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 غَ اىٍؤىفَ٘

 

هو   سٌاسات المالٌة العامة. لخبٌر أو، ٌحٍر زنٖد. 

ٌعمل أٌضا كمحاضر فً المالٌة العامة وااللتصاد 
السٌاسً بكلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة. كما انه 
متخصص فً إعداد وتمدٌم برامج التدرٌب المرتبطة 
بتحلٌل الموازنة العامة واإلدارة المالٌة الحكومٌة. حصل 
زكً على الدكتوراه فً االلتصاد من كلٌة االلتصاد 

. وتركز أبحاثة على 2008اسٌة فً عام والعلوم السٌ
لضاٌا المالٌة العامة الكلٌة، وحوكمة المالٌة العامة، 
واإلدارة المالٌة الحكومٌة، وااللتصاد السٌاسً. ولد لام 

ة المحكمة فً المجالت بنشر العدٌد من األبحاث العلمٌ
 الدولٌة.

االلتصاد بكلٌة االلتصاد مدرس  ،ُرى غشٌٖ اىتسيد.  

السٌاسٌة بجامعة الماهرة. حصلت على درجة  والعلوم
من جامعة  2022الدكتوراه فً إدارة المالٌة العامة عام 

كفاءة  ؼٌنت ببلجٌكا. تركز أبحاثها على االنفتاح المالً،
، وتم وإدارة الدٌن العام مصدالٌة المٌزانٌة اإلنفاق العام،

عدد من المجالت العلمٌة الدولٌة ثها فً ابحأ نشر
 .المحكمة

مدرس التصاد بمعهد ، ش٘سَٗ ةشسى غاىٖد.  

حصلت ؼالً على  .(INP) التخطٌط المومً فً مصر
( من كلٌة 2014درجة الدكتوراه فً االلتصاد )

االلتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة الماهرة، مصر. 
تناولت رسالة الدكتوراه التً لدمتها دور التموٌل 
متناهً الصؽر فً التخفٌؾ من حدة الفمر وأهمٌة 
التوازن بٌن األداء االجتماعً واالستدامة المالٌة 

ٌل متناهً الصؽر فً مصر، تبعتها لمؤسسات التمو
فً السٌاسة المالٌة مع التركٌز على  ةمنشورأوراق 

الدٌون فً مصر. عملت ؼالً كمحاضر فً االلتصاد 
 فً عدد من الجامعات.

فً  دكتوراهباحثة ، ساىٖ ٌطعفٖ حسَ دٗاب

كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة  -لتصاد اال
الماجستٌر فً  الماهرة. حصلت دٌاب علً درجة

( من كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة، 2019االلتصاد )
جامعة الماهرة. تناولت رسالة الماجستٌر التً لدمتها 
تمٌٌم النفمات العامة فً لطاع الصحة وأثرها علً النمو 
االلتصادي فً مصر مع التركٌز علً إدارة اإلنفاق 

ستعانة العام ومدي كفاءته وأثره علً السٌاسات. تم اال
بها بالمكتب الفنً لمعهد التخطٌط المومً، وسبك لها 
العمل بالجمعٌة العربٌة للبحوث االلتصادٌة وكذلن 

 .مركز المعلومات ودعم اتخاذ المرار

 

 اىٍيذص

 تستٓرف وركث اىس٘اسات اىحاى٘ةث تل٘ةً٘ أظةس حٔنٍةث

اىرَٗ اىػام فٖ ٌطس ىئكٔف غيٕ ٌرى جٔدتٓا وة٘ان 

إٌهاُ٘ةةةث االسةةةتفادة ٌةةةَ اىتلسةةةةث اىروى٘ةةةث وأفضةةةو 

 اىٍٍارسات فٖ تحسَ٘ نفاءة تيم األظس.
 

 ةضسورة:تٔضٖ اىرراسث 

o  ٖتتِٖ إظار كأُُٖ ٌٔحر إلدارة اىةرَٗ اىػةام فة

ٕ ضٔء ٌساجػث وتلً٘٘ أظس حٔنٍث ف وذىم ، ٌطس

اىرَٗ اىػام فٖ ٌطس. وٌَ ةَ٘ أًْ اىٍحاور اىتٖ 

ٗلب أن ٗشةٍيٓا اىتشةسٗع اىذةاص ةةإدارة اىةرَٗ 

اىػةةةام: تػسٗةةةف اىةةةرَٗ اىػةةةام وتحرٗةةةر ادواتةةةّ 

ض ٌةَ اىٍذتيفث، وتحرٗر أْراف وشسوط االكتسا

اىٍطادر اىٍحي٘ث واىذارج٘ث اىٍذتيفث، وة٘ان نافث 

اىٍطادر اىٍتاشسة وغ٘ةس اىٍتاشةسة ىشٗةادة اىةرَٗ 

اىػةةةةةام، واىتحرٗةةةةةر اىٔاضةةةةة  ىهافةةةةةث األدوار 

 واىٍسؤوى٘ات اىٍستتعث ةإدارة اىرَٗ اىػام.

o تعٔٗس وحةرة إدارة اىةرَٗ وإُشةاء وحةرة داضةث

ىػالكةةات اىٍسةةتنٍسَٗ، واالسةةتٍسار فةةٖ تعةةٔٗس 

تسات٘ل٘ث إدارة اىرَٗ اىػام ٌَ دةال  تحةرٗنٓا اس

 ةشهو سِٔي وإضافث األْراف اىهٍ٘ث اىٍٍٓث.

o ٖاستهٍا  إرسةاء كٔاغةر اىشةفاف٘ث واىٍسةاءىث فة

إدارة اىرَٗ اىػام ٌَ دال  غرة إجةساءات أٍْٓةا: 

إغةةادة تػسٗةةف اىحهٌٔةةث اىػاٌةةث وتحرٗةةر ُعةةاق 

إُفاكٓا ودُٗٔٓا، واستهٍا  دعةث إضةالح ْ٘انةو 

ات اىػاٌةةةث وتحةةةرٗا ة٘اُاتٓةةةا وتعةةةٔٗس اىشةةةسن

كٔائٍٓا اىٍاى٘ث، ةٍا ٗسٍ  ةاإلفطاح غَ دُٗٔٓةا 

 ضٍَ ٌهُٔات اىرَٗ اىػام.

o اإلفطاح غَ نافث اىٍذاظس اىٍاى٘ةثfiscal risks ،

 وتحي٘و ٌطادرْا وة٘ان أستاةٓا ون٘ف٘ث إدارتٓا.
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 ٌلرٌث

. ولمييد Governanceلييدم البنيين الييدولً مفهومييا جدٌييدا ألدبٌييات التنمٌيية هييو مفهييوم الحوكميية  1989فييً عييام 

الييدولً الحوكميية علييى أنهييا م أسييلوب ممارسيية السييلطة فييً إدارة المييوارد االجتماعٌيية وااللتصييادٌة عييرؾ البنيين 

. ومنيذ الطيرح األول لهيذا المفهيوم، أكيد البنين اليدولً عليى  (World Bank, 1989)للدولة مين اجيل التنمٌيةم

    (World Bank, 1994). أهمٌته الحاسمة لتحمٌك التنمٌة المستدامة

ن، وفً ضوء ما أثبتته الدراسات النظرٌة والتطبٌمٌة، تولدت لدى الدول والحكومات لناعة تامة وبناء على ذل

بضرورة ترسٌخ لٌم الحوكمة الرشٌدة فً نسٌج اإلدارة االلتصادٌة والمالٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة لكافة شؤون 

ستراتٌجٌات التنمٌة المستدامة بقلصى الدولة والمجتمع، لما لها من أهمٌة بالؽة فً تحمٌك األهداؾ األساسٌة ال

 درجة من الكفاءة والفاعلٌة. 

وتقتً حوكمة الدٌن العام فً صمٌم استراتٌجٌات الدول المختلفة لتحمٌك التنمٌة المستدامة، لما لها من أهمٌة 

دولة والحد حاسمة فً تعزٌز لدرة الحكومات على تحمٌك االستمرار االلتصادي وضمان استدامة المالٌة العامة لل

 من المخاطر التً ٌمكن أن تواجهها من خالل:

  إرساء لواعد الشفافٌة واإلفصاح وتحمٌك فاعلٌة المساءلة فً منظومة إدارة الدٌن العام وبما ٌحسن من

 كفاءة تلن اإلدارة.  

 لة زٌادة تدفك االستثمارات المباشرة وؼٌر المباشرة للدولة بما ٌرفع سمؾ اإلٌرادات السٌادٌة للدو

 وٌوسع الحٌز المالً المتاح لتموٌل األهداؾ التنموٌة المختلفة. 

 :تحسٌن الجدارة االئتمانٌة والتمٌٌم السٌادي للدولة، وبما ٌؤدي إلى 

o .توسٌع أسواق األوراق المالٌة الحكومٌة ورفع كفاءتها 

o  تمكٌن الحكومة من تنوٌع مصادر االلتراض والحصول على التموٌل المطلوب بقسعار

 تنافسٌة ومناسبة. 

o  خلك أساس مرجعً للمطاع الخاص المحلً ٌمكنه من االلتراض من األسواق الدولٌة بقسعار

 .مناسبة

o ر. الحد من المزاحمة على المدخرات الوطنٌة وآثارها على تكلفة الدٌن المحلً واالستثما 

وتقسٌساً على ما سبك، تستهدؾ الورلة الحالٌة مراجعة أطر حوكمة الدٌن العام فً مصر، وبٌان مدى إمكانٌة 

 االستفادة من التجارب الدولٌة وأفضل الممارسات فً تحسٌن كفاءة وفاعلٌة تلن األطر.

ثانًٌا:  اسٌة لحوكمة الدٌن العام.وتضم الورلة أربعة ألسام أساسٌة على النحو التالً: أواًل: تحدٌد األبعاد األس 

استعراض التجربة الدولٌة وأفضل الممارسات الدولٌة المتعلمة بقطر حوكمة الدٌن العام. ثالثًا: تمٌٌم أطر حوكمة 

رابعًا: طرح حزمة من اإلجراءات المطلوبة لتحسٌن كفاءة أطر حوكمة الدٌن العام فً  الدٌن العام فً مصر.

 مصر.  

 

 أواًل: األةػاد األساس٘ث ىحٔنٍث اىرَٗ اىػام 
 

، تمتصر أبعاد حوكمة الدٌن 2014الصادرة عام  وفمًا للمواعد اإلرشادٌة لصندوق النمد الدولً والبنن الدولً،

المتعلك بتحدٌد أدوار ومسؤولٌات  العام على اإلطار التشرٌعً الحاكم إلدارة الدٌن العام، والهٌكل التنظٌمً

. ولمد أضاؾ البنن  (IMF and World Bank, 2014) لمختلفة المنوط بها إدارة الدٌن العاماألطراؾ ا

أبعاًدا أخرى لحوكمة الدٌن العام تتمثل فً: تمٌٌم جودة استراتٌجٌة إدارة الدٌن العام،  2021الدولً فً عام 

 وضمان االلتزام بمبادئ الشفافٌة واإلفصاح فٌما ٌتعلك بتلن اإلدارة. 

