظفني بشأن تطبيق إطار استدامة الدين املشرتك بني البنك والصندوق للدول املنخفضة الدخل، 2013  10
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التكيف املايل الالزم لتحقيق االستدامة املالية.

 Dt+1 = Dt :يتم التعبري عن العالقة الزمنية بني األرصدة املالية والدين العام ودفع الفائدة عىل النحو التايل  .32

rt( + BPt + 1( ، حيث Dt تدل عىل الدين العام خالل فرتة t ، و  rt هو سعر الفائدة عىل الدين، وBPt هو الرصيد 

االويل للموازنة املالية. واستناداً إىل هذه النسبة، فإنه يظهر الرشط األسايس لالستدامة، وهو إقامة عالقة اتساق بني 

مختلف متغريات السياسة العامة، أي بني منو الدين ومنو الناتج املحيل اإلجاميل والعجز األويل عند سعر فائدة معني. 

وفيام ييل قامئة باملؤرشات الرئيسية:

مؤرش االتساق املايل  أ- 

اقرتح بالنشارد )1990( مؤرشاً لالستدامة يراعي اتساق السياسة الرضيبية الحالية مع اإلبقاء عىل نسبة الدين   .33

إىل الناتج املحيل اإلجاميل ثابتة. ويتم التعبري عنه عىل النحو التايل:

( سنة. نسبة n هو العبء املايل الذي يُفرتض أن يكون ثابتًا عىل مدار فرتة ) t  *n حيث أن: هو q هي سعر الفائدة، 

و r هي اإلنفاق، g d، الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل هي املستوى * معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل. وبهذا املعنى، 

يوضح هذا املؤرش املستوى الرضيبي املطلوب لتثبيت نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل عند مستوى معني من 

املرصوفات ومسار زيادة الناتج املحيل اإلجاميل ورصيد الدين األويل. فإذا كانت العالقة عكسية، فان املؤرش يوضح أن 

الضغط الرضيبي لالقتصاد منخفض للغاية بحيث ال يؤدي إىل استقرار نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل.

مؤرش بيوتر  ب- 

يقرتح بيوتر)1985( مؤرشاً يحسب الفجوة بني التوازن األويل املستدام والتوازن الفعيل األويل، حيث يتم   .34

تعريف رشط االستدامة بدءاً من مفهوم صايف الرثوة األوسع من املفهوم الضمني يف نسبة الدين إىل الناتج املحيل 

اإلجاميل. ويحدد مؤرش بيوتر هذه الفجوة عىل النحو التايل:

b* - bt = )r - q(wt – bt

 wt ،هي نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل bt ، هي نسبة الدين \ الناتج املحيل اإلجاميل املستدام b* :حيث أن

هي صايف الرثوة الحكومية الحقيقي \ كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل، r هو سعر الفائدة، و q هي زيادة معدل 

االنتاج.
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يقترص استخدام مؤرش بيوتر عىل ما ييل: ان التأهيل العميل يجعل من الصعب جدا التوصل إىل مقياس   .35

دقيق لصايف الرثوة الحكومية؛ فاألصول ال تشمل فقط رأس املال املايل و الحقيقي واألرايض واملعادن، بل ينبغي أن 

تشمل أيضاً القيمة الحالية للرضائب يف املستقبل؛ وينبغي أال تقترص املطلوبات عىل الدين العام املبارش بل تشمل أيضاً 

القيمة الحالية للنفقات املستقبلية للضامن االجتامعي واالستحقاقات األخرى املؤهلة؛ ومن الصعب تحديد القيمة 

املعدلة عىل أساس خطر وجود سلسلة من املطلوبات املرشوطة.

مؤرش الفجوة األولية قصرية املدى  ج- 

يوفر مؤرش الفجوة األولية مستوى التوازن األويل الالزم لتثبيت الدين كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل:  .36

BP* - BP = )rt - nt (b – BP

مُتثل مع الرصيد األويل BP هو الرصيد األسايس الالزم الستقرار الدين، و BP حيث أن: * هو نسبة الدين b هو معدل 

النمو السكاين، و nt هو اتجاه سعر الفائدة الحقيقي، و rt السائد، و إىل الناتج املحيل اإلجاميل.

إذا تجاوز الرصيد األويل الدائم الرصيد األويل الحايل، يكون املسار األسايس موجبًا. وهذا يعني أن السياسة   .37

املالية ليست مستدامة؛ بل متيل إىل زيادة نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل. وعندما يكون الرصيد األويل الدائم 

أقل من الرصيد األويل الحايل، متيل السياسة املالية إىل خفض نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل.

العجز األويل املعدل كلياً  د- 

وهذا املؤرش الذي اقرتحه تالفي وفيغ )2000( نابع من التقلبات الشديدة يف متغريات االقتصاد الكيل، مام   .38

يجعل العجز يتغري حول القيمة املتوقعة يف ظل ظروف االقتصاد الكيل العادية. ويتم استخدامه ملقارنة الرصيد املعدل 

كليًا مع تقديرات القيّم الحالية. ويتمثل التحدي يف تحديد ماهية “حالة االقتصاد الطبيعي”.

حيث أن: r هو سعر الفائدة الحقيقي للتحليل، وميثل g النمو الحقيقي يف السنة التي تم تحليلها، و dtM هو الرصيد 

االويل املعدل كليًا. 

مؤرش الوضع املايل املستدام  ه- 

يصف كروس وخوان -رامون )2003( هذا املؤرش بأنه مكمل لتحليل مؤرشات االستدامة التقليدية باستخدام   .39

منهجية تقيّم بشكل رصيح رد فعل مصلحة الرضائب عندما تتغري املتغريات املرتبطة بالقدرة عىل تحمل الدين مبرور 

الوقت.
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يضيف مؤرش الوضع املايل املستدام بشكل رصيح وظيفة رد الفعل التي تقوم بها السلطة املالية، والتي   .40

يسمح اختالفها مبرور الوقت بتقييم كيفية تفاعل السياسة املالية كلام تغريت الظروف. وتُعرَّف وظيفة رد الفعل التي 

تقوم بها السلطة املالية بأنها النسبة بني فجوة التوازن الفعالة األولية والتوازن )أو الهدف( األويل املستدام وكذلك يف 

نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل. ومن الناحية اإلحصائية، قد يكون مكمال للمؤرشات التي سبق مناقشتها ويرشح 

كيفية توجيه سياسات الدخل واإلنفاق )التي تحدد التوازن األويل( إليجاد تقارب يف نسبة الدين إىل الناتج املحيل 

اإلجاميل إىل استدامة مستهدفة مسبقاً، ومن ناحية أخرى تشري هذه النسبة بصورة ديناميكية إىل كيفية تفاعل مصلحة 

الرضائب من سنة إىل أخرى )من خالل االبتكارات املتعلقة بسياساتها املالية(، خالل مواجهتها اختالفات يف الفجوة 

القامئة بني مستوى املديونية واملستوى املستدام.

مؤرشات توافر العمالت  و- 

يفرتض هذا املؤرش الذي اقرتحه كالفو وإزكريدو وتالفي )2003(، أن تذبذب متغريات تدفقات رأس املال   .41

أعىل من تذبذب متغريات االقتصاد الكيل. وهو يقارن نسبة الدين الخارجي إىل الدين الداخيل مع نسبة السلع القابلة 

للتداول )اإلتجار( املتعلقة بالسلع غري القابلة للتداول )اإلتجار( يف االقتصاد.

