وزارة احلكم املحلي

دليل اجراءات توجيهي

للرقابة الداخلية
في هيئات الحكم المحلي

2014

تم إعداد وطباعة هذه الوثيقة بدعم من الشعب األمرييك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ) USAID
ضمن برنامج الحكم املحيل والبنية التحتية  LGIاملنفذ من قبل مؤسسة مجتمعات عاملية
( CHFالدولية سابقا).
هذه املادة ال تعرب عن وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة األمريكية أو مؤسسة مجتمعات عاملية.

كلمة الوزير
حدد قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة  1997مسؤولية وزارة الحكم املحيل يف رسم السياسة العامة التي
تضبط عمل الهيئات املحلية ،وأعطى لها حق الرقابة املالية واإلدارية والقانونية ،واتخاذ اإلجراءات الخاصة
بتشكيل هذه املجالس ،كام وبينت الفقرة الثالثة من نفس القانون بأن مسؤولية الوزارة تتمثل أيضاً يف “
وضع أية أنظمة او لوائح الزمة من أجل تنفيذ املجالس املحلية لواجباتها املنصوص عليها مبقتىض أحكام
القانون”.
إن قيام الوزارة بإعداد هذا الدليل ،يعكس وعرب خطوات متتابعة ،جهودها يف توفري البيئة املناسبة لتحقيق
املزيد من اإلجراءات بإتجاه الالمركزية املدروسة ،وقد كان من بني ما أنجزته يف هذا اإلتجاه تطويرها لنامذج
هيكليات معيارية لهيئات الحكم املحيل تتناسب وتتناسق مع أحجام ومسؤوليات تلك الهيئات  ،حيث
تضمنت تلك الهيكليات وحدات الرقابة الداخلية ،تكون مرجعيتها مجلس الهيئة ،متاشياً مع مبدأ الشفافية
واملساءلة ،ومبا يسهم يف ضبط جميع العمليات داخل هيئة الحكم املحيل ،وإطالع مجلسها أوالً بأول عىل
مجريات األمور ،فضالً عن توفري املساحة الكافية لتقديم املشورة املناسبة لرئيس ومجلس الهيئة.
وإنطالقاً من ذلك كله ،إرتأت الوزارة وانسجاماً مع رسالتها يف تسهيل وتوحيد اإلجراءات لدى الهيئات
املحلية الساعية لتطوير الرقابة الداخلية لديها ،أن توفر لهم دليالً توجيهيا تستعني به وتستند اليه يف
أعامل الرقابة الداخلية املالية واإلدارية والفنية لديها ،ويأيت ذلك كلبنة أساسية تضاف اىل الجهود املبذولة
واملستمرة من قبل وزارة الحكم املحيل ورشكائها يف القطاع لإلرتقاء مبستوى العمل النموذجي يف هيئاتنا
املحلية نحو بناء وتطوير مؤسسات دولتنا ،وضامن حصول املواطن عىل مستوى أفضل من الخدمات.
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.1

مقدمة:

أوضحت إسرتاتيجية قطاع الحكم املحيل واإلداري لألعوام  ،2013 – 2011وكذلك الحال اإلطار االسرتاتيجي لوزارة الحكم
املحيل للسنوات  2010-2014ان من ضمن األهداف االسرتاتيجية املتوافق عليها ما ييل:
•التدرج املدروس نحو اللمركزية،
•تعزيز وتحفيز الرشاكة بني القطاعني الخاص والعام ومؤسسات املجتمع املدين من أجل إحداث تنمية محلية.
وقد جاءت ورقة السياسات الصادرة عن وزارة الحكم املحيل يف متوز من العام  2011بعنوان “تطوير آليات التوجيه والرقابة
عىل أعامل الهيئات املحلية»  ،لتؤكد عىل أن الرقابة هي اجراءات للتحقق فيام اذا كانت كافة أنشطة الهيئات املحلية ( ماليا
واداريا وقانونيا وفنيا) يف الهيئات املحلية تسري وفقا للقوانني واألنظمة ،كام وأشارت ورقة السياسات هذه عىل أن أعامل
الرقابة نوعان :رقابة من داخل الهيئة املحلية ورقابة من خارجها .وعرفت الرقابة الداخلية عىل أنها الرقابة التي تقوم بها
الهيئة املحلية عىل كافة أعاملها وأنشطتها من خالل ( وحدة أو مراقب ) يرتبط تنظيميا وبشكل مبارش مبجلس تلك الهيئة
املحلية ،بهدف التأكد من سالمة اإلجراءات املتبعة وتنفيذها وفقا للنظم والقواعد والتعليامت واملعايري املعمول بها .أما
الرقابة الخارجية فقد أسندت ومبوجب القانون الرشاف ورقابة وزارة الحكم املحيل .حيث تقوم الوزارة مبامرسة اجراءات
التوجيه والرقابة املالية واالدارية والفنية عىل الهيئات املحلية ،باإلضافة اىل أن هذه الهيئات تخضع لرقابة ديوان الرقابة
املالية واالدارية ،الذي عهد اليه بالقانون مهمة الرقابة عىل االجهزة الحكومية وغري الحكومية بغرض مراقبة رصف االموال
وضامن حسن استغاللها .هذا باإلضافة اىل أن ورقةالسياسات قد أشارت اىل الرقابة املجتمعية عرب ممثيل املجتمع املحيل،
وذلك بهدف تعزيز سالمة واستغالل موارد الهيئات املحلية.
لقد بينت ورقة السياسات ان الرقابة الحالية عىل الهيئات املحلية تستند اىل دليل رقابة اويل معد من قبل الوزارة وهو دليل
غري اجرايئ ،كام انها تستند يف عملها اىل القوانني واالنظمة والتعليامت ذات العالقة .ومن ناحية اخرى متارس اعامل الرقابة
عىل كافة الهيئات املحلية بنفس الطرق دون االخذ بعني االعتبار فروقات حجم تلك الهيئات او تصنيفها ،مام جعل مهمة
الرقابة ترتكز عىل مبدأ املطابقة دون قياس كفاءة وفاعلية االداء يف الهيئات املحلية.
وبشكل عام ،فإن الهيئات املحلية ال متارس اعامل رقابة داخلية مأمسسة ،ويستثنى من ذلك بعض البلديات الكبرية التي
استحدثت وحدات رقابة داخلية /مراقب داخيل يف السنوات االخرية ،وترتكز يف اعاملها يف التدقيق عىل سالمة االجراءات
املالية دون االلتفات اىل سالمة االجراءات االدارية او كفاءة وفاعلية االداء او جودة الخدمات.
ان التدقيق الخارجي يف هيئات الحكم املحيل ال زال حديث التطبيق ،حيث تخضع الهيئات املحلية طوعا لجهة تدقيق
خارجية مستقلة ومؤهلة مدفوعة األجر يكون دورها تدقيق عينات ممثلة من تقارير ووثائق الرقابة الداخلية للهيئات
املحلية.
لقد سعى االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية اىل اخذ دوره يف هذا املجال ، ،فقد تم اصدار مدونة الرقابة الداخلية ومدونة
تدقيق الحسابات يف الهيئات املحلية عام  ،2010وبينت املدونة ان من متطلبات نظام الرقابة الداخلية القوي توفر ما ييل:
1 )1هيكل تنظيمي اداري واضح
2 )2وجود نظام محاسبي سليم
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3 )3وجود اجراءات الرقابة الداخلية
4 )4قياس االداء
5 )5التدقيق الداخيل
6 )6توافر الكفاءات الالزمة من املوظفني
غري ان هذه املدونة مل تحتوي عىل اجراءات عملية عىل ارض الواقع بحيث يتوجب عىل املدققني الداخليني اتباعها .لذلك
برزت الحاجة اىل اعداد دليل اجرايئ للرقابة والتدقيق الداخيل ،فقامت وزارة الحكم املحيل وضمن اولوياتها ومبا يتوافق
وخطتها االسرتاتيجية بالتوجة اىل اعداد دليل توجيهي للرقابة والتدقيق الداخيل لهيئات الحكم املحيل قائم عىل مأسسة
عمل وحدات الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل ( املراقب ) الداخيل يف هيئات الحكم املحيل ومبا يتناسب واحجام وتصنيفات
الهيئات املحلية.

.2

الهدف من الدليل

يتمحور الهدف من هذا الدليل يف النقاط التالية:
1 .1تطوير اجراءات الرقابة الداخلية مبا يتالئم وعمل هيئات الحكم املحيل.
2 .2تطوير اجراءات الرقابة الداخلية مبا يؤدي اىل مأسسة عملية الرقابة الداخلية داخل هيئات الحكم املحيل .
3 .3تطوير هيكلية عمل وحدة الرقابة الداخلية او عمل املدقق ( املراقب ) الداخيل.
4 .4مأسسة نظام التقارير والتوصيات والربامج املتعلقة بعملية الرقابة الداخلية مبا يضمن استمرارية وتطوير عمل الوحدة
وهيئة الحكم املحيل.
5 .5ايجاد نوع من الثقة يف اجراءات عمل الهيئات املحلية لدى الجهات الرقابية املختلفة ( وزارة الحكم املحيل وديوان
الرقابة املالية واالدارية ).
6 .6تطوير اجراءات تتصف بالسهولة وامكانية التطبيق مستندة اىل القوانني واالنظمة والتعليامت التي تحكم عمل هيئات
الحكم املحيل.

.3

املنهجية

للقيام باعداد الدليل بالشكل املالئم ووفق احتياجات هيئات الحكم املحيل الجراءات الرقابة الداخلية فقد تم اتباع املنهجية
التالية :
1 .1املراجعة واالطالع عىل الوثائق والقوانني واالنظمة ذات العالقة بعمل الهيئات املحلية.
2 .2تحديد االطار واملفهوم الواضح للرقابة الداخلية من خالل ما ييل:
 عقد لقاءات مع الجهات ذات العالقة ملناقشة فكرة اعداد الدليل ومتطلباته داخل وزارة الحكم املحيل .8
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 عقد لقاءات وزيارة عدد من البلديات واالجتامع مع الطواقم املالية واالدارية يف تلك الهيئات باإلضافة اىل بعضرؤساء البلديات وممثيل وحدات الرقابة الداخلية ،وعدد من اعضاء املجالس البلدية واالطالع عىل تقارير الرقابة
الخاصة بالبلديات ،سواء تلك التي متت من خالل وزارة الحكم املحيل او تلك التي متت من خالل ديوان الرقابة
املالية واالدارية.
 عقد لقاءات مع جهات ذات االهتامم من االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية . تصميم منوذج جمع البيانات فيام يتعلق ببنود واجراءات الرقابة الداخلية والواقع الحايل الذي يتم مامرسته يفهذه الهيئات.
3 .3تحليل الوثائق ذات العالقة التي تم الحصول عليها من البلديات او تلك التي تم الحصول عليها من االتحاد الفلسطيني
للهيئات املحلية او من خالل وزارة الحكم املحيل او تلك املصدرة من خالل ديوان الرقابة املالية واالدارية .
4 .4تحديد نقاط الضعف والتي تتطلب العمل عىل تفعيل نظام الرقابة الداخلية.
5 .5الخروج برؤية واضحة إلطار وهيكلية الرقابة الداخلية بحسب الهيكليات املعتمدة للبلديات .
6 .6مناقشة املفهوم واالطار واالجراءات املقرتحة مع الجهات ذات العالقة واالهتامم مبوضوع الرقابة الداخلية .
7 .7تصميم دليل اجراءات الرقابة الداخلية.
8 .8مناقشة الدليل مع اصحاب العالقة واملهتمني مبوضوع الرقابة الداخلية .
9 .9اقرار الدليل.
1010التدريب عىل استخدام الدليل عىل عينة منتقاة من البلديات .
1111الحصول عىل معلومات راجعة .
1212تقييم املالحظات وعمل ما يلزم الصدار الدليل بشكله النهايئ.

.4

هيكلية وحدة الرقابة الداخلية  /املراقب الداخلي

ضمن جهود وزارة الحكم املحيل لتطوير القطاع وتنظيمه ،سعت الوزارة اىل تطوير هياكل معيارية تم إعتامدها والبدء
بالعمل بها عام  ،2010ومن ضمن ما تضمنته هذه الهياكل املعيارية إستحداث وتطوير عمل وحدات الرقابة الداخلية
يف الهيئات املحلية .ويظهر تطوير التنظيم الداخيل لوحدات الرقابة الداخلية فيام ييل:
اوال  :الهيكليات املعيارية :يتضح من خالل الهيكليات الرسمية املعتمدة من قبل وزارة الحكم املحيل بأن هيكليات الهيئات
املحلية الكبرية جدا ،والكبرية تحتوي عىل وحدة للرقابة الداخلية ،أما هيكليات الهيئات املحلية املتوسطة فتحوي
لجنة رقابة داخلية كواحد من لجان املجلس املحيل ووظيفة مدقق داخيل ،ويف كل األحوال فإن تبعية وحدة الرقابة
الداخلية /املدقق ( املراقب ) الداخيل تعود اىل املجلس البلدي ،هذا باالضافة اىل احتواء هذه الهياكل الثالثة عىل مهمة
تدقيق مايل داخيل تتبع لدائرة  /قسم الشؤون املالية .اما هياكل كل من الهيئات الصغرية والصغريةجدا فتحوي عىل
مهمة تدقيق مايل تتبع اىل مجلس الهيئة ( .الهياكل املعيارية موجودة يف املراجع ) 11-3
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منوذج هيئات محلية كبرية جدا

املجلس البلدي

وحدة الرقابة الداخلية
الوحدة القانونية

مستشار قانوين
محكمة البلدية

وحدة الجودة

منوذج هيئات محلية كبرية

لجان املجلس البلدي
رئيس البلدية
مدير البلدية تنفيذي

وحدة التخطيط
االسرتاتيجيي وتقييم األداء

املجلس البلدي

وحدة الرقابة الداخلية
مستشار قانوين

مكتب رئيس البلدية

الوحدة القانونية

محكمة البلدية

لجان املجلس البلدي
رئيس البلدية
مدير البلدية

منوذج هيئات محلية متوسطة

مكتب رئيس البلدية
وحدة التخطيط
االسرتاتيجيي وتقييم األداء

املجلس البلدي

املستشار القانوين

لجان املجلس البلدي
الرقابة الداخلية
رئيس البلدية
وحدة املشرتيات والعطاءات

سكرتري البلدية
مدير البلدية
وحدة خدمة الجمهور
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وحدة التنمية واالستثامر

ثانيا  :هيكليات وحدة الرقابة الداخلية  /التدقيق الداخيل املقرتحة
من اجل تطوير العمل يف وحدات الرقابة الداخلية ،فان االمر يتطلب تطوير وحدة الرقابة الداخلية من خالل امرين :
1 .1تطوير هيكلية وحدة الرقابة الداخلية للمستويات املختلفة بحسب احجام البلديات /الهيئات املحلية.
2 .2تطوير االوصاف الوظيفية لوحدة الرقابة  /املدقق ( املراقب ) الداخيل والوظائف املقرتحة داخل هذه الوحدات
والتي تظهر يف املحلق رقم ()1
وفيمل ييل الهيكليات املقرتحة لوحدات الرقابة الداخلية حسب احجام البلديات املختلفة :

.1

1هيئة حكم محيل كبرية جدا :

املجلس البلدي
وحدة الرقابة الداخلية
مراقب مايل

رئيس البلدية

لجان املجلس البلدي
لجنة الرقابة
الداخلية

مراقب اداري
مراقب فني

.2

2هيئة حكم محيل كبرية :

املجلس البلدي
وحدة الرقابة الداخلية
مراقب مايل
و اداري

رئيس البلدية

لجان املجلس البلدي
لجنة الرقابة
الداخلية

مراقب فني
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3 .3هيئة حكم محيل متوسطة :
يناط باملراقب املايل مهام مدير وحدة الرقابة الداخلية يف البلديات الكبرية

املجلس البلدي
مراقب مايل

.4
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رئيس البلدية

لجان املجلس البلدي
لجنة الرقابة
الداخلية

4هيئة حكم محيل صغرية :
حيث تتوىل لجنة مشكلة من املجلس البلدي عملية الرقابة وفق نفس االسس والتعليامت ولكن باجراءات
مخترصة تتناسب وحجم البلدية الصغرية.
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.5

دورة عمل وحدة الرقابة الداخلية  /املدقق ( املراقب ) الداخلي:

تتمثل دورة العمل يف وحدة الرقابة الداخلية من مجموعة من االجراءات تبدأ بالتخطيط للعمل وتنتهي باعداد تقارير
الرقابة ومناقشته من املجلس البلدية واتخاذ االجراءات املناسبة لزيادة كفاءة عمل الهيئات املحلية ،وتتمثل هذه االجراءات
مبا ييل:
دورة العمل يف وحدة الرقابة  /املدقق ( املراقب ) الداخيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اعداد برنامج الرقابة الداخلية
توزيع االعباء عىل املدققني حسب التخصص
االطالع عىل االنظمة والقوانني واملواد ذات العالقة
مراجعة االجراء املتعلق بالفقرة موضوع التدقيق
تحديد نطاق التدقيق  -شامل  -عينات
تحديد حجم العينات وطريقة الوصول اليها
جمع البيانات
القيام بعملية التدقيق
ميلء مناذج تدقيق الفقرات حسب االجراءات
اعداد التقرير لكل فقرة
اعداد منوذج متابعة تدقيق الفقرات لتحديد مدى اكتامل عملية التدقيق
مراجعة تقارير تدقيق الفقرات من قبل مسؤول وحدة الرقابة  /املدقق ( املراقب ) الداخيل
اعداد التقرير االجاميل لكل الفقرات مع تحديد نقاط القوة والضعف
مراجعة التقرير بوجود جميع املدققني املشاركني
ارسال التقرير اىل لجنة الرقابة الداخلية  /املجلس البلدي
مناقشة التقرير مع لجنة الرقابة  /املجلس البلدي
اقرار التوصيات واالجراءات الواجب اتخاذها لكل دائرة او قسم او شعبة او وحدة
تحديث برنامج الرقابة الداخلية حسب التوصيات
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اما املسؤوليات داخل هذه الوحدة فتتمثل مبا ييل :

1

ادارة وحدة الرقابة
اعداد برنامج الرقابة الداخلية

2

توفري املواد من االنظمة والقوانني واالدلة والتعليامت

3
4
5
6
7
8
9
10

توزيع االعباء حسب الربنامج
اجراء عمليات التدقيق
متابعة تنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية
اعداد التقارير للفقرات
اعداد التقارير االجاملية
مراجعة تقارير الفقرات
مراجعة التقارير االجاملية
مناقشة التقرير النهايئ مع لجنة الرقابة واملجلس البلدي

14
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املسؤول
املدققون  /مسؤول الوحدة
مسؤول الوحدة  /املدقق ( املراقب )
الداخيل
مسؤول الوحدة
املدققون  /مسؤول الوحدة
مسؤول الوحدة
املدققون  /مسؤول الوحدة
مسؤول الوحدة
مسؤول الوحدة
مسؤول الوحدة
مسؤول الوحدة

دورة عمليات التدقيق داخل وحدة الرقابة

اقرار التوصيات واالجراءات الواجب اتخاذها
لكل دائرة او قسم او شعبة او وحدة
مناقشة التقرير مع لجنة الرقابة
 /املجلس البلدي

تحديث برنامج التدقيق حسب
التوصيات

اعداد برنامج التدقيق

ارسال التقرير اىل لجنة الرقابة
الداخلية  /املجلس البلدي

توزيع األعباء عىل املدققني
حسب التخصص

مراجعة التقرير بوجود جميع
املدققني املشاركني

االضطالع عىل األنظمة والقوانني
واملواد ذات العالقة

اعداد التقرير االجاميل لكل الفقرات مع
تحديد نقاط القوة والضعف

مراجعة االجراء املتعلق بالفقرة
موضوع التدقيق

مراجعة تقارير تدقيق الفقرات من قبل
مسؤول وحدة الرقابة  /املدقق الداخيل

تحديد نطاق التدقيق  -شامل -
عينات

اعداد منوذج متابعة تدقيق الفقرات
لتحديد مدى اكتامل عملية التدقيق

تحديد حجم العينات وطريقة
الوصول إليها

اعداد التقرير لكل فقرة

جمع البيانات

القيام بعملية التدقيق

ملئ مناذج تدقيق الفقرات
حسب االجراءات
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 .6اختيار العينات يف التدقيق
هناك قواعد عامة يجب أن يتم اخذها بعني االعتبار عند تحديد الحجم املناسب للعينة وهى عىل النحو التايل:
أوالً :أن حجم العينة املناسب يعتمد عىل الغرض الذي تُجرى من أجله عملية املعاينة ،وعىل طبيعة مجتمع البحث
باإلضافة إىل متغريات البحث  ،ومنط العالقات التي يرغب يف الكشف عنها.
ثانيًا :ميكن االستدالل يف تحديد حجم العينة املناسب عىل التجارب السابقة إن وجدت ،وخاصة هذه التجارب التي لها
نفس التصميم .
ثالثًا :أن الزيادة يف حجم العينة ميكن أن يوفر متثيالً أعىل لخصائص املجتمع ،وبالتايل تعميم أصدق للنتائج .
راب ًعا :متر عملية اختيار العينة بعدة خطوات ميكن توضيحها عىل النحو التايل:
 -1تحديد مجتمع البيانات بشكل واضح ودقيق من حيث التسمية والسامت والخصائص التي متيز مفرداته عن
غريها ،ليتبني حجم املجتمع ومدى تجانسه؛ ألن ذلك يؤثر يف عدد مفردات العينة ونوعية العينة التي سيتم
اختيارها.
 -2تحديد مفردات املجتمع األصيل وترتيبهم يف جداول بأرقام متسلسة إن أمكن ذلك؛ ألن ذلك يسهل يف اختيار
عينة ممثلة للمجتمع بشكل أفضل ( مثال ارقام املستندات ).
 -3تحديد العدد املناسب ألفراد العينة؛ وذلك بنا ًء عىل تحديد نسبة الخطأ املتوقع واستخدام برمجيات حساب عدد
افراد العينة  sample size calculatorومن ثم اختيار مفردات العينة عشوائيا اذا كان عدد مفردات البيانات
كبريا او اختيار العينة بشكل قصدي بناء عىل تقدير املدقق للجوانب التي ينبغي الرتكيز عليها.

