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وعرفانشكر

وتشكل .تم إعداد دلیل تقییم أداء الدیون تحت قیادة دانا ویست من إدارة السیاسة االقتصادیة والدیون في البنك الدولي
من البنك الدولي، أبھا براساد، فرانسیس رو، إیان إدارة الدین وقسم البنوك ماقنوصن من آيالفریق األساسي من ثوماس
.ستوركي، مستشار خارجي

من عدد من التعلیقات المكتوبة المقدمة من إدارات األسواق النقدیة والرأسمالیة، الشئون المالیة السنویة، واستفاد الدلیل 
التابع لمؤتمر األمم المتحدة (DMFAS)دارة الدیونإل نظام التحلیل الماليبرنامجواإلحصاء لصندوق النقد الدولي؛ 

.لسكرتاریة الكومنولثإدارة الدین ؛ ودائرة )نكتاداأل(للتجارة والتنمیة 
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المقدمـة

، (DeM)إن الغرض من ھذه الوثیقة تقدیم اإلرشاد ومعلومات إضافیة للمساعدة مع تقییمات البلد ألداء إدارة الدیون
العام مستخدما لتقییم أداء إدارة الدینمنھجا إدارة الدین ویعد تقییم أداء .(DeMPA)الدیوندام أداة تقییم أداء إدارة باستخ

ھو مبني على المبدأ المحدد في و.الحكومیةإدارة الدین مؤشر أداء یمتد لنطاق من وظائف 15من خالل مجموعة من 
والمحدثة في 2001المنشورة مبدئیا في ، عامالإلدارة الدینالبنك الدولي إرشاداتصندوق النقد الدولي وإرشادات
.إلدارة األموال العامةالمالیة والنفقات العامة لقیاس األداء إطار عمل المسائلةبموجبوقد تم وضع إطارھا 2003.1

ونقاط الضعف في ممارسات الحكومة لقیام بتقییمات نقاط القوة لأداة سھلة االستخدام ك تم تصمیم تقییم أداء إدارة الدینو
إدارة الدین ر مختص في مجال غیمعلومات خلفیة ومساندة لدرجة أنھ قد یقوم شخص ھذا الدلیل یقدم و.نفي إدارة الدی

وھو مفید على وجھ .والقیام بالتقییمویمكن أن یستخدم الدلیل بواسطة المقییمین في إعداد .بتقییم الدولة بشكل فعال
األسئلة التي و،األدلة المساندةوة الوثائقفھم الغرض من إدراج مؤشرات، وطریقة وضع النقاط، وقائمالخصوص في

.تقییمالمن أجل تطلب یمكن أن

دولة بواسطة تقدیم للویساعد أیضا كل تقییم .الدیونإدارةویقدم الدلیل بیانات خلفیة مفصلة والسبب لكل مؤشر أداء
:التالي

قائمة بالوثائق المساندة التي یجب أن تتطلب للفحص.

2)ھیكلك و ال یجب أن تستخدموالقائمة لیست كاملة (یمكن أن تسأل فیما یخص كل مؤشر أداء لیةئأسئلة دال

http://www.imf.org.؛ وصندوق النقد الدولي /http://treasury.worldbank.orgتوجد اإلرشادات في مواقع البنك الدولي 1
.باالضافة، تم توفیر قائمة بالمراجع الرئیسیة في الملحق2



PAGE 7 OF دلیل أداة تقییم أداء إدارة الدین 37

التقییمأسلوب2

األداءمؤشرات2.1

بشكل إدارة الدین ویغطي جمیع وظائف دین الحكومة المركزیة أساسي بإدارة معني بشكل الدینإن أداة تقییم أداء إدارة 
، وتوقعات السیولة النقدیة وإدارة اإلقراضإعادة ،لعالقة مثل إصدار ضمانات القروضشامل وكذلك األنشطة ذات ا

لقطاع العام الحكومة المركزیة في رفع تقریر بإجمالي الدین العام، وإجمالي دین اوألنھا عادة مسئولیة .النقديالرصید
ویجب مالحظة أن ."رفع تقاریر الدینبعنوان:15-مؤشر أداء إدارة الدیونمانات القرض، تم إدراجھا في ض الغیر مالي
ومع .، إذا لم یتم ضمان ذلك من قبل الحكومة المركزیةالموسعدین العام الإدارة یقیم األداء فيالإدارة الدین تقییم أداء 

.في الحكومات المحلیةإدارة الدین أداء الدیون مرن ویمكن أن یطبق لتقییم ذلك، یكون تقییم أداء 

العناصر المعترف بھا على أنھ تغطیةوالحكومیةإدارة الدین إلى قیاس أداء إدارة الدین وتھدف مؤشرات أداء تقییم أداء 
الممارسات بعاد للتقییم والتي تعكس ویشكل كل مؤشر األ.ال یمكن االستغناء عنھا لتحقیق ممارسات إدارة دین سلیمة

دین الالنطاق الكامل ألنشطة إدارة والھدف ھو أن یكون ھناك مجموعة من مؤشرات األداء التي تغطي . ةالسلیمة الثابت
مؤشرات أداء وتغطي .الھامة ویتم ضمان أن التقییم وعدد المؤشرات یمكن إدارتھاجمیع األنشطة والحكومیة المركزیة 

رغم أن.فیھا ھذه العملیاتتنفذ والبیئة العامة التي إدارة الدین لعملیات الحكومة في النطاق الكامل إدارة الدین ء تقییم أدا
تحدد مؤشرات ،القدراتوالبناء المؤسسي وبناءصالحات أیة توصیات حول احتیاجات اإلال یحدد الدین تقییم أداء إدارة

وبالتالي، إن أظھر التقییم أن المتطلبات األدنى لم ).2.3انظر القسم (األداء مستوى أدنى یجب تحقیقھ في كل الظروف 
.بناء قدرات أو كالھما،تتحقق، سیشیر ھذا بوضوح إلى مجال تطلب إصالح 

(PEFA)المالیةائلةالمسوالعامةالنفقاتو(DEMPA)الدینإدارةأداءتقییمأداةبینالرابط2.2

المالیة نواحي ھامة والمساءلةوبینما تغطي مؤشرات النفقات العامة.األداءوفق مؤشرات (DeMPA)تم وضع نموذج 
المقیم على ومن المھم أن یكون .الحكومة فقطدین إدارة جدا عبر اإلدارة المالیة العامة، یركز تقییم أداء إدارة الدین على 

إدارة أداء المنفذة في دولة ما ستساعد في تقییم المالیة  اءلةالنفقات العامة والمسعلم بالروابط بین المؤشرین ألن تقییم 
اءلة تقییم النفقات العامة والمسم أن یحدد ما إذا كانوكخطوة عملیة أولى، على المقی.والعكس صحیحتلك الدولة في الدین

على المقیم أن یتواصل مع سكرتاریة النفقات العامة والمسئولیة الحكومیة ،إذا كان األمر كذلكو.البالدقد تم في المالیة 
تقییم تقییم أداء إدارة الدینوبشكل بدیل، في الحالة التي تسبق فیھا .للحصول على أیة معلومات متاحة للعامة حول النتائج

إلى سكرتاریة النفقات العامة إذا كشف عنھا علنا في البالدأن یوصل النتائجالمالیة، على المقیمالنفقات العامة والمساءلة
.المالیة اءلةوالمس

رات في النفقات العامة من النقد ویضمن المؤشالرصید المتبقيإن الرابط المباشر بین األداتین ھو تسجیل وإدارة 
أصال أكثر تفصیال وتعمقا من مؤشر النفقات وھناك عدد من المؤشرات في تقییم أداء إدارة الدین .المالیةوالمساءلة

المالیة حول التدقیق والتخطیط  اءلةوتوجد الروابط القویة بین مؤشرات النفقات العامة والمس.المالیة ھذا اءلةالعامة والمس
وتظھر مؤشرات .لتدقیق والتعاون مع سیاسات االقتصاد الكلیةعلى االسنوي ومؤشرات تقییم أداء إدارة الدین المالي

:1إدارة الدین الفردیة في الجدول المالیة األخرى التي تستجیب لمؤشرات تقییم أداء  اءلةالنفقات العامة والمس

الروابط بین تقییم أداء إدارة الدین و النفقات العامة والمسئولیة المالیة)1(الجدول

(PEFA)المالیةاءلة والمسالنفقات العامة (DeMPA)تقییم أداء إدارة الدین

منظور متعدد السنوات في التخطیط :مؤشر أداء-12
المالي، سیاسة النفقات ووضع المیزانیات

الدین استدامةنطاق ووتیرة تحلیل ):2(البعد 

التنسیق مع السیاسة المالیة :مؤشر أداء إدارة الدین-6
السنویة 

أو تحلیل /إتاحة المتغیرات المالیة السنویة و:)2(البعد 
.ھذه األشیاءبھا التي تتم والوتیرةالدین استدامة
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(PEFA)المالیةاءلة والمسالنفقات العامة (DeMPA)تقییم أداء إدارة الدین

توفیر األموال في  القدرة على التنبؤ:مؤشر أداء-16
الالزمة للنفقات

المدى الذي یتم فیھ توقع ومراقبة السیولة النقدیة ):1(البعد 

للسیولة التوقعاتنشرة:مؤشر أداء إدارة دین-11
النقدیة وإدارة المتبقي من السیولة النقدیة 

للمتبقي من اإلجماليالمستوى التنبؤ فيفعالیة :)1(البعد
.النقدیة في حسابات الحكومة البنكیة

تسجیل وإدارة المتبقیات النقدیة، الدین و :مؤشر أداء-17
الضمانات

جودة تسجیل وتقاریر بیانات الدین ):1(البعد 

القروض وإصدار الضماناتعلى لتعاقد لأنظمة ):3(البعد 

سجالت الدیون :مؤشر أداء إدارة دین-14

التوفیر في الوقت المناسب لسجالت كمال و:)1(البعد 
.دین الحكومة المركزیة

مالكي الضمانات كمال وحداثة سجالت جمیع :)2(البعد
الحكومیة في نظام تسجیل آمن 

رفع تقاریر الدین:مؤشر أداء إدارة دین-15

التشریعیة رفع التقاریر متطلبات تحقیق :)1(البعد 
والتعاقدیة لدین الحكومة المركزي لجمیع الجھات المحلیة 

.والخارجیة

تحقیق متطلبات رفع التقاریر التشریعیة :)2(البعد 
غیر الماليالعام إلجمالي دین القطاع والتعاقدیة

.وضمانات القروض لجمیع الجھات المحلیة والخارجیة

الجودة و التوفیر في الوقت المناسب لنشر :)3(البعد
وتغطي دین )أو ما یعادلھا(نشرة اإلحصائیة للدین 

.الحكومة المركزي

إطار العمل القانوني :مؤشر أداء إدارة دین

وجود، وتغطیة، ومحتوى إطار العمل القانوني:)1(البعد

البنیة اإلداریة:مؤشر أداء إدارة دین

لقروض الحكومة المركزیة اإلداریةالبنیة :)1(البعد
والعملیات المرتبطة بالدین

ضمانات البنیة اإلداریة إلعداد وإصدار :)2(البعد
قروض الحكومة المركزیة 

دارة الدین إإستراتیجیة:مؤشر أداء إدارة دین

إدارة الدین إستراتیجیةجودة وثیقة :)1(البعد

عملیة صنع القرار، التحدیث، ونشر ):2(البعد
إدارة الدین إستراتیجیة

:، یمكن أن الرجوع إلىباإلضافة

(مؤشر أداء إدارة دین-8 )السوق المحلياقتراض:

)االقتراض الخارجي(:مؤشر أداء إدارة دین-9

(أداء إدارة دینمؤشر -10 ضمانات القروض، :
)قراض، والمشتقاتاإل
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(PEFA)المالیةاءلة والمسالنفقات العامة (DeMPA)تقییم أداء إدارة الدین

فعالیة التدقیق الداخلي:مؤشر أداء-21

تغطیة وجودة وظیفة التدقیق الداخلي:)1(البعد

.لوظائف التدقیق الداخلياإلدارةمدى استجابة ):3(البعد 

التدقیق:دینمؤشر أداء إدارة-5

وتیرة أو تكرار التدقیق الداخلي والخارجي :)1(البعد
أنشطة إدارة دین الحكومة المركزیة، والسیاسات على 

.التدقیق الخارجيوالعملیات، وكذلك نشر تقاریر 

درجة االلتزام لمعالجة النتائج من التدقیقات ):2(البعد
الداخلیة والخارجیة 

تسویة انتظام االلتزام بالوقت المحدد و:المؤشر-22
الحساب 

تسویات البنكیةالانتظام :)1(البعد

للسیولة نشرة التوقعات:مؤشر أداء إدارة دین-11
النقدیة األرصدةالنقدیة وإدارة 

بالنسبة  جودة وااللتزام بالوقت المحدد:المؤشر-25
للبیانات المالیة السنویة 

بیانات المالیة كمال ال:)1(البعد

رفع تقاریر الدیون:أداء إدارة دینمؤشر -15

جودة وااللتزام بالوقت المحدد لنشر النشرة ):3(البعد 
والتي تغطي دین )أو ما یعادلھا(لدیون اإلحصائیة

الحكومة المركزیة 

ومتابعة التدقیق .النطاق، الطبیعة:مؤشر أداء-26
الخارجي

ذلك بما في (طبیعة التدقیق المنفذ /نطاق :)1(البعد
)بمعاییر التدقیقااللتزام 

سلیم تقاریر التدقیق االلتزام بالموعد الزمني لت):2(البعد
للھیئة التشریعیة

أدلة متابعة توصیات التدقیق):3(البعد 

التدقیق:مؤشر أداء إدارة دین-5

وتیرة وتكرار التدقیق الداخلي والخارجي على :)1(البعد
، والسیاسات المركزيدین الحكومة أنشطة إدارة 

والعملیات وكذلك نشر تقاریر التدقیق الخارجیة 

درجة االلتزام لمعالجة النتائج من التدقیقات ):2(البعد
الداخلیة والخارجیة 
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2.3

