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التقرير الس نوي عن أ عمال ديوان الرقابة المالية والإدارية 

م0202لعام   
 

 

 اللجنة العليا للتقرير الس نوي
 جفال خليل جفال مشرفا  

، مهند الطويلعمر ايسين، صالح مصلح، شاهر قاللوة، سامر أ بو قرع، عصمت أ بو ربيع، 

مجدي ميتاني، محمد مناصرة سوزان خلف، ،معاوية أ سعد  

 

 اللجنة الفنية لإعداد التقرير الس نوي
ماء مصلح رئيسا  سأ    

فادي أ بو الرب ،اثئر توايهة  

 

 فريق العمل المساعد
، أ يمن السمودي،عاصم شواهنهمصطفى دويكات، أ شرف دويكات، صابرين أ حمد،   

محمد عبد الجواد نهىى الرابىي،   

 
 
 

فلسطين-عن: ديوان الرقابة المالية والإداريةصدر   

م0202  
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حداث الفارق في حياة المواطنين.  رؤيتنا: مؤسسة نموذجية تساهم في اإ

رسالتنا: تقديم خدمة رقابية فاعلة على الموارد والخدمات للتأ كد من سالمة ال داء المالي 

لى ال طر والإداري لدى الجهات المشممممولة برقابة الديوان، ورفع تقارير  اف وأ راء مهنية اإ

 ذات العالقة.

 قيمنا الجوهرية:

 
 

 

( من القانون ال ساسي، وينظم عمل الديوان قانون ديوان الرقابة المالية 69الديوان مؤسسة دس تورية أ نشئت بموجب أ حكام المادة )

 م.0222( لس نة 21م، وتعديله قرار بقانون رقم )0222( لس نة 21والإدارية رقم )

لى ضمممان سممالمة العمل  يهدف الديوان المالي والإداري في السمملطة الوطنية لسمملطاتها الاالث التنفيذية والتشممريعية  والسمم تقراراإ

ام يتفق التأ كد من أ ن ال داء الع، و الوظيفة العامة اس تغاللالمالي والإداري كافة بما فيها حالت  النحرافكشف أ وجه ، و والقضائية

 .نةنه يمارس بأ فضل طريقة وبأ قل تكلفة ممك أ  وال نظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها و مع أ حكام القوانين 

ويخضع لرقابة الديوان وفقا  للقانون: رئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها، رئيس وأ عضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، المجلس 

داراته،  السلطة القضائية والنيابة العامة، وأ عضاؤها وموظفوها، وزارات وأ جهزة الدولة، قوات ال من التشريعي، بما في ذلك هيئاته واإ

والشمرطة، وكافة ال جهزة ال منية والعسمكرية، الهيئات والمؤسمسمات العامة المس تقلة والمنشأ ة أ و المنظمة وفق أ حكام التشريعات 

، والنقاابت وال حزاب والشمممممركات لير الربحية، والت ادات وال ندية، النمافمذة، والجمعيمات الخيريمة والتعاونية، والهيئات ال هلية

ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة، المؤسسات والشركات التي تملكها أ و تساهم الدولة فيها، أ و تتلقى مساعدة منها أ و من 

دارة مرفق عا م، هيئات الحكم الم لي، واللجان الشعبية، الجهات المان ة، المؤسمسمات والشمركات التي رله لها ابسم تغالل أ و اإ

حدى هذه الجهات للرقابة ابلس تقالل المالي والإداري أ و الفني ل يحول دون مباشرة  ولجان الخدمات، وما في حكمها، كما أ ن تمتع اإ

 الديوان للتصاصاته في الرقابة والتدقيق عليها.

لضاع دوائرم ل 0222( لس نة 1كما أ ن المرسوم رقم ) ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والمماليات  شأ ن اإ

لضممع دوائر ومؤسممسممات وهيئات منظمة التحرير ، أ لضممعت والإدارية المالية الرقابة ديوان قانون والبعاات الدبلوماسمم ية ل حكام

م 0222( لس نة 21م )رق والإدارية المالية الرقابة ديوان قانون الفلسطينية والسفارات والمماليات والبعاات الدبلوماس ية كافة ل حكام

 .وتعديالته

 

  

ةالاس تقاللي الزناهة الشفافية التجديد املوضوعية ينالمتزي امله

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48464&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48464&Ed=1
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 الفهرس
 

 8 ------------------------------------------------------------------------------------ كلمة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 11 ----------------------------------------------------------------------------- م0202ملخص أولي حول التقرير السنوي لعام 

 للقطاعات0202التقارير الرقابية الصادرة لعام 
ً
 11 --------------------------------------------------------------------- م وفقا

 لمواضيع التدقيق0202التقارير الرقابية الصادرة لعام 
ً
 11 ------------------------------------------------------------ م وفقا

 للقطاعات
ً
 11 --------------------------------------------------------------------- عدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا

 11 ------------------------------------------------------------------------ التزامات الجهات الخاضعة بالرد على تقارير الديوان

 11 --------------------------------------------------------------------------الطلبات الواردة للديوان ألغراض الرقابة والتدقيق

 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ الشكاوى الواردة للديوان

 18 --------------------------------------- م والمدورة من سنوات سابقة حسب القطاعات0202توزيع الشكاوى الواردة عام 

 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- نتائج متابعة الشكاوى 

 02 ------------------------------------------------------------- م0202توزيع الشكاوى من حيث الجهة الواردة منها خالل عام 

 الفصل األول 

 لإلدارات الرقابية والقطاعات في الديوان
ً
 01 ---------------------------------- الفصل األول: التقارير الرقابية الصادرة وفقا

: الحساب الختامي لدولة فلسطين 
ً
 00 ----------------------------------------------------------------------- م0211-0211أوال

: اإلدارة العامة للرقابة على قطاع االقتصاد
ً
 11 ----------------------------------------------------------------------------- ثانيا

: اإلدارة العامة
ً
 11 ------------------------------------------------------------------------ وأمن"للرقابة على الحكم "مدني  ثالثا

: اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات االجتماعية والثقافية
ً
 81 ----------------------------------------------------------- رابعا

: اإلدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية )
ً
 NGO’S) ----------------------------------- 110خامسا

: اإلدارة العامة للرقابة على البنية التحتية
ً
 112 ------------------------------------------------------------------------- سادسا

: تقارير اإلدارة العامة للرقابة على األداء
ً
 111 ----------------------------------------------------------------------------- سابعا

: التدقيق على تكنولوجيا المعلومات
ً
 118 ---------------------------------------------------------------------------------- ثامنا

: اإلدارة العامة
ً
 021 ---------------------------------------------------------------------------- للرقابة على الحكم املحلي تاسعا

الثانيالفصل   

 011 ----------------------- إنجازات اإلدارات العامة والوحدات المساندة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفصل الثاني:
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 082 ------------------------------------------------------------------------------------ اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

 081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحدة العالقات العامة

 088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحدة الرقابة الداخلية

 011 --------------------------------------------------------------------------------- التخطيط والتطوير وتنمية القدراتوحدة 

 011 ---------------------------------------------------------------- اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور 

 011 --------------------------------------------------------------------------------------- اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWW.SAACB.PSالإلكتروني  هذا التقرير متوفر على موقع ديوان الرقابة المالية والإدارية

 لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

 المالية والإداريةديوان الرقابة 

 قرب المقر الرئيسي للهالل ال حمر الفلسطيني -شارع القدس-البيرة-فلسطين

لكتروني:   www.saacb.psالموقع الإ

لكتروني:   saacb@saacb.psالبريد الإ

: YouTube ن فلسطي –الرقابة المالية والإدارية  ديوانSAACB    

 
saacb.palestine 

http://www.saacb.ps/
http://www.saacb.ps/
mailto:saacb@saacb.ps
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  كلمة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

والتي كانت تحت عنوان "إحداث فارق في حياة المواطن"، يصتتتتتتدر  ،م0201-0211مع نهاية الخطة االستتتتتتتراتيجية للديوان 

( لستتتتتتتتتتتتتتنة 11التديوان تقرير  الختامس عشتتتتتتتتتتتتتتر، منتي بتدايتة إرتتتتتتتتتتتتتتدار الديوان لتقارير ، مع رتتتتتتتتتتتتتتدور القانون الخا  ب  رقم )

 إلكتروني م، وينشر الديوان هيا التقرير على موقع  اإل0221
ً
 من  بأحكام القانون. لتزاما

مع بداية ظهور جائحة كورونا وتأثرت فلستتتتتتتتتتتتتتطين مثل با ي الدول  ،العالم تحتديتات يبيرة لكتافة دول  م،0202عتام شتتتتتتتتتتتتتتهتد ال

 ثار  حجز مستحقات الضرائب الفلسطينية.آلى الوباء و إوأضاف االحتالل  ،بالوباء العالمي
 

 على االستتتتتتتتتتتتتتتعتداد لمواجهتة العتبء
ً
تدقيق  في ،المتزايتد عليت  في ظتل هتي  التحتديتات لم يتواند التديوان في عملت ، وكتان دائمتا

 التي سادت جميع مناحي الحياة في فلسطين. ،إدارة األموال العامة في حالة الطوارئ 
 

 ،ألثر التقارير التي يصدرها لغايات تحقيق مقصود الرقابة ،م إلى إردار تقييمات عامة0202لقد توج  الديوان في العام 

العتام وععزيز المصتتتتتتتتتتتتتتداقيتة والثقتة بتالستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات المتالية واإلدارية  في ضتتتتتتتتتتتتتتمتان الشتتتتتتتتتتتتتتفتافيتة وال زاهتة والوضتتتتتتتتتتتتتتو  في األداء

اق ردار التقارير الرقابية حسب النطإهم التوريات التي تحدد األثر من أوفي هيا الباب كانت من  ،واالقتصادية للدولة

 لكل إدارة عامة رقابية:

 كورونا: جائحة

  مر أ ،تقارير حول إجراءات الحكومة في مواجهة الوباء ردارإعلى   ب الديوان مع انتشار الوباء وعمليمثل تجاو

رتتتتتدار تقرير حول اإلجراءات إر قد تم من خالل عمل طواقم الديوان على أممهم ونجا  يستتتتتجل للديوان، وهو 

 ،والنفقات التي تمت من الخزينة والتبرعات العامة )وقفة عز( ،الوقائية التي اتخيتها الحكومة في مواجهة الوباء

 
ً
 حول برنامج دعم ومستتتتتتتاندة العمال المتضتتتتتتتررين في حالة  ومرتبطا

ً
بحدوث جائحة كورونا أرتتتتتتتدر الديوان تقريرا

 وتقرير  ،بالتعاون مع وزارة العمل ،الطوارئ 
ً
كورونا  حول أعمال لجنة الشتتتتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتتتتر  لجنة طوارئ فايرو  ا

(Covid-19.) 

 حكتتتام القوانين واألنظمتتتة أبتتتن أثر التقتتتارير في حتتتالتتتة الطوارئ يرتبط بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل جوهري بضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان التزام الجهتتتات إ

عند  الديوان إنجازات لى ضمان الفاعلية من إنفاق األموال العامة، وفي يلى النطاقين حققإباإلضافة  ،الستارية

وفي التقارير التي أرتتتتتدرها عن  ،العامة وفي مشتتتتتاريت  بأعمال لجان المشتتتتتتريات ،عمال لجان الطوارئ أمراجعت  

 إدارة المساعدات. 

 اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد: 

 اهتم الديوان على مدار الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتتالية بالتحستتتتتتتتتتتتتتين في جودة البيانات المالية الصتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة المالية، 

ات نلى مستتتألة جودة البياإهتمام ن النظر باإو  ،يهدف أستتتا تتتاي من األهداف الخارتتتة بتدقيق الحستتتاب الختامي

 لى سد الفجوة.إالمالية يوازي السعي الحثيث 

طة لألهمية النستتتتتتتتتتتتتت ية المرتب ،عمال الهيئة العامة للبترولأأرتتتتتتتتتتتتتتدر الديوان تقارير متتالية عن في نفس النطاق 

دارة تقع على إ ،ن متابعة تنفيي تورتيات الديوان الخارة بددارة أموال الهيئةوأ ، حيثبحجم األموال واملخاطر

 ك الهيئة نفسها وعلى كافة األطراف ذات العالقة، و 
ً
 لى مخاطر االستمرارية وأثرها علىإ ان الديوان قد أشار مكررا

  ،الخزينة
ً
 .ل المقارةامو أمن  %12ن أموال الهيئة عشكل أو  خصورا
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 اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات:

  مثل  ،التي تقدمها وزارة الصحة ومرافقها ،بدردار تقارير ترتبط بالخدمات الصحية اهتم الديوان بشكل دوري

ورقابة  ،األجهزة الطبية واملختبرات، إدارة اللوازم الطبية، مين الصحي والطوارئ والدور في تلقي العالجأخدمة الت

ر ن قيا  أثر التقارية إلى أمع اإلشتتتتار  ،وزارة الصتتتتحة على المستتتتتشتتتتفيات الخارتتتتة واألغيية واألدوية والتحويالت

، خدماتلى تحستتتتين الإبما يؤدي  ،يرتبط بتنفيي التورتتتتيات ،التي يصتتتتدرها الديوان في نطاق الخدمات الصتتتتحية

 ن الديوان يسجل في هيا الباب وجود إشكاليات حول تنفيي توريات .أو  والجدير باليير

  ،بتتتالقطتتتاع الزرا ي من نتتتاحيتتتة أخرى وبمتتتا يتوفق والستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات الحكوميتتتة اهتم التتتديوان
ً
لحجم القطتتتاع  نظرا

والمعارض  ،أرتتتتتتتتتدر تقارير بشتتتتتتتتتكل دوري حول تدخالت وزارة الزراعة في مجال التستتتتتتتتتويق الزرا ي. حيث هميت أو 

وستتتتتتتجل الديوان بشتتتتتتتأن  ،واألراضتتتتتتتاي الزراعية والمبيدات ،الخدمات البيطرية ،ومشتتتتتتتاريع توزيع األغنام ،الزراعية

 فقط. % 11نفيي منخفضة لتوريات  بلغت تقارير نسبة ت 1خر آقيا  أثر 

 اإلدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم املحلي: 

  يمثتل قطتاع الهيئتات املحلية القطاع األوستتتتتتتتتتتتتتع، في الجهات الخاضتتتتتتتتتتتتتتعة لرقابة الديوان، والقطاع األقرب لجمهور

 المواطنين. 

ة ت في تحستتتتتتتتتتين إدارة الهيئي القطاعاعلى من با أل الهيئات املحلية يشتتتتتتتتتتهد استتتتتتتتتتتجابة عماأالتحستتتتتتتتتتين في  ومع أن

 أال إنفستتتتتتتتتتها، 
ً
وإدارة  ،في ترخيص المباني والطرق  ،نفاذ الهيئات الختصتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتهاإقل في مجال أ ن  يشتتتتتتتتتتهد تحستتتتتتتتتتنا

وهي ضتتتتتتتتتتتتتتمن مجوعة تقارير  ،ومواقف المريبتات ،واألستتتتتتتتتتتتتتواق المريزيتة، والمعتارف، والنفتايتات ،مشتتتتتتتتتتتتتتاريع الميتا 

رتتادرة عن الديوان تو تتف الفجوات في إدارة الهيئات الختصتتارتتها والتورتتيات الصتتادرة عن الديوان حول هي  

 ع. يالمواض

 أيثر مرونة من القطاع الرستتتتمي كانت ،ن االستتتتجابة للتورتتتيات الصتتتادرة عن الديوان من قبل الهيئات املحليةإ

 من حكم الديوان على أثر التقارير التي يصدرها. ند مر اليي حس  األ 

 اإلدارة العامة للرقابة على البنية التحتية: 

  ن وأرتتتتتتدر ديوا ،لقطاعهيا الألهمية النستتتتتت ية ل ،عمال اإلدارة على ستتتتتتنوات متتالية نطاق مرفق الكهرباءأغطت

مجلس تنظيم و  ،ينية لنقل الكهرباءوالشرية الفلسط ،الرقابة في هيا الباب تقارير حول شركات الكهرباء الثالث

 ن مؤشرات قطاع الكهرباء تحمل عساؤالت مهمة حول توحيد النطاق فيحيث أ ،وسلطة الطاقة ،قطاع الكهرباء

 فشتتتتهدت تح ،ن قيا  أثر تقارير الديوان تفاوتت بين مكونات القطاعأالشتتتتركات الثالث واالستتتتتمرارية، و 
ً
في  ستتتتنا

 الشركات الثالث. وتفاوت بين  ،قطاع نقل الكهرباء

 اإلدارة العامة للرقابة على المنظمات غير الحكومية: 

  
ً
 ،لى تنظيم عمليات تدقيق على القطاع الخاضع لإلدارةإسعى الديوان  ،التقارير الرقابية على أهمية أثر تأييدا

 
ً
وقطاع  ،فأردر تقارير على قطاع النقابات المهنية ،بعين االعتبار األهمية النس ية واملخاطر لكافة الجهات آخيا

ق على لى استمرار التدقيإباإلضافة  ،ومؤسسات اإلقراض )الشركات غير الربحية( ،الجامعات العامة في فلسطين

 قطاع المنظمات بشكل فردي. 

 القطاع  لوقوع ،قيقعمال التدأال يعبر بشكل جوهري عن أثر  ،ن استجابة الجهات للتقارير التي تصدرها اإلدارةإ

 من قطاع النقابات والجامعات العامة. يات جوهرية ترتبط بالحويمة في كل  الميكور في إشكال
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 اإلدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن": 

  من ستتتجلت اإلدارةفي نطاق الحكم واأل،  
ً
 ،في أثر التقارير الرقابية في نطاق رقابة االمتثال والرقابة المالية تحستتتنا

بتتتتالتعتتتتاون مع جهتتتتاز الشتتتتتتتتتتتتتترطتتتتة  ،لى خوض التتتتديوان تجربتتتتة رقتتتتابتتتتة األداء ألول مرة في القطتتتتاع األم يإبتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة 

 بقطاع العدالة.  ةالفلسطي ي، مع تحفظات بشأن أثر التقارير الرقابية المرتبط

 اإلدارة العامة للرقابة على األداء: 

 ومستلزمات وألعاب  ،والطاقة المتجددة ،ام الطوارئ أردر الديوان مجموعة من تقارير رقابة األداء حول أقس

 والعنف ضد المرأة. ،والمرافق المدرسية ،األطفال

 األثر األرعب في القيا  كان لرقابة األداء الرتباط تنفيي التوريات بالكفاءة والفاعلية واالقتصاد.

ومتابعة تنفيي التورتتتتتتتتتتتتتيات الواردة في بشتتتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتتتتتمر قيا  أثر هي  التقارير على المدى القصتتتتتتتتتتتتتير،  إن الديوان يحاول 

 التقارير على المدى الطويل.

 

 

 والله من وراء القصد،،،

 

 المستشار/ إياد تيم                

  

  واإلداريةرئيس ديوان الرقابة المالية                                                                                                                                          
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 م0202ملخص أولي حول التقرير السنوي لعام 

 ب طتدددده السدددددددددددددنويددددة  م0202أصددددددددددددددددر الددددديوان   ل عددددام 
ط
  (111)ملتزمددددا

ط
  تقريرا

ط
موزعددددة حسددددددددددددددد  ، رقددددابيددددا

قطدداع الخدددمددات االجتمدداعيددة ، (10(، قطدداع الحكم واألمن )7)قطدداع االقتصددددددددددددداد ) :القطدداعددات كمددا يلي

قطدداع رقددابدددة األداء ، (7البنيدددة التحتيدددة ) ع(، قطدددا8(، قطدداع المنظمددات غير الحكوميدددة )12والثقدداةيددة )

 (.(02قطاع الحكم املحلي ) ،(3تكنولوجيا المعلومات )( قطاع رقابة 12)

 ( شدددددددددددددكو  و  غددد171كمدددا تلقل الدددديوان )
ط
ن الوارد   ل عدددام م (77) إصدددددددددددددددار، تم م0202  ل عدددام  ا

قد راعى الديوان في مجمل تلك التقارير التي أصدددددددرها و ، ( شددددددكو  77أي ) ، والباقي قيد المتابعةم0202

  العموميدددة والرقدددابدددة على الخددددمدددات
ط
اةق و لألهددددال التي ا تدددارهدددا لنفسدددددددددددددده، بمدددا يت المقددددمدددة، تحقيقدددا

( شدددددددددددددكو  مدورة من يدددددددددددددنوات يدددددددددددددابقة ليكون 117كمدا قدام الديوان بجنجاز ) .ةومعدايير التددقيق الددوليد

 .م0202( شكو  منجزة   ل عام 011املجموع الكلي )

من  ليناإالديوان مع كاةة الطلبات التي وردت  اتعلى التجاوب في حدود ا تصدددددددداصدددددددد الديوان لقد عمل

 
ط
عن ثقة الجهات الخاضعة بآليات عمل  المؤيدسدات الحكومية الريدمية والمؤيدسدات العامة، واعبيرا

من يددددددددددددديدددادة  الواردة بمتدددابعدددة البدددات التددددقيق م0202الدددديوان في عدددام  قدددامالدددديوان وحيددداديتددده، ةقدددد 

لس الوزراء متعلق من مج ( البددددات0)قل الددددديوان قددددد تل، و م0217  ل عددددام  الرئيس محمود عبدددداس

. أمدا البدات التددقيق الواردة من الوزارات والمؤيدددددددددددددسدددددددددددددات بدالعمدل الرقدا ي، وقي قيدد المتدابعدة والعمدل

 ( البات قيد المتابعة.3( البات، والباقي )1( البات تدقيق، تم إنجاز منها )7العامة ةقد بلغت )

تزويدددد ( منهدددا و 31بريدددد متعلق بدددالعمدددل الرقدددا ي تم الرد على ) (30كمدددا ورد من هيمدددة ماددداةحدددة الفسدددددددددددددداد )

( الدد  02دادهددا، ومددا تبقل هو قيددد المتددابعددة، كمددا تم تزويددد الهيمددة بنتددائ  )عددالهيمددة بددالتقددارير التي تم إ

( تقارير للهيمة تتضدددددددددددمن 0، باإلضددددددددددداةة إلى  لك ةجنه تم إحالة )م0217كانت مقدمة للديوان   ل عام 

 .م0202ل عام شبهات ةساد   

 ليه من نتائ  أعماله في كلإالديوان يقدر اعاون العديد من الجهات الخاضددددددددعة في تنفيل ما توصددددددددل  إن

بالرد  م0202  ل عام  حيث قامت أغل  الجهات التي تم تدقيقهاما من شدننه تحقيق الصال  العام، 

نتائ  لى متابعة العديد من الإااللتزام بتنفيل توصدددددديات الديوان، باإلضدددددداةة على تقارير الديوان وأبدت 

ان ، وقد بلغ نسددددددبة االلتزام بالرد على تقارير ديو التي تحتاج لبلل المزيد من الجهد للتحسددددددين والتطوير

ة، جهة  اضدعة بالرد على التقارير الرقابية الصددادر  (83(، حيث قامت )%70الرقابة المالية واإلدارية )
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( جهددة أي 11حيددث بلغددت عدددد الجهددات التي التزمددت بددالرد على تقددارير الددديوان   ل الفترة القددانونيددة )

(، %01( جهة أي بنسدددددددددبة )07(، أما الجهات التي قامت بالرد بعد انتهاء الفترة القانونية )%17ة )ببنسددددددددد

، وهددلا (%01أي بنسدددددددددددددبدة ) ( جهدة07وةيمدا يتعلق بدالجهددات التي لم تقم بددالرد على تقرير الدديوان بلغددت )

يعتبر م الفة إدارية اسدددددجل على الجهات التي لم تقم بالرد، كما أن بعق التقارير التي صدددددددرت لم تكن 

 (.%0.0بحاجة إلى رد وكانت نسبتها )
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 للقطاعات م0202الصادرة لعام  الرقابية التقارير 
ط
 وةقا

، موزعددددة حسدددددددددددددددد  111م )0202أصدددددددددددددددددر ديوان الرقددددابيددددة المدددداليددددة واإلداريددددة   ل عددددام 
ط
 رقددددابيددددا

ط
( تقريرا

 القطاعات كما يلي:

 

  

(  7)قطاع االقتصاد 

تقارير

مدني "قطاع الحكم 

تقارير( 10" )وأمن

قطاع الخدمات 

االجتماعة والثقاةية

تقارير( 10)

قطاع املنظمات غير 

تقارير( 8)الحكومية 

ة  قطاع البنية التحتي

تقارير( 7)

قطاع رقابة األداء 

تقارير( 10)

قطاع رقابة 

ت تكنولوجيا املعلوما

تقارير( 3)

قطاع الحكم املحلي 

تقرير( 60)
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 لمواضيع التدقيق0202الصادرة لعام  الرقابية لتقارير ا
ط
 م وةقا

م موزعة 0202يمارس الديوان أنواع التدقيق الث ثة، وكانت التقارير الرقابية التي أنجزت   ل عام 

 كالتالي:
 

 
 

 

 للقطاعاتعدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان 
ط
 وةقا

تقسدددددددددددددم الجهدات الخداضدددددددددددددعدة لرقدابدة الديوان إلى قطاعات متنوعة، حيث اشدددددددددددددمل كل إدارة عامة قطاع 

 معين، وقد تجاوز عدد هله الجهات أر ع آالل جهة، وقي مقسمة كالتالي:

 

رقابة مالية

%9.5تقرير ( 11)

رقابة امتثال

%82تقرير ( 94)

رقابة أداء 

%8.5تقارير ( 10)

الحكم 

املحلي

571

الحكم 

مدني "

28" وأمن

املنظمات

غير 

الحكومية 

4,010

البنية 

التحتية

33

الخدمات 

ة الثقاةي

22

االقتصاد

7
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 الديوان تقارير التزامات الجهات الخاضعة بالرد على 

الخاضدعة للرقابة بصورته األولية، يتم من  ةترة شهر للرد على صددار التقارير الرقابية إلى الجهات بعد إ

 ألحادام قددانون ديوان الرقدابددة المدداليدة واإلداريددة، و 
ط
د أن عدالم حظدات الواردة في التقرير األولي ايدددددددددددددتندادا

 صددددددددددار التقارير بصدددددددددورهها النهائية، وعليه ةجن نسدددددددددبة التزام الجهات بالرد علىيتم الرد على التقرير يتم إ

 منها بااللتزام بنحاام القانون، وكانت النتائ  كالتالي:التقارير الرقابية كانت عالية، إ
ط
 يمانا

 

 

( الفقرة )ب( من قددانون ديوان الرقددابددة المدداليددة واإلداريددة على: الرد على م حظددات 30** تنص المددادة )

 الديوان   ل شهر من تاريخ إب غ هله الجهات بها.

  

47%

25.2%

25.2%

2.6%

جهة التزمت بالرد على التقرير   ل الفترة القانونية54 جهة قامت بالرد بعد انتهاء الفترة القانونية29

جهة لم تلتزم بالرد على التقارير29 تقارير ليست بحاجة إلى رد3
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 قيقالتدو الواردة للديوان ألغراض الرقابة  الطلبات

 للصدددددددددددد حيددددات يتجدددداوب ديوان الرقددددابددددة المدددداليددددة واإلداريددددة مع الطلبددددات الواردة إليدددده و 
ط
ةقددددا

الممنوحة للديوان، وقد تلقل الديوان ضددددددمن ا تصدددددداصدددددداته عدد من الطلبات المو ددددددحة 

 كالتالي:

 

 

  

البدددددددددددات التددددددددددددقيق الدددددددددددواردة مدددددددددددن 

مجلددددددددددددددس الددددددددددددددوزراء  دددددددددددددد ل عددددددددددددددام 

الدددددددددددددددد  وقددددددددددددددددي قيددددددددددددددددد ( 2: )م2020

.املتابعة

ت البدددات التددددقيق الدددواردة مدددن الدددوزارا

أنجدددددز : البدددددات7: واملؤيسدددددات العامدددددة

البددددددددات قيددددددددد ( 3)البددددددددات، و( 4)منهددددددددا 

.املتابعة

البددددددددات التدددددددددقيق الددددددددواردة مددددددددن هيمددددددددة 

أنجدددز منهدددا : الددد 36: مااةحدددة الفسددداد

م البدددات قيدددد املتابعدددة، وتددد( 5)، و(31)

الدددد  كانددددت ( 20)تزويددددد الهيمددددة بنتددددائ  

( 6)م، وإحالة 2019مقدمة   ل عام 

.تقارير تتضمن شبهات ةساد
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 الشااو  الواردة للديوان 

 اعدددد الشددددددددددددداددداو  الواردة إلى 
ط
الدددديوان من قبدددل المواان بغق النظر عن مادددان عملددده أو تواجدددده، جزءا

 من عمل الديوان، ويتم ت صديص وقت كال  ومناي  للتدقيق والرقابة على ما يستقبله الديوان 
ط
مهما

من شددددددددددددداداو  والبات واردة إليه، إما بالحضدددددددددددددور بشدددددددددددددال  دددددددددددددخ ددددددددددددد ي أو عبر الفاكس أو من   ل البريد 

صددددددددددددديص موارد الدددديوان للقيدددام بهدددله العمليدددة، وإن ثقدددة المواان تزداد بعمدددل اإللكتروني، كمدددا يتم ت 

، بالتالي يق  
ط
الدديوان كونده يقوم بدللدك بشدددددددددددددادل محدايد، وللديوان صددددددددددددد حية االا ع والتحف  أيضدددددددددددددا

الديوان أمام نتائجه في متابعة ما ورد إليه كمعطيات رئيسددددددية، ويتم التحقق من  ددددددحة ما جاء ة ها من 

 م:0202التالي يعبر  بنرقام حقيقية عن عدد ما ورد، وما تم متابعته   ل عام  عدمه، والشال

 الشااو  

م1020عام ل المدور  المنجز منها العدد البيان  

م0202الواردة   ل عام   171 77 77 

 07 117 111 مدورة من ينوات يابقة

 121 011 318 املجموع

(011المتابعة الالية للحالي والمدور )  

 
 

(97)منجز منها 

مدور لعام 

(77)م 2021

الوارد   ل 

م 2020عام 
شكو  ( 174)

(117)منجز منها 

مدور لعام 

(27)م 2021

املدور من 

ينوات يابقة 
(144)
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م والمدورة من ينوات يابقة حس  0202الواردة عام  توزيع الشااو  

 القطاعات
 

   

 
 

 

 

 

شااو  ( 9)قطاع االقتصاد 
" مدني وأمن"قطاع الحكم 

شكو  ( 8)

قطاع الخدمات االجتماعية 

شكو  ( 34)والثقاةية 

ت قطاع املؤيسات واملنظما

شكو  ( 18)غير الحكومية 

(  12)قطاع البنية التحتية 

شكو  

(  122)قطاع الحكم املحلي 

شكو  

(  115)الشؤون القانونية 

شكو  

مجموع الشااو  الكلي 

شكو  ( 318)
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  نتائ  متابعة الشااو  

 كانت نتائ  متابعة الشااو  التي تم إنجازها من حيث الصحة من عدمها كالتالي:

( شكو  110نتائ  متابعة الشااو  التي تم إنجازها )  

 النسبة العدد البيان

الواردة  حة الشااو    111 13.0%  

%07.1 03 عدم  حة الشااو  الواردة  

%8.1 18 ليس من ا تصاصات الديوان  

%7 17 الشكو  كانت بالعموم وليس بالت صيص  

 

 

 

   
 

 

 

%53.2 حة ما جاء في الشكو  

%9الشكو  بالعموم وليس بالت صيص %8.4ليس من ا تصاص الديوان %29.4عدم  حة الشكو  الواردة 
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 م0202  ل عام زيع الشااو  من حيث الجهة الواردة منها تو 
 

 

 

(  11)هيمة مااةحة الفساد 

ة موظفي املؤيسات العامة والحكومي

(4)وغير الحكومية والهيمات املحلية 

(143)مواانون 

وزارات ومحاةظات ومؤيسات حكومية

(2)وجهات متفرقة 

(8)مؤيسات القطاع الخاص 

ت هلية والنقابااملؤيسات العامة واأل 

(6)والجمعيات واالتحادات 
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األول: التقارير الرقابية  الفصل

 لإلدارات الرقابية 
ط
الصادرة وةقا

 والقطاعات في الديوان
  



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ط
الحسددددددددددداب : أوال

 لدددولددةامي الختدد

ةدددددددددلسدددددددددددددددددددددطددددددددديدددددددددن 

   م0210-0217
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير حول القوائم المالية الموحدة "الحساب

التتتختتتتتتتتتتامتتتي" لتتتلستتتتتتتتتتتتتتنتتتوات التتتمتتتتتتالتتتيتتتتتتة التتتمتتتنتتت تتتهتتتيتتتتتتة 

الصتتتتتتتادرة عن  م0211 10 11-م0211 10 11

 وزارة المالية.
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 اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد

تكمن أهميتتتة اإلدارة العتتامتتتة للرقتتابتتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد في 

 لرقاب ها، وتتميزطبيعة عمل وأهمية الجهات الخاضتتتتتتتتعة 

بتنوع نشاطاتها وحجم العمل فيها، حيث يخضع لرقاب ها 

عتتتدد من المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات والوزارات المصتتتتتتتتتتتتتتنفتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن 

القطاعات االقتصادية حسب تصنيفات خطة اإلرال  

والتنميتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة، ومن أبرز مهتتتام اإلدارة العتتتامتتتة 

للرقتتابتتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد تتتدقيق الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتتاميتتتة 

 .لدولة فلسطين

عتتتتام بتتتتالعتتتتديتتتتد من مهتتتتام التتتتتدقيق خالل قتتتتامتتتتت اإلدارة 

تدقيق الحستتتتتتتتتتتتابات الختامية للدولة  من أهمها م،0202

وقد  م،0211-0211الصتتتتتتتتتادرة عن وزارة المالية لألعوام 

 على هتتتي  الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات، 
ً
 متحفظتتتا

ً
أرتتتتتتتتتتتتتتتتدر التتتديوان رأيتتتا

طرأ تحستتتتتتتتتتتتتتن على  جودة البيتتتتانتتتتتات  بتتتتالرغم من أنتتتتت  قتتتتد

 إلطتتتار إعتتت
ً
لتقتتتارير المتتتاليتتتة في القطتتتاع داد االمتتتاليتتتة وفقتتتا

زام إلى الت يتطلع الديوان إال أناألستتتا  النقدي،   العام

أيتبتر متن قتبتتتتتتتل وزارة التمتتتتتتتاليتتتتتتتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة في 

المعتتتايير المعمول  هتتتا إلعتتتداد البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة وقتتتانون 

  ،الموازنتة العتامة
ً
 غير متحفظا

ً
 إلى إرتتتتتتتتتتتتتتدار رأيا

ً
ورتتتتتتتتتتتتتتوال

)نظيف( وهو ما عستتتتتتتتتعى إلي  الحكومة الفلستتتتتتتتتطينية من 

 خالل وزارة المالية.

ععود أستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتاب التحفظتتتتتات المتكررة على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات 

ضتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتف فتتتي إجتتتراءات التتترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتتتلتتتتى  :التتتختتتتتتتتتتتامتتتيتتتتتتتة إلتتتى

التستتتتتتتتتتتتتتجيالت من قبتتل مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة على البرنتتامج 

وزارة المتتتاليتتتة بتتتدعتتتداد  املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي الموحتتتد، حيتتتث تقوم

شتتتتتتراز مرايز إحستتتتتابات الختامية بشتتتتتكل مريزي دون ال

عتتتتداد التقتتتارير المتتتتاليتتتة والتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتات، إالمستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة في 

 ،وتحصتتتتتتيل جزء يبير من إيرادات الدولة عبر المقارتتتتتتة

ويتتتتتم التتخصتتتتتتتتتتتتتتتم متتن هتتتتتتتي  األمتتوال متتن قتتبتتتتتتتل التتجتتتتتتتانتتتتتتتب 

اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي لتغطيتتتتتتتة فواتير العالج والميتتتتتتتا  والكهربتتتتتتتاء 

اري، دون توفر بيتانتات كتافيتتة عن عمليتات الجبتايتتة واملجت

والخصتتتتتتتتتتتتتتومتتات، وعتتدم التزام بع  مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة 

التسويات البنكية لحسابات اإليرادات وعسليمها  بدعداد

لوزارة المالية، باإلضتتتتتتتتافة إلى ضتتتتتتتتعف إجراءات المتابعة 

والمطابقات لحستتتتتتتابات اليمم وال يتم اجراء التستتتتتتتويات 

ستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات مثتتل هيئتتة التقتتاعتتد الستتتتتتتتتتتتتتنويتة مع بع  المؤ 

 الفلسطينية وشركات الكهرباء وغيرها.

ال يتم التتتتتتدقيق على األموال املحولتتتتتة للصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدوق يمتتتتتا 

القومي الفلستتتتتتتتتتتطي ي في الحستتتتتتتتتتتابات الختامية، حيث أن 

 هي  األموال جزء ذو أهمية نس ية من الموازنة العامة. 

ومن أبرز الملفتات األخرى التي تحتاج إلى متابعة والنظر 

بتتتتتتتاهتتتتتتتمتتتتتتتام متتتن قتتتبتتتتتتتل التتتجتتتهتتتتتتتات التتتحتتتكتتتومتتتيتتتتتتتة ذات لتتتيتتتهتتتتتتتا إ

  ،االختصتتتتتتتا 
ً
موضتتتتتتتوع شتتتتتتتراء املحروقات والغاز شتتتتتتتامال

ومن ثم استتتتتتتترجاع  ،للمكو  وضتتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتتافة

هتتتتي  المبتتتتالم عبر المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة، حيتتتتث عشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل إيرادات 

المكو  وضتريبة القيمة المضافة على مشتريات الهيئة 

 %12ا يزيتتد عن العتامتتة للبترول من املحروقتتات والغتتاز متت

من اجمالي اإليرادات الشتتتتتتتتتتتتهرية للمقارتتتتتتتتتتتتة، ويتم تمويل 

الهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول لتغطيتتتة شتتتتتتتتتتتتتتراء املحروقتتتات عبر 

االقتراض من البنوز، وإن آلية شتتتتتتتتتتتتراء املحروقات ودفع 

 للمكو  وضتتتتتريبة القيمة المضتتتتتافة يؤدي 
ً
قيم ها شتتتتامال

 التتتتتيي يترتتتتتتب ،إلى ارتفتتتتتاع اقتراض الحكومتتتتتة من البنوز

ليت  ارتفاع في تكاليف االقتراض )الفوائد(، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة ع

إلى عمولة التحصتتتتتتتتتتتيل التي يتم اقتطاعها من المقارتتتتتتتتتتتة 

( من إجمالي المقارتتتتة، وبالتالي ينعكس ذل  %1بواقع )

 على ضعف توفر السيولة لدى وزارة المالية.

يمتا أن شتتتتتتتتتتتتتتراء املحروقتات من الجتانب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي دون 

ريبة القيمة المضتتتتتتتتافة تضتتتتتتتتمين أستتتتتتتتعارها للمكو  وضتتتتتتتت

 عن المقتتتارتتتتتتتتتتتتتتتة 
ً
يوفر للتتتدولتتتة استتتتتتتتتتتتتتتقالليتتتة متتتاليتتتة بعيتتتدا

وتحكم الجتتتانتتتب اهخر فيهتتتا، األمر التتتيي يتطلتتتب البحتتتث 

تتتتافتتتتتة أنواع  عن آليتتتتتات لشتتتتتتتتتتتتتتراء املحروقتتتتتات معفتتتتتاة من كت

الضتتتتتتتتتتتتتتتتتترائتتتتتتتب والتتتتتمتتتتتكتتتتتو ، وذلتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتوفتتتتتيتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتولتتتتتتتة 

واالستتتتتتتتتتتتتتتتقتاللتيتتتتتتتة، وتخفي  قيمتتتتتتتة االقتراض والفوائتتتتتتتد 

 الناتجة عن .

  قامت اإلدارة بتدقيق عدة مواضيع تتعلق بدعالن ييل

رف الصتتعملية حالة الطوارئ نتيجة املخاطر العالية في 

أثنتتتتتاء حتتتتتالتتتتتة الطوارئ ومن أهمهتتتتتا: تتتتتتدقيق برنتتتتتامج دعم 

ومستتتاندة العمال المتضتتتررين من إعالن حالة الطوارئ، 

وييل  التعويضتتتتتات املخصتتتتتصتتتتتة للفنادق المستتتتتتخدمة 

أبرز ما تورل إلي  الديوان  وإنيمرايز للحجر الصحي، 
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تتتتات لتتتتتدى فاأل  عتتتتتدم دقتتتتتة وحتتتتتداثتتتتتة بيتتتتتانتتتتتات راد والشتتتتتتتتتتتتتتركت

المؤستتستتات والدوائر الحكومية عن الواقع الفعلي لهم، 

بيتتانتتات ، بيتتانتتات الستتتتتتتتتتتتتتجتتل المتتدني :ومن أهم أمثلتتة ذلتت 

باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى  ،والستتتتتتتتتتتتتجل التجاري  ،ستتتتتتتتتتتتتجل الشتتتتتتتتتتتتتركات

البيتتانتتات الضتتتتتتتتتتتتتتري يتتة عن المكلفين، حيتتث قتتام التتديوان 

لوزارة العمتتتتتتتل ومجلس بتزويتتتتتتد نتتتتتتتائج أعمتتتتتتال التتتتتتتدقيق 

ترتتتتتب على ذلتتتت  قيتتتتام وزارة العمتتتتل ر التتتتيي مالوزراء، األ 

جزء من المبالم المصتتتروفة يمستتتاعدات لغير  ستتتتردادبا

مستتتتتتتتتتتتتتتحقيهتا، بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى تحستتتتتتتتتتتتتتين معتايير الصتتتتتتتتتتتتتترف 

للمستتتتتتتتتتتتاعدات من خالل الحد من مخاطر  المستتتتتتتتتتتتتقبلية

 ررف أي مساعدات مستقبلية لغير مستحقيها.
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الحسدددددداب " حول القوائم المالية الموحدةتقرير  .1

الددددخددددتددددددامددددي" لددددلسددددددددددددددنددددوات الددددمددددددالدددديددددددة الددددمددددنددددتددددهدددديددددددة 

الصددددددددددددددادرة عن  م31/10/0217و  م31/10/0210

 وزارة المالية

 ،قام الديوان بتدقيق البيانات المالية لدولة فلستتتتتتتتتتتتتطين

 ائمتتتتتتة مقتتتتتتارنتتتتتتة الموازنتتتتتتة مع الفعلي"قتتتتتتوالتي تتكون من "

البيتتان الموحتتد للمقبوضتتتتتتتتتتتتتتتات والمتتدفوعتتات النقتتديتتة و"

 11واإليضتتتتتتتتتتاحات المرفقة  ها لدولة فلستتتتتتتتتتطين"، يما في 

م، وملخص للستتتتتياستتتتتتات 0211- 0211كانون أول لعامي 

 املحاس ية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

 الدددددرأي

لقد دققنا البيانات المالية لدولة فلستتتتتتتتتتتتطين للستتتتتتتتتتتتنوات 

والتي  م،0211- 0211كانون أول  11المالية المن هية في 

"التتتتبتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتتتمتتتتوحتتتتتتتدة لتتتتلتتتتمتتتتقتتتتبتتتتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  تتتتتتتتتتكتتتتون متتتتن

والمدفوعات النقدية لدولة فلستتتتتتتطين"، "والستتتتتتتياستتتتتتتات 

املحاستتتتتتتت ية والمالحظات التفستتتتتتتتيرية"، "وقوائم المقارنة 

بتتتتتتتالتم الفعليتتتتتتتة" للستتتتتتتتتتتتتتنوات بتيتن متبتتتتتتتالتم التمتوازنتتتتتتتات والتمت

تتتتتت  11التتمتتنتت تتهتتيتتتتتتتة فتتي  تتتتتتانتتون  11م و0211انتتون أول كت أول  كت

 م.0211

باستتنناء التحفظات المشتار إليها في فقرة أسا   برأينا،

الرأي المتحفظ من هتتتيا التقرير، إن البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة 

تظهر بعتدالة من كافة  م0211- 0211المرفقتة للعتامين 

حتتتدة للمقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتات النواحي الجوهريتتتة، "البيتتتانتتتات المو 

والمتتتتتتتدفوعتتتتتتتات النقتتتتتتتديتتتتتتتة لتتتتتتتدولتتتتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتتطين"، "وقوائم 

التمتقتتتتتتتارنتتتتتتتة بتيتن متتبتتتتتتتالتم التمتوازنتتتتتتتات والتمتتبتتتتتتتالتم التفتعتلتتيتتتتتتتة" 

تتتتانون أول  11للستتتتتتتتتتتتتتنوات المن هيتتتتتة في  ، م0211- 0211كت

"واإليضاحات حول هي  البيانات المالية وملخص ألهم 

 لمعايير املحاستتتبة الدولية 
ً
الستتتياستتتات املحاستتت ية" وفقا

 ”-ع العتتتام بموجتتب أستتتتتتتتتتتتتتتا  النقتتد املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتويفي القطتتتا

IPSAS Cash Basis." 

 أياس الرأي المتحف 

 للمعايير الدولية لألجهزة العليا 
ً
لقتد قمنتا بتالتدقيق وفقا

(، حيث ISSAI 1222-0111للرقابة المالية واملحاستتتتتتتبة )

تتطلب هي  المعايير أن نتقيد بقواعد الستتتتتتتتتتتتتتلوز الم ي 

إجراءات التتتتتدقيق المنتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب، وأن نقوم بتتتتالتخطيط و 

تتانتتتت القوائم  ،للحصتتتتتتتتتتتتتتول على تتتتأييتتتد معقول  فيمتتتا إذا كت

والبيتتانتتات المتتاليتتة لتتدولتتة فلستتتتتتتتتتتتتتطين للستتتتتتتتتتتتتتنوات المتتاليتتة 

تتتتتانون 11المن هيتتتتتتة في  ختتتتتتاليتتتتتتة من  م،0211-0211أول كت

 األخطاء الجوهرية.

 ،إن مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتنتتتا نحن ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة

يجهتة مستتتتتتتتتتتتتتتقلتة عن عمتتل الجهتتات الختتاضتتتتتتتتتتتتتتعتتة لرقتتابتتت  

( 11بموجب قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم )

 للمتطلبتات األخالقيتة  م0221لستتتتتتتتتتتتتتنتة 
ً
وععتديالتت ، ووفقتا

(ISSAI 30 من المعتتايير التتدوليتتة لألجهزة العليتتا للرقتتابتتة )

واعتد أخالقيتتات المهنتة لمنظمتتة المتاليتة واملحتتاستتتتتتتتتتتتتتبتة )ق

التتتي تنظم أعمتتتتتتتال التتتتتتتديوان المتعلقتتتتتتتة  ،(تتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاينتاإل 

بتدقيقنا للبيانات المالية المو تحة في فقرة "مستؤولية 

متتتتتتدقق الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات" من تقريرنتتتتتتا هتتتتتتيا. ولقتتتتتتد التزمنتتتتتتا 

 
ً
 .لهي  المتطلبات بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

نعتقتتتد بتتتأن أدلتتتة التتتتدقيق الثبوتيتتتة التي حصتتتتتتتتتتتتتتلنتتتا عليهتتتا 

رأينتتا المتحفظ. حيتث أن كتافيتتة ومالئمتتة توفر أستتتتتتتتتتتتتتا  ل

 هي  التحفظات على النحو التالي:

تددحددفددظددددددات ديددوان الددرقددددددابددددددة الددمددددددالدديددددددة واإلداريددددددة عددلددى 

البيانات المالية الختامية للسدددددددنوات المالية المنتهية 

 م0217-0210للعامين  كانون األول  31في 

  يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول امتثال

ملحتاستتتتتتتتتتتتتتبتة التدوليتة في القطاع وزارة المتاليتة لمعتايير ا

في  (IPSAS-Cash Basisاألستتتتتتتتتتتتتتتتتا  النقتتتتدي )-العتتتتام 

م 0211-0211التحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتختتتتتتتتتتامتتيتتتتتتتة لتتلتتعتتتتتتتامتتيتتن 

 لألسباب التالية:

وزارة التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة بتتتتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتتتن بتتتعتتت   لتتتم تتتتقتتتم .1

االتفتتتاقيتتتات المهمتتتة وذات األثر الجوهري في اتختتتاذ 

 ،القرارات من قبتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتختتتدمي البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة

والتي ععد ضتتتتتتتتترورية لعرض البيانات المالية بعدالة 

من كتتافتتة النواحي الجوهريتتة، ومن األمثلتتة على ذلتت  

 ،االتتفتتتتتتتاقتتيتتتتتتتة التتمتوقتتعتتتتتتتة متتع التتجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائتتيتتلتتي

بتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتو  تتتتحتتتمتتتتتتتل التتتختتتزيتتتنتتتتتتتة التتتعتتتتتتتامتتتتتتتة التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم 

وغيرها من  ،المستتتتتتحقة على شتتتتترية يهرباء القد 

تتات الكهربتتتاء األخرى  الهيئتتتات املحليتتتة وكع  شتتتتتتتتتتتتتتركت

الناتجة من ترايم استتتتتتتت هالز الكهرباء على  ،فرادواأل 
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الزبتائن الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيين في الضتتتتتتتتتتتتتتفتة الغربيتة وقطاع 

وغير المستتتتتتتتتتتتتتتتتددة لصتتتتتتتتتتتتتتتتتالف شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة الكهربتتتتاء  ،غزة

والبتتتتالغتتتتة  م0211 21 10اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليتتتتة حت  تتتتتاري  

 للمعيتتتتتتار رقم 0321232223222)
ً
( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل، خالفتتتتتتا

( من معايير املحاستتتتتتتتتبة الدولية في القطاع 12 1 1)

بشتتتتتأن اإلفصتتتتتا  عن أي معلومات إضتتتتتافية   ،لعاما

ولكنهتتتتتا  ،غير معروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة في متن البيتتتتتانتتتتتات المتتتتتاليتتتتتة

ضتتتتتتتتتتتتتتروريتتة لعرض عتتادل لمقبوضتتتتتتتتتتتتتتتات ومتتتدفوعتتتات 

 وأرردة المنشأة النقدية.

وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتدعتتتتداد عمود المبلم الفعلي  لم تقم .0

على أستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  قتتتتتابتتتتتتل للمقتتتتتارنتتتتتتة مع عمود الموازنتتتتتتة 

متتة مقتتارنتتة الموازنتتة مع )األرتتتتتتتتتتتتتتليتتة، النهتتائيتتة( في قتتائ

الفعلي )تنفيتتتي الموازنتتتة( في الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة 

لبنود )الرواتتتتتتب، النفقتتتتتات  م0211-0211للعتتتتتامين 

التشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتتة، التحويليتتتتة، الرأستتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة، النفقتتتتات 

 لما يلي:
ً
 التطويرية(، وذل  نتيجة

 ،إعتتتتتداد عمود المبلم الفعلي على األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  النقتتتتتتدي -

وذل  بشتتتتتكل مخالف لما تم إعداد  لعمود الموازنة 

 )األرلية، النهائية( المبنية على أسا  االلتزام.

ن بنود الموازنة للحستتتتتتتتتتتتابات المربطة في عمود المبلم إ -

الفعلي )تنفيتتتتي الموازنتتتتة( تختلف عن بنود الموازنتتتتة 

لعمود الموازنتة )األرتتتتتتتتتتتتتتليتة، النهتائية(، نتيجة اعتماد 

لم المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في إيضتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتات وزارة المتتتاليتتة المب

لتحتتتديتتتد المبلم  ،النفقتتتات )رتتتتتتتتتتتتتتتتافي المبلم النقتتتدي(

 الفعلي في قائمة مقارنة الموازنة مع الفعلي.

لم تقم وزارة المتتاليتتة بتتدعتتادة عرض بع  البيتتانتتات  .1

( م0211المتتاليتتتة المقتتتارنتتتة )البيتتانتتتات المتتتاليتتتة لعتتتام 

، م0211-0211المفصتف عنها في الحستاب الختامي 

زارة المالية بتغير العرض واإلفصتتتتتتتتتا  حيث قامت و 

دون  م،0211-0211للبيتتتتتتانتتتتتتات  المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتتامين 

التعتتتتديتتتتل على البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة المقتتتتارنتتتتة 

ولم تقم بتتتتدعتتتتادة عرض تصتتتتتتتتتتتتتتحي  أخطتتتتاء م، 0211

السنوات السابقة، حيث ترى وزارة المالية أن  "من 

غير العملي إعادة تصتتتتتتتتتتتنيف بع  المبالم المقارنة 

الستتتتتتتتتتتتتتابقة نتيجة عامل الوقت والفجوة للستتتتتتتتتتتتتنوات 

وأن التكلفتتتتة المتتتتتأتيتتتتة من إعتتتتادة العرض  ،الزمنيتتتتة

( 1.1أيبر من المنفعتتتة"، يمتتا ورد في إيضتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 للحساب الختامي.

( 18قيام وزارة المالية باإلفصتتتتتتتتتتا  في إيضتتتتتتتتتتتا  رقم ) .1

 ،عن التتدفقتتات النقتتديتة الواردة إلى أررتتتتتتتتتتتتتتدة النقتتد

ة للهيئتتتة العتتتامتتتة والصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة من األررتتتتتتتتتتتتتتتتدة النقتتتديتتت

دون وجود  م،0211-0211للبترول خالل العتتتتامين 

تصتتتتتتتتنيف فر ي إلجمالي المقبوضتتتتتتتتتات والمدفوعات 

من  (10 1 1) يمتتتتا يتطلتتتب المعيتتتار رقم ،النقتتتديتتتة

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  النقتتتتتدي "عرض إجمتتتتتالي المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

واليي يظهر بشكل  ،والمدفوعات النقدية للمنشأة

 تمنفصتتتتتتتتتتتتتتتل تصتتتتتتتتتتتتتتنيفتتتا فرعيتتتا إلجمتتتالي المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتا

باستتتخدام أستتا  تصتتنيفي  ،والمدفوعات النقدية

يتناستتتتتتتتتتب مع طبيعة عمل المنشتتتتتتتتتتأة"، حيث لم يتم 

عرض المقبوضتتتتتتتتتتتتتتات والمتتدفوعتتات النقتتديتتة للهيئتتة 

على أستتتتتا  يناستتتتتب  م،0211-0211خالل العامين 

طبيعتة عمليتات الهيئتتة ويبين النشتتتتتتتتتتتتتتاط التشتتتتتتتتتتتتتتغيلي 

 والتمويلي في التدفقات النقدية للهيئة.

المالية باإلفصتتتتتتتتتتا  عن كامل القروض  وزارة لم تقم .1

، م0211-0211التي حصتتتتتتتتتتتتتتلتتت عليهتتا خالل العتتامين 

من معتتتتايير  (10 1 1)وذلتتتت  مختتتتالفتتتتة لمعيتتتتار رقم 

 بحيتتث تكون  ،املحتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتة التتدوليتتة في القطتتاع العتتام

البيتانتات مكتملتة من جميع النواحي المتاديتة، حيث 

لم تقم وزارة المالية باإلفصا  على أنها قد حصلت 

القروض التتتتتاليتتتتة، ونؤيتتتتد على عتتتتدم وجود أثر على 

نقدي في الحستتتتتتتابات الختامية ناتج من عدم عملية 

 اإلفصا  عن  هي  القروض:

 م.0211قرض البن  العركي خالل العام  -

 م.0211قرض بن  اإلسكان خالل العام  -

بن  فلسطين   دعم مستشفيات -جاري مدين -

 م.0211القد  خالل العام 

 م.0211خالل العام قرض البن  العركي  -

 م.0211قرض البن  األهلي خالل العام  -

 م.0211قرض البن  األهلي خالل العام  -
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 (3التحفظات على إيضاح رقم )

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة  ،التتتتتتتدقيق

المالية ( في الستتتنوات 1بديضتتتا  إيرادات المقارتتتة رقم )

، يتحفظ ديوان الرقابة المالية م0211- 0211المن هيتة 

وذل  نتيجة األستتتتتباب  ،واإلدارية على اإليضتتتتتا  الميكور 

 المو حة أدنا :

بع  العمليتتتتتتتات لتم يتطلع التتتتتتتديوان على معززات ل .1

رادات المقارتتتتتتتتتتتة وخصتتتتتتتتتتتمياتها ديالمالية المتعلقة ب

ا  في إيضتتتتتتت ،المفصتتتتتتتف عنها في الحستتتتتتتابات الختامية

 وفيما يلي توضي  ذل : ،(1إيرادات المقارة رقم )

تتتتتتافتيتتتتتتتة لتعتمتلتيتتتتتتتة خصتتتتتتتتتتتتتتم متبلم  ال يتوجتتتتتتتد - متعتززات كت

من إيرادات المقارتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتيقل( 1311131113011)

وذل  بدل استتتتتتتت هالز  م0211-0211خالل العامين 

 يهرباء.

معززات كتتتافيتتتة للتحقق من قيمتتتة المبتتتالم  ال يوجتتتد -

الواجتتتتب تحويلهتتتتا عن االقتطتتتتاع من رواتتتتتب وأجور 

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيين العتتتتاملين داختتتتل أراضتتتتتتتتتتتتتتاي التتتتداختتتتل 

 املحتل.

قيتام وزارة المتالية بدثبات خصتتتتتتتتتتتتتتم من قبل الجانب  -

بقيمتتة  م0211اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي لشتتتتتتتتتتتتتتهر نيستتتتتتتتتتتتتتان للعتتام 

، دون وجود ما يعزز عملية شيقل( 11232223222)

 صم في جلسات المقارة الشهرية.الخ

معززات تو تتتف آلية عستتتتجيل وزارة المالية  ال يوجد -

الحوالتتتة النقتتتديتتتة الواردة من الجتتتانتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي 

ومتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتم  ،شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتل( 18232223222بتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتم )

( في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الختتتتتاميتتتتة للعتتتتام 00132223222)

 على التوالي. م0211-0211

 وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة بتالتحقق من  تتتتتتتتتتتتتتحتة المبالم لم تقم -

التي تم خصتتتتتتتتتتتتتمها من إيرادات المقارتتتتتتتتتتتتتة والمتعلقة 

بالمطالبات المالية الصتتتتتتتتتتتتادرة عن المستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات 

ومبلم  ،شتتتتتتتتتتتيقل( 01131813101اإلستتتتتتتتتتترائيلية بمبلم )

في الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل( 01131103121)

 لى التوالي.م ع0211-0211للعامين 

دم وبالتالي ع ،عدم ايتمال التستتتتجيالت املحاستتتت ية .0

يرادات إواإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا  عن إيضتتتتتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتتتتحتتة العرض 

( في الحستتتتتتابات الختامية للعامين 1المقارتتتتتتة رقم )

 فيما يلي يو ف ذل :م، و 0211-0211

عتتدم ايتمتتال اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة  -

نتتتيتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم قتتيتتتتتتتام وزارة م، 0211-0211 لتعتتتتتتتامتي

المالية بدثبات عستتتتتتتتتتتتتتجيل قيمة فروقات المقارتتتتتتتتتتتتتتة 

جلستتتتتتتتتتتتات بين المبلم المستتتتتتتتتتتتحق للتحويل حستتتتتتتتتتتتب 

والمبلم اليي تم تحويل  لصالف الخزينة  ،المقارة

 العامة.

( 1ضتتا  رقم )عدم ايتمال العرض واإلفصتتا  في إي -

بتتتتمتتتتبتتتتلتتتتم م 0211 عتتتتتتتامفتتتتي التتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتتتختتتتتتتتتتتتامتتتتي لتتتت

نتيجة عدم قيام وزارة المالية  ،شتتتتتيقل( 1013112)

بتتتتتتتدثتتتبتتتتتتتات التتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتيتتتتتتتات التتتمتتتتتتتيكتتتورة متتتن إيتتتترادات 

 المقارة.

 اثبات  في الستتتتتتتتتتجالتوجود فروقات مالية بين ما تم  -

املحاس ية إليرادات المقارة وما تم اإلفصا  عن  

في الحسابات  ،( إيرادات المقارة1في إيضا  رقم )

حيتتتتتتث أثر على م، 0211-0211الختتتتتتتاميتتتتتتتة لعتتتتتتتامي 

 تتتتحة التستتتتتجيالت املحاستتتت ية إليرادات المقارتتتتتة 

 ودون وجود أثر نقدي، والمو حة يما يلي:

ي والمفصتتتتتتتتتتتتف عن  ففرق بين التستتتتتتتتتتتتجيالت الدفترية  -

 ،( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل1132113118البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة بمبلم )

 م0211-0211( شتتيقل للعامين 131123181ومبلم )

على التوالي، في بنتتتتتتد إجمتتتتتتالي إيرادات المقتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 (.1المستحقة والمفصف عنها في إيضا  رقم )

فرق بين التستتتتتتتتتتتتجيالت الدفترية والمفصتتتتتتتتتتتتتف عنها في  -

ومبلم  ،( شيقل138103221البيانات المالية بمبلم )

على  م0211-0211( شتتتتتتتتتتتتتتيقتل للعتامين 131113111)

التوالي، في بند خصتتتميات من المقارتتتة والمفصتتتتف 

 (.1عنها في إيضا  رقم )

الوستتتتتتتتتتتتتتيطتتتتتة  تطتتتتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات لم يتم .1

وهي حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  ،يرادات المقتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةدالتمتعلقتتتتتتتة بتتتتتتت

مستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة من المقتتارتتتتتتتتتتتتتتة مع ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد ال اإليرادات
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ل من الجتتتتانتتتتتب يراد )المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة( تحويتتتتتاحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

نتيجتتة عتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتة قيود التستتتتتتتتتتتتتتويتتتة  ،اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي

الالزمتتة لحستتتتتتتتتتتتتتابتتات المقتتارتتتتتتتتتتتتتتة، حيتتث بلم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد 

المستتتتتتتتتحقة من المقارتتتتتتتتة مبلم  اإليراداتحستتتتتتتتاب 

( 18131113112ومبلم ) ،( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل18131123100)

يرادات )مقارتتتتتة( إيما بلم ررتتتتتيد حستتتتتاب  ،شتتتتتيقل

( 1131113218تحويتتتتتتتل من الجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي )

( شتتيقل في الحستتتابات 1131113218مبلم )و  ،شتتيقل

 على التوالي. م0211-0211الختامية لعامي 

( 1عدم  تتتتتتحة العرض واإلفصتتتتتتا  في إيضتتتتتتا  رقم ) .1

إيرادات المقتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتتامي لعتتتتتام 

، نتيجة قيام وزارة المالية بتستتجيل ضتتريبة م0211

( 131013212التدخل املحولة من المقارتتتتتتتتتتتتتتة بمبلم )

 ،مستردات فروقات مستشفياتشيقل على حساب 

 
ً
 من اثباتها في ضريبة الدخل من المقارة. بدال

تخفي  إيرادات المقتتتارتتتتتتتتتتتتتتتة نتيجتتتة عتتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة  .1

المتعلقتتتة  اإليراداتالتصتتتتتتتتتتتتتتنيف في اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن 

بالتأمين الصحي لعمال الداخل املحول من الجانب 

ومبلم  ،( شتتتتتتتتتتتتيقل11232113111اإلستتتتتتتتتتتترائيلي بمبلم )

( إيرادات 1إيضتتا  رقم )( شتتيقل في 11138183111)

مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتات الموازنتتتتتة المريزيتتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات 

  ،على التواليم 0211-0211الختتتاميتتة للعتتامين 
ً
بتتدال

( إيرادات المقارتتتتتتتتتتتتة، حيث أن 1من إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

الستتتتياستتتتة املحاستتتت ية المتبعة لدى وزارة المالية في 

اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن قيمتتتتتتة جميع المبتتتتتتالم املحولتتتتتتة من 

 ،يرادات المقارةإجزء من هي  ،الجانب اإلسرائيلي

( 1وبالتالي أن يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  عنها في إيضتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 إيرادات المقارة.

 (1التحفظات على إيضاح رقم )

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

( 1بديضتتتتتا  إيرادات مؤستتتتتستتتتتات الموازنة المريزية رقم )

، يتحفظ م0211- 0211في الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية 

 ،ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتا  الميكور 

 باب المو حة أدنا :وذل  نتيجة األس

 اإليراداتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة بتتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل قيود وزارة الت لتم تتقتم .1

الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتتتتة من واقع التقتتتتتارير الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مرايز 

، وذل  لعدم م0211-0211المستتتتتتتتتتتتتتؤولية في العامين 

بتتتدعتتتداد عستتتتتتتتتتتتتتويتتتات  التزام بع  مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة

ة وبالتالي عدم تزويد وزار  اإليرادات،بنكية لحسابات 

ستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتات والتقتتتتتارير الالزمتتتتتة عن المتتتتتاليتتتتتة بنتتتتتتائج الت

املحصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتة، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى بع  مرايز  اإليرادات

المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة التي ععتتد عستتتتتتتتتتتتتتويتتات بنكيتتة لحستتتتتتتتتتتتتتابتتات 

وال يتم تزويتد وزارة المتاليتة  هتا. األمر التيي  اإليرادات

ال يعطى موثوقيتتتة عن البيتتتانتتتات التي تم إثبتتتاتهتتتا على 

ويؤثر على  تتتحة العرض واإلفصتتتا   ،بيستتتانبرنامج 

وذل  من خالل عدم  حة  ،الحسابات الختامية في

التستتتتتتتتتتتتتتجيالت  اإليراداتالتصتتتتتتتتتتتتتتنيف وعتتتتدم ايتمتتتتال 

 املحصتتتتلة في العامين اإليراداتاملحاستتتت ية الخارتتتتة ب

، بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى عتتتدم الفصتتتتتتتتتتتتتتتل بين م0211- 0211

 .اإليراداتالسنوات المالية في إثبات بع  

ومبلم  ،شتتتتتتتتيقل( 11232113111اإلفصتتتتتتتتا  عن مبلم ) .0

يرادات إ( 1شتتتتتيقل في إيضتتتتتا  رقم )( 11138183111)

مؤسسات الموازنة المريزية في الحسابات الختامية 

 من إيضا   ،على التوالي م0211-0211للعامين 
ً
بدال

( إيرادات المقتتارتتتتتتتتتتتتتتة، حيتتث أن الستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة 1رقم )

املحاستتتتتتتتتتت ية المتبعة لدى وزارة المالية في اإلفصتتتتتتتتتتتا  

 ،ن الجتتانتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليعن قيمتتة المبتتالم املحولتتة م

وبتتتتتالتتتتتتالي أن يتم  ،هي جزء من إيرادات المقتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

( إيرادات المقارة، 1) اإلفصتا  عنها في إيضا  رقم

لى تحفظ التتتتتتتديوان على عتتتتتتتدم وجود إبتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة 

تتتافيتتتتتة في عمليتتتتتة إثبتتتتتات القيتتتتتد املحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي  معززات كت

 للمبالم الميكورة.

( نتيجة معالجة أررتتتتتتتتتتتتتتدة 1تضتتتتتتتتتتتتتتخيم إيضتتتتتتتتتتتتتتا  رقم ) .1

بنكيتتة غير مث تتتة على برنتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتان في  حستتتتتتتتتتتتتتابتتات

وتصتتتتتتتتتتتتتتنيفهتتتتتا من خالل  ،حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إيرادات مختلفتتتتتة

اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا  عنهتتتا كتتتديرادات من مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات موازنتتتة 

 .م0211مريزية خالل العام 

تضتخيم قيمة إيرادات مؤستستتات الموازنة المريزية  .1

( من 1في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم ) م،0211-0211في العتتتامين 
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 ،خالل تصتتتتتتتتتتتتتتنيف واحتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بع  المن  الواردة

كتتتديرادات مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات  ،والفتتتائ  من بع  المن 

 
ً
من اإلفصا  عنها يمن  واردة في إيضا   مريزية بدال

 (.1رقم )

( نتتتيتجتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتتنيف 1تضتتتتتتتتتتتتتتختيتم فتي إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتم ) .1

 ،واإلفصتتتتتتتتتتا  عن قيمة مقبوضتتتتتتتتتتات األمانات وردياتها

 في الخطأ على حساب رسوم التي تم إثبات بع  منها

  ،عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل
ً
من اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عنهتتتتتتا في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   بتتتتتتدال

 (.8المقبوضات المحجوزة رقم )

 (0التحفظات على إيضاح )

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

المتعلقتتتتتتة  ،التتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتتدقيق

( في الستتتتتنوات المالية 1بديضتتتتتا  رستتتتتوم التراخيص رقم )

، يتحفظ ديوان الرقابة المالية م0211- 0211المن هيتة 

وذل  نتيجة األستتتتتباب  ،واإلدارية على اإليضتتتتتا  الميكور 

 المو حة أدنا :

عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل إيراد بيع الميتتتتتتتا  من قبتتتتتتتل وزارة  لم يتم .1

المتتاليتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتتتاب رخص مزاولتتة المهن رقم 

(، األمر التتتيي ينعكس على عتتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة 111101)

التوجيتت  املحتتاستتتتتتتتتتتتتتوي في اثبتتات إيراد بيع ميتتا ، حيتتث 

بموجب هيا اإلجراء تم تضتتتتتتتتتتتتخيم ررتتتتتتتتتتتتيد حستتتتتتتتتتتتاب 

( 75,194,836إيرادات رخص مزاولة المهن بقيمة )

ضتتتتتتتتتتتتتتمن  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 80,583,227وقيمتتتتة ) ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل

عتتلتتى  م0211-0211التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتختتتتتتتتتتامتتي لتتعتتتتتتتامتتي 

 التوالي.

بقيمتتتتتتة  م0211عتتتتتتام يرادات في تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتتتتة اإل  .0

 اإليراداتوتخفي  قيمة  ،شيقل( 11832113222)

بنفس القيمتتتتة، وذلتتت  نتيجتتتة عتتتتدم  0211في العتتتام 

الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل بين الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتتتتتاليتتتتتة في إثبتتتتتات بع  

، حيتث تم عستتتتتتتتتتتتتتجيل وتحميل إيراد رخص اإليرادات

مزاولتتتتتة المهنتتتتتة الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت 

التتفتتلستتتتتتتتتتتتتتطتتيتتنتتيتتتتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت التتختتلتتويتتتتتتتة 

، بالرغم من تحصيل  م0211الفلسطينية على عام 

، األمر التتتتيي شتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتتالفتتتتة م0211خالل العتتتتام 

والتتتتتتيي ينص على عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل  ،لألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  النقتتتتتتدي

ت بضتتتتتتتتتتت وحصتتتتتتتتتتتلفي الفترة المالية التي ق اإليرادات

 فيها.

 (8التحفظات على إيضاح )

بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

في الستتتتتتتتنوات  (8بديضتتتتتتتتا  المقبوضتتتتتتتتات المحجوزة رقم )

، يتحفظ ديوان الرقابة م0211- 0211المتالية المن هية 

وذلت  نتيجة  ،يضتتتتتتتتتتتتتتا  المتيكور المتاليتة واإلداريتة على اإل 

 األسباب المو حة أدنا :

يتتتتتتتحتتتفتتتظ التتتتتتتديتتتوان عتتتلتتتى األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتيتتتتتتتة  .1

لحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات ذمم والتزامتتتتتتات، وذلتتتتتت  لعتتتتتتدم وجود 

ذمم الموظفين،  :مثل ،عستتتتتتتتتتويات لتل  الحستتتتتتتتتتتابات

ذمم جوال، وخصميات الرواتب، و ذمم االتصاالت، 

وحستتتاب الستتتلف، وحستتتابات اإلقراض، وحستتتابات 

 االستقطاعات.

ظهور أررتدة بع  حستابات األمانات المشار إليها  .0

بتتتتعتتتتكتتتتس طتتتتبتتتتيتتتتعتتتت تتتتهتتتتتتتا نتتتتتتتتتيتتتتجتتتتتتتة  ،فتتتتي التتتتجتتتتتتتدول أدنتتتتتتتا 

التستتتتتتتتتتتتجيالت املحاستتتتتتتتتتتت ية الخاطئة، حيث أن قيمة 

الصتتترف من األمانات أيبر من قيمة المبالم التي تم 

ممتتا أدى إلى عتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتة أررتتتتتتتتتتتتتتدة هتتي   قبضتتتتتتتتتتتتتتهتتا،

ي ف الحستتابات، ويؤثر على  تتحة العرض واإلفصتتا 

حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة لعتتتامي ( في ال8إيضتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 م.0211-0211

 ايم الحساب

الرصيد حتى 

م 31/10/0210

 بالشيقل

الرصيد حتى 

م 31/10/0217

 بالشيقل

 11,160,987 10,201,923 أمانات أخرى 

أمانات سلطة 

 األراضاي
636,451 1,310,661 

أمانات رندوق 

 التقاعد
543,690,692 544,269,309 

أمانات طوابع 

 إسرائيلية
529,755 529,739 

أمانات مراقب 

وزارة -الشركات 

 االقتصاد

2 1,877 
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 ،( المقبوضتتتتتات المحجوزة8تضتتتتتخيم إيضتتتتتا  رقم ) .1

نتيجة عدم  حة التوجي  املحاسوي في إثبات إيراد 

وتصتتتتتتتتتتتتتتنتتيتتفتتهتتتتتتتا متتن ختتالل  ،بتتيتتع متتريتتبتتتتتتتات حتتكتتومتتيتتتتتتتة

 من إيضتتتتتتتا  8اإلفصتتتتتتا  عنها في إيضتتتتتتا  رقم )
ً
( بدال

ومتتتتبتتتتلتتتتتم  ،شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتقتتتتتتتل( 1813111( بتتتتمتتتتبتتتتلتتتتم )11رقتتتتم )

في الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتتة  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل( 9,939,460)

 على التوالي. م0211-0211لعامي 

تخفي  قيمة أمانات ستتتتتتتتلطة األراضتتتتتتتتاي في إيضتتتتتتتتا   .1

نتيجتتتتتتتة عتتتتتتتدم  ،(8التمتقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات المحجوزة رقم )

 ،ن قيمة مقبوضتتتتتتتتتتات األمانات وردياتهااإلفصتتتتتتتتتتا  ع

التي تم إثبتتتتات بع  منهتتتتا في الخطتتتتأ على حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

حيث قامت وزارة المالية  ،رستتتتتتتتوم عستتتتتتتتجيل أراضتتتتتتتتاي

بتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا  عنتت  في إيضتتتتتتتتتتتتتتتا  إيراد المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات 

من خالل اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن فرق  ،(1المريزيتتتتة رقم )

 الحساب.

عتدم التطتابق بين ستتتتتتتتتتتتتتجالت وزارة المالية والتقارير  .1

ة نتيج ،عن اإلدارة العامة لضريبة األمالزالصادرة 

اعتمتتتتاد وزارة المتتتتاليتتتتة في عستتتتتتتتتتتتتتجيالتهتتتتا لحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات 

أمانات ضتتتتتريبة األمالز والعقارات على الكشتتتتتوفات 

دون األخي بعين االعتبار التقارير الشهرية  ،البنكية

 .الصادرة عن اإلدارة العامة لضريبة األمالز

 نامجمة من البر عدم ترحيل بع  الحستتتتتتابات الدائ .1

 ،لى البرنامج املحاستتتتتتتتتتتتوي الجديدإاملحاستتتتتتتتتتتتوي القديم 

والمتعلقة بأمانات ضريبة األمالز )اقتطاع ضريبة 

أي ما يعادل قيمت   ،( دوالر392,760أمالز بمبلم )

، استتتتتتتتتتتتتتتقطاع رستتتتتتتتتتتتتتوم طوابع شتتتتتتتتتتتتتتيقتل 1,504,683))

أي متتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتادل  ،( دوالر767,323بتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتم )

لى ع ، وبالتالي فدن ذل  يؤثرشتتتتتتيقل( 2,939,1652)

( 8 تتتتتتتتتتتتحة األررتتتتتتتتتتتتدة المعروضتتتتتتتتتتتتة في إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 م.0211-0211حسابات الختامية لعامي لل

عتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتة التستتتتتتتتتتتتتتجيتتل املحتتاستتتتتتتتتتتتتتوي نتيجتتة وجود  .1

حستتتتتتتتتتتتتتاب اقتطتاع ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة األمالز بعكس طبيعتتت  

مما يؤثر على  حة  ،( دوالر1103112مدينة بمبلم )

حستتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة البيتتانتتات المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنهتتا في ال

 م.0211-0211لعامي 

 (7التحفظات على إيضاح )

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

( في الستتتتتتتتتتتتتتنوات 1بتتتديضتتتتتتتتتتتتتتتا  المن  والمستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات رقم )

، يتحفظ ديوان الرقابة م0211- 0211المتالية المن هية 

وذلت  نتيجة  ،المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتتا  المتيكور 

 األسباب المو حة أدنا :

تتتتختتتفتتتيتتت  قتتتيتتتمتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتنتتت  وزارة التتتتتتتنتتتمتتتتيتتتتتتتة  .1

، المفصتتتتف شتتتتيقل( 131003081االجتماعية بقيمة )

( للحستتتتتتتتتتتتتتاب الختتامي للعتتام 1عنت  في إيضتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

نتيجة عدم  تتتتحة التستتتتجيالت املحاستتتت ية  م0211

في إثبتتات تحويتتل المبتتالم المتبقيتتة من منحتتة الهالل 

 إلى حساب الخزينة. األحمر اإلماراعي

تضتتتتتتتتتتتتتتتختتتيتتتم قتتتيتتتمتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتنتتت  وزارة التتتتتتتنتتتمتتتيتتتتتتتة  .0

( بمبلم 1االجتماعية المفصتتتف عن  في إيضتتتا  رقم )

 شتتتتتتتتتتتتتيقل( 031113811ومبلم ) ،شتتتتتتتتتتتتتيقل( 1103011)

 م0211-0211للحستتتتتابين الختاميين لكل من العام 

فتتي التتتستتتتتتتتتتتتتتجتتيتتتتتتتل  زدواجتتيتتتتتتتةاال عتتلتتى التتتتتوالتتي، نتتتتتيتتجتتتتتتتة 

رة التنميتتتتتة املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي من قبتتتتل وزارة المتتتتاليتتتتة ووزا

 االجتماعية.

تتتختتفتتيتت  حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتنتت  ستتتتتتتتتتتتتتلتتطتتتتتتتة التتطتتتتتتتاقتتتتتتتة رقتتم  .1

( 12131113021بتتتمتتبتتتلتتتم ) م0211( لتتعتتتتتتتام 110108)

لطاقة بمعالجة ، وذل  نتيجة قيام ستتتتتلطة اشتتتتتيقل

بموجب قيود ععديلية  م،0211عام أخطتاء متا قبتل 

، ممتتا أثر على  تتتتتتتتتتتتتتحتتة العرض م0211عتتام ختتاطئتتة 

من  ال واإلفصتتتتا  للبيانات المالية الخا  بديضتتتتا 

( في الحستتتتتتتتتاب الختامي للعام 1والمستتتتتتتتاعدات رقم )

 م.0211

( 110108تضخيم حساب من  سلطة الطاقة رقم ) .1

، م0211عتتتتتتتام شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل خالل ( 831813111بتمتبلم)

، م0211عام شتتتتتتتتتتتتيقل خالل ( 1131113201وبمبلم )

وذلتتت  نتيجتتتة قيتتتام ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة الطتتتاقتتتة بتتتدثبتتتات قيمتتتة 

ية ة المالالحواالت المالية المرسلة لها من قبل وزار 

التي و  ،والمتعلقتتة بقرض بنتت  االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتار األوروكي
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تم إثباتها بشتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتبق في ستتتتتتتتتتجالت وزارة المالية 

 ضمن القروض يمن  تخص سلطة الطاقة.

( 110108) تضخيم حساب من  سلطة الطاقة رقم .1

م، 0211عتتتتتتتام شتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل ختتالل ( 233,697بتتمتتبتتلتتم )

، م0211عتتتتتتتام شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل خالل ( 390,781وبتمتبتلم )

ة قيتتتتتتام ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتة الطتتتتتتاقتتتتتتة بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل وذلتتتتتت  نتيجتتتتتت

عستتتديدات بع  الوزارات والمتعلقة بقيمة ترييب 

 خاليا شمسية في مرافقها ضمن بند المن .

تتتتختتتفتتتيتتت  حتتتجتتتم متتتنتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتلتتتطتتتتتتتة التتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة بتتتمتتتبتتتلتتتم  .1

، نتيجة خطأ م0211في العام  شتتتتيقل( 131113110)

في عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل المبلم التتتتتتتيي تم رتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت  لشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة 

زارة ( بدل بناء خاليا شتتتتتتتمستتتتتتتية لمرافق و م.ف.ل.ط)

الصتتتتتتتتتتتحة، حيث تم التستتتتتتتتتتتجيل على حستتتتتتتتتتتاب المن  

 
ً
من حستتتتتتاب مصتتتتتتاريف رأستتتتتتمالية على الجانب  بدال

( 1المتتتتدين للقيتتتتد، وبتتتتالتتتتتالي خف  إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 المن  والمساعدات بنفس القيمة.

( 110111تضخيم قيمة حساب من  وزارة الصحة ) .1

 ،شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتقتتتتتتتل( 003212بتتتتتقتتتتيتتتتتمتتتتتتتة ) م0211فتتتتي التتتتتعتتتتتتتام 

، م0211العتتتتتتام وتخفيضتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بنفس القيمتتتتتتة خالل 

نتيجة عدم الفصتتتتل بين الستتتتنوات المالية في إثبات 

ممتتتتتتتا أثر على إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  المن   ،(UNFPAحتوالتتتتتتتة )

الحستتتتتتاب الختامي لعامي  ( في1والمستتتتتتاعدات رقم )

 م.0211-0211

تضتتتتتتتتتتتتتتختتيتتم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتبتتنتتكتتي التتتتتتتدفتتتتتري  .8

(321203/MH596)  بتتتتتتمتتتتتتبتتتتتتلتتتتتتم  م0211 10 11فتتتتتتي

بمبلم  م0211 10 11وفي  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 131113112)

، وذلتت  بستتتتتتتتتتتتتت تتب ازدواجيتتة شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل( 1131113112)

التستتتتتجيل ما بين وزارة المالية ووزارة الصتتتتتحة لمن  

الحكومتة اإليطتاليتة، والتيي بدور  أثر على إيضتتتتتتتتتتتتتتا  

ابات الختامية ( للحستتتتتتت1المن  والمستتتتتتتاعدات رقم )

 م.0211-0211للعامين 

تضتتتتتتتتتتتتتتختيتم قتيتمتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إيترادات وزارة التربيتتتتتتتة  .1

( 13011( بقيمتتتتتتتة )110011م )والتتتعتلتيتم التعتتتتتتتالتي رقت

، وذلتتت  نتيجتتتة قيتتتام وزارة التربيتتتة والتعليم شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل

العتتتتالي بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل مبتتتتالم نقتتتتديتتتتة واردة من االتحتتتتاد 

األوروكي يمنحة على حستتتتتتتتتتتتاب إيرادات وزارة التربية 

  ،(110011والتعليم رقم )
ً
من عستتتتتتتتتتتتتتجيلهتتتا على  بتتتدال

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متنت  وزارة التتربيتتتتتتتة والتعليم العتتتتتتتالي رقم 

(E0791X04 101001 األمر اليي أثر على  حة ،)

عنها بالحستتتتتتاب الختامي  البيانات المالية المفصتتتتتتف

 م.0211لعام 

( دعم المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع 111102ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد حستتتتتتتتتتتتتتتاب رقم ) .12

وتضتتتتخيم ررتتتتيد حستتتتاب  ،التطويرية )غير مباشتتتتر(

( دعتم مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع تطويريتتتتتتتة، وذلتتتتتتت  111110رقتم )

نتيجة قيام بع  مرايز المستتتتتتتتتتتتؤولية )وزارة التربية 

م اإلدارة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة، وزارة التتحتتتكتتم املتتحتتلتتتي( والتتتتتعتتلتتتيتت

مباشتتتتتتتتتر على حستتتتتتتتتاب ال غيربتستتتتتتتتتجيل قيمة الدعم 

( دعم مشتتتتتتتتاريع تطويرية، األمر اليي 111110رقم )

اب نها في الحستتأثر على البيانات المالية المفصتتف ع

 م.0211الختامي لعام 

التحفظدات على اإليضددددددددددداحدات المتعلقة بالدين العام 

(12 ،17 ،02) 

بلم مجموع االقتراض المفصف عن  في إيضا  االقتراض 

م 0211-0211( في الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتتاليتتة المن هيتتة 12رقم )

( شتتتتتيقل على 11130813222و) ،( شتتتتتيقل82031103222)

في  مفصتتتف عن يما وبلم ررتتيد الجاري مدين وال التوالي،

الستتتتتتتتتتتتحوبات البنكية وستتتتتتتتتتتتقوف   .أ( ب12إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 0211ستتتتنوات المالية المن هية التستتتتهيالت المدينة في ال

 ،( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل0312131283222)م 0211-

 ( شيقل على التوالي.0311132213222و)

بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

(، 11(، إيضتتتتتتتتتتتتتتتا  الفتتائتتدة )12بتتديضتتتتتتتتتتتتتتتا  االقتراض رقم )

في الستتتتتتنوات  (02العام رقم )وإيضتتتتتا  عستتتتتديدات الدين 

، يتحفظ ديوان الرقابة م0211- 0211المتالية المن هية 

وذلت  نتيجة  ،المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتتا  المتيكور 

 األسباب المو حة أدنا :

لم تفصتتتتتتتتتتتتتتف وزارة المتتتتتاليتتتتتة عن مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر البيتتتتتانتتتتتات  .1

واألستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  التتتتتيي بنيتتتتتت عليتتتتت  التقتتتتتارير الواردة في 

العام حسب التقرير  ( بشأن الدين12إيضا  رقم )



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  32  

 

 م0211-0211الشتتتتتتتتتتتتتهري لشتتتتتتتتتتتتتهر كانون أول لعامين 

 يما تم اإلفصا  عنها في الحسابات الختامية.

تخفي  ررتتيد الجاري مدين المفصتتف عن  ضتتمن  .0

أ( 12حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات بنتتت  فلستتتتتتتتتتتتتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

الستتتتتتتحوبات البنكية وستتتتتتتقوف التستتتتتتتهيالت المدينة 

تتتتانون أول للعتتتتتام  11.أ( يمتتتتتا في 12) بمبلم  م0211كت

وذلتتتتت  من خالل عتتتتتدم  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل( 18132113222)

الفصتتتتتل بين الستتتتتتنوات المالية بخصتتتتتو  عستتتتتتجيل 

إيتتتراد رختتتص متتتزاولتتتتتتتة التتتمتتتهتتتنتتتتتتتة التتتختتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة 

االتصاالت الفلسطينية وشرية االتصاالت الخلوية 

 الفلسطينية )جوال(.

