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مقدمة:
تعمل الإدارة العامة للتوجيه والرقابة للعمل على النهو�ض بكادر الوزارة العامل يف �إحدى الوظائف
الرئي�سية للوزارة والتي تعرب عن العالقة القانونية مع الهيئات املحلية� ،إن تطوير �أدوات العمل ورفع
كفاءة كادر العاملني يف الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية ك�أ�سا�س يف تطوير عمل الوزارة على هذا
ال�صعيد.
�أجنزت الوزارة وعلى مدار ال�سنوات الأخرية نظام رقابي فاعل و�شامل على كافة الهيئات املحلية
وباملقابل يجري العمل على تطوير نوعية وكفاءة هذا النظام و�أدواته التنظيمية والتقنية وذلك �ضمن
الإمكانيات املتاحة.
�إن �أهم ما مييز دليل عمل الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية �إعداده ب�أيدي نخبة من كادر الوزارة
ممثلة ب�إداراتها ومديرياتها والذين عملوا بجهد خمل�ص ي�ستحق كل التقدير والثناء على هذا الإجناز
النوعي والذي ي�شكل منوذج ًا لكافة �إدارات العمل ،حيث �أن العمل وفق ًا لأدلة مهنية ي�شكل رافعة ومر�شد ًا
للعاملني على م�ساندة كادر الهيئات املحلية للعمل بنزاهة و�شفافية مع جميع املواطنني ومبا ي�ساهم يف
حت�سني اخلدمات وتطويرها مما يعزز العالقة الت�شاركية ما بني املواطن وهيئته املحلية.
ويف النهاية �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف �إ�صدار الدليل و�أخ�ص بالذكر الأخوات
والأخوة �أع�ضاء جلنة الدليل والذين ميثلوا النخبة من كادر الوزارة بكافة تخ�ص�صاتها		 .

حمي الدين العار�ضة
مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة
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�أهداف الرقابة:
فريق العمـل:
بنا ًء على قرار عطوفة الأخ املهند�س مازن غنيم وكيل الوزارة مت ت�شكيل فريق عمل مكون من
الأخوة الآتية �أ�سما�ؤهم:
1 .1رائد ال�شرباتي  /رئي�س اللجنة.
�2 .2صفيه امل�شرف.
3 .3م� .سونيا الزبيدي.
�4 .4ضحى عاكف.
5 .5فادي نوفل.
6 .6م .بهي�سه الأ�سعد.
7 .7غ�ضنفر كمنجي  /من�سق اللجنة.

�1 .1ضمان �سالمة الن�شاط املايل ،وح�سن ا�ستخدام املال العام يف الأغرا�ض التي خ�ص�ص من �أجلها.
�2 .2ضمان كفاءة الأداء ،وح�سن ا�ستخدام ال�سلطة والك�شف عن االنحرافات �أينما وجدت.
 3 .3مدى ان�سجام ومطابقة الن�شاط املايل والإداري يف الهيئات املحلية للقوانني والأنظمة واللوائح
والقرارات والتعاميم النافذة.
�4 .4ضمان ال�شفافية والنزاهة والو�ضوح يف الأداء العام وتعزيز الثقة وامل�صداقية يف ال�سيا�سات املالية
والإدارية.

�أهداف الإدارة العامة للتوجيه والرقابة:
 1 .1تطـويـر م�ستـوى االت�صال مع الهيئـات املحليـة.

 2 .2االرتقاء باملعاييـر واملـوا�صفات والإجراءات املطبقـة يف عملية التوجيـه والرقابـة.
 3 .3خلـق بيئـة قانونيـة لعمـل الهيئـات املحليـة.
 4 .4تطـوير العن�صـر الب�شـري.
� 5 .5إن�شـاء وتعـزيز نظـام معلوماتـي ( )MISو�إداري داعم لزيـادة الكفـاءة والفاعليـة.
� 6 .6إن�شاء وتعزيز عالقـة تكامليـة بيـن دوائر الـوزارة ومديرياتها املختلفـة بو�ساطة نظام ات�صال ف ّعـال
وتن�سيق العالقة مع اجلهات الرقابية اخلارجية.
 7 .7تعزيز التن�سيق والتكامل مع اجلهات الرقابية على امل�ستوى الوطني.

اخت�صا�صات دائرة الرقابة:

�1 .1إعداد اخلطط والربامج لتمكني موظفيها من القيام بواجباتهم.
2 .2التحقق من قيام الهيئات املحلية من ممار�سة مهامها ب�صورة �سليمة وفعالة �ضمن الأ�صول.
3 .3مراقبة نفقات و�إيرادات الهيئات املحلية.
4 .4تنفيذ ال�سيا�سات اخلا�صة بالرقابة والتوجيه ،مبا ي�ضمن تعزيز ال�شفافية وامل�صداقية والو�ضوح يف
�أعمال الهيئات املحلية.
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مهام وواجبات دائرة الرقابة:

1 .1الفح�ص والتحقق والتقييم لكافة �أوجه الن�شاط املتعلقة ب�سالمة و�صحة املعامالت و�إجراءات
العمل واملوارد الب�شرية واملادية.
2 .2الت�أكد من توثيق الإيرادات وامل�صروفات يف ال�سجالت ح�سب الأ�صول وا�ستخدامها يف الأوجه
املخ�ص�صة لها وفق الأ�صول.
3 .3الت�أكد من �أن الأ�صول واملمتلكات املختلفة قد مت امتالكها �أو �شرا�ؤها �أو توظيفها �أو ت�أجريها �أو
ا�ستخدامها وفق املوا�صفات واخلطط املو�ضوعة لها.

 4 .4الت�أكد من �صحة و�أ�صولية ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق وامللفات املالية والإدارية وحفظها ح�سب
الأ�صول.
5 .5تقييم قرارات جمل�س الهيئة املحلية للت�أكد من ان�سجامها مع الت�شريعات املعمول بها.
6 .6متابعة ح�ضور موظفي الهيئة املحلية لدى ال�ش�ؤون الإدارية وحثهم على �إعداد ك�شوف ب�أ�سماء
املوظفني غري امللتزمني ب�أوقات الدوام الر�سمي.
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�إن نطاق عمل دائرة الرقابة ي�شمل الرقابة الإدارية واملالية والهند�سية
وامل�شاريع يف املجاالت الآتية:
1 .1ال�ش�ؤون الإدارية:

�y yش�ؤون املوظفني.
y yجمل�س �إدارة الهيئة املحلية.
�y yسجالت الهيئة وملفاتها والأر�شيف.
y yامل�ستودع.
y yق�سم احلركة.
�y yأية �أمور �إدارية �أخرى.

2 .2ال�ش�ؤون املالية:

7 .7التدقيق يف الإجراءات الإدارية الناظمة لدوام العاملني يف الهيئة املحلية.

y yالتدقيق يف م�شاريع الهيئة املحلية (مياه ،وكهرباء ونفايات  . . .الخ).

8 .8تدقيق �سجالت ق�سم اللوازم للتحقق من �إدخال املواد ب�شكل �صحيح و�إخراجها ح�سب الأ�صول.

y yالتدقيق يف �إيرادات الهيئة املحلية.

9 .9التدقيق يف تنظيم عمل امل�ستودعات مبا ي�ضمن �سالمتها والت�أكد من �سالمة الإجراءات الإدارية
الالزمة لتنظيم املوجودات وتداولها ،وان بطاقات ال�صنف والفهر�سة موجودة ،بحيث ي�سهل
الو�صول اىل املادة ب�شكل �صحيح.

y yالتدقيق يف م�صروفات ومدفوعات الهيئة املحلية.

1010التفتي�ش على �أوامر احلركة لل�سيارات والتحقق من �سالمة اال�ستخدام لأغرا�ض العمل ومطابقة
امل�سافة املقطوعة مع كمية الوقود امل�ستهلكة.
1111الفح�ص والتحقق من مطابقة بيانات �سجالت املوجودات على الواقع من خالل اجلرد املفاجئ
للجوانب املتعلقة بها.

y yتدقيق املوازنة.
y yجرد ال�صندوق.
y yمراجعة ت�سوية البنوك.
�y yأية �أمور مالية �أخرى.

3 .3ال�ش�ؤون الهند�سية:

y yاالطالع على معلومات عامة عن الهيئة املحلية.
y yاالطالع على �سجل حما�ضر جل�سات اللجنة املحلية للتنظيم والبناء.

y yالتدقيق يف ملفات الرتخي�ص.
y yالتدقيق يف معامالت الإفراز.
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y yالتدقيق يف �أذون الإ�شغال.

y yالتدقيق يف �أعمال مراقبة الأبنية.
y yالتدقيق يف �أذون ال�صب.
�y yأية �أمور �أخرى متعلقة بال�ش�ؤون الهند�سية.

4 .4امل�شاريع:

y yالتمويل.
y yالتح�ضري للعطاءات.
y yالإعالن.
y yت�شكيل اللجان.
y yفتح العطاءات والعرو�ض.
y yتقدمي العطاءات والعرو�ض.
y yتقييم العطاءات والعرو�ض.
�y yإ�شعار الوزارة.
�y yإحالة العطاء.
y yتوقيع العقود.
y yالتنفيذ.
y yا�ستالم امل�شروع و�إغالقه.
�y yأية �أمور خا�صة بامل�شاريع �أخرى.

�إر�شادات لفريق الرقابة

1 .1يجب �أن يعلم فريق العمل انه يجب زيارة الهيئة املحلية مرتني يف ال�سنة على االقل.
2 .2قبل التوجه اىل الهيئة املحلية ،على فريق العمل عقد اجتماع تن�سيقي يف املديرية وحتديد املن�سق
للفريق ،ويتوىل عملية التن�سيق مع الهيئة املحلية.
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3 .3على فريق العمل �أن َ
يطلع على تقرير الزيارة ال�سابقة والتو�صيات قبل الذهاب اىل الهيئة واملدى
الذي متت متابعة عملية تنفيذ التو�صيات من خالله.
4 .4على الفريق حتديد الفرتة الزمنية اخلا�ضعة للتدقيق.
5 .5الإملام بالقوانني والأنظمة والتعليمات ومواكبة �أية تطورات على هذا ال�صعيد.

6 .6على فريق العمل االطالع على املوازنة امل�صادقة عليها والهيكلية وكادر الهيئة وكل ما يلزم الجناز
التقرير.
7 .7الت�أكد من توافر كافة القوانني والأنظمة والتعليمات والتعاميم الناظمة لعمل الهيئات املحلية يف
مقر الهيئة.
8 .8لدائرة الرقابة حق االطالع واحل�صول على �أية ملفات �أو بيانات �أو �أوراق �أو م�ستندات �أو معلومات
لدى �أية دائرة �أو ق�سم �أو �شعبة �أو عند �أي موظف يف الهيئة املحلية ت�ساعدها على �أداء عملها
الرقابي.
9 .9يلتزم فريق العمل ب�أداء املهام املناطة به با�ستقاللية تامة ،وعليه �أن يبذل اجلهد الالزم
واحلياد التام واحلذر املهني املعقول لإجناز عمله ،و�أن يتمتع بالتدريب واخلربة والكفاءة العلمية
والعملية وحتديث معلوماته الفنية والعلمية ب�صورة م�ستمرة.
1010على فريق العمل �أن يعلم انه غري ملزم مبا جاء يف هذا الدليل فقط ،بل ميتد عمله اىل اي �شيء يراه
مهما وذا قيمة �ضمن ما ن�صت عليه الأنظمة والقوانني ،و�أن عمله ي�شمل جميع �أعمال الهيئة املحلية.
1111على من�سق فريق العمل �إعداد تقرير مف�صل� ،شارح ًا �أو�ضاع الهيئة املحلية .وي�شتمل هذا التقرير
على جميع املجاالت (االدارية واملالية والهند�سية وامل�شاريع) واية �أمور �أخرى تخ�ص الهيئة املحلية،
�إ�ضافة �إىل �ضرورة و�ضع النتائج والتو�صيات ووجهة نظر فريق الرقابة يف الهيئة املحلية.