األداءمؤشراتنقاطتحددكیف

.كل بعد منھا على حدةملكل مؤشر أداء بعد أو أكثر من بعد واحد،  ویجب تقیی

.)أي غیر مصنف أو مقیم(م/غإشارةوضع یجب ما، ابعدیمكن تقییم  ال إذا

المتطلب األدنى كانتقییم ما إذان التركیز على وویجب أن یك.الحد األدنى من المتطلبات لكل بعدCتمثل الدرجة 
وبالتالي .المراد قیاسھالمتطلب األدنى شرط لألداء الفعال للبعد المعین و.لكل بعد في كل مؤشر قد تحققتCللدرجة 

.في كل مؤشر عند القیام بالتقییمCلنتیجةبا یوصى بأن یبدأ المقیم

في األداء ویشیر إلى الحاجة إلى إجراء قصور تعني ه النتیجةوھذ.Dإذا لم یتم تحقیق المتطلب األدنى، توضع عالمة 
.تصحیحي

وتعكس .Aأو Bاإلضافیة لدرجة معاییر الما إذا تم تحقیق تحدید المقیمعلى تم تحقق المتطلب األدنى، وبعد التأكد ما إذا 
تقع بین المتطلبات األدنى والممارسة الجیدة لتلك Bالدرجة و.البعد الخاص للمؤشرالممارسة الجیدة لذلك Aالدرجة 
.الناحیة

األداءمؤشرات3

اإلستراتیجیةوتطویراإلدارة3.1

القانونيالعملإطارالدینإدارةأداءمؤشر-1

والخلفیةالسبب

في كل من األسواق (ھو ضمان أن اإلطار القانوني یضع صالحیة االقتراض 1-إن السبب األول لمؤشر أداء إدارة الدین
.والقیام بالعملیات المتعلقة بالدین مثل مقایضات العمالت والفائدة، وإصدار ضمانات القروض)المحلیة واألجنبیة

البرلمان إنفي الموافقة على ضرائب الحكومة المركزیة وإجراءات النفقات، فوكون ذلك نابع من الصالحیة الدستوریة 
أن أول مستوى من .الصالحیة العلیا في االقتراض نیابة عن الحكومة المركزیةلدیھ ، كقاعدة عامة ،الكونجرساو

على سبیل (الكونجرس متسلسلة إلى األدنى إلى الفروع التنفیذیة او إذا تأتي من البرلمانتفویض صالحیة االقتراض 
وھذا التفویض موجود في التشریع األساسي، عادة في ).أو مباشرة إلى وزیر المالیة، الوزراءالمثال، الرئیس، مجلس 

أو قانون السنویة، في قانون نظام المیزانیة، مع قانون المیزانیةالدیون العامة أو قانون مشابھھ؛ شأنقانون منفصل ب
والتي ألغراضھ یمكن محدودة بواسطة بیان االقتراضوفي معظم الحاالت یكون تفویض صالحیة .مسئولیة السنة المالیة

أو بواسطة قید )المستحقةعلى سبیل المثال، تمویل عجز المیزانیة أو إعادة تمویل القروض(أن یقترض الجھاز التنفیذي 
.ي أو الدین المستحقعلى صافي االقتراض السنو

السبب الرئیسي لضم أغراض االقتراض في التشریع األساسي ھو الحمایة من االقتراض لالستثمارات التكھنیة او 
إذا سمح للفرع التنفیذي و.االقتراض لتمویل النفقات التي لم تدرج في المیزانیة السنویة أو لم یوافق علیھا البرلمان

، فإن عملیة المیزانیة برمتھا ال معنى لھا ، وفي كونجرسالنفقات التي لم یقرھا البرلمان أو الالقتراض لتمویل اللحكومة 
لتمویل ھذه علیھا دإلى رفع الضرائب أو خفض النفقات لخدمة الدیون التي تم التعاقكونجرسالنھایة سیضطر البرلمان أو ال

.النفقات

ونجرس بصالحیة المصادقة على بعض اتفاقیات القروض، وخصوصا تلك الكاو البرلمان احتفاظوالعائق العام اآلخر ھو
یكون إجراء المصادقة ھذا مقتصرا، بشكل مفضل على اتفاقیات القروض التي ویجب أن.القروض الناشئة في الخارج
قیات بین حكومات ذات سیادة أو اتفاعلى سبیل المثال، االتفاقیات الدولیة التي تمت بین (تصنف على أنھا معاھدات 

).حكومات ذات سیادة وموضوع آخر من مواضیع القانون الدولي، مثل البنك الدولي

للتعاقد نیابة عن تنفیذیة جھاتومع ذلك وألسباب عملیة، من الشائع أن تحیل السلطة التنفیذیة صالحیة االقتراض إلى 
.واألوامر وما إلى ذلكوامر التنفیذیة والقرارات ویوجد ھذا التفویض في التشریعات الثانویة مثل األ.الحكومة المركزیة

ودائنین ومن المھم أن یكون خط التفویض واضحا، لكل من الرقابة الداخلیة وألسباب التمعن المطلوب، جمیع ال
.المقرضین یتطلبوا إلزام قانوني وعقد نافذ مع الحكومة المركزیة بصفتھا المقترضة
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وعادة ال یمكن إصدار ضمانات القروض بواسطة الجھة التنفیذیة .مانات القروضعلى مسالة ض ونفس العوامل تنطبق
الجھة وفي الحاالت النادرة عندما یمكن إصدار ھذه الضمانات دستوریا بواسطة.الكونجرساو بدون موافقة البرلمان 

الكونجرس، سیكون من الكافي التحقق من أن الجھة الصادرة مخولة بشكل اویة بدون أي تفویض من البرلمان التنفیذ
.مناسب من خالل تشریع ثانوي

.الكونجرساوال تتطلب عادة القیام بالعملیات المتعلقة بالدین مثل المقایضة موافقة البرلمان 

ل بالنسبة للدرجات العالیة یتضمن أیضا ، على األقيلدین ضمان أن إطار العمل القانونوالسبب الثاني لمؤشر أداء إدارة ا
واضحة إلدارة الدین، متطلب لتطویر إستراتیجیة إدارة الدین، متطلب رفع التقاریر إلى وأھداف .أسباب اقتراض محددة

.الكونجرس، ومتطلب التدقیق الخارجي ألنشطة وسیاسات وعملیات إدارة الدیناوالبرلمان 

؛ إعادة التمویل الرصید النقديوالعجز في إلى تمویل المیزانیة القتراض في التشریع األمثلة المحددة ألغراض اتشیر و
تكریم تمویل الكونجرس؛ اومشاریع تمویل االستثمار الموافق علیھا من قبل البرلمان وما قبل التمویل للدین المستحق؛ 

البنك تیاطي النقد األجنبي؛ وتحقق متطلب ؛ تحقق المتطلبات من قبل البنك المركزي إلعادة تغذیة احالضمانات المعلقة
على سبیل المثال، تصریف السیولة الزائدة من (المركزي في إصدار أذون وسندات الخزانة لدعم أھداف السیاسة النقدیة 

.؛ وإزالة اآلثار الناجمة من الكوارث الطبیعیة أو البیئیة)السوق المحلیة

ع الحدیث إلى أن احتیاجات تمویل الحكومة المركزیة دائما تتحقق، وأن وتشیر األھداف العامة الموجودة في التشری
عند مستویات مقبولة، وأن محفظة الدیونالطویل، وأن تحفظ المخاطر في اومن ناحیة األمد المتوسط تخفض تكلفة الدین 

.یروج لتطویر سوق الدین المحلي

والمتعارفاألفضلفمن.إدارة الدینالستراتیجیاتمرساة بمثابة تكون لكي معینةقوةلھایكونأنینبغياألھدافھذه
النھجھذا.األساسیةالتشریعات في  الدینإدارةمنالمركزیةالحكومةمقاصدوأھدافتحدیدیتمانمتزایدبشكلعلیھ

الذيو،النقدیةللسیاسةالتنظیمياإلطار مع المقارنةویمكن.التغییراتوكثرةالعشوائیةویمنع خاصة أھمیةیعطیھا
قانون(األساسيالتشریع في محدد قانونیا)األسعاراستقرار،المثالسبیل على( النقدیةللسیاسةفیھ ساسياألھدفال

).المركزيالبنك

یجب أن تترجم إلى إستراتیجیة تشغیلیة تضع إطار العمل المتوسط المدى لكیفیة تحقیق وضع أھداف إدارة الدین،دوعن
لتطویر في التشریع األساسي، تم إدراج المتطلب السلیمھالدولیة رسات ووفقا للم.الحكومة أھدافھا إلدارة الدین

.نتیجھأعلى لتحقیقإستراتیجیة إدارة الدین في ھذا المؤشر

التقاریر في أي وعادة ما یوجد متطلب رفع.الكونجرس الشفافیة ویقوي المحاسبیةاو البرلمان ویزید رفع التقاریر إلى 
الحكومة المركزیة، یكون متطلب وفي مجال اقتراض.تشریع مبني على السیاسة والذي یحتوى على أھداف طویلة األمد

ونجرس یفوض صالحیتھ في االقتراض إلى السلطة التنفیذیة ونتیجة لذلك الكاو أن البرلمان رفع التقاریر مدعوما بحقیقة 
او على األقل ان –و إذا األھداف تحققت تستخدم السلطة التنفیذیة ھذه الصالحیةلھ مصلحة مشروعة في معرفة كیف

.سوف تؤدي الى تحقیقھافي نھایة المطافاالستراتیجیة 

تدقیق األموال العامة، ولیس في التشریع الخاص بإدارة الدین أو في وعادة ما یوجد متطلب التدقیق الخارجي في قانون 
.قوانین المیزانیة

ھو مراجعة القانون لمعرفة ما إذا كان یحقق قائمة المتطلبات والمعاییر التي ن المتطلب الرئیسي لمؤشر أداء إدارة الدین إ
االلتزام بالتشریع ألنھ في بعض الدول، قد یكون التشریع كافیا، ولكن قد ال یكون نافذا ومن المھم أیضا تحدید مدى .ستقیم

.بالكامل

المساندةالوثائق

:وثائق الداعمة التالیة یجب أن تكون متوفرةال

نسخة من جمیع التشریعات األساسیة، والتي یجب أن تكون متاحة في موقع الحكومة، وزارة المالیة، جھة إدارة الدین 
.بنك المركزيالالرئیسیة أو 

نسخة من جمیع التشریعات الثانویة والتي یجب أن تكون متاحة في موقع الحكومة، وزارة المالیة، جھة إدارة الدین 
، وقد یكون من )وثیقة مختلفة في بعض الدول20اكثر منمثال (وإن كانت القائمة كاملة، .بنك المركزيالالرئیسیة أو 

.أو صلة، مع قائمة بجمیع التشریعات الثانویةأھمیةالوثائقمن أكبر الكافي الحصول على نسخة 
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للطرحداللیةأسئلة

:یمكن أن تطرح األسئلة التالیة

 ھل ھناك تفویض واضح في التشریعات األساسیة للموافقة على االقتراض وضمانات القروض نیابة عن الحكومة
تمنح التي التشریعاتما ھيف ،مر كذلكالمركزیة موكلة لمجلس الوزراء أو مباشرة إلى وزیر المالیة؟ إن كان األ

ت؟أو الفقرااألقسام وما ھيالتفویض 

الثانویة من الفرع التنفیذي للحكومة للجھات المنفذة للقیام باالقتراض ھل ھناك تفویض واضح في التشریعات
ھي األقسام أو وما تمنح التفویضالتي ما ھي التشریعاتوالعملیات المتعلقة بالدین؟ إن كان األمر كذلك، 

ت؟الفقرا

ما ھي األقسام أو الفقرات في التشریعات وتغطي ما یلي:

أغراض اقتراض محددة

 أھداف إدارة دین واضحة

متطلب تطویر إستراتیجیة إدارة دین

غطي تقییم المخرجات مقابل األھداف المحددة و إستراتیجیة محددةت ھإجباریسنویھرفع تقاریر

يمتطلب التدقیق الخارج

 ،فما ھل كان ھناك أي حالة في السنوات الخمس الماضیة والتي لم یتم االلتزام فیھا بالقوانین؟ إن كان األمر كذلك
لم یتم فیھا االلتزام بالقانون، وما كانت العواقب؟ھي ھذه الحاالت، ولماذا

اإلداریةالبنیةالدینإدارةأداءمؤشر-2

والخلفیةالسبب

المستوى ھو ضمان أن البنیة اإلداریة إلدارة الدین مقسمة بوضوح بین ھذا إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین 
إدارة الدین اإلجمالیة الذي یضع أھداف )الكونجرس، الرئیس، مجلس الوزراء، ووزیر المالیةاو البرلمان (السیاسي 

.دینراتیجیة والجھات المسئولة عن تنفیذ إستراتیجیة إدارة الالطویلة المدى للحكومة المركزیة ویوافق على اإلست
محفظةخاطر المقبولة في ترك القرارات الرئیسیة بالنسبة في ما یتعلق بإجمالي المدیونیة والمیوممیزات ھذا األسلوب أنھ

لمالیة األخرى مع صناع ما یتعلق بأثرھا على المیزانیة والضرائب وبرامج إنفاق الحكومة، أو مؤشرات السنة االدیون و
.المؤشراتداخل ھذه مخاطرة المخرجات المعدلة الالقرار السیاسي بینما تسمح للمحترفین الفنیین أن یسعوا إلى 

لتخفیف تكالیف خدمة كفرصةمستشاري السیاسة المالیة السنویة سیاسة إدارة الدین یرى أن خطروتخفض ھذه البنیة من
التدخل والذي ھو محفظة الدیونة في المدى القصیر بواسطة زیادة مخاطر السوق في الدین لتخفیف عجز المیزانی

عندما یتاح للدول الوصول إلى أسواق الدین اآلجل، من السھل تخفیض كلفة خدمة الدین في .السیاسي غیر المستحق
االقتراض عند نسبة فائدة ، أو ملة ذات فائدة منخفضة، واالقتراضعلى سبیل المثال، االقتراض بع(.المدى القصیر

سیاسیا، أي وعندما تسرع .حتى بمساعدة المشتقات مثل المقایضات والخیاراتیمكن تخیضھاتكلفة خدمة الدین). عائمة
ولكن إستراتیجیة .رأس تمویل یمكن أن یضغط علیھ الختیار إستراتیجیة اقتراض للتخفیف من عوائق المیزانیة الداخلیة