.7

برامج الرقابة الداخلية

يك تقوم وحدة الرقابة الداخلية  /املدقق ( املراقب ) الداخيل مبهام التدقيق فان عليه القيام باعداد برنامج للقيام بعمليات
التدقيق ،مقسم اىل فرتات زمنية ومبني عىل عدد االيام الالزمة لتدقيق كل فقرة من الفقرات ،اضافة اىل متابعة تنفيذ هذا
الربنامج مع تحديد نسبة التنفيذ واالنجاز واسباب عدم القيام مبهام التدقيق كاملة اضافة اىل تحديد الطواقم البرشية التي
ستقوم بعملية التدقيق إعتامدا عىل حجم البلدية ،ومدى توفر وحدة للرقابة الداخلية فيها .وفيام ييل تصميم برنامج
التدقيق الذي يجب اعداده من قبل وحدة الرقابة الداخلية  /املدقق ( املراقب ) الداخيل وبرنامج متابعة التفيذ للفقرات
املختلفة التي تعكس االداء املايل واالداري والفني للبلدية.
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اعداد:

الهيئة املحلية
برنامج الرقابة الداخلية
)

تاريخ البداية

)

رقم (
لسنة (

الفقرة

نطاق التدقيق

العينة
املستهدفة
حجم العينة

مراجعة:
السنة:
التاريخ

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة

منوذج برنامج رقابة داخلية رقم (

تاريخ
االنتهاء

عدد
االيام

املدقق

)

تاريخ اعداد التقرير
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الهيئة املحلية

اعداد:

مراجعة :

السنة:

التاريخ

الفقرة

املدقق

نطاق
التدقيق

العينة املستهدفة

حجم
العينة

مسؤول وحدة الرقابة

متابعة تنفيذ
برنامج الرقابة
الداخلية
)
رقم (
لسنة (
)

تاريخ البداية
الفعلية

منوذج متابعة تنفيذ برنامج رقابة داخلية منوذج رقم ( )

تاريخ االنتهاء
الفعيل

عدد االيام
الفعلية

املدقق

الحالة  /تقديم /
تاخري

االسباب

.8

اجراءات الرقابة الداخلية

التسلسل

رقم االجراء االجراء

التسلسل

1
2
3
4
5
6
7

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7

8

8-8

النقدية
البنوك
املرصوفات
االيرادات
العطاءات واملشرتيات
االصول الثابتة
املستودعات
الرواتب وشؤون
املوظفني /ات

9

8-9

االستثامرات

22

10

8-10

املوازنات

23

11
12
13

8-11
8-12
8-13

املنح والتربعات
الذمم املدينة
الذمم الدائنة

رقم االجراء االجراء

14
15
16
17
18
19
30

8-14
8-15
8-16
8-17
8-18
8-19
8-20

القروض
نظم املعلومات
الخدمات
قرارات املجلس البلدي
الشؤون القانونية
ترخيص املباين
الخطط االسرتاتيجية

21

8-21

نظام التعرفة

8-22
8-23

خدمات مركز خدمة
الجمهور
مراجعة وتدقيق اعامل
البلديات الصغرية

 .1.8الفقرة  :النقدية
الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف اجراء فقرة النقدية اىل مراجعة العمليات املتعلقة بالقبض والرصف واثباتها يف السجالت
املحاسبية واكتامل مستنداتها باالضافة اىل رصد املوجود النقدي واملحافظة علية وان عمليات
املقبوضات واملدفوعات متت وفق القوانني واالنظمة والتعليامت ذات العالقة التي تحكم
الترصفات النقدية,
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق
فقرة  -4منوذج تدقيق الصناديق
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النقدية
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق االساس النقدي
 - 4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

تفصيل االجراء

املجال

املقبوضات
النقدية

رقم االجراء 8-1

النطاق

نوع
التدقيق
مايل

التاكد من رسيان وصالحية الكفاالت المناء الصناديق والجباة

التاكد من وجود خزنة لدى امناء الصناديق
التاكد من وجود وثيقة تامني عىل النقد يف الصندوق واثناء
النقل اىل البنك
التاكد من تسمية لجان جرد الصناديق
التاكد من تغيري اللجان شهريا وكلام دعت الحاجة
التاكد من ان جميع املقبوضات النقدية متت من خالل
مستندات القبض وارساليات النقد املعززة

مراجعة اكتامل محتويات مستند القبض

عامة

شامل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

تحدبد واضح المناء الصناديق والجباة امليدانيني
التاكد من وجود كفاالت عدلية المناء الصناديق والجباة
امليدانيني
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
عينة
عينة

توقيت عملية التدقيق
آلية التدقيق
 /سابقة  /الحقة
مراجعة تكليف العمل  /الدائرة املالية
سابقة  /شهرية
مراجعة تاريخ االصدار  /فرتة التغطية  /سجل الكفاالت
سابقة  /نصف سنوية
 /ملف املوظف
مراجعة تاريخ االصدار  /فرتة التغطية  /سجل
سابقة  /نصف سنوية
الكفاالت  /ملف املوظف
الوجود الفعيل
سابق  /سنوي
سجل وثائق التامني  /نوع الوثيقة  /التغطية /
سابق  /سنوي
الصالحية
كتاب تكليف لجان الجرد
كتاب تكليف لجان الجرد
مراجعة عينة من مستندات القبض ومقارنتها مع
كشوفات البنك وسجالت الصناديق
سابق  /شهري
سابق  /شهري
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
مراجعة عينة من مستندات القبض واملرفقات الثبوتية
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املدفوعات
النقدية

االرصدة
النقدية

مراجعة عينة كشوفات الصناديق والبنوك ومقارنتها
مع مستندات القبض
مراجعة مستندات القبض مع مسوغات القبض
واملرفقات الثبوتية لعملية القبض
مراجعة عينة من مستندات الرصف مرفقة مبذكرة
الرصف واملرفقات الثبوتية
مراجعة عينة من مستندات الرصف مرفقة مبذكرة
الرصف واملرفقات الثبوتية
مراجعة عينة من مستندات الرصف مرفقة مبذكرة
الرصف واملرفقات الثبوتية
مراجعة عينة من مستندات الرصف مرفقة مبذكرة
الرصف واملرفقات الثبوتية
مراجعة عينة من مستندات الرصف مرفقة مبذكرة
الرصف واملرفقات الثبوتية
مراجعة عينة من مستندات الرصف مرفقة مبذكرة
الرصف واملرفقات الثبوتية
كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد

الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحق حسب برنامج
التدقيق
الحقة  /شهرية
الحقة  /شهرية

عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

تدقيق مجموع املقبوضات النقدية من خالل جمع مبالغ
مستندات القبض

التاكد من ان املقبوضات النقدية جاءت من اصحاب العالقة

التاكد من ان كل املدفوعات النقدية جاءت بناء عىل مذكرة
رصف

التاكد من اصدار مستند الرصف لجميع الدفعات النقدية

التاكد من ان الدفعات النقدية للمستفيد االول صاحب
العالقة

مراجعة اكتامل محتويات مستند الرصف

التاكد من ختم جميع املستندات املرصوفة ومحتوياتها
ومرفقاتها بختم « مدفوع «
التاكد من ان الدفعات النقدية جاءت وفق حدود الرصف
النقدي ومن الصندوق الرئييس
تدقيق االرصدة االفتتاحية للصندوق الرئييس والصناديق
الفرعية يف حالة عدم املقدرة عىل الرتحيل لنفس اليوم
التاكد من قيمة االرصدة املتوفرة نهاية اليوم حسب النظام
ومطابقتها مع السجالت الرسمية
تدقيق االيداعات يف البنوك التي تتم بشكل يومي واثباتها يف
النظام املحاسبي بناء عىل فيشة ايداع نسخة اصلية
الحقة  /شهرية

كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد  /كشوفات
البنوك
كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد  /كشوفات
البنوك /فيش االيداع
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جرد
الصندوق

اثبات
العمليات
املالية

سابق
الحقة  /شهرية
الحقة  /شهرية
الحقة  /شهرية

شامل
عينة
عينة
عينة
عينة

اداري
مايل

مراجعة اجراءات نقل النقدية اىل البنوك

التاكد من بيان االرصدة غري املودعة يف البنوك

مراجعة ومراقبة ميدانية لعمليات نقل نق/ية اىل
البنوك
كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد  /كشوفات
البنوك
كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد
كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد
الحقة  /شهرية

عينة

مايل

مايل

كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد

كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد

الحقة  /شهرية

عينة
عينة
عينة

التاكد من ان الرصيد يف الصندوق غري متجاوز للحد الواجب
مايل
االحتفاظ به
التاكد من ان جميع ارصدة الصناديق الفرعية حولت
مايل
للصندوق الرئييس بشكل يومي
التاكد من تحديد مواعيد الجرد للموجود النقدي ( يوميا) مبا
مايل
فيها الجرد املفاجيء
التاكد من اثبات محارض الجرد الخاصة باملوجود النقدي
والتاكد من حضور لجنة الجرد

اتخاذ اجراءات معالجة الفروقات ان وجدت

الحقة  /شهرية
الحقة  /شهرية
الحقة  /شهرية

التاكد من اثبات عمليات املدفوعات عىل الحسابات املخصصة
مايل
لها
التاكد من اثبات عمليات املقبوضات عىل الحسابات
مايل
املخصصة لها
التاكد من اثبات عمليات االيداعات البنكية عىل الحسابات
املخصصة لها
مايل

عينة

الحقة  /شهرية

كشوفات ارصدة الصناديق  /محارض الجرد  /متابعات
املدير املايل املوثقة
مراجعة دفرت اليومية  /االستاذ للنظام اليدوي او النظام
املحوسب
مراجعة دفرت اليومية  /االستاذ للنظام اليدوي او النظام
املحوسب
مراجعة دفرت اليومية  /االستاذ للنظام اليدوي او النظام
املحوسب
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تدقيق الصناديق
اسم الصندوق
رقم الصندوق
رقم الحساب
العملة

الرصيد االفتتاحي
املقبوضات النقدية
مستندات القبض ( دفرت رقم )

املجموع

املدفوعات النقدية
مستندات الرصف ( دفرت رقم )

رقام

من رقم

امني الصندوق
السنة
الشهر
التاريح
كتابة
اىل رقم

من رقم

اىل رقم

دققها
راجعها

مجموع املبالغ

الهيئة املحلية

وحدة الرقابة الداخلية  /املدقق الداخيل
الفقرة -
دققها :
راجعها :

منوذج تدقيق فقرة
التاريخ
السنة
الفرتة التي تغطيها عملية التدقيق

الية التدقيق

العينة :

النطاق

مسؤول وحدة الرقابة

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة

رقم الصفحة
ارقام املستندات املشمولة

االجراء

املجموع

مجموع املبالغ
النتائج االجاملية
لعملية التدقيق
اجراءات يجب
اتخاذها

املدقق

الفحص القادم والبنود
التي يجب متابعتها

ايداعات يف البنوك
الرصيد النقدي
رصيد الجرد الفعيل ( محرض جرد رقم (  )----------تاريخ ( )--------------
 -2رصيد غري مطابق
 -1رصيد مطابق
مطابقة عملية الجرد
اذا كان غري مطابق
ابداء االسباب --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------االجراء القانوين الالزم مربرا باالعتامد عىل القوانني واالنظمة والتعليامت :
مسؤول وحدة الرقابة
التاريخ
املدقق
التاريخ

مرجعيات االجراء

نتائج عملية
التدقيق
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 . 2.8الفقرة  :البنوك

 -4منوذج تدقيق البنوك

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف اجراء فقرة البنوك اىل مراجعة العمليات املتعلقة بااليداعات ،واملسحوبات ،واثباتها يف السجالت املحاسبية واكتامل مستنداتها باالضافة اىل رصد املوجود
النقدي يف البنوك واملحافظة علية ،وان عمليات االيداعات واملدفوعات وعمليات متابعة وتسوية الشيكات متت وفق القوانني واالنظمة والتعليامت ذات العالقة
التي تحكم الترصفات النقدية من خالل البنوك,
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  - 3منوذج تدقيق فقرة

تفصيل االجراء
مايل
مايل
مايل

نوع التدقيق
شاملة
شاملة
شاملة

مايل

توقيت عملية التدقيق /
سابقة  /الحقة
سابقة
سابقة
سابقة

شاملة

الية التدقيق
كتاب ومربرات فتح الحساب واملرفقات
كتاب ومربرات اغالق الحساب واملرفقات
مراجعة التصنيف

سابقة

النطاق

8-2
رقم االجراء
البنوك
الفقرة
مرجعيات االجراء
   -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق ااألساس النقدي
 - 4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق أساس االستحقاق املعدل

املجال

عام

مراجعة اجراءات فتح الحسابات البنكية من تقدير
الحاجة لذلك مع الحصول عىل موافقة الوزارة
مراجعة اجراءات اغالق حسابات بنكية
التاكد من التصنيف املناسب للحسابات البنكية
اثبات الحسابات البنكية يف هيكل الحسابات بشكل
مناسب
مراجعة التصنيف
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استالم
الشيكات

عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل

التاكد من ان استالم الشيكات يتم من قبل امناء
الصناديق

الشيكات املستلمة تكون باسم املستفيد ( البلدية )

التاكد من ان الشيكات املستلمة غري مجريه

عينة
عينة

التاكد من اصدار مستند استالم شيكات

الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق

عينة

مايل

مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات
مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات
مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات
مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات
مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات  /محارض جرد الصندوق
مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات  /وسجالت االحتفاظ بالوثائق

الحقة وحسب برنامج
التدقيق

عينة

االحتقاظ بالشيكات املستلمة يف الخزنة واعداد كشف
بالشيكات املوجودة يف الخزنة وجردها يوميا مبوجب مايل
محرض جرد وارسالها اىل البنك للتحصيل
االحتقاظ مبستندات استالم الشيكات بطريقة ميكن
مايل
الرجوع اليها عند الحاجة وبشكل متسلسل
التاكد من ملء بيانات الشيكات كاملة يف مستند
استالم الشيكات واثباتها كاملة يف النظام املحوسب  /مايل
اليدوي

مراجعة مستندات استالم الشيكات
واملرفقات
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اثبات
الشيكات

التاكد من عدم اثبات الشيكات كايرادات اال عند
تحصيلها
التاكد من متابعة كشف البنك وعمل تسوية للشيكات
املحصلة
التاكد من ايداع جميع الشيكات املستلمة يف البنك
للتحصيل اوال باول
التاكد من ان اثبات التحويالت البنكية متت من خالل
متابعة كشف البنك واشعارات التحويل
متابعة الشيكات املعادة ومتابعة اصحابها خالل فرتة ال
تزيد عن عرشة ايام وبالوسائل القانونية
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق

مطابقة كشوفات االيرادات مع كشف
البنك للشيكات املحصلة
مراجعة مذكرة تسوية البنك
مراجعة مذكرة تسوية البنك  /محرض
جرد الصندوق  /قامئة الشيكات املستلمة
مراجعة مذكرة تسوية البنك
اعداد مذكرة تسوية البنك  /كشف
الشيكات العادة
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عينة
عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

الشيكات الصادرة بناء عىل مذكرة رصف مصادق عليها
مسبقا حسب الصالحيات

الشيكات صادرة للمستنفيد االول صاحب العالقة

تواقيع الشيكات حسب اللجنة املالية املخولة

التحويل التاكد من ان التحويل كان مربرا
بني
التاكد من ان التحويل بني الحسابات ذات العمالت
الحسابات
املختلفة ذا جدوى
التحويل بني الحسابات تم مبوافقة اللجنة املالية
وبكتاب اىل البنك

الشيكات
الصادرة
عينة
عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل

توافر رصيد كاف يف الحساب البنيك لتغطية الشيكات
املصدرة
عدم تحرير شيكات مؤجلة اال باتفاق مسبق مع
جهات رسمية ( مستحقات وزارة املالية)
جعة مرااعداد مذكرة تسوية البنك ومتابعة الشيكات
املرصوفة
التاكد من اثبات الشيكات املرصوفة حسب نظام
املرصوفات
تحرير الشيكات من قبل املحاسب وتسليمها من قبل
امني الصندوق
التاكد من التحويل بني الحسابات البنكية متاح وال
يوجد قيود
عينة
عينة
عينة
عينة

الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق
الحقة وحسب برنامج
التدقيق

مراجعة مستندات رصف الشيكات /
مذكرة الرصف
مراجعة مستندات رصف الشيكات /
مذكرة الرصف
مراجعة مستندات رصف الشيكات /
مذكرة الرصف
مراجعة ارصدة البنوك
مراجعة مستندات رصف الشيكات /
مذكرة الرصف
اعداد مذكرة تسوية البنك
مراجعة مستندات رصف الشيكات /
مذكرة الرصف
مراجعة مستندات رصف الشيكات /
مذكرة الرصف
مراجعة عمليات التحويل وكشوفات
البنوك
مراجعة عمليات التحويل وكشوفات
البنوك
مراجعة عمليات التحويل وكشوفات
البنوك
مراجعة عمليات التحويل وكشوفات
البنوك
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تدقيق حسابات البنوك
اسم البنك
نوع الحساب
رقم الحساب
العملة

البنود
الرصيد االفتتاحي:
املقبوضات:
املدفوعات:
الرصيد الدفرتي:
الرصيد الفعيل:
مطابقة الرصيد

 -1رصيد مطابق

رقام

اذا كان الرصيد غري مطابق :
)
مراجعة الشيكات املودعة  :كشف رقم (
)
مراجعة الشيكات املرصوفة  :كشف رقم (
)
مراجعة الفوائد  :كشف رقم (
)
مراجعة العموالت  :كشف رقم (
)
مراجعة التحويالت الواردة كشف رقم (
مراجعة التحويالت الصادرة  :كشف رقم (
)

السنة
الشهر
التاريح

 -2رصيد غري مطابق

دققها
راجعها

كتابة
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مطابقة الرصيد  :مطابق

غري مطابق

اذا كان غري مطابق
ابداء االسباب -------------------------------------------------------------------------------------------------------
االجراء القانوين الالزم مربرا باالعتامد عىل القوانني واالنظمة والتعليامت :

املدقق

التاريخ

مدير وحدة الرقابة

التاريخ
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 .3.8ا لفقرة  :امل�صروفات

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف اجراء فقرة املرصوفات اىل مراجعة العمليات املتعلقة باملرصوفات من حيث اجراءات الرصف وصالحيات الرصف والتاكد من قانونية عمليات الرصف وانها
متت وفق االنظمة والتعليامت والقوانني املحددة لذلك اضافة اىل توجيه املصاريف اىل الحسابات املناسبة ومراجعة التقارير الخاصة باملرصوفات وعالقتها مع املوازنات.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة  -4منوذج تدقيق حساب مرصوفات

املجال

تفصيل االجراء
مايل
مايل

النطاق
شامل
شامل

مايل

الية التدقيق

سابق
سابق

شامل

توقيت عملية
التدقيق/
سابقة  /الحقة

مراجعة تصنيف املصاريف
مراجعة تصنيف املصاريف

سابق

نو ع التدقيق

8-3
رقم االجراء
الفقرة املرصوفات
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق األساس النقدي
 - 4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق أساس اإلستحقاق املعدل
 -5نظام اللوازم واالشغال للهيئات املحلية لسنة 2011

عامة

التاكد من تصنيف املرصوف حسب فقرات
املوازنة
التاكد من ان تصنيف املرصوفات متوافق مع
هيكل الحسابات املوحد
التاكد من استخدام تصنيفات مراكز التكلفة
مراجعة تصنيف املصاريف حسب مراكز التكلفة
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اقرار الرصف
للمرصوفات

التاكد من عدم تجاوز مخصصات املوازنة
التاكد من وجود مبالغ مرصودة مسبقا لعملية
الرصف
التاكد من ان املرصوفات متوافقة مع قرارات
املجلس البلدي
التاكد من ان املرصوف متعلق بانشطة البلدية
التاكد من ان املرصوف تم حسب الية الدفع
املناسبة  /نقدي  /شيكات  /حوالت
التاكد من اقرار املرصوف من خالل مذكرة
الرصف حسب الصالحيات
التاكد من عدم رصف مبالغ متعلقة مبشرتيات
بدون استالم فعيل يف املستودعات
مراجعة عدم اقرار مدفوعات اال بعد استالم
السلع او الخدمات
التاكد من ان املرصوفات متوافقة مع تعليامت
نظام التوردات
التاكد من اقرار الرصف للمستفيد االول –
صاحب العالقة
التاكد من ارفاق املستندات املعززة للرصف
كاملة
مراعاة تدقيق العطاءات وفق اجراء تدقيق
العطاءات والتوريدات قبل عملية الرصف
مراعاة تعليامت براءة الذمة قبل اقرار
عمليات الرصف

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
شامل
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
فني
مايل

مراجعة تقارير انحرافات املوازنة شهريا
مراجعة تقارير انحرافات املوازنة شهريا باالضافة اىل ارصدة
البنوك
مراجعة قرارات املجلس البلدي بشان املرصوفات
مراجعة مرفقات عملية الرصف
مطابقة مذكرة الرصف مع اليات الرصف املناسبة
التاكد من وجود وتسلسل مراحل اقرار مذكرة الرصف
مراجعة مرفقات عملية الرصف
مراجعة مرفقات عملية الرصف