علٌه، سٌتم تحلٌل أربعة أبعاد أساسٌة ٌتضمنها المفهوم الشامل لحوكمة الدٌن العام، وهً على النحو وبناء 

 التالً:
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  وجود إطار لانونً حاكم إلدارة الدٌن العام، وٌتضمن األسس والمواعد المانونٌة المتعلمة بتحدٌد نطاق

 World)رتبطة بالدٌن العام الدٌن العام، وتعٌٌن سلطات االلتراض، وكافة الجوانب األخرى الم

Bank, 2021). 

  وضع هٌكل تنظٌمً كؾء وفعال إلدارة الدٌن العام، ٌحدد بشكل واضح أدوار ومسؤولٌات الجهات

 المختلفة المرتبطة بإدارة الدٌن العام، وكٌفٌة التنسٌك فٌما بٌنها.

 محددة إلدارة الدٌن، والتً  تبنً استراتٌجٌة متوسطة المدى إلدارة الدٌن العام، تستند إلى وضع أهداؾ

عادة ما تتضمن حصول الدولة على التموٌل المطلوب بتكلفة مناسبة، مع مراعاة عدم التعرض لدرجة 

 عالٌة من المخاطر، وتستخدم أسالٌب التحلٌل الكمً فً دراسة وتحلٌل البدائل المختلفة لاللتراض. 

  العام، بما ٌضمن إتاحة كافة البٌانات والمعلومات إرساء لواعد الشفافٌة واإلفصاح فً إدارة الدٌن

التفصٌلٌة المتعلمة بالدٌن العام بصورة واضحة ودلٌمة ومنتظمة، على نحو ٌضمن تمٌٌم مدى فاعلٌة 

 وكفاءة إدارة الدٌن العام.

  

 ثاُ٘اً: أظس حٔنٍث اىرَٗ اىػام فٖ اىتلسةث اىروى٘ث وأفضو اىٍٍارسات
 

وأفضل الممارسات فً مجال حوكمة الدٌن العام إلى العدٌد من المؤشرات واألدوات تستند التجربة الدولٌة 

والمواعد المانونٌة والتنظٌمٌة التً تبنتها بعض الدول، وأثبتت التجربة فاعلٌتها فً إرساء أطر الحوكمة الرشٌدة 

ا ٌلً أهم مالمح التجربة واستناًدا إلى تلن المؤشرات واألدوات والمواعد نوضح فٌم 1فً إدارة الدٌن العام.

 الدولٌة وأفضل الممارسات فٌما ٌتعلك باألبعاد األربعة األساسٌة لحوكمة الدٌن العام. 

 المانوني الحاكم إلدارة الدين العام  اإلطار  (1)

 organic budgetٌعتبر وجود إطار لانون مستمل إلدارة الدٌن العام، أو تضمٌن لانون الموازنة العضوي 

law  أو لانون إدارة المالٌة العامة للدولة كافة المواعد واألحكام المتعلمة بإدارة الدٌن العام، هو الممارسة

األفضل والمعمول بها فً العدٌد من الدول، حٌث ٌضمن ذلن إرساء لواعد الشفافٌة واإلفصاح وتعزٌز مسار 

 .  (Awadzi, 2015) المساءلة فً إدارة الدٌن العام لدى الدولة

وبمراجعة التجربة الدولٌة وأفضل الممارسات فً هذا الشقن، ُوجد أن العدٌد من الدول لدٌها لانوناً مستماًل إلدارة 

 الدٌن العام ومن بٌنها:

  (.1998السوٌد )لانون التراض الدولة وإدارة الدٌون الصادر عام 

  (.1968المملكة المتحدة )لانون المروض الوطنٌة الصادر عام 

 (.1970ون المروض الصادر عام ؼانا )لان 

  (.2008مورٌشٌوس )لانون إدارة الدٌن العام الصادر عام 

  (. 2011سٌرالٌون )لانون إدارة الدٌن العام الصادر عام 

كما تموم بعض الدول األخرى بوضع األحكام والنصوص التشرٌعٌة المتعلمة بإدارة الدٌن العام فً لانون إدارة 

 تلن الدول: المالٌة العامة، ومن بٌن

  تركٌا، والتً تضع األحكام المتعلمة بإدارة الدٌن فً لانون تنظٌم المالٌة العامة وإدارة الدٌون الصادر

 .2002عام 

                                                           
واىخٍحَجٍشاجعخهاف2007ٍاىَعذةبىاعطتاىبْلاىذوىٍعاDeMPAًحقٌُُأداءإداسةاىذَىٍُِبُِحيلاىَؤششاثواألدواثواىقىاعذٍاَيٍ:ٍؤششاث 1

،2003واىخٍحَجٍشاجعخهافٍعا2001ٍٍاىقىاعذاإلسشادَتإلداسةاىذَِاىعاًاىَعذةبىاعطتصْذوقاىْقذاىذوىٍواىبْلاىذوىٍفٍ،و2021،و2015عاٍٍ

 (Fiscal Risk Assessment Tools)اىَاىُت اىَخاطش حقٌُُ ،وأدواث2011،2016ىعاٍٍ (PEFA) اىَاىُت واىَغاءىت اىعاً اإلّفاق عَو ،وإطاس2014و

 .(Africa Debt Monitor, 2022)األفشَقُت اىذَىُ ٍشاقبت وٍْصت
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  جنوب أفرٌمٌا، والتً تضع االحكام المتعلمة بإدارة الدٌن فً لانون إدارة المالٌة العامة الصادر عام

1999 . 

ومن خالل مراجعة التجارب الدولٌة وأفضل الممارسات ٌمكن استخالص الشروط والضوابط التً ٌجب توافرها 

 المانونً الجٌد إلدارة الدٌن العام، وذلن على النحو التالً: فً اإلطار

 ٌعرؾ صندوق النمد الدولً إجمالً الدٌن على  وأدواته بشكل واضح ومحدد: العام الدين نطاق تعريف

أنه جمٌع االلتزامات الفعلٌة التً تتطلب من المدٌن سداد الفوائد وأصل الدٌن إلى الدائن فً تارٌخ 

محدد. ولد ٌؤدي التعدد فً تعرٌفات الدٌن العام واالختالفات الواسعة بٌن مكوناته فٌما بٌن الدول إلى 

الحكومات إلخفاء جزء من الدٌن بعض من لبل  fiscal gimmicksاستخدام بعض الحٌل المالٌة 

العام لدٌها. وبالتالً ٌجب على كافة الدول عند عرض بٌانات الدٌن لدٌها أن توضح بشكل دلٌك إذا ما 

والتً ٌضم  -كانت البٌانات المعروضة تمثل دٌن الحكومة المركزٌة فمط، أم تشمل دٌن الحكومة العامة 

أم دٌن  -ن الحكومة المركزٌة، والحكومات المحلٌة، وصنادٌك التقمٌن االجتماعًعادة كل من دٌو

(. وبالرؼم من أن Irwin, 2015المطاع العام ككل والذي ٌشمل أٌضا الشركات المملوكة للدولة )

 معظم سالسل البٌانات الدولٌة والدراسات التطبٌمٌة تمٌل إلى استخدام الدٌن اإلجمالً المجمع

consolidated gross debt  العامة وذلن تحمٌما لالتساق عند إجراء الممارنات الدولٌة،  للحكومة

إال أن هذا ال ٌتنافى مع ضرورة لٌام كافة الدول باإلفصاح بشكل واضح عن بالً مكونات الدٌن العام 

ول النامٌة لدٌها والذي ٌشمل، باإلضافة إلى دٌن الحكومة العامة، دٌن كافة الشركات العامة، وخاصة الد

التً ال تزال الشركات العامة المالٌة وؼٌر المالٌة تشكل جزءا مهما من التصاداتها. كما ٌجب اإلفصاح 

الحكومة، وفمًا لنطاق الدٌن العام، بما فً ذلن على عن جمٌع أدوات وأنماط الدٌون التً تمثل التزامات 

وعلى  2(.IMF, 2011الحكومٌة ) وكذلن الضمانات المروض المباشرة وإصدار األوراق المالٌة،

الدٌون التً تتحملها الحكومات  2008ٌشمل لانون مورٌشٌوس إلدارة الدٌن العام لعام سبٌل المثال، 

المركزٌة والمحلٌة والمؤسسات العامة، سواء كانت المروض مضمونة كلًٌا أو جزئًٌا من لبل الحكومة 

ي كٌان فً المطاع العام، وٌشمل كافة الدٌون أم ال، كما ٌشمل المروض من البنن المركزي إلى أ

 المضمونة كلًٌا أو جزئًٌا من الحكومة. 

 

 ٌجب النص صراحة على من ٌملن الحكومة عن نيابة جديدة ديون إصدار أو االلتراض سلطة تعيين :

مثل إعادة شراء  بالدٌون المتعلمة المعامالت سلطة االلتراض، سواء المحلً أو األجنبً، وإجراء

 السلطة من واضًحا ٌشمل عادة تفوًٌضا النمد. وهذا إدارة ألؼراض باألصول واالحتفاظ الدٌون،

 & IMF)التنفٌذٌة لوزٌر المالٌة أو لوحدة إدارة الدٌن العام  السلطة وداخل التنفٌذٌة للسلطة التشرٌعٌة

World Bank, 2014)ًبٌن االلتراض سلطة توزٌع كٌفٌة . كما ٌجب أن ٌحدد اإلطار المانون 

للدولة. كما  المملوكة الشركات ذلن فً بما األوسع، العام والمطاع العامة والحكومة المركزٌة الحكومة

المركزٌة وما إذا كان مطلوبًا من الهٌئات العامة  بالحكومة العامة المؤسسات ارتباط توضٌح كٌفٌة ٌجب

الذي من شقنه تسهٌل التنسٌك عبر مختلؾ  اإلبالغ عن أنشطة االلتراض إلى الحكومة المركزٌة، األمر

 األدوار المستوٌات الحكومٌة والحد من حجم المخاطر المالٌة. وفً هذا السٌاق ٌجب تحدٌد

الوحدات المختلفة  بٌن كما ٌجب تحدٌد كٌفٌة التنسٌك بوضوح المالٌة بوزارة المنوطة والمسؤولٌات

المركزي فٌما ٌتعلك بالدٌن العام خاصة  المالٌة والبننوأًٌضا التنسٌك بٌن وزارة  المالٌة، داخل وزارة

 ,World Bank) عندما ٌلعب البنن المركزي دوًرا مهًما فً إدارة الدٌن العام )مثل إدارة المزادات(

. كما ٌمكن أن ٌتضمن التشرٌع فً هذه الحالة حماٌة لانونٌة للبنن المركزي من الحجز على (2021

                                                           
ًّا.َخٌحغجُواالىخضاٍاثاىطاسئت،ٍثواىضَاّاثاىحنىٍُتمبْىدٍْفصيتألّها،بحنٌحعشَفها،ىُغجاىخضاٍاثفعيُت،وباىخاىٍ،الحعخبش 2 دَى
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ة. وفً الؽالب تشتمل األطر المانونٌة على تفوٌض سلطة االلتراض إلى أصوله من لبل دائنً الدول

وزٌر المالٌة نٌابة عن الدولة، باستثناء بعض الدول التً تمنح هذه السلطة للبرلمان مثل الوالٌات 

المتحدة وأسترالٌا، أو لمجلس الوزراء مثل كندا. أما بخصوص توزٌع سلطة االلتراض بٌن الحكومة 

مطاع العام األوسع، هنان بعض الدول التً تمنح الحكومات المحلٌة أو الشركات المملوكة المركزٌة وال

للدولة سلطة االلتراض مثل ؼانا ونٌوزٌالندا، ودول أخرى ال تمنح هذه السلطة للحكومات المحلٌة أو 

 الشركات المملوكة للدولة مثل جنوب إفرٌمٌا. 

