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دائرة التوجيو الرقابة
ىي إحدى الدوائر المركزية في الو ازرة وتختص بالتوجيو والرقابة عمى الييئات المحمية في المجاالت
اإلدارية والمالية والفنية ،وذلؾ من خالؿ الزيارات التي يقوم بيا طاقم الدائرة عمى

الييئات المحمية ،حيث يتم

من خالؿ ىذه الزيارات التأكد من مطابقة عمميا لألنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة عن الو ازرة.

وحيث أن أحد أىداؼ و ازرة اؿحكم المحمي ىو االرتقاء بعمؿ وأداء الييئات المحمية فإن طواقم الرقابة
المديرية في المحافظة وذلؾ بعد إرساؿ نسخة من

تقدم تقاريرىا إلى مدير عام الدائرة من خالؿ مدير عام

التقرير لمييئة المحمية المعنية حرصاً عمى الشفافية من ناحية والطمب من ىذه الييئات تصويب المخا

لفات

الواردة في التقرير إن وجدت من ناحية أخرى.

أىداف دائرة الرقابة والتوجيو-:

** الرقابة اإلدارية و المالية واليندسية عمى الييئات المحمية.
** المساعدة في إيصاؿ األنظمة والقوانين والتعميمات لمييئات المحمية وطرؽ تطبيقيا ومتابعتيا.
** إطالع اإلدارة العميا في الو ازرة عمى أوضاع الييئات المحمية.

** تصويب أداء الييئات المحمية من خالؿ المساىمة في تبني سياسات واجراءات الو ازرة اليادفة لتحقيؽ

رسالة الو ازرة.
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التوجيه والرقابة على الشؤون اإلدارية
 شؤون الموظفين:
 الموظفون:

يقسم الموظفون الى:

أ .موظفين دائمين  :وىم الذين يعينون في وظائؼ دائمة ذات فئات

تشكيالت الوظائؼ.

ودرجات محددة في جدوؿ

ب .موظفين بعقود :وىم الذين يعينون بوظائؼ غير دائمة بموجب عقود ويقسمون إلى :

 .1موظفين يعينون بعقود شاممة لجميع العالوات في وظائؼ مدرجة في جدوؿ تشكيالت الوظائؼ او
عمى حساب المشاريع ولدييم مؤىالت عممية عالية وخبرات عممية مميزة ،تتطمبيا مصمحة العمؿ في الييئة

المحمية.

 .2موظفين يعينون بعقود وتحدد رواتبيم وفقاً ألحكام نظام موظفي الييئات المحمية عمى حساب

المشاريع أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمؿ بسبب االجازة دون راتب ،وتحتسب رواتبيم وفقاً ألحكام نظام
موظفي الييئات المحمية عمى أن ال تتجاوز المخصصات المرصودة ليذه الغاية أو راتب الموظؼ المنفؾ عن

العمؿ.

 سجل الدوام:

يجب عمى جميع الموظفين التوقيع عمى سجؿ الدوام حين الحضور وحين المغادرة  ،حيث تحدد ساعات

الدوام الرسمي بست ساعات يومياً ولمدة ستة أيام في األسبوع ،وفي جميع األحواؿ يجب

أن ال تزيد ساعات

الدوام الرسمي عن  36ساعة أسبوعياً ،ويجوز تكميؼ الموظؼ بالعمؿ لساعات اضافية تزيد عن ساعات الدوام

الرسمي.

 أذونات المغادرة:
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يجب استعماؿ أذون المغادرة لمعمؿ الرسمي والخاص  ،ويتم احتساب األذونات الخاصة لخصميا من
رصيد اإلجازات.

 اإلجازات:

تكون االجازات المستحقة لمموظؼ عمى النحو التالي:
 .1اإلجازة السنوية :وتكون حسب المادة رقم ( )31من نظام موظفي الييئات المحمية.

المرضي  :وتكون حسب المادة رقم ( )34من نظام موظفي الييئات المحمية.
ة
 .2اإلجازة
 .3اإلجازة الدراسية :وتكون حسب المادة رقم ( )35من نظام موظفي الييئات المحمية.
 .4اإلجازة دون راتب : :وتكون حسب المادة رقم ( )87من قانون الخدمة المدنية.

 .5اجازة األمومة والوالدة :وتكون حسب المادة رقم ( )36من نظام موظفي الييئات المحمية.
 .6اجازة الحج :وتكون حسب المادة رقم ( )37من نظام موظفي الييئات المحمية.
 .7االجازة العارضة :وتكون حسب المادة رقم ( )84من قانون الخدمة المدنية.

 .8إجازة الوفاة ثالثة أيام لألقارب من الدرجة األولى والثانية ويوم واحد لألقارب من الدر
الثالثة.

 ممفات الموظفين :

يجب أن يكون لكؿ موظؼ ممؼ خاص به و يوجد بو جميع مسوغات التوظيؼ.

 انياء خدمات موظف :

تنتيي خدمة الموظؼ في أي من الحاالت التالية:

 .1بموغ السن القانونية النتياء أو إنياء الخدمة.
 .2عدم المياقة الصحية.
 .3االستقالة.

 .4فقد الوظيفة.

 .5اإلحالة عمى التقاعد.
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 .6الحكم عميو بحكم نيائي من محكمة فمسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ او
األمانة.

 .7الوفاة.

 فقدان الموظف وظيفتو :

 .1يفقد الموظؼ وظيفتو إذا تغيب عن عممو دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصمة أو ثالثين

يوماً غير متصمة ،ما لم يقدم عذ اًر مقبوالً.

 .2تحتسب مدة الغياب في ىذه الحالة بدون راتب إذا لم يكن لو إجازات.