سابق
الحق

عينة
شامل
عينة

مراجعة مرفقات عملية الرصف

مراجعة مرفقات عملية الرصف وفق تعليامت التوريدات
ورشوط العقد
التاكد من وجود وتسلسل مراحل اقرار مذكرة الرصف
ووجود املرفقات املناسبة

الحق
سابق
الحق

مراجعة مرفقات عملية الرصف وفق تعليامت العطاءات
ورشوط العقد
مراجعة مرفقات عملية الرصف التي تضمن براءة ذمة
املكلف
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رصف واعادة
تامينات

عمليات الرصف

اثبات عملبات
املرصوفات

اخطاء عمليات
الرصف

مراجعة مرفقات عملية الرصف وفق تعليامت العطاءات
ورشوط العقد
مراجعة املرفقات  /رشوط براءة الذمة  /ملف الخدمات
مراجعة السجالت املحاسبية اليدوية او املحوسب /
كشوفات حسابات املرصوف  /مستندات الرصف واملرفقات

سابق
الحق
الحق

شامل
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

عينة
عينة

مايل

مراجعة تقارير املرصوفات الشهرية

مراجعة العملبات التي تم اجراء عمليات
رصف خاطئة

التاكد من الية تصحيح عمليات الرصف
الخاطئة

الحق
الحق

عينة

مايل
مايل
مايل

مراجعة مراحل اقرار مذكرة الرصف
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراجعة كشوفات املرصوفات
ومقارنتها مع مستندات الرصف ومذكرة الرصف

الحق

عينة
عينة
عينة

التاكد من استحقاق تامينات املقاولني او
مقاويل التودريدات حسب رشوط العقد
التاكد من استحقاق مواعيد دفع تامينات
مستلمة مقابل الخدمات حسب رشوط اعادة
التامينات
التاكد من ختم ( مدفوع ) عىل املستندات (
املرفقات ) املعززة للرصف حتى ال يتم رصفها
مرة ثانية
التاكد من انه ال يتم اعداد الشيكات اال بعد
اقرار مذكرة الرصف
التاكد من اثبات املرصوف يف النظام املحاسبي
بشكل صحيح
التاكد من قيام املدقق املايل الداخيل ( ان وجد
) مبراجعة كل مستندات املصاريف

مطابقة توقيع املدقق املايل الداخيل عىل مستندات الرصف

الحق
الحق
الحق

كشوفات املصاريف ومقارنتها مع املخصصات واالنحرافات
واملبالغ املرصوفة فعال
مراجعة كشوفات املرصوفات ومطابقتها من ارصدة البنوك
والصناديق  /ومراجعة حاالت الرصف الخاطيء من واقع
مستندات الرصف ومذكرة الرصف
مراجعة كشوفات املرصوفات ومطابقتها من ارصدة البنوك
والصناديق  /ومراجعة حاالت الرصف الخاطيء من واقع
مستندات الرصف ومذكرة الرصف
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رقم مستند الرصف

 -1سليمة

التاريخ

تدقيق حسابات املرصوفات
املرصوف
تصنيف املرصوف
رقم الحساب
العملة
مذكرة رصف مصادقة

 -2غري سليمة

مطابقة االجراءات
اجراءات غري مطابقة

املدقق

التاريخ

السنة
الشهر
التاريح

مطابقة حدود
الرصف

مدير وحدة الرقابة

توفر االعتامد

توصيات

تصنيف املرصوف

دققها
راجعها

الية الرصف  /شيك
 /نقدي  /حوالة

التاريخ

مالحظات
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 .4.8الفقرة  :االيرادات

تفصيل االجراء

مراجعة تصنيف االيرادات حسب هيكل الحسابات املوحد

مراجعة تصنيف هيكل الحسابات حسب تصنيفات املوازنة

مراجعة فصل ابرادات املنح والتربعات عن االيرادات التشغيلية والربحية

رقم االجراء

تصنيف االيرادات

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف اجراء فقرة االيرادات اىل مراجعة العمليات املتعلقة بااليرادات من حيث اجراءات االعرتاف بااليرادات وصالحيات قبض االيرادات والتاكد من قانونية
عمليات االيرادات وانها متت وفق االنظمة والتعليامت والقوانني املحددة لذلك اضافة اىل توجيه االيرادات اىل الحسابات املناسبة ومراجعة التقارير الخاصة
بااليرادات وعالقتها مع املوازنات.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )
 -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

 -3منوذج تدقيق فقرة

 -4منوذج تدقيق حساب ايراد

نو ع
التدقيق
مايل
مايل
مايل

8-4

النطاق
شامل
شامل
شامل

رقم االجراء
املجال
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق األساس النقدي
 - 4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة
 /الحقة
سابقة
سابقة
سابقة

مراجعة هيكل الحسابات /
السجالت املحاسبية
مراجعة هيكل الحسابات /
السجالت املحاسبية
مراجعة هيكل الحسابات /
السجالت املحاسبية
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استحقاق وفرض
االيرادات

استالم االيرادات
وتحصيلها

سابقة
الحقة
الحقة
الحقة
الحقة

شامل
عينة
عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

التاكد من وجود سجالت كافية لحرص كل نوع من انواع االيرادات  /يدوية /
محوسبة

مراجعة اثبات االيرادات غري املستلمة كايرادات مستحقة فور استحقاقها

مراجعة هيكل الحسابات /
السجالت املحاسبية
مراجعة السجالت املحاسبية /
سجالت االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية /
سجالت االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية /
سجالت االيرادات

عينة
عينة
عينة

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة تعرفة االيرادات لكل ايراد والتاكد انها حسب النظام او قرارات
مصدقة سواء من املجلس البلدي او من جهة حكومية رسمية

التاكد من ان الجهات املخولة باستالم االيرادات هي حسب تعليامت املجلس
البلدي  /جباة /صناديق  /مراكز خدمات الجمهور /البنوك

مراجعة تواريخ استحقاق كل مجموعة من االيرادات بناء عىل االنظمة
املحددة لفرض كل نوع من انواع االيرادات
مراجعة استحقاق االيرادات لنفس السنة والفصل بينها وبني االيرادات
للسنوات السابقة
مطابقة االيرادات املفروضة من سجالت الخدمات او الرضائب او الحرف
او غريها للتاكد من توفر وقانونية مصدر االيراد وان االيراد فرض عىل يشء
موجود فعال ولنفس املكلف

مراجعة السجالت املحاسبية /
سجالت االيرادات
الحقة
الحقة
الحقة

عينة
عينة

مراجعة سجالت االيرادات /
انظمة التعرفة  /اللوائح لكل
ايراد
مراجعة قرارات املجلس البلدي
 /تعليامت الدائرة املالية/
الوجود الفعيل
مراجعة مستندات القبض

الحقة
الحقة

مراجعة عمليات استالم االيرادات وانها متت مبوجب مستندات قبض اصولية
سواء يدوية او محوسبة وانها مكتملة البيانات
التاكد من ان ليس هناك مستندات قبض ملغاة ويف حالة الغاء او تعديل
مستند قبض مراجعة االجراءات التي متت بذلك
التاكد من بيانات مستندات القبض وانها مكتملة البيانات والتواقيع الالزمة
مراجعة مستندات القبض /
سجالت االيرادات
مراجعة مستندات القبض
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خدمات الدفع
املسبق

اثبات االيرادات

الحقة
الحقة
الحقة

عينة
عينة
عينة

مايل
مايل

مراجعة الية عمل برامج الدفع املسبق وانها مكتملة البيانات من خالل خبري
انظمة املعلومات

مراجعة عمليات الرتحيل بني برامج الدفع املسبق وبرامج املحاسبة او
السجالت املحاسبية

مطابقة ارصدة تقارير االيرادات املستلمة مع تقارير الصندوق  /الصناديق /
الحسابات البنكية  /محارض الجرد لاليداعات اليومية حسب الفرتات صباحية مايل
او مسائية
مايل

مراجعة اثبات االيرادات حسب الحسابات املتخصصة

عينة

مايل

مراجعة الحوافز والتخفيضات التي تتم عىل االيرادات ومقارنتها مع دراسات
تعرفة االيرادات

التاكد انه تم مراجعة الحوافز والتخفيضات بفرتات متقاربة للتاكد من انها
ادت الهدف املطلوب منها

الحقة
عينة

مايل
مايل
مايل

التاكد من عملية اثبات االيرادات متت مبوجب مستندات القبض او االيداع او
التحويل

الحقة

شاملة
شاملة
شاملة

مراجعة الحوافز والتخفيضات التي تتم عىل االيرادات من حيث جدواها
الخصومات والحوافز
وقانونيتها
سابقة
سابقة
الحقة

مراجعة عمل النظام
مراجعة التقارير اليومية للنظام
 /سجالت الصندوق  /الجرد /
الحسابات البنكية
مراجعة التقارير اليومية للنظام
 /سجالت الصندوق  /الجرد /
الحسابات البنكية
مراجعة السجالت املحاسبية /
سجالت االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية /
سجالت االيرادات
مراجعة قرارات املجلس البلدي
 /تعليامت الدائرة املالية /
قرارات حكومية
مراجعة قرارات املجلس البلدي
 /تعليامت الدائرة املالية /
قرارات حكومية
مراجعة قرارات املجلس البلدي
 /تعليامت الدائرة املالية /
تقارير الدائرة املالية  /الفنية
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تقارير االيرادات

الحقة

الحقة
الحقة

شاملة

شاملة
شاملة

مايل

مايل
مايل

مراجعة تقارير االبرادات الشهرية ونصف السنوية والسنوية

مراجعة املؤرشات املالية والكمية املنبثقة عن االيرادات

مراجعة توفر مصادر االيرادات وما هي االيرادات التي يجب تفعيلها حسب
القانون

مراجعة التقارير الصادرة عن
الدائرة املالية  /الفنية
مراجعة التقارير الصادرة عن
الدائرة املالية  /الفنية
مراجعة التقارير الصادرة عن
الدائرة املالية  /الفنية
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االيراد
تصنيف االيراد
رقم الحساب
العملة

التاريخ

مطابقة االجراءات
اجراءات غري مطابقة

املدقق

تدقيق حسابات ايرادات
السنة
الشهر
التاريح

مطابقة عمليات االستالم

 -2غري سليمة

استحقاق االيراد

 -1سليمة

رقم مستند
القبض

التاريخ

مدير وحدة الرقابة

طريقة قبض  /شيك /
نقدي  /حوالة

توصيات

التاريخ

دققها
راجعها

تصنيف
االيراد

مالحظات
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 .5.8الفقرة  :العطاءات وامل�شرتيات

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة
سابق
سابق

النطاق
شامل
شامل
شامل

نوع
التدقيق
فني

رقم االجراء 8-5

تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق العطاءات واملشرتيات اىل مراجعة عمليات اقرار ومتابعة عمليات الرشاء والعطاءات والتاكد من كفاية املستندات املعززة لرتسية العطاءات
واقرار الدفعات ومتابعة انجاز االعامل وتصنيف مصاريف املشرتيات والعطاءات بالشكل املناسب.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

الفقرة

العطاءات واملشرتيات

مراجعة تصنيف العطاءات واملشرتيات حسب النظام

تفصيل االجراء

مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
نظام اللوازم واالشغال للهيئات املحلية لسنة  2011او االنظمة املقرة
نظام ( فيدك)

املجال

تصنيف
العطاءات

عمليات
االستدراج
الحق

مراجعة توفر املخصصات الالزمة سواء من اموال البلدية
مايل
او جهات اخرى
مراجعة عمليات االستدراج حسب النظام من مراحل وضع
اداري
وثيقة العطاء اىل االعالن اىل استقبال العروض اىل حفظ
العروض
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
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التقييم

املدفوعات

الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل

اداري
اداري
اداري
اداري

مراجعة الية فتح العروض وتوفر اللجان الخاصة بذلك

مراجعة الية الغاء او تاجيل العروض مع مراجعة االسباب

مراجعة لية اعادة طرح العطاءات

مراجعة تسمية لجان التقييم حسب النظام واملهنية يف
العمل

توقيت عمليات التقييم

تقييم االسعار وجودة الخدمات

تقييم الحاجة اىل االستعانة بخبري خارجي يف التقييم

مراجعة الية عمليات التقييم حسب النظام

اداري
فني
فني
اداري

مراجعة تدقيق البنود

مراجعة تدقيق االسعار

مراجعة نسبة انجاز البنود

شامل
شامل
شامل
شامل

فني
فني
فني

الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل

سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف

تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل 41

التامينات
والكفاالت

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

فني /
مراجعة تسلسل الدفعات حسب االنجاز ونصوص االتفاقية
مايل
فني
مايل
فني
فني
فني
فني

مراجعة وجود اية اوامر تغريية

مراجعة تسلسل تدقيق الدفعات خالل اقسام البلدية
املعنية

مراجعة محارض االستالم االويل والنهايئ

مراجعة وجود التقارير الفنية املعززة للرصف

مراجعة وجود الفحوصات الالزمة لعمليات عطاءات
االشغال

مراجعة وجود غرامات تاخريية او خصومات

سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف
سابق لعملية
الرصف

يف حالة املود التاكد من االدخال املخزين يف املستودعات
وفحص الكميات واملواصفات من قبل لجنة االستالم
املكلفة

مراجعة توفر تامينات العامل واالخطار املختلفة

مراجعة توفر كفاالت حسن التنفيذ حسب النظام

مراجعة توفر كفاالت الدفعات املقدمة

تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
شامل

اداري /
فني
فني
فني
فني

سابق لعملية
الرصف

شامل
شامل
شامل

تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم

سابق
سابق
سابق

تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
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سابق
سابق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

فني
مايل

مراجعة توفر كفاالت الصيانة

توفر شهادة خصم املصدر وبراءة الذمة

فني /
مايل

مراجعة اجراءات االستالم االويل والنهايئ مع مراجعة توفر
االستالم
فني
االويل والنهايئ الكفاالت الالزمة
مراجعة اجراءات تسليم العهدة بحوزة موظف او دائرة او
اداري
قسم
مراجعة ان االستالم النهايئ كان خالل مدة العطاء املحددة
مع تدقيق وجود اية غرامات تاخريية او خصومات
الحق

تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
تدقيق ملف ووثائق العطاء كاملة  /اتفاقيات /كفاالت /
كميات  /اسعار  /محارض استالم
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 .6.8الفقرة  :اال�صول الثابتة

نوع التدقيق
مايل

مراجعة تصنيف االصول الثابتة وفق منهجية تقييم
االصول الثابتة

مراجعة تصنيف االصول الثابتة يف هيكل الحسابات

مراجعة عملية ترقيم االصول ( اعطاء « كود « لكل
اصل )

8-6

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة االصول الثابتة اىل متابعة عمليات االصول الثابتة التي تتضمن عملية تقدير الحاجة اىل االصول االصول الثابتة ومعالجاتها املحاسبية
وعمليات اهالك االصول وتقييمها وتصنيفها بالشكل املناسب انتهاء بجرد االصول واالستغناء عنها.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

النطاق
شامل

مايل
اداري

تفصيل االجراء

توقيت عملية
التدقيق
/سابقة /
الحقة
الحق

شامل
عينة

رقم االجراء
االصول الثابتة
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3منهجية حرص تقييم االصول الثابتة  -صندوق البلديات
 -4نظام اللوازم واالشغال للهيئات املحلية لسنة 2011

املجال

تصنيف وملكية
االصول الثابتة
الحق
الحق

مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة عملية ترقيم االصول  /سجالت الرتقيم  /امللف
املحوسب
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رشاء االصول الثابتة

الحق
الحق
سابق
سابق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
عينة
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
عينة

مايل /اداري
فني  /اداري
اداري
اداري
اداري
مايل
فني  /اداري/
مايل
اداري  /فني
اداري
اداري
اداري  /فني
فني

مراجعة وثائق ملكية االصول الثابتة

مراجعة عمليات تقدير الحاجة اىل رشاء اصول ثابتة
مراجعة الية رشاء االصول الثابتة حسب اجراءات
الرشاء والعطاءات املتبعة

مراجعة عملية استالم االصول الثابتة

مراجعة عهدة االصول الثابتة

مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول  /وثائق امللكية
تقارير االقسام  /املوازنة
تقارير االقسام  /املوازنة  /اليات الرشاء  /محارض
االستالم
تقارير االقسام  /املوازنة  /اليات الرشاء  /محارض
االستالم
تقارير االقسام  /املوازنة  /اليات الرشاء  /محارض
االستالم
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
تقارير االقسام  /اليات الرشاء  /محارض االستالم
تقارير االقسام  /اليات الرشاء  /محارض االستالم

الحق
الحق

مراجعة اثبات االصول الثابتة وفق النظام املحاسبي
وهيكل الحسابات
مراجعة تحديث سجل االصول حسب منهجية حرص
اثبات االصول الثابتة
وتقييم االصول
مراجعة تحديد تخصيص االصول الثابتة عىل الدوائر
واالقسام واالستخدام العام والخدمات التي تقدمها
البلدية
مراجعة سجالت عهدة االصول الثابتة
مراجعة عمليات تسليم واستالم العهدة ومراجعة حالة
عهدة االصول الثابتة
االصل عند االستالم والتسليم
مراجعة عمليات االخالل يف استخدام العهدة
مراجعة برامج صيانة االصول الثابتة
تقارير االقسام  /اليات الرشاء  /محارض االستالم
تقارير الصيانة
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مراجعة نفقات الصيانة وفق نظام املشرتيات للصيانة
صيانة االصول الثابتة
الخارجية
مراجعة جدوى عمليات الصيانة الداخلية او الخارجية
مراجعة استيفاء وثائق الصيانة لكل النواحي الفنية
والتقرير الفني القرار الدفعات
مراجعة عمليات االستغناء عن االصول الثابتة فنيا
االستغناء عن
وماليا
االصول الثابتة
مراجعة الية االستغناء عن االصول الثابتة بالبيع او
االستبدال او الشطب
مراعاة احتساب اهالك االصول الثابتة وفق منهجية
اهالك االصول الثابتة
حرص وتقييم االصول الثابتة
مراجعة اهالك االصول سنويا لتحديد االصول التي
اهتلكت وما زالت يف الخدمة
مراعاة تعديل االعامر االنتاجية لالصول التي ما زالت
يف الخدمة
مراجعة عملية تقييم االصول الثابتة وفق منهجية
تقييم االصول الثابتة
تقييم االصول الثابتة
مراجعة عمليات تحديث عمليات التقييم سنويا وفق
النامذج املحددة لذلك
مراجعة ان يتم موامئة نتائج التقييم مع البيانات
املالية يف النظام املحوسب
تقارير الصيانة
تقارير الصيانة
تقارير الصيانة
لجان الجرد الفنية  /تقارير حالة االصول
لجان الجرد الفنية  /تقارير حالة االصول

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
شامل
شامل
عينة
عينة
عينة
شامل
شامل
عينة

فني  /مايل
فني
فني
فني  /مايل
فني
مايل
فني  /مايل
فني  /مايل
فني  /مايل
فني  /مايل
مايل

مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
مراجعة السجالت املحاسبية  /هيكل الحسابات /
منهجية تقييم االصول
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كشوفات االصول
الثابتة

املشاريع تحت
التنفيذ

مراجعة كشوفات االصول الثابتة السنوية حسب
منهجية حرص وتقييم االصول
مراجعة عمليات جرد االصول والتحقق الفعيل من
الوجود والحالة
مراجعة عمليات تحديث كشوفات االصول حسب
الجرد الفعيل واثبات حاالت الفروقات
مراجعة االجراءات التي تم اتخاذها يف التاكد من
الفروقات ومعالجتها حسب االصول

مراجعة مطالبات انجاز املشاريع تحت التنفيذ

مراجعة وجود حساب خاص للمرشوع تحت التنفيذ

مراجعة مراحل تنفيذ املرشوع ومطابقتها مع
املطالبات ومستوى تقدم تراكم تكاليف املرشوع
مراجعة عدد الدفعات ( املطالبات ) ومقارنتها مع
تقدم العمل يف املرشوع
مراجعة التكلفة املرتاكمة واقفالها عند االكتامل يف
حساب االصل الثابت
تحديث قوائم االصول الثابتة حسب منهجية حرص
وتقييم االصول الثابتة

الحق
الحق
الحق
الحق

عينة
شامل
شامل
شامل

فني  /مايل
فني
مايل
مايل
مايل  /فني
مايل
مايل  /فني
مايل  /فني
مايل
مايل  /فني

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

مراجعة السجالت املحاسبية  /منهجية تقييم االصول /
محارض الجرد  /التقارير الفنية
مراجعة السجالت املحاسبية  /منهجية تقييم االصول /
محارض الجرد  /التقارير الفنية
مراجعة السجالت املحاسبية  /منهجية تقييم االصول /
محارض الجرد  /التقارير الفنية
مراجعة السجالت املحاسبية  /منهجية تقييم االصول /
محارض الجرد  /التقارير الفنية
مراجعة حسابات مشاريع تحت التنفيذ  /املطالبات /
تقارير االنجاز
مراجعة حسابات مشاريع تحت التنفيذ  /املطالبات /
تقارير االنجاز
مراجعة حسابات مشاريع تحت التنفيذ  /املطالبات /
تقارير االنجاز
مراجعة حسابات مشاريع تحت التنفيذ  /املطالبات /
تقارير االنجاز
مراجعة حسابات مشاريع تحت التنفيذ  /املطالبات /
تقارير االنجاز
مراجعة كشوفات االصول حسب املنهجية
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 .7.8الفقرة  :امل�ستودعات

8-7

مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة املستودعات اىل مراجعة عمليات استالم املواد ورصفها لالستخدام اضافة اىل عمليات جرد املخزون وترتيب املستودعات وتقييم املخزون
ومعالجة املواد التالفة واملتقادمة والحفاظ عىل املخزون من مخاطر املخزون ومراجعة تقارير املخزون .
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة
رقم االجراء