ُيقر�أ هذا الدليل بجانب-:
قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة  1997وتعديالته.
نظام موظفي الهيئات املحلية رقم ( )1للعام .2009
النظام املايل الفل�سطيني للهيئات املحلية للعام .1999
نظام رواتب ر�ؤ�ساء الهيئات املحلية ومكاف�آت �أع�ضاء املجال�س ل�سنة .2012
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نظام ب�ش�أن توريد املواد وتنفيذ الأعمال يف الهيئات املحلية رقم ( )1للعام .1998
قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية رقم ( )79لعام . 1966

معلومات عامة يف التقرير الأول
املحافظـة

ت�صنيف الهيئة

الهيئة

نظام الأبنية والتنظيم للهيئات املحلية رقم ( )5للعام .2011
التعاميم والتعليمات ال�صادرة عن الوزارة.

عدد ال�سكان

عد د �أع�ضاء املجل�س

�إجمايل املوازنة

عقد املقاولة املوحد (فيدك .)1999
مراعاة �أية حتديث او تعديل يطر�أ على القوانني والأنظمة و�أية تعليمات �أو تعاميم ت�صدر بنا ًء
على م�ستجدات العمل.

يقوم فريق العمل ب�صياغة تقرير متخذ بعني االعتبار النقاط التالية:

رئي�س الهيئة

نائب الرئي�س

رقم الهاتف

رقم الهاتف

1 .1البدء مبواطن القوة والإيجابيات يف عمل و�أداء الهيئة املحلية.
2 .2ذكر مواطن ال�ضعف يف عمل و�أداء الهيئة املحلية.
3 .3يف تقرير الزيارة الثانية يتم بداية التقرير بالتو�صيات التي التزمت بها الهيئة بنا ًء على التقرير
الأول والتو�صيات التي مل تلتزم بها.
4 .4مالحظات هامة يرى فريق التدقيق �أهمية �إ�ضافتها يف التقرير.
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امل�ست�شار القانوين اخلارجي:
احل�سابات البنكية
البنك

رقم احل�ساب-دينار رقم احل�ساب�-شيكل رقم احل�ساب-دوالر
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معلومات تعب�أ عند كل زيارة

ال�ش ـ�ؤون الإداريــة

فرتة الرقابة على الهيئة
الفرتة ال�سابقة
من

الفرتة احلالية
�إىل

20

�أو ًال� :ش�ؤون املوظفني

من
20

تاريخ الزيارة ال�سابقة

1 .1الهيكلية الإدارية :على فريق العمل اتباع اخلطوات الآتية:

�إىل
20

20

تاريخ الزيارة احلالية

�آخر زيارة لديوان الرقابة الإدارية واملالية
املدقق اخلارجي (القانوين)

�آخر بيانات مالية مدققة

 .أمعرفة ت�صنيف البلدية ،وذلك با�ستخراج قرار الت�صنيف من مديريته قبل الذهاب اىل البلدية.
.بالت�أكد من وجود هيكلية للهيئة املحلية م�صادق عليها من قبل الوزارة وفق ًا للت�صنيف الر�سمي.
.تفح�ص قائمة املوظفني ومقارنتها مع الكادر امل�صادق عليه ا�ستناد ًا �إىل طبيعة التعيني ونوع
العقد.

2 .2التعيني :على فريق العمل الت�أكد من:
 .أوجود �شواغر يف الهيكلية امل�صادق عليها.
.بالت�أكد من وجود و�صف وظيفي ح�سب الهيكلية امل�صادق عليها.
.تمراعاة التعيني ح�سب املواد رقم ( ،10و ،11و )12من نظام موظفي الهيئات املحلية.

معلومات �إ�ضافية يرى فريق التدقيق �أهمية لإ�ضافتها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 .3الرواتب:على فريق العمل مراعاة الأمور الآتية:
 .أتكون الرواتب والدرجات ح�سب املوازنة وبراءة الت�شكيالت امل�صادق عليها.
.بالرواتب ح�سب امل�ؤهالت وح�سب امل�سمى الوظيفي.
.تح�ساب الراتب وفق ًا لنظام موظفي الهيئات املحلية ويجب �أن ت�ؤخذ عينة من ق�سائم الرواتب
ومقارنتها والت�أكد من مطابقتها.
.ثالت�أكد من دفع الرواتب عن طريق البنك.
 .جيتم خ�صم ما للهيئة املحلية من م�ستحقات على املوظفني من رواتبهم مبا يتالءم ون�ص املادة
( )51من قانون التنفيذ رقم  23ل�سنة � 2005إذ �إنه ال يجوز احلجز على الأجور والرواتب
واملكاف�آت وملحقاتها من بدالت وعالوات وفقا لقانون التقاعد العام اال مبقدار الربع.
 .حالعالوات ح�سب ما جاءت يف نظام موظفي الهيئات املحلية وتعليماته وهي (عالوة تخ�ص�ص،
وعالوة �إدارية ،وعالوة طبيعة عمل ،وعالوة امل�ؤهل العلمي ملن يح�صل على ماج�ستري ف�أعلى،
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وعالوة عائلية ،وعالوة غالء معي�شة ،وعالوة خماطرة) على انه ال يجوز اجلمع بني عالوتي
املخاطرة والعالوة الإ�شرافية.

4 .4ال�سلف  :على فريق العمل معرفة املوظفني احلا�صلني على �سلف مالية من الهيئة املحلية
�إن وجد والت�أكد من :
 .أوجود قرار جمل�س باملوافقة.
.بعدم جتاوز قيمة ال�سلفة �ضعفي الراتب.
.ت�أن ت�سدد ال�سلفة يف نهاية ال�سنة املالية.

5 .5العمل الإ�ضايف :على فريق العمل طلب ما ي�أتي:
 .أقائمة من الهيئة املحلية ب�أ�سماء املوظفني الذين كلفوا بالعمل الإ�ضايف مع الأخذ بعني االعتبار
درجاتهم وفئاتهم (كل من هو على الفئة العليا �أو الفئة الأوىل ال ي�ستحق بدل عمل �إ�ضايف).
.بقائمة برواتب املكلفني بالعمل الإ�ضايف واملبالغ التي ح�صلوا عليها جراء العمل الإ�ضايف والت�أكد
من عدم جتاوز ما قيمته  %25من الراتب بدل عمل �إ�ضايف.
.تالتكليف من امل�س�ؤول املبا�شر لكل موظف مت تكليفه بالعمل الإ�ضايف .
.ثمراجعة املوازنة للت�أكد من وجود بند يغطي تكاليف العمل الإ�ضايف.

6 .6االقتطاعات ال�ضريبية:
على فريق العمل الت�أكد من �أن جميع الرواتب واملكاف�آت اخلا�صة مبوظفي و�أع�ضاء الهيئة املحلية
قد خ�ضعت ل�ضريبة الدخل ومت ختم ك�شف الرواتب من دائرة ال�ضريبة.

7 .7التقاعد ومكاف�أة نهاية اخلدمة :على فريق العمل الت�أكد من:
 .أ�أعمار كافة املوظفني العاملني يف الهيئة املحلية (مثبتني ،وغري مثبتني ،وم�شاريع ،وعقود،
ومياومة) (يجب �أن ال يتجاوز �سن املوظف ال�ستني عاما).
.بوجود ح�ساب بنكي فعال لدى الهيئة خا�ص بالتقاعد يتم �إيداع عائدات التقاعد فيه.
.تاملوظف الذي يخ�ضع للتقاعد ،هو كل موظف ق�ضى (� 15سنة) ف�أكرث وهو م�صنف ومثبت على
الهيكلية ي�ستحق راتبا تقاعديا يف نهاية اخلدمة.
14

دليل إجراءات الرقابة على أعمال الهيئات المحليـة

.ثاملوظف غري اخلا�ضع للتقاعد ،هو املوظف الذي مل يتم �إدراجه على هيكلية الهيئة �أو من مل
مي�ض على تعيينه (� 15سنة) ي�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة.
ِ
 .جقائمة املوظفني املحالني على التقاعد (يجب �أن يتم الت�أكد من نظام التقاعد املتبع و�ضرورة
�إثبات �أن املتقاعد ال زال على قيد احلياة).

8 .8مراجعة قائمة املوظفني غري املدرجني على الهيكلية (امل�شاريع واملياومة والعقود)
ورواتبهم.
(يجب التقيد مبا جاء يف نظام موظفي الهيئات املحلية على وجه اخل�صو�ص) نظرا الن النظام
ي�سمح لرئي�س الهيئة بتعني موظفني ح�سب نظام املياومة ،فهنا يقع املحظور وعليه يجب الت�أكد من
وجود بند يف املوازنة خم�ص�ص لأعمال املياومة.

9 .9مراجعة ملفات املوظفني والت�أكد من �سالمتها:
يجب �أن يكون يف الهيئة املحلية ملف لكل موظف يحتوي على الوثائق الثبوتية الأ�صلية وكل م�سوغات

التعيني.
1010التزام املوظف بالدوام :على فريق العمل متابعة حركة دوام املوظفني كما ي�أتي:
 .أطلب قائمة جلميع املوظفني يف الهيئة بغ�ض النظر عن نوع التعيني (مثبت ،وغري مثبت،
ومياومة ،وم�شاريع ،وعقد ،و�أخرى).
.بطلب �سجل الدوام �أو تقرير �ساعة الدوام من امل�س�ؤول الإداري للت�أكد من �أن جميع املوظفني
يوقعون على �سجل الدوام عند احل�ضور واملغادرة ومقارنة �أ�سماء املوظفني مع الأ�سماء التي
وجدت يف �سجل الدوام �أو تقرير ال�ساعة.
.تمراجعة �أذون املغادرة الر�سمية واخلا�صة ،وذلك بالت�أكد من وجود منوذج للمغادرة �سواء �أكان
ر�سميا �أم خا�صا ،ويكون هذا النموذج موقعا من امل�س�ؤول املبا�شر للموظف والت�أكد من �أنه
يتم احت�ساب املغادرة اخلا�صة وخ�صمها من ر�صيد الإجازات و�إذا كان ر�سميا يجب �أن يو�ضح
ال�سبب.
.ثالتدقيق يف الإجازات من حيث تر�صيدها وترحيلها.
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� 1111إنهاء خدمات املوظف :على فريق العمل الت�أكد من:
 .أوجود مربر قانوين لإنهاء خدمات املوظف (بلوغ ال�سن القانوين -التقاعد� -أو عدم اللياقة
ال�صحية ،واال�ستقالة� ،أو جنحة� ،أو وفاة� ،إذا انقطع عن العمل مدة  15يوما متوا�صلة بغري
عذر).
.ب�إتباع الإجراءات القانونية الالزمة لإنهاء اخلدمات.