.ستزید المخاطر في حقیبة الدین وعرضة البلد للمخاطرقصیرة المدى مثل ھذه

على المستوى (األنواع األخرى من السلوك الذي یجب تجنبھ بواسطة وزیر المالیة أو مستشار سیاسة السنة المالیة 
عبارة عن تدخل في نقاشات أي استقطاع في األسعار بعد تلقي المناقصة في إجراءات ضمانات الحكومة )السیاسي

.ختیار عمل االقتراض في عملیة قرض واحدة واختیار المدیر القیادي لالقتراض في األسواق الرأسمالیة الدولیةوا

فیھ آثار ، ومع ذلكدائنین والذي یحتوي على نطاق من محفزات السیاسة، إن الشروع في قرض بامتیازات من عدة
وبنفس الطریقة، مواضیع ".غیر مستحق"ھیلھ كتدخل یضا خاضعا للتمعن السیاسي دون تأسیاسیة واضحة وقد یكون أ

السندات العامة الكبیرة واالقتراض من مصادر جدیدة أو االقتراض من خالل بنیات جدیدة قد ال یفوض إلى نفس المستوى 
.كما تفعل أذون الخزانة المحلیة ومزاداتھا

ما تتبادل معلومات الدیون عادة )جھات إدارة الدین(ة الدیون ھذه ضمان أن الجھة المنفذةوالسبب اآلخر لمؤشر أداء إدار
مھم على وجھ الخصوص الجانبوھذا.ذات العالقة لتجنب اإلقتراضات األخرى ومتابعة مخاطر الحقیبةوتنسق أنشطتھا
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لعلیا، وبالنسبة للدرجة ا.عندما یتم تحریك أنشطة إدارة الدین بواسطة إستراتیجیة إدارة الدین ومتابعة خطة اقتراض
.سیكون تنفیذ اإلستراتیجیة مفوضا إلى جھة إدارة دین رئیسیة، المسمى عادة مكتب إدارة الدین

وألن ھذا قرار سیاسي كما ھو الحال، .مشروع ما أو قطاع محدد من االقتصاداو یتم إصدار ضمانات الدین لدعم مستفید 
مع ذلك، عندما یتخذ القرار السیاسي أن یترك اإلعداد و.ال یوجد حاجة لفصل صنع القرار السیاسي من إصدار الضمانة

وتسعیر مخاطر الدین ومراقبة ھذه المخاطر لتقییم )جھة ضمان رئیسیة(واإلصدار الفعلي لضمانات الدین لجھة محترفة 
سجیل ھذه ، وتنسیق إقتراضات مستفیدي الضمان مع الحكومة المركزیة وتالمستفیدیناقتراضأثناء فترة الضمان وتنسیق 

.الضمانات بشكل مناسب

ومن وجھة .ویعد التنسیق مع اقتراض الحكومة المركزیة مھما على وجھ الخصوص عند الشروع في اقتراضات السوق
نظر المقرضین أو المستثمرین، سواء اقترضت الحكومة مباشرة أو كانت تدعم االقتراض بواسطة جھة أخرى من خالل 

وفي كال الحالتین، تكون مخاطر القرض نفسھا، وبالتالي، تكون مخاطر .الكثیر من الفرقضمان قرض سیادي ال تشكل 
ومع ذلك، إن القرض األساسي وبشكل جوھري أغلى مما كان یمكن للحكومة أن تتفاوض علیھ .القرض اإلضافي مشابھا

سعیر المستقبلي القتراض السوق بسبب عدم خبرة المستفید المضمون، ویمكن لھذا العامل أن یؤثر بشكل عكسي على الت
وبشكل مشابھ، إن دخلت كل من الحكومة المركزیة والمستفید المضمون نفس السوق بسبب .الخاص بالحكومة المركزیة

االفتقار إلى التشاور المسبق عندما تظھر فرصة سوق مواتیة، من المرجح أنھا ستؤدي إلى قروض أغلى لكلیھما وتخلق 
باإلضافة، التنسیق مھم في بعض الفقرات القانونیة .بالمقارنة مع التنظیم المنسق لعملیات سوقھماانطباع عدم التنظیم، 

، والتي یجب وبشكل مفضل أن توضع مسودتھا بطریقة مشابھھ سواء )على سبیل المثال، التنازل عن الحصانة السیادیة(
.ود وشروط ضمان قرض الحكومة المركزیةأدرجت في البنود والشوط لقرض حكومي مركزي أو إصدار سند أو في بن

تستخدم بعض الدول جھة إدارة الدین الرئیسیة إلعداد وإصدار ضمانات الدین عندما یتم اتخاذ القرار السیاسي بمساعدة 
وبغض النظر عن المھارة الفنیة الموجودة عادة في جھة إدارة الدین .بواسطة الضماناتمشروع محدد أو مستفید

وفي الدول التي ال یوجد فیھا موظفین مدربین في .یؤكد ھذا تنسیق أفضل مع المقترضات الحكومة المركزیة.الرئیسیة
.ویعكس ھذا في أعلى الدرجات.المالیة، تكون ھذه البنیة اإلداریة ذات صلة على وجھ الخصوص

.قرض التصدیرعلى ضمانات "ضمانات القرض"تقییم أداء إدارة الدیون، ال تحتوي في أداة و

المساندةالوثائق

:التالیةالمساندةالوثائقتوفریجب

یتطلب الھیكل التنظیمي والتشریعات الثانویة وضع الجھات ذات العالقة بإدارة الدین وإعداد وإصدار ضمانات الدین 
.تھا ذات العالقةوأدوارھا ومسئولیا

)إن وجدت(نسخة من اتفاقیة الجھة بین جھة إدارة الدین الرئیسیة والبنك المركزي 

لطرحھاداللیةأسئلة

أي الجھات لھا مسئولیة في إدارة أنشطة إدارة الدین؟ ما ھي األدوار والمسئولیات ذات العالقة؟ 

قروض ذات امتیازات، متعددة األطراف، (ص قروض جدیدة؟ ما ھي العملیة ومن المسئول عن التفاوض والتعاقد بخصو
 ؟ )ثنائیة، تجاریة، محلیة وما إلى ذلك

ما ھو الدور الذي یلعبھ وزیر المالیة ومجلس الوزراء في أي اقتراض جدید، خصوصا ما یخص التفویض لالقتراض 
وأثناء مفاوضات العقد وإجراء العملیة؟ 

ات إدارة الدین، ما ھو الدین والمعلومات األخرى التي یتم تبادلھا بین الجھات إن كان ھناك جھتین أو أكثر من جھ
وھل تنسق أنشطتھا ذات العالقة لتجنب االقتراض  ؟ھذه المعلوماتتبادلتكرار المسئولة عن أنشطة إدارة الدین؟ ما مدى 

الزائد ومتابعة مخاطر الحقیبة؟ 

من ھو المسئول عن توقیع اتفاقیات الدین؟ 

ھناك جھات مفوضة بشكل رسمي إلصدار ضمانات القروض؟ إن كان األمر كذلك، كیف یتم إعدادھا وترخیصھا؟ ھل

من المسئول عن موافقة وتوقیع ضمانات الدین؟ 

من ضمانات القروض منسق مع اقتراض الحكومة المركزیة، وكیف؟ ھل القروض من قبل المستفید 
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الدینإدارةإستراتیجیةالدینإدارةأداءمؤشر-3

والخلفیةالسبب

إن السبب من مؤشر أداء الدین ھذا ھو ضمان أن الحكومة تعد وتنشر إستراتیجیة إدارة الدین المبنیة على أھداف إدارة 
اإلستراتیجیةوسیختلف محتوى .الدین الطویلة األجل وتضعھ في سیاق سیاسیة الحكومة السنویة وإطار عمل المیزانیة

ولة ألخرى وباالعتماد على وضع التنمیة أو إصالح إدارة الدین أو موارد التمویل والعملیات المستخدمة إلدارة دین من د
موجود في أداة تقییم أداء إدارة الدین مؤشر أداء إن محتوى ما یمكن توقعھ في إستراتیجیة إدارة الدین .الحكومة المركزیة

.3-الدین

یجب أن یكون األساس .البالد ونطاق إدارة المخاطرمحفظة الدیون یسیة باالعتماد على ستختلف مؤشرات المخاطر الرئ
ومن المحتمل جدا أن یتم .التحلیلي لتحدید مؤشرات المخاطر مفشیا عن لتعزیز الشفافیة في تشكیل إستراتیجیة إدارة الدین

:تقییم المؤشرات التالیة

ة، خصوصا الحساسیة بخصوص معدالت الفائدة، ومعدالت خدمة الدین اإلجمالیة تحت سیناریوھات مختلف
.الصرف

 استحقاق الدین تحت سیناریوھات مختلفة،وضع

مقاییس إستراتیجیة كاآلتي:

o الدین المحلي إلىنصیب العملة األجنبیة

o تكوین العملة من دین العملة األجنبیة

oالمعدل المتوسط الستحقاق الدین

o الحصة األعلى من الدین الذي یسمح بھا لكي تصبح مستحقة خالل میزانیة سنة أو سنتین

oالحصة األعلى من الدین القصیر األجل إلى الدین الطویل األجل.

o الحصة األعلى من دین المعدالت العائمة إلى دین المعدالت الثابتة

oمعدل الوقت األدنى إلعادة تثبیت معدل الفائدة

كل رئیسي على التمویل دول ذات الوصول المحدود إلى وسائل الدین المبنیة على األسواق، باالعتماد بشبالنسبة لل
وفي .ذو االمتیازات، وجمیع ھذه المؤشرات المبنیة على المخاطر قد ال تكون ذات صلة بالتساوي ضافيالخارجي اإل

الدین ستكون على األرجح تحقیق متطلبات االمتیاز، فإن أكثر المؤشرات صلة الحتواء مخاطر حقیبة مثل ھذه الحاالت، 
.وتركیب العملة، ومبلغ الدین الذي یجب إعادة تمویلھ في وقت محدد ومراقبة قابلیة تحمل الدین

ضروري في واإلستراتیجیة في الجوھر قرار. ةموضوعة لتطویر اإلستراتیجیمن المھم أن یكون ھناك عملیة قویةو
ضلھ الحكومة والذي یجب تحدیثھ بشكل متكرر، وبشكل مفضل سنویا، لیعكس الظروف المتغیرة تساھل المخاطر الذي تف

مقترح للدین تعدإلدارة وبناء على الممارسة الحالیة أو الدولیة، فإن بعض الجھات المنفذة ).عملیة تستخدم عدة تعلیمات(
ارض مع تنفیذ السیاسة النقدیة ویقوم مجلس إستراتیجي ذا جدوى، ویتحقق البنك المركزي أن اإلستراتیجیة لن تتع

وقد وضعت بعض الدول أیضا مجلس استشاري متخصص .ء أو وزیر المالیة بالموافقة على وثیقة اإلستراتیجیةاالوزر
.للتعلیق على مسودة اإلستراتیجیة قبل الموافقة علیھا للمزید من ضمان الجودة

وإن كان دین بشكل رسمي،إستراتیجیة إدارة ن، ھو تحدید، ما إذا تم إنتاج إن المتطلب الرئیسي لمؤشر أداء إدارة الدیو
فمن الضروري تحدید ما تغطیھ اإلستراتیجیة، وما كانت عملیة تشكیل والموافقة على اإلستراتیجیة وما مدى األمر كذلك

تكرار إنتاجھا؟ وما إذا كانت متاحة للجمھور؟ 

المساندةالوثائق

.دینالدارة إلمن أحدث إستراتیجیة نسخة یجب توفر 
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لطرحھاداللیةأسئلة

:التالیةاألسئلةطرحیمكن

ھل أعدت الحكومة إستراتیجیة إدارة دین؟ إن كان األمر كذلك:

o كیف تم إنتاج اإلستراتیجیة؟

oعن إنتاج اإلستراتیجیة وما كانت أدوارھم فیھا؟ من جھات أو أشخاصمن كان مسئوال

o من صرح أو وافق على اإلستراتیجیة؟

o ما ھو التحلیل الذي تم في صیاغة اإلستراتیجیة؟

o االقتصادیة ومؤشرات المیزانیة؟ ومن كان مسئوال مؤشرات الكیف تم التحلیل؟ ومن كان مسئوال عن وضع
ھل تم استشارة البنك المركزي في صیاغة اإلستراتیجیة؟ وھل تتماشى مع تنفیذ عن النشرة التوقعیة للدین؟ 

السیاسة النقدیة؟ 

oالبعد األول؟ ھل تغطي اإلستراتیجیة المواد المطلوبة لتحقیق أدنى المتطلبات تحت مؤشر أداء إدارة الدیون ،
–إدارة الدین مؤشر أداء (یسیة ھل تعبر اإلستراتیجیة عن االتجاه الذي توجھت نحوه مؤشرات المخاطر الرئ

؟)C، البعد األول، الدرجة 3

o ھل تم وضع اإلستراتیجیة بشكل متاح للجمھور؟ إن كان األمر كذلك، متى نشرت؟ وبأي شكل؟

o كیف تم تنفیذ اإلستراتیجیة؟

o كم مرة سیتم إعداد اإلستراتیجیة وتحدیثھا؟
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الدینإدارةعملیاتتقییمالدینإدارةأداءمؤشر-4

والخلفیةالسبب

مسئولة عن أنشطتھا عن )أو جھات إدارة الدیون(أن السبب وراء ھذا المؤشر ھو ضمان أن جھة إدارة الدین الرئیسیة 

نھجالویشجع ھذا.طریق تقییم المخرجات مقابل أھداف محددة وضمان التوافق مع إستراتیجیة الحكومة في إدارة الدین
جھات (على الشفافیة في عملیات إدارة الدین و الحكم الرشید من خالل مسئولیة أكبر على عاتق جھة إدارة الدین الرئیسیة 

).إدارة الدین

زیادة الشفافیة و للقدرة على 1-وبنفس الطریقة وبسبب البنیة المفوضة الموصوفة تحت مؤشر أداء إدارة الدین رقم
الكونجرس یصف اإلستراتیجیة المختارة او بة للفرع التنفیذي أن یرسل تقریرا سنویا للبرلمان والمسئولیة من الشائع بالنس

ویمكن أن یكون .ساعد قرار اإلستراتیجیة في تحقیق أھداف إدارة الدینت التي ةطریقالوالسبب وراء اختیارھا ویشرح 
.ع تقاریر المیزانیةفھذا جزء من ر