مراجعة تصنيف املخزون حسب مجموعات متجانسة

نوع التدقيق
فني

مراجعة اعداد بطاقات االصناف اليدوية او املحوسبة

مراجعة شمول بطاقات الصنف لكل بيانات الصنف

مراجعة ترتيب االصناف يف املستودعات حسب
املجموعات وسهولة الوصول اليها

النطاق
عينة

فني
فني
فني

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة
الحق

عينة
عينة
عينة

تفصيل االجراء

املستودعات
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3نظام اللوازم واالشغال للهيئات املحلية لسنة 2011

املجال

تصنيف
املخزون
الحق
الحق
الحق

الوجود الفعيل
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امن وادارة
املستودعات

تقييم
املخزون

جرد املخزون

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
عينة
شامل
عينة
شامل
شامل
شامل

فني
فني
اداري
اداري
اداري
فني
فني
فني
فني  /مايل
اداري
اداري
اداري

مراعات ظروف االمن والسالمة يف املستودعات حسب
االجراءات الفنية املحددة لذلك
مراجعة توفر معدات السالمة يف املستودعات
مراجعة تكليف امنب  /امناء املستودعات واوقات
دوامهم
مراجعة وجود تامني عىل ممتلكات املستودعات بانواعه
املختلفة
مراعاة وجود كفالة المني  /امناء املستودعات

مراجعة عمليات تقييم محتويات املستودعات

مراجعة تشكيل لجان الجرد

مراجعة الية الجرد

مراجعة اكتامل قوائم الجرد

مراجعة عملية فصل املواد التالفة او غري القابلة
لالستخدام
مراجعة تقارير اللجنة الفنية حول حالة املواد وقابليتها
لالستخدام
مراجعة موامئة املوجود الفعيل مع السجالت املحاسبية
وكشوفات االصول واملواد
الحق
سابق
سابق
الحق

الوجود الفعيل
الوجود الفعيل
الوجود الفعيل  /سجالت تحتوي عىل كتاب
التكليف
سجالت التامينات والكفاالت
سجالت التامينات والكفاالت
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة تقارير الجرد  /كتاب تكليف لجان
الجرد
مراجعة تقارير الجرد  /كتاب تكليف لجان
الجرد
مراجعة تقارير الجرد  /كتاب تكليف لجان
الجرد
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عمليات
املستودعات

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
عينة
عينة
عينة
عينة

اداري  /مايل
اداري  /مايل
اداري  /مايل
اداري  /مايل
اداري  /مايل
اداري  /مايل

مراجعة نتائج الجرد وتقارير الجرد

مراجعة منطقية توقيت عمليات الجرد

مراجعة عمليات اثبات ادخال االصناف اىل املستودعات

مراجعة عمليات اثبات اخراج االصناف من املستودعات

مراجعة عمليات تحديث بطاقات الصنف لعمليات
االدخال من واقع فواتري الرشاء او محارض االستالم
مراجعة عمليات تحديث بطاقات الصنف لعمليات
االخراج من واقع طلبات املواد واللوازم املختلفة
الحق

مراجعة تقارير الجرد  /كتاب تكليف لجان
الجرد
مراجعة تقارير الجرد  /كتاب تكليف لجان
الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
مراجعة ملفات املخزون وبطاقات املخزون
اليدوية  /املحوسبة  /تقارير الجرد
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.8.8

الفقرة :الرواتب و�ش�ؤون املوظفني

رقم االجراء

توقيت عملية التدقيق
النطاق
/سابقة  /الحقة
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة

نوع
التدقيق
اداري
اداري
اداري

8-8

مرجعة سجالت الدوام

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف اجراء تدقيق فقرة الرواتب وشؤون املوظفني اىل متابعة املعامالت املتعلقة باملوظفني منذ التعيني ولغاية االستغناء عن الخدمات مرورا بعمليات
الرواتب وما تتضمن عالوات واقتطاعات باالضافة اىل االجازات والتدريب وغريها
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

تفصيل االجراء

الرواتب وشؤون
الفقرة
املوظفني
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
نظام موظفي الهيئات املحلية رقم  7لعام 2009
فانون العمل الساري
قرارات املجلس ذات العالقة
قانون التقاعد الساري

املجال

الدوام

مراجعة سجل الدوام اليدوي او املحوسب اليومي لضبط مواعيد حضور
وانرصاف املوظفني
مراجعة نتائج كشف الدوام الشهري
مراجعة االجازات وقانونيتها وترصيدها يف ملف اجازات املوظف حسب
نوع االجازة
الحق

مرجعة سجالت الدوام
مرجعة سجالت الدوام  /سجل
االجازات
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عينة
شامل

اداري
اداري

مراجعة املغادرات الرسمية والخاصة

الحق
الحق
اداري
اداري /
مايل
اداري
اداري

مرجعة سجالت الدوام  /سجل
االجازات
مراجة كشوفات العمل االضايف وتقارير
االقسام
شامل
شامل
شامل
شامل

اداري

مراجعة عمليات تسكني املوظفني حسب النظام واثبات ذلك يف سجل كل اداري /
مايل
موظف

مراجعة العالوات حسب النظام وقرارات املجلس البلدي ذات الصلة

مراجعة الخصومات حسب النظام وقرارات املجلس البلدي ذات الصلة
مراجعة عقود املوظفني ومدى توفرها وقانونيتها واالحتفاظ بها يف سجل
املوظف
مراجعة سجالت املوظفني لحاالت الفصل وانهاء الخدمات والية احتساب
املستحقات

اداري
اداري

مراجعة وجود اوصاف وظيفية مكتملة للموظفني محفوظة يف سجل كل
اداري
موظف
اداري
تعيني املوظفني مراجعة اجراءات تحديد الحاجة اىل موظفني جدد
مراجعة اجرءات االعالن عن موظفني جدد مع تحديدواضح ملواصفات
اداري
الوظيفة املعلن عنها
مراجعة اجراءات تشكيل لجان التوظيف
مراجة الية فحص املتقدمني للوظيفة واختيارهم

سجالت
املوظفني

الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

مراجعة سجل الدوام للعمل االضايف ومراجعة الحاجة الفعلية للعمل
االضايف مع وجود املوافقة املسبقة للعمل االضايف
مراجعة ملفات املوظفني من حيث وجودها واكتامل الوثائق الواجب
االحتفاظ بها يف ملف املوظف ومطابقتها للهيكل التنظيمي للبلدية

مراجعة ملفات املوظفني
مراجعة ملفات املوظفني واالنظمة
وقرارات املجلس ذات الصلة
مراجعة ملفات املوظفني
مراجعة ملفات املوظفني
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

مراجعة ملفات املوظفني واالنظمة
وقرارات املجلس ذات الصلة
مراجعة ملفات املوظفني  /الية التسكني
 /كشوفات التسكني  /قرارات املجلس
وموازنة مالك املوظفني
مراجعة ملفات املوظفني
مراجعة اجراءات التعيني
مراجعة اجراءات التعيني
مراجعة اجراءات التعيني
مراجعة اجراءات التعيني
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التامينات

التدريب

الرواتب

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
شامل
شامل

اداري
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة استكامل اجراءات التعيني والتدريب مع وجود دليل ارشادي
للموظف
مراجعة تثبيت الدرجات الوظيفية عند التعيني حسب النظام

مراجعة التامينات العامة الخاصة باملوظفني

مراجعة توفر خدمات التامني الصحي سواء الحكومية او الخاصة

مراجعة الكفاالت املطلوبة من بعض املوظفني
مراجعة برامج تدريب املوظفني املحلية والخارجية
مراجعة الية اختيار املوظفني للتدريب
مراجعة تقارير االستفادة من التدريب
مراجعة احتساب الرواتب االساسية ومطابقتها للنظام وقرارات املجلس
البلدي
مراجعة احتساب العالوات ومطابقتها للنظام وقرارات املجلس البلدي
مراجعة احتساب الخصومات ومطابقتها للنظام وقرارات املجلس البلدي
مراجعة احتساب املكافئات ومطابقتها للنظام وقرارات املجلس البلدي
مراجعة سلف املوظفني والية خصمها من الراتب

مراجعة احتساب اتعاب نهاية الخدمة ومطابقتها للنظام وقرارات املجلس
البلدي

مراجعة احتساب رواتب التقاعد ومطابقتها للنظام وقرارات املجلس
البلدي

مراجعة اجراءات التعيني
مراجعة اجراءات التعيني
مراجعة ملفات املوظفني وملفات
قسم التامني الخاص بهذا املجال
مراجعة ملفات املوظفني  /كشف
الرواتب الشهري
مراجعة ملفات املوظفني
مراجعة برامج التدريب
مراجعة برامج التدريب
مراجعة برامج التدريب
مراجعة كشوفات الرواتب وقرارات
املجلس البلدي
مراجعة كشوفات الرواتب
مراجعة كشوفات الرواتب
مراجعة كشوفات الرواتب
مراجعة كشوفات الرواتب
مراجعة ملفات املوظفني وكشوفات
الرواتب والقرارات واالنظمة ذات
العالقة
مراجعة كشوفات الرواتب
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الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
عينة
شامل
شامل
عينة
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
اداري

مراجعة كشوفات الرواتب الشهرية بشكلها االجاميل
مراجعة الية تحويل صايف رواتب املوظفني اىل البنوك

مراعاة اصدار قسائم الرواتب الشهرية للموظفني

مراجعة كشوفات العمل االضايف

مراجعة مربرات العمل االضايف

مراجعة الية االرشاف عىل العمل االضايف وضبط العمل االضايف

اداري /
انهاء الخدمات مراجعة ملفات املوظفني املنوي انهاء خدماتهم بكل طرق انهاء الخدمات
مايل
مايل

مراجعة الية احتساب مستحقات انهاء الخدمات

العمل االضايف

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

مراجعة كشوفات الرواتب
مراجعة كشوفات الرواتب
مراجعة كشوفات الرواتب  /كشوفات
العمل االضايف  /تقارير االقسام
مراجعة كشوفات الرواتب  /كشوفات
العمل االضايف  /تقارير االقسام
مراجعة كشوفات الرواتب  /كشوفات
العمل االضايف  /تقارير االقسام
مراجعة كشوفات الرواتب  /كشوفات
العمل االضايف  /تقارير االقسام
مراجعة كشوفات الرواتب  /ملفات
املوظفني
مراجعة كشوفات الرواتب  /ملفات
املوظفني  /االنظمة والقوانني والقرارات

مراجعة الية تقييم االداء الحالية

مايل
اداري

مراجعة نتائج تقييم اداء املوظفني

مراجعة الخطوات التي تم اتخاذها بناء عىل نتائج تقييم االداء

شامل
شامل

اداري
اداري

الحق
الحق

شامل
شامل

مراجعة كشوفات الرواتب  /ملفات
املوظفني
مراجعة وثلئق والية التقييم

الحق
الحق

مراجعة احتساب الرواتب التقاعدية للموظفني املنهي خدماتهم او
املتقاعدين حسب النظام اما بطريقة مكافأة نهاية الخدمة او التقاعد
املبكر او التقاعد الطبيعي

تقييم اداء
املوظفني

مراجعة كشوفات نتائج التقييم
مراجعة توصيات شؤون املوظفني
وقرارات املجلس بشان الخطوات املقرة
بناء عىل نتائج التقييم
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 .9.8الفقرة  :اال�ستثمارات
 -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

رقم االجراء

 -3منوذج تدقيق فقرة

8-9

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة االستثامر اىل تقييم عمليات االستثامر ومراجعة جدوى االستثامر واملعالجة املحاسبية لعمليات االستثامر وتصنيف االستثامرات وعالقتها
مع هيكل املوازنة .
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )

الفقرة

االستثامرات

مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق االساس النقدي
 -4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

املجال

نوع
التدقيق
مايل

مراجعة تصنيف االستثامرات وفق هيكل الحسابات املوحد مايل

الية التدقيق

توقيت عملية
النطاق التدقيق  /سابقة /
الحقة
شامل
شامل

تفصيل االجراء

دراسة جدوى
االستثامرات

مراجعة دراسات االستثامرات مبا فيها دراسات الجدوى

تصنيف
االستثامرات
سابق
سابق

مايل  /فني شامل

مراجعة تصنيف االستثامرات محاسبيا

مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية

سابق

مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية  /دراسات الجدوى
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معالجة
االستثامرات

تقييم
االستثامرات

تقارير
االستثامرات

سابق
الحق
سابق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

مايل  /فني شامل
شامل

مايل  /فني شامل
اداري /
مايل  /فني
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل  /فني شامل
شامل

مايل
مايل  /فني شامل
شامل

مايل
مايل  /فني شامل

مراجعة قرارات االستثامر بناء عىل توصيات دراسات
الجدوى
مراجعة قرارات املجلس البلدي يف التوجه نحو االستثامر
مراجعة الرؤيا االسرتاتيجية لعمليات االستثامر وفق الخطة
االسرتاتيجية للبلدية

مراجعة اثبات االستثامرات الول مرة محاسبيا

مراجعة تحديث العمليات الخاصة باالستثامر من االضافات
او التخفيضات

مراجعة العمليات املتعلقة بارباح وخسائر االستثامرات

مراجعة عملية تقييم االستثامرات سنويا

مراجعة اثبات نتائج تقييم االستثامرات

مراجعة تحليل نتائج االستثامرات واتخاذ القرارات املناسبة

مراجعة تقارير االستثامرات بشكل سنوي

مراجعة قرارات املجلس البلدي حول متابعة نتائج
االستثامرات
الحق

مراجعة االستثامرات  /قرارات املجلس البلدي
مراجعة االستثامرات  /قرارات املجلس البلدي
مراجعة االستثامرات  /قرارات املجلس البلدي  /الخطة
االسرتاتيجية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /هيكل الحسابات  /السجالت
املحاسبية
مراجعة االستثامرات  /قرارات املجلس البلدي
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.10.8

الفقرة  :املوازنات

رقم االجراء

8-10

 -3منوذج تدقيق فقرة

اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل

نوع التدقيق

توقيت عملية التدقيق/
سابقة  /الحقة
الحق
الحق
الحق
الحق

اداري  /مايل شامل

النطاق

مراجعة بنود كتاب التكليف
مراجعة بنود كتاب ومحرض تشكيل لجنة املوازنة
مراجعة الربنامج الزمني العداد املوازنة
مراجعة بنود كتاب ومحرض تشكيل لجنة املوازنة

الحق

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة املوازنة مراجعة مراحل اعداد املوازنات وفق االدلة املحددة لذلك اضافة مراجعة خطوات وتقديرات وتعديالت ومؤرشات املوازنة
بهدف الرقي يف اداء الهيئات املحلية
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )
 -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

املوازنات
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل مراجعة واقرار املوازنات التقديرية للبلديات الفلسطينية 2012

املجال

تفصيل االجراء

مراجعة استالم كتاب تكليف اعداد املوازنة
مراجعة تشكيل لجنة اعداد املوازنة وتحليل متطلبات
كتاب التكليف
كتاب التكليف
اعداد برنامج زمني العداد املوازنة بناء عىل متطلبات
كتاب التكليف
طريقة اعداد مراجعة تشكيل لجنة اعداد املوازنة وتحديد مهام كل
جهة
املوازنة
مراجعة مراحل تجميع البيانات
مراجعة مراحل اعداد املوازنة

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل 57

مراجعة مراحل اعداد املوازنة واملذكرات
الداخلية ذات العالقة
مراجعة مسودة املوازنة

الحق
الحق
سابق

اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل

مايل
مايل
مايل

تقارير املوازنة مراجعة تقارير املوازنة الشهرية

مراجعة تقارير املوازنة السنوية

مراجعة تحديث بيانات املوازنة الفعلية اوال باول

متابعة
مصادقة
املوازنة

مراجعة
املوازنة

مراجعة هيكلية املوازنة بشكلها النهايئ
الحق
الحق

اداري  /مايل شامل
شامل
شامل
عينة

اداري  /مايل شامل

مراجعة محارض مناقشة تقديرات املوازنة مع الدوائر
واالقسام
مراجعة عملية وضع املوازنة بشكلها النهايئ مع مربرات
محتوياتها
مراجعة املوازنة بشكلها النهايئ قبل مناقشتها مع املجلس
البلدي
مراجعة املوازنة بشكلها النهايئ بعد مناقشتها مع املجلس
البلدي
مراجعة كتاب عرض املوازنة بشكلها النهايئ عىل الحكم
املحيل
مراجعة مصادقة الحكم املحيل عىل املوازنة واقرار املجلس
للمصادقة لشكلها النهايئ
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

اداري  /مايل شامل

مراجعة طلب التعديل ومربراته ،

مراجعة هيكلية املوازنة بشكلها النهايئ وقرار
املجلس البلدية الخاص باملصادقة عىل املوازنة
مراجعة هيكلية املوازنة بشكلها النهايئ وقرارات
املجلس
مراجعة هيكلية املوازنة بشكلها النهايئ وكتاب
املصادقة عىل املوازنة
تدقيق بنود تقارير املوازنة الشهرية وبنود
االنحرافات والتعديالت
تدقيق بنود تقارير املوازنة الشهرية والسنوية
وبنود االنحرافات والتعديالت
تدقيق بنود تقارير املوازنة الشهرية وبنود
االنحرافات والتعديالت
تدقيق بنود تقارير املوازنة الشهرية وبنود
االنحرافات والتعديالت
الحق

مراجعة تحيث البيانات الفعلية نهاية السنة وارسالها اىل
تحديث
وزارة الحكم املحيل
البيانات
تعديل املوازنة
واملناقلة بني
البنود

مراجعة عملية تعديل املوازنة ومربراتها وتاثريها عىل
حجم املوازنة
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تحليل املوازنة

مراجعة متابعة عملية التعديل او النقل بني البنود
وتحديث البيانات وموافقة وزارة الحكم املحيل
مراجعة تاثري التعديالت او عمليات النقلعىل النتائج
االجاملية الداء املوازنة
مراجعة تحليل مؤرشات املوازنة حسب كتاب التكليف
مراجعة تحليل مؤرشات املوازنة حسب دليل مراجعة
واقرار املوازنات التقديرية للبلديات الفلسطينية
مراجعة تقرير تفسري نتائج التحليل والتوصيات

مراجعة طلب التعديل وردود الحكم املحيل
وتعديل بنود املوازنة
مراجعة طلب التعديل وردود الحكم املحيل
وتعديل بنود املوازنة
تدقيق بنود التحليل وبيانات ونتائج التحليل
تدقيق بنود التحليل وبيانات ونتائج التحليل
تدقيق بنود التحليل وبيانات ونتائج التحليل

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

اداري  /مايل شامل
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل

اداري  /مايل شامل

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل 59

.11.8

الفقرة  :املنح والتربعات
 -3منوذج تدقيق فقرة

8-11

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة املنح والتربعات اىل ضبط استالم واستغالل ومراقبة الحصول عىل املنح والتربعات ومعالجتها ماليا ومتابعتها اداريا من خالل التقارير
الخاصة باملنح واملساعدات وعالقتها مبوازنة البلدية
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

الفقرة

املنح والتربعات

رفم االجراء

مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق االساس النقدي
 -4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

املجال

تفصيل االجراء

الية التدقيق

شامل
شامل

مايل
مايل
مايل  /اداري
/فني

مراجعة اتفاقيات املنح مع تحليل اجالها ومتابعة انجازها

مراجعة عملية استالم املنح سواء العينية او النقدية

توقيت عملية التدقيق
نوع التدقيق النطاق
/سابقة  /الحقة
شامل سابق
مايل
شامل سابق
مايل
سابق
الحق

شامل

مراجعة سجالت املنح
مراجعة سجالت املنح وهيكل الحسابات
مراجعة سجالت املنح
مراجعة سجالت املنح  /السجالت املحاسبية /
القوائم املالية ذات العالقة

الحق

تصنيف املنح مراجعة تصنيف املنح حسب مصادرها وطبيعتها
مراجعة تصنيف املنح والتربعات حسب هيكل الحسابات
مراجعة اتفاقيات املنح وانعكاسها عىل موازنة البلدية
اتفاقيات
وتدفقاتها النقدية
املنح

استالم
ومتابعة املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح

60

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل

مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح

الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل  /اداري
/فني
مايل
مايل  /اداري
/فني
مايل  /اداري
/فني
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
اداري  /مايل

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت وكشوفات املنح
مراجعة سجالت املنح  /املوازنات
مراجعة سجالت املنح  /املوازنات
مراجعة سجالت املنح  /الخطة االسرتاتيجية

مراجعة الخطة االسرتاتيجية للمشاريع املدرجة بها والتي
حصلت عىل املنح

مراجعة توزيع املنح عىل سنوات الخطط االسرتاتيجية
مراجعة املنح املنجزة من الخطة االسرتاتيجية

مراجعة اثبات املنح يف السجالت املحاسبية
مراجعة اثبات املنح يف املوازنات وتقارير املوازنات
مراجعة اثبات املنح يف التقارير املالية املطلوبة
مراجعة اثبات املنح يف املوازنات حسب الهدف من
استخدامها ونوع املوازنة
مراجعة تقارير انجاز املنح السنوية واثباتها يف تقارير
املوازنات الفعلية

مراجعة تقارير اقفال املنح ونقلها اىل االصول

مراجعة اعداد كشوفات تقدم العمل واالنجاز يف املنح

مراجعة اثبات مبالغ املنح يف السجالت املالية وكشوفات
االصول
متابعة نسب انجاز املنح والية انجاز اعاملها مبا يحقق
االستفادة الكاملة
تدقيق بيانات تدقيق مبالغ املنح املستلمة حسب تواريخ استحقاقها او
موجوداتها العينية
املنح