1212فح�ص عمل الرقابة الداخلية يف الهيئة املحلية �إن وجد ،وان مل يوجد ،يجب الت�أكد
من تفعيل النظام والذي يرتكز على العالقة التكاملية بني دوائر االخت�صا�ص يف الهيئة
املحلية

ثاني ًا :جمل�س �إدارة الهيئة املحلية

على فريق العمل الت�أكد من وجود قرار لت�صنيف الهيئة املحلية ومعرفة عدد �أع�ضاء الهيئة املحلية
وقائمة ب�أ�سمائهم ،وذلك للت�أكد من عقد اجلل�سات بن�صاب قانوين بالإ�ضافة �إىل عدم تغيب الع�ضو
�أكرث من ثالث جل�سات متتالية دون عذر.
1 .1الت�أكد من �إ�صدار دعوات لأع�ضاء الهيئة املحلية مكتوبة وقبل يوم واحد على االقل ووجود جدول
الأعمال.

2 .2على فريق العمل االطالع على حما�ضر جل�سات الهيئة املحلية والت�أكد من:
 .أيجب �أن تكون املحا�ضر موثقة ومكتوبة على ورق �ضمن �سجل �أو دفرت خا�ص.
.بكل حم�ضر له رقم وتاريخ ،وكل قرار له رقم.
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 .خيجب �أن تكون املحا�ضر يف عهدة رئي�س الهيئة املحلية �أو من يوكله بها.
 .دالتدقيق على التزام ع�ضوات الهيئات املحلية بح�ضور جل�سات املجل�س.

3 .3راتب رئي�س الهيئة :على فريق العمل الت�أكد من تطبيق النظام ال�صادر عن جمل�س
الوزراء يف تاريخ  2012/7/31يف جل�سته رقم ( )11املتعلقة بهذا ال�ش�أن.
 .أمعرفة الإجازات التي ي�ستحقها رئي�س الهيئة (يجب �أن يت�أكد فريق العمل من �أن الإجازة التي
ي�أخذها رئي�س الهيئة تر�صد و�ضمن منوذج وكم ي�ستحق؟).
.بوجود قرار يتعلق بامليزات التي يح�صل عليها رئي�س الهيئة (�سيارة ،هاتف� ...،إلخ).
.تالت�أكد من �أنه يتم خ�صم الديون املرتتبة على رئي�س الهيئة �إن وجدت من راتبه ( بدل اخلدمات
مثل املاء والكهرباء وال�ضرائب الأخرى).

4 .4راتب نائب رئي�س الهيئة -:على املراقب الت�أكد-:
 .أمن مطابقة دوام نائب الرئي�س مع �إجازة الرئي�س.
.بيف حال غياب رئي�س الهيئة املحلية ،ب�سبب اخلروج يف �إجازة �أو مهمة ر�سمية خارج الوطن،
مينح نائب الرئي�س مكاف�أة مالية تعادل قيمة راتب رئي�س الهيئة املحلية عن فرتة غيابه.
.تعدم اجلمع بني بدل اجلل�سات والراتب ال�شهري للرئي�س �أو نائب الرئي�س (يف حال غياب
الرئي�س).

5 .5مكافاة �أع�ضاء جمل�س الهيئة :على فريق العمل التدقيق يف:

.تالت�أكد من �أن املجل�س يعقد جل�سة واحدة �أ�سبوعي ًا على الأقل.

 أاملكاف�أة التي يح�صل عليها الأع�ضاء مبا ين�سجم والنظام ال�صادر عن جمل�س الوزراء يف تاريخ 2012/7/31يف جل�سته اخلا�صة رقم (.)11

.ث�أن تكون املحا�ضر موقعة من قبل الرئي�س والأع�ضاء احلا�ضرين وخالية من ال�شطب او ا�ستخدام
حرب الطم�س (التبك�س).

 -بقيام الع�ضو بت�سديد ما عليه من دين و�أن يتم خ�صم الديون من املكاف�أة.

 .ج الت�أكد من قانونية القرارات ال�صادرة عن املجل�س ومقارنتها مع القوانني والأنظمة والتعليمات
والتعامييم.

 تالت�أكد من الرئي�س �أو نائب الرئي�س �أو �أي ع�ضو مل ي�صبحوا ذا منفعة من الهيئة املحلية(قانون الهيئات املحلية مادة (.)13

 .حالت�أكد من م�صادقة احلكم املحلي على القرارات التي بحاجة اىل م�صادقة.
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ثالثا� :سجالت الهيئة وملفاتها و�أر�شفتها:

رابـعـا :امل�ستــودع :على فريق العمل الت�أكد من:

�1 .1سجالت ال�صادر والوارد:على فريق العمل الت�أكد من :

 1 .1وجود �سجل للم�ستودع يحتوي على جميع الأ�صناف املوجودة يف امل�ستودع.

 .أوجود �سجالت وارد و�صادر لتوثيق جميع املرا�سالت الواردة وال�صادرة وان يكون هناك رقم
مت�سل�سل وكتابة التاريخ ،والت�أكد من �أنه يتم حفظ املرا�سالت يف ملفات خا�صة.
.بحفظ امللفات املغلقة يف عهدة موظف م�س�ؤول و�ضمن نظام �سهل الرجوع �إليه.

� .2سجل الأثاث واملمتلكات  :على فريق العمل الت�أكد من :

 .أوجود �سجل للأ�صول الثابتة و�أمالك الهيئة مرقمة ومرمزة بحيث ي�شمل ا�سم الأ�صل وتاريخ
�إدخاله للهيئة .و�سجل بالعقارات اخلا�صة للهيئة ورخ�صها والأرا�ضي التي متتلكها الهيئة.
.بجميع الأمالك يجب ان تكون م�سجلة با�سم الهيئة املحلية وح�سب الأ�صول.
.ت ت�أجري �أمالك الهيئة (يجب معرفة كيفية الت�أجري ومدة الت�أجري).
.ثوجود جرد �سنوي موثق لأمالك الهيئة (يجب على فريق العمل االطالع على هذا اجلرد وطريقة
ت�شكيل جلنة اجلرد وذلك باالعتماد على العينات الع�شوائية ومقارنتها بنتائج اجلرد).
 .جهـ� -إن كل �أ�صل يف الهيئة بعهدة موظف مع وجود منوذج يتم تعليقه على لوحة يف غرفة املوظف
مذكورا فيه ما يف عهدته.
 .حالت�أكيد على الت�أمينات الالزمة.
 .خ�أي �إتالف يجب �أن يكون موثقا و�ضمن جلنة م�شكلة من قبل املجل�س.

� .3سجل املكلفني ب�ضريبة الأمالك( :يجب االطالع على ال�سجل واخذ عينات ع�شوائية للت�أكد من
�صحة العمل بهذا ال�سجل).
� .4سجل املكلفني بال�ضريبة وامل�سقفات( :يجب االطالع على ال�سجل واخذ عينات ع�شوائية للت�أكد
من �صحة العمل بهذا ال�سجل).

 2 .2وجود �سندات الإدخال والإخراج والت�أكد من الت�سجيل الفوري للحركات وعدم الت�أجيل وذلك
�ضمن م�ستندات مرقمة ت�سل�سليا وم�صادق عليها ح�سب الأ�صول مع العمل على تر�صيد املجاميع
بحيث تبني الداخل او اخلارج وطريقة خ�صم اخلارج.
 3 .3اخذ عينات ع�شوائية من �سندات الإدخال والإخراج ومقارنتها مع ما هو موجد يف امل�ستودع
وال�سجل.
 4 .4قيام الهيئة املحلية بالت�أمني على حمتويات امل�ستودع.
5 .5وجود جهاز �إنذار وجهاز �إطفاء وكامريا مراقبة.
 6 .6ف�صل املهام الوظيفية خا�صة اال�ستالم واالدخال واالخراج واجلرد.
 7 .7تبويب الأ�صناف وترتيبها على الرفوف ونظافة امل�ستودع وترقيم وترميز كافة اال�صناف والرفوف
ب�شكل ي�سهل الو�صول اليها ،بهدف ت�سهيل عملية اجلرد والتحقق والعد.
 8 .8عمل جرد ن�صف �سنوي للم�ستودع.
 9 .9وجود جلنة ا�ستالم للم�شرتيات م�شكلة بقرار جمل�س الهيئة املحلية.
1010وجود جلنة �إتالف م�شكلة ح�سب الأ�صول.
1111عمل جرد فجائي من حني لآخر ودوري وتوثيق اجلرد كتابيا يف حما�ضر ر�سمية موقعه ح�سب
الأ�صول.
1212و�ضع ال�سعر على كل وحدة بهدف تقييم املوجودات يف حال ا�ستخدام اال�ستحقاق املعدل �أو الكامل
يف املحا�سبة.
1313تدوير املوظفني وجعل االجازات اجبارية المناء امل�ستودع.
1414تطبيق نظام العهد فيما يخت�ص باللوازم.

� .5سجل ب�أ�صحاب املهن واحلرف( :يجب االطالع على ال�سجل واخذ عينات ع�شوائية للت�أكد من
�صحة العمل بهذا ال�سجل).
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خام�س ُا :ق�سم احلركة :على فريق العمل الت�أكد من( :بعد احل�صول على
ك�شف جلميع �آليات الهيئة)
1 .1قانونية جميع �آليات الهيئة املحلية من ناحية الرتخي�ص والت�أمني.
2 .2رخ�صة ال�سائق وتطابقها مع نوع الآلية التي ي�سوقها.
3 .3تركيب �أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقات يف كل مركبة وتامينها.
�4 .4ضبط ا�ستخدام ال�سيارة بعد �ساعات الدوام.
�5 .5سجل احلركة (يجب �أن يتم ت�سجيل كل حركة بال�سيارة من خالل منوذج معني يكون موجودا يف
املركبة).
6 .6فح�ص كمية املحروقات بالن�سبة للم�سافة املقطوعة (باالعتماد على �سجل احلركة يقوم فريق العمل
ب�أخذ عينات ع�شوائية لفح�ص كمية املحروقات).
7 .7الت�أكد من عملية ال�صيانة الدورية للمركبة والتكلفة الت�شغيلية (من اجل �أن يو�صي فريق العمل
ب�إخراج املركبة من اخلدمة �أو ال).
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ال�ش ـ�ؤون املاليــة
�أو ًال :التدقيق يف م�شاريع الهيئات املحلية (مياه ،كهرباء...،الخ) .

1 .1الت�أكد من قيام الدائرة املخت�صة يف الهيئة املحلية باتخاذ ما يلزم من �إجراءات لإ�صدار فواتري
اخلدمات التي تقدمها الهيئة املحلية للمكلفني جميعا ح�سب النظام وموعد ا�ستحقاق املطالبة بدل
هذه اخلدمات.