زل عن ھذه عوبم.ھذه ھو تحدید ما إذا كانت تقاریر التقییم ھذه قد تم إنتاجھادارة الدین إإن المتطلب الرئیسي لمؤشر أداء 
ي ستحوي معلومات على الدین یة المالیة أو حسابات الحكومة التدور نشر البیانات السنوكقاعدة بالحكومة التقاریر، تقوم

لبیانات المالیة، وسیكون ھناك القلیل إن وجد من ومع ذلك، فإن ھذه الوثائق تركز عادة على ا.ونشاطات إدارة الدین
.المعلومات بخصوص األداء أو االمتثال إلستراتیجیة إدارة الدین

المساندةالوثائق

.نسخ من تقاریر التقییم السنويیجب توفر 

لطرحھاداللیةأسئلة

:التالیةاألسئلةطرحیمكن

أو بواسطة (من قبل الجھة الرئیسیة المسئولة عن إدارة الدین ھل یعد تقریر سنوي بخصوص أنشطة إدارة الدین معد
:إرسالھ إلى مجلس الوزراء أو وزیر المالیة؟ إن كان األمر كذلكیتم ، و)الجھات المسئولة عن ذلك

o ھل یحوي ھذا التقریر على تقییم كیفیة امتثال أنشطة إدارة الدین مع إستراتیجیة الحكومة إلدارة الدین؟

oالكونجرس؟ او ذا التقریر إلى البرلمان ھل یسلم ھ

o ھل یتاح ھذا التقریر للجمھور؟
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التدقیقالدینإدارةأداءمؤشر-5

والخلفیةالسبب

إن الغرض من مؤشر أداء إدارة الدین ھذا ھو ضمان أن أنشطة إدارة الدین الحكومیة، والسیاسات، والعملیات، خاضعة 
أن تكون معاییر ممارسة التدقیق الخارجي متماشیة مع المعاییر الدولیة مثل تلك ویجب .لتمعن أجھزة التدقیق الوطنیة

ویمكن أیضا تقویة إطار عمل مسئولیة إدارة الدین بواسطة .الموضوعة من قبل المنظمة الدولیة لمؤسسات التدقیق العلیا
نظمة األلمنتظمة ألداء مدراء الدین والتدقیقات ااإلفصاح العلني عن مراجعات التدقیق لعملیات إدارة الدین من خالل 

.ویتم تعزیز شفافیة عملیات إدارة الدین إن كانت نتائج التدقیقات الداخلیة متاحة للجمھور.إجراءات الرقابةو

یة لبیانات الحكومة المالیة ویجب مالحظة أن التدقیقات المطلوبة تحت مؤشر األداء ھذا مختلفة عن التدقیقات السنو
، 10-، مؤشر األداء9–مؤشر األداء (أداء إدارة األموال العامة وسیتم تقییم التدقیقات المالیة تحت إطار عمل .طتھاوأنش

)26-، ومؤشر األداء25-مؤشر األداء

لیجب أن یحتوي نطاق تدقیقات إدارة الدین بیئة الرقابة، تقییم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات والتواص
.والمراقبة

على سبیل المثال، بواسطة وظیفة (ھو تحدید ما إذا كانت التدقیقات الداخلیة منتظمة إن المتطلب الرئیسي لھذا المؤشر 
على سبیل المثال، بواسطة (والتدقیق الخارجي الدوري )التدقیق الداخلي للجھة الرئیسیة إلدارة الدین أو وزارة المالیة

قد تم القیام بھا، وإن كان األمر )في العدید من الدول، یكون ھذا مكتب المدقق العام–في البالد للتدقیق المؤسسة العلیا 
كذلك، ما الذي كانت علیھ طبیعة ھذه التدقیقات ومن قام بالتدقیقات وماذا كانت االستجابة في معالجة مخرجات أو نتائج 

.ھذه التدقیقات

إستالم باإلضافة إلى)المدقق العام(مؤسسات التدقیق األعلى، عادة ممثل عنویوصى بأن یحتوي التقییم على اجتماع مع
إلى الحصول على فھم للوضع القانوني واستقاللیة مؤسسات التدقیق االجتماعاألسئلة الموضحة، ویجب أن یھدف أجوبة

للمنظمة داخلیة للدین العامالالرقابة إرشادات تخطیط وإجراء تدقیق األعلى، ومواردھا وعبء عملھا، وعلمھا وفھمھا
.الدولیة لمؤسسات التدقیق العلیا

المساندةالوثائق

:التالیةالمساندةالوثائقتوفریجب

.نسخة من تشریع التدقیق، والذي قد یكون متاحا على موقع الحكومة أو مؤسسة التدقیق العلیا

.نسخة من أي تدقیقات أنشطة إدارة الدین المنفذة في السنوات الخمس األخیرة

.لجة نتائج التدقیقامعب وااللتزامنسخة من الرد على أي متابعة على تدقیقات األداء وخصوصا لمالحظة ردة الفعل 

لطرحھاداللیةأسئلة

:التالیةاألسئلةطرحیمكن

بمؤسسة التدقیق العلیا فیما یخص الموارد والمیزانیة واالستقاللیة اللتزامفي االحكومةاو رغبةما ھو التزام
بمعالجة نتائج التدقیق؟ وااللتزامورفع التقاریر 

ویمكن أن یكون ھذا مفیدا حتى ولو لم یتم تقییمھ ألنھ عادة ما  ؟ما ھو وضع التدقیق في بیانات الحكومة المالیة
مة بالتدقیقات المالیة وھناك القلیل أو ال یوجد وقت أو موارد متاحة لتدقیقات ملتزیشرح لماذا تكون معظم الموارد 

.األداء

 تمت من قبل المؤسسة العلیا للتدقیق على )تدقیقات أداء أو تدقیقات خاصة(ھل كان ھناك أیة تدقیقات خارجیة
وھل تم تائج، وكیف تم معالجتھا؟ أنشطة إدارة الدین؟ إن كان األمر كذلك، متى وماذا كانت العملیة، وما كانت الن

اإلفشاء عنھا للجمھور، وإن كان األمر كذلك، أین؟ 

 وظیفة تدقیق داخلي في الجھة الرئیسیة إلدارة الدین أو وزارة المالیة؟ إن كان األمر كذلكھل ھناك:

o صالحیتھا، أدوارھا، ومسئولیاتھا؟ھي ما

o ما ھي التدقیقات الداخلیة التي تمت، وما مدى تكرارھا، وما ھو أساس تحدید برنامج التدقیق؟

o؟ على وظیفة التدقیق الداخليالصالحیات والسلطة، ودرجة االعتمادما ھي الحالة القانونیة و
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o لتقاریر التدقیق الداخلي؟واإلجراءاتما ھي خطوط رفع التقاریر

o في معالجة نتائج التدقیق؟ )أو جھات إدارة الدین(یسیة في إدارة الدین ھو التزام الجھة الرئما

o تمت من قبل وظیفة التدقیق الداخلي في أنشطة إدارة )أداء أو تدقیقات خاصة(ھل كان ھناك تدقیقات داخلیة
الدین؟ إن كان األمر كذلك، متى وماذا كانت العملیة، وما كانت النتائج، وكیف تم معالجتھا؟ 
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الكلياالقتصادسیاساتمعالتنسیق3.2

ولدى جمیع الثالثة .، من المھم أن تتم إدارة الدین بالتنسیق مع السیاسات المالیة والنقدیةالموسعفي إطار عمل السیاسة 
.نسیقھااعتماد على بعضھا البعض وروابط بینھا یجب فھمھا وت)إدارة الدین، والسیاسة المالیة السنویة، والسیاسة النقدیة(

المالیة السنویة المتوسطة والطویلة اإلستراتیجیة، )المستقبلیة والحالیة(وتحتاج المعلومات الخاصة بسیولة الحكومة 
.استدامة الدینالمدى، ویجب مشاركة 

السنویةالمالیةالسیاسةمعالتنسیقالدینإدارةأداءمؤشر-6

والخلفیةالسبب

إن المتطلب الرئیسي لمؤشر أداء إدارة الدین ھذه ھو تحدید مستوى التنسیق وما ھي المعلومات التي یتم مشاركتھا مع 
ومن المھم أثناء التقییم االلتقاء مع المسئولین من وحدة المیزانیة واالقتصاد الكلي في وزارة المالیة .السلطات المختلفة

وجھة نظر كل جھة على ویمكن أن یساعد ھذا في حصول كل ).إدارة الدینأو جھات(وجھة إدارة الدین الرئیسیة 
مستوى وفعالیة التدقیق، وحیثما أمكن، في الحصول على أمثلة معلومات یتم تقدیمھا إلى ومن كل جھة ومع جھات 

.حكومیة أخرى وكذلك تكرار أو انتظامیة مشاركة المعلومات

فحوصات الحساسیة :مستخدمة، ھناك فئتان واسعتان من فحوصات اإلجھادومن أجل خدمة وضع نشرة الدین التوقعیة
.وقد یستخدم ھذا بشكل منفصل أو بالترابط مع بعضھا البعض.وفحوصات السیناریو

في منعطف تحول رأسي كبیر على سبیل المثال، (وعادة ما تستخدم فحوص الحساسیة لتقییم أثر التغییر في متغیر واحد 
.على جملة الدین وخدمت الدین)كبیر في معدالت الصرف األجنبيانخفاض أو اإلنتاجیة 

على سبیل المثال، معدالت الصرف األجنبي ومعدالت (متغیرات عدةوتشمل فحوصات السیناریو تحركات موازیة في 
ن أن یشكل ھذا انكماش وأیضا، یمك.بناء على بعض اإلجراءات التاریخیة أو المخاطر المدركة في البیئة الحالیة)الفائدة

.والھدف ھو تقییم أثرھا على جملة الدین وخدمة الدین.اقتصادي حاد مفاجئ أو مطول

ومن المھم أیضا تتبع المتغیرات المالیة السنویة األساسیة والتي تضع إستراتیجیة الحكومة على المستوى العالي في األمد 
المالیة السنویة الطویلة األمد، وإجمالي نفقات الحكومة المركزیة، وتشمل على وجھ الخصوص أھداف السیاسة .المتوسط

وتتركز.إلجمالي النفقات والعائدات)سنوات أو أكثر3(والعائدات، ومستوى الدین وكذلك النوایا المتوسطة األمد 
استدامةمستخدمین بتقییم وتسمح للاإلستراتیجیة المالیة السنویة على اآلثار المتوسطة والطویلة المدى للسیاسة المالیة 

.الوضع المالي السنوي وحساسیتھ تجاه التغییر في السیاسة

ولن یكون ھذا كافیا .بواسطة جھات خارجیة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولياستدامة الدینوعادة ما یتم تحلیل 
ومن المھم أیضا فھم إن كانت النتائج من .كومةألن متطلب البعد الثاني ھو أن مثل ھذا التحلیل یتم بواسطة الحCلتحقیق 

)أي، عمل المیزانیة وإستراتیجیة إدارة الدین(تستخدم إلطالع صناع السیاسة المالیةاستدامة الدینتقییم 

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق التالیة متاحة

وجھات السیاسة المالیة السنویة أو التي یتم مشاركتھا بین جھة إدارة الدین الرئیسیة نسخة من المعلومات المرسلة 
.المیزانیة

على سبیل المثال، العائدات، (–نسخة من أحدث وثیقة ُتفّصل متغیرات االقتصاد الكلي والنشرات المالیة التوقعیة 
، و تحلیل قابلیة )كومة المركزیة المباشر والمضمونوالنفقات، والرصید المتبقي األساسي للحكومة المركزیة، ودین الح

.تحمل الدین الذي یتم مشاركتھ جھات إدارة الدین، أو كالھما

لطرحھاداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة اآلتیة

 وجھات السیاسة و)أو جھات إدارة الدین(بین جھة إدارة الدین الرئیسیة أي دین ومعلومات أخرى یتم تبادلھا
مالیة السنویة أو المیزانیة؟ ما مدى تكرار تبادل ھذه المعلومات؟ ال

إن كان األمر كذلك،  ؟ھل ھناك لجنة مؤسسة أو مجموعة عمل تسھل تدفق المعلومات وتنسیق إستراتیجیة الدین
ما ھو تركیبھا وشروطھا المرجعیة وأنشطتھا؟ 
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ما مدى تكرار حصول ھل ھي آلیة رسمیة ومؤسسیة؟ كیف یتم التنسیق بین إدارة الدین وسیاسة االقتصاد الكلي؟
ھذا؟ 

االفتراضات  يجمالي دین الحكومة المركزیة وخدمات الدین؟ ما ھات إلمن المسئول عن إعداد نشرة توقع
على تحلیل نشرة التوقعاتھل تحتوي ومن المسئول عن وضع المقترحات؟ھذه النشرةالمستخدمة في إعداد 

على تحالیل وتغیرات سعر الصرف؟ ھل تشتمل نشرة التوقعاتالحساسیة ألفضل حالة على تغیرات الفائدة 
السیناریو، بما في ذلك توقعات لسیناریو أسوأ حالة؟ 

 الفعلي ونشرة المتوقع –ھل تقوم الحكومة بانتظام بإعداد وتحدیث وثیقة تُفّصل متغیرات السنة المالیة األساسیة
و تقوم بتحلیل قابلیة تحمل الدین، أو )على سبیل المثال، العائدات، والنفقات، والرصید األساسي والدین(–

كالھما؟  ھل تنشر ھذه الوثیقة أو التحلیل وتوزع بشكل واسع؟

 ؟ ومن كان متورطا في القیام)ماأو كالھ(ھل غطى الدیون الخارجیة أو المحلیة  ؟استدامة الدینمتى تم آخر تحلیل
بتحلیل استدامة الدین؟ وما كانت أدوارھم ومسئولیاتھم ذات العالقة؟ وكیف تم استخدام المخرج؟

النقدیةالسیاسةمعالتنسیقالدینإدارةأداءمؤشر-7

والخلفیةالسبب

النقدیة وعملیات إدارة الدین والتنسیق ھو ضمان وضوح الفصل بین عملیات السیاسة 7-السبب وراء مؤشر أداء الدینإن 
بین إدارة الدین وتنفیذ السیاسة النقدیة من خالل مشاركة المعلومات حول عملیات الدین والسیولة النقدیة الحالیة والمستقبلیة 