 

  الطارئة الصريحة الخاصة بالدين العام وذلن للمساعدة في تحديد سلطة الحكومة في إنشاء االلتزامات

باإلضافة لوضع تعرٌؾ محدد للدٌن العام، ٌجب على الحكومات مرالبة  :التخفيف من المخاطر المالية

. (IMF & World Bank, 2014)ومراجعة االلتزامات المحتملة التً لد تنشق عن ضمانات الدٌون 

صراحة على من له سلطة تمدٌم ضمانات الدٌون ووضع مانونً وبالتالً ٌجب أن ٌنص اإلطار ال

كما  ،تعرٌؾ واضح لمعاٌٌر أهلٌة الحصول على الضمانات الحكومٌة وأؼراض تمدٌم هذه الضمانات

ٌجب توضٌح إذا كان ٌلزم الحصول على موافمة السلطة التشرٌعٌة أو مجلس الوزراء لبل تمدٌم 

توفٌر المهارات واألنظمة المناسبة إلدارة المخاطر المتعلمة الضمانات. ٌجب أٌضا توضٌح مسؤولٌة 

 PEFA) بااللتزامات الطارئة، وٌتضمن ذلن إجراء تمٌٌمات للمخاطر لبل تمدٌم الضمانات

Secretariat, 2016) كما ٌمكن أن ٌخول اإلطار المانونً لوزٌر المالٌة، على سبٌل المثال، سلطة .

لواعد استرشادٌة  2003أصدرت استرالٌا عام ً هذا الشقن تحصٌل رسوم عن منح الضمانات. وف

إلدارة الدٌن العام على ٌنص لانون مورٌشٌوس بخصوص إصدار وإدارة التعوٌضات والضمانات. كما 

أن أهلٌة الحصول على الضمانات الحكومٌة ممصورة على الحكومات اإلللٌمٌة أو المحلٌة، والمؤسسات 

استثناء المروض لتموٌل النفمات الجارٌة. وٌشترط لانون المالٌة العامة، ومسموح بها ألي ؼرض ب

 العامة الكٌنً إجراء دراسة تمٌٌم المخاطر لبل إعطاء الضمانات. 

 من أجل حماٌة حموق الممرضٌن والمستثمرٌن فً أدوات الدٌن تأكيد االلتزام بخدمة الدين العام :

ا بسداد أصل الدٌن وتكالٌؾ خدمة الدٌن، وأًٌضا الحكومٌة ٌنبؽً أن ٌتضمن اإلطار المانونً التزامً 

ً لمانون  المصارٌؾ األخرى المتعلمة بالدٌن العام )مثل تكالٌؾ مفاوضات الحصول على المروض وفما

  Awadzi, 2015.3)) المالٌة العامة بنٌوزٌلندا(

 المانونً وظائفه فً اإلطار  وٌجب توضٌحالدين العام:  إلدارة مكتب على إنشاء صراحة النص

 االلتراض لرارات إلى تؤدي التً الفنٌة التحلٌالت جمٌع فً التشؽٌلٌة، ومشاركته وضمان استماللٌته

ٌنص اإلطار المانونً صراحة فً دول . وفً هذا الشقن (IMF & World Bank, 2014)واإللراض 

 العام وٌحدد وظائفه. مثل نٌوزٌلندا والمملكة المتحدة والسوٌد وكٌنٌا على إنشاء مكتب إلدارة الدٌن

 وتشمل لتوجيه إدارة الدين العام، محددة معايير وضع: 

تموٌل المٌزانٌة وتسوٌة المتقخرات وتموٌل  والتً لد تشمل على سبٌل المثالااللتراض:  أغراض -

المشارٌع االستثمارٌة وإعادة تموٌل الدٌون المستحمة والتعامل مع تقثٌر الكوارث الطبٌعٌة 

   . (World Bank, 2021) متطلبات البنن المركزي لتنفٌذ السٌاسة النمدٌةواستٌفاء 

                                                           
اىُفخذٍتاىذَِ)اىفائذة/ىقاّىُاىَاىُتاىعاٍتاىُْىصَيْذٌَجبأُحغطٍاىَذفىعاثاىَخعيقتباىذَىُبَىجباىخششَعىُظفقظعذادأصواىذَِوحنوفقا 3

اىقغائٌ(،وىنِأًَضااىْفقاثاألخشياىَخعيقتباىذَِاىعاً)ٍثوحناىُفٍفاوضاثاىحصىهعيًاىقشوض(.
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والتً لد تشمل على سبٌل المثال تلبٌة متطلبات الحكومة فً الولت أهداف إدارة الدين العام:  -

المحدد، وتملٌل تكالٌؾ الدٌن مع المحافظة على تدنٌة المخاطر، وتطوٌر سوق األوراق المالٌة 

   . (IMF & World Bank, 2014; World Bank, 2021) الحكومٌة المحلٌة

 والتً لد تشمل الحكومات واألفراد والمؤسسات الممٌمٌن وؼٌر الممٌمٌن. االلتراض:  مصادر -

ٌعتبر وضع سمؾ لالستدانة فً اإلطار المانونً محل خالؾ بٌن الدول، ورؼم سمف لالستدانة:  -

سمؾ فً اإلطار المانونً إلدارة والبرازٌل بوضع هذا المثل المجر، بولندا بعض الدول  ذلن تموم

 . الدٌن العام

حٌث تموم هذه االستراتٌجٌة  دارة الدين العام:استراتيجية متوسطة المدى إل تطوير ضرورة -

وٌمكن أن . (World Bank, 2021)بترجمة أهداؾ إدارة الدٌن العام إلى خطة متوسطة األجل 

ى ضرورة موافمة السلطة التشرٌعٌة أو مجلس الوزراء على هذه ٌنص اإلطار المانونً صراحة عل

. على (PEFA Secretariat, 2016) االستراتٌجٌة، وعلى ضرورة نشرها بعد هذه الموافمة

لانون إدارة الدٌن العام فً سٌرالٌون على ضرورة تنفٌذ جمٌع أنشطة سبٌل المثال، ٌنص 

 لالستراتٌجٌة متوسطة األجل إلدارة الدٌن.االلتراض الحكومً وإدارة الدٌن العام وفمًا 

وتكون هذه الخطة متسمة مع االستراتٌجٌة متوسطة المدى سنوية:  التراض خطة ضرورة تطوير -

 وتساعد فً تنفٌذها خالل سنة مالٌة معٌنة. 

وٌجب   DSA:الديون تحمل على المدرة تحليالت أيًضا النص على ضرورة إجراء من الممكن -

ضٌح المدى الزمنً المناسب إلعدادها )سنوي، نصؾ سنوي...(، كما ٌمكن أن فً هذه الحالة تو

 ٌشترط اإلطار المانونً عرض نتائجها على البرلمان.
 

  :وهذا ٌتضمن الكشؾ الدوري النص صراحة على ضرورة استيفاء متطلبات الشفافية واإلفصاح

 ,World Bank)والمنتظم للجمهور عن المعلومات المتعلمة بالدٌون؛ بما فً ذلن مؤشرات المخاطر 

2021). 
 

  النص صراحة على ضرورة تسجيل وتجميع اإلحصاءات المتعلمة بالدين العام بما ال يتعارض مع

لدٌن العام تجمٌع اإلحصاءات المتعلمة بالدٌن ٌجب أن ٌشجع اإلطار المانونً إلدارة االمعايير الدولية: 

العام وفمًا للمعاٌٌر الدولٌة، أو على األلل بما ال ٌتعارض معها، بما فً ذلن دلٌل اإلحصاءات المالٌة 

. على سبٌل المثال، ٌنص  (IPSAS)أو المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة للمطاع العام (GFSM)الحكومٌة 

فً جنوب إفرٌمٌا ولانون المالٌة العامة النٌوزلندي على ضرورة التجمٌع إدارة المالٌة العامة لانون 

 السنوي لبٌانات الخزانة العامة وفمًا للمعاٌٌر الدولٌة أو الممارسات الممبولة بشكل عام.
  

 

 ٌجب إعداد تمارٌر الالزمة الخاصة بإدارة الدين العام:  التمارير النص صراحة على ضرورة إعداد

سنوٌة( تتضمن أنشطة إدارة الدٌن العام وتمدٌمها للبرلمان بهدؾ تمٌٌم النتائج ممارنة )على األلل 

(. كما ٌمكن أن تمدم ;PEFA Secretariat, 2016 IMF & World Bank, 2014باألهداؾ )

ٌنص لانون التمارٌر إلى مجلس الوزراء لمراجعتها لبل عرضها على البرلمان. على سبٌل المثال، 

تمرٌر سنوي إلى البرلمان لتمٌٌم ما إذا كانت عملٌات  ضرورة تمدٌم مالٌة فً البرازٌل علىالمسؤولٌة ال

 إدارة الدٌن العام متوافمة مع االستراتٌجٌة متوسطة المدى، مع توضٌح أسباب أي تباٌن.
 

 وٌشمل ذلن، على سبٌل المثال، إجراءات  وسداد الدين العام: لاللتراض شاملة وإجراءات لواعد وضع

إصدار األوراق المالٌة الحكومٌة بما فً ذلن شكل المزادات ولواعد المشاركة. وٌشمل اللوائح 

 أن د ٌنص المانونواإلجراءات التً تؽطً عملٌات السوق الثانوٌة وإجراءات تسوٌة المعامالت. كما ل

كما لد تشمل إجراءات االلتراض إرشادات  موحد.  صندوق فً الدٌون إصدار عائدات جمٌع تكون

التفاوض والشروط التعالدٌة. على سبٌل المثال، عند إصدار السندات السٌادٌة الدولٌة، من األفضل 
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تضمٌن بنود تحد من لدرة أللٌة من حملة السندات على تعطٌل عملٌة إعادة هٌكلة الدٌن فً ولت 

 (.collective action clause ( )IMF & World Bank, 2014)األزمات 

  وضع لواعد منح ترخيص للمتعاملين الرئيسيين وغيرهم من الوسطاء المعينين رسميًا في األوراق

وٌجب أن ٌشتمل المانون على معاٌٌر اختٌار المتعاملٌن الرئٌسٌٌن وحمولهم  المالية الحكومية:

 والتزاماتهم.
 

 تلجق الدول أحٌاناً إلى إصدار أدوات  جديدة: دين إصدار أدوات تحكم التي النص صراحة على المواعد

دٌن جدٌدة، مثل الصكون، وذلن لتوسٌع لاعدة مستثمرٌها وٌتطلب ذلن وضع إطار لانونً مناسب لها. 