2 .2الت�أكد من قيام اجلهة املخت�صة مبتابعة ما يلزم من �إجراءات لقيام اجلباة بتزويد الفواتري
للمكلفني يف املوعد املحدد.
3 .3الت�أكد من فعالية عملية اجلباية وذلك ب�إجراء مقارنة بني �إجمايل الفواتري امل�ستحقة واملبالغ التي
متت جبايتها خالل فرتة معينة.
4 .4الت�أكد من �أن م�ستند القب�ض الفرعي بحوزة اجلباة �أو ال�صناديق الفرعية هو الوحيد الذي ي�ستخدم
يف �إثبات حت�صيل الإيرادات ،بحيث يتكون م�ستند القب�ض من ن�سختني تعطى الن�سخة الأوىل للدافع
والن�سخة الثانية تبقى يف كعب الدفرت.
5 .5الت�أكد من �أنه ال يتم ا�ستالم �أية �إيرادات من دون �إ�صدار م�ستند قب�ض.
6 .6الت�أكد من �أن ا�ستالم الإيرادات ال يتم �إال من قبل الأ�شخا�ص املخولني بذلك وال يجوز لأي موظف
�أو ع�ضو غري خمول با�ستالم �إيرادات با�سم الهيئة املحلية.
7 .7الت�أكد من �أن دفاتر م�ستندات القب�ض مرقمة ت�سل�سلي ًا ومتت طباعتها مبوجب �إذن طباعة �صادر
من مديرية احلكم املحلي.
8 .8الت�أكد من �أن عملية ا�ستالم وت�سليم دفاتر �سندات القب�ض تتم مبوجب حم�ضر ا�ستالم وت�سليم
ح�سب الأ�صول.
9 .9الت�أكد من �أن يحتوي م�ستند القب�ض على املعلومات الآتية:
�أ .ا�سم الدافع.
ب .رقم الدافع "رقم اال�شرتاك".
ج .املبالغ بالأرقام والكلمات.
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د .العملة.
ه .و�صف الإيرادات املقبو�ضة.
و .تاريخ عملية القب�ض.
ز .ا�سم وتوقيع ال�شخ�ص املخول بالقب�ض.
1010الت�أكد من انه يف حال وجود خدمات الدفع امل�سبق يتم �إ�صدار م�ستند قب�ض حمو�سب من خالل
النظام ويقوم اجلابي" ال�صندوق الفرعي" بت�سليم النقد �إىل �أمني ال�صندوق مبوجب �إر�سالية نقد.
1111الت�أكد من قيام �أمني ال�صندوق بتدقيق الإر�سالية املعدة من قبل اجلابي ومقارنتها ب�سندات القب�ض
وت�سل�سل �أرقام هذه ال�سندات قبل �أن يتم حترير و�صل ال�صندوق.
1212الت�أكد من �أن يتم حترير و�صل ال�صندوق من قبل �أمني ال�صندوق باملبلغ املوجو بالإر�سالية والت�أكد
من وجود توقيع �أمني ال�صندوق عليه.
1313الت�أكد من انه يتم حتديد املبالغ التي يتم حت�صيلها من جمموع الفواتري ال�صادرة خالل ال�سنة
املالية والت�أكد من حتديد املبالغ التي يتم حت�صيلها من الديون يف �سنوات �سابقة �إن وجدت.
1414الت�أكد من انه يتم حتديد املبالغ التي مل يتم حت�صيلها من جمموع الفواتري ال�صادرة خالل ال�سنة
وتر�صيدها.
1515الت�أكد من انه يتم عمل تقرير مايل �شهري يبني قيمة امل�صاريف وقيمة الإيرادات ونتيجة عمل
امل�شروع.
1616الت�أكد من عمل تدقيق يف بع�ض م�ستندات القب�ض اخلا�صة باجلباية والتي بحوزة اجلباة (ع�شوائي ًا)
والت�أكد من �صحة احت�ساب املبلغ املقبو�ض لكل خدمة على حدة.
1717الت�أكد من التزام الهيئة املحلية بتعميم الوزارة بخ�صو�ص فتح ح�سابات بنكية م�ستقلة مل�شروعي
املياه والكهرباء كل على حدة وكافة تفا�صيل التعميم.
 .18 1818التدقيق على �أثمان وا�شرتاكات الكهرباء وفق ًا لتعليمات جمل�س الوزراء والتعاميم باخل�صو�ص.

لقيا�س الأداء املايل للم�شاريع الربحية:

•طرح امل�صروفات من الإيرادات اخلا�صة بامل�شروع خالل فرتة زمنية حمددة وذلك حل�ساب
الربح �أو اخل�سارة املتحققة خالل تلك الفرتة (على �أ�سا�س اال�ستحقاق).
•الحت�ساب معدل العائد على الإيرادات نقوم بق�سمة �صايف الوفر على �إجمايل الإيرادات.
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•الحت�ساب ن�سبة الفاقد يف م�شروعي املياه والكهرباء (الكمية امل�شرتاة  -الكمية املباعة)/
الكمية امل�شرتاة.
•الت�أكد من القيمة املالية للكمية امل�شرتاة ((�سعر الوحدة * الكمية) � +ضريبة قيمة امل�ضافة)
والت�أكد من القيمة احلالية للكمية املباعة (�سعر الوحدة ح�سب التعرفة *الكمية)
•الت�أكد من اتخاذ الهيئة املحلية الإجراءات الالزمة يف حال كانت ن�سبة الفاقد قد جتاوزت
املعدل العام.
•الت�أكد من اتخاذ الهيئة املحلية للإجراءات الالزمة (يف حال خ�سارة امل�شروع على مدى �أكرث
من �شهر)

ثاني ًا  :التدقيق على �إيرادات الهيئة املحلية:

1 .1الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية بو�ضع نظام �سليم للمقبو�ضات ومنها الت�أكد من
ت�سل�سل �أرقام دفاتر �سندات القب�ض ،الت�أكد من �أرقام الدفاتر املمنوحة للجباة .الت�أكد من قيام
�أمني ال�صندوق من ا�سرتداد �سندات القب�ض من اجلباة ومراجعة جماميعها قبل ت�سليمه دفاتر
قب�ض جديدة.

2 .2الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية بتوفري نظام رقابة داخلية على قب�ض الأموال من
حلظة ا�ستالمها وحتى �إيداعها يف البنك مبا يف ذلك حترير و�صل �صندوق بعد مراجعة الإر�سالية
املعدة من قبل اجلابي.
3 .3الت�أكد من عدم االحتفاظ مببالغ تزيد على خم�سمائة �شيقل يف ال�صندوق و�إيداع املبالغ يوميا يف
البنك.
4 .4الت�أكد من ت�أمني النقد املوجود يف اخلزنة و�أثناء النقل �إىل البنوك.
5 .5الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل يف الهيئة املحلية بعمل جرد لل�صندوق ب�شكل دوري ومطابقة الر�صيد
الفعلي مع الر�صيد الدفرتي ح�سب ال�سجالت وذلك باحت�ساب �إجمايل الإيراد حم�سوما منه �إجمايل
امل�صروفات للت�أكد من �صحة املبلغ املوجود يف ال�صندوق.
6 .6الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية ب�ضبط العالقة بني ال�صناديق الفرعية وال�صندوق
الرئي�سي من خالل الإر�ساليات وو�صل ال�صندوق.
7 .7الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية بو�ضع الأنظمة الرقابية على مدخوالت ال�صناديق
الفرعية يوميا و�ضمان ت�سجيل املبالغ مبوجب الإر�ساليات وحتويلها لل�صندوق العام وختمها.
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8 .8الت�أكد من وجود كفالة عدلية للجباة و�أمناء ال�صناديق وكل املخولني بقب�ض الأموال.
9 .9الت�أكد من ا�ستالم الأموال من اجلباة املتنقلني مبوجب �إي�صاالت فرعية �صادرة عن الهيئة املحلية
ب�شكل يومي �أو كل يومني للجباة الذين ال يحملون مبالغ تزيد عن قيمة كفالتهم املالية.
1010الت�أكد من تفريغ الإي�صاالت الفرعية ال�صادرة عن اجلباة على �إر�ساليات يتم �إعدادها يف الهيئة
املحلية.
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قاب�ض الأموال وتاريخ القب�ض.
 2525الت�أكد من الإي�صاالت املركزية والفرعية مت�سل�سلة الأرقام.
 2626الت�أكد من �أن جميع م�ستندات القب�ض منظمة ب�صورة �صحيحة لت�شتمل ا�سم الدافع واملبلغ بالأرقام
واحلروف ,و�سبب القب�ض ,ورقم وا�سم البند باملوازنة ,وتاريخ اال�ستالم ,وختم �أمني ال�صندوق
وتوقيعه.

1111الت�أكد من تدقيق الإر�ساليات من قبل �شخ�ص �أخر غري الذي يقوم ب�إعدادها.

 2727الت�أكد من االحتفاظ بجميع م�ستندات القب�ض ودفاتر الإي�صاالت ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات.

 1212الت�أكد من �إ�صدار �أمر قب�ض من قبل �شخ�ص ثالث يحمل توقيعه بقيمة الإر�سالية.

 2828الت�أكد من �أن �إلغاء �أي �سند قب�ض �أو �إي�صال ر�سمي يتم مبوجب قيد ر�سمي وا�ضح مع �ضرورة �إرفاق
الن�سخة البي�ضاء يف دفرت �سندات القب�ض والت�أكد من �إلغائها بوجود عبارة ُملغى.

 1414الت�أكد من عدم ا�ستالم �أية �شيكات ما مل تكن با�سم الهيئة املحلية.

ثالث ًا  :التدقيق على م�صروفات ومدفوعات الهيئة املحلية:

 1313الت�أكد من عدم جتاوز ت�سل�سل الإي�صاالت ب�شكل حمكم.
 1515الت�أكد من �أن ال�شيكات �صادرة عن �صاحب العالقة فقط وعدم قبول ال�شيكات املجرية.
1616الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية بو�ضع نظام حمكم لآلية ا�ستالم ال�شيكات من قبل
املخولني بذلك و�ضرورة ت�سليم الأ�شخا�ص الذين ي�سددون ب�شيكات م�ؤجلة للهيئة �سندات ا�ستالم
بها ولي�س �سندات قب�ض.
 1717الت�أكد من �إيداع جميع ال�شيكات امل�ؤجلة يف ح�سابات الهيئة املحلية يف البنوك بر�سم التح�صيل
وعدم االحتفاظ بها يف مقر الهيئة املحلية.
 1818الت�أكد من متابعة ال�شيكات املرجتعة خالل ع�شرة �أيام التخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية.
 1919الت�أكد من الرقابة على اجلباة املتنقلني وب�شكل مفاجئ من قبل امل�س�ؤول املايل يف الهيئة املحلية.
 2020الت�أكد من �سالمة عمل ال�صناديق الفرعية وال�صندوق املركزي من خالل اجلرد املفاجئ لها.
 2121الت�أكد من �أن عملية قب�ض �أي �إيراد مبني على تعرفة خا�صة بالهيئة املحلية يتم وفقا لهذه التعرفة
بدقة.
 2222الت�أكد من وجود نظام كفء لأية عملية جدولة داخل الهيئة املحلية لإيراداتها مبا يتوافق مع �أنظمة
الهيئات املحلية.
 2323الت�أكد من عدم ا�ستالم �أي مبلغ من �أي مواطن �أو �أي جهة �إال مبوجب �إي�صال ر�سمي ومن قبل
�شخ�ص خمول بذلك.
 2424الت�أكد من �أن الإي�صاالت املحررة تت�ضمن تفا�صيل وا�ضحة للمبالغ وبياناتها كاملة وعليها توقيع
24