لم يتمكن الديوان من تدقيق أرردة المستشفيات  .1

ت في البيتتتانتتتاالمفصتتتتتتتتتتتتتتف عنهتتتا في التقتتتارير الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتتة 

-0211المتتتتتاليتتتتتة المتعلقتتتتتة بتتتتتالتتتتتدين العتتتتتام للعتتتتتامين 

 لعتتتدم تزويتتتد التتتديوان بتتتأوراق العمتتتتل م0211
ً
، نظرا

لية آذمم المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيات و  الخارتتتتتتتتتتتتتة باحتستتتتتتتتتتتتتتاب

-0211عرضتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتا في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتتامي للعتتتتتامين 

، األمر التتتتيي حتتتتد من إمكتتتتانيتتتتة التتتتتأيتتتتد من م0211

 تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التتمتتبتتتتتتتالتتم التتتمتتعتتروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ومتتطتتتتتتتابتتتقتت تتهتتتتتتتا متتتع 

 ات الواردة من المستشفيات.المصادق

عدم عستتتتتجيل كامل المطالبات المالية المستتتتتتحقة  .1

-0211)االيتمتتتتال( على مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة للعتتتتام 

، حيتتتث تبين وجود مطتتتالبتتتات متتتاليتتتة تخص م0211

الستتتتتتتتنة المالية تم عستتتتتتتتجيلها على برنامج بيستتتتتتتتان في 

 سنوات الحقة.

وزارة المالية عن المديونية المستتتتتتتتحقة  لم تفصتتتتتتف .1

لصتتتتتتتالف بع  الهيئات والمؤستتتتتتتستتتتتتتات في الحستتتتتتتاب 

ومتتتتتا يلي يو تتتتتتتتتتتتتتف  م0211-0211الختتتتتتامي للعتتتتتامين 

 ذل :

وزارة المالية عن المديونية المستحقة  لم تفصف -

ضتتتتتتتتتتتتتتمن المبتتتتتالم  ،لهيئتتتتة التقتتتتاعتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتتة على الخزينتتتتتتة والنتتتتتتاتجتتتتتتة عن عتتتتتتدم 

قتتتتتتتطتتتعتتتتتتتة متتتن التتتمتتتوظتتتفتتتيتتتن تتتتحتتتويتتتتتتتل التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم التتتمتتت

ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتمتتتتتتتة التحكومتتتتتتتة في نظتتتتتتتامي  ،التعتمتومتيتيتن

المساهمات والمنافع للهيئة، وقد بلم رريد هي  

 شتتيقل( 1311131113281المديونية )
ً
، وذل  وفقا

لتقرير مدقق الحستتتتتتتتتابات الخاراي لهيئة التقاعد 

كانون  11يما هو بتاري   م0211للستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة 

عستتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة  ، ولتتم يتتتتتم التتتتتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل إلتتىم0211أول 

بخصتتتتتتتتتتتتو  الررتتتتتتتتتتتتيد الميكور بين هيئة التقاعد 

الفلستتتتتتتتتتتتتطينية ووزارة المالية حت  تاري  التدقيق، 

في حين لم يتم تزويتتتد التتتديوان بتتتالبيتتتانتتتات المتتتاليتتتة 

)لم يصتتتتتدر تقرير مدقق  م0211للهيئة عن العام 

الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتاراي لهيئتتتة التقتتتاعتتتد حت  تتتتاري  

 التدقيق(.

لمستتتتتتحقة لصتتتتتالف لم يتم اإلفصتتتتتا  عن المبالم ا -

والنتاتجتة عن عدم  ،هيئتة التقتاعتد الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة

تتتتحتتتويتتتتتتتل التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم التتتمتتتقتتتتتتتطتتتعتتتتتتتة متتتن التتتمتتتوظتتتفتتتيتتتن 

العستتتتتتتتكريين ومستتتتتتتتاهمة الحكومة، حيث ال توجد 

بيتتتتتتتانتتتتتتتات لتتتتتتتدى هيئتتتتتتتة التقتتتتتتتاعتتتتتتتد حول الموظفين 

العستتتتتتكريين واالقتطاعات من رواتسهم ومستتتتتتاهمة 

الحكومتتتتة والمبتتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة لصتتتتتتتتتتتتتتتتتالف هيئتتتتتة 

سطينية عن الموظفين العسكريين، التقاعد الفل

ولتتتم يتتتتتتتتتم التتتتبتتتتتتتدء فتتتي نتتتتقتتتتتتتل بتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتتتمتتتوظتتتتفتتتتيتتتتن 

 إومستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتاتهم 
ً
لمتتتا نص  لى هيئتتتة التقتتتاعتتتد وفقتتتا

وية لى عسإقانون التقاعد، ولم يتم التورتل  علي 

بخصتتتتتتتتتتتتتو  الررتتتتتتتتتتتتتيد المستتتتتتتتتتتتتتحق لصتتتتتتتتتتتتتالف هيئة 

 التقاعد الفلسطينية.

لم يتم اإلفصتتتتا  عن المبلم المستتتتتحق على وزارة  -

لستتتلطة النقد الفلستتتطينية والبالم قيمت  المالية 

أي ما  ،( دينار2,130,918) م0211في نهاية العام 

ومتتتتتتتا يتتتتتتتعتتتتتتتادل  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتقتتتتتتتل( 1131113110يتتتتتتعتتتتتتتادل )

 م0211في العتتتتام  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 1231113188)
ً
، علمتتتتا

بأن  في الستتتتتتنوات الستتتتتتابقة يوجد عستتتتتتديدات على 

الحستتتتتاب بعمل تقا  بين ذمة ستتتتتلطة النقد وما 

من رستتتتتوم رخص الصتتتتترافين تجبي  ستتتتتلطة النقد 

وشتتتتتتتركات الصتتتتتتترافة لصتتتتتتتالف الخزينة، وقد توقف 

 
ً
وذلتتتت  بستتتتتتتتتتتتتت تتتتب إرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار نظتتتتام  ،التقتتتتا  الحقتتتتا

 م،0211ترخيص ورقابة مهنة الصتتتتتتتترافة في العام 

بتمتوجتتتتتتتب التنتظتتتتتتتام التجتتتتتتتديتتتتتتتد أرتتتتتتتتتتتتتتبحتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتتوم 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  33  

 

بر وععت ،الصتتتتتتتتتتتتتترافين تجو  من قبل ستتتتتتتتتتتتتتلطة النقد

 إيرادات لها وليس لصالف الخزينة.

عن المبتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتة على لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا   -

الهيئة العامة للبترول لصتتتتتتتالف الشتتتتتتتركات الموردة 

 شيقل( 10131283100للمحروقات البالم قيم ها )

( 11130183111ومبلم ) م،0211في نهتتتتتايتتتتتة العتتتتتتام 

 م0211في نهتتتتتتتايتتتتتتة العتتتتتتام  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل
ً
، وذلتتتتتت  وفقتتتتتتتا

 للمصادقات المستلمة من الشركات الموردة.

لمستتتتتتتتتتحق لصتتتتتتتتتالف لم يتم اإلفصتتتتتتتتتا  عن المبلم ا -

رندوق االستثمار الفلسطي ي على وزارة المالية، 

( دوالر أي ما يعادل 11131113118والبالم قيمت  )

تتتانون أول  11يمتتتتا في  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 11131113111) كت

أي متتتتتتتا  ر،( دوال 1131183118ويتتتتتتتيلتتتتتتت  ) م،0211

كانون  11يما في  شتتتتتتتتتتتتيقل( 10131003111يعادل )

 م0211األول 
ً
لينا من إدة للمصتتتتتتتتتتتتتادقة الوار  ، وفقا

 رندوق االستثمار الفلسطي ي.

لم تفصتتتتتتتتتتتتتتف وزارة المتتتاليتتتة عن ذمتتتة المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة  -

من حيث المبلم  ،الفلستتتتتتتتتتتطينية لضتتتتتتتتتتتمان الودا ع

غير المستتتتتتتتتتدد من مستتتتتتتتتتاهمة وزارة المالية في رأ  

أي ما  ،( دوالر131113181مال المؤسسة والبالم )

، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 0131223811يعتتتادل )

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتة والنتاتجتة عن عتتدم غرامتات التتأخير 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد التمتبتلتم التمتتترتتتتتتتتب عتلتيتهتتتتتتتا لتلتمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

( دوالر 122الفلستتتتتتطينية لضتتتتتتتمان الودا ع بواقع )

( من 01على المتتتتتتادة ) بنتتتتتتتاءً  ،عن كتتتتتتل يوم تتتتتتتتأخير

وذل  عن الفترة الممتدة مني  ،قانون المؤستتتتستتتتة

وحتتتتتتتتتتتتت   م0211 12 01ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتان التتتتتتقتتتتتتتانتتتتتتون فتتتتتتي 

عليتتتتت   وبنتتتتتاءً  ،بواقع )يوم تتتتتتأخير( م0211 10 11

يتتتتتوجتتتتتتتب عتتلتتى وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة دفتتع متتبتتلتتم وقتتتتتتتدر  

( 031113182( دوالر أي متتتتتتتتا يتتتتتتتتعتتتتتتتتادل )1113222)

 .شيقل

لم تفصتتتتتتتتتتتتتتف وزارة المتتتاليتتتة عن ذمتتتة المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة  -

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتان الودا ع من حيث المبلم 

غير المستتتتتتتتتتدد من مستتتتتتتتتتاهمة وزارة المالية في رأ  

( دوالر أي ما 131113181والبالم ) ،مال المؤسسة

، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 0131213108عتتتادل )ي

غرامتات التتأخير المستتتتتتتتتتتتتتتحقتة والنتاتجتة عن عتتدم 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد التمتبتلتم التمتتترتتتتتتتتب عتلتيتهتتتتتتتا لتلتمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

( دوالر 122الفلستتتتتتطينية لضتتتتتتتمان الودا ع بواقع )

( من 01على المتتتتتتادة ) بنتتتتتتتاءً  ،عن كتتتتتتل يوم تتتتتتتتأخير

قانون المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة وذل  عن الفترة الممتدة مني 

وحتتتتتتتتتتتتت   م0211 12 01ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتان التتتتتتقتتتتتتتانتتتتتتون فتتتتتتي 

وبنتتتتتاًء عليتتتتت   ،بواقع )يوم تتتتتتأخير( م0211 10 11

يتتتتتوجتتتتتتتب عتتلتتى وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة دفتتع متتبتتلتتم وقتتتتتتتدر  

( 030113111( دوالر أي متتتتتتتتا يتتتتتتتتعتتتتتتتتادل )1813122)

 م0211وارتفع مبلم الغرامة نهاية العام  ،شتتتتتتتتتتتتتيقل

( دوالر أي متتتتتتتتتا يتتتتتتتتتعتتتتتتتتتادل 1113222لتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتت  )

نتيجتتتتتتة عتتتتتتدم عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتتتد  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل( 031113182)

 مساهمة وزارة المالية في رأ  مال المؤسسة.

لم تقم وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة بتتتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن األمتتتتتتانتتتتتتات  .1

المستتتتتحقة لصتتتتالف الهيئات املحلية ضتتتتمن التقرير 

وعشتتتتتتتتتتتتتتمتتل أمتتانتتات ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة  ،الشتتتتتتتتتتتتتتهري للتتدين العتتام

 نقل على الطرق ورخص المهن.األمالز وأمانات ال

من  )و(وشتتتترية  )ب(تطابق أررتتتتدة ذمة شتتتترية ت لم .1

ج برنام واقع المصتتتتتتادقات مع األررتتتتتتدة المث تة على

 م.0211-0211بيسان للعامين 

يتحفظ ديوان الرقتتابتتة المتتتاليتتة واإلداريتتة على عتتتدم  .8

قيام وزارة المالية باإلفصا  عن االتفاقية الموقعة 

بخصتتتتتتتو  مديونية قطاع  ،مع الجانب اإلستتتتتتترائيلي

الكهربتاء لصتتتتتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتتتتتتريتة القطريتة والبالم قيم ها 

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتاب الختتتامي ( 0321232223222)

، ألثتتترهتتتتتتتا التتتجتتتوهتتتري عتتتلتتتى م0211-0211 لتتتلتتتعتتتتتتتامتتتيتتتن

عتتتتدالتتتتة البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة والتقتتتتارير ذات العالقتتتتتة 

 ومتخيي القرارات ومستخدمي البيانات المالية.

( بتتتمتتتبتتتلتتتم 12تتتتختتتفتتتيتتت  إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  االقتتتتتتتراض رقتتتم ) .1

وتخفي  إيضتتتتتتتتتتتتا  الفوائد  ،شتتتتتتتتتتتتيقل( 131113811)

وفوائد التأخير المستتتتتتتتتحقة املحلية المستتتتتتتتددة رقم 

في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل( 131113811( بتمبلم )11)

ومن خالل مراجعة أسباب  م،0211الختامي للعام 
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الفروقتتات بين متتا تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  عنتت  من قبتتل وزارة 

ابتتتتتات على تحليتتتتتل التتتتتديوان للحستتتتتتتتتتتتتت وبنتتتتتاءً  ،المتتتتتاليتتتتتة

التمتتتتتتتيكتورة تتبتيتن أن التفترق نتتتيتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 

التتتتصتتتتتتتتتتتتتتتنتتتيتتتف التتتنتتتتتتتاتتتتج عتتتن التتتقتتتيتتتتتتتد التتتتتتتعتتتتتتتديتتتلتتتي رقتتتم 

التتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتق  ،(00/11100000/16/09332)

 بستند الصرف رقم 
ً
باحتستاب المبلم المدفوع نقدا

متتتتتتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتة  ،(00/11100000/16/04613)

 عن حستتتتتتاب الفوائد 
ً
األقستتتتتتاط المستتتتتتتحقة عوضتتتتتتا

واليي يخص عستتتتتتديد الفوائد  ،املحلية المستتتتتتحقة

 المستحقة خالل فترة السما .

تخفي  قيمتتتتتتة الفوائتتتتتتد وفوائتتتتتتد التتتتتتتأخير املحليتتتتتتة  .12

المستتتتتتتتتتتتددة المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتتتا  الفوائد رقم 

في الحستتتتتتتتتتتتتتتاب  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل( 1311231212( بمبلم )11)

 وذل  من خالل: م0211الختامي للعام 

ثر قيد ععديلي يخص تخفي  ألم يتم احتستتتتتتاب  -

على األقستتتتتتتتتتتتتتتتتاط وإعتتتتادة توزيعهتتتتا على التستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتد 

لتتم بتالتفتوائتتتتتتتد وفتوائتتتتتتتد التتتتتتتتتأختتيتر التمستتتتتتتتتتتتتتتتحتتقتتتتتتتة بتمت

 م.0211خالل عام شيقل ( 138113111)

والمتمثل  شتتتتتتتيقل( 113281عدم احتستتتتتتتاب مبلم ) -

بالفائدة المستتتتتتتتتتددة لصتتتتتتتتتتالف بن  القد  ضتتتتتتتتتتتمن 

ا ضمن الحساب الفوائد المستددة والمفصتف عنه

 م.0211الختامي للعام 

ن مبتتالم إعتادة الجتتدولتتة عتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  ع .11

 للقروض املحلية وذل  من خالل:

اإلفصتتتتتتتتتتا  عن عستتتتتتتتتتديدات إعادة الجدولة  لم يتم -

( 8130123201للقروض املحليتتتتة البتتتتالغتتتتة قيم هتتتتا )

 (237,360,158)ومبلم  م،0211في العام  شتتتتتتتتتتتيقل

 (.12في إيضا  رقم ) م0211للعام  شيقل

اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتن األثتر التنتقتتتتتتتدي إلعتتتتتتتادة الهيكلتتتتتتتة  -

التتتتتي تتتم التتحصتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتيتتهتتتتتتتا فتتي التتعتتتتتتتام  ،لتتلتتقتتروض

بفرق  ،بقيمتتتتة أقتتتتل من القيمتتتتة الفعليتتتتة م،0211

، حيث أفصتتتتتتتحت شتتتتتتتيقل( 237,360,158قيمت  )

وزارة المتتتتتاليتتتتة عن نتتتتتائج إعتتتتتادة الجتتتتتدولتتتتة بقيمتتتتتة 

في حين بلغتتتتتتت نتتتتتتتائج  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل( 11032123222)

إعتتتتتتادة الجتتتتتتدولتتتتتتة للقروض املحليتتتتتتة خالل العتتتتتتام 

 .يقلش( 10131223111مبلم ) م0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم بنتتتتد المبتتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتتتتددة على القروض  -

املحلية )إعادة الهيكلة( المفصتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتا  

 م،0211( في الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتامي للعتتتتام 12رقم )

وذل  بستتتتت ب قيام  ،شتتتتتيقل( 0831113222بمبلم )

وزارة المتتتاليتتتة بتتتاحتستتتتتتتتتتتتتتتتاب مبتتتالم قيود ملغتتتاة من 

 ضمن المبالم المفصف عنها في البيانات المالية.

في  قيمتتتتتة الفوائتتتتتد المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتددة تخ .10

-0211والمفصتتتتتتتتتف عنها في البيانات المالية للعامين 

نتتتتتيتتتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتتن التتفتتتوائتتتتتتتد  ،م0211

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة وفوائتتد التتتأخير المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة املحليتتة 

عن طريق التقتتا  متتا بين الضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة  ،والمستتتتتتتتتتتتتتددة

والفوائد المستتتتتتتحقة على القروض لصتتتتتتالف البنوز 

 املحلية.

إلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب دفعتتتتتات لم يتم ا .11

واليي بلم ررتتتتيد   ،وخصتتتتميات جلستتتتات المقارتتتتة

ضتتتتتتتتتتتتتتمن تقتتتتارير  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 11232113111التتتتدائن )

-0211الدين العام في الحسابات الختامية للعامين 

باإلضافة إلى عدم تزويدنا بكتاب مصادقة  ،م0211

مما أدى إلى عدم إمكانية التحقق من  ،على الرريد

الدائن الظاهر في ميزان  تتتتتتتتتتتتحة ررتتتتتتتتتتتتيد الحستتتتتتتتتتتتاب 

-0211لتتتألعتتتوام  10 11التتتمتتتراجتتتعتتتتتتتة يتتتمتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتاريتتت  

 .م0211

قتتتامتتتت وزارة المتتتاليتتتة بمطتتتابقتتتة ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد رتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق   .11

باالعتماد  م0211االستتتتتتتتتتثمار الفلستتتتتتتتتطي ي في العام 

من خالل إعداد  ،على ستتتجالت رتتتندوق االستتتتثمار

قتيتود ودون وجتود متعتززات لتلتتتحقق من  تتتتتتتتتتتتتتح هتتتتتتتا 

ى ات ستتابقة، باإلضتتافة إلوإثباتها على ععديالت ستتنو 

عتدم وجود المعززات الكتافيتة لبع  القيود مما ال 

يتي  لنا التأيد والتحقق من  تتتحة عستتتجيالت هي  

 القيود وإبداء الرأي حولها.

ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة محتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتة لتتدى وزارة المتتاليتتة  ال يوجتتد .11

لإلفصتتتتتتتا  عن أذونات الدفع التي عستتتتتتتتحق في ستتتتتتتنة 

زامات حيث أدى إلى عدم  تتتحة عرض االلت ،الحقة
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وتضتتتتتتتتتتتتتتخيم أررتتتتتتتتتتتتتتدة حستتتتتتتتتتتتتتابتتات الجتتاري المتتدين في 

بقيمة ستتندات  م0211-0211الحستتابات الختامية 

الصتتتتتتتتتتتتتترف لألذونتات العتالقتة في التستتتتتتتتتتتتتتويات البنكية 

 )تاري  استحقاقها الحق بنهاية السنة المالية(.

تطابق أررتتتدة بع  القروض الخارجية بين ما لم ت .11

تم إثبتتتاتتتت  في الستتتتتتتتتتتتتتجالت املحتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتة وعرضتتتتتتتتتتتتتتتت  في 

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة التتمتتتتتعتتلتتقتتتتتتتة فتتي التتتتتتتديتتن التتعتتتتتتتام 

-0211( لتتتتتلتتتتتعتتتتتتتامتتتتتيتتتتتن 12،1،02إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتات رقتتتتتم )

متتتتتع أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة هتتتتتتتي  التتتتتقتتتتتروض متتتتتن واقتتتتتع  م،0211

 المصادقات الواردة، وما يلي يو ف ذل :

إثبات قيمة قرض رتتتتتتتتتتتتتندوق األق تتتتتتتتتتتتتا  والقد    -

تتتتتتنتتتتتمتتتتتيتتتتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتع رتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتيتتتتترة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب فتتتتتر تتتتتي 

(EPDAQF0036)، ( دوالر131123122بتتتتمتتتتتبتتتتلتتتتتم ) ،

تتتتتتانتون أول لتلتعتتتتتتتامين  11يتمتتتتتتتا فتي  وذلتتتتتتت  -0211كت

في الستتتتتتتتتتتتتتجالت املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتة، إال أنتتتت  غير  م0211

ظتتاهر في المصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة الواردة من قبتتل رتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق 

 األق ا  والقد . 

عتتتتدم تطتتتتابق ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتد قرض دعم قطتتتتاع التعليم  -

(EPDAQF0042 بين التستتتتتتتتتتتتتتجيالت املحتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتة )

والمصتتتتتادقة الواردة من الصتتتتتندوق، وذل  يما في 

 أن التسويات م0211 0211كانون أول  11
ً
، علما

التي تم إعدادها بالخصتتتو  لم تو تتتف أو تفستتتر 

حيتتث بلم قيمتتة الفرق يمتتا في  ،ستتتتتتتتتتتتتت تتب الفروقتتات

تتانون أول  11  ،( دوالر1213181) م0211 0211كت

 ( دوالر على التوالي132813821ومبلم )

تطتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتدة قروض أوبتتت  في الستتتتتتتتتتتتتتجالت ت لم -

يتتتتتتتتتتاب متتع  ،املتتحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتت تتيتتتتتتتة لتتتتتتتدى وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة

المصتتتتتتتتتتتتتادقة الوارد من أوب  بخصتتتتتتتتتتتتتو  ررتتتتتتتتتتتتتيد 

تتتانون أول  11قروض دولتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتتطين لتتتتد هتتتتا في  كت

 أن التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات م0211-0211لتلتعتتتتتتتامين 
ً
، علمتتتتتتتا

 البنكية للقروض لم تو ف س ب الفروقات.

عتتتتدم تطتتتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة قروض البنتتتت  اإلستتتتتتتتتتتتتتالمي  -

للتنمية بين التستتتتتتجيالت املحاستتتتتت ية والمصتتتتتتادقة 

تتتانون أول  11متتتتا في الواردة من البنتتتت ، وذلتتتت  ي كت

 أن التتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات التتتتتي تتتم م0211 0211
ً
، عتتلتتمتتتتتتتا

إعدادها بالخصتتتتتو  لم تو تتتتتف أو تفستتتتتر ستتتتت ب 

 الفروقات.

تطابق أررتتدة قرض بن  االستتتثمار األوروكي ت لم -

بين التستتتتتتتجيالت املحاستتتتتتت ية والمصتتتتتتتادقة الواردة 

تتتانون أول  11وذلتتتت  يمتتتتا في من البنتتتت ،  -0211كت

 أن التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتات الت م،0211
ً
ي تم إعتتتتدادهتتتتا علمتتتتا

 بالخصو  لم تو ف أو تفسر س ب الفروقات.

تطتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتدة القروض الختتارجيتتة الواردة في ت لم .11

)التقتتارير م 0211-0211البيتتانتتات المتتاليتتة للعتتامين 

الشتتهرية( مع عستتجيالت الوزارة على برنامج بيستتان، 

باإلضافة الى إلغاء اإلفصا  عن القرض الصي ي في 

الصتتتتادرة عن الوزارة دون  التقارير المالية الشتتتتهرية

وجود معززات، األمر التتيي يؤثر على دقتتة البيتتانتتات 

 المالية للوزارة.

تضتتتتتتتتتخيم قيمة القروض من المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتتات املحلية  .18

)مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة إدارة وتنمية أموال اليتامى ورتتتتتتتتتتتندوق 

( االقتراض 12النفقة الفلستتتطي ي( في إيضتتتا  رقم )

حستتتتتتتتتب تقارير شتتتتتتتتتهر كانون  ،تحت بند الدين العام

تانون  11شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل يمتتا في ( 131123222بمبلم ) أول  كت

 م.0211أول لعام 

عدم دقة أررتتدة القروض الخارجية المفصتتف عنها  .11

وذلتتتتت  من  م،0211في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتتامي للعتتتتتام 

خالل إثبات قيود محاستتتتتت ية على حستتتتتتاب )أررتتتتتتدة 

تخص القروض  م0211افتتتتتتتتتاحيتتتتتتتة( خالل العتتتتتتتام 

الخارجية، حيث تم مطابقة أرردة بع  القروض 

التختتتتتتتارجتيتتتتتتتة متتن ختالل قتتيتود تتتجتمتتعتيتتتتتتتة دون إجتتراء 

 التسويات األزمة.

تضتتخيم )تخفي ( قيمة الستتحوبات والتستتديدات  .02

والمفصتتتتتتتتتتتتتتف عنهم في إيضتتتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتتحوبتات البنكيتة 

.أ( فتتي 12وستتتتتتتتتتتتتتقتتوف التتتستتتتتتتتتتتتتتهتتيتتالت التتمتتتتتتتديتتنتتتتتتتة رقتتم )

وذلتتت   م0211-0211الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتامي للعتتتامين 

 من خالل ما يلي:

( 132123111تضتتتتتتتتتتخيم قيمة الستتتتتتتتتتحوبات بقيمة ) -

والمفصتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتحوبات  ،شتتتتتتتتتيقل
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.أ( 12البنكية وستتتتقوف التستتتتهيالت المدينة رقم )

وذل  من خالل  م،0211للحساب الختامي للعام 

عتتتتتدم قيتتتتتام وزارة المتتتتتاليتتتتتة بتتتتتدثبتتتتتات إيراد الفوائتتتتتد 

يم لدى البن  المقبوضتتتتتتتتتتة على ربط أمانات املحا

حتيتتتتتتتث تتم إثتبتتتتتتتات تتحتويتتتتتتتل التمتبتتتتتتتالم من  ،التوطت تي

حستتتتتاب البن  الوط ي إلى حستتتتتاب بن  فلستتتتتتطين 

 فقط.

تضتتتتتخيم إيضتتتتتا  الستتتتتحوبات وستتتتتقوف التستتتتتهيالت  .01

متتتن ختتتالل عتتتتتتتدم  تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة  ،.أ(12التتتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة رقتتتم )

التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتات البنكيتتتتتة واألررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتدفتريتتتتتة وعتتتتتدم 

ايتمال التستتتتتجيالت املحاستتتتت ية لبع  الحستتتتتابات 

وكع   اإليراداتالختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتالنفقتتتتتات و البنكيتتتتتة 

حستابات المشاريع، علما بأن المدرج أدنا  ال يمثل 

إال األخطاء والفروقات الظاهرة في عينة الحستتابات 

التي تم اختيارها من الحستتتتابات البنكية )الستتتتالبة( 

 .أ(: 12الكلية المفصف عنها في إيضا  رقم )

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت المدينة  إيضتتتا 

متتن ختتالل التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتبتتنتتكتتتيتتتتتتتة  ،.أ(12رقتتم )

الموحتدة بعمالت )التتدوالر،  اإليراداتالختارتتتتتتتتتتتتتتة بت

من عنهم ض ف(، والمفصاليورو، الجينة إسترلي ي

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات بتتتنتتتتتتت  فتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتيتتتن بتتتمتتتبتتتلتتتم إجتتتمتتتتتتتالتتتي 

عام كانون أول ل 11شتتتتتتتتتتتتتتيقل يما في ( 131213811)

 11يقتتل يمتتا في شتتتتتتتتتتتتتت( 131113111، ومبلم )م0211

 م.0211كانون أول للعام 

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

إيضتتتا  الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت المدينة 

متتن ختتالل التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتبتتنتتكتتتيتتتتتتتة  ،.أ(12رقتتم )

، شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتلالختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة برديتتتتات النفقتتتات للعمالت )

والمفصتتتتتتتتتف عنهم ضتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتابات  دوالر، يورو(،

شتتتتتيقل ( 5,483,052بن  فلستتتتتطين بمبلم إجمالي)

 م.0211كانون أول للعام  11يما في 

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

إيضتتتا  الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت المدينة 

.أ( من خالل الحسابات البنكية الخارة 12رقم )

بتتتتتتالهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة لإلذاعتتتتتتة والتلفزيون والمغلقتتتتتتة 

 في البن ،
ً
والمفصتتتتف عنهم ضتتتمن حستتتتابات  فعليا

 شتتتيقل( 132213018فلستتتطين بمبلم إجمالي )بن  

تتتتتتانتتتون أول لتتتلتتعتتتتتتتام  11يتتمتتتتتتتا فتتتي  ، ومتتتبتتتلتتتم م0211كت

كانون أول لعام  11يما في  ،شتتتتتتتيقل( 831113811)

 م.0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

إيضتتتا  الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت المدينة 

من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا   ،.أ(12رقم )

والمفصتتتتتف عنهم ضتتتتتمن حستتتتتابات  ،بوزارة الزراعة

شيقل يما ( 183111بن  فلسطين بمبلم إجمالي )

تتانون أول ل 11في  ( 183111، ومبلم )م0211عتتتام كت

 م0211عام كانون أول ل 11شتتتتتتتتتتتتتيقل يما في 
ً
 ، علما

تتانون  1ن القيود التعتتتديليتتتة التي تمتتتت بتتتتاري  أبتتت كت

، لم يظهر أثرهتتتتتا على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات م0202ثتتتتتاني 

وزارة المتتتتاليتتتتة للعتتتتامين ن الختتتتتاميتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة ع

 م.0211-0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

إيضتتتا  الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت المدينة 

متتتن ختتالل التتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتيتتتن التتبتتتنتتكتتتيتتيتتتن  ،.أ(12رقتتم )

وهما حساب رقم  ،الخارين بوزارة الحكم املحلي

ِ(LG000101( و )LG000102،)  والمفصتتتتتتتتف عنهم

بلم اجمتتالي ضتتتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتتتابتتات بنتت  فلستتتتتتتتتتتتتتطين بم

تتتتانون  11شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل يمتتتتتا في ( 103811) عتتتتتام ول لأكت

، علمتتتتتا بتتتتتان القيود التعتتتتديليتتتتتة التي تمتتتتتت م0211

، لم يظهر أثرها على م0211كانون ثاني  21بتاري  

 لعامة عن وزارة المالية الحساب الختامي الصادر 

 م.0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

المدينة رقم الستتتتتتتتتتتحوبات وستتتتتتتتتتتتقوف التستتتتتتتتتتتتهيالت 

من خالل الحستتتاب البنكي الخا  بوزارة  ،.أ(12)

والمفصتتتتتتف عن  ضتتتتتتتمن  (،MH060102الصتتتتتتحة )

شتتتتتتيقل ( 113011حستتتتتابات بن  فلستتتتتتطين بمبلم )

 م.0211كانون أول لعام  11يما في 
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تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

ايضتتتا  الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت المدينة 

لحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا  من خالل ا ،.أ(12رقم )

والمفصتتتتتتتتتتتتتتف عن   (،PWA00202ستتتتتتتتتتتتتتلطتة الميتا  )

( 8113801ضتتتتتتتمن حستتتتتتتابات البن  العركي بمبلم )

لم بوبم م،0211عام كانون أول ل 11يما في  شيقل

كتتتتانون أول لعتتتتام  11يمتتتتا في  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل (1113118)

 م.0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتة الجتتاري متتدين المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في  -

ة مدينإيضتتتا  الستتتحوبات وستتتقوف التستتتهيالت ال

من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا   ،.أ(12رقم )

والمفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتتتتت   (،AG055803بوزارة الزراعتتتتتة )

شيقل ( 183111ضتمن حستابات فلستطين بمبلم )

تتتتتتانتتون  11يتتمتتتتتتتا فتتي  لتتتم بتتوبتتمتت م،0211عتتتتتتتام ول لتتتأكت

تتتانون أول للعتتتتتام  11يمتتتتا في  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل (183111) كت

 م.0211

 (13التحفظات على إيضاح )

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

( في الستتتتتنوات المالية 11بديضتتتتتا  الرواتب واألجور رقم )

، يتحفظ ديوان الرقابة المالية م0211- 0211المن هيتة 

وذل  نتيجة األستتتتتباب  ،واإلدارية على اإليضتتتتتا  الميكور 

  :المو حة أدنا

يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية على إيضا   .1

( في الحستتتتتتتتتتتتابات الختامية 11الرواتب واألجور رقم )

، حيتتتتتث تم تخفي  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي م0211-0211لعتتتتتامي 

 ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل( 18131113181الرواتتتتتب واألجور بمبلم )

-0211في األعوام  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 11138013110ومبلم )

نتيجة عدم  تتتتتتحة التصتتتتتتنيف  ،على التوالي م0211

 واإلفصا  عن بع  المبالم المو حة فيما يلي:

التصتتتتتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن مكتتتتافتتتتت ت أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  -

املجلس التشتتتتتتتتتتتتريعي الفلستتتتتتتتتتتتطي ي في إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم 

 من اإلفصتتتتتتتا  عنها في  ،( الرواتب واألجور 11)
ً
بدال

-( نفقات غير الرواتب واألجور 11.1إيضتتتتتتا  رقم )

 ،شتتتتتتتيقل( 1130113222الستتتتتتتلع والخدمات بمبلم )

في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل( 1031813122ومبلم )

 على التوالي. م0211-0211الختامية لعامي 

التصتتتتتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن نفقتتتتات بتتتتدل تنقتتتتل  -

( نفقتتتتتتتات غير 11.1الموظفين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 من -الرواتتتتتتب واألجور 
ً
الستتتتتتتتتتتتتتلع والختتتتتدمتتتتتات، بتتتتتدال

( الرواتتتتتتب 11اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عنهتتتتتا في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

ومتبتلتتم  شتتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل( 01131013111واألجتور بتمتبتلتم )

في الحستتتتتتتتابات الختامية  شتتتتتتتتيقل( 02831213111)

 على التوالي. م0211-0211لعامي 

التصتتتنيف واإلفصتتتا  عن قيمة رواتب الستتتاحات  -

وكع  النفقتتتتتتتات األخرى المتعلقتتتتتتتة  ،الختتتتتتتارجيتتتتتتتة

( نفقتتات 11.0بتتالرواتتتب واألجور في إيضتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 دالالتحويالت واإلعتتتانتتتات بتتت-غير الرواتتتتب واألجور 

( الرواتب 11من اإلفصتتتتتتتتتتتا  عنها في إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

ومبلم  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل( 18131113222واألجتور بمبلم )

في الحستتتتتتتتابات الختامية  شتتتتتتتتيقل( 11231103110)

 على التوالي. م0211-0211لعامي 

اإلفصتتتتتتتتتتا  عن مكاف ت الموظفين ضتتتتتتتتتتمن إجمالي  -

( الرواتتتتتتب 11الرواتتتتتتب واألجور في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 من اإل  ،واألجور 
ً
فصتتتتتتتتتتتا  عنها في إيضتتتتتتتتتتتا  رقم بدال

الستتتتتتتتتتتتتتتلتتتع -( نتتفتتتقتتتتتتتات غتتيتتتر التترواتتتتتتتتب واألجتتتور 11.1)

ومبلم  ،( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل1113112والتختتتتتتتدمتتتتتتتات بتمتبلم )

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة 038113011)

 على التوالي. م0211-0211لعامي 

قفال الخاطئ للستتتتتتتتتتلف المستتتتتتتتتتجلة على حستتتتتتتتتتاب إلا .0

( التمتوظتفتون التتتتتتتدائتمون، حيتتتتتتتث تم 011121رقتم )

واليي هو  ،الموظفون الدائمون تخفي  حستتتتتتتتتاب 

جتزء متن بتنتتتتتتتد إجتتمتتتتتتتالتي الترواتتتتتتتتب واألجتتور، بتقتيتتمتتتتتتتة 

( 101821السلف التي تم اقفالها على حساب رقم )

متتتا أدى إلى تخفي  حستتتتتتتتتتتتتتتاب (، 11122)الستتتتتتتتتتتتتتلف 

شتتتتتتتتتيقل ( 1831113112الموظفون الدائمون بمبلم )

 م.0211في الحساب الختامي لعام 

ريتتتة على بنتتتتد يتحفظ ديوان الرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واإلدا .1

الرواتب واألجور عمود الفعلي في قائمة بيان مقارنة 

الموازنتة مع الفعلي في الحستتتتتتتتتتتتتتابات الختامية لعامي 
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، نتيجتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  عن قيمتة المبلم م0211-0211

الفعلي على أستتتتتتتتتتتتتتتتتا  غير قتتتتابتتتتل للمقتتتتارنتتتتة مع مبلم 

الموازنتتتتتتة، حيتتتتتتث أن مبلم الموازنتتتتتتة لبنتتتتتتد الرواتتتتتتتب 

االلتزام، والمبلم الفعلي واألجور مب ي على أستتتتتتتتتتتتتتا  

لبنتد الرواتتب واألجور مب ي على األستتتتتتتتتتتتتتا  النقتتدي، 

ونتيجة وجود حستتتتتابات تم تربيطها واإلفصتتتتتا  عنها 

نها بالرغم أ ،في بنتد الرواتتب واألجور )عمود الفعلي(

 غير مدرجة في موازنة الرواتب واألجور.

عتتتتدم قيتتتتام وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن بيتتتتانتتتتات  .1

( الرواتتتتتتتتب 11ور في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )الترواتتتتتتتتب واألج

-0211واألجور في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات الختتتتتتاميتتتتتة لعتتتتتامي 

 بما يضتتتتتتتتمن أن تكون  م0211
ً
بشتتتتتتتتكل أيثر تفصتتتتتتتتيال

البيانات المالية أيثر مالئمة لمستتتتتتتتتخدمي البيانات 

من ( 10 1 1) المتتتتاليتتتتة، حيتتتتث يتطلتتتتب معيتتتتار رقم

( IPSAS) معايير املحاستتتتبة الدولية في القطاع العام

بيتتتتانتتتتات مكتملتتتتة ويمكن فهمهتتتتا ومالئمتتتتة ن تكون الأ

الحتتتيتتتتتتتاجتتتتتتتات التمستتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتين في اتختتتتتتتاذ القرارات 

 والمساءلة.

 (14التحفظات على إيضاح )

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

( في الستتتتتتتتتتتتتتنوات 11بتتتتتديضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  نفقتتتتتتات غير األجور رقم )

، يتحفظ ديوان الرقابة م0211- 0211المتالية المن هية 

وذلت  نتيجة ، المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتتا  المتيكور 

 ا :األسباب المو حة أدن

في ظتتتل التحستتتتتتتتتتتتتتينتتتات المتتتدخلتتتة على إدارة وزارة المتتتاليتتتة 

لتحستتتتتتتتتتتين الخزينة العامة، فدن عدم تدقيق الصتتتتتتتتتتتندوق 

 نتيجة 
ً
القومي من قبتل الديوان ستتتتتتتتتتتتتتيبقي الرأي متحفظا

 حجم األموال املحولة.

يعتبر الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق القومي الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي أحتتد حيتتث  .1

مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتة المتتتتتدرجتتتتتة في قوانين الموازنتتتتتة 

وأن تتتتتتتدقيق الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق يكون بنتتتتتتاًء على العتتتتتامتتتتتتة، 

تكليف يصتتتتتتتتتتتتتدر عن ستتتتتتتتتتتتتيادة الرئيس  رئيس اللجنة 

التنفيتتتييتتتة لمنظمتتتة التحرير الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة، وذلتتت  

 م0211( لستتتتتتنة 1بموجب المرستتتتتتوم الرئا تتتتتتاي رقم )

بصتتتتفت  مؤستتتتستتتتة من مؤستتتتستتتتات منظمة التحرير، 

وكون الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل جزء مهم من نفقتتتتتتات 

ة للصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق من وأن التمبتتتتتتتالم املحولتتتتتتت ،التمتوازنتتتتتتتة

ذات أثر جوهري على  ،حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الخزينتتتة العتتتامتتتة

 ل ،البيتانتات المالية
ً
عدم تدقيق الديوان لهي  ونظرا

فتتتتدن ديوان الرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واإلداريتتتتة ال  ،المبتتتتالم

 حول هتتتتي  المبتتتتالم ومتتتتدى انستتتتتتتتتتتتتتجتتتتامهتتتتتا 
ً
يبتتتتدي رأيتتتتا

ومطتتتتتتابق هتتتتتتا للقوانين واألنظمتتتتتتة واللوائ  والقرارات 

 النافية.

اإلفصتتتتتتتتتا  عن كامل مبلم التقا  في حستتتتتتتتتاب عدم  .0

إعتتتتتتتانتتتتتتتات عتتتتالج فتتتتي التتتتختتتتتتتارج رقتتتتم  ،وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة

تتتتتتات 001121) (، حتتيتتتتتتتث بتتلتتم املتتجتتمتتتوع التتكتتلتتي لتتحتتتركت

( 231,860,909التتتتتتتقتتتتتتتا  عتتتلتتتى هتتتتتتتيا التتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب )

، بينما قامت وزارة المالية باإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  عن شتتتتتتتتتتتتتتيقتل

، نتتتتتيتتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم  تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل( 21,905,194)

دى إلى تخفي  األمر اليي أ ،التصتنيف واإلفصتتا 

( في عمود 14.1في إيضتا  النفقات التشغيلية رقم )

تتقتتتتتتتا  وأطتراف ثتتتتتتتالثتتتتتتتة بقيمتتتتتتتة الفرق والتتتتتتتيي بلم 

شتتتتتيقل في الحستتتتتاب الختامي لعام ( 209,955,715)

 م.0211

عدم القيام بتسجيل سندات ررف رواتب بتمويل  .1

على حستتتاب  ،شتتتيقل( 367,378غير مباشتتتر بمبلم )

ضتتتتتتتتتتتتتتمن الحركتتات  ،(001188رواتتب مشتتتتتتتتتتتتتتاريع رقم )

 غير النقتدية للحستتتتتتتتتتتتتتاب وذل  كونها ممولة من قبل

، على ذل  وبناءً ، أطراف ثالثة )تمويل غير مباشتتتتتتتر(

( تم 11.1فتتتتدن إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  النفقتتتتات التطويريتتتتة رقم )

اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عنتتتتت  بقيمتتتتتة مخفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن عمود 

لثتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتامي التقتتتتا  واألطراف الثتتتتا

 م.0211لعام 

( 2,434,872) تربيط ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتد رتتتتتتتتتتتتتترف مل ي بقيمتتتتتتة .1

(، وبيل  001181على حساب مشاريع عام ) شيقل

( 11.1تم تضتتتتتتتتتتتتتتخيم إيضتتتتتتتتتتتتتتتا  النفقتتتات التطويريتتتة )
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لثة في الحستتتتتتتتتتاب الختامي عمود التقا  وأطراف ثا

 م.0211لعام 

وجود فروقتتتتتتتات متتتتتتتا بين تربيط وزارة المتتتتتتتاليتتتتتتتة على  .1

مقارنة مع  ،(11إيضتتتتتتتتتتتتتتا  النفقات غير األجور رقم )

 فيمتتتا يتعلق ،طتتتاقم التتتديوان التربيط التتتيي قتتتام بتتت 

(، حيث بلغت قيمت  000111بحستتتتتتتاب أدوية رقم )

 ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل( 2,788,584) بنتتتتتاء على تربيط التتتتتتديوان

 
ً
لتربيط وزارة المتتتتتتتاليتتتتتتتة  بينمتتتتتتتا بلغتتتتتتتت القيمتتتتتتتة وفقتتتتتتتا

( 1,203,132أي بتتتتتفتتتتترق ) ،شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتقتتتتتتتل( 3,991,716)

، والتالي تم اإلفصتتتتتتتتا  عن إيضتتتتتتتتا  النفقات شتتتتتتتيقل

خمة في الحستتتتاب بصتتتتورة مضتتتت( 11غير األجور رقم )

 م.0211الختامي لعام 

عدم  تتتتتتحة التنصتتتتتتيف واإلفصتتتتتتا  حيث تم تربيط  .1

(، 011101حستتتتتتتتتتتتتتتاب مكتتتافتتت ت نهتتتايتتتة الختتتدمتتتة رقم )

متعلقة بالتمويل التطويري  شتتتتتيقل( 93,458بمبلم)

 ،(11.1ضتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتا  النفقات التشتتتتتتتتتتتغيلية رقم )

 من إيضتتتتتتتتتتا  النفقات التطويرية )
ً
(، األمر 11.1بدال

اليي أدى إلى تخفي  المدفوعات النقدية ضتتتتتتتمن 

وتضخيم قيمة  ،(11.1إيضا  النفقات التطويرية )

المدفوعات النقدية في إيضا  النفقات التشغيلية 

 م.0211الحساب الختامي  ي( ف11.1)

تتتتتتات إغتتتالق الستتتتتتتتتتتتتتتلتتتف ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتتن  .1 تتتتربتتتيتتتط بتتتعتتت  حتتتركت

النقتتديتتة وليس ضتتتتتتتتتتتتتتمن إغالق الستتتتتتتتتتتتتتلف، التتدفعتتات 

األمر التتتيي يؤثر على  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا  

تتات النقتتتديتتتة في إطتتتار إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا  النفقتتتات رقم  للحركت

 م.0211-0211الحساب الختامي لعامي  ( في11)

ايتمال اإلفصا  عن حساب أععاب محاماة  لم يتم .8

(، حيتتتتث 11( في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  النفقتتتتات رقم )080121)

  يط واإلفصتتتتتتتتتتا  عن قيد قيمتتبين أن  لم يتم الترب

في إيضتتا  النفقات ضتتمن بند  شتتيقل( 1,577,198)

التقتتا  ودفعتتتات أطراف ثتتالثتتة، وبتتالتتتالي تم عرض 

النفقات التحويلية المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم 

 ،( ضتتتتتتتتتتتتتتمن ختتتتانتتتتة التقتتتتا  واألطراف الثتتتتالثتتتتة11.0)

ب كور في الحسابصورة مخفضة بقيمة المبلم المي

 م.0211الختامي لعام 

تخفي  ررتتتتتتتيد حستتتتتتتاب مستتتتتتتاهمات عامة بصتتتتتتتورة  .1

أي ما يعادل  ،دوالر 032223222غير  حيحة بمبلم 

وذل  بدل  م،0211خالل عام  شتتتتتتتتيقل 138123222

 م،0211مستتاهمة تم استتتحقاقها وستتدادها في عام 

في رأ  متال المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة لضتتتتتتتتتتتتتتمان 

الوداع، وبيل  تم تخفي  حستتتاب ررتتتيد حستتتاب 

المبلم المتتتتتتتيكور في  بقيمتتتتتتتة ،مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتتات عتتتتتتتامتتتتتتتة

، األمر التتيي أدى م0211الحستتتتتتتتتتتتتتاب الختتتامي لعتتام 

إلى عدم دقة العرض واإلفصتتتا  لنفقات التطويرية 

( بند مصروفات أخرى في خانة 11.1في إيضا  رقم )

 النفقات غير النقدية.

عدم  تتتتتتتتتتحة التصتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتا  نتيجة تحميل  .12

بموجب ستتتتتتتند رتتتتتتترف على  ،شتتتتتتتيقل( 26,580مبلم )

بدل تحميل  على حستتتاب النفقة  اداتاإلير حستتتاب 

المتعلق بطبيعتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتترف، حيتتتتتتتث أدى ذلتتتتتتت  إلى 

والنفقتتتتتات بقيمتتتتتة المبلم  اإليراداتتخفي  قيمتتتتتة 

 
ً
للنظتتتتام  المتتتتيكور، يمتتتتا يعتتتتد هتتتتيا الصتتتتتتتتتتتتتترف خالفتتتتا

المتتالي وقتتانون الموازنتتة من خالل تقتتا  اإليراد مع 

األمتر التتتتتتتيي يتؤثتتر عتلتى  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التعتترض  ،التنتفتقتتتتتتتة

 م.0211نات المالية لعام   في البياواإلفصا

عدم  تتتتتتتتتتحة التصتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتا  نتيجة تحميل  .11

 ،(001121حستتتتتتتتتتتتتتتاب إعتتتانتتتات عالج في الختتتارج رقم )

بمكتتتتتافتتتتت ت ورواتتتتتتب وحوافز األطبتتتتتاء من قبتتتتتل وزارة 

الصتتتتتتتتتتتتتتحتة، يمتا قتد تم تحميتل رواتتب موظفين جدد 

ات انتم ععيينهم على عقود المياومة على حساب إع

، م0211-0211امي عتتتعالج في الختتتارج وذلتتت  خالل 

وبالتالي فدن  قد تم تضتتتخيم ررتتتيد حستتتاب إعانات 

عالج في الختتتتارج بقيمتتتتة مبتتتتالم المكتتتتافتتتت ت والحوافز 

ن هيا أواتب التي حملت علي ، أضتتتتتتتتتتتتتتف ليل ، والر 

 
ً
ومختتتتتتتالفتتتتتتتة لقتتتتتتتانون الموازنتتتتتتتة  اإلجراء يعتتتتتتتد تجتتتتتتتاوزا

نتتتتيتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم التتتتزام وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة فتتي  ،التعتتتتتتتامتتتتتتتة
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التصنيف الصحي  لبع  الحسابات املحملة على 

 حساب إعانات عالج في الخارج.

قيام وزارة الصتتحة بدغالق ستتلف لليونيستتف تتعلق  .10

بتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتة م 0211-0211بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتقتتتتتتتتة 

بطريقتتتتة ختتتتاطئتتتتة في عتتتتام  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 66,701,755)

وذلتتتتت  بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتل قيتتتتتد محتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي طرفتتتتت   م،0211

الستتتتتتتتتتتتلف وطرف  الدائن نفقة )تحصتتتتتتتتتتتتينات المدين 

ولتقتتتتتتتاحتتتتتتتات، مستتتتتتتتتتتتتت تهتلتكتتتتتتتات طتبتيتتتتتتتة، نتقتتتتتتتل وتخليص 

تتي(، األمتتتر التتتتتتتيي أدى إلتتتى تتتتتختتتفتتتيتتت  بتتتعتتتت   جتتتمتتتركت

 ،حستتتتتتتابات نفقات وزارة الصتتتتتتتحة بالقيمة الميكورة

باإلضتتتتتتتتافة إلى تضتتتتتتتتخيم حستتتتتتتتاب الستتتتتتتتلف في الوقت 

نفستتتتتتتتت ، وبالتالي التأثير على عدالة البيانات المالية 

نتتتتتتتيتتتجتتتتتتتة  م،0211عتتتتتتتام فتتتي التتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتتختتتتتتتتتتتامتتتي لتتت

 التسجيالت املحاس ية الخاطئة.

 بقيمة شتتتتتتتتيقلإثبات ستتتتتتتتعر رتتتتتتتترف الدوالر مقابل ال .11

ملجموعة من  ،من قبل وزارة الصتتتتتتتتحة شتتتتتتتتيقلواحد 

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتترف فتتتتتي حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتتتكتتتتتتتافتتتتتئتتتتتتتات 

(، األمتر التتتتتتتيي أدى إلى عتتتتتتتدم 001121لتلتمتوظتفتيتن)

دقة العرض واإلفصتتتتتتا  لررتتتتتتيد حستتتتتتاب المكاف ت 

في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتلملتتتتتة البتتتتتالقيمتتتتتة الفعليتتتتتة بع

، أضف ليل  أن هيا اإلجراء م0211الختامي لعام 

ي تم الت أدى إلى تخفي  قيمتة المكاف ت الحقيقية

 م.0211ررفها فعال في عام 

عدم عستتتتتتجيل قيد تقا  بين وزارة الصتتتتتتحة وبلدية  .11

قلقيليتة، حيتث تبين قيتام الصتتتتتتتتتتتتتتحة بتستتتتتتتتتتتتتتجيل قيد 

( 000121ليس لت  أثر مالي على حستتتتتتتتتتتتتتاب ميا  رقم )

في حين أظهرت المالحظة  ،شتتتيقل( 69,107بقيمة )

قيتتتتد هو قيتتتتد تقتتتتا  بين وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة الأن هتتتتيا 

وبلدية قلقيلية، حيث أدى هيا اإلجراء إلى تخفي  

والتتتتتيي تم  ،(11حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب ميتتتتتا  ضتتتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  )

 م.0211عن  في الحساب الختامي لعام اإلفصا  

قتيتتتتتتتام بع  مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة بتتتتتتتدغالق ستتتتتتتتتتتتتتلف  .11

قة على حستتتتتتتتتابات الستتتتتتتتتنوات المالية ستتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتاب

، في ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاق ذلتتت  تم إغالق م0211-0211الالحقتتتة 

 ،شيقل( 50,000سلفة مديرية  حة جنين بقيمة )

 م،0211على بنتتتد مواد ولوازم استتتتتتتتتتتتتت هالييتتتة في عتتتام 

، وبالتالي فدن م0211بينما كان تاري  ررفها في عام 

هيا اإلجراء أدى إلى اإلفصا  عن النفقة مرتين من 

خالل اإلفصتا  عنها في البيانات المالية للسنة التي 

تم رتتتتتتتتترف الستتتتتتتتتلفة فيها واإلفصتتتتتتتتتا  عنها في الستتتتتتتتتنة 

 المالية التي تم خاللها إغالق السلفة.

وجود عستتتتجيالت على مشتتتتروع دعم الهيئات املحلية  .11

والتتتيي يتم إدارتتتتت   ،الممول من قبتتتل البنتتت  التتتدولي

أظتتتهتتترت إدختتتتتتتال  ،متتتن قتتتبتتتتتتتل وزارة التتتحتتتكتتتم املتتتحتتتلتتتي

( أي تمويتل خاراي 10012122لتمويتل على الرقم )ا

وبمراجعتتتتتة االتفتتتتتاقيتتتتتة تبين أن  ،)موازنتتتتتة تطويريتتتتتة(

تمويتل المشتتتتتتتتتتتتتتروع هو تمويتل خاراي )موازنة جارية( 

، حيتتتث (100)وليس  (110)يجتتتب أن يبتتتدأ التمويتتتل 

أن هيا الخطأ في التمويل أدى إلى تضتتتخيم التمويل 

م، 0211-0211التطويري في الحستتتتتتتتتتتتابات الختامية 

 وتخفي  التمويل الجاري. 

عدم ايتمال التسجيالت املحاس ية على الحسابات  .11

 ،(Pl015901البنكيتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتة برديتتات النفقتتات )

متن قتتبتتتتتتتل بتتعتت  متترايتتز التتمستتتتتتتتتتتتتتؤولتتيتتتتتتتة ختتالل عتتتتتتتام 

الكشتتتتتتتتتتتتتتوف البنكيتتتتتتة وجود  ، حيتتتتتتث أظهرتم0211

ن بيستتتتتتتتتتتتتتتابرنتتامج بينمتتا لم تظهر على  ة،مبتتالم مودعتت

تها، وبيل  فقد أدى هيا نتيجة عدم عسجيلها وإثبا

اإلجراء إلى تضتتتتخيم قيمة النفقات بمقدار الرديات 

المودعتة في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات البنكيتة وغير المث تتة على 

 من تخفيضها،  ،برنامج بيسان الحكومي
ً
وذل  بدال

بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة لتخفي  قيمتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتدفتريتتتتتة 

للحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات البنكيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة برديتتتات النفقتتتات 

  في البيانات غير  تتتتتتتحي وإظهارها وعرضتتتتتتتها بشتتتتتتتكل

  م.0211المالية لعام 

قيتتتتام اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر والحتتتتدود بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل  .18

على حستتتتتتتتتتاب  (،%1)اقتطاع قيمة يفالة الصتتتتتتتتتتيانة 
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(index) ( فتتتي عتتتتتتتام 080011رقتتتم )وذلتتتتتتت   م،0211

 
ً
للشتتتتتتتتتتتتتتروط الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بوزارة  خالفتتتتا

دائرة العطتتتتتتاءات   األشتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتال العتتتتتامتتتتتتة واإلستتتتتتتتتتتتتتكتتتتتان

ععتتتديالتهتتا، حيتتث بلغتتتت قيمتتتة ستتتتتتتتتتتتتتنتتتدات المريزيتتة و 

، وبالتالي فقد أدى هيا شتتتتتيقل1,691,536الصتتتتترف 

باإلضتتتتتتتتافة إلى  (index)اإلجراء إلى تضتتتتتتتتخم حستتتتتتتتاب 

تخفي  الحستتتتتتتتتتتتابات الخارتتتتتتتتتتتتة بكفالة الصتتتتتتتتتتتتيانة، 

األمر التتتتيي ينعكس على دقتتتتة العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 م.0211لية في الحساب الختامي لعام للبيانات الما

تحميتل بع  عمليتات الصتتتتتتتتتتتتتترف على حستتتتتتتتتتتتتتابتات ال  .11

تتوافق مع طبيعتة النفقة لبع  حستتتتتتتتتتتتتتابات مرايز 

المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة )وزارة التعليم العتتتتالي، الهيئتتتة العتتتامتتتتة 

وزارة و للمعتتتابر والحتتتدود، وزارة األشتتتتتتتتتتتتتتغتتتال العتتتامتتتة، 

االتصتتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات(، حيث يشتتتتتتكل 

 يلوبالتالي تضتتتتتتتتتتتتتل ،ذل  خطأ في التوجي  املحاستتتتتتتتتتتتتوي

 قارئ البيانات المالية.

قيام ستتتتتتتتتتتتتتلطة الطاقة بتستتتتتتتتتتتتتتجيل قيد ععديلي بقيمة  .02

على حستتتاب عقود رتتتيانة رقم  ،شتتتيقل( 140,145)

وذل  لتعديل ستتتتند م، 0211عام ( خالل 000121)

، حيث م0211رتتتتتتتتتتترف ستتتتتتتتتتتابق تم عستتتتتتتتتتتجيل  في عام 

أدى هتتيا اإلجراء إلى تخفي  النفقتتات المصتتتتتتتتتتتتتتنفتتة 

 م،0211على حستتتتتتتتتتتتتتتتاب عقود رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتانتتتتة خالل عتتتتام 

(، أضتتتتف 11بقيمة المبلم الميكور في إيضتتتتا  رقم )

لتتتتتيلتتتتت  فقتتتتتد أدى هتتتتتيا اإلجراء إلى تضتتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتتتتة 

 .)101101حساب قروض سلطة الطاقة رقم )

إغالق ستلفة خارتة بدار الشباب للثقافة والفنون  .01

 م0211مرتين خالل عام  شتتتتتتتتتتتتتتيقل( 18,777بقيمة )

(، حيتث ترتتتب 11122على حستتتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتتتتلف رقم )

إلجراء أثر على كتل من حستتتتتتتتتتتتتتاب النفقتات على هتيا ا

وذلتتتتتت  بتضتتتتتتتتتتتتتتخيم حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب النفقتتتتتتات  ،والستتتتتتتتتتتتتتلف

وتخفي  حستتتتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتتتتلف، األمر التتتيي انعكس 

بدور  على  تتتتتتتتتحة العرض واإلفصتتتتتتتتتا  في الحستتتتتتتتتاب 

 .م0211الختامي لعام 

إغالق ستتتتتتتتتلف ستتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتابقة بطريقة خاطئة من  .00

قبتتل وزارة التنميتتة االجتمتتاعيتتة، حيتتث تم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل 

 م0211غالق ستتتتتتتتتلف ستتتتتتتتتابقة لعام قيد محاستتتتتتتتتوي إل 

وذلتتتتتت  بجعتتتتتتل حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إعتتتتتتانتتتتتتات وزارة الشتتتتتتتتتتتتتتؤون 

( بتتالطرف التتدائن، األمر 010121االجتمتتاعيتتة رقم )

التيي أدى إلى تخفي  قيمتة النفقتات المصتتتتتتتتتتتتتتروفة 

من الحستتتتتتتتتاب الميكور، وبالتالي التأثير على  تتتتتتتتتحة 

( في الحستتتتتتاب 11العرض واإلفصتتتتتتا  إليضتتتتتتا  رقم )

 .م0211الختامي 

متتتنتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتلتتتطتتتتتتتة التتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة بتتتمتتتبتتتلتتتم  تتتتختتتفتتتيتتت  حتتتجتتتم .01

نتيجة خطأ  م،0211في العام  شتتتتيقل( 131113110)

في عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل المبلم التتتتتتتيي تم رتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت  لشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة 

( بدل بناء خاليا شتتتتتتتمستتتتتتتية لمرافق وزارة م.ف.ل.ط)

الصتتتتتتتتتتتحة، حيث تم التستتتتتتتتتتتجيل على حستتتتتتتتتتتاب المن  

 
ً
من حستتتتتتاب مصتتتتتتاريف رأستتتتتتمالية على الجانب  بدال

المدين للقيد، وبالتالي تخفي  قيمة النفقات غير 

 (.11األجور في إيضا  رقم )

تصتتتتتتتتتتتتتتنيف الحركتتات النقتتديتتة والتقتتا  في حستتتتتتتتتتتتتتاب  .01

( بشكل غير  حي ، حيث 111121قم )الغرامات ر 

نتتتتتتت  لتم يتتتم التتصتتتتتتتتتتتتتتنتيتف وفتقتتتتتتتا لتلتقتيتمتتتتتتتة التفتعتلتتيتتتتتتتة أ

ة الغرامتتتات )نقتتتدي تقتتتا (، حيتتتث تم اعتبتتتار قيمتتت

على أنها حركات نقدية، األمر اليي يؤدي تضتتتتتتتتتتتتخيم 

تتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي  قيمتتتتة حركتتتتتات  قيمتتتتة الحركت

ي ( ف11التقا  في إيضا  النفقات التشغيلية رقم )

 م.0211-0211الحساب الختامي لعام 

عتدم دقة تصتتتتتتتتتتتتتتنيف النفقات بين مدفوعات نقدية  .01

وتقتتتا  من أطراف ثتتتالثتتتة، حيتتتث تم اعتبتتتار بع  

تتتتتتاتالتحتر  : التتي تمتتتتتتتت على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتتتتتتتاليتتتتتتتة كت

(31824/331812/331810/331809/331807 )

تتتتتات نقتتتتتتديتتتتتتة بينمتتتتتتا ععتبر في حقيق هتتتتتتا  على أنهتتتتتتا حركت

تتتتتات تقتتتتتتا ، األمر التتتتتتيي يؤدي إلى عتتتتتتدم دقتتتتتتة  حركت

تصتتتتتتتتتتتتتتنتيتف التنتفتقتتتتتتتات بتيتن التمتتتتتتتدفوعتتتتتتتات النقتتتتتتتديتتتتتتتة 
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والتقتا  من أطراف ثتالثتة، بتالتتالي التأثير على دقة 

 حاتها.الحسابات ضمن إيضا

قيتتتتتام بع  مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتة )وزارة األشتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتال  .01

التعتتتتتتتامتتتتتتتة، وزارة التتتعتتلتيتم التعتتتتتتتالتتي، التهتيتئتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة 

للمعتتتتتتابر( بصتتتتتتتتتتتتتترف بع  النفقتتتتتتات وتحميلهتتتتتتا على 

(، وبالتالي فدن هيا اإلجراء 11122حساب السلف )

يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتالفتتتة وتجتتتاوز لقتتتانون الموازنتتتة العتتتامتتتة 

 ويشتتتتتتتتير بوضتتتتتتتتو  إلى القيام بصتتتتتتتترف بع  النفقات

خارج موازنة الوزارة، أضف ليل  فدن لهيا اإلجراء 

 أثر 
ً
 مالي ا

ً
على حساب النفقات من خالل تخفيضها  ا

 وعدم إظهار رريدها بالقيمة الفعلية.

 (15التحفظات على إيضاح )

بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية 

التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة 

( فتتتتتي 15اإلقتتتتتراض وإعتتتتتتتادة اإلقتتتتتراض رقتتتتتم ) بتتتتتتتديضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

، يتحفظ م0211- 0211الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتتتتتتاليتتتتتتة المن هيتتتتتتة 

 ،ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتا  الميكور 

 وذل  نتيجة األسباب المو حة أدنا :

تضتتتخيم قيمة التقا  المفصتتتتف عن  لبند اقتطاع  .1

 ، ومتتتتبتتتتلتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل( 032883100املتتتجتتتتتتتاري بتتتتمتتتتبتتتلتتتتم )

للحستتتتتابات الختامية للعامين  شتتتتيقل( 131113111)

عتتتلتتتى التتتتتتتوالتتتي، نتتتتتتتيتتتجتتتتتتتة قتتتيتتتتتتتام وزارة  م0211-0211

المالية بالتربيط على حستتتتتتتتتتتاب "إيرادات )مقارتتتتتتتتتتتة( 

لهتتتتي   (111221)تحويتتتتل من الجتتتتانتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي 

 ،من خالل اعتماد قيمة التقا  لكل منهما ،البنود

 
ً
 إليت  مبلم عستتتتتتتتتتتتتتوية فرق ما بين قيد شتتتتتتتتتتتتتتهر مضتتتتتتتتتتتتتتافتا

وقيتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتهر  م0211 10وقيتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتهر  م0211 10

لكتل من اقتطتاعتات الميتا  واقتطاعات  م0211 10

واستتتتتتتتتتتتتتتث ي من ذلتت  اقتطتتاعتتات املجتتاري،  ،الكهربتتاء

حيث ال يوجد أستتتتا  وا تتتتف الحتستتتتاب اقتطاعات 

وحتتتتتتتدات التتحتتكتتم املتتحتتلتتي غتتيتتر التتنتتقتتتتتتتديتتتتتتتة لتتكتتتتتتتل متتن 

اقتطتتتاعتتتتات الميتتتا ، اقتطتتتاعتتتتات الكهربتتتتاء واقتطتتتتاع 

 املجاري.

ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة على وجود  يتحفظ .0

فرق في عرض البيانات المالية ما بين عستتجيل وزارة 

المتتتتاليتتتتتة على برنتتتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتتتان والمفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتتتتت  في 

، م0211-0211الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات الختتتتتتتاميتتتتتتة للعتتتتتتامين 

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اإلقراض وإعتتتتتتتادة اإلقراض 

 والمتمثلة بالنقاط التالية:

  التقتتتا  تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتدفعتتتات النقتتتديتتتة وتخفي -

)الحركات غير النقدية( المفصف عنها في الحساب 

والمتعلقتتتتتتتة بحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  م،0211التختتتتتتتتتامتي لعتتتتتتتام 

( 101120إقراض مجتتتالس محليتتتة )يهربتتتاء( رقم )

حيتتث تم اعتبتتار مجموعتتة من ستتتتتتتتتتتتتتنتتدات رتتتتتتتتتتتتتترف 

لهيا الحستتتتتتتتتتتتتاب على  شتتتتتتتتتتتتتيقل( 131813111بمبلم )

الجتتانتتب التتدائن على بنتتد إقراض يهربتتاء مبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر 

 ،يتة ومزودي الختدمتات على أنها نقدللهيئتات املحل

 
ً
ب( اإلقراض )تقا  من مجموعة رقم  وهي فعليا

 الحكومي للهيئات املحلية ومزودي الخدمات.

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتدفعتتتات النقتتتديتتتة وتخفي  التقتتتا   -

)الحركات غير النقدية( المفصف عنها في الحساب 

والمتعلقتتتتتتتة بحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  م،0211التختتتتتتتتتامتي لعتتتتتتتام 

 ،(101120قم )إقراض مجتتتتتالس محليتتتتتة )ميتتتتا ( ر 

حيتتث تم اعتبتتار مجموعتتة من ستتتتتتتتتتتتتتنتتدات رتتتتتتتتتتتتتترف 

على الجتتتتانتتتتب التتتتدائن  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل( 1183111بمبلم )

  ،لبنتتتتتتد إقراض الميتتتتتتتا 
ً
 على أنهتتتتتتتا نقتتتتتتتد وهي فعليتتتتتتتا

 ء( جز11والمفصتتتتف عن  باإليضتتتتا  رقم ) تقا ،

( اإلقراض الحكومي للهيئتتات املحليتتة ومزودي )ب

الختدمتات لكل من العمود النقدي وعمود إجمالي 

 الحركات الدائنة على ذمم اإلقراض.

اعتبتتار خصتتتتتتتتتتتتتتميتتات مجتتاري ينفقتتات لتتدعم هيئتتات  .1

-0211محليتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الختتتتتاميتتتتة للعتتتتامين 

، ومن ثم عستتتتتتتتتجيل خصتتتتتتتتتميات املجاري على م0211

برنامج بيسان ييمم مستحقة على الهيئات املحلية 

تتتانون ثتتتتاني  21بتتتتتاري   ،لصتتتتتتتتتتتتتتتتتالف الخزينتتتتة العتتتتامتتتتة كت

جتتتتتتة خصتتتتتتتتتتتتتتميتتتتتتات املجتتتتتتاري من خالل معتتتتتتال م0218

للستتتنوات الستتتابقة وتررتتتيدها على حستتتاب إقراض 

مقتتابتتل ععتتديالت ستتتتتتتتتتتتتتنوات  ،مجتتالس محليتتة مجتتاري 
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، حيث عغيرت شيقل( 12030213811ستابقة بمبلم )

الستياستة املحاست ية بشتأن خصميات املجاري قبل 

، ولم م0211-0211إرتتتتتتتتتدار الحستتتتتتتتتابين الختاميين 

ري على يتم العرض واإلفصتتتا  عن خصتتتميات املجا

 أنها إقراض للمجالس والهيئات املحلية.

تضتتتتتتتتتتخيم قيمة التقا  المفصتتتتتتتتتتف عن  في إيضتتتتتتتتتتا   .1

( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلقتتراض وإعتتتتتتتادة اإلقتتراض فتتي 11رقتم )

، نتيجتتة قيتتتام وزارة م0211البيتتانتتتات المتتاليتتتة للعتتام 

 ثرأاعتمتتاد قيود محتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتة ليس لهتتا أي المتتاليتتة بتت

لق فيما يتع ،شيقل( 123101على أنها تقا  بمبلم )

بجزئية اإلقراض الحكومي للهيئات املحلية ومزودي 

تتتتات التتتتتدائنتتتتتة على ذمم  –الختتتتتدمتتتتتات  إجمتتتتتالي الحركت

الختتتتتتا  ب نتتتتتتد إقراض يهربتتتتتتاء مبتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتر -اإلقراض

 للهيئات املحلية ومزودي الخدمات.

يتحفظ ديوان الرقتتابتتتة المتتاليتتة واإلداريتتتة على قيتتتام  .1

وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتاعتمتتتتاد قيود محتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتة )ععتتتتديتتتتل 

ليس لها أي أثر على  ،على نفس الحستتتتتتتتتتتتاب(للمرجع 

فيمتتتا يخص  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل( 113181أنهتتتا تقتتتا  بمبلم )

جزئيتة اإلقراض الحكومي للهيئتات املحلية ومزودي 

بخصتتتو  إجمالي الحركات الدائنة على  ،الخدمات

ذمم اإلقراض الخارتتتتة ب ند إقراض الميا ، واليي 

بدور  أدى إلى تضخيم قيمة التقا  المفصف عن  

( بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن 11في البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 م.0211إلقراض وإعادة اإلقراض لسنة ا

يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية على  تتتتتحة  .1

دة المستتتتتتتتتتتتتتحقة على الهيئات املحلية تث يت األررتتتتتتتتتتتتت

تتتتتات واألفراد في الستتتتتتتتتتتتتتجالت املحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتة  والشتتتتتتتتتتتتتتركت

 لألسباب التالية:

قرارات مجلس الوزراء بخصو  تث يت مديونية   -

ترات وال تمثل ف ،الهيئات املحلية غير محدد بفترة

محددة وغير محصورة بشكل دقيق ومترايم حت  

 تاري  إردار القرارات.

التي تم الحصتتتتتتتتتتول عليها غير  األررتتتتتتتتتتدة المترايمة  -

متتتدعمتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتدات ورقيتتتة تث تتتت  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة هتتتي  

قبتتل ذلتت  وحت   ومتتا م0220عتتام منتتي  ،األررتتتتتتتتتتتتتتدة

 (Excel)نها ملخصتتة على ملفات أتاري  القرار، بل 

دون وجود مستندات  ،لى حدةلكل هيئة محلية ع

 يد دقة هي  األرقام.ؤ ورقية ت

األررتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتاحيتتة المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة على الهيئتتات  -

 ُرحلتتتتتتتت على م0212 10 11ملحليتتتتتتتة حت  تتتتتتتتاري  ا

 م،0211عام بيستان كأررتدة افتتاحية في  برنامج

ن الفترة يتتتتتتتتدوير متتتتتتتديونيتتتتتتتة للهيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة ع

 م.0212 10 11الممتدة حت  

األستتتتا  اليي تقوم ب  اللجان بخصتتتتو  تث يت   -

  ،المديونية غير  تتتتتحي 
ً
 العتمادها في تث يت نظرا

ي فترات متفتتتتتاوتتتتتتة المتتتتتديونيتتتتتة على أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة عغط

 خالل سنوات مختلفة للعديد من البنود.

قيتام وزارة المتاليتة بتنبيتت المتديونيتة على برنامج   -

 م،0211 21 01و  م0211 21 02بيسان بتاري  

دون تتزويتتتتتتتد ديتوان الترقتتتتتتتابتتتتتتتة التمتتتتتتتاليتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة 

 ،بمعززات تث ت  تتتتتتحة هي  األررتتتتتتدة االفتتاحية

ام تتتاحيتتة للعتتالتي تم االعتمتتاد عليهتتا كتتأررتتتتتتتتتتتتتتدة افت

ى عل ، حيث تم االستتتتتتتتتتتتتناد بتستتتتتتتتتتتتجيلها بناءً م0211

لى إادر عن ق.أ. مدير عام المدفوعات يتتاب رتتتتتتتتتتتتتت

 م.0211 21 12املحاسب العام بتاري  

عتدم قيتام وزارة المتالية بتستتتتتتتتتتتتتتجيل االستتتتتتتتتتتتتتتحقاق   -

على الهيئات املحلية اليي تم اقتطاع  من جلسة 

المقتتتارتتتتتتتتتتتتتتتة وتوزيعتتت  مبتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة على ذمم الهيئتتتات 

 أهري بشكل ش
ً
 بأول. وال

يتحفظ ديوان الرقتتتتابتتتة على نتتتتتائج عمليتتتتة التقتتتتا   .1

ن التفتتواتتتيتر التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة عتتلتتى والتمتتطتتتتتتتابتقتتتتتتتة متتتتتتتا بتتيتت

 حكومية المستحقة)فواتير المؤسسات ال، الخزينة

لشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتتاء محتتتتافظتتتتة القتتتتد (، وذلتتتت  لعتتتتدم 

تزويتتتتدنتتتتا بكشتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتات التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتة وآليتتتتة احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

وعستتتتتتتتتتتتتتتجتتيتتتتتتتل عتتمتتلتتيتتتتتتتة التتتتتقتتتتتتتا  لتتفتتواتتتيتتر التتكتتهتتربتتتتتتتاء 

المستتتتتتتتتتتتتحقة على وزارة المالية ومرايز المستتتتتتتتتتتتؤولية 

األخرى، ممتتتا يحول دون التتتتأيتتتتد من متتتتدى  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة 

المبتتتالم وإمكتتتانيتتتة إبتتتداء رأي حول عتتتدالتتتة و تتتتتتتتتتتتتتحتتتة 

  سوية.الت
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يتحفظ ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة على آليتتتة  .8

عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل المبلم المستتتتتتتتتتتتتتتحق التتتتيي تم إثبتتتاتتتتت  على 

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  ذمتتتة شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء  ،برنتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتان

( 1311131223111متتتتتحتتتتتتتافتتتتتظتتتتتتتة التتتتتقتتتتتتتد  والتتتتتبتتتتتتتالتتتتتم )

، حيث قامت بتستتجيل االستتتحقاق بالصتتافي شتتيقل

دون إثبتات المبتالم والحركات كاملة، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى 

ها لم تقم بتستتتتتتتتتجيل المبالم المستتتتتتتتتتتحقة لشتتتتتتتتتترية أن

امت وإنما ق ،الكهرباء اإلستترائيلية على وزارة المالية

بتتالتستتتتتتتتتتتتتتجيتتل على ذمم شتتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء القتتد  على 

مقابل حستتتتتتاب "ذمم وزارة ( 101811) حستتتتتتاب رقم

أي أن ، "(101811) يهرباء" حستتتتتتتتتتتتاب رقم  المالية

 القيد خاطئ.

داريتتة على عتتتدم يتحفظ ديوان الرقتتابتتة المتتتاليتتة واإل  .1

قيام وزارة المالية بتزويدنا بالمعززات والتفارتتتتتتتتتتتتتيل 

التي ععزز األرقتتام المتتدرجتتة بتتاالتفتتاقيتتات التي قتتامتتت 

من  ،وزارة المالية بتوقيعها مع الجانب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي

بتتتتاء محتتتافظتتتة القتتتد  من جهتتتتة جهتتتة وشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهر 

 هم هي  المبالم: أاخرى، و 

التتتتتتتديتتتتن التتتتتمتتتتتتتتتترايتتتتم عتتتتتلتتتتى الستتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتطتتتتتتتة التتتتوطتتتتتنتتتتتيتتتتتتتة  -

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة وشتتتتتتتتتتتتتتريتة يهربتاء محتافظتة القد  

بتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتم م 0211 21 10حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتتتتتت  

ن هيا المبلم مكون إو  شتتتتتتتتتتتتتتيقتل، 2,030,000,000

يررتتتتتتتتتتتيد استتتتتتتتتتت هالز  شتتتتتتتتتتتيقل 1,794,000,000من

 شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل 01132223222متبلم و ، يتهتربتتتتتتتاء متتترايتم

فوائد مستتتتتتتحقة، بناًء على االتفاقية الموقعة مع 

 الجانب اإلسرائيلي.

الخصتتتتتتتتتتتتتتميتتتتتتات التي تم اعتمتتتتتتتادهتتتتتتتا في االتفتتتتتتتاقيتتتتتتتة  -

لتخفي   ،التمتوقتعتتتتتتتة متع التجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائتيتلتي

التمتبتتتتتتتالتم التمستتتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة متن استتتتتتتتتتتتتت هالز الكهربتتتتتتتاء 

المترايم على الستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الوطنيتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة 

وشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة يهربتتتتتتتاء محتتتتتتتافظتتتتتتتة القتتتتتتتد  والبتتتتتتتالغتتتتتتتة 

وآلية احتستتتتتتتتتتتتتتاب المبلم  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتل 561,500,000

الستتتتتتتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتتتتتتطينية  من وحصتتتتتتتتتتة كل

 وشرية يهرباء محافظة القد  من الخصميات.

 ،رستتتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتتحي )عمال الداخل املحتل( -

والتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتدرت حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب االتتتتتتتتتفتتتتتتتاقتتتتتتتيتتتتتتتتة بتتتتتتتمتتتتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتتم 

ومن ثم تم تحويل مبلم  ،شتتتتيقل 1,144,000,000

 ا والفترةوآلية احتستتتتا ه ،شتتتتيقل 1,180,114,229

 المستحق عنها لهيا المبلم.

المبلم المستحق لشرية يهرباء محافظة القد   -

ن بدل أثما ،على الستتتتتتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتتتتتطينية

الكهرباء للمؤسسات الحكومية وأي دعم حكومي 

معتمتتتتتتتد من قبتتتتتتتل مجلس الوزراء، والتتتتتتتيي حتتتتتتتدد 

 .شيقل 339,262,584بمبلم 

يتتتتة نمبلم تث يتتتتت المتتتتديونيتتتتة على الستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الوط -

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة لصتتتتتتتتتتتتتتالف شتتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء محتتافظتتة 

  ،شتتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل 210,848,298التتقتتتتتتتد  
ً
لتتقتترار  وفتتقتتتتتتتا

 م.و ر. ( بتاري  11 01 21مجلس الوزراء رقم )

 م.0211 12 01

التتتدين المتررتتتتتتتتتتتتتتتتد على شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء محتتتافظتتتة  -

القد  لصتتتتتتتتتالف الستتتتتتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتتتتتطينية 

، بتتتنتتتتتتتاًء عتتتلتتتى شتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل 1,738,689,944والتتتبتتتتتتتالتتتم 

الموقعتتتة مع شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء محتتافظتتتة االتفتتاقيتتة 

 القد .

التتتتفتتتتواتتتتتيتتتتر التتتتواجتتتتتتتب تتتتتقتتتتتتتديتتتتمتتتتهتتتتتتتا متتتتن التتتتحتتتتكتتتتومتتتتتتتة  -

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتة والتي تمثلهتتا وزارة المتتاليتتة للفواتير 

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول، ليتم مقتتتتتارن هتتتتتا 

بتتتتتتتالتفتواتتيتتر الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة والتمستتتتتتتتتتتتتتتتحتتقتتتتتتتة بتنتتتتتتتاء عتلتتى 

 يشوفات شرية يهرباء محافظة القد .

 (17التحفظات على إيضاح )

ع اإلرجاعات النقدية المفصتتتف عنها في إيضتتتا  بلم مجمو 

عتتتادات النقتتتديتتتة خالل ( إرجتتتاعتتتات األمتتتانتتتات واإل 11رقم )

ل، بينما بلم مجموع ( شتتتتتتتتيق12131113222) م0211عام 

قدية والمفصتتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتا  رقم النير غاإلرجاعات 

 ( شيقل.2) م0211-0211( خالل العامين 11)

ملية التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عبناء على تقييم النتائج التي تم 

والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة  ،التتتتتتتدقيق

( 11أمانات واإلعادات النقدية رقم ) إرجاعاتبديضتتتتتتتتتتتتا  
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، يتحفظ م0211- 0211في الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية 

ديوان الرقتابتة المتالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتتتتتتتا  الميكور 

بس ب  م،0211عام ( شتيقل ل032013121بمبلم إجمالي )

تتتات نقتتتتديتتتتة تتتات تقتتتتا  على أنهتتتتا حركت فيمتتتتا  ،اعتمتتتتاد حركت

النقتتتديتتتتة والمتمثلتتتتة  واإلعتتتتاداتيتعلق بتتتدرجتتتتاع األمتتتانتتتتات 

 فيما يلي:

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتتدفعتتتتتات النقتتتتتديتتتتتة وتخفي  التقتتتتتا   .1

المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة  ،)الحركات غير النقدية(

بستتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتترف على الجانب المدين لحستتتتتتتتتتتاب 

( بمبلم 111811أمتتتتتتانتتتتتتات النقتتتتتتل على الطرق رقم )

ى بند مقبوضتات الموارتالت علشتيقل ( 1113281)

والمفصتتتتتتتف عنها في عام  ،لية(لى هيئات محإ)دفعات 

 م.0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتتدفعتتتتتات النقتتتتتديتتتتتة وتخفي  التقتتتتتا   .0

ة والمتعلق ،فصتتتتتتتتتتتتف عنها)الحركات غير النقدية( الم

بستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم 

  لحساب أمانات مراقب الشركات ،شيقل( 13811)

على بنتتتتد رديتتتتات  ،(110828وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد رقم )

أمتانتتات ستتتتتتتتتتتتتتلطتتة الطتتاقتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتمالز والجتتامعتتات 

( إرجتتتتتتاعتتتتتتات أمتتتتتتانتتتتتتات 11في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ) ،والمعتتتتتاهتتتتتتد

يتتتتتتة للعتتتتتتام النقتتتتتتديتتتتتتة في البيتتتتتتانتتتتتتات المتتتتتتال واإلعتتتتتتادات

، والمفصتتتتتتتتتتتتتتلتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن بنتتد أمتتانتتات ستتتتتتتتتتتتتتلطتتة م0211

 8الطتتتتتتاقتتتتتتة وأمتتتتتتانتتتتتتات أخرى ضتتتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم 

 المقبوضات المحجوزة.

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتتدفعتتتتتات النقتتتتتديتتتتتة وتخفي  التقتتتتتا   .1

ة والمتعلق ،( المفصتتتتتتتتتتتتف عنهاة)الحركات غير النقدي

بستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم 

لحستتاب أمانات استتتمالز أراضتتاي  ،شتتيقل( 13111)

على بنتتتتد رديتتتتات أمتتتتانتتتتات ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة  ،(111811رقم )

الطتتتتتاقتتتتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتمالز والجتتتتتامعتتتتتات والمعتتتتتاهتتتتتد في 

 واإلعتتتتتادات( إرجتتتتتاعتتتتتات أمتتتتتانتتتتتات 11إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

النقدية، والمفصتتتتتتتلة ضتتتتتتتمن بند أمانات استتتتتتتتمالز 

( 8أراضتتتتتتتتتتتتاي المشتتتتتتتتتتتتروع التركي ضتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

ي البيتتتتتتتانتتتتتتتات ف التمتقتبتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التمحجوزة المرفقتتتتتتتة

 م.0211المالية للعام 

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتتدفعتتتتتات النقتتتتتديتتتتتة وتخفي  التقتتتتتا   .1

ة والمتعلق ،( المفصتتتتتتتتتتتتف عنهاة)الحركات غير النقدي

بستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم 

لحستتتتتتتتتتتتتتتتاب فحورتتتتتتتتتتتتتتتتات أمتتتانتتتات  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل( 03211)

 ،(110881مؤستتتستتتة الموارتتتفات والمقاييس رقم )

واالستتتتتتمالز  على بند رديات أمانات ستتتتتلطة الطاقة

( بشتتتتتتتتتتتتأن 11والجامعات والمعاهد في إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

النقتتديتتة والختتارتتتتتتتتتتتتتتتة،  واإلعتتاداتإرجتتاعتتات أمتتانتتات 

والمفصتتتتلة ضتتتتمن بند فحورتتتتات أمانات مؤستتتتستتتتة 

( 8الموارتتتتتتتتتتتتفات والمقاييس ضتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتا  رقم )

في البيتانتات المتاليتة للعام  المقبوضتتتتتتتتتتتتتتات المحجوزة

 م.0211

ا  تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتتدفعتتتتتات النقتتتتتديتتتتتة وتخفي  التقتتتتت .1

ة والمتعلق ،( المفصتتتتتتتتتتتتف عنهاة)الحركات غير النقدي

بستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم 

 ،حستتتتتتتتتاب خصتتتتتتتتتميات الرواتبلشتتتتتتتتتيقل ( 1013218)

( 111801  خصتتميات رواتب رقم )خصتتم يوم عمل

  قروض –مين والمعتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتات أرتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق التتتتتلبنتتتتد 

بشتتتتتتتتتتتتتتأن إرجاعات  ،(11خصتتتتتتتتتتتتتتم رواتب في إيضتتتتتتتتتتتتتتا  )

ام عقدية في البيانات المالية لالن واإلعاداتأمتانات 

 .م0211

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتتدفعتتتتتات النقتتتتتديتتتتتة وتخفي  التقتتتتتا   .1

ة والمتعلق ،( المفصتتتتتتتتتتتتف عنهاة)الحركات غير النقدي

بستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم 

لحستتتتتتاب املجلس الفلستتتتتتطي ي  ،شتتتتتتيقل( 1113111)

( على 111811خصتتتتتتميات الرواتب رقم )  لإلستتتتتتكان

بنتد رديتتات استتتتتتتتتتتتتتتقطتتاعتات حقوق الغير في إيضتتتتتتتتتتتتتتا  

لنقدية الخارة ا واإلعادات( إرجاعات األمانات 11)

 م.0211بالعام 

 (18التحفظات على إيضاح )

بلم إجمالي التدفقات النقدية الواردة والمفصتتتتتتف عنها في 

رقم  ،إيضتتتتتتتتتتتتتتا  رتتتتتتتتتتتتتتافي التتدفقتات النقدية لهيئة البترول

 م0211-0211فتي الستتتتتتتتتتتتتتنتوات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة التمتنت تهتتيتتتتتتتة ( 18)

( 10311031113222( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتل و)11381831113222)

يما وبلم إجمالي التدفقات الصتتادرة  شتتيقل على التوالي،
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( في الحساب الختامي 18والمفصتف عنها في إيضا  رقم )

 ،( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل11311131123222) م0211-0211للعتتتتتتامين 

 قل على التوالي.( شي10311130813222) مبلمو 

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة  ،التتتتتتتدقيق

بتديضتتتتتتتتتتتتتتا  رتتتتتتتتتتتتتتافي التتدفقتات النقتدية لهيئة البترول رقم 

، م0211- 0211( في الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتتتتتتاليتتتتتتة المن هيتتتتتتة 18)

  يتحفظ ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتتا

 وذل  نتيجة األسباب المو حة أدنا : ،الميكور 

تضتتتتتتتتتتتتتتخيم مبلم التتدفقات النقدية الواردة على أررتتتتتتتتتتتتتتدة 

النقد والتدفقات النقدية الصتتتتتتتتتتتتتادرة من أررتتتتتتتتتتتتتدة النقد 

في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات  ،(18المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في اإليضتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

بقيمتتتتتتتة التحويالت  م0211-0211 التختتتتتتتتتامتيتتتتتتتة لتلعتتتتتتتامين

التتداخليتتة بين حستتتتتتتتتتتتتتتابتتات بنوز الهيئتتة العتتامتتة للبترول، 

حيتتتتتث تم احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التحويالت التتتتتداخليتتتتتة يتتتتتتدفقتتتتتات 

نقدية واردة وتدفقات نقدية رتتتتتتتتتتتتتتادرة مع تأييد الديوان 

بأن ذل  ال يؤثر على رتتتافي التدفقات النقدية المفصتتتف 

 (.18عن  في إيضا  رقم )

 (00التحفظات على إيضاح )

ي الحستتتاب الختاملررتتتيد النقدي المفصتتتف عن  في بلم ا

تتتانون  11يمتتتتا في   م0211-0211ول لكتتتتل من العتتتتامين أكت

( شتتتتتتتتتتيقل 1382031213222( شتتتتتتتتتتيقل و)0310038113222)

 على التوالي.

على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية  بناءً 

والمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة  ،التتتتتتتدقيق

( 00بديضتتا  النقد )المقيد والمتوفر لالستتتخدام( رقم )

، يتحفظ م0211- 0211في الستتتتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية 

 ،ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتا  الميكور 

 
ً
لي جماان أب وذل  نتيجة األسباب المو حة أدنا ، علما

بلغت  ،تورتتتتتتتتتل إليها من عينة التدقيقاألخطاء التي تم ال

 م، ومتتتتتتتتبتتتتتتتتلتتتتتتتتم0211عتتتتتتتتام لتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتل ( 11131813082)

 :م0211عام لشيقل ( 11131823111)

عدم  تتتتتحة التستتتتتويات البنكية واألررتتتتتدة الدفترية  .1

 الموحدة، اإليراداتللحستتتتتتابات البنكية الخارتتتتتتتة ب

 والمتمثلة بما يلي:

بلم مجموع الفروقتتات واألخطتتاء متتا بين تضتتتتتتتتتتتتتتخيم  -

في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات البنكيتتتتتتتة الختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وتخفي  

لجميع العمالت والمفصتتتتتتتتتف  ،الموحدة اإليراداتب

في إيضتتتتتتتا   ،عنها ضتتتتتتتمن حستتتتتتتابات بن  فلستتتتتتتطين

( النقتد )المقيتد والمتوفر لالستتتتتتتتتتتتتتتختتدام( 00رقم )

تتانون  11شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل يمتتتا في ( 12131813211مبلم ) كت

 شتتتتيقل( 12131183211ومبلم ) م،0211عام أول ل

تتتتانون أول ل 11يمتتتتتا في   م0211عتتتتتام كت
ً
ن أبتتتتت ، علمتتتتتا

رتتتتتتتتتتتتتتتافي األثر على قيمتتتة النقتتتد المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتتت  في 

اإليضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  التتتتتتتتمتتتتتتتتيكتتتتتتتتور تضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتيتتتتتتتتم بتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتة 

كتتتانون أول  11يمتتتا في  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل( 12131223011)

 شيقل( 12131023111، وتضخيم بقيمة )م0211

 م.0211 لعام كانون أول  11يما في 

عدم  تتتتتحة التستتتتتويات البنكية واألررتتتتتدة الدفترية  .0

 لختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة برديتتات النفقتتتات،للحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات البنكيتتة ا

 والمتمثلة بما يلي:

بلم مجموع الفروقتتتتتتتات واألخطتتتتتتتاء التي أثرت على  -

ما بين تضتتتتتتتخيم وتخفي   ،وج  البيانات المالية

في الحستتتتتتتابات البنكية الخارتتتتتتتة برديات النفقات 

والمفصتتتف عنها ضتتتمن حستتتابات  ،لجميع العمالت

( النقد )المقيد 00بن  فلستتطين في إيضتتا  رقم )

شيقل يما ( 013110ر لالستخدام( مبلم )والمتوف

 م0211عتتام كتتانون أول ل 11في 
ً
ن رتتتتتتتتتتتتتتتافي أبتت ، علمتتا

األثر على قيمة النقد المفصتتتتتتتف عن  في اإليضتتتتتتتا  

 .شيقل( 113188الميكور تضخيم بقيمة )

عتتتتدم التزام مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة بتتتتدثبتتتتات المبتتتتالم  -

المودعة في الحستتتتتتتابات البنكية الخارتتتتتتتة برديات 

 برنتتتامج الت املحتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتة علىالنفقتتتات في الستتتتتتتتتتتتتتج

 لعام 
ً
 م.0211بيسان أروال

عدم  تتتتتتتتتحة إعداد التستتتتتتتتتويات البنكية الخارتتتتتتتتتة  -

حيتتتث قتتتامتتتت وزارة  ،بحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات رديتتتات النفقتتتات

ة ألررتتتتتتتتتدالمالية بمطابقة األررتتتتتتتتتدة الدفترية مع ا

من خالل قيود  ،(ةالبنكيتتة بعمتتل )عستتتتتتتتتتتتتتويتتة جرديتت

، دون إثبتتات التتتدفقتتتات م0211عتتتام تجميعيتتة في 
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النقدية الواردة والصتادرة من الحسابات البنكية 

الميكورة على برنامج بيستتان، األمر اليي أثر على 

 تتتحة ررتتتيد حستتتابات اليمم وكع  الحستتتابات 

 األخرى المتعلقة بالنفقات.

عدم  تتتتتحة التستتتتتويات البنكية واألررتتتتتدة الدفترية  .1

وعتتتتتدم ايتمتتتتتال التستتتتتتتتتتتتتتجيالت املحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتتة لبع  

 ،ةالصتتتتتفري اإليراداتب الحستتتتابات البنكية الخارتتتتة

 
ً
بأن المدرج أدنا   وكع  حستتتابات المشتتتاريع، علما

ال يمثتتتتل إال األخطتتتتاء والفروقتتتتات الظتتتتاهرة في عينتتتتة 

 الحسابات التي تم دراس ها وفحصها:

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

التتتتتتتتبتتتتتتتتنتتتتتتتتكتتتتتتتتي التتتتتتتتختتتتتتتتا  بتتتتتتتتوزارة التتتتتتتتحتتتتتتتتكتتتتتتتتم املتتتتتتتتحتتتتتتتتلتتتتتتتتي 

(PL012602)،  والمفصتتتتتتتتف عن  ضتتتتتتتتمن حستتتتتتتتابات

( النقد )المقيد 00ين في إيضتتا  رقم )بن  فلستتط

شتتتتتتتتتتتتيقل ( 123111والمتوفر لالستتتتتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

تتتتتتانتتتتتون أول لتتتتت 11يتتتتتمتتتتتتتا فتتتتتي  ومتتتتتبتتتتتلتتتتتم  م0211عتتتتتتتام كت

تتتتانون أول  11يمتتتتتا في  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل( 113111) لعتتتتتام  كت

 م.0211

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (PWA72305البنكي الختتتا  بستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة الميتتتا  )

   فلستتتطين فيوالمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

 11( يتمتتتتتتتا في 132113101لتالستتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام( بتمتبتلتم )

، مع العلم بتتأنتت  تم إجراء م0211عتتام كتتانون أول ل

تانون ثتتاني  21قيتتد ععتتديلي بتتتاري   بقيتتد  م،0211كت

لتتمتتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتة  ،(94/12200200/19/00003رقتتم )

م ن  لأالرريد الدفتري مع الرريد البنكي، حيث 

يتم معالجة الفروقات الميكورة ضتتتتمن الحستتتتاب 

 م.0211ادر عن وزارة المالية للعام الختامي الص

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (MEN55302البنكي الخا  بستتتتتتتتتتتتلطة الطاقة )

والمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن  فلستتتطين في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

شتتتتتتتتتيقل يما في ( 131113111لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

( 130123111ومبلم ) م،0211عتتام كتتانون أول ل 11

 م.0211عام كانون أول ل 11شيقل يما في 

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (MEN23202البنكي الخا  بستتتتتتتتتتتتلطة الطاقة )

والمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن  فلستتتطين في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

شتتتتتتتتتيقل يما في ( 8,143,075لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

( 7,362,788ومبلم ) م،0211عتتام كتتانون أول ل 11

تتانون أول ل 11شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل يمتتتا في  ، مع م0211عتتتام كت

كتتانون  21العلم بتأنت  تم إجراء قيتد ععتديلي بتتاري  

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  م0218ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

لتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتة  ،(00/11100200/18/15704)

ن  لم أحيث الدفتري مع الرريد البنكي،  الرريد

يتم معالجة الفروقات الميكورة ضتتتتمن الحستتتتاب 

 وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتتتامين الختتتتتتتامي الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن

 م.0211-0211

تخفي  الررتتتتتتتتتتتتتتيتتد النقتتدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب  -

، (E0000101البنكي الخا  بالمنحة البرعغالية )

والمفصتتتتتف عن  ضتتتتتتمن حستتتتتتابات البن  العركي في 

فتتر ( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتو 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

 11شتتتتتتتتتيقل يما في ( 813011لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

شتتتتتتتتتتتتيقل ( 103111ومبلم ) م0211عام كانون أول ل

 م.0211كانون أول لعام  11يما في 

تضتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتابين  -

 PWA00201)البنكيين الخارين بسلطة الميا  )

والمفصف عن  ضمن حسابات  ،(PWA12101و )

( النقد )المقيد 00البن  العركي في إيضتتتتتتتتتا  رقم )

 شتتتتتتيقل( 773,202والمتوفر لالستتتتتتتخدام( بمبلم )

تتتتانون أول للعتتتتتام  11يمتتتتتا في  ، مع م0211-0211كت

 11العلم بتتتتتتأنتتتتتت  تم إجراء قيود ععتتتتتتديليتتتتتتة بتتتتتتتاري  

التدفتريتة ، لمطتابقتة األررتتتتتتتتتتتتتتدة م0218كتانون أول 

نتتتت  لم يتم معتتتتالجتتتتة أمع الررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتد البنكي، حيتتتتث 

الفروقتتات المتتتيكورة ضتتتتتتتتتتتتتتمن الحستتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتامي 

 م.0211-0211وزارة المالية للعامين الصادر عن 
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تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (PWA1102البنكي الختتتتتا  بستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتة الميتتتتتا  )

والمفصتتتتتف عن  ضتتتتتتمن حستتتتتتابات البن  العركي في 

التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر ( 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

 11يما في  شتتتتيقل( 0813118لالستتتتتخدام( بمبلم )

تتتتتتانتتتون أول لتتتلتتتعتتتتتتتام  ( 0183210ومتتتبتتتلتتتم ) م،0211كت

 .م0211كانون أول للعام  11يما في  شيقل

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

 ،(AR771X02البنكي الختتتتا  بستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الميتتتتا  )

والمفصتتتتتف عن  ضتتتتتتمن حستتتتتتابات البن  العركي في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )إي

 11شتتتتيقل يما في ( 8113811لالستتتتتخدام( بمبلم )

تتتتتتانتتتتتون أول لتتتتت ( 1113118ومتتتتتبتتتتتلتتتتتم ) م،0211عتتتتتتتام كت

 م.0211للعام  كانون أول  11يما في  شيقل

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (AG000901التبتنتكتي التختتتتتتتا  بتوزارة الزراعتتتتتتتة )

 فلستتتطين فيوالمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن  

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

يما في  شتتتتتتتتتيقل( 131113201لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

تانون أول للعتتام  11 ( 131113201ومبلم ) م0211كت

، مع م0211كتتانون أول للعتتام  11يمتتا في  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل

كتتانون  21العلم بتأنت  تم إجراء قيتد ععتديلي بتتاري  

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  م0211ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

لتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتة  ،(70/11100000/19/00100)

ن  لم أالدفتري مع الرريد البنكي، حيث  الرريد

يتم معالجة الفروقات الميكورة ضتتتتمن الحستتتتاب 

 وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتتتامين الختتتتتتتامي الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن

 م.0211-0211

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

التتتتتتتتبتتتتتتتتنتتتتتتتتكتتتتتتتتي التتتتتتتتختتتتتتتتا  بتتتتتتتتوزارة التتتتتتتتحتتتتتتتتكتتتتتتتتم املتتتتتتتتحتتتتتتتتلتتتتتتتتي 

(LG000104) ، والمفصتتتتتتتف عن  ضتتتتتتتمن حستتتتتتتابات

( النقد )المقيد 00بن  فلستتطين في إيضتتا  رقم )

 شتتتتتتتتتتتتيقل( 113011والمتوفر لالستتتتتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

، مع العلم بأن  م0211عام أول ل كانون  11يما في 

تتتتتتانون ثتتتتتتتاني  21تتم إجتراء قتيتتتتتتتد عتعتتتتتتتديلي بتتتتتتتتاري   كت

الدفتري مع الررتتتتتتتتيد  لمطابقة الررتتتتتتتتيد م،0211

معتتتتتتتالجتتتتتتتة الفروقتتتتتتتات نتتتتتتت  لم يتم أالبنكي، حيتتتتتتتث 

عن الميكورة ضتتتتتتتمن الحستتتتتتتاب الختامي الصتتتتتتتادر 

 م.0211وزارة المالية لعام 

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (MH825X02البنكي الختتا  بوزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة )

والمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن  فلستتتطين في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

 11يقل يما في شتتتت( 0013112لالستتتتتخدام( بمبلم )

تتتتتتانتتتتتون أول لتتتتت ( 0213012ومتتتتتبتتتتتلتتتتتم ) م،0211عتتتتتتتام كت

 م.0211لعام  كانون أول  11يما في  شيقل

ازدواجية التسجيالت املحاس ية على برنامج بيسان  .1

بين وزارة المتتتتاليتتتتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة، علمتتتتا بتتتتأن 

المتتدرج أدنتتا  يمثتتل األخطتتاء والفروقتتات الظتتاهرة في 

 وفحصها: عينة الحسابات التي تم دراس ها

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

 ،(MEN41004البنكي الخا  بستتتتتتتتتتتتلطة الطاقة )

والمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن  فلستتتطين في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

شتتتتتتتتتيقل يما في ( 8,098,380لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

تتتتتتانتتتتون أول لتتتت 11 ، ويتتتتتتتيلتتتتتتت  متتتتتبتتتتلتتتتتم م0211عتتتتتتتام كت

عام ول لأكانون  11في شتتتتيقل يما ( 0130203111)

 م0211
ً
ن القيود التعتتتتديليتتتتتة التي تمتتتتتت أبتتتتت ، علمتتتتتا

تانون ثتتاني  1بتتتاري   ، لم يظهر أثرهتتا على م0218كت

وزارة المالية الحستتتتتتتتتتابات الختامية الصتتتتتتتتتتادرة عن 

 م.0211-0211للعامين 

تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

، (MH596التتتبتتتنتتتكتتتي التتتختتتتتتتا  بتتتوزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة )

والمفصتتتتتف عن  ضتتتتتتمن حستتتتتتابات البن  العركي في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

شتتتتتتتتتيقل يما في ( 131113112لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

تتتتتتانتتتتون أول لتتتت 11 ، ويتتتتتتتيلتتتتتتت  متتتتتبتتتتلتتتتتم م0211عتتتتتتتام كت

لعام  كانون أول  11يما في  شتتتتيقل( 1131113112)

 م.0211
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تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب  -

 ،(MH26X04رة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة )البنكي الختتتتتتا  بوزا

والمفصتتتف عن  ضتتتمن حستتتابات بن  فلستتتطين في 

( التتنتتقتتتتتتتد )التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 00إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتم )

يما في  شتتتتتتتتتيقل( 131113222لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )

 م.0211للعام  كانون أول  11

 (3إيرادات المقاصة ايضاح رقم )- ةقرة توكيدية

الستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة املحتاستتتتتتتتتتتتتت ية المتبعة من قبل وزارة المالية 

بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن مكو  املحروقتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة القيمتتتتتة 

المضافة على شراء املحروقات من الشركات الموردة لها 

من الجتتتانتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي، حيتتتث يتم االعتراف بتتتالمبتتتالم 

المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتتة من مكو  املحروقتتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة القيمتتتتتة 

والغتتاز كتتديرادات  المضتتتتتتتتتتتتتتافتتة على مشتتتتتتتتتتتتتتتريتتات املحروقتتات

 بتتتتأن هتتتتي  المبتتتتالم هي مبتتتتالم متتتتدفوعتتتتة  ،مقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة
ً
علمتتتتا

ويتم   ،للشتتتتركات الموردة من قبل الهيئة العامة للبترول

منهتتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن إيرادات  (%11)استتتتتتتتتتتتتتترجتتتتتتتاع متتتتتتتا نستتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتت  

جو  التي ت اإليراداتوال ينطبق عليها ععريف  ،المقارتتتتتتتتتتة

عبر المقتارتتتتتتتتتتتتتتة، حيتث أن شتتتتتتتتتتتتتتراء الهيئة العامة للبترول 

 للمح
ً
للمكو  وضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتة القيمتتتة  روقتتتات والغتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتامال

 ،المضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة يكبتتتد الخزينتتتة العتتتامتتتة فوائتتتد بمبتتتالم يبيرة

نتيجة االقتراض من البنوز لتستتتتديد الشتتتتركات الموردة 

 (%1)ويضتتتعف الستتتيولة لدى الخزينة، يما يتم اقتطاع 

من المكو  وضتتتريبة القيمة المضتتتافة من قبل الجانب 

 
ً
ن وزارة المالية تقوم أب اإلستتتتتتتتتترائيلي بدل تحصتتتتتتتتتتيل، علما

باالعتراف بنتائج أعمال الهيئة العامة للبترول من مبالم 

في  المدفوعات للمشتتتتتتريات والمقبوضتتتتتات من المبيعات

بشتأن رتافي التدفقات النقدية لهيئة  ،(18إيضتا  رقم )

والجدول أدنا  يو تتتتتتتتف قيمة المكو  وضتتتتتتتتتريبة .البترول

والغتتتتاز  القيمتتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة على مشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتات املحروقتتتتات

وقيمتتة المبلم المقتطع نتيجتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل  ،)بتتاإلجمتتالي(

المبلغ  (:%1من قبتتتتتتل الجتتتتتتانتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة )

 شيقلبال

 م0211 م0211 البيان

المكو  على 

 مشتريات املحروقات
1322038813118 0381131113110 

ضريبة القيمة 

المضافة على 

مشتريات املحروقات 

 والغاز

81131113111 81132113111 

مبلم االقتطاع من 

المكو  وضريبة 

القيمة المضافة من 

الجانب اإلسرائيلي 

على مشتريات 

املحروقات والغاز 

(1%) 

11131013121 11131013111 

مصاريف الفوائد التي 

تتحملها هيئة البترول 

نتيجة االقتراض من 

 البنوز والمؤسسات

1131113188 1030123811 

 

د غددديدددر الدددمدددقددديددددددد والدددمدددتدددوةدددر الدددندددقدددددد–ةدددقدددرة تدددوكددديددددددديددددددة 

 ل يت دام

نتلتتفتتتتتتتت االنتتتتتبتتتتتتتا  إلتتى أن التتنتتقتتتتتتتد غتتيتر التتمتتقتتيتتتتتتتد والتتمتتتتتوفتتر 

في  ،فاتورة الراتب الشتتتتتهرية يكفي لستتتتتدادلالستتتتتتخدام ال 

 ،حال عدم تحويل مبلم المقارة من الجانب اإلسرائيلي

ودون التلتجتوء إلتى االقتتتراض متن التقتطتتتتتتتاع التمصتتتتتتتتتتتتتترفتتي،  

رة المتوف الستتيولةعف ضتتفدن الديوان يؤيد على وعلي  

من النقد غير المقيد المتوفر لالستخدام من قبل وزارة 

المالية، حيث بلم إجمالي األرردة النقدية غير المقيدة 

والتي تتمثتتل في األررتتتتتتتتتتتتتتدة غير  ،)المتوفرة لالستتتتتتتتتتتتتتتختتدام(

المستغلة من حسابات الجاري مدين الخارة بالخزينة 

تتتانون أول للعتتتتامين  11يمتتتتا في  ،العتتتتامتتتتة  م0211-0211كت

( 167,963,248ومبلم ) ،( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل01138123181مبلم )

شتتتتتتتتيقل على التوالي، في حين بلم متوستتتتتتتتط إجمالي فاتورة 

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل 11131113222الرواتتتب واإلعتتانتتات الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتة )

على  م0211-0211( شتتيقل في العامين 12838113222و)

 التوالي.

-0210لية للعامين البيدانات الما-الفقرات التوكيدديدة 

 م0217
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يؤيتتد التتديوان على عتتدم إعتتادة تصتتتتتتتتتتتتتتنيف بع  المبتتالم 

يمتتا تم اإلشتتتتتتتتتتتتتتارة لهتتا في  ،المقتتارنتتة للستتتتتتتتتتتتتتنوات الستتتتتتتتتتتتتتابقتتة

( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ملخص أهم الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات 1إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

املحتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتة، وقتتتد تم توضتتتتتتتتتتتتتتي  ذلتتت  في الستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات 

املحاستتتتتت ية المفصتتتتتتف عنها في الحستتتتتتابات الختامية تحت 

ملي إعادة تصتتتتتتتتتنيف بع  ( أن  من غير الع1.1بند رقم )

 المبالم المقارنة للسنوات السابقة.

 ةقرات أمور أ ر  

يلفتتت ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة عنتتايتتة القتتارئ إلى 

 :األمور التالية

إن البيانات المالية الصتتتتتتتتتتتتادرة للستتتتتتتتتتتتنوات المالية  -

تتتتتتانتون أول  11التمتنت تهتيتتتتتتتة فتي  هي  م،0211-0211كت

مستتتتتؤولية الحكومة الستتتتتابقة )الحكومة الستتتتتابعة 

 عشرة(.

قتتتامتتتت وزارة المتتتاليتتتة بتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتدار البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة  -

تتتتتتانتتون أول  12بتتتتتتتتتتاريتت   م0211-0211لتلتتعتتتتتتتامتتيتتن  كت

يبيتتتانتتتات متتتاليتتتة نهتتتائيتتتة، وتم إجراء بع   م0211

 إلى 
ً
التعديالت في الستتتتتتتتجالت املحاستتتتتتتت ية استتتتتتتتتنادا

رية الواردة مالحظتات ديوان الرقابة المالية واإلدا

حزيران  12في رستتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتة اإلدارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة بتتتتتاري  

دون العمل على إعادة إرتتتتتتتتتدار البيانات  م،0202

 المالية المعدلة وفقا لما تم ععديل .

يؤيتتد ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة أن جتتائحتتة  -

لم تؤثر على الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات  ،(COVID-19كورونتتتا )

هتتتتتتا كون ،الختتتتتتتاميتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة

رتتتدرت عن وزارة المالية وستتتلمت للديوان بتاري  

تتتتتتانتتتتتون أول لتتتتتلتتتتتعتتتتتتتام  12 أي قتتتتتبتتتتتتتل بتتتتتتتدء  م،0211كت

ص ستتتتتتتتتتتتتتنوات متتاليتتة مع التتتأييتتد أنهتتا تخ ،الجتائحتتة

 م.0211-0211سابقة 

تم استتتحداث مرايز المستتؤولية التالية في قانون  -

المتمثلة م، 0211-0211الموازنة العامة للعامين 

عام ي ي فاض الزرا بالمؤستسة الفلسطينية لإلقر 

، ويتتتتتتتيلتتتتتتت  تتتتتم استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتداث املتتتتحتتتتكتتتتمتتتتتتتة م0211

 ،الدستتتورية العليا وهيئة عستتوية األراضتتاي والميا 

والمعهتتتد القضتتتتتتتتتتتتتتتتا ي  ومكتتتتب نتتتائتتتب رئيس الوزراء

، يمتتتتا تم دمج وزارة م0211عتتتتام الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي في 

 ،التتتتتختتطتتيتتط متتع وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة فتتي وزارة واحتتتتتتتدة

ر قرا ببموجتت ،والتخطيطلتصتتتتتتتتتتتتتتب  وزارة المتتاليتتة 

، يمتا تم ععتديل م0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتة 11بقتانون رقم )

 ،استتتتتتتتتتتتتتم وزارة المتاليتة والتخطيط إلى وزارة المتالية

 إلى
ً
 م.0211( لسنة 11قرار بقانون رقم ) استنادا

تأخر وزارة المالية في إردار الحسابات الختامية  -

 م،0211حت  نهتتايتتة العتتام م 0211-0211لألعوام 

الحقتة المطلوب ممتا زاد من عتدد ويم األحتداث ال

 من الديوان مراجع ها حسب معايير التدقيق.

كافة التفارتتتتتتتتتيل الخارتتتتتتتتتة بالتحفظات الميكورة  -

مو تتتحة بشتتتكل تفصتتتيلي في رستتتالة اإلدارة  ،أعال 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرت لتتتتتتتتتوزارة التتتتتتتتتمتتتتتتتتتالتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتت  

م، وأعطيتتتتت وزارة المتتتتاليتتتتة ومرايز 0202 21 12

المسؤولية املختلفة الفترة القانونية للرد، بحيث 

استتتتتتتتتتتتتتتلم التتديوان الرد على المالحظتتات من قبلهم 

  تم مراسلة مرايز أن. يما م0202 11 11بتاري  

المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة كتتتل فيمتتتا يخصتتتتتتتتتتتتتتت  من مالحظتتتات في 

رستتتتتالة اإلدارة الصتتتتتادرة، وتوثيق الردود في رستتتتتالة 

ن التتتديوان في شتتتتتتتتتتتتتتهر اإلدارة النهتتتائيتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة ع

 م.0202كانون أول 

م توفر الستتتتتتتتتتتتتتيولتتة محتتدوديتتة الموارد المتتاليتتة وعتتد -

حيتتث نوجتت  االهتمتتام بتتأن قلتتة  ،لتتدولتتة فلستتتتتتتتتتتتتتطين

تؤثر على قتدرة التدولة  ،الموارد وشتتتتتتتتتتتتتتف الستتتتتتتتتتتتتتيولتة

 .على القيام بواجبات  أو مسؤولياتها المالية

انخفاض المن  والمستتتتاعدات التي حصتتتتلت عليها  -

الحكومة من المانحين بشتتتتتتكل جوهري في األعوام 

مما  ،ةمقارنة بالستتتتتنوات الستتتتتابق م،0211-0211

يؤثر على قتتتتتدرة الحكومتتتتتة على القيتتتتتام بواجبتتتتتاتهتتتتتا 

 وتقديم الخدمات للمواطنين.

تتتتافتتتتتة التفتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتالتحفظتتتتتات  - إن كت

المتتتيكورة أعال  مو تتتتتتتتتتتتتتحتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل تفصتتتتتتتتتتتتتتيلي في 

التي رتتتتتتتتتتتتتتتتدرت  ،"رستتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة اإلدارة" التقرير النهتتتا ي
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تتتانون أول  ، م0202لوزارة المتتتتاليتتتتة خالل شتتتتتتتتتتتتتتهر كت

جوهريتتتتتتة وأمور بتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى مالحظتتتتتتات غير 

تتنتظتيتميتتتتتتتة أخرى في التحفظتتتتتتتات الواردة في هتتتتتتتيا 

كونهتتتتتتتا لم تؤثر على عتتتتتتتدالتتتتتتتة البيتتتتتتتانتتتتتتتات  ،التتتقرير

 المالية.

إن الم حظدددات يددددددددددددابقدددة الدددلكر في ةقرة لفدددت االنتبددداه 

 في تحفظنا.
ط
 واألمور األ ر  ليست يببا

 أمور التدقيق الهامة

إن أمتور التتتتتتتتتدقتيتق التهتتتتتتتامتتتتتتتة هتي تلتتتتتتت  األمور التي وفقتتتتتتتا 

ج هتادنتا الم ي، كانت األيثر أهمية في تدقيقنا للبيانات ال 

، م0211- 0211كتتتانون أول للعتتتامين  11المتتتاليتتتة يمتتتا في 

لقتتتتتد تم دراستتتتتتتتتتتتتتتتتة هتتتتتي  األمور في ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاق تتتتتتدقيقنتتتتتا على 

البيانات المالية يكل، وفي سياق إبداء الرأي، حيث أننا 

 لم نبتتتِد رأيتت
ً
  ا

ً
  منفصتتتتتتتتتتتتتتال

ً
لهتتتي  األمور. بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى  وفقتتا

تحفظات التي تم اإلشتتتتتتتتتتتتارة إليها في فقرة أستتتتتتتتتتتتا  الرأي ال

المتحفظ، قمنتتتتتا بتحتتتتتديتتتتتد األمور الهتتتتتامتتتتتة المو تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة 

 :التاليبالجدول 

 

 

 

 إجراءات التدقيق أمور التدقيق الهامة

الدين العام المفصددددددددددد  عنه في 

الدبديددددددانددددددات المدددددداليددددددة والتقددددددارير 

 الشهرية

يما هو مشتتتار إلي  في إيضتتتا  

( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن االقتراض 12رقم )

المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتتتتت  في البيتتتتتانتتتتتات 

المالية لدولة فلسطين، فقد 

بتتتتتتتتتلتتتتتتتتتم إجتتتتتتتتتمتتتتتتتتتالتتتتتتتتتي االقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراض 

)النقدي( بخصو  البيانات 

 م0211، 0211المالية للعام 

مبلم ( و 82031103222متبتلتم )

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل في 11130813222)

على  م0211-0211التعتتتتتتتامين 

ررتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد يتتمتتتتتتتا وبتتلتتم التتتتتوالتتي، 

الجاري مدين والمفصتتتتف عن  

.أ(   12فتتتتتتتتي إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتتتتتتتتم )

الستتحوبات البنكية وستتتقوف 

التتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتيتتتتالت التتتتمتتتتتتتديتتتتنتتتتتتتة فتتتتي 

لددددددقددددددد تضدددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات 

 التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

طلب مصادقات من الهيئات  -

المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات والشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة و 

الموردة للمحروقتات، وطلتب 

مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتات متتتتن التتتتبتتتتنتتتتوز 

بخصو  القروض والجاري 

 .المدين

متتتتتراجتتتتتعتتتتتتتة أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة بتتتتتعتتتتت   -

اليمم المستتتتتتتحقة على وزارة 

التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة من خالل القوائم 

المالية الصتتتتتتتتتتتتتادرة عن بع  

 المؤسسات ذات العالقة.

مطابقة األرردة المستحقة  -

عتتتتتتتتتلتتتتتتتتتى وزارة التتتتتتتتتمتتتتتتتتتالتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي 

حاستتتتتتتتتت ية مع التستتتتتتتتتتجيالت امل

التتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتتواردة فتتتتتتتتتتتتتي 

الحستتتتتتتتتتتتتتابتات الختتامية يما في 

تتتتتتتتانتتتتتتتتتون اول لتتتتتتتتتكتتتتتتتتتل متتتتتتتتتن  11 كت

 م0211- 0211التتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتتيتتتتتتتتتن 

( شتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل 0312131283222)

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل 0311132213222و)

 على التوالي.

هتتتتتتيا وكون وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة لم 

نتتتتتيتتتتتتتة تتتتتتفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف عتتتتتن التتتتتمتتتتتتتديتتتتتو 

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة لصتتتتتتتتتتتتتتتتالف بع  

التتتتهتتتتيتتتتئتتتتتتتات والتتتتمتتتتؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

تتتتتتات فتتتتتي التتتتتبتتتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات  والشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركت

- 0211التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة لتتتلتتتعتتتتتتتامتتتيتتتن 

متتتتتتتتتتثتتتتتتتتتتل: التتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتم  م0211

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة لصتتتتتتتتتتتتتتتتتالف هيئتتتتة 

التقتتتتتاعتتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة عن 

التتتتتتتمتتتتتتتتوظتتتتتتتفتتتتتتتتيتتتتتتتتن التتتتتتتتمتتتتتتتتدنتتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتتن 

والعستتتتتتتتتتكريين، ستتتتتتتتتتلطة النقد 

التتتتفتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتيتتتتنتتتتيتتتتتتتة، التتتتمتتتتبتتتتتتتالتتتتم 

التتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتقتتتتتتتة عتتتلتتتى التتتهتتتيتتتئتتتتتتتة 

التتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتتلتتتبتتتتتترول لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتف 

تتتتتتتتتتتتتتتتات ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتوردة الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركت

لتتتتتتلتتتتتتمتتتتتتحتتتتتتروقتتتتتتتات، رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق 

االستتتتتتتتتتتتتتتتثتمتتتتتتتار التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتي ي ، 

المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة 

لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان الودا ع، األمتتتتتانتتتتتات 

المستتتتتتتتتتحقة لصتتتتتتتتتالف الهيئات 

املتتتتتحتتتتتلتتتتتيتتتتتتتة، بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتتتتتى 

المطتتتتالبتتتتات المتتتتاليتتتتة لمزودي 

التتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتورديتتتتتتتتتتتتتن 

والتتتتمتتتتقتتتتتتتاولتتتتيتتتتن وغتتتتيتتتترهتتتتتتتا، غتتتتيتتتتر 

التتتتتمتتتتتتتدختتتتتتلتتتتتتتة فتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتالت 

املحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتة، ممتتتتتتتا ال يعطي 

 تتتتتتتتأيتيتتتتتتتد
ً
ة التتتتتتتدين حتول قتيمتتتتتتت ا

العتتتام لعتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتجالت 

تحصتتتتتتتتتتتتتتر قيمتتتتتة التتتتتدين العتتتتتام 

  ،واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتتتتتتتتنتتتتتتتتهتتتتتتتتا
ً
وفتتتتتتتتقتتتتتتتتا

للقوانين الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتة ومعتتتتتتايير 

املحاستتتتتتتتبة الدولية في القطاع 

العتام، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى أن   قد 

يتتتؤدي إلتتتى تتتتجتتتتتتتاوز الستتتتتتتتتتتتتتتتقتتتف 

من النتتتتتاتج  %12املحتتتتتدد لتتتتت  )

املحلي اإلجمتالي ليات العام(، 

ممتتتتتتتا قتتتتتتتد يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل مختتتتتتتالفتتتتتتتة 

( في 12متتتتتتتادة رقم )ألحكتتتتتتتام ال

( 01قتانون التتدين العتتام رقم )

المصتتتتتتتتتتتتتتادقتات التي حصتتتتتتتتتتتتتتلنا 

 عليها.

مراجعتتتتتة بع  االتفتتتتتاقيتتتتتات  -

الموقعتتتتتتة بين وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة 

والتتتتتتتتجتتتتتتتتهتتتتتتتتات ذات التتتتتتتتعتتتتتتتتالقتتتتتتتتة 

 بخصو  االقتراض.

مراجعة التستتتتتتتتتتتتتتويات المعدة  -

للقروض املحليتتة والختتارجيتتة 

 وعسويات الجاري مدين.

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأيتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتة  -

اإلقصاحات ذات العالقة في 

القوائم المتتتاليتتتة في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا  

( وإيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقتتتتتتتتم 12رقتتتتتتتتم )

 .أ(.12)
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والتتتي تتنص  م0221لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 

عتتلتتى أنتتتتتتت  "ال يتتجتتوز أن يتتزيتتتتتتتد 

الررتتتتتتتتتتتتتتيد القائم للدين العام 

ألي وقتتتتتتتت متن األوقتتتتتتتات عتتلتتى 

متتتتتتتن التتتتتتتنتتتتتتتاتتتتتتتتج املتتتتتتتحتتتتتتتلتتتتتتتي  12%

اإلجمتتتالي بتتتاألستتتتتتتتتتتتتتعتتتار الجتتتاريتتتة 

لتلستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة األختيرة التي تتوافر 

عنهتتتتتتا البيتتتتتتانتتتتتتات"، وبحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

ز جهاالبيانات الصتتادرة عن ال

التتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتتتتزي لتتتتتتتتتتتتتتإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

الفلستتتتتتتطي ي فدن قيمة الناتج 

 0211التقتومتي املتحلي للعتتتتتتتام 

 ( مليار دوالر.1131بلغت )

لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

( بشدددددددددددددددددنن 13إيضددددددددددددددددداح رقدددددددم )

 الروات  واألجور.

تم اإلفصتتتتتتتتتتتتا  عن قيمة الرواتب 

واألجتتتتتتتتور بتتتتتتتتالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتتي بتتتتتتتتمتتتتتتتتبتتتتتتتتلتتتتتتتتم 

( ومتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتم 1311131013222)

 %11( بنستتتبة 1311138113222)

من إجمتتتتتتالي النفقتتتتتتات في  %12و

الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة للعتتتامين 

على التوالي، مع  م0211- 0211

التتتتتتتتتتتأيتتتيتتتتتتتد أن هتتتتتتتي  التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم ال 

عشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتل المبتتتتالم املحولتتتتة لهيئتتتتة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتد وبتتتتتتتتتدل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتقتتتتتتتتتل 

التمصتتتتتتتتتتتتتتروف لتتمتوظتفتتي التقتتطتتتتتتتاع 

العام واإلعانات االجتماعية التي 

يتم رتتتتتتتتتتتتتترفهتتتتتتتا من عتتتتتتتدة جهتتتتتتتات 

مختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، حيتتتتث يتم معتتتتالجتتتتتة 

البيتانتات المالية من خالل نقلها 

متتتتتتن بتتتتتترنتتتتتتتامتتتتتتج أوراكتتتتتتتل التتتتتتختتتتتتتا  

رنتتتتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتتتتتالرواتتتتتتتتب إلى ب

 الحكومي بشكل آلي.

لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

لددددددقددددددد تضدددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات 

 التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

فحص آليتتتتتتة نقتتتتتتل البيتتتتتتانتتتتتتات  -

أوراكتل إلى برنتتامج ج من برنتام

 بيسان.

فتتحتتص  تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتتتنتتيتتف  -

ب بتالرواتتتالنفقتات المتعلقتة 

(، 11وأجور في إيضتتتتتتتا  رقم )

 يما حددها وعرفها القانون.

التتتتتتتتتأيتتتتتتتد من ايتمتتتتتتتال قيمتتتتتتتة  -

التتتتتتتتتمتتتتتتتتتبتتتتتتتتتالتتتتتتتتتم التتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتتتة 

والمعروضتتتتتتتتة في إيضتتتتتتتتا  رقم 

 ( الرواتب واألجور.11)

فحص الثبات في الستتتتتتتياستتتتتتتة  -

املحاستت ية المتبعة في عرض 

واإلفصا  عن قيمة الرواتب 

 واألجور 

إجتتتراء التتتتتتتحتتتتلتتتيتتتالت التتتتالزمتتتتتتتة  -

عتلتتى متتؤشتتتتتتتتتتتتتتترات  لتلتتحصتتتتتتتتتتتتتتتول 

حول التغيرات الجوهريتتتتتة في 

قيمة الحستتتتتتتتتتتتتابات والحركات 

على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات المتعلقتتتتتة 

 بالرواتب واألجور.

مطابقة المبالم المصتتتتتتتتتتتروفة  -

من البنوز للرواتتتتب واألجور 

مع متتتتتتتا تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عنتتتتتتت  

يصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتي رواتتتتتتتتب وأجتتور فتتي 

( الرواتتتتتب 11إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رقم )

 .واألجور 

فحص أنظمتتتتتة الرقتتتتتابتتتتتة على  -

 الرواتب. ررف إجراءات

( بشددنن إيرادات 3إيضدداح رقم )

 المقاصة.

بلغت إجمالي إيرادات المقارتتتتتتة 

( شتتتتتتتتتيقل 8381131113222مبلم )

، ومتتتتتبتتتتتلتتتتتم م0211ختتتتتالل التتتتتعتتتتتتتام 

( شيقل خالل 8311230813111)

، حتيتتتتتتتث شتتتتتتتتتتتتتتكتلتتتتتتتت 0211التعتتتتتتتام 

( من %11إيرادات المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة )

رتتتتتتتتتتتافي اإليرادات )اإليرادات غير 

 الضري ية، اإليرادات الضري ية،

، 0211والمقارتتتتتتتة( خالل العام 

( خالل العام %11وما نستتتتتتتتتتتتتت ت  )

0211. 

يمتتا بلغتتت قيمتتة المبتتالم التي تم 

اقتتتطتتتتتتتاعتهتتتتتتتا متن قتبتتتتتتتل الجتتتتتتتانتتتتتتتب 

متتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتم اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترائتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتي 

( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتتل، 1310031113021)

( 1311131183018ومتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتم )

 0211-0211في العامين  شتتتتتتتيقل

 على التوالي بتتتتتتدل يهربتتتتتتاء وميتتتتتتا 

 ومجاري وعالج وغيرها.

حيتتتث أن المبتتتتالم المقتطعتتتتة لم 

من خالل الجهتتتات  تتتتأييتتتدهتتتايتم 

املختصتتتتتتتتتتتتتتة مثتل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة، 

وستتتتتتتتلطة الميا  وستتتتتتتتلطة الطاقة 

وغيرهتتا من المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات ذات 

 العالقة.

لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

لددددددقددددددد تضدددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات 

 :منا بها ما يليالتدقيق التي ق

تم عمتتل مطتتابقتتة لجلستتتتتتتتتتتتتتتات  -

المقارتتتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتهرية باللغة 

التتتتتتتمتتتتتتتتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتنتتتتتتتة  ،التتتتتتعتتتتتتتبتتتتتتريتتتتتتتة

اإليتتتتتتترادات التتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتقتتتتتتتة 

والتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتيتتتتتتتات والتتتتتتمتتتتتتبتتتتتتلتتتتتتم 

 ،المستتتتتتحق لصتتتتتالف الخزينة

مع التستتتتتتتتتتجيالت املحاستتتتتتتتتت ية 

 ،عتتتتتتتتلتتتتتتتتى بتتتتتتتترنتتتتتتتتامتتتتتتتتج بتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

والتقارير الشتتتتتهرية الصتتتتتادرة 

عن دائرة الحسابات باإلدارة 

العتتتتتتتامتتتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة القيمتتتتتتتة 

 المضافة.

التتتحتقتق متن التمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات  -

الثبوتيتة التي تؤيد ما جاء في 

جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات المقتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من 

 إيرادات وخصميات.

التتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتع متتتتتتتتترايتتتتتتتتتز  -

المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة ذات العالقتتتتتتتة 

بالخصتتتتتتتتتتتتتميات التي ظهرت في 

جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتات المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مثتتتتل 

يتتتتتتتا ، ستتتتتتتتتتتتتتلتتطتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتلتطتتتتتتتة التتمت

زارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة، و الطتتتتتاقتتتتتتة، و 

وغتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتترهتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتترايتتتتتتتتتتتتتز 

 المسؤولية(.

 

مقارنة المبالغ املخصدددددددصدددددددة في 

 الموازنة مع المبالغ الفعلية

ينص قتتتتتتانون الموازنتتتتتتتة العتتتتتتتامتتتتتتتة 

" على انتت   0211-0211للعتتامين 

ال يجوز عقد أي نفقة أو صرل 

أي يدلفة ليس لها م صصات 

في هدددلا القرار بقدددانون وال يجوز 

االلتزام بني مبلغ يزيد عن هله 

لقد تضمنت إجراءات التدقيق 

 التي قمنا  ها ما يلي:

مقتتارنتتة بين الموازنتتة النهتتائيتتة  -

والتتتتتمتتتتتبتتتتتلتتتتتم التتتتتفتتتتتتعتتتتتلتتتتتي لتتتتتبتتتتتنتتتتتتود 

التمتوازنتتتتتتتة بتنتتتتتتتاء عتلتى تتقتتتتتتتاريتر 

تجزئتتتتتتتة الموازنتتتتتتتة في برنتتتتتتتامج 

 بيسان الحكومي.
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، حيث تم إجراء املخصدددددصدددددات"

الفحورات الالزمة للتحقق من 

متتتدى التزام مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة 

التمتتتتتتتدرجتتتتتتتة فتتي قتتتتتتتانتون التتمتتوازنتتتتتتتة 

العامة باملخصتصتات المررودة 

لتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتون، كتتتتتتتتتتتتون 

املتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التتتتتمتتتتتررتتتتتتتتتتتتتتتتتتودة 

للنفقتتتتات ععتبر جزء من قتتتتتانون 

الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة وفحص آليتتتتتتة 

ة املخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات بمتتتتتتتا معتتتتتتتالجتتتتتتت

ينستتتتتتتتتتتتتتجم مع القوانين واألنظمتتتة 

 السارية

يمتتتتتا أن المبتتتتتالم المررتتتتتتتتتتتتتتودة في 

قتتتتتتتانتتون التتمتتوازنتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتتهتتتتتتتا 

أهداف في س يل تحقيقها وعدم 

استتتتتتغالل هي  المبالم قد يؤدي 

الى عتتدم تحقيق هتتي  األهتتداف، 

مما يتطلب اإلفصتتتتتا  الكافي عن 

ستتتتتتتتتتتتتت تب هتي  الفجوات ومعالجة 

ية الختام األستباب في الحستابات

 الالحقة.

لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

فحص قتتتتتتانونيتتتتتتة المنتتتتتتاقالت  -

 التي تمت بين بنود الموازنة

فحص قتتتتتتانونيتتتتتتة المنتتتتتتاقالت  -

التتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتمتتتتتتتتت بتتتتتتتتيتتتتتتتتن متتتتتتتترايتتتتتتتتز 

المستتتتتتتتتتتتتتؤولية ملخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتات 

 الموازنة.

فحص متدى االختالفات بين  -

التتتمتتتوازنتتتتتتتة والتتتمتتتبتتتلتتتم التتتفتتتعتتتلتتتي 

لتتتتتبتتتتتنتتتتتود وبتتتتترامتتتتتج التتتتتمتتتتتوازنتتتتتتتة، 

والتتتتتتفتتتتتتجتتتتتتتوة التتتتتتنتتتتتتتاجتتتتتتمتتتتتتتة عتتتتتتتن 

تخصتتتتتتتتتتتتتتيص مبتتتتالم في قتتتتانون 

تم استتتتتتتتتتتتتتتغاللهتتتتا الموازنتتتتة ال ي

لتحقيق الغايات منها، وعدم 

اإلفصتا  بالشتكل الكافي عن 

عتتتتدم االستتتتتتتتتتتتتتتغالل وفقتتتتا لمتتتتا 

نصت علي  معايير املحاسبة 

التتتتتتتدوليتتتتتتتة في القطتتتتتتتاع العتتتتتتتام 

IPSAS. 

 :السل 

متن ختالل التتتتتتتتدقيق تبين عتتتتتتتدم 

التزام مرايز المستتتتتتؤولية الواردة 

فتتتتتتي قتتتتتتتانتتتتتتون التتتتتتمتتتتتتوازنتتتتتتتة بتتتتتتتدغتتتتتتالق 

 بأول، حيث لم تقم 
ً
الستتتتلف أوال

مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة بتصتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتة 

الستتتتتتتتتتتتتتلف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتة قبتتتتتتل من  

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتف جتتتتتتتتتتتديتتتتتتتتتتتدة لتتتتتتتتتتتألفتتتتتتتتتتتراد 

والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات، ممتتتتتتتا أدى إلى 

تضتتتتتتتتتتتخيم أررتتتتتتتتتتتدة الستتتتتتتتتتتلف غير 

بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى وجود  ،المغلقتتتة

التتتتتتتجتتتتتتتة إغتتتتتتتالق أختتتتتتتطتتتتتتتاء فتتتتتتتي متتتتتتتعتتتتتتت

 السلف.

لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

لقد تضمنت إجراءات التدقيق 

 التي قمنا  ها ما يلي:

مراجعة عينة من ستتتتتتتتتلف  -

الستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتوات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتقتتتتتتتة 

وتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتعتتتتتتهتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتاريتتتتتت  

 التدقيق.

تتبع ذمم حصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتت على  -

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتقتتتتتتتة فتتتتتتتي 

ماضتتتتتية، وتم الستتتتتنوات ال

 منحها سلف جديدة.

مراجعتتتتتتة عينتتتتتتة من قيود  -

 اغالق السلف.

 :التسويات البنكية

لتتتتتم تتتتتتقتتتتتم التتتتتعتتتتتتتديتتتتتتتد متتتتتن متتتتترايتتتتتز 

المستتتتتتتتتتتؤولية بدعداد التستتتتتتتتتتتتويات 

لددددددقددددددد تضدددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات 

 لي:يالتدقيق التي قمنا بها ما 

البنكية بشتتتتتتتتتكل شتتتتتتتتتهري ومنتظم 

 لمتطلبتتتات النظتتتام المتتتالي، 
ً
وفقتتتا

باإلضتتتتتتتتتتافة إلى التأخر في معالجة 

 وعتتتدم ،بع  العوالق التتتدفتريتتتة

 تتتتتتتتتتتتتتحتتتة المعتتتالجتتتة املحتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتة 

لتتتبتتتعتتتت  التتتعتتتوالتتتتق التتتظتتتتتتتاهتتترة فتتتتي 

التستتتتتتتتتتتتتتويتتتات البنكيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة 

بوزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة، ممتتتتا يؤثر على 

 دقة التسويات البنكية.

ألمر ا هيالقتد قمنتا بتالترييز على 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

متتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة  -

التتتتتتدفتريتتتتتتة مع األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 البنكية.

تحتديتتد العوالق التتدفتريتتة  -

وحصتتتتتتتتتتتتتتر التفتروقتتتتتتتات بين 

األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتفتتتتتتتتتعتتتتتتتتتلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة 

 والدفترية.

متتتتراجتتتتعتتتتتتتة التتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات  -

التتتبتتتنتتتكتتتيتتتتتتتة والتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات 

البنكيتتتة المعتتتدة من قبتتتل 

وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة واهلتتتتيتتتتتتتة 

التتتتمتتتتعتتتتتتتتتمتتتتتتتدة لتتتتمتتتتعتتتتتتتالتتتتجتتتتتتتة 

 العوالق.

الفحص الجوهري لعينتة  -

متن التتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات لتبع  

 مرايز المسؤولية.

حسدددددددددددابدات اإليرادات الموحدددة 

 والصفرية.

من خالل تدقيقنا الحظنا وجود 

إيتتتتتتتداعتتتتتتتات نتتقتتتتتتتديتتتتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتتتتيتتكتتتتتتتات 

وستتتتحوبات نقدية في الحستتتتتابات 

البنكيتتتتتة الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتاإليرادات 

الموحتتدة، بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أنتت  ال 

يتتتتتتتتتم تتتتتحتتتتويتتتتتتتل أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة بتتتتعتتتت  

حسابات اإليرادات الصفرية إلى 

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات اإليرادات العتتتتتتتامتتتتتتتة 

بشتتتتتتتتتتكل يومي، مما يضتتتتتتتتتتتعف من 

إجراءات الضتتتتتتتتتتتبط الداخلي على 

هي  الحستتتتتتتتتتابات ويؤثر على دقة 

اإليتتترادات التتتتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتمتتتترايتتتتز 

كون أن اهلية التي  ،المستتتتتتتتؤولية

ععتمتتدهتتا وزارة المتتاليتتة في إثبتتتات 

إيتتتترادات متتتترايتتتتز التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتؤولتتتتيتتتتتتتة 

عتتعتتتتتتتمتتتتتتتد عتتلتتتى يشتتتتتتتتتتتتتتتتوف التتتبتتتنتتتتتتت  

الخارتتتتتتتتتتتتتتة  ها، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى أن 

حصتتتلة عدم تحويل اإليرادات امل

بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل يتومتي إلتتى حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات 

اإليرادات العامة بشتتتكل يومي ال 

 يعطي تتتأييتتد
ً
حول االستتتتتتتتتتتتتتتغالل  ا

ويكبتتتتتتد الخزينتتتتتتة  ،األمثتتتتتتل للنقتتتتتتد

 العامة فوائد إضافية.

لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر 

 ألهتتتمتتيتتتتتتتتتت  لتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتتي 
ً
نتتظتترا

لددددددقددددددد تضدددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات 

 ي:بها ما يلالتدقيق التي قمنا 

الحصتتتتتول على الكشتتتتتوف  -

التتتتتتتبتتتتتتتنتتتتتتتكتتتتتتتيتتتتتتتة التتتتتتتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

بتتتتتتتتتتتاإليتتتتتتتتتتترادات التتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتة 

 والصفرية.

متتتتتتتتراجتتتتتتتتعتتتتتتتتة عتتتتتتتتيتتتتتتتتنتتتتتتتتة متتتتتتتتن  -

التتتتتتكشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوف التتتتتتبتتتتتتتنتتتتتتتكتتتتتتتيتتتتتتتة 

وفتتتتحتتتتص التتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتيتتتتالت 

 المث تة عليها.
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التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي 

 القرار.

 

 عن إعداد البيانات المالية مسؤولية وزارة المالية

إن مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة وزارة المتاليتة عن إعتداد البيتانتات المتالية 

وعرضتتتتتتتتتها بصتتتتتتتتتورة عادلة وفقا لمعايير  ،لدولة فلستتتتتتتتتطين

املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة التتتدوليتتتتة في القطتتتاع العتتتتام: إعتتتتداد التقتتتتارير 

 IPSAS Cash المالية بموجب أستتتتا  النقد املحاستتتتوي "

Basis " ، تصتتتتتتميم نظام 
ً
وعشتتتتتتمل هي  المستتتتتتؤولية أيضتتتتتتا

نهتا من إعتداد البيتانتتات المتتاليتتة ،رقتاكي داخلي فعتال
 
 ،يمك

لجوهريتتة ستتتتتتتتتتتتتتواء كتانتتت بحيتث تكون ختاليتتة من األخطتاء ا

ناشتتتتتتئة عن احتيال أو خطأ، يما عشتتتتتتمل مستتتتتتؤولي ها عن 

اختيار وإتباع ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات محاستتتتتتتتتتت ية مناستتتتتتتتتتتبة والقيام 

 بتقديرات محاس ية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول تدقيق 

 البيانات المالية

ذا إإن غايتنا تتمثل بالحصتتتتتتتتتتتتتتول على تأييد معقول فيما 

الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الختتتتتاميتتتتة كتتتتانتتتتت البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة يكتتتتل "

ختتتاليتتتة بصتتتتتتتتتتتتتتورة عتتتامتتتة من أخطتتتاء جوهريتتتة،  ،"المرفقتتتة

ستتتتواء كانت ناشتتتتتئة عن احتيال أو خطأ، وإرتتتتتدار تقرير 

يحتوي على الرأي حول البيتتتانتتتات المتتاليتتتة المتتتدققتتتة، إن 

التتتتتأييتتتتد المعقول هو مستتتتتتتتتتتتتتتوى عتتتتال من التتتتتأييتتتتد، وال 

التي تمتتتتتت وفقتتتتتا للمعتتتتتايير يضتتتتتتتتتتتتتتمن أن عمليتتتتتة التتتتتتدقيق 

 التتتتدوليتتتتتة لألجهزة العليتتتتتا للرقتتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة واملحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة

(ISSAI)،  ستتتتتتوف تكشتتتتتتف دائما أي خطأ جوهري في حال

وجود ، وقتتد تنشتتتتتتتتتتتتتتأ األخطتتاء عن االحتيتتال أو عن خطتتأ، 

وععتبر جوهرية بشتكل فردي أو مجتمع فيما إذا كان من 

دمين تخالمتوقع تأثيرها على القرارات المتخية من المس

 بناء على هي  القوائم المالية.

وفيمتتتتا يتعلق بتتتتالتقتتتتتارير التي تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرهتتتتتا وزارة المتتتتتاليتتتتتة، 

باستتتتتنناء ما تم تدقيق  من قبلنا، فدن  ليس لدينا تأييد 

 إذا كانت خالية من أي خطأ جوهري.فيما 

ويجزء من عمليتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق وفقتتتتتتتا للمعتتتتتتتايير التتتتتتتدوليتتتتتتتة 

(، فدننا ISSAIواملحاستتتتتتتبة )لألجهزة العليا للرقابة المالية 

نمار  الحكم الم ي ونستتتتتتتتتخدم الشتتتتتتتت  الم ي في جميع 

 نواحي التدقيق، باإلضافة إلى ما يلي:

تحتديتد وتقييم مختتاطر األخطتاء الجوهريتتة على البيتانتتات  -

المتتتتتتاليتتتتتتة، ستتتتتتتتتتتتتتواء نتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتئتتتتتتة عن احتيتتتتتتال أو عن خطتتتتتتأ، 

والتصتتتتتتتتتتتميم والقيام بدجراءات التدقيق بما ينستتتتتتتتتتتجم مع 

والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  تل  املخاطر

 لرأينتا. إن مختاطر عدم ايتشتتتتتتتتتتتتتتاف خطأ 
ً
توفر أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتا

جوهري نتتتتتاتجتتتتتة عن االحتيتتتتتال تفوق تلتتتتت  النتتتتتاتجتتتتتة عن 

التختطتتتتتتتأ، حيتتتتتتتث يشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل االحتيتتتتتتتال: التواطؤ، التزوير، 

سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة و الحيف المتعمد، 

 الداخلي.

داختتلتتي ذات الصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتة االطتتالع عتتلتتى نتتظتتتتتتتام التترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتتتتت -

من أجل تصتتتتتتتتتتتتميم إجراءات تدقيق مناستتتتتتتتتتتتتبة  ،بالتدقيق

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب الظروف، ولكن ليس بغرض إبتتتتتتداء رأي حول 

 فعالية الرقابة الداخلية.

تقييم مالئمة الستتتياستتتات املحاستتت ية المتبعة ومعقولية  -

التقديرات املحاستتتتتتتت ية واإليضتتتتتتتتاحات المتعلقة والمعدة 

 من قبل وزارة المالية.

الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتل للبيتتتتتتانتتتتتتات المتتتتتتاليتتتتتتة وهيكلهتتتتتتا تقييم العرض  -

والقوائم المتضتتتتتتتتتتتتتتمنتتتة فيهتتتا، بمتتتا في ذلتتت  اإليضتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتات، 

تتتتتتانتتتتتتتت التقتوائتم التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة تتظتهتر التعتمتلتتيتتتتتتتات  وفتيتمتتتتتتتا إذا كت

 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتوارتتتتتتتتتتتتل فيما يخص األمور األخرى، بما في ذل  

تتتتتتدقيق، متتتتتدى إجراءات التتتتتتدقيق املخططتتتتتة وتوقيتتتتتت ال

ونتائج التدقيق الهامة، باإلضافة إلى أي تقصير جوهري 

في الرقتتابتتة التتداخليتتة التي تم التعرف عليهتتا وايتشتتتتتتتتتتتتتتتافهتتا 

 خالل عملية التدقيق.

بناء على األمور التي تم إيصتتتتتتتتالها لألطراف ذات العالقة، 

تم تحتتتتتتتديتتتتتتتد األمور األيثر أهميتتتتتتتة في تتتتتتتتدقيق البيتتتتتتتانتتتتتتتات 

م، 0211-0211ة للعامين الحستتتتتابات الختاميالمالية في 

والتي ععتبر أمور تدقيق هامة. وقمنا بورف هي  األمور 

في تقريرنا ما لم يتم استتتتتتتتتبعاد اإلفصتتتتتتتتا  عن هي  األمور 

 
ً
 ، قتد البموجتب القوانين واألنظمتة، في ظروف نتادرة جتدا

نقوم بتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  عنهتا في تقريرنا في حال كان اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا  



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  55  

 

لمنفعتتتتة العتتتتامتتتتة عنهتتتتا يؤدي إلى عواقتتتتب ستتتتتتتتتتتتتتلبيتتتتة تفوق ا

 لإلفصا  عن هي  األمور.

نتائ  التدقيق حول امتثال مراكز المسدؤولية الواردة 

فددي قددددددانددون الددمددوازنددددددة الددعددددددامددددددة لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة 

ليمات الخاصددددددددة باإلدارة والتشددددددددريعات واللوائ  والتع

 المالية

ويجزء من عمليتتتة التتتتدقيق المتتتالي التي قمنتتتا  هتتتا، فتتتدننتتتا 

على متتدى امتثتتال وزارة المتتاليتتة نشتتتتتتتتتتتتتتير إلى تتتأييتد محتتدود 

ومرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة الواردة في قتتتانون الموازنتتتة العتتتامتتتة 

للقوانين واألنظمتتتتة والتشتتتتتتتتتتتتتتريعتتتتات واللوائ  والتعليمتتتتتات 

الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتتاإلدارة المتتاليتتة التي تحكم عملهتتا، ومنهتتا على 

 س يل المثال ال الحصر:

م 1118( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1نظيم الموازنتتتتتتتة رقم )قتتتتتتتانتون ت -

 وععديالت .

بشتتتتتتتتأن الموازنة  0211( لستتتتتتتتنة 1قرار بقانون رقم )  -

 م.0211العامة للسنة المالية 

بشتتأن الموازنة  م0211( لستتنة 1قرار بقانون رقم )  -

 م.0211العامة لسنة 

 م.0221( لسنة 01الدين العام رقم ) قانون  -

م 0221( لستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 11قتتترار متتتتجتتتتلتتتتس التتتتوزراء رقتتتتم ) -

بتتتتالنظتتتتام المتتتتالي للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتتامتتتتة 

 وععديالت .

بشتتتتتتتأن الشتتتتتتتراء  م0211( لستتتتتتتنة 8قرار بقانون رقم ) -

 العام ونظام .

لستتتتنة  (1قانون دمم ومراقبة المعادن الثمينة رقم) -

 .م1118

 م1118( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 1قتتتانون الختتتدمتتتة المتتتدنيتتتتة رقم )  -

 وععديالت  واللوائ  التنفييية الخارة ب .

وععتتتتتتديالتتتتتتت   م0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 8قرار بقتتتتتتانون رقم ) -

 دخل والتعليمات المتعلقة ب .بشأن ضريبة ال

بشتتتتتتتتتأن  م0221لستتتتتتتتتنة  18المرستتتتتتتتتوم الرئا تتتتتتتتتاي رقم  -

إعتفتتتتتتتاء التمتواطتنتيتن فتي املتحتتتتتتتافظتتتتتتتات الجنوبيتتتتتتتة من 

 الرسوم.

بشتتتتتتأن  م0211( لستتتتتتنة 00المرستتتتتتوم الرئا تتتتتتاي رقم ) -

إلغتتتتتتاء التشتتتتتتتتتتتتتتريعتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتة بتتتتتتتاإلعفتتتتتتاء من دفع 

الضتتتتتتتتتتتتتترائتتتتب والرستتتتتتتتتتتتتتوم والختتتتدمتتتتات في املحتتتتافظتتتتات 

 الجنوبية.

( 11تجتتتتات املحليتتتة رقم )الرستتتتتتتتتتتتتتوم على المنقتتتانون  -

 م.1181لسنة 

 م.1111( لسنة 10قانون الشركات رقم ) -

 م0212( لستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 11قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )  -

بخصتتتو  الالئحة التنفييية بشتتتأن بدل مصتتتاريف 

مهمات العمل الرستتتتتتتتتتتتمية والدورات الخارجية لقوى 

 األمن الفلسطينية.

شتتأن تقستتيط ب م0210( لستتنة 11التعليمات رقم )  -

 الضريبة.

 أي قوانين وعشريعات، وععليمات آخري ذات رلة. -

باستتتتتتتتتنناء ما لم يتم تدقيق  من قبلنا، إن نتائج تدقيقنا 

للتتتتتتتتدقيق حول ( ISSAI-4000) ععتمتتتتتتتد على معيتتتتتتتار رقم

امتثتتتال مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة الواردة في الموازنتتتتة العتتتتامتتتتة 

 للقوانين واألنظمة السارية.

 ،نتتتتاقمحتتتتدود من خالل تتتتتدقي لقتتتتد حصتتتتتتتتتتتتتتلنتتتتا على تتتتتأييتتتتد

، واإلجراءات 
ً
للبيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة يمتتتتا ورتتتتتتتتتتتتتتفتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتا

فتتدنتت  ليس لتتدينتتا حكم على متتدى  ،الرقتتابيتتة المتعلقتتة  هتتا

االمتثتتال المتعلق بتتت ، ونتتتتائج التتتتدقيق بشتتتتتتتتتتتتتتتأن االمتثتتتال 

 على النحو التالي:

التحفظدددددات على مدددددد  االمتثدددددال للقوانين واألنظمدددددة 

 والتشريعات

المكتتتافتتت ت المررتتتتتتتتتتتتتتود في قتتتانون تجتتتاوز مخصتتتتتتتتتتتتتتص  .1

، من خالل م0211-0211الموازنتتة العتتامتتة للعتتامين 

رتتتتتتتتتتتتتترف مكتتتافتتت ت لموظفين مريز مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة وزارة 

المتتتتتتتاليتتتتتتتة، حيتتتتتتتث تم تحميتتتتتتتل قيمتتتتتتتة رتتتتتتتتتتتتتترف هتتتتتتتي  

المكتتتتتافتتتتت ت على بنتتتتتتد موازنتتتتتتة الرواتتتتتتتب واألجور رقم 

(، إضافة إلى وجود حساب مكاف ت الموظفين 011)

( 011زنتتتتتتتة رقتتتتتم )( تتتتتتتتابتتتتتع لتتتتتبتتتتتنتتتتتتتد متتتتتوا011101رقتتتتم )

الرواتتتتب واألجور، حيتتتث يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتالفتتتة للقتتتانون 

نتيجة ربط الحستتتتتتتتتتتتتتاب الميكور أعال  في بند موازنة 
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 ألحكتتتتام  ،(011الرواتتتتتب واألجور رقم )
ً
وذلتتتت  خالفتتتتا

 د( من قتتتانون الختتتدمتتتة المتتتدنيتتتة 1 11المتتادة رقم )

( 1والمعدل بالقانون رقم ) م1118( لستتتتتتتتتتتتتتنة 1رقم )

تبر المكتتتتافتتتت ت جزء من التي ال عع م،0221لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 

راتتتتتتب الموظف، وقتتتتتد حتتتتتددت راتتتتتتب الموظف على 

 النحو التالي:

عالوة -ب ،الراتتتتب األستتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي مع عالوة التتتدرجتتتة-أ

-د ،عالوة اجتماعية للزوج واألوالد-ج ،ختصتتتا اال 

-ه ،ال من مكان الستتتتتتتتتتتكن إلى مكان العملبدل انتق

 عتتالوة-ز ،عتتالوة نتتتتتتتدرة-و ،عتتالوة غتتالء التتمتتعتتيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 عالوة طبيعة عمل.- ، مخاطرة

وإيرادات رتتتفرية بنكية تم يشتتتفها  وجود حستتتابات .0

، دون قيام وزارة المالية باتخاذ م0211خالل العام 

اإلجراءات الالزمتتتتتة بمعتتتتتالجتتتتتة الموضتتتتتتتتتتتتتتوع حستتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 ألحكام المادة رقم )
ً
( من 11األرتتتتتتتتتتتتول، وذل  خالفا

، م0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 01قتتتتتتتانتون التتتتتتتدين العتتتتتتتام رقم )

متتتن التتنتتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتتي ( 112وأحتتكتتتتتتتام التتتمتتتتتتتادة رقتتم )

 م0221للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتتامتتتتة لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 

وععتتتديالتتتت ، والتي تنص " على أنتتت  ال يجوز للتتتدوائر 

االقتراض أو السحب على المكشوف، يما ال يجوز 

لهتتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام أي قرض لغير الغتتتتتتتايتتتتتتتات التي تم 

إال بموافقتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتبقتتتتتتتة من  ،االقتراض من أجلهتتتتتتتا

 .زير"على تنسيب الو  مجلس الوزراء بناءً 

باحتستتتتتتتتتتاب المبلم المستتتتتتتتتتتتحق ة لم تقم وزارة المالي .1

( عن قيمة %12لصالف البلديات والهيئات املحلية )

الغرامتتات واملختتالفتتات بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتالف للمتتادة رقم 

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن  م،1111( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1( من قتتتتانون رقم )01)

الهيئتات املحليتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة بخصتتتتتتتتتتتتتتو  أمانات 

" النقتتتتتل على الطرق، حيتتتتتث نص القتتتتتتانون على أن 

يخصتتتتتتتتتتتتتتص للهيئتتات املحليتتة خمستتتتتتتتتتتتتتون بتتالمتتائتتة من 

الرستتتتتتتتوم والغرامات التي عستتتتتتتتتوفي بمقت تتتتتتتتا  قانون 

النقتتتتل على الطرق في نطتتتتاق حتتتتدود الهيئتتتتة املحليتتتتة 

وتتكون من رخص اقتنتتتتاء المريبتتتتات ومن غرامتتتتات 

 املخالفات وغيرها".

( 1( من قرار بقانون رقم )1مختالفتة أحكتام المادة ) .1

نتتة العتتامتتة للستتتتتتتتتتتتتتنتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتأن المواز  م،0211لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  عتتدم جواز االقتراض  م،0211المتاليتتة 

من هيئتتتتتة التقتتتتتاعتتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة، حيتتتتتث لم يتم 

اإلفصتتتتتتتتتتتتا  عن ذمة هيئة التقاعد الفلستتتتتتتتتتتتطينية في 

، ومن م0211- 0211الحستتتتتتتتتتتتتتابتات الختتاميتة لعامي 

خالل االطالع على البيتتانتتات المتتاليتتة لهيئتتة التقتتاعتتد 

قة ية مستتتتتتحالفلستتتتتطينية تبين وجود ررتتتتتيد مديون

 .على وزارة المالية لصالف هيئة التقاعد

عتدم مباشتتتتتتتتتتتتتترة اللجنة الوزارية العليا برئاستتتتتتتتتتتتتتة وزير  .1

وعضتتتتتتتتتتتتتتويتة كل من محافظ ستتتتتتتتتتتتتتلطة النقد  ،المتاليتة

ومتتتتتتتديتر عتتتتتتتام هتيئتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتوق رأ  المتتتتتتتال لمهتتتتتتتامهتتتتتتتا 

 لقانون الدين العام 
ً
والصتتتالحيات الخارتتتة  ها وفقا

 أل م0211-0211لفترة التتتدقيق 
ً
حكتتام ، وذلتت  خالفتتا

( 01( من قتتتتتانون التتتتدين العتتتتام رقم )0المتتتتادة رقم )

 أنتت  تم إرتتتتتتتتتتتتتتدار قرار مجلس م0221لستتتتتتتتتتتتتتنتة 
ً
، علمتا

بشتتتتتتتتتتتتتتأن المبتتاشتتتتتتتتتتتتتترة في  م0218 10 11وزراء بتتتاري  

 عقد اجتماعات الجنة الوزارية العليا للدين العام.

عتتتدم التزام هيتتتتاكتتتل الحكومتتتتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة  .1

ان، قوق اإلنستتتتتاملختلفة مثل )الهيئة المستتتتتتقلة لح

املجلس التشتتتتتتتتتتتتتتريعي، لجنتتتتة االنتختتتتابتتتتات المريزيتتتتة، 

 ،هيئة مكافحة الفستتتتاد، وغيرها من المؤستتتتستتتتات(و 

بجميع  ،دائرة التتتتدين العتتتتتام  بتزويتتتتد وزارة المتتتتاليتتتتة

البيانات الالزمة بشتتتتتتتتأن الدين العام بشتتتتتتتتكل دوري، 

بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى عتتتدم وجود بيتتتانتتتات متتتاليتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتة 

لتزامتتتتتات المترايمتتتتتتة ودقيقتتتتتة عن التتتتتتدين العتتتتتام واال

 ألحكتتتتام 
ً
المترتبتتتتة خالل فترة محتتتتددة، وذلتتتت  خالفتتتتا

( 01التتتتدين العتتتتام رقم ) ( من قتتتتتانون 1المتتتتادة رقم )

 م.0221لسنة 

عدم إرتتتدار الئحة بخصتتتو  تنظيم عملية ستتتداد  .1

التدين العتام، وييل  عدم إرتتتتتتتتتتتتتتدار الئحة تنفييية 

وعشتتتتريعات لقانون الدين العام رتتتتادرة عن مجلس 

ث ال يوجتتد ععليمتتات وقرارات رتتتتتتتتتتتتتتتادرة حيتت الوزراء،

من وزير المتتتتتاليتتتتتة ومحتتتتتافظ ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتة النقتتتتتد لنفتتتتتاذ 

 
ً
أحكتتتتام الالئحتتتتة التنفيتتتتييتتتتة للقتتتتانون، وذلتتتت  خالفتتتتا
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( من قانون الدين 12( والمادة رقم )01للمادة رقم )

 م.0221( لسنة 01العام رقم )

عتتتدم قيتتتام وزارة المتتتاليتتتة بتتتاتختتتاذ اإلجراءات الالزمتتتة  .8

الوزارة حول شروط أي اقتراض بشتأن نشر قرارات 

وذل   أو ضتتتتتتتتتمان المعامالت في الجريدة الرستتتتتتتتتمية،

 ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )
ً
( من قتتتتتانون التتتتتدين 11خالفتتتتتا

 .م0221( لسنة 01العام رقم )

عتتتتدم التزام وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتأحكتتتتام قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء  .1

وععتتتتتديالتتتتتت  ونظتتتتتام  م0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 8العتتتتتام رقم )

وععديالت  على  م0211( لستتنة 1الشتتراء العام رقم )

الختتتتتتدمتتتتتتات من القطتتتتتتاع المصتتتتتتتتتتتتتترفي، حيتتتتتتث ال يتم 

 للقانون 
ً
تنظيم استتتتتتتتتتدراج عروض أو عطاءات وفقا

والتي من  ،عنتتتد الحصتتتتتتتتتتتتتتول على الختتتدمتتتات البنكيتتتة

أهتتمتتتهتتتتتتتا )التتتقتتتروض والتتتتستتتتتتتتتتتتتتتهتتتيتتتالت التتتبتتتنتتتكتتتيتتتتتتتة وربتتتط 

الودا ع( حيث يضتتتتتتتتتمن االلتزام بالقانون الحصتتتتتتتتتول 

متتتات على أفضتتتتتتتتتتتتتتتل األستتتتتتتتتتتتتتعتتتار وأقتتتل التكتتتاليف للختتتد

البنكيتتتة، ويضتتتتتتتتتتتتتتمن ذلتتت  تطبيق مبتتتدأ المنتتتافستتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والشفافية في إدارة المال العام.

عدم قيام وزارة المالية بتستتتتتتديد المبلم المستتتتتتتتحق  .12

عتتتام الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة خالل لصتتتتتتتتتتتتتتتالف ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة النقتتتد 

 م0211
ً
( من قتتتانون 11ألحكتتتام المتتتادة رقم) ، خالفتتتا

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتة النقتتتتتتد  م1111( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 0رقم )

( من قرار 1( من المتتتادة )1)الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة، وللبنتتتد 

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن  م،0211-0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 1بقتتتتتتانون رقم )

 م.0211-0211العامة للسنة المالية  الموازنة

عتتتدم قيتتتام وزارة المتتتاليتتتة بتتتالحصتتتتتتتتتتتتتتول على موافقتتتة  .11

مجلس الوزراء واعتماد المستتتتتتتتشتتتتتتتتار القانوني لد ها 

عتلتى اتتفتتتتتتتاقتيتتتتتتتات بتعت  القروض قبتتتتتتتل إبرامهتتتتتتتا مع 

( من قتتانون 11م )البنوز، حيتتث نصتتتتتتتتتتتتتتتت المتتادة رق

على أن  " يعد  م،0221( لسنة 01الدين العام رقم )

 من مجلس الوزراء باالقتراض لصتتالف 
ً
الوزير مخوال

 ألحكام هيا القانون، على أن يعرض 
ً
الحكومتة وفقتا

عتتتلتتتى متتتجتتتلتتتس التتتوزراء كتتتتتتتل حتتتتتتتالتتتتتتتة اقتتتتتتتراض وأختتتتتتتي 

 موافقت  عليها".

عدم ايتمال جميع التواقيع على بع  التستتتتتتتتتتويات  .10

ة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة ببع  أذونتتتتات التتتتدفع، وعتتتتدم البنكيتتتت

 
ً
اعتمتتتتادهتتتتا من قبتتتتل المراقتتتتب المتتتتالي، وذلتتتت  خالفتتتتا

( من 0( والبنتتتتتتتد )112( من المتتتتتتتادة رقم )1للبنتتتتتتتد )

( متتتتن التتتنتتتظتتتتتتتام التتتتمتتتتتتتالتتتي لتتتلتتتتوزارات 81التتتمتتتتتتتادة رقتتتم )

 وععديالت . م0221والمؤسسات العامة لسنة 

-0211مختتتتالفتتتتة قتتتتانون الموازنتتتتة العتتتتتامتتتتة للعتتتتامين  .11

 على النحو التالي:وذل   م،0211

  تجاوز مخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتات بنود الموازنة المعتمدة

للصتتتتتتتتتتتتتترف لبع  مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة في العتتام 

 للفقرة رقم )م0211
ً
( المتتتتادة 0، وذلتتتت  خالفتتتتا

( من النظام المالي للوزارات والمؤستتتتستتتتات 11)

وععتتتتتديالتتتتتت ، وخالفتتتتتا  م0221العتتتتتامتتتتتة لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 

وازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة ( من قتتتتتتانون الم1للمتتتتتتادة رقم )

بشتتأن الموازنة العامة م، 0211المالية الستتنة 

 للمتتتادة )م0211لعتتتام 
ً
( من قتتتانون 11، وخالفتتتا

م، وذل  1118( لستتتتتتتنة 1تنظيم الموازنة رقم )

 يما يلي:

  تجتتتتتتتاوز مخصتتتتتتتتتتتتتتص بنتتتتتتتد النفقتتتتتتتات التحويليتتتتتتتة

 م.0211الموازنة للعام بشكل مخالف لقانون 

 ( 011تتتتجتتتتتتتاوز متتتخصتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتنتتتتتتتد متتتوازنتتتتتتتة رقتتتم )

امتتتج فتتتي متتترايتتتز التتترواتتتتتتتتب واألجتتتور لتتتبتتتعتتت  التتتبتتتر 

 م.0211-0211سؤولية مختلفة للعامين م

 ( المستتتتتتتاهمات 010تجاوز مخصتتتتتتتص بند رقم )

االجتماعية لبع  البرامج في مرايز مستتتتتؤولية 

 م.0211-0211مختلفة للعامين 

  تتتتتجتتتتتتتاوز متتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتتنتتتتتتتد متتتتوازنتتتتتتتة التتتتنتتتتفتتتتقتتتتتتتات

التتشتتتتتتتتتتتتتتغتيتلتيتتتتتتتة لتمتريز مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة )محتتتتتتتافظتتتتتتتة 

قتلتقيليتتتتتتتة(، ومخصتتتتتتتتتتتتتتص بنتتتتتتتد موازنتتتتتتتة نفقتتتتتتتات 

الرأسمالية لمريز مسؤولية )دائرة المتأخرات 

 شؤون المفاوضات(.

 م0211مختتتتتتالفتتتتتتة قتتتتتتانون الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة للعتتتتتتام  .11

( والمادة رقم 10ختارتتتتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق بتالمتادة رقم )

(، التي تنظم عمتتتل المنتتتاقالت بين بنود النفقتتتات 1)

 المدرجة في قانون الموازنة العام بشأن ما يلي:
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 ات إرفتتتتتتتاق طلتتتتتتتب دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة احتيتتتتتتتاجتتتتتتت لتيتم يتتتم

 ،كلفتتتتتتة التقتتتتتتديريتتتتتتة من قبتتتتتتل دائرة اللوازمالتو 

بتالتنستتتتتتتتتتتتتتيق مع دائرة الموازنتة العتامتة في بع  

 المناقالت.

  ال يوجتتتتد تنستتتتتتتتتتتتتتيتتتتب مرفق من قبتتتتل متتتتدير عتتتتام

ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتن متتتعتتتززات  ،التتمتتتوازنتتتتتتتة لتتوزيتتتر التتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة

 المناقلة لبع  المناقالت.

  ال يوجد مراستتتتتتتلة من مريز المستتتتتتتؤولية لدائرة

ضتتتتتتتتتتتتتتمن  ،اقلتتتتتتةالموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة لطلتتتتتتب المنتتتتتت

 معززات المناقلة لبع  المناقالت.

  ال يوجتتتتد طلتتتتب إلى وزير المتتتتاليتتتتة من المفوض

باإلنفاق في مريز المستتتتتتتتتتتتؤولية المستتتتتتتتتتتتتفيد من 

 النفقات العامة في بع  المناقالت.

  ال يتتوجتتتتتتتد طتتلتتتتتتتب متتن التتوزيتتر املتتختتتتتص لتتعتتمتتتتتتتل

يما ال يوجد توقيع وزير المالية على  ،المناقلة

 ن  الألة ستواء األرتلية أو المسودة يما المناق

يوجتتد مراستتتتتتتتتتتتتتلتتتة من دائرة الموازنتتة العتتتامتتة إلى 

لطلب دراسة احتياجات  ،دائرة اللوازم العامة

 وتكلفة تقديرية في بع  المناقالت.

  ال يوجتتد قرار من مجلس الوزراء يمتتا ال يوجتتد

دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة وتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة من وزير المتتتتتاليتتتتتة ملجلس 

 الوزراء في بع  المناقالت.

  
ً
لقتتتانون الموازنتتتة العتتتامتتتة  منتتاقالت تمتتتت خالفتتتا

، حيتتتتتتتث تم إجراء منتتتتتتتاقلتتتتتتتة من م0211للعتتتتتتتام 

مرايز مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة )اإلدارة المتتتاليتتتتة المريزيتتتتة، 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتطتتتتتتتة التتتتتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة والتتتتتتمتتتتتتوارد التتتتتتطتتتتتتبتتتتتتيتتتتتتعتتتتتتيتتتتتتتة 

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة( إلى مرايز مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتة أخرى، 

 لتتتلتتتمتتتتتتتادة رقتتتم )
ً
قتتتتتتتانتتتون ( متتتن 10وذلتتتتتتت  ختتتالف

 م.0211الموازنة العامة لسنة 

م دائرة ضتتتتتتتتتتتتتتريبة الدخل بدخضتتتتتتتتتتتتتتاع الفروع عتدم قيا .11

العتاملتة في املحتافظتات الجنوبية لبع  الشتتتتتتتتتتتتتتركات 

والتي تمتل  فروع في املحافظات الشمالية  ،العاملة

لقتانون ضتتتتتتتتتتتتتتريبتة التدختل، حيتث لم يتم استتتتتتتتتتتتتتتقطتاع 

 ضريبة الدخل منها.

عدم تفعيل دور المراقب المالي في مراقبة حسابات  .11

 ،عامالتها الماليةالوزارات والمؤستتتتتتتستتتتتتتات العامة وم

والتحقق من أنهتتتا تقوم بمراعتتتاة أحكتتتام القتتتانون في 

 ،اإليراداتأعمالها المالية واملحاستتتت ية فيما يخص 

 
ً
( 1.أ( لقتتتتتتانون رقم )11للمتتتتتتادة رقم ) وذلتتتتتت  خالفتتتتتتا

والتي نصتتتتتتتتتتتتتتت  م1118بشتتتتتتتتتتتتتتأن تنظيم الموازنتتة لعتام 

على " يعتبر الوزير هو المستتتتتتتتتتتتتتؤول األول عن رقتتتابتتتة 

والمؤستتتتتتتتستتتتتتتتات العامة ومعامالتها  حستتتتتتتتابات الوزارة

المالية، والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام هيا 

القتتتتانون في أعمتتتتالهتتتتا المتتتتاليتتتتة واملحتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتة ويعتبر 

الوزير املختص أو مستتتتتتتتتتتتتتؤول المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة العتتتامتتتة 

مستتتتتتتتؤوال عن تنفيي أحكام هيا القانون فيما يتعلق 

 بوزارت  أو مؤسست ".

 رد الجهة على التقرير

على التقرير من وزارة المالية ومرايز المسؤولية تم الرد 

األخرى على المالحظتتتات الواردة فيتتت ، حيتتتث تن تتتت هتتتتي  

الجهات معظم تورتتتتتتتتيات الديوان بخصتتتتتتتتورتتتتتتتتها. يما تم 

هتتي  الجهتتات لمتتتا  ععتتديتتل بع  المالحظتتات بعتتد تقتتديم

 يث ت عدم دق ها.
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اإلدارة ثدددددددانددددددديدددددددا

العددامددة للرقددابددة 

قدددددددددطددددددددداع عدددددددددلدددددددددى 

 االقتصاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل هيئة مكافحة الفساد.تقرير حول أعما 

  برنامج تحستتتتتتتين الحكم املحلي  تقرير حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول

( للستتتتتتتتتتتتنتتتة المتتتاليتتتتة LGSIPوالختتتدمتتتات املحليتتتة )

 م.0211

  تتقتريتر حتول أعتمتتتتتتال التهتيتئتتتتتتة التعتتتتتتامتتتتتتة لتلبترول

 م.0211-0218لألعوام 

  تقرير حول برنتتتتتتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتدة العمتتتتتتال

 وزارة العمل.المتضررين في حالة الطوارئ  

 .تقرير حول مشروع ترميم ينيسة المهد 

  تتتتقتتتريتتتر حتتتول أعتتتمتتتتتتال متتتتتتديتتتريتتتتتتة دمتتتم ومتتتراقتتتبتتتتتتة

 المعادن الثمينة  وزارة االقتصاد الوط ي.
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 االقتصاداإلدارة العامة للرقابة على 

تقوم اإلدارة العتتتتامتتتتة للرقتتتتابتتتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاد بتتتتأعمتتتتال 

الرقابة على القطاع االقتصتتتتتتادي، حيث عشتتتتتتمل الجهات 

الخاضعة لإلدارة كل من: وزارة المالية يمريز مسؤولية، 

وزارة االقتصتاد الوط ي، رتندوق االستتثمار الفلستتطي ي 

لشتتتتتتتتتتتتتتركتات التتتابعتتة لت ، ستتتتتتتتتتتتتتلطتة النقتتد، ستتتتتتتتتتتتتتوق األوراق وا

 المالية، وهيئة مكافحة الفساد.

 هيمة مااةحة الفساد .0

 على 
ً
 رقابيا

ً
أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصتتتتا

هيئة مكافحة الفستتتتتتتتتاد الفلستتتتتتتتتطينية، عن الفترة أعمال 

م، وقتتتتتتد 0211 21 11وحت  تتتتتتتاري   م0212 21 21من 

شتتتتتتتتتتتتتتمتتل التتتدقيق المواضتتتتتتتتتتتتتتيع التتتاليتتتة: البيتتانتتتات المتتتاليتتتة 

للهيئتتتتتتة، امتثتتتتتتال الهيئتتتتتتة للقوانين واألنظمتتتتتتة واإلجراءات 

، التتتتتتتنتتتظتتتيتتتمتتتيتتتتتتتة األختتترى، التتتلتتتوازم التتتعتتتتتتتامتتتتتتتة، التتتتتتتعتتتيتتتيتتتنتتتتتتتات

والتتدورات التتتدري يتتة  الترقيتتات، ومهتتام العمتتل الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة

الختتتتتتارجيتتتتتتة، وقتتتتتتد خلص التتتتتتديوان إلى أهم المالحظتتتتتتات 

 الجوهرية التالية:

 الفائق في الموازنة السنوية

الهيئتتتتة بتتتتدرجتتتتاع الفتتتتائ  النقتتتتدي من موازنتتتتاتهتتتتا  لم تقم

والتتيي يزيتتد قيمتتت   ،(م0218-0212الستتتتتتتتتتتتتتنويتتة لألعوام )

ل لحستتتتتتتتتتتتتتتاب الخزينتتتة العتتتامتتتة، قتتت( مليون شتتتتتتتتتتتتتتي11.1عن )

 
ً
قانون الموازنة العامة رقم  من)11(ألحكتام المادة خالفتا

م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن تنظيم الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة 1118لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة  (7)

 والشؤون المالية.

 إعداد الموازنة العامة والمصادقة عل ها

 ألستتتتتتتتتتتتتتس الهيئتتة بتتدعتتد لم تقم
ً
اد موازن هتتا الستتتتتتتتتتتتتتنويتتة وفقتتا

ا في الوزارات والمؤستتتتستتتتات عداد الموازنات المعمول  هإ

الهيئة بدعداد الدراسات الالزمة  ن  لم تقمأ يما، العامة

لتتتنتفتيتتتتتتتي التمتوازنتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتقتتتتتتتة ومعرفتتتتتتتة االنحرافتتتتتتتات 

 ومعالج ها في الموازنات المستقبلية.

 التويع في االيتق ل المالي واإلداري 

 
ً
 التوستتتتتتتتتتتتتتع في مفهوم االستتتتتتتتتتتتتتتقالل المتتتتالي واإلداري خالفتتتتتا

 إلرادة المشرع فيما يلي من بنود: 

  الدستتتتتتتتوري بشتتتتتتتتأن التنافس في عدم االلتزام بالنص

عالن الخاراي عن إشتتتتتتتتغال الوظائف عبر االلتزام باإل 

كافة الوظائف الشتتتتتتتتتتتتتاغرة لد ها، باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى عدم 

 اعتماد أنظمة وععليمات بشأن التعيينات، 

  استتتتعارة موظفين من المؤستتتستتتات العامة )الوزارات

والتتتتتتتدوائتر التحتكتومتيتتتتتتتة( لتلتعتمتتتتتتتل فتي هتيتئتتتتتتتة متكتتتتتتتافحتتتتتتتة 

اإلعارة باعتبار أن  لمفهومتوستتتتع بالجاءت  ،الفستتتاد

كلتا المؤسستين )الجهة الُمعيرة والجهة المستعيرة( 

 تندرج موازن هما ضمن الموازنة العامة للدولة.

 خ ،قدمية لموظفيهاسنوات الخبرة واأل احتساب 
ً
الفا

( من نظام موظفي 10( ورقم )02ألحكام المواد رقم )

 هيئة مكافحة الفساد.

 الوانية لمااةحة الفسادااليتراتيجية 

الهيئتة بتدعتداد االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجية الوطنية لمكافحة لم تقم 

 لصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات 0218-0211الفستتتتتتتتتتتتتتتتتتاد لألعوام )
ً
(، خالفتتتتتا

 ألحكتتام المتتادة رقم ) ،الهيئتتة
ً
( من قتتانون مكتتافحتتة 8وفقتتا

م وععديالت ، وذل  على 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنة 1الفستتتتتتتتتتتتتتاد رقم )

ون يالرغم من قيتتتام الهيئتتتة بتخصتتتتتتتتتتتتتتيص مبلم بقيمتتتة مل

 في موازنات األعوام )
ً
( تحت م0218-0211دوالر ستتتتتتتتتتتتتتنويتا

 بند االستراتيجية الوطنية.

 رد الجهة على التقرير

ات ، وتم تقتتديم مبرر الهيئتتةقبتتل تم الرد على التقرير من 

د على المالحظات الواردة.
 
 من قبلهم إال أن الديوان أي

ام لألعو  حول أعمال الهيمة العامة للبترولتقرير  .3

 م0218-0217

 على 
ً
 رقابيا

ً
أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصتتتتا

-0218أعمتتتتتتتال الهيئتتتتتتتة العتتتتتتتامتتتتتتتة للبترول، عن العتتتتتتتامين 

، وقتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل التتتتتتتتدقيق المواضتتتتتتتتتتتتتتيع التتتتتتتتاليتتتتتتتة: م0211

المديونية )التزامات( على الهيئة لصالف الغير، مشتريات 

ومبيعتتتتتات الهيئتتتتتة من املحروقتتتتتات والغتتتتتاز والمشتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتات 

األخترى، الستتتتتتتتتتتتتتقتوف االئتمتتتتتتتانيتتتتتتتة الممنوحتتتتتتتة التبتتترولتيتتتتتتتة 

ملحطات املحروقات من قبل الهيئة، أررتتتتتتدة وحستتتتتتتابات 

التتيمم )المتتتدينتتة والتتتدائنتتة( وأررتتتتتتتتتتتتتتتدة املخزون التتتدفتري 

والتستتتتتتتتتتتتتتويتات البنكيتة، المكو  النتاتجتة عن مشتتتتتتتتتتتتتتتريات 
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املحروقتتتتتات والغتتتتتاز، وإجراءات الهيئتتتتتة في من  تراخيص 

 محطات املحروقات.

 االتفاقيات

من خالل مراجعتتتة االتفتتتاقيتتتات الموقعتتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتات 

( في نهاية ب.اوشتتتتتتتتتتتتتترية  ب.الموردة للمحروقتات )شتتتتتتتتتتتتتترية 

ات باملحروقلتزويتد الهيئتة العتامة للبترول  م0218العتام 

ن االتفتتاقيتتات المتتيكورة ستتتتتتتتتتتتتتاريتتة دوالغتاز لمتتدة عتتامين، فتت

، وعليتتتتتت  يؤيتتتتتتد التتتتتتديوان على م0202حت  نهتتتتتتايتتتتتتة العتتتتتتام 

بالتخطيط لشراء املحروقات واتخاذ  ضرورة قيام الهيئة

اإلجتراءات التالزمتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن التمرحلتتتتتتتة الالحقتتتتتتتة الن هتتتتتتتاء 

االتفتتتتاقيتتتتات بمتتتتا ينستتتتتتتتتتتتتتجم مع القوانين التي تنظم عمتتتتل 

 الهيئة للحصول على أفضل الموارفات والشروط. 

 مديونية الهيمة

 االلتزامتتتتات( على الهيئتتتتة العتتتتامتتتتتة  بلغتتتتت المتتتتديونيتتتتة(

شتيقل، وذل  حت  تاري  ( 1,836,520,715للبترول )

 موزعة على النحو التالي: م0211 10 11

 المبلغ بالشيقل البيان

 1,099,413,840 البنوك والمؤيسات المالية

 737,106,875 الشركات الموردة للمحروقات

  (المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة على تااللتزامتتاترتتتب على المتتديونيتتة )

الهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول المو تتتتتتتتتتتتتتحتتتة بتتتالجتتتدول أعال  

( مليون شتتتيقل خالل 122وعموالت تزيد عن )فوائد 

(، نتيجة حصول الهيئة على م0211-0218العامين )

عستتتتتتتتتهيالت من البنوز والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات المالية وعدم 

التزام الهيئة بتسديد أثمان مشترياتها من املحروقات 

 ( يومتتت11خالل فترة االئتمتتتان )
ً
تتات  ا لصتتتتتتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتتتتتتركت

(، علما بأن  ال يوجد أي ب.ا ب.، و)شتتتتتتتريتي  الموردة

بيتتتتانتتتتات متوفرة حت  تتتتتاري  التتتتتدقيق عن تفتتتتارتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل 

 .بجميع مبالم الفوائد المستتتتتتتتحقة لصتتتتتتتالف شتتتتتتترية 

                                     م.0211-0218للعامين 

ا ت ل كميددددددات الدخسددددددددددددددددائدر الدمدددددداليددددددة الندددددداتجددددددة عن 

 املحروقات المسحو ة

ات نتيجة اختالف يميكبد الهيئة خسائر مالية عالية تت

املحروقتتات المستتتتتتتتتتتتتتحوبتتة عن الكميتتات المطلوبتتة، حيتتث 

تقوم الهيئتتتتة بستتتتتتتتتتتتتتحتتتتب يميتتتتات من املحروقتتتات بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة 

تتجتتاوز الحتتد المستتتتتتتتتتتتتتمو  بتت  من الطلبيتتات الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتة في 

في حين لم تقم بستتتتتتتتتتتتتتحتتتب الحتتتد  ،(%1بع  األشتتتتتتتتتتتتتتهر ) 

(، %1-األدنتى لتتلتتكتتمتتيتتتتتتتات التتمتتطتتلتتوبتتتتتتتة فتتي أشتتتتتتتتتتتتتتهتتر أختترى )

 ويتمثل ذل  بما يلي:

 ( %1)± قيتام الهيئتة بتجاوز النستتتتتتتتتتتتتتبة المستتتتتتتتتتتتتتمو   ها

بتتتتتالزيتتتتتادة أو النقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتان للكميتتتتتات الموردة مقتتتتتارنتتتتتتة 

بتتتتتالكميتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتتتتة المطلوبتتتتتتة لبع  أرتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاف 

تتتتتتتات التتتتتتتتمتتتتتتتتوردة  املتتتتتتتتحتتتتتتتتروقتتتتتتتتات متتتتتتتتن إحتتتتتتتتدى الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركت

للمحروقات، في حين لم تتجاوز النستتتتتتتتتتتبة المستتتتتتتتتتتمو  

 ة األخرى بل لم ها )بالزيادة أو النقصتتان( من الشتتتري

 دنى.بسحب الحد األ تقم 

  0211عوام )تكبدت الهيئة العامة للبترول خالل األ-

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل 131213110( مبتتتالم متتتاليتتتة بقيمتتتة )م0211

بتدل غرامتات ناتجة عن فروق في األستتتتتتتتتتتتتتعار لصتتتتتتتتتتتتتتالف 

 الشركات الموردة للمحروقات.

 الهيئة بدعداد الدراستتتتتتتتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتهرية الالزمة  لم تقم

 الواردة فيلمشتتتتتتتتتتتتريات الغاز، بحيث ترا ي الشتتتتتتتتتتتروط 

االتفتتتتاقيتتتتات الموقعتتتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتات الموردة للغتتتتاز 

( والتكاليف التي تتحملها ب.ا، وشتتتتتتتتتتتتتتريتة ب)شتتتتتتتتتتتتتتريتة 

الهيئتتة بتتالمقتتارنتتة مع هتتي  الشتتتتتتتتتتتتتتروط، حيتتث تكبتتدت 

الهيئة العامة للبترول فروق أستتتتتتتتتتتتتتعار الغاز في بع  

وذل  لعدم ستتتتتتتتتحب كامل  م0211األشتتتتتتتتتهر من العام 

لتوفير الكميتتات  ب.ايميتتة الغتتاز املحلي من شتتتتتتتتتتتتتتريتتة 

المطلوبتتة للمحطتتات، حيتتث تم ستتتتتتتتتتتتتتحتتب يميتتات من 

)بستتتتتتتتتتتتتتعر أعلى(،  ب.الغتتتتتاز المستتتتتتتتتتتتتتتورد من شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة 

بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى وجود تجتتاوز في الكميتتة المطلوبتتة من 

، ممتا يؤدي إلى ارتفتاع تكتاليف الغتاز على ب.شتتتتتتتتتتتتتتريتة 

 الهيئة.

  الهيئتتتتة بتتتتالتحقق من حصتتتتتتتتتتتتتتص الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتات  لم تقم

تتتتامتتتتتل الموردة من الغتتتتتاز املحلي ل لتتتتتتأيتتتتتد من توريتتتتتد كت

حصتتتة الهيئة العامة للبترول من الغاز املحلي، األمر 

 
ً
التيي قتتد يحمتتل الهيئتتة أعبتتاء متتاليتتة إضتتتتتتتتتتتتتتافيتتة، نظرا

الرتفاع ستتتتتتتتتتتعر الغاز المستتتتتتتتتتتتورد بالمقارنة مع ستتتتتتتتتتتعر 

 العام. أشهرالغاز املحلي في معظم 

 السقول االئتمانية والسح  النقدي والشياات
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  الستتتتتتتتتتتتتتقوف االئتمتانيتة الممنوحتة من الهيئة ملحطات

املتتتتتتحتتتتتتروقتتتتتتتات غتتتتتتيتتتتتتر متتتتتتعتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتدة متتتتتتن التتتتتتجتتتتتتهتتتتتتتات ذات 

االختصتتتتتتتتا ، يما أنها ال ترا ي المالءة المالية لتل  

تتتتتات، بتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى عتتتتتتدم امتالز الهيئتتتتتتة  الشتتتتتتتتتتتتتتركت

للضتتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتتات الكفيلتتتة بحفظ حقوقهتتتا في حتتتالتتتة ععثر 

هتتتي  املحطتتتات عن ستتتتتتتتتتتتتتتتداد التزامتتتاتهتتتا تجتتتا  الهيئتتتة، 

ث تقوم الهيئتتتتتتة بمن  ستتتتتتتتتتتتتتقوف ائتمتتتتتتانيتتتتتتة )فترة حيتتتتتت

ستتتتتتتتتتتتتتمتتتا ( ملحطتتتات املحروقتتتات بقيم متتتاليتتتة مختلفتتتة 

مليون شتتتتتتتتتتيقل )أعلى ستتتتتتتتتتتقف  01إلى  يصتتتتتتتتتتل بعضتتتتتتتتتتها

 ائتماني تم منح  ملحطة(.

  ستتتتتتتتتقف ائتماني  )م.ل.ط(قيام الهيئة بمن  الشتتتتتتتتترية

 من شتتتتتتتتتتهر آب  ،( شتتتتتتتتتتيقل138223222يتجاوز )
ً
اعتبارا

الهيئتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتتريتتة ، على الرغم من ععتتامتتل م0211

الميكورة بموجب الدفع النقدي بشتتأن شتتراء الغاز، 

 لتتتتتتتتتقتتتتتتتتترار متتتتتتتتتجتتتتتتتتتلتتتتتتتتتس التتتتتتتتتوزراء رقتتتتتتتتتم 
ً
وذلتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتالفتتتتتتتتتا

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن  م0218 م.و ر. ( لتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتام 11 111 02)

التستتتتتتتتتتتتتتديتتد النقتتدي لثمن املحروقتتات ليشتتتتتتتتتتتتتتمتتل كتتافتتة 

 محطات الوقود.

  قيتتتام الهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول بتزويتتتد بع  محطتتتات

مل معها بشتتتتتتتتتتتتتكل نقدي من املحروقات التي يتم التعا

قبتتتتل تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل قيمتتتتة هتتتتي   ،خالل شتتتتتتتتتتتتتتيكتتتتات آجلتتتتة

الشتتتتتتتتيكات في حستتتتتتتتابات الهيئة والتي تتعلق بمبيعات 

 لستياستة الهيئة
ً
 ،الهيئة لهي  املحطات، وذل  خالفا

في التعامل مع هي  املحطات على األستتتتتتتتا  النقدي، 

األمر التتتتتتتيي يعرض أموال وحقوق الهيئتتتتتتتة ملختتتتتتتاطر 

 عدم التحصيل.

  م على الرغ ،ويتتتد بع  املحطتتتات بتتتاملحروقتتتاتيتم تز

من رجوع أو ستتتتتتتتتتتتتتحتب شتتتتتتتتتتتتتتيكتتاتهتا، األمر التيي أدى إلى 

تتجتتتتتتتاوز الستتتتتتتتتتتتتتقتوف االئتتتمتتتتتتتانتيتتتتتتتة التمتمتنتوحتتتتتتتة لبع  

الشتتتتتركات وترايم ررتتتتتيد اليمم المدينة المستتتتتتحقة 

على بع  املحطات ومخاطر ععثرها وعدم ستتتتتدادها 

وبالتالي إهدار المال  ،للشتتتتتتتتتتتتتتيكتات المستتتتتتتتتتتتتتتحقتة عليها

تكبتتد الهيئتتتة فوائتتتد إضتتتتتتتتتتتتتتتافيتتة نتيجتتتة اللجوء العتتام و 

 لالقتراض والجاري مدين.

  تكبتتتد الهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول فوائتتتد مرتفعتتتة نتيجتتتة

الستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتة التي تتبعهتتا الهيئتتة في الستتتتتتتتتتتتتتمتتا  بترايم 

بع  ثم إعتتتتادة جتتتتدولتتتتة  ،متتتتديونيتتتتات على املحطتتتتات

رردة الجاري مدين أالشيكات المرتجعة، مما يرفع 

وز بمبالم الشتيكات المرتجعة، الممنو  لها من البن

 حيث يتم إعادة جدول ها لفترات الحقة.

 د.رصيد شركة 

بيستتتتتتتتتتتتتتتتان  برنتتتامجعلى  د.عتتتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة 

متتمتتتتتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتتيتتر إلتتى عتتتتتتتدم دقتتتتتتتة التتتستتتتتتتتتتتتتتتجتتيتتالت  ،التتحتتكتتومتتي

باإلضتافة على عدم  تحة التقارير الصادرة  ،املحاست ية

عن الهيئة العامة للبترول، حيث أن رريد الشرية على 

لى إ يظهر الرريد الفعلي، باإلضافة البرنامج مضتخم وال

بين ررتتتتتتتتتتتيد  شتتتتتتتتتتتيقل( 01131103111وجود فروق بمبلم )

الوارد في المصتتادقة المقدمة من الشتترية  د.ذمة شتترية 

 بيستتتتتتتتتتتان، ولم يتم تزويدناج برناموالررتتتتتتتتتتتيد المث ت على 

ولتتتم يتتتتتتتتم متتتراجتتتتعتتتتتتتة  ،بتتتتتتتأستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتاب ومتتتتبتتتررات التتتفتتتتروقتتتتتتتات

 ،وحت  تتتتاري  التتتتدقيق م0211العتتتام التستتتتتتتتتتتتتتجيالت منتتتي 

نتيجة ضتتتتتتتتتتتتتعف اإلجراءات الرقابية على التستتتتتتتتتتتتتجيالت في 

ال يعطي تتتتتتتأييتتتتتتدا حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة التتتتتتيمتين  ممتتتتتتا ،الهيئتتتتتتة

ن الديوان دللشرية على البرنامج، وبالتالي فالمفتوحتين 

 ت المث وشرية )د.أ.ا( د.فظ على رريد ذمتي شرية يتح

 بيسان.برنامج على 

 الترا يص

  لم تقم الهيئتتتتتة بتجتتتتتديتتتتتد رخص عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتل محطتتتتتات

املحروقتتتات منتتتي تتتتاري  منحهتتتا من قبتتتل الهيئتتتة، علمتتتا 

( 11( من قرار مجلس الوزراء رقم )11بتتتتأن المتتتتادة )

بشتتتتتتتتتتتأن نظام التراخيص الصتتتتتتتتتتتادرة عن  م0228لعام 

الهيئتتة العتتامتتة للبترول قتتد تنتتاولتتت إجراءات تجتتديتتد 

والتي عشتتتتتتتتتتتترط لتجديد الترخيص  ،رخص التشتتتتتتتتتتتغيل

حصول المستفيد على براءة ذمة من الدائرة المالية 

في الهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة للبترول، حيتتتتتتث ال تقوم الهيئتتتتتتتة 

بتتاتختتاذ اإلجراءات الكفيلتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان التزام محطتتات 

 قود والغاز بتجديد رخصها.الو 

  قتتتيتتتتتتتام التتتهتتتيتتتئتتتتتتتة بتتتمتتتنتتت  تتتتراختتتيتتتص لتتتبتتتعتتت  متتتحتتتطتتتتتتتات

املحروقتتتات القتتتائمتتتة والعتتتاملتتتة، والموافقتتتة على نقتتتل 
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 ألحكتتتتتتتام نظتتتتتتتام التراخيص 
ً
بع  املحطتتتتتتتات، خالفتتتتتتتا

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلجراءات الواجتتتب اتبتتتاعهتتتا للحصتتتتتتتتتتتتتتول على 

الترخيص، من حيث قيام رتتتتتتتتتتتتتاحب العالقة بتقديم 

ة ليل ، ودراست  طلب خطي ودفع الرستوم المطلوب

من قبل اللجنة الفنية للتحقق من تناستتتتتتتتتتتتتب الموقع 

 وف ،المقتر  إلقامة املحطة مع الشروط المعتمدة
ً
قا

لتنتظتتتتتتتام التتتراختتيتص وتتقتتتتتتتديتم تتقتتريتر بتتتتتتتيلتتتتتتت  لتلتجتتنتتتتتتتة 

التتتراختيتص التتختتتتتتتاذ القرار بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن من  الموافقتتتتتتتة 

األوليتتة إلنشتتتتتتتتتتتتتتاء املحطتتات أو رفضتتتتتتتتتتتتتت ، على أن تقوم 

الهيئتتة بتتاتختاذ القرار لجنتة التشتتتتتتتتتتتتتتغيتتل املختصتتتتتتتتتتتتتتة في 

بعد التأيد  ،بشتتتتتتتتتتتتتأن الموافقة على عشتتتتتتتتتتتتتغيل املحطة

من مطابق ها للشتتتتتتتتروط والموارتتتتتتتتفات المعتمدة من 

الجهتتتتتات ذات العالقتتتتتة، حيتتتتتث قتتتتتامتتتتتت الهيئتتتتتة بمن  

رخص عشتتتتتغيل لبع  املحطات دون اتباع إجراءات 

التتترختيتص التمتنصتتتتتتتتتتتتتتو  عتلتيتهتتتتتتتا في النظتتتتتتتام، وفرض 

 نشاء وعشغيل بع سياسة األمر الواقع المتمثلة بد

 املحطات املخالفة.

 ةروقات في مستودع نعلين

وجود يميتتتات فتتتاقتتتد من املحروقتتتات في مستتتتتتتتتتتتتتتودع نعلين 

، م0211عتتتتتتتام طتتتتتتتاع غتتتزة ختتتالل ونتتتقتتتطتتتتتتتة التتتتتتتفتتتريتتتم فتتتي قتتت

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى وجود فروقتتتات بين يميتتات المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتات 

بيستتتتتتتتتتتتتتان من الشتتتتتتتتتتتتتتركات الموردة برنتامج المستتتتتتتتتتتتتتجلتة على 

لعتتتتتتتام ة في المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتات املتحتروقتتتتتتتات الواردويتمتيتتتتتتتات 

، بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عتتدم تث يتتت ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد الجرد على م0211

بيستتتتتتتتتتتتتتتتتان وعستتتتتتتتتتتتتتويتتتتة أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة البضتتتتتتتتتتتتتتتتتا ع لجميع برنتتتتامج 

المستتتتتتتتتتتتتتتودعتات، يمتا لم تقم الهيئتة بجرد مستتتتتتتتتتتتتتتودعتات 

 م.0211-0218الغاز في نعلين لعامي 

 )ل(جدولة مديونية محطة 

 ف()قيام الهيئة بجدولة الديون المستحقة على محطة 

دون اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل حقوق 

الهيئتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة على هتتتتتي  املحطتتتتتة والبتتتتتالم قيم هتتتتتا 

وغيتتتتتتاب الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتانتتتتتتات الالزمتتتتتتة  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل،( 1,937,058)

 بتتتأن الهيئتتتة لم تتتتأختتتي 
ً
لتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل هتتتي  المتتتديونيتتتة، علمتتتا

بعين االعتبار وجود شتتتتتتسهات فستتتتتتاد ستتتتتتابقة تخص مال  

املحطة والمو حة في تقرير الديوان حول أعمال الهيئة 

، األمر التتيي م0211العتتامتتة للبترول الصتتتتتتتتتتتتتتتادر في العتتام 

حطتتتتتتتة أعطى غطتتتتتتتاء قتتتتتتتانوني من الهيئتتتتتتتة إلعتتتتتتتادة فت  امل

المتيكورة بعتد أن كتانتت مغلقة دون وجود ضتتتتتتتتتتتتتتمانات مع 

تتتتتتتأييتتتتتتد التتتتتتديوان بتتتتتتأن املحطتتتتتتة المتتتتتتيكورة تتعتتتتتتامتتتتتتل ب يع 

 املحروقات المهربة.

اسدددددددددددويدة ومطدابقددة التسدددددددددددجي ت على حسددددددددددداب  لم يتم

 (بترول-غزةوييط )تحصي ت 

لم تقم الهيئة بعمل عستتتتتتتتتوية ومطابقة التستتتتتتتتتتجيالت على 

( مع ذمم بترول -حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب وستتتتتتتتتتتتتتيتط )تحصتتتتتتتتتتتتتتيالت غزة

بتتتالرغم من تخفي   ،محطتتتات غزة على برنتتتامج التتتدو 

ذمم بع  محطات املحروقات بشتتتتتكل وهمي في حستتتتتاب 

)اليي  م0212بترول( في العام  -وستتتيط )تحصتتتيالت غزة

(، حيث تم استغالل م0211تم يشف  من قبل الديوان 

من  شتتيقل 1131113111هيا الحستتاب في تخفي  مبلم 

ى بع  محطات املحروقات اليمم المستحقة للهيئة عل

وعستتتتتتجيل تحصتتتتتتتيالت من تل   ،في الضتتتتتتفة بشتتتتتتتكل وهمي

 بترول( -اليمم  على الحستتاب الوستتتيط )تحصتتتيالت غزة

من خالل إعتداد وترحيتل قيود محتاستتتتتتتتتتتتتت يتة لهتي  الغاية، 

وذلتتت  نتيجتتتة قيتتتتام الهيئتتتة بفت  حستتتتتتتتتتتتتتتتاب وستتتتتتتتتتتتتتيط على 

برنتامج بيستتتتتتتتتتتتتتان تحت استتتتتتتتتتتتتتم )تحصتتتتتتتتتتتتتتيالت غزة   بترول( 

، حيتتتتتتتث م0221 21 21بتتتتتتتتاري   10111ويحمتتتتتتتل الرقم 

ث ت في هيا الحستتتتتتتتتتتاب ما تم تحصتتتتتتتتتتتيل  من نقد وما يتم 
ُ
أ

عستتتتتتتتتتييل  من شتتتتتتتتتتيكات برستتتتتتتتتتم التحصتتتتتتتتتتيل املحصتتتتتتتتتتلة من 

محطات قطاع غزة، علما أن ررتتتيد هيا الحستتتتاب دائن 

حتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتاريتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتل( 1318138183181بتتتتتتتتمتتتتتتتتبتتتتتتتتلتتتتتتتتم )

، والررتتتتتتتتتتتيد الدائن لهيا الحستتتتتتتتتتتاب ناتج م0211 10 11

مبيعتتات البترول على ذمم محطتتتات عن عتتدم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل 

 م0211 10 11قطاع غزة على برنامج بيسان حت  تاري  

وعستتتتتتتتتتتجيل المبيعات على برنامج محاستتتتتتتتتتتتوي اخر )برنامج 

 بيستتتتتتتان دو (، مما ال يعطي تأييد
ً
على  تتتتتتتحة أررتتتتتتتدة  ا

 ذمم محطات قطاع غزة.

 للهيمة اإلاار القانوني

 ل الهيئتتتتتتةاعمتتتتتتأقتتتتتتانون أو نظتتتتتتام ختتتتتتا  ينظم  ال يتوفر

العتتامتتة للبترول، حيتتث تم إقرار مشتتتتتتتتتتتتتتروع قتتانون الهيئتتتة 

ولم  م،1111العتتتامتتتة للبترول بتتتالقراءة الثتتتانيتتتة في العتتتام 
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 وأن الوضتتع 
ً
تتم المصتتادقة علي  حت  تاريخ ، خصتتورتتا

ب ال يتناستتتتتتتتتت المالية وزارةالقائم باعتبار الهيئة جزء من 

وطبيعة عملها يمؤستتتتتتتستتتتتتتة أعمال حكومية كونها تمار  

يتتتة، حيتتتث يطبق على الهيئتتتة النظتتتام المتتتتالي أعمتتتال تجتتتار 

للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتامتتتة وقتتتانون التتتدين العتتتام 

وقانون الشراء العام والقوانين واألنظمة المعمول  ها في 

مؤسسات القطاع العام، األمر اليي يجعل الهيئة تقوم 

بتنفيي المهام المناطة  ها بشتتتتتتتتتتتكل غير منظم ومب ي على 

متتا يشتتتتتتتتتتتتتتوب أعمتتال الهيئتتة الكثير اج هتتاد من الموظفين م

من الخلتتتتتتل واألخطتتتتتتاء نتيجتتتتتتة عتتتتتتدم وجود نظتتتتتام ختتتتتتا  

يرا ي طبيعتتتة أعمتتتال الهيئتتتة التجتتتاريتتتة " يتحتتتديتتتد الجهتتتة 

املخولتتتتتتة بترخيص املحطتتتتتتات ونقتتتتتتل الملكيتتتتتتة وإغالقهتتتتتتا" 

ويتتتتيلتتتت  فيمتتتتا يتعلق بتتتتأعمتتتتال الهيئتتتتة من حيتتتتث جتتتتدولتتتتة 

تتتتتات الموردة واألستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار  التتتتتتديون والتعتتتتتتاقتتتتتتد مع الشتتتتتتتتتتتتتتركت

 ،ستتتتتتتتتتتتتت هلتتت  والتتتدعم )التعرفتتتة( والعالقتتتة مع املحطتتتاتللم

 بأن  ردر قرار عن مجلس الوزراء في العام 
ً
م 0218علما

دارة للهيئتتة، بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى رتتتتتتتتتتتتتتدور بتشتتتتتتتتتتتتتتكيتتل مجلس إ

العديد من القرارات للعمل على فصتل الهيئة يمؤسسة 

ار  أعمتتتال تجتتتاريتتتة وفقتتتا أعمتتتال حكوميتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتقلتتتة تمتتت

 عمالها.نظمة خارة تنظم ألقوانين وأ

 تقارير حول اداء الهيمةال

بدرتتتتتتتتتتتتتدار تقارير شتتتتتتتتتتتتتهرية  ال تقوم الهيئة العامة للبترول

عمالها لمتخيي القرار وللجهات المستتتتتتتؤولة حول نتائج أ

عن التخطيط ومراقبتتة الوضتتتتتتتتتتتتتتع المتتالي الحكومي، حيتتث 

نتفتقتتتتتتتاتهتتتتتتتا من خالل  ان هتيتئتتتتتتتة التبتتترول يتمتول جتزء متن

جزء من التتدين العتتتام ن التزامتتاتهتتا ععتبر الموازنتتة، يمتتا أ

حستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات ويتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن بيتتتتانتتتتاتهتتتتتا المتتتتاليتتتتتة في ال

عمتتتتتتال الختتتتتتاميتتتتتة الحكوميتتتتتة، وبمتتتتتا أن الهيئتتتتتة تمتتتتتار  أ

د عن الخدمات الحكومية فال ب تجارية مختلفة بطبيع ها

المريز المتتالي ونتتتتائج رتتتتتتتتتتتتتتتدار تقتتتارير شتتتتتتتتتتتتتتهريتتتة تبين من إ

 عمال والتدفقات النقدية بشتتكل شتتهري لقيا  األداءاأل 

المالي للهيئة ووضع متخيي القرار بصورة نتائج االعمال 

 الشهرية باإلضافة الى تقارير سنوية.

ت قبددل اعتمددادهددا من جهددات الحصدددددددددددول على اسدددددددددددهي  

 اال تصاص

  بتعتتتتتتتد متتراجتعتتتتتتتة التتمتتعتززات والتتمترفتتقتتتتتتتات التتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

بتتتتتتتالتستتتتتتتتتتتتتتهيالت الممنوحتتتتتتتة للهيئتتتتتتتة من قبتتتتتتتل البنتتتتتتت  

ين تب شتتتتتتتتتيقل،( مليون 111اإلستتتتتتتتتالمي العركي بقيمة )

أنتتتت  تم الحصتتتتتتتتتتتتتتول على التستتتتتتتتتتتتتتهيالت المتتتتيكورة قبتتتتل 

اعتمادها من المستتتتشتتتتار القانوني، حيث تم اعتماد 

التستتهيالت الميكورة من المستتتشتتار القانوني بتاري  

فتتي حتتيتتن تتتم التتحصتتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتى هتتتتتتتي   م0218 21 21

م ولتتتتتتتغتتتتتتتايتتتتتتتة 0211 10 01يتتتتتتت  التتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتيتتتتتتتالت بتتتتتتتتتتتتتتتار 

 م.0218 10 01

 ي ي بأثر رجعالحصول على اعتماد المستشار القانون

( 001لتستتتتتتتتتتتتتتهيالت البنتتتت  اإلستتتتتتتتتتتتتتالمي العركي بقيمتتتتة )

 م0218 10 01، والمتمثلة بالفترة من شيقلمليون 

حتتتيتتتتتتتث تتتتم اعتتتتتتتمتتتتتتتاد هتتتتتتتي   م0211 10 01ولتتتغتتتتتتتايتتتتتتتة 

التستتتتتتتتتتتتتتهيالت من قبتتل المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتار القتتانوني بتتتاري  

، متتتع التتتتعتتتلتتتتم انتتتتتتت  تتتتم رفتتتتع ستتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتف م0211 21 21

شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتقتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتاريتتتت  متتتتلتتتتيتتتتون  12التتتتتتتتتمتتتتويتتتتتتتل بتتتتقتتتتيتتتتمتتتتتتتة 

 م.0211 21 01

  تم تجتديتد اتفتاقيتة التمويتل من البنتت  العركي بقيمتتة

والحصتتتتتتتتتتتتتتول على قرار مجلس  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل( مليون 111)

وزراء بتتتتتتتأثتتر رجتتتعتتتي، حتتتيتتتتتتتث ان فتتتتتترة التتتتتتتجتتتتتتتديتتتتتتتد متتتن 

وتتتتتتتتتتتتتم  م0211 11 21ولتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتة  م0218 11 21

ار متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس وزراء بتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتت  التتتتتتتحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول عتتتتتتتلتتتتتتتى قتتتتتتتر 

 م.0218 11 11

 صتتتتتتتتتتتتتتفتتتا تم تجتتتديتتتد اتفتتتاقيتتتة التمويتتتل من مصتتتتتتتتتتتتتترف ال

والحصتتتتتتتتتتتتتتول على قرار  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل( مليون 11بقيمتتتتتتة )

مجلس وزراء بتأثر رجعي، حيتث ان فترة التجتديد من 

وتتتتتتتتتتتتتم  م0211 21 21ولتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتة  م0218 21 21

  التتتتتتتحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول عتتتتتتتلتتتتتتتى قتتتتتتترار متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس وزراء بتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتت

 م.0218 21 10

 التن ر في ترحيل ةواتير مشتريات

تأخر الهيئة العامة للبترول في ترحيل فواتير مشتتتتتتتتتتتتتتتريات 

روقات في ستتجالتها املحاستت ية، األمر اليي قد يؤدي املح

إلى التأخر في ايتشاف األخطاء وضياع أموال على الهيئة 

في حال وجود أخطاء في فواتير المشتتتتتتتتتتريات، حيث تنص 

االتفاقية مع الشتتتتتتتتتتتتتركات الموردة على أن اعتراض الهيئة 
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 من  (12)على األخطتاء في فواتير المشتتتتتتتتتتتتتتتريتات خالل 
ً
يوما

 تاريخها.

 التسويات شهرية للمشتريات من شركة باز

الهيئة بعمل عستتتتتتتتتتتتتويات شتتتتتتتتتتتتتهرية لمشتتتتتتتتتتتتتترياتها من  لم تقم

، األمر اليي قد )ب( الموردة للمحروقات والغازشتتتتتتتتتتتتترية 

يؤدي إلى وجود أخطتتاء في فواتير المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتات يصتتتتتتتتتتتتتتعتتتب 

ايتشتتتتتتتتتتتتتتتافتتتاهتتتا ممتتتا يحمتتتل الهيئتتتة تكتتتاليف وأعبتتتاء متتتاليتتتة، 

تتأييتد بشتتتتتتتتتتتتتتأن  تتتتتتتتتتتتتتحتة ودقة  أنت  ال يوجتدبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى 

 المبالم المالية كالتزامات على الهيئة لصالف الشرية.

 رد الجهة على التقرير

تم الرد على التقرير من الهيئتتتتتة العتتتتتامتتتتتة للبترول ووزارة 

المتتتتاليتتتتة على المالحظتتتتات الواردة فيتتتت ، حيتتتتث تم األختتتتي 

بتجتزء متن تتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتات التتتتتتتديوان الواردة في تقرير ، وتم 

 ن المالحظات الواردة في التقرير.تقديم تبريرات بشأ

تددقددريددر حددول بددرنددددددامدد  دعددم ومسدددددددددددددددداندددددددة الددعددمددددددال  .1

 ين في حالة الطوارئ/ وزارة العملالمتضرر 

 
ً
 رقتتتابيتتتا

ً
أجرى ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة فحصتتتتتتتتتتتتتتتتا

لبرنتتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتانتتدة العمتتال المتضتتتتتتتتتتتتتتررين من حتتالتتة 

الطوارئ  المرحلتتتتة األولى، والتتتتيي تم تنفيتتتتي  من خالل 

وقد شمل التدقيق المواضيع  وزارة العمل الفلسطينية،

التتتتتاليتتتتة: القوائم النهتتتتائيتتتتة للمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتدين من البرنتتتتامج، 

وقوائم المتقتتتتدمين لالستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتادة من البرنتتتتامج، وامتثتتتتال 

وزارة العمل الفلستتتتطينية للمعايير المعتمدة لالستتتتتفادة 

 من البرنامج، والكشوفات البنكية.

 أعداد المستفيدين

 لمتقتتتتتدمين لالستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتادة من برنتتتتتامج دعم بلم عتتتتتدد ا

اء إعالن حتتتالتتتة  ومستتتتتتتتتتتتتتتانتتتدة العمتتتال المتضتتتتتتتتتتتتتتررين جر 

( متتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتدم، وقتتتتتتتد بتتتتتتتلتتتتتتتم عتتتتتتتدد 0113112التتتتتتتطتتتتتتتوارئ )

( مستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتد 123111برنتتتتتتتامج )المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتدين من ال

من المتقدمين، وقد بلغت القيمة ( %11)وبنستتتتتتتتتتتتتتبة 

( 0831113022المتتاليتتة اإلجمتتاليتتة للبرنتتامج المتتيكور )

 شيقل(.

 المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتدين من البرنتتامج في املحتتافظتتتات  بلم عتتدد

( مستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتد، وقتتتتتد أوكلتتتتتت المهمتتتتتة 13111الجنوبيتتتتة)

بالكامل لالتحاد العام لنقابات عمال فلستتتتتتطين دون 

اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا  عن معتتايير االختيتتار، وقتتد انحصتتتتتتتتتتتتتتر دور 

وزارة العمل بالصتتتتتترف للمستتتتتتتفيدين من املحافظات 

دون إجراء فحورتتتتتتتتتتتتتتات للتحقق من مدى  ،الجنوبيتة

م من االستتتتتتتتتتتتتتتفتتادة من البرنتتامج المتتيكور، ولم أحقي ه

يتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتكتتتتتتتن التتتتتتتديتتتتتتتوان متتتتتتتن إبتتتتتتتداء رأي حتتتتتتتول هتتتتتتتؤالء 

 لعتتدم توفر البيتتانتتات الالزمتتة 
ً
المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتدين، نتيجتتة

)بيتتتتانتتتتات  بإلجراءات الفحص والمقتتتتارنتتتتة المتمثلتتتتة 

بيانات الشركات والسجل التجاري، السجل المدني، 

 و 
ً
إلى عتتتتتتدم  بيتتتتتتانتتتتتتات النقتتتتتتابتتتتتتات المهنيتتتتتتة(، إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة

فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتن متعتتتتتتتايير الصتتتتتتتتتتتتتترف في املحتتتتتتتافظتتتتتتتات اإل 

 الجنوبية.

 ايتمارة حصر العمال المتضررين

نصتتتتتتت استتتتتتتمارة حصتتتتتتر العمال المتضتتتتتتررين من جائحة 

كورونتتتا على " إن ععبئتتتة وتقتتتديم بيتتتانتتتات غير  تتتتتتتتتتتتتتحيحتتتة 

 تضتتتتتتتتتتتتع مقدم الطلب تحت طائلة المستتتتتتتتتتتتتائلة القانونية"،

حتتيتتتتتتتث قتتتتتتتامتتتتتتتت وزارة التتعتتمتتتتتتتل بصتتتتتتتتتتتتتترف التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدات 

 إلى البيانات للمستتتتفيدين 
ً
 لمعايير محددة استتتتتنادا

ً
وفقا

التي تقدم  ها المستتتتتتتتتفيدين والتحقق من  تتتتتتتتحة بيانات 

 ،لمعتايير وأستتتتتتتتتتتتتتس المراجعتة المتوفرةالمتقتدمين وفقتا ل

األمر اليي أدى لصتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتاعدات لغير مستتتتتتتتتتتتحقيها، 

حيتتتتتتث تظهر إجراءات التتتتتتتدقيق التي قتتتتتتام  هتتتتتتا التتتتتتديوان 

ائج على طلسها إلى إبراز النتبالتعاون مع وزارة العمل وبناء 

 التالية:

 لسجل المدنيبيانات ا

  من واقع بيتتتانتتتات الستتتتتتتتتتتتتتجتتتل المتتتدني فقتتتد تم رتتتتتتتتتتتتتترف

مستتتتتتتتتتتتتاعدات مالية لكل من الزوج وزوجت ، حيث بلم 

 011عتتتتتددهم اإلجمتتتتتالي )
ً
( مستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتد، وذلتتتتت  خالفتتتتتا

للمعيتار المعتمد بشتتتتتتتتتتتتتتأن األزواج اليي نص على " في 

  األولويتتتتتتتة حتتتتتتتال عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل الزوج والزوجتتتتتتتة يتم من

بالصتتتتتتتتتترف للزوجة في حال انطبقت المعايير على يال 

الزوجين"، األمر اليي أدى إلى رتترف مستتتاعدات لتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 ( مستفيد بشكل مخالف للمعايير المعتمدة.100)

  من واقع بيانات الستتتتتتجل المدني رتتتتتترف مستتتتتتاعدات

متتتتتتاليتتتتتتة لمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتدان يبلغتتتتتتان من العمر ستتتتتتتتتتتتتتنتين، 
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( 11رهم )والصترف لتسعة مستفيدين تجاوزت أعما

.عام
ً
 ا

  من واقع بيتتتانتتتات الستتتتتتتتتتتتتتجتتتل المتتتدني فقتتتد تم رتتتتتتتتتتتتتترف

مستتتتتتتتاعدات مالية لثالثة مستتتتتتتتتفيدين يحملون جواز 

 السفر الدبلوما اي.

  عدم وضتتتتتتتتتتع معايير بشتتتتتتتتتتأن أعداد المستتتتتتتتتتتفيدين من

األستتتتتتتتتتتتترة الواحدة، مما أدى إلى رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتتاعدات 

 مالية لستة أفراد من نفس األسرة في بع  الحاالت.

 الد لبيانات ضريبة 

من واقع بيتتتتتتتانتتتتتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل فقتتتتتتتد تم رتتتتتتتتتتتتتترف 

مستتتتتتتتتتتتتتاعتدات متاليتة لعتدد من الحاالت ال تتوافق ومعايير 

 الصرف مو حة في متن التقرير ومنها:

 ن يعملون في جمعيات ومؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات غير و مستتتتتتتتتتتفيد

 .ربحية

 ن يعملون في بع  المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتفيات غير و مستتتتتتتتتتتتفيد

الحكومية وكع  شركات الخدمات الطبية وشركات 

 ية.األدو 

 ن يتتتتتعتتتتتمتتتتتلتتتتتون فتتتتتي بتتتتتعتتتتت  التتتتتجتتتتتتتامتتتتتعتتتتتتتات و مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتيتتتتتتتد

 الفلسطينية.

 ن يعملون في بع  شتتتتتتتتتتتتتتركتتتتات الكهربتتتتاء، و مستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتد

 ( شيقل.113222تجاوزت رواتب بعضهم )

 العتتتتتاملتتتتتة فين يعملون في بع  البنوز و مستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتد 

األراضتتتتتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة، تجتتتاوزت رواتتتتب بعضتتتتتتتتتتتتتتهم 

 ( شيقل.113222)

 ن يعملون في بع  شركات التأمين. و مستفيد 

 ن يتتتعتتتمتتتلتتتون فتتتي شتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتيتتتتتتتدم

( 83222الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة، تجتتتتتاوزت رواتتتتتتب بعضتتتتتتتتتتتتتتهم )

 شيقل.

  أركتعتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتتفتيتتتتتتتدين يعملون في " ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتتة النقتتتتتتتد

 الفلسطينية" والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

 ( مستفيد11ررف مساعدات مالية لتتتتتت ) 
ً
يعملون في  ا

هيئات الحكم املحلي ومجالس الخدمات المشترية، 

رة للديوان.
د
ف ققة والُمود  وذل  من واقع العينة الُمدد

لددلددمددعددددددابددر والدددحدددددددود ووزارة بدديددددددانددددددات اإلدارة الددعددددددامددددددة 

 الدا لية

من واقع بيتتانتتات اإلدارة العتتامتتة للمعتتابر والحتتدود ووزارة 

( 011الداخلية فقد تم رتتتتترف مستتتتتاعدات مالية لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 
ً
مستتتتتتتتتتتتتتتتفتيتتتتتتتد لتم يتتتحتقق للتتتتتتتديوان عودتهم للوطن وفقتتتتتتتا

  ، ووقعالرستتتتتتتتتتتتتتميتتتتتةللستتتتتتتتتتتتتتجالت 
ً
التحقق من عودة  الحقتتتتتا

من قبتتتتتتتل وزارة العمتتتتتتتل وتحميتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتترف  منهم (021)

الوطن، ومتتتا زال  للبنتتت  لمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتد واحتتتد ختتتارج الخطتتتأ

 خي موضوع الميكورين باهتمام.أالديوان يسجل 

 بيانات النقابات المتوةرة

فقتتتتتد تم رتتتتتتتتتتتتتترف  ةمن واقع بيتتتتتانتتتتتات النقتتتتتابتتتتتات المتوفر 

نقابة ل( مستتتتتتتفيد منتستتتتتتبين 101) لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتاعدات مالية 

( مستفيد منتسبين لنقابة 11املحاميين، والصرف لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 الصيادلة، والصرف لثالثة أطباء.

 بيانات الوزارات

  من واقع بيانات وزارة المالية دائرة ضتتتتتتتتتتتتري ية الدخل

والقيمة المضافة وبيانات السجل التجاري ومراقب 

تتتتتتات فتي وزارة االقتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد التوطت تي رتتتتتتتتتتتتتترف  ،الشتتتتتتتتتتتتتتركت

مستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدات ألشتتتتتتتتتتتتتتختتتتا  لهم ملفتتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتري يتتتتة أو 

مستتجلين لدى وزارة االقتصتتاد الوط ي يمشتتاريين أو 

مقيدين في  رادفأأو  ةمستتتتتتاهمين في شتتتتتتركات مستتتتتتاهم

 .السجل التجاري 

 من واقع بيانات وزارة المالية اإلدارة العامة للرواتب، 

رتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتاعدات مالية لمستتتتتتتتتتتتتفيدين يتلقون  تم

 رواتب وأشبا  رواتب من الخزينة العامة.

 رتتتتتتتتتتتتترف  ،من واقع بيانات وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتتتالت

 مساعدات ألشخا  يحوزون بيرمت.

  تمن االجتمتتتتتتاعيتتتتتتةمن واقع بيتتتتتتانتتتتتتات وزارة الشتتتتتتتتتتتتتتؤو ، 

 ررف مساعدات ألشخا  مسجلين لدى الوزارة.

 التحسين على المعايير

متتتتن ختتتتالل دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتمتتتتعتتتتتتتايتتتتيتتتتر التتتتمتتتتعتتتتتتتتتمتتتتتتتدة الختتتتتتتتتيتتتتتتتار 

المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدين من برنتتتتتتتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتدة العمتتتتتتتال 

 المتضررين من إعالن حالة الطوارئ فقد تبين ما يلي:

  ،حتتددت المعتتايير الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بقطتتاعتتات )الصتتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتة

والزراعتتتتتة( وجوب أن يكون للمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتد واملحتتتتتاجر، 

عدد معين من األوالد، في حين أن المعايير الخارتتتتتتتتتة 
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بقطتاعتات )اإلنشتتتتتتتتتتتتتتاءات، الصتتتتتتتتتتتتتتحتة، التجارة، الغزل 

 والنسيج، والنقل( لم عشترط وجود أوالد للمستفيد.

  حتتتتتتددت المعتتتتتتايير الختتتتتتا  بقطتتتتتتاعتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاحتتتتتتة

والفنادق ورياض األطفال والمستتجلين من املخيمات 

ة على أخي كاف ،والعامالت في قطاع التعليموالقد  

المستتجلين في هي  القطاعات مع اشتتتراط وجوب أن 

 أرمل أو مطلقون الحالة االجتماعية للمستتتتتتتتفيد )تك

 في حين لم يتم اشتتتتتتتراط ،أو متزوج( في قطاع التعليم

 ذل  لبقية القطاعات الميكورة.

  قتتتامتتتت وزارة العمتتتل بتتتاعتمتتتاد معيتتتار وجوب أن يكون

يتتد عتتامتتل في الستتتتتتتتتتتتتتوق املحلي أو بتتاحتتث عن المستتتتتتتتتتتتتتتف

فعليتتتتتة للتحقق من  عمتتتتتل، مع عتتتتتدم وجود إمكتتتتتانيتتتتتة

 .نفاذ المعيار

 املخاار المستمرة

 مرتفعتتتة فييؤيتتتد التتتديوان على استتتتتتتتتتتتتتتمرار وجود مختتتاطر 

 البنود التالية:

 .ضعف البيانات الخارة باملحافظات الجنوبية 

 تتتتتافتتتتتتة بيتتتتتتانتتتتتتات النقتتتتتتابتتتتتتات المهنيتتتتتتة،  لم يتم عغطيتتتتتتة كت

طباء األ  )نقابةبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى امتنتاع بع  النقابات 

 عن التعاون مع الديوان. والمهندسين(

 عغطية كامل الهيئات املحلية، وعدم تصتتتتتتتتري   لم يتم

بع  الهيئات املحلية ومجالس الخدمات المشترية 

 عن كتافتة موظفيهتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتتريبتة الدخل في وزارة

 المالية. 

 ملفات للعديد من الشتتتتتتتتركات لدى ضتتتتتتتتري ية  ال يوجد

رغم عستتتتجيلها في  ،الدخل وضتتتريبة القيمة المضتتتتافة

 سجل الشركات والسجل التجاري. 

  تصتتتتتتتتتتتتتتاري  العمتل للعمال الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيين العاملين في

التتتتداختتتتل والتي ال يتوفر عنهتتتتا أي بيتتتتانتتتتات لتتتتدى وزارة 

 العمل.

 رد الجهة على التقرير

، حيتتتتتث تم األختتتتتتي ير من وزارة العمتتتتتلى التقر تم الرد عل

بكافة تورتتتتتتيات الديوان الواردة في تقرير ، وقد باشتتتتتترت 

وزارة العمتتتتتتتل بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتترداد المبتتتتتتتالم المصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتة لبع  

 المستفيدين اليين ث ت عدم أحقي هم بالصرف.

ام  تحسدددددددددددين الحكم املحلي برن تقرير حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول  .1

( للسدددددددددددنددددة المدددداليددددة LGSIPاملحليددددة ) والخدددددمددددات

 م0217

من خالل التتتتدقيق على برنتتتامج تحستتتتتتتتتتتتتتين الحكم املحلي 

م، تتتتم عستتتتتتتتتتتتتتتتجتتتيتتتتتتتل 0211والتتتختتتتتتتدمتتتتتتتات املتتتحتتتلتتتيتتتتتتتة لتتتلتتتعتتتتتتتام 

 المالحظات اهتية:

ددددداةددددددة بددنددود احددتددواء مددوازنددددددة الددبددرنددددددامدد  عدد لددم يددتددم لددى كد

 اإليرادات والنفقات

عتتتتتدم احتواء موازنتتتتتة البرنتتتتتامج ضتتتتتتتتتتتتتتمن قتتتتتتائمتتتتتة مقتتتتتارنتتتتتتة 

الموازنة مع الفعلي على المبالم التقديرية بشكل مفصل 

يو تتتتتتتتتتتتف كافة البنود لكل من اإليرادات والنفقات، حيث 

تم االيتفتتاء بوضتتتتتتتتتتتتتتع المبلم التقتتديري اإلجمتتالي للموازنتتة 

( مليون دوالر، دون تفصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل اإليرادات 1المتمثتتتتل ب )

رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة الثالث للبرنتتتتتتامج )المن  ضتتتتتتتتتتتتتتمن المكونتتتتتتات ال

الرأستتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتة للمجتتالس، المن  الرأستتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة 

المشتتتتتتتتتروطة، تطوير القدرات(، ودون تفصتتتتتتتتتيل النفقات 

ضتتتتتتتتتتتتمن المكونات الرئيستتتتتتتتتتتتية للنفقات والمتمثلة )المن  

الرأستتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتة للمجتتالس، المن  الرأستتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة 

 المشتتتتتتتتتتتتتتروطتتة، تطوير القتتدرات، المصتتتتتتتتتتتتتتتاريف اإلداريتتة(،

 لوثيقة البن  الدولي 
ً
 .(PAD 1098)خالفا

 التسجيل والترحيل في السج ت املحايبية

ة العمليتات المتالي ال يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتل وإثبتات وترحيتل كتافتة

ي ف بتتتتالمشتتتتتتتتتتتتتتروعالتي تتم من الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتتتا  

 لس، خالفااملجبع  الستتتتتتجالت املحاستتتتتت ية الخارتتتتتتة ب
ً
ا

للهيئتتتتتتتات  ( من النظتتتتتتتام المتتتتتتتالي11ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )

 لتتتتتتتدلتيتتتتتتتل العمليتتتتتتتات  ،م1111املتحتلتيتتتتتتتة لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 
ً
وختالفتتتتتتتا

اإلجرائيتتتتتة لبرنتتتتتامج تحستتتتتتتتتتتتتتين الحكم املحلي والختتتتتدمتتتتتات 

 .املحلية

 عدم االحتفاظ بالوثائق األصلية

تحتفظ املجالس القروية الكبيرة بالفواتير الضتتتتتتتتري ية ال 

الخارتتتتتتتتتتتتتتة بتنفيي المشتتتتتتتتتتتتتتاريع لد ها وانما يتم تحويلها الى 

لي، يما ال تقوم بع  املجالس القروية وزارة الحكم املح

الكبيرة بتتتتتتاالحتفتتتتتتال بتتتتتتالوثتتتتتتائق المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتدة االرتتتتتتتتتتتتتتليتتتتتتة 

والتتتتتحتتويتتتالت التتبتتنتتكتتتيتتتتتتتة والتتمتتعتتززات األختتترى فتتي متتلتتتفتتتتتتتات 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم ) املجلس،
ً
( من النظتتتتتتتام 11خالفتتتتتتا
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 للو م، 1111المالي للهيئات املحلية لستتتتتتتتتتتتتتنة 
ً
قستتتتتتتتتتتتتتم خالفا

برنتتتتتامج تحستتتتتتتتتتتتتتين من دليتتتتتل العمليتتتتتات اإلجرائيتتتتتة ل االول 

 .الحكم املحلي والخدمات املحلية

 التن ر في تنفيل المشاريع

التأخر في االن هاء من إنجاز بع  المشتتتتتتتتتتتاريع والتأخر في 

 ألحكتتتا البتتتدء في المبتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة بتنفيتتتي المشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع،
ً
م خالفتتتا

( لسنة 1( من قرار مجلس الوزراء رقم )118المادة رقم )

 .م بنظام الشراء العام0211

لددددددد  بددعددق  بددددددالددبددرنددددددامدد مددلدد  الددخدددددداص عدددددددم وجددود 

 املجالس القروية

لس ااملجتتت بع  عتتتدم وجود ملف ختتتا  بتتتالبرنتتتامج لتتتدى

تتتتتتافتتتتتتتة التتوثتتتتتتتائتتق والتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات  ةالتقتترويتتتتتتت يتتحتتتتتوي عتتلتتى كت

وعدم والمراستتتتتتتتتتتتالت والدارستتتتتتتتتتتتات الخارتتتتتتتتتتتتة بالمشتتتتتتتتتتتتروع 

بطريقة يستتتتتتهل الحصتتتتتتول على الوثائق الالزمة،  األرشتتتتتتفة

 ألحكام المادة رقم )
ً
ر مجلس الوزراء ( من قرا192خالفتا

 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1رقم )
ً
م بنظتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام وخالفتتتتا

لدليل العمليات اإلجرائية لبرنامج تحسين الحكم املحلي 

 .والخدمات املحلية

 كفالة صيانة المشروع

تتتتامتتتتتل من تتتتتتاري   ال عغطي يفتتتتتالتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتانتتتتتة فترة عتتتتتام كت

تتتتتافتتتتتتة المالحظتتتتتتات  االستتتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي وكعتتتتتتد ععتتتتتتديتتتتتتل كت

 ،في بع  املجتتتتتتتالس االستتتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا يالمطلوبتتتتتتة في 

 
ً
 0211لقتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة خالفتتتتا

ً
م، وخالفتتتتا

 لشروط يراسة العطاء.

 حسن التنفيلكفالة 

اري  التنفيتتي حت  تتتفترة  حستتتتتتتتتتتتتتن التنفيتتيال عغطي يفتتالتتة 

تتتتتافتتتتتتة المالحظتتتتتتات االستتتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي وكعتتتتتتد  ععتتتتتتديتتتتتتل كت

، لسافي بع  املجتتتتتتت المطلوبتتتتتتة في االستتتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي

 
ً
 0211لقتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة خالفتتتتا

ً
م، وخالفتتتتا

 لشروط يراسة العطاء.

 اريع المدرجة في الموازنة والخطةايتبدال المش

قيام مجلس قروي الطيرة باستتتتتتتتبدال المشتتتتتتتروع )ترييب 

عتتدادات ميتتا  التتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق( المتتدرج ضتتتتتتتتتتتتتتمن موازنتتة 

م الى مشتتتتتتتتتتتتتتروع )انتتتارة الطرق(، بعتتتد اعتمتتتاد 0211العتتتام 

متتوافتتقتتتتتتتة متتن قتتبتتتتتتتل وزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي، دون قتتيتتتتتتتام التت

املجلس بتتتتالعمتتتتل على اشتتتتتتتتتتتتتتراز املجتمع املحلي في مقتر  

استتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتدال التتمشتتتتتتتتتتتتتتروع ودون التتقتتيتتتتتتتام بتتتتتعتتبتتئتتتتتتتة نتتمتتوذج 

 موارفات للمشروع الجديد.

 من قيمة العطاء %01صرل زيادة عن ال

قتيتتتتتتتام متجتلتس قتروي بتيتتتتتتتت عتور التتتحتتتتتتتتا بصتتتتتتتتتتتتتترف مبلم 

ى قيمة العطاء االرتتتتتلية دوالر بشتتتتتكل إضتتتتتافي عل 113111

دوالر، دون عتمتتتتتتتل األوامر التغييريتتتتتتتة  183802التبتتتتتتتالتغتتتتتتتة 

الالزمة واستتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتدار قرار من مجلس الوزراء للموافقة 

 ألحكتتام المتتادة رقم )
ً
( من قرار مجلس 111عليهتتا، خالفتتا

 م بنظام الشراء العام.0211( لسنة 1الوزراء رقم )

  لدمصددداري  إدارة البرنام  الخاصدددة بالمسدددتشدددارين 

إقراض الهيمات املحلية  صندوق تطوير و

تتتتتات   ,IVA)تم رتتتتتتتتتتتتتترف فواتير للمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارين الشتتتتتتتتتتتتتتركت

Beneficiaries impact assessment)  دون وجود ختم

ضتتتتتتتتتتتتتتريبتة القيمتة المضتتتتتتتتتتتتتتافة على الفواتير الضتتتتتتتتتتتتتتري ية أو 

الحصتتتتتتتتول على براءة ذمة من ضتتتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتتتافة 

 للشرية.

 المفوض باإلنفاق

للمفوض بتتتتتتتاإلنفتتتتتتتاق على المطتتتتتتتالبتتتتتتتات ال يتوجتتتتتتتد تتوقتيتع 

المتتتتتاليتتتتتة المعتتتتتدة وأمر الصتتتتتتتتتتتتتترف من قبتتتتتل وزارة الحكم 

 ألحكتام المتتادة رقم )
ً
( من 18( والمتادة )11املحلي، خالفتا

م وععتتديالتتت ، 0221النظتتام المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 

األمر التتتتتتيي قتتتتتتد يؤدي الى تنفيتتتتتتي عمليتتتتتتات رتتتتتتتتتتتتتترف غير 

 قانونية.

 لكترونيم عروض أيعار بالبريد اإلايت  

لم يتم استتتتتتتتتتتتتتتالم عروض األستتتتتتتتتتتتتتعار الخارتتتتتتتتتتتتتتة بالخدمات 

االستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة من المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتارين عن طريق الظرف 

املختوم، حيث تم استالمها عن طريق البريد اإللكتروني، 

 ألحكام 
ً
( 111 1والمادة رقم )( 111 1المادة رقم )خالفا

م بنظتتتام 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 1من قرار مجلس الوزراء رقم )

 .الشراء العام

 التحويل لوزارة الحكم املحليلية بزام وزارة الماالت

( مليون دوالر 0م وزارة المتتتتتتتاليتتتتتتتة بتحويتتتتتتتل مبلم )تز لم تل

لتتوزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي متتن رستتتتتتتتتتتتتتوم التتنتتقتتتتتتتل عتتلتتى التتطتترق 
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المتمثلة في مستتتتتتتتتتاهمة الستتتتتتتتتتلطة الفلستتتتتتتتتتطينية في تمويل 

 لالتفاقية الموقعة مع البن  الدولي.
ً
 البرنامج، خالفا

 إقفال السل 

م 0211( لألعوام %12إقفال الستتتتتتتتتتتتلف بنستتتتتتتتتتتتتبة ) م يتمل

م الممنوحة لعدد 0218( للعام %12م وبنستتتبة )0218و

 .م0211حت  نهاية عام من املجالس القروية 

 التسويات

  لم تتم معتتتتتتالجتتتتتتة ومتتتتتتتابعتتتتتتة عوالق عستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتهر

 م والخارة بالبرنامج حت  تاري  التدقيق.0211 10

 بنكيتتتتتتتة  ال تقوم بع  املجتتتتتتالس بتتتتتتتدجراء عستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتات

 شهرية ودورية لحساب البرنامج البنكي.

 موازنات املجالس القروية

 وزارة الحكم املحلي بالمصادقة على موازنات  لم تقم

 بع  املجالس القروية.

  عدم احتواء الموازنة على المبالم التقديرية بشتتتتتتتتتتتكل

تتتتافتتتتتة البنود لكتتتتتل من   اإليراداتمفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل يو تتتتتتتتتتتتتتف كت

 والنفقات.

 ( 1.1ة المرتبطة بالصرف )تم تقدير الموازنة للنتيج

دون اعتمتتتتتتاد أوراق عمتتتتتتل  ،( مليون دوالر1.1بمبلم )

تبين النستتتتتتتتتتتتتتبتتة المتوقع تحقيقهتتا والتي تم االستتتتتتتتتتتتتتتنتتاد 

 عليها في تحديد المبلم اليي تم اعتماد  في الموازنة.

  وجود خطتتتتتأ في تقتتتتتدير المبلم الكلي لإليرادات بمبلم

حيث م، 0211( دوالر في موازنة عام 131113111.11)

تم األختي بعين االعتبتار تحقيق النتيجتة المرتبطة في 

بتتتتتتتالرغم من أن  ،م0218( فتي العتتتتتتتام 1.1الصتتتتتتتتتتتتتترف )

التتتتتتتتتدفتق التنتقتتتتتتتدي لتلتمتبتلتم التمتررتتتتتتتتتتتتتتود متن التمتتتوقع 

 م.0202استالم  في العام 

 ( 031113111وجود فتتائ  في موازنتتة البرنتتامج بمبلم )

دوالر، دون إيضتتتتتتتتتتتتتتا  الفتائ  فيمتا يخص المكونتتات 

للنفقات الخارتتتتتتتتتتتتة بالبرنامج النشتتتتتتتتتتتتاطين الرئيستتتتتتتتتتتتية 

 األول والثالث.

 تحويل بعق مبالغ االقتطاعات

تحويتتتل بع  مبتتتالم االقتطتتتاعتتتات لصتتتتتتتتتتتتتتتالف وزارة  لم يتم

م رغم قيد الخصتتتتتتتتتتتتتتم على 0211المتاليتة حت  نهاية العام 

حستتتتتتتتتتتتتتابتتات استتتتتتتتتتتتتتتقطتتاعتتات الضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة )ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل 

 وضريبة القيمة المضافة(.

 التقارير

 زيتارات الميتتدانيتتة للمراقبتتة البي يتتة للتقتارير  ال يوجتد

واالجتماعية ضمن التقارير التي ترفعها وزارة الحكم 

املحلي املجلس القروي إلى رتتتتتندوق تطوير وإقراض 

 الهيئات املحلية.

  عدم قيام رتتتتتتتندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية

بتتدعتتداد التقرير الركعي المرحلي لإلدارة المتتاليتتة لكتتل 

 عنارر البرنامج.

  عتتدم قيتتام وزارة الحكم املحلي بتتدعتتداد تقتتارير ستتتتتتتتتتتتتتير

عمل النشاطات في النشاط الفر ي األول على أسا  

 شهري وتقارير ركعية للنشاط الثالث.

 رد الجهة على التقرير

تم الرد على التقرير من وزارة الحكم املحلي ورتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق 

إقراض الهيئتتتتات املحليتتتتة على المالحظتتتتات الواردة فيتتتت ، 

رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات التتتتتديوان الواردة في بمعظم تو  حيتتتتث تم األختتتتتي

 تقرير .

 رير حول مشروع ترميم كنيسة المهدتق .0

 
ً
 رقتتتابيتتتا

ً
أجرى ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة فحصتتتتتتتتتتتتتتتتا

للبيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة المتعلقتتتتة بمشتتتتتتتتتتتتتتروع ترميم ينستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة 

وحتتتتتتت  تتتتتتتتاريتتت   م0228 10 01التتتمتتتهتتتتتتتد، عتتتن التتتفتتتتتتترة متتتن 

م، وقد شتتمل التدقيق المواضتتيع التالية: 0218 10 11

، وامتثتتتال اللجنتتتة الرئتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة

للقوانين واألنظمتتتتة  "إرتتتتتتتتتتتتتتال  ستتتتتتتتتتتتتتقف ينيستتتتتتتتتتتتتتتتتة المهتتتتد"

 واإلجراءات التنظيمية األخرى.

 البيانات المالية

البيانات المالية الخارتتة بأعمال مشتتروع ترميم ينيستتة 

ألغراض خارتتتتتتتتتتة دون إظهار كل من المريز المهد معدة 

المتتتتتتتالي وقتتتتتتتائمتتتتتتتة التتتتتتتتدفق النقتتتتتتتدي والتغير في األرتتتتتتتتتتتتتتول 

واإليضتتتاحات األخرى، األمر اليي ال يظهر الوضتتتع المالي 

الحقيقي للمشتتتتتتتتروع، مما يؤثر على مستتتتتتتتتخدمي البيانات 

 المالية ومتخيي القرار.

 معززات الصرل
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  ن الديوان من إبداء رأي  حول معظم
 
 نفقاتلم يتمك

-م0228 10 01التتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع لتتتتتتلتتتتتتفتتتتتتتتتتتتترة التتتتتتمتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتدة 

( دوالر، 1113112التبتتتتتتتالتم قيم هتتتتتتتا ) م،0211 10 11

وذلت  لعتدم توفر كتافتة المعززات المؤيدة للصتتتتتتتتتتتتتترف 

ومن أهمهتتتا تقتتتارير االنجتتتاز المرحليتتتة المرتبطتتتة بكتتتل 

 بعمليات الصرف.

  عدم توفر كافة المعززات المؤيدة لعمليات الصرف

كتتيتتتتتتتل التتلتتجتتنتتتتتتتة بتتتتتتتتتتاريتت  لتتلتتفتتتتترة التتمتتمتتتتتتتتتتدة متتنتتتتتتتي عشتتتتتتتتتتتتتت

، متتمتتتتتتتا يتتتؤثتتتر م0211 10 11وحتتتتتت   م0228 10 01

عتتتلتتتى رأي التتتتتتتديتتتوان حتتتول التتتحتتتتتتتدوث التتتفتتتعتتتلتتتي لتتتتتتتلتتتتتتت  

التنتفتقتتتتتتتات ومتتتتتتتدى  تتتتتتتتتتتتتتحت تهتتتتتتتا وتتوافتقهتتتتتتتا مع القوانين 

 واألنظمة النافية.

 ( بشال مباشر.Cالتعاقد مع شركة )

( لإلشتتتتتتتتتتتتتتراف على أعمتتتال تنفيتتتي .Cالتعتتتاقتتتد مع شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة )

مباشتتتتتتتر، حيث يفوق قيمة ترميم ينيستتتتتتتة المهد بشتتتتتتتكل 

 مع األخي بعين ،العقد مع الشرية الميكورة مليون دوالر

االعتبتار جميع األوامر التغيريتة منتي تتاري  التعتاقتد وحت  

 حول حصول 
ً
تاري  التدقيق، األمر اليي ال يعطي تأييدا

ُمس ب زاهة  اللجنة على أفضتتتل األستتتعار والعروض، مما يد

 وشفافية التعاقد.

 ريةيغياألوامر الت

قيتتتتام اللجنتتتتة بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار العتتتتديتتتتد من أوامر التغيير على 

بع  العقود الموقعتتتة مع الموردين والمقتتتاولين، حيتتتث 

تفوق قيمة األوامر التغيرية أضعاف قيمة العقد األرلي 

 للقواعد العامة للشراء بشأن طر  عطاء لإلعمال 
ً
خالفا

المطلوبتتتة، ممتتتا ال يؤيتتتد حصتتتتتتتتتتتتتتول اللجنتتتة على أفضتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 لعروض.األسعار وا

 م الفة قانون ضريبة الد ل

  قيتتتتتتام اللجنتتتتتتة بمختتتتتتالفتتتتتتة قتتتتتتانون ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة التتتتتتدختتتتتتل

وععليمات ، حيث تم رتتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتتتحقات الشتتتتتتتتتتتتتترية 

الشتتتري  باإلشتتتراف على أعمال الترميم مع ية االيطال

( دون خصتتتم ضتتتريبة الدخل من المصتتتدر .Cشتتترية )

وتوريدها لصالف الخزينة العامة، األمر اليي أدى إلى 

التتختتزيتتنتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة متتن قتتيتتمتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتريتتبتتتتتتتة حتترمتتتتتتتان 

فة لصتتتتتتالف شتتتتتتترية المستتتتتتتحقة على المبالم المصتتتتتترو 

 اإليطالية.اإلشراف 

  تحمل اللجنة تكاليف إضافية متمثلة بقيمة ضريبة

التدختتل المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة على راتتب مهنتد  اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف، 

 ألحكام قانون ضريبة الدخل وععليمات .
ً
 خالفا

 ر ط الودائع

دى بن  فلستتتتتتتتتتتتتتطين بشتتتتتتتتتتتتتتكل قيتام اللجنتة بربط الودا ع لت

مبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتر دون استتتتتتتتتتتتتتتتتتدراج عروض ألستتتتتتتتتتتتتتعتتتار الفوائتتتد من 

 حتتول 
ً
التتبتتنتتوز األختترى، األمتتر التتتتتتتيي ال يتتعتتطتتي تتتتتتتتأيتتيتتتتتتتدا

حصتتتتتتول اللجنة على أفضتتتتتتل ستتتتتتعر فائدة، مما قد يؤدي 

 أعلى عائد مالي من ربط الوديعة. إلى عدم تحقيق

 عدم  حة احتساب م صص نهاية الخدمة

 عتدم  تتتتتتتتتتتتتتحتة احتستتتتتتتتتتتتتتاب مخصتتتتتتتتتتتتتتص نهتاية ال
ً
خدمة وفقا

والتي  ،لقيمة مكافأة نهاية الخدمة املحددة المتفق عليها

ال تتعتتتارض مع قتتتانون العمتتتل الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي، األمر التتتيي 

أدى إلى تخفي  مخصتتتتتتتتتتتتتتص مكتتتتتتافتتتتتتأة نهتتتتتتايتتتتتتة الختتتتتتدمتتتتتتة 

المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتتتت  في البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة، بتتتتالتتتتتالي تخفي  

االلتزامات المترتبة على اللجنة، األمر اليي ينعكس على 

 بيانات المالية. دقة ال

 ازدواجية بصرل بعق مهام السفر

ازدواجية بصتتتتترف بع  مهام الستتتتتفر لرئيس اللجنة من 

بدل  ،أموال المشتتتتروع ومن حستتتتابات الصتتتتندوق القومي

 وف- س اللجنتتتة إلى فرنستتتتتتتتتتتتتتتتا وألمتتتانيتتتامهمتي ستتتتتتتتتتتتتتفر رئي
ً
 قتتتا

مع العلم  ،-معتتتد من قبتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق القوميللتقرير ال

بأن رئيس اللجنة قام بدعادة األموال المصتتتتتتتتتتتروفة ل  من 

أموال المشتتتتتتتتروع بدل المهمتين الميكورتين، مع التأييد 

بتتأن المبتتالم المصتتتتتتتتتتتتتتروفتتة لرئيس اللجنتتة من حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات 

الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق القومي بتتتتدل ستتتتتتتتتتتتتتفر للمهمتين المتتتتيكورتين 

 لالئحتتتتة وبتتتتدالت  ،تفوق المبتتتتالم الواجتتتتب رتتتتتتتتتتتتتترفهتتتتا
ً
وفقتتتتا

 السفر. مهام ومصاريف

 لم يتم اثبات بعق المن 

تتتتتافتتتتتتة المن  المقتتتتتتدمتتتتتتتة  لم تقم قيتتتتتتام اللجنتتتتتتة بتتتتتتدثبتتتتتتات كت

للمشتتتتتتتتتتتتتتروع، حيتتتث تبين أن هنتتاز دفعتتتات غير مبتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة 

)طرف ثتتالتتث( غير مقيتتدة في ستتتتتتتتتتتتتتجالت اللجنتتة، ممتتا يؤثر 

 على دقة البيانات المالية وايتمالها.
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 صرل ةواتير صادرة بايم رئيس اللجنة

فواتير رتتتتتتادرة باستتتتتتم رئيس اللجنة قيام اللجنة بصتتتتتترف 

وليس بتتتتاستتتتتتتتتتتتتتم اللجنتتتة، حيتتتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتد قيمتتتتة هتتتتي  

 وليس للمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتد، 
ً
الفواتير لرئيس اللجنتتة شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتيتا

باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى وجود العديد من الفواتير غير ضتتتتتتتتتتتتتري ية، 

ومن خالل التتتتتتدقيق على البنود المشتتتتتتتتتتتتتتمولتتتتتة بتتتتتالفواتير 

موال أتبين وجود بع  البنود التي ال يجوز عغطي هتتا من 

 المؤسسات العامة.

 رد الجهة على التقرير

تم الرد على التقرير من اللجنة الرئاستتتية بشتتتأن "إرتتتال  

على المالحظتتات الواردة فيتتت ،  "ستتتتتتتتتتتتتتقف ينيستتتتتتتتتتتتتتتة المهتتد

حيتتتتتث تم األختتتتتي بكتتتتتافتتتتتة تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات التتتتتديوان الواردة في 

 تقرير .

اقبة المعادن .7  تقرير حول أعمال مديرية دمغ ومر

 اد الوانيالثمينة/ وزارة االقتص

أجرى ديوان الرقتتتتابتتتة المتتتاليتتتتة واإلداريتتتة من خالل فريق 

 على أعمتتال متتديريتتة دمم ومراقبتتة  ،عمتتل
ً
 رقتتابيتتا

ً
فحصتتتتتتتتتتتتتتتا

المعتتتتتتادن الثمينتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتتتة في وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

وحتتتتت  تتتتتتتتاريتت   م0211 21 21التتوطتت تتي، عتتن التتفتتتتترة متتن 

م، وقد شتتمل التدقيق المواضتتيع التالية: 0211 10 11

إيرادات المديرية، تراخيص محالت ومشتتتتتتتتتتتاغل اليهب، 

الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتة على محالت ومشتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتل التتتيهتتتب، 

قواعتد البيتانتات الختارتتتتتتتتتتتتتتة بمحالت ومشتتتتتتتتتتتتتتاغتل اليهب، 

وشتتتتتتتتتتتتتتراء وحفظ أختتتام دمم التتيهتتب، وستتتتتتتتتتتتتتجالت اللوازم 

 العامة للمديرية.

 لبياناتقواعد ا

 ،ة المعتتتادن الثمينتتتتةال يوجتتتد لتتتتدى متتتديريتتتتة دمم ومراقبتتت

ثتتتتة ومعتمتتتتدة إقواعتتتتد بيتتتتانتتتتات  لكترونيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتة ومحتتتتد 

ملحالت ومصتتتتتتتتانع ومشتتتتتتتتاغل اليهب والفضتتتتتتتتة العاملة في 

الستتتتتتتتتتتتتتوق الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي، مما يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتتتتتعف إجراءات 

المتابعة والتفتيش على بع  محالت ومصانع ومشاغل 

، وزيتتتادة مختتتاطر احتمتتتاليتتتة التتتيهتتتب العتتتاملتتتة في الستتتتتتتتتتتتتتوق 

 للموارتتتتتتتتتتفات  ،عستتتتتتتتتويق بع  المنتجات اليهبية
ً
خالفا

التمتطتلتوبتتتتتتتة ودون دمغهتتتتتتتا، األمر التتتتتتتيي يحتتتتتتتد من قتتتتتتتدرة 

المتتتتتتتديريتتتتتتتة على تحقيق أحتتتتتتتد أهم أهتتتتتتتدافهتتتتتتتا والمتمثتتتتتتتل 

من محاوالت  ديم خدمة للمواطن في وسط آمن خال  بتق

 إلى تتتتتتتتأثير ذلتتتتتت  على دقتتتتتتتة 
ً
الغش واالحتيتتتتتتتال، إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة

بشتتتتتتتتتتتتتتأن  ،ت اإلحصتتتتتتتتتتتتتتائيتتة الصتتتتتتتتتتتتتتادرة عن المتديريتتةالبيتانتا

أعتتداد محالت ومصتتتتتتتتتتتتتتتانع ومشتتتتتتتتتتتتتتتاغتتل التتيهتتب والفضتتتتتتتتتتتتتتتة 

 العاملة في السوق الفلسطي ي.

 الجوالت التفتيشية

  ال تقوم المديرية بدعداد خطة عمل لتحديد محالت

ومصتتتتتتتتتتانع ومشتتتتتتتتتتاغل اليهب الواجب زيارتها ألغراض 

 إلى عدم وجود قاعدة بيانات 
ً
التفتيش عليها، إضافة

محوستتتتتتتتتتتتتبة لنتائج الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتية على محالت 

ومشاغل اليهب، األمر اليي أدى إلى عدم التفتيش 

 على بع  محالت ومشتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتل التتتيهتتتب
ً
خالل  نهتتتائيتتتا

م، والتتتتتتتتتفتتتتتتتتتيتتتتش عتتتتلتتتتى بتتتتعتتتت  متتتتحتتتتالت 0211التتتتعتتتتتتتام 

( 12-1ومشتتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتتل التتتتيهتتتتب لعتتتتدد مرات يتراو  بين )

جوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة على نفس املحالت والمشتتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتتل 

 خالل نفس الفترة.

  على الرغم من قيتتتام متتتديريتتتة دمم ومراقبتتتة المعتتتادن

شتتتتتملت زيارة  ،فتيشتتتتتية( جولة ت110الثمينة بدجراء )

 ( مشتتتتتتتتتتتتتت110و) ،ذهتتتتتب( محتتتتتل 13118)
ً
 ومصتتتتتتتتتتتتتتنعتتتتت غال

ً
 ا

تتتتتافتتتتتتة محتتتتتتافظتتتتتتات 0211عتتتتتتام للتتتتتتيهتتتتتتب خالل  م في كت

الضتتتفة الغربية، إال أن  لم يتم عستتتجيل أي محاضتتتر 

 للمضتتتتتتتتتتتتتتبوطتتات املختتالفتتة للموارتتتتتتتتتتتتتتفتتات أو القتتانون،

األمر اليي قد يدلل على ضتتتتعف فعالية ومصتتتتداقية 

ج عكستتتتتتتتتتتتتها للنتائ وعدم ،نتائج الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتية

 الحقيقية الموجودة في السوق الفلسطي ي.

  ال يوجتد لتدى متديريتة دمم ومراقبتة المعتادن الثمينة

أي أنظمة الكترونية عستتاعدها على عستتجيل وأرشتتفة 

وحفظ وتحليتل بيتانتتات ونتتائج الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتة 

على محالت ومشتتتتتتتتتتتتتتاغتتل التتيهتتب التي تقوم  هتتا، األمر 

ة المتتتتتتديريتتتتتتة من د من قتتتتتتدر الحتتتتتتالتتتتتتيي من شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنتتتتتت  

االستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتادة من تلتتتتتتت  البيتتتتتتتانتتتتتتتات والنتتتتتتتائج ألغراض 

 التخطيط والتحليل والمراجعة.

 الرقابة على قطاع الفضة

ال تقوم مديرية دمم ومراقبة المعادن الثمينة بممارستتتتتة 

دورها الرقاكي واإلشتترافي على محالت بيع الفضتتة العاملة 
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 ألحكام المادة رقم ) ،في الستتتتتتتتتتوق الفلستتتتتتتتتتطي ي
ً
( 11خالفا

بشتتتتتتتتتتأن دمم ومراقبة  ،م1118( لستتتتتتتتتتنة 1من قانون رقم )

المعتادن الثمينتة، األمر التيي يزيتد من احتمتاليتة ععرض 

 المس هل  الفلسطي ي ملخاطر الغش واالحتيال.

 ترا يص مزاولة الحرل والمهن

  لم تقم مديرية دمم ومراقبة المعادن الثمينة باتخاذ

الت اإلجتراءات التقتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة التالزمتتتتتتتة بتحق بع  مح

ومشتتتتتتاغل اليهب العاملة في الستتتتتتوق دون الحصتتتتتتول 

على الترخيص الالزم، األمر اليي ُيعرض المستتتتتتتتت هل  

ملختتتتاطر الغش واالحتيتتتتال بتتتتاعتبتتتتار أن تلتتتت  املحالت 

والمشتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتتل غير مرخص لهتتتتا بتتتتالعمتتتتل في الستتتتتتتتتتتتتتوق، 

باإلضتتتتتتتافة إلى عدم تحصتتتتتتتتيل قيمة رستتتتتتتتوم الترخيص 

ا هالمفروضتتتتتتتتتتتتة على تل  املحالت والمشتتتتتتتتتتتتاغل وتوريد

 لحساب الخزينة الموحد.

  ال تقوم المتتتتتديريتتتتتتة بمهتتتتتامهتتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن من  تراخيص

مزاولة الحرف والمهن الالزمة لعمل محالت الفضتتتتتتة 

 ألحكتتتام المتتتادة رقم )
ً
 ب( من 1 1في الستتتتتتتتتتتتتتوق خالفتتتا

نظتام رستتتتتتتتتتتتتتوم فحص وتحليل ودمم المعادن الثمينة 

األمر  م،0210والتراخيص المتعلقة  ها رقم )( لسنة 

المستتتتتتتتتتتتتت هلتتت  ملختتتاطر الغش واالحتيتتتتال التتتيي يعرض 

بتتاعتبتتار أن تلتت  املحالت غير مرخص لهتتا بتتالعمتتل في 

الستتتتتتتتتوق، باإلضتتتتتتتتتافة إلى عدم تحصتتتتتتتتتيل قيمة رستتتتتتتتتوم 

الترخيص المفروضتتتتتتة على محالت الفضتتتتتتة وتوريدها 

 لحساب الخزينة الموحد.

 أ تام الدمغ

ضتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتوابط الرقابية على عمليات شتتتتتتتتتراء وحفظ 

مستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدمتتتتتتة في متتتتتتديريتتتتتتة دمم وإتالف أختتتتتتتام التتتتتتدمم ال

ومراقبتتة المعتتادن الثمينتتة، والمتمثتتل في مختتالفتتة قتتانون 

الشتتتتتتتتتتراء العام بشتتتتتتتتتتأن شتتتتتتتتتتراء أختام الدمم، وعدم وجود 

موارتتتتتتتتتتتتتتفتات فنيتتة مميزة ألختتتام التتدمم تقلتتل من مختتاطر 

تقليدها، وعدم وجود ستتتتتتتتجالت محدثة بجميع األرتتتتتتتتول 

 واألمالز العتتتتتامتتتتتة لتتتتدى المتتتتتديريتتتتة، األمر التتتتتيي لم يوفر

للتتديوان التتتأييتتدات الكتتافيتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان استتتتتتتتتتتتتتتختتدام تلتت  

 األختام في المديرية فقط.

 ريوم دمغ وةحص المعادن الثمينة

اقتصار رسوم دمم وفحص المعادن الثمينة على رسوم 

دمم معتتتدن التتتيهتتتب فقط، حيتتتث لم ععمتتتل متتتديريتتتة دمم 

عتتلتتى دمتتم التتمشتتتتتتتتتتتتتتغتتوالت  ،ومتتراقتتبتتتتتتتة التتمتتعتتتتتتتادن التتثتتمتتيتتنتتتتتتتة

الفضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة وبتتتتتتتا ي المعتتتتتتتادن واألحجتتتتتتتار الثمينتتتتتتتة األخرى 

 ألحكاموتحصتتتتتتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتتتتتتوم المترتبة عليها، 
ً
 وذل  خالفا

بشأن  ،م1118( لسنة 1( من قانون رقم )1)( و0المواد )

 لقرار مجلس 
ً
دمم ومراقبتتتتتة المعتتتتتادن الثمينتتتتتة، وخالفتتتتتا

 نالوزراء بشأن نظام رسوم فحص وتحليل ودمم المعاد

م، 0210الثمينة والتراخيص المتعلقة  ها رقم )( لستتتتتتتتنة 

األمر اليي يزيد من احتمالية ععرض المستتتت هل  ملخاطر 

الحصتتتتتتتتتتتول على معادن ثمينة غير مطابقة للموارتتتتتتتتتتتفات 

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة المعتمتتتتتدة، يمتتتتتا يترتتتتتتب على ذلتتتتت  عتتتتتدم 

ايتمتال تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل رستتتتتتتتتتتتتتوم دمم المشتتتتتتتتتتتتتتغوالت الفضتتتتتتتتتتتتتتيتتة 

مينتتتتتة األخرى وعتتتتتدم رفتتتتتد والبالتينيتتتتة وبتتتتتا ي األحجتتتتتار الث

 .اإليراداتخزينة الدولة  هي  

 رد الجهة على التقرير

تم الرد على التقرير من وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي على 

المالحظات الواردة في ، حيث تم األخي بكافة تورتتتتيات 

 الديوان الواردة في تقرير .
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 عن الستتتتتتتتتتتتتنتة المتالية  تقرير حول وزارة العتدل

 م.0218المن هية 

  تقرير حول المعهتتد القضتتتتتتتتتتتتتا ي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي

 .م0218عن السنة المالية المن هية 

  تقرير حول املحكمتتة التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتة العليتا عن

-0211الستتتتتتتتتتتتتنتتوات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة التتمتتنتت تتهتتيتتتتتتتة متتن 

 م.0218

  الجمرييةجهاز الضابطة تقرير حول أعمال 

 .م0218 المن هية عن السنة المالية

  حول أعمتتتتتال اإلدارة العتتتتتامتتتتتة للمعتتتتتابر تقرير

المتتتتتاليتتتتتة المن هيتتتتتة  الستتتتتتتتتتتتتنواتعن  والحتتتتتدود

 .م0218-0211

  المؤتمر الوط ي الشعوي للقد تقرير حول. 

 مديرية التستتتتتتتتتلي  المريزي لقوى  حول  تقرير

 المتتاليتتة الستتتتتتتتتتتتتنواتعن  األمن الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة

 .م0211-0218 المن هية

 والتتتتتجتتهتتيتتز عتتنهتتيتتئتتتتتتتة اإلمتتتتتتتداد ول تتتقتتريتتر حتت 

 .م0211السنة المالية المن هية 

  اللجنة الوطنية للقد  عارتتتتمة تقرير حول

 .الثقافة العربية

  إيرادات املحتتتتتتايم النظتتتتتتاميتتتتتتة في حول تقرير

محتتتافظتتتة رام اللتتت  والبيرة  مجلس القضتتتتتتتتتتتتتتاء 

 م.0211عن السنة المالية المن هية   األعلى
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 العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن" اإلدارة

عستتتتتتتتتتتتتتعتى اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة متن ختالل ختط هتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة 

للمستتتتتتتتتتتاهمة في تحقيق رؤية الديوان المتمثلة في إحداث 

فتتتتتتتارق فتتتي حتتتيتتتتتتتاة التتتمتتتواطتتتن وذلتتتتتتت  متتتن ختتتالل التتتجتتتهتتتتتتتات 

والمواضتتتتتتتتتتتتتتيع الرقتتتتتابيتتتتة التي قتتتتتامتتتتت بتتتتتدقيقهتتتتا ومتتتتتابعتتتتتة 

 ة،ر ئللتتداوالتحقق من الشتتتتتتتتتتتتتتكتتاوى  والبالغتتات التي وردت 

تقتتتتارير رقتتتتابيتتتتة ( 12) وفي هتتتيا الستتتتتتتتتتتتتتيتتتاق فقتتتد تم إعتتتداد

شتتتتكوى وبالي، حيث أن النتائج والتورتتتتيات ( 8) ومتابعة

التي تورتتتتتتلنا اليها ستتتتتتاهمت او عستتتتتتاهم في تحستتتتتتين جودة 

الختتدمتتات التي تقتتدم للمواطن بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر يمتتا في 

القضايا التي تتعلق بضرورة وجود عشريعات تنظم عمل 

يتتتتة والتتتتتأييتتتتد على وجود هيتتتتاكتتتتل تنظيميتتتتة الجهتتتتات األمن

وبطتتاقتتات ورتتتتتتتتتتتتتتف للمرايز القتتانونيتتة فيهتتا، والترييز على 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتل تتعلق بتحستتتتتتتتتتتتتتين األداء ومخرجتتتتتتات اإلدارات 

العتتامتتة في الوزارات، يمتتا ويتطلع التتديوان مستتتتتتتتتتتتتتتقبال الى 

الترييز على رقتابتة األداء على المرافق القضتتتتتتتتتتتتتتائيتة لمتا لتت  

 الخدمات المقدمة.من دور مهم في تحسين جودة 

بع   0202لقتتد شتتتتتتتتتتتتتتملتتت تورتتتتتتتتتتتتتتيتتات التتديوان في العتتام 

المستتتتتائل المهمة كالتورتتتتتية بضتتتتترورة العمل على انشتتتتتاء 

مشتتتتتتتتتتتتتترحتتة مريزيتتة تحتتت اشتتتتتتتتتتتتتتراف االدارة العتتامتتة للطتتب 

الشتتتتتتتتتتتر ي في وزارة العدل للقيام بجميع أعمال التشتتتتتتتتتتتري  

والعمل على إعداد قانون ينظم الطب الشتتتتتتتتتتتتتر ي في دولة 

ضتتتتترورة العمل على ستتتتتترعة البت لتورتتتتتية بفلستتتتتطين، وا

ن قبتتل م لتدى الضتتتتتتتتتتتتتتابطتة الجمرييتتةبتالقضتتتتتتتتتتتتتتايتتا العتالقتتة 

نهاءها وخارتتتتتتتتتتتتتتة فيما إجهات االختصتتتتتتتتتتتتتتا  والعمل على 

إيجتتاد ، و يتعلق بتتالقضتتتتتتتتتتتتتتايتتا املحولتتة الى النيتتابتتة واملحتتايم

آليتتة للتعتتامتتل مع المفقودات المودعتتة في مستتتتتتتتتتتتتتتودعتتات 

الجانب اهخر  معبر الكرامة أو الحقائب المستتتتتتتتتتتتتتلمة من

 في اإلدارة العامة للمعابر والحدود.
 

يتتتيلتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتت أعمتتتال التتتتدقيق في تصتتتتتتتتتتتتتتويتتتب الخلتتتل 

الحارتتل في بع  اإلجراءات واالعمال المنفية من قبل 

بع  الجهتتتتتتتات متتتتتتا من شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنتتتتتتت  ععزيز مبتتتتتتادئ ال زاهتتتتتتتة 

والشتتفافية، واألمور التي تتعلق بالتعيين يما في المؤتمر 

إلضتتتتتتتتتتتتتتافة لموضتتتتتتتتتتتتتتوع الترقية الوط ي الشتتتتتتتتتتتتتتعوي للقتد  بتا

والتستتتتتتتكين في وزارة العدل وتنظيم جباية اإليرادات لدى 

 املحايم الفلسطينية واالدارة العامة للمعابر والحدود.

وحيتتتتث أن ترشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتد النفقتتتتات من المبتتتتادئ المهمتتتتة التي 

 هدف إليها الديوان فقد أدت اعمال التدقيق التي قامت 

  هتا اإلدارة إلى ترشتتتتتتتتتتتتتتيتد تقليتل بع  الن
ً
 ما فقتات تحتديتدا

يتتتعتلتق بصتتتتتتتتتتتتتترف التمتكتتتتتتتافتتتتتتت ت والتنثريتتتتتتتات ومهتتتتتتتام العمتتتتتتتل 

والبدالت، ييل  تنظيم ررف التموين الناشف الطازج 

 لألجهزة األمنية من خالل هيئة االمداد والتجهيز

 تاالغالبى و او شتتتتتكعدد من ال لقد قامت اإلدارة بمتابعة

لتتى عتتعتتزيتتز االلتتتتتزام إأدت فتتي متتجتتمتتلتتهتتتتتتتا  م0202فتتي التتعتتتتتتتام 

واالمتثتتتال للقوانين واألنظمتتتة النتتتافتتتية وتصتتتتتتتتتتتتتتويتتتب بع  

  .األخطاء في عمل بع  الدوائر

وفي ستت يل التحقق من إنفاذ الجهات لتورتتيات الديوان 

وحثها على االلتزام بتصتتتتتتتتتتتتتويب الخلل الحارتتتتتتتتتتتتتل في بع  

أعمتالهتا وعتدم تكرار حتدوث املخالفات والتجاوزات فقد 

ات من الجه عينتةلتم إجراء متتابعتة لتنفيتي التورتتتتتتتتتتتتتتيتات 

التتتحتويتالت التطتبيتتتتتتتة في الختتتتتتتدمتتتتتتتات الطبيتتتتتتتة تتمتثتلتتتتتتتت فتي 

رواتتتتتتتتب املحكمتتتتتتتة التتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتتتتة العليتتتتتتتا،  التعستتتتتتتتتتتتتتكريتتتتتتتة،

لتتتتتتتدى اإلدارة التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة التتمتتتوظتتتفتتيتتتن فتتتي التتقتتتطتتتتتتتاع األمتتت تتي 

متتانتات دائرة التنفيتي لتدى محكمتتة بتتدايتة رام أالمريزيتة، 

اللت   مجلس القضتتتتتتتتتتتتتتاء األعلى، بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة ألعمتال جهاز 

 م.0218عن السنة المالية المن هية  ةالضابطة الجمريي
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 اإلدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن"

اإلدارة العتتامتتة للرقتتابتتة على الحكم "متتدني وأمن"  تختص

بالرقابة على الستتتتتتلطات الثالث: التشتتتتتتريعية، التنفييية، 

 .إلى األجهزة األمنية في الدولة والقضائية، باإلضافة

 م0218 لعام العدلوزارة  .8
 

 متابعة تنفيل توصيات الديوان السابقة

لم يتم االلتزام بتنفيتتتتتي التورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات وتصتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتب بع  

المالحظات الواردة في تقرير الديوان الستتتابق المعد عن 

  .م0211-0211ألعوام عن االوزارة أعمال 

 قانون تنظيم الط  الشرعي في دولة ةلسطين

ينظم  عتتتتتداد قتتتتتانون إوزارة العتتتتتدل بتتتتتالعمتتتتتل على  لم تقم

راف طبالتعاون مع األ  ،الطب الشتتتتتر ي في دولة فلستتتتتطين

 واعتمتتتاد   ،ذات العالقتتتة
ً
يتم توضتتتتتتتتتتتتتتي   بحيتتتث ،أرتتتتتتتتتتتتتتوال

 وتحديد اختصارات الطب الشر ي.

 لط  الشرعيل اإللكترونيرشفة أل نظام ا

لكتروني محوستتتتتتتتتتتتتتتتتتب ختتتتتا  برنتتتتتامج إ أنتتتتت  ال يوجتتتتتد تبين

ر رشتتتتتتفة التقارييتم من خالل  حفظ وأ ،بالطب الشتتتتتر ي

وتنظيم عمليتتتتتة قراءة  ،الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن الطتتتتب الشتتتتتتتتتتتتتتر ي

 بسهولة ويسر. التقارير السابقة

 مدونة السلوك للعاملين في الط  الشرعي

لمتتدونتتة ستتتتتتتتتتتتتتلوز  لطتتب الشتتتتتتتتتتتتتتر يارة العتتامتتة لافتقتتار اإلد

تنظم قواعتتد االلتزامتتات المهنيتتة واألخالقيتتة للعتتاملين في 

 الطب الشر ي.

 مشرحة مركزية  اصة بالط  الشرعي

يوجد مشتتتتتتتترحة خارتتتتتتتتة بالطب الشتتتتتتتتر ي في فلستتتتتتتتطين ال 

دارة العامة للطب الشتتتتتتتتتر ي اإل  حت  اللحظة، حيث تقوم

نية وطباالستتتعانة بالمشتتار  الخارتتة بجامعة النجا  ال

، بموجتب االتفتاقيات وجتامعتة القتد  لتشتتتتتتتتتتتتتتري  الجثتث

 الموقعة مع هي  الجامعات.

جدددددددول التشدددددددددددكي ت للدجددددددان المقدددددداب ت المشدددددددددددالددددددة 

 في وزارة العدل الوظيفية

 بع  عالمتتتتتتتات أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء لجتتتتتتتان  في دقتتتتتتتة ال يتوجتتتتتتتد

جريتتت للمتقتتدمين لبع  الوظتتائف التي أ المقتتابالت

مما أدى لحدوث إشكاليات في ترتيب  ،التي تم شغلها

 بع  المتقدمين لشغل هي  الوظائف.

  شتتتتفة والمعلومات في دائرة األر دراج شتتتتاغر مدير إتم

متوظتتفتتتتتتتة الترغتتم متن وجتتود بتتتتتتت ،جتتتتتتتدول التتشتتتتتتتتتتتتتتكتيتتالت

 مسكنة عليها.

  متتتتتتدير مكتتتتتتتب الوزير  بوظيفتتتتتتةتم عستتتتتتتتتتتتتتكين موظفتتتتتتة

بشتتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتتر  ،ولى( على الفئة األ Cبتدرجتة مدير )

 .التنافسية جراء المسابقاتإو  اإلعالندون 

  تم السما  للمتقدمين بالتنافس على أيثر من دائرة

مما خلق بع   ،ون ضتتتتتتتتتتتتتتوابط ومحتدداتشتتتتتتتتتتتتتتاغرة د

الشتتتتتتتتتاغر اليي  شتتتتتتتتتكاليات من حيث تحديد أولويةاإل 

في حال فوز أحد المتقدمين  ،ستتتتتتيتم التستتتتتتكين علي 

 بأيثر من وظيفة شاغرة.

 المااةآت التشجيعية

 التشتتتتتتتتتتتتتتجيعيتتتتتة لم يتم االستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاد في رتتتتتتتتتتتتتترف المكتتتتافتتتت ت

لى و عأعلى النتتتتتتتاتج الفعلي للموظف  بتنتتتتتتتاءً  ،لتلتمتوظتفتيتن

داء تتقتتتتتتتديتتم التمتتوظتف ألعتتمتتتتتتتال وبتحتتوث لترفتتع يتتفتتتتتتتاءة األ 

 لقانون الخدمة المدنية. ،وترشيد االس هالز
ً
 وفقا

 الدوام الريمي، اإلجازات

  بتتتدثبتتتاتوجود عتتتدد من الموظفين التتتيين ال يقومون 

في نهتايتة الدوام في أغلب  دوامهم على ستتتتتتتتتتتتتتاعتة التدوام

لى مغتتتتادرتهم العمتتتتل قبتتتتل ان هتتتتاء إام، ممتتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتير األيتتتت

 أوقات الدوام الرسمي.

 ل ال يتم االلتزام بمواعيتتتتتد التتتتتدوام الرستتتتتتتتتتتتتتمي من قبتتتتت

بع  الموظفين، حيتتتتتث لوحظ تكرار تتتتتتأخرهم عن 

يام الدوام، بالرغم من قيام الوزارة في أغلب أالدوام 

 .بتوجي  تنبيهات لهم

  وجود خلتتتتتل في تررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد وترحيتتتتتل عتتتتتدد من إجتتتتتازات

 الموظفين.

 اللوازم والمستودعات

  ال يوجتتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتتتل في المهتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتات في دائرة

حيتتتث يقوم موظف واحتتتد  ،اللوازم والمستتتتتتتتتتتتتتتودعتتتات

بأعمال الدائرة وأمانة المستتتتتتتتتتودع وتنظيم ستتتتتتتتتندات 

االستتتتتتتتتتتتتتتتتالم والتتستتتتتتتتتتتتتتلتتيتم لتعتتهتتتتتتتد و  ،اإلدختتتتتتتال واإلختراج

 الموظفين.

  ال يوجد ستتتتتتتتتتتتتتجل عهد شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتية للوازم لدى دائرة

اللوازم في الوزارة، حيتث يتم االعتماد على محاضتتتتتتتتتتتتتتر 
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الجرد الستتابقة للتأيد من العهد، وال يتم نقل العهد 

يتتتة للموظفين في الوزارة في حتتتال تم نقتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتت

 الموظف أو عغيير مكان عمل .

  رتتتتتتتتتتتتتتول جراء مطتتتتابقتتتتة ألررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة اللوازم واأل إلم يتم

  ،الثتتابتتتة
ً
لنتتتائج الجرد مع متتا هو مستتتتتتتتتتتتتتجتتل على  وفقتتا

ولم يتم  ،وزارة العتتتتتتتدل لتتتتتتتدى دائرة اللوازم العتتتتتتتامتتتتتتتة

فصتتتتل اللوازم الخارتتتتة بالمعهد القضتتتتا ي عن عهدة 

 وزارة العدل.

  اة على رشتتتتتتتتتتتتتتيف الختتتا  بتتتالوزارة ملقتتتبع  وثتتتائق األ

متتتتتتتام التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتودع فتتي متتبتت تت  التتوزارة، ووجتتود األرض أ

عستتتتتتتتتتتتتريب لميا  الصتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتحي داخل مستتتتتتتتتتتتتتودع 

افتقتار المستتتتتتتتتتتتتتتودع والطابق تحت و  ،اللوازم التتالفتة

 .النظافة إلىضاي األر 

  أجهزة حتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب محمولتتتتتتتة  دختتتتتتتالإلتم يتم تنظيم

 ائرة اللوازم العامةة العدل ودفي سجالت وزار  وقيدها

 
ً
ويتم نتهتتتتتتتا بتحتوزة التمتوظتفتين أبتتتتتتتالترغتم متن  ،أرتتتتتتتتتتتتتتوال

 هم.من قبل ااستخدامه

 الصرل لبدل مهمات العمل الريمية

ات في مهم رتتتتتتتترف بدل بلد وستتتتتتتتيط لبع  الموظفينتم 

  ،العمتتتل الرستتتتتتتتتتتتتتميتتتة
ً
( 1لقرار مجلس الوزراء رقم ) خالفتتتا

 م.0210لسنة 

 الندب

 لىإندب موظفين اثنين من ديوان الفتوى والتشتتتتتتتتتتتتتريع تم 

 بلمن قاستتتتتتتتتتتتتتتنناًء  ،وزارة العتدل للعتام الرابع على التوالي

  ،دولتتتة رئيس الوزراء
ً
( من 11لمتتتادة رقم )حكتتتام األ  خالفتتتا

 وععديالت .قانون الخدمة المدنية 

  رد الجهة على التقرير

إبتتداء و في التقرير تم الرد على جميع المالحظتتات الواردة 

 .املخالفات ومبررات أسباب

 م0218 لعام الفلسطينيالمعهد القضائي  .7
 

 دارة المعهد القضائيإمجلس 

  لتم يتم ععيين عضتتتتتتتتتتتتتتوي هيئتتتتتتتة تتتتتتتتدريس ممثلين عن

في الجامعات الفلستتطينية في مجلس كليات الحقوق 

 ألحكتتتام 0218-0211للفترة ) دارة المعهتتدإ
ً
م(، خالفتتا

من نظام المعهد ( 1الفقرة الستتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتة من المادة )

 م.0228( لعام 1القضا ي رقم )

 ارة بعقد جلستتتتات بشتتتتكل شتتتتهري ال يقوم مجلس اإلد

م ثالث 0218 عامحيث عقد املجلس خالل  ،ودوري

 ألحكتتتتتتتام الفقرة األولى من جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات فقط
ً
، خالفتتتتتتتا

( لعتتتتتتتام 1( متن نظتتتتتتتام المعهتتتتتتتد رقم )1التمتتتتتتتادة رقتم )

 اجتماعات م، والتي نصتتت على" يعقد املجلس 0228

 بصتتتتتورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من 
ً
شتتتتتهريا

 رئيس  أو نائب  في حال غياب ..."

 إدارة المعهد القضائي

 دارة التتتتتتتمتتتتتتتعتتتتتتتتهتتتتتتتد ختتتتتتتالل التتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتترة شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتور)فتتتتتتتتراي( إ

(، متتتتتتتتمتتتتتتتتا أثتتتتتتتتر م0211 12 28م إلتتتتتتتتى 0211 21 21)

 يبشتتتتتتكل ستتتتتتلوي على أداء ستتتتتتير عمل المعهد القضتتتتتتا 

 إ
ً
 وتمويليا

ً
 وماليا

ً
وخارتتة إحجام المانحين عن  ،داريا

دعم المعهتد يتجميتد منحتة االتحتاد األوروكي وعتتدم 

 توقيع اتفاقية تدريب القضاة الشرعيين.

  ة تقارير دوري يةبرفع ألم يقم مدير المعهد الستتتتتتتتتتتابق

دارة حول ستتتتتتتتتتتتتتير العمل والتدريب بالمعهد ملجلس اإل 

 ألحكام الفقرة الرابعة من 0218 عامخالل 
ً
م، خالفا

 (1)( من نظتام المعهد القضتتتتتتتتتتتتتتا ي رقم 8قم )المتادة ر 

لى إم، والتي تنص على" رفع تقارير دورية 0228لسنة 

 دارة عن سير العمل والدارسة في المعهد".مجلس اإل 

 وحدة الرقابة الدا لية

 يتم تفعيتتتتل وحتتتتدة الرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة في المعهتتتتد  لم

رئيس للوحدة، عستتتتتتتتتكين القضتتتتتتتتتا ي بالرغم من وجود 

 الوظيفية.  ومسؤولياتهابمهامها  الوحدة ولم تقم

  قيام مدير وحدة الرقابة الداخلية بمهام تنفييية في

المعهتتتتد تتعتتتتارض مع مهتتتتام وظيفتتتتت  الرقتتتتابيتتتتة، مثتتتتل 

 )مشتريات ومخازن ومصاريف نثرية(.

 الهيال التنظيمي للمعهد

مي الهيكل التنظيعداد عند إ خي بعين االعتبارلم يتم األ 

الرئيس للمعهتتتتتتتد هو  ن الهتتتتتتتدفأ، التقضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ي لتلتمتعتهتتتتتتتد

ة ريتتتداتم إعتتتدادهتتتا يهيكليتتتة إ حيتتتثتتتتدريتتتب والتطوير، ال

م في يتضخ ظهرو مؤسسة عامة، وبالتالي ومالية لوزارة أ

 ني.اري والقانو ل الوظيفي في الجانب المالي واإلدالهيك
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 اللوازم والمستودعات

نشتتاء ستتجل للوازم المعمرة في المعهد القضتتتا ي إلم يتم 

 ةعهد شتتتتخصتتتتي عستتتتجيلالفلستتتتطي ي، وال يتم استتتتتخدام 

 تفيد بالعهدة على كل منهم.  للموظفين

 التدري  في المعهد القضائي

العامة للتدريب، حيث أن  لإلدارةال يوجد خطة ستتتتتتنوية 

المتوفر هو دراستتتتتتتتتتتتتتة عتامتة حول االحتياجات الستتتتتتتتتتتتتتنوية 

للتتدريتب عن طريق استتتتتتتتتتتتتتتبتانتات يتم توزيعها على موظفي 

 داريين(.إعضاء نيابة، موظفين أضاء )قضاة، الق

 مشروع االتحاد األورو ي

 تم التوقيع المعهتتتتتد بخطتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتروع التي لم يلتزم 

ي تتتنتتفتتيتتتتتتتبتت والتتتتتي تتتفتتيتتتتتتتد ،وروكتتيعتتلتتيتتهتتتتتتتا متتع االتتتحتتتتتتتاد األ 

 ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتر 01متتتتتتتتتتتتدة )لتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع 
ً
ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداًء  ا

 م.0211 21 21من

 المعهتد بتاالستتتتتتتتتتتتتتتفتادة من الموارد المتتاحة في  لم يقم

 ،مشتتتتروع االتحاد األوروكي )مشتتتتروع مهارات العدالة(

 مثل للمواردوهيا بدور  يؤدي إلى عدم االستتتغالل األ 

 المالية المتاحة.

 رد الجهة على التقرير

وعتلتى التمتالحتظتتتتتتتات الواردة فيتتتتتتت ،  عتلتى التتتقتريترتتم الترد 

 وتوضي  بع  المالحظات الواردة.

 م0218-0210املحكمة الديتورية العليا للفترة  .12
 

 م0210  ل عام  المالية غير المغلقة السل 

لم يتم عستديد قيمة الستلف المالية بشكل كامل، حيث 

( شتتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل متتن أرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 023112تتم إغتالق متتتتتتتا قتيتمتتتتتتتتتت  )

م، ولم يتم إغالق 0211خالل عتتام ( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل 0823222)

متتتتتا تبقى، كونتتتتتت  لم يتم استتتتتتتتتتتتتتتكمتتتتتتال اإلجراءات ولم يتم 

 إرفاق معززات الصرف لتصفية النفقة.

 م0218-0217عامي المالية   ل السل  

 م0218-0211بعامي لم يتم عستتتتتتتديد الستتتتتتتلف الخارتتتتتتتة 

حيث بلم مجموع  ،م0218عام لوزارة المتاليتة حت  نهتايتة 

 ( شيقل.1823222ن )السلف خالل العامي

 نفقات دون وجود يند قانوني

ون وجود ستتتتتتتتتتتند قانوني لعملية د بع  النفقاترتتتتتتتتتتترف 

 .الصرف

 الشراء من  ارج العطاءات المركزية

تم شتتتتتتتتتتتتتتراء بع  المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتات من ختتتارج عطتتتاءات دائرة 

 
ً
نظمة للقوانين واأل  اللوازم العامة في وزارة المالية، خالفا

 المعمول  ها.

 تجزئة الفواتير

ولم يتم تنظيم ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات  ،تم تجزئتتتتة عتتتتدد من الفواتير

 إ
ً
ألحكتتام قتتانون  دختتال عنتتد شتتتتتتتتتتتتتتراء بع  اللوازم، خالفتتا

 الشراء العام.

ال
ّ
 صرل بدل هات  نق

الرتتتتتتتتتتتتتترف بتتتتتتتدل  لتجتمتيتع التمتوظفين داختتتتتتتل  هتتتتتتتاتتف نتقتتتتتتت 

 10ستتتتتتتتتتتتتورية والبالم عددهم )املحكمة الد
ً
دون ، ( موظفا

بقتتاء إن مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة العمتتل تقت تتتتتتتتتتتتتتاي على أوجود متتا يث تتت 

 
ً
من  (0)لما نصتتتتتتتتتتتت علي  الفقرة  االتصتتتتتتتتتتتال معهم، خالفا

( من النظتتام المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي " تقت تتتتتتتتتتتتتتاي 11المتتادة )

 مصلحة العمل اإلبقاء على االتصال  هم".

 الت طيط في عملية التعيين

من موازنتتتة املحكمتتتة التتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتة  (%11ب )ن متتتا يقتتتار إ

مخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتة للرواتب ومكاف ت الموظفين، نتيجة لعدم 

وجود أستتتتتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة وتخطيط منظم لعمليتتتتتة رفتتتتتتد 

تم ععيين متتتتتا  فقتتتتتداملحكمتتتتتة التتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتتة بتتتتتالموظفين، 

موظف في املحكمتة الدستتتتتتتتتتتتتتتورية باستتتتتتتتتتتتتتتنناء  (10)يقتارب 

تم نقل بع  الموظفين من مؤستتتتستتتتات حيث القضتتتتاة، 

أستس وا حة تظهر االحتياج الفعلي،  أخرى دون وجود

ودون وضتتتتتتتتتتتتتتع تصتتتتتتتتتتتتتتورات لحجم وطبيعتتة العمتتل املخطط 

 ،نفيتتتي ، بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى ععيين موظفي عقود وميتتتاومتتتةت

 بعضها زائد عن حاجة املحكمة.

 التعيين دون إجراء المسابقات التناةسية

 خ   الموظفين في املحكمتتتة التتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتةععيين بع
ً
 الفتتتا

للقتتتانون ودون اإلعالن عن توفر الشتتتتتتتتتتتتتتتاغر وفت  املجتتتال 

أمتتام الجميع للمنتتافستتتتتتتتتتتتتتة على الحصتتتتتتتتتتتتتتول على الوظتتائف 

 
ً
  وفقتتا

ً
مع قتتاعتتدة "تقلتتد المنتتارتتتتتتتتتتتتتتب  لألرتتتتتتتتتتتتتتول وتمتتاشتتتتتتتتتتتتتتيتتا

م ت، حيث والوظتائف العتامتة على قتاعتدة تكتافؤ الفر "

املتتحتتكتتمتتتتتتتة  ( متتوظتتفتتيتتن عتتلتتى بتتنتتتتتتتد التتعتتقتتود فتتي12عتتعتتيتتيتتن )
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( موظفين 1و) ،م0211التتتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتة العليتتتتا خالل عتتتتام 

لم يتم اإلعالن عن الوظتتتتتتائف في و ، م0218عتتتتتتام خالل 

الصتتتتتتتتتتتتتتحف اليوميتتتتتة وتم حصتتتتتتتتتتتتتتر المقتتتتتابالت بتتتتتالمعرفتتتتتة 

 خالف ،الشتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية لموظفين في املحكمة الدستتتتتتتتتتتتتورية
ً
 ا

 ( من القتتتتتتانون األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي01)من المتتتتتتادة  (1)للفقرة 

 الفلسطي ي.

اةية  الع وة اإلشر

ة االداريتتتة( لعتتتدد من تم من  العالوة اإلشتتتتتتتتتتتتتترافيتتتة )العالو 

ن  ال أبالرغم  ،الموظفين في املحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية العليا

هتتتتيتتتتكتتتتتتتل تتتتتنتتتتظتتتتيتتتتمتتتتي متتتتعتتتتتتتتتمتتتتتتتد ختتتتالل التتتتفتتتتتتتتترة متتتتن  ديتتتتوجتتتتتتت

 م. 0211 11 08م ولغاية 0211 21 02

 وحدة الرقابة الدا لية

  ال يوجتتتتتتتد أي تقتتتتتتارير رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن وحتتتتتتتدة الرقتتتتتتابتتتتتتتة

التداخليتتة تث تت قيتامهتتا بتتالمهتام الموكلتتة لهتتا حستتتتتتتتتتتتتتب 

 الورف الوظيفي المعتمدة.بطاقة 

  
ً
لوحدة الرقابة الداخلية في  تم عسكين موظف رئيسا

 من 
ً
م ولم 0218 20 11املحكمة الدستتتورية اعتبارا

 ة، ولميمتار  مهتامت  يرئيس لوحتدة الرقابة الداخلي

 عادة عسكين .يحصل على تكليف جديد بعد إ

  تم تكليف موظفتة بمهام مدير دائرة الرقابة اإلدارية

م، 0218 21 18ة الرقتتتابتتتة التتتداخليتتتة بتتتتاري  في وحتتتد

 
ً
إلفتتتتتتتادة ديوان الموظفين العتتتتتتتام والتي تفيتتتتتتتد  خالفتتتتتتتا

طبيعتتتتة عمتتتتل لهتتتتا و بعتتتتدم تنتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب المؤهتتتتل العلمي 

 الدائرة.

 المركز القانوني ألمين عام املحكمة

لم يتم تحتتتديتتتد المريز القتتتانوني ألمين عتتتام املحكمتتتة إمتتتا 

المالي أو اإلداري، أو االختصتتتتتتتتتتتتتتا  الف ي   باالختصتتتتتتتتتتتتتتا

 .يبشأن إعداد الملف الدستور 

 ا تصاصات أمين عام املحكمة الديتورية

ن القانون يشتتتتتتتتتترط على من يعين في منصتتتتتتتتتب أمين أتبين 

أن يكون بتتتتدرجتتتتة قتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتاي  ،عتتتام املحكمتتتتة التتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتة

استتتتتت ناف إلى درجة قاضتتتتتاي عليا، بالرغم من أن األعمال 

 
ً
للقتتانون ليستتتتتتتتتتتتتتت بحتتاجتتة إلى أن يتولى  الموكلتتة إليتت  وفقتتا

كونها تتعلق بأعمال  ،منصتتتتتب أمين عام املحكمة قاضتتتتتاي

أشتتتتتتتتتتتارت ، يما عمال املحكمةأإشتتتتتتتتتتتراف مالي وإداري على 

 ،م0211( لستتتتتنة 11( من القرار بقانون رقم )02المادة )

عين "يإلى أن   ،بشتتتتتتأن ععديل قانون املحكمة الدستتتتتتتورية

ن رئيس دولة فلسطين بدرجة بقرار مأمين عام املحكمة 

قضتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتة بنتتتاًء على تنستتتتتتتتتتتتتتيتتتب مجلس الوزراء وتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتة 

الجمعيتتتتة العتتتتامتتتتة للمحكمتتتتة، ويكون تتتتتدرجتتتت  من درجتتتتة 

قاضتتتتتتتتتاي استتتتتتتتتت ناف إلى درجة قاضتتتتتتتتتاي عليا، ويشتتتتتتتتترف على 

كافة أعمال الموظفين، وكافة األمور المتعلقة بالشؤون 

اإلداريتتتتتتتة والتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة لتلتمتحكمتتتتتتتة، تحتتتتتتتت إشتتتتتتتتتتتتتتراف رئيس 

 .املحكمة"

 م رجات األمانة العامة للمحكمة

 ،مانة العامة للمحكمةمخرجات األ  بين تناستتتتب ال يوجد

  ،المريز القتتتتانوني لألمين العتتتتامو 
ً
 لقتتتتانون املحكمتتتتة وفقتتتتا

 الدستورية )قاضاي است ناف(.

 برنام  بيسان املحايبي

  استتتتتتتتتتتتتتتختتتدام البرنتتتامج املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتب ال يتم

طريق  يتم طباعة ستتتتتتندات الصتتتتتترف عن"، و بيستتتتتتان"

وال يتم الحصتتتتتتتتتتتتتتول عليها  "،OFFICE WORD"برنامج

 .من وزارة المالية

  لم يتم تزويد املحكمة الدستتتتتتتورية العليا بالستتتتتتندات

  ،والدفاتر املحاس ية والسجالت
ً
قرة ألحكام الف وفقا

 لفلسطي ي.( من النظام المالي ا1مادة )من ال (0)

  لدفاتر اال تقوم الدائرة المالية بدثبات النفقات على

نتتتمتتتتتتتا يتتتتتتتم ، وإرتتتتتتتتتتتتتتتول والستتتتتتتتتتتتتتتجتتتالت التتتورقتتتيتتتتتتتة وفتتتق األ 

( لتستتتتتتتتتتتجيل النفقات علي  Excel)استتتتتتتتتتتخدام برنامج 

والتتيي يستتتتتتتتتتتتتتهتتل عمليتتة التعتتديتتل  ،م0218عتتام خالل 

 
ً
( من النظام 1 أ( من المتادة )1للفقرة ) عليت ، خالفتا

والتي تنص "على التتدوائر اتبتتاع  ،المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي

التية: )القيد المزدوج القواعد المالية واملحاستتتتتتت ية ا

 إلثبات العمليات المالية في الدفاتر(.

 المطابقات البنكية لحساب اإليرادات

  ال يتم إعتتتتداد مطتتتتابقتتتتات بنكيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتهريتتتتة لحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب

 للفقرة ) اإليرادات
ً
( 1في املحكمة الدستتتتتتتتورية، خالفا

 ( من النظام المالي.11من المادة )

  النتتاشتتتتتتتتتتتتتتئتتة عن رستتتتتتتتتتتتتتوم اإليراداتلم يتطتتابق مجموع 

( دينتتتتتتار 122قيم هتتتتتتا )والبتتتتتتالم  ،الطعن التتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتوري
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مع قيمتتتة الكفتتتاالت خالل  ،م0211عتتتام أردني خالل 

 ( دينار أردني.122نفس العام والبالغة )

 التشغيلية النفقات

ال يتتتتتم اعتتتتتمتتتتتتتاد التتنتتفتتقتتتتتتتات التتتشتتتتتتتتتتتتتتغتتيتتلتتيتتتتتتتة فتتي املتتحتتكتتمتتتتتتتة 

ي حيث يوجد ف ،الدستتتتورية العليا من قبل مدراء البرامج

 وذلتتتت  املحكمتتتتة التتتتدستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتة العليتتتتا برنتتتتامجين، 
ً
 خالفتتتتا

 لألنظمة وععليمات وزارة المالية.

 الشياات

 ي،مل "تم الم يتم ختم بع  الشتتتتتيكات الملغاة بخ" 

 
ً
( من النظتتام المتتالي 11من المتتادة ) (1)للفقرة  خالفتتا

 الفلسطي ي.

  تم رتتتتتتتتتتتتتترف شتتتتتتتتتتتتتتيكتتتات غير مختومتتتة بختم "يصتتتتتتتتتتتتتترف

 للمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتد االول"
ً
( من النظتتتام 10للمتتتادة ) ، خالفتتتا

 المالي الفلسطي ي.

 اللوازم والمستودعات

 و أجراء جرد دوري سنوي للوازم في املحكمة لم يتم إ

  اقتضتتتتكلما 
ً
من  (1)للفقرة  الضتتترورة ليل ، خالفا

 ( من قانون الشراء العام.18مادة )ال

 نشتتتتتتتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتتتتتتجتتل للوازم المعمرة في املحكمتتةلم يتم إ، 

 
ً
( من قانون الشتتتتتتتراء 18من المادة ) (1)للفقرة  خالفا

  ،العتتتتام
ً
( 182رقم )للفقرة األولى من المتتتتادة  وخالفتتتتتا

 من نظام الشراء العام.

 م الموجودة في المستودعات جراء جرد للواز لم يتم إ

م مرة واحتتتدة على األقتتتل من خالل 0218عتتتام خالل 

 
ً
 لجنتتة يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيلهتتا من قبتتل رئيس املحكمتتة، خالفتتا

( من نظتتام الشتتتتتتتتتتتتتتراء 181رقم ) لمتتادةمن ا (0)للفقرة 

 العام.

  للموظفين وفق شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة عهتتتتتتتد تتنتظتيملتم يتتتم 

  ،األرتتتتتتتتتتتتتتول 
ً
( من 11متتتتتتتادة )من ال (1)للفقرة  خالفتتتتتتتا

 قانون الشراء العام.

  لتم يتتم ترييتتتتتتتب رفوف داختتتتتتتل المستتتتتتتتتتتتتتتودع لتخزين

 ية وفق األرول.اللوازم داخل

  ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتل لألختتتتتام الحكوميتتتتة من قبتتتتل  تنظيملم يتم

 للفقرة )املحكمتتتة التتتتد
ً
( من 1ستتتتتتتتتتتتتتتوريتتتتة العليتتتتا خالفتتتتا

 ( من النظام المالي الفلسطي ي.11المادة )

 رد الجهة على التقرير

تم و تم الرد على التقرير وعلى المالحظتتتات الواردة فيتتت ، 

 شر  تفاريل حول إنشاء املحكمة الدستورية وعملها.
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 للجهاز الهيال التنظيمي

 عشتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتت  في مهتتتتتام بع  التتتتتدوائر واألقستتتتتتتتتتتتتتتتتتام  وجود

قسم العالقات الدولية  :مثل ،الموجودة في الهيكلية

الم ودائرة التفتتتتتاعتتتتتل دائرة العالقتتتتتات العتتتتتامتتتتتة واإلعو 

 االجتما ي.

  بتالرغم من حتاجتة الجهاز المتزايدة للكادر ال شتتتتتتتتتتتتتتري

 لطبيعة عمل ، وستتتتتتتتتتتعي  
ً
 فراد منستتتتتتتتتتتتتقطاب أال نظرا

تداب عسكريين من جهاز األجهزة األخرى، فقد تم ان

أجهزة أخرى ولمهتتتتتتتام ليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من  إلىالضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتتتتة 

 اختصا  الضابطة الجمريية.

 القضايا العالقة

وجود عتتتتتتتدد يبير من القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتا العتتتتتتتالقتتتتتتتة موجودة في 

مستتتتتتتودعات الضتتتتتتابطة دون اتخاذ قرار بشتتتتتتأنها من قبل 

بستتتتتت ب إما عدم عستتتتتتوية الشتتتتتتخص  ،جهات االختصتتتتتتا 

رتتتتتتتدار أو بستتتتتتت ب عدم إ ،جهة االختصتتتتتتتا املخالف مع 

 .حكم قضا ي بشأنها

 موازنة الجهاز

ال يقوم جهاز الضابطة الجمريية بدعداد موازنة خارة 

دارة التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة رفتتتعتتتهتتتتتتتا إلتتتى دائتتترة التتتمتتتوازنتتتتتتتات فتتتي اإل بتتتتتتت  و 

المريزيتة، يمتا ال تقوم اإلدارة المتاليتة المريزيتة بالطلب 

من األجهزة األمنيتتتة بتتتدعتتتداد موازنتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بكتتتل جهتتتاز 

تحتتتتتتتديتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتقف لكتتتتتتتل بنتتتتتتتد من بنود الصتتتتتتتتتتتتتترف بأم ي، 

المعتمتتتدة من أجتتتتل التحليتتتتل وإظهتتتتار االنحراف وقيتتتتا  

مدى التقيد بالموازنة، وإنما يتم توزيع المصروفات على 

 البنود. 

 الخطط التشغيلية

ال يتم عمل خطط عشتغيلية على مستوى الدوائر بحيث 

 تنفيي األهداف االستراتيجية للجهاز.
ً
 ععكس عمليا

 ت البنكيةالتسويا



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  80  

 

بعمل عستتتتتتويات شتتتتتتهرية للحستتتتتتاب البنكي االلتزام  لم يتم

للمطتابقتة بين الحركتات في ستتتتتتتتتتتتتتجتل اليوميتة والحركتات في 

 .الحساب البنكي

 صرل بدل المهام والنثريات

ات والنثري المهتاماالعتمتاد في عمليتة رتتتتتتتتتتتتتترف بتدل  ال يتم

م 0212( لتتتتتعتتتتتتتام 11عتتتتتلتتتتتى قتتتتترار متتتتتجتتتتتلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )

التنفييية بشتتتتتتتتتتتتتأن بدالت ومصتتتتتتتتتتتتتاريف والخا  بالالئحة 

 منرستتتمية والدورات الخارجية لقوى األ مهمات العمل ال

 دالتلية وأستتتتتتتتباب رتتتتتتتترف بحدد آ واليي ،الفلستتتتتتتتطينية

من الفلستتتتتتتتتتتطي ي، وإنما مهمات العمل الرستتتتتتتتتتتمي لقوى األ 

 لالئحة المالية االستننائية.يتم ذل  
ً
 وفقا

 اللوازم والمستودعات

 ت الخارتتتتتتتتتتة بددارة استتتتتتتتتتخدام بع  الستتتتتتتتتجال  ال يتم

وخارة فيما يتعلق بسجل الموجودات  ،المستودع

 .الثابتة واللوازم المس هلكة

 توفر مستتتتتتاحات واستتتتتتعة لحفظ المضتتتتتتبوطات في ت ال

تكد   إلىبع  مستتتتتتتتتتتتتتتودعات المديريات، مما أدى 

 المضبوطات بطريقة يصعب الورول إليها.

 رد الجهة على التقرير

االستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتداد لألختتتتتتتي تتم الترد عتلتى التتتقتريتر، وتتم إبتتتتتتتداء 

 بالمالحظات الواردة.
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 اإلاار القانوني لعمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود

عمتتتتل اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر لم يصتتتتتتتتتتتتتتتتتدر قتتتتانون ينظم 

( لستتتنة 11مني رتتتدور المرستتتوم الرئا تتتاي رقم )والحدود 

 بشأن االدارة العامة للمعابر والحدود. ،م0221

 وحد الرقابة الدا لية

دائرة الرقتابة الداخلية في اإلدارة العامة للمعابر  لم تقم

 لبطاقة الورتتتتتتتتف الوظيفيوالحدود بدورها 
ً
ث حي ،وفقا

ر التتتتتتتدائرة بمهتتتتتتتام ، وتكليف متتتتتتتديلم يتم تفعيتتتتتتتل دورهتتتتتتتا

  دارة العامة للمعابر والحدود.في اإل  اإليرادات

 إيرادات المعابر والحدود

ي ف اإليراداتبمحوستتتتتب خا   محاستتتتتويال يوجد برنامج 

ال يتم الرقتتتتابتتتتة على و  ،اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر والحتتتتدود

 .من قبل المراقب المالي اإليرادات

 اإليراداتالضوابط الرقابية على ضع  

  عستتتتتتتتتتتتتتجيل ال يتم عمل محاضتتتتتتتتتتتتتر ضتتتتتتتتتتتتتبط واستتتتتتتتتتتتتتالم و

  .رول األ  وفقلدفاتر سندات القب  

  رقام أال يتم مستتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتجالت رئيستتتتتتتتتتتية عستتتتتتتتتتتجل فيها

  .دفاتر سندات القب  والقسائم

  ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر دفتتتتتتتاتر ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات القب  والرخص

دها اعتماو  ،والقستتتتائم المستتتتتعملة في نهاية كل ستتتتنة

لى املحاستتتتتتتتتتب إرستتتتتتتتتتالها إمن املحاستتتتتتتتتتب املختص قبل 

مرفقة بكتاب رسمي لت زيلها من عهدة اإلدارة  ،العام

 .العامة للمعابر والحدود

  لم يتم وضتتتتع ستتتتندات القب  المستتتتتخدمة في مكان

بحيث يكون استتتتتتخدامها لصتتتتتتاحب الصتتتتتتالحية  ،منآ

 فقط.

  ضد السرقة والحريق اإليراداتلم يتم التأمين على. 

فددي الدمددعددددددابددر  اإليددراداتاإلاددددددار الدقددددددانددوندي لددتددحصددددددددددديددددددل 

 والحدود

 اإليراداتجزء من تحصتتتتتتتتتتتيل ال يوجد نص قانوني ينظم 

من قبتتل المواطنين المغتتادرين  ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة المغتتادرةمثتتل: )

، إيرادات مواقف المريبتتتتتتات، اضتتتتتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتةر األ 

 . إيرادات مواقف مريبات األجرة الداخلية والخارجية(

 الفلسطيني من ريوم المغادرة حصة الجان 

ي من رستتتتتتتتتتتتتتوم معرفتتة نصتتتتتتتتتتتتتتيتتب الجتتانتتب الفلستتتتتتتتتتتتتتطي  عتدم

التمتتغتتتتتتتادرة وعتتتتتتتدم التتقتتتتتتتدرة عتتلتتى تتتحتتتتتتتديتتتتتتتد قتتيتتمتتتتتتتة التتمتتبتتلتتم 

لخزينة السلطة من الجانب من هي  الرسوم المستتحق 

كون التحويل من الجانب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي يتم  ،اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي

 من خالل المقارة.

 اإليراداتالزيادة في حساب 

ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتتجل خا  بالزيادات في رتتتتتتتتتتتتتتندوق ضتتتتتتتتتتتتتتريبة 

 اإليراداتولم يتم إيداع أي زيادة في حستتتتتتتتتتتتتتاب  ،المغتادرة

تتتتأمتتتتتانتتتتتةنمتتتتتا تبقى إو  ،نتيجتتتتتة لتتتتتيلتتتتت  الموظف في عهتتتتتدة  كت

يتم تزويتتد ، حيتتث لم ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة المغتتادرة عن مستتتتتتتتتتتتتتؤولال

 .مكشف بتل  المبالب من ديوان الرقابة التدقيق فريق
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 التضمين لبعق الممتلاات

تضتتتتتتتتتتتتتتمين بع  الممتلكتتتتتات في اإلدارة العتتتتتامتتتتتة للمعتتتتتابر 

ومستتتتتتتتتتابقات إعالن  دون إجراءوالحدود بشتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتر 

 .تنافسية

 المااةآت التشجيعية

  يتم رتتتتترف مكاف ت للموظفين المدنيين المصتتتتتتنفين

لى عفي اإلدارة العتتتتتامتتتتتة للمعتتتتتابر والحتتتتتدود المث تين و 

،بند مكاف ت لغير الموظفين شتتتتتتتهري
ً
 نظام على وبناءً  ا

بند مكاف ت  وجود على الرغم من ،ررف غير معتمد

 .موازنةالموظفين في 

 تم رتتتتتترف مكاف ت للموظفين العستتتتتتكريين التابعين ي

لتتمتتوظتتفتتي التتجتتمتتتتتتتارز و  ،لتتألجتتهتتزة األمتتنتتيتتتتتتتة املتتختتتتتلتتفتتتتتتتة

موظفي البريتتتتتد التتتتتتابعين و  ،التتتتتتابعين لوزارة المتتتتتاليتتتتتة

ي وموظف ،لوزارة االتصتتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات

وزارة التتتداخليتتتة العتتتاملين في اإلدارة العتتتامتتتة للمعتتتتابر 

 على بند مكاف ت لغير الموظفين شتتتتتتتتتتتتتتهري، والحتدود
ً
 ،ا

على نظام ررف غير  دون وجود أستا  قانوني وبناءً 

 .معتمد

 التسكين على الهيال التنظيمي

وجود عتتتتتتتدد من الموظفين المث تين وكعضتتتتتتتتتتتتتتهم يحمتتتتتتتل 

نين إشتتتتترافيةمستتتتتميات 
 
ي الهيكل التنظيم على غير مستتتتتك

 .المعتمد

 التعيين دون إجراء المسابقات

وجود ععتتتديتتتل على يشتتتتتتتتتتتتتتوف العالمتتتات لبع  أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 11تم ععيين )لجتان المقتابالت. يمتا 
ً
  ( موظفتا

ً
على  جتديدا

ون بدو بند العقود المؤقتة من خارج جدول التشتتكيالت 

 عالن ومسابقة. إ

 بدل المواص ت الثابتة

مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات غير حكومية، عدد من الموظفين إلى ندب 

واستتتتتتتتتتتتتتتمرار تقتتاضتتتتتتتتتتتتتتاي بتتدل تنقتتل ثتتابتتت من مكتتان العمتتتل 

 السابق.

 ياعات العمل اإلضافي

لم يتم تحديد الحد األق ا  من ساعات العمل اإلضافي 

  مع قيتتتتتتتامتتتتتتت يتالءمختالل يتوم التعتمتتتتتتتل وبمتتتتتتتا  ،لتلتمتوظتف

 تكليف للموظفين وال يتم إعتتتتتداد ،بواجبتتتتاتتتتتت  المطلوبتتتتة

 .بأداء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي

 تنظيم عمل المركبات الحكومية في القطاع المدني

  لم يتم ترييب حلقات الكترونية لمريبات الحرية في

 .اإلدارة العامة للمعابر والحدود

  لم يتم وضتتتتتتتتتتتتتتع لوحتتتتات ععريفيتتتتة على جميع مريبتتتتات

 .والحدودالحرية في اإلدارة العامة للمعابر 

 لتزام بقانون ونظام الشراء العاماال

 ين لموظفا عهدو سجل للوازم المعمرة  تنظيم لم يتم

 
ً
 .للقوانين واألنظمة المعمول  ها خالفا

  استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام بطتتتتتتاقتتتتتتات رتتتتتتتتتتتتتتنف للموجودات لم يتم

 الثابتة في المستودعات.

  لم يتم عستجيل بع  اللوازم التي تم الحصول عليها

التحتتتتاد األوروكي لتتتتدى من امقتتتدمتتتتة من خالل منحتتتة 

 .العامة اللوازمدائرة 

 التعامل مع المفقودات في معبر الكرامة

تعامل مع المفقودات لل جراءاتنظام أو دليل إال يوجد 

 الحقتتتتتائتتتتتبأو  في مستتتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتات معبر الكرامتتتتتةالمودعتتتتتة 

ال يتم اإلعالن عن ، و من الجانب اإلستتتتتتتترائيلي المستتتتتتتتتلمة

وجود مفقودات لتتتتدى اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر والحتتتتدود 

تم  ي، والاملحلية والصتتتتتتتتتتتتتحفعبر الصتتتتتتتتتتتتفحة االلكترونية 

عمل محضتتتتتر رستتتتتمي من قبل اللجنة المشتتتتتكلة باستتتتتتالم 

 الجانب اإلسرائيلي. منالحقائب والمفقودات 

 رد الجهة على التقرير

ستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتاب تتتتم التتترد عتتتلتتتى التتتتتتتقتتتريتتتر، وتتتتم إبتتتتتتتداء بتتتعتتت  األ 

 للمالحظات، وكان الرد إيجابي
ً
 .وسيتم األخي بالتوريات ا

 المؤتمر الواني الشعبي للقدس  .13
 

 الهيال التنظيمي للمؤتمر

ظيمي ينظم عمتتل الموظفين ويقستتتتتتتتتتتتتتم هيكتتتل تن ال يوجتتتد

 األ 
ُ
 عمال فيما بينهم ي
ً
 مر اليياختصتتتتتارتتتتت ، األ حستتتتتب  ال

يؤدي لعدم الوضتتتتتتتو  في عستتتتتتتلستتتتتتتل األوامر ويضتتتتتتتعف من 

  المستتتتتتتتتتتتتاءلة،
ً
خدمة ال( من قانون 1)ألحكام المادة  خالفا

 المدنية وععديالت .

 وحدة الرقابة الدا لية
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، وال يتم وحتتتتدة للرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة في المؤتمر ال يوجتتتتد

ممتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة دور الرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة في المؤتمر )الرقتتتتابتتتتة 

خطتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتة، أو أدلتتتتة ، وبتتتتالتتتتتالي ال يوجتتتتد والتفتيش(

عداد أي نوع إالرقاكي، وال يتم  ت خارتتتتتتتتتتة بالعملإجراءا

متتتن أنتتتتواع التتتترقتتتتتتتابتتتتتتتة )إداريتتتتتتتة، متتتتتتتالتتتتيتتتتتتتة، أداء أنشتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة 

 عمال المؤتمر.أ على المؤسسة(

 التعيينات، ونقل الموظفين

  تم التعاقد المباشتتتتتتتتتتتتر مع موظفي العقود في المؤتمر

 وعالن خاراي أإعوي للقد  دون وجود الوط ي الشتتتتتتتت

 ألحكتام 
ً
( 01المتادة )لجنتة مقتابالت للوظتائف، خالفتا

يي وال ،ون األسا اي الفلسطي ي( من القان1الفقرة )

 حدد أ
 
قاعدة  أستتتتتتتتتتتتتتا  رتتتتتتتتتتتتتتب يكون علىد المنان تقل

 ألحكتتام المتتادتكتتافؤ الفر ، 
ً
( 02)و ( 11)تين خالفتتا

 وععديالت . من قانون الخدمة المدنية

 ظفين المنتقلينمهام بع  المو في وضتتتتتتتتتو   ال يوجد 

لى المؤتمر )بتاستتتتتتتتتتتتتتتنناء الموظفين اليي تم تكليفهم إ

بتتتتتالعمتتتتتل داختتتتتتل متتتتتدينتتتتتة القتتتتتد  من حملتتتتتة الهويتتتتتتة 

( وال يوجتتتتتتد مخرجتتتتتتات للوظتتتتتتائف التي المقتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة

 يشغلونها.

 ، واإلجازاتياعات الدوام الريمي

  يتم من  فترة ستتتتتتتتتتتتتتمتتتا  من دوام الموظفين في بتتتدايتتتة

( ونهاية الدوام )ركع 
ً
الدوام )نصتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتاعة رتتتتتتتتتتباحا

 من ستتتتتتاعات 11ستتتتتتاعة( أي ما يعادل )
ً
( دقيقة يوميا

 يتم تجميعها وخصتتتتتتتتمها من العمل اليومي، إال أن  ال

 ألحكام ررتتتتتتتتيد اإل 
ً
جازات الستتتتتتتتنوية للموظفين، خالفا

( من الالئحة التنفييية لقانون 111( و)11المادتين )

 وععديالت .الخدمة المدنية 

  ال و تكرار في التأخير الصتتتتتتتتتتتتباحي واالنصتتتتتتتتتتتتراف المبكر

االلتتتزام بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتات التتتتتتتدوام الترستتتتتتتتتتتتتتمتي لبع   يتتتم

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )
ً
( من قتتتتتتانون 11الموظفين، خالفتتتتتتا

والتي تق تتتتتتتتتتتتتتاي بتتاحترام وععتتديالتتت ، الختتدمتتة المتتدنيتتة 

اتختتاذ االجراءات القتتانونيتتة  ولم يتمالعمتتل، مواعيتتد 

 ملتزمين.الير غ بحق

 يتم تررتتتتتتتتتتيد اجازات لمن هم فوق ستتتتتتتتتتن الخمستتتتتتتتتتتين 

(11 
ً
  ( يومتتتتتا

ً
 يوم، خالفتتتتت (12)وبمتتتتتا يتعتتتتتدى  ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتا

ً
 ا

( من قتتتتتانون الختتتتتدمتتتتتة المتتتتتدنيتتتتتة 81حكتتتتتام المتتتتتادة )أل 

 وععديالت .

 أو ثبتتات مهمتتات العمتل والمغتادرات "الختا  إ ال يتم

ال يتم لكتروني )الترستتتتتتتتتتتتتتمتي" عتلتى بترنتتتتتتتامج التتتتتتتدوام اإل

ثبتتات المغتتادرات في بع  األحيتتان إ(، ولم يتم الختم

 للنمتتتتتاذج املخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، ومن خالل مراجعتتتتتة 
ً
وفقتتتتتا

يشتتتتتتتتتتتتتتوف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتة اإللكترونيتتتتتة تبين خروج بع  

الموظفين قبل ان هاء ستتتتتتتتتتاعات الدوام الرستتتتتتتتتتمي دون 

 وجود إذن مغادرة رسمي 
ً
 .أروال

  من خالل تتبع حريتتتة بع  الموظفين على المعتتتابر

بتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتفر  من الموظفين والحتتتتتدود تبين قيتتتتتام عتتتتتدد

بتدون تقتديم إجتازات خارجية واحتستتتتتتتتتتتتتتا ها أيام دوام 

 وبراتب كامل. فعلية

 بعد العودة من اإلجازة الخارجية  ون الموظف ال يقوم

قتترار التتعتتودة ومتتبتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة التتعتتمتتتتتتتل بتتتتتعتتبتتئتتتتتتتة نتتمتتتتتتتاذج إ

 ، خباألختام على جوازات السفروااليتفاء فقط 
ً
 الفا

فيتتييتة لقتتانون لالئحتتة التنمن ا( 120لمتادة )حكتام األ 

 ت .وععديالالخدمة المدنية 

  حتتديتتتد تظفين بالمو من قبتتل لتزام اال أنتت  ال يتمتبين

جازة الرستتتتمية المقدمة تاري  الستتتتفر والعودة من اإل 

 تتتت بقيتتتامهم وال يوجتتتد متتتا يث اإلداريتتتة،الشتتتتتتتتتتتتتتؤون  إلى

 بتمديد تل  االجازات.

   جازات الستتتتنوية اإل نموذج تررتتتتيد  فحصمن خالل

نتت  ال يتم تررتتتتتتتتتتتتتتيتتد االجتتازات لجميع ن أتبي ،(11رقم )

 .الموظفين

 جراءات والعقوبتتتتات التتتتتأدي يتتتتة بحق اتختتتتاد اإل  ال يتم

االيتتتتتفتتتتتتتاء بتتتتتكتترار لتتفتتتتتتتت التتنتتظتتتر يتتتتتم و  ،التتمتتوظتتفتتيتتن

 ،للموظفين غير الملتزمين بستتاعات الدوام الرستتتمية

 
ً
متن قتتتتتتتانون الختتتتتتتدمتتتتتتتة  (11)لتمتتتتتتتادة حتكتتتتتتتام األ  ختالفتتتتتتتا

 المدنية وععديالت .

 والمستودعاتاللوازم 

  مين عمتتتتتتل أال يوجتتتتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات بين

 نأحيتتتتتتتث  ،داريتتتتتتتةالشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإل  التمستتتتتتتتتتتتتتتتودع ودائرة

عتتمتتتتتتتال متتن "عتتمتتتتتتتل يتتقتتوم بتتجتتمتتيتتع األ  متتوظتتف واحتتتتتتتد
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اللوازم  دختتتتتتتال للوازم، ورتتتتتتتتتتتتتترفإطتلتبيتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتراء، 

  وغيرها"،
ً
 ألنظمة الضبط الداخلي. خالفا

  ال يوجد ستتتتتتتتتتجل لألرتتتتتتتتتتول الثابتة في المؤتمر الوط ي

 للقد . الشعوي

 التسويات البنكية

التدائرة المتاليتة بعمتل عستتتتتتتتتتتتتتويتات بنكية خارتتتتتتتتتتتتتتة  ال تقوم

 المؤتمر، بحسابات 
ً
( 111( و)10) لمادتينحكام األ  خالفا

 من النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة.

 السل  المالية واغ قها

  غالق الستتتتتتتتتتتتتتلف لستتتتتتتتتتتتتتنوات إوجود تتتتتتتتأخير في عمليتتتتتتتة

رة الشتتتتتتتتتتتتتتؤون المتتاليتتة بتتدغالق دائوال تقوم  ،ستتتتتتتتتتتتتتتابقتتة

 أالستلف 
ً
بأول، حيث يوجد سلف مالية مني عام  وال

 غير مغلقة. م0211

 ات الوظيفية بين المديرال يوجد فصتتتتل في الصتتتتالحي 

 المالي وأمين الصتتتتتندوق، 
ً
( 122لمادة )حكام األ  خالفا

من النظتتتام المتتتالي للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات العتتامتتتة 

 وععديالت .

 ضريبة الد ل

بة المترتالدائرة المالية بخصتتتتتتم ضتتتتتتريبة الدخل  ال تقوم

 المكاف  على
ً
لمادة حكام األ  ت السنوية في المؤتمر، خالفا

بشتتتتتأن  م0211( لستتتتتنة 8( من قرار بقانون رقم )11رقم )

-0218)ثر المتتتتالي لعتتتتامي ، وقتتتتد بلم األضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتة التتتتدختتتتل

 ( دوالر.13821) م(0211

 األرشي 

 رشيف مريزي في المؤتمر.أ ال يوجد

 تكنولوجيا المعلومات

 مسؤول متخصص بتكنولوجيا المعلومات ال يوجد، 

وتتتتكتتتلتتتيتتتف متتتوظتتتف لتتتيتتتس ذو عتتتالقتتتتتتتة بتتتتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا 

األمر اليي انعكس على بيئة تكنولوجيا  ،المعلومات

 .المعلومات

 ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات موثقتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بتكنولوجيتتتا  ال يوجتتتد

التتمتتعتتلتتتومتتتتتتتات تتتو تتتتتتتتتتتتتتتف متتتتتطتتتلتتبتتتتتتتات التتعتتتمتتتتتتتل واألدوار 

والمستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتات الالزمتتتتتتتة إلدارة أنظمتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتا 

 المعلومات.

 ال يوجد  
ً
 نستتتتتتتتتتتتي احتياطي لبيانات المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة نظرا

، وال يوجتتتتتتد لعتتتتتتدم وجود نظتتتتتتام للنستتتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتاطي

(FILE SERVER)  لتخزين بيتتتانتتتات الموظفين، يمتتتا ال

 دار ناري لدى المؤسسة.جيوجد 

 رد الجهة على التقرير

تتم الترد عتلتى التتتقتريتر، وتتم إبتتتتتتتداء االستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتداد لألختتتتتتتي 

 بالمالحظات الواردة.

مدددددديريدددددة التسدددددددددددلي  المركزي العدددددام لقو  األمن  .11

 م0217-0218الفلسطيني لألعوام 
 

 التسلي  المركزي  اإلاار القانوني لمديرية

حيتتث يجري  و نظتتام ختتا  بتتالمتتديريتتة،أال يوجتتد قتتانون 

العمتتل على إعتتداد مشتتتتتتتتتتتتتتروع قتتانون ينظم عالقتتة متتديريتتة 

التستتلي  مع األجهزة والمؤستتستتات ذات العالقة، وقد تم 

 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتم رفعتتتتتتت  لجهتتتتتتتات االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   ،إنجتتتتتتاز  جزئيتتتتتتا

العتماد ، يما ال يوجد دليل إجراءات معتمد من جهات 

االختصتتتتتتا  ينظم عمل المديرية، حيث يوجد مستتتتتتتودة 

دليتتتتل إجراءات ينظم عمتتتتل المتتتتتديريتتتتة ويتم العمتتتتتل على 

ولكن لم يتم اعتماد  بشتتتتتتتتكل نها ي حت  نهاية  ،أستتتتتتتتاستتتتتتتت 

 مهمة التدقيق. 

 الخطط التشغيلية

طط عشتغيلية على مستوى الدوائر بحيث ال يتم عمل خ

 األهداف االستراتيجية للمديرية.
ً
 ععكس عمليا

 وحدة الرقابة الدا لية

لم يتم تفعيتتتل عمتتل وحتتتدة الرقتتتابتتة والتفتيش من حيتتتث 

الرقتتتابتتتة على الوحتتتدات والتتتدوائر في المتتتديريتتتة، ومتتتتابعتتتة 

ستتتتتتتتتتتتتتير العمتتتل في المقر الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي والمتتتديريتتتتات حستتتتتتتتتتتتتتتتب 

 الخطط والتعليمات.القوانين واألنظمة و 

 موازنة المديرية

رفعهتتا إلى لم تقم المتتديريتتة بتتدعتتداد موازنتتة ختتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتت  و 

م ل حيتتتتث، دارة المتتتتاليتتتتة المريزيتتتتةدائرة الموازنتتتتات في اإل 

تقم اإلدارة المالية المريزية بالطلب من األجهزة األمنية 

بدعداد موازنة خارة بكل جهاز أم ي، بحيث يتم تحديد 

ود الصتتتتتتتتتتتتتترف المعتمتدة من أجتتل ستتتتتتتتتتتتتتقف لكتل بنتد من بن
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التتتتتتتحتتتلتتتيتتتتتتتل وإظتتتهتتتتتتتار االنتتتحتتتراف وقتتتيتتتتتتتا  متتتتتتتدى التتتتتتتقتتتيتتتتتتتد 

 .بالموازنة، وإنما يتم توزيع المصروفات على البنود

 التسويات البنكية

لم يتم عمل عستتويات شتتهرية للحستتاب البنكي للمطابقة 

بين الحركات في ستتتتتتتتتتتتتجل اليومية والحركات في الحستتتتتتتتتتتتتاب 

 .البنكي

 ةصل المهام والص حيات

ال يوجتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتل في المهتتتام بين عمتتتل املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب وأمين 

حيتتث يقوم متتدير الفرع المتتالي في المتتديريتتة  ،الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق 

 الوظيفتين.بالجمع بين 

 اللوازم والمستودعات

  ال يتم استتتتتتتتتتخدام بع  الستتتتتتتتتجالت الخارتتتتتتتتتتة بددارة

اللوازم والمستتتتتتتودعات وخارتتتتتتة فيما يتعلق بستتتتتتجل 

اللوازم المستتتتتتتتتتتتت هلكة المتعلقة بالقرطاستتتتتتتتتتتتتية، يما ال 

وجد ال يو يتم تخصتيص بطاقة رنف لكل نوع منها، 

 سجل خا  بأختام المديرية.

  لم يتم عمل جرد ستتتتتتتتتنوي للعهد الخارتتتتتتتتتتة بالمديرية

كتانت عام خر عمليتة جرد ن آأبشتتتتتتتتتتتتتتكتل دوري، حيتث 

 م.0218

  لم يتمكن الطتتتتتاقم من إجراء جرد في مستتتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتات

 ،التستتتتتتتتتتتتتتلي  ومطابقة األررتتتتتتتتتتتتتتدة الدفترية مع الفعلية

فريق التتتدقيق من ديوان الرقتتابتتة تزويتتد  كونت  لم يتم

أو اطالع  على الستتتتجالت الخارتتتتة  المالية واإلدارية

 واليخائر.بمستودعات األسلحة 

 التقريررد الجهة على 

بع  المالحظات الواردة  تم الرد على التقرير وتوضتتتتتتتتي 

 خي بالتوريات الواردة.وسيتم األ 

 م0217مداد والتجهيز لعام هيمة اإل  .11
 

 اإلاار القانوني لعمل الهيمة

  
ً
 ال يوجتتد قتتانون ختتا  بتتالهيئتتة لتنظيم أعمتتالهتتا وفقتتا

 هليات محددة وممنهجة.

  تقتتتتتدير ال يوجتتتتتد نظتتتتتام يحتتتتتدد مهتتتتتام الهيئتتتتتة وآليتتتتتات

 والشراء والتوزيع والتخزين وغير . تاالحتياجا

 آلية تحديد االحتياجات

 ليتتتتتتة تحتتتتتتديتتتتتتد آيوجتتتتتتد ععليمتتتتتتات مكتوبتتتتتتة تو تتتتتتتتتتتتتتف  ال

ار تأخي بعين االعتب ،بشتتتتتتكل وا تتتتتتفالفعلي االحتياج 

 .(أمنيةجهة مستفيدة )أجهزة  خصورية كل

 ال يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتل لجتتان فنيتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتريتتة تضتتتتتتتتتتتتتتم هيئتتة 

، وذلتتتت  لتحتتتتديتتتتد األمنيتتتتةمتتتتداد والتجهيز واألجهزة اإل 

كتتتتتتل جهتتتتتتاز، حيتتتتتتث يتم االيتفتتتتتتاء ل الفعلي االحتيتتتتتتاج

حستتتتتتتتتتتتتتتب بمراستتتتتتتتتتتتتتلتتة الجهتتاز المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتد بتتاالحتيتتاج و 

 .االستحقاق السنوي 

 النظام املحوي 

 المستتتودعات بين للربط موحد محوستتب نظام يوجد ال

 المستودعات ضبط صعوبةل يؤدي مما ودائرة التجهيز،

 بالمستودع. الدفترية الخارة الفرعية والسجالت

 جرد المستودعات

لتأيد من سالمة حرية جراء جرد للمستودعات لال يتم إ

 ومطابق ها ،رتتتتتتناف الواردة والصتتتتتتادرة من المستتتتتتتودعاأل 

د جراء جر مع الررتتتتتتتتتيد الفعلي في الستتتتتتتتتجالت، وإنما يتم إ

لمعرفة وحصتتتر ما هو موجود داخل المستتتتودع وتث يت  

 .الدفاتر والسجالتفي 

 ي  األصنالتآلية ةرز وتر 

 وا تتتتتتتف وستتتتتتتهل في آلية فرز وترتيب اتباع نظام  ال يتم

 اليه، لتستتتتتتتتتتتهيل الورتتتتتتتتتتتتول إرتتتتتتتتتتتناف في المستتتتتتتتتتتتودعاأل 

نها متعددة واستتتخدامها كل حستتب نوع ، وخارتتة أ

 لوان.واألنواع والمقاسات ومتنوعة من حيث األ 

  والنتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتفال يتم تنميط وتمييز التموين الطتتتتتتتازج 

: ليس للبيع(.
ً
 بوسم خا  )مثال

 الموردون 

 الموردين )الشتتتتتتتركات( بتوريد من قبل التزام  ال يوجد

 رناف المدرجة من عطاء التجهيز.األ بع  

  ال يتم اتخاذ عقوبات رتتتتتتتتتتارمة وملزمة من قبل لجنة

العطتتتتتاءات المريزيتتتتتة على الموردين التتتتتيين يقومون 

ة، النوعيبمخالفة شروط التوريد من حيث الكمية و 

مع العلم أن هيئتتة اإلمتتداد والتجهيز تقوم بمختتاطبتتة 

اللجنتتتتة في حتتتتال وجود تجتتتتاوزات من الموردين فيمتتتتتا 

 يتعلق بالتوريد.

 آلية الصرل والتوزيع
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 على االحتيتتتتاج بنتتتتاءً  األمنيتتتتةم الصتتتتتتتتتتتتتترف لألجهزة ال يت 

حدد الكميات نما على جدول استتتتتتتحقاق يالفعلي، وإ

  رناف.السنوية للفرد من األ 

  يتم توزيع التموين الطتتتتتازج والنتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتف على األجهزة

األمنيتة بنتاًء على جتدول استتتتتتتتتتتتتتتحقتاق يتضتتتتتتتتتتتتتتمن يمية 

 أالموا
ً
ن األستتا  د الالزمة لكل فرد )حصتتص(، علما

اليي تم بناًء علي  تحديد يميات الحصتتتتتتتص الواردة 

 .في جدول االستحقاق غير وا ف

  تتم عملية توزيع التموين الناشتتتف والطازج بناًء على

وال  ،لعتدد اإلجمتالي للقوات في الجهتاز األم ي الواحتدا

يتم األخي بعين االعتبار القوات غير المتواجدة على 

رأ  عملهتا حستتتتتتتتتتتتتتب نظام الدوام الفعلي والمناوبات 

 في األجهزة األمنية. 

  ال يتم إجراء تقييم مستمر لجدول حصص التموين

بحيث يتم تحديثها وععديلها على أسا  علمي  ،للفرد

 وا ف وبناًء على االحتياج الفعلي للفرد.

  يتتتم متنت  التمترافتقتيتن العستتتتتتتتتتتتتتكريين والمفروزين على

مكتتتتتاتتتتتتب بع  المستتتتتتتتتتتتتتؤولين في المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتات غير 

 حصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتت ،األمنيتتتة
ً
من التموين، دون التحقق من  ا

 على رأ  عمل .  وجود

 عستتتتتتتتتتجيللكتروني فعال يضتتتتتتتتتتمن دقة إام ظال يوجد ن 

 طتتتازج وجتتتاف()التموين  عمليتتتات استتتتتتتتتتتتتتتالم ورتتتتتتتتتتتتتترف

حتتتيتتتتتتتث يتتتتتتتم ، والتتتربتتتط بتتتيتتتن التتتفتتتروع فتتتي املتتتحتتتتتتتافتتتظتتتتتتتات

 .في عسجيل حركات التموين (Excel)االعتماد على 

  يتم من  بع  المؤستتستتات غير األمنية حصتتص من

التموين الناشتتتتتتتتتتف والطازج دون وجود ستتتتتتتتتتند قانوني 

 لمنحهم هي  الحصص. 

 مدادة من قبل هيئة اإل ال يوجد أية ضتتتتتتتتوابط ومتابع 

قط يت تكتفي فح ،والتجهيز على عملية توزيع الخبز

فتي املحتتتتتتتافظتتتتتتتات  األمتنتيتتتتتتتةجتهتزة بتتتزويتتتتتتتد املتختتتتتتتابتز واأل 

هزة جستتتتتتتتتتتتتتبو ي لتوزيع الخبز، وتقوم األ األ  بتتتتتتالبرنتتتتتتامج

 باالستالم من املخبز بشكل مباشر.

 رد الجهة على التقرير

يع على جموتم الرد تم الرد على التقرير من قبتل الجهة، 

 مالحظات الديوان.

لوانية للقدس عاصدددددددددددمة دائمة للثقاةة اللجنة ا .10

 العر ية
 

 للقدس الحسابات البنكية للجنة الوانية

قامت اللجنة الوطنية بتفريع الحستتتتتتتتتتتتتاب البنكي الخا  

دون تنستتتتتتتتتتتتتتيق مع وزارة  ، هتتتا إلى ستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات أخرى 

 القيام بيل . رالمالية أو وجود ما يبر

 الماليةاغ ق السل  

 م اللجنتتتتة الوطنيتتتتة للقتتتتد  عتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتمتتتتة دائمتتتتتة لم تق

 ،المن ثقتتتة عن الجتتتامعتتتة العربيتتتة()للثقتتتافتتتة العربيتتتة 

ي من الستتتتتتتتتتتتتتلف الممنوحتتتتتتة لهتتتتتا منتتتتتي عتتتتتتام أبتتتتتدغالق 

ان هاء عملية التدقيق. حيث بلم مجموع  حت  م0211

 ( دوالر.1113222السلف النقدية )

 ( شتتتتتتتتتتتتيق13111تم رتتتتتتتتتتتترف مبلم ) لمريبةل محروقات 

 ، وهي مريبتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتةوزارة الثقتتافتتة الستتتتتتتتتتتتتتتابق وييتتل

 وليس حكومية، 
ً
( من 1( بند )0لمادة )حكام األ  خالفا

 م.و  .ف( 11 11 21قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم)

 م.0212لعام 

 ( دوالر عل013112تم رتتتتتتتتتتتتتترف مبلم )بنتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتلف  ى

وييل وزارة ل( دوالر خا  113122مهمات سفر منها )

 لسابق.االثقافة 

اقيةالبروتوكول الثقافي مع   الجمهورية العر

بالرغم من قيام اللجنة الوطنية للقد  عارتتتتتمة دائمة 

للثقافة العربية باقترا  الملحق المالي للبرتوكول الثقافي 

الموافقتتتة ( دوالر 8113222) بقيمتتتة جمهوريتتتة العراقمع 

اللجندة الوانيدة للقددس عاصدددددددددددمة دائمة  أنإال عليت ، 

ي )التوأمة( الثقاف ل بالبرتوكو  لم تلتزمللثقداةدة العر ية 

مع اللجندددة العليدددا لبغدددداد عددداصدددددددددددمدددة دائمدددة للثقددداةدددة 

  ،العر ية
 
 األمر اللي حرم دولة ةلسدددددددطين و صدددددددوصدددددددا

مددددددديددنددددددة الددقدددددددس مددن االيددددددددددددتددفددددددادة مددن مدديددزات هددددددلا 

: والمتمثلتتتتتتتة في ،( دوالر2283132الدبدروتدوكدول بقيمددددددة )

 الثقتتتافيتتتة العتتتارتتتتتتتتتتتتتتمتتتة في الثقتتتافيتتتة القتتتد  يتتتامأ قتتتامتتتةإ

للثقتتافتتة،  دائمتتة عتتارتتتتتتتتتتتتتتمتتة بتتالقتتد  ولالحتفتتاء المعلنتتة

 متخصتتصتتة دورات، القد  مدار  لطلبة فنية عروض

 عبدااإل  جوائز، المقدستتتتتتتتتتية المدار  لطلبة داعاإلب في

 مجلتتة رتتتتتتتتتتتتتتتدارإ، المقتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتة المتتدار  لطلبتتة الثقتتافي
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 للقتتتتتد  الوطنيتتتتتة اللجنتتتتتة عن تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر دوريتتتتتة ثقتتتتتافيتتتتتة

، حريرت هيئة لها وعشتتكل العربية للثقافة دائمة عارتتمة

 لمتتتتتتتدينتتتتتتتة الثقتتتتتتتافي المشتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتد حول  وثتتتتتتتائقي فيلم نتتتتتتتتاجإ

 رتتتتتتتتتتتندوق  نشتتتتتتتتتتتاءإ، وهوية القد  مؤتمر عقد، القد 

 صتخصتتت بحيث العربية للثقافة دائمة عارتتتمة للقد 

 مشتتتتتتتتتاريع من جمعيُ  ومما ،االحتفالية موازنة من موارد 

 الثقافية المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات دعم خالل  من ويتم وتبرعات،

 .القد  مدينة في التحتية البنية ودعم الثقافي واالنتاج

عددددداصدددددددددددمدددددة دائمدددددة  أعمدددددال اللجندددددة الوانيدددددة للقددددددس

  للثقاةة العر ية

 عمال اللجنة الوطنية للقد  عارتتتتتتتتتتتتمة أ اقتصتتتتتتتتتتتترت

 ،و الجديدةستتتتتتتتتتتتتتواء القديمة أدائمتة للثقافة العربية 

ا فيمتتتا أمتتتعلى نفقتتتات رواتتتب وبتتتدل ستتتتتتتتتتتتتتفر ومكتتتافتتت ت 

الجوهري والمتمثتتتتتتل بتتتتتتاالحتفتتتتتتال يخص الموضتتتتتتتتتتتتتتوع 

ة دائمتتة للقتتد  للثقتتافتتتة العربيتتتة بتتالقتتد  عتتارتتتتتتتتتتتتتتمتت

لم  ، فتتدن اللجنتتةبراز مكتتان هتتا الثقتتافيتتة والتتتاريخيتتةوإ

 ي نشاط يساهم في تحقيق الهدف من . بأتقم 

  لم تقتتتدم  ،م0211بعتتد إعتتادة عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتل اللجنتتة عتتام

ا ، ممعلى الصتترف االلجنة بأي نشتتاط واقتصتتر دوره

 لتغطية نفقاتها من رواتبحة العراقية تبقى من المن

كون وزارة  ،العقود وبدل مهمات الستتتتتتتتتتتتتتفر نللموظفي

 ببستتتتتتتتتتتت الشتتتتتتتتتتتتهرية،  ةالمالية لم تقم بتحويل الموازن

 بدغالق السلف السابقة.لم تقم لجنة ال

 مجلة مشارل مقديية

  قتتتتامتتتتتت اللجنتتتتتة الوطنيتتتتتة للقتتتتتد  عتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتة دائمتتتتتة

مشارف بدردار مجلة  ،م0211للثقافة العربية عام 

ف مقتدستتتتتتتتتتتتتتيتة حيتث
ً
 من املجلةرتتتتتتتتتتتتتتدار طبتاعتة اإل  كل

تانتتت تتتدفع بينمتتا المكتتافتت  ،( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل13122) ت التي كت

 ( دوالر. 13112) عليها مبلم

  تبمجموع مكاف  من املجلةتم طباعة ستتتتتبعة أعداد 

تالتتتالي:( دوالر، 113222تزيتتد عن ) تانتتت كت لى إ (%11) كت

 (%10( لتتترئتتتيتتتس التتتتتتتحتتتريتتتر، )%11)التتتمتتتتتتتديتتتر التتتعتتتتتتتام 

للكتتتتتاب في املجلتتتتة موزعتتتتة  (%18، )للمشتتتتتتتتتتتتتترف الف ي

 قطار الوطن العركي.من كافة أ ( كاتب11على )

 اللجنتتتتة الوطنيتتتتة للقتتتتد  عتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتمتتتتة دائمتتتتتة لم تقم 

تتتتتتامتتتتتتتل األ  ،لتلثقتتتتتتتافتتتتتتتة العربيتتتتتتتة  عتتتتتتتداد التي تمبتوزيع كت

وبقيتتتتت  ،طبتتتتاع هتتتتا من مجلتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتتتارف مقتتتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة

سة في   .مقر اللجنةمكد 

 لمملكة األردنيةالشراء المباشر من شركة في ا

قامت اللجنة الوطنية للقد  عارتتتتتتتمة للثقافة العربية 

شتتتتتتتتتتتتتتراء متجتمتوعتتتتتتتة متن الهتتتتتتتدايتتتتتتتا بقيمتتتتتتتة ب ،م0211عتتتتتتتام 

 ( دينتتتتتار أردني من شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة لورد للتصتتتتتتتتتتتتتتميم في183222)

ر، المباشتتتتتتطريقة الشتتتتتتراء بالهاشتتتتتتمية، المملكة األردنية 

وال يوجتتتتتد متتتتتا يث تتتتتت  ،وال يوجتتتتتد أي اتفتتتتتاق بين الطرفين

قيام اللجنة و تمتع هي  البضتتتتتتاعة بموارتتتتتتفات خارتتتتتتة، 

 شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتةللوليس  ،صتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق القوميللبتحويتتتتتتل المبلم 

 قيام الصتتتتتتتتتتتتندوق بتستتتتتتتتتتتتديدمباشتتتتتتتتتتتترة، وال يوجد ما يث ت 

لجنة استتتتتالم ال تيوجد ما يث  يما ال المبلم للمستتتتتفيد،

 للبضاعة والقيام ييل  بتوزيعها.

اقتطاع  ضريبة الد ل أيس من  المااةآت و

( دوالر يتتجتتوائتتز لتتعتتتتتتتدد متتن 113222م رتتتتتتتتتتتتتتترف متتبتتلتتم )تتت

م يتم ول ،والعرب نوالتمثقفين الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيي نالتفتنتتتتتتتانتيت

رفتتتتتاق محضتتتتتتتتتتتتتتر اجتمتتتتتاعتتتتتات اللجنتتتتتة الوطنيتتتتتة للقتتتتتد  إ

ستتتتتتتتتتتتتتس يبين قرار من  الجوائز واأل  ،عتتتتارتتتتتتتتتتتتتتمتتتتة الثقتتتتتافتتتتة

للجنة ا ولم تقموالمعاير التي تمت علي  عملية االختيار. 

 ،ريبتتة دختتل على الجوائزالوطنيتتة للقتتد  بخصتتتتتتتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتتت

( دوالر، في حين حصتتتتتتتتتتتتتتتتتل 13122ثر المتتتتتالي )حيتتتتث بلم األ

 ءرئيس اللجنتة على استتتتتتتتتتتتتتتننتاء من الستتتتتتتتتتتتتتيد الرئيس بدعفا

الحارتتتتتتتلين على جائزة القد  عارتتتتتتتمة الثقافة العربية 

 .م0211 11 11من الضرائب بعد تاري  

 رد الجهة على التقرير

وإبتتتتتتتداء تتتم التترد عتتلتتى التتمتتالحتتظتتتتتتتات التتواردة فتتي التتتتتقتتريتتر، 

 أسباب ومبررات المالحظات الواردة في التقرير.

يرادات املحددداكم النظددداميددة في محددداةظددة رام اللددده إ .17

 األعلىالقضاء  سمجل/ والبيرة
 

 في املحاكم اإليراداتدليل إجراءات تحصيل 

 اإليراداتخا  ب لية تحصتتتتتتتتتتتتيل  اتال يوجد دليل إجراء

 في املحايم.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  87  

 

 قرار وزير العدل بشنن اعديل ريوم كات  العدل

 قرار ، إرتتتتتتتتتتتتتتتتدار وزير العتتتدل فري  أبو متتتدين
ً
عتتتدل فيتتت  يُ  ا

رستتتتتتتتتتتتوم كاتب العدل الستتتتتتتتتتتتاري في الضتتتتتتتتتتتتفة الغربية بقرار 

حيث ب ،إداري من ، لم يتم في  مراعاة التدرج التشتتريعي

تتاتتتتب العتتتدل  ل القرار اإلداري لوزير العتتتدل لقتتتانون كت عتتتد 

م، وبتتتتالتتتتتالي تم التعتتتتديتتتتل بموجتتتتب 1110( لعتتتتام 11)رقم 

 لترات ية التشريعات
ً
 .عشريع أدنى على عشريع أعلى، خالفا

 وحدة الرقابة الدا لية

  ال يوجتتتتتتد دليتتتتتتل اجراءات ختتتتتا  بتتتتتالعمتتتتتتل في وحتتتتتتدة

 .ةالرقابة الداخلي

  خطتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتة لعمتتتتل الوحتتتتدة خالل عتتتتام ال يوجتتتتد

 .م0211

  م 0211خالل عام  اإليراداتبال يوجد تقارير خارة

 .وآلية جباي ها وتوريدها وأي مالحظات بالخصو 

 تزويتد ديوان الرقتابتة المتاليتة واإلدارية بتقارير يتم  ال

 .دورية عن نتائج أعمالها

 أوامر القبق

ال يوجد موظف مالي مختص يقوم بدردار أوامر قب  

جهتتة واجتتب قبضتتتتتتتتتتتتتتهتتا من المكلف، وال يوجتتد بتتالمبتتالم ال

العتماد أوامر القب  هي ، وتحويلها  مختصة في الدائرة

إلى أمين الصتتتتتتتتتتتتتندوق للقب ، حيث أن عملية الترستتتتتتتتتتتتتيم 

 .تكون على نفس الدعوى 

 دةاتر يندات القبق

  بموجتتتتب  ،ال يتم استتتتتتتتتتتتتتتالم دفتتتتاتر ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات القب

دخال إلى املحايم في ستتتتتتتتجل منفصتتتتتتتتل عن إستتتتتتتتندات 

 .في املحايم النظامية دائرة اللوازم والمستودعات

  وزارة المالية بتدقيق دفاتر ستتندات القب  ال تقوم

للتتتتتتأيتتتتتد من  ،اليتتتتتدويتتتتتة بعتتتتتد طبتتتتتاع هتتتتتا وقبتتتتتل توزيعهتتتتتا

 تتتتتتحة الطباعة واألرقام المتستتتتتتلستتتتتتلة وعدد النستتتتتتي 

وال يتم التوقيع على جلود التتدفتتاتر من قبتتل متتدققهتتا 

 .وذير اسم  والتاري 

  ال يتم تتتتتتتدقيق دفتتتتتتاتر ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدات القب  من خالل

توزيعهتتا بحيتتث إذا تم الموظف المتتالي املختص قبتتل 

م تتايتشتتتتتتتاف خطأ برقم عستتتتتتتلستتتتتتتلي أو بعدد النستتتتتتتي 

عتتادتهتتا للجهتتة التي ستتتتتتتتتتتتتتلم هتتا لتتولى إعتتادتهتتا إلى وزارة إ

المتتاليتتة، وقتتد لوحظ وجود أخطتتاء في طبتتاعتتة دفتتاتر 

ستتتتتتندات القب  )مثل عدم ايتمال بيانات الطباعة 

وتم ايتشتتتاف هي   ،أو التستتتلستتتل الرقمي للستتتندات(

تختتتتتتتدام التتتتتتتدفتر من قبتتتتتتتل أمين األختطتتتتتتتاء بتعتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتت

 الصندوق.

  ال يتم حصتتتتتر دفاتر ستتتتتندات القب  المستتتتتتعملة في

وتنظيمها بكشتتتتوف حستتتتب عستتتتلستتتتل  ،نهاية كل ستتتتنة

أرقتتامهتتا واعتمتتادهتتا من املحتتاستتتتتتتتتتتتتتب املختص لت زيلهتتا 

ال يتم االحتفتتتتتال بتتتتتدفتتتتتاتر يمتتتتتا من عهتتتتتدة التتتتتدائرة، 

ستتتتتتتتندات القب  وأروماتها بعد االستتتتتتتتتعمال في مكان 

أن آلية و آمن من قبتل موظف عستتتتتتتتتتتتتتجتل على عهتدتت ، 

أرشتتتتتتتتتتتتتتفتتتة هتتتي  التتتدفتتتاتر غير منظمتتتة حيتتتث أن بع  

 دفاتر سندات القب  كانت غير متوفرة.

  ال يتم مستتتتتتتتت  ستتتتتتتتتجل رئيبتتتتتتتتتاي لتستتتتتتتتتجيل جميع جلود

ة حكمسندات القب  المطبوعة والمصروفة لكل م

بصتتتتتفحة مستتتتتتقلة وستتتتتجل جلود خا  لكل موظف 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )
ً
( من 1( الفقرة )1مختص، خالفتتتتتتا

 النظام المالي الفلسطي ي.

 عملية إلغاء يندات القبق

  يتم ذير ستتتتتتتتتتتتت ب في عملية إلغاء ستتتتتتتتتتتتتندات القب  ال

 فتتاءااليتاإللغتتاء، ولم يتم ختمتت  بختتاتم "مل ى"، وتم 

اء بالنسخة الصفر فاق  ر إبوضتع خطين على السند و 

 .في الدفتر

  ال يقوم أمين الصتندوق بتدوين السندات الملغاة في

 .سجل سندات القب  الملغاة

 اإليراداترديات 

يراد بموجب رتتتتتورة مصتتتتتدقة عن ستتتتتند القب  تم رد اإل 

وليس بموجب النستتتتخة األرتتتتلية، وذل  بقرار من رئيس 

 .مجلس القضاء وليس بموجب قرار من وزير المالية

اق  المالي في رقابة   اإليراداتدور المر

  يقتصتتتتر المراقب المالي دور  في مجلس القضتتتتاء على

أنت  مراقتب متالي للنفقتات فقط، وال يقوم بأي دور في 

باستتتتتتتتتتتتتنناء التأيد من معززات  اإليراداتالرقابة على 

 .اإليراداترديات 
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  ال يقوم المراقتتتب المتتتالي التتتتأيتتتد من  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة تقتتتارير

الشتتتتتتهرية قبل رفعها إلى الجهات املختصتتتتتتة  اإليرادات

 .في الوزارة

 بتتترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتمتتتطتتتتتتتابتتتقتتتتتتتات  التتتمتتتراقتتتتتتتب التتتمتتتتتتتالتتتي ال يتتتقتتتوم

 اليما ، اإليرادات)التستتتتتتتتتتتتتتويتات( البنكية لحستتتتتتتتتتتتتتابات 

يقوم المراقب المالي بالتوقيع على يشتتتتتتتتف ستتتتتتتتتندات 

 .القب  الملغاة

 عملية نقل األموال إلى البنك

  في البنتتتتتت اإليراداتأثنتتتتتاء عمليتتتتتتة ايتتتتتداع  االلتزامال يتم 

 و  بنقلهتا بتالمرافقتة الالزمتة بحستتتتتتتتتتتتتتب المبتالم الموردة
ً
فقا

 .للنظام المالي الفلسطي ي

 األرشي  وعملية األرشفة

  ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاد وظيفتتتتتتة أمين األرشتتتتتتتتتتتتتتيف كوظيفتتتتتتتة إلم يتم

ععيين  من خارج  منفصتتتتتلة عن الوظائف األخرى يتم

 .الدوائر المالية

  
ً
ال يتم أرشفة السندات والسجالت المالية إلكترونيا

 
ً
لنظتتتتتتام األرشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتة من خالل أمين األرشتتتتتتتتتتتتتتيف وفقتتتتتتا

 .المعتمد في املجلس

  ل أو تتم عملية إدخال وإخراج أي ستتتتتتتتتتتتند أو ستتتتتتتتتتتتجال

ذج ادختتال ونمتتإدفتر من األرشتتتتتتتتتتتتتتيف بموجتتب ستتتتتتتتتتتتتتنتتد 

  ةإخراج منظم
ً
 .أروال

 ةرق الريم

الملفات بقرار ال يتم تحصتتتتتتتيل فرق الرستتتتتتتتم عند فصتتتتتتتتل 

من القاضتتتتتتاي أو عند إجراء مصتتتتتتالحة في دعاوى الحقوق 

 ."دعاوى ععوي  أضرار بدنية"

 رد الجهة على التقرير

 العمتتتلتم الرد على التقرير وأبتتتدى املجلس استتتتتتتتتتتتتتتعتتتداد  

تم   على تنفيتتتي التورتتتتتتتتتتتتتتيتتتات الواردة ي التقرير، يمتتتا أنتتت

 من قبل واألمانات لإليراداتستتتتتتتتتتب و برنامج مح تصتتتتتتتتتتميم

وبتتتانتظتتتار وزارة  اإلدارة العتتتامتتتة لتكنولوجيتتتا المعلومتتتات،

 للرد للمباشرة بتطبيق .المالية 
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ط
: اإلدارة رابدددددددعدددددددا

العددامددة للرقددابددة 

على الخددددددمدددددات 

االجددددددتددددددمدددددداعدددددديددددددة 

 والثقاةية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير حول التحويالت الطبية في وزارة الصتتتتتتتتحة

 .م0211-0218عن العاميين 

  تقرير حول مديونية المستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات والمرايز

الطبيتتتة )التحويالت الطبيتتتة( في وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتة 

 م.0211-0218عن العاميين 

  تقرير حول دور وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتة في الرقتتتابتتتة على

 م.0211-0218األغيية عن العاميين 

  تتتقتتريتتر حتتول التتتتتتتتتدقتتيتتق عتتلتتى رستتتتتتتتتتتتوم التتعتتيتتنتتتتتتات

والتصرف  ها في مختبر الصحة العامة المريزي 

اإلدارة العتتتتتتامتتتتتتة للصتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة في وزارة في 

 م.0218 العامالصحة عن 

  تقرير حول التتدقيق على جامعة األق تتتتتتتتتتتتا  عن

 م.0218-0211السنة المالية 

  تقرير حول التتتدقيق على أعمتتال اإلدارة العتتامتتة

للخدمات البيطرية والصتتتتتحة الحيوانية في وزارة 

 م.0218الزراعة عن العام 

  وزارة األوقتتتتتتاف تتتقتتريتتر حتتول متتوستتتتتتتتتتتتتم التتحتت  فتتي

 .هت1112م 0211ن الدينية عن العام والشؤو 

  تتقتريتر حتول أعتمتتتتتتال اللجنتتتتتتة الوطنيتتتتتتة للتربيتتتتتتة

 م.0218-0211والثقافة والعلوم عن العاميين 

  تقرير حول أعمال لجنة الشراء المباشر  لجنة

في وزارة  (Covid-19) كتورونتتتتتتا طتوارئ فتتتتتتايترو 

 الصحة.

 خالل  تقرير التتتتتديوان حول حملتتتتتة براعم الخير

 جائحة كورونا.
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اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات الثقاةية 

 واالجتماعية

دارة متخصصة إالعامة للرقابة على الخدمات هي  دارةاإل 

 قطتاعتات األفي ال
ً
ي فبتالجمهور، حيث تختص  يثر ارتبتاطتا

وزارة  ،وزارة التربية والتعليم، الرقابة على وزارة الصتتتتتتتتتتحة

وقتتتتتتتاف ووزارة األ  ،وزارة الزراعتتتتتتتة، التنميتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة

اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتتتتتة، وهتتتتتي  الجهتتتتتات تؤدي ختتتتتدمتتتتتات مبتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة 

للمواطنين الفلستتتطينيين، إن االهتمام بالتورتتتيات التي 

ى تحستتتتين الخدمات دارة ستتتتيؤدي إلاإل تصتتتتدر عن تقارير 

 .المقدمة للجمهور 

دارة العتامتة للرقتابتة على الختدمات قد نظرنا في إننتا في اإل 

 ن مجتتالأو م إلى التحويالت الطبيتة بتاهتمتام 0202العتام 

عزيز اإلجراءات الحكومية في باب التحستتتتتتتتتتتين األيبر هو ع

رتتتتتتتتتتتتتتدار التحويلتتة ومتتتابع هتتا ومتتتابعتتة الختتدمتتة المقتتدمتتة إ

وضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان وجود معتتتتتايير وأستتتتتتتتتتتتتتس  للمواطنين املحولين،

ستتتتتتتتتتتتتتتناد عليها في اختيار الجهة وا تتتتتتتتتتتتتتحة ومكتوبة يتم اال 

رورة ضتتتتيما تم التورتتتتية بالتي يتم تحويل المرضتتتتا  لها، 

وجود إجراءات كافية تضتتتتتتتتتتتتتمن التحقق من وجود حاجة 

ضتتترورة وجود ستتتياستتتة وا تتتحة فعلية للتحويل، وييل  

يتم االستتتتتتتتتتتتناد عليها في تحديد أستتتتتتتتتتتعار الخدمات الطبية 

ذلتتتت   ثرأو التي يتم تقتتتتديمهتتتتا من قبتتتتل مزودي الختتتتدمتتتتة، 

 على مساهمة المرضا  في مبلم التحويالت.

لى مراجعة كافة العقود التي تتم مع القطاع إباإلضتتتتتتتتتتتتتتافة 

الختتا  لغتتايتتات العمتتل على توطين الختتدمتتة ستتتتتتتتتتتتتتواء عبر 

من خالل القطاع الخا   أوالحكومية  المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات

 
ً
ة طبية الفلستتتتتطينيأن الكوادر ال الفلستتتتتطي ي خصتتتتتورتتتتتا

 عشتتتتهد بالفترة األ 
ً
 علخيرة توستتتتعا

ً
ى في التخصتتتتصتتتتات قادرا

تتتتتافتتتتتتة التحويالت الختتتتتتارجيتتتتتتة، إن االهتمتتتتتتام في  عغطيتتتتتتة كت

 القطتتتتاع الختتتتا  الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى القطتتتتاع

ولتتويتتتتتتتات وزارة أالتتحتتكتتومتتي يتتجتتتتتتتب أن يتتكتتون عتتلتتى جتتتتتتتدول 

 ،
ً
ن القطتتتتاع الحكومي ليس لتتتتديتتتت  إالصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتقبال

القدرة بشكل فعال على التطور في كافة املجاالت الطبية 

دعم القطاع الخا  الفلسطي ي  لدي  القدرة علىولكن 

حتتتداث التغيير من خالل تحستتتتتتتتتتتتتتين جودة الختتتدمتتتات إفي 

الطبيتتتتتة في المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتات الحكوميتتتتتة والعمتتتتتل عليهتتتتتا 

والتوجتتتتتتت  نحو القطتتتتتتتاع الختتتتتتتا  الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي ودعمتتتتتتت  

لغايات سد الفجوات الموجودة في الخدمات الحكومية، 

ين توطوبتتالتتتتالي ينب ي وضتتتتتتتتتتتتتتع خطتتة حكوميتتتة عستتتتتتتتتتتتتت هتتتدف 

 
ً
 يهتتتا تواري ف الختتدمتتات الطبيتتتة خالل فترة معينتتة محتتتددا

لى استتتتتتتتتبدال كافة التحويالت إوإجراءات دعم للورتتتتتتتتول 

 لى مبدأ التحويالت املحلية.إالخارجية 

غيية في فلستتتتتتطين خروقات يبيرة نتيجة يشتتتتتتهد قطاع األ 

عدم الستتتتتتتيطرة على عمليات العبور باإلضتتتتتتتافة إلى وجود 

الجهات الرستتتتتتتتتتتتتمية، إن موضتتتتتتتتتتتتتتوع  ماين ال عغطيها رقابةأ

تتتان محتتتتل اهتمتتتتام اإلدارة العتتتتامتتتتة للرقتتتتابتتتتة على  الغتتتتياء كت

عن رتتتتتتتتتتدار تقرير إ من خالل م0202الخدمات في العام 

ن إعمال دائرة التغيية في وزارة الصتتتتتتحة الفلستتتتتتطينية، أ

في وزارة الصتتتحة  م0202ستتالمة الغياء ارتبطت في العام 

قتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد طتتتتتتتتراف ذات التتتتتتتتعتتتتتتتتالقتتتتتتتتة فتتتتتتتتي وزارة االاأل  دون 

النظر  نإ، من والضتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتة الجمرييتتتتةحتتتتافظين واأل وامل

ى المالحظتتات الواردة في التقرير يؤثر بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل إلبتاهتمتتام 

جتتتتوهتتتتري فتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة التتتتغتتتتتتتياء التتتتمتتتتقتتتتتتتدم لتتتتلتتتتمتتتتواطتتتتنتتتتيتتتتن 

ن ستتتتتالمة الغياء تقع يمستتتتتؤولية إ، حيث الفلستتتتتطينيين

أستتتتتتتتاستتتتتتتتية على الحكومة، وقد ستتتتتتتتجل التقرير مالحظات 

النظر باهتمام ووضتتتتتتتع خطة مهمة يرى الديوان ضتتتتتتترورة 

عمتتتتتتتال التفتيش على األغتتتتتتتييتتتتتتتة المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أععزز من 

فاع بر وارتللمواطنين، في ظل غياب الستتتتيطرة على المعا

غيية الفاستتتتتتتتتتتتتتدة غتدية من حيث األ املختاطر على إدارة األ 

ن التتتتديوان أالمطتتتتابقتتتتة للموارتتتتتتتتتتتتتتفتتتتات العتتتتالميتتتتة، و  وغير

 
ً
ي جاء ف لما يدعم عمل هي  الدائرة في وزارة الصحة وفقا

ن النظر إو ، رير بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل يؤثر على جودة الختتتتتدمتتتتتتةالتق

لى هي  التورتتتتتيات من قبل كافة األطراف ذات إباهتمام 

 تحستتتتتتتتتتتتين الرقابة على قطاع 
ً
العالقة ستتتتتتتتتتتتيع ي مستتتتتتتتتتتتتقبال

 األغيية وععزيز ثقة المواطنين باألغيية المعروضة.

 متتتازال يستتتتتتتتتتتتتتجتتتل التتتدي
ً
وان مالحظتتتات حول موستتتتتتتتتتتتتتم مكررا

خي  هي  المالحظات سيعزز العمل على األ ن أالح  ويرى 

من جودة الختدمتات المقتدمتة للح  الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي ويعزز 

الثقتتة بتتالستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتات التي تتبعهتتا وزارة األوقتتاف في هتتيا 

 الباب.
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اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات الثقاةية 

 واالجتماعية

العتتتامتتتة للرقتتتابتتتة على الختتتدمتتتات يخضتتتتتتتتتتتتتتع لرقتتتابتتتة اإلدارة 

ة وزارة التربيتتتت) :الجهتتتتات التتتتتاليتتتتةقتتتتافيتتتتة االجتمتتتتاعيتتتتة والث

زارة و ، وزارة الزراعة، االجتماعية لتنميةوزارة ا، والتعليم

وزارة  ،وزارة شتتتتتتتتتتتتتتؤون المرأة، وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة، األوقتتتتتتاف

 ،هيئة شتتؤون األستترى واملحررين، وزارة الزراعة، الثقافة

، إلعالم، وزارة ااملتجلس األعلى للشتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتاب والريتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 .(الجامعات والكليات

ة ة الصدددددددددددحدددتقرير حول التحوي ت الطبيدددة في وزار  .18

 م0217-0218عن العاميين 

قام الديوان بدجراء رقابة امتثال على التحويالت الطبية 

،  هدف التحقق من سالمة م0211-0218للعامين 

اإلجراءات المتبعة في إدارة التحويالت الطبية، وفيما يلي 

 أهم المالحظات التي خلص إليها التقرير:

 اإلاار القانوني للتحوي ت الطبية

عستتتتتتتتند وزارة الصتتتتتتتتحة في عملها على قرار مجلس الوزراء 

ين الصتتتتتتتتتتتتتتحي م بتنتظتتتتتتتام التتتتتتتتأم0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 111رقتم )

نظتتتام التتتأمين الصتتتتتتتتتتتتتتحي والعالج لالحكومي، وال عستتتتتتتتتتتتتتتنتتد 

م الواجب التطبيق، 0221( لستتنة 11خارج الوزارة رقم )

 بأن وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة تقوم بتطبيق بع 
ً
لتي البنود ا علما

جاءت في نظام التأمين الصحي والعالج خارج الوزارة رقم 

م، فيما يتعلق بدعفاء موظفيها بنستتتبة 0221( لستتتنة 11)

متتتتن مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتمتتتتتتتة التتتتعتتتتالج ختتتتتتتارج التتتتوزارة ومتتتتن  (122%)

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهم هم في األدوات والمعتتتتتتدات المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدمتتتتتتة في 

التعتمتلتيتتتتتتتات التجتراحتيتتتتتتتة، متمتتتتتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى االنتقتتتتتتتائيتتتتتتتة في 

 التطبيق. 

 األولوية في التحويل من 

تم من  أولوية في التحويالت الطبية لمستشفى النجا ، 

 
ً
دون وجود أستتتتتباب وا تتتتتحة لمنح  األولوية، وذل  وفقا

( من االتفتاقية الموقعة مع المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفى 0للبنتد رقم )

م، حيتتث بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتة التحويالت 0211 20 01بتتتاري  

م 0218م و0211م و0211الطبية للمستتتتتتشتتتتتفى لألعوام 

تحويالت الطبية، وهي النسبة ( من إجمالي قيمة ال18%)

األعلى بين مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتات دولتة فلستتتتتتتتتتتتتتطين )املحافظات 

الشتتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة والجنوبيتتة(، ممتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى غيتتتاب المعتتتايير 

واألستتتتتتتتتتتتتتس التي يتم االستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاد عليهتتتتتا في اختيتتتتتار مزودي 

 الخدمة اليين يتم تحويل المرضا  لهم.

 ايتمرار التحويل لمستشفيات الدا ل

ضتتتتتتتتتا  لمستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات الداخل االستتتتتتتتتتمرار في تحويل المر 

)الخط األخضتتر( بالرغم من قرار ستتيادة الرئيس بوقفها 

( تحويلة 13801م، حيث تم إرتتتتتتدار )0211 21في شتتتتتتهر 

م، دون 0211 10 11طبية، بعد قرار وقفها وحت  تاري  

 وجود أسباب وا حة لالستمرار في التحويل.

، ومن  تحوي ت ايتثناءط 
ط
 صرل قيمة الع ج نقدا

 تم رتتتتتتتتتتتتتترف قي
ً
 لعدد من المرضتتتتتتتتتتتتتتا ، علما

ً
مة العالج نقدا

بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستتتتشتتتفيات خارج مرايز 

وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة، ودون أن يكون قتتد تم تحويلهم من قبتتل 

تم من  تحويالت حيتتتتث وحتتتتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختتتتدمتتتتة للعالج، 

على قرار وزير الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة في حينتتتت   طبيتتتة استتتتتتتتتتتتتتتننتتتتاًء بنتتتتاءً 

فيتتات وزارة لمرضتتتتتتتتتتتتتتا  موجودين ختتارج مرايز ومستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتت

 لإلجراءات المتبعتتتتة في التحويتتتتتل، من 
ً
الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة، خالفتتتتا

حيث وجود تقرير طوي رتتتتتتادر من مرايز ومستتتتتتتشتتتتتتفيات 

 لألرول.
ً
 الوزارة ومعتمد وفقا

ضدددددددددددعدد  إجددراءات الضدددددددددددبددط الددتددي اسددددددددددددبددق إصدددددددددددددددددار 

 التحوي ت

وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في إجراءات الضتتتتتتتتتتتتتبط الداخلي في متابعة 

ن حيتتتث اإلجراءات التي عستتتتتتتتتتتتتتبق إرتتتتتتتتتتتتتتتتدار التحويالت، م

وجتتود نتتقتتص فتتي بتتعتت  التتمتتعتتززات التتالزمتتتتتتتة فتتي متتلتتتفتتتتتتتات 

التحويالت الطبية )ال توجد المصادقات الالزمة لألطباء 

على طلب التحويل، أو ال تتوفر طلب التحويل نفستتت  في 

التتتمتتتتلتتتتف، يتتتتتتتتتم طتتتتلتتتتتتتب التتتتتتتتحتتتتويتتتتالت متتتتن قتتتتبتتتتتتتل أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

المستتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات لعدد من المرضتتتتتتتتتا  بتاري  يستتتتتتتتتبق تاري  

  دخولهم للمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفى الحكومي(،
ً
 ممتا ال يعطي تتأييدا

حول ستتتتتتتتتتتتتتالمتة اإلجراءات المتعلقة بالتحقق من ايتمال 

 معززات التحويل قبل طلسها.

ضدددددددددددع  إجراءات التحقق من وجود الحاجة الفعلية 

 للتحويل 

لم يتوفر تتتتتتأييتتتتتد حول قيتتتتتام الوزارة )المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتات 

والتمترايتز، لتجتتتتتتتان التحويتتتتتتتل، وحتتتتتتتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختتتتتتتدمتتتتتتتة( 
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بتتتتتتتاإلجراءات الكتتتتتتتافيتتتتتتتة التي تضتتتتتتتتتتتتتتمن التحقق من وجود 

الحتتاجتتة الفعليتتتة للتحويتتتل، من حيتتتث التحقق من عتتتدم 

توفر األدوية واألجهزة والمعدات من خالل التنستتتتتتيق مع 

ث التحقق من عدم المستتتتتتتتتودعات في الوزارة، أو من حي

توفر شتتتاغر في المستتتتشتتتفيات من خالل التحقق الفعلي 

من ذلتتتتتتت ، أو من وجود فترة انتظتتتتتتتار طويلتتتتتتتة من خالل 

 التحقق من سجل الدور في المستشفيات.

الددتددحددقددق مددن تددلددقددي الددمددرمددددددددددد ددى الددددددليددن يددتددم تددحددويددلددهددم 

 للخدمات الطبية المنايبة 

حول قيتتتتتام الوزارة بتتتتتاإلجراءات  معقول  ال يوجتتتتتد تتتتتتأييتتتتتد

لكافية والمناسبة للتحقق من تلقي المرضا  اليين يتم ا

تحويلهم للخدمة الطبية المناسبة وبالجودة المطلوبة، 

 خارة في مستشفيات الداخل )الخط األخضر(.

كفددايددة إجراءات التحقق من تالفددة الخدددمددات الطبيددة 

 في المستشفيات التي يتم التحويل إل ها

بتتتتتاإلجراءات  ال يوجتتتتتد تتتتتتأييتتتتتد معقول حول قيتتتتتام الوزارة

الكافية والمناستتتتبة للتحقق من تكلفة الخدمات الطبية 

التي يقدمها مزودو الخدمات الطبية ومناستتتتتب ها للخدمة 

المطلوبة التي يتم تقديمها، خارتتتتتتتتتتتتتتة في مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيات 

 الداخل )الخط األخضر(.

قددددرة مزودي الخددددمدددة على تقدددديم الخددددمدددات الطبيدددة 

 المنايبة

زارة بتتتتاإلجراءات الكتتتتافيتتتتة ال يوجتتتتد تتتتتأييتتتتد حول قيتتتتام الو 

والمناستتتتتتبة للتحقق من قدرة مزودي الخدمة اليين يتم 

تحويتتتتتل المرضتتتتتتتتتتتتتتا  إليهم، على توفير الختتتتتدمتتتتتات الطبيتتتتتة 

المناستتتتتتتتتتتبة من حيث وجود األخصتتتتتتتتتتتائيين ووجود األجهزة 

والمعدات التي يستخدمها مزودو الخدمة ومدى يفاءتها 

 في العمل.

 صالتحويل لمستشفيات غير يارية التر ي

يتم تحويل المرضا  لمستشفيات غير سارية الترخيص، 

( مري  ألحتتد المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتات، 112حيتتث تم تحويتتل )

م وحتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتر 0211 10ختتتتالل التتتتفتتتتتتتتتترة متتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتر 

 بأن المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفى خالل تل  الفترة لم 0211 21
ً
م علما

 يكن ساري الترخيص.

ادرة الطبية في التقارير الصدد التحوي تا ت ل تالفة 

 من الوزارة 

اختتتالف تتكتلتفتتتتتتتة التتتحتويتالت التطتبتيتتتتتتتة التفتعليتتتتتتتة لألعوام 

م، متتا بين وحتتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختتدمتتة واإلدارة 0218-م 0211

العامة للشتتتتتتتتتؤون المالية، والتقارير الصتتتتتتتتتحية الستتتتتتتتتنوية 

الصتادرة والمنشتورة على موقع الوزارة اإللكتروني، حيث 

بلغتتتتتتتت تكلف هتتتتتتتا وفق يشتتتتتتتتتتتتتتوف وحتتتتتتتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختتتتتتتدمتتتتتتتة 

( شتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل 81132103111وخصتتتتتتتتتتتتتتومتتتتتتتات التتمتتقتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )

( شتتتتتتيقل على 1321131183111( شتتتتتتيقل )81131813111)

 للتقارير الصتتتتتتتتحية الستتتتتتتتنوية 
ً
التوالي، وبلغت قيم ها وفقا

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل 11131023118المنشتتتتتتتتتتتتتتورة على موقع الوزارة )

 ( شيقل. 10131003111( شيقل )11132113111)

 ايتمرار ارتفاع تالفة التحوي ت الطبية

فاع التحويالت الطبية وارت استمرار ارتفاع إجمالي تكلفة

م، 0218عتتتتام دادهتتتتا منتتتتي البتتتتدء بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدارهتتتتا وحت  أعتتتت

واستتتتمرار ارتفاع نستتتبة التحويالت الصتتتادرة لخارج دولة 

م، 0211عام في  (%00.1فلستتطين، حيث بلغت نستتب ها )

م، من 0218عتتتتتام في  (%01)م و0211في عتتتتتام  (%11)و

 للتقارير الصتتتتتتتتت
ً
ية حإجمالي قيمة التحويالت الطبية وفقا

الستتتتتتتتتتتتتتنويتتة للوزارة، على الرغم من أن الوزارة قتتد حتتددت 

هتدف توطين الختدمتات الصتتتتتتتتتتتتتتحية في فلستتتتتتتتتتتتتتطين يهدف 

استتتتتتتتتتتتتتتراتيني لهتتتتا، وحتتتتددت نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة تخفي  التحويالت 

من مجموع التحويالت  (%1)الطبية إلى الحد األدنى وهو 

 لالستراتيجية الوطنية الصحية 
ً
  م.0200-0211وفقا

 ملحوي بيانات نظام التحوي ت ا

لم يتوفر تتتتتأييتتتتد حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة البيتتتتانتتتتات المتتتتدخلتتتتة على 

م، خارتتة فيما 0218عام ( لErferralالنظام املحوستتب )

يتعلق بتكلفتتتتتتتة التحويالت )الحتتتتتتتد األق تتتتتتتتتتتتتتا  للتغطيتتتتتتتة( 

واهليتتة التي يتم التصتتتتتتتتتتتتتتنيف بنتتتاًء عليهتتتا، يمتتا تبين وجود 

عتتتتدد من البيتتتتانتتتتات الهتتتتامتتتتة واألستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة والتي تتعلق 

التحويالت لم يتم إدخالها على النظام بتفتارتتتتتتتتتتتتتتيتل حول 

)نوع التحويلة والتشتتتتتتتتتتتتتخيص الطوي والجهة املحول لها(، 

من التحويالت الموجودة  (%10يما تبين أن ما نستتتت ت  )

 م لم يتم تحديد س ب التحويل لها.على النظا
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تباين في أيعار الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من 

 هاالمستشفيات التي يتم التحويل إل 

ال يوجد ستتتتتياستتتتتة وا تتتتتحة يتم االستتتتتتناد عليها في تحديد 

أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتار الختتتتدمتتتتات الطبيتتتتة التي يتم تقتتتتديمهتتتتا من قبتتتتل 

مزودي الختتتتتتدمتتتتتة، حيتتتتتث تبين وجود تبتتتتتتاين في أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار 

الختتتتدمتتتتات الطبيتتتتة التي يقتتتتدمهتتتتا مزودو الختتتتدمتتتتة لنفس 

الخدمة الطبية، يما تبين وجود عدد من المستشفيات 

بتتتتتتأستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار مرتفعتتتتتتة عن  التي تقتتتتتتدم الختتتتتتدمتتتتتتات الطبيتتتتتتة

 المستشفيات األخرى.

تضدددددددددارب المصدددددددددال  لألاباء اللين يقدمون الخدمات 

 الطبية

ال تتضتتتمن التقارير الطبية الصتتتتادرة من المستتتتتشتتتتفيات 

والمرايز التي تقوم بتقديم خدمة العالج للمرضا  خارج 

وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة أستتتتتتتتتتتتتتمتتتتتاء األطبتتتتتاء التتتتتيين قتتتتتاموا بتقتتتتتديم 

من خاللهتتتا من عتتتتدم الختتتدمتتتة للمرضتتتتتتتتتتتتتتا ، ليتم التحقق 

وجود تضتتتتتتتتتتتتتتارب مصتتتتتتتتتتتتتتالف بين األطبتاء في مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيات 

ومتترايتتز التتوزارة واألطتتبتتتتتتتاء فتتي مستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتفتتيتتتتتتتات ومتتزودي 

الختتتتتتدمتتتتتتة، أو التحقق من أن من الطبيتتتتتتب التتتتتتيي يقوم 

بتتتالتحويتتتل ليس من يقتتتدم الختتتدمتتتة في المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتات 

 والمرايز خارج الوزارة.

 رد الجهة على التقرير

رتتتتتتتتتتتتتتتتتدور التقرير النهتتتتا ي، وتم تم الرد على التقرير بعتتتتد 

تقديم مبررات، وأفادت الوزارة أن  ستتتتتتتتتتتتيتم األخي ببع  

 التوريات.

تقرير حول مدددديونيدددة المسدددددددددددتشدددددددددددفيدددات والمراكز  .17

ن ة الصددحة عالطبية )التحوي ت الطبية( في وزار 

 م0217-0218العاميين 

قام الديوان بمتابعة مديونية المستتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات والمرايز 

ى المرضا  إليها، وكعد اطالعنا عل الطبية التي يتم تحويل

متتا توفر للتتديوان من وثتتائق ومستتتتتتتتتتتتتتتنتتدات وبيتتانتتات، فقتتد 

 تبين ما يلي:

التضدددددددددددارب في التقارير الصدددددددددددادرة عن الوزارة وا ت ل 

 األرصدة اإلجمالية

  التضتتتتارب في التقارير والبيانات الصتتتتادرة عن الوزارة

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  بيتتتتتتانتتتتتتات التحويالت الطبيتتتتتتة، حيتتتتتتث لم 

يتوفر تتتتأييتتتد حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد التتتيمم التتتدائنتتتة 

م، فقتتتد تبين 0211 10 11لمزودي الختتتدمتتتة بتتتتاري  

وجود اختالف في ررتتتتتتتتتتيدها بين الكشتتتتتتتتتتوف والتقارير 

 الصادرة عن وزارة الصحة، يما يلي:

 البيان

المديونية  رصيد

لمستشفيات 

)الضفة وغزة 

س( والقد

ومستشفيات 

 ارج دولة 

شيقلةلسطين /  

الوضع المالي 

 0217لألعوام 

، 0217و 0218و

تشفيات لمس

)الضفة وغزة 

يقلوالقدس( /ش  

 الفرق 

 /شيقل

 0737713100 1302737373270 1311031033120 الرصيد

  زارة و االختالف في األررتتتدة بين التقارير الصتتتادرة من

الصحة وعدم تطابقها بخصو  المطالبات المالية 

 والحسومات يما يلي:

 البيان

اإلدارة العامة 

للشؤون 

 المالية/ شيقل

وحدة شراء 

 الخدمة/ شيقل
 الفرق/ شيقل

 (181,315,645) 1,572,827,334 1,391,511,689 المطالبات
 (27,803,026) 235,118,863 207,315,837 الحسومات

  إغالق السنوات المالية في نهاية كل فترة مالية ال يتم

(، وتحتتديتتد أررتتتتتتتتتتتتتتتدة المتتديونيتتة 10 11)نهتتايتتة العتتام 

والمطتالبتات، ومتا تم عستتتتتتتتتتتتتتديد  منها خالل العام على 

النظتتتتتام املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتب، حيتتتتتث تبقى الستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة 

مفتوحة ويتم التحديث واالدخال عليها في الستتتتنوات 

ة الصتتتتتتتتتتتتادر  الالحقة، مما يستتتتتتتتتتتت ب اختالف في التقارير

من الوزارة نفسها لنفس التاري ، ويس ب فروقات في 

أررتتتتتتتدة المديونية بين التقارير الصتتتتتتتادرة من الوزارة 

 والكشوف الواردة من المستشفيات.

اال ت ل بين التقارير والكشدددول الصدددادرة من الوزارة 

والتقدددددارير والكشدددددددددددول الواردة من المسدددددددددددتشدددددددددددفيدددددات 

 والمراكز الطبية

   تبين وجود اختالف في أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة المتتتتتديونيتتتتتة بتتتتتتاري

م بين تقارير ويشتتتتتتتتتتوف وزارة الصتتتتتتتتتتحة 0211 10 11

وتقارير ويشتتتتتتتتتتوف المستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات والمرايز الطبية 

التي يتم التحويتتتل إليهتتتا )مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتات التتتيمم التي تم 

 تزويدنا  ها(، يما يلي: 
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المستشفيات 

والمراكز الطبية 

 /شيقل

وزارة الصحة/ 

 اإلدارة العامة

للشؤون المالية 

 /شيقل

 الفرق /شيقل

146,057,058 11831113200 -12,895,964 

  م0211-0218وجود اختالف في األررتتتتتتتتتتتتتدة للعاميين 

بين متتتتتتدفوعتتتتتتات الوزارة للمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتات والمرايز 

الطبيتتة، وبين أررتتتتتتتتتتتتتتتدة المطتتالبتتات المتتدفوعتتة وغير 

 المدفوعة للمستشفيات والمرايز الطبية.

 التدقيق المالي والطبي 

  على الرغم من أهميتتتة تتتتدقيق الفواتير الطبيتتتة، فتتتدن

تتتتتتتتدقتتيتتق التتتتتتتديتتوان ال يتتؤيتتتتتتتد أو يشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتت  بصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 

الخصتتتتتتتتتتتتتتومتات التي قتامتت  هتا وحتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختدمة، 

حيث أنها في غالسها خصتتتتتتتتومات مالية نتيجة االعتقاد 

من وحتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختدمتة بوجود مبتالغات في العالج 

 للمرضا  املحولين اليها. قامت  ها المستشفيات 

  وجود اختالف في ررتتيد الحستتومات على المطالبات

، بين م0211-0218التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة )التفتواتتيتر( لتلتعتتتتتتتاميين 

الكشتتوف الصتتادرة من وزارة الصتتحة )اإلدارة العامة 

للشتتتتتتؤون المالية، وحدة شتتتتتتراء الخدمة( والكشتتتتتتوف 

 الصادرة من المستشفيات والمرايز الطبية.

 حتتتة ومحتتتددة متفق عليهتتتا بين ال يوجتتتد معتتتايير وا تتتتتتتتتتتتتت

وزارة الصتتتتحة والمستتتتتشتتتتفيات والمرايز الطبية التي 

يتم التحويل إليها، يتم االستتناد عليها في الحستتومات 

التي تقوم  ها وزارة الصحة على الفواتير الصادرة من 

المستتتتتتتتشتتتتتتتفيات، حيث يتم الحستتتتتتتم بنستتتتتتتب ثابتة في 

بع  الحتاالت أو مبالم مقطوعة في حاالت أخرى أو 

لغتاء فحورتتتتتتتتتتتتتتات أو ختتدمتات مقتدمتة للمرضتتتتتتتتتتتتتتا  من إ

 فاتورة المستشفى.

  تقوم وزارة الصحة بمراسلة المستشفيات والمرايز

الطبيتتتتتة بقيمتتتتتة الحستتتتتتتتتتتتتتومتتتتتات التي تتم على الفواتير 

الصتتتتتتتتتحية دون تحديد وتوضتتتتتتتتتي  تفارتتتتتتتتتيل الخصتتتتتتتتتم 

 ومبررات .

 ة رادرة من مستشفياتتبين وجود تحويالت مبدئي 

م، وتم رف  اردار التغطية 0211عام حكومية في 

المتاليتة لهتا من قبتل وحتدة شتتتتتتتتتتتتتتراء الختدمة، بستتتتتتتتتتتتتت ب 

 عدم انطباق شروط التحويل.

 السل 

يتم من  ستتتتتتتتتتتتتتلف لعتتتدد من المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتات وختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة 

مستشفيات القد ، دون وجود معايير وأسس وا حة 

تحتدد قيمتتة الستتتتتتتتتتتتتتلف أو نستتتتتتتتتتتتتتب هتتا من اجمتتالي المتتديونيتتة 

ختالف في نستتتتتبة الستتتتتلف ودورية رتتتتترفها، حيث لوحظ ا

إلجمتالي المتديونيتة لبع  المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتات، وقد بلغت 

 لتقرير 
ً
قيمة الستتتتتتتتتتتتلف الممنوحة للمستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفيات وفقا

م متبلم 0211 10 11إجتمتتتتتتتالتي التمتتتتتتتديتونتيتتتتتتتة حتتت  تتتتتتتتاريت  

 شيقل.  11031113211

التقددارير والكشدددددددددددول الصددددددددددددادرة من المسدددددددددددتشدددددددددددفيددات 

 والمراكز الطبية التي يتم التحويل إل ها

 المستتشفيات والمرايز الطبية بدردار تقوم بع  

يشتتوفها وبيان مقبوضتتاتها دون تحديد فترتها، حيث 

ال يتم تحتديتد القيم المتاليتة )المقبوضتتتتتتتتتتتتتتات( وربطهتتا 

 بالمطالبات والسنة المالية الخارة  ها.

  ال تقوم بع  المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات بتحديد الحستتتتتتتتومات

وربطهتتتا بتتتالستتتتتتتتتتتتتتنتتتة المتتتاليتتتة التي تخصتتتتتتتتتتتتتتهتتتا، حيتتتث يتم 

ات الحستتتتتتتتتتتتتتومتتتتات لمطتتتتالبتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتنوات أحيتتتتانتتتتا اثبتتتت

 السابقة في السنة الحالية.

  ال تقوم بع  المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتات بتحتتتتديتتتتد أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

مطتتتتالبتتتتاتهتتتتا المتتتتاليتتتتة غير المتتتتدفوعتتتتة في يشتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتاتهتتتتا 

 وتقاريرها.

  ال تقوم بع  المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتات بتحتتتتديتتتتد أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

مديوني ها  ذم ها المستتتتتتتتتتتتتتتحقة على وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة في 

 نهاية كل عام.

 والمتابعة التنسيق والرقابة

  لم يتبين لنا وجود أي آليات أو ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات معتمدة

يتم اتباعها في ستتتتتتتتتتداد حقوق وذمم المستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات 

المالية، حيث تقوم وزارة الصتتتتتتتتتحة بستتتتتتتتتتداد الحقوق 

 المالية بشكل متفاوت.

  تبين وجود ديون وذمم دائنتتتة عتتتالقتتتة لبع  مزودي

م 0211 10 11الخدمات الطبية ومترايمة لما قبل 

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل، ععود بع  منهتتتتتا 11131113181بقيمتتتتتة )
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م، ولتتتتم تتتتتتتتتتم متتتتعتتتتتتتالتتتتجتتتت تتتتهتتتتتتتا حتتتتتتتتت  تتتتتتتتاريتتتت  0221عتتتتتتتام لتتتت

 م.0211 10 11

  تبين تتتتأخر الوزارة في تتتتدقيق الفواتير الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة من

المستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفيات والمرايز الطبية التي يتم التحويل 

 إليها حيث ورلت في بع  األحيان الى أيثر من عام.

 رد الجهة على التقرير

عن مبررات، وأفادت الوزارة بأن  ستتتتتتتتتتتتتتيتم  جاء الرد عبارة

 األخي بعدد من التوريات.

تقرير حول دور وزارة الصدددددددددددحددددددة في الرقدددددابدددددة على  .02

 م0217-0218األغلية عن العاميين 

أجرى التديوان رقتابتة وتتدقيق على دور وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة في 

الرقتتابتتة واإلشتتتتتتتتتتتتتتراف على ستتتتتتتتتتتتتتالمتتة األغتتييتتة عن العتتاميين 

المالحظتتتتتات التي خلص ، وفيمتتتتتا يلي أهم م0218-0211

 إليها التقرير:

 اإلاار القانوني

  ععتتتدد التشتتتتتتتتتتتتتتريعتتتات والقوانين المتعلقتتتة بتتتالستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة

الغتتتيائيتتتة وعتتتدم انستتتتتتتتتتتتتتجتتتامهتتتا، بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى عتتتدم 

تحديدها للمستتتتتتتتتؤوليات والوظائف وأوج  التنستتتتتتتتتيق 

بين مختلف الجهتتتتتتات ذات العالقتتتتتتة بتتتتتتالرقتتتتتتابتتتتتتة على 

 السالمة الغيائية.

  المتعلقتتتة بتتتالستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة الغتتتيائيتتتة ال تو تتتتتتتتتتتتتتف القوانين

طبيعة العقوبات وحدود الجزاء اليي يمكن فرضتتتتتتتتت  

لكتتل مختتالفتتة، ومعتتالجتتة حتتاالت تكرار عتتدم االمتثتتال 

للقوانين، وبيتتان إجراءات فرض هتتي  العقوبتتات مت  

ث تتتت بتتتدليتتتل ستتتتتتتتتتتتتتليم ارتكتتتاب فعتتتل مختتتالف للقتتتانون، 

ييل  ضتتتتتتبط األغيية المشتتتتتتتب  فيها ومصتتتتتتادرتها، أو 

 ت من السوق.سحب المنتجا

 الت طيط وتحليل املخاار

  غياب التخطيط وستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة تحليل املخاطر في كافة

اإلجراءات المتعلقتتتتتة بتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتة الغتتتتيائيتتتتة في وزارة 

 الصحة.

 دائرة  حة -ال يوجد نظام مريزي لدى وزارة الصحة

البيئتتة فيمتتا يتعلق بجمع وتحليتتل البيتتانتتات المتعلقتتة 

 تتتتتتتتتتتتتحة البيئة بستتتتتتتتتتتتتالمة الغياء، حيث ال تقوم دائرة 

وأقستتتتتتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتتتتتتحتتة البيئتتة بتوثيق وأرشتتتتتتتتتتتتتتفتتة البيتتانتتات 

والملفات المتعلقة بأعمالها، وال تحتفظ بستتتتتتتتتتتجالت 

مريزيتة أو قواعتد بيتانتات ستتتتتتتتتتتتتتواء ورقيتة أو إلكترونيتة 

 عشمل أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش.

  تبين بتتأن البيتتانتتات التي يتم جمعهتتا من قبتتل أقستتتتتتتتتتتتتتام

ت مالءمة وليستت تتحة البيئة للتخطيط الستتليم غير 

 ذات موثوقية لسياسة تحليل املخاطر. 

 التنسيق بين الوزارة والجهات  ات الع قة

ضتتتتتتعف التنستتتتتتيق ما بين وزارة الصتتتتتتحة والجهات األخرى 

)وزارة االقتصتتتتتتاد، وزارة الزراعة( ذات العالقة بالستتتتتتالمة 

الغتتتتيائيتتتتتة، فيمتتتتتا يتعلق بتبتتتتتادل المعلومتتتتتات الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

لضتتتتتتتتتتعف اإلجراءات الرقابية بستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة الغياء، ما أدى 

لوزارة الصتتتتتتحة المتعلقة بالستتتتتتالمة الغيائية، يما أن  ال 

يوجتتتتد آليتتتتة لتتبع المنتجتتتتات الغتتتتيائيتتتتة والرقتتتتابتتتتة عليهتتتتا، 

ضتتتتتتتتتتتتتتمن جميع مراحتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتة الغتتتتتتيائيتتتتتتة لتبتتتتتتادل 

 المعلومات الخارة بسلسلة الغياء.

 آليات ومنهجيات التفتيش

  أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتام وجود اختالف في آليتتتتتتات التفتيش متتتتتتا بين

 فة. حيث تظهر التقارير السنوية حة البيئة املختل

وجود فروقات يبيرة في عدد المنشتتتتتتت ت  م0218عام ل

التي يتم التفتيش عليهتتا لكتتل مفتش، حيتتث بلم عتتدد 

الزيتارات التفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتة لكتل مفتش في مديرية  تتتتتتتتتتتتتتحة 

زيتتارة، بينمتتا في متتديريتتة نتتابلس بلغتتت  13100طوبتتا  

 زيارة فقط. 011

 جية وا حة ومعايير مدروسة في اختيار ال يوجد منه

وتحديد أماين التفتيش، باإلضافة لعدم وجود آلية 

لتدى اقستتتتتتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتتتتتتحتة البيئة، للتأيد من عدم تكرار 

عمليتتتتتتتات التفتيش على منشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت غتتتتتتتيائيتتتتتتتة بعينهتتتتتتتا 

واستتتتتتتتتتتتتتتننتاء البع  اهخر، حيتتث يتم تكرار التفتيش 

على منشتتت ت غيائية واستتتتنناء منشتتت ت أخرى ضتتتمن 

 تفتيش وسحب العينات التي تقوم  ها.عمليات ال

  بع  المنشتتتت ت الغيائية يتم التفتيش عليها بشتتتتكل

متكرر، على الرغم من عدم وجود عينات راستتتتتتتتتتبة أو 

مخالفات  تتتتتتتتتتتتحية مرتكبة من قبل تل  المنشتتتتتتتتتتتت ت، 

بينمتا البع  اهخر ال يتم التفتيش عليهتتا خالل عتتام 

تتتتتتامتتتتتتتل عتتلتتى التترغتتم متتن أن ستتتتتتتتتتتتتتتجتتلتتهتتتتتتتا يتتحتتتتتوي عتتلتتى  كت
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حية أو رستتتتوب عينات بشتتتتكل متكرر في مخالفات  تتتت

 العام اليي قبل .

  ال يتم إعداد تقارير تفتيش مهنية من قبل مفتشتتتتتتتتتتتتتتاي

 حة البيئة، يمكن من خاللها الحصول على بيانات 

وا تتتتتتتتتتتحة تتعلق بالمنشتتتتتتتتتتتت ت الغيائية ومدى التزامها 

بالشتروط الصحية واملخالفات واإلجراءات المتخية 

 خالل أعمال التفتيش.

  تدريب مفتشاي  حة البيئة وعدم حصول قصور في

العديد من المفتشتتتتتتتتتين على دورات ستتتتتتتتتواء داخلية او 

ختتتتتتتارجيتتتتتتتة تتعلق بموضتتتتتتتتتتتتتتوع الستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة الغتتتتتتتيائيتتتتتتتة، 

بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتى وجتود تفتتتتتتتاوت في حصتتتتتتتتتتتتتتول بع  

 المفتشين على تدريب من قبل الوزارة.

 اإلجراءات القانونية التي يتم ات ا ها بحق املخالفين

 ءات التتتقتتتتتتتانتتتونتتتيتتتتتتتة بتتتحتتتق ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتتف فتتتي تتتتطتتتبتتتيتتتق اإلجتتترا

المنشتتتتتتتتتتتتتتت ت املختتتالفتتتة، حيتتتث تظهر بيتتتانتتتات أقستتتتتتتتتتتتتتتتام 

 من المنشتتتتتتت ت املخالفة 
ً
 قليال

ً
 تتتتتتتحة البيئة أن عددا

يتم تحويلها للقضتتتتتتتتاء نستتتتتتتتبة إلى عدد المنشتتتتتتتت ت التي 

يتم تنبيهها، ستتتتتتتتتتتتتواء ملخالفة الشتتتتتتتتتتتتتروط الصتتتتتتتتتتتتتحية أو 

 لوجود أغيية فاسدة أو ملوثة.

  ال يقوم وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في متتتتابعتتتة املختتتالفين، حيتتتث

مفتشتتتتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة البيئتتتتة بتتتتدعتتتتادة الزيتتتتارة مرة أخرى 

للمنش ت املخالفة سواء في حال رسوب عيناتها أثناء 

التتفتتحتتص املتتختتبتتري )أغتتتتتتتييتتتتتتتة متتلتتوثتتتتتتتة( أو ملتتختتتتتتتالتتفتت تتهتتتتتتتا 

 للشروط الصحية.

 الرقابة والمتابعة

  ال يوجد رقابة على األغيية المستتتتتتتتتتتوردة وعدم وجود

ييتتتتة آليتتتة لتتتدى وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة لإلحتتتتاطتتتة بكتتتافتتتتة األغتتتت

 المستوردة ومتابعة التجار مستوردي األغيية.

  ال تتقتوم التتوزارة بتفتحتتص التمتتنتتتجتتتتتتتات التتزراعتيتتتتتتتة متتن

الخضتتتتروات والفواي ، ستتتتواء في المزارع أو األستتتتتواق 

لفحص بقايا المبيدات الكيميائية أو بقايا العقاقير 

تتاللحوم وغيرهتتتتا من  البيطريتتتة في منتجتتتتات األغتتتتييتتتتة كت

 المنتجات.

 بل الوزارة على األغيية التي تباع ال يوجتد رقتابة من ق

في الشتتتتتتتتتتتتتتوارع من قبتتل البتتاعتتة المتجولين، وذلتت  على 

 الرغم من خطورتها على  حة المس هلكين

  الموافقة على تجديد الترخيص للمنشتتتتتتتتت ت الغيائية

دون التتتتأيتتتد من أن الحرف والصتتتتتتتتتتتتتتنتتتاعتتتات الغتتتيائيتتتة 

القتائمة أو المقترحة، مطابقة للشتتتتتتتتتتتتتتروط الصتتتتتتتتتتتتتتحية 

تضتتتتتتتتتتتتتتعها دائرة  تتتتتتتتتتتتتتحة البيئة والجهات والبي يتة التي 

 ذات العالقة.

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف الرقتتتتتابتتتتتة على األمراض واألوبئتتتتتة المرتبطتتتتتتة

بستتالمة الغياء، نتيجة لضتتعف االتصتتال والتوارتتل 

بين دوائر وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة ذات العالقتتتتة بتتتتالستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتة 

الغيائية، حيث عشتتتير الخطة االستتتتراتيجية لستتتتالمة 

ا يلهتتتاألغتتتييتتتة إلى أن معظم تلتتت  األمراض يتم عستتتتتتتتتتتتتتج

 ألسباب غير معروفة.

  ال يوجتتد آليتتة لتتدى وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة لررتتتتتتتتتتتتتتتد ومتتتابعتتتة

 األمراض المنقولة بواسطة األغيية.

 رد الجهة على التقرير

 لم يتم الرد على التقرير.

تدددقدددريدددر حدددول الدددتدددددددقددديدددق عدددلدددى ريدددددددددددددوم الدددعددديدددنددددددات  .01

والتصددددددرل بها في م تبر الصددددددحة العامة المركزي 

وزارة الصدحة في اإلدارة العامة للصدحة العامة في 

 م0218عن العام 

قام الديوان بالتدقيق على رسوم العينات والتصرف  ها 

ي اإلدارة العامة في مختبر الصحة العامة المريزي ف

م، ومن واقع ما توفر من 0218عام للصحة العامة ل

 بيانات ومستندات ووثائق، فقد خلص التقرير إلى ما يلي:

 اإلاار التنظيمي

متتة تنظم عمتتل دوائر  تتتتتتتتتتتتتتحتتة البيئتتة ال يوجتتد لوائ  وأنظ

بخصتتتتو  أخي عينات من المصتتتتتنع أو المستتتتتتورد لغاية 

فحصتتتتتتتتتتتتتتهتتتا لتتتتدى مختبرات الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة العتتتتامتتتة، حيتتتتث يتم 

تحميتتتتتل مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتانع ومستتتتتتتتتتتتتتتوردي االغتتتتتييتتتتتة تكتتتتتاليف هتتتتتي  

الفحورتات، وال يوجد تفستير أو توضتي  موثق للعينات 

مدفوعة الرستتتوم والعينات المعفاة من الرستتتوم ) تتتحة 

أدى لعدم وجود تأييد حول  حة إجراءات  عامة(، مما

الحصول على عينات االغيية وارسالها ملختبرات الصحة 
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العامة، لفحصتتتتتتتتتتتتتها وتحميل مصتتتتتتتتتتتتتنع ومستتتتتتتتتتتتتتورد األغيية 

 تكاليف تحليلها.

 ايت م العينات

  ال يقوم مفتشتتتتتتتو دائرة  تتتتتتتحة البيئة بدثبات استتتتتتتتالم

بع  العينتتات من مصتتتتتتتتتتتتتتنعي األغتتييتتة، ممتتا ال يعطي 

 تتتتتتتتتتتتتتحة إجراءات استتتتتتتتتتتتتتتالم تل  العينات  تتأييد حول 

ومصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة مزود العينتتة على المعلومتتات والبيتتانتتات 

 المتعلقة  ها.

  ال يقوم موظفو دائرة التستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل التتتتدوا ي والجودة

التتدوائيتتة بعمتتل محتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتتالم لعينتتات االدويتتتة 

المستتتتتتتتتتتتتتلمة بحيث تكون منظمة حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول، 

 
ً
( من قتتانون الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة 11ألحكتتام المتتادة رقم ) خالفتتا

ن النمتتتتاذج أ، حيتتتتث م0221( لعتتتتام 02العتتتتامتتتتة رقم )

الختارتتتتتتتتتتتتتتة باستتتتتتتتتتتتتتتالم العينات لدى دائرة التستتتتتتتتتتتتتتجيل 

 الدوا ي ال تحتوي على اسم وتوقيع مزود العينة.

  ال تقوم دائرة التغيية بدثبات استتتتتتتتتتتتتتالم العينات وفق

 رول،نظمة حسب األ وروالت أو محاضر استالم م

إثبتتتتات حجم العينتتتتة التي يتم  إلى أنتتتت  البتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة 

استتتتتتتتتتتتتتتالمهتتتا ألغراض التحليتتتل في مختبرات الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة 

 العامة.

 التصرل بالعينات

  لم تقم الوزارة بدرتتتتتتتتدار ععليمات معتمدة من الوزير

بتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتو  التتتتصتتتتتتتتتتتتتتترف بتتتتتتتالتتتعتتتيتتتنتتتتتتتات التتتتتتتي تصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتف 

لالستتتتتتتتتتتتتخدام بعد تحليلها وعينات األدوية المتبقية، 

 حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة إجراءات  األمر التتتيي ال يعطي
ً
تتتتأييتتتدا

 إدارة املختبر بالتصرف بتل  العينات.

  قيام قستتتتتتتتتتتتم االستتتتتتتتتتتتتتقبال بدتالف بع  العينات قبل

المصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة على عمليتتتة اإلتالف )توقيعهتتتا من قبتتتل 

رئيس القستتتتتتتتتتتتم الف ي ومستتتتتتتتتتتتتؤول استتتتتتتتتتتتتتقبال العينات 

 حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة 
ً
ومتتتدير املختبر(، ممتتتا ال يعطي تتتتأييتتتدا

 اتالف العينات.  اإلجراءات المتبعة في عملية

  راء المتختتي على جوجود بع  األخطتتاء في اختيتتار اإل

التعتينتتتتتتتات التي تم االن هتتتتتتتاء من تحليلهتتتتتتتا في البرنتتتتتتتامج 

املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتب، حيتتتتث تبين وجود عينتتتتات لهتتتتا أيثر من 

إجراء على النظتام )تبرع، اتالف، استتتتتتتتتتتتتتتخدام داخلي( 

ممتتتا قتتتد يؤثر على دقتتتة و تتتتتتتتتتتتتتحتتتة البيتتتانتتتات المتعلقتتتة 

 التي تمتتتت على العينتتتات التي جراءاتبعمليتتتة تتبع اإل 

 جاعها بعد االن هاء من تحليلها.إر تم 

 إصدار نتائ  العينات

ا غيية، ممرتتتتتتدار نتائج بع  عينات األ إوجود تأخير في 

عالم رتتتتتتتتتتتتتتتاحتتب الشتتتتتتتتتتتتتتتأن بنتيجتتة إيع ي عتتدم القتتدرة على 

تحليل تل  العينات في موعد ال يتجاوز خمستتتتتتتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتر 

 
ً
لى تتتتأخر إلعينتتتة، ممتتتا قتتتد يؤدي من تتتتاري  ضتتتتتتتتتتتتتتبط ا يومتتتا

قيتتتتتتام الجهتتتتتتات الطتتتتتتالبتتتتتتة لتحليتتتتتتل تلتتتتتت  العينتتتتتتات بعمتتتتتتل 

على الهتتتتدف التتتتيي من  اإلجراءات الالزم اتختتتتاذهتتتتا، بنتتتتاءً 

 .رسال العينات لتحليلها باملختبرإأجل  تم 

 األجهزة املخبرية

وجود نقص في بع  األجهزة املخبرية الخارة باملختبر، 

بع  نتتتتتتائج تحليتتتتتل  ممتتتتتا قتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتأخر إرتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار

 العينات، وعدم القدرة على تحليل بعضها.

 ريوم الفحوصات

د رستتتتتتتتتتتتتتوم فحورتتتتتتتتتتتتتتتات جتتتديتتتدة دون قيتتتام الوزارة بتتتاعتمتتتا

لى مجلس الوزراء العتمادها، مما يؤدي إلى عدم إالرجوع 

 قانونية جباية تل  الرسوم.

 إجراءات القبق

ضتتتتتتتتتتتتتتعف في إجراءات القب  المتبعتتتتتتة لتتتتتتدى متتتتتتديريتتتتتتات 

قب  رستتتتوم مختبر الصتتتتحة العامة  الصتتتتحة بخصتتتتو 

 من حيث:

  قيام أمناء الصتتناديق في مديريات الصتتحة بتحصتتيل

شتتتتتتتتتتتتتتيقتل بتاستتتتتتتتتتتتتتتختدام آلتتة  122مبتالم متاليتة تزيتد عن 

 عسجيل النقد )مايينة الكاش(.

  ال يقوم أمناء الصناديق في مديريات الصحة بتحرير

ستتتتتتند قب  يدوي أو الكتروني مكون من أركع نستتتتتتي، 

 ألولى )األرلية( للدافع.وعسليم النسخة ا

  ال يقوم الموظف المالي في مديريات الصحة بدردار

أوامتر التقتبت  بتتتتتتتالتتتنستتتتتتتتتتتتتتيتق مع الجهتتتتتتتات التي تقوم 

بفحص العينتتتتتات، إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى عتتتتتدم اعتمتتتتتاد تلتتتتت  

األوامر من قبتتتتتل الجهتتتتات املختصتتتتتتتتتتتتتتتتتة، وتحويلهتتتتتا إلى 

 أمناء الصناديق.
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  ال يوجد تنستتتتيق بين أقستتتتام  تتتتحة البيئة واألقستتتتام

متتتتتاليتتتتتة في المتتتتتديريتتتتتات والمستتتتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتتتؤون ال

المتتتاليتتتة في مختبرات الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة العتتتامتتتة، بخصتتتتتتتتتتتتتتو  

تحتتديتتد الرستتتتتتتتتتتتتتوم الواجتتب دفعهتتا من قبتتل المكلفين 

 بالدفع.

 اللمم )الريوم غير المدةوعة(

  تبين وجود ديون مترايمة )رستتتتتوم غير مدفوعة( على

تتتتتتات والمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانع دون أن يتم اتختتتتتتتاذ  بع  الشتتتتتتتتتتتتتتركت

لتحصيلها، وهي  الديون ناتجة  اإلجراءات المناسبة

عن رستتتتتتتتتوم فحص عينات في مختبر الصتتتتتتتتتحة العامة 

التمريزي، حيتتتتتتتث بلغتتتتتتتت الرستتتتتتتتتتتتتتوم غير المتتتتتتتدفوعتتتتتتتة 

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل لتتتتدى دائرة الجودة والتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل  1831202

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل لتتتتتدى  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة البيئتتتتتة   123122التتتتتدوا ي، و

شيقل لدى  حة البيئة  113112مديرية رام الل ، و

لى عتتتتتدم ضتتتتتتتتتتتتتتبطهتتتتتا متتتتديريتتتتتة نتتتتتابلس، ممتتتتتا قتتتتتد يؤدي إ

وبتتتالتتتتتالي ترايم المبتتتتالم على المصتتتتتتتتتتتتتتتتانع والشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتات 

 وانخفاض نسبة التحصيل.

  ارسال فحورات األدوية ومواد التجميل إلى الجودة

 دالدوائية والتستتتتجيل الدوا ي، دون التأيد من ستتتتدا

تتتات ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتانع األ  دويتتتتتة ومواد المبلم من قبتتتتل شتتتتتتتتتتتتتتركت

المدفوعة التجميل، مما أدى إلى ترايم الرسوم غير 

 على تل  الشركات والمصانع.

  تقديم خدمات لبع  الشتتتتتتتتتركات مثل إذن استتتتتتتتتتيراد

أو إذن تصتتتتتتتتتتتتدير أو شتتتتتتتتتتتتتهادة حرف ورتتتتتتتتتتتتتناعات، على 

الرغم من وجود ديون مترايمة عليها، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى 

عتدم وجود ربط بين مرايز وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة، مما أدى 

إلى ترايم مبتتتتالم على الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتات والمصتتتتتتتتتتتتتتتتتانع وعتتتتدم 

 ن تحصيلها.التمكن م

 رد الجهة على التقرير

 على المالحظتتتتتات الواردة في التقرير، 
ً
جتتتتتاء الرد إيجتتتتتابيتتتتتا

وأفادت الوزارة بأن  ستتتتتتتتتتتتتيتم األخي بعدد من التورتتتتتتتتتتتتتيات 

 الواردة في .

ق ددددددددددد ى عن تقرير حول التددددقيق على جدددامعدددة األ .00

 م0218-0217السنة المالية 

قتتام التتديوان بتتالتتتدقيق على الشتتتتتتتتتتتتتتؤون المتتاليتتة واإلداريتتة 

-0211والمشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع في الجتتتتامعتتتتة عن الستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة المتتتتاليتتتتة 

ومن واقع متتتتتا توفر لنتتتتتا بيتتتتتتانتتتتتات ومستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدات  م،0218

 ووثائق، فقد خلص الديوان إلى النتائج التالية:

 املخالفات المالية

  قيتتتتتتام وزارة التربيتتتتتتة والتعليم في غزة بستتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتب مبلم

دينتار من حستتتتتتتتتتتتتتابتات الجتامعتة دون علمها  1223222

، ووجتتتهتتتتتتتتتتتا لتتتكتتتلتتتيتتتتتتتة التتتعتتتلتتتوم م0210 12 01بتتتتتتتتتتتاريتتت  

والتكنولوجيتتتتتا، ولم عستتتتتتتتتتتتتتترد الجتتتتتامعتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتوى مبلم 

ار من المبلم المستتتتتتتتتتتتتتحوب حت  تتتتتتتتاري  ديتنتتتتتتت 123222

 عداد التقرير.إ

  قيتتتتتتام وزارة التربيتتتتتتة والتعليم في غزة بستتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتب مبلم

دوالر متتن حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتتجتتتتتتتامتتتعتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتاريتتت   113122

، ولم عستتتتتتتتتتتتتتترد الجتتتتامعتتتتة المبلم حت  م0211 28 21

يد المبلم المستتحوب في المريز المالي 
ُ
تاريخ ، وقد ق

للجامعة ييمة على وزارة التربية والتعليم العالي  رام 

 الل .  

   الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتتالجتتامعتتة،  الخزنتتةتم ستتتتتتتتتتتتتترقتتة محتويتتات

ديتتتنتتتتتتتار بتتتتتتتتتتتاريتتتت   013011والتتتتتتتي احتتتتتتتوت عتتتلتتتتى متتتبتتتلتتتم 

جتتراءات التتجتتتتتتتامتتعتتتتتتتة اإل ، ولتتم تتتتتتختتتتتتتي م0210 21 01

 القانونية لمتابعة واقعة السرقة حسب األرول.

  غياب التخطيط الستتتليم وضتتتعف المتابعة لمشتتتروع

مب   المؤتمرات، أدى إلى ارتفتاع التكتاليف وعغيير في 

، وتأخير (%11) زيادة التكلفة بنسبة البنود، وبالتالي

 التنفيي وانهيار سقف المب  . 

 ل إضتتتتتتتتتتتتتتافيتتة على قيمتتة قتتامتتت الجتتامعتتة بتنفيتتي أعمتتا

العقتتتتتتد المبرم إلنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مب   المؤتمرات، إذ بلغتتتتتتت 

دينتتار، وبلغتتت  031213181قيمتتة العقتتد األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي 

دينار، أي ما نستتتتتتت ت   131113121األعمال اإلضتتتتتتتافية 

من قيمتتتة العقتتتد األرتتتتتتتتتتتتتتلي، يمتتتتا أن جميع  (11.1%)

األعمتتتال اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتة نفتتتيت دون عطتتتاءات جتتتديتتتدة، 

شتتتتتتتتتتتتتتتتاء مب   المؤتمرات لتصتتتتتتتتتتتتتتب  إجمتتتالي التكلفتتتتة إلن
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 للمتتادة ) 131113110.11
ً
( من نظتتتام 01دينتتار، خالفتتا

 اللوازم والمشتريات المطبق في الجامعة. 

  ال تلتزم الجتتتتتتامعتتتتتتة بتتتتتتالقوانين واألنظمتتتتتتة الختتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

مي معتمتتتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب بتتتتتتالتعيينتتتتتتات وفق هيكتتتتتتل تنظي

ى عدم التزامها بمصتتتتتتتتتتتتروفات إلاألرتتتتتتتتتتتتول، باإلضتتتتتتتتتتتتافة 

ق النظام األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي الرواتتب واألجور وملحقاتها وف

 للجامعة.

  يتتتتتم عتتغتتطتتيتتتتتتتة رواتتتتتتتتب وأجتتور بتتعتت  التتمتتوظتتفتتيتتن متتن

  اإليرادات
ً
( من 11للمادة ) الداخلية للجامعة، خالفا

م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن 0221لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة  1قرار مجلس الوزراء رقم 

النظام األستا اي للجامعات الفلسطينية الحكومية، 

حيتتتتث بلغتتتتت قيمتتتتة الرواتتتتتب المصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتة من خالل 

-0211عتتتتتتتام ( دينتتتتتتتار خالل 131813111لتجتتتتتتتامعتتتتتتتة )ا

( من إجمالي مصتتتتتتتتتتتتاريف %11والتي عشتتتتتتتتتتتتكل ) م0218

 الجامعة.

  رتتترف مبالم مالية لجميع موظفي الجامعة )موظفي

غتزة( بتقتيتتمتتتتتتتة التحتكتومتتتتتتتة  وزارة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة، ومتتوظتفتي 

م، وذل  بدل 0218 0211عام دينار في  131013202

مكتتتتافتتتت ت فرق الكتتتتادر أو البتتتتدل اإلداري أو عالوات و 

 للنظام األستتتتتتا تتتتتتاي للجامعة ولتعليمات 
ً
أخرى، خالفا

الكتتتادر الموحتتتد وقتتتانون الختتتدمتتتة المتتتدنيتتتة المعمول 

  ها في الجامعة.

  ال يتوجتتتتتتتد نتظتتتتتتتام أو عتعتلتيمتتتتتتتات معتمتتتتتتتدة لتتتتتتتدى إدارة

الجامعة خارتتة بصتترف ستتلف للموظفين بضتتمانات 

محتددة ويفيلتة باستتتتتتتتتتتتتتترداد الجامعة لهي  الستتتتتتتتتتتتتتلف، 

م الجتتتامعتتتة بتتتاتختتتاذ اإلجراءات يمتتتا ولم يتبين لنتتتا قيتتتا

الكتتتافيتتتة لمتتتتابعتتتة وتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل مبتتتالم التتتيمم المتتتدينتتتة 

المستتتتتحقة )ستتتتلف الموظفين( على موظفيها والبالم 

دينتتتار، ويتتتيلتتتت  التتتتيمم المتتتتدينتتتتة  131183121قيم هتتتا 

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة )عهتتد الموظفين( على موظفيهتتا والبتتالم 

 م0218 21 11يما في دينار  1113811قيم ها 
ً
، علما

المبتتتالم تخص ذمم مترايمتتتة من ستتتتتتتتتتتتتتنوات  بتتتأن تلتتت 

، باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى ستتتتتتتتتتتتتتلف  11ستتتتتتتتتتتتتابقة تصتتتتتتتتتتتتتتل إلى 
ً
عاما

 الموظفين المقطوعة رواتسهم.

  بلم الررتتتتتتتتتيد المترايم لضتتتتتتتتتريبة الدخل من ستتتتتتتتتنوات

كأمانة لدى الجامعة  م0218 21 11ستتتتتتتتتتتتتتابقتة وحت  

دينتتتتتتار، ولم يتم عستتتتتتتتتتتتتتوي هتتتتتتا مع وزارة  1103101مبلم 

 المالية حسب األرول.

 م إرفتتتتتتاق المعززات الالزمتتتتتتة في عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل قيود ال يت

، بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى عتدم وجود المصتتتتتتتتتتتتتتادقات اإليرادات

 الالزمة على القيود الشهرية لإليراد.

  تصتتتتتتتتتتتتتترف الجتتتتتتامعتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتلف على حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الراتتتتتتتب

للموظفين المقطوعتتتة رواتسهم، ولم تتتتتأختتتي الجتتتامعتتتتة 

 من هؤالء الموظفين الضمانات الكافية للسداد.

  ستتتتتلف ألشتتتتتخا  غير وا تتتتتف قيام الجامعة بصتتتتترف

 في سجالتها رف هم الوظيفة أو عالق هم  ها.

  وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في البرنتتتتتامج املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتب لتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل

الرستتتتتتتتتتتتتوم الطالبية، وعدم وجود محاضتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتالم 

وعستتتتتتتتتتتتتتليم للنقتتتتتتتديتتتتتتتة بين أمين الخزينتتتتتتتة الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة 

واملحصتتتتتتتتتتتتتتلين الفرعيين، ممتتتا يضتتتتتتتتتتتتتتعف من مقومتتتات 

عتتتدم لالرقتتتابتتتة على الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق النقتتتدي، وقتتتد يؤدي 

التتتتأيتتتد من دقتتتة عمليتتتات القب  وعتتتدم ايتشتتتتتتتتتتتتتتتتاف 

 األخطاء فور حدوثها.

  دينتتتتتتار يعيتتتتتتديتتتتتتة  113202رتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت الجتتتتتتامعتتتتتتة مبلم

(، دون اثتتتبتتتتتتتات  111لتتتمتتتوظتتتفتتتي التتتجتتتتتتتامتتتعتتتتتتتة )
ً
متتتوظتتتفتتتتتتتا

بتتتاستتتتتتتتتتتتتتتالم هتتتي  المبتتتالم من المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتدين، إذ قتتتام 

موظف العهتتتدة بتتتالتوقيع نيتتتابتتتة عن المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتدين، 

 لتألنتظتمتتتتتتتة التمتعتمتول  تهتتتتتتتا ودون 
ً
وجتود نتتظتتتتتتتام ختالفتتتتتتتا

 للصرف.

  لم تقم الجامعة بتسجيل اإلعفاءات النظامية )أبناء

العتتتتتاملين في وزارة التعليم العتتتتتالي وأبنتتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتداء 

واالستتتتتتتترى والشتتتتتتتتؤون االجتماعية( على بند ذمة وزارة 

 للمادة رقم )
ً
( لقرار 11التربية والتعليم العالي، خالفا

م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن 0221لتتتتتتعتتتتتتتام  (1)متتتتتتجتتتتتتلتتتتتتس التتتتتتوزراء رقتتتتتتم 

 ات الحكومية. الجامع

  ال تقوم الجامعة بتستتتطير الشتتتيكات الصتتتادرة بعبارة

)تصتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتفيد األول(، يما أنها ال تقوم بختم 

 لنظتتتتامهتتتتا 
ً
الفواتير المتتتتدفوعتتتتة بختتتتاتم متتتتدفوع خالفتتتتا

 المالي.
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  قتتتتتتتامتتتتتتتت التجتتتتتتتامتعتتتتتتتة بتتتتتتتدقتفتتتتتتتال بع  العهتتتتتتتد دون أي

متعتززات، بتمتوجتتتتتتتب قترارات متن متجتلس الجتتتتتتتامعتتتتتتتة، 

 للنظام المالي لل
ً
 جامعة.خالفا

  جراءات الرستتمية في بع  لم تقم الجامعة باتباع اإل

التوريتتتدات، ويتتتيلتتت  قتتتامتتتت بتمتتتديتتتد عقود في بع  

 من طرحهتتتتتا مرة أخرى عنتتتتتد نهتتتتتايتتتتتة 
ً
المزايتتتتتدات بتتتتتدال

 العقد. 

  قيام الجامعة بالتوريد المباشتتتتتتتتتتتتر لبع  مشتتتتتتتتتتتتترياتها

 لنظام اللوازم والمشتريات للجامعة.
ً
 وخدماتها خالفا

  تتتافتتتتة األرتتتتتتتتتتتتتتول ال تحتفظ الجتتتتامعتتتتة بستتتتتتتتتتتتتتجتتتتل يبين كت

 بتتت  بيتتتان األرتتتتتتتتتتتتتتتتل وتتتتاري  اقتنتتتائتتت  
ً
الثتتتابتتتتة مو تتتتتتتتتتتتتتحتتتا

وقيمت ، مما يضعف الرقابة عليها ويعرضها للضياع 

أو الستتتتترقة، يما أنها ال تقوم بعملية الجرد الستتتتتتنوي 

 للموجودات حسب األرول.

 املخالفات اإلدارية 

  غيتتاب اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف والمتتتابعتتة من قبتتل مجلس االمنتتاء

فيمتتتتتا يخص المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتة على األنظمتتتتتة التتتتتداخليتتتتتة 

والموازنتتتات والميزانيتتتتات، ممتتتتا ترتتتتتب عليتتتت  التفرد في 

 اتخاذ القرارات من قبل مجلس الجامعة.

  مشارية أعضاء مجلس األمناء في األعمال التنفييية

في الجتامعة وتلقيهم مبالم مالية مقابل ذل ، مما قد 

خاذ في ات يؤدي إلى وجود تضتتتتتارب للمصتتتتتالف واملحاباة

 القرار ويفقد مجلس األمناء استقالليت  وحياديت .

  ال يوجتتتتتتد هيكتتتتتتل تنظيمي معتمتتتتتتد لكتتتتتتافتتتتتتة الموظفين

يتناستتتتتتتتتتتتتب مع األعمال الفعلية للموظفين، مما يؤدي 

إلى تتتداختتل المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتات والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتات في التتدوائر 

 حسب األرول.
ً
 واألقسام ومعتمدا

  على بنتتتتتتتد العقود للعمتتتتتتتل 011تم ععيين 
ً
في  موظفتتتتتتتا

 للقوانين الناظمة لعمل الجامعة.
ً
 الجامعة، خالفا

  ال يوجد أرشيف مريزي لدى الجامعة، وييل  عدم

وجود أرشتتتفة إلكترونية وعشتتتتت أرشتتتيفها الور ي بين 

دوائر وأماين عديدة، وعدم توفر الكادر المناستتتتتتتتب 

لتتتلتتتقتتتيتتتتتتتام بتتتتتتتلتتتتتتت  التتتعتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة، متتتمتتتتتتتا يتتتعتتترض التتتوثتتتتتتتائتتتق 

راج عند والمستتتتتتتندات للضتتتتتتياع أو رتتتتتتعوبة االستتتتتتتتخ

الحتتتتتتاجتتتتتتة، )مثتتتتتتال ذلتتتتتت  تتتتتتتدمير مقر مجلس األمنتتتتتتاء 

 بالكامل وفقدان كل محتويات (. 

   م بتتتالموافقتتتة 0218 12 20قتتتامتتتت الجتتتامعتتتة بتتتتاري

على تحويتتل الطالب المستتتتتتتتتتتتتتجلين في اكتتاديميتتة اإلدارة 

والستتياستتة )غير المرخصتتة( إلى جامعة األق تتا  على 

برامجهتتا التتدراستتتتتتتتتتتتتتيتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتتة، وكشتتتتتتتتتتتتتتروط محتتددة 

لتحويتتتتتتل التتتتتتداخلي في الجتتتتتتامعتتتتتتة(، حيتتتتتتث )شتتتتتتتتتتتتتتروط ا

من الالئحتتتة  (11)استتتتتتتتتتتتتتتنتتتد قرار التحويتتتل الى المتتتادة 

 والتي ععتتتتال  التحويتتتتل داختتتتل الجتتتتامعتتتتة وهتتتتيا منتتتتاف  

 
ً
للحقيقة، فاألكاديمية مؤستتستتة قائمة بياتها، خالفا

من الئحتتتتتتة التحويتتتتتتل  (18)( من المتتتتتتادة 1،1للبنتتتتتتد )

متتل المطبقتتة في الجتتامعتتة، يمتتا أن قيتتام الجتتامعتتة بع

شتتتتتتتتراية مع أكاديمية اإلدارة والستتتتتتتتياستتتتتتتتة والتي تقبل 

بتمتعتتتتتتتدالت متتتتتتتتدنيتتتتتتتة يؤدي لضتتتتتتتتتتتتتتعف جودة التعليم 

أن  إلىالعالي، ويؤثر على ستتتتمعة الجامعة، باإلضتتتتافة 

من البرامج بع  الموظفين حقق مكتتاستتتتتتتتتتتتتتتب متتاديتتة 

تتتتان لهم دور في توقيع االتفتتتتتاق بين الجتتتتتامعتتتتتة  ممن كت

 واألكاديمية أو اعتماد .

تددددقيق على أعمدددال اإلدارة العدددامددددة تقرير حول ال .03

للخدمات البيطرية والصددددددددحة الحيوانية في وزارة 

 م0218الزراعة عن العام 

قتتتتام التتتتديوان بتتتتدجراء رقتتتتابتتتتة امتثتتتتال على أعمتتتتال اإلدارة 

ة الحيوان في وزارة العتتتامتتتتة للختتتدمتتتتات البيطريتتتتة و تتتتتتتتتتتتتتحتتتت

م، ومن واقع ما توفر للديوان من 0218عام الزراعة عن 

ومستتتتتتتتتتتتتتتنتدات ووثتائق ومن خالل العينة املختارة، بيتانتات 

 وفيما يلي أهم المالحظات التي خلص إليها التقرير:

 الت طيط للعمل

وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتة التخطيط لعمتل اإلدارة العتامة 

للختدمتات البيطريتة والتدوائر التتابعة لها، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى 

متتتتتديريتتتتتات البيطرة الموجودة في املحتتتتتافظتتتتتات، ممتتتتتا قتتتتتد 

دم وجتود تنظيم ألعمتتتتتتتال البيطرة في الوزارة، يتؤدي لتعتتتتتتت

 وأثر ذل  على جودة الخدمة المقدمة لمركي الحيوانات.

 االت ل

ا ستتتتتتتتتتتتتتتفادة منهاتالف يميتات يبيرة من اللقتاحتات دون اال 

ل، وضتتتتتتتتتتتتتتعف فتتتاعليتتتة ويفتتتاءة قتتتشتتتتتتتتتتتتتتي 132213111بقيمتتتة 
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إجتراءات وزارة التزراعتتتتتتتة فتي تتنفيتتتتتتتي تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتات اللجتتتتتتتان 

وجرد اللقاحات، وغياب دور المشتتتتتتتتتتتتتتكلتة لعمليتات اتالف 

الوزارة في الرقابة على المستتتتتودعات، باإلضتتتتافة إلى ذل  

فتتتتدن الوزارة لم تقم بتتتتدتالف لقتتتتاحتتتتات وأدويتتتتة بيطريتتتتة في 

بتعتت  التتمتتتتتتتديتريتتتتتتتات عتتلتتى الترغتتم متتن عتتتتتتتدم رتتتتتتتتتتتتتتالحتتيتت تتهتتتتتتتا 

 لالستعمال.

 الرقابة والتفتيش

  ال يتم إجراء رقتتتابتتتة وتنظيم من قبتتتل اإلدارة العتتتامتتتة

رية ومديريات البيطرة في املحافظات للخدمات البيط

 للمهتتتتتام 
ً
على أستتتتتتتتتتتتتتواق المواختتتتتتتتتتتتتتاي والتتتتتدواجن، خالفتتتتتا

الموكلتة لإلدارة العتامتة في الهيكتل التنظيمي، ممتا قتتد 

يؤدي إلى انتشار األمراض من عمليات البيع والشراء 

 للمواخاي بين املحافظات.

  لم تقم دوائر البيطرة بتاملحتافظتات بمتتابعتة ومراقبتة

داخل المستتتتتتتتتالي ومصتتتتتتتتتانع اللحوم، مما  العمل الف ي

قد يؤثر على ستتتتتتتتتتتتتالمة المنتج الغيا ي ويضتتتتتتتتتتتتتعف من 

م فتتي عتتمتتلتتيتتتتتتتة اإلنتتتتتتتتتتاج 
 
دور وزارة التتزراعتتتتتتتة فتتي التتتتتحتتكتت

الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتالمنتجتتتتات الحيوانيتتتتة وتقليتتتتل املختتتتاطر 

 الناتجة.

  ال تقوم متتتتتتديريتتتتتتات البيطرة بتتتتتتاملحتتتتتتافظتتتتتتات بتتتتتتأعمتتتتتتال

 التفتيش الصتتتتتتتتتتتحي البيطري على اللحوم باألستتتتتتتتتتتواق،

وذل  بالتنسيق بين قسم المسالي والمصانع وقسم 

الرقابة على ستتتتتتتالمة المنتج الحيواني دائرة الصتتتتتتتحة 

العامة البيطرية، للحد من بيع اللحوم غير الصالحة 

 لالس هالز.

  لم يتبين قيام دائرة الصحة العامة البيطرية بالمهام

الموكلتتة لهتتا، بخصتتتتتتتتتتتتتتو  متتتابعتتة التفتيش الصتتتتتتتتتتتتتتحي 

ة الستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتلة الغيائية للمنتجات البيطري على بداي

 بمراحل انتاج  
ً
الحيوانية، ابتداء من المزرعة مرورا

 
ً
 ونقلتتتت  وتصتتتتتتتتتتتتتتنيعتتتتت  عبر أستتتتتتتتتتتتتتس علميتتتتتة، واستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتادا

لمرجعيات دولية لضتتمان تطبيق الشتتروط الصتتتحية 

 وأخي العينات لفحصها.

 التنسيق بين الجهات  ات الع قة

 ال يوجد تنستتتتتتتتتتتتتيق وتبادل معلومات بين وزارة الزراعة 

ووزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة بخصتتتتتتتتتتتتتتو  الرقتتتتابتتتتة على ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتة 

الغياء، مما قد يؤدي إلى ضعف اإلجراءات المتخية 

خطار الناتجة عن لزارعة في ررتتتتتتتتتتتتد األ من قبل وزارة ا

ستتتتتتتتتتتتتتوء استتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام المنتجتتتتات الحيوانيتتتتة في عمليتتتتة 

التصتنيع ابتداًء من المزرعة وورتتولها إلى االستت هالز 

 اهدمي.

 عتتة في التنستتتتتتتتتتتتتتيق مع وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في دور وزارة الزرا

وزارة الصتتتتحة في متابعة عستتتتجيل العالجات البيطرية 

والهرمونتات وتتداول األدويتة البيطريتة، ممتا قتد يؤدي 

إلى حتتتتتدوث األخطتتتتتاء واالنحرافتتتتتات في عمليتتتتتات البيع 

 دون ايتشافها ومعالج ها في الوقت المناسب.

 الفروقات في األرصدة

لقا  ا  بوجود فرق بين الررتتتتتتتيد الدفتري والفعلي الخ

جرعتتتتتتة في  03222الحم  المتتتتتتالطيتتتتتتة، حيتتتتتتتث تبين وجود 

التتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتودع التتتمتتتريتتتزي تتتتنتتتتتتت تتتي رتتتتتتتتتتتتتتتالحتتتيتتت تتتهتتتتتتتا فتتتي شتتتتتتتتتتتتتتتهتتتر 

م، دون وجود تبرير لدى مستتتتتتتؤول المستتتتتتتتودع 0202 11

 المريزي لتل  الزيادة.

 كفاية اإلجراءات في متابعة المؤيسات البيطرية

ضتتتتتتتتتتتتتتعتف يتفتتتتتتتاءة اإلجراءات المتختتتتتتتية من قبتتتتتتتل اإلدارة 

متتتات البيطريتتتة في متتتتابعتتتة المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتامتتتة للختتتد

البيطريتتة ابتتتداًء بتتالترخيص، وان هتتاًء بتتالمتتتابعتتة التتدوريتتة، 

ممتتا ترتتتب عليتت  وجود مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات بيطريتتة ععمتتل دون 

ترخيص، وضتتتتتتتتتتتتتتعف المتتابعتة الميتتدانيتة للمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات 

التتتبتتتيتتتطتتتريتتتتتتتة بتتتعتتتتتتتد عتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة التتتتتتترختتتيتتتص، يتتتمتتتتتتتا أن بتتتعتتت  

الصتتتتتتتتتتتتتتيتدليات والمستتتتتتتتتتتتتتتودعات الطبية البيطرية ال تلتزم 

القوانين واالنظمتتتتتة واإلجراءات والتعليمتتتتتات النتتتتتاظمتتتتتة بتتتتت

لشتروط التخزين والحفظ وآلية البيع، إضافة لممارسة 

أعمال االشتتتتتتتتتتراف الطوي البيطري في بع  الصتتتتتتتتتتتيدليات 

والمستتتتودعات البيطرية من قبل أشتتتخا  غير مؤهلين 

.
ً
 علميا

 ترقيم المواش ي

ضتتتتتتتتتتتتتتعف يفتتتايتتتة اإلجراءات المتختتتية من قبتتتل الوزارة في 

تنفيتتي تورتتتتتتتتتتتتتتيتتات اللجتتان المشتتتتتتتتتتتتتتكلتتة بخصتتتتتتتتتتتتتتو  ترقيم 

المواختتتتتتتتتتتتاي، وعدم استتتتتتتتتتتتتفادة الوزارة من املخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات 

المتتاليتتتة المررتتتتتتتتتتتتتتودة لعمليتتة الترقيم، وعتتتدم وجود دعم 

ف ي للترقيم في المتتتتتتديريتتتتتات، ممتتتتتتا أدى إلى عتتتتتتدم تحقيق 
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عملية ترقيم الحيوانات األهداف المرجوة منها، وبالتالي 

 ثروة الحيوانية.وجود رعوبة في حصر وتتبع ال

 الحجر البيطري 

  وجود ضعف في عمليات الحجر البيطري للحيوانات

ومنتجتتتتتتاتهتتتتتتا، ممتتتتتتا قتتتتتتد يؤدي إلى وجود رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في 

الستتتتتتتتتتتتتتيطرة على عمليتتتتات الحجر البيطري، بستتتتتتتتتتتتتت تتتتب 

عتتدم تمكن اإلدارة العتتتامتتتة من عزل الحيوانتتتات دون 

الستتتتتتتتتتتتتتمتتتتا  لهتتتتا بتتتتاالختالط بحيوانتتتتات أخرى بطريقتتتتة 

 .اشرةمباشرة أو غير مب

  ال تقوم دائرة الحجر البيطري بتتالمهتتام الموكلتتة إليهتتا

فيما يتعلق بتستتتتتتتتتتتجيل المستتتتتتتتتتتتتحضتتتتتتتتتتتترات واللقاحات 

البيطرية، يما ال يتم المشارية في عسجيل العالجات 

البيطرية والهرمونات لدى الجهة املختصتتتتتتتتتتتتتة في وزارة 

 الصحة.

 الو ائيات

 ال تلتزم دائرة الوبائيات بدراستتتتتتتتة المناعة للحيوانات 

من االمراض، وعتتتتدم قيتتتتامهتتتتا بتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام األنظمتتتتة 

 
ً
الحتتتتديثتتتتتة في عمليتتتتات تتبع وررتتتتتتتتتتتتتتتتتد األمراض خالفتتتتتا

للمهام المنوطة  ها، مما قد يؤدي إلى تفشاي األمراض 

بين قطعان الحيوانات دون وجود اإلجراءات الالزمة 

 لمنع انتشار تل  االمراض.

  لتتم تتتقتتم دائتترة التتوبتتتتتتتائتتيتتتتتتتات بتتمتتهتتتتتتتام قستتتتتتتتتتتتتتم التتتتتعتتلتتيتتم

إعداد خطط وبرامج التعليم المستتتتتتتتتتتمر المستتتتتتتتتتمر و 

ومتتتتابعتتتة المتتتديريتتتات بخصتتتتتتتتتتتتتتو  التعليم البيطري، 

مما قد يؤدي إلى عدم تنمية القدرات لكادر العاملين 

فتي التختتتتتتتدمتتتتتتتات التبيطريتتتتتتتة، وعتتتتتتتدم تطوير المهتتتتتتتارات 

الالزمة للحفال على  تتتتتتتتتحة الحيوان واإلنستتتتتتتتتان من 

 األمراض.

 المسالخ

 خا  بالمستتالي  لم تقم وزارة الزراعة بدرتتدار نظام

( من قانون 12حستتتتتتتتتتتتتب ما نصتتتتتتتتتتتتتت علي  المادة رقم )

م، يما لم تقم اإلدارة 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنة 0الزراعة رقم )

التتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتلتتختتتتتتتدمتتتتتتتات التتبتتيتتطتتريتتتتتتتة بتتوضتتتتتتتتتتتتتتع واعتتتتتمتتتتتتتاد 

موارفات انشائية وشروط  حية بيطرية لترخيص 

مسالي المواخاي والدواجن ومصانع اللحوم، والعمل 

والشتتتتتتتتتتتتتتروط، على مراقبتتتة تنفيتتتي هتتتي  الموارتتتتتتتتتتتتتتفتتتات 

 للمادة رقم )
ً
( من نظام المستتتتتتتتتتتتتتالي في مناطق 1خالفتا

م، مما قد يقلل 1118( لسنة 1الهيئات املحلية رقم )

من دور الوزارة في الستتتيطرة على المستتتالي والشتتتروط 

 الصحية الواجب توفرها فيها.

  لم يتبين لنتا وجود خطط أو إجراءات فعلية وموثقة

بيطريتتتتتتتة للتنستتتتتتتتتتتتتتيق بين دائرة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة العتتتتتتتامتتتتتتتة ال

والختدمتات الحقلية والوبائيات بخصتتتتتتتتتتتتتتو  عمليات 

االرشتتتتتتتتتتتتتتاد البيطريتة والمتعلقة باألمراض المشتتتتتتتتتتتتتتترية 

 وييفية الوقاية منها للحد من اإلرابة  ها وانتشارها.

 التحصينات البيطرية للدواجن

  لم تقم متتتتتتديريتتتتتتات البيطرة بتتتتتتاإلشتتتتتتتتتتتتتتراف على تنفيتتتتتتي

د التحصتتتتتتتتتتتتتتينتتتتتات البيطريتتتتتة للتتتتتدواجن، ممتتتتتا قتتتتتد يكبتتتتت  

مزارعين خسائر يبيرة، وهيا بدور  يؤدي إلى التأثير ال

 السلوي على الثروة الحيوانية في قطاع الدواجن.

  لم تقم متتتتديريتتتتة بيطرة نتتتتابلس بمراقبتتتتة العمتتتتل الف ي

يل  فدن لارع أمهتات التدواجن، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة داختل مز 

متتتتتتديريتتتتتتة بيطرة رام اللتتتتتت  لم تقم بمراقبتتتتتتة ومتتتتتتتابعتتتتتتة 

الشتتتتتتتتتتتتتتروط الصتتتتتتتتتتتتتتحية  العمتل الف ي البيطري ومراقبتة

البيطرية للفقاستتتات، وأخي عينات بشتتتتكل دوري من 

الفقاستتتتتتتتتتات ومزارع الدواجن وارستتتتتتتتتتالها إلى املختبرات 

 لفحصها.

 املختبرات البيطرية

  لم يتبين لنتتتتا قيتتتام دائرة املختبرات البيطريتتتتة بتتتتدجراء

والتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتتة في دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات وأبحتتتتتتتاث في مجتتتتتتتاالت 

 و  التشخيص الجي ي للمس بات المرضية، وذل 
ً
فقا

للمهتتتام المنصتتتتتتتتتتتتتتو  عليهتتتا بتتتالهيكتتتل التنظيمي لوزارة 

الزراعتتة، ممتتا قتتد يؤثر على تطوير العمتتل وتحستتتتتتتتتتتتتتين 

جتودة التختتتتتتتدمتتتتتتتات ومتكتتتتتتتافتحتتتتتتتة األمتراض التحتيوانيتتتتتتتة 

واالمراض المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتة، يمتتا يحتتد من تطوير وتنفيتتي 

األبحاث في مجاالت التشتتتتتتتتتخيص الجي ي للمستتتتتتتتتت بات 

 المرضية.

 املخبرية بشتتتتتتتتتتتكل  ال يتم رتتتتتتتتتتتيانة أجهزة الفحورتتتتتتتتتتتات

كاف  بما يضتمن استمراري ها في العمل ودقة نتائجها، 

حيث ال يوجد جهة مسؤولة في املختبرات عن متابعة 
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وريانة األجهزة املخبرية، باإلضافة إلى عدم التعاقد 

مع جهات مختصتتتتتتة لصتتتتتتيانة تل  األجهزة، وبالتالي ال 

يتم إجراء الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتانتتتتتتة التتتتتتدوريتتتتتتة والوقتتتتتتائيتتتتتتة لألجهزة 

يتتتتتتتة، ممتتتتتتتا قتتتتتتتد يؤدي إلى تلف تلتتتتتتت  األجهزة أو املخبر 

تافتتة  التتتأخير في رتتتتتتتتتتتتتتيتتان هتتا وعتتدم القتتدرة على انجتتاز كت

 الفحورات املخبرية المطلوبة.

  رتتتتتتتتتتتتتتنتتتاف مخبريتتتة لم يتم توريتتتدهتتتا دون مبرر، أوجود

وحدوث تأخير في توريد الكواشتتتتتتتتتتتتتتف املخبرية دون أن 

يتم فرض غرامتتتة تتتتأخير، ممتتتا قتتتد يؤدي إلى تتتتأخير أو 

 مل في املختبر.ععطيل الع

 ريوم الفحوص املخبرية

لم تقم دوائر البيطرة في متتتديريتتتتات الزراعتتتة بتتتاستتتتتتتتتتتتتتتيفتتتتاء 

رستتتتتتتتتتتتتتوم لبع  الفحورتتتتتتتتتتتتتتتات املخبريتتتة، إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن 

الدوائر عستتتتتتتتتتتتتتوفي الرستتتتتتتتتتتتتوم على العينة كاملة وليس على 

الفحص املخبري، حيتتتتث أن العينتتتتة قتتتتد تحتتتتتاج إلى أيثر 

ل إيرادات من فحص مخبري، مما أدى إلى عدم تحصتتتتتتتتتتتتتي

 .تل  الرسوم بالرغم من تحققها

 تحليل املخاار

لم يتم تفعيتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتب تحليتتتتتتل املختتتتتتاطر في متتتتتتديريتتتتتتات 

البيطرة، ممتتا قتتد يؤثر على  تتتتتتتتتتتتتتحتتة المعلومتتات التي يتم 

جمعهتتتا والتي يجتتتب أن يتم استتتتتتتتتتتتتتتختتتدامهتتتا من قبتتتل دائرة 

الوبائيات في تق تتتتتتاي األمراض وتقييم املخاطر المرتبطة 

 . ها وبصحة الحيوان

 اإلرشاد البيطري 

لم يقم قستتتتتتتتم االرشتتتتتتتتاد البيطري بتحضتتتتتتتتير جميع المواد 

االرشتتتتتتتتتتتتتتاديتة البيطرية ووستتتتتتتتتتتتتتائل االتصتتتتتتتتتتتتتتال المستتتتتتتتتتتتتتموعة 

والمرئيتتتتتة والمقروءة بتتتتتالتنستتتتتتتتتتتتتتيق مع التتتتتدوائر الفنيتتتتتة في 

اإلدارة العامة للخدمات البيطري، خالفا لمهام القستتتتتتتتتتم 

( لعتتام 1المنصتتتتتتتتتتتتتتو  عليهتتا في قرار مجلس الوزراء رقم )

م بتتتتتتتالتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتة عتلتى التهتيتكتتتتتتتل التتتنظيمي لوزارة 0211

 الزراعة.

 رد الجهة على التقرير

 على المالحظتتتتتات الواردة في التقرير، 
ً
جتتتتتاء الرد إيجتتتتتابيتتتتتا

وأفادت الوزارة بأن  ستتتتتتتتتتتتتيتم األخي بعدد من التورتتتتتتتتتتتتتيات 

 الواردة في .

تدددددددقدددددددريدددددددر حدددددددول مدددددددويدددددددددددددددددم الدددددددحددددددد  عدددددددن الدددددددعدددددددام  .01

هددددددددددددددددددددددد، في وزارة األوقدال والشدددددددددددؤون 1112م/0217

 دينية ال

قام الديوان بدجراء رقابة امتثال على أعمال موسم الح  

م، ومن واقع ما توفر من بيانات 0211هت 1112لعام 

 ووثائق ومستندات، فقد خلص التقرير إلى ما يلي:

 إجراءات التسجيل ونظام قرعة الح 

وجود خلل في إدارة نظام قرعة الح  اإللكترونية، من 

 حيث:

  المستتتتتتجلين للح  من النظام حيف بيانات ستتتتتتجالت

 اإللكتروني بشكل غير مبرر.

  إضتتتتتتتتتتتتتتافتتة بيتتانتتات مواطنين إلى نظتتام قرعتتة الح  قبتتل

 استيفاء الرسوم منهم.

  حتتتيف ستتتتتتتتتتتتتتجالت الفتتتائزين بتتتالقرعتتتة اإللكترونيتتتة من

 سجالت ال هيئة.

  لم يتم إدختتتال عتتتدد من المستتتتتتتتتتتتتتجلين ضتتتتتتتتتتتتتتمن قرعتتتتة

الح ، وتكرار بيتتتانتتتات مستتتتتتتتتتتتتتجلين للح  بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل غير 

 وا ف.

  إدختتتتتال بيتتتتتانتتتتتات لحجتتتتتاج ضتتتتتتتتتتتتتتمن تصتتتتتتتتتتتتتتنيف حجتتتتتاج

معتمتتتتتتدين لم يكن لهم أي ستتتتتتتتتتتتتتجالت عبر يشتتتتتتتتتتتتتتوف 

 م.0211انتظار قرعة 

  إدختتتتتتتال بتيتتتتتتتانتتتتتتتات لتحتجتتتتتتتاج ختتتتتتتارج فتتترة التتستتتتتتتتتتتتتتجتيتتتتتتتل

الممنوحتة من قبتل الوزارة وقبتل إجراء القرعتة بعدة 

 أيام.

  إدختال بيتانتات بصتتتتتتتتتتتتتتفة فائز بقرعة الح  قبل تنفيي

 
ً
 قية نتائج القرعة.على مصدا القرعة، مما يؤثر سلبا

  ال يتم عسجيل تاري  من  الفائز بالقرعة وآلية الفوز

 هتتتتا )قرعتتتتة إلكترونيتتتتة، إضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة حجتتتتاج معتمتتتتدين، 

بعثتتتتة، موظف إداري( عبر نظتتتتام قرعتتتتة الح ، األمر 

اليي يؤدي إلى رتتتتتعوبة التأيد من آلية الفوز بقرعة 

 الح .

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف في ضتتتتتتتتتتتتتتبط متدخالت نظتام قرعة الح ، من

ة، تتتاري  الميالد، تتتاري  التستتتتتتتتتتتتتتجيتتل، حيتتث رقم الهويتت

حيث لوحظ تكرار أرقام الهويات بين الحجاج، خطأ 

 في تاري  الميالد، خطأ في تاري  التسجيل.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  104  

 

   من خالل تحليل بيانات المواطنين المرشتتتتتحين لح

ستتتتجل غير وا تتتتحة  13212م، تبين لنا أن 0211عام 

درجتتتتتتتة القرابتتتتتتتة بينهم في ستتتتتتتتتتتتتتجالت وزارة التتتتتتتداخليتتتتتتتة 

 لمدني(.)السجل ا

 إجراءات الوزارة الخاصة ب دمات النقل والسكن

  على الرغم من أن الوزارة تمتلتتتت  الخبرة الكتتتتافيتتتتة في

رة المتوافرة في فنادق  ر )نوازي وأثيمعرفة عدد األستتتتتِ

 111، إال أن  تبين استتتتتئجار وفندق األرض المتميزة(

ستتتتتتتتتتتتتترير إضتتتتتتتتتتتتتتافي عن عتتدد الحجتتاج الفعلي املحتتدد في 

ه، حيث بلغت التكلفة 1112بروتوكول الح  لستتتتتتتنة 

دينتتتتار، ممتتتتا  1813181اإلجمتتتاليتتتتة لهتتتتي  الزيتتتتادة مبلم 

أدى إلى تحميل الحجاج أعباء مالية إضتتتتتتتتتتتتافية بواقع 

 دينار  لكل حاج في فنادق مكة المكرمة. 012

 ة الفنتدق اليي استتتتتتتتتتتتتتتخدم يمقر لبعثة تحميتل تكلفت

 111التتتحتتت  عتتتلتتتى تتتتكتتتلتتتفتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتتوم التتتحتتتجتتتتتتتاج بتتتواقتتتع 

 بتتتأن كتتتل حتتتاج يقوم بتتتدفع 
ً
 82ريتتتال لكتتتل حتتتاج، علمتتتا

دينار أردني ضتتتتتتتتتتتتتمن رستتتتتتتتتتتتتوم الح  بدل خدمات وزارة 

( من %12يل  فدن ما نستتتت ت  )لاألوقاف، باإلضتتتتافة 

األشتتتتتتتتتخا  اليين تم عستتتتتتتتتكينهم في الفندق الميكور 

البعثات المرافقة للحجاج وال يقع ليستتتوا من ضتتتمن 

على عتتاتق الوزارة تتتأمين ختتدمتتات الستتتتتتتتتتتتتتكن لهم، ممتتا 

 أدى إلى تحمل الحجاج ألعباء مالية إضافية.

  ستتتتتتتتتتترير إضتتتتتتتتتتتافي عن الحاجة الفعلية  128استتتتتتتتتتتتئجار

للحجاج في فنادق المدينة المنورة، وقد بلغت تكلفة 

( ريال ستتتتتتتتتتتعودي، 1203101األستتتتتتتتتتترة الفائضتتتتتتتتتتتة مبلم )

دينتتار أردني   لكتتل  08تحميتتل الحجتتاج مبلم  وبتتالتتتالي

 حاج.

  لم يتم تزويتتتتتتد فريق التتتتتتديوان بتقرير أعمتتتتتتال لجنتتتتتتتة

استتتتتتتتتتتتتتتالم ستتتتتتتتتتتتتتكن حجتاج بيت الل  الحرام في المدينة 

المنورة، وملخص عن نتتتائج أعمتتالهتتا في موستتتتتتتتتتتتتتم ح  

 بأن الوزارة ععهدت في تقارير الديوان 1112
ً
هتتتتتتت، علما

 أعمال لجنة بالخصتو  بتزويد الديوان بصتورة عن

 استالم سكن المدينة المنورة.

 بعثات مويم الح  وإجراءات الوزارة الدا لية

  لم يتبين لنتتتتتا وجود توارتتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتا بين وزارة األوقتتتتتاف

وأعضتتاء البعثة اإلعالمية بشتتأن تحديد برنامج عمل 

أعضتتتاء البعثة، حيث ايتفت الوزارة بالحصتتتول على 

من قتتتائمتتتة أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء البعثتتتة اإلعالميتتتة وإدراجهتتتا ضتتتتتتتتتتتتتت

 قائمة البعثات األخرى.

  ال يوجتتتد تنستتتتتتتتتتتتتتيق بين وزارعي التتتداخليتتتة واألوقتتتاف في

تحتتتديتتتد مهتتتام وطبيعتتتة عمتتتل البعثتتتة األمنيتتتة، ممتتتا ال 

يعطي أو يظهر القيمة المضتتتافة من مدى تواجدهم 

كأعضتتتتتتتاء في بعثة موستتتتتتتم الح ، األمر اليي ال ُيمكن 

من إعطتتتتاء حكم م ي دقيق لعتتتتدد أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء البعثتتتتة 

واجتتب مشتتتتتتتتتتتتتتاريتتت  في موستتتتتتتتتتتتتتم الح ، لعتتدم األمنيتة ال

 تحديد مهامهم في ععليمات الح  والعمرة. 

  ضعف التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة األوقاف

بشأن البعثة الطبية، أدى إلى اختيار بع  األعضاء 

ال تتنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتب مؤهالتهم مع ضتتتتتتتتتتتتتتمن البعثتتتتتة الطبيتتتتتة 

متتال الموكلتتة إليهم، بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عتتدم عطبيعتتة األ 

حتيتتتاج الفعلي من األطبتتتاء المطلوبين للبعثتتتة ربط اال 

متع عتتتتتتتدد األطبتتتتتتتاء الموفتتتتتتتدين مع البعثتتتتتتتة، لمعرفتتتتتتتة 

 تناسب عدد أعضاء البعثة الطبية لموسم الح .

  مغتتتادرة البعثتتتة الطبيتتتة أراضتتتتتتتتتتتتتتاي مكتتتة المكرمتتتة قبتتتل

خروج الحجتتتاج منهتتتا، وبتتتالتتتتالي عتتتدم االستتتتتتتتتتتتتتتفتتتادة من 

 أعضتتتتتاء البعثة في حال ععرض الحجاج أثناء الستتتتتتفر

ملختاطر  تتتتتتتتتتتتتتحيتة، بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى عتدم اعتماد توزيع 

أعضتتتتتتتتتتاء البعثة الطبية على حافالت الحجاج، حيث 

تم تحتتديتتدهم في حتتافلتتة نقتتل واحتتدة، ممتتا قتتد يترتتتب 

عتلتيتتتتتتت  احتتتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة عتعترض بع  الحجتتتتتتتاج ملختتتتتتتاطر 

  حية دون وجود أعضاء البعثة الطبية.

  بالرغم من وجود قرار مجلس وزراء بخصتو  شراء

يتضتتمن ممثلين عن وزارة الستتياحة  خدمات الستتكن

واهثار ووزارة المالية لشتتتتتتتتتتراء خدمة الستتتتتتتتتتتكن فقط، 

إال أن القرار اإلداري الخا  باستالم سكن الحجاج 

في كتل من المتدينتة المنورة ومكة المكرمة لم يتطرق 

إلتتتتى وجتتتتود متتتتمتتتتثتتتتلتتتتيتتتتن عتتتتن هتتتتتتتي  التتتتوزارات فتتتتي لتتتتجتتتتنتتتتتتتة 

االستتتتتتتالم، حيث انحصتتتتتتر أعضتتتتتتاء لجنة االستتتتتتتالم في 

رة األوقتتتاف فقط، يمتتتا أن وزارة األوقتتتاف لم تلتزم وزا
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بتقتترار متتجتتلتس التتوزراء ومتتتتتتتا تتتال  متتن قتترارات إداريتتتتتتتة 

بتتتتتتالخصتتتتتتتتتتتتتتو ، حيتتتتتتث قتتتتتتامتتتتتتت بتتتتتتديفتتتتتتاد ممثلي وزارعي 

المتتتتاليتتتتتة والستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاحتتتتة واهثتتتتتار وعتتتتتددهم اثنتتتتتان ألداء 

فريضتة الح  تحت مسم  بعثة وزارات، مما أدى إلى 

 ة نتيجتتتتةتكبتتتتد الخزينتتتتة العتتتتامتتتتة للتتتتدولتتتتة ألعبتتتتاء متتتتاليتتتت

رتتتتتتتتتترف بدل مهمات عمل رستتتتتتتتتتمية لهم، والتأثير على 

حصتتتتتتتتتتتتتتة الحجاج اليين تقدموا بطلب أداء فريضتتتتتتتتتتتتتتة 

الح ، وتحميتل الحجتاج نفقتات نقتل وستتتتتتتتتتتتتتكن بع  

التتبتتعتتثتتتتتتتات التتتتتي ال يتتوجتتتتتتتد إطتتتتتتتار قتتتتتتتانتتونتتي يتتتتتيتت  لتتهتتم 

 المشارية في موسم الح .

  لم يتبين لنا ما يشتتتتتتتتتتير بأن قوائم المؤذنين المرفوعة

وستتتتتتتتتتتتتتم الح  قتتد خضتتتتتتتتتتتتتتعتتت لمعتتايير للمشتتتتتتتتتتتتتتاريتتة في م

ة، لتشتتتتريعات القانونياالختيار المنصتتتتو  عليها في ا

رفاق أي مييرات توضتتتتتتتيحية في قائمة إحيث لم يتم 

المؤذنين المعتمدة عشير إلى آليات االختيار وأسباب 

اعتتتتمتتتتتتتاد ورفت  قتتوائتتم التمتتؤذنتتيتن، األمتتر التتتتتتتيي متتن 

الممكن أن يؤثر على عتتتدالتتتة االختيتتتتار وايفتتتاد بع  

المؤذنين غير المستتتتتتتتتحقين ألداء فريضتتتتتتتتتة الح  على 

 حساب مؤذنين مستحقين ليل .

   بتتتالرغم من أن التعليمتتتات المعتمتتتدة النتتتاظمتتتة للح

 ألداء 
ً
تتي  للوزارة ايفتتتتاد عتتتتدد من المؤذنين ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتا

تتتتافتتتتتة النفقتتتتتات المتعلقتتتتتة  فريضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الح  وعغطيتتتتتة كت

بستتتتتتتتتتتتتتكنهم ونقلهم فقط، إال أن الوزارة ختالفتت البند 

أشار إلى )ال يتم ررف مكاف ت لهم أو عالوات اليي 

ستتتتتتتتتتتتتتفر وانمتا تتكفتل الوزارة بنفقات حجهم ورستتتتتتتتتتتتتتوم 

معابر وأجرة نقل ونفقات الستتتتتتتتتتكن في مكة والمدينة 

دينار  13112والمشتاعر(، حيث ررفت ما مجموع  

بتدل إيراميتات للمؤذنين، مع العلم بتأن هتي  المبالم 

تم رتتتتتتتتتترفها  لم يتم رتتتتتتتتتترفها من موازنة الوزارة، وانما

من رسوم الح  التي قام الحجاج بدفعها بدل رسوم 

ح ، ممتتتتتا أدى إلى تحميتتتتتل الحجتتتتتاج نفقتتتتتات متتتتتاليتتتتتة 

 إضافية ضمن رسوم الح  يمكن تالفيها.

  من خالل مراجعة قائمة المؤذنين المعتمدة لموسم

الح ، تبين لنا بأن الوزارة قد التزمت فقط بالسقف 

 للوزارة ا
ً
 من العددي المستتتتتتتمو  قانونا

ً
بتعاث  ستتتتتتتنويا

المؤذنين ألداء فريضتتتتتتتتتتة الح ، ولم تمتثل للشتتتتتتتتتتروط 

األخرى النتاظمتة لعمليتة االختيتار )اختيار بما ال يزيد 

موظف من المؤذنين والعاملين في المستتاجد  12عن 

وحرا  المستتتتتتتتتتتتجد األق تتتتتتتتتتتتا  والمستتتتتتتتتتتتجد االبراهيمي 

لمرة واحتدة فقط خالل ختدم هم(، حيث تبين وجود 

ئمة المؤذنين المعتمدة هم بع  األستتتتماء ضتتتتتمن قا

من خارج فئة المؤذنين المنصو  عليها في القوانين 

 واألنظمة والتعليمات.

  متوافتقتتتتتتتة لتجتنتتتتتتتة التحت  والتعتمترة عتلتى بتعت  طلبتتتتتتتات

المرشتتتتدين ألداء فريضتتتتة الح ، دون إبداء األستتتتباب 

التتداعيتتة لقبولهم في ختتانتتة تورتتتتتتتتتتتتتتيتتات وقرار اللجنتتة، 

ن بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتى ذلتتتتتتت  لتوحتظ رفت  التعتتتتتتتديتتتتتتتد م

استتتتتمارات المرشتتتتدين المقدمة من قبل لجنة الح  

وب والعمرة دون إبداء أستتتتتتتتتتتباب الرف  بشتتتتتتتتتتتكل مكت

لى االخالل بمبتتتتدأ إوموثق يبرر ذلتتتت ، ممتتتتا قتتتتد يؤدي 

 على  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 
ً
حستتتتتتتتتتتتتتن االختيتتتتتتتار، وال يعطي تتتتتتتأييتتتتتتتدا

 إجراءات االختيار والرف  بشكل عام.

  ،لم يتوفر لنا قناعة تامة بحستتتن اختيار المرشتتتدين

وحظ قيتتتام اللجنتتتة بتتتاختيتتتار مرشتتتتتتتتتتتتتتتتدين أدوا حيتتتث ل

فريضتتتة الح  أيثر من مرة ورف  بع  المرشتتتدين 

، بتتتالرغم من 
ُ
مع أنهم لم يؤدوا فريضتتتتتتتتتتتتتتتة الح  نهتتتائيتتتا

انطباق كافة الشروط عليهم، مع التأييد بأن  حسب 

ععليمات الح  والعمرة ععطى األولوية باالختيار لمن 

 لم يسبق ل  الخروج مع البعثة اإلدارية.

  قيتتتتتام لجنتتتتتة الح  والعمرة بتتتتتاعتمتتتتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتايير

بحتاالت االستتتتتتتتتتتتتتتبدال، حيث نص المعيار الستتتتتتتتتتتتتتاد  

الموافقة على حاالت االستتتتتتتبدال، وفقا الحتياجات “

وضتتتتتتتتتتتتتترورات العمتتتتل التي تراهتتتتا اإلدارة العتتتتامتتتتة للح  

دراج هيا إة"، وبالتالي فدن من شتتتتأن والعمرة ضتتتتروري

ة من  الستتتتتلطالمعيار يمبرر لعملية االستتتتتتبدال أن ي

التكتتتتتتتامتلتتتتتتتة لتلتجتنتتتتتتتة التحت  والتعتمرة بتتتتتتتاعتمتتتتتتتاد طلبتتتتتتتات 

استتتتتتتبدال دون التقيد بضتتتتتتوابط ومستتتتتتارات محددة، 

مما نتج عن  اعتماد طلبات استبدال ال تنطبق عليها 

 معايير االستبدال المعمول  ها.
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  على الرغم من تب ي الوزارة لمعتتتايير اعتمتتتاد الحتتتاالت

عات لجنة الخارة، إال أن  ومن واقع محاضر اجتما

الح  والعمرة لم يتم استتتتتتتتتتتتتتقتتتتتاط تلتتتتت  المعتتتتتايير على 

 118قوائم الحتتاالت الختتارتتتتتتتتتتتتتتة والتي تم تزويتتدنتتا  هتتا )

شتتتتتتتتتتتتتتخص(، حيتتتتث تم االيتفتتتتاء بتتتتديفتتتتاد األشتتتتتتتتتتتتتتختتتتا  

الموجودين في قوائم الح  والعمرة لتتتأديتتة فريضتتتتتتتتتتتتتتة 

الح ، دون أي تتتتدختتتل من قبتتتل الوزارة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن تلتتت  

 عتتلتى عتتتتتتتدم
ً
 تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة  التقتوائتتم، متمتتتتتتتا يتعتتطتي تتتتتتتتأيتيتتتتتتتدا

 اإلجراءات التي رافقت اعتماد تل  القوائم.

 الوزارة بموجتتتتتتتب تكليفتتتتتتتات خطيتتتتتتتة  يتم ايفتتتتتتتاد إداري

رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتن التوزيتر املختص، حيتتتتتتتث تم تقستتتتتتتتتتتتتتيم 

اإلداريين لعدة مجموعات وفق مهام عمل محددة في 

تلتت  التكليفتتات، دون قيتتام الوزارة بربط تلتت  المهتتام 

ف بخطتة عمتل مكتوبتة، يمتتا ال يوجتد أستتتتتتتتتتتتتتا  وا تتتتتتتتتتتتتت

لتتتتدى الوزارة يتم االعتمتتتتاد عليتتتت  في تحتتتتديتتتتد نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة 

االداريين لعتتتتتدد الحجتتتتتاج، تبرر أن ذلتتتتت  العتتتتتدد هو 

األنسب لتنفيي المهام المطلوبة في موسم الح  من 

قتبتتتتتتتل اإلداريتيتن، متمتتتتتتتا قتتتتتتتد يتؤثتر عتلتى ستتتتتتتتتتتتتتير أعمتتتتتتتال 

اإلداريتيتن، وبتتتتتتتالتتتتتتتتتالتي ضتتتتتتتتتتتتتتعتف التتتختطتيتط والتنظيم 

 والتنفيي.

 الشؤون المالية

  قاف والشتتتتتتتتتتتؤون الدينية بصتتتتتتتتتتترف بدل و قيام وزارة األ

( متتتوظتتتف لتتتتتتتد تتتهتتتتتتتا، تتتتم تتتتكتتتلتتتيتتتفتتتهتتتم 11ايتتترامتتتيتتتتتتتات ل )

دارية ارية في موستتتتتتتتتتتتم الح  ضتتتتتتتتتتتتمن البعثة اإل للمشتتتتتتتتتتتت

( دينتتتتتار، دون 13122المرافقتتتتتة لبعثتتتتتة الح  بقيمتتتتتة )

وجود أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  قتتتتتتانوني يجيز عمليتتتتتتة رتتتتتتتتتتتتتترف هتتتتتتي  

اإليراميتتتتتتات، حيتتتتتتتث أن الموظفين المتتتتتتتيكورين قتتتتتتتد 

( دينار يبدالت 113111مة )تقاضتتتتتتوا مبالم مالية بقي

 لنظام 
ً
عن المشارية في مهمات العمل الرسمية وفقا

 بتتأن المبتتالم المتتيكورة 
ً
مهتام العمتتل الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة، علمتتا

رستتوم الح ، مما  إيراداتقد تم رتترفها من حستتاب 

 
ً
يؤثر على مخصتتتص رستتتوم الح ، ويعد ذل  ازدواجا

 في عملية الصرف.

  تخص وجود ستتتتتتتتتتتتتتلف غير مغلقتتتتتتتة بمبتتتتتتتالم مختلفتتتتتتتة

ديتنتتتتتتتار، تخص  013110ستتتتتتتتتتتتتتنتوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتقتتتتتتتة بتمتبتلتم 

موظفين في وزارات ومؤستتتتتستتتتتات عامة، دون أن تقوم 

وزارة األوقتتتتتاف بتتتتتاتختتتتتاذ قرار حول تلتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتلف أو 

إجراءات من شتتتتتتتتتتتتتتتتأنهتتتتا معتتتتالجتتتتة تلتتتت  المبتتتتالم الواردة 

 في الميزانية العمومية الخارتتتتتتة بالوزارة، يما 
ً
ستتتتتتنويا

ارة مع بل الوز لم يتبين لنا وجود متابعة مكتوبة من ق

األطراف المعنية لتحصتتتتيل تل  المبالم المستتتتتتحقة 

 لها.

  دينتتتتتتار مستتتتتتتتتتتتتتجلتتتتتتة على مكتتتتتتتب  1113122وجود مبلم

ن رستتتتتتتتتتتتتتوم ح  من مواستتتتتتتتتتتتتتم الرئيس، وهي عبتتتتتتتارة ع

مغلقتتتتتتتة ولم يتم  م غير0221عتتتتتتتام ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتتة ععود ل

 ردار مطالبات مالية  ها لغاية تاريخ .إ

 بشتتتتتتتتكل وجود حستتتتتتتتاب أمانات في الميزانية العمومية 

متكرر، حيتتث تبين أن تلتت  األمتتانتتات هي مبتتالم متتاليتتة 

مستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتة على وزارة األوقتتتاف للغير، وقتتتد تم ععمير 

هتيا الحستتتتتتتتتتتتتتاب في الميزانيتة العمومية مني ستتتتتتتتتتتتتتنوات 

ستتابقة ويتم ترحيل األررتتدة بشتتكل ستتنوي، دون أن 

تقوم الوزارة بتاتختاذ قرارات لمعتالجة تل  األررتتتتتتتتتتتتتتدة 

ستتتتتتتنوي، مع العلم أن  وإنهاء ترحيل األررتتتتتتتدة بشتتتتتتتكل

معظم حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب األمتتتتتتانتتتتتتات يخص مبتتتتتتالم متتتتتتاليتتتتتتة في 

حستتتتتتتتتتتتتتتاب الوزارة البنكي بتتتدل رستتتتتتتتتتتتتتوم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل ح  

لتتتمتتتواطتتتنتتتيتتتن عتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتقتتتتتتتة ولتتتم يتتتقتتتومتتتوا 

 باستردادها حسب األرول.

   لم تقم الوزارة بدعداد موازنة خارتتتتتتتة بموستتتتتتتم الح

هجري، وربط تل  الموازنة بمخصصات  1112لعام 

ذلتت  وجود  ممتتا ترتتتب على وبنود رتتتتتتتتتتتتتترف وا تتتتتتتتتتتتتتحتتة،

الح  تحتت مصتتتتتتتتتتتتتتاريف  إيرادمبتالم متاليتتة منفقتة من 

قد ال تخصتتتتتتتتتتتتتت ، وال يمكننا إبداء الرأي حول  تتتتتتتتتتتتتتحة 

 لعدم ربط المصتتتتتتتتتتتتروف المستتتتتتتتتتتتجل 
ً
المصتتتتتتتتتتتتروف نظرا

 ب نود إنفاق في موازنة خارة بموسم الح .

  على الرغم من أن التشتتتتتتتتتتتتتتريعتتتات القتتتانونيتتتة النتتتاظمتتتة

لوزارة االوقتتتتتاف  ألعمتتتتال موستتتتتتتتتتتتتتم الح ، قتتتتتد أجتتتتتازت

تحتتتتتديتتتتتد مبلم متتتتتالي من ضتتتتتتتتتتتتتتمن رستتتتتتتتتتتتتتوم الح ، بتتتتتدل 

ختتتتدمتتتتاتهتتتتا كوزارة وتحتتتتديتتتتد مبلم متتتتالي بتتتتدل ختتتتدمتتتتات 

شركات الح  والعمرة، إال أن  تبين عدم قيام الوزارة 

دينتتار   82بتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا  عن آليتتة تحتتديتتد مبلم بقيمتتة 
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دينار  بدل خدمات شركات  82بدل خدمات وزارة، و

ه، 1112ل موستتتتتتتتتم ح  ح  وعمرة عن كل حاج خال

 فقتتاتدون القيتتام بتتدعتتداد التتدراستتتتتتتتتتتتتتات التحليليتتة للن

ارة ملف موستتتتتتتتتتتتتتم الح ، إدالمترتبتتتتتة عليهتتتتتا كوزارة في 

وييل  األمر بالنسبة للشركات، األمر اليي ال يعطي 

 على أن قيمة مبالم رسوم الخدمات الميكورة 
ً
تأييدا

 هي القيمة العادلة لتل  الخدمات.

 رد الجهة على التقرير

 حيتث أفتادت الوزارة بأن  ستتتتتتتتتتتتتتيتم األخي 
ً
جتاء الرد إيجتابيتا

 بعدد من التوريات الواردة في التقرير.

تدقددريددر حدول أعددمددددددال الددلدجددنددددددة الددوادندديددددددة لددلدتددربدديددددددة  .01

 م0218م/0217والثقاةة والعلوم عن العاميين 

قام الديوان بالرقابة على أعمال اللجنة الوطنية للتربية  

، ومن م0218-0211والثقتتتتتتتافتتتتتتتة والعلوم عن العتتتتتتتاميين 

واقع ما توفر لنا بيانات ومستتتتتندات ووثائق، فقد خلص 

 التقرير إلى ما يلي: 

 اإلاار القانوني

لم يحدد النظام األستتتتتا تتتتتاي للجنة الوطنية الفلستتتتتطينية 

م، اهلية التي يتم 1181للتربية والثقافة والعلوم لستتتتتتتتتتتنة 

متن خاللهتتتتتتتا ععيين األمين العتتتتتتتام، ولم يحتتتتتتتدد بوضتتتتتتتتتتتتتتو  

ت الممنوحة ل  والمستتتتتتتتتتتتؤوليات التي تقع على الصتتتتتتتتتتتتالحيا

 عاتق .

 اإلاار التنظيمي

 م في الهيكتل التنظيمي للجنتة الوطنيتة يوجود تضتتتتتتتتتتتتتتخ

للتربية والثقافة، يما أن  يوجد عدد من الدوائر غير 

الفاعلة في اللجنة، ويوجد عدد من الموظفين اليين 

ال يقومون بتتتأي أعمتتتال، ممتتتا يؤثر على تتتتأديتتتة اللجنتتتة 

 لمهامها.

  لم يتم إعداد دراسة لالحتياجات الضرورية وتحديد

القطتتتاعتتتات التي تحتتتتاج للتنميتتتة والتطوير والتتتتدعم، 

بحيتتتتث يترتتتتتب عليهتتتتا تحتتتتديتتتتد األولويتتتتات التي ستتتتتتتتتتتتتتيتم 

تقتديم التدعم والتمويتل لهتا، مما قد يؤدي إلى تقديم 

 .الدعم لقطاعات ليست ذات أولوية

 الخطة االيتراتيجية

راتيجيتتة مبنيتتة على أستتتتتتتتتتتتتتس علميتتة، ال يوجتتد خطتتة استتتتتتتتتتتتتتت

تتضتتتتتتتتتتتتتتمن األهتتداف التي ستتتتتتتتتتتتتتيتم تحقيقهتتا، وتحتوي على 

خط أستتتتتتتتتا  ومرجعي، ومؤشتتتتتتتتترات لقيا  األهداف يتم 

تقييم نتائج األعمال بناء عليها، يما ال يتم إردار تقارير 

شتتتتتتتتتاملة عن أعمال اللجنة مرتبطة باألهداف تو تتتتتتتتتف ما 

ي، التنفي تم إنجاز  من أهداف، وتو تتتتتتتتتتف االنحرافات في

يتمتتتتتتتا ال يتتتم إعتتتتتتتداد خطط ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة للجنتتتتتتتة واإلدارات 

والوحتتتتدات الموجودة فيهتتتتا، ممتتتتا يؤدي إلى عتتتتدم القتتتتدرة 

على قيتتا  النتتتائج وتقييم األعمتتال وتحتتديتتد االنحرافتتات 

 ومعالج ها.

 الموجودات الثابتة

بع  الموجودات في الجرد الستتتتتتتتتتتتتتنوي لم يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل 

حصر الموجودات صعوبة لم، مما قد يؤدي 0218عام ل

واللوازم وتحتتديتتد أمتتاين تواجتتدهتتا في اللجنتتة، وقتتد يؤدي 

 إلى فقدانها.

 دراية االحتياجات للمشاريع

ال يوجد دراسات أو بيانات وا حة تو ف القيمة 

المضافة من المشاريع، ومدى انعكاسها على املجتمع 

والتنمية، والتوعية بعدالة القضية الفلسطينية، حيث 

األثر المترتب على تنفيي المشاريع وما ال يتم قيا  

تضيف  من تنمية وو ي لدى المشاريين فيها أو 

القطاعات التي يتم تمويلها، والجدوى منها، مما قد يؤدي 

إلى تمويل مشاريع ال عساهم في التنمية والتوعية 

 والتطوير، وليست ذات أولوية.

 تنفيل المشاريع

فييها حيث تم وجود عدد من المشتتتتتتتتتتتتتتاريع التي لم يتم تن

تحويتل المبتالم املخصتتتتتتتتتتتتتتص لهتا لتمويل مشتتتتتتتتتتتتتتاريع أخرى، 

ووجود عدد من المشاريع التي لم يتم تنفييها في الوقت 

املحتتتتتتدد للتنفيتتتتتتتي، يم أنتتتتتتت  تم تمويتتتتتتتل تنفيتتتتتتتي عتتتتتتتدد من 

المشتاريع دون وجود مخصصات لها في موازنة المانحين 

 المعتمدة. 

 متابعة المشاريع

 ام اللجنتتة الوطنيتتتة لم يتوفر تتتتأييتتد معقول حول قيتتت

بمتتتتتتابعتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع واألنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتة التي يتم تمويلهتتتتتا 

للتحقق من تحقيقهتا ألهتدافهتتا وإنجتازهتتا لألنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة 
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التي تم التمويتتتتل من أجلهتتتتا، حيتتتتث لم تتوفر تقتتتتارير 

إنجاز وتقارير فنية كافية حول المشتتتاريع واألنشتتتطة 

تو تتتتتتتتتتتتتتف متتا تم إنجتتاز ، ختارتتتتتتتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتاريع التي يتم 

والصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة والمشتتتتتتتتتتتتتتاريع التي تتطلب تمويلهتا للترميم 

ل: ، مثفنية متخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتالمها وتقييمها لجان

 )مشروع الزيارة االفتراضية لمدينة الخليل(.

  تبين بتتأن النستتتتتتتتتتتتتتبتتة األيبر من المبتتالم املخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة

نفاقها على أمور ال تحقق الغاية من إم للمشتتتتتتتتتتتاريع يت

المشتتتتتتتتتتتتتتروع، حيتث أنت  يتم إنفتاق غتالبية المبالم على 

الحفالت والعروض الفنيتتة، ووجبتتات الطعتتام إقتتامتتة 

الت، والرواتب، وهيا يشتتتتير إلى والضتتتتيافة، والموارتتتت

عدد من المشتتتتتتتتاريع التي يتم تمويلها دون الحاجة  أن

لتتهتتتتتتتا، وقتتتتتتتد ال تتتؤدي إلتتى التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتمتتتتتتتة فتتي التتتتتنتتمتتيتتتتتتتة 

 والتطوير، وتحقيق فائدة تنعكس على املجتمع منها.

  يتم استتتتتتخدام المبالم املخصتتتتتصتتتتتة للمشتتتتتاريع في غير

الغايات الرئيستتتتتتتتة للمشتتتتتتتتاريع، حيث تم شتتتتتتتتراء أجهزة 

وقرطاستتتتتية لصتتتتتالف اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

والعلوم من تلتتتتت  المشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع، يمتتتتتا يتم اقتطتتتتتاع متتتتتا 

من قيمة المشتتتتتاريع يمصتتتتتاريف إدارية  (%1)نستتتتت ت  

 للجنة.

  نات الخارتتتتة بالمشتتتتاريعال يتم االلتزام ب نود المواز ،

حيتث يتم تجتاوز قيمتة المبتالم المقدرة في الموازنات 

 لبع  البنود، ويتم استبدالها ب نود أخرى.

 السل  العالقة

م على عتتتتتدد من 0211عتتتتتام وجود ستتتتتتتتتتتتتتلف عتتتتتالقتتتتتة منتتتتتي 

م، 0218 10 11الجهتتتتتتات ولم يتم اغالقهتتتتتتا حت  تتتتتتتاري  

 ( دوالر، يمتتتتتتا تبين قيتتتتتتام1113111) وقتتتتتتد بلغتتتتتتت قيم هتتتتتتا

اللجنتتة بتمويتتل عتتدد من الجهتتات لتنفيتتي مشتتتتتتتتتتتتتتتاريع دون 

 قيامها بدغالق السلف السابقة المترتبة عليها.

 احتمالية وجود تضارب مصال 

تبين وجود عالقتتة بين أحتتد المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات التي تمويلهتتا 

وأحد موظفي اللجنة، مما قد يؤدي إلى احتمالية نشتتتتتتوء 

 تضارب في المصالف. 

 اعيينات منسقي المشاريع

ععيين منستتتتتتتتتتتتتتقين للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع في اللجنتتتة الوطنيتتتة من  تم

 لقانون الخدمة المدنية 
ً
خالل التعيين مباشتتتتتتتتتتتتتترة، خالفا

( 11م، وقرار مجلس الوزراء رقم )1118( لستتتتتتتتتتتتنة 1رقم )

م، بتتتتالالئحتتتة التنفيتتتييتتتتة لقتتتتانون الختتتتدمتتتتة 0221لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 

 لقرار مجلس الوزراء رقم )
ً
( لستتتتتتنة 111المدنية، وخالفا

الخبراء وشتتغل الوظائف للقيام  م، بنظام توظيف0221

 بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية.

 إجراءات الشراء 

لم يتوفر لتتتتدينتتتتا تتتتتأييتتتتد معقول حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة إجراءات 

عمليات الشتراء )استدراج عروض األسعار(، التي تتم في 

أنت  لم يتم اختيتار الستتتتتتتتتتتتتتعر ن اللجنتة الوطنيتتة، حيتث تبي

األقتتتل في بع  عمليتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء، يمتتتا تبين وجود أحتتتد 

أعضتتتتتتتتتتتتتتاء لجنتة الشتتتتتتتتتتتتتتراء في إجتازة في يوم توقيع محضتتتتتتتتتتتتتتر 

اإلحالة، وتبين بأن قيمة عرض الستتتعر المقدم من عدد 

 للتكلفة التقديرية املخصصة 
ً
من الشركات مطابق تماما

وطنية للتمويل بع  المشتتتتاريع، يما تبين قيام اللجنة ا

بالشتتتتتراء المباشتتتتتر لتنفيي عدد من النشتتتتتاطات الخارتتتتتة 

بتالمشتتتتتتتتتتتتتتاريع بواستتتتتتتتتتتتتتطتة وستتتتتتتتتتتتتتيط، ودون القيتام بتالتعتاقد 

 المباشر مع مقدم الخدمة.

 من  الط ب

  لم يتم االلتزام بمعتتتتايير االختيتتتتار التي تم اعتمتتتتادهتتتتا

ليتم من  طالب الجامعات المستتتاعدات المالية بناًء 

من الطالب ال عليهتتتتتا، حيتتتتتث تم رتتتتتتتتتتتتتترف من  لعتتتتتتدد 

م 0211تنطبق عليهم معتتتتتايير االختيتتتتتار في العتتتتتاميين 

م، يتتمتتتتتتتا لتتم يتتتتتتوفتتر تتتتتتتتأيتتتيتتتتتتتد متتعتتقتتتول يتتمتتكتتتن 0218و

االستتتتتتتتتتتتتتتنتتاد عليتت  في معيتتار الحتتاجتتة إلى المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة، 

حتتيتتتتتتتث أن التتتنتتتمتتتوذج التتتتتتتيي تتتتم اعتتتتتتتمتتتتتتتاد  )التتتحتتتتتتتالتتتتتتتة 

االجتماعية( يتم ععب ت  من الطالب نفستتتتتتتتت ، وال يتم 

ة التتتتنتتمتتيتتتتتتتة اعتتتتمتتتتتتتاد  متن جتتهتتتتتتتة االختتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  )وزار 

يما تم إضتتتتتتتتتتتتافة أستتتتتتتتتتتتماء طالب لمنحة االجتماعية(، 

م، بتتدون أن يكون هنتتاز أي ترشتتتتتتتتتتتتتتي  لهم 0218عتتام 

من قبل الجامعات، ولم يتم تزويدنا بأسماء الطالب 

عة بيرزيت للحصتتتتتتول على المن  المرشتتتتتتحين من جام

 م.0218عام في 
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  لم نتمكن من الحصتتتتتتتتتتتتتتول على تتتتتأييتتتتد معقول يث تتتتت

تتتافتتتتة الجتتتتامعتتتتات قيتتتتام اللجنتتتتة الوطنيتتتت ة بمراستتتتتتتتتتتتتتلتتتتة كت

املحلية لترشتتتتتتتتتتي  الطالب للحصتتتتتتتتتتول على المن ، يما 

تم تقتتتتتديم بع  المن  للطالب بنتتتتتاًء على طلتتتتتب من 

األمتيتن العتتتتتتتام للجنتتتتتتتة في حينتتتتتتت ، حيتتتتتتتث أنتتتتتتت  لم يتم 

 ترشيحهم من قبل الجامعات.

 الملتقل الثقافي التربوي 

 ال يوجتتد تقتتارير إنجتتاز أو تقييم للملتقى الثقتتافي التربوي 

التتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتع، يتم من خاللهتتتتتا الوقوف على متتتتتدى تحقيقتتتتت  

لألهتداف املحتددة ل ، يما ال يوجد ما يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى القيمة 

التي يضتتتتتتتتتتتتتتيفهتتتا الملتقى للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاريين، ومتتتدى تتتتأثير  على 

عدالة القضتتتتتية الفلستتتتتطينية وحشتتتتتد الدعم الدولي لها، 

( 113111وقتتتد بلغتتتت قيمتتتة النفقتتتات للملتقى التتتتاستتتتتتتتتتتتتتع )

جتتد تتتأييتتد حول ستتتتتتتتتتتتتتالمتتة اإلجراءات دوالر، يمتتا أنتت  ال يو 

المتبعة في اختيار المشاريين في الملتقى الثقافي التربوي 

للشباب الفلسطي ي، وال يوجد تأييد حول سالمة اهلية 

من خاللها التعاقد مع الفرق الفنية إلحياء حفل  تم التي

 االفتتا .

 مشاركة موظفي اللجنة في الدورات

وظفي اللجنة وموظفي تم مشارية عدد من الموظفين )م

هتيتئتتتتتتتة اإلذاعتتتتتتتة والتتتلتفتزيتون، ومتوظتفتي ديوان قتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتاي 

القضتتتتتتتتتاة وهيئة القضتتتتتتتتتاء العستتتتتتتتتكري( في مشتتتتتتتتتروع الدورة 

التكوينيتة لفتائتدة العاملين في اإلذاعة الثقافية، حيث ال 

تتناستتتتتتتتب طبيعة عملهم مع طبيعة التدريب اليي  هدف 

إلى تتتأهيتتل وتتتدريتتب كوادر على المهتتارات األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة في 

جتتتتال االعالم اإلذا ي، ممتتتتا قتتتتد يؤدي إلى عتتتتدم تحقيق م

المشتتتتتتتروع لألهداف الموضتتتتتتتوعة ل ، وإلى عدم استتتتتتتتفادة 

 المشاريين من المشروع.

 المشاريع العالقة

وجود مشتاريع عالقة )مشروع الزيارة االفتراضية لمدينة 

التختلتيتتتتتتتل، وهتو مشتتتتتتتتتتتتتتروع  تهتتتتتتتدف إلتى تصتتتتتتتتتتتتتتويتر التمتعتتتتتتتالم 

 تنفيي المشروع و التاريخية في المدينة(، بس ب عدم 
ً
فقا

لمتتتتتتا هو مطلوب، حيتتتتتتتث تبين عتتتتتتتدم ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتة إجراءات 

اختيتار منفتيي المشتتتتتتتتتتتتتتروع، وعدم تحديد الموارتتتتتتتتتتتتتتفات 

 
ً
الفنية المطلوبة للتنفيي، وعدم استتتتتالم المشتتتتتروع وفقا

 لطبيعة 
ً
لألرتتتتتتتتول من قبل لجنة فنية متخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة وفقا

 المشروع.

 رد الجهة على التقرير

 على 
ً
المالحظتتتتتات الواردة في التقرير، جتتتتتاء الرد إيجتتتتتابيتتتتتا

 وأفادت اللجنة بأن  سيتم األخي بالتوريات الواردة.

تقرير حول أعمال لجنة الشدددددراء المباشدددددر/ لجنة  .00

  (Covid-19كورونا ) اوارئ ةايروس

بنتتتتاًء على مشتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتة التتتتديوان يعضتتتتتتتتتتتتتتو مراقتتتتب في لجنتتتتة 

الشتتتتتراء المباشتتتتتر، التي تم عشتتتتتكيلها من قبل معالي وزيرة 

م لمواجهتتتتتة احتمتتتتتاليتتتتتة 0202 21 21بتتتتتتاري  الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة 

تفشتتتتتتتتتتتتتتاي فتتتتايرو  كورونتتتتا، والتي تم اعتمتتتتادهتتتتا من رئيس 

م، ومتتتتن واقتتتتع حضتتتتتتتتتتتتتتتتتور 0202 21 21التتتتوزراء بتتتتتتتتتتتتاريتتتت  

الديوان بصفة عضو مراقب في اللجنة، فقد تبين وجود 

 المالحظات التالية:

 التالفة التقديرية

وجتتود ختتلتتتتتتتل فتتي تتتقتتتتتتتديتتر التتتتتكتتلتتفتتتتتتتة التتتتتقتتتتتتتديتتريتتتتتتتة لتتبتتعتت  

ف، حيث تبين ارتفاع أستتتتتتتتتتتتعار بع  األرتتتتتتتتتتتتناف األرتتتتتتتتتتتتنا

بشتتتتكل يبير عن التكلفة التقديرية أو انخفاضتتتتها، حيث 

تتم إعتتتتتتتادتهتتتتتتتا للجنتتتتتتتة الفنيتتتتتتتة إلعتتتتتتتادة النظر في التكلفتتتتتتتة 

 التقديرية.  

 لجنة االحتياجات 

تم تجاوز لجنة االحتياجات التي تم عشتتتتتتتتكيلها في الوزارة، 

ء في بع  طلبتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء، حيتتتث قتتتامتتتت لجنتتتة الشتتتتتتتتتتتتتترا

المباشتتتتتتتتتتتتتر بدعادة عدد من الطلبات لعرضتتتتتتتتتتتتتها على لجنة 

االحتيتتاجتتات في الوزارة واعتمتتادهتتا منهتتا، ولتحتتديتتد متتا إذا 

كان االحتياج يخص طوارئ كورونا أم ال، قبل مباشتتتتتتتتتتتتتترة 

 إجراءات الشراء.

 اللجان الفنية

تبين بتتتأن تقتتتارير اللجتتتان الفنيتتتة غير وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتة في بع  

ير وا تتتتتتتتتحة، يما أن  الحاالت، حيث أنها جاءت عامة وغ

لم يتم تحديد األماين التي ستتتتتتتتتتتتتيتم وضتتتتتتتتتتتتتع األجهزة  ها في 

بع  األحيان، بشتتتتتتتتكل يستتتتتتتتم  للجنة الشتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتر 

بتاستتتتتتتتتتتتتتتكمال إجراءات الشتتتتتتتتتتتتتتراء، حيث تم إعادتها إلعادة 

النظر فيها وتحديد أماين ترييسها، وفي بع  األحيان تم 

 إعادة عشكيل اللجنة الفنية.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  110  

 

 المواصفات الفنية

أن الموارتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتات الفنيتتتتتتة لبع  األرتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاف غير بين ت

وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة، حيتتتتتث تم إعتتتتتادتهتتتتتا للجهتتتتتة الطتتتتتالبتتتتتة إلعتتتتتتادة 

تورتتيفها بشتتكل وا تتتف يضتتمن الحصتتول على األرتتتناف 

 المطلوبة.

 االلتزام بالتوريد

( %01)بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتات الموردة متتا نستتتتتتتتتتتتتت تتتت  

للمشتتتتتتتتتتتتتتتريات بعملة  (%11)للمشتتتتتتتتتتتتتتتريتات بعملة الدوالر و

 م، يما يلي:0202 21 02حت  تاري   الشيقل، وذل 

العمتتتل

 ة

قيمتتة عمليتتتات 

 الشراء

التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة 

اإلجتتتتتتمتتتتتتتالتتتتتتيتتتتتتتة 

 للمورد

التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة 

اإلجتتتتتتمتتتتتتتالتتتتتتيتتتتتتتة 

 للمتبقي

التتتتمتتتتورد  %

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

متتتتتتتتجتتتتتتتتمتتتتتتتتتوع 

المشتتتتتتتتتتتتتتري 

 ات

 دوالر
11,718,24

3 

2,992,46

4 

8,725,77

9 01% 

 شيقل
6,138,937 

3,144,80

9 

2,994,12

8 11% 

 تدقدريدر حدول حدمدلددددددة بدراعدم الدخديدر   ل جددددددائحددددددة .07

 كورونا

 في حملة براعم 
ً
شتتتتتتتتتتارز الديوان بصتتتتتتتتتتتفت  عضتتتتتتتتتتتوا مراقبا

الخير، التي قامت  ها حرية التحرير الوط ي الفلستتطي ي 

فت ، وهي حملتتتة عستتتتتتتتتتتتتت هتتتدف جمع التبرعتتتات العينيتتتة من 

تتتتتتات املتتحتتلتيتتتتتتتة واملتتجتتتتمتتع املتتحتلتتي، وتتتوزيتعتتهتتتتتتتا عتتلتتى  الشتتتتتتتتتتتتتتركت

المتضتتتتتتتتتتتتتتررين واملحتتتتتاجين خالل جتتتتائحتتتتة كورونتتتتا، حيتتتتث 

جتتاءت رقتتابتتة التتديوان على الحملتتة رقتتابتتة متزامنتتة، حيتتث 

 بتتتأول،  والتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتاتتم إعطتتتاء المالحظتتتات 
ً
للحملتتتة أوال

 يما يلي:والتي جاءت 

 تتتتات الراغبتتتتتة بتتتتتالتبرع عن اإلع  للشتتتتتتتتتتتتتتركت
ً
الن مستتتتتتتتتتتتتتتقبال

الحمالت التي سيتم تنفييها، بما يزيد من عدد ونوع 

 وطبيعة المواد المتبرع  ها. 

  المشتتتتتتارية في تحديد طبيعة الفئات المستتتتتت هدفة من

الحملتتة، مع ضتتتتتتتتتتتتتترورة توضتتتتتتتتتتتتتتي  وتوثيق معتتايير توزيع 

 الطرود على األقاليم.

 عتتتتايير التي تم ضتتتتتتتتتتتتتترورة أن يتم متتتتتابعتتتتة اهليتتتتات والم

توزيع التبرعتتتتتتتات  هتتتتتتتا من قبتتتتتتتل أقتتتتتتتاليم حريتتتتتتتة فت ، 

والتحقق من أن التبرعات قد تم توزيعها على الفئات 

 المس هدفة من الحملة.

وقتتد تم األختتي بكتتافتتة التوجيهتتات من قبتتل القتتائمين على  

 بتتتأنتتت  لم يتم الرقتتتابتتتة على آليتتتات ومعتتتايير 
ً
الحملتتتة، علمتتتا

ي أقتتتاليم حريتتتة فت ، التالتوزيع في املحتتتافظتتتات من قبتتتل 

 للظروف في حين  ورتتتتتتتعوبة 
ً
تم عستتتتتتليمها التبرعات، نظرا

 التنقل بين املحافظات.
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ط
اإلدارة :  امسددددا

العددامددة للرقددابددة 

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

المؤيددددددددددددسددددددددددددددات 

والمنظمات غير 

الددددددددحددددددددكددددددددومدددددددديددددددددة 

(NGO’s)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقتتتتتتاء المري  الخيريتتتتتتةرير جمعيتتتتتتة تتقت  

 .جنينمحافظة 

 جنوب  الستتتتياقة مدار  أ تتتتحاب نقابة رتقري 

 .الخليل

 المرأة سينما شاشات جمعية. 

 الصغير. التمويل لخدمات ريف شرية  

  جمعيتتتتة مررتتتتتتتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات االجتمتتتتاعيتتتتتة

 .واالقتصادية

 االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. 

 جتتتتتتامتتعتتتتتتة ) التجتتتتتتامتعتيتيتن رابتتطتتتتتتة تتقتريتر جتمتعتيتتتتتتة

 .(البوليتكن 

 ل.التكاف رندوق   األسنان أطباء تقرير نقابة 

  



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  113  

 

اإلدارة العامة للرقابة على المؤيسات والمنظمات 

 غير الحكومية

تتختتتص اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة فتي تتنتفيتتتتتتتي األعمتتتتتتتال الرقتتتتتتتابيتتتتتتتة 

املختلفتتتة في مجتتتاالت الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة ورقتتتابتتتة االمتثتتتال، 

المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات وتخضتتتتتتتتع لرقابة اإلدارة أنواع مختلفة من 

( 13222والمنظمتتتتات والهيئتتتتات والتي يبلم عتتتتددهتتتتا نحو )

جهتتتتتتة موزعتتتتتتة متتتتتتا بين الجمعيتتتتتتات الخيريتتتتتتة والجمعيتتتتتتات 

التعتتاونيتتة والشتتتتتتتتتتتتتتركتتات غير الربحيتتة واالتحتتادات العتتامتتة 

ندية والعمالية والمرايز الثقافية واأل والنقابات المهنية 

  المتتال أر الريتتاضتتتتتتتتتتتتتتيتتة والغرف التجتتاريتتة وهيئتتة ستتتتتتتتتتتتتتوق 

عشجيع االستثمار، باإلضافة لعدد من مؤسسات وهيئة 

يما تتعدد طبيعة وشكل  منظمة التحرير الفلسطينية، 

 من نشتتاطاتالنشتتاطات التي تقوم  ها هي  المؤستتستتات 

، ععليم وتتتتتتتدريتتتتتتتب، حقوقيتتتتتتتة ،طبيتتتتتتةزراعيتتتتتتة ، ، تنمويتتتتتتة

 اقراضية إلى غيرها من النشاطات اإلغاثية واملجتمعية.

لعتتديتتد من مهمتتات التتتدقيق وقتتد نفتتيت اإلدارة العتتامتتة ا

وقتتتتد رتتتتتتتتتتتتتتتتتدر  م0202ومتتتتتابعتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتاوى خالل العتتتتام 

 
ً
من التورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات التي  بموجتتتتتب أعمتتتتتال التتتتتتدقيق عتتتتتددا

ساهمت بشكل فعال في معالجة املخالفات والمالحظات 

المتتاليتتة واإلداريتتة المكتشتتتتتتتتتتتتتتفتتة، وتمكين المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات 

وعتتعتتزيتتز قتتتتتتتدراتتتهتتتتتتتا عتتلتتى تتتحتتقتتيتتق التتكتتفتتتتتتتاءة والتتفتتعتتتتتتتالتتيتتتتتتتة، 

مثل لمواردها المالية، وبناء نظام رقابة واالستتتتتتتتتتخدام األ 

 
ً
ة في تحقيق رؤي ستتتتتتتتليم، يما كان لتورتتتتتتتتيات الديوان أثرا

 يالمواطن فالتتديوان المتمثلتتتة في إحتتتداث فتتتارق في حيتتتاة 

عتتتتتدد من القطتتتتتاعتتتتتتات المهمتتتتتتة التتتتتتتابعتتتتتتة لقطتتتتتتاع العمتتتتتتل 

 األهلي.

حيث رتتتتتتتدر عن الديوان عدد من التورتتتتتتتيات المتعلقة 

وطنية وتصتتتتتتويب وضتتتتتتعها بمأستتتتتستتتتتتة عمل مؤستتتتتتستتتتتاتنا ال

قطتتتتتتتاع النقتتتتتتتابتتتتتتتات القتتتتتتتانوني والتنظيمي، وختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة في 

التتيي يعتتاني من غيتتاب المنظومتتة التشتتتتتتتتتتتتتتريعيتتة  ،المهنيتتة

الفلستتتتتتتتتتتطينية بستتتتتتتتتتت ب احتكام كافة النقابات المهنية في 

إنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا وتنظيم أعمتتتالهتتتا بتتتاستتتتتتتتتتتتتتتننتتتاء نقتتتابتتتة املحتتتاميين 

الفلستطينيين للقوانين األردنية بالخصو ، ناهي  عن 

دم وقصتتور المنظومة الحالية عن تحقيق الغاية من تقا

حيث تم التورتتتتتتتتتتتية بضتتتتتتتتتتترورة إنشتتتتتتتتتتتاء النقابات المهنية، 

عتتتتداد واعتمتتتتاد قتتتتانون فلستتتتتتتتتتتتتتطي ي ينظم أعمتتتتال نقتتتتابتتتتة إ

ويوفر لهتتتتتتا مرجعيتتتتتتة  ،أطبتتتتتتاء األستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتان الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيين

اتها يي اختصارقانونية وا حة ومناسبة تمكنها من تنف

ض يتم عر ، و فلستتتتتتتتطينستتتتتتتتنان في في ضتتتتتتتتبط مهنة طب األ 

 
ً
في مجلس الوزراء الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي  مشتتتتتتتتتتتتتتروع القتتانون حتتاليتتا

قيتتتتتد المراجعتتتتتة واالعتمتتتتتاد، ويتطلع التتتتتديوان  حيتتتتتث أنتتتتت 

 
ً
اهتتتتتمتتتتتتتام التتمشتتتتتتتتتتتتتترع التتفتتلستتتتتتتتتتتتتتطتتيتت تتي وجتتهتتتتتتتات  مستتتتتتتتتتتتتتتتتقتتبتتال

االختصتتتتتتتتتتتتتا  بتصتتتتتتتتتتتتتويب الوضتتتتتتتتتتتتتع القانوني لما تبقى من 

نقابات مهنية من خالل ستتتتتتتتتتتتتن عشتتتتتتتتتتتتتريعات ناظمة لعملها 

 واختصاراتها.

م التورتتتتتتتتتتتية بضتتتتتتتتتتترورة تصتتتتتتتتتتتويب الوضتتتتتتتتتتتع القانوني يما ت

من خالل الحتتتتث على  للجتتتتامعتتتتات العتتتتامتتتتة في فلستتتتتتتتتتتتتتطين

تتنتظتيتم انتتختتتتتتتابتتتتتتتات ملجلس إدارة الجمعيتتتتتتتات )الهيئتتتتتتتات 

المرجعيتتتتة للجتتتتامعتتتتات( وإعتتتتادة عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتل مجلس أمنتتتتاء 

 
ً
  ،لنظامها األستتتتتتا تتتتتتاي الجامعات وفقا

ً
 لقرار بقانون  ووفقا

الي، حيث تم م بشتتتتتتتتتتتأن التعليم الع0218( لستتتتتتتتتتتنة 1رقم )

التورتتتتتتتتية  لجمعية رابطة الجامعيين "جامعة بولتكني  

فلستتتتتتتطين" بضتتتتتتترورة إجراء انتخابات بالستتتتتتترعة الممكنة 

لمعتتتتالجتتتتتة الفراي القتتتتتانوني )ان هتتتتاء الواليتتتتتة( وقتتتتد  أبتتتتتدت 

 
ً
 وبالستترعة الممكنة لتنظيم المؤستستتة توجهها مستتتقبال

 انتخابات ملجلس اإلدارة واألمانة العامة.

 كان لل ولقد
ً
ات مؤسسملحوظا بالتدقيق على  ديوان أثرا

بتتتتالترييز على متتتتدى  اإلقراض )الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتات غير الربحيتتتتة(

التزامهتتا بتتالتعليمتتات النتتاظمتتة لمن  القروض واستتتتتتتتتتتتتتتيفتتاء 

الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتانتتتتتات، وإلقتتتتتاء الضتتتتتتتتتتتتتتوء على متتتتتدى تحقيق هتتتتتي  

المؤستتتتتستتتتتتات لغاياتها في تمكين ودعم االقتصتتتتتتاد الوط ي 

الترييز على دعم من خالل تمويل المشتتتتتتتتتاريع الصتتتتتتتتتتغيرة و 

الفئتتات المهمشتتتتتتتتتتتتتتة ومحتتدودة التتدختتل حيتتث تبين ارتفتتاع 

نستتتتتتتتتتتتتتبتة الفتائتدة المفروضتتتتتتتتتتتتتتة على القروض المقدمة من 

قبلهتتا مقتتارنتتة بتتالبنوز التجتتاريتتة وعتتدم تقتتديمهتتا لقروض 

تنفيتتتيهتتتا لغتتتايتتتاتهتتتا  حستتتتتتتتتتتتتتنتتتة وميستتتتتتتتتتتتتترة،  ممتتتا يحول دون 

 لرب ، وقد توج  الديوان لعقد عدديشرية غير هادفة ل

ت مع رئاستتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتلطة النقد الفلستتتتتتتتتتتتطينية من الجلستتتتتتتتتتتتا

والتتدائرة املختصتتتتتتتتتتتتتتة بتتاإلشتتتتتتتتتتتتتتراف على قطتتاع اإلقراض في 
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فلستتتتتتتتتتطين لمناقشتتتتتتتتتتة عدد من القضتتتتتتتتتتايا التي من شتتتتتتتتتتأنها 

تفعيل دور مؤستتتتتتتستتتتتتتات اإلقراض غير الهادفة للرب  منها 

 على دعم االقتصاد الصغير وتمكين الفئات المهمشة.

ليتتتتتتتات ومن خالل عمليتتتتتتتات التتتتتتتتدقيق فقتتتتتتتد تم تقتتتتتتتديم آ

وإجتتراءات يتتفتتيتتلتتتتتتتة بتتتتتنتتظتتيتتم التتوضتتتتتتتتتتتتتتتع التتمتتتتتتتالتتي واإلداري 

لمؤستسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية دائرة 

، حيث تم التورتتتتتتية لالتحاد العام التنظيمات الشتتتتتتعبية

للمعلمين الفلستتتتتتتتتتتتطينيين بجملة من اإلجراءات واهليات 

لتنظيمي والمالي للمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة الكفيلة بضتتتتتتتتتبط الوضتتتتتتتتتع ا

ت متتاليتتة شتتتتتتتتتتتتتتاملتتة لالتحتتاد وكتتافتتة عتتداد بيتتانتتاإيضتتتتتتتتتتتتتترورة 

فروعتت ، إيجتتتاد آليتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتبط ومتتتتابعتتتة اليرادات الفروع 

ومصتتاريفها وبما يضتتمن ايتمال اإليرادات وضتتتبط أوج  

رتتتتتتترفها وععزيزها بالوثائق المستتتتتتتتندية الالزمة، وقد قام 

االتحتتتتتتاد بتتتتتتاتختتتتتتاذ عتتتتتتدد من اإلجراءات الكفيلتتتتتتة بتنفيتتتتتتي 

المتتتتالي  تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتات التتتتديوان وبمتتتتا يحقق تنظيم الوضتتتتتتتتتتتتتتع

واإلداري لالتحتتتاد وفروعتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة معتتتامالتتتت  

 المالية. 

 
ً
  يمتتا يبتتدي التتديوان اهتمتتامتتا

ً
في الحتتتد من شتتتتتتتتتتتتتتسهتتتات  يبيرا

تضتتارب المصتتالف وزيادة الشتتتفافية وال زاهة في القرارات 

واإلجراءات المالية واإلدارية في المؤستتتتتتتستتتتتتتات وما ل  من 

قدمة تتأثير مباشتتتتتتتتتتتتتتر على شتتتتتتتتتتتتتتفافية ونزاهة الخدمات الم

للمواطن، حيتتث تم التورتتتتتتتتتتتتتتيتتة بضتتتتتتتتتتتتتترورة منع تضتتتتتتتتتتتتتتتارب 

المصتتتتتتتتتتتتتتالف في عضتتتتتتتتتتتتتتويتتة مجلس إدارة جمعيتتة أرتتتتتتتتتتتتتتدقتتاء 

المري   جنين "مستشفى األمل" من خالل تقديم أحد 

األطباء الستتتتتتتتتتتقالت  من عضتتتتتتتتتتوية مجلس اإلدارة بستتتتتتتتتت ب 

حافظة(، املاشتتتتتغال  لمنصتتتتتب )مدير عام مديرية  تتتتتحة 

ي على القطاع الصتتتتتتحوعلي  يعتبر المشتتتتتترف الطوي األول 

 
ً
استتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتالتتتتتة الطبيتتتتتب  في محتتتتتافظتتتتتة جنين، وقتتتتتد تم فعال

المتتيكور من عضتتتتتتتتتتتتتتويتتتة مجلس إدارة الجمعيتتتة وتزويتتتدنتتتا 

بتتتتتتيلتتتتتت  بموجتتتتتتتب خطتتتتتتاب رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 

 الفلسطينية.

وفي ستت يل التحقق من إنفاذ الجهات لتورتتيات الديوان 

وحتثتهتتتتتتتا عتلتى االلتتتزام بتتصتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتب المالحظتتتتتتتات المتتتتتتتاليتتتتتتتة 

الواردة عليهتتتتا، فقتتتتد تم إجراء مهمتتتتات متتتتتابعتتتتة واإلداريتتتتة 

تنفيي للتورتتتتتتتيات الصتتتتتتتادرة باإلضتتتتتتتافة إلى مراستتتتتتتلة عدد 

من الجهات ذات االختصتتتتتتتتتا  لتشتتتتتتتتتكيل قوى ضتتتتتتتتتاغطة 

على المؤسسات قيد التدقيق وبما يحقق قبول الجهات 

الخاضتتتتتتتعة لتورتتتتتتتيات الديوان الصتتتتتتتادرة وتب ي إجراءات 

نظمة ة رئاسة ميفيلة وكافية لتنفييها، حيث تم مراسل

التحرير  الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتة بتتالتقرير الصتتتتتتتتتتتتتتادر على االتحتتاد 

العام للمعلمين الفلستتتتتتطينيين ، ومراستتتتتتلة ستتتتتتلطة النقد 

الفلستطينية بالتقرير الصتادر على شترية ريف لخدمات 

التمويل الصتتتتتغير باعتبارها الجهة اإلشتتتتترافية على قطاع 

مؤستتستتات اإلقراض، األمر اليي حث هي  المؤستتستتات 

فيتتتي التورتتتتتتتتتتتتتتيتتتات الواردة في تقتتتارير التتتديوان وبمتتتا على تن

 يحقق معالجة القصور واملخالفات الواردة في التقارير.

 

 

 
 

  



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  115  

 

المؤيسات والمنظمات اإلدارة العامة للرقابة على 

 غير الحكومية

ال الرقتتتتتتتابيتتتتتتتة تتختتتص اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة فتي تتنتفيتتتتتتتي األعمتتتتتتت

ابتتتتة ورقتتتتة في مجتتتتاالت الرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واإلداريتتتتة املختلفتتت

االمتثتتال ورقتتابتتة األداء، وتخضتتتتتتتتتتتتتتع لرقتتابتتة اإلدارة العتتامتتة 

واع مختلفتة من المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات والمنظمات والهيئات أن

( جهتتتتتتة موزعتتتتتتة متتتتتتا بين 13222والتي يبلم عتتتتتتددهتتتتتتا نحو )

الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والشركات غير 

التتربتتحتتيتتتتتتتة واالتتتحتتتتتتتادات التتعتتتتتتتامتتتتتتتة والتتنتتقتتتتتتتابتتتتتتتات التتمتتهتتنتتيتتتتتتتة 

غرف ضتتتتية والندية الريامرايز الثقافية واأل والعمالية وال

  المتتتتتتال وهيئتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتتجيع التجتتتتتتاريتتتتتتة وهيئتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتوق رأ

 االستثمار.

 متال الرقابيةيتي األعدارة العتامتة من خالل تنفوتهتدف اإل 

والمتتابعتة على الجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتتعتة من التتأيد من مدى 

وجتتتت  القوانين واألنظمتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتة ويشتتتتتتتتتتتتتتف أااللتزام بتتتت

داري وحستتتتتتتتتتتتتتن التصتتتتتتتتتتتتتترف في إدارة المتتتتتالي واال االنحراف 

وعستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتد العتتتتامتتتة بفعتتتاليتتتتة ويفتتتتاءة واقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد.  موالاأل 

عمال الرقابة وفقا لمعايير املحاستتتتتتتتت ية ت تنفيي األ عمليا

ي هلير اإلنتوستتتتتتتتتتتتتتتتاي في القطتتتاع العمتتتل األ التتتدوليتتتة ومعتتتاي

 نين واألنظمة السارية في فلسطين.والقوا

 / جنينصدقاء المريق الخيريةأجمعية   .08

جمعية أرتتتتتتتتتتتدقاء المري  الخيرية في مدينة تأستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت 

الجمعية مستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفى  ويضتتتتتتتتتم مقر م،1110 عام ،جنين

من ة و ، تهدف الجمعي)اختصا  والدة(مل التابع لها األ 

ة لى تقديم الخدمات الطبيإخالل المستتتشتتفى التابع لها 

للمرضتا  في املحافظة، ورفع مستتوى الخدمات الصحية 

  .فيها
ً
 شتتتتتتتتتامال

ً
على أعمال الجمعية  أجرى الديوان تدقيقا

، م0218مل عن الستتتتتتتنة المالية المن هية مستتتتتتتشتتتتتتتفى األ و 

 وقد خلص الديوان إلى أهم المالحظات التالية:

 اإلدارة التنفيلية 

  دارة التنفيتتتتتتتييتتتتتتتة وجتود تتتتتتتتداختتتتتتتل فتي رتتتتتتتتتتتتتتالحتيتتتتتتتات اإل

 ، حيث تقوم الهيئةللجمعية من قبل الهيئة اإلدارية

دور أثر على ال، مما اإلدارية بكافة األعمال التنفييية

تطيع كونها ال عستتتتتت ،الرقاكي واالشتتتتتترافي للهيئة اإلدارية

 عمالها التنفييية.ألى اإلشراف أو المراقبة ع

 متدير تنفيتيي للمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفى يقوم بتأعمال  ال يوجتد

التخطيط والتنفيتي والتوجيت  لطواقم العمتتل داختتل 

 المستشفى.

 م0218عام ل البينات المالية

 تات بررتتتتتتتتتتتتتتيتتد اال عن فصتتتتتتتتتتتتتتتا  اإل  لم يتم م لمبستتتتتتتتتتتتتت هالكت

مبلم جزء من المصتتتتتتتتتاريف بعن ، و شتتتتتتتتتيقل 1113121

عتتتتدم ، في ميزان المراجعتتتتة، و ( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل132213112)

راضتتتتتتتتتتتتاي المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في القوائم  تتتتتتتتتتتتحة ررتتتتتتتتتتتتيد األ 

 ( شيقل.8183112بقيمة ) المالية

  بستتتتتتتتتتتتت ب  ،غير دقيق المفصتتتتتتتتتتتتتف عن  الوفر الستتتتتتتتتتتتتنوي

راضتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتي بتتتتقتتتتتيتتتتتمتتتتتتتة أعتتتتتتتدم االعتتتتتتتتتتراف بتتتتتتتديتتتترادات بتتتتتيتتتتع 

فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن ، يمتتتتتتا لم يتم اإل شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل 131213111

 االس هالكات، وجزء من المصاريف.

 للتتتتيمم  لم تقم 
ً
التتتتدائرة المتتتتاليتتتة بتتتالتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل دفتريتتتتا

المتتتتتدينتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتتة على المرضتتتتتتتتتتتتتتا  عن رستتتتتتتتتتتتتتوم 

 للستتتتتتتتياستتتتتتتتات 
ً
الخدمات الطبية المقدمة لهم، خالفا

املحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتتة الواردة في القوائم المتتتتتتاليتتتتتة للجمعيتتتتتتة 

دون عتتتتتتدالتتتتتتة  ، ممتتتتتتا يحول ستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  االستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتاق(أ)

 الحقيقية. اإليراداتاإلفصا  عن قيمة 

  13111دوية الطبية بقيمة وجود نقص في مخزون األ 

هو مفصتتتتتتتتتتتتف في ميزان  ، عماالمالية شتتتتتتتتتتتتيقل بالقوائم

  المراجعة دون تبرير من قبل الجمعية.

  في رريد رندوق ععوي  نهاية الخدمة  نقصوجود

 تاتوفير ي رريد رندوق ، وفشيقل 1123111بمبلم 

 ،في ميزان المراجعة، شتتتيقل 183222العاملين بمبلم 

 لعتتام هو مفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتت  في القوام المتتاليتتة خالفتتا لمتتا

 .م0218

 مراكز التالفة وا ت اها مع حسابات الجمعية

 قستام حسب ت يان مصتروف كل قستم من األ لم يتم

عطتتتاء معلومتتتات إلى عتتتدم إدى أممتتتا  ،مرايز التكلفتتتة

قستتتتتتتتم بشتتتتتتتتكل  دقيقة حول الجدوى من عشتتتتتتتتغيل كل

  .منفرد

 على بمتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتل مريز تكلفتتتتة ختتتتا   ال يوجتتتتد

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بنكي  يمتتتتتا ال يوجتتتتتد النظتتتتتام املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتب،

فتتاعلتتة على الرقتتابتتة ال غيتتابإلى أدى  لتت ، مخصتتتتتتتتتتتتتتص



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  116  

 

عتمتلتتيتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتترف عتتلتى األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة التتتشتتتتتتتتتتتتتتغتتيتلتتيتتتتتتتة 

للمتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتة، واختالط مصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريفهتتتتتا مع مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف 

 األنشطة التشغيلية للمستشفى.

 الرئيس ي اإليراداتصندوق 

  ضتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتتوابط الرقابية على حستتتتتتتتتاب رتتتتتتتتتتندوق

الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي، بستتتتتتتتتتتتت ب عدم وجود فصتتتتتتتتتتتتتتل في  اإليرادات

الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتات لتدى المتدير المتالي في الجمعية، حيث 

مانة الصندوق الرئيباي )قب ، وايداع أيقوم بمهام 

لى مهتتتتتام إبنكي، وعهتتتتتدة أموال نقتتتتتديتتتتتة( بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة 

 التسجيل املحاسوي.

  عمليتتتتات رتتتتتتتتتتتتتترف نقتتتتديتتتة من قيتتتام الجمعيتتتتة بتتتتدجراء

الرئيبتتتتتتتتتتتتاي، بالرغم من  اإليراداتحستتتتتتتتتتتتاب رتتتتتتتتتتتتندوق 

وجود رتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق للمصتتتتتتتتتتتتتتتتاريف النثريتتتة ويتم عغتتتييتتتت  

 بشكل دوري. 

 تدا ل الص حيات وعدم الفصل بالمهام

  تتداختل الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتات للمتدير المتالي، حيتث أن  يقوم

متتانتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي ، ومنهتتا أبتتأيثر من مهمتتتة

دعداد القيود اليومية الخارة ب وبنفس الوقت يقوم

 على وترحيلهتتا والمصتتتتتتتتتتتتتتادقتتةالمقبوضتتتتتتتتتتتتتتة  اإليراداتبتت

 تتتتتتتتتتتتتتح هتتتا وعمليتتتات اإليتتتداع البنكي وتنفيتتتي عمليتتتتات 

 الصرف اليومية.

 رقتتابيتتتة على حستتتتتتتتتتتتتتتاب رتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق الضتتتتتتتتتتتتتتوابط ال تتتدني

، حيث يقوم المدير الشتتتتتتتتتتتتتتيكتات برستتتتتتتتتتتتتتم التحصتتتتتتتتتتتتتتيل

 بتتتددارة الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق، ممتتتا 
ً
لى قتتتد يؤدي إالمتتتالي منفردا

و أل تل  الشتتيكات، من خالل عدم عستتجيل استتتغال

.عدم إدخالها إ
ً
 ومحاس يا

ً
 لى الصندوق فعليا

 الفصتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتالصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات فيمتتتا يتعلق بتتتدعتتتداد  ال يتم

لى شتتتتتتتتتتتتتركات إومراجعة المطالبات المالية المرستتتتتتتتتتتتتلة 

تتتتاف اتتتتتتتأييتتتتتد وال يوجتتتتتدالتتتتتتأمين،  على  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة  يتتتتتةكت

ها، لعمليات احتستتاب المطالبات المالية المرفوعة 

 
ً
لعدم وجود مراجعة الحقة لها من قبل مستوى  نظرا

 على في الجمعية.أداري إ

 توريد األدوية

تافتتة عمليتتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء لألدويتتة والمستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتات الطبيتتتة  كت

( 131113110م والتتبتتتتتتتالتتغتتتتتتتة قتتيتتمتت تتهتتتتتتتا )0218ختتالل التتعتتتتتتتام 

ر دون وجود ، تمت من خالل الشتتتتتتتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتيقتل

ابرام  و عطتتتتتاءات، ودون أاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدراج لعروض أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتار 

اتفتتتتاقيتتتتات مع الموردين، ودون وجود لجنتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتات 

 داخل الجمعية.

 الجرد السنوي للمستودع

و فجتا ي للمستتتتتتتتتتتتتتتودع، حيث أجراء جرد ستتتتتتتتتتتتتتنوي إال يتم 

 غيرمي و رستتتتتتتتتتتتتالغير جراء الجرد إم متابعة األرتتتتتتتتتتتتتناف و يت

 .مين المستودع نفس أموثق من قبل ال

 يياية الخصومات

تصتتتتتتتتتتتتتتل في من  خصتتتتتتتتتتتتتتومات مالية لبع  المستتتتتتتتتتتتتتتفيدين 

دون اثباتها ( من قيمة الخدمة، %12لى )حيتان إبع  األ 

عستتتتوجب الخصتتتم، ودون الحصتتتول  ةبمعززات مستتتتندي

دارة، ودون وجود معايير وا حة على موافقة مجلس اإل 

تحدد رتتتتتتتتتتالحيات الخصتتتتتتتتتتم ونستتتتتتتتتت ت   ،ومحددة ومكتوبة

 سباب .أو 

 الخدمات الطبية المقدمة من األاباء

 األطباء منالخارتتتتتة بالخدمات الطبية  ةاحتستتتتاب نستتتتب

لتكتتتتتاليف ات، دون احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب االعمليتتتتتإيرادات إجمتتتتتالي 

ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات طبيتتتتتة  دويتتتتتةأمن  ،التشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتتتتة للعمليتتتتتة

طبتتتتاء تختتتتدير، أدى ذلتتتت  إلى هتتتتدر أورواتتتتتب ممرضتتتتتتتتتتتتتتين و 

لكتتافتتة المصتتتتتتتتتتتتتتاريف هتتا الجمعيتتة وتكبتتد مبتتالم متتاليتتة على

 المتغيرة والثابتة لكل خدمة طبية.

 الضاةيةاألعمال ا

ل اضتتتتتتتتتتتتتتافية عماأحصتتتتتتتتتتتتتول معظم موظفي الجمعية على 

تتجاوز ( من الراتب األستتتتا تتتتاي، وكشتتتتكل %11بمتوستتتتط )

 لقانون العمل الفلستتتتتتتتتتطي ي، الحد المستتتتتتتتتتمو  ب 
ً
 ،خالفا

ال عملجمعية باحتستتتاب ضتتتتريبة دخل على األ ا ولم تلتزم

ما مضتتتتتتتتريبة الدخل، ضتتتتتتتتافية للموظفين والخاضتتتتتتتتعة لاإل 

ل على خزينة الدولة ق( شتتتي15,592مبلم ) أدى إلى ضتتتياع

 الفلسطينية.

 الرد على التقرير

 
ً
دارة الجمعيتتتة استتتتتتتتتتتتتتتعتتتدادهتتتا ت إ، وأبتتتدكتتتان الرد ايجتتتابيتتتا

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المالحظتتتتتتات الواردة  التصتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتبللعمتتتتتتل على 

 بالتقرير.
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 جنوب الخليل /نقابة أ حاب مدارس السياقة .07

 إلى تنسيق أعمال وتهدف ،م0228عام النقابة  تأستستت

وحفظ  الترخيص، دائرة مع الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاقتتتتة متتتدار  جميع

 واإلدارية المالية الرقابة ديوان أجرى  حقوق أعضتتتتتتتتالها.

 
ً
   الستتتتتتتتتياقة مدار   تتتتتتتتتحابأ نقابة أعمال على تدقيقا

 المن هيتتتتتتتة المتتتتتتتاليتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة عن التختليتتتتتتتل، جتنتوب فترع

 وقد خلص الديوان إلى أهم المالحظات التالية: ،م0211

 اسجيل العمليات المالية

النقابة نظام محاستتتتوي ستتتتواء محوستتتتب أو ال يوجد لدى 

محكمتتتة  ةمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتديتتتال يوجتتتد دورة ونمتتتاذج يمتتتا  ،يتتتدوي 

ووا تتتتتتتتتتتتتتحتتتة، حيتتتث يتم االعتمتتتاد على ستتتتتتتتتتتتتتنتتتدات القب  

 .والصرف فقط في عسجيل العمليات المالية

 الحسابات البنكية

اب النقابة البنكي ألغراض إيداع استتتتتتتتخدام حستتتتتتت ال يتم

اليي أنشتتتتتتتا  من  يخالف الغرضموال النقابة في ، مما أ

ويمتتتتا قتتتتد يعرض أموال النقتتتابتتتتة جلتتت  هتتتتيا الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب، أ

 و الضياع.لخطر السرقة أ

 يرادات الفحوص العملية والنظريةإ

 الناتجة اإليراداتالتحفظ على  تحة وعدالة حسابات 

ريتتتتة والعمليتتتتة، نتيجتتتتة للتضتتتتتتتتتتتتتتتتارب في من الفحو  النظ

 عداد الفحورتات ما بين عستجيالت النقابة وعستتجيالتأ

، بوجود فرق بقيمتتتتتتتة   دورامتتتتتتتديريتتتتتتتة نقتتتتتتتل وموارتتتتتتتتتتتتتتالت

ود ، يععن الكشوف ( شيقل في القوائم المالية18,387)

يها ف اإليراداتالضتوابط الرقابية على حسابات  لضتعف

 بشكل عام.

 اشتراكات العضوية

ستتتتتيفاء رستتتتوم االشتتتتتراز الستتتتنوي من النقابة با ال تقوم

 للنظام الداخلي فيها.عضالأ
ً
 ها، خالفا

 الصندوق النقدي

  وجود فرق بالنقص في ررتتتتتتتيد الصتتتتتتتتندوق في القوائم

ل عن رريد الصندوق، ق( شي13101المالية بقيمة )

 عادة االحتساب. إمن خالل إعادة المطابقة و 

  اعتماد النقابة بشتتتكل أستتتا تتتاي على الصتتترف النقدي

من  (%82)الرئيبتتتتتاي لتغطية  اإليراداتمن رتتتتتندوق 

 اجمالي مصاريفها.

 و جرد أ لتزام بتتتتتتتدجراء جرد دوري ومفتتتتتتتاا ال يتم اال

صتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق النقتتتتدي ليتم بموجبتتتت  لستتتتتتتتتتتتتتنوي منتظم ل

إغالق الصتتتتتندوق وعستتتتتوية الحستتتتتابات والتورتتتتتتل إلى 

 حسابات نهائية عادلة.

 مصاري   ارج نطاق األهدال

  على أنشطة تقع خارج  يرادات النقابةاررف نصف

رحالت ترفيهيتتتتتتتة  بتنظيم متمثلتتتتتتتة ،هتتتتتتتدافهتتتتتتتانتطتتتتتتتاق أ

 ل( شتتتتتتتتتتتتتتيقتت113111حيتث تم رتتتتتتتتتتتتتترف مبلم )، ةستتتتتتتتتتتتتتنويت

يضتتتتتتتتتتتتتتعف من قتتدرة النقتتابتتة  ممتتا، م0211خالل عتتام 

، والتي تأستتتتستتتتت من هدافها المنشتتتتودةعلى تحقيق أ

 جلها.أ

  على الرغم من قدرة النقابة على شتتتتتتراء مقر دائم لها

راداتها خالل األعوام الستتتتتابقة، إال أن  نظرا لحجم اي

خارج  م استتتتتتتتتتتتت زاف مواردها المالية على مصتتتتتتتتتتتتتاريفت

 نطاق أهدافها ما حد من تحقيقها ألهدافها. 

 عمليات الصرل

  قيتتام الجمعيتتة بتنفيتتي كتتافتتة عمليتتات الصتتتتتتتتتتتتتترف دون

، ممتا يشتتتتتتتتتتتتتتك  بصتتتتتتتتتتتتتتحة 
ً
االلتزام بتعزيزهتا مستتتتتتتتتتتتتتتنتديتا

 إجراءات الصرف.

  طةنشأإن عدم االلتزام بدحضار فواتير ضري ية عن 

( 113111أدى إلى ضتتتتتتتتتتتتتتيتتاع مبلم ) ،الترفيهيتتة الجمعيتتة

من ضتتتتتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتتتتتافة المستتتتتتتتتتتحقة ل شتتتتتتتتتتيق

 لخزينة الدولة عن هي  الفواتير.

 الروات 

تزم النقابة بتحضتتتتتير يشتتتتتتوف شتتتتتتهرية للرواتب ليتم تللم 

اع واقتط ،ينمن خاللها تحديد كافة مستحقات الموظف

تتافتتتتة المبتتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة عليه يتم بموجسهتتتتا إجراء ل، مكت

 القيود املحاس ية المتعلقة بالرواتب. 

 يرادات مكت  يطاإ

  لصتتتتتتتتتتتتتالف( شتتتتتتتتتتتتتيقل 1113211مبلم )لم يتم تحصتتتتتتتتتتتتتيل 

الفحو  النظريتتتتتتة والعمليتتتتتتة  إيراداتمن النقتتتتتتابتتتتتتة 

، بستتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب عتتتتتتتدم قيتتتتتتتام م0211-0211خالل عتتتتتتتامي 

، يراداتتتتتتت إالنقتتتتتتابتتتتتتة بتتتتتتدلزام مكتتتتتتتب يطتتتتتتا بتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتل 

 لقرار 
ً
وإيتداعها في حستتتتتتتتتتتتتتابات النقابة البنكية، خالفا

 وزارة العمل بالخصو .
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 يرادات مكتتتتب ابتتتة بتتتددراج مصتتتتتتتتتتتتتتتتاريف وإالنقتتت لم تقم

بتتالتزامن مع عتتدم  ،يطتتا في قوائمهتتا المتتاليتتة المتتدققتتة

رتتتتتتتتتتتتتتوليتتتة وقوائم متتتاليتتتة متتتدققتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتنتتتدات أوجود 

خارتتتتتتة للمكتب، يحول دون  تتتتتتحة وعدالة القوائم 

 حول 
ً
 معقوال

ً
المتتتتتتاليتتتتتتة للنقتتتتتتابتتتتتتة، وال يعطي تتتتتتتأييتتتتتتدا

  حة وايتمال عمليات الصرف والقب  فيها.

 التقريرالرد على 

تتتتتان   ايجتتتتتتابيتتتتتتا الرد كت
ً
 المالحظتتتتتتات  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة على وتتتتتتتأييتتتتتتدا

 استتتتتتتتتتتتتتتعتتدادهتتا النقتتابتتة أبتتدت يمتتا التقرير، في المتتدرجتتة

 بالتقرير. المدرجة التوريات جميع لتنفيي

 اإلجراء على التقرير

ئتتتتة مكتتتتافحتتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتتتاد، ووزارة تم توجيتتتت  التقرير إلى هي

 ، باإلضافة إلى إدارة النقابة.العمل

 يينما المرأة جمعية شاشات  .32

 عامشتتتتتتاشتتتتتتات ستتتتتتينما المرأة مؤستتتتتتستتتتتتة أهلية تأستتتتتتستتتتتتت 

 هدف تنمية وتطوير قدرات القطاع السنيما ي  م،0221

خِرجات الشابات
ُ
 امل
ً
 مالفلستطي ي وخصتورا

ً
ن ، انطالقا

نتتتتتاج ثقتتتتافتتتة فلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة مبتتتتدعتتتتة إمشتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة المرأة في 

وبلغتتتتت مصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتات الجمعيتتتتة خالل عتتتتام  ،ومعتتتتارتتتتتتتتتتتتتترة

رادات يتتتتتتتإوبتتتتتتتلتتتتتتتغتتتتتتتت اجتتتتتتتمتتتتتتتالتتتتتتتي  ،يتتتتتتتورو 283,225م 0218

أجرى  .يورو 1113111الجمعيتتتة لنفس العتتتام متتتا قيمتتتت  

المتتالي  ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة أعمتتال التتتدقيق

على أعمال جمعية شتتتتتتتاشتتتتتتتات ستتتتتتتينما المرأة عن الستتتتتتتنة 

، وقد خلص الديوان م0218 10 11المالية المن هية في 

 ألهم المالحظات التالية:

 األنظمة الدا لية

  ال يوجتتتد لتتدى الجمعيتتة وحتتتدة رقتتتابتتة داخليتتة يمتتتا ال

يوجد آليات ضتتتتتتتتتتتتبط ورقابة بديلة، تضتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتالمة 

 اإلجراءات المالية واإلدارية.

 لى معظم ال يقوم المستتتتتتتتتتتتتتؤول المتتالي بتتالمصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة ع

وخارتتتتتتتتتتتتتة  ،لكترونيةستتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتترف اليدوية واإل

 .م0218 ول أالسندات المعدة قبل تاري  عشرين 

 دارةمجلس اإل 

  ثالثة اجتماعات  عقد مجلس إدارة الجمعية أنتبين

لم تراِع  يتمتتتتتتتا، م0218عتتتتتتتام ستتتتتتتتتتتتتتنتويتتتتتتتة فتقتط ختالل 

الجمعيتتتتة االنتظتتتتام في عقتتتتد االجتمتتتتاعتتتتات كتتتتل ثالثتتتتة 

 للمادة ) ،شتتتتتتتتتتتتتتهور 
ً
ستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي ( من النظام األ 11خالفتا

 للجمعية.  

  من  (%11)لس اإلدارة ما نستتتتت ت  عضتتتتتاء مجأيشتتتتتكل

 (11)عضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الهيئتتتتة العتتتتامتتتتة البتتتتالم عتتتتددهم أعتتتتدد 

،عضو 
ً
الهيئة العامة المتبقية مما يحول دون قدرة  ا

دارة وستتتتحب الثقة منهم عضتتتتاء مجلس اإل أعلى عزل 

 من النظام األسا اي.  (11)حسب المادة 

 عيتتة يحتتتدد ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتتلم رواتتتتب معتمتتد لتتتدى الجم

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي والعالوات ييفيتتتتتتة احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الراتتتتتتتب األ 

خصتتتتتتتتتتتتتتيمتتتتتات للموظفين، ممتتتتتا أدى ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتات والواإل 

 لوجود تباين ملحول في مستوى الرواتب.

 صول الثابتةاأل 

نتاجها إفالم التي تم ال يوجد ما يث ت عستتتتجيل كل من األ 

وتصتتتتتتتتتتتتتتويرهتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر من الجمعيتتتة ومحتويتتتات 

فالم والكتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتات التتتي تحوي الكتتتتتتتتب واأل )التمتكتتتبتتتتتتتة 

ر ي لضتتتتتتتتتتمان الرقابة ( في يشتتتتتتتتتتف األرتتتتتتتتتتول الو ةالمشتتتتتتتتتتترا

نتتتاجهتتا وتصتتتتتتتتتتتتتتويرهتتا إفالم التي تم ن األ أعليهتتا، وختتارتتتتتتتتتتتتتتة 

 ععتبر منتج ،بشتتتتكل مباشتتتتر من الجمعية
ً
 هام ا

ً
  ا

ً
تم ي جدا

 ررف غالبية موازنة الجمعية إلنتاج .

 اللمم الدائنة

  جراء جتتدولتتة منظمتتة لتتديون المتتديرة العتتامتتة إلم يتم

بتحتيتتتتتتتث تتكتون ، يتورو 183111التبتتتتتتتالتغتتتتتتتة  ،لتلتجتمتعتيتتتتتتتة

تتم عمليات التسديد  إذدارة، معتمدة من مجلس اإل 

لهي  اليمة بشتتتكل عشتتتتوا ي ومن الصتتتتندوق النقدي 

 للجمعية.

  بلغت المبالم المترايمة لصتتتتتالف ضتتتتتتريبة الدخل على

 م،0218عام والتي لم عستتتددها حت  نهاية  ،الجمعية

يتتتورو، يتتتتمتتتتتتتا ال تتتتلتتتتتتتتتزم التتتجتتتتمتتتتعتتتيتتتتتتتة بتتتتتتتتتوريتتتتتتتد  113121

 ي.المستحقات الضري ية بشكل دور 

 مة الدائنة المترتبة عدم اعتراف الجمعية بقيمة الي

لتتمتتتتتتتالتتتتتتت   م0211 10، 11، 12شتتتتتتتتتتتتتتهتتر عتلتتيتهتتتتتتتا عتتن األ 

، في القوائم المتتتتتتاليتتتتتتة يورو 13222والبتتتتتتالغتتتتتة  المقر،

 .للجمعية

 المصروةات
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تقوم الجمعية بالتعاقد المباشتتتتر مع العديد من مزودي 

 ألختدمتة دون القيتام بتاستتتتتتتتتتتتتتتتدراج عروض ا
ً
ستتتتتتتتتتتتتتعار خالفا

 للنظام المالي  لألرول 
ً
المتبعة في عملية الشراء، وخالفا

الخا  بالجمعية، حيث بلغت نستتتتبة التعاقد المباشتتتتر 

من قيمتتتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات اإلجمتتتتتاليتتتتة وفق العينتتتتتة  (12%)

 المدروسة.

 رادات التبرعات العامةيإ

 تتافيتتتة حول التبرعتتتات العتتتامتتتة من إ ال يوجتتتد ثبتتتاتتتتات كت

يتم استتتتتتتتتتتتتتتالم المبلم النقتتتدي  إذ ،حيتتث قيمتتتة المبلم

دون ، مبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر من المتتتديرة العتتتامتتة منفردة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل

 ثباتات على القيمة والمصدر.إوجود 

  تقوم الجمعية في بع  الحاالت بتغيية الصتتتتتتتتتتتتندوق

االلتزام بتتديتتداعهتتتا  ودون  ،النقتتدي بتتالتبرعتتات العتتامتتة

  ،المبتاشتتتتتتتتتتتتتتر في الحستتتتتتتتتتتتتتابتات البنكيتة
ً
 لمقومات خالفتا

 نظام الرقابة الداخلي.

 الرد على التقرير

، حيتتتث أبتتتدت الجمعيتتتة استتتتتتتتتتتتتتتعتتتدادهتتتا 
ً
تتان الرد ايجتتتابيتتتا كت

 لتنفيي التوريات الواردة في التقرير.

 اإلجراء على التقرير

 تم توجي  التقرير إلى مجلس إدارة الجمعية.

 شركة ري  لخدمات التمويل الصغير .31

 غير ربحيةشتتتتتتتتتتتترية وهي  م0221عام شتتتتتتتتتتتترية التأسستتتتتتتتتتتتت 

، برأسمال قدر  الوطنتتتتتتتتتتتتتتي االقتصادلتتتتتتتتتتتتتتدى وزارة  مسجلة

حتتتتتتتدى استتتتتتتتتتتتتتتتثتمتتتتتتتارات جمعيتتتتتتتة دوالر، وهتي إ 131223222

( %11.11ما نس ت  )الجمعية وتمتل   ،اإلغاثة الزراعية

اإلقراض للمشتتتتتتتتتتاريع  خدمات يمبتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوممنها، و 

 فحص واإلدارية المالية الرقابة ديوان أجرى  .الصغيتتتتتتتترة
ً
 ا

 
ً
 عن التمويل لختدمتات ريف شتتتتتتتتتتتتتتريتة أعمتال على رقتابيتا

م، وقد خلص الديوان 0211 في المن هية المالية الستتتتتتنة

 إلى أهم المالحظات التالية:

 دارةمجلس اإل 

 دليتتتتتتل إجراءات أو بتتتتتتاعتمتتتتتتاد مجلس اإلدارة  لم يقم

 نظام داخلي شتتتامل ينظم ويحدد شتتتروط ومتطلبات

 عدام القروض المتعثرة وآلية تتبعها.إعملية 

  اإلدارة أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة  توجيتتتت  مجلسلم يتبين

نحو تنفيتتتتتي نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتتتات تحقيق  م0211عتتتتتام خالل 

أهتتتتتتتداف الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة الواردة بتتتتتتتالنظتتتتتتتام 

األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي مثتل )تنفيتي نشتتتتتتتتتتتتتتاطتات البحتث العلمي، 

 .(تنظيم ندوات ومؤتمرات

 الهيال التنظيمي

 مين رندوق في كل فرع من فروع أمحاسب و  ال يوجد

عمليات مالية ومحاس ية بالرغم من وجود  ،الشرية

وتحصتتتيالت نقدية بحاجة لتوثيق وعستتتجيل من قبل 

 املحاسب.

  في فروع الشتتتتترية حيث ال يوجد فصتتتتتل بالصتتتتتالحيات

درتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار التتقتتروض عتتلتتى قتتراض بتتتتتتتيتتقتتوم متتوظتتف اإل

 نق قستتتتاطها من المقترضتتتتينأمحفظت  وتحصتتتتيل 
ً
 ،دا

وعستتتتتتتتتتتتتتجيلهتتا على الكشتتتتتتتتتتتتتتوف وايتتداعهتتا في حستتتتتتتتتتتتتتتابتتات 

 .الشرية

 بميزان المراجعة المطابقات الخاصة

 تطابق ررتتتتتتتيد مصتتتتتتتروف القروض المشتتتتتتتكوز في ي لم

بين الميزانيتتتتتة  م،0211تحصتتتتتتتتتتتتتتيلهتتتتا الختتتتا  بتتتتالعتتتتام 

 دوالر. 113120وميزان المراجعة، حيث بلم الفرق 

 تطابق مصروف القروض المشكوز في تحصيلها ي لم

على مستتتتتتتتتتتتتتتوى ميزان المراجعتتتتة، حيتتتتث بلم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتد 

ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد  ، فتتي حتتيتتن بتتلتتمدوالر1113108التتمصتتتتتتتتتتتتتتروف 

 اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتات على حستتتتتتتتتتتتتتتتاب )مخصتتتتتتتتتتتتتتص "احتيتتتاطي"

 دوالر.1113001قروض مشكوز في تحصيلها( 

 التسويات البنكية

  من الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات البنكيتتتة الفتتتاعلتتتة (11)وجود نحو، 

ية، ر وقد ظهرت في المصادقات البنكية بأرردة رف

 لم يتموبتتتتالتتتتتالي ، دون وجود حستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات دفتريتتتتة لهتتتتا

لم تلتزم يمتتتتتا  إعتتتتتداد التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتات البنكيتتتتتة الالزمتتتتتة،

الشترية باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلغالق الحسابات 

على الرغم من عدم الحاجة لها نتيجة  ،لدى البنوز

 ان هاء الغاية منها.

  متن ختالل متطتتتتتتتابتقتتتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة البنكيتتتتتتتة الظتتتتتتتاهرة

بالمصادقات البنكية مع أرردة البن  حسب ميزان 
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المراجعة، تبين عدم تطابق أررتتدة بع  حستتابات 

 يكات برسم التحصيل.الش

 قيمة شتتتتتتتتيكات الضتتتتتتتتتمان  الشتتتتتتتترية بتستتتتتتتتتجيل لم تقم

   ها واالعتراف
ً
 ،ةكأمانات في حساباتها المالي محاس يا

سجالت داعمة لتسجيل هي  الشيكات  يما ال يوجد

 ولضبط حري ها.

 (اإليراداتالصناديق النقدية )صناديق 

  أو  ،عتتتتداد محتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر جرد دوريتتتتة ومفتتتتاجئتتتتةإيتم لم

إلغالق كافة  ،رتتتتتول محاضتتتتتر جرد ستتتتتنوية حستتتتتب األ 

 الصناديق النقدية الموجودة في كافة فروع الشرية.

 تطابق ررتتتتتتتيد النقد الظاهر في القوائم الماليةي لم، 

مع ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد النقتتد في ميزان المراجعتتة الظتتاهر بتتتاري  

 .دوالر 1113811 الفرق ، وقد بلم م0211 10 11

 الشتتتتتتتتتتتترية بتخصتتتتتتتتتتتتيص حستتتتتتتتتتتتابات بنكية لكل  لم تقم

يتتتتتداع األقستتتتتتتتتتتتتتتتتتاط النقتتتتتديتتتتتة إليتم تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل و  ،فرع

 الخارتتتتتتتة بالفرع، حيث تبين الخلط في التحصتتتتتتتيالت

مما  ،النقدية للفروع املختلفة في حستتتتاب بنكي واحد

حتتتتال دون توفر بيتتتتانتتتتات وستتتتتتتتتتتتتتجالت يمكن االعتمتتتتاد 

عتتلتتتيتتهتتتتتتتا إلجتتتراء التتمتتتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتات التتتالزمتتتتتتتة بتتتيتتن ستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل 

 رع وسجل االيداعات البنكية.ف لالتحصيالت لك

 الممنوحة )القروض( االئتمانيةالتسهي ت 

  قيام المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة باالستتتتتتتتتعالم عن المقترضتتتتتتتتين لدى

 .مال دون توقيعهم على تفوي  االستع ،سلطة النقد

 ة،غير كامل على طلبات التمويل الالزمة المصتتادقات 

حتيتتتتتتتث لتوحتظ من خالل فحص عينتتتتتتتة من ملفتتتتتتتات 

ى و لكفاللهم علأعدم وجود تواقيع لهم  ،المقترضين

 طلبات التمويل.

 الشتتتتتتتترية بختم شتتتتتتتتيكات الضتتتتتتتتمان وشتتتتتتتتيكات  لم تقم

التي تم الحصتتتتتتتتتتتتتول عليها من المقترضتتتتتتتتتتتتتين  ،الستتتتتتتتتتتتداد

بختتاتم يصتتتتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتد األول وختم  ،ويفاللهم

، مما يعرض الشتتتتتتتتتتتتتيكات لستتتتتتتتتتتتتوء ستتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتترية ريفا

 االستخدام.

 غير كتتاملتتة بع  ملفتتات القروض الممنوحتتة،  
ً
 خالفتتا

للتعليمتتات المعتمتتدة إلدارة ملفتتات القروض، حيتتث 

لوحظ فقتتتتتدان عتتتتتدد من المستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة 

 لبع  الملفات.

 ال  ،فيمتتا يتعلق بتتاألقستتتتتتتتتتتتتتاط املحصتتتتتتتتتتتتتتلتتة عبر املحتتايم

لى يشتتتتتتف بالمدفوع من تقوم الشتتتتتترية بالحصتتتتتتول ع

متتتتتتتانتتتتتتتات املحتتتتتتتايم من مجلس القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء أحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

ات اء المطابقالفلستتطي ي كل نهاية ستتنة، وذل  إلجر 

والتحقق من ايتمتتال جميع التتدفعتتات  ،الالزمتتة عليهتتا

المقبوضتتتتتتتتتتة من املحامي لصتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتترية وتوريدها 

 بشكل دوري.

  ال يوجد تأييدات حول  تتحة الدفعات الموردة عن

 ،ات الختتتتتارجيتتتتتةمن خالل االتفتتتتتاقيتتتتت ،طريق املحتتتتتامي

كونتتت  ال متتتانتتتات املحتتتايم، أوالتي ال تتتتدختتتل حستتتتتتتتتتتتتتتتاب 

جراءات رقابية متخية من قبل الشتتتتتتتتتتتتترية إية أ يوجد

 ععزز قيمة هي  المبالم.

 القروض المعدومة

  لم يقم مجلس اإلدارة في شرية ريف باعتماد معايير

ومكتوبة الختيار القروض المراد  وسياسات وا حة

 عدامها من بين القروض المتعثرة.إ

  ،من خالل فحص عينتتتتتة من ملفتتتتتات هتتتتتي  القروض

م عتتدد من القروض دون تبين قيتتام الشتتتتتتتتتتتتتتريتتة بتتدعتتدا

استتتتنفاذ جميع إجراءات التحصتتتيل القانونية عليها، 

 خ ،وكعضتتتتتتتتتتتتتها لم يتم رفع قضتتتتتتتتتتتتتايا عليها باملحايم
ً
الفا

 عدامإيمات ستتتتتلطة النقد الخارتتتتتة بستتتتتياستتتتتات لتعل

 القروض.

 عدامهاإنات المقدمة على القروض التي تم الضتتتتتتتتتتتتتتمتا 

، حيث تم قبول ضتتتتتتتتتتتمانات ضتتتتتتتتتتتعيفة وغير غير كافية

  ،ستتتتتتتتتتتتتتييتتلقتتابلتتة للت
ً
مثتتل  ،ورتتتتتتتتتتتتتتعوبتتة متتتابع هتتا قتتانونيتتا

شتتتتتتتتتتتتتتيكتتات ستتتتتتتتتتتتتتداد وضتتتتتتتتتتتتتتمتتان مستتتتتتتتتتتتتتحوبتتة على البنوز 

 اإلسرائيلية.

 من  قروض ألشتخا  تصتنيفهم االئتماني ضتتعيف، 

 أقبول يفاالت 
ً
 شتتتتتتتتتخا  تصتتتتتتتتتنيفهم االئتماني أيضتتتتتتتتتا

 ضعيف.

   على الرغم من تدني الضتتتتتتمانات المتوفرة على بع

ال إ ،القروض الممنوحتتة لحملتتة الهويتتة المقتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتة
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من  لعدد ن  تبين ستتتتتتتتما  الشتتتتتتتترية بتبادل الكفاالتأ

.إوالتي تم  ،القروض
ً
 عدامها الحقا

 الرد على التقرير

 استتتتتتتتتتتتتتتعدادها الشتتتتتتتتتتتتتترية ادارة وأبدت ايجتابيا، الرد كتان

قرير، بالت الواردة المالحظات حسب تصويسها على للعمل

 بالتنسيق مع سلطة النقد.

 اإلجراء على التقرير

إلى ستتتتتتتتتتتتتتلطتتة النقتتد، حيتتث أيتتدت على تم توجيتت  التقرير 

 بتنفيتي تورتتتتتتتتتتتتتتيتات التتديوان بتاعتبتتارهتتا
ً
 قيتامهتتا مستتتتتتتتتتتتتتتقبال

قراض، باإلضتتتتافة الجهة المشتتتترفة على عمل شتتتتركات اإل

 لمراسلة مجلس إدارة الشرية.

جمعيددددددة مرصددددددددددددددددد السددددددددددديددددددايددددددددددددددددات االجتمدددددداعيددددددة  .30

 واالقتصادية

 الستتتتتياستتتتتات االجتماعية واالقتصتتتتتادية جمعية المررتتتتتد

بدراستتتتتتتتتتتة وتحليل ونقد  مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة بحثية متخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة

 ،الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتادية في فلستتتتتتتتتتتتطين

لى متابعة الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات االجتماعية إوعستتتتتتتتتتتتتعى الجمعية 

واالقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة والتتدخالت التنموية ودراستتتتتتتتتتتتتت ها لتحقيق 

ة، وبلغت مصتتتتتتتروفات الجمعية خالل العدالة االجتماعي

ل، وبلغتتتتتتت قتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتي 1,111,651متتتتتتا قيمتتتتتتت   م0211عتتتتتتام 

 131113111ت التتجتتمتتعتتيتتتتتتتة لتتنتتفتتس التتعتتتتتتتام اجتتمتتتتتتتالتتي إيتترادا

 شيقل.

 أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة أعمتتال التتتدقيق

المالي على أعمال جمعية مررد السياسات االجتماعية 

واالقتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتتتة عتتن الستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة التتمتتنتت تتهتتيتتتتتتتة فتتي 

، وقتتتد خلص التتتديوان ألهم المالحظتتتات م0211 10 11

 التالية:

 الفصل في الص حيات

  الجمعيتتتة فصتتتتتتتتتتتتتتتتل المهتتتام وختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة المهتتتام  لم تراِع

حيتتتث تنفرد المستتتتتتتتتتتتتتؤولتتة المتتتاليتتة واإلداريتتتة  ،المتتاليتتتة

بتدعتداد ومراجعة وترحيل كافة المعامالت المالية في 

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلعتتداد الشتتتتتتتتتتتتتتيكتتات وتجهيزهتتا  ،الجمعيتتة

 لتوقيعها من املخولين بالتوقيع.

  حتتتتتتتيف دختتتتتتتال والتعتتتتتتتديتتتتتتتل والجميع رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتتات اإل

لمالية والقيود التعديلية للستتتتتتتتتتتنة لغاء للحركات اواإل

يتتة دار بيتتد المستتتتتتتتتتتتتتؤولتتة المتتاليتتة واإل  ،المتتاليتتة المن هيتتة

وجتتتتد نظتتتتام مصتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتات داختتتتل حيتتتتث ال ي ،منفردة

 و موافقات.أالبرنامج 

 فصتتتتتتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتالحيات في عملية تحضتتتتتتتتتتتتتتير  ال يوجد

)المستتؤولة المالية  ن شتخص واحدأحيث  ،الرواتب

 ،ب الشتتتتتتتتتتهريةواالدارية( تقوم بدعداد يشتتتتتتتتتوف الروات

وهي التي تقوم بكتل المعتالجات املحاستتتتتتتتتتتتتت ية التي تتم 

 على الرواتب.

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 عتتتتتتتام عتقتتتتتتتد أركع اجتمتتتتتتتاعتتتتتتتات ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة خالل  تتبتيتن

ن هي  االجتماعات لم تراِع االنتظام في أال إ، م2019

 للمتتتتادة ) ،عقتتتتدهتتتتا كتتتتل ثالثتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتهور 
ً
( من 11خالفتتتتا

 سا اي للجمعية.النظام األ 

  عنعغيتتتتب بع  أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل متتتتتتالي 

انوني االجتمتتتتتاعتتتتتات، وعتتتتتدم ايتمتتتتتال النصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب القتتتتتت

 .م0211عام لالجتماع الثالث والرابع ل

 وزارة اال تصاص

  ،ال تتبع الجمعيتتة ألي وزارة اختصتتتتتتتتتتتتتتا 
ً
 1للمتتادة  خالفتتا

بشتتتتتتتتتأن  ،م0221( لستتتتتتتتتنة 1من قرار مجلس الوزراء رقم )

ات ت الخيريتتة والهيئتتالالئحتتة التنفيتتييتتة لقتتانون الجمعيتتا

ممتتتتا يحول دون قيتتتتام  م،0222( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1األهليتتتة رقم )

عمتتتتال الجمعيتتتتة أشتتتتتتتتتتتتتتراف على الوزارة املختصتتتتتتتتتتتتتتتتة من اإل 

 ومتابع ها. 

 السيايات املحايبية

  لتم تتقتم التجتمتعتيتتتتتتتة بتتتتتتتاالعتتتراف بتمتبلم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف

م القوائالمدفوعة مقدما في الستتتتتتجالت املحاستتتتتت ية و 

حيتتتث تبين من واقع معززات  م،0211عتتتام المتتتاليتتتة ل

ام عتم دفع مبالم بدل مصاريف خالل  ن أالصترف ب

 .م0202تخص العام  م،0211

  لم تلتزم الجمعية بمبدأ القطع املحاستتتتتتتتتتتوي القاضتتتتتتتتتتتاي

 ،بتحميل كل ستتتتتنة مالية ما يخصتتتتتها من المصتتتتتاريف

حتتتتيتتتتتتتث لتتتتم يتتتتتتتتتم االعتتتتتتتتتراف بتتتتقتتتتيتتتتمتتتتتتتة بتتتتعتتتت  فتتتتواتتتتتيتتتتر 

التتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتات يتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتف مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتقتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتاريتتت  

لتظهر يررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتد متتتتتتدور  ،م للموردين0218 10 11

 م.0211 21 21لحساب الموردين بتاري  
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 ييايات الشراء

 الجمعيتتتة بستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء المتعلقتتتة  لم تلتزم

 ،بدجراء استتتتتتتتتتتدراج عروض أستتتتتتتتتتعار وطر  العطاءات

 
ً
متالي المعمول بت  في الجمعيتة، حيتتث للنظتام ال خالفتا

تبين اعتماد موردين لتقديم خدمات األبحاث بمبالم 

 ( دوالر بشكل مباشر.1222عالية )

 ( م. شتتتتتتتتتتتتراء الجمعية بشتتتتتتتتتتتتكل متكرر من شتتتتتتتتتتتترية)، 

 ( دوالر دون طر  عطاء.11،111بقيمة اجمالية )

 المااةمات

ال يتوفر لتدى الجمعيتة معتايير محددة في من  المكاف ت 

 حصتتتتتتتتتتتتتتول موظفينفيهتتتا وعلى ستتتتتتتتتتتتتت يتتتل المثتتتال تبين لموظ

مع  ،اثنين على مبلغين مختلفين يمكتتتافتتتأة على أعمتتتالهم

 العلم بأنهم حصلوا على نفس التقييم السنوي.

 الحسابات البنكية للمشاريع

هاية نال يتم اغالق بع  الحسابات البنكية للمشاريع في 

ألغراض إعادة استتتتتخدامها لمشتتتتاريع وذل  ، كل مشتتتتروع

جراءات فت  الحسابات في البنوز يما ال إخرى لتخطي أ

يتم التعديل على استتتتتتتتتتتتم الحستتتتتتتتتتتتتاب البنكي لدى البنوز، 

ابتتتتتتات بنكيتتتتتتة لبع  يمتتتتتتا لم تقم الجمعيتتتتتتة بفت  حستتتتتتتتتتتتتت

 .م0211عام المشاريع خالل 

 الرد على التقرير 

ة مقبولتتتتتتت جمعيتتتتتتتةالععتبر بع  المعززات التي قتتتتتتدم هتتتتتتتا 

 
ً
للمعززات المرفقتتتتة  وعليتتتت  تم ععتتتتديتتتتل المالحظتتتتات وفقتتتتا

 بالرد.

 اإلجراء على التقرير 

تم توجيتتتتتتت  التقرير لجمعيتتتتتتتة مررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 .االجتماعية واالقتصادية

 االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين .33

االتحاد العام للمعلمين مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير 

، وتم عشتتتكيل م1111الفلستتتطينية تم تأستتتيستتت  في العام 

على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات،  االتحاد بناءً 

و هتتتتتدف االتحتتتتتاد إلى تنميتتتتتة رو  التعتتتتتاون وععميق الو ي 

ر  وتوفير ف ،النقتتتاكي والوط ي بين رتتتتتتتتتتتتتتفوف المعلمين

، المعيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة والمهنيتتتتتة ظروفهموتحستتتتتتتتتتتتتتين  لهم العمتتتتتل

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى ععزيز المنهتتاج الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي والعمتتل على 

 تطوير .

 ليتتة واإلداريتتة أعمتتال التتتدقيقأجرى ديوان الرقتتابتتة المتتا

المالي على أعمال االتحاد العام للمعلمين الفلستتطينيين 

وقتتتتتتد خلص التتتتتتديوان ألهم  م،0218-0211 األعوامعن 

 المالحظات التالية:

 الحوكمة واإلجراءات الرقابية في االتحاد

  قصتتتتتتتتتتتتتتور االتحتاد وكتتافتة هيئتتاتت  المرجعيتتة عن تنفيتتي

اختصتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتاتهم في المتابعة واالشتتتتتتتتتتتراف على أعمال 

 عمال الفروع.أاالتحاد وتوجي  نشاطات  وخارة 

   غيتتتتاب دور املجلس المريزي لالتحتتتتاد وعتتتتدم قتتتتدرتتتتت

على القيام بدور  في الحويمة واإلشتتتتتراف على أعمال 

 األمانة العامة.

 ألمتتتتتتتانتتتتتتتة التعتتتتتتتامتتتتتتتة لتالتتتحتتتتتتتاد وجتود فتجتوة يتبتيتترة بتيتن ا

حيتتتتث ال يوجتتتتد آليتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتبط  ،والفروع التتتتابعتتتة لتتت 

وتتتتتتتتدقتيتق لتلتعتمتلتيتتتتتتتات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة التتتي تتتم في الفروع، 

 وخارة عمليات القب  وأوج  الصرف.

 األمانة العامة

 امتتة بعقتتد مؤتمرات الفروع خالل لم تقم األمتتانتتة العتت

 م0211-021عوام األ 
ً
 أ من النظام 00للمادة  ، خالفا

ي التي تنص على "ينعقد مؤتمر الفرع مرة ستتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتااأل 

 كل سنة على األقل".

  (01)تكونتت األمتتانتتة العتتامتة من  
ً
فقط خالل  عضتتتتتتتتتتتتتتوا

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م0211 21 11التتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتن 

 للمتادة م0211 28 01
ً
التي تنص على"  (01)، خالفتا

 عضو". (01)تتكون األمانة العامة لالتحاد من 

 بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل  لم تقم األمتتتتتانتتتتتة العتتتتتامتتتتتة بعقتتتتتد اجتمتتتتتاعهتتتتتا

 للمادة  ،أستتتتتتتتبو ي
ً
التي تنص على" تجتمع  (11)خالفا

ن حيث تبي ،األمانة العامة مرة كل أسبوع على األقل"

-0211عتتوام ماجتتتتتمتتتتتتتاع األمتتتتتتتانتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة ختتالل األ 

 اجتمتتتا (111)من أرتتتتتتتتتتتتتتتتل  اجتمتتتاع (02)، م0218
ً
 عتتتتا

 مفترض
ً
 .ا

 األمتتتانتتتة العتتتامتتتة بتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتدار أي قرارات تخص  لم تقم

ن م ،تحتتاد وفروعتت  املختلفتتةالصتتتتتتتتتتتتتترف المتتالي على اال

محروقات وبدل تنقل ومصتتتتتتتاريف ستتتتتتتفر ومصتتتتتتتاريف 
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الهتتتاتف املحمول ومهتتتتام العمتتتل أو أيتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتات 

 أخرى.

 التنظيم المالي في االتحاد

 يما ، د لدى االتحاد نظام محاستتتوي محوستتتبال يوج

 ،ال يوجد دورة ونماذج مستتتتتتتتتندية محكمة ووا تتتتتتتتحة

 سندات ررف يدوية. بدعداد يما لم يقم االتحاد

  لم يلتزم االتحتتتتاد بتقتتتتديم بيتتتتانتتتتاتتتتت  المتتتتاليتتتتة للتتتتتدقيق

حيتتث تبين أن أول تقرير  ،الختتاراي بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل ستتتتتتتتتتتتتتنوي 

 م،0218رتادر عن مدقق حسابات خاراي كان عام 

 م،0211 21 11يشتتتتتتتتتتمل الفترة المالية الممتدة من 

، وما قبل هيا التاري  ال يوجد م0218 21 12وحت  

 .   بيانات مالية مدققة

 االتحتتاد بتتدلزام فروعتت  بتتدعتتداد بيتتانتتات متتاليتتة  لم يقم

خارة  ها، يما أن القوائم المالية لالتحاد ال عشمل 

العمليتتتتتات المتتتتتاليتتتتتة للفروع، ولم يتبين وجود تقتتتتتارير 

ان لضم ،مالية دورية موجهة لالتحاد من قبل الفروع

 توجي  أنشطة الفروع والرقابة على عملياتها المالية.

  تافتتة معززات القب  والصتتتتتتتتتتتتتترف من قبتتتل إتم تالف كت

 للمتتتادة )
ً
النظتتتام ( من 11كتتتافتتتة فروع االتحتتتاد، خالفتتتا

 . م0211عام في الداخلي لالتحاد المقر 

  حة وعدالة القوائم المالية

  القوائم المتتاليتتتة المعتتدة حول أعمتتال االتحتتاد خالل

وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   م0211 21 11التتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة التتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتة )

نات المالية للفروع ( غير شاملة للبيام0218 21 12

وعدم اعتمادها على ستتتتتتتتتتتتجالت وبيانات مالية داعمة 

 .فروع تبين دقة و حة حصر المبالممن ال

 حتتتول  تتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة  التتتمتتتتتتتوفتتترةتتتتتتتتأيتتتيتتتتتتتدات التتت

االفتتتتتاحيتتتة للتتتيمم المتتتدينتتتة والتتتدائنتتتة والموجودات 

بستتتتتتتتتتت ب قيام االتحاد  ،غير كافية الخارتتتتتتتتتتتة باالتحاد

عتتتتام ة متتتدققتتتة ألول مرة خالل بتتتدعتتتداد بيتتتانتتتات متتتاليتتت

 .م0218

 عمليتتات الصتتتتتتتتتتتتتترف حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتة  الالزمتتة تتتأييتتداتال

 املحصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتة من الفروع اإليراداتوالقب  وايتمتتتتتال 

بستتتتتتتتتتتتتت تب عدم قيام فروع االتحاد بدعداد  ،كتافيتةغير 

قوائم متتتاليتتتة  يمتتتا ال يوجتتتد ،بيتتتانتتتات متتتاليتتتة ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتة

مدقق  لكافة الفروع، وعدم توفر معززات مستندية 

المصتتتتتتتتتتتتتتاريف و ختتارتتتتتتتتتتتتتتة )مصتتتتتتتتتتتتتتاريف الفروع، ععززهتتا 

 .المريزية من الصندوق القومي(

  لم يقم االتحتاد بتاالعتراف في قوائمت  المتاليتة بتاليمم

المدينة المترتبة على المعلمين المنتستتتتتتتتتتتبين لالتحاد 

هتتا والبتالم قيم  ،غير المستتتتتتتتتتتتتتددين اللتزامتتاتهم المتتاليتة

 .شيقل 1113112

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن قيمتتتتتة قرض فرع لم يقم االتحتتتتتاد بتتتتتاإلف

 يما لم يفصتتتتتتتتتتتتف ،في عستتتتتتتتتتتتجيالت  املحاستتتتتتتتتتتت يةاالتحاد 

االتحتتتتاد عن كتتتتافتتتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات المتعلقتتتتة بتتتتالقرض 

الميكور وررتتتتتتتتتتتتتيد  في نهاية المدة في القوائم المالية 

 محل التدقيق.

  غير المعترف  هتتا في القوائم المتتاليتتة  اإليراداتبلغتتت

نكية عن حواالت ب ةشيقل، وهي عبار  1103811مبلم 

 واردة من الفروع املختلفة ومن الصندوق القومي.

 الحسابات البنكية

 حساب البن  الفعلي لالتحاد مع  عدم تطابق ررتيد

رريد  في القوائم المالية، حيث بلم رريد الحساب 

 شتتتتتتتتتتتتتتيقل 123118المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنت  في القوائم المتاليتة 

في حين بلم ررتتتتتتتتيد حستتتتتتتتاب البن   ،)بن  فلستتتتتتتتطين(

يمتتتتتتا في  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل 003101  من واقع يشتتتتتتتتتتتتتتف البنتتتتتت

 م.0218 21 12

 القوائم المالية لالتحاد عن الحستتتتتتتتتتتابات  لم تفصتتتتتتتتتتتف

البنكيتتتتة التتتتتابعتتتتة لتتتت  الموجودة لتتتتدى البنتتتت  العركي، 

حيث يعد البن  العركي البن  المعتمد لدى منظمة 

 اليي يتم تحويل املخصصات ،التحرير الفلسطينية

النثريتتتة وكع  التبرعتتتات والمستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات الممنوحتتتة 

 .المعلمين من المنظمة لصالف اتحاد

 القوائم المالية لالتحاد عن الحستتتتتتتتتتتابات  لم تفصتتتتتتتتتتتف

 ،البنكيتتة التتتابعتتة لتت  الموجودة لتتدى بنتت  فلستتتتتتتتتتتتتتطين

 .الخارة بفروع االتحاد

  ال يتم عمتتتل عستتتتتتتتتتتتتتويتتتات بنكيتتتة نهتتتايتتتة كتتتل شتتتتتتتتتتتتتتهر تبين

الق من الشتتتتتتتتتتتتتتيكتتات غير المستتتتتتتتتتتتتتحوبتتة من البنتت  العو 

 وغيرها من الحركات العالقة على جميع الحسابات.

 قاعدة البيانات
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  ال يوجد لدى االتحاد قاعدة بيانات مفصلة وشاملة

 .لألعضاء المنتسبين وغير المنتسبين لالتحاد

  فادة إبلم عدد المعلمين المنتستتتتبين لالتحاد حستتتتب

منتستتتتتتتتتتتتتتتتب  113222من مين عتتتام االتحتتتاد متتتا يقتتتارب أ

فقط )مستتتتتتتتتدد وغير مستتتتتتتتتدد للعضتتتتتتتتتوية(، من أرتتتتتتتتتتل 

متتن اجتتمتتتتتتتالتتي التتمتتعتتلتتمتتيتتن  (%11)وبتتنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة  113211

 الفلسطينيين الحكوميين.

  بلغت نستتتتتتتتتبة المستتتتتتتتتددين من اجمالي المنتستتتتتتتتتبين ما

 .(%11)نس ت  

 الرد على التقرير 

 التمتبررات التي قتتتتتتتدمهتتتتتتتا االتحتتتتتتتاد مقبولتتتتتتتةمتعتظتم عتعتتتبتر 

 
ً
كونهتتتتتا لم ترفق معززات منتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة لتتتتتيلتتتتت ، وتم  ،جزئيتتتتتا

هتتتتتتا ثبتتتتتتاتإععتتتتتديتتتتتتل بع  المالحظتتتتتتات التي تم الرد عليهتتتتتتا و 

 بالمعززات.

 اإلجراء على التقرير 

تم توجيتت  التقرير لفختتامتتة رئيس التتدولتتة ورئيس منظمتتة 

التحتتتتتاد ، وإلى االتحرير الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة "محمود عبتتتتتا "

  .العام للمعلمين الفلسطينيين

 الجامعيين )جامعة البوليتكنك(جمعية رابطة  .31

 ستتتتتتتتتتتتتنة الخليل في جمعية رابطة الجامعيين تأستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت

 الحياةيجمعيتة خيرية تهدف إلى رفع مستتتتتتتتتتتتتتتوى م، 1111

 ،الثقتتتتتتتافيتتتتتتتة والعلميتتتتتتتة في محتتتتتتتافظتتتتتتتة الخليتتتتتتتل ختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

بشتتتتتكل عام، ومن إنجازاتها تأستتتتتيس معهد  فلستتتتتطين وفي

والتتتتتتتيي تتتتطتتتور  م،1118بتتتولتتتتتتتكتتتنتتتيتتتتتتت  فتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتيتتتن عتتتتتتتام 

، بلم إجمالي م1111عام  جامعة بوليتكن  فلستتتتتطين إلى

 1231113111م )0211لتتتتتتتتتعتتتتتتتتام يتتتتتتتترادات التتتتتتتتتجتتتتتتتتمتتتتتتتتتعتتتتتتتتتيتتتتتتتتة إ

 الفترة مبلمديتنتتتتتتتار(،وبتلم إجمتتتتتتتالي مصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتاتهتتتتتتتا لنفس 

 .دينار 1131113111

 على 
ً
 رقابيا

ً
أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصتتتتا

أعمال جمعية رابطة الجامعيين والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التابعة 

لهتا في محتتافظتة الخليتتل للستتتتتتتتتتتتتتنتة المتتاليتة المن هيتتة يمتا في 

، وقد خلص التقرير إلى أهم المالحظات م0218 10 11

 التالية:  

 لجمعيةالحوكمة وإدارة ا

  لم يتم إجراء انتختتتتابتتتتات جتتتتديتتتتدة لعضتتتتتتتتتتتتتتويتتتتة مجلس

إدارة جمعيتتتتتة رابطتتتتتة الجتتتتتامعيين ولم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل 

ام عء لجامعة بوليتكني  فلستتتتتتتطين مني مجلس أمنا

  م،1111
ً
ألحكتتتتتتام قتتتتتتانون الجمعيتتتتتتات ونظتتتتتتام  خالفتتتتتتا

( 1الجمعيتتة األستتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي وخالفتتا لقرار بقتتانون رقم )

 م بشأن التعليم العالي.0218لسنة 

  مجلس األمنتاء بتالتتدخل باألعمال التنفييية في يقوم

  ،الجتتامعتتة وبتتددارة الجتتامعتتة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر
ً
 خالفتتا

 للنظام الداخلي للجامعة.

  اعتمتتتتتتاد الجتتتتتتامعتتتتتتة وتطبيقهتتتتتتا لقوانين وأنظمتتتتتتتة غير

 
ً
 مصتتتتتتتتتتتتتتتادق عليهتتتا من قبتتتل وزارة التعليم العتتتالي خالفتتتا

( لستتنة 11)رقم ( من قانون 11( والمادة )10للمادة )

 أن التعليم العالي.بش م1118

  
ً
للنظتتام المتتالي  تنظم الجتتامعتتة أعمتتالهتتا المتتاليتتة وفقتتا

عيتتتة رابطتتتة الجتتتامعيين ونظتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتراء الختتتا  بجم

ولكن هتتتتي  األنظمتتتتة ال تلوي  م،0212عتتتتام الصتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

ن  غير مصتتتتتتتتتتادق أاحتياجات الجامعة باإلضتتتتتتتتتتافة إلى 

 
ً
( 10) للمادة عليها من قبل وزارة التعليم العالي خالفا

 م1118( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 11( من قتتتتانون رقم )11ة )والمتتتتاد

 بشأن التعليم العالي.

  التتتتتتتتابعتتتتتتتة  اإلداريتتتتتتتةال يتوجتتتتتتتد مترايز تكلفتتتتتتتة للمرايز

ممتتتا يصتتتتتتتتتتتتتتعتتتب معرفتتتة الوضتتتتتتتتتتتتتتع المتتتالي لهتتتا  ،للجتتامعتتتة

 
ً
 أ وتقييم  إيجابيا

ً
 في نهاية كل عام. و سلبيا

 البيانات المالية/السيايات املحايبية 

 الثبات على أسا  موحد بخصو  االعتراف  لم يتم

  ،والمصاريف اإليراداتب
ً
ة للسياسات املحاس ي وفقا

 م. 0218عام لمفصف عنها في القوائم المالية لا

 ات املحاس ية الخارة اإلفصا  عن السياس لم يتم

 يرادات المن .دباالعتراف ب

 في الكافية المهنية العنايةالجمعية  مدقق يبيل لم 

الرأي في حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الجمعيتتتة، حيتتتث أنتتت  قتتتام بتتتداء إ

دون إجراء الفحورتتتتتتتتات  الحستتتتتتتتابات بدبداء الرأي في

 المطلوبة والحصول على التأييدات الالزمة.

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/1953
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%83_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%83_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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  في القوائم المالية اإليراداتتم اإلفصتتا  عن ررتتيد 

-اإليتتتراداتم بتتتتتتتالتتتقتتتيتتتمتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتيتتتتتتتة )0218لتتتعتتتتتتتام 

 .(المصروفات

 الحسابات البنكية والتسويات

 جمعيتتتتتة بتتتتتدعتتتتتداد عستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتات بنكيتتتتتة دوريتتتتتة ال تقوم ال

لتحتتتتديتتتتد العوالق ومعتتتتالج هتتتتا، يمتتتتا ال تقوم بتتتتدعتتتتداد 

 .م0218 10مطابقات بنكية دورية باستنناء شهر 

  مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة البنكيتتة لستتتتتتتتتتتتتتلطتتة النقتتتد تبين المن واقع

وجود حسابات بنكية جامدة و ها أرردة غير مقيدة 

السجالت املحاس ية وغير مفصف عنها في القوائم في 

مما يؤثر على عدالة و حة القوائم المالية  ،المالية

 . م0218لعام 

   د، تبينمصتتتتتتتتتتتتتادقة البنكية لستتتتتتتتتتتتتتلطة النقالمن واقع 

ضتتتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات  ،حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب بنكي للنقتتتتابتتتتة وجود

، خر مستتتتتتتتقلآفي ظل وجود حستتتتتتتاب بنكي  ،الجامعة

القدرة على ضتبط النقد وإدارة  ضتعفيؤدي إلى  مما

 .عيةوتنظيم الحساب البنكية للجم

 والسلفة النثرية اإليراداتصندوق 

   ال يوجتد محاضتتتتتتتتتتتتتتر جرد رستتتتتتتتتتتتتتمية للصتتتتتتتتتتتتتتناديق بتاري

ولتتم يتتتتتتم عشتتتتتتتتتتتتتتتكتتيتتتتتتتل لتتتجتتنتتتتتتتة لتتتجتتترد  م،0218 10 11

 الصناديق حسب األرول في نهاية كل عام.

  ،ضتتتتتتتتتتتتتتعف اإلجراءات الرقتابيتة على إدارة الصتتتتتتتتتتتتتتناديق

حيث ال يوجد فصتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتالحيات بين مهام أمين 

ومهام عغطية النفقات  ،(اإليراداتالصندوق )قب  

( من النظتتتتتتتام المتتتتتتتالي 11ختالفتتتتتتتا لتلمتتتتتتتادة ) التنتثتريتتتتتتتة، 

 ". المعتمد لدى جمعية رابطة الجامعيين

 اإليراداتتم الصتتتتتترف بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر من رتتتتتتندوق ي 

العتتتتام، حيتتتتث بلغتتتتت قيمتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتترف من رتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق 

 شيقل. 8113111العام  اإليرادات

 حساب اللمم المدينة

ة مدينة ضتمن الستجالت املحاستت ية حستاب ذم ال يوجد

لكل من الحستتتتتتتتتتتابات التالية:  لبرنامج بيستتتتتتتتتتتان املحاستتتتتتتتتتتوي

ذمم متتدينتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم و ذمم موظفين، و شتتتتتتتتتتتتتتيكتتات راجعتتة، 

ذمتتتتتم و ذمتتتتم دائتتتتنتتتتتتتة التتتتمتتتتورديتتتتن، و دراستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة التتتتطتتتتالب، 

وجد يما ال ي ،مريز تكلفة للمرايز اإليراديةو المشتتتاريع، 

ما م ،يشتتوفات جان ية داعمة تو تتف تفارتتيل الحستتاب

 .م0218عام ل اإليراداتودقة حساب  يؤثر على  حة

 اإليرادات

  يرادات اضتتتتتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتتتتتوابط الرقابية على حستتتتتتتتتتتتتتاب

نتيجة  ،الجامعة من الرستتتتتوم الدراستتتتتية )األقستتتتتاط(

عدم الربط اإللكتروني بين برنامج بيستتتتان املحاستتتتتوي 

ال دخباإلضتتتتتافة إلى أن نستتتتتبة اإل  ،وبرنامج األقستتتتتاط

اليتتدوي على برنتتامج األقستتتتتتتتتتتتتتاط عتتاليتتة، ممتتا يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

مختتتتتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل في إمكتتتتتتانيتتتتتة التعتتتتتتديتتتتتتل على 

البيتتانتتات المتتاليتتة للطالب وعتتدم ايتشتتتتتتتتتتتتتتتاف األخطتتاء 

 فور حدوثها. 

  الضتتتتتتتتتتتتتتوابط الرقتتتابيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بعمليتتتات التبرعتتتات

حيث أن  ال يوجد نموذج  ،غير كافية لصتتتتالف الطلبة

ة محددة داخل الجامعة وال يوجد جه ،معتمد ليل 

لقب  تل  التبرعات، مما يشتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية في 

تنفيي  يما ال يوجد ما يضتتتتتتتتتتتمنإمكانية وجود أخطاء 

 حسب األرول. التبرعات للطالب

  يتم توثيق إعفتتاءات أبنتتتاء العتتاملين ومن  المتفوقين

حيتتتث يتم  ،بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل يتتتدوي على يشتتتتتتتتتتتتتتوفتتتات معتمتتتدة

  ت زيلهتتا من أقستتتتتتتتتتتتتتاط الطالب وال تنعكس
ً
 محتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتا

 
ً
على الستتتتتتتتجالت املحاستتتتتتتت ية(، مما يحول دون  )دفتريا

 توفر بيانات مالية شاملة.

 رقتتتابتتتة من قبتتتل الجتتتامعتتتة على الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات  ال يوجتتتد

ريز فحص الحجر الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بم اإليراداتالبنكيتتة و 

رادات المريز ال عستتتتتجل ضتتتتتمن إيوالرخام، حيث أن 

ايرادات الجتتتامعتتتة وليس للجتتتامعتتتة رقتتتابتتتة عليهتتتا، على 

رغم من تحمتتتتتتتل الجتتتتتتتامعتتتتتتتة لكتتتتتتتافتتتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف ال

ا  ميو القرطاستتتتتتتتتتتتتية، و التشتتتتتتتتتتتتتغيلية للمريز )الرواتب، 

ضتتتتتتتتتتيافة( مما قد يؤدي إلى استتتتتتتتتتتغالل تل  و ويهرباء، 

المبالم وتحميل الجامعة أعباء مالية إضتتتتتتتتتتتتافية دون 

 مقابل.

 ةيراديدات المشاريع والمراكز اإل إيرا

 :متتعتتززات لتتعتتمتتلتتيتتتتتتتات  ال يتتوجتتتتتتتد مشتتتتتتتتتتتتتتروع الشتتتتتتتتتتتتتترطتتتتتتتة

الصتتتتتتتتتتتتتترف، يمتتتتا بلغتتتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة االقتطتتتتاع من منحتتتتة 

مما يشتتتتتتتتتك  في  ،(%10)المشتتتتتتتتتروع لصتتتتتتتتتالف الجامعة 
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بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى مختتالفتتة  ،تحقيق أهتتداف المشتتتتتتتتتتتتتتروع

حيتتتتث لم  ،الجتتتتامعتتتتة لالتفتتتتاقيتتتتة المبرمتتتتة مع الممول 

 يورو. 013122في تمويل المشروع بمبلم  عساهم

 :من خالل التدقيق على  مشروع مول بانوراما  األردن

 :ما يلينتائج أعمال المشروع تبين 

امت حيث ق ،تم تنفيي المشتتتتروع بتكلفة عالية -

إدارة الجمعيتتتتتة بتمويتتتتتل المشتتتتتتتتتتتتتتروع عن طريق 

األمر التتتتتيي أدى إلى تكبتتتتتد الجتتتتتامعتتتتتتة  ،البنوز

مبالم يبيرة على شتتتتتتتتتتتتتكل فوائد ورستتتتتتتتتتتتتوم وغيرها 

 من المعامالت البنكية األخرى. 

( ستتتتتتتتتتتنوات بدفع 8معة وخالل )تبين التزام الجا -

ي لتتلتتتقتتترض وبتتتواقتتتع قتتيتتتمتتتتتتتة التتتقستتتتتتتتتتتتتتتط الشتتتتتتتتتتتتتتتهتتتر 

( 13211ل تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل )، مقتتتتتابتتتت( دينتتتتتار123222)

يراد )تتتأجير محتتل( في نهتتايتتتة ادينتتار فقط، بتتدل 

 .م0218عام 

   يرادات المرايز )متتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة التتتيكور الثتتتتانويتتتتة إبع

ال عغطي مصتتتتتتتتتتتتتتتتاريفهتتتا أو حت  رواتتتتب  ،ومريز التميز(

األمر التتتتيي يتطلتتتتب من الجتتتتامعتتتتة عغطيتتتتة  ،موظفيهتتتتا

ممتتتتا يزيتتتتد العتتتتبء المتتتتالي على  ،العجز لهتتتتي  المرايز

ويستتتتتتتتتتتتتتتتاهم في زيتتتادة العجز المتتتالي ، ميزانيتتتة الجتتتامعتتتة

 الكلي.

 المصاري 

 إجراءات رقتتابيتتة )مصتتتتتتتتتتتتتتادقتتات واعتمتتادات(  ال يوجتتد

محددة على برنامج الموارد ال شرية الخارة بعملية 

يؤدي إلى وجود أخطاء في احتستتاب الرواتب، مما قد 

التسجيالت املحاس ية ومخالفات لألنظمة المعمول 

  ها.

  دارة التجمعيتتتتتتتة بتتتتتتتدخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع مستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتتتات إلتم تتقتم

الموظفين )رتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق التوفير وبتتتتدل اجتتتتازات وبتتتتدل 

العمتتتل االضتتتتتتتتتتتتتتتافي وبتتتدل راتتتتب فرق رتتتتتتتتتتتتتترف التتتدينتتتار( 

م، 0218عام نهوا خدماتهم خالل أللموظفين التيين 

 الدخل.  لمتطلبات قانون ضريبة

  عدم  حة احتساب مبلم ضريبة الدخل المقتطعة

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل 0113188عتلتى رواتتتتتتتتب التموظفين بمبلم )

 
ً
لقرار بقانون رقم  مستتتتتتحقة لضتتتتتريبة الدخل، خالفا

 .م بشأن احتساب ضريبة الدخل0211( لسنة 8)

  قيتام الجمعيتة بتنفيي بع  عمليات الصتتتتتتتتتتتتتترف دون

د اعإرفتاق فواتير ضتتتتتتتتتتتتتتري ية أرتتتتتتتتتتتتتتولية ودون اتباع قو 

و طر  أالشراء المتعارف عليها من استدراج عروض 

 حتتول ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة 
ً
عتتطتتتتتتتاءات، متتمتتتتتتتا ال يتتعتتطتتي تتتتتتتتأيتتيتتتتتتتدا

 اإلجراءات.

 االمتثال لألنظمة المعتمدة

 دارة الجمعية باحتستتتتتتتاب مصتتتتتتتروف مكافأة إ لم تلتزم

وفقتتتتتا للكتتتتتادر الموحتتتتتد للجتتتتتامعتتتتتات  ،نهتتتتتايتتتتتة الختتتتتدمتتتتتة

التمتعتتمتتتتتتتد على وجتتتتتتت  الخصتتتتتتتتتتتتتتو   ،التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتيتنتيتتتتتتتة

واعتتتتتتتمتتتتتتتادهتتتتتتتا بتتتتتتتدال عتتتن ذلتتتتتتت  عتتتلتتتى قتتتتتتتانتتتون التتتعتتتمتتتتتتتل 

 الفلسطي ي.

  مختتتتتالفتتتتتة نظتتتتتام الهيئتتتتتة التتتتتتدريستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة المعتتتتتدل عتتتتتام

من خالل زيتتتتادة العمتتتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافي والعمتتتتل  م،0211

عن المعتمتتتتد من  (%01)الجز ي بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة تزيتتتتد عن 

تاديمي ممتتا يحمتتل الجتتامعتتة أعبتتاًء متتاليتتة  ،الحمتتل األكت

 .اضافية

  مختتتتالفتتتتة جتتتتامعتتتتة بوليتكنيتتتت  فلستتتتتتتتتتتتتتطين لتعليمتتتتتات

الكتتتتادر الموحتتتتتد فيمتتتتتا يخص استتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتاق العالوات 

وعدم استتتتتتتتتتتتتتحقاقها هخرين ومن   ،لبع  الموظفين

لبع  موظفي الجمعيتتتتتتتة، في ظتتتتتتل أن  ةعالوة زوجتتتتتت

 الزوجة ععمل.

  مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتتة الجمعيتتتتتتتة في مصتتتتتتتتتتتتتتروف التقتتتتتتتاعتتتتتتتد عن

 من )%1الموظف بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتة )
ً
( من اجمتتتالي %1( بتتتدال

ب المستتتتتتتتحق، ومستتتتتتتاهمة الموظف بنستتتتتتت ت  في الرات

 %12التقتتتاعتتتتد )
ً
  ،( من الراتتتتتب%1من ) ( بتتتتدال

ً
 خالفتتتتا

( من قرار مجلس الوزراء رقم 1ألحكتتتام المتتتادة رقم )

م بالالئحة التنفييية بشتتتتتتتأن تنظيم 0212( لعام 11)

انتفاع موظفي الهيئات املحلية والمؤستسات العامة 

 المدني وموظفي مؤستتتتتتتستتتتتتتات العمل األهلي واملجتمع

من قتتتانون التقتتتاعتتتد، وقتتتد ترتتتتب عليتتت  اقتطتتتاع مبلم 

دينتتار من رواتتتب الموظفين بغير وجتت  حق  1213111

 لصالف هيئة التقاعد العام.

 لموجودات الثابتةا
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  ال يوجد ستتتتتتتتجل لألرتتتتتتتتول الثابتة يبين حرية األرتتتتتتتتل

عادات ستبوالتغير في األرردة ويو ف اإلضافات واال 

 من األرول خالل العام.

 إلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتن قتيمتتتتتتتة الموجودات الثتتتتتتتابتتتتتتتتة في تتم ا

م 0218عام المتاليتة دون عمتل جرد في نهتاية  القوائم

 حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول وعليتت  ال يوجتد تتأييتد
ً
 كتافيتا

ً
على  ا

 تتتتتتتتتتتتحة األررتتتتتتتتتتتتدة المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في القوائم المالية 

 م.0218للعام 

 غير ضتتتتتتتتتتتتتتوابط رقتتتتتابيتتتتتة على حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الموجوداتال 

  ،كافية
ً
  مما ال يعطي تأييدا

ً
ي حول ررتتتتتتيد رتتتتتتاف كافيا

الموجودات الثابتة واالستتت هالكات في القوائم المالية 

 .المدققة للجمعية

  ال توجد ستتتتجالت عهدة لموظفي الجمعية والجامعة

عستتتتتتتتتتتتتتتاعتتد على ضتتتتتتتتتتتتتتبط ومتتتابعتتة الموجودات الثتتابتتتتة 

 واللوازم.

 الشؤون اإلدارية/دوام الموظفين

ضتتتتتتتتتتتتتتبط دوام الموظفين العتتتتتتاملين في الجتتتتتتامعتتتتتتة  لم يتم

 ئة التدريسية)الهي
ً
( من 01للمادة ) ( بشكل سليم، خالفا

، حيتتتتث أن م0211نظتتتتام الهيئتتتتة التتتتتدريستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة المعتتتتدل 

 ث تون دوامهم علىمعظم أعضتتتتتتاء الهيئة التدريستتتتتتية ال ي

 و ضمن يشوفات يدوية.ألكترونية ساعة الدوام اإل

 الرد على التقرير 

  الجمعية رد يعتبر
ً
، ردا

ً
ويب بتصالجمعية  وأقرت ايجابيا

قتتتتريتتتتر، والتتتتمتتتتعتتتتززات بتتتتتتتالتتتتتتتتتالتتتتمتتتتالحتتتتظتتتتتتتات التتتتواردة جتتتتمتتتتيتتتتع 

رفق هتتتتتتتا مع الرد تتتتتتتتأيتتتتتتتد على مالحظتتتتتتتات والتمبررات التي أ

 الديوان.

 اإلجراء على التقرير 

 يينالجامع رابطة ملجلس إدارة جمعية التقرير توجي  تم

 .(البوليتكن  جامعة)

 / صندوق التااةلنقابة أاباء األينان .31

الجما ي نقابة أطباء االستتتنان تأستتتس رتتتندوق التكافل 

بموجتتتب نظتتتام داخلي مقر من الهيئتتتة  م،1111في العتتتام 

العامة لنقابة أطباء األستتنان الفلستتطينيين، وللصتتندوق 

مجلس إدارة مستتتتتقل وشتتتتخصتتتتيت  االعتبارية المستتتتتقلة 

 و 
ً
 عن النقابة، وقد تم التدقيق على رتتتتتتتتندوق إماليا

ً
داريا

 منظم لتت  وعالقتتت طتتار القتتانوني الالتكتتافتتل من حيتتث اإل 

 بالنقابة، وقد سجلت المالحظات التالية: 

 اار القانوني واألنظمة الواج  اعتمادها في النقابة اإل 

  اإلطار القانوني المنظم ألعمال نقابة أطباء االسنان 

قتتتتتتتانتتون فتتلستتتتتتتتتتتتتتطتتيتت تتي يتتنتتظتتم  ال يتتوجتتتتتتتد) غتتيتتر وا تتتتتتتتتتتتتتف

عمالها على قوانين أأعمتالهتا(، واعتمتادهتا في عستتتتتتتتتتتتتتيير 

)مشتتتتروع القانون، القانون األردني لستتتتنة غير ستتتتارية 

 (.م1110

   اعتماد النقابة في عسيير أعمالها على أنظمة داخلية

 م، 0228غير مقرة من وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة 
ً
للمتتادة  خالفتتا

ستتتتتتتتتتتتتتنتتان رقم ( من قتتانون نقتتابتتة أطبتتاء األ 1بنتتد )( 11)

، وأنتتظتتمتتتتتتتة أختترى عتتعتتتتتمتتتتتتتد فتتي م1111( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 11)

 .م0211سنادها على قوانين غير سارية إ

نشاء صندوق التااةل االجتماعي وجعل االنتساب له إ

 
ط
 إجباريا

 ن نظام رتتتتندوق التكافل االجتما ي المعمول ب  في إ

ية القانون ئ نشتتتتتتتتتتتاإالضتتتتتتتتتتتفة الغربية يفتقر لمقومات 

نتيجتتتتتتة اختالف الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل  ،)المرجعيتتتتتتة القتتتتتتانونيتتتتتتة(

فعليا   القانوني والتنظيمي لصندوق التكافل المنشا

من قبتتل نقتتابتتة أطبتتاء األستتتتتتتتتتتتتتنتتان الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتة، عن 

الشتتتتتتتتتتتتتتكتل القانوني والتنظيمي للصتتتتتتتتتتتتتتندوق التقاعدي 

( من 1( بنتتتتتد )1المنصتتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتتت  في المتتتتتتادة رقم )

 م،1111( لسنة 11قانون نقابة أطباء األسنان رقم )

 وهو القانون المرجعي لتسيير عمل النقابة.   

 ري في نظرا لعتتتتدم وجود نص قتتتتانوني وا تتتتتتتتتتتتتتف وستتتتتتتتتتتتتتتتتا

األراضتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتطينية ينص رتتتتتتتتتتراحة على إجبارية 

االنتستتتتتتتتاب لصتتتتتتتتندوق التكافل االجتما ي، فدن جعل 

 إاالنتساب إلى الصندوق 
ً
 وربط عدم االنتساب لزاميا

للصتتتتتتتتتتتتتتنتدوق وعستتتتتتتتتتتتتتديتد مستتتتتتتتتتتتتتتحقتات  بتبعات قانونية 

جراء غير ستتليم إيعد  ،وإجرائية ضتتد طبيب األستتنان

 من الناحية القانونية والتنظيمية.

ر ط ايدددددددددددتيفددددداء عضدددددددددددويدددددة النقدددددابدددددة ومزاولدددددة المهندددددة 

والتصدددددددددددويدددت بددداالنت دددابدددات وتر يص عيدددادات ومراكز 

اد  األيدددددددددددندان بددةع مسدددددددددددتحقدات صدددددددددددنددوق التاداةدل 

 االجتماعي
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  تم ربط تجديد عضوية الطبيب بدفع  للمستحقات

المترتبة علي  لصتتتتتتتتتتتتتالف الصتتتتتتتتتتتتتندوق، مما أدى الزدياد 

ل لتصتتتتتتتتغير المزاولين  طردي ستتتتتتتتنوي بنستتتتتتتتبة األطباء

( من أطباء %11لما نستتتتتتتتت ت  ) م0211عام حت  نهاية 

 سنان المسجلين.األ 

  نتيجة ربط تجديد العضتتتتتتتتوية بستتتتتتتتداد المستتتتتتتتتحقات

المترتبة لصتتتتتتالف الصتتتتتتندوق، أدى ذل  لحرمان عدد 

يبير من أطباء االستتتتنان من الحصتتتتول على حقوقهم 

بالمشتتتتتتتتتتتتتتارية باالنتخابات والتصتتتتتتتتتتتتتتويت على القرارات 

 الخارة بالنقابة.اإلدارية والمالية 

 نظام صندوق التااةل االجتماعي 

  عتتتدم اعتمتتتاد النظتتتتام التتتداخلي لصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق التكتتتافتتتتل

  ،وععديالت  من وزارة الصتتتتتتتتحة
ً
( من 11للمادة ) خالفا

 . م1111( لسنة 11قانون نقابة أطباء األسنان رقم )

  
ً
ُجعل االنتساب لصندوق التكافل االجتما ي إجباريا

 ت لع، التي جاألستتتتتتتتتتتتتتنتان األردنيينخالفتا لنقتابتة أطبتاء 

، يما لم تحصتتتتتتتتتتل النقابة على 
ً
 وليس إجباريا

ً
اختياريا

 و حت  موافقةأمصادقة مجلس الوزراء الفلسطي ي 

 وزارة الصحة بالخصو .

   وجود العتتتتتتتديتتتتتتتد من المالحظتتتتتتتات والتحفظتتتتتتتات على

نظام الصتتتتتتتتتتتتتندوق وآلية رتتتتتتتتتتتتترف المستتتتتتتتتتتتتتحقات في ، 

، طبيبوتباين حجم المستتتتتتتتتحقات المصتتتتتتتتروفة لكل 

نتيجة اختالف حجم المبالم املجموعة عن كل حالة 

متتتتتتا يؤيتتتتتتد تحويتتتتتتل األموال  ال يوجتتتتتتدوفتتتتتتاة أو  جز، 

المستتتتتتتحقة واملحصتتتتتتلة لكل حالة عند الدفع الالحق 

 لها )بعد أشهر أو سنوات( للمستفيد النها ي.

 ( الباب الثالث 8تفسير وا ف للمادة رقم ) ال يوجد 

لداخلي للصتتتتتندوق آلية عمل الصتتتتندوق من النظام ا

، متتن حتتيتتتتتتتث قتتيتتتتتتتام طتتبتتيتتتتتتتب م0218التتمتتعتتتتتتتدل لتتعتتتتتتتام 

إذا  ،ستتنان بتستتوية وضتتع  )االشتتتراز بالصتتندوق(األ 

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة لستتتتتتتتتتتتتتداد كتتامتتل المبلم  ،دفع غرامتتةعليتت  

 122المستتتتتتحق علي  حت  يصتتتتتب  ررتتتتتيد  التكافلي )

 
ً
دينار(، وييفية التصتتتتتتتتتتتترف بالمبالم املحصتتتتتتتتتتتتتلة الحقا

 عن حاالت وفاة و جز سابقة.

  تتتنتتظتتيتتم ستتتتتتتتتتتتتتلتتيتتم لستتتتتتتتتتتتتتجتتالت التمشتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتيتتن  يتوجتتتتتتتدال

يق توث يمتتا ال يوجتتدوالمستتتتتتتتتتتتتتتحقتتات المترتبتتة عليهم، 

 ،ستتتتتتتتتتتتتتليم لكيفيتتة احتستتتتتتتتتتتتتتتاب مستتتتتتتتتتتتتتتحقتتات كتتل حتتالتتتة

وخارتتتتتتتتة )حصتتتتتتتتر عدد األعضتتتتتتتتاء المتكافلين( وتباين 

نستتتتتتتتتتبة الخصتتتتتتتتتتم )المصتتتتتتتتتتروفات اإلدارية للصتتتتتتتتتتندوق 

(1%)  
ً
 للنظام( من حالة إلى أخرى. وفقا

  على النظام خالل فترات تبين وجود ععديل مستتتتتتتتتتتمر

قليلة، مما يشتتتتتتتتتتتتتير إلى عدم دقة وموضتتتتتتتتتتتتتوعية أحكام 

 هيا النظام.

 اإلدارة المالية واإلدارية لصندوق التااةل االجتماعي

 ( 01لم يلتزم الصتتتندوق بالمادة)،  من نظام رتتتتندوق

شتتتتتتتأن ب، التكافل الجما ي ألطباء األستتتتتتتنان وععديالت 

 
ً
 مرة واحتتد وجوب انعقتتاد اجتمتتاعتتا

ً
ة كتتل شتتتتتتتتتتتتتتهر دوريتتا

( 8،1،1حيتتتث كتتتانتتت عتتدد االجتمتتاعتتتات )، على األقتتتل

 . م0211 ،0211 ،0211األعوام  على التوالي خالل

  لم يقم مجلس إدارة الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار الئحتتتتة

تتتنتتفتتيتتتتتتتييتتتتتتتة متتنتتظتتمتتتتتتتة لتتلشتتتتتتتتتتتتتتؤون التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة 

 للصندوق.

 مع ستتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتترف  لم يتم إرفاق معززات رتتتتتتتتترف

 م0211، 0211، 0211عتتتتتتتتتوام املتتتتتتتتتحتتتتتتتتتررة ختتتتتتتتتالل األ 

 وفق التالي: ،للمصاريف اإلدارية والعمومية

ية معززات رتتتتتتتتتتتتتترف خالل العام ألم يتم إرفتاق  -

دينتتتتتار(  03122ولمصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف بقيمتتتتة ) م،0211

 شيقل(.  123112و)

ية معززات رتتتتتتتتتتتتتترف خالل العام ألم يتم إرفتاق  -

دينتتتتتار(، يمتتتتتا تم  13111لمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف ) م0211

فقط من  (%1)إرفتتتاق معززات عغطي نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة 

( لنفس شتتتتتتتتتتيقل 113111المصتتتتتتتتتتاريف )مجموع 

 العام.

فتتقتتط متتن  (%02)تتتم إرفتتتتتتتاق متتعتتززات عتتغتتطتتي  -

 113111ومجموعهتتتا ) م0211عتتتام  مصتتتتتتتتتتتتتتتاريف

 شيقل(.

 إرفاق معززات مستتتتتتتتتتتندية كافية مع ستتتتتتتتتتندات  لم يتم

الصتتتتتتتتتتتتتترف الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتتحقتتات التكتتافتتل لألطبتتاء 
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التمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدين من الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق في حتتتتتتتاالت العجز 

شتتتتتتتتتتتتتتهتتتادة وفتتتاة، و رث، إ، مثتتتل )حجتتتة حصتتتتتتتتتتتتتتر ةوالوفتتتا

قرار اللجنتتة الطبيتتة العليتتا تحتتديتتد نستتتتتتتتتتتتتتبتتة العجز، و 

ستتتنان(، مما ال ععهد عدلي بعد ممارستتتة مهنة طب األ 

 بصحة ودقة احتساب عملية الصرف.
ً
 يعطي تأييدا

 

 الرد على التقرير 

تم مناقشتتتتتتتتتتتة التقرير مع المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتار القانوني للنقابة، 

ن التتتتديواوتبين عتتتتدم توجتتتت  النقتتتتابتتتتة لتنفيتتتتي تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتات 

 الواردة في التقرير.

 اإلجراء على التقرير 

تم توجيتتتتتتت  التقرير النهتتتتتتتا ي إلى وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة، وهيئتتتتتتتة 

متكتتتتتتتافتحتتتتتتتة التفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد، ومتجتلس الوزراء،  هتتتتتتتدف اتختتتتتتتاذ 

اإلجراءات الالزمة لتصتتتتويب الوضتتتتع القانوني والتنظيمي 

للنقابة، باإلضافة إلى اإلسراع في اعتماد مشروع القانون 

 .المقدم بالخصو 

  



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدداد
ط
: اإلدارة يددا

العددامددة للرقددابددة 

عددددددلددددددى الددددددبددددددندددددديددددددة 

 التحتية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول أعمال مؤسسة الضمان االجتما ي. تقرير 

  حول أعمتتتتتتال الصتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق الفلستتتتتتتتتتتتطي ي تقرير

 .والحماية االجتماعية للعمال للتشغيل

  ة السنهيئة يهرباء يعبد عن  حول أعمالتقرير

 م.0211 المالية المن هية

  عتتتتتتدادات متتريتتبتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتفتتريتتتتتتات تتتقتتريتتر حتتول

الختارتتتتتتتتتتتتة، وبتدل الفتتاقتد والتتالف من اللوحتتات 

المعدنية، وترخيص شتتتتتتتتتتتركات النقل الستتتتتتتتتتتياحي 

 ت.وزارة النقل والموارال 

  امتثتتتتتتال الشتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتطينيتتتتتتة تقرير حول

 .)الوطنية( لنقل الكهرباء للقوانين واألنظمة

 نتقرير حول أعمتتتتتال ستتتتتتتتتتتتلطتتتتتة جودة البيئتتتتتة ع 

 م.0211السنة المالية المن هية 

  ومجلس تنظيم دور ستتتتتتتتتتتتلطتتة الميتتا  تقرير حول

 مصتتتادرو نظام التعرفة  قطاع الميا  بخصتتتو 

 .الميا 
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 اإلدارة العامة للرقابية على البنية التحتية

إن لعمليتات الرقتابتة التي يقوم  هتا ديوان الرقتابتة المالية 

 القطتتاع العتتامواإلداريتتة على الهيئتتات الحكوميتتة وهيئتتات 

تأثير إيجاكي يتمثل في بث الثقة في املجتمع، لكونها توج  

عتتقتتول التتمستتتتتتتتتتتتتتؤولتتيتتن عتتن التتمتتوارد التتعتتتتتتتامتتتتتتتة إلتتى يتتيتتفتتيتتتتتتتة 

استتتتتتغالل تل  الموارد. ومن شتتتتتأن هي  التوعية أن ععزز 

ا لة، وهو ممن القيم المرغوبة وتؤيد على آليات المساء

 القرارات بكفاءة أيبر.  يؤدي بدور  إلى اتخاذ

ن نتائج التدقيق والتوريات التي أظهرها تقرير دعلي  فو 

من خالل تتتتتدقيق عتتتتدد من  م0202عتتتام خالل التتتديوان 

المؤستتتتتستتتتتات والهيئات التي تصتتتتتنف ضتتتتتمن قطاع البنية 

 نالتحتيتتتة قتتتد عستتتتتتتتتتتتتتهم في إحتتتداث فتتتارق في حيتتتاة المواط

، حيتتتث تريز اهتمتتتام الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي في حتتتال تم األختتتي  هتتتا

بقتتتتتتة على تقتتتتتتديم ختتتتتتدمتتتتتتة التتتتتتديوان خالل الفترة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

التتتتدقيق لقطتتتاع الكهربتتتاء وتقتتتديم التورتتتتتتتتتتتتتتيتتتات الالزمتتتة 

 والتي ريزت على تطوير هيا القطاع بالترييز على ما يلي:

  حصتتتتتتتتتتتتتتر شتتتتتتتتتتتتتتراء الكهربتتتاء بتتتالشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة الوطنيتتتة لنقتتتتل

الكهربتتاء وعشتتتتتتتتتتتتتتغيتتل محطتتات التوليتتد المتوقفتتة منتتي 

أستتتتتتتتعار الخدمة جودة و ستتتتتتتتنوات وانعكا  ذل  على 

 للمواطن.المقدمة 

  اع قطعلى ضتتتتترورة حويمة  ريز الديوان في تورتتتتيات

التكتهتتربتتتتتتتاء بتمتراجتتعتتتتتتتة وعتعتتتتتتتديتتتتتتتل األنتتظتمتتتتتتتة والتقتتوانتيتتن 

 الخارة بمشاريع الطاقة.

  العالقتة بين مكونات قطاع الكهرباء المتمثلة تنظيم

الكهربتتتتاء وشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة نقتتتتل الكهربتتتتاء توزيع في شتتتتتتتتتتتتتتركتتتتات 

أهميتتتتة مجلس تنظيم الكهربتتتاء و وستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة الطتتتاقتتتة و 

بينها لضتتتتتتمان تحستتتتتتين جودة الخدمة  التنستتتتتتيق فيما

 المقدمة للمس هل  بأفضل األسعار.

  تريزت التورتتتتتتتتتيات أيضتتتتتتتتتا بشتتتتتتتتتكل خا  على تنظيم

تاتآليتتات إدارة أموال  توزيع الكهربتتاء بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل  شتتتتتتتتتتتتتتركت

القطاع بشتتتتتتتكل عام بما يضتتتتتتتمن  ومؤستتتتتتستتتتتتتاتخا  

توفير التمويتتتل الكتتتافي لتقتتتديم الختتتدمتتتة دون انقطتتتاع 

ديم الخدمة في ظل التحديات التي وععزيز ستتتتالمة تق

 تواج  هيا القطاع.

  بتتتكتتتفتتتتتتتاءة وفتتتتتتتاعتتتلتتتيتتتتتتتة متتترفتتتق التتتكتتتهتتتربتتتتتتتاء عتتتعتتتزيتتتز إدارة

 .واقتصاد

  
ً
  أولى التتتديوان في تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتاتتتت  اهتمتتتامتتتا

ً
إلدارة  ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتا

إيرادات ونفقات هيا القطاع وخارة آليات تحصيل 

 في الوقتتتت اإليرادات وعستتتتتتتتتتتتتتتديتتد االلتزامتتتات للموردين

المنتاستتتتتتتتتتتتتتب لتجنتب أيتة انعكتاستتتتتتتتتتتتتتات قتد تتستتتتتتتتتتتتتت ب في 

 انقطاع التيار.

  يما اعتبر الديوان في عدم تمكين  من تدقيق أعمال

وميزانيتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة يهربتتتتتاء القتتتتتد  مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة 

 عستوجب الوقوف عندها.

  
ً
على مراجعة ومراقبة تطبيق  شتتتتتتتتتتتتتتدد التديوان أيضتتتتتتتتتتتتتتا

اطتتتن أو التتتتتعتترفتتتتتتتة التتكتتتهتتربتتتتتتتائتتيتتتتتتتة التتمتتتنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة لتتلتتمتتو 

وحل ال زاعات بين المستت هلكين وشتتركات  مستت هل ،ال

 
ً
على جودة واستتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة الختتتتتتدمتتتتتