
 "الرقابة على الدين العام" اللقاء التدريبي بجمهورية مصر العربية حول موضوع *

 15/10استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر العربٌة خالل الفترة من 

تزوٌد والذي ٌهدف الى  "على الدٌن العامرقابة ال" حول موضوع  التدرٌبًاللقاء  10/2017/ 19 إلى

المتدربٌن بالمعارف الالزمة لتطوٌر أدائهم فً إجراء الرقابة على الدٌن العام وفقا للمعاٌٌر الدولٌة 

مشاركا ٌمثلون أجهزة الرقابة فً كل من (  21)  هشارك فًو. والمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بهذا المجال 

  والكوٌت(  2) والعراق  ( 1) ولبنان(  1) وتونس  ( 3) والجزائر ( 2)  والسعودٌة(  3) البحرٌن 

 (. 2) ومصر ( 1) والٌمن (  2)  وعمان ( 1) والمغرب (  1)وفلسطٌن (  2)

هشام بدوي ، رئٌس الجهاز المركزي /معالً المستشار وافتتحهتم تنفٌذ اللقاء على مدى خمسـة أٌام و

لعربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة ممثل األمانة العامة للمنظمـة اوللمحاسبات بجمهورٌة مصر العربٌة 

 .والمحاسبة

كما اشرف علٌه من الناحٌتٌن العلمٌة والتدرٌبٌة فرٌق من الخبراء المتخصصٌن فً مجال موضوع  

اللقاء بلغ عددهم خمسة خبراء، باإلضافة إلى عدد من اخصائًٌ التدرٌب الذٌن ساهموا فً إعداد المادة 

 .ٌن فً بداٌة كل جلسة ٌومٌةالعلمٌة وإدارة وقت المشارك

 :وقد تضمنت فعالٌات اللقاء الموضوعات التالٌة

 : ـ إذابة الجلٌد ومقدمة عن البرنامج التدرٌبً   

 ـ التقٌٌم القبلً للمشاركٌن             

 " المفهوم ـ األنواع ـ أسس اإلفصاح " ـ ماهٌة الدٌن العام  

 :                             ـ اإلطار العام إلدارة الدٌن العام 

 :   ـ الرقابة الداخلٌة على الدٌن العام وفقا لمعاٌٌر االنتوساي

 :                             ـ المخاطر التً تواجه الدٌن العام

 ـ ورشة عمل حول كٌفٌة استخدام مؤشرات                   

 الٌة فً التنبؤ باألزمات المالٌة                     المخاطر الم

 :                                          ـ مؤشرات الدٌن العام

 ـ ورشة عمل عن المؤشرات التً ٌجب قٌاسها  

 لتمكن الحكومة من إدارة الدٌن العام                            

 .   لرقابة على الدٌن العامـ دور األجهزة العلٌا للرقابة بشأن ا

 

 

 



 ـ 2ـ 

 

 ـ الصعوبات التً تواجه األجهزة العلٌا بشأن 

 .                                  الرقابة على الدٌن العام

 ـ آلٌة تنفٌذ الرقابة المالٌة على الدٌن العام               

 ـ ورشة عمل عن آلٌة تنفٌذ الرقابة المالٌة 

 على الدٌن العام  وفقا لمعاٌٌر االنتوساي               

 .وقد قدمت جمٌع وفود تجارب أجهزتهم . ـ تقدٌم تجارب األجهزة األعضاء تحت إشراف المدربٌن  

بهدف تقدٌمها إلى لجنة تنمٌة والتوصٌات وقد توجت أعمال اللقاء بإعداد مجموعة من المقترحات 

لى المجلس التنفٌذي فً اجتماعه القادم القدرات للنظر فٌها ورفعها إ

 ألقٌتهشام بدوي، بحضور ممثل األمانة العامة، حٌث / واختتم اللقاء معالً المستشار 

. "اجتٌاز دورة" كلمات االفتتاح وتم توزٌع شهادات التقدٌر وشهادات 

 