1 .1الت�أكد من ت�شكيل اللجنة املالية ح�سب تعليمات الوزارة.
2 .2الت�أكد من انه يجب �أن يكون امل�صروف �ضمن بنود املوازنة امل�صادق عليها ح�سب الأ�صول �أو
تعديالتها �أو ملحقاتها وعدم جتاوز املبالغ املخ�ص�صة لها �إال بعمل تعديل للموازنة.
3 .3الت�أكد من حجز املبالغ املخ�ص�صة للم�صروف �سلفا مبا يتنا�سب مع �أ�شهر ال�سنة املالية.
4 .4الت�أكد من انتهاء الرتخي�ص بامل�صروف مع انتهاء اليوم الأخري من العام.
5 .5الت�أكد من �أن املبلغ امل�صروف يتعلق بالأن�شطة التي متار�سها الهيئة املحلية من اجل تنفيذ خدماتها.
6 .6الت�أكد من �أن ا�ستخدام م�ستند ال�صرف لعمليات ال�صرف مرفقا بامل�ستندات املعززة لعمليات
ال�صرف.
7 .7الت�أكد من �ضمان ا�ستيفاء م�ستند ال�صرف التواقيع الالزمة وهي :توقيع املحا�سب ،واملدقق،
وامل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية ،ورئي�س الهيئة املحلية ،وامل�ستلم ،و�أمني ال�صندوق.
8 .8الت�أكد من عدم تكرار �صرف �أي فاتورة وذلك بالت�أكد من الأتي .1 :ال�صرف على �أ�سا�س املعاملة
الأ�صلية .2 .ختم النفقة امل�صروفة بختم مدفوع .3 .عدم تكرار الفاتورة املعدة لل�صرف � .4أن
يرفق مع �سند ال�صرف فاتورة �ضريبية ح�سب الأ�صول.
9 .9الت�أكد من �أنه ال يتم �صرف �أي مبلغ يزيد على  50دينارا �أو ما يعادلها �إال مبوجب �شيك �صادر
بتاريخ حمدد ووا�ضح.
1010الت�أكد من �أنه ال يتم �صرف �أي مبلغ �أال بوجود موافقة م�سبقة لعملية ال�صرف.
25

دليل إجراءات الرقابة على أعمال الهيئات المحليـة

 1111الت�أكد من عدم �صرف �أي نفقة �إال بعد �أداء اخلدمة �أو اجناز املهمة �أو ا�ستالم املواد يف امل�ستودعات
مع تقدمي الوثائق املعززة لل�صرف ووجود ال�سيولة الكافية لل�صرف.
 1212الت�أكد من مراعاة ت�سجيل العمليات املالية يف البنود املخ�ص�صة لها مع مراعاة ف�صل �أنواع
امل�صاريف.
 1313الت�أكد من مراعاة �إجراءات �صرف الرواتب والأجور والت�أكد مما ي�أتي .1 :يتم ال�صرف وفقا
جلداول الت�شكيالت امل�صادق عليه يف املوازنة .2 .الت�أكد من �إ�صدار �سند �صرف بجميع املبالغ
امل�سددة للرواتب .3 .الت�أكد من �صرف م�ستحقات العاملني باملياومة وفقا ملا هو مر�صود يف
املوازنة� .4 .صرف الرواتب من خالل حوالة �شهرية حل�سابات املوظفني يف البنوك .5 .ي�صرف
العمل الإ�ضايف مبوافقة رئي�س الهيئة وفقا لنظام موظفي الهيئات املحلية بحيث ال يتجاور  %25من
راتب املوظف .6 .الت�أكد من انه يف حال دفع مبالغ لالميني يجب ب�صم امل�ستندات بب�صماتهم.7 .
الت�أكد من اخذ موافقة م�سبقة على �صرف املكاف�آت �أو الأجور املقطوعة.
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.ب �إقرار من املوظف املخت�ص يحدد �سبب اخلط�أ.
 .ج �إقرار من �صاحب احلق للمطالبة با�سرتجاع املبلغ.
 .د تفوي�ض بال�صرف من �صاحب ال�صالحية.
2222الت�أكد من �أن املبالغ التي تدفعها الهيئة ك�ضرائب وت�أمينات حت�صل �أوال وت�سجل يف ح�سابات الهيئة
ثم يتم دفعها.
2323الت�أكد من توقيع املوظف الذي يقوم ب�إجراء تعديل على م�ستند ال�صرف �شريطة �أال يتعلق التعديل
باملبلغ و�إال يلغى ال�سند ويعاد تنظيمه.
2424الت�أكد من قيام جميع معتمدي الدفع يف الهيئة ت�سديد ال�سلف امل�صروفة لهم ك�سلف م�شرتيات
يف نهاية العام املايل وعدم ظهورها �ضمن قيود الهيئة املحلية وكذلك ال�سف املمنوحة للأق�سام
واملوظفني ح�سب كتب املوافقة.

1414الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة املحلية مبراقبة املبالغ املر�صودة للهيئة املحلية يف البنوك
وعدم ال�صرف �إال يف حال توافر املبالغ املطلوبة.

2525الت�أكد من التزام الهيئة بعدم ال�صرف على املك�شوف مهما كانت الأ�سباب وذلك مبراجعة
الك�شوفات البنكية والتدقيق يف الأر�صدة اخلا�صة بهذه الك�شوفات �إال بعد احل�صول على موافقة
وزير احلكم املحلي.

1616الت�أكد من عدم �صرف �أي مبلغ �إال للأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم يف م�ستندات ال�صرف.

2626الت�أكد من �أن الهيئة تلتزم بعمل براءة ذمة للمقاولني الذين ينفذون م�شاريع للهيئة والذين عليهم
ذمم مالية للهيئة االلتزام بعدم ت�سليمهم دفعاتهم امل�ستحقة �إال بعد عمل تقا�ص داخلي يبني ما
عليهم وما لهم من التزامات.

1515الت�أكد من ترقيم جميع �سندات ال�صرف ب�شكل مت�سل�سل.
1717الت�أكد من ا�شتمال م�ستند ال�صرف على كافة التفا�صيل ال�ضرورية وهي .1 :ا�سم امل�ستفيد  .2نوع
العملة اخلا�صة ب�سند ال�صرف � .3سعر تبديل العملة  .4و�صف النفقة كامال  .5رقم العقد �أو العطاء
�أو قرار املجل�س املتعلق بالنفقة  .6رقم البند كامال  .7املبالغ موثقة بالكلمات والأرقام � .8أرقام
ال�شيكات وتفا�صيلها.
1818الت�أكد من قيام امل�س�ؤول املايل للهيئة مبراقبة ال�صرف من خالل �إعداد تقرير �شهري للم�صروفات
والت�أكد من عدم وجود جتاوز للمخ�ص�صات.
1919الت�أكد من عدم دفع مبالغ تزيد على (� 500شيقل) لأي م�ستفيد �إال �إذا اح�ضر براءة ذمة من الهيئة
املحلية.

2727الت�أكد من �أن جميع �سندات ال�صرف التي حترر مقابل م�شرتيات توريد �أو توريد مواد �أو تنفيذ
�أعمال قد �أرفقت بالفواتري ال�ضريبية الالزمة و�شهادة خ�صم م�صدر للمبالغ التي تزيد على 2500
�شيقل ويف حال عدم توافر خ�صم م�صدر يتم ا�ستقطاع ما قيمته  %10من الفاتورة وتوريدها اىل
الدائرة ال�ضريبة.
2828الت�أكد من �أن جميع �سندات ال�صرف التي حترر مقابل م�شرتيات �أو توريد مواد �أو تنفيذ �أعمال
والتي تتجاوز قيمتها (� 1000شيقل) يتم عمل ا�ستدراج عرو�ض بها والتي تتجاوز(� 10000شيقل)
يتم عمل عطاء لها.

2020الت�أكد من عدم �صرف املدفوعات اخلا�صة ب�إعادة الأمانات �أو الودائع لأ�صحابها �إال عند حتقق
الغاية التي ا�ستوفيت من اجلها.

2929الت�أكد من �أن املجل�س قد �أدرج يف موازنته امل�صادق عليها قيمة توريد املواد �أو تنفيذ الأعمال قبل
�إعالنه عن رغبته يف التوريد �أو التنفيذ.

2121الت�أكد انه يف حال دفع مبلغ نتيجة واردات حم�صلة باخلط�أ يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
 .أ�إرفاق امل�ستند املح�صل به املبلغ.

3030فيما يتعلق بالرواتب ومكاف�آت الأع�ضاء االلتزام بخ�صم ما على املوظفني من �ضريبة دخل �أو ت�أمني
�صحي من راتبه قبل ت�سليمه الراتب.
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رابعا  :تدقيق املوازنة:

1 .1الت�أكد من قيام الهيئة املحلية بتقدمي موازنة �سنوية للوزارة من �أجل امل�صادقة عليها قبل بداية
ال�سنة املالية حتتوي على الإيرادات وامل�صروفات املتوقعة خالل ال�سنة القادمة مرفقا بها جداول
ت�شكيالت املوظفني والتو�ضيحات والتف�صيالت الالزمة وح�سب بالغ �إعداد املوازنة.
2 .2الت�أكد من م�صادقة معايل وزير احلكم املحلي على املوازنة.
3 .3الت�أكد من عدم جتاوز النفقات الواردة يف بنود املوازنة للمبالغ املخ�ص�صة لها.
4 .4الت�أكد من انه يف حال وجود زيادة يف املبلغ املطلوب �إنفاقه عما هو خم�ص�ص يف املوازنة �أن يتم
توفريه من �أحد البنود الزائدة �أو �إيجاد موارد �إ�ضافية لتغطية املبلغ وعمل تعديل للموازنة.
5 .5الت�أكد من �إخطار امل�س�ؤول املايل للهيئة من قبل الأق�سام املخت�صة عن نفاد املخ�ص�صات املالية قبل
انتهاء املدة املخ�ص�صة لذلك.

6 .6الت�أكد من تقييد امل�صروفات امل�سرتدة يف دفاتر املخ�ص�صات التي تعود عليها.
7 .7عمل حتليل لبنود املوازنة (الإيرادات وامل�صاريف) مقارنة بالأداء الفعلي للهيئة املحلية وذلك من
خالل اجلدول الآتي:
الفعلي عن امل�صدق عن
املوازنة
الت�شغيلية �أو الفرتة ( )....نف�س الفرتة
....

االنحراف

ن�سبة
االنحراف

�إيجابي /
�سلبي

خام�س ًا :جرد ال�صندوق :

1 .1الت�أكد من قيام املحا�سب با�ستخراج ك�شف ال�صندوق نهاية كل يوم مبينا الر�صيد االفتتاحي بداية
اليوم ومبلغ املقبو�ضات ومبلغ املدفوعات والر�صيد الدفرتي واثبات ذلك يف حم�ضر اجلرد.

2 .2الت�أكد من القيام بعملية اجلرد الفعلي للر�صيد النقدي ح�سب العمالت املختلفة واثبات الر�صيد
الفعلي يف حم�ضر اجلرد مع التوقيع عليه من قبل �أمني ال�صندوق وجلنة اجلرد.
3 .3الت�أكد من انه يف حال وجود �أية فروقات يتم �إثبات ذلك يف حم�ضر اجلرد وعلى �أمني ال�صندوق
ا�ستكمال املبالغ ومن ثم عمل الت�سويات يف اليوم التايل �إذا ثبت وجود �أخطاء يف عمليات الإثبات.
4 .4الت�أكد من انه يف حال العجز نتيجة (اختال�س) �أو عجز �أمني ال�صندوق عن �إثبات الفروقات يتم
اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئي�س الهيئة املحلية ،ويف حال مت اكت�شاف عجز يف ال�صندوق
من قبل فريق العمل املايل �أثناء جولة الرقابة يتم عمل حم�ضر و�ضبط اجلرد ويوقع عليه املحا�سب
و�أمني ال�صندوق ورئي�س الهيئة املحلية من �أجل اتخاذ املقت�ضى القانوين.
5 .5الت�أكد من �أنه يتم �إيداع املوجود النقدي يف البنوك وعدم ترك مبالغ زائدة عن احلد امل�سموح به.
6 .6الت�أكد من �أنه يتم االحتفاظ بن�سخة من حم�ضر اجلرد لدى �أمني ال�صندوق ون�سخة يف املحا�سبة
للمتابعة والتدقيق.
7 .7التدقيق على جميع �إيرادات الهيئة( ح�سب ما هو م�سجل يف دفرت ال�صندوق �إن وجد �أو ح�سب ما هو
يف الربنامج من تاريخ انتهاء الزيارة ال�سابقة وحتى الزيارة احلالية).
8 .8التدقيق على جميع م�صروفات الهيئة (ح�سب ما هو م�سجل) دفرت ال�صندوق �إن وجد �أو ح�سب ما
هو يف الربنامج على احلا�سوب من تاريخ انتهاء الزيارة ال�سابقة وحتى الزيارة احلالية.
9 .9للت�أكد من �صحة املبلغ املوجود يف ال�صندوق يتم طرح �إجمايل امل�صروفات النقدية من �إجمايل
الإيرادات النقدية فالفرق بينهما يجب �أن يكون يف ال�صندوق.
 1010الت�أكد من �أن الت�سجيالت للعمليات املالية اليومية يف دفرت ال�صندوق لدى املحا�سب هي نف�سها
امل�سجلة يف دفرت ال�صندوق لدى �أمني ال�صندوق.
1111الت�أكد من �أن الإيداعات البنكية التي متت قد متت ب�سندات قيد وح�سب الأ�صول.
1212الت�أكد من تواريخ الإيداعات (ح�سب في�شة الإيداعات) ومقارنتها بحركة �أمني ال�صندوق يف التوجه
�إىل البنك ح�سب ك�شف املوا�صالت اخلا�ص به.
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�ساد�س ًا :مراجعة ت�سوية البنوك:

1 .1الت�أكد من قيام املحا�سب با�ست�صدار الك�شوفات البنكية �شهري ًا على الأكرث.

2 .2الت�أكد من �أن الر�صيد الدفرتي مطابق لر�صيد البنك وان كانت هناك زيادة �أو نق�صان بني
الر�صيدين يجب �أن يكون مربر ًا.
3 .3الت�أكد من قيام املحا�سب بعمل ت�سوية البنك �شهري ًا على الأكرث و�إجراء قيود الت�سوية الالزمة وفق
النموذج املعد لذلك.
4 .4الت�أكد من �أنه تتم معاجلة الق�ضايا العالقة يف ت�سوية البنك و�إبالغ الإدارة بها.

�سابع ًا :الذمم املدينة والدائنة:

االطالع على �أر�صدة الذمم املدينة والدائنة اخلا�صة بالهيئة املحلية ومقارنتها ب�أر�صدة الذمم يف
الزيارة ال�سابقة.

الهند�سـة
على فريق العمل �أثناء قيامه بجوالت رقابية مراعاة النقاط الآتية والت�أكد من:

•�ضرورة �ضبط العالقة بني الدوائر الهند�سية يف الهيئات املحلية ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء الهيئات املحلية
بحيث ال يكون هناك تدخل من قبل رئي�س و�أع�ضاء الهيئات املحلية يف عمل املهند�س من النواحي
الفنية عند درا�سته طلب ترخي�ص من النواحي الفنية ،ومن املحبذ �أن تكون هناك جلنة مكونة من
�أكرث من مهند�س لدرا�سة الطلب ل�ضمان ال�شفافية.
•�ضرورة التزام رئي�س و�أع�ضاء الهيئات املحلية واملوظفني بقواعد ال�سلوك اخلا�صة وما ينبع ذلك
من تقدمي �إقرار الذمة املالية و�ضرورة الإف�صاح عن وجود �أي ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح وعدم
امل�شاركة يف �أي قرارات يكون فيها قريب من الدرجتني الأوىل والثانية.
• �ضرورة قيام امل�ؤ�س�سات املعنية برخ�ص البناء و�ضع �أدلة مكتوبة و�إجراءات وا�ضحة خا�صة يف
الهيئات املحلية ال�صغرى منها.
•�أن تكون �إجراءات منح الرخ�ص معلنة للمواطنني من خالل الأدلة التي يتم تعميمها �أو عرب املوقع
االلكرتوين اخلا�ص بالهيئات املحلية.
• �ضرورة �إيجاد �آليات وا�ضحة وفعالة يف مراجعة التقارير ذات العالقة بعملية منح الرخ�ص على
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�أ�سا�س ما جاء فيها ،مراجعة جادة مو�ضوعية و�أن ال �أن تكون جمرد تقارير �أداء و�إ�شعارات.
•�ضرورة �إيجاد �إجراءات مكتوبة ومعلنة لل�شكاوى على غرار بع�ض امل�ؤ�س�سات الر�سمية وبع�ض
هيئات احلكم املحلي الكربى.

1.1االطالع على معلومات عامة عن الهيئة املحلية من حيث:
 .أت�صنيف البلدية.
 .بعدد �أع�ضاء املجل�س ،و�أن جميع �أع�ضاء املجل�س هم نف�س �أع�ضاء اللجنة املحلية للتنظيم
والبناء.
 .تو�ضع املخطط الهيكلي للهيئة ( م�صدق (تاريخ الت�صديق) ،قيد الإجراءات ،قيد الإعداد)
و�ضرورة الت�أكد من حتديث املخطط الهيكلي يف حال وجود م�شاريع تعديلية وتف�صيلية م�صدقة.
 .ثاالطالع على هيكلية الهيئة وبخا�صة الدائرة الهند�سية ومدى االلتزام.
 .جالكادر الهند�سي من حيث العدد وامل�ؤهالت واخلربات وامل�سمى الوظيفي (املهام وال�صالحيات).

2.2االطالع على �سجل حما�ضر جل�سات اللجنة املحلية للتنظيم والبناء (والذي يف�ضل �أن
يكون منف�ص ًال عن �سجل حما�ضر جل�سات املجل�س البلدي) حيث يتم التدقيق يف:
 .أت�سجيل احل�ضور والغياب للأع�ضاء ورئا�سة اجلل�سة.
.بالن�صاب القانوين للجل�سة.
.تتوقيع الأع�ضاء احل�ضور على حم�ضر اجلل�سة (يف نف�س يوم انعقاد اجلل�سة).
.ثترقيم اجلل�سات ب�شكل �سليم.
 .ج الت�أكد من �أن جميع �أع�ضاء املجل�س البلدي هم �أع�ضاء اللجنة املحلية للتنظيم والبناء.
 .حمراجعة القرارات(�سجل املجل�س البلدي واملتعلقة بالأمور التنظيمية و�سجل اللجنة املحلية
للتنظيم) وبخا�صة املتعلقة بالت�سهيالت والإعفاءات �أو تخفي�ض الر�سوم ،وبيع الف�ضالت،
و�إلغاء وبيع �شوارع الت�سوية وجميع القرارات والت�أكد من قانونيتها من ال�سري ب�إجراءاتها ح�سب
الأ�صول.
 .خمراجعة القرارات ومدى االلتزام بت�سل�سل �سلطات التنظيم (التبليغ عن القرارات ذات العالقة
باللجنة الإقليمية).
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3.3التدقيق يف ملفات الرتخي�ص (�أما �إذا كان عددها كبريا فيتم اختيار عينة ع�شوائية) حيث
يتم التدقيق يف كل ملف من حيث:
 .أوجود خمطط م�ساحة جديد (� 6شهور) موقع من املجاورين يف حال الأحوا�ض الطبيعية مع
�أرقام بطاقات هوياتهم على �صحة احلدود.
.بوجود خمطط موقع وتر�سيم حمتوي ًا على جميع املعلومات ودقتها ومطابقتها للمخطط الهيكلي
ح�سب الأ�صول.
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5.5التدقيق يف �أذون الإ�شغال من حيث:

•التزام الهيئة ب�إ�صدار �إذن الإ�شغال خلدمات املاء والكهرباء ووجود براءة ذمة داخلية  +رخ�صة
للبناء املراد �إي�صال اخلدمة �إليه.

 .6التدقيق يف �أعمال مراقبة الأبنية :
 .أ مراجعة الإخطارات ال�صادرة.

.تالت�أكد من �أوراق امللكية واملوافقات املطلوبة.

.ب هل تتم متابعة �إجراءات الإخطارات.

.ثالت�أكد من وجود موافقات اجلهات املخت�صة ( ال�صحة ،والآثار ،و�أمالك احلكومة ،و�أمالك
الغائبني).

.توجود تقارير مكتوبة للجوالت امليدانية التي تتم.

 .ج الت�أكد من وجود خمططات هند�سية م�صدقة من نقابة املهند�سني ح�سب الأ�صول.
 .حالت�أكد من �أن خمطط الو�ضعية للبناء املراد ترخي�صه وفق ًا للمعلومات التنظيمية ال�صادرة.
 .خالت�أكد من وجود تو�صية و�شرح للمعاملة من قبل مهند�س و�سكرتري اللجنة املحلية وكيفية
التح�ضري للمعامالت.

.ث�آليات التعاون مع ال�شرطة ومدى التعاون واملتابعة.
 .ج �آليات التحويل �إىل املحاكم ومتابعتها ومتابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة.

 .7التدقيق يف �أذون ال�صب :

• هل مت �إ�صدار �إذن ال�صب بعد تدقيق االرتدادات ومطابقتها للرتخي�ص ال�صادر.

 .دمراجعة قرار اللجنة املحلية للتنظيم والبناء ومدى مطابقته للأنظمة والقوانني املعمول بها.
 .ذتدقيق الرخ�صة ال�صادرة والر�سوم املدفوعة ومدى مطابقتها لأحكام النظام.
 .رالت�أكد من مدى و�ضوح الإجراءات املتبعة يف الهيئة.
 .زالت�أكد من �أر�شفة املعامالت ب�شكل �سليم.
.سالت�أكد من وجود �صندوق خا�ص بر�سوم بدل مواقف املركبات ( ميكن التعاون مع املدقق املايل).

4.4التدقيق يف معامالت الإفراز من حيث:
 .أوجود خمطط م�ساحة.
.بوجود �سند ت�سجيل.
.توجود خمطط موقع وتر�سيم مطابقته للمخطط الهيكلي والأنظمة والقوانني.
.ثخمطط الإفراز امل�صادق عليه ومدى التزامه بالأنظمة والقوانني (واجهة القطع ،وم�ساحة كل
ق�سيمة ،وعرو�ض الطرق الإفرازية )...
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امل�شاريــع
العطاءات وامل�شرتيات
�سيتم الرتكيز يف اجلولة الرقابية على امل�شاريع املمولة من الدول املانحة �أو ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وم�شاريع ممولة ذاتي ًا من موازنة الهيئة املحلية.
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2 -2ا�سم اجلهة املمولة وامل�شرفة على امل�شروع.
3 -3درجة ت�صنيف املقاول.
 4 -4قيمة الت�أمني االبتدائي ويف�ضل كمبلغ مقطوع وترتاوح من  %3-2من قيمة العر�ض
املقدم و�أن تكون كفالة بنكية �أو �شيك بنكي م�صدق وال تقبل ال�شيكات ال�شخ�صية �أو
املبالغ النقدية ومدة �صالحية العرو�ض .و�أن تكون مدة الكفالة �صاحلة ملدة تزيد عن
�صالحية العرو�ض بـ  28يوما.