أو جھات إدارة (ومن المھم أثناء التقییم، االلتقاء بالمسئولین من البنك المركزي ومن جھة إدارة الدین الرئیسیة.للحكومة
.وفھم وجھات نظرھم حول مستوى وفعالیة التنسیق)الدین

وقد یكون من المفید الحصول على أمثلة من المعلومات التي یتم تقدیمھا من وإلى جھة إدارة الدین والبنك المركزي وكذلك 
البنك المركزي ات إدارة الدین ویجب أن تحتوي األمثلة على كیفیة اطالع جھ.تكرار أو انتظام مشاركة المعلومات ھذه

یجب على البنك المركزي إبقاء الحكومة المركزیة على وباإلضافة.السیولة النقدیة الحالیة والمستقبلیة للحكومةبخصوص 
ویجب على المقیمین أیضا .معدة إلدارة الدینأي منھا اطالع بخصوص أي من العملیات ألغراض السیاسة النقدیة، و

ركین في السوق للتأكید إن تم إبالغھم عما إذا كانت العملیات في السوق المحلي ھي من أجل تحقیق أھداف المشاب االلتقاء
.السیاسة النقدیة أو ألغراض إدارة الدین

ویجب على الحكومة المركزیة أن تتجنب االقتراض المباشر من البنك المركزي، عدا في الظروف االستثنائیة، وحتى 
ولدى التمویل النقدي للمیزانیة عواقب معاكسة فیما یتعلق .ناك حد على المبلغ والفترة إلعادة التسدیدعندھا یجب أن یكون ھ

.باألثر التضخمي، وفي سیاق دولة نامیة، أیضا یضع القیود على تنمیة سوق الدین المحلي

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق المساندة التالیة متاحة

.والبنك المركزي)أو جھات إدارة الدین(جھة إدارة الدین الرئیسیة التي یتم مشاركتھا بین ات نسخة من المعلوم

.الموارد من البنكمن مستوى حصول الحكومة على نسخة من قانون البنك المركزي للتأكد 

.نسخة من اتفاقیة التوكیل بین الحكومة والبنك المركزي للتأكد من دور البنك المركزي المتوقع نیابة عن الحكومة

لطرحھاداللیةأسئلة

أو (ما ھو الدین والمعلومات األخرى التي یتم تبادلھا بین جھة إدارة الدین الرئیسیة :یمكن طرح األسئلة التالیة
.والبنك المركزي؟ ما مدى تكرار ھذه المعلومة)سیةجھات إدارة الدین الرئی

 ھل العالقة بین الحكومة المركزیة والبنك المركزي محددة في اتفاقیة التوكیل؟ ھل ھذه اتفاقیة رسمیة؟ ھل ھي
متاحة للجمھور؟ ھل تم االلتزام بھا في الماضي؟ ھل یحافظ البنك المركزي على عملیات إدارة الدین بشكل 

لعملیات التي تتم ألغراض السیاسة النقدیة؟ إن كان األمر كذلك، كیف یحقق البنك المركزي ذلك؟ منفصل عن ا
وما ھي األدوات التي یستخدمھا؟ ما ھي األوضاع القائمة والشرعیة؟  

 ھذه؟ نشرات التوقعاتللسیولة النقدیة؟ ما مدى تكرار نشرات التوقعات من ھو المسئول عن إعداد

 موضوعھ، مثل لجنة إدارة النقدیة، لمراجعة توقعات السیولة النقدیة، وإن كان من الضروريھل ھناك آلیة ،
؟)أو كالھما(وضع عوائق على النفقات أو صرفھا 
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 لدى الحكومة تسھیل بالسحب أكبر من الرصید أو طرق ووسائل مع البنك المركزي؟ إن كان األمر كذلكھل:

o ،وما ھو السقف؟ ھل ھناك سقف مفروض بواسطة التشریع

o الطریقة العامة حول مدة ھذا التسھیل؟ وما ھي الطریقة؟ ھل یفرض التشریع

o ھل استفادت الحكومة من التسھیل، وإن كان األمر كذلك، ما مدى تكرار ذلك، وما ھي المبالغ، وما ھي
الطرق؟ 

o متى یجب أن یخفض التسھیل إلى رصید صفر؟
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العالقةذاتالتمویلوأنشطةاالقتراض3.3

المحليالسوقاقتراضالدینإدارةأداءمؤشر-8

والخلفیةالسبب

في السوق المحلي، وخصوصا بالعملة المحلیةھو ضمان أن أنشطة االقتراض8-مؤشر أداء إدارة الدینإن الغرض من 
في مبیعات الجملة األساسیة أو األسواق المؤسسیة جمیعھا شفافة ویمكن التنبؤ بھا لتقدم للحكومة آلیة لتمویل نفقاتھا 

.بطریقة فعالة اقتصادیا بینما تخفف المخاطر

لسوق المحلي ومستثمرین مع موافاة مشاركین في اوأظھرت الممارسة الدولیة أنھ یمكن أن تستفید الحكومة من خالل 
ومن ثم العمل بشكل مطرد عند إصدار أذون خزانة .تفاصیل خطط االقتراض وأنشطة التسویق األخرى في وقت مبكر

بواسطة ویمكن أن یؤدي ھذا إلى تكالیف أقل ).مثل الدفع ألذون وسندات خزانة الحكومة(جدیدة أو القیام بأنشطة أخرى 
.لمستثمرینل متساوي لتنافسمجال ادة السیولة، وتوسیع قاعدة المستثمرین، وإیجاد یقین المستثمر، وزیوفیرت

ھذا ھو تحدید الوسائل التي أصدرت في السوق المحلي واآللیات التي 8-أداء إدارة الدینإن المتطلب الرئیسي لمؤشر 
ستخدم اآللیات التالیة من قبل الحكومة وت.بالعملة المحلیة)أذون وسندات الخزانة(تستخدمھا الحكومة إلصدار السندات 

:لتصدر في السوق المحلیة

 المزادات، والتي تستلم الحكومة فیھا العطاءات من مزایدین مسجلین أو من المتعاملین األساسیین و یصل سعر
.على أساس سعر متعدد أو سعر موحدالسندات المالیة 

مؤسسات التي، ومقابل رسم متفاوض علیھ، ن مجموعة من الالتوحید في نقابة، والتي تقوم فیھا الحكومة بتعیی
.أو ذوي مؤسساتستشترك في إصدارات سنداتھا وتبیعھا إلى مستثمرین تجزئة 

فتح اإلصدار، والذي تعلن في الحكومة توفر مبلغ محدود من السندات  تباع وتستلم عطاءاتھا أثناء فترة محددة.
.ویمكن فتح البیع بسعر ثابت أو بأدنى سعر یمكن تغییره بناء على ظروف الطلب

 فئات /ت صغیرةالربح للسندات وتبیعھا السندات بكمیا/اصدار التجزئة، والذي تحدد فیھ الحكومة السعر
لمستثمري التجزئة من خالل برنامج أو مباشرة أو باستخدام البنوك التجاریة أو البنك المركزي أو كالھما 

. كوكالء

االجتماعإن .من برنامج تمویل الحكومة واإلجراءات التشغیلیةلألسواق إتاحتھا من المھم فحص مستوى ،باإلضافة
ناء التقییم مفیدا ألنھ یقدم أث)على سبیل المثال، البنوك، ومدراء الصنادیق وجھات السوق المالیة(بالمشاركین في السوق 

.نظرة مستقلة من تلك التي تم الحصول علیھا من مسئولي الحكومة والبنك المركزي

وھذا النوع من .راض قصیر األجلوبعض األحیان، تقترض الحكومات مباشرة من البنوك المحلیة وخصوصا االقت
.المؤشرااالقتراض، الموثق بواسطة توقیع قرض عقد، ال یغطى تحت ھذ

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق المستندة التالیة متاحة

.وثیقة كل أداةنسخة من مذكرة المعلومات أو

.األسواق األساسیةالمشاركین في اوالتشغیلیة للمستثمرین اإلجراءاتنسخة من 

جھة إدارة الدین ذون الخزانة والسندات المعلن عنھا من قبل جھة إدارة الدین الرئیسیة، نسخة من برنامج االصدار أل
.المسئولة عن اقتراض الجملة المحلیة، أو البنك المركزي

للطرحداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة التالیة

إلصدار كل أداة؟ ما كومة في السوق المحلیة، و ما ھي التقنیات المستخدمة ما ھي األدوات التي تصدر من الح
نسبة دین الحكومة الذي یصدر بھذه الطریقة؟ 
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 ما ھي عملیة اتخاذ القرار والموافقة على اصدار كل أداة دین محلیة؟

 ،دیث المعلومات أثناء ما مدى تكرار تحمتى تعلن الحكومة خطة االقتراض المحلي، و ما ھي المعلومات المقدمة
السنة المالیة؟ 

 ،فیما الموظفین، والجدول الزمني للقیام بمزادات أذون وسندات الخزانة/المؤسسات وأدوار ما ھي العملیات
:یتعلق باآلتي

oإعالن المزاد

o االفتتاح واإلغالق(وقت المناقصة(

o معالجة العطاءات

oإغالق المزاد الموافقة على

o للمزایدین الفائزین وللسوقاإلعالن

oالمزادإكمال

على  أذون وسندات الخزانةإلصدارالموظفین، والجدول الزمني /العملیات، وأدوار المؤسسات ما ھي
؟ن استخدمت ھذه الطرقتوزیع، إخالل الأو من مجموعات

یة متواجدة على الموقع ھل ھناك مذكرة معلومات أو وثیقة لكل أداة حكومیة؟ ھل تنشر، أو أنھا نسخة إلكترون
اإلجراءات التشغیلیة؟ ؟ ما ھو محتوى اإللكتروني للبنك المركزي

 یعلن من ھو المسئول عن إدخال تفاصیل إصدار الدین في تسجیل الدین؟ ما ھو مصدر المعلومات المستخدم؟ من
شرعیة البیانات؟ 
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الخارجياالقتراضالدینإدارةأداءمؤشر-9

والخلفیةالسبب

من مصادر خارجیة توثق بشكل جید، ولھا ھو ضمان أن أنشطة االقتراض 9-إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین
ستراتیجیات إدارة الدین ھ یمكن أن یكون إلوألن.ا وفق أفضل الشروط فائدة وتكلفةعاقد علیھتوثائق قانونیة سلیمة، وتم ال

مخاطرة كبیرة، من المھم أن تقییم الجھة الرئیسیة المسئولة عن إدارة ة التي تعتمد بشكل مفرط على دین العملة األجنبی
.ة األجنبیةارة المخاطر المرتبطة بدین العملوإدالدین بتقییم 

ویجب على .أفضل الشروط فائدة وتكلفةتم تحقیق إن المتطلب الرئیسي من مؤشر أداء إدارة الدین ھذا ھو تقییم ما إذا 
لكل شكل من "جمیع التكلفة"أن تقوم بالتقییم المنتظم ل )أو جھات إدارة الدین ذات العالقة(سیة جھة إدارة الدین الرئی

.ین، مثل المنح والمساعدات الفنیة المجانیةفوائد تكمیلیة مقدمة من قبل الدائنأشكال االقتراض الخارجي وكذلك أیة 
المقدمة من خزانة البنك فضل من خالل الحساباتفة موضح بشكل أنموذج یمكن استخدامھ لتقییم جمیع التكلوأفضل 

الرابط اإللكتروني لموجودة علىالدولیة، وا
http://treasury.worldbank.org/Services/Financial+Products/Lending+Rates+and+Loa

n+Charges/

.القرضمدرجة في اتفاقیاتالمالمح القانونیة السلیمة أن والمتطلب الثاني ھو ضمان 

وبشكل مثالي، یجب أن .إدارة الدین/تسجیل والمتطلب الثالث ھو الوقت المتخذ إلدخال أي قرض متعاقد علیھ في نظام 
یكون ھذا في وقت التعاقد أو التوقیع على القرض، ولكن عادة قد یكون ھناك تأخیر ناجم عن الوقت الذي یأخذه تحویل 

/نظام تسجیل المباشر في ویعد اإلدخال ).و جھات إدارة الدین ذات العالقةأ(وثائق العقد إلى جھة إدارة الدین الرئیسیة 
تب موظفي المك(إدارة الدین للقرض المتعاقد علیھ من قبل الموظفین المسئولین عن مفاوضات والتعاقد على القرض 

)وظفین اإلداریین الداخلیینالم(، والذي من ثم یتم إضفاء الشرعیة علیھ بواسطة موظفي التسویة )المتعاملین مع الجمھور
ولذلك، یكون إعداد .ومع ذلك، وخصوصا في الدول ذات الدخل المنخفض، ال یكون ھذا ممارسة طبیعیة.ممارسة سلیمة
أي تأخیر بواسطة موظفي المكتب المتعاملین مع الجمھور والمعنیین وبدون )بشكل طبیعي أو إلكتروني(ورقة الشروط 

:المعلومات المالیة التي یجب أن تظھر في ورقة شروط القرض الخارجي2دول ویحتوي الج.أدنى متطلب

ورقة شروط المعلومات المالیة للقرض الخارجي2الجدول 

االبتداء/تاریخ النفاذ  تاریخ االستحقاق فترة السماح

األداة العملة  المبلغ الرئیسي

سعر الفائدة  دفع الفائدة  أساس احتساب الفائدة 

الرسوم  الفوائد التكمیلیة  مقدم القرض/الدائن 

تاریخ بدء الصرف تاریخ انتھاء الصرف جدول الصرف

تاریخ ابتداء السداد الرئیسي  تاریخ انتھاء السداد الرئیسي أو جدول السداد (مبلغ السداد الرئیسي 
)الرئیسي

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق التالیة متاحة

.نسخة من اإلجراءات الموثقة لالقتراض في األسواق األجنبیة

.نسخة من أخر تحلیل حدیث ألفضل الشروط فائدة وتكلفة

.نسخة من نموذج ورقة الشروط المعدة بعد استكمال عقد القرض

طرحللداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة التالیة

سواق الخارجیة، وما ھي التقنیات المستخدمة إلصدار كل ما ھي األدوات التي تصدر من قبل الحكومة في األ
؟ أداة
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 متعددة، أو ثنائیة أو تجاریة؟ كیف توضع الشروط لكل ما ھو أساس اختیار إصدار أو اقتراض من مصادر
قرض، وما ھو النطاق الموجود لمفاوضة ھذه الشروط؟ إن كان مستحقا لتمویل ذو امتیازات، فما السبب وراء 