ففً حالة الصكون على سبٌل المثال، ٌجب أن ٌشتمل اإلطار المانونً على التفوٌض المانونً إلصدار 

مة إلصدارها، والذي ٌتطلب إنشاء كٌان له حك االنتفاع الصكون واستخدام األصول العامة الالز

، كما ٌجب أن ٌحتوي اإلطار المانونً على آلٌات حل مشاكل باألصول العامة بؽرض إصدار الصكون

 (.World Bank, 2017التخلؾ عن السداد )
  

 الضرٌبٌة لعائدات : تعد المعاملة الحكومية لعائدات أدوات الدين الضريبية االشتمال على المعاملة

أدوات الدٌن الحكومٌة، سواء التملٌدٌة أو الجدٌدة مثل الصكون، جزء من اإلطار المانونً إلدارة الدٌن 

 العام وإن وجدت فً لوانٌن الضرائب ولٌس ضمن لوانٌن إدارة الدٌن العام أو إدارة المالٌة العامة

(IMF & World Bank, 2014). 
  

 

  على عموبات مخالفة المانون، مع مراعاة أن ٌتجنب  المانون:آليات إنفاذ توضيح ً ٌشتمل ذلن ؼالبا

تصمٌم هذه العموبات خلك شكون لدي الُممرضٌن والدائنٌن، على سبٌل المثال فً حالة إبطال الدٌون 

 (. Awadzi, 2015ؼٌر الممتثلة للمانون، ٌجب ضمان حموق الدائنٌن والممرضٌن )
 

 ة الدين العام  التنظيمي إلدار الهيكل (2)

سبك اإلشارة إلى أن النص لانوناً على إنشاء مكتب إلدارة الدٌن العام وضمان استماللٌته التشؽٌلٌة ومشاركته فً 

ً للتجارب الدولٌة.  جمٌع التحلٌالت الفنٌة الخاصة بااللتراض هو من الممارسات المانونٌة الجٌدة المعتمدة وفما

فً  فاعلٌة األكثر التنظٌمً لهٌكلإلدارة الدٌن العام، توضح التجربة الدولٌة أن اوفٌما ٌخص الهٌكل التنظٌمً 

إدارة الدٌن العام هو وجود وحدة أو مكتب واحد إلدارة الدٌن العام، إما مستمل )مثل ألمانٌا والسوٌد( أو تابع 

 ,World Bankلمركزٌة )ا الحكومة لروض جمٌع عن لوزٌر المالٌة مثل نٌوزٌالندا والبرازٌل، ٌكون مسؤوالً 

 طرؾ كل مسؤولٌات تحدٌد (. أما فً حالة توزٌع وظائؾ إدارة الدٌن العام على أكثر من جهة فٌجب2021

 واضح.  بشكل مشارن

( أنه من المفٌد تمسٌم المسؤولٌة التشؽٌلٌة 2014وتشٌر المواعد اإلرشادٌة لصندوق النمد الدولً والبنن الدولً )

لعام إلى مكاتب أمامٌة ووسطٌة وخلفٌة ذات وظائؾ منفصلة؛ ٌكون فٌها المكتب األمامً ألنشطة إدارة الدٌن ا

مسؤوالً عن تنفٌذ المعامالت فً األسواق المالٌة، بما فً ذلن إدارة المزادات، وجمٌع عملٌات التموٌل األخرى، 

مرالبة ما ٌتولى المكتب األوسط وٌكون المكتب الخلفً معنٌا بتسوٌة المعامالت واالحتفاظ بالسجالت المالٌة، بٌن

تحلٌل المخاطر المتعلمة بمحفظة الدٌن العام. عالوة على ذلن، من المفٌد أن ٌضم المكتب األوسط وحدة و

مخصصة لعاللات المستثمرٌن )كما فً حالة البرازٌل على سبٌل المثال( وذلن لتعزٌز التواصل بٌن مدٌري 

ؽً أن ٌتناسب عدد الموظفٌن فً المكاتب المختلفة فً وحدة إدارة الدٌن وٌنب الدٌن العام والمشاركٌن فً السوق.

العام ومؤهالتهم مع المهام المطلوبة منهم، والتً تتحدد بناًء على عدة عوامل منها تكوٌن محفظة الدٌن العام 

 واستخدام تكنولوجٌا المعلومات. 

 الدٌن إدارة لجنة لعملٌات رة الدٌن العام هً تشكٌلومن الممارسات الدولٌة الجٌدة الخاصة بالهٌكل التنظٌمً إلدا

العام تتشكل فً الؽالب من المسؤولٌن المعنٌٌن فً وزارتً المالٌة والتخطٌط والبنن المركزي، نظًرا للترابط 
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بٌن أدوات السٌاسة الخاصة بكل منهم، وتكون مهمة هذه اللجنة التنسٌك أو تمدٌم المشورة بشقن إدارة الدٌن العام 

( .(Awadzi, 2015 
 

 الدين العام االستراتيجية متوسطة المدى إلدارة (3)

ً للممارسات الدولٌة الجٌدة المتعلمة بإدارة الدٌن العام، تموم الحكومات بتبنً استراتٌجٌة متوسطة المدى  وفما

والسٌاسات  إلدارة الدٌن العام بناًء على أهداؾ إدارة الدٌن العام، وبما ٌتسك مع افتراضات االلتصاد الكلً

نشرها، على المولع  (. وبعد الموافمة على هذه االستراتٌجٌة ٌتمWorld Bank, 2021المالٌة والنمدٌة )

. وتشٌر أفضل Melecky, 2012) الرسمً لوزارة المالٌة على سبٌل المثال، حتى تكون متاحة لالطالع )

د االستراتٌجٌات متوسطة المدى إلدارة الدٌن الممارسات الدولٌة إلى ضرورة االستعانة بالتحلٌل الكمً فً إعدا

تعكس تفضٌالت الحكومة من حٌث المواءمة بٌن التكلفة  العام، وذلن لوضع أهداؾ استراتٌجٌة محددة

 والمخاطر.

ً ألفضل ممارسات دول منظمة التعاون االلتصادي والتنمٌة إلدارة المخاطر المالٌة، تمثل مخاطر الدٌن  ووفما

 ؽٌر أسعار الفائدة والصرؾ على سبٌل المثال، أحد مصادر المخاطر المالٌة للدولالعام، فً صورة ت

(OECD, 2020 وٌتم إدارة هذا النوع من المخاطر من خالل إعداد االستراتٌجٌات متوسطة المدى إلدارة .)

األجنبٌة، ونسبة الدٌون الدٌون من خالل تحدٌد آجال استحماق الدٌون الخارجٌة والداخلٌة، ونسبة الدٌون بالعملة 

وعادة ما تلجق الحكومات للمماٌضة بٌن عنصري التكالٌؾ  . (Cabral, 2015) المابلة للتداول وؼٌره

والمخاطر، ففً حٌن تتسم الدٌون لصٌرة األجل أو الدٌون بالعمالت األجنبٌة بانخفاض تكالٌؾ االلتراض 

ر التً ٌمكن أن تتعرض لها الدولة مثل: مخاطر التعرض الخاصة بها، فإنها على الجانب اآلخر تزٌد من المخاط

الرتفاع أسعار الفائدة أو تملبات أسعار الصرؾ. لذلن تموم استراتٌجٌات إدارة الدٌن بتحدٌد تكوٌن محفظة الدٌن 

 العام بما ٌعكس تفضٌالت الحكومة من حٌث تكالٌؾ ومخاطر الدٌن. 

فٌة إدارة المخاطر المالٌة األخرى المرتبطة بالدٌن العام مثل كما تتضمن استراتٌجٌات إدارة الدٌن العام كٌ

تلعب ضمانات دٌون  (، حٌثOECD, 2020االلتزامات الطارئة الصرٌحة المترتبة على ضمانات الدٌون )

ً فً حجم االلتزامات الطارئة وبالتالً  الشركات المملوكة للدولة وكٌانات المطاع العام األخرى دوراً هاما

فً المائة من الناتج  7على سبٌل المثال، لدمت حكومة جنوب أفرٌمٌا ضمانات تصل إلى  4لمالٌة.المخاطر ا

فً المائة من الناتج  10المحلً اإلجمالً للشركات المملوكة للدولة ولدمت حكومة فٌتنام ضمانات بحوالً 

إلدارة الدٌن العام بنودا تحدد لذلن تتناول األطر المانونٌة السلٌمة  (.Baum et al., 2020المحلً اإلجمالً )

فٌها سلطة الحكومة فً إنشاء االلتزامات الطارئة الصرٌحة الخاصة بالدٌن العام ومعاٌٌر الحصول على 

ضمانات الدٌون كما أشرنا. كما ٌجب أن تتضمن استراتٌجٌات إدارة الدٌن أدوات للمساعدة فً تمٌٌم ومرالبة 

 stress testsالمملوكة للدولة، من خالل إجراء اختبارات اإلجهاد  المخاطر المالٌة الناجمة عن المؤسسات

( الدول بوضع االلتزامات الطارئة فً 2014وٌنصح صندوق النمد الدولً والبنن الدولً ) على سبٌل المثال.

طة االعتبار أثناء إعداد التولعات الخاصة بمتطلبات االلتراض المستمبلٌة فً استراتٌجٌات إدارة الدٌون متوس

 المدى، وتخصٌص مبالػ من موازناتها لتلن االلتزامات. 

كذلن ٌجب أن ٌصاحب االستراتٌجٌة متوسطة المدى إعداد ونشر خطة االلتراض السنوٌة، باالتساق مع 

االستراتٌجٌة متوسطة المدى، حٌث ٌتم شرح كٌؾ ٌُتولع تلبٌة متطلبات التموٌل السنوٌة عن طرٌك بدائل 

 . (World Bank, 2021) التموٌل المتاحة

 

                                                           
4

ٍحُِحَثواىذَىُحَثودَىُاىششماثاىََيىمتىيذوىت)أومُاّاثاىقطاعاىعاًاألخشي(اىَضَىّتٍِقبواىحنىٍتاىخضاٍاثطاسئتصشَحتعيًاىحنىٍت،ف 

غُشاىَضَىّتٍِقبواىحنىٍتاىخضاٍاثطاسئتضَُْت.
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 واإلفصاح في إدارة الدين العام   الشفافية لواعد (4)

ً للممارسات السلٌمة إلدارة الدٌن العام ٌجب أن تلتزم الحكومات باإلفصاح عن أهداؾ إدارة الدٌن العام  وفما

والجهات المسئولة عن تنفٌذ تلن األهداؾ، كما ٌجب نشر االستراتٌجٌات متوسطة المدى إلدارة الدٌن وخطط 

كافة البٌانات المتعلمة بدٌن اإلفصاح الدوري عن االلتراض السنوٌة للعامة. باإلضافة إلى ذلن، تلتزم الحكومات ب

الحكومات المركزٌة والمطاع العام بتعرٌفه األوسع، من حٌث حجم الدٌن وتكوٌنه، إلعطاء صورة دلٌمة للعامة 

عن تكالٌؾ ومخاطر الدٌن. وٌتم هذا عادة بواسطة تمارٌر أو نشرات دورٌة صادرة عن وزارات المالٌة أو 

 ,World Bankبالمعاٌٌر الدولٌة فً تسجٌل بٌانات الدٌن العام ) تلتزم فٌها هذه الجهاتالبنون المركزٌة، 

2021 .) 