تعتبر المدة التي يوفد فييا الموظؼ في بعثة رسمية أو دورة تدريبية كأنيا عمؿ رسمي وبراتب كامؿ وفقاً

ألحكام القواني والموائح الخاصة المنظمة ليا.

 انتياء خدمات موظف :
 .1بموغ السن القانونية النتياء أو إنياء الخدمة.
 .2عدم الميقاة الصحية.
 .3االستقالة.

 .4فقد الوظيفة.

 .5اإلحالة عمى التقاعد.
 .6الحكم عميو بحكم نيائي من محكمة فمسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة.
 .7الوفاة.

 التعيينات:

وتكون حسب المواد رقم ( )13 ،12 ،11حسب نظام موظفي الييئات المحمية.

 العمل اإلضافي :

ويكون ذلؾ بناء عمى المادة رقم ( )9من نظام موظفي الييئات المحمية.

 التقاعد ومكافأة نياية الخدمة :
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كؿ موظؼ خاضع لمتقاعد يستحؽ راتب تقاعدي في نياية الخدمة أما اؿموظؼ غير الخاضغ لمتقاعد
يستحؽ مكافأة نياية الخدمة.

 الرواتب:

 .1حسب الموازنة وبراءة التشكيالت.
 .2تدفع الرواتب عن طريؽ البنؾ.

 .3خصم ما لممجمس من مستحقات عمى الموظفين من رواتبيم.
 .4الراتب األساسي الشيري الذي يستحقو الموظؼ ويتقاضاه مقابؿ قيامو بميام الوظيفة التي
يشغميا ويشمؿ العالوات المستحقة بموجب أحكام نظام موظفي الييئات المحمية.

 العال وات:

أ .يستحؽ موظفي الييئات المحمية العالوات التالية:
 .1عالوة تخصص.
 .2عالوة ادارية.

 .3عالوة طبيعة عمؿ.

 .4عالوة المؤىؿ العممي لمن يحصؿ عمى ماجستير فأعمى.
 .5عالوة عائمية.

 .6عالوة غالء معيشة .
 .7عالوة مخاطرة.

ب .تحدد قيمة ىذه العالوات أو أية عالوات أخرى ونسبتيا بقرار يصدر عن الوزير.
ت .تحجب العالوات اذا انتفت األسباب الموجبة ليا.

 راتب رئيس الييئة ولنائبو:

تحدد رواتب رؤساء الييئات المحمية ومكافات اعضاء المجمس (بدؿ حضور الجمسات) بنظام يصدر

عن مجمس الوزراء بتنسيب من الوزير.

 السمف:
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حسب موافقة الرئيس الييئة المحمية عمى أن تسدد في نياية السنة المالية.
النظام المالي مادة (/24ز).

 االقتطاعات الضريبية :

حسب جداوؿ دائرة ضريبة الدخؿ.

 الصادر والوارد:
ليا.

يجب تسجيؿ الكتب الواردة والكتب الصادرة عمى سجؿ الصادر والوارد الثبات الكتب في حاؿ الرجوع

 الكفاالت العدلية :

عمى جميع أمناء الصناديؽ الفرعية والمركزية والجباه تزويد الييئة المحمية بكفالة ماؿ ية تتناسب مع

حجم المبالغ التي يقبضونيا.

النظام المالي مادة (.)66

 بدل جمسات األعضاء :
حسب تعميمات الوزير.

 جمسات األعضاء:
 الجمسات:

 .1جمسة أسبوعيا عمى األقؿ.
 .2النصاب القانوني لمجمسة ىو حضور أكثرية األعضاء.
 .3يسجؿ م حضر الجمسة عمى سجؿ مثبت األوراؽ.

 .4يسجؿ عمى المحضر تاريخ الجمسة ورقميا والحضور والغياب.
 .5يوقع عمى محضر الجمسة األعضاء الحضور فقط.

قانون الييئات المحمية مادة ()8

 استقالة الرئيس واألعضاء:
7
رام هللا  :ت ، 02-2401092 :فاكس02-2401091:
غزة:ت ، 08-2820273 :فاكس08-2867509 :

العنوان :رام هللا/البالوع ص  .ب731:

Ramallah(Tel. ) 2401092 Fax: 2401091

Gazza :(Tel.) : 08-2820273, Fax: 08-2867509
Address:Ramallah /Al--Balou' P.O.Box : 731

السلطة الوطنية الفلسطينية

Palestinian National Authority

وزارة الحكم المحــلي

Ministry of Local Government

الرقمNo. ..........................……:

التاريخ Date..………………… :

 .1يجوز لرئيس المجمس تقديم استقالتو بكتاب مسبب لممجمس وال تعتبر االستقالة نيائية اال بعد
موافقة المجمس ومصادقة الوزير عمى ذلؾ خالؿ اسبوع من تاريخ قرار المجمس.

 .2يجوز استقالة العضو من عضوية المجمس بكتاب يقدمو لممجمس وال تعتبر االستقالو نيائية اال بعد
موافقة المجمس عمييا وابالغ الوزير بذلؾ خالؿ اسبوع من تاريخ قرار المجمس.

 .3يجوز استقالة اكثرية اعضاء المجمس (نصؼ  )1+دفعو واحدة بكتاب مسبب يقدم الى الرئيس وال
تعتبر االستقالو نافذه اال بعد مصادقة الوزير خالؿ اسبوع من تاريخ تقديميا.