دون امتیازات؟ االقتراض ب

 أداة دین خارجي؟  كلما ھي عملیة اتخاذ القرار و الموافقة على عقد أو إصدار

لتعاقد أو إصدار كل أداة دین خارجي؟ الموظفین، والجدول الزمني ل/العملیات، وأدوار المؤسسات ما ھي

ما ھو تدخلھم ودورھم، وما مدى التعاقد على قروض جدیدة؟ عملیة یتم إدخال المستشارین القانونیین في  ىمت
الخبرة التي یقدموھا؟ /القیمة 

 وكذلك، أثرھا على تركیب العملة وبنیة جمیع التكلفةتقییمات فنیة لمقترحات االقتراض الجدید لتحلیل  تنفذھل ،
سعر الفائدة وتاریخ استحقاق إلجمالي حقیبة الدین؟ 

 جنبیة؟ ما ھو محتوى ھذه اإلجراءات الموثقة؟ لالقتراض في األسواق األھل ھناك إجراءات موثقة

 بما في ذلك أي إجراءات تكمیلیة __منتجة لجمیع الشروط المالیة،)طبیعیة أو إلكترونیة(ھل ھناك ورقة شروط–
/لكل عملیة قرض؟ إن كان األمر كذلك، ومتى تتاح ألولئك المسئولین عن إدخال تفاصیل الدین في نظام تسجیل 

؟ إدارة الدین

 إدارة الدین؟ ما ھي مصادر البیانات المستخدمة؟ من /من المسئول عن إدخال تفاصیل الدین في نظام تسجیل
یضفي الشرعیة على البیانات؟ 

 ھل ھناك مواعید نھائیة وحدود بالنسبة لالقتراض الخارجي بدون امتیازات؟
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المالیةواالستثمارات،االقراضإعادةالقروض،ضماناتالدینإدارةأداءمؤشر-10

والخلفیةالسبب

ھو ضمان أن ھناك ضوابط قویة وإرشادات إداریة واضحة للموافقة على 10-إن السبب وراء مؤشر أدار إدارة الدین
للحكومة المركزیة، و إن استخدمت، من أجل التعامل السلیم مع إعادة اإلقراضضمانات القروض ووإصدار 

ومن المھم وجود جھة داخل الحكومة والتي تدرس األثر الذي قد یحملھ ضمان القرض على وضع .االستثمارات المالیة
تملة ضد وتمثل ضمانات القروض مطالب مالیة مح.الحكومة المالي قبل أو عندما تتم المناقشة إلصدار ھذه الضمانات

وعادة ما .الحكومة ولكنھا لم تتحقق بعد، ولكن یمكن أن تثیر التزام مالي متحقق أو مسئولیة مالیة تحت ظروف معینة
وتستخدم االستثمارات المالیة .حكومة كبدیل لضمان القروض التي تتم مباشرة بواسطة المستفیدلإعادة اإلقراض یستخدم 

م البعد الثالث من االستثمارات المالیة، یجب أن یقیوإذا لم تستخدم .لخسارة المالیةبواسطة الحكومات ألغراض وقایة من ا
".لم یقیم أو یصنف"بأنھ 10-مؤشر أداء إدارة الدین

؛ إعادة اإلقراضضمانات القروض وھو تقییم كیفیة الرقابة على 10-إن المتطلب الرئیسي وراء مؤشر أداء إدارة الدین
ولتغطیة.تقییم من المسئول عن المراقبة وكیف یقوموا بمراقبة المخاطر خصوصا مخاطر الدینوعلى وجھ الخصوص، 

یمكن أن تسعى الحكومة إلى التخفیف من المخاطر بواسطة فرض رسم ضمان أو مخاطر القرض والمصاریف اإلداریة، 
ومن المھم أیضا .رسوم إداریةأو مبلغ مخاطرة على تكلفة القرض لتغطیة خطر القرض وإعادة اإلقراضإضافة رسم 

انت الحكومة و ما إذا كإعادة اإلقراض تقییم ما إذا كانت ھناك سیاسات وإجراءات موثقة تخص ضمانات القروض و 
.من مؤشرات تقییم أداء إدارة الدین10ھذه تغطي العناصر المحددة في المؤشر 

د إطار عمل إدارة مخاطر وسیاسات موثقة وإجراءات من إن المتطلب الرئیسي من االستثمارات المالیة ھو ضمان وجو
:أجل استخدام االستثمارات المالیة التي یدعمھا ما یلي

عملیة اتخاذ قرار واضحة وصالحیات مفوضة لتنفیذ العملیة

أنظمة للتسجیل، والمراقبة، والتسویة، والمحاسبة لعملیات االستثمارات المالیة

فاقیة االستثمارات المالیة األموثائق قانونیة سلیمة، مثل ات

 لجمیع الشروط المالیة)طبیعیة أو إلكترونیة(إعداد وثیقة الشروط

وحدة مراقبة المخاطر واالمتثال

الخیارات الكامنة في بعض اتفاقیات القروض، فمثال ال تعد خیارات تغییر سعر فائدة عائم إلى سعر فائدة ثابت، وتغطیة 
.عملة االقتراض األصلیة إلى عملة أخرى عملیات استثماریة في أداة تقییم أداء إدارة الدینسعر فائدة عائم، وتغییر 

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق التالیة متاحة

بما في ذلك طریقة كومة المركزیة، للحإعادة اإلقراض نسخة من اإلرشادات التشغیلیة إلصدار ضمانات القروض و
.إعادة اإلقراض ن أو احتساب رسوم الضما

إدارة االستثمارات یة االستثمارات المالیة للقیام بمن إطار عمل إدارة المخاطر، والسیاسات واإلجراءات، واتفاقنسخة 
.المالیة

.االستثمارات المالیةنسخة من عینة ورقة الشروط المعدة ألجل

لطرحھاداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة التالیة

ھل تقدم الحكومة ضمانات قروض؟ إن كان األمر كذلك:

o من المسئول عن الموافقة على توقیع اتفاقیات ضمانات القروض؟

o؟ من المسئول عن تقییم مخاطر القرض قبل الموافقة على أیة ضمانات قروض

oمن المسئول عن مراقبة مخاطر ضمانات القروض، وخصوصا خطر القروض؟
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o ھل تفرض الحكومة رسم ضمان؟ إن كان األمر كذلك، كیف یتم احتسابھ، ومن المسئول عن احتساب وإدارة
رسم الضمان؟ 

 ؟ إن كان األمر كذلكإعادة اإلقراضھل تقدم الحكومة:

o ؟ إعادة اإلقراض من المسئول عن الموافقة والتوقیع على اتفاقیات الحكومة بخصوص

o؟ إعادة اإلقراض القرض قبل الموافقة على أیة اتفاقیات حكومیة تخص من المسئول عن تقییم مخاطر

o لحكومة، وخصوصا خطر القرض؟ لإعادة اإلقراض من المسئول عن مراقبة خطر

o إن كان األمر كذلك، كیف یتم احتساب ھذا، ومن المسئول  ؟إعادة اإلقراض ھل تفرض الحكومة رسوما على
؟ راض إعادة اإلقعن احتساب وتطبیق رسم 

o كیف تتم تقرض الحكومة داخلیا األموال المقترضة؟ من یتحمل خطر العملة األجنبیة وسعر الفائدة عندما
اختالفات استحقاق الدین وسعر الفائدة؟ مراقبة وإدارة 

 األمر كذلكإن كان الحكومة في عملیات استثمارات مالیة؟ ھل تدخل:

o بالعملیات االستثماریة المالیة؟من المسئول عن الموافقة والقیام

o من المسئول عن مراقبة خطر ھذه العملیات؟

o ھل ھناك حدود مفروضة على مخاطر ھذه العملیات، وخصوصا مخاطر القرض؟ إن كان األمر كذلك، ما ھو
أساس وضع الحدود؟ 

oطرف المقابل في متى یتم إضالع المستشارین القانونیین في عملیة التفاوض إلبرام اتفاق قانوني مع ال
الخبرة التي یقدموھا؟ /تدخلھم ودورھم، وما مدى القیمة االستثمارات المالیة؟ ما ھو 

o ھل ھناك إجراءات موثقة الستخدام االستثمارات المالیة؟ ما ھو محتوى اإلجراءات الموثقة؟

o ار مالي؟ إن كان األمر منتجة لجمیع الشروط المالیة لكل استثم)طبیعیة أو إلكترونیة(ھل یوجد ورقة شروط
إدارة الدین؟ /یتاح ھذا ألولئك الذین یدخلون التفاصیل في نظام تسجیل /كذلك، متى یعد 

o إدارة الدین؟ وما مصادر البیانات /من المسئول عن إدخال عملیات االستثمارات المالیة إلى نظام تسجیل
المستخدمة؟ من یضفي علیھا الشرعیة؟ 

oوما ھي القواعد المحاسبیة المطبقة؟ ت االستثمارات المالیة؟ من المسئول عن حسابا

 وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر واالمتثال لمراقبة عملیات )جھات إدارة الدین(ھل لدى جھة إدارة الدین الرئیسیة
ت االستثمارات المالیة؟ إن كان األمر كذلك، أین تقع، كم عدد الموظفین، وما مدى نشاط مراقبتھم لعملیا

االستثمارات المالیة؟ 
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النقديالرصیدوإدارةالنقدیةللسیولةالتوقعاتنشرةوضع3.4

النقديالرصیدوإدارةالنقدیةللسیولةالتوقعاتنشرةوضعالدینإدارةأداءمؤشر-11

والخلفیةالسبب

اقتصادیة موضوعة لتمكن السلطات سیاسات إدارة نقدیة ھو ضمان أن ھناك 11-إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین
دقیقة وفي موعدھا ھذا نشرة توقعانویتطلب .مع درجة عالیة من التأكدعندما تصبح مستحقة من الوفاء بالتزاماتھا

مع المستوى اإلجمالي من األرصدة النقدیة في حسابات المناسب لنفقات الحكومة المركزیة وتدفقات العائدات النقدیة، 
كل ثالثون یوما للمستوى اإلجمالي لألرصدة لي، یجب أن یكون ھناك نشرة توقعاتوبشكل مثا.یةالحكومة المركز

أن تستثمر في أو )لزائدةالسیولة ا(للیلة الماضیة في الحسابات البنكیة للحكومة المركزیة لتمكن األرصدة الفائضة المتبقیة 
.إعادة شراء عكسیة أو سداد ألذون الخزانةاتفاقیاتسداد الدیون المحلیة من خالل عملیات مثل تستخدم 

لخدمة الدین والسیولة ھو تقییم فعالیة ودقة نشرات التوقعاتھذا11-إن المتطلب الرئیسي من مؤشر أداء إدارة الدین
.النقدیة الحكومیة، وخصوصا لتحدید المستوى اإلجمالي من األرصدة النقدیة في الحسابات البنكیة الحكومة

في الحسابات البنكیة الحكومیة في أنشطة اآلخر ھو مدى اندماج إدارة المستوى اإلجمالي لألرصدة النقدیة والمتطلب
.شراء عكسياو سداد أذون الخزانة أو الدخول في اتفاقیات إعادة شراء /إدارة الدین مثل إصدار 

المساندةالوثائق

:طرح األسئلة التالیھیمكن 

.دلیل إجمالي األرصدة الیومیة في الحسابات البنكیة للحكومة المركزیة

.، أن كان ذلك منطبقادلیل تسویة الحسابات البنكیة للحكومة المركزیة

.الحكومیة للسیولة النقدیةنشرات التوقعات أمثلة 

.ابات البنكیة للحكومة المركزیةلألرصدة النقدیة للیلة الماضیة في الحسللمستوى اإلجمالي نشرات التوقعاتأمثلة 

لطرحھاداللیةأسئلة

 ما مدى من المسئول عن وضع النشرة التوقعیة للسیولة النقدیة الحكومیة؟ ما مدى دقة ھذه النشرات التوقعیة؟
تكرار إعداد النشرات التوقعیة؟ 

للیلة الماضیة في الحسابات من المسئول عن إعداد نشرات التوقعات للمستوى اإلجمالي لألرصدة النقدیة في ا
ما مدى تكرار إعداد النشرات التوقعیة، وألي الفترات الزمنیة تحتسب؟ البنكیة للحكومة المركزیة؟ 

 في الحسابات البنكیة الحكومیة؟ ما مدى نشاط إدارة ھذه األرصدة؟ ما ھو معدل أرصدة اللیلة الماضیة

ا ھو لك، مالحسابات البنكیة الحكومیة؟ إن كان األمر كذھل وضعت الحكومة ھدف إجمالي أو عائم للرصید في
الھدف أو التعویم؟

 ھل یدفع البنك المركزي فائدة على األرصدة الفائضة؟  إن كان األمر كذلك، ما ھو سعر الفائدة؟

 إن كان األمر كذلك، ما ھو االستثمار المستخدم؟ ھل الحكومة قادرة على االستثمار األرصدة الفائضة؟

 ما ھي األدوات المستخدمة في إدارة فائض األرصدة والسیولة الزائدة؟ وكیف یتم دمج ھذا مع برنامج الحكومة
إلصدار الدین المحلي؟
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التشغیلیةالمخاطرإدارة3.5

وبیاناتھالدینإدارةأمنالدینإدارةأداءمؤشر-12

والخلفیةالسبب

وإجراءات موثقة بشكل جید لتسویة ھذه ھو ضمان أن ھناك ضوابط قویة 12-إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین
/ویجب أن تكون بیانات الدین في نظام تسجیل .العملیات، وصیانة السجالت المالیة، والوصول إلى نظام إدارة الدین

تقنیة ین أو أخصائي أي، أي یقع النظام في منطقة مغلقة، والوصول إلى النظام بواسطة المستخدم(مؤمنة إدارة الدین
، كما یكون الحال بالنسبة لجمیع )المعلومات تحت السیطرة الصارمة من خالل تصاریح الوصول وضوابط كلمات السر

أي، السیطرة على الوصول (ویجب أن یكون الدفع مؤمن .القروض واالستثمارات المالیة وسجالت إدارة الدیناتفاقیات 
حد تصریح ب، مع ضوابط لضمان أن ھناك )دفع اإللكتروني التي تقع في مناطق مغلقةوالشیكات وأنظمة الإلى النقدیة، 

.شخصین إلضفاء الشرعیة على العملیة وإجراء المدفوعاتأدنى 

.ھذا ھو تقییم الكفاءة والسیطرة على إدارة القرض وأنشطة الدفع12-إن المتطلب األساسي من مؤشر أداء إدارة الدین
:ویقتضي ھذا ما یلي

 قد صیانة وثائق القرض في موقع مؤمن یحمي الوثائق من حوادث مثل السرقة، الفیضانات، أو أیة حوادث أخرى
.تتلف أو تدمر أي من ھذه السجالت

نصائح تسویة الدفع المستلمة من الدائنین ضد السجالت الداخلیة.