متر هذه اجلولة عرب عدة مراحل �أهمها:

5 -5مكان وزمان فتح العرو�ض.

مرحلة التمويل:

6 -6مكان بيع العرو�ض.

•�إذا كان التمويل ذاتي ًا و�أرادت الهيئة املحلية �شراء �سلعة يجب الت�أكد من وجود بند مايل
معتمد باملوازنة ي�سمح بال�صرف.
• �إذا كان امل�شروع مموال من الدول املانحة �أو ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يجب وجود كتاب
التغطية املالية من اجلهة املانحة �أو وزارة احلكم املحلي.

مرحلة التح�ضري للعطاء:

•يجب الت�أكد من �إجراء درا�سات حول الكلفة التقديرية لل�سلعة املراد �شرا�ؤها من قبل الهيئة
املحلية بجدول كميات تقريبي حتتفظ به الهيئة املحلية وذلك لأغرا�ض التقييم فيما بعد.
•تقوم الهيئة املحلية وبالتعاون مع اجلهات ذات العالقة (الوزارة ،واملكاتب اال�ست�شارية)
ب�إعداد الت�صاميم الهند�سية وحت�ضري وثائق العطاء والتي تت�ضمن ال�شروط العامة واخلا�صة
واملوا�صفات الفنية وجدول الكميات واملخططات الهند�سية.

مرحلة الإعالن:

•يتم الإعالن عن الرغبة يف توريد مواد وتنفيذ �أعمال يف جريدتني ر�سميتني حمليتني ملدة يومني
متتالني �أو با�ستدراج عرو�ض حيث تعتمد الطريقة على الكلفة التقديرية للم�شروع (حد العتبة).
•الت�أكد من حمتويات �إعالن اجلريدة:
1 -1ا�سم ال�سلعة املراد �شرا�ؤها �أو امل�شروع املراد تنفيذه.
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7 -7العملة التي يجب �أن تكون بها الأ�سعار ،و�شموليتها لل�ضرائب.
8 -8موعد االجتماع التمهيدي.
�9 -9سعر ن�سخة العطاء .ويجب �أن يحدد ثمن ُا لوثائق دعوة العطاء تتنا�سب مع نفقات �إعداد
وطباعة الدعوة والوثائق املرفقة بها وقيمة العطاء.
1010عنوان جهة اال�ستف�سار.
يجب الت�أكد من وجود �صندوق للعطاءات يف الهيئة املحلية ويجب �أن يكون له قفالن لكل
منهما مفتاحان يحفظ �أحدهما لدى رئي�س الهيئة املحلية والثاين لدى املوظف املعتمد من
املجل�س ويودع املفتاحان االحتياطيان يف خزينة الوزارة.

مرحلة ت�شكيل اللجان التي لها عالقة بالعطاءات:
جلنة فتح العطاء :الت�أكد من وجود قرار جمل�س بلدي ب�ش�أن امل�شروع ُيقر�أ على �أع�ضاء اللجنة
التي تتكون من اثنني من �أع�ضاء املجل�س وثالثة من موظفي الهيئة املحلية من ذوي العالقة مبو�ضوع
العطاء يكون �أحدهم حما�سب الهيئة املحلية.
وتقوم هذه اللجنة بالت�أكد من �أن العرو�ض املقدمة مغلقة وعدد هذه العرو�ض و�أن تكون م�صاحبة
لكفالة دخول العطاء� ...إلخ .وترفع تو�صيتها اىل رئي�س الهيئة املحلية.
جلنة تقييم العطاء :تت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة املحلية وتقوم بدرا�سة العرو�ض من الناحيتني
الفنية واملالية وبيان �أوجه النق�ص وال�شروط املخالفة التي ت�ضمنتها العرو�ض املقدمة واال�ستئنا�س
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بالكلفة التقديرية للم�شروع التي �أعدتها الهيئة املحلية واال�ستئنا�س ب�أ�سعار ال�سوق.
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مرحلة تقدمي العطاءات:

جلنة البت يف العطاءات :وهي اللجنة املخولة بالبت يف العطاءات على اختالف �أنواعها ،وهي
التي تقوم بالتو�صية ب�إحالة العطاء ويف بع�ض احلاالت ت�صدر قرار الإحالة وتتكون من جميع �أع�ضاء
جمل�س الهيئة املحلية(مبا يحقق الن�صاب القانوين) بالإ�ضافة �إىل املحا�سب دون �أن يكون له حق
الت�صويت.

yعلى املتقدم للعطاءات �أن يقوم بتعبئة كافة البيانات الواردة يف دفرت العطاء باحلرب الأزرق
y
وبخط وا�ضح و مقروء ،على �أن ت�شتمل هذه البيانات ا�سم مقدم العطاء وعنوانه ورقم القيد
ال�ضريبي اخلا�ص به والرقم املرخ�ص ورقم الهاتف ،و�أن يقوم بتعبئة الأ�سعار بالأرقام
والتفقيط ثم يقوم بختم امل�ستندات املرفقة بالعطاء بختمه اخلا�ص وتوقيعه عليها ،وال يجوز
ا�ستخدام احلرب الأحمر يف تعبئة العطاء.

للوزير �أن يوعز لأي من موظفي الوزارة من ذوي اخلربة والكفاءة بح�ضور جل�سات
جلنتي فتح العطاء والبت يف املناق�صة ،ملراقبة �سالمة تطبيق الإجراءات املن�صو�ص
عليها.

yيجب جتنب �أي ك�شط �أو حمي عند تعبئة ا�ستمارة العطاء ،وعلى جلنة فتح العطاء ا�ستبعاد
y
العطاء الذي يحتوي على �أي ك�شط �أو حمي يف بياناته ب�صورة تثري اللب�س يف كميات العطاء دون
�أن يكون ملقدم العطاء حق االعرتا�ض على ذلك.

مرحلة فتح العرو�ض:
يجب �أن يكون حم�ضر لفتح العرو�ض املقدمة وموقع من �أع�ضاء اللجنة و�أن توقع اللجنة على ن�سخ
العرو�ض التي يتم فتحها ويكون خمتوما بختم الهيئة املحلية.

املعلومات الواجب توافرها يف حم�ضر فتح العرو�ض:

yا�سم امل�شروع وا�سم الهيئة املحلية ورقم امل�شروع.
y
yاملكان والزمان املحددان يف دعوة العطاء.
y
�yأ�سماء املقاولني املتقدمني للعطاء.
y

yاملبلغ الإجمايل للعرو�ض املقدمة قبل التدقيق احل�سابي.
y
yقيمة الت�أمني االبتدائي ونوع الت�أمني.
y
yعدد العرو�ض املقدمة بالظرف املختوم.
y
�yأ�سماء �أع�ضاء جلنة فتح العرو�ض املقرة بقرار من املجل�س البلدي.
y
�أما بالن�سبة لعطاءات اخلدمات اال�ست�شارية فيتم فتح العرو�ض الفنية �أو ًال وال تفتح العرو�ض املالية.
ويت�ضمن املح�ضر نف�س االمور ال�سابقة ما عدا املبلغ الإجمايل للعرو�ض املقدمة.

yتقدم العطاءات بالظرف املختوم يف الزمان واملكان املحددين يف االعالن ويتم ايداع العطاء
y
مبا�شرة يف �صندوق العطاءات املخ�ص�ص لذلك من قبل مقدم العطاء �أو من ميثله وعلى الهيئة
املحلية �أن تقوم بتحرير و�صل ا�ستالم ملقدم العطاء.
yيجب ان تكون عدد العرو�ض املتقدمة للعطاء ثالثة عرو�ض ف�أكرث ليتم فتح جل�سة العطاء �أما
y
اذا كانت �أقل من ثالثة �أو �إذا كانت الأ�سعار يف العرو�ض املقدمة غري معقولة فيتم طرح العطاء
للمرة الثانية.
�yأما اذا مت طرح عطاء ملرتني متتاليتني ومل يتقدم له يف كل مرة عدد منا�سب من العرو�ض
y
(ثالثة عرو�ض ف�أكرث)� ،أو �إذا كانت الأ�سعار يف العرو�ض التي قدمت غري معقولة ،فيتم طرح
العطاء ملرة ثالثة وبنف�س الإجراءات التي مت فيها طرح العطاء للمرتني الأوىل والثانية ،وعندئذ
يكون العطاء �صحيح ًا �أيا كان عدد العرو�ض و�أيا كانت الأ�سعار املقدمة.

الأمور التي يجب مراعاتها �أثناء التقييم:
1 .1الت�أكد من قيمة الت�أمني االبتدائي (كفالة دخول العطاء) وا�ستيفائها لل�شروط املطلوبة والت�أكد
من قيمة العطاءات الإجمالية بالتفقيط ويف حال وجود اختالف بني ال�سعر بالأرقام وال�سعر
بالتفقيط يعتمد ال�سعر بالتفقيط.
2 .2الت�أكد من العمليات احل�سابية لكل من �سعر الوحدة واملبلغ الإجمايل يف جدول الكميات علم ًا
�أن الأ�سا�س هو �سعر الوحدة وهو املرجع يف حال االختالف بني �سعر الوحدة وال�سعر الإجمايل.
3 .3اال�ستئنا�س ب�سعر ال�سوق والكلفة التقديرية التي �أعدتها الهيئة املحلية يف مرحلة التح�ضري
للعطاء و�إذا كان هناك بند فيه مبالغة يف الت�سعرية ،يكون للهيئة املحلية احلق يف �أن تطلب
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حتليل �سعر لهذا البند وبيان كيفية تنفيذه.
4 .4يجب جتنب الك�شط واملحي يف كميات العطاء وللجنة ا�ستبعاد العطاء الذي ا�ستخدم فيه الك�شط
واملحي ب�صورة تثري اللب�س وال يجوز للمقاول االعرتا�ض.
5 .5جمل�س الهيئة املحلية لي�س ملزم ًا ب�إحالة املناق�صة على املقاول الأقل �سعر ًا .ويف هذه احلالة
يجب �أن يكون الرف�ض م�سبب ًا و�أن تدون الأ�سباب يف حم�ضر جلنة البت.
�أما بالن�سبة لعطاءات اخلدمات اال�ست�شارية فتتم درا�سة وتقييم العرو�ض الفنية وتعطى عالمة 80-75
 %للعر�ض الفني و %25-20للعر�ض املايل وجتمع العالمتان لإعطاء العالمة النهائية والعرو�ض الفنية
التي تنجح تفتح عرو�ضها املالية يف جل�سة علنية بح�ضور من يرغب من املقاولني والعرو�ض التي مل
تنجح فني ًا تعاد عرو�ضها املالية مغلقة للمقاولني وذلك بعد توقيع االتفاقية.

مرحلة �إ�شعار الوزارة:

يجب على رئي�س الهيئة املحلية �أن يبلغ الوزارة �إ�شعار ًا خطي ًا بالنتيجة التي تو�صلت �إليها جلنة البت
وذلك خالل � 24ساعة التي تلي �صدور قرار جلنة البت.

مرحلة احالة العطاء:

تتم �إحالة العطاء من قبل جلنة البت على املقاول املتقدم ب�أف�ضل العرو�ض املالية والفنية املطابقة
للموا�صفات وال�شروط العامة واخلا�صة وتتم امل�صادقة على قرار اللجنة ح�سب النظام املعمول به.
وتوجه الهيئة املحلية كتاب ًا خطي ًا للمقاول الفائز.

مرحلة توقيع العقود:

يتوىل الرئي�س �أو نائبه يف حال غيابه التوقيع على عقود واتفاقيات توريد املواد وتنفيذ الأعمال
وعقود اخلدمات الفنية �أو االدارية �أو املالية مع املتقدمني للمناق�صة نيابة عن الهيئة املحلية .و�أن
يت�ضمن العقد القيمة االجمالية للعطاء ومدة التنفيذ .وتكون الوثائق اخلا�صة بالعطاء جزء ًا ال
يتجز�أ من العقد.

ويتوجب على املقاول الذي �أحيل �إليه العطاء �أن يقدم كفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة  % 10من
القيمة الإجمالية للعقد وذلك خالل  14يوما من تاريخ ت�سلم املقاول كتاب القبول و�أن تكون �صاحلة
طيلة مدة التنفيذ ويزيد تاريخ انتهائها على  30يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد القانونية وتكون
خا�صة بامل�شروع نف�سه ،ويجوز للمجل�س �أن يطلب متديدها �إذا مت متديد مدة العقد �أو زيادة قيمتها
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�إذا زادت قيمة الأعمال املنفذة وذلك حلني اجناز الإ�شغال.
ويتوجب عليه اح�ضار ت�أمني ي�شمل الأ�شغال والتجهيزات الآلية واملواد والعمال بقيمة  % 115من
قيمة العقد .وتكون مدتها طيلة مدة التنفيذ ويجوز للمجل�س �أن يطلب متديدها �إذا مت متديد مدة
العقد �أو زيادة قيمتها �إذا زادت قيمة الأعمال املنفذة وذلك حلني اجناز الإ�شغال.

مرحلة التنفيذ:

وتت�ضمن كثريا من الأمور الواجب الرتكيز عليها خالل التنفيذ و�أهمها:
�1 .1أمر املبا�شرة:

يتعني على الهيئة املحلية �أن تر�سل اىل املقاول ا�شعار ًا بتاريخ املبا�شرة بالعمل ويجب �أن يكون خالل 42
يوم ُا من تاريخ ت�سلم املقاول تاريخ القبول.

2 .2اجلدول الزمني:

يجب على املقاول تقدمي اجلدول الزمني والذي يبني جميع مراحل امل�شروع خالل  28يوم ًا من تاريخ
ت�سلمه �إ�شعار املبا�شرة .كما يتعني عليه �أن يقدم برناجم ًا معد ًال يف �أي وقت تبني فيه �أن الربنامج ال�سابق
مل يعد يتما�شى �أو يتوافق مع التقدم الفعلي ل�سري العمل يف امل�شروع.

3 .3تقارير �سري العمل:
يجب على املقاول �أن يقدم ملهند�س الهيئة املحلية(املهند�س امل�شرف) تقارير دورية عن �سري العمل،
حيث �أنه يحتوي على املعلومات الآتية:
yا�سم وو�صف امل�شروع.
y
�yأهداف امل�شروع و�أثره املتوقع على امل�ستفيدين.
y
yتاريخ البدء يف امل�شروع وتاريخ االنتهاء منه ح�سب العقد.
y
yقيمة امل�شروع ح�سب االتفاقية ومدة التنفيذ.
y
yن�سبة االجناز احلالية للم�شروع والأعمال التي مت �إجنازها واملتوقع �إجنازها.
y
yالدفعات املالية املدفوعة وامل�ستحقة للمقاول وعالقتها بن�سبة االجناز الفعلية للم�شروع.
y
yاملعدات املوجودة يف املوقع.
y
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�yسري العمل يف امل�شروع و�أهم امل�شاكل واملعوقات التي قد تواجه امل�شروع.
y

�yأ�سباب الت�أخري �إن وجدت.
y
yالفحو�صات املخربية الالزمة وتقرير حول جناحها �أو ف�شلها من املهند�س امل�شرف.
y
�yأهم التو�صيات.
y

4 .4التقارير اليومية:
يجب على املقاول �أن يقدم تقارير يومية عن �سري العمل ،حيث �إنه يحتوي على املعلومات الآتية:
yا�سم امل�شروع
y
yاليوم و التاريخ
y
yتاريخ املبا�شرة وتاريخ االنتهاء ح�سب العقد
y
yمدة امل�شروع
y
yحالة الطق�س
y
yاجلهاز الفني للمقاول والعمالة املوجودة
y
yاملعدات املوجودة يف املوقع
y
yالأعمال اجلارية والعقبات التي تواجه العمل
y
yمالحظات وتعليمات املهند�س امل�شرف
y

5 .5الدفعات املالية:

yال يتم دفع قيمة العطاء �أو �أي جزء منه �إال بعد �إجناز الأعمال املطلوبة واملن�صو�ص عليها يف
y
العقد� ،إال �إذا ن�ص العقد على خالف ذلك .وعند تقدمي �أي دفعة مالية م�ستحقة للمقاول يجب
�أن حتتوي على الأمور الآتية:
�أ� .شهادة الدفع التي تبني كميات العطاء الأ�صلية والكميات املنجزة �سابق ًا والكميات احلالية
على �أن يتم حجز  %10من قيمة الدفعة احلالية للفاتورة النهائية.
ب .خ�صم م�صدر �ساري املفعول للفواتري التي تزيد قيمتها على � 2500شيقل و فاتورة �ضريبية
خمتومة من دائرة ال�ضريبة للفواتري التي تزيد قيمتها على � 10,000شيقل.
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yيجوز للمجل�س �أن يقرر دفع دفعات مقدمة من قيمة العطاء حتت احل�ساب مقابل كفالة بنكية �أو
y
�شيك بنكي �صادر من �أحد البنوك املرخ�صة والعاملة يف فل�سطني بقيمة الدفعة املقدمة ووفق ًا لل�شروط
والن�سب واحلدود التي تبينها التعليمات وال�شروط اخلا�صة بالعطاء وتكون �سارية املفعول حلني ا�سرتداد
قيمة الدفعة املقدمة ،ويتم ا�سرتداد قيمة الدفعة املقدمة من خالل خ�صميات بن�سبة مئوية من �شهادات
الدفع ترتاوح بني(  )%20-15من قيمة كل الدفعة احلالية.

6 .6غرامة الت�أخري:

�إذا ت�أخر املقاول ت�أخري ًا غري مربر يف تنفيذ العقد عن املوعد املحدد يف العقد جاز للهيئة املحلية
�إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك� ،إعطاء املقاول مهلة �إ�ضافية لإمتام التنفيذ على �أن توقع عليه
عن كل يوم ت�أخري يف التنفيذ غرامة ت�أخري واحد بالألف من قيمة العقد على �أن ال تزيد ن�سبة
غرامة الت�أخري يف جمموعها عن  %10من القيمة االجمالية للعقد بان�سبة لعقود املقاوالت و %5
بالن�سبة لعقود التوريد من قيمة اللوازم التي ت�أخر املتعهد يف توريدها.

7 .7جلنة اال�ستالم االبتدائي:
ت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة املحلية جلنة لال�ستالم االبتدائي ال يقل �أع�ضا�ؤها عن ثالثة تتنا�سب
م�ؤهالتهم مع مو�ضوع املقاولة وذلك ال�ستالم املواد �أو االعمال ا�ستالم ًا ابتدائي ًا وذلك مبجرد
�إ�شعار املقاول للهيئة املحلية بانتهائه من التوريد �أو التنفيذ ويجري اال�ستالم بح�ضور املقاول �أو
من ميثله ويدون حم�ضر ب�أ�سماء اللجنة و�ساعة اال�ستالم ومكانه ويجري فح�ص املواد والأعمال
املنفذة و�أية مالحظات �أو تو�صيات ترى اللجنة �ضرورة الدراجها يف اال�ستالم ويتم التوقيع على
املح�ضر من قبل �أع�ضاء اللجنة ،وي�سلم لرئي�س الهيئة املحلية الذي يقوم مبراجعته والت�أ�شري عليه
باال�ستالم �أو عدمه.
و�إذا مل يرد يف حم�ضر اال�ستالم االبتدائي �أية مالحظات� ،أو تو�صيات حتول دون اال�ستالم ،
ي�صادق رئي�س الهيئة املحلية على املح�ضر ،ويحيله �إىل حما�سب الهيئة لرتتيب �إجراءات ال�صرف
ح�سب الأ�صول� ،أما �إذا ورد يف املح�ضر ما يحول دون اال�ستالم  ،فيوقف اال�ستالم حلني ا�ستكمال
املالحظات التي ارت�أتها اللجنة.

8 .8جلنة اال�ستالم النهائي:

ت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة املحلية جلنة لال�ستالم النهائي ال يقل �أع�ضا�ؤها عن ثالثة �أع�ضاء
من بينهم ع�ضو واحد من �أع�ضاء جلنة اال�ستالم االبتدائي تتنا�سب م�ؤهالتهم مع مو�ضوع املقاولة
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ويجري اال�ستالم النهائي بح�ضور املقاول �أو من ميثله ويدون حم�ضر ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة
و�ساعة اال�ستالم ومكانه ويجري فح�ص املواد والأعمال املنفذة و�أية مالحظات �أو تو�صيات ترى
اللجنة �ضرورة لإدراجها يف اال�ستالم ويتم التوقيع على املح�ضر من قبل �أع�ضاء اللجنة ،وي�سلم
لرئي�س الهيئة املحلية الذي يقوم مبراجعته والت�أ�شري عليه باال�ستالم �أو عدمه.

 9 .9كفالة ال�صيانة:
يلتزم من �أحيل عليه العطاء بعد اال�ستالم االبتدائي بتقدمي كفالة ال�صيانة على �شكل كفالة بنكية
�صادرة من �أحد البنوك املرخ�صة العاملة يف فل�سطني بن�سبة ال تقل عن  %5من القيمة الفعلية
للأعمال املنجزة و�أن تكون هذه الكفالة �صاحلة طيلة فرتة ال�صيانة املحددة يف العقد على �أن ال
تقل عن �سنة واحدة و�أن ال تزيد عن �سنتني.
تعاد كفالة ال�صيانة اىل املقاول بعد �أن يقوم بكافة االلتزامات املرتتبة عليه ،وذلك مبوجب كتاب
خطي من جلنة اال�ستالم النهائي� .أما �إذا �أخل املقاول بتقدمي ال�صيانة املطلوبة فيحق للهيئة
املحلية م�صادرة كفالة ال�صيانة و�إجراء ال�صيانة على ح�ساب املقاول وحتميله فروق الأ�سعار.

�أما التقييم يف مرحلة ما بعد �إنهاء امل�شروع و�إغالقه مالي ًا:
 .1الت�أكد من �أن الهدف الذي �أن�شئ من �أجله امل�شروع قد مت حتقيقه من خالل خمرجات امل�شروع
 .2الت�أكد من وجود خطة ت�شغيلية ت�ضمن ت�شغيال للم�شروع وعمل �صيانة دورية له من �أجل احلفاظ
على دميومة امل�شروع وا�ستمراريته وحتقيق اخلدمة والأهداف املرجوة منه.
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