 .4تعتبر االستقالة مؽبولة حكما اذا لم يرد الوزير عمييا خالؿ المدد المقرره في الفقرات المذكوره اعاله .
 فقدان العضوية:

يعتبر الرئيس أو العضو فاقدا لعضويتو من المجمس في الحاالت التالية :

 .1إذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبمو المجمس.
 .2إذا عمؿ في قضية ضد ا لمجمس بصفتو محاميا او خبي ار او وكيال او تممؾ حقا من المجمس مستغال
بذلؾ عضويتو لمنفعتو او بالواسطة.

 .3اذا عقد اتفاقا مع المجمس او اصبح ذا منفعة ىو او من ينوب عنو من اقاربو من الدرجة االولى في
اي اتفاؽ تم مع المجمس ويستثنى من ذلؾ العقود والفوائد الناجمة عن كون

ه عضوا في شركة

مساىمة عمومية بشرط ان ال يكون مدي ار ليا او عضوا في مجمس ادارتيا او موظفا فييا او وكيال
عنيا.

 .4اذا فقد ايا من المؤىالت التي يجب توافرىا بمقتضى احكام قانون الييئات المحمية واحكام قانون
االنتخابات واالنظمة الصادرة بمقتضى تمؾ االحكام.

 .5اذا قام باي عمؿ او ترؾ خالفا لمصالحيات او المسؤوليات والواجبات المنصوص عمييا في قانون
الييئات المحمية.

قانون الييئات المحمية مادة ()13

 السجالت التي يجب توفرىا في الييئة المحمية:
سجؿ الصندوؽ

سجؿ الجمسات
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أستاذ الواردات والمصروفات

سجؿ جمود اإليصاالت

سندات القبض واإلرساليات

وصوالت الصندوؽ

سجؿ المكمفين بالضريبة والمسقفات

سجؿ المكمفين بضريبة األمالؾ

سجؿ األثاث والممتمكات

سجؿ المستودع

سجؿ بأصحاب المين والحرؼ

سجؿ التحققات

النظام المالي مادة ()90

اإلطالع عمى سجؿ التحققات (المشتركين) الستيضاح احتساب الرسوم وأخذ عينات لمتأكد من صحة العمؿ
بيذا السجؿ.

دوائر العمل الفنية :
 قسم الكيرباء

 .1االشتراكات فاز و 3فاز.

 .2االشتراكات داخؿ حدود البمدية.
 .3االشتراكات خارج حدود البمدية.

 .4براءة الذمة من أقسام البمدية لممشترؾ الجديد.
 .5رخصة البناء.

 .6نسبة الفاقد ومعرفة أسبابو.
 .7كيفية التعامؿ مع السرقات والعدادات المتوقفة.

 قسم المياه

 .1االشتراكات داخؿ حدود البمدية.
 .2االشتراكات خارج حدود البمدية.

 .3براءة الذمة من أقسام البمدية لممشترؾ الجديد.
 .4رخصة البناء.

 .5نسبة الفاقد ومعرفة أسبابو.

 .6كيفية التعامؿ مع السرقات والعدادات المتوقفة.
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 قسم الصحة
 .1رسوم النفايات.
 .2فصؿ رسوم النفايات عن الكيرباء والمياه.
 .3رسوم المجاري.

 أمالك الييئة المحمية :

 .1كيفية التأجير.
 .2مدة التأجير.

 .3تسجؿ أمالؾ الييئة المحمية غير المنقولة باسم الييئة المحمي.
 .4ال تباع وال تستبدؿ وال ترىن وال تؤجر مدة تزيد عن  3سنوات إال بقرار من المجمس ومصادقة الوزير.
قانون الييئات المحمية مادة ()20

 المستودع:

 .1سجؿ لممستودع يحتوي عمى جميع األصناؼ الموجودة في المستودع.
 .2سندات اإلدخاؿ واإلخراج.

 .3كفالة عدلية ألمين المستودع أو من يتطمب عممو بالمستودع.
 .4جياز إنذار.

 .5جواز إطفاء.
 .6جرد نصؼ سنوي لممستودع.
 .7تبويب األصناؼ.

 .8لجنة استالم لممشتريات.
 .9لجنة إتالؼ.

 .10عمؿ جرد فجائي من حين آلخر.
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 .11وضع السعر عمى كؿ وحدة وذلؾ لتقييم الموجودات في حاؿ استخدام االستحؽ

اؽ المعدؿ او

الكامؿ في المحاسبة.

 قسم الحركة:

 .1التأكد من قانونية السيارات من ناحية الترخيص والتأمين.
 .2التأكد من رخصة السائؽ.
 .3التأكد من سجؿ الحركة.

 .4فحص كمية المحروقات بالنسبة لممسافة المحروقة.
 الديون:
 .1فحص الديون التي عمى الييئة المحمية.
 .2فحص الديون التي لمييئة المحمية.

 .3فحص الديون عمى أعضاء الييئة الم حمية وموظفييا.
 آلية الجباية:
 .1اإلجراءات التشجيعية.

 .2اإلجراءات بحؽ المتخمفين عن الدفع.
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التوجيه والرقابة على األمور املالية
 الموازنة:

 .1عمى الييئة المحمية تقديم موازنة تقديرية لسنة مالية قادمة تحتوي عمى اإليرادات والمصروفات المتوقعة
خالؿ السنة القادمة مرفقة بجدوؿ براءة التشكيالت.

 .2يجب أن ال يتجاوز النفقات المقدار المقرر والذي خصص في موازنة السنة السابقة والالحقة قبؿ
ؽ على الموازنة من قبؿ الوزير.
المصاد ة

 .3يجب أن ال تتجاوز النفقات ألي مادة ما خصص ليا بالموازنة المصادقة.