ً بتشجٌع المستثمرٌن  عالوة على ذلن، ٌرتبط جانب الشفافٌة واإلفصاح الخاص بإدارة الدٌن العام ارتباطاً وثٌما

لذلن تحرص الحكومات على (. IMF & World Bank, 2014على االستثمار فً أدوات الدٌن الحكومٌة )

نشر تمارٌر موجهة للمستثمرٌن وإجراء حوار مستمر معهم لمعرفة مشاكلهم وتفضٌالتهم بحٌث تستطٌع 

الحكومات جذب وتوسٌع لاعدة المستثمرٌن فً أدوات الدٌن الخاصة بها. وتموم بعض الدول بإنشاء مولع على 

ندا وجنوب إفرٌمٌا وؼانا(، وتوفٌر نشرة على المولع شبكة اإلنترنت مخصص لعاللات المستثمرٌن مثل نٌوزٌل

اإللكترونً لتؽطٌة اإلجراءات الشاملة للمستثمرٌن ؼٌر الممٌمٌن.  وٌجب أٌضاً أن تكون عملٌات إدارة الدٌن فً 

السوق األولٌة شفافة بحٌث ٌتم اإلفصاح عن شروط وأحكام اإلصدارات الجدٌدة بشكل علنً وشرحها بوضوح 

. كما تتضمن annual auction calendarsباإلضافة إلى منشورات المزادات السنوٌة  للمستثمرٌن،

الممارسات الجٌدة وجود برنامج مخصص لتثمٌؾ العامة بلؽة مبسطة عن أدوات الدٌن والمخاطر المرتبطة بها 

ت تروٌجٌة خاصة عند إصدار أدوات تستهدؾ األسر والمستثمرٌن ؼٌر المحترفٌن، باإلضافة إلى المٌام بجوال

 للمستثمرٌن المحلٌٌن واألجانب.

إضافة إلى التزام المسؤولٌن عن إدارة الدٌن العام بمبدأ اإلفصاح والشفافٌة تجاه الجمهور والمستثمرٌن، ٌتطلب 

االلتزام بشفافٌة إدارة الدٌن العام أًٌضا تمدٌم تمرٌر سنوي مفصل إلى البرلمان لتمٌٌم ما إذا كانت عملٌات إدارة 

ٌن العام تتوافك مع االستراتٌجٌة متوسطة المدى، بجانب تمدٌم تمارٌر عن أنشطة إدارة الدٌن العام وتحلٌالت الد

استدامة الدٌن لصانعً المرار عدة مرات سنوًٌا. كما ٌجب أن تخضع أنشطة إدارة الدٌن لمراجعة األجهزة 

 (.World Bank, 2021) الرلابٌة العلٌا، مع االلتزام بنشر التمارٌر للجمهور

 ثاىناً: تلً٘٘ أظس حٔنٍث اىرَٗ اىػام فٖ ٌطس
 

 اإلطار المانوني الحاكم إلدارة الدين العام في مصر    (1)

عنصر أساسً تتعلك  14وفماً ألفضل الممارسات الدولٌة فٌما ٌتعلك باإلطار المانونً الحاكم إلدارة الدٌن ٌوجد 

 باإلطار المانونً الجٌد. وٌوضح الجدول التالً هذه العناصر ممارنة باألطر المعمول بها فً مصر. 

 

الممارسات الدوليةعناصر اإلطار المانوني الجيد إلدارة الدين العام وفمًا ألفضل   
ممارنة باألطر المعمول بها في مصر   

 الحالة المصرية
عناصر اإلطار المانوني الجيد إلدارة 

 الدين العام وفما للممارسات الدولية

بالرؼم من عدم وجود تعرٌؾ لمكونات الدٌن العام فً مصر ضمن إطار 

فً البٌان المالً السنوي  -تشرٌعً ملزم، فإن وزارة المالٌة تعرؾ الدٌن العام 

للموازنة العامة وكذلن فً استراتٌجٌة إدارة الدٌن المنشورة على مولع وزارة 

ٌن أجهزة الموازنة ( د1على أنه ٌشمل ثالثة مكونات أساسٌة: ) –المالٌة 

( دٌن الحكومة 2)الجهاز اإلداري واإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة الخدمٌة(. )

العامة. والتً تشمل باإلضافة الى دٌن أجهزة الموازنة دٌون بنن االستثمار 

(  تحدٌد نطاق الدٌن العام بشكل صرٌح 1) 

وتحدٌد أدوات الدٌن، بما فً ذلن الضمانات 

 الحكومٌة.  
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 الحالة المصرية
عناصر اإلطار المانوني الجيد إلدارة 

 الدين العام وفما للممارسات الدولية

( 3وصنادٌك المعاشات بعد حذؾ المدٌونٌة البٌنٌة بٌن وحدات الحكومة العامة. )

مل باإلضافة إلى دٌن الحكومة العامة، دٌن الهٌئات العامة الدٌن العام والذي ٌش

 االلتصادٌة، بعد حذؾ المدٌونٌات البٌنٌة بٌن كافة هذه الوحدات العامة. 

 

من الدستور،  127أوال: تشٌر استراتٌجٌة إدارة الدٌن العام إلى أنه وفما للمادة 

ٌمنح لانون الموازنة السنوي السلطة لوزٌر المالٌة إلصدار أذون وسندات 

من الدستور  127الخزانة للوفاء باحتٌاجات التموٌل الحكومٌة.  وتنص المادة 

، أو الحصول على تموٌل أو على أنهم ال ٌجوز للسلطة التنفٌذٌة االلتراض

االرتباط بمشروع ؼٌر مدرج فً الموازنة العامة المعتمدة ٌترتب علٌه إنفاق 

 مبالػ من الخزانة العامة للدولة لمدة ممبلة إال بعد موافمة مجلس النواب. 

من لانون البنن المركزي على السماح للحكومة  46ثانٌا: تنص المادة رلم 

إصدار األوراق واألدوات المالٌة وإدارتها وتحدٌد  بتفوٌض البنن المركزي فً

 آجالها. 

من لانون البنن المركزي على دور البنن المركزي فً  7ثالثا: تنص المادة رلم 

المٌام بدور المستشار والوكٌل المالً للحكومة، ودوره فً حصر ومتابعة 

 المدٌونٌة الخارجٌة.

مركزي أال ٌزٌد تموٌل البنن من لانون البنن ال 47رابعا: تشترط المادة  

% من 10المركزي للحكومة لتؽطٌة العجز الموسمً فً الموازنة العامة عن 

متوسط إٌرادات الموازنة العامة فً السنوات الثالثة السابمة، وان تكون مدة هذا 

التموٌل ثالثة أشهر لابلة للتجدٌد لمدد أخرى مماثلة، وعلى أن ٌسدد بالكامل 

 راً على األكثر من تارٌخ تمدٌمه.خالل اثنً عشر شه

من لانون البنن المركزي على تشكٌل مجلس  48خامسا: تنص المادة رلم 

 تنسٌمً للتنسٌك بٌن السٌاسة النمدٌة للبنن المركزي والسٌاسة المالٌة للحكومة.

من لانون البنن المركزي على تشكٌل لجنة  51سادسا:  تنص المادة  رلم 

راء بهدؾ التشاور ودراسة العاللات البٌنٌة بٌن البنن برئاسة رئٌس مجلس الوز

 المركزي ووزارة المالٌة.

( تعٌٌن سلطة االلتراض أو إصدار دٌون 2)

جدٌدة نٌابة عن الحكومة، وكٌفٌة توزٌع سلطة 

االلتراض بٌن الحكومة المركزٌة والحكومة 

العامة والمطاع العام بمعناه األوسع، وكٌفٌة 

المختلفة وبٌن وزارة  التنسٌك بٌن الوحدات

 المالٌة والبنن المركزي.

 

 

تم تشكٌل لجنة برئاسة وزٌر  2017لسنة  201بموجب لرار وزٌر المالٌة رلم 

المالٌة، مسؤولة عن إصدار ومرالبة ضمانات الحكومة، وتحدٌد ما إذا كانت 

الشروط والمتطلبات المسبمة إلعطاء الضمانات وكذلن تمٌٌم اآلثار المالٌة 

مانات لد تم الوفاء بها. باإلضافة إلى ذلن، تمترح اللجنة وضع حدوًدا للض

للضمانات الصادرة، كما تمترح إمكانٌة فرض رسوم على الجهات المستفٌدة 

 بالضمانات. 

( تحدٌد سلطة الحكومة فً إنشاء 3)

االلتزامات الطارئة الصرٌحة الخاصة بالدٌن 

 العام. 

 

 

ن الدستور المصري ال ٌجوز لمجلس النواب أن م 124أوالً: وفما للمادة رلم 

ٌعدل النفمات التً تتضمن تنفٌذ اللتزام محدد على الدولة والواردة فً مشروع 

 الموازنة.

والذي ٌسمح  2001لسنة  147من المانون رلم  6ثانًٌا: تنص المادة رلم  

مة بالوفاء لوزٌر المالٌة بإصدار سندات دوالرٌه سٌادٌة تقكٌد التزام الخزانة العا

 بمٌمة تلن السندات وعوائدها.  

 ( تقكٌد االلتزام بخدمة الدٌن العام4)
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 الحالة المصرية
عناصر اإلطار المانوني الجيد إلدارة 

 الدين العام وفما للممارسات الدولية

والمنشورة على مولع  2006تنص الوثٌمة الصادرة من وزارة المالٌة عام 

إدارة الدٌن، التابعة مباشرة لوزٌر المالٌة، هً  وزارة المالٌة على أن وحدة

المسؤولة عن وضع خطط إدارة الدٌن العام مع مراعاة عاملً التكالٌؾ 

والمخاطر، ومسؤولة أًٌضا عن عمد اجتماعات مع المستثمرٌن المحلٌٌن 

والدولٌٌن وتحسٌن السوق األساسٌة والثانوٌة من خالل تمدٌم أدوات جدٌدة إلدارة 

 استمرار. الدٌون ب

( النص صراحة على إنشاء مكتب إلدارة 5)

 الدٌن العام

 

 

، ٌتولى نائب 2018لسنة  1782أوالً: وفما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

وزٌر المالٌة للسٌاسات المالٌة معاونة وزٌر المالٌة فً اإلشراؾ على وضع 

 استراتٌجٌة وسٌاسات الدٌن العام، وتحدٌد مصادر تموٌله.

 ً ، وكذلن 2006: تتضمن الوثٌمة الصادرة من وزارة المالٌة عام ثانٌا

 االستراتٌجٌة متوسطة المدى إلدارة الدٌن العام، أهداؾ إدارة الدٌن العام. 

على تشكٌل مجموعة عمل  2015لعام  515ثالثاً: ٌنص لرار وزٌر المالٌة رلم 

سطة المدى إلدارة لمراجعة سٌاسات إدارة الدٌن والموافمة على االستراتٌجٌة متو

 الدٌن العام لبل نشرها.