اثبات املنح

عالقة املنح
باملوازنات

عالقة املنح
بالخطط
االسرتاتيجية
اداري  /مايل
اداري  /مايل

شامل
شامل

الحق
الحق

مراجعة سجالت املنح  /الخطة االسرتاتيجية
مراجعة سجالت املنح  /الخطة االسرتاتيجية
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 .12.8الفقرة  :الذمم املدينة

رقم االجراء

8-12

مراجعة هيكل الديون يف املوازنة

مراجعة هيكل الحسابات

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة الذمم املدينة اىل تقييم ومتابعة واثبات الذمم املدينة كايرادات مستحقة عىل املواطنني وغريهم من اموال البلدية التي ينبغي
تحصيلها واستخدامها يف متويل مصادر انفاق البلدية عىل خدماتها ومرافقها املختلفة
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

الذمم املدينة
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق االساس النقدي
 -4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

املجال

تصنيف الذمم

اثبات الذمم
مايل

شامل

توقيت عملية التدقيق/
نوع
النطاق
تفصيل االجراء
سابقة  /الحقة
التدقيق
مراجعة تصنيف الذمم حسب الخدمات يف
الحق
شامل
مايل
هيكل الحسابات
مراجعة تصنيف الذمم يف كشف الديون يف
الحق
شامل
مايل
املوازنة
مراجعة اثبات ذمم الخدمات والرسوم املختلفة
الحق
عينة
مايل
حني استحقاقها
مراجعة مطابقة كشوفات الذمم مع مشرتيك
الخدمات
الحق

مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
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مراجعة الذمم الراكدة

مراجعة الذمم املشكوك يف تحصيلها

الحق
الحق
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
شامل

مايل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

مايل
عينة
عينة
عينة
عينة
شامل
عينة

مايل

شامل
الحق
سابق
الحق
الحق
الحق
الحق

عينة

الحق

مراجعة سجالت الرسوم والرضائب ومطابقتها
مايل
مع كشوفات الذمم
مراجعة الحصول عىل املصادقات حسب
مايل
الحاجة
مراجعة اجاميل التغريات يف رصيد الذمم حسب
مايل
الخدمات بشكل شهري
مراجعة تقارير نسب التحصيل الشهرية /
متابعة تحصيل الذمم نصف السنوية  /السنوية

تحليل الذمم

مخصصات الذمم

مراجعة اعطاء الخصومات التشجيعية من
حيث الجدوى والتوقيت
مراجعة كشوفات تحليل انواع الذمم
مراجعة كشوفات تحليل اعامر الذمم
مراجعة كشوفات الذمم القدمية والتي يصعب
تحصيلها
مراجعة عملية تقدير الذمم املشكوك يف
تحصيلها

مراجعة عملية تقدير املخصص للسنة الحالية

الحق

مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة سجل املصادقات ومطابقتها مع كشوفات
الذمم
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة سياسات الخصم  /قرار املجلس البلدي
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها مع
مربرات عدم تحصيلها
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
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الديون املعدومة

الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة عملية تسوية املخصص الحايل

مراجعة مربرات وجود ديون معدومة

مراجعة الديون املعدومة ومربرات اعدامها

مراجعة اثبات الديون املعدومة يف السجالت
املحاسبية

مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
االيرادات
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها مع
مربرات عدم تحصيلها
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها مع
مربرات عدم تحصيلها
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها مع
مربرات عدم تحصيلها
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.13.8

الفقرة  :الذمم الدائنة

مراجعة تصنيف الذمم حسب الخدمات يف هيكل
الحسابات
مراجعة تصنيف الذمم يف كشف الديون يف املوازنة

8-13

مراجعة هيكل الحسابات

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة الذمم الدائنة اىل حرص التزامات البلدية سواء الجارية او طويلة االجل وتقييم هذه االلتزامات ومتابعتها من خالل التقارير املناسبة
مع تقييم سيولة البلدية القادرة عىل تسديد هذه االلتزامات
 -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )
محتويات االجراء -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )
 -3منوذج تدقيق فقرة

نوع
التدقيق
مايل
مايل

مراجعة اثبات الذمم الدائنة املختلفة حني استحقاقها

مراجعة مطابقة كشوفات الذمم مع مزودي الخدمات

رقم االجراء

النطاق
شامل
شامل

مايل
مايل

تفصيل االجراء

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة
الحق
الحق

عينة
عينة

الذمم الدائنة
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق االساس النقدي
 -4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

املجال

تصنيف الذمم

اثبات الذمم

الحق
الحق

مراجعة هيكل الديون يف املوازنة
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
املرصوفات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
املرصوفات
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متابعة تسديد
الذمم

تحليل الذمم

توفر املخصصات
لتسديد الذمم

مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
املرصوفات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
املرصوفات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
املرصوفات
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت الذمم /
املرصوفات
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها
تدقيق كشوفات تحليل الذمم حسب اجالها
مراجعة تقديرات املوازنة والتدفقات النقدية
مراجعة تقديرات املوازنة والتدفقات النقدية

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
شامل
عينة
عينة
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة الحصول عىل مصادقات الذمم الدائنة

مراجعة اجاميل التغريات يف رصيد الذمم حسب الخدمات

مراجعة مدفوعات الذمم الدائنة واحجام الديون غري
املسددة

مراجعة الذمم الراكدة

مراجعة كشوفات تحليل انواع الذمم
مراجعة كشوفات تحليل اعامر الذمم
مراجعة كشوفات الذمم القدمية والتي مل يتم تسويتها

مراجعة توفر املخصصات املالية يف املوازنة لتسديد الذمم

مراجعة جدولة تسديد الذمم مع توفر التدفقات النقدية
والالزمة
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 .14.8الفقرة  :القرو�ض
 -3منوذج تدقيق فقرة

توقيت عملية التدقيق
/سابقة  /الحقة
الحق
الحق
الحق
الحق

النطاق
شامل
شامل
شامل

نوع التدقيق
مايل
مايل
مايل
اداري  /مايل شامل
اداري  /مايل شامل

8-14

مراجعة تقديرات املوازنة والتدفقات
النقدية
مراجعة تقديرات املوازنة والتدفقات
النقدية
مراجعة سجل الجهات املقرتحة
متابعة مراحل الحصول عىل القرض

الحق

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة القروض اىل تقييم الحاجة اىل القروض واجراءات الحصول عليها وعمليات االيفاء باعباء القروض وتسديدها وجدولتها والطريقة املناسبة
الستخدام اموال االقرتاض
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )
 -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

رقم االجراء
القروض
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق االساس النقدي
 -4دليل االجراءات والسياسات املحاسبية وفق اساس االستحقاق املعدل

املجال

تفصيل االجراء

مراجعة مصادر التمويل يف البلدية وتحليلها

تقدير الحاجة الىى مراجعة رضورة الحاجة اىل القروض
القروض

مراجعة تحديد الجهة املقرضة
مراجعة الية الحصول عىل املوافقات الالزمة من وزارة الحكم
املحيل
مراجعة الحاجة اىل استخدام الجاري مدين ومربرات ذلك مع
دراسة عملية ادارة الجاري مدين
متابعة مراحل الحصول عىل الجاري
مدين
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اثبات القروض

متابعة تسديد
القروض

تقارير القروض

جدولة القروض

الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

مراجعة عملية املفاضلة بني الجهات املقرضة حسب رشوط
مايل
القرض والية السداد ومصاريف القرض وفرتة السامح
مراجعة اجراءات الحصول عىل القرض والحسابات البنكية الالزمة مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة اثبات القرض يف السجالت املحاسبية

مراجعة تقارير حاالت القروض كل ثالثة شهور

مراجعة توفر السيولة الالزمة لتسديد استحقاقات القرض

مراجعة احتساب تكاليف االقرتاض لكل دفعة
مراجعة تقارير القروض الشهرية
مراجعة تقارير القروض نصف السنوية
مراجعة تقارير القروض نهاية السنة
مراجعة عملية تعرث القروض وعدم القدرة عىل االيفاء
مراجعة املباحثات مع الجعات املقرضة لجدولة الديون
مراجعة جدولة الديون ومالمئتها للتدفقات النقدية للبلدية
مراجعة عمليات التسديد شهريا بعد اقرار عمليات الجدولة

مراجعة تحليل بدائل القروض
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

متابعة مراحل الحصول عىل القرض
مراجعة السجالت املحاسبية  /سجالت
القروض
مراجعة سجالت القروض
مراجعة تقارير املوازنة والتدفقات
النقدية
مراجعة سجالت القروض
تدقيق تقارير حالة القروض
تدقيق تقارير حالة القروض
تدقيق تقارير حالة القروض
مراجعة سجالت القروض
مراجعة سجالت القروض
مراجعة سجالت القروض
مراجعة سجالت القروض
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 .15.8الفقرة  :نظم املعلومات
 -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

 -3منوذج تدقيق فقرة

مراجعة الحاجة اىل رشاء انظمة محوسبة يف البلدية

8-15

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق نظم املعلومات اىل مراجعة تقييم انظمة املعلومات من حيث الحصول عليها وتطويرها وامن املعلومات وسالمة الصالحيات الخاصة
باستخدام انظمة املعلومات.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )

الفقرة

نظم املعلومات

نوع
التدقيق
فني

مراجعة تحديد مواصفات االنظمة املطلوبة

مراجعة اليات الرشاء املناسبة

مراجعة خيارات التطوير الذايت

رقم
االجراء

النطاق
شامل

فني
فني
فني

تفصيل االجراء

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة
سابق

شامل
شامل
شامل

مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3انظمة التشغيل والصيانة

املجال

انشاء نظم
املعلومات
سابق
سابق
سابق

مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية
مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية
مراجعة توصيات الفنيني العتامد طريقة
الرشاء
مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية
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مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية
مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية

سابق
سابق

شامل
شامل

فني
فني

سابق
سابق
الحق
الحق
سابق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

فني
فني
فني
فني
فني
فني
فني
فني
فني
فني

تقييم عمل االنظمة سنويا وتحديد الحاجة اىل اضافات جديدة

تقييم عملية الحصول عىل االضافات من حيث الجدوى والتوقيت

مراجعة جدولة عمليات النسخ االحتياطي

مراجعة جدولة عمليات تغيري كلامت الدخول اىل الربامج
مراجعة الصالحيات املتعلقة باستخدام النظام
مراجعة توفر برامج االمن والحامية من الفايروسات واالخرتاق وانها
غري منتهية الصالحية
مراجعة توفر وسيلة االتصال املناسبة  /شبكات  /السليك ......
مراجعة وضع الرسفرات الرئيسية يف مكان مناسب

مراجعة اتفاقيات رشاء االنظمة وكفالة الصيانة

مراجعة عقود الصيانة

مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية
مراجعة التقرير الفني لتقييم االنظمة
الحالية
املالحظة العينية  /تقارير مشغل النظام
املالحظة العينية  /تقارير مشغل النظام
املالحظة العينية  /تقارير مشغل النظام
املالحظة العينية  /تقارير مشغل النظام

الحق
الحق

شامل
شامل

مراجعة االجراءات الفنية التي سيتم العمل عليها لضامن الحصول
عىل النظام وتشغيله
تقييم االستفادة
مراجعة حداثة انظمة املعلومات والحاجة اىل التطوير
من نظم
املعلومات

امن نظم
املعلومات

ادامة انظمة
املعلومات
الحق
الحق

املالحظة العينية  /تقارير مشغل النظام
املالحظة العينية  /تقارير مشغل النظام
مراجعة االتفاقيات  /تقارير تشغيل النظام
 /كفاالت الصيانة  /عقود الصيانة
مراجعة االتفاقيات  /تقارير تشغيل النظام
 /كفاالت الصيانة  /عقود الصيانة
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ادارة انظمة
املعلومات

الحق
سابق
سابق

شامل
شامل
شامل
شامل

فني
فني

مراجعة جدولة عمليات الصيانة والتاكد من تنفيذها يف مواعيدها

مراجعة تحديد املسؤوليات عن كل جزء من اجزاء النظام

مراجعة مؤهالت وخربات الشخص املسؤول عن تشغيل وادارة النظام فني
فني

مراجعة التقارير الشهرية التي يصدرها مشغل النظام حول سالمة
عمل النظام

الحق

مراجعة االتفاقيات  /تقارير تشغيل النظام
 /كفاالت الصيانة  /عقود الصيانة
مراجعة تطبيق اجراءات تشغيل النظام
وصالحيات االستخدام
مراجعة الوصف الوظيفي ومطابقته مع
املوظف الفعيل
مراجعة التقارير الشهرية ومقارنة التقارير
الشهرية
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 .16.8الفقرة  :اخلدمات
 -3منوذج تدقيق فقرة

النطاق
شامل

نوع التدقيق
مايل
مايل
فني  /مايل
فني  /مايل
فني  /مايل
فني  /مايل

رقم االجراء

توقيت عملية التدقيق/
سابقة  /الحقة
سابق

شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

8-16

مراجعة هيكل املوازنة

سابق
سابق
الحق
الحق
الحق

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة الخدمات اىل مراجعة وتدقيق عمليات تقديم الخدمات وتوفر االنظمة التشغيلية الخاصة بها ومناسبة انظمة تعرفة الخدمات ومتابعة
مصاريف وايرادات الخدمات حسب النظام وجدوى تقديم الخدمات ماليا.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )

الخدمات
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3أدلة عمل تشغيل الخدمات
 -4انظمة عمل مراكز خدمات الجمهور
نطاق الخدمات مياه /كهرباء /رصف صحي  /نفايات  /ترخيص مباين/

املجال

تفصيل االجراء

تصنيف
مراجعة تصنيف الخدمات وفق املوازنة
الخدمات
مراجعة تصنيف الخدمات وفق هيكل الحسابات املوحد
تحديد التعرفة مراجعة وجود تعرفة للخدمات معدة وفق دراسة مناسبة
مراجعة الدراسات الخاصة بالتعرفة
مراجعة تطبيق التعرفة عىل الخدمات التي تقدمها البلدية
مراجعة دراسة نتائج تطبق التعرفة لفرتة زمنية مناسبة

مراجعة هيكل الحسابات
مراجعة تقرير ودراسات وسجالت التعرفة
مراجعة تقرير ودراسات وسجالت التعرفة
مراجعة تقرير ودراسات وسجالت التعرفة
مراجعة تقرير ودراسات وسجالت التعرفة
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املصاريف

االيرادات

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل
شامل
عينة

اداري
مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة الحصول عىل املوافقات الرسمية املناسبة العتامد
نظام التعرفة

مراجعة تصنيف مصاريف كل خدمة بشكل منفصل

مراجعة استخدام مراكز التكلفة لكل خدمة

مراجعة توزيع املصاريف املشرتكة بني الخدمات

مراجعة عمليات االثبات ملصاريف كل خدمة بشكل منفصل

الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل

مراجعة تصنيف ايرادات كل خدمة بشكل منفصل

مراجعة استخدام مراكز التكلفة لكل خدمة

مراجعة توزيع االيرادات املشرتكة بني الخدمات

مراجعة عمليات الرصف ملصاريف الخدمات وانها متت وفق
اجراءات الرصف املناسبة
استخدام اجراء تدقيق املرصوفات لتدقيق مصاريف
الخدمات
مراجعة الرصف عىل مصاريف الخدمات من الحسابات
البنكية املحددة ( املياه والكهرباء) وعدم تجاوز املخصصات
الحق
الحق
الحق
الحق

مراجعة تقرير ودراسات وسجالت التعرفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
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التحصيل

جدوى
الخدمات

االنظمة
والتعليامت
التشغيلية

الحق
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
عينة
شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
فني  /مايل
فني

مراجعة عمليات االثبات اليرادات كل خدمة بشكل منفصل

مراجعة عمليات قبض ايرادات الخدمات وانها متت وفق
اجراءات القبض املناسبة

استخدام اجراء تدقيق االيرادات لتدقيق ايرادات الخدمات

مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل
شامل

مراجعة وجود انظمة تشغيلية لكل نوع من انواع الخدمات

مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة  /اليات التحصيل
مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة  /اليات التحصيل

مراجعة السجالت املحاسبية  /مراكز
التكلفة

مراجعة تقارير نتائج الخدمات

الحق
الحق

مراجعة ايداع عىل ايرادات الخدمات يف الحسابات البنكية
املحددة ( املياه والكهرباء) وعدم الخلط بني الحسابات
البنكية
مراجعة سياسات واليات التحصيل لكل نوع من انواع
الخدمات
مراجعة مناسبة الية التحصيل لنوع الخدمة وجدوى
وامكانية اسنخدام الية تحصيل مجمعة وموحدة
مراجعة التقارير املالية الخاصة بجدوى والنتائج املالية
للخدمات
مراجعة التقارير الفنية حول جودة الخدمات املقدمة واليات
التحسني

مراجعة تقارير نتائج الخدمات
مراجعة استخدام تعليامت  /انظمة
تشغيل

مراجعة اجراءات تقديم كل خدمة من الخدمات

فني

عينة

الحق

مراجعة استخدام تعليامت  /انظمة
تشغيل
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الحق
الحق
الحق

شامل
عينة
شامل

اداري  /فني
فني
فني

مراجعة ملفات الشكاوي املتعلقة بالخدمات واالجراءات
التي تم اتخاذها

مراجعة عمليات ايصال او انهاء الخدمات

مراجعة عمليات كفاية املوظفني واللوازم الالزمة لتقديم
الخدمات

مراجعة استخدام تعليامت  /انظمة
تشغيل
مراجعة استخدام تعليامت  /انظمة
تشغيل
مراجعة استخدام تعليامت  /انظمة
تشغيل  /مامرسة فعلية
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.17.8

الفقرة  :قرارات املجل�س البلدي

8-17

الهدف من تدقيق الفقرة  :تهدف عملية تدقيق فقرة قرارات املجلس البلدي اىل مراجعة القرارات من النواحي املالية واالدارية والفنية وتقديم املشورة للمجلس البلدي حول هذه
القرارات ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها للتاكد من تطبيق ما ورد فيها يف الدوائر واالقسام املختلفة
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )
 -3منوذج تدقيق فقرة

رقم االجراء

نوع التدقيق

الية التدقيق

مراجعة القرارات الحالية والسابقة ملتابعة تنفيذ ما جاء فيها

اداري
اداري  /مايل /فني شامل

مراجعة النواحي القانونية او التشغيلية او االدارية التي قد يكون تم اغفالها
يف قرارات املجلس البلدي

تقديم تقرير املشورة الفنية واملالية والقانونية واالدارية حول قرارات املجلس
البلدي

مراجعة التزام الدوائر واالقسام بتطبيق قرارات املجلس البلدي من خالل
مراجعة االجراءات التي تم اتخاذها يف كل دائرة او قسم تبعا لبنود القرار

توقيت عملية التدقيق
النطاق
/سابقة  /الحقة
شامل الحقة
الحقة

اداري  /مايل /فني شامل
اداري  /مايل /فني شامل
اداري  /مايل /فني شامل

تحليل قرارات املجلس البلدي
تحليل قرارات املجلس البلدي

الحقة
سابقة
الحقة

الحصول عىل نسخة من كل اجتامع مجلس بلدي

تفصيل االجراء

قرارات املجلس البلدي
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999

املجال

عام

تحليل قرارات املجلس البلدي
تحليل قرارات املجلس البلدي
تحليل قرارات املجلس البلدي
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 .18.8الفقرة  :ال�ش�ؤون القانونية

رقم االجراء

مراجعة كشف القضايا  /املعامالت املرسلة اىل الشؤون القانونية

مراجعة تصنيف القضا حسب املوضوع والدائرة والقسم

8-18

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف تدقيق هذه الفقرة اىل متابعة اعامل الشؤون القانونية والتاكد من انهاء القضايا واملعامالت ومتابعتها اوال باول واتخاذ القرارات املناسبة بصددها
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

املجال
اداري
اداري

مراجعة تاريخ ارسال كل معاملة وتاريخ استالم الردود عليها او اتخاذ
االجراءات املناسبة

مراجعة الردود حول القضايا ومدى تكرار مواضيعها

تفصيل االجراء

النطاق
شامل
شامل

اداري
اداري

نوع
التدقيق

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة
الحقة
الحقة

شامل
شامل

قرارات املجلس البلدي
الفقرة
مرجعيات االجراء
قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
النظام املايل للهيئات املحلية 1999
انظمة وتعليامت ذات عالقة

عام

الحقة
الحقة

مراجعة الكشوفات /املعامالت /
السجالت يف الشؤون القانونية
مراجعة الكشوفات /املعامالت /
السجالت يف الشؤون القانونية
مراجعة الكشوفات /املعامالت /
السجالت يف الشؤون القانونية
مراجعة الكشوفات /املعامالت /
السجالت يف الشؤون القانونية
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مراجعة االجراءات التي تم اتخاذها يف القسم  /الدائرة بناء عىل توصية
الشؤون القانونية

اداري

مراجعة نتائج القضايا التي ارسلت للمحاكم وتم متابعتها من قبل الشؤون
اداري
القانونية
مراجعة ارشفة سجالت الشؤون القانونية ومدى سهولة الوصول اىل البيانات
واملعلومات فيها
اداري

الحقة
الحقة
الحقة

شامل
شامل
شامل

مراجعة االعامل املرتتبة عىل
معامالت الشؤون القانونية يف
سجالت الدوائر واالقسام املختلفة
مراجعة الكشوفات /املعامالت /
السجالت يف الشؤون القانونية
مراجعة الكشوفات /املعامالت /
السجالت يف الشؤون القانونية
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 .19.8الفقرة  :ترخي�ص املباين

قرارات املجلس البلدي

رقم االجراء

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف تدقيق هذه الفقرة اىل مراجعة اجراءات ترخيص االبنية وانهاء معامالت الرتاخيص واملحافظة عىل حقوق الهيئة املحيل
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