 .4يجوز نقؿ المخصصات من فصؿ إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجمس ومصادقة الوزير .
قانون الييئات المحمية مادة ()31
 .5يقدم المجمس الموازنة بعد إقرارىا إلى الوزير قبؿ الشير األوؿ من بداية السنة المالية المتعمقة بيا.

النظام المالي مادة ()6

 اإليرادات:

يجب تسمسؿ اإليرادات كالتاؿي:

سند قبض إرسالية أو وصؿ صندوؽ أو بنؾ.

 سند القبض:

يجب أن تكون سندات القبض مرقمة تسمسميا وعمى نسختين وتشمؿ عمى البيانات التالية:
 .1اسم الدافع.

 .2المبمغ باألرقام والحروؼ.
 .3وصؼ المقبوض.
 .4تاريخ االستالم.
 .5توقيع الجابي.

النظام المالي مادة ()78
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 دراسة الموازنة:

 .1ىؿ تم إعداد الموازنة ومناقشتيا مع المديرية والمصادقة عمييا.
 .2دراسة الموازنة مع التقرير الفعمي والتعرؼ عمى التجاوزات.
 .3ىؿ تم عمؿ تعديالت عمى البنود التي تم تجاوزىا.
 .4التعرؼ عمى نسبة التنفيذ.

 .5عمؿ تقارير مالية ربع سنوية.

 قبول الشيكات:

 .1يجب أن يكون الشيؾ موضحا عميو اسم الييئة المحمية.
 .2عدم قبوؿ الشيكات المجيرة وانما من صاحب العالقة مباشرة.

 .3إعط اء األشخاص الذين يسددون بشيكات مؤجمة سندات استالم بيا وال تحسم من حساباتيم إال بعد
تحصيميا.

 .4إيداع جميع الشيكات المؤجمة في حسابات الييئة في البنوؾ برسم التحصيؿ.
النظام المالي مادة ()69

 النقد في الصندوق:

عدم إ بقاء أية مبالغ في صندوؽ الييئة المحمية إال في الحاالت الضرورية وايداعيا في البنؾ مع جواز

االحتفاظ بمبمغ  500شيكؿ مع م راعاة أخذ مصادفة الوزير عمى ذلؾ.

النظام المالي مادة ()60

 اإلرساليات

 .1عبارة عن جدوؿ يفرغ عميو سندات القبض لتسمم المبالغ إلى أمين الصندوؽ.
 .2تعد اإلرسالية من قبؿ الجابي.

 .3تدؽؽ اإلرسالية من قبؿ شخص آخر و عادة يكون المحاسب.
 .4تسميم األمواؿ إلى أمين الصندوؽ عن طريؽ وصؿ الصندوؽ.

النظام المالي مادة ()68
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 وصل الصندوق

ىو الوصؿ الذي يتم من خاللو تسميم األمواؿ من الجباة إلى أمين اؿصندوؽ ويكون عمى ثالث نسخ وىي:
 .1نسخة لمجابي.

 .2نسخة ترفؽ مع اإلرسالية.
 .3نسخة تبقى في الدفتر.

 دفتر الصندوق:

وىو دفتر اليومية العام ويجب أن يكون مرقما تسمسمياً ويسجؿ في ه جميع الحركات المحاسبية اليومية

من إيرادات ومصروفات.

تكون ميمة التسجيؿ فيو من ميام أمين الصندوؽ في البمديات التي يوجد بيا موظؼ أمين الصندوؽ

ومن قبؿ المحاسب في الييئات المحمية ال يوجد بيا موظؼ أمين الصندوؽ.

 أستاذ اإليرادات:

 .1سجؿ يجب أن يكون مرقماً وخاص بإيرادات الييئة المحمية.

 .2يكون مخصص لكؿ بند من اإليرادات صفحة ويسجؿ عمييا اإليراد الشيري والمجموع الكمي لألشير.
 .3يكون مرقوم عمى الصفحة المبمغ المخصص في الموازنة.

 أستاذ المصروفات :

 .1سجؿ يجب أن يكون مرقماً وخاص بمصروفات الييئة المحمية.

 .2يكون مخصص لكؿ بند من المصروفات صفحة ويسجؿ عمييا المصروؼ الشيري والمجموع الكمي
لألشير.

 .3يكون مرقوم عمى الصفحة المبمغ المخصص في الموازنة.

14
رام هللا  :ت ، 02-2401092 :فاكس02-2401091:
غزة:ت ، 08-2820273 :فاكس08-2867509 :

العنوان :رام هللا/البالوع ص  .ب731:

Ramallah(Tel. ) 2401092 Fax: 2401091

Gazza :(Tel.) : 08-2820273, Fax: 08-2867509
Address:Ramallah /Al--Balou' P.O.Box : 731

السلطة الوطنية الفلسطينية

Palestinian National Authority

وزارة الحكم المحــلي

Ministry of Local Government

الرقمNo. ..........................……:

التاريخ Date..………………… :

 األرصدة:

 .1اإلطالع عمى األرصدة النقدية الدفترية ومطابقتيا مع الرصيد النقدي الفعمي.
 .2اإلطالع عمى األرصدة البنكية الدفترية ومقارنتيا مع ؾشوفات البنؾ.
 .3اإلطالع عمى التسويات البنكية.

 المصروفات:

ال يجوز صرؼ أي مبمغ إال عن طريؽ تحرير سند صرؼ مرفؽ معو جميع المعززات لمصرؼ ويشمؿ سند

الصرؼ عمى اإليضاحات التالية:
 – 1اسم المستفيد.
 – 2نوع العممة.

 - 3سعر التبديؿ.
 - 4وصؼ النفقة كامالً.

 – 5إثبات البند في الموازنة.

 - 6المبمغ باألرقام والحروؼ.