( وضع معاٌٌر محددة لتوجٌه إدارة الدٌن 6)

العام وتشمل: أؼراض االلتراض وأهداؾ 

إدارة الدٌن العام ومصادر االلتراض وسمؾ 

لالستدانة وضرورة تطوٌر استراتٌجٌة 

متوسطة المدى إلدارة الدٌن العام وضرورة 

 تطوٌر خطة التراض سنوٌة. 

 ٌوجد نص لانون أو لرار فً هذا الشقن.ال 

 

( النص صراحة على ضرورة استٌفاء 7)

 متطلبات الشفافٌة أو اإلفصاح

 ال ٌوجد نص لانون أو لرار فً هذا الشقن.

 

( النص صراحة على ضرورة تسجٌل 8)

وتجمٌع اإلحصاءات المتعلمة بالدٌن العام بما 

 .ال ٌتعارض مع المعاٌٌر الدولٌة

من لانون البنن المركزي على لٌام محافظ البنن المركزي  42رلم تنص المادة 

بتمدٌم تمرًٌرا دورًٌا كل ثالثة أشهر إلى رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس 

الوزراء ٌتضمن تحلٌالً للتطورات النمدٌة واالئتمانٌة والمصرفٌة وأرصدة 

 .اإلدارةالمدٌونٌة الخارجٌة خالل فترة التمرٌر، وذلن بعد اعتماده من مجلس 

( النص صراحة على ضرورة إعداد 9)

 التمارٌر الالزمة الخاصة بإدارة الدٌن العام 

( وضع لواعد وإجراءات شاملة 10) ال ٌوجد نص لانونً أو لرار فً هذا الشقن.  

 لاللتراض وسداد الدٌن العام

بإنشاء نظام المتعاملٌن األساسٌٌن، والئحته  2002لسنة  480المرسوم رلم 

، حٌث ٌنظم هذان المرسومان لواعد 2002لسنة  723التنفٌذٌة بالمرسوم رلم 

 . عمل المتعاملٌن الرئٌسٌٌن فً سوق األوراق المالٌة الحكومٌة

كما تشٌر االستراتٌجٌة متوسطة المدى إلدارة الدٌن العام إلى وجود خطة لتعدٌل 

نً لعمل المتعاملٌن الرئٌسٌٌن لتحسٌن توازن الحوافز وااللتزامات اإلطار المانو

 الخاصة بهم لتنشٌط السوق األولً لألوراق المالٌة الحكومٌة.

( وضع لواعد منح ترخٌص للمتعاملٌن 11)

الرئٌسٌٌن وؼٌرهم من الوسطاء المعٌنٌن 

 رسمًٌا فً األوراق المالٌة الحكومٌة

 

 

الخاص بالصكون السٌادٌة، والئحته  2021سنة ل 138تم إعداد المانون رلم 

 التنفٌذٌة، بما ٌتماشى مع أفضل الممارسات الدولٌة. 

( تضمٌن المواعد التً تحكم إصدار 12) 

 أدوات دٌن جدٌدة 

على إلؽاء اإلعفاء الممرر على عوائد  2020لسنة  182ٌنص المانون رلم 

تجة عن التعامل فً هذه األذون أذون الخزانة والسندات واألرباح الرأسمالٌة النا

 والسندات من الضرٌبة على الدخل. 

( االشتمال على المعاملة الضرٌبٌة 13)

 لعائدات أدوات الدٌن الحكومٌة 

 ( توضٌح آلٌات إنفاذ المانون14) ال ٌوجد نص لانون أو لرار فً هذا الشقن.
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باإلطار المانونً الحاكم إلدارة الدٌن العام فً من الجدول السابك ٌمكن استخالص عدة نتائج أساسٌة تتعلك 

 مصر وذلن على النحو التالً:

  ال ٌوجد فً مصر إطار تشرٌعً مستمل ٌتعلك بتحدٌد نطاق الدٌن العام أو إدارته أو تعٌٌن سلطة

االلتراض. كما ال ٌوجد أي مواد أو نصوص فً أي لانون تتعلك بإدارة الدٌن العام. فمانون الموازنة 

لسنة  6، والذي تم إلؽاؤه بموجب صدور لانون المالٌة العامة الموحد رلم 1973لسنة  53مة رلم العا

 ، لم ٌكن ٌتضمن أي مواد أو نصوص تتعلك بإدارة الدٌن العام بشكل مباشر.2022
 

  والذي حل محل لانونً 2022لسنة  6بالرؼم من أن إصدار لانون المالٌة العامة الموحد رلم ،

، ٌعتبر خطوة 1981لسنة  127ولانون المحاسبة الحكومٌة رلم  1973لسنة  53الموازنة العامة رلم 

أحكام أو مهمة نحو تفعٌل أطر الحوكمة الرشٌدة فً إدارة مالٌة الدولة، إال أنه لم ٌتضمن بدوره أي 

 نصوص تتعلك بالدٌن العام بشكل مباشر. 
 

  ًمن الدستور المصري بإدارة الدٌن العام بشكل ؼٌر مباشر، حٌث: 127، و124ترتبط المادتان رلم 

تنص على عدم بشكل ؼٌر مباشر على التزام الحكومة بخدمة الدٌن العام، حٌث  124تؤكد المادة  -

لتً تتضمن تنفٌذ اللتزام محدد على الدولة والواردة فً الجواز لمجلس النواب بتعدٌل النفمات ا

 مشروع الموازنة.

نًصا ٌلزم السلطة التنفٌذٌة بالحصول على موافمة مسبمة من مجلس النواب  127تتضمن المادة  -

 لبل االلتراض.
 

  معظم األحكام التشرٌعٌة والنصوص المانونٌة التً تتطرق إلى إدارة الدٌن العام بشكل ؼٌر مباشر

 . 2020لسنة  194موجودة فً لانون البنن المركزي والجهاز المصرفً رلم 
 

  بالرؼم من وجود بعض المراسٌم والوثائك والمرارات المهمة التً تتعلك بإدارة الدٌن العام، إال أنها ال

 تمثل أحكاماً تشرٌعٌة ملزمة. 

 

 الهيكل التنظيمي إلدارة الدين العام في مصر    (2)

، وهً المسؤولة عن وضع خطط إدارة 2001أنشقت مصر وحدة إدارة الدٌن التابعة مباشرة لوزٌر المالٌة عام 

الدٌن العام، وعمد اجتماعات مع الُممرضٌن المحلٌٌن والدولٌٌن وتحسٌن السوق األساسٌة والثانوٌة )ٌوسؾ، 

2019  .) 
 

م نائب وزٌر المالٌة للسٌاسات المالٌة، ٌمو 2018لسنة  1782وبموجب لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 بمعاونة وزٌر المالٌة فً اإلشراؾ على وضع استراتٌجٌة وسٌاسات الدٌن العام. 

 primaryوٌتم تشؽٌل سوق األوراق المالٌة الحكومٌة فً مصر باستخدام نظام المتعاملٌن الرئٌسٌٌن )

dealers.)5  ق األولٌة، حٌث ٌمدم المتعاملون الرئٌسٌون فً السو المزاداتوٌدٌر البنن المركزي المصري

 عطاءاتهم، لكن وزارة المالٌة تتخذ المرار النهائً بشقن لبول أو رفض العطاءات الممدمة. 
 

وتتولى وحدة إدارة الدٌن فً مصر مهام المكاتب الثالثة األمامٌة والوسطى والخلفٌة، وتموم مع البنن المركزي 

بإصدار الدٌن المابل للتداول فً السوق األولٌة. كما تمارس الوحدة مهام عاللات المستثمرٌن حٌث ال ٌوجد 

 وحدة مخصصة لذلن. 
 

                                                           
ٍعاى5 حذاوىها ثٌ فٍاىغىقاألوىُت ٍِاىحنىٍت بششاءاألوساقاىَاىُت اىَؤعغاثاىَاىُت( اىَخعاٍيىُاىشئُغُىُ)اىبْىكأو وَعذحُثَقىً أمثش َغخثَشَِ.

ًفٍاىحاىتاىَصشَتهٌاىبْىكاىََيىمتىيحنىٍتٍثواىبْلاألهيٍاىَصشٌوبْلٍصش،وبْ ىكاىقطاعاىخاصٍثواىبْلاىخجاسٌاىَخعاٍيُِاألعاعُُِّشاطا

اىذوىٍ،واىبْىكٍخعذدةاىجْغُاثٍثوبْلباسميُضوبْلإحشإطبٍعٍ.
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ً لٌوسؾ )وٌعمل فً وحدة إدارة الدٌن ستة موظفٌن   نالستراتٌجٌة إدارة الدٌ(، ولكن وفماً 2019فمط، وفما

ا، ممارنة ببعض الدول العربٌة حٌث ٌعمل اثنان وعشرون تم تعٌٌن خمسة موظفٌن جدد مؤخرً ) 2024-(2021

(، واثنان 10( والخلفً )7( واألوسط )5فً مكتب إدارة الدٌن فً األردن موزعٌن على المكتب األمامً )

(، وستة وعشرون فً 18( والخلفً )7( واألوسط )7المؽرب موزعٌن على المكتب األمامً ) وثالثون فً

 114فً كٌنٌا و 100موظفاً فً ؼانا و 25تونس، وبعض الدول األفرٌمٌة، حٌث ٌعمل فً مكتب إدارة الدٌن 

  (.Africa Debt Monitor, n.d). فً نٌجٌرٌا
 

تشكٌل لجنة برئاسة العام، اتسالا مع الممارسات الدولٌة، فمد تم  الدٌن إدارة لجنة لعملٌات أما بخصوص تشكٌل

وتتولى فٌها وزٌرة التخطٌط والتنمٌة  2018لسنة  2003رئٌس مجلس الوزراء وفماً لمرار مجلس الوزراء رلم 

الل االلتصادٌة رئاسة األمانة الفنٌة للجنة، وذلن بهدؾ إدارة الدٌن العام وتنظٌم االلتراض الخارجً واالستؽ

 األمثل للمروض التنموٌة الجدٌدة، ودراسات جدوى للمشروعات الممولة بهذه المروض.
 

وفٌما ٌتعلك بالتنسٌك بٌن وزارة المالٌة والبنن المركزي هنان، وفماً لمانون البنن المركزي والجهاز المصرفً 

والسٌاسة المالٌة للحكومة،  ، مجلس تنسٌمً للتنسٌك بٌن السٌاسة النمدٌة للبنن المركزي2020لسنة  194رلم 

حٌث ٌنعمد المجلس مرة على األلل كل ثالثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلن، وٌرفع تمرًٌرا سنوًٌا إلى 

رئٌس الجمهورٌة. وهنان أًٌضا لجنة برئاسة رئٌس مجلس الوزراء وعضوٌة محافظ البنن المركزي ووزٌر 

دراسة العاللات البٌنٌة بٌن البنن المركزي ووزارة المالٌة، وتنعمد المالٌة وممثلٌن عن كل منهم بهدؾ التشاور و

 اللجنة مرة على األلل كل ثالثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلن. 

 

 الدين العام في مصر متوسطة المدى إلدارة االستراتيجية (3)

سنوات( إلدارة  3، بوضع استراتٌجٌة متوسطة المدى ) 6لامت الحكومة المصرٌة، بدعم فنً من البنن الدولً

. ثم تم وضع 2017/2018ولمدة ثالث سنوات حتى عام  2015/2016الدٌن العام للمرة األولى فً عام 

 .     2020/2021وحتى  2018/2019استراتٌجٌة ثانٌة لمدة ثالث سنوات أخرى من 

، 2024وحتى عام  2021رة المالٌة فتؽطً الفترة من عام أما االستراتٌجٌة الحالٌة والمنشورة على مولع وزا

 وتتمثل أهم مالمحها فٌما ٌلً:

  تؽطٌة أهداؾ إدارة الدٌن العام بوضوح، وتتلخص هذه األهداؾ فً: تملٌل تكالٌؾ االلتراض بما ٌحد

 من المخاطر المالٌة المحتملة، ودعم تطوٌر سوق األوراق المالٌة الحكومٌة. 

 كمٌة واضحة ومحددة  تحلٌل الكمً ودراسة السٌنارٌوهات المختلفة، ووضع أهداؾال االعتماد على

والتً تتضمن مخاطر إعادة التموٌل، ومخاطر تؽٌرات  إلدارة بعض المخاطر الناتجة عن الدٌن العام،

 مثل: أسعار الفائدة من خالل استهداؾ مؤشرات محددة

 نسبة الدٌن العام للناتج المحلً اإلجمالً -

 دٌن لصٌر األجل المابل للتداول والمموم بالعملة المحلٌةنسبة ال -

 حصة الدٌن المابل للتداول ممارنة بالدٌن ؼٌر المابل للتداول -

 المتوسط المرجح الستحماق الدٌون الداخلٌة والخارجٌة بالسنوات -

 األولى  شمول الدٌون المحلٌة ؼٌر المابلة للتداول فً االستراتٌجٌة الحالٌة، على عكس االستراتٌجٌة

والتً كانت تركز على الدٌن الحكومً المابل للتداول بالعملة المحلٌة واألجنبٌة فمط، واالستراتٌجٌة 

 الثانٌة والتً أضافت المروض الخارجٌة ثنائٌة ومتعددة األطراؾ. 

  ،سٌاسة تتضمن االستراتٌجٌة الحالٌة، باإلضافة إلى مخاطر الدٌن المتعلمة بقسعار الفائدة وإعادة التموٌل

عن طرٌك مراجعة شروط الحصول على  للتعامل مع االلتزامات الطارئة الخاصة بضمانات الدٌون

                                                           
بشّاٍجّاٍجاىخذٍاثاالعخشاسَتاىقابيتىيغذادواىزٌَقذًخذٍاثاعخشاسَتىيذوهراثاىذخواىَخىعظواىَشحفعبْاًءعيًطيبها،ثٌٍِخالهورىلٍِخالهبش6

اىَخىعظفٍحصٌَُةاىذَِاىحنىٍٍواىَخاطشاىَْفزبىاعطتاىبْلاىذوىٍبخَىَوٍِاىحنىٍتاىغىَغشَتبغشضحقذٌَاىَغاعذةاىفُْتىيبيذاُراثاىذخوإداس

اعخشاحُجُتاىذَىُوحْفُزها،وفٍحطىَشعىقاىذَىُ.
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الضمانات، ثم إجراء تمٌٌمات دورٌة بعد الموافمة على الضمانات لتمٌٌم المركز المالً لكٌانات المطاع 

 سة. مع االلتزام ببناء المدرات الالزمة لتنفٌذ تلن السٌاالعام المستفٌدة منها، 
 

 واإلفصاح في إدارة الدين العام في مصر  لواعد الشفافية (4)

تلتزم وزارة المالٌة فً مصر باإلفصاح الدوري عن بٌانات مفصلة لحجم ومكونات الدٌن العام وفما للمكونات 

األساسٌة الثالثة للدٌن العام السابك اإلشارة إلٌها فً الجدول، وذلن من خالل تمارٌر شهرٌة تنشر على مولع 

بإجمالً الدٌن العام بمختلؾ تعرٌفاته، وتمسٌمات وزارة المالٌة. وتحتوي هذه التمارٌر على البٌانات المتعلمة 

الدٌن العام من حٌث الدٌون المحلٌة والخارجٌة، الدٌون المابلة للتداول وؼٌر المابلة للتداول، والدٌون لصٌرة 

األجل وطوٌلة األجل، باإلضافة إلى بعض المؤشرات التً تعكس المخاطر المترتبة مثل الدٌن الخارجً كنسبة 

ات من السلع والخدمات، نسبة الدٌن لصٌر األجل بالعملة األجنبٌة ممارنة باحتٌاطات النمد األجنبً، من الصادر

ومدفوعات خدمة الدٌن العام بالعملة األجنبٌة كنسبة من إٌرادات الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات. كما 

 سنوٌة. تتضمن التمارٌر إصدارات األوراق المالٌة الحكومٌة وخطط اإلصدار الربع 

وباإلضافة إلى التمارٌر الشهرٌة التً تصدرها وزارة المالٌة، تتضمن النشرات اإلحصائٌة الشهرٌة التً 

ٌصدرها البنن المركزي بٌانات تفصٌلٌة عن الدٌون وااللتزامات الخارجٌة. عالوة على ذلن، حرصت وزارة 

والتً تتضمن  7ً وإعداد ونشر موازنة المواطنالمالٌة، ضمن مبادرة الشفافٌة، على إنشاء مولع إلكترونً تفاعل

 بعض األهداؾ الكمٌة المتعلمة بإدارة الدٌن العام. 

كما تركز وزارة المالٌة على جانب اإلفصاح والشفافٌة فً التعامل مع المستثمرٌن، حٌث ٌتم نشر خطط 

اإلصدارات والمزادات بصفة دورٌة، باإلضافة إلى نشر النتائج التفصٌلٌة لمزادات األوراق المالٌة الحكومٌة. 

اًء على مولع وزارة المالٌة. كما لامت وزارة وٌتم أًٌضا نشر لائمة المتعاملٌن الرئٌسٌٌن وبٌانات حول أفضلهم أد

 المالٌة بإصدار دلٌل للمستثمرٌن عند طرح السندات الخضراء باعتبارها أداة دٌن جدٌدة. 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن استكمال إرساء لواعد الشفافٌة واإلفصاح فً إدارة الدٌن العام فً مصر بما ٌتفك مع 

 سات ٌتطلب اتخاذ خطوتٌن هامتٌن:األعراؾ الدولٌة وأفضل الممار

 الخطوة األولى: ضرورة تحديد نطاق دين الحكومة العامة بشكل دليك 

الصادر Government Finance Statistics(GFS) Manual وفما لدلٌل إحصاءات مالٌة الحكومة 

الوحدات ، ٌشمل لطاع الحكومة العامة 2014، والمعدل فً عام 2001عن صندوق النمد الدولً فً عام 

 المؤسسٌة التالٌة: 

  جمٌع الوحدات الداخلة فً الموازنة العامة للدولة )وحدات الحكومة المركزٌة، وكذلن وحدات حكومات

الوالٌات ووحدات الحكومات المحلٌة )إن وجدت(. باإلضافة إلى صنادٌك الضمان االجتماعً التً 

 تنشئها وتدٌرها هذه الوحدات.  

  جمٌع الوحدات ؼٌر الهادفة للربح(NPI) non-profit institutions خارج  بما فً ذلن الوحدات

 non marketالتً تعتبر وحدات ؼٌر سولٌةو ،extra budgetary fundsالموازنة العامة للدولة

producers  .ا منتجاتها أو خدماته وتُعرؾ الوحدات ؼٌر السولٌة على أنها تلن الوحدات التً تمدم

وفً هذا السٌاق ٌعرؾ نظام   (IMF, 2014).للمواطنٌن بدون ممابل، أو بقسعار ؼٌر التصادٌة

والمعدل  1995الصادر عام European system of accounts (ESA)الحسابات االوربٌة 

الوحدات ؼٌر السولٌة التً تمدم منتجاتها بقسعار ؼٌر التصادٌة على أنها الوحدات التً  2010فً عام 

                                                           
.2021-2020وحخًعا2015ً-2014ٍخاحتٍِعا7ً
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% على األلل من تكلفة السلعة أو الخدمة التً تمدمها وذلن عبر عدة سنوات 50ال تؽطً مبٌعاتها 

 . (European Commission, 2013)متتالٌة 
 

ولكً ٌكون نطاق لطاع الحكومة العامة فً مصر متسما مع تلن المعاٌٌر، فإن جمٌع الهٌئات العامة االلتصادٌة، 

، التً تسٌطر علٌها الحكومة وتمدم سلع وخدمات للمواطنٌن بقسعار ؼٌر وؼٌرها من وحدات المطاع العام

التصادٌة ٌجب أن تدخل فً نطاق لطاع الحكومة العامة، سواء من خالل إعادة إدماجها فً الموازنة العامة 

مع إحتساب دٌونها كجزء من  extra budgetary fundsللدولة، أو استمرارها كوحدات خارج الموازنة 

 حكومة العامة، ولٌس كجزء من الدٌن العام.   دٌن ال

وٌرتبط تحدٌد نطاق دٌن الحكومة العامة بشكل دلٌك بضرورة تحدٌد نطاق إنفاق الحكومة العامة والفصل التام 

ما بٌنه وبٌن إنفاق بالً وحدات المطاع العام التً تمدم سلع وخدمات سولٌة وال تعتمد فً تموٌل أنشطتها بشكل 

 6تحوٌالت المالٌة من الموازنة العامة للدولة. ووالع األمر أن لانون المالٌة العامة الموحد رلم أساسً على ال

ٌعرؾ اإلنفاق الحكومً فً مصر على أنه ٌشمل مكل ما ٌتم إنفاله من موازنة الجهات اإلدارٌة  2022لسنة 

ركات المملوكة للدولة بحسب نسبة التً تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهٌئات العامة االلتصادٌة، والش

الملكٌةم. وهذا التعرٌؾ ؼٌر الدلٌك لإلنفاق الحكومً ٌؤدي إلى خلط بٌن إنفاق الحكومة العامة وإنفاق بالً 

شركات ومؤسسات المطاع العام التً تمدم سلع وخدمات سولٌة، وهو ما ٌؤدي بدوره إلى التداخل وعدم االتساق 

 هٌم االلتصادٌة الكلٌة وعلى رأسها: فٌما ٌتعلك بتحدٌد بعض المفا

  تحدٌد نطاق االستهالن الحكومً فً الحسابات المومٌة للدولة. فاالستهالن الحكومً وفما للحسابات

المومٌة للدولة ٌتضمن اإلنفاق االستهالكً للحكومة العامة فمط. فإذا اعتبرنا أن اإلنفاق الحكومً هو 

للتعرٌؾ الوارد بمانون المالٌة العامة الموحد، فإن ذلن ٌعنً إنفاق كافة وحدات المطاع العام، وفما 

بالتبعٌة أن ٌمتد نطاق االستهالن الحكومً لٌشمل اإلنفاق االستهالكً لكافة تلن الوحدات وهو ما سوؾ 

ٌؤدي إلى خلط كبٌر وعدم دلة فً حسابات الناتج المحلً اإلجمالً ومساهمة كل من المطاعٌن العام 

 لناتج.والخاص فً هذا ا
 

  تحدٌد نطاق الدٌن الحكومً، والذي تلتزم الموازنة العامة بدفع فوائده وألساطه السنوٌة. فلو اعتبرنا أن

االنفاق الحكومً ٌشمل إنفاق كافة الجهات العامة، على النحو الوارد بمانون المالٌة العامة الموحد، فإن 

الدٌن الحكومً بدوره دٌن كافة هذه الجهات ذلن ٌعنً بالتبعٌة، وتحمٌما التساق المفاهٌم، أن ٌشمل 

العامة والتً ٌدخل إنفالها فً نطاق اإلنفاق الحكومً. وهو ما ٌتنافى مع األعراؾ الدولٌة وأفضل 

 الممارسات والتً تمٌز بشكل واضح ما بٌن الدٌن الحكومً، وبالً المكونات األخرى للدٌن العام.