حيث أن: b هي نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل، و B هو الدين من حيث السلع غري القابلة للتداول، و e هو 

نوع الرصف الحقيقي، و *B هو الدين من حيث السلع القابلة للتداول، و y هو الناتج املحيل اإلجاميل للسلع غري 

القابلة للتداول )اإلتجار(، و y* هو الناتج املحيل اإلجاميل للسلع القابلة للتداول )اإلتجار(.

مؤرشات االستدامة املالية مع قيود طويلة األجل  ز- 

يقدم باغناي )2003( مؤرشين للحفاظ عىل القدرة عىل تحمل الدين يف ضوء األحداث املمكنة، مثل   .42

املطلوبات املرشوطة \ املحتملة املتفق عليها أو مدفوعات الفائدة يف املستقبل، من بني أمور أخرى. ويرى املؤرش 

األول أن جيل أي دولة سوف يعمل يف األمد املتوسط والطويل كمصدر للتمويل الحكومي ـ من خالل الدين )األسواق 

املالية( ودفع الرضائب )االقتصاد الكيل(. والهدف من هذه االعتبارات هو الحفاظ عىل استقرار نسبة الدين إىل الناتج 

املحيل اإلجاميل )B / y( يف الوقت املناسب. لن يتم الوصول إىل االستقرار املايل الدينامييك إال عند استيفاء الرشطني 

التاليني:
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حيث أن: n هو معدل النمو السكاين، τ هي رضيبة الدخل، s هي نسبة الدخل التي يتم توفريها، r هي معدل 

الرضيبة الحقيقي، δ هي مرونة املدخرات املتعلقة بسعر الفائدة، ε هي مرونة االستثامر فيام يتعلق بسعر الفائدة، 

η هي مرونة االستهالك كنسبة من الدخل، وk هي نسبة رأس املال إىل الناتج املحيل اإلجاميل، وφ هي مرونة املنتج 
 ،b كنسبة من رأس املال املادي، أو استجابة الناتج للتغريات يف مخزون البنية التحتية للدولة. إذا تجاوز الدين املستوى

فإن النظام االقتصادي يصبح غري مستدام ديناميكياً وسوف يستجيب الدين ألي صدمة خارجية بعد مسار متفجر.

رابعاً: مؤرشات الدين املايل

تتعلق املخاطر الرئيسية التي تواجهها محافظ الدين العام مبخاطر السوق واملخاطر التشغيلية. وتحدد   .43

التعرض ملخاطر محافظ الدين العام من خالل تكوين محفظة الدين، مبا يف ذلك حصة الدين القصري األجل مقابل 

الدين الطويل األجل يف املحفظة، والدين ذو أسعار الفائدة املتغرية بالنسبة للدين ذو الفائدة الثابتة، والدين مقّوماً 

بالعمالت األجنبية.

وتشري مخاطر السوق إىل خطر حدوث زيادات يف تكلفة الدين الناجمة عن التغريات يف متغريات السوق.   .44

وتشمل مخاطر السوق مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الرصف، ومخاطر إعادة التمويل، ومخاطر السيولة، 

ومخاطر االئتامن. وأكرث أنواع مخاطر السوق شيوعاً هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الرصف.

وتشري مخاطر أسعار الفائدة \ إعادة تحديد \ تثبيت املخاطر إىل خطر حدوث زيادات يف تكلفة الدين   .45

الناجمة عن التغريات يف أسعار الفائدة. بالنسبة للدين بالعمالت املحلية واألجنبية عىل حد سواء، تؤثر التغريات يف 

أسعار الفائدة عىل تكاليف خدمة الدين عىل اإلصدارات الجديدة عند إعادة متويل الدين ذو العائد الثابت وعىل دين 

أسعار الفائدة العامئة الحالية والجديدة يف تواريخ إعادة تحديد سعر الفائدة. ومن ثم، فإن الدين القصري األجل أو ذو 

األسعار العامئة تعترب عادة أكرث خطورة من الدين الطويل األجل ذو العائد الثابت. وتشمل املقاييس التقليدية ملخاطر 

أسعار الفائدة الفرتة، ومتوسط الوقت إلعادة التحديد \ التثبت، وحصة الدين ذو أسعار الفائدة العامئة إىل مجموع 

الدين.

يستخدم مفهوم أسعار الفائدة عادة لوصف منو املكاسب املحتملة املرتبطة مببلغ من املال. وهذه هي   .46

مقاييس الكسب ألولئك الذين يقررون االدخار. وتوفر أسواق رأس املال آلية فعالة لتحويل رأس املال بني الوكالء 

االقتصاديني. ويحصل املقرضون عىل فوائد مقابل االستخدام املؤقت لرأس مالهم؛ لهذا السبب، فإن الصياغة الكفؤة 

ألسعار الفائدة برشوط مختلفة يعتمد عىل كفاءة سوق املال. وبالنسبة للحكومة، فإن السوق األكرث رسوخاً ميثل 

إمكانية للوصول إىل ظروف متويل أفضل يف أي فرتة.

لذلك، من الرضوري معرفة أسعار الفائدة لكل نوع من أنواع األدوات املالية )األوراق املالية والقروض، وما   .47

إىل ذلك( وتحديد طريقة ملقارنتها عىل نفس األساس. ويعرف هذا املؤرش باسم منحنى العائد، والذي ميكن أن يزداد أو 

ينقص، وميكن تفسري ميله بثالث طرق مختلفة.
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موضع وميل منحنى العائد

نظرية تجزئة السوق نظرية تفضيالت السيولة نظرية توقعات السوق امليل

زيادة العرض عن الطلب 

عىل املدى الطويل

عالوة إيجابية عىل السيولة من املتوقع أن ترتفع أسعار 

الفائدة قصرية األجل

إيجايب

زيادة العرض عن الطلب 

عىل املدى القصري

العالوة السلبية )العقوبة( 

عىل السيولة

من املتوقع أن تنخفض أسعار 

الفائدة قصرية األجل

سلبي

التوازن بني العرض والطلب 

بجميع املقاييس

ال توجد عالوة سيولة من املتوقع أن تظل أسعار الفائدة 

قصرية األجل كام هي

افقي

زيادة العرض عن الطلب يف 

منتصف املدة

عالوة إيجابية عىل السيولة 

متبوعة بعالوة سلبية عىل 

السيولة

من املتوقع أن ترتفع أسعار 

الفائدة قصرية األجل وتنخفض 

بعد ذلك

مقعر

املتوسط املرجح لالستحقاق واملدة هام إحصائيات تقيس متوسط طول الفرتة الزمنية بني مدفوعات خدمة   .48

الدين. ومتوسط االستحقاق املرجح له استخدام محدود ألنه يأخذ فقط يف االعتبار تواريخ الدفع ألصل الدين، يف 

حني أن املدة تشمل أيًضا تواريخ دفع الفائدة. يتم الحصول عىل املدة بحساب متوسط استحقاق سند الدين بالنسبة 

لرشوط الدفع )القسائم \ الكوبون وأصل الدين(، ويقاس كل واحد من الرشوط املرتبطة بالتدفقات املشار إليها مع 

املبالغ الخاصة به بالقيمة الحالية.

وكقاعدة عامة، كلام طالت مدة السند، كلام انخفضت املخاطر املصاحبة له، يف املتوسط. وسيتم تعديل   .49

نسب أقل من الدين الحكومي إىل مستوى جديد ألسعار الفائدة.

يشري االنحراف املعياري إىل متوسط املفرزة بني مجموعة البيانات ومتوسط قيمتها. وتؤدي التحركات األكرب   .50

واألكرث تكراراً ألسعار الفائدة )املتنامية أو املرتاجعة( إىل مزيد من التذبذب، مام يعني زيادة عدم اليقني \ عدم التأكد. 

عىل سبيل املثال، إذا كان سعر الفائدة عىل السند 1,72 % واالنحراف املعياري 0,23 %، فقد يختلف متوسط العائد 

من 1,49 % إىل 1,95 %.

تشري مخاطر أسعار الرصف \ مخاطر العملة إىل خطر حدوث زيادات يف تكلفة الدين الناجمة عن التغريات   .51

يف أسعار الرصف. ويضيف الدين املقّوم واملرتبط بالعمالت األجنبية تذبذب إىل تكاليف خدمة الدين ُمقاساً بالعملة 

املحلية بسبب تحركات أسعار الرصف. تشمل مقاييس مخاطر أسعار الرصف حصة الدين بالعملة املحلية من مجموع 

الدين ونسبة الدين الخارجي القصري األجل إىل االحتياطيات الدولية.

تشري مخاطر إعادة التمويل \ مخاطر التمديد إىل مخاطر إعادة متويل الدين بتكلفة عالية بشكل غري عادي   .52

أو، يف الحاالت القصوى، ال ميكن إعادة متويلها عىل اإلطالق. وبقدر ما تقترص مخاطر إعادة التمويل عىل خطر متويل 
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الدين بأسعار فائدة أعىل، مبا يف ذلك التغريات يف فروق أسعار )هوامش( االئتامن، فإنه ميكن اعتباره نوعا من مخاطر 

أسعار الفائدة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم التعامل معها بشكل منفصل ألن عدم القدرة عىل إعادة متويل الدين املستحق، 

والزيادات الكبرية بشكل استثنايئ يف تكاليف التمويل الحكومية، أو كليهام ميكن أن يؤدي إىل أزمة الدين أو تفاقمها. 

عالوة عىل ذلك، ميكن أن تؤدي السندات املضمنة خيارات البيع إىل تفاقم مخاطر إعادة التمويل. وتشمل املؤرشات 

ذات الصلة متوسط الوقت حتى االستحقاق؛ النسبة املئوية للدين املستحق يف 12 و 24 و 36 شهراً؛ وملف االسرتداد.

تشري مخاطر السيولة )يف سياق إدارة الدين( إىل حالة يتناقص فيها حجم األصول السائلة برسعة نتيجة   .53

اللتزامات التدفق النقدية غري املتوقعة، أو صعوبة محتملة يف جمع النقدية عن طريق االقرتاض يف فرتة زمنية قصرية، 

أو كليهام.

تشري مخاطر االئتامن إىل خطر عدم أداء املقرتضني للقروض أو األصول املالية األخرى أو من جانب الطرف   .54

املقابل يف العقود املالية. ويكتيس هذا الخطر أهمية خاصة يف الحاالت التي تشمل فيها إدارة الدين إدارة األصول 

السائلة. وقد يكون لها أيضا ً أهمية يف قبول الدخول يف مزادات األوراق املالية التي تصدرها الحكومة، فيام يتعلق 

بضامنات االئتامن، ويف العقود املشتقة التي يربمها مدير الدين.

تشري مخاطر التسوية إىل خطر عدم تسليم الطرف املقابل ضامنا ً عىل النحو املتفق عليه يف العقد، بعد أن   .55

يكون الدولة )الطرف املقابل اآلخر( قد قامت بالفعل بالدفع وفقاً لالتفاق.

تشري املخاطر التشغيلية إىل مجموعة من األنواع املختلفة من املخاطر، مبا يف ذلك أخطاء املعامالت يف   .56

املراحل املختلفة لتنفيذ وتسجيل املعامالت، وأوجه القصور أو اإلخفاقات يف الضوابط الداخلية أو يف النظم والخدمات، 

أو مخاطر السمعة، أو املخاطر القانونية، أو االنتهاكات األمنية، أو مخاطر االحتيال، أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر 

عىل قدرة مدير الدين عىل متابعة األنشطة املطلوبة لتحقيق أهداف إدارة الدين.

تشري مخاطر السمعة إىل الخسائر الناجمة عن فرص التمويل غري املستغلة بسبب سمعة )االوراق املالية   .57

\ ُمصدر السندات( السيئة بسبب التخلف عن السداد أو تدهور الوضع املايل. ميكن تحليل سمعة الدولة من خالل 

التصنيفات االئتامنية ومن خالل املؤرشات السيادية، وعىل وجه التحديد، عىل النحو التايل:

التصنيفات االئتامنية

ميثل هذا املتغري التصور \ االنطباع لدى الوكالء الخاصني بشأن حالة الدين يف الدولة. ,ميكن تحليل جودة   .58

االئتامن من منظورين. فمن ناحية، هناك وكاالت تصنيف تسند التأهيل للدين استنادا إىل املعايري املعمول بها. وينتج 

التصنيف املرتفع عندما يجد وكيل التصنيف القليل من الدالئل عىل إفالس أو مشاكل السيولة املستقبلية التي تعرض 

املدفوعات العادية للخطر. ومن ناحية أخرى، يشري التصنيف املنخفض إىل أنه ال ميكن الوفاء بااللتزامات املتعاقد 

عليها بالفعل.
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مؤرشات املخاطر السيادية

املخاطر السيادية هي مؤرش يهدف إىل قياس املخاطر داخل دولة بالنسبة لالستثامرات األجنبية. وهو مؤرش   .59

أسايس للحالة االقتصادية دولة ما ويستخدمه املستثمرون الدوليون كعنرص تكمييل يف صنع القرار. ويساوي املؤرش 

السيادي املعدل الزائد الذي تدفعه دولة عىل سنداتها املُصدرة مقارنة بسندات خزانة الواليات املتحدة.

بالنسبة للدول التي ال تكاد تكون متقدمة النمو داخل السوق املالية العاملية، يُستخدم مؤرش املخاطر   .60

السيادية لإلشارة إىل الحالة االقتصادية للدولة وتوقعات وكاالت التصنيف فيام يتعلق بالتطور االقتصادي املستقبيل 

)القدرة عىل سداد الدين، عىل وجه الخصوص(. ويشري الخطر السيادي إىل تكلفة املديونية التي ميكن أن تواجهها 

الدولة. ولذلك فإن هذا املؤرش عنرص حاسم له أثرين رئيسني: -

أوالً، كلام تدهور التصنيف السيادي، زادت تكلفة املديونية. عالوة عىل ذلك، كلام كانت هذه التكلفة أكرب،   .61

كلام قلت إمكانية التعامل بالسياسات االقتصادية وزاد خطر التخلف عن السداد.

ثانياً، سيكون الرتفاع مستويات املخاطر السيادية تأثري عىل قرارات االستثامر، مام سيسبب تناقصاً يف تدفقات   .62

األموال وزيادة أسعار الفائدة داخل الدولة. وبعبارة أخرى، فإن تكاليف دين القطاع الخاص عرضة ايضاً للزيادة، مع ما 

يرتتب عىل ذلك آثار سلبية يف معدالت االستثامر والنمو والعاملة.

يشري خطر االحتيال إىل خطر ارتكاب فعل متعمد يتعلق باإلبالغ املايل االحتيايل أو اختالس األصول.  .63

خامسا: االعتبارات النهائية

إن املجموعات الرئيسية الثالث من املؤرشات )الضعف )التعرّض(، واالستدامة، والدين املايل( متنحنا فرصة   .64

لفهم الدين العام من وجهات نظر مختلفة، وبالتايل السامح للحكومات بالتحكم يف الدين العام وإدارته وفق 

مامرسات ائتامنية سليمة.

ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تؤدي دوراً نشطاً يف تعزيز تنفيذ أفضل مامرسات اإلقراض وإدارة الدين، مبا يف   .65

ذلك استخدام أنواع املؤرشات التي متت مناقشتها يف هذا امللحق. كام ميكنها أن تشجع الحكومات عىل الرتكيز بشكل 

أكرب عىل رصد مواطن الضعف )التعرّض( وإعطاء أولوية عالية إلدارة املخاطر وإنتاج ونرش معلومات \ بيانات مالية 

نوعية. وينبغي عدم تنحية تحسني التنظيم واإلرشاف يف قطاع الخدمات املالية مبا يتامىش مع املعايري الدولية جانباً. 

وهذا من شأنه أن يقلل من ضعف )تعرّض( الدين العام أمام األحداث التي تؤثر عىل القطاع الخاص.
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)GUID من الدليل

فهم عملية الدين العام وتقييم   .1

املخاطر: حالة إندونيسيا )الفقرة 73 

إن إعداد القوائم املالية للحكومة اإلندونيسية يدعمها نظامان للمحاسبة: النظام املحاسبي للحكومة املركزية لدى 

وزارة املالية، والنظام املحاسبي للحكومة املحلية لدى وزارة الشؤون االهلية. ويتكون النظام املحاسبي للحكومة 

املركزية من نظامني محاسبيني: نظام املحاسبة ألمني خزينة الدولة ونظام محاسبة املؤسسات. انظر الشكل أدناه:
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نظام محاسبة املؤسسات

نظام محاسبة الدين الحكومي

نظام محاسبة املنح

نظام محاسبة االستثامر الحكومي

نظام محاسبة القروض الفرعية

نظام محاسبة التحويالت االقليمية

نظام محاسبة مرصوفات الدعم

نظام محاسبة النفقات االخرى

نظام محاسبة املعامالت الخاصة

نظام محاسبة وحدة الهيئات 

االخرى

نظام املحاسبة املالية

نظام معلومات االدارة واملحاسبة 

الخاص باالصول اململوكة للدولة

نظام محاسبة املؤسسات

نظام املحاسبة ألمني خزينة 
الدولة

ي للحكومة املركزية
النظام املحاسب
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الشكل رقم )1(: نظم املحاسبة الحكومية املركزية يف إندونيسيا

يبدي الجهاز االعىل للرقابة يف إندونيسيا رأياً بشأن القوائم املالية للحكومة املركزية ولكنه ال يقدم رأياً بشأن القوائم 

املالية لكل وحدة )وظيفة إدارية(.

أهداف إدارة دين الدولة

بالنظر إىل املصدر املهيمن واملتزايد لتمويل الدين وزيادة رصيد دين الدولة، فقد أقرت الحكومة الحاجة إىل إدارة 

الدين بشكل أفضل. وبشكل عام، فإن الهدف طويل األجل إلدارة دين الدولة هو تقليل تكلفة الدين إىل أدىن حد 

ضمن مستوى املخاطر. وعىل وجه التحديد فأن األهداف التي تسعى ادارة دين الدولة اىل تحقيقها هي:

ضامن سد الفجوات التمويلية واالستدامة املالية وفقاً لظروف االقتصاد الكيل وبأقل التكاليف.  .1

زيادة املبادئ االحرتازية يف إدارة الدين، وخاصة تقليل املخاطر، سواء مخاطر السوق أو مخاطر إعادة   .2

التمويل.

تطوير الجهود بحيث ميكن تنفيذ القروض املخطط لها كام هو مقرر وضمن تقديرات التكلفة.  .3

إن تحقيق هذه األهداف سيدعم مبارشة تنفيذ السياسات الرامية إىل تحسني االستدامة املالية والقدرة املالية للوفاء 

بالتزامات. ويشمل نطاق إدارة الدين رشاء وصيانة وسداد دين الدولة املحّمل عىل ميزانية الدولة بشكل مبارش، والتي 

هي حالياً قروض أجنبية وسندات حكومية تديرها املديرية العامة للتمويل وإدارة املخاطر التابعة لوزارة املالية.

سياسة إدارة ديون الدولة

السياسة العامة إلدارة دين الدولة منصوص عليها يف مختلف القوانني واللوائح. وتشمل اللوائح املتعلقة بإدارة دين 

الدولة ما ييل:

القانون رقم )24( لسنة 2004 بشأن السندات الحكومية.  .1

القانون رقم )17( لسنة 2003 بشأن مالية الدولة.  .2
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الوصف العنرص رقم

متويل الدين النقدي: أ . 

السندات )املحلية واألجنبية(.  -

قروض االستعداد / قروض برامجية )املؤسسات املالية الدولية(  -

مصادر متويل الدين 

العام

.1

قروض النشاط/املشاريع. ب . 

القروض )املحلية واألجنبية(.  -

القروض الفرعية.  -

األوراق املالية الحكومية، سلسلة صكوك قامئة عىل املشاريع.  -

العنرص رقم

سندات.  -

القروض )املحلية واألجنبية(.  -

إن املديرية العامة للتمويل وإدارة املخاطر بوزارة املالية، مسؤولة عن 
إدارة الدين العام، حسب االيت:

املكتب الرئييس/ االمامي: مسؤول عن تصميم سياسة ومعايري   -
وإجراءات السندات والقروض.

مكتب إدارة املخاطر: مسؤول عن تصميم السياسات واملعايري   -
واإلجراءات الخاصة باسرتاتيجيات ومحافظ الدين العام، وإدارة املخاطر، 

وااللتزامات األخرى التي تدعمها الحكومة.

مكتب العمليات املساندة: مسؤول عن تصميم سياسة ومعايري   -
وإجراءات التقييم واملحاسبة وتسوية الدين العام.

أدوات الدين العام .2

السندات أ . 

تسوية السندات من هيئات البورصة )السوق املايل(.  -

مراجعة معامالت السندات من مدراء السجالت واملدراء   -
الرئيسيني.

وثائق العطاءات لألوراق املالية الحكومية.  -

تحديد مقدم العرض الفائز.  -

إشعار الدفع.  -

القروض ب . 

طلب السحب.  -

إشعار بالدفعات املستلمة من املقرضني.  -

إشعار الدفع.  -

إشعار من الوكالة املالية.  -

أطراف إدارة الدين .3
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نظام التحليل املايل إلدارة الدين.  -

نظام التطبيق: خزينة الدولة ونظام امليزانية، الذي يسهل   -
احتياجات عمليات الخدمات من مرحلة ما قبل اإلنتاج )امليزانية( إىل 

مرحلة ما بعد اإلنتاج )إعداد التقارير املالية للحكومة املركزية(.

توثيق مصادر 

الدين العام

.4

نظام التحليل املايل إلدارة الدين.  -

نظام التطبيق: خزينة الدولة ونظام امليزانية، الذي يسهل احتياجات عمليات الخدمات   -

من مرحلة ما قبل اإلنتاج )امليزانية( إىل مرحلة ما بعد اإلنتاج )إعداد التقارير املالية للحكومة 

املركزية(.

نظم وتكنولوجيا 

املعلومات

.5

دورة إعداد التقارير املالية حول الدين العام

الجدول رقم )2(: مخاطر نظام إدارة الدين العام يف كل مرحلة

ترشيع موازنة 

الدولة

استهداف عجز 

موازنة الدولة

اسرتاتيجية 

الدين السنوية 

كيفية متويل 

العجز

1.السندات 
الحكومية: اإلصدار 
والسداد واالسرتداد

2.سحب وتسديد 
القسط الرئييس من 

القروض املحلية 
ووالقروض االجنبية

القوائم املالية 

للدين العام

القوائم املالية 

الحكومة
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املخاطر النشاط الرقم

متويل الدين لتغطية عجز املوازنة للدولة يفوق االحتياجات.  	

العجز/ دين جمهورية إندونيسيا يتجاوز %3 من الناتج املحيل   	

اإلجاميل.

متويل عجز موازنة 

الدولة

.1

يتم ادراج االختالفات يف قيمة التمويل الذي يتم تسلمه من سحب   	

القروض ما بني املديرية العامة للتمويل وإدارة املخاطر وتسجيل معلومات 

املقرضني.

سحب القروض األجنبية خارج ما هو مخطط لتكبد تكاليف أخرى يف   	

وقت سحب القروض األجنبية.

ال ميكن املوافقة عىل إشعار الرصف بسبب وجود حد أقىص يف وثيقة   	

تنفيذ املوازنة إلنفاق الوزارة ولصندوق املوازنة الصادرة: القرض الفرعي.

صندوق املوازنة 

الواردة -متويل 

القروض

.2

مدفوعات الفوائد واألقساط الرئيسية التي ال تتناسب مع الجدول   	

الزمني يحددها املقرض.

صندوق املوازنة 

الصادرة -متويل 

القروض

.3

ارتفاع عائد السندات الحكومية بسبب االكتتاب الخاص واملعاملة   	

املبارشة.

التكاليف األخرى إلصدار السندات الحكومية هي تكاليف مادية، ولكن   	

ال ميكن رسملتها.

العائد املحتمل للسندات الحكومية يف السوق.  	

األصول األساسية غري املعروفة للصكوك.  	

صندوق املوازنة 

الواردة -األوراق 

املالية الحكومية

.4

ال تعترب معامالت إعادة الرشاء وعمليات تحويل الدين خصامً / عالوًة   	

غري مستهلكة عىل سلسلة األوراق املالية الحكومية املسرتدة.

دفع الفوائد واسرتداد األوراق املالية الحكومية املستحقة ليس يف املوعد   	

املحدد.

صندوق املوازنة 

الصادرة-األوراق 

املالية الحكومية

.5
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أخطاء يف تصنيف الدين.  	

القروض األجنبية املستحقة العام املقبل مل يتم تعديلها كمطلوبات   	

متداولة.

الديون املدرجة يف املطلوبات املتداولة مستحقة الدفع ألكرث من سنة   	

واحدة.

سوء تقدير يف الفوائد املستحقة )للقروض واألوراق املالية(.  	

أخطاء يف حساب وإقرار وعرض الدين بالعمالت األجنبية.  	

ال ميكن تحديد القرض األجنبي املدرج يف بيان الوضع املايل لخزينة   	

الدولة وفًقا لهوية القرض.

ال يتم اإلفصاح بشكل كاف عن العجز املتزايد يف موازنة الدولة الناتج   	

عن الدين اإلضايف.

اإلفصاح الغري الكايف عن التزامات التحوط واالكتتاب.  	

إعداد القوائم املالية .6

ما ييل املخاطر العامة للدين العام، التي قد تصبح مسائل رئيسة يف مجال التدقيق:

متويل الدين الذي يتجاوز الحاجة لتغطية العجز.  	

عائد السندات الحكومية التي هي أعىل بكثري من الدول املجاورة التي لديها نفس املخاطر.  	

تكاليف االقرتاض التي ال يتم االستفادة منها عىل الفور )املستخدمة( بسبب تعليق ووقف تنفيذ املرشوع.  	

القيمة الرتاكمية للدين والتي تتجاوز الحد األقىص لنسبة الدين للناتج املحيل اإلجاميل.  	

االلتزامات الحكومية وااللتزامات الحكومية الطارئة التي مل يتم اإلفصاح عنها ضمن االيضاحات يف القوائم   	

املالية.

ال يبدي الجهاز األعىل للرقابة يف إندونيسيا أي رأي بشأن القامئة املالية إلدارة الديون ألن ذلك يعترب جزء من القوائم 

املالية للحكومة املركزية. عالوة عىل ذلك، فإن املشاكل التي ال تؤثر عىل عدالة القوائم املالية للحكومة املركزية ولكنها 

هامة لتحسني اإلدارة يتم اإلفصاح عنها يف نتائج التدقيق املتعلقة بالرقابة الداخلية أو عدم االمتثال \ االلتزام كجزء من 

تقرير التدقيق الصادر عن الجهاز االعىل للرقابة يف إندونيسيا.
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)GUID 2. اإلجراءات املوضوعية يف التدقيق املايل )الفقرة 103 من الدليل

يف التدقيق املايل، يتمثل الهدف من االختبارات املوضوعية للتفاصيل يف مساعدة املدققني عىل تحديد ما إذا كانت 

القيم النقدية لعمليات \ حركات الدين العام أو أرصدة الدين العام قد وردت بشكل صحيح يف القوائم املالية أو 

التقارير أو الجداول أو ما يعادلها. والجدول رقم )3( يبني عينة من االختبارات املوضوعية.

الجدول رقم )3(: االختبارات املوضوعية للتفاصيل املستخدمة يف التدقيق املايل

التوكيد اختبار التدقيق

التأكيد مع حامل أدوات الدين العام أو الوكيل املايل أو قيّم/ أمني سجالت الدين العام. الوجود والحدوث

فحص اتفاقيات الدين العام األساسية وغريها من املستندات والتأكيدات الداعمة 

والتأييدات املستلمة من الدائنني، سواء يف شكل ورقي أو إلكرتوين، عن املبالغ املُبلغ 

عنها.

فحص الوثائق الداعمة من أجل التحقيق أو التسوية الالحقة بعد انتهاء الفرتة الزمنية 

املشمولة بالتقرير.

مراقبة املزادات واالكتتابات.

التأكيد مع حامل أدوات الدين العام أو الوكيل املايل أو قيم/ أمني سجالت الدين العام. الحقوق وااللتزامات

فحص اتفاقات الدين العام األساسية وغريها من املستندات والتأكيدات الداعمة 

والتأييدات املستلمة من الدائنني، سواء يف شكل ورقي أو إلكرتوين، عن املبالغ املُبلغ 

عنها.

مراجعة جميع معامالت الطرف املقابل؛ عند طلب تفاصيل من الطرف املقابل، والنظر 

يف أي جزء من املنظمة يستجيب وما إذا كان هذا ميثل جميع الجوانب ذات الصلة من 

تعاملها مع الجهة الخاضعة للرقابة.

االكتامل

مراجعة قامئة أدوات الدين لتحديد ما إذا كانت جميع أنواع مطلوبات الدين العام 

مدرجة يف السجالت املحاسبية.

إرسال تأكيدات بالرصيد الصفري إىل حاميل الدين العام املحتملني أو األطراف املقابلة.

مراجعة بيانات الوكالء األساسيني حول وجود معامالت وحيازات ألدوات الدين العام.

استخدام تقنيات مبساعدة الكمبيوتر الستخراج بيانات التداول اإلجاملية لتوفيقها مع 

دفرت األستاذ العام وتقرير البيان املايل.

إجراء اختبارات العينة للصفقات الفردية لتأكيدات الطرف املقابل وإيصاالت االستالم 

الالحقة.

مراجعة سجالت املحاسبة قبل نهاية السنة وبعدها بالنسبة للمعامالت غري العادية.
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مراجعة تأكيدات الطرف املقابل التي تم تلقيها ولكن مل يتم مطابقتها مع سجالت 

املعامالت.

االكتامل

مراجعة بنود التسوية العالقة يف التقارير.

دراسة اتفاقيات الدين العام للمشتقات املالية املدمجة.

مراجعة محارض اجتامعات لجنة الدين العام والوثائق ذات الصلة.

إجراء احتساب الستحقاقات مناسبة واإلقرار بنفقات الدين العام.

فحص املستندات للتحقق من اإليصاالت النقدية من االقرتاض. التقييم والقياس

تأكيد القيمة االسمية ملبالغ الدين العام مع الوكيل أو األمني املايل.

إعادة حساب حسابات سعر السوق لعينة عالية القيمة من أدوات الدين العام.

مراجعة أسس التقييم عىل النحو املحدد يف السياسات املحاسبية )أي القيمة السوقية أو 

الصوِرية أو االسمية( لتحديد ما إذا كانت معقولة ومطبقة باستمرار.

التحقق من دقة تحويل القيمة الدفرتية والسوقية ألدوات الدين العام املقومة بالعمالت 

األجنبية.

استخدام أسعار السوق املعروضة للتحقق من القيم املفصح عنها من أدوات الدين 

العام، وأدوات سوق املال، واملشتقات املالية.

فحص املستندات للتحقق من املرصوفات النقدية من املبالغ املسددة.

فحص املستندات للتحقق من املرصوفات النقدية من فائدة املبالغ املسددة.

التحقق من أن املبادئ املحاسبية املختارة واملطبقة تتفق مع الترشيعات واللوائح 

واملعايري املحاسبية املعمول بها، وأنها مناسبة لوكالة إدارة الدين العام.

العرض واإلفصاح

التحقق من أن القوائم املالية واملالحظات \ االيضاحات ذات الصلة توفر إفصاحات 

كافية، مبا يف ذلك الجهة الخاضعة للرقابة التي تقدم تقارير عن الدين العام، وأنواع 

أدوات الدين، وأنواع املصدرين، وليست مفصلة أو مكثفة أكرث من الالزم.

التحقق من أن القوائم املالية واملالحظات ذات الصلة توفر إفصاحاً كافياً ليست مفصلة 

أو مكثفة أكرث من الالزم.

التحقق من أن القوائم املالية توفر معلومات حول املسائل التي قد تؤثر عىل استخدامها 

وفهمها وتفسريها.

العرض واإلفصاح

التحقق من أن القوائم املالية تعكس املعامالت بطريقة تعرض مستويات الدين العام؛ 

نتائج االقرتاض، والتسديدات، ومدفوعات الفائدة؛ والتدفقات النقدية ضمن نطاق من 

الحدود املقبولة.

مراجعة تصنيف أدوات الدين العام لضامن توافقها مع الترشيعات واألنظمة 

واملامرسات.
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التحقق من أن حركات الدين املشرتكة قد تم الغائها خالل الدمج. العرض واإلفصاح

مراجعة اإلفصاحات الخاصة حول معامالت األطراف ذات العالقة، مثل معامالت الدين 

بني الحكومة والبنك املركزي.

اإلجراءات التحليلية املوضوعية

باإلضافة إىل االختبارات املوضوعية للتفاصيل يف التدقيق املايل، يقوم املدققون بإجراءات تحليلية موضوعية ملقارنة 

القيم الفعلية واملتوقعة للمبالغ املالية الرئيسية، مثل أرصدة الحسابات. إن الهدف من هذه املقارنة هو تحديد 

وتحري سبب أي عالقات غري عادية أو غري متوقعة بني القيم الفعلية واملتوقعة. ومن األمثلة عىل ذلك العالقة بني 

نفقات الفائدة املتوقعة املحسوبة باستخدام أسعار الفائدة الواردة يف املستندات القانونية ونفقات الفائدة الفعلية. 

ويضع املدققون توقعاً أو تقديراً ملا ينبغي أن يكون عليه املبلغ املسجل استناداً إىل تحليل وفهم للعالقات بني املبالغ 

املسجلة والبيانات األخرى، ثم يستخدم هذا التقدير لتكوين استنتاج بشأن املبلغ املسجل. ومن األسباب األساسية التي 

تستند إليها اإلجراءات التحليلية أن العالقات املعقولة بني البيانات من املتوقع أن تسود عىل نحو معقول ما مل تكن 

هناك ظروف معروفة من شأنها أن تغري العالقة.

تعتمد اإلجراءات التحليلية عموما عىل البيانات املجمعة االجاملية بدال من قيم الوحدات، مام يجعلها أكرث فعالية 

وكفاءة من اختبارات املعامالت الفردية. وتشمل اإلجراءات التحليلية العمومية استخدام النسب واالتجاهات وتحليل 

التباين. وتستخدم إجراءات تحليلية األكرث تطوراً تحليل االقتصاد القيايس، مبا يف ذلك االنحدار، واملحاكاة، واختبار 

اإلجهاد، والنامذج االقتصادية الواسعة النطاق. ويبني الجدول رقم )4( الخطوات املتخذة يف تطبيق اإلجراءات التحليلية 

املوضوعية.

 الجدول رقم )4(: الخطوات املتخذة يف تطبيق اإلجراءات التحليلية

تحديد مقدار الحد املادي. وهذا الحد هو مقدار الفرق بني توقعات املدققني واملبلغ املسجل الذي سيقبله 

املدققون دون إجراء تحقيق. إن تحديد الحد هي مسألة تتعلق بتقدير وحكم املدققون.

أ-

تحديد عالقة معقولة ميكن التنبؤ بها وتطوير منوذج لحساب توقع املبلغ املسجل. واالخذ بعني االعتبار 

األخطاء التي ميكن أن تحدث وكيف سيتم الكشف عن هذه البيانات الخاطئة من قبل النموذج.

ب-

جمع البيانات / املعلومات لتطوير التوقعات وتنفيذ اإلجراءات املناسبة لتحديد موثوقية البيانات. وتخضع 

هذه املوثوقية لحكم املدققني.

ج-

تطوير توقعات املبلغ املسجل باستخدام املعلومات التي تم الحصول عليها خالل الخطوات السابقة. وتخضع 

دقة التوقعات لحكم املدققني.

د-

مقارنة التوقعات باملبلغ املسجل ومالحظة الفرق. ه-

الحصول عىل تفسريات لالختالفات التي تتجاوز الحد املادي، ألنها تعترب ذات اهمية نسبية. و-

تثبيت تفسريات االختالفات ذات االهمية النسبية. ز-
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تحديد ما إذا كانت االيضاحات واألدلة املؤيدة تقدم أدلة كافية عىل املستوى املرغوب من التأكيد 

املوضوعي. وإذا مل يتم الحصول عىل مستوى كاف من التأكيد املوضوعي من اإلجراءات التحليلية، يتم القيام 

بتنفيذ إجراءات إضافية والنظر فيام إذا كان الفرق ميثل خطأً.