 - 7رقم الشيؾ والبنؾ المسحوب عميو وتاريخ استحقاؽه.
الي :
ال يكون م ستند الصرؼ قابالً لمصرؼ ما لم يحمؿ التواقيع الت ة

النظام المالي مادة ( )29ومادة ()49

 - 1المحاسب الذي أعد النفقة.
 - 2رئيس الييئة المحمية.
 – 3أمين الصندوؽ.
 – 4المستمم.

النظام المالي مادة ()30
ال يجوز صرؼ أي نفقة ما لم تكن ضمن بنود الموازنة المصادؽ عمييا أو ضمن التعديالت.

النظام المالي مادة ()16
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إعادة المقبوضات المحصمة بأخطاء.
في حال صرف أو إعادة إيرادات محصمة بالخطأ يجب توفر ما يمي :
 .1إرفاؽ المستند المحصؿ بو المبمغ أو رقمو مع سند الصرؼ.
 .2إقرار من الموظؼ المختص ويحدد بو سبب الخطأ.

 .3إقرار من صاحب الحؽ بالمطالبة باسترجاع ما سبؽ أن دفعو.

النظام المالي مادة ()55

التأكد من عدم تكرار صرف أية فاتورة وذلك يتم عن طريق ما يلي:
 .1يكون الصرؼ عمى أساس الفاتورة األصمية.
 .2ختم الفاتورة بختم مدفوع.
ي.
 .3فاتورة ضريبة

النظام المالي مادة ()31

 .4ال يجوز صرؼ أي نفقة تزيد عن ( )50دينار أو ما يعادليا نقدا وانما تصرؼ بموجب شيؾ.

النظام المالي مادة ()32

 .5عدم الصرؼ عمى المكشوؼ.
 .6ال يجوز الصرؼ من حسابات الو يئة المحمية بالبنوؾ عمى المكشوؼ.

النظام المالي مادة ()44

 .7ترقيم جميع سندات الصرؼ بأرقام متسمسمة شيرية خاصة بكؿ شير عمى حدة.
النظام المالي مادة ()45

 .10ال تصرؼ المبالغ إال لألشخاص الواردة أسماؤىم في سندات الصرؼ والمتواؼ
المرفقة مع سند الصرؼ.

ؽ مع المستندات
ة

النظام المالي مادة ()46

 .11ضرورة عدم صرؼ أي نفقة تزيد عن ( )500شيكؿ أو ما يعادليا ألي مستفيد إال إذا أحضر براءة

ذمة من الييئة المحمية ذاتيا.

النظام المالي مادة ()53
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 العطاءات ( نظام توريد المواد وتنفيذ األعمال في الييئات المحمية لسنة ) 1999
ال يجوز لممجمس أن يعلن عن رغبتو في االرتباط عمى توريد الموارد أو تنفيذ األعماؿ إال إذا كان رصيد البند
مادة ()4

المالي المعتمد بالموازنة يسم ح بالصرؼ.
 اإلعالن:

يجري اإلعالن عن الرغبة في توريد المواد أو تنفيذ األعماؿ في الصحؼ اليومية األوسع انتشا اًر.

مادة ()6

 صندوق العطاءات:

يخصص في كؿ ىيئة صندوؽ مناسب لمعطاءات ويجب أن يكون لو قفالن لكؿ منيا مفتاحان يحفظ احداىما
لدى رئيس الييئة المحمية ويحفظ الثاني لدى أي موظؼ يعتمده المجمس ويودع المفتاحان االحتياطيان في

خزينة الو ازرة.

مادة ()7

 لجنة فتح العطاءات:

تشكؿ بقرار من المجمس لجنة خاصة لفتح مظاريؼ العطاءات من بين موظفي الييئة المحمية ويكون أعضاؤىا

ذوي كفاءه وخبرة وال يقؿ عددىم عن ثالثة من بينيم محاسب الييئة.

مادة ()8
 الحضور:

لموزير أن يوعز ألي من موظفي الو ازرة من ذوي الخبرة والكفاءة حضور فتح العطاء .
مادة ()10

 إشعار الوزارة:

يجب عمى رئيس الييئة المحمية أن يبمغ الو ازرة إشعا اًر خطياً بالنتيجة التي توصمت إلييا لجنة البت وذالؾ

خالؿ األربع والعشرين الساعة التي تمي صدور قرار لجنة البت.

مادة ()12
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 إجراءات تقديم العطاءات :
تقديم العطاءات لممجمس في الزمان والمكان المحددين في اإلعالن ويجب أن يتم مؿء استمارة العطاء بخط
ه وختمه وتوقيعه عمى مستندات
واضح ومقروء وأن يحمؿ اسم مقدم العطاء وعنوانو ورقمو الضريبي ورقم ىاتؼ

العطاء وال يجوز استخدام الحبر األحمر في مؿء العطاء.

مادة ()14
يجب كتابة السعر المحدد لكؿ وحدة من الوحدات التي يتضمنيا العطاء والمبمغ اإلجمالي لعدد الوحدات وفي
مادة ()15

حالة الخطأ يكون سعر الوحدة ىو المرجع.

المجمس ليس ممزم بإحاةؿ تنفيذ المناقصة عمى المقاوؿ األقؿ سع ار وفي ىذه الحالة يجب ان يكون رفض
مسبب وأن تدون األسباب في محضر لجنة البت.
المجمس
اً

مادة ()17

 تجزئة العطاء:
يجوز لمجنة تجزئة بنود العطاء كما يجوز ليا إحالة تنفيذ البند أو البنود األخرى ألي من المقاولين

المشاركين في المناقصة.