املجال

تفصيل االجراء

نوع
التدقيق

مراجعة اجراءات تقديم ومنح رخص البناء

مراجعة توفر الوثائق الالزمة يف كل معملة ترخيص

النطاق

مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة

مراجعة عملية اثبات معامالت الرتخيص يف السجالت الخاصة بها يف البلدة

مراجعة توفر عمليات الكشف امليداين عىل مواقع البناء

مراجعة قانونية البناء وفق االنظمة والقوانني والتعليامت ذات العالقة

توقيت عملية
التدقيق/
سابقة  /الحقة
الحقة
الحقة

مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة

الفقرة
مرجعيات االجراء
قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
النظام املايل للهيئات املحلية 1999
انظمة وتعليامت ذات عالقة

عام

الحقة
الحقة
الحقة

8-19

الية التدقيق
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
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الحقة
الحقة
الحقة
الحقة
الحقة

مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة
مايل  /فني عينة

مراجعة استيفاء الرسوم املناسبة سواء نقدا او من خالل شيكات

مراجعة اجراءات تسليم الرخصة اىل املواطنني

مراجعة توفر سجالت مكتملة يف دائرة الهندسة لكل رخص البناء

مراجعة توفر سجالت للمبتني غري املرخصة

مراجعة اجراءات الخصومات التشحيعية

مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
مراجعة ملفات الرتخيص /سجالات
دائرة الهندسة  /السجالت املالية
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.20.8

الفقرة  :اخلطط اال�سرتاتيجية

النطاق
شامل
شامل
شامل
شامل

نوع
التدقيق
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري

رقم االجراء

توقيت عملية التدقيق/
سابقة  /الحقة
الحق
الحق
الحق
الحق

شامل

8-20

الية التدقيق

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف هذا االجراء اىل مرا جعة امتام مراحل الخطة االسرتاتيجية وتحديثها وربطها مع املوازنة واجراء عمليات تقييم الخطة سنويا وفق مبدأ املشاركة.
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

تفصيل االجراء

الخطط االسرتاتيجية
الفقرة
مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3دليل اعداد الخطة االسرتاتيجية
 -4الخطة االسرتاتيجية املصادق عليها

املجال

اعتامد الخطط

تحديث الخطط

مراجعة اعتامد الخطة االسرتاتيجية وفق دليل اعداد
الخطط االسرتاتيجية
مراجعة اعتامد تحديث الخطط االسرتاتيجية وفق دليل
اعداد الخطط االسرتاتيجية
مراجعة تحديث الخطط االسرتاتيجة وفق دليل اعداد
الخطط االسرتاتيجية
مراجعة ان عمليات التحيث متت سنويا وفق مبدأ
املشاركة
مراجعة ان التحديث الذي تم عىل الخطط ال يتعارض
وجوهر الرؤية التي تم تحديدها
الحق

هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
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شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

اداري
اداري
اداري
اداري /
مايل
مايل
اداري
فني /
اداري
اداري

مراجعة برامج التقييم واملتابعة التي تم اعدادها

مراجعة تطبيق برامج التقييم واملتابعة بشكل سنوي

مراجعة تحديث برامج التقييم واملتابعة بشكل سنوي

تحديث برامج التقييم
واملتابعة

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

عالقة الخطط االسرتاتيجية مراجعة املشاريع املدرجة بالخطة االسرتاتيجية ومتاشيها
مع املوازنة
باملوازنة
مراجعة تضمني املوازنة ملشاريع الخطة االسرتاتيجية
حسب االولويات وتوفر التمويل
مراجعة تناغم قرارات املجلس البلدي املتعلقة
الخطط االسرتاتيجية
وقرارات املجلس البلدي باملشاريع من الخطة االسرتاتيجية
مراجعة الخطط التشغيلة للدوائر واالقسام فيام يتعلق
الخطط االسرتاتيجية
بتطبيق مشاريع الخطة االسرتاتيجية املدرجة باملوازنة
وخطط الدوائر واالقسام
ضمن االنشطة الربحية او االمنائية او التشغيلية
مراجعة مشاركة املجتمع املحيل يف مراحل مراجعة
الخطط االسرتاتيجية
وتحديث الخطة االسرتاتيجية حسب دليل اعداد
واملشاركة املجتمعية
الخطط االسرتاتيجية

هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
هيكل الخطة االسرتاتيجية  /دليل اعداد
الخطة  /محارض الورشات ،االجتامعات
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 .21.8الفقرة  :التعرفة

تفصيل االجراء

مراجعة تحديد وحدات استهالك الخدمات

مراجعة ان تكون عملية تحديد الوحدات متت بشكل صحيح
ولجميع فئات املستهلكني

املجال

تحديد الوحدات

رقم
االجراء

نوع
التدقيق
فني
فني

مراجعة تحديد املصاريف املبارشة لتقديم الخدمات

الية التدقيق

8-21

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف هذا االجراء اىل مراجعة انظمة تعرفة الخدمات املختلفة التي تقدمها البلدية وتحديث نظام التعرفة بشكل سنوي عىل االقل ودراسة انظمة التعرفة بطرق
علمية مناسبة مع االخذ بعني االعتبار مناهج اعداد انظمة التعرفة املعيارية كاملياه مثال
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

الفقرة

نظام التعرفة

مرجعيات االجراء
      -1قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة 1997
      -2النظام املايل للهيئات املحلية 1999
 -3انظمة التعرفة املعيارية الرسمية

النطاق
شامل
شامل

مايل /
فني

املياه  /الكهرباء /الرصف الصحي  /النفيات الصلية  /مشاريع
الخدمات
ربحية
املشمولة بالتعرفة
توقيت عملية التدقيق/
سابقة  /الحقة
الحق
الحق

شامل

تحديد املصاريف

الحق

مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
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الحق
الحق

شامل
شامل
شامل

مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
مايل
فني

مراجعة االيرادات االجاملية التي ميكن الحصول عليها بشكل
كامل
مراجعة االيرادات االجاملية التي ميكن الحصول عليها مع
االخذ بعني االعتبار نسب التحصيل
مراجعة االيرادات االجاملية التي ميكن الحصول عليها مع
االخذ بعني االعتبار نسب الفاقد
مراجعة نسب التحصيل حسب الوضع الحايل واالخذ بها عند
احتساب التعرفة
مراجعة نسب التحصيل حسب التطور يف اساليب تقديم
الخدمة والتحصيل واالخذ بها يف مراجعة التعرفة
مراعاة حجم الدخول والقدرة عىل الدفع والقوانني واالنظمة
املحددة لحدود التعرفة

مراعاة تدرج التعرفة النصاف جميع فئات املستهلكني

تحديد نسب الفاقد بناء عىل دراسات واقعية

الواقع االقتصادي
واالجتامعي

تدرج التعرفة

نسب الفاقد

مايل /
مراجعة تحديد املصاريف غري املبارشة وتوزيع املصاريف
فني
املشرتكة
مايل /
مراجعة تحديد اهالك االصول املستخدمة يف تقديم الخدمات
فني
مايل /
مراجعة تحديد مخصص الستدامة اصول الخدمات
فني

الحق
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل
شامل

تحديد نسب
التحصيل

تحديد االيرادات

الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة كل التعرفة  /قرارات وانظمة ذات
صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
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اقرار التعرفة

مرقبة تطور نسب الفاقد بالزيادة او النقص واالخذ بها يف
تعديل التعرفة
مراجعة عمليات اقرار التعرفة لكل خدمة من الخدمات
والتاكد من ان التعرفة املقرة تؤدي اىل اسرتداد التكاليف
مراجعة االلتزام بتطبيق التعرفة حسب قرار اقراراها وبدء
العمل بها
فني
اداري /
مايل
اداري /
مايل

الحق
الحق
الحق

شامل
شامل
شامل

مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
مراجعة سجالت الخدمة الكمية  /السجالت
املحاسبية  /قرارات وانظمة ذات صلة
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 .22.8الفقرة  :خدمات مركز خدمات اجلمهور

نظام التعرفة

رقم االجراء

مراجعة فهم املوظفني الستخدام االجراءات

اختيار عينة من كل خدمة من الخدمات املقدمة من اجل مراجعتها

مراجعة توفر االمور التالية يف كل عملية تم اختيارها :

مراجعة وجود دليل ( اجراءات ) للخدمات التي يقدمها مركز خدمة
الجمهور
مراجعة رضورة وجود نسخة من االجراءات ( الدليل) لدى موظفي مركز
خدمة الجمهور

مراجعة توفر الوثائق املطلوبة حسب اجراءات الخدمة

8-22

الهدف من تدقيق الفقرة  :يهدف هذا االجراء اىل مراجعة تطبيق اجراءات عمل مركز خدمة الجمهور لكل الخدمات التي تقدم من خالل املركز
محتويات االجراء  -1 :اجراء التدقيق ( نيص ومحوسب )  -2متابعة اجراء التدقيق ( محوسب )  -3منوذج تدقيق فقرة

الفقرة
مرجعيات االجراء

 -1دليل اجراءات ( اجراءات ) مركز خدمة الجمهور

نوع
التدقيق
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري

 -2االنظمة والقوانني والتعليامت املتعلقة بكل خدمة
النطاق
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة

تفصيل االجراء

توقيت عملية التدقيق
/سابقة  /الحقة
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

الية التدقيق
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
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الحق
الحق
الحق
الحق

عينة
عينة
عينة
عينة

اداري
اداري
اداري
اداري

مراجعة انجاز املعاملة يف الوقت املحدد

مراجعة جباية الرسوم املطلوبة

مراجعة مالمئة محتويات املعاملة مع االنظمة والقوانني
والتعليامت الخاصة بها

مراجعة اجراءات تنفيذ املعاملة والتي تشمل :

مراجعة مراحل تسجيل الطلب

مراجعة وضع املالحظات الالزمة عىل الطلب ( مقبول /
مرفوض  /السبب)

مراجعة الية تحويل الطلب اىل االقسام والدوائر املعنية

مراجعة اصدار القرار النهايئ وابالغ املواطن

مراجعة الية تسليم املعاملة اىل املواطن

مراجعة نرش االجراءات بالطرق املناسبة لتسهيل االضطالع
عليها من قبل املواطنني

مراجعة مراحل تقديم الطلب
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري
اداري

مراجعة تقييم رضا املواطنني عن الخدمات املقدمة

اداري
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة
عينة

اداري

عينة
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق
الحق

عينة

الحق

نرش
االجراءات
وتقييم رضا
املواطنني
الحق

مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
مراجعة معاملة منتهية  /يتم اختيارها وفق اسلوب
العينة  /ووفق دورة تنفيذ املعاملة حسب االجراء
الوجود الفعيل  /مراجعة صفحة البلدية االلكرتونية
 /مراجعة االدوات املستخدمة
مراجعة تقارير قياس رضا املواطنني  /تقييم الية
وادوات القياس
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 .23.8الفقرة  :اجراءات رقابة داخلية بلدية �صغرية

منوذج اجراء عمل التدقيق  -لجنة الرقابة  -للبلديات الصغرية
االجراء

مكتملة

غري مكتملة

نتائج

توصيات

بيانات عامة
لجنة الرقابة الداخلية

الهدف من تدقيق الفقرة  :نظرا لصغر حجم البلديات الصغرية وعدم توفر االمكانات لوجود مدقق داخيل دائم فان لجنة الرقابة الداخلية املنبثقة عن املجلس البلدي ستقوم بعملية الرقابة
من خالل اجراءات مبسطة ميكن القيام بها  ،ويف احوال معينة ميكن تدريب هذه اللجنة للقيام بهذه املهام ،وليك يتم تسهيل عمل هذه اللجنة فقد تم إعداد قامئة الفحص التالية والتي
تشمل جميع البنود التي تقوم بتطبيقها وحدة الرقابة الداخلية وليك بشكل مبسط وسهل ،وميكن للجنة الرقابة والتدقيق القيام بهذه املهمة سنويا اوبشكل نصف سنوي او كل ثالثة شهور
« بشكل ربع سنوي» حسب متطلبات التدقيق.

الهيئة املحلية

الفقرة

النقدية

مراجعة وجود كفاالت امناء الصناديق
مراجعة وجود تامني عىل النقد يف الصناديق واثناء النقل
مراجعة عملية جرد الصندوق وحرص املوجود النقدي وعدم تجاوزه الحد املسموح
التاكد من ان املقبوضات متت من خالل مستندات القبض االصولية
التاكد من ان املقبوضات متت من اصحاب العالقة
التاكد من ان املدفوعات متت بناء عىل مستند رصف اصويل
التاكد من وجود املرفقات املعززة لعملية الرصف
التاكد من ان املدفوعات متت بناء عىل فواتري اصولية مع توفر خصم املصدر حيث يلزم
التاكد من عدم تجاوز املخصصات املرصودة يف املوازنة
مراجعة تقرير املقبوضات واملرصوفات الشهري
ختم وثائق املدفوعات بختم مدفوع حتى ال يتم دفعها مرة ثانية
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البنوك

املرصوفات

االيرادات

مراجعة ارصدة البنوك شهريا
جرد الخزنة للتاكد من ان جميع الشيكات رحلت للبنك
مطابقة الرصيد البنيك من واقع كشوفات البنك بالرصيد الدفرتي
استالم الشيكات من اصحاب العالقة فقط
مراجعة ان عملبة اصدار الشيكات متت للمستفيد االول وعند توفر الرصيد الكايف يف
البنك
مراجعة عدم اثبات االيرادات اال عند تحصيل الشيكات
مراجعة عملية التحويل بني الحسابات البنكية وانها متت حسب املسموح به

مراجعة عدم تجاوز مخصصات املرصوفات
مراجعة وجود موافقة مسبقة عىل عمليات الرصف
مراجعة الرصف عىل الخدمات التي تقدمها البلدية فقط
مراجعة توفر املستندات املعززة للرصف خاصة الفواتري واملوافقات وخصم املصدر
مراجعة اخطاء عملية الرصف

مراجعة استحقاق ايرادات البلدية واثباتها يف السجالت الخاصة بها
مطابقة االيرادات مع سجالت الخدمات
مراجعة الخصومات وانها متت حسب قرارات رسمية مصادق عليها
مراجعة تقارير اداء االيرادات
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مراجعة عمليات استدراج العروض وفتح العروض وتقييمها
مراجعة اتفاقيات العروض العطاءات واملشرتيات وانها متت حسب النظام
تقييم التقدم يف تنفيذ العطاءات
مراجعة مطالبات املقاولني حسب املرفقات ومصادقات اقسام الهندسة واملالية
مراجعة توفر تامينات وكفاالت العطاءات واملشرتيات من كفاالت حسن التنفيذ
والصيانة
مراجعة عمليات االستالم النهايئ ملشاريع العطاءات واملشرتيات

مراجعة عمليات رشاء االصول
مراجعة استالم االصول
مراجعة عمليات جرد االصول
مراجعة عمليات الصيانة
مراجعة حاالت االستغناء عن االصول الثابتة

مراجعة تصنيف محتويات املستودعات
مراجعة عملية اعداد بطاقات االصناف وسجالت املخزون
مراجعة عملية جرد املستودعات
مراجعة عمليات امن املستودعات والتامني عىل محتوياتها
مراجعة البضائع التالفة وغري القابلة لالستخدام

العطاءات
واملشرتيات

االصول الثابتة

املستودعات
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مراجعة توفر ملفات للموظفني مكتملة البيانات
مراجعة كشوفات الحضور واالنرصاف واالجازات
مراجعة الرواتب الشهرية حسب هيكيلة الرواتب املعتمدة من العالوات واالقتطاعات
مراجعة كشوفات العمل االضايف ومدى مالمئتها والحاجة اليها

الرواتب
وشؤون
املوظفني

االستثامرات

املوازنات

املنح
والتربعات

مراجعة قرارات االستثامر
مراجعة جدوى وعوائد االستثامر لهيئة الحكم املحيل ودراسات جدوى االستثامر
مراجعة ملفات االستثامر لكل استثامر واحتوائها عىل جميع البيانات والوثائق املتعلقة
باالستثامر

مراجعة عملية اعداد املوازنات ابتداء من تشكيل اللجنة وانتهاء بتقديم املوازنة اىل
ً
املجلس البلدي ملناقشتها
مراجعة تقارير انجاز املوازنة الشهرية
مراجعة التعديالت التي تتم عىل املوازنات والية اقرارها وتاثريها عىل الوضع املالية
الجاميل املوازنة

مراجعة عمليات الحصول عىل املنح واستالمها
مراجعة متابعة مراحل تنفيذ املنح واملساعدات
مراجعة تقارير انجاز املنح واملساعدات
مراجعة عملية املوامئة والتقرير بني محتويات سجالت املنح وهيكل املوازنة
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مراجعة ارصدة الذمم شهريا ومدى التغري فيها
مراجعة التقدم يف تحصيل الذمم وسبب التاخر يف تحصيل الذمم املدينة
مراجعة الذمم الدائنة غري املسددة
مراجعة سالمة اجراءات التحصيل
مراجعة عملية الحصول عىل مصادقات من الذمم لتاكيد صحة الرصيد

مراجعة الحاجة اىل القروض
مراجعة جدوى استخدام القروض
مراجعة الية واجراءات الحصول عىل القروض
مراجعة متابعة تسديد اقساط القروض

مراجعة اجراءات متابعة حامية النظام من االخرتاق والفريوسات وسوء االستخدام
مراجعة اجراءات عمليات النسخ االحتياطي للملفات وانها تتم بشكل دوري ولكل
ملفات البلدية
مراجعة اجراءات التشغيل وانها تتم من خالل مشغل النظام
مراجعة املسؤوليات والصالحيات املتعلقة بادارة النظام وانها تتم من خالل مشغل
النظام

الذمم املدينة
 /الدائنة

القروض

نظم
املعلومات
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مراجعة الية تقديم الخدمات
مراجعة متابعة الشكاوي الخاصة بالخدمات
مراجعة نظام التعرفة الخاص بالخدمات والتاكد من القدرة عىل تغطية املصاريف
املتعلقة بالخدمة

مراجعة مراحل انجاز الخطة االسرتاتيجية
مراجعة املوامئة بني مشاريع الخطة االسرتاتيجة واملوازنة
مراجعة تقييم وتحديث الخطة االسرتاتيجية

الخدمات

الخطط
االسرتاتيجية

 .9التقارير
ان نتاج عملية التدقيق هو تقرير نتائج عمليات التدقيق للبنود املختلفة وياخذ هذا التقرير اشكاال متعددة وبحسب
الغرض من التقرير ومرحلة اعداد التقرير:
1 .1منوذج تدقيق – تقرير فقرة :وميثل هذا التقرير ابسط االنواع ويايت يف البداية حيث يبني هذا التقرير نتائج تدقيق
فقرة واحدة من الفقرات حيث يتم الوصول اىل نتائج التدقيق من خالل متابعة االجراءات املطلوبة يف تدقيق
الفقرة ،ويعترب هذا التقرير مدخال العداد التقرير الكيل والذي ميثل نتائج عمليات التدقيق مجتمعة.
.2

2تقرير اجاميل نتائج عمليات التدقيق  /سنوي /نصف سنوي  /ربع سنوي  :ويعتمد هذا التقرير يف مدخالته عىل
نتائج تدقيق الفقرات املختلفة حيث يتم تجميع نتائج التدقيق ودمجها معا يف التقرير االجاميل والذي يبني نقاط
القوة والضعف يف كل فقرة مع اعطاء وزن من  100%لكل فقرة من الفقرات ليتم يف النهاية تحديد متوسط قوة
او ضعف النظام .باالضافة اىل مراجعات وتوصيات لجنة الرقابة الداخلية يف املجلس البلدي وتوصيات املجلس
البلدي.وميكن عمل هذا التقرير بشكل ربع سنوي او نصف سنوي اوسنوي ،ولكن يفضل ان يكون هذا التقرير
نصف سنوي.

.3

3تقرير متابعة تقرير فقرة  :وهذا التقرير بسبب تعدد حقوله يعترب تقرير محوسب ( ورقة اكسل ) ليسهل التعامل
معه وطباعته عىل ورق من الحجم الكبري  ،A3حيث يوجد لكل فقرة من الفقرات تقرير متابعة.

.4

4تقرير متابعة برنامج عمل التدقيق  :يايت هذا التقرير ملتابعة تنفيذ برنامج التدقيق وتحديد نسبة االنجاز يف هذا
الربنامج مع تحديد الفقرات التي مل تكتمل ،ويقوم املدقق ( املراقب ) الداخيل  /مدير وحدة الرقابة الداخلية
الثبات مدى بذله للعناية املهنية الكافية يف انجاز اعامل التدقيق الداخيل.