ح-

رشح الفرق بني مرصوفات الفائدة املتوقعة والفعلية

لنفرتض أن املدققني يقدروا مرصوفات الفائدة للفرتة الحالية هي 80 مليون دوالر. ويُقّدم املدققون هذا التقدير 

استناداً إىل متوسط رصيد الدين العام البالغ بليون دوالر مرضوباً بنسبة 8 يف املائة، وهو متوسط سعر الفائدة 

السنوي. والحد املادي لإلجراء التحلييل املوضوعي هو 5 ماليني دوالر. فإن وجد املدققون أن املبلغ الفعيل 

ملرصوفات الفوائد هو 94.5 مليون دوالر. أي يتجاوز الفرق 14.5- مليون دوالر -الحد املادي لالختبار مبقدار 9.5 

مليون دوالر. فعىل املدققون سؤال مدراء الدين العام عن الفرق، وإن كان تفسريهم هو “أننا اقرتضنا املزيد من 

األموال وأسعار الفائدة أعىل من العام املايض”. فيتعني عىل املدققون أن يعززوا هذا التفسري. عىل سبيل املثال، 

ميكن للمدققني تحديد أن أسعار الفائدة زادت أوالً خالل العام ثم انخفضت وتم حسابها إىل متوسط 9 يف املائة 

عىل أساس متوسط شهري بدالً من 8 يف املائة. باإلضافة إىل ذلك، تشري بيانات القروض من املقرضني إىل أنه تم 

اقرتاض 100 مليون دوالر وسدادها خالل العام، وأن القروض اإلضافية كانت مستحقة ملدة 6 أشهر. وبالتايل، كان 

متوسط رصيد القرض يف الواقع أعىل مبقدار 50 مليون دوالر وكان متوسط سعر الفائدة أعىل بنسبة 1 يف املائة 

من األرقام املستخدمة يف التقديرات األصلية للمدققني. وباستخدام هذه املعلومات الجديدة، يقوم املدققون 

بتنقيح النموذج وإعادة حساب التقدير مببلغ 94.5 مليون دوالر )1050 مليون دوالر يف متوسط رصيد الدين 

العام مرضوبا يف 9 يف املائة(، وهو ما يعادل نفقات الفائدة الفعلية.

االختبارات املوضوعية لتفاصيل أدوات املشتقات املالية

يستخدم مدراء الدين عىل نحو متزايد املشتقات املالية إلدارة تعرضهم للمخاطر الكامنة يف بعض أدوات الدين العام، 

مثل مخاطر الفوائد والعمالت األجنبية. حيث يقوم مدراء الدين الرشوط املصطلح إىل استحقاق ومالمح أخرى للدين 

العام باستخدام املشتقات املالية، املعروفة باسم اتفاقيات مبادلة العمالت أو الفائدة لتبادل املدفوعات مع مؤسسة 

مالية وفقاً لصيغة مرتبة مسبقا. ويف صفقة املبادلة املتعارف عليها، يصدر كيان عام أوراقاً مالية طويلة األجل ويوافق 

يف الوقت نفسه عىل مبادلة مدفوعات الفائدة الطويلة األجل ذات السعر الثابت مقابل مدفوعات الفائدة العامئة 

)القصرية األجل(. ويبني الجدول رقم )5( االختبارات املوضوعية لتفاصيل أدوات املشتقات املالية.

الجدول رقم )5(: االختبارات املوضوعية للتفاصيل املستخدمة يف التدقيق املايل
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اختبار التدقيق التوكيد

تأكيد االشرتاطات الهامة مع حامل السند للمشتق املايل أو الطرف املقابل للمشتق 

املايل.

االكتامل والوجود

فحص اتفاقات الدين العام األساسية وغريها من املستندات والتأكيدات الداعمة الواردة 

من الدائنني، سواء يف شكل ورقي أو إلكرتوين.

الطلب من حامل السند للمشتق املايل أو الطرف املقابل للمشتق املايل تقديم تفاصيل 

عن جميع املشتقات املالية واملعامالت مع وكالة إدارة الدين العام.

االكتامل والوجود

إرسال تأكيدات بالرصيد الصفري إىل حاميل السند املحتملني للمشتقات املالية أو 

األطراف املقابلة املحتملني للمشتقات املالية.

مراجعة بيانات الوسطاء عن وجود معامالت مشتقات مالية واملراكز املحتفظ بها.

مراجعة تأكيدات الطرف املقابل التي تم تلقيها ولكن مل تتم مطابقتها مع سجالت 

املعامالت.

مراجعة بنود التسوية التي مل يتم حلها.

فحص االتفاقيات، مثل اتفاقيات القروض أو حقوق امللكية، للمشتقات املالية املدمجة.

تقييم مدى منطقية النامذج واملتغريات واالفرتاضات املستخدمة يف تقييم املشتقات 

املالية.

التقييم والقياس

جمع أسعار السوق لتقييم التسعريات الثابتة والصالحة.

تقييم حساسية التقييم للتغريات يف املتغريات واالفرتاضات.

فحص املستندات الداعمة لتسوية معامالت املشتقات املالية بعد نهاية فرتة إعداد 

التقارير.

استخدام مناذج امللكية أو مناذج وكالة إدارة الدين العام املطورة داخلياً لتقييم التسعري 

عندما ال توجد أسعار للسوق.

استخدام اإلجراءات التحليلية لتقييم سياسات إدارة املخاطر، مبا يف ذلك االمتثال بحدود 

االئتامن.

تقييم مدى اإلفصاح عن املشتقات املالية املستخدمة كتحوط ومدى االمتثال للقوانني 

واللوائح التي تتطلب الكشف عن معامالت املشتقات املالية، مبا يف ذلك القيمة االسمية 

والعادلة، عدد األطراف املقابلة ونوعيتها االئتامنية، والقيمة املعرضة للخطر، ونتائج 

اختبارات اإلجهاد، وما إىل ذلك.

العرض واإلفصاح
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  )GUID وضع / إعداد مصفوفة نتائج التدقيق )الفقرة 105 من الدليل  .3

الجدول رقم )6(: مصفوفة نتائج التدقيق إلدارة النقد

هدف التدقيق: ما إذا كانت إدارة النقد )التي تنطوي عىل التنبؤ بالتدفق النقدي، وترتيب السيولة املؤقتة، والحفاظ 

عىل الرصيد املستهدف يف الحساب الحكومي، واستثامر الرصيد الفائض فوق الرصيد املستهدف( تتم بكفاءة وفعالية. 

https://cag.gov.in/ ،تقرير رقم )16( لسنة 2016، تدقيق أداء إدارة الدين العام، الجهاز االعىل للرقابة يف الهند(

).content/report-no-16-2016-union-ministry-finance-public-debt-management-performance-audit

يف غضون 40 أسبوعا عىل األقل من كل عام، كانت هناك اختالفات بني الرصيد 

النقدي األسبوعي املتوقع والرصيد النقدي الفعيل.

الحالة

األرقام املتوقعة للبنك املركزي وأرقام الرصيد النقدي الفعيل للحكومة كام قدمها 

املرصف املركزي للحكومة.

املعيار

دراسة وفحص الوثائق ذات الصلة وسجالت البنك املركزي والبيانات األسبوعية 

املتعلقة بالرصيد النقدي كام أعدها وأتاحها البنك املركزي.