مادة ()19

 التأمينات:

بنكي أو كفالة بنكية سارية لمدة ثالثة أشير عمى األقؿ بقيمة
اً
عمى المقاوؿ أن يرفؽ بعطائو صؾ اً

النسبة المئوية التي يحددىا المجمس في إعالن المناقصة.

مادة ()20

 لجنة االستالم االبتدائي :تشكؿ بقرار من رئيس المجمس لجنة لالستالم االبتدائي ال يقؿ أعضاؤىا عن
ثالثة تتناسب مؤىالتيم مع موضوع المقاولة وذ لؾ الستالم المواد أو األعماؿ استالماً ابتدائياً وذلؾ
بمجرد إشعار المقاوؿ لمييئة المحمية بانتيائو من التوريد أو التنفيذ ويجرى االستالم بحضور

المقاولة

ويدون محضر بأسماء أعضاء المجنة وساعة االستالم ومكانو ويجرى فحص المواد وألعماؿ المنفذة
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وتدون مالحظات المجنة في المحضر بإتمام االستالم أو عدم ه ويتم التوقيع عمى المحضر من قبؿ
أعضاء المجنة ،ويسمم لرئيس الييئة المحمية الذي يقوم بمراجعتو والتأشير عميو باالستالم أو عدمو.
مادة ()24

 لجنة االستالم النيائي:
تشكؿ بقرار من رئيس المجمس لجنة لالستالم النيائي ال يقؿ أعضاؤىا عن

 3من بينيم عضو واحد من

االبتدائي تتناسب مؤىالتيم مع موضوع المقاولة ويجري االستالم النيائي بحضور
اً
أعضاء لجنة االستالم اً
المقاوؿ أو من يمثمو ويدون محضر بأسماء أعضا

ء المجنة وساعة االستالم ومكانو ويجر ي فحص المواد

وا ألعماؿ المنفذة وتدون مالحظات أو توصيات يرى المجنة ضرورة لتدوينيا ويتم التوقيع عمى المحضر من
قبؿ أعضاء المجنة ،ويسمم لرئيس الييئة المحمية الذي يقوم بمراجعتو والتأشير عميو باالستالم أو عدمو.

مادة ()26

 االستقطاع الضريبي

ال تجري تسوية الحسابات لممقاوؿ بعد إتمام االستالم النيائي إال بعد التأكد من خضم المستحقات الضريبية
عن كامؿ قيمة المناقصة وبعد تقديم المقاوؿ لممجمس شيادة ضريبية رسمية تفيد إعفائو من سداد الضريبة.
مادة ()29

من ( 1000شيقؿ إلى  10000شيقؿ) يكون عن طريؽ استدراج العروض.

أكثر من ( )10000شيقؿ يكون عن طريؽ عطاء في الجريدة.

تعميمات وزير الحكم المحمي
 فاتورة المقاصة:

فاتورة ضريبية يجب عمى المقاوؿ إحضارىا من الجانب ا آلخر إذا قام بالشراء من الجانب اآلخر وعميو تقديم
ىذه الفاتورة إلى دائرة ضريبة القيمة المضافة خالؿ ( 45يوما) من تاريخيا.

تعميمات وزارة المالية
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التوجيه والرقابة الفنية واهلندسية
تتفاوت الهٌئات المحلٌة من حٌث قدراتها الفنٌة على إدارة مواردها على الوجه الصحً ح وذلك
تبعا ً لقدرة الكادر التقنً المؤهل لدٌها .وهذا بدوره ٌرتبط عموما ً بالمعطٌات التالٌة-:
أ  -عمر البلدٌة

ج -تصنٌف البلدٌة

ب -عدد السكان

حٌث ٌالحظ أن البلدٌات المستحدثة هً اقل خبرة من البلدٌات القدٌمة فئة (أ،ب) من حٌث قدرة كوادرها
الفنٌة وهذا لٌس صحٌحا ً بالمطلق حٌث ٌمكن أن تكون النظرٌة معكوسة.
اوت من بلدٌة ألخرى وال ٌوجد مرجعٌة موحده لنمط
تف
ومن هذه الرؤٌا فان نمط التدقٌق الفنً ي
التدقٌق ،ولكن ٌتوجب التدقٌق فً األمور المشتركة لكافة البلدٌات ومراجعة النواقص لوضع التوصٌات
المالئمة ،وتكون األقسام الهند سٌة فً بلدٌة نموذجٌة على النحو التالً-:
 - 1قسم الدراسات والتخطٌط.
 - 2قسم األشغال والمشارٌع.
 - 3قسم المساحة
 - 4قسم التنظٌم والبناء.
 - 5قسم ال .GIS
 - 6قسم المٌكانٌكا والحركة.
 - 7قسم الكهرباء.
 - 8قسم المٌاه.
وٌالحظ انه فً بعض األحٌان ٌوجد تداخل بٌن عمل األقسام حٌث أنه على سبٌل المثال فان قسم
المساحة ٌساعد قسم الدراسات والتخطٌط وقسم التنظٌم واألشغال ولكن ٌفترض ان ٌكون الضابط لهذه
العالقات هو رأس الهرم الهندسً أال وهو مهندس البلدٌة الرئٌسً بالتنسٌق مع المجلس البلدي لوضع
معاٌٌر العمل بٌن األقسام.
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 التدقيق عمى قسم الدراسات والتخط يط-:

 .1يفترض القيام باألعمال التالية-:

أ .عمؿ الدراسات لكافة المشاريع اإلنشائية من أبنية وطرؽ واعادة توزيع استعماالت األراضي بيدؼ
تنشيط التجارة واالقتصاد في األحياء المقترحة.

ب .دراسة طمبات المواطنين والشكاوي وعمؿ الدراسات الالزمة لحؿ المشاكؿ.
ت .عمؿ الدراسات الم تعمقة بالتكمفة التقريبية لممشاريع.

ث .القدرة عمى إعداد دراسات مقترحة لممشاريع من أجؿ جمب الدعم المناسب من المانحين.

ج .مواكبة المشاريع قيد التنفيذ من النواحي اإلدارية والمالية وعمؿ المخططات الفورية وايجاد حموؿ سريعة
لممشاريع التي يتم عمؿ تعديالت عمييا والكمفة الناتجة عن ذلؾ.

و يتطمب أن يكون في ىذا القسم ميندسين مدني ومعماري ذوي خبرة ورساماً ويستعان حسب الطمب

بميندسين من أقسام الكيرباء والميكانيؾا.
 2األشغال والمشاريع:

ىذا القسم ىو جية تنفيذية واشرافية لممشاريع المعدة من قسم الدراسات والتخطيط ويقع عمى عاتقو تنفيذ

بناء عمى
المشاريع بموارد بشرية من الموظفين أو المتابعة واإلشراؼ عمى مشاريع ينفذىا المقاولون الخارجيون ً
تعاقد مع البمدية وىذا الشؽ بالذات يستوجب مزيداً من التدقيؽ من قبؿ موظفي و ازرة الحكم المحمي ويكون

التدقيؽ عمى وجيين:

أ .آلية ترسية العطاء ومدى مطابقتيا لمشروط الواردة في دفتر العطاء واإلعالن في الصحؼ .
ب .مدى التزام المقاوؿ بالمواصفات الفنية في العطاء من حيث الجودة والفحوصات وأذونات الصب الخطية
من البمدية ومن ناحية أخرى مقارنة الكميات المنفذة فعالً مع الكميات الواردة في دفتر العطاء ومراجعة

المبر ارت لزيادة الكميات في بعض البنود والتحقؽ الفعمي من ذلؾ إضافة لمراجعة المطالبات المقدمة
من المقاوؿ واجراءات اعتمادىا فنياً ومالياً.
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 .3قسم المساحة:
دور قسم المساحة جوىري وأساسي لدى إعداد الدراسات لممشاريع حيث أنو يعطي دراسة فنية عن

القطع والرزم والمناسيب حسب الكميات وىذا بدوره يزود قسم الدراسات بمعطيات أساسية لدى إعداد المشاريع
كذلؾ يقوم ىذا القسم بدعم قسم التنظيم والبناء في تحديد مواقع األبنية المقترحة من حيث التزام المواطنين

بالبناء حسب الوضعية والمساحة المرخصة لو.
أما آلية التدقيؽ عمى ىذا القسم

فتتمخص بمدى تعاطي األقسام المرتبطة بقسم المساحة لدى إعداد

الدراسات وكثرة بيانات التغيير في المشاريع المنفذة وخالؼ ذلؾ من األمور الفنية التي تسيم إيجاباً أو سمباً في
تقييم ىذا القسم والحد األدنى لعدد موظفي ىذا القسم ىو مساح واحد.

 .4قسم التنظيم والبناء:

يعتبر ىذا القسم من أىم األقسام التي تشكؿ مورداً مالياً لمبمديات بؿ يمكن القوؿ أنو القسم اليندسي

الوحيد القابض ،وتندرج تحت ىذا القسم شعباً عديدة كالمساحة والمراقبة الميدانية والمحاسبة ويمكن تمخيص
اإلجراءات النظامية المفترضة عمى النحو التالي:

أ .استالم طلبات الترخيص من المواطنين بواسطة موظؼ ذو خبرة.
ب .إصدار مخطط موقع وترسيم من البمدية (ميندس أو رسام ) مع تزويد المواطن بكافة الطمبات ودفعة
واحدة مثؿ:

 .1تزويد البمدية بمخطط مساحة وفؽ الترسيم الصادر لو.

 .2إثباتات الممكية.

 .3وصؿ دفع لصندوؽ البمدية برسوم الدراسة.
 .4براءة ذمة مالية من دوائر البمدية.

 .5كافة المعمومات التنظيمية من االرتدادات وعدد الطوابؽ واستعماالتيا.
ج .استالم المخططات اإلنشائية مصدقة من نقابة الميندسين إلى ميندس التنظيم مباشرة لتدقيؽ انسجام
تمؾ المخططات مع المتطمبات الواردة في الفقرة (ب) وفي حاؿ استالميا واعتمادىا يفترض أن تمرر
المعاممة بشكؿ آلي لمجنة الفنية وىي عبارة عن ميندس التنظيم وميندسين إضافيين كحد أدنى من ذات
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القسم أو أقسام أخرى يقررىا المجمس البمدي وتقوم ىذه المجنة برفع توصياتيا الواضحة إلى المجنة المحؿ ية
لمتنظيم والبناء.

د .تدرس المجنة المحمية لمتنظيم والبناء معاممة الترخيص مع مطالعات المجنة الفنية وتتخذ اإلجراء
المناسب ويكون قرار المجنة المحمية عمى النحو التالي-:

 .1الموافقة.

 .2الموافقة المشروطة.

 .3تأجيؿ مؤقت لمطمب.
 .4رفض الترخيص.

وفي ح اؿ تأجيؿ الطمب أو رفض الترخيص فإنو واستناداً إلى المادة رقم

( )36فقرة ( )1من

القانون رقم ( )79لسنة ( 1966نظام األبنية الفمسطيني ) تطبؽ كافة اإلجراءات المتخذة لترخيص األبنية
عمى مخططات تقسيم األرض من إفراز أو دمج واعادة إفراز.

ىػ .تتم مراقبة األبنية المرخصة لمتأكد من التزاميا بشروط الترخيص من قسم التنظيم وفي حاؿ مخالفة

البناء لمشروط التنظيمية الصادرة لو أو القيام بالبناء بدون ترخيص يتم رصد المخالفة فو اًر واصدار إخطار

خطي بوقؼ البناء من مراقب األبنية أو أي شخص مخوؿ بذلؾ ويعرض األمر عمى رئيس المجنة المحمية

التخ اذ القرار المناسب والعاجؿ ويمكن االستعانة بالشرطة في حاؿ تطمب األمر ذلؾ  .ويتم عرض المخالفة
عمى المجنة المحمية في أقرب جمسة التخاذ القرار المناسب.

تتمخص الرقابة عمى ىذا القسم عمى النحو التالي:

 .1اختيار العينة عمى أساس تغطية األبنية المقترحة والقائمة و اإلفراز وخالفو.
 .2التأكد من أن الدراسة وفؽ المخطط الييكمي أو التفصيمي المصدؽ ليذه المنطقة.
 .3التأكد من التسمسؿ الواجب المرور بو حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.

 .4في حاؿ وجود خمؿ في التعاطي مع معاممة بناء عمى منطقة التنظيم المصدقة التي تقع بيا المعاممة
واعتماد توجو من المجنة المحمية فيتوجب التأكد من طمبات أخرى في نفس الموقع مدار البحث من
حيث اعتماد نفس التوجو ليذه المعامالت.

 .5التأكد من اتخاذ نفس المعايير حتى لو كانت غير نظامية عمى كافة المعامالت.
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 .6رصد أي مالحظات وتدوينيا واذا اقتضى األمر تصوير الوثائؽ التي تدعم تقرير ؿ جنة الكشؼ وفؽ
تفاىم معد مسبقاً مع البمدية.

 .5قسم :GIS

يمكن وصؼ ىذا القسم بأنو عماد الدراسات اإلحصائية والتخطيطية المحوسبة ويعرؼ أيضاً بنظام

الخرائط المحوسبة ومن ميام ىذا القسم-:

- 1عمؿ كافة الدراسات السكانية والكثافات لحدود البمدية.
- 2معالجة االختناقات المرورية.

- 3التوزيع العممي لحاويات القمامة وأعمدة الكيرباء والمحوالت وأنابيب المياه وخالفو تبعاً لمكثافة
السكانية والنشاطات العمرانية في حدود البمدية.

ويعتبر ىذا القسم ىو القسم المستقبمي الذي ال يمكن االستغناء عنو إطالقا حيث أنو يزود كافة األقسام

اليندسي بأي معمومات إحصائية بيدؼ إعداد الدراسات المالئمة ويرأس ىذا القسم ميندس مدني أو معماري
ة
ذو خبرة في ىذا المجاؿ إضافة لمدخمي بيانات وباحثين ميدانيين.

 .6قسم الميكانيكا والحركة:

وىو المسؤوؿ عن الصيانة لمعدات البمدية وكافة الحركات آلليات البمدية ويكون مسؤ وؿ ىذا القسم ميندس

ميكانيكي والتدقيؽ عمى عمؿ ىذا القسم يتمخص في:

 .1الكشؼ عمى السيارات الموجودة في الميدان وأسباب خروجيا حيث يفترض أن تتم حركة أي
بناء عمى طمب من أحد األقسام.
سيارة ً
 .2تسجيؿ قراءة عدادات السيارات بشكؿ يومي.
 .3كشؼ باستيالؾ الوقود لكؿ آلية.

 .4تقدير االستيالؾ ارتباطاً بالميمة.

 .5مراجعة موجودات ىذا القسم حسب القيود المسجمة لديو مع المستودعات الخاصة بالقسم أو
المركزية الخاصة بالبمدية.
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 .7قسم الكيرباء:

يرأس ىذا القسم ميندس كيربائي كحد أدنى مع فنيين وينفذ ىذا القسم كافة أعماؿ الصيانة الدورية

والطارئة لمشبكة ويكون التدقيؽ عميو مقتص اًر عمى المستودعات وبيانات الصيانة الواردة من الميدان ومطابقتيا.

 .8قسم المياه :

وىو قسم اختياري يدمج أحياناً مع قسم الميكانيؾ ا والحركة ويعنى بتخطيط وصيانة شبكات المياه وتحديد

احتياجات األحياء والرقابة عمى ىذا القسم كسابقو قسم الكيرباء.

أ .الموجودات:

مالحظات عامة حول التدقيق الفني

 .1مراجعة سندات الصرؼ الصادرة لموردين مع الموجودات الفعمية في المخازن .
 .2حصر المواد المستيمكة وعمؿ محضر إتالؼ رسمي لممواد المستيمكة .

 .3مراجعة التقارير الميدانية لفرؽ العمؿ ومقارنة كشوفات الصيانة بالمصروفات من المستودعات
المركزية حسب التواريخ .

 .4التأكد من واقعية استيالؾ الوقود واآلليات واذا اقتضى األمر يستأنس برأي خبراء في ىذا المجاؿ .

ب .الجباية وتحصيل الرسوم:

 .1نسبة اإلعفاءات من رسوم الترخيص أو الخدمات األخرى واألسباب التي أدت ليذا اإلعفاء.
 .2طرؽ تحصيؿ الرسوم وتوقيتيا حيث يفترض أن تحصؿ كامؿ الرسوم قبؿ الخدمة.
 .3التحقؽ من عدم تسمم تراخيص البناء ألصحابيا قبؿ دفع كامؿ الرسوم.
 .4حصر الديون عمى المواطنين في كافة قطاعات الخدمات.
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