 كافة الشركات العامة ضمن مكونات الدين العام الخطوة الثانية: ضرورة اإلفصاح عن ديون 

فالمكونات الثالثة للدٌن العام التً تعرضها وزارة المالٌة ال تشمل دٌون الشركات العامة المالٌة وؼٌر المالٌة، 

، أو شركات المطاع العام 1991لسنة  203سواء أكانت شركات لطاع األعمال العام الخاضعة للمانون 

ٌر ذلن من الشركات العامة األخرى. ، أو الشركات المابضة النوعٌة، أو ؼ1983لسنة  97الخاضعة لمانون 

ووفما ألفضل الممارسات الدولٌة ٌجب أن تشمل بٌانات الدٌن العام دٌون كافة هذه الشركات لكونها تمثل أجزاء 

 من المطاع العام. 

 

 راةػاً: اإلجساءات اىٍعئةث ىتحسَ٘ نفاءة أظس حٔنٍث اىرَٗ اىػام فٖ ٌطس 
 

وأفضل الممارسات المتعلمة بقطر حوكمة الدٌن العام، وبناًء على تمٌٌم التجارب الدولٌة  فً ضوء استعراض

األطر الحالٌة لحوكمة الدٌن العام فً مصر، ٌُمترح حزمة من اإلجراءات الضرورٌة والالزمة لتحسٌن كفاءة 

 تلن األطر، وذلن على النحو التالً:
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  ،تبني إطار لانوني موحد إلدارة الدين العام سواء من خالل: إصدار لانون مستمل إلدارة الدين العام

أو من خالل تضمين كافة األحكام المتعلمة بإدارة الدين العام بشكل مباشر وصريح في لانون المالية 

ٌع الخاص بإدارة ومن أهم المحاور التً ٌجب أن ٌشملها التشر. 2222لسنة  6العامة الموحد رلم 

 الدٌن العام، والتً تؤكد التجربة الدولٌة وأفضل الممارسات على أهمٌتها فً هذا الشقن، ما ٌلً:

 .ادواته المختلفة، بما فً ذلن الضمانات الحكومٌةتحدٌد تعرٌؾ الدٌن العام و -

 .تحدٌد أهداؾ وشروط االلتراض من المصادر المحلٌة والخارجٌة المختلفة -

 مصادر المباشرة وؼٌر المباشرة لزٌادة مستوى الدٌن العام.بٌان كافة ال -

التحدٌد الواضح لكافة األدوار والمسؤولٌات المرتبطة بإدارة الدٌن العام، وخاصة ما ٌتعلك  -

 بالجوانب التالٌة: 

o تعٌٌن سلطة االلتراض من المصادر المحلٌة واألجنبٌة المختلفة. 

o تعٌٌن سلطة إصدار الضمانات الحكومٌة. 

o ٌٌن سلطة إنشاء االلتزامات الطارئة التً تؤثر على مستوى الدٌن العامتع. 

o تحدٌد أدوار ومسؤولٌات المكتب الموحد إلدارة الدٌن. 

o  ًتحدٌد دور كل من البنن المركزي وزارة المالٌة وؼٌرها من الوزارات األخرى ف

 .إدارة الدٌن العام

o  تحدٌد آلٌات التنسٌك فٌما ٌتعلك بإدارة الدٌن العام من ناحٌة، وإدارة كل من

 السٌاستٌن المالٌة والنمدٌة من ناحٌة أخرى. 

o  تحدٌد دور البنن المركزي فً تموٌل عجز الموازنة وفً عملٌات إصدار السندات

 الحكومٌة محلٌا وخارجٌا. 

o عن الدٌن العام، بشمٌه المحلً  تحدٌد المسؤولٌة عن إصدار تمارٌر دورٌة وشاملة

والخارجً، وتمدٌمها للجهاز المركزي للمحاسبات ولمجلس النواب لمنالشتها 

 وإلرارها.

تحدٌد كافة المواعد والشروط الحاكمة الستراتٌجٌة إدارة الدٌن العام فً المدى المتوسط، وتلن  -

 المتعلمة بخطة االلتراض السنوٌة. 

وتحلٌل مصادرها وبٌان أسبابها وكٌفٌة إدارتها  ،fiscal risksالٌة اإلفصاح عن كافة المخاطر الم -

 مع النص على ضرورة تضمٌن ذلن فً التمارٌر الدورٌة الصادرة عن الدٌن العام.
 

  استكمال الخطوات الجادة التي تتبعها وزارة المالية في تطوير الهيكل التنظيمي إلدارة الدين العام في

 التالية:مصر من خالل اإلجراءات 

 بقعداد ممارنة مؤخراً(، 5)وتم تعٌٌن  فمط الدٌن العام. فالعدد الحالً ستة إدارة مكتب زٌادة موظفو -

  والمؽرب.  األردن فً أكبر

 بالمستثمر.  إلكترونً خاص إنشاء وحدة خاصة لعاللات المستثمرٌن، ومولع -

 لمتمثلة فٌما ٌلً:اإلسراع بتنفٌذ التوصٌات المدرجة فً استراتٌجٌة إدارة الدٌن وا -

o  إنشاء مكتب موحد إلدارة الدٌن فً وزارة المالٌة، على أن ٌضم هذا المكتب بخالؾ المكتب

األمامً، مكتب أوسط لوي لمرالبة وتحلٌل المخاطر المالٌة، ومكتب خلفً. وبالنسبة للمكتب 

ة الدٌون والتحلٌل الخلفً فمد تلمت وزارة المالٌة بالفعل دعماً فنٌاً من خالل برنامج نظام إدار

ٌتضمن تحدٌث المكتب الخلفً إلدارة الدٌن العام وبناء لدرات المائمٌن DMFAS المالً

بمهامه، وهنا ٌجب التقكٌد على ضرورة دمج فرٌك المكتب الخلفً ضمن المكتب الموحد 

 إلدارة الدٌن. 

o  وآجال االستحماق، نمل مسؤولٌة المرارات المتعلمة بالمروض الخارجٌة مثل اختٌار العملة

 وضمانات الدٌون الخارجٌة رسمًٌا إلى مكتب إدارة الدٌن.



 

  17    أظس حٔنٍث اىرَٗ اىػام فٖ ٌطس 

 

 2022دٗسٍتس   | 15وركث س٘اسات  ركً         

  االستمرار في اإلصالحات التي تموم بها وزارة المالية فيما يتعلك بتطوير االستراتيجية متوسطة

 المدى إلدارة الدين العام، من خالل:

 لدولٌة الجٌدة. تحدٌث االستراتٌجٌة بشكل دوري وسنوي أسوة بما ٌتم فً الممارسات ا -

إضافة بعض األهداؾ الكمٌة خاصة التً تتعلك بالدٌون الخارجٌة والدٌون بالعمالت األجنبٌة  -

 والدٌون لصٌرة األجل بالعملة األجنبٌة ممارنة باحتٌاطً النمد األجنبً. 

 وتحدٌثها. السنوٌة االلتراض خطة إعداد -
 

 دين العام، وذلن من خالل اإلجراءات التالية:استكمال إرساء لواعد الشفافية واإلفصاح في إدارة ال 

إعادة تعرٌؾ الحكومة العامة وتحدٌد نطاق إنفالها ودٌونها بما ٌتماشى مع األعراؾ والممارسات  -

وزارتً المالٌة والتخطٌط نحو تبنً خطة والدولٌة، خاصة فً ظل التوجه الحالً لمجلس الوزراء 

 هٌئات العامة االلتصادٌة.إصالح شاملة وإنشاء لجنة تنسٌمٌة علٌا لل

استكمال خطة الحكومة ووزارة المالٌة فً إصالح هٌاكل الشركات العامة وتحدٌث بٌاناتها  -

 وتطوٌر لوائمها المالٌة، وبما ٌسمح باإلفصاح عن دٌونها ضمن مكونات الدٌن العام.

ٌتٌح التحول  تبنً المعاٌٌر الدولٌة فً تسجٌل وعرض بٌانات الدٌن العام، من خالل جدول زمنً -

 (.IPSASالتدرٌجً نحو تبنً المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة للمطاع العام )

 تمدٌم تمارٌر سنوٌة عن أنشطة إدارة الدٌن العام للبرلمان. -

تحمٌك فاعلٌة الرلابة من الجهاز المركزي للمحاسبات من خالل مراجعة أنشطة إدارة الدٌن العام  -

 لنواب.وتمدٌم تمارٌر دورٌة عنها لمجلس ا

 Africa Debt Monitorتفعٌل المشاركة فً أنشطة واستبٌانات المبادرات اإلللٌمٌة مثل  -

، حٌث تشارن عشرون دولة إفرٌمٌة فً هذه المبادرة، وذلن بهدؾ تبادل المعلومات  (2022)

 واالستفادة من تجارب الدول فٌما ٌخص حوكمة وإدارة الدٌن العام، وتعزٌز مبدأ الشفافٌة، وتوسٌع

 لاعدة المستثمرٌن فً األوراق المالٌة الحكومٌة.
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https://goo.gl/maps/mDN8HAkeUrPfwCVo7 

ٌسنش فهس وظِٖ ٗلرم ةرائو اىرغً ْٔ ىٍحث غَ ٌػٓر اىتذع٘ط اىلٌٖٔ: 

واىتٍِٔي ىٍتذزي اىلسار وُضِاع اىس٘اسات غيٕ نافث اىٍستٔٗات ٌَ  اىتذع٘عٖ

دال  درٌات ةحن٘ث وتررٗت٘ث واستشارٗث وتػيٍ٘٘ث وٌلتٍػ٘ث تِافس٘ث، ةاستذرام 

أفضو األساى٘ب واىٍٍارسات اىػيٍ٘ث واىشسانات اىفػاىث ٌحيً٘ا ودارج٘اً، ةٍا ٗػشز 

 .اىتٍِ٘ث اىٍستراٌث تحل٘ق أْراف

 ٌػٓر اىتذع٘ط اىلٌٖٔ

اىلاْسة-ٌرِٗث ُطس –تلاظع ش ضالح ساىً ٌع ش اىع٘سان     
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