الدليل والتحليل

تم إعداد توقعات الرصيد النقدي بشكل ُمسبق قبل 6 أشهر عىل األقل وتأثرت 

بعوامل متعددة، مبا يف ذلك اإلنفاق من قبل اإلدارات والوحدات الحكومية يف جميع 

أنحاء الدولة.

األسباب

تتم تعديل حاالت عدم التطابق بني التدفقات الداخلة والخارجة يف الحسابات 

الحكومية من خالل إصدار أدوات إدارة النقد، أي سندات / أذونات الخزينة، 

وضبطها بشكل أكرب من خالل سبل ووسائل السلف/ السحب عىل املكشوف من 

قبل البنك املركزي للحكومة.

تأثريات

وضع منهجية أفضل باستخدام أدوات متطورة إلعداد التنبؤات النقدية. املامرسات 

الجيدة

متكني الحكومة من إدارة أرصدتها النقدية بشكل أفضل ومتكني اتخاذ قرارات 

استثامرية حكيمة.

التوصيات
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عينة من تقارير التدقيق املايل، تدقيق األداء، تدقيق االلتزام )الفقرة 106   .4

)GUID من الدليل

تدقيق الدين الفيدرايل األمرييك

يقوم مكتب املساءلة الحكومي األمرييك بتدقيق القوائم املالية املوحدة للحكومة األمريكية. ونظراً ألهمية الدين 

الفيدرايل بالنسبة للبيانات املالية عىل نطاق الحكومة، يقوم مكتب املساءلة الحكومي األمرييك بتدقيق جداول 

مكتب الخدمات املالية للدين الفيدرايل سنوياً لتحديد ما إذا كانت، من جميع الجوانب املادية، )1( الجداول 

معروضة بشكل عادل، و)2( احتفظت إدارة الخدمات املالية عىل رقابة داخلية فعالة عىل التقارير املالية ذات 

الصلة بجدول الدين الفيدرايل. عالوة عىل ذلك، يُخترب مكتب املساءلة الحكومي األمرييك االمتثال ألحكام مختارة 

من القوانني واللوائح والعقود واتفاقات املنح املعمول بها املتعلقة بجدول الدين الفيدرايل. )انظر التدقيق املايل: 

).GAO-19-113 ،مكتب الخدمات املالية السنوات املالية 2018 و2017 جداول الدين الفيدرايل

.https://www.gao.gov/products/gao-19-113 :املصدر

تدقيق الدين العام يف املالديف والضامنات الحكومية

يجري الجهاز األعىل للرقابة يف املالديف تدقيقاً سنوياً لبيان الدين العام وعىل بيان الكفاالت الحكومية. باإلضافة 

إىل رأي املدقق املايل املقدم حول صحة ونزاهة هذين البيانني، فإنه يتم تقديم رأي حول االمتثال فيام يتعلق 

مبستوى االمتثال لألحكام ذات الصلة من قانون ولوائح املالية العامة. ومن املسائل األخرى التي تناولتها عمليات 

التدقيق واملراجعة املالية لإلقراض الحكومي عىل القروض املقدمة إىل املؤسسات اململوكة للدولة، وتنفيذ 

اسرتاتيجية إدارة الدين، واالحتفاظ بالدين يف إطار قانون املسؤولية املالية، واملراجعة املالية لنسب استدامة 

الدين.

https://www.gao.gov/products/gao-19-113
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اإلبالغ عن مسائل أخرى )حدود االقرتاض( -الجهاز االعىل للرقابة يف املالديف )تقرير التدقيق املايل للدين العام، 

السنة املالية 2013(

أبرمت وزارة املالية والخزينة مع البنك املركزي اتفاقية وكالة تم مبوجبها منح وزارة املالية والخزينة تسهيالت 

السحب عىل املكشوف من حساب البنك العام. وينص البند )11( من اتفاقية الوكالة عىل أال يتجاوز مبلغ 

السحب عىل املكشوف املستحق 100,000,000 روفية )عملة جزر املالديف( يف نهاية أي شهر من الشهور، وينص 

البند )13( عىل أن يتم دفع أي رصيد مستحق يف نهاية السنة املالية وأال تلجأ الحكومة إىل تسهيالت السحب عىل 

املكشوف كوسيلة لتمويل عجز املوازنة. ومع ذلك، كان حساب البنك العام مديون مببلغ 2,475,000,000 روفية 

يف نهاية السنة املالية 2013. وقد رصحت وزارة املالية والخزينة أنه خالل العام تم متديد حدود تسهيالت السحب 

عىل املكشوف للبنك العام مبوافقة البنك املركزي. وذكرت أيًضا أن تسهيالت السحب عىل املكشوف الحساب 

للبنك العام اعتباًرا من 5 أيار2014، والتي تصل إىل 3,328,000,000 روفية، تم تحويلها إىل قرض قصري األجل.

اإلبالغ عن مسائل أخرى )القروض املقدمة )إعادة إقراض( للمؤسسات اململوكة للدولة( -الجهاز االعىل للرقابة يف 

املالديف )تقرير التدقيق املايل للدين العام، السنة املالية 2013(

تعهدت وزارة املالية والخزينة باالقرتاض للمؤسسات اململوكة للدولة ملشاريع إمنائية معينة وقدمت القروض 

للمؤسسات اململوكة للدولة من خالل اتفاقية منفصلة وقعتها وزارة املالية والخزينة وتلك اململوكة للدولة. هذا 

الرتتيب القائم عىل إعادة اإلقراض، إذا نجح، يجب أن يؤدي إىل أن تكون وزارة املالية والخزينة قادرة عىل سداد 

الفوائد واملدفوعات الرئيسية للمقرض األصيل دون اللجوء إىل التدفقات النقدية من ميزانية الدولة. ومع ذلك، 

فإن نسبة كبرية من القروض املعاد إقراضها للمؤسسات اململوكة للدولة مل يتم تسديدها لوزارة املالية والخزينة 

من قبل هذه املؤسسات، مام أدى إىل أن وزارة املالية والخزينة ستكون يف نهاية املطاف مسؤولة عن سداد 

القروض من ميزانية الدولة. واعتباًرا من نهاية عام 2013، بلغت القروض املعاد اقراضها املتعرثة وغري العاملة 

للمؤسسات اململوكة للدولة 589,000,000 روفية.

http://www.audit.gov.mv/Uploads/AuditReports/2018/03March/Statement%20of%20Public%20Debt%20 :املصدر

.Audit%20Report%20Financial%20Year%202013.pdf

التقرير رقم 16 لسنة 2016 -تدقيق أداء إدارة الدين العام بوزارة املالية

أجرى الجهاز االعىل للرقابة يف الهند تدقيق األداء بشأن إدارة الدين العام حيث شّكل الدين العام جزءاً كبرياً من 

إيرادات الحكومة االتحادية يف الهند. وعالوة عىل ذلك، فإن هذا التدقيق سيساعد صناع السياسات عىل فهم 

مخاطر الدين العام، وجعل عملياتهم أكرث فعالية، وزيادة كفاءة العمليات اإلدارية الداخلية، وتعزيز شفافية 

الدين العام واملساءلة. وعالوة عىل ذلك، فإن تواتر أزمات الدين وشدتها يف جميع أنحاء العامل وما يرتتب عىل ذلك 

من آثار عكسية عىل إدارة األموال العامة يعزز الحاجة إىل تعزيز سلوكيات اإلقراض واالقرتاض املسؤول.

https://cag.gov.in/content/report-no-16-2016-union-ministry-finance-public-debt-management-performance- :املصدر
.audit
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