.5

5تقرير مؤرشات قوة نظام الرقابة الداخلية التفصييل لكل فقرة واالجاميل لكل النظام :تقرير محوسب منوذج
اكسل ،حيث يتطلب من املراقب الداخيل  /مسؤول وحدة الرقابة الداخلية تحديد مستوى قوة كل اجراء وتحديد
وزن هذا االجراء ( تدرج من  10نقاط ) ليك يتم من خالل الربمجية احتساب قوة نظام الرقابة الداخلية لكل فقرة
وملجموع الفقرات.
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الهيئة املحلية

الفقرة
دققها :
راجعها :
العينة :
املستندات املشمولة

االجراء

النطاق

الية التدقيق

وحدة الرقابة الداخلية  /املدقق ( املراقب ) الداخيل
منوذج تدقيق  -تقرير فقرة
التاريخ
السنة
الفرتة التي تغطيها عملية التدقيق
رقم الصفحة

توقيت عملية
التدقيق  /سابقة /
الحقة

مرجعيات االجراء

نتائج عملية التدقيق
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النتائج االجاملية لعملية التدقيق

اجراءات يجب اتخاذها

الفحص القادم والبنود التي يجب
متابعتها

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة
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الرقم

الهيئة املحلية

رقم التقرير
دققها :

راجعها :

الفقرة

نقاط القوة

وحدة الرقابة الداخلية  /املدقق ( املراقب ) الداخيل

100%

تقرير نتائج الرقابة الداخلية  -نصف سنوي  /سنوي
الفقرة  /الفقرات التي يغطيها التقرير
التاريخ
السنة
الفرتة التي تغطيها عملية التدقيق

درجة القوة

نقاط الضعف

100%
درجة
الضعف

اجراءات يجب
اتخاذها

الدائرة
املعنية

القسم الشعبة الوحدة

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل 97

املدققون

املجموع

مسؤول وحدة الرقابة

املجموع

درجة قوة النظام

1

2
3
4
5

درجة ضعف النظام

لجنة الرقابة الداخلية  -اقرار التوصيات املجلس البلدي  -اقرار التوصيات
1
2
3
4

1
2
3
4
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الهيئة املحلية:
الفقرة:
دقتها:

راجعها:

العينة:
أرقام املستندات املشمولة:

رقم اإلجراء

النطاق

متابعة تطبيق اإلجراء

( )3تقرير متابعة تدقيق فقرة

آلية التدقيق

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل
مرجعيات اإلجراء
التاريخ:
السنة:
الفرتة التي تغطيها
عملية التدقيق:
رقم الصفحة:

توقيت عملية
التدقيق /سابقة/
الحقة
اإلجراءات
التي متت

تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

اإلجراءات السبب يف
التي مل تتم عدم اإلمتام

الخطة
القادمة
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الهيئة املحلية:
إعداد:
مراجعة:
السنة:
التاريخ:

الفقرة

نطاق التدقيق

العينة املستهدفة

متابعة تطبيق اإلجراء

( )4تقرير متابعة تفيذ برنامج التدقيق

)
)

متابعة تنفيذ برنامج التدقيق
رقم (
لسنة (
حجم العينة

تاريخ البداية
الفعلية

تاريخ االنتهاء
الفعيل

عدد األيام
الفعلية

املدقق

الحالة/
تقديم /تأخري

األسباب
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املجال

املجموع

الفقرة

اإلجراء

مستوى قوة الفقرة

فرتة التقييم
مستوى األداء

السنة
الوزن من 10

(  ) 5تقارير تقييم نظام الرقابة ( االداء الفعيل ) منوذج محوسب “اكسل”

لغاية
20%

لغاية
40%

لغاية
60%

لغاية
80%

لغاية
100%

النسبة الكلية

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل 101

#

1
2
3
4
5
املجموع

الفقرة

تقييم نظام الرقابة  -كيل
مستوى األداء الكيل املعدل مستوى األداء الكيل املعدل
وزن الفقرة من 10
للفقرة
للفقرة

النسبة الكلية

.10

امللفات

ليك يقوم املدقق بتوثيق جميع العمليات واالحتفاط بكل متعلقات عملية التدقيق فان عليه تنظيم امللفات التي تثبت بذل
العناية املهنية الكافية ،اضافة اىل االحاطة بكل مستلزمات عملية التدقيق من تقارير وقوانني وأنظمة وتعليامت وعقود
ممتده الكرث من سنة مالية واحدة وتداخل عمليات مالية الكرث من سنة ،وعلية فإنه يتطلب تقسيم وتنظيم امللفات اىل
اربعة انواع كام هي موضحة ادناه:
1 .1امللف الدائم :يحتوي هذا امللف عىل نسخ من املستندات التي يستمر التعامل معها الكرث من سنة كالعقود واملنح
وجدولة الديون وتقارير الخطط االسرتاتيجية واالصول الثابتة والقروض وغريها ،وتحليل للحسابات ذات االستمرارية
املهمة للمدقق خالل السنوات الالحقة ،ونتائج االجراءات التحليلية من عمليات التدقيق لسنوات سابقة.
2 .2امللف الجاري  :ويحوي عىل بيانات ومعلومات متعلقة بالسنة موضوع التدقيق مثل برنامج التدقيق وميزان املراجعة
وقيود التسوية واعادة تبويب الحسابات ضمن هيكل الحسابات والجداول التحليلية الداعمة لعملية التدقيق وعمليات
التحليل والتسويات الخاصة بالقيم املالية واالختبارات املنطقية التي تم القيام بها ،وملخص لالجراءت واختبار
املستندات الدامئة واملعلومات االخرى املختلفة التي تم الحصول عليها اثناء عملية التدقيق مبا فيها التوثيق الخارجي.
3 .3ملف املراسالت  :ويشمل جميع املراسالت املتعلقة بعملية التدقيق لجميع الجهات الداخلية او الخارجية كرسائل
املصادقات للبنوك والذمم وغريها.
4 .4ملف التقارير  :ويحوي نسخ من جميع انواع التقارير مبوبة بحسب التأريخ.

ملفات التدقيق
امللف الدائم
الوثيقة
الرقم
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امللف الجاري
الرقم الوثيقة
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ملف املراسالت
الوثيقة
الرقم

ملف التقارير
الوثيقة
الرقم

.11

املالحق
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 .1.11االو�صاف الوظيفية
املسمى الوظيفي
الدائرة
القسم
التبعية االدارية

وحدة الرقابة الداخلية

الوصف الوظيفي

املجلس البلدي

وصف عام  :ان الهدف من عمل وحدة الرقابة الداخلية يف هيئة الحكم املحيل هو الرقابة عىل اعامل الهيئة بهدف التطوير
واالرتقاء باالداء ومعالجة األخطاء وإيجاد نوع من الرقابة الوقائية واملانعة ،باالضافة اىل اعامل الرقابة الالحقة ،وهي بذلك
تقوم باعداد برامج الرقابة الشهرية والسنوية ،وتحديد احجام العينات التدقيقية للمستندات والعمليات املختلفة من مالية
وادارية وفنية وانظمة معلومات ومتابعة تنفيذ الربامج الخاصة بها ،واعداد التقارير الالزمة حول العمليات الرقابية املختلفة
حسب الربامج االعتيادية والطارئة او االستثنائية الخاصة بهيئات الحكم املحيل.
املهام الرئسية

التفاصيل

مامرسة اعامل الرقابة املالية

تتمثل مهام الرقابة والتدقيق الداخيل التي تقوم بها وحدة الرقابة الداخلية فيام
يتعلق بالعمليات واالمور املالية التالية:
مراجعة الخطط املالية السنوية للبلدية
املساهمة يف بلورة االهداف املالية للبلدية
مراجعة مراحل اعداد املوازنة واقرارها
مراجعة املوازنة السنوية للبلدية
مراجعة االجراءات املالية املعمول بها يف البلدية
تدقيق عينات من املستندات والقرارات املالية
اعداد التقارير الخاصة بالنواحي املالية مبا فيها توصيات تحسني االداء
اعداد املؤرشات الخاصة بالنتائج واالعامل املالية

مامرسة اعامل الرقابة االدارية

مراجعة الخطط الخاصة باالعامل االدارية الخاصة باملوظفني واملشرتيات واملشاريع
والعطاءات وغريها
مراجعة االجراءات االدارية للمعامالت الخاصة بالبلدية حسب القوانني واالنظمة
الواجب االلتزام بها
مطابقة العمليات االدارية مع االهداف املوضوعة والخطط املعدة من البلدية
اعداد التقارير الالزمة حول النواحي االدارية يف البلدية
مراجعة الخطط االسرتاتيجية
اعداد املؤرشات حول تنفيذ املهام االدارية
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مامرسة اعامل الرقابة الفنية

مراجعة العمليات املتعلقة بالنواحي الفنية الخاصة بدائرة الهندسة واملشاريع
والخدمات التي تقدمها البلدية
تدقيق عينات من املستندات ذات العالقة
فحص الشكاوي املقدمة من الجمهور فيام يخص الخدمات التي تقدمها البلدية
التاكد من متابعة الشكاوي وتطوير الخدمات
مراجعة الية احتساب وتسعري الخدمات وجدوى الخدمات املقدمة للمواطنني
كتابة التقارير
اعداد املؤرشات حول االداء الفني

تقديم املشورة الفنية

تقديم املشورة الفنية حيث يلزم يف نواحي
املالية
االدارية
الفنية
التنسيق مع الجهات ذات العالقة يف وزارة الحكم املحيل وديوان الرقابة املالية
واالدارية لطلب املشورة حيث يلزم من خالل رئيس البلدية .

اعداد التقارير

اعداد التقارير الشهرية ونصف السنوية والسنوية حسب االجراءات املقرة يف دليل
الرقابة والتدقيق الداخيل
تقديم التقارير العاجلة والطارئة حيث يلزم .

املشاركة يف االجتامعات

املشاركة يف اجتامعات املجلس البلدي حيث يلزم

عضوية اللجان

عضوية اللجان التالية:
التخطيط
املرشيات والعطاءات
لجان الجرد
لجان االتالف
التعيني
استالم املشاريع
املشاركة يف كافة اللجان الدامئة

العالقة مع ديوان الرقابة املالية متابعة املالحظات التي يبديها ديوان الرقابة والعمل عىل تحسني الية الرقابة بناء
عليها
واالدارية
طلب املشورة حيث يلزم مبراسالت رسمية عرب رئيس البلدية
متابعة املالحظات التي تبديها دائرة التوجيه والرقابة واملوازنات واملشاريع يف الوزارة
العالقة مع دائرة التوجيه
والرقابة يف وزارة الحكم املحيل والعمل عىل تحسني الية الرقابة بناء عليها
طلب املشورة حيث يلزم مبراسالت رسمية
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العالقة مع املدقق الخارجي

تقديم التقارير التي يطلبها املدقق الخارجي واملتعلقة بعمليات الرقابة
تطوير نظام الرقابة الداخلية بناء عىل مالحظات املدقق ( املراقب ) الخارجي مع
تبادل مناقشة النتائج .
متابعة االلتزام بتطبيق التوصيات التي يقدمها املدقق ( املراقب ) الخارجي.

العالقة مع املجلس البلدي

اطالع املجلس البلدي عىل نتائج التدقيق والرقابة
املشاركة يف االجتامعات حيث يلزم
التنسيق مع املجلس البلدي لعمليات املتابعة

العالقة مع رئيس البلدية

اطالع رئيس البلدية عىل نتائج الفحص
التنسيق مع رئيس البلدية بشان االجراءات الواجب اتخاذها
متابعة النتائج

تدقيق انظمة املعلومات

التاكد من سالمة انظمة املعلومات يف هيئة الحكم املحيل سواء االنظمة املالية او
االدارية او الفنية
طلب املشورة الفنية الالزمة من متخصصني يف انظمة املعلومات حيث يلزم
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املسمى الوظيفي
الدائرة
القسم
التبعية االدارية

الوصف الوظيفي
مسؤول وحدة الرقابة الداخلية
وحدة الرقابة الداخلية
املجلس البلدي

وصف عام  :يقوم مسؤول وحدة الرقابة الداخلية يف هيئة الحكم املحيل بادارة واملشاركة يف اعامل الرقابة عىل اعامل
هيئة الحكم املحيل بهدف التطوير واالرتقاء باالداء ومعالجة االخطاء ،حيث يقوم باعداد برامج الرقابة والتدقيق الشهرية
والسنوية والعاجلة واالستثنائية وتحديد احجام العينات التدقيقية للمستندات والعمليات املختلفة من مالية وادارية وفنية
وانظمة معلومات ومتابعة تنفيذ الربامج الخاصة بها واعداد التقارير الالزمة حول العمليات الرقابية املختلفة حسب الربامج
االعتيادية والطارئة او االستثنائية الخاصة بهيئة الحكم املحيل.
املهام الرئسية

التفاصيل

مامرسة اعامل الرقابة املالية

متابعة ومراجعة الخطط املالية السنوية لهيئة الحكم املحيل
متابعة و مراجعة املوازنة السنوية للبلدية
متابعة ومراجعة مراحل اعداد املوازنة السنوية وتقديراتها
املساهمة يف بلورة االهداف املالية لهيئة الحكم املحيل
تدقيق عينات ممثلة من املستندات املالية
متابعة اعامل املراقب املايل الداخيل ( للبلديات الكبرية واملتوسطة )
اعداد التقارير الخاصة بنتائج تدقيق العمليات املالية
اعداد التوصيات املناسبة لتحسني اجراءات االعامل املالية
مراجعة املؤرشات املالية لقياس االداء املايل لهيئة الحكم املحيل

مامرسة اعامل الرقابة االدارية

مراجعة الخطط السنوية الخاصة باالعامل االدارية خاصة اعامل شؤون املوظفني
واملشرتيات والعطاءات واملستودعات وغريها
مراجعة االجراءات االدارية للعمليات الخاصة بهيئة الحكم املحيل حسب القوانني
واالنظمة الواجب الاللتزام بها
مطابقة العمليات االدارية مع االهداف املوضوعة والخطط املعدة من قبل البلدية
اعداد التقارير الالزمة والتوصيات املالمئة لتطوير االعامل االدارية وتاليف االخطاء
بناء ومتابعة املؤرشات الخاصة باالعامل االدارية
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مامرسة اعامل الرقابة الفنية

مراجعة العمليات املتعلقة بالنواحي الفنية الخاصة بالخدمات التي تقدمها هيئة
الحكم املحيل مبا فيها خدمات الهندسة واملياه والكهرباء وغريها من املشاريع
الربحية
تدقيق عينة من املستندات ذات العالقة ممثلة لعمليات الخدمات التي تقدمها
هيئة الحكم املحيل
فحص الشكاوي املقدمة من الجمهور قيام يخص الخدمات التي تقدمها هيئة الحكم
املحيل
مراجعة انظمة تحديد التعرفة للخدمات التي تقدمها هيئة الحكم املحيل
اعداد التقارير
اعداد املؤرشات

تدقيق نظم املعلومات

التاكد من مالمئة انظمة املعلومات املستخدمة يف هيئة الحكم املحيل لعملياتها مبا
فيها االستعانة بخبري خارجي
التاكد من سالمة اجراءات انظمة املعلومات
التاكد من سالمة امن انظمة املعلومات
اعداد التقارير حول عمل انظمة املعلومات
اعداد املؤرشات

تقديم املشورة الفنية

تقديم املشورة الفنية يف النواحي املالية واالدارية والفنية وانظمة املعلومات

اعداد التقارير

اعداد التقارير الدورية االعتيادية السنوية والشهرية ونصف السنوسة والطارئة اىل
الجهات املخولة وذات العالقة

املشاركة يف االجتامعات

املشاركة يف اجتامعات املجلس البلدي حيث يلزم

عضوية اللجان

عضوية اللجان التالية:
التخطيط
املرشيات والعطاءات
لجان الجرد
لجان االتالف
التعيني
استالم املشاريع
عضوية اللجان الدامئة

ادارة العالقة مع ديوان الرقابة متابعة املالحظات التي يبديها ديوان الرقابة او وزارة الحكم املحيل والعمل عىل
املالية واالدارية ودائرة التوجيه تحسني الية الرقابة بناء عليها
والرقابة يف وزارة الحكم املحيل طلب املشورة حيث يلزم مبراسالت رسمية عرب رئيس البلدية
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العالقة مع املدقق الخارجي

تقديم التقارير التي يطلبها املدقق الخارجي واملتعلقة بعمليات الرقابة
تطوير نظام الرقابة الداخلية بناء عىل مالحظات املدقق الخارجي مع تبادل مناقشة
النتائج
متابعة االلتزام بتطبيق التوصيات التي يقدمها املدقق الخارجي

العالقة مع املجلس البلدي

اطالع املجلس البلدي عىل نتائج التدقيق والرقابة
املشاركة يف االجتامعات حيث يلزم
التنسيق مع املجلس البلدي لعمليات املتابعة

العالقة مع رئيس البلدية

اطالع رئيس البلدية عىل نتائج الفحص
التنسيق مع رئيس البلدية بشان االجراءات الواجب اتخاذها
متابعة النتائج

املؤهالت املطلوبة:
1 )1شهادة البكالوريوس يف املحاسبة كحد ادىن
2 )2خربة يف مجال اعامل التدقيق او االدارة املالية او التدقيق ملدة ال تقل عن خمس سنوات يف اعامل الهيئات املحلية
3 )3ال يقل العمر عن  27سنة
4 )4تدريب مهني متخصص يف اعامل التدقيق واالدارة املالية وانظمة الجودة
5 )5التعامل مع برامج الحاسوب مبهنية
6 )6القدرة عىل كتابة التقارير
7 )7إطالع واسع عىل االنظمة والقوانني الخاصة بهيئات الحكم املحيل
8 )8اتقان اللغة االنجليزية
الية التقييم :
1 )1انجاز األعامل يف مواعيدها
2 )2االلتزام الدقيق بالتعليامت واالنظمة
3 )3قلة األخطاء يف العمل
4 )4احرتام قوانني الهيئة وعملها
5 )5احرتام وبث السمعة الحسنة عنها
6 )6االلتزام بالدوام
7 )7تحمل ضغط العمل
8 )8املحافظة عىل أصول الهيئة
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املسمى الوظيفي
الدائرة
القسم
التبعية االدارية

مدقق مايل
وحدة الرقابة الداخلية

الوصف الوظيفي

مسؤول وحدة الرقابة الداخلية

املهام الرئسية

التفاصيل

مامرسة اعامل الرقابة املالية

مراجعة الخطط املالية السنوية لهيئة الحكم املحيل
مراجعة املوازنة السنوية للبلدية
مراجعة مراحل اعداد املوازنة السنوية وتقديراتها
املساهمة يف بلورة االهداف املالية لهيئة الحكم املحيل
تدقيق عينات ممثلة من املستندات املالية
متابعة اعامل املدقق املايل الداخيل ( للبلديات الكبرية واملتوسطة )
اعداد التقارير الخاصة بنتائج تدقيق العمليات املالية
اعداد التوصيات املناسبة لتحسني اجراءات االعامل املالية
اعداد املؤرشات املالية لقياس االداء املايل لهيئة الحكم املحيل
مراجعة انظمة تحديد التعرفة للخدمات التي تقدمها هيئة الحكم املحيل ماليا

تدقيق نظم املعلومات

التاكد من مالمئة انظمة املعلومات املالية املستخدمة يف هيئة الحكم املحيل
لعملياتها مبا فيها االستعانة بخبري خارجي
التاكد من سالمة اجراءات انظمة املعلومات املالية
التاكد من سالمة امن انظمة املعلومات املالية
اعداد التقارير حول عمل انظمة املعلومات املالية
اعداد املؤرشات

تقديم املشورة الفنية

تقديم املشورة الفنية يف النواحي املالية وانظمة املعلومات املالية

اعداد التقارير

اعداد التقارير الدورية االعتيادية السنوية والشهرية ونصف السنوسة والطارئة اىل
الجهات املخولة وذات العالقة

املشاركة يف االجتامعات

املشاركة يف اجتامعات املجلس البلدي حيث يلزم

عضوية اللجان

عضوية اللجان حسب ما يقرره مدير وحدة الرقابة الداخلية

العالقة مع املدقق الخارجي

تقديم التقارير التي يطلبها املدقق الخارجي واملتعلقة بعمليات الرقابة املالية
تطوير نظام الرقابة الداخلية بناء عىل مالحظات املدقق الخارجي مع تبادل مناقشة
النتائج
متابعة االلتزام بتطبيق التوصيات التي يقدمها املدقق الخارجي
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املؤهالت املطلوبة:
1 )1شهادة البكالوريوس يف املحاسبة كحد ادىن
2 )2خربة يف مجال اعامل التدقيق او االدارة املالية او التدقيق ملدة ال تقل عن ثالث سنوات يف اعامل الهيئات
املحلية
3 )3ال يقل العمر عن  25سنة
4 )4تدريب مهني متخصص يف اعامل التدقيق واالدارة املالية وانظمة الجودة
5 )5التعامل مع برامج الحاسوب مبهنية
6 )6القدرة عىل كتابة التقارير
7 )7إطالع واسع عىل االنظمة والقوانني الخاصة بهيئات الحكم املحيل
8 )8اتقان اللغة االنجليزية
الية التقييم :
1 )1انجاز األعامل يف مواعيدها
2 )2االلتزام الدقيق بالتعليامت واالنظمة
3 )3قلة األخطاء يف العمل
4 )4احرتام قوانني الهيئة وعملها
5 )5احرتام وبث السمعة الحسنة عنها
6 )6االلتزام بالدوام
7 )7تحمل ضغط العمل
8 )8املحافظة عىل أصول الهيئة
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املسمى الوظيفي
الدائرة
القسم
التبعية االدارية

مدقق اداري
وحدة الرقابة الداخلية

الوصف الوظيفي

مسؤول وحدة الرقابة الداخلية

املهام الرئسية

التفاصيل

مامرسة اعامل الرقابة االدارية

مراجعة الخطط السنوية الخاصة باالعامل االدارية خاصة اعامل شؤون املوظفني
واملشرتيات والعطاءات واملستودعات وغريها
مراجعة االجراءات االدارية للعمليات الخاصة بهيئة الحكم املحيل حسب القوانني
واالنظمة الواجب الاللتزام بها
مطابقة العمليات االدارية مع االهداف املوضوعة والخطط املعدة من قبل البلدية
اعداد التقارير الالزمة والتوصيات املالمئة لتطوير االعامل االدارية وتاليف االخطاء
بناء ومتابعة املؤرشات الخاصة باالعامل االدارية

تدقيق نظم املعلومات

التاكد من مالمئة انظمة املعلومات االدارية املستخدمة يف هيئة الحكم املحيل
لعملياتها مبا فيها االستعانة بخبري خارجي
التاكد من سالمة اجراءات انظمة املعلومات االدارية
التاكد من سالمة امن انظمة املعلومات االدارية
اعداد التقارير حول عمل انظمة املعلومات االدارية
اعداد املؤرشات

تقديم املشورة الفنية

تقديم املشورة الفنية يف النواحي االدارية وانظمة املعلومات

اعداد التقارير

اعداد التقارير الدورية االعتيادية السنوية والشهرية ونصف السنوسة والطارئة اىل
الجهات املخولة وذات العالقة

املشاركة يف االجتامعات

املشاركة يف اجتامعات املجلس البلدي حيث يلزم بناء عىل تكليف من مدير وحدة
الرقابة الداخلية

عضوية اللجان

حيث يلزم بتوصية من مدير وحدة الرقابة الداخلية

العالقة مع املدقق الخارجي

تقديم التقارير التي يطلبها املدقق الخارجي واملتعلقة بعمليات الرقابة االدارية
تطوير نظام الرقابة الداخلية بناء عىل مالحظات املدقق الخارجي مع تبادل مناقشة
النتائج
متابعة االلتزام بتطبيق التوصيات التي يقدمها املدقق الخارجي
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املؤهالت املطلوبة:
1 )1شهادة البكالوريوس يف العلوم االدارية او الهندسة الصناعية
2 )2خربة يف مجال اعامل التدقيق عىل اجراءات العمل وادارة الجودة ملدة ال تقل عن ثالث سنوات يف اعامل الهيئات
املحلية
3 )3ال يقل العمر عن  25سنة
4 )4تدريب مهني متخصص يف اعامل التدقيق واالدارة وانظمة الجودة
5 )5التعامل مع برامج الحاسوب مبهنية
6 )6القدرة عىل كتابة التقارير
7 )7إطالع واسع عىل االنظمة والقوانني الخاصة بهيئات الحكم املحيل
8 )8اتقان اللغة االنجليزية
الية التقييم :
1 )1انجاز األعامل يف مواعيدها
2 )2االلتزام الدقيق بالتعليامت واالنظمة
3 )3قلة األخطاء يف العمل
4 )4احرتام قوانني الهيئة وعملها
5 )5احرتام وبث السمعة الحسنة عنها
6 )6االلتزام بالدوام
7 )7تحمل ضغط العمل
8 )8املحافظة عىل أصول الهيئة
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الوصف الوظيفي
املسمى الوظيفي
الدائرة
القسم
التبعية االدارية

مدقق فني
وحدة الرقابة الداخلية
مسؤول وحدة الرقابة الداخلية

املهام الرئسية

التفاصيل

مامرسة اعامل الرقابة الفنية

مراجعة العمليات املتعلقة بالنواحي الفنية الخاصة بالخدمات التي تقدمها هيئة
الحكم املحيل مبا فيها خدمات الهندسة واملياه والكهرباء وغريها من املشاريع الربحية
تدقيق عينة من املستندات ذات العالقة ممثلة لعمليات الخدمات التي تقدمها هيئة
الحكم املحيل
فحص الشكاوي املقدمة من الجمهور قيام يخص الخدمات التي تقدمها هيئة الحكم
املحيل
مراجعة انظمة تحديد التعرفة للخدمات التي تقدمها هيئة الحكم املحيل
اعداد التقارير
اعداد املؤرشات

تدقيق نظم املعلومات

التاكد من مالمئة انظمة املعلومات الفنية املستخدمة يف هيئة الحكم املحيل
لعملياتها مبا فيها االستعانة بخبري خارجي
التاكد من سالمة اجراءات انظمة املعلومات الفنية
التاكد من سالمة امن انظمة املعلومات الفنية
اعداد التقارير حول عمل انظمة املعلومات الفنية
اعداد املؤرشات

تقديم املشورة الفنية

تقديم املشورة الفنية يف النواحي الفنية وانظمة املعلومات

اعداد التقارير

اعداد التقارير الدورية االعتيادية السنوية والشهرية ونصف السنوسة والطارئة اىل
الجهات املخولة وذات العالقة

املشاركة يف االجتامعات

املشاركة يف اجتامعات املجلس البلدي حيث يلزم بتوصية من مدير وحدة الرقابة
الداخلية

عضوية اللجان

عضوية اللجان حيث يلزم بتوصية من مدير وحدة الرقابة الداخلية

العالقة مع املدقق الخارجي

تقديم التقارير التي يطلبها املدقق الخارجي واملتعلقة بعمليات الرقابة
تطوير نظام الرقابة الداخلية بناء عىل مالحظات املدقق الخارجي مع تبادل مناقشة
النتائج
متابعة االلتزام بتطبيق التوصيات التي يقدمها املدقق الخارجي
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املؤهالت املطلوبة:
1 )1شهادة البكالوريوس يف الهندسة او الهندسة الصناعية كحد ادىن
2 )2خربة يف مجال اعامل التدقيق او ادارة الجودة ال تقل عن ثالث سنوات يف اعامل الهيئات املحلية
3 )3ال يقل العمر عن  25سنة
4 )4تدريب مهني متخصص يف اعامل التدقيق وانظمة الجودة
5 )5التعامل مع برامج الحاسوب مبهنية
6 )6القدرة عىل كتابة التقارير
7 )7إطالع واسع عىل االنظمة والقوانني الخاصة بهيئات الحكم املحيل
8 )8اتقان اللغة االنجليزية
الية التقييم :
1 )1انجاز األعامل يف مواعيدها
2 )2االلتزام الدقيق بالتعليامت واالنظمة
3 )3قلة األخطاء يف العمل
4 )4احرتام قوانني الهيئة وعملها
5 )5احرتام وبث السمعة الحسنة عنها
6 )6االلتزام بالدوام
7 )7تحمل ضغط العمل
8 )8املحافظة عىل أصول الهيئة
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 .2.11النماذج

الهيئة املحلية:

الفقرة:
دققها:
راجعها:
العينة:
املستندات املشمولة

اإلجراء

النتائج اإلجاملية لعملية التدقيق

النطاق

منوذج تدقيق رقم (
التاريخ:
السنة:
الفقرة التي تغطيها عملية التدقيق:
رقم الصفحة:
توقيت عملية التدقيق/
سابقة /الحقة

)

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل
مرجعيات اإلجراء

آلية التدقيق

نتائج عملية التدقيق
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إجراءات يجب اتخاذها

الفحص القادم والبنود التي يجب
متابعتها

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة
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الهيئة املحلية:
إعداد:
مراجعة:
السنة:
التاريخ:
الفقرة

املدقق

نطاق التدقيق

العينة املستهدفة

مسؤول وحدة الرقابة

حجم العينة

برنامج التدقيق
رقم (
لسنة (
تاريخ البداية

)
)

برنامج تدقيق منوذج رقم (

تاريخ االنتهاء

عدد األيام الفعلية

)

املدقق

تاريخ إعداد التقرير
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الهيئة املحلية:
إعداد:
مراجعة:
السنة:
التاريخ:

الفقرة

املدقق

نطاق التدقيق

العينة
املستهدفة
حجم العينة

مسؤول وحدة الرقابة

رقم (
لسنة (
تاريخ البداية
الفعلية

متابعة تنفيذ برنامج التدقيق
)
)
تاريخ االنتهاء
الفعيل

برنامج تدقيق منوذج رقم (

عدد األيام
الفعلية

املدقق

)

الحالة /تقديم/
تأخري

األسباب

الهيئة املحلية:

الفقرة:
دققها:
راجعها:
العينة:
املستندات املشمولة
اسم
رقم الصنف
الصنف

املدقق

رصيد
دفرتي

رصيد
جرد

)

رصيد صالح
لالستخدام

منوذج تدقيق بنود مخزون رقم (
التاريخ:
السنة:
الفقرة التي تغطيها عملية التدقيق:
رقم الصفحة:
كمية
ورادة

كمية
خارجة

مسؤول وحدة الرقابة

طبيعة
االستخدام

الفحص القادم والبنود التي يجب
متابعتها

إجراءات يجب اتخاذها

النتائج اإلجاملية لعملية التدقيق
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مرجعيات اإلجراء

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل

تالف

رصيد صالح
لالستخدام

مطابقة
الجرد

أسعار
التكلفة

مالحظات
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الفقرة:

دققها:

العينة:

منوذج تدقيق عطاءات /عروض أسعار (

التاريخ:

السنة:

الفقرة التي تغطيها
عملية التدقيق:

الهيئة املحلية:
)
رقم العطاء:
رقم الحساب:
العملة:

الوثيقة
كتاب املطالبة من
البلدية
مطالبة مالية رسمية
من املورد

مالحظات

الجهة املنفذة:

رقم الصفحة

متوفر /نعم أو ال

مدة العطاء:

البند

إعداد وثائق العطاء

اإلعالن

جدول الكميات
املستلمة للمرشوع
معتمدة من مهندس
البلدية واالستشاري
محرض استالم جزيئ أو
كيل من لجنة فنية
سند رصف يف حالة
دفعت البلدية من
مصادرها
سند قبض يف حالة
دفعت البلدية من
مصادرها
صورة عن أمر الرشاء
أو العقد املربم بني
البلدية واملورد

مطالبة 1مطالبة 2مطالبة 3مطالبة 4مطالبة 5مطالبة 6مطالبة7
التوفر
التوفر
التوفر
التوفر
التوفر
التوفر
التوفر
(نعم ،ال) (نعم ،ال) (نعم ،ال) (نعم ،ال) (نعم ،ال) (نعم ،ال) (نعم ،ال)
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التقييم

الرتسية

التاريخ

اإلجاميل

االستالم األويل

االستالم النهايئ

رقم
املطالبة

كمية
املطالبة

التاريخ

التاريخ

نسبة
اإلنجاز

الكمية/
مساحة

الكمية/
مساحة

تراكم
التكلفة

مالحظات

مالحظات

محرض الرتسية يشمل
(محرض فتح العطاء،
محرض التقييم ،قرار
الرتسية ،قرار تشكيل
لجنة فتح العطاء)
فاتورة رضيبية أصلية
استقطاع رضيبة الخل
(خصم املصدر)
سند عن إدخال
البضائع للمستودعات

الدفعة النهائية
التقرير النهايئ
منوذج إنهاء املرشوع
()Contract Closure
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النتائج اإلجاملية
لعملية التدقيق

إجراءات يجب
اتخاذها
الفحص القادم
والبنود التي يجب
متابعتها

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة

كفالة الصيانة
النتائج
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الهيئة املحلية:
منوذج تدقيق حركة السيارات (
الفقرة:
دققها:

راجعها:

العينة:
املستندات املشمولة

التاريخ

املهمة

)

الدائرة::
السائق:

رقم السيارة:
التاريخ:
نوع السيارة:
السنة:
الفقرة التي تغطيها عملية
القسم:
التدقيق:
رقم الصفحة:
بداية العداد

نهاية العداد

عدد كيلومرتات/
ساعات عمل

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل

صيانة

الشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مرات الصيانة
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النتائج اإلجاملية
لعملية التدقيق
إجراءات يجب
اتخاذها
الفحص القادم
والبنود التي يجب
متابعتها

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة

12
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)

التاريخ

تراكم التكلفة

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل
رقم األصل:
رقم الحساب تحت التشغيل:

التاريخ:
السنة:
الفقرة التي تغطيها عملية
التدقيق:
رقم الصفحة:
قيمة املطالبة

الكمية /املساحة

التاريخ

رقم حساب األصل:
العملة:
نسبة اإلنجاز

مالحظات

الكمية /املساحة

رقم املطالبة

الهيئة املحلية:
منوذج تدقيق أصول /أصول تحت اإلنشاء (
الفقرة:
دققها:

راجعها:

العينة:
املستندات املشمولة
التاريخ

اإلجاميل

االستالم األويل

االستالم النهايئ

مالحظات
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النتائج اإلجاملية لعملية التدقيق
إجراءات يجب اتخاذها
الفحص القادم والبنود التي يجب
متابعتها

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة

الهيئة املحلية:

الفقرة:
دققها:
راجعها:
العينة:
املستندات املشمولة
التاريخ

املدقق

رقم املعاملة

النتائج اإلجاملية لعملية التدقيق
إجراءات يجب اتخاذها
الفحص القادم والبنود التي يجب متابعتها
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الدائرة

تاريخ اإلرسال

)
منوذج تدقيق معامال شؤون قانونية (
التاريخ:
السنة:
الفقرة التي تغطيها عملية التدقيق:
رقم الصفحة:
القسم

نوع املعاملة

مسؤول وحدة الرقابة

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل

تاريخ االستالم

تقييم املطالعات
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الهيئة املحلية:

نوع البناء:

)
منوذج تدقيق رخص بناء (
املساحة
رقم الرخصة:
تاريخ فتح امللف
املالك:
نوع البناء
استيفاء رسوم فتح ملف (نعم /ال)
مدفوعة الرسوم
(نعم /ال)

الرسوم حسب
النظام (نعم /ال)

حالة الرخصة
(مسلمة /يف البلدية)

الحوض:
القطعة:

مكتملة (نعم /ال)

التاريخ:
الفقرة:
السنة:
دققها:
الفقرة التي تغطيها عملية
راجعها:
التدقيق:
رقم الصفحة:
العينة:
املستندات املشمولة

الوثائق املطلوبة

متوفرة (نعم /ال)

النتائج اإلجاملية لعملية التدقيق
إجراءات يجب اتخاذها
الفحص القادم والبنود التي يجب متابعتها

املدقق

مسؤول وحدة الرقابة

وحدة الرقابة الداخلية /املدقق الداخيل

تاريخ االستالم

تقييم املطالعات
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تدقيق الصناديق
اسم الصندوق
رقم الصندوق
رقم الحساب
العملة

الرصيد االفتتاحي
 .1املقبوضات النقدية
مستندات القبض (دفرت رقم)

املجموع

كتابة

رقامً

من رقم

إىل رقم

إىل رقم

 .2املدفوعات النقدية
مستندات الرصف (دفرت رقم) من رقم

املجموع

أمني الصندوق:
السنة:
الشهر:
التاريخ:

مجموع املبالغ

مجموع املبالغ

دققها:
راجعه:ا
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إيداعات يف البنوك
الرصيد النقدي
)
) تاريخ (
رصيد الجرد الفعيل (محرض جرد رقم (
 .2رصيد غري مطابق
 .1رصيد مطابق
مطابقة عملية الجرد
إذا كان غري مطابق
 .1إبداء األسباب ......................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 .2اإلجراء القانوين الالزم مستندا اىل القوانني واألنظمة والتعليامت:

املدقق

التاريخ

مسؤول وحدة الرقابة

التاريخ
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تدقيق حسابات البنوك
اسم البنك
نوع الحساب
رقم الحساب
العملة

البنود
الرصيد االفتتاحي
املقبوضات
املدفوعات
الرصيد الدفرتي
الرصيد الفعيل
مطابقة الرصيد
اذا كان الرصيد غري مطابق:
 .1مراجعة الشيكات املودوعة :كشف رقم (
 .2مراجعة الشيكات املرصوفة :كشف رقم (
)
 .3مراجعة الفوائد :كشف رقم (
)
 .4مراجعة العموالت :كشف رقم (
 .5مراجعة التحويالت الواردة :كشف رقم (
 .6مراجعة التحويالت الصادرة :كشف رقم (
 .1رصيد مطابق

رقامً

)
)

)
)

السنة:
الشهر:
التاريخ:

كتابة

 .2رصيد غري مطابق

دققها:
راجعها:
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 .2رصيد غري مطابق
 .1رصيد مطابق
مطابقة الرصيد
إذا كان غري مطابق إبداء األسباب-1 :
.......................................................................................................................................................................................................................... -2
اإلجراء القانوين مستندا اىل القوانني والتعليامت:

املدقق

التاريخ

مسؤول وحدة الرقابة

التاريخ
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 .1سليمة

رقم مستند الرصف

تدقيق حسابات املرصوفات
املرصوف
تصيف املرصوف
رقم الحساب
العملة

التاريخ

مطابقة اإلجراءات
إجراءات غري مطابقة

املدقق

التاريخ

السنة:
الشهر:
التاريخ:

مذكرة رصف مصادقة

توفر االعتامد

 .2غري سليمة
توصيات

آلية الرصف /شيك/
نقدي /حوالة

مسؤول وحدة الرقابة

دققها:
راجعها:

تصنيف املرصوف

التاريخ

مالحظات
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تدقيق حسابات إيرادات
اإليراد
تصيف اإليراد
رقم الحساب
العملة

التاريخ

مطابقة اإلجراءات
إجراءات غري مطابقة

املدقق

رقم مستند القبض

 .1سليمة

استحقاق اإليراد

التاريخ

السنة:
الشهر:
التاريخ:

مطابقة عمليات
االستالم

 .2غري سليمة
توصيات

طريق قبض /شيك/
نقدي /حوالة

مسؤول وحدة الرقابة

دققها:
راجعها:

تصنيف اإليراد

التاريخ

مالحظات
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منوذج هيئات محلية كبرية جدا

مستشار قانوين

محكمة البلدية

املجلس البلدي

الوحدة القانونية
وحدة الجودة

وحدة الرقابة الداخلية
رئيس البلدية
مدير البلدية تنفيذي

سكرتري مدير البلدية

لجان املجلس البلدي
مكتب رئيس البلدية
وحدة التخطيط
االسرتاتيجيي وتقييم األداء

م.م.ب للشؤون املالية واالدارية واملوارد البرشية

وحدة املشرتيات والعطاءات وحدة التنمية واالستثامر
م.م.ب للهندسة والتخطيط والصحة والزراعة

قسم تكنولوجيا
املعلومات
األرشيف املركزي

دائرة الشؤون اإلدارية
واملوارد البرشية
قسم
املستودعات

قسم العالقات
العامة املحلية
قسم اإلعالم
والرتويج

قسم خدمات
إدارية داخلية

املوقع
االلكرتوين

دائرة العالقات العامة
واإلعالم

م.م.ب للعالقات العامة واالعالم والثقافية واملجتمعية

قسم النفايات
الصلبة

قسم البيئة
قسم
املوارد
البرشية
قسم العالقات
العامة الدولية

مركز
خدمات
الجمهور

قسم
التنظيم

قسم
األبنية
قسم إدارة
املشاريع

قسم الهندسة
املرورية

قسم األشغال
العامة

دائرة الهندسة واملشاريع

م.م.ب للكهرباء واملياه والحركة وامليكانيك

قسم
اإليرادات

قسم
املحاسبة

قسم الزراعة
وتجميل املدينة

دائرة الشؤون املالية

قسم املوازنة
والتخطيط املايل
قسم التدقيق
املايل و الداخيل

قسم
املمتلكات

دائرة الصحة والبيئة
والزراعة

قسم
الرقابة
الصحية

قسم
األسواق
قسم الصندوق
العام

دائرة الكهرباء

دائرة التقافة والخدمات ملجتمعية

دائرة الحركة وامليكانيك

دائرة املياه

قسم
الدراسات
واملشاريع

دائرة التخطيط والتطوير
قسم
والبيانات
والـ GIS
قسم
تخطيط
املدينة

دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات الحكم املحيل 137

منوذج هيئات محلية كبرية

مستشار قانوين

محكمة البلدية

وحدة الرقابة الداخلية
الوحدة القانونية

قسم
املوارد
البرشية
قسم
املستودعات

املجلس البلدي

رئيس البلدية

قسم تكنولوجيا
املعلومات
األرشيف املركزي

قسم العالقات
العامة املحلية
والدولية
قسم اإلعالم
والرتويج

لجان املجلس البلدي

قسم األبنية
والتنظيم
قسم الكهرباء
أقسام خاصة
(دينامو)....

قسم
األشغال
العامة
قسم إدارة
املشاريع

قسم
الدراسات
واملشاريع

دائرة التخطيط والتطوير
قسم
والبيانات
والـ GIS
قسم
تخطيط
املدينة

دائرة الهندسة واملشاريع

وحدة التخطيط
االسرتاتيجيي وتقييم األداء

مكتب رئيس البلدية

قسم
الشباب
والطفولة

أقسام
مكتبات
ومتاحف

دائرة العالقات العامة
والثقافية واإلعالم

وحدة التنمية واالستثامر

وحدة الجودة

وحدة املشرتيات والعطاءات

مدير البلدية
سكرتري مدير البلدية

مساعد مدير البلدية للشؤون االدارية واملالية والعالقات

قسم إدارة
النفايات الصلبة

قسم البيئة
والبستنة

قسم املياه

دائرة الشؤون اإلدارية

مساعد مدير البلدية للشؤون الفنية (هندسة – تخطيط – صحة)

قسم
اإليرادات

قسم
املحاسبة

قسم
املمتلكات

دائرة الشؤون املالية

قسم املوازنة
والتخطيط املايل

قسم التدقيق
املايل و الداخيل
قسم الصندوق
العام

دائرة الصحة والبيئة
واملياه

قسم
الرقابة
الصحية

قسم
الرصف
الصحي

قسم
األسواق

قسم خدمات
إدارية داخلية

قسم خدمات
الجمهور
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منوذج هيئات محلية متوسطة

دائرة الشؤون املالية

املستشار القانوين

سكرتري البلدية

وحدة خدمة الجمهور

املجلس البلدي

رئيس البلدية

مدير البلدية

لجان املجلس البلدي
الرقابة الداخلية

وحدة املشرتيات والعطاءات

وحدة التنمية واالستثامر

قسم اإليرادات

قسم املوازنة والتدقيق املايل
الداخيل

دائرة الشؤون اإلدارية

قسم املوارد البرشية

قسم الخدمات اإلدارية

دائرة العالقات العامة
والشؤون الثقافية واإلعالم
قسم العالقات العامة
قسم املرافق الثقافية

دائرة الصحة واملياه
والكهرباء
قسم النفايات الصلبة
قسم الرقابة الصحية

قسم تكنولوجيا املعلومات

دائرة الهندسة
قسم األبنية والتنظيم
قسم إدارة املشاريع

قسم اإلعالم والرتويج

دائرة التخطيط واملشاريع
قسم التخطيط الحرضي
قسم الGIS

قسم املياه والرصف الصحي

قسم املحاسبة واملصاريف

قسم األشغال العامة

قسم الكهرباء

قسم املواصفات واملشاريع

قسم األرشيف

قسم املستودعات
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