 تصریح /المزدوجة على الشیكات أو مدخل مثال التوقیعات (أوامر الدفع الخاضعة عملیة یصرح فیھا شخصین
)على نظام الدفع اإللكتروني

 إدارة الدین /احتیاطیة من نظام تسجیل الخزن خارج الموقع لنسخ

صیانة دلیل إجرائي یغطي جمیع األنشطة اإلداریة للدین

عملیات الن الفعلي للوثائق وفحص یتم القیام بزیارة للموقع لرؤیة المخزقد تثبت عملیة الحصول على أدلة صعوبتھا ما لم 
.والضوابط حول عملیة الدفعإعطاء شرعیة على إخطارات دفع القرض اإلدرایة للدین من خالل العمل من خالل أمثلة 

ب أو قادرة على االحتفاظ )أو جھات إدارة الدین(كیف تكون جھة إدارة الدین الرئیسیة إن اإلختبار الحقیقي ھو تقریر 
التي قد تفقد، أو تتلف أو تدمر بواسطة إدارة الدین /تسجیل نظام وبیانات رض، سجالت إدارة القرض، خزن وثائق الق

ن الحفاظ على البیانات في مواقع متعددة وبشكل إلكتروني وطبیعي سیخفف إلى حد إ.حادث مغطى في المخاطر التشغیلیة
.ه المخاطركبیر من ھذ

وھذه لیست كافیة .إدارة الدین یصحبھ أدلة المستخدم وأدلة فنیة/نظام تسجیل سیة الرئییكون لمعظم جھات إدارة الدین
.ألنھا عامة بالنسبة للنظام ولیست بالضرورة لعملیات إدارة الدینلتحقیق المتطلب تحت مؤشر أداء إدارة الدین ھذا 

المساندةالوثائق

:التالیھالمساندةالوثائقتوفریجب

.اإلجراءاتنسخة من دلیل

واتفاقیات االستثمارات المالیة في مكان آمن، أو ھل تم مسحھا طبیعي لنسخ القرض األصل الموقعة دلیل على الخزن ال
).أو كلیھما(علیھا في شكل إلكتروني وفي مكان آمن ظضوئیا والحفا

.على إخطارات الدفعأدلة على إجراءات إضفاء الشرعیة

.جمیع البیانات مع الدائنین الخارجیین والمستثمرین المحلیین الرئیسیینأدلة على تأكید مستقل على

.أدلة على عملیة التصریح عبر شخصان

.نسخة من تصاریح الوصول إلى النظام وأدلة على أمن النظام وضوابط الوصول إلیھ

.التدقیقآثار أدلة على أنھ یتم مراقبة 
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.إدارة الدین/أدلة على أمكنة االحتفاظ بالنسخ االحتیاطیة لنظام تسجیل 

طرحللداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة التالیھ

 كیف وأین تتم إتاحة اتفاقیات القروض واالستثمارات المالیة لجھة إدارة الدین الرئیسیة؟

مالیة؟ ھل ھناك مكان یعتبر آمن لكي یتم حمایة أین تخزن القروض األصلیة الموقعة واتفاقیات االستثمارات ال
ھذه السجالت من حوادث مثل السرقة، الحریق، الفیضان، أو أي حادث آخر قد یؤدي إلى تلف أو تدمیر أي من 

؟ھذه السجالت

 سجالت إدارة الدین؟ وھل یعد ھذا المكان آمن وموقعا مضادا للحریق؟ شف أروتأین تخزن

 ما مدى تكرار  تسویة جھة الدین الرئیسیة لبیانات القروض مع نصائح الدائنین؟

ھل یتم فحص إدخاالت بیانات الدین من أجل صحتھا قبل أن تعد اإلدخاالت مستكملة؟

 من المتورط في ترتیب دفعات خدمة الدین لدین الحكومة المركزیة وما ھي عملیة التصریح بذلك؟

في تواریخھا المستحقة؟ إن لم یكن األمر كذلكالتزامات دفعات خدمة الدینھل وفت الحكومة بجمیع:

oما مدى تكرار تأخیر الدفعات، وما مدى تأخرھا؟

o ما ھي األسباب أو المصادر التي كانت وراء التأخیر؟

o ھل فرضت عقوبات مالیة على المدفوعات المتأخرة؟ إن كان األمر كذلك؟ ما مدى أھمیة ھذه العقوبات
المالیة؟

 ھل لدى جھة إدارة الدین الرئیسیة كتیب إجراءات لمعالجة خدمة الدین؟ إن كان األمر كذلك، أین موقعھ، وما
محتواه، وكیف یتم تحدیثھ وصیانتھ؟ 

 إدارة الدین للحكومة المركزیة ونظام /ھل ھناك إجراءات موثقة تخص السیطرة على الوصول إلى نظام تسجیل
األمر كذلك،أین تقع ھذه اإلجراءات، وما ھي الضوابط وما مدى تكرار تحدیثھا؟ المدفوعات؟ إن كان

 ھل یقوم ھذا إدارة الدین؟ /من یضع مستویات الوصول والوظائف ألولئك الذین یصلون إلى نظام تسجیل
ھؤالء األشخاص بإدخال بیانات في النظام؟ /الشخص 

 والمدفوعات؟ إن كان األمر كذلك، من المسئول عن مراقبة آثار  نإدارة الدی/آثار تدقیق نظام تسجیل ھل تنتج
ھذه التدقیقات والمستخدمین الذین یتاح لھم الوصول إلى ھذه األنظمة؟ 
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النشاطواستمراریةالموظفین،وقدراتالمھام،فصل  الدینإدارةأداءمؤشر-13

والخلفیةالسبب

ھذا ھو ضمان أن ھناك فصل واضح بین مدراء الدین مع الجھة للتفاوض 13-إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین
تسویة لئك المسئولین عن ووأ)موظفي المكتب المتعاملین مع الجمھور(والقیام بالعملیة نیابة عن الحكومة المركزیة 

المشار إلیھ (حكومةالحسابات العملیات، بما في ذلك ترتیب المدفوعات وإدارة الحسابات البنكیة والتسجیل في نظام 
ألخطاء اویمكن أن تخفض الضوابط التشغیلیة القویة والمسئولیات المحددة بوضوح للموظفین مخاطر .")بفصل المھام"

والذي یمكن أن یضر بسمعة وخروقات السیاسة والسلوك االحتیالي الذي یمكن أن یؤدي إلى خسائر كبیرة على الحكومة
إن إدارة .ولكن أیضا الحكومة بأكملھا)أو جھات إدارة الدین ذات العالقة(دین الرئیسیة الحكومة لیس فقط جھة إدارة ال

.المخاطر التشغیلیة، بما في ذلك استمراریة النشاط، مھم جدا ألنشطة إدارة الدین

ولیات أولئك ئھذا ھو تحدید البنیة التنظیمیة وأدوار األفراد ومس13-إن المتطلب الرئیسي من مؤشر أداء إدارة الدین
.أداة تقییم أداء إدارة الدین التي ستقیمالمسئولین عن إدارة الدین وتقییم ما إذا كانت ھذه تحقق المعاییر الموضوعة ألبعاد 

على سبیل المثال، من المحتمل أن یكون لكل .ومن المھم الحصول على المعلومات المساندة لمؤشر أداء إدارة الدین ھذا
في ولكن قد یكون ھذا عاما بدال من محددا بالنسبة للفرد، وقد یكون غیر رسمیا نسبیا بدال من موظف عضو توصیف وظی

جھات (كونھ یحول إلى الشكل الرسمي، وربما لم یتم تحدیثھ منذ أن بدأ الموظف في العمل في جھة إدارة الدین الرئیسیة 
).إدارة الدین

مع موظف )أو جھات إدارة الدین(ال داخل جھة إدارة الدین الرئیسیة یجب أن یكون ھناك وظیفة مراقبة المخاطر واالمتث
سطي ورفع التقاریر وبشكل مثالي، یجب أن تتشكل من وحدة مستقلة داخل المكتب الو.أو أكثر مسئول عن ھذه الوظیفة

لمراقبة ما إذا رئیسیة إن الوظیفة ال).أو جھات إدارة الدین ذات العالقة(مباشرة إلى رئیس جھة إدارة الدین الرئیسیة 
كانت جمیع عملیات إدارة الدین الحكومیة في الصالحیات والحدود الموضوعة من قبل السیاسات الحكومیة وتمتثل مع 

.وسیكون دعم ھذه الوظیفة واضح من الھیكل التنظیمي والتوصیفات الوظیفیة للموظفین.االلتزامات التشریعیة والتعاقدیة

ن في إدارة الدین خاضعین نظام سلوك وإرشادات تعارض المصالح فیما یخص إدارة أمورھم ویجب أن یكون الموظفی
وتضع ھذه اإلرشادات القواعد التي یجب على الموظفین إتباعھا واألنشطة التي یسمح أو ال یسمح .الشخصیة المالیة

على سبیل المثال، إن .النشاطات المالیةللموظفین القیام بھا أو إجراءھا، ومتطلبات اإلفشاء عن االستثمارات الشخصیة و
علما بأنھم قد یكون لھم "التجارة من الداخل"اعتبار ھذا مساویا ل باع الموظفین أو اشتروا السندات الحكومیة، ویمكن 

وستساعد ھذه اإلرشادات في إنذار المخاوف بأن مصالح الموظفین .وصول إلى المیزانیة ومعلومات الحكومة األخرى
.ة المالیة قد تقوض ممارسات إدارة الدین السلیمةالشخصی

إن تخطیط استمراریة النشاط ھو كیفیة إعداد المنظمة للحوادث المستقبلیة التي یمكن أن تخاطر بمھمة المنظمة الرئیسیة 
و وتشمل األحداث أحداث محلیة مثل حرائق المباني، وحوادث إقلیمیة مثل الزالزل أ.وصحتھا على المدى الطویل

.حوادث وطنیة مثل األمراض المتفشیة

الستئنافإن عملیة الشفاء من الكارثة ھي عملیة إعادة كسب الحصول على البیانات، واألجھزة والبرامج الضروریة 
ویجب أن تشمل خطة الشفاء من الكارثة خططا للتعامل مع .عملیات النشاط الحساسة بعد كارثة طبیعیة أو سببھا اإلنسان

وتعد خطة الشفاء من الكارثة جزءا من عملیة تخطیط استمراریة .خسارة غیر متوقعة أو مفاجئة لموظفین رئیسیین
.النشاط

بسبب المتطلبات الدولیة المفروضة من (لكارثة موجودة في البنك المركزي وفي بعض الدول، قد تكون خطة الشفاء من ا
.حیث تقع بعض عملیات إدارة الدینولكن لیس في وزارة المالیة )قبل بنك التسویات الدولیة وغیره من الجھات الدولیة

أن تغطى بواسطة )ارة الدینجھات إد(وھذا غیر كافي لتحقیق أدنى المتطلبات ألنھا تتطلب جھة إدارة الدین الرئیسیة 
إن كان لدى وزارة المالیة خطة الشفاء من الكارثة، من المھم التحقق أن تحتوي على عملیات .خطة الشفاء من الكارثة

، وما تغطیھ وأنھ تم فحصھا لتغطي )جھات إدارة الدین(إدارة الدین التي یعلم بھا الموظفین في جھة إدارة الدین الرئیسیة 
.رة الدینعملیات إدا

وسیحدد تقییم المخاطر ما .لمنظمة ماعملیات االعتیادیةالبشكل سلبي على المختلفة ویمكن أن تؤثر العدید من المخاطر 
الذي یغطي، ،)مالي وسمعھ(یشكل الكارثة، وما ھي المخاطر التي تشك فیھا المنظمة بشكل أكبر، وما ھو األثر المحتمل 

إعاقات منظمة أو الكوارث الطبیعیة، الحرائق، فشل الكھرباء، ھجمات إرھابیة، :التالیةالحوادث من بین أشیاء اخرى، 
، واألخطاء البشریة وفیروسات الكمبیوتر والقضایا )أو كالھما(مقصودة، سرقة، احتیال، وفشل النظام أو األجھزة 

.القانونیة وإضرابات العمال أو اإلعاقات أو خسارة شخص رئیسي أو ما إلى ذلك
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المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق التالیة متاحة

ھیكل تنظیمي موضحا الجھات المتورطة في إدارة الدین وأدوارھم ذات العالقة ومسئولیات الموظفین؛ 

نموذج من التوصیفات الوظیفیة للموظفین المتورطین في أنشطة إدارة الدین.

نموذج خطط تدریب وتطویر األفراد.

ییمات األداءنموذج من تق.

شادات نظام السلوك وتعارض المصالحرنسخة من إ.

ستمراریة النشاط والشفاء من الكارثةنسخة من خطة ا.

نسخة من خطة إدارة المخاطر التشغیلیة أو إرشاداتھا.

الشروط المرجعیة أو التوصیفات الوظیفیة لوظیفیة مراقبة المخاطر واالمتثال.

للطرحداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة التالیة

 ؟)أو جھات إدارة الدین(ما ھي األدوار والمسئولیات لجمیع الموظفین في جھة إدارة الدین الرئیسیة

ومن المسئول عن ترتیب الدفعات .من لدیھ صالحیة التفاوض والقیام بالعملیة نیابة عن الحكومة المركزیة
؟ )أو كالھما(ؤداه من قبل موظفین مختلفین أو إدارات منفصلة واالحتساب لعملیات الدین؟ وھل ھذه الوظائف م

 إدارة الدین منفصلین تنظیمیا؟ /ھل موظفي إدخال البیانات وأولئك الذین یتحققون منھا في نظام تسجیل

 ؟ كم المدة التي مرت على )أو جھات إدارة الدین(كم عدد الموظفین المحترفین في جھة إدارة الدین الرئیسیة
توظیفھم في أنشطتھم الحالیة في إدارة الدین؟ ما ھي المؤھالت التي لدى الموظفین؟ 

 ن وبقائھم؟ توظیف الموظفیما ھو مستوىما ھو الوضع بالنسبة إلى توظیف والمحافظة على الموظفین؟

فات وظیفیة واضحة أو شروط مرجعیة؟ إن كان األمر كذلك، ما مدى تكرار ھل لدى جمیع الموظفین توصی
مراجعتھا وتحدیثھا؟

 عل لدى الموظفین خطط تدریب وتطویر فردیة؟ إن كان األمر كذلك، كیف تُشكل ھذه الخطط، وما ھي السیاسة
والمیزانیة لھذا التدریب؟ 

 متى وأین تم ھذا التدریب أو تقدیمھ؟ الذي حصل علیھ الموظفون؟ ما ھو التدریب

 ھل لدى الموظفین تقییمات أداء؟ إن كان األمر كذلك، ما مدى تكراره؟ وما ھي العملیة؟

عن  ؟ إن كان األمر كذلك، من المسئول)أو كالھما(إرشادات تعارض المصالح ھل لدى الموظفین نظام سلوك أو
اإلرشادات؟ إعداد ومراقبة ھذه 

 ھل ھناك خطة استمراریة النشاط والشفاء من الكارثة؟ إن كان األمر كذلك، ھل ھناك موقع شفاء بدیل لنقل
النشاط إلیھ، وأین یقع؟ ومتى فحصت الخطة آخر مرة؟ 

 وما ھي المخاطر المغطاة في ھذه اإلرشادات؟ھل ھناك إرشادات موثقة إلدارة الخطر التشغیلي؟

 موظفون مسئولون عن مراقبة عملیات إدارة الدین الحكومیة لضمان أن في نطاق الصالحیات والحدود ھل ھناك
الموضوعة بواسطة السیاسات الحكومیة وتمتثل لاللتزامات التشریعیة والتعاقدیة؟ وھل یتم تعزیز ھذا بواسطة 

مخاطر واالمتثال؟البنیة التنظیمیة و التوصیفات الوظیفیة للموظفین المسئولین عن مراقبة ال

 وحدة منفصلة لمراقبة المخاطر واالمتثال لمراقبة )جھات إدارة الدین(ھل لدى جھة إدارة الدین الرئیسیة
المخاطر التشغیلیة؟ إن كان األمر كذلك، أین تقع، كم عدد الموظفین فیھا، وما مدى نشاطھم في مراقبة المخاطر 

التشغیلیة؟ 
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ھاتقاریرورفعالدینسجالت3.6

الدینسجالتالدینإدارةأداءمؤشر-14

والخلفیةالسبب

دقیقة و متسقة دین ضمان أن ھناك أنظمة آمنة للحفاظ على قاعدة بیانات ھذا14-إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین
ویشتمل ھذا .وضتغطي الدین الخارجي والمحلي للحكومة المركزیة والعملیات المتعلقة بالدین وضمانات القروكاملة 

.على نظام السجل لسندات الحكومة المالیة الصادرة في األسواق المحلیة

إدارة الدین لتسجیل /ھذا ھو تقییم فعالیة وكمال نظام تسجیل 14-إن المتطلب الرئیسي من مؤشر أداء إدارة الدین
أن تكون ھناك ضوابط صارمة وأمن حول ویجب .وتسویة واحتساب جمیع الدین والعملیات االستثماریة المالیةومراقبة

إدارة معلومات )أنظمة(ن مع نظام إدارة الدی/وبشكل مثالي، یجب أن یتداخل نظام تسجیل .النظام وقاعدة بیانات الدین
.وحسابات مالیة للحكومة

في الحفاظ على سجالت دقیقة وفي وقتھا  ةالمركزیوالمتطلب الرئیسي اآلخر ھو تقییم فعالیة نظام تسجیل الودائع 
وعندما یسمح نظام التسجیل حسابات .المناسب لجمیع الحائزین على سندات مالیة حكومیة صادرة في السوق المحلي

، یمكن تحدید المالك )أي، الحسابات باسم بنك محلي راعي والذي یحتفظ بالسندات المالیة نیابة عن عمالئھ(المرشح 
مثال البنك (بعض الجھات الرسمیة یجب أن تضمن وفي مثل ھذه الحاالت، .البنك الراعيمن سجالت المستفید فقط 

أن المعلومات حول مقدار الدین المحلي لصالح األجانب متاحة ألغراض رفع )یداع المركزيأو خزینة اإلالمركزي 
.وتدقیقھا بشكل منتظموأیضا، یجب أن یضمن السجل أن السجالت یتم تسویتھا .التقاریر اإلحصائیة

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق التالیة متاحة

إدارة الدین لتأكید مدى حداثة سجالت الدین؟ /نسخة من نموذج التقاریر التي تم استخراجھا من نظام تسجیل 

.أدلة على أنھ قد تم تسویة وتدقیق السجالت في نظام التسجیل

للطرحداللیةأسئلة

:طرح األسئلة التالیةیمكن

 ؟ )المستخدمة(إدارة الدین المستخدم /تسجیل )أنظمة(ما ھو نظام

 إدارة الدین جمیع عملیات الدین لدین الحكومة المركزیة وضمانات قروضھا؟ /ھل یغطي نظام تسجیل

 وض؟ إدارة الدین بتسجیل كل فئات دیون الحكومة المركزیة وضمانات القر/ھل یقوم نظام تسجیل

 إضفاء شرعیة سجالت الدین ومتى یمكن استخدام ھذه السجالت /ما ھي الفترة الزمنیة أو التأخیر من إدخال
بشكل یمكن االعتماد علیھ في التحلیل ورفع التقاریر؟ 

 ؟)كالھما(أو إدخال قید أو سندات طبیعیة ھل لدى النظامكیف یعمل نظام التسجیل؟

 ؟تسجیالت السجلسویة وتدقیق تما مدى تكرار

 كیف یتم تحدید مكان إقامة حاملي السندات إن كان األمر كذلك،ھل یسمح نظام التسجیل بحسابات المرشح؟
المالیة الحكومیة؟
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الدینتقاریررفعالدینإدارةأداءمؤشر-15

والخلفیةالسبب

وتركیب دینھا بما في كمیة شر بانتظام معلومات ھذا ھو ضمان أن الحكومة تن15-إن السبب وراء مؤشر أداء إدارة الدین
ویجب توزیع البیانات .ذلك عمالتھ و تاریخ استحقاقھ وتصنیف مكان إقامتھ وبنیة سعر الفائدة وكذلك تكلفة خدمة دیونھا

3.وتركیبھ وتدفقھ وفقا للمعاییر الدولیة لرفع التقاریرالمتعلقة بالدین 

ھذا ھو تقییم كمال والوفاء بمیعاد رفع التقاریر وتغطیة الدین المحلي 15-دارة الدینإن المتطلب الرئیسي من مؤشر أداء إ
وسیكون مفیدا للتقییم أن یتم الحصول .والخارجي للحكومة المركزیة ودین القطاع العام غیر المالي و ضمانات القروض

جودة والوفاء بمواعید رفع التقاریر عن حول)أو كالھما(على تغذیة راجعة من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي 
.دین الحكومة

لحكومة المركزیة ، یتشكل القطاع العام غیر المالي من ا)3مالحظة الحاشیة السفلیة رقم (إدارة الدین تشیر أداة تقییم وكما 
والمؤسسات العامة غیر ، السلطات المركزیة والمحلیة، )أموال المیزانیة والخارج عنھا وصنادیق الضمان االجتماعي(

والبنك )والتي من بینھا البنوك المملوكة للحكومة(المؤسسات العامة المالیة وبناء على ذلك، تستثني األداة .المالیة
.المركزي

و تشتمل إجراءات .المعلومات التي یجب نشرھا في نشرة إحصائیة للدین أو ما یعادلھاإدارة الدین وتضع أداة تقییم 
:لرئیسیة على ما یليالمخاطر ا

حصة المعدل الثابت أو العائم للدین

األجلحصة الدین القصیر أو الطویل

 الزمني إلعادة تثبیت سعر الفائدةالمعدل

 حصة دین العملة األجنبیة إلى المحلیة

تركیب العملة للدین بالعملة األجنبیة

 معدل استحقاق الدین

ةالمستحقمحفظة الدیون

المساندةالوثائق

:یجب أن تكون الوثائق التالیة متاحة

.نسخة من أحدث نشرة تخص مخزون وتدفقات دین الحكومة المركزیة المحلي والخارجي

.تخص مخزون وتدفقات إجمالي دین القطاع العام غیر المالي وضمانات القروضنسخة من أحدث نشرة 

.لھانسخة من أحدث نشرة إحصائیة للدین أو ما یعاد

لطرحھاداللیةأسئلة

:یمكن طرح األسئلة التالیة

 ما ھي المتطلبات القانونیة والتعاقدیة لرفع التقاریر لدى الحكومة؟

 ما مدى جودة تحقیق الحكومة لھذه المتطلبات القانونیة والتعاقدیة لرفع التقاریر؟

 على سبیل المثال، بالنسبة (من المسئول عن إعداد وتسلیم بیانات الدین إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
؟ كیف یتم إعداد بیانات الدین ھذه، ومتى یتم تسلیمھا؟ )لنظام رفع تقاریر المدینین

ي، وما إلى على سبیل المثال، ترفع الدول تقاریرھا لنظام تقاریر المدینین التابع للبنك الدولي، والنظام الخاص بتوزیع بیانات صندوق النقد الدول3
ندوق النقد الدولي إلحصاءات الدیون الخارجیة، وإطار عمل مقبول دولیا ذلك، وفي بعض األحیان المقارنة مع إطار عمل تقییم جودة بیانات ص

.لتقییم جودة بیانات الدین الخارجي، بما في ذلك الممارسات الجیدة في جمع البیانات وتوزیعھا
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 ما ھي المعاییر المطبقة لرفع تقاریر الدین؟

حصائیة للدین أو ما یعادلھا من تقریر الدین؟ ما مدى تكرار نشر داد النشرة اإلومن المسئول عن إعما ھي العملیة
متى وبأي شكل؟ إن كان األمر كذلك،معلومات الدین ھذه؟ وھل ھي متاحة للجمھور؟ 

ھل تحتوى النشرة اإلحصائیة للدین أو ما یعادلھا على ما یلي:

oقامة، واألداة، والعملیة، وأساس وتصنیف مكان اإلبحسب الدائن، (یة معلومات حول دیون الحكومة المركز
)سعر الفائدة، و تاریخ االستحقاق المتبقي

o المدفوعات الرئیسیة ومدفوعات الفائدة(تدفقات الدین(

o أو كالھما(نسب الدین أو مؤشراتھ(

oلمحفظة الدیون معاییر المخاطر األساسیة.

 إن ما ھي تقاریر الدین األخرى المنتجة بواسطة الحكومة أو البنك المركزي؟ وھل تتاح ھذه التقاریر للجمھور؟
متى وبأي شكل؟ كان األمر كذلك،

 قد العتماد فیھا تقاریر الدین التي یمكن ارفع تقاریر الدین التي یكون تاریخ ما ھي الفترة الزمنیة أو التأخیر من
اءات إضفاء الشرعیة التي استخدمت لضمان دقة ھذه التقاریر؟ أنتجت؟ ما ھي إجر

 من المسئول عن توقیع أو إضفاء الشرعیة على فسح ھذه التقاریر؟
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الملحق

الرئیسیةالمراجع

صندوق النقد :نواشنط.إرشادات إدارة الدین العام).2003المعدل في (2001.صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
والبنك الدوليالدولي 

http://treasury.worldbank.org/web/pdf/guidelines_2001_english.pdf

.الت مختارةالوثیقة المصاحبة ودراسات حا:إرشادات إدارة الدین العام.2002.صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:واشنطن

http://www.imf.org/external/pubs/ft/pdm/eng/guide/pdf/080403.pdf

صندوق النقد الدولي:واشنطن.دلیل الشفافیة المالیة.2007:صندوق النقد الدولي

http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf

.إرشادات تخطیط وإجراء تدقیق الرقابة الداخلیة على الدین العام

http://www.intosaipdc.org.mx/Anexos/Products/PlanConducting_i.pdf

الدولیةوالمعاییرالتعاریف

بنك التسویات الدولیة، سكرتاریة الكمونولث، یوروستات، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 
"2003.األوروبیة، سكرتاریة نادي باریس، األنكتاد، البنك الدولي دلیل للمتثلین :إحصاءات الدیون الخارجیة.

.صندوق النقد الدولي، واشنطن."والمستخدمین

http://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/file1.pdf

.صندوق النقد الدولي:واشنطن.2001دلیل إحصائیات الحكومة المالیة .2002.صندوق النقد الدولي

.http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf

"2003.صندوق النقد الدولي .صندوق النقد الدولي."إطار عمل تقییم جودة البیانات إلحصاءات الدیون الخارجیة.
واشنطن

b.imf.org/vgn/images/pdfs/DQAF_EXD_Statistics.pdfhttp://dsb

البنك الدولي:واشنطن.إطار عمل قیاس أداء إدارة األموال العامة.2005.برنامج النفقات العامة والمسئولیة المالیة

-9-%20CURRENT%204--http://www.pefa.org/PEFA%20Website%20
03/www.pefa.org%20WEBSITE/PFM%20PMF%20Final%20June%202005%20for%20reprint%20May

%202006.pdf

http://treasury.worldbank.org/web/pdf/guidelines_2001_english.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/pdm/eng/guide/pdf/080403.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf
http://www.intosaipdc.org.mx/Anexos/Products/PlanConducting_i.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/all.pdf
http://dsbb.imf.org/vgn/images/pdfs/DQAF_EXD_Statistics.pdf
http://www.pefa.org/PEFA Website -- CURRENT 4-9-03/www.pefa.org WEBSITE/PFM PMF Final June 2005 for reprint May 2006.pdf
http://www.pefa.org/PEFA Website -- CURRENT 4-9-03/www.pefa.org WEBSITE/PFM PMF Final June 2005 for reprint May 2006.pdf
http://www.pefa.org/PEFA Website -- CURRENT 4-9-03/www.pefa.org WEBSITE/PFM PMF Final June 2005 for reprint May 2006.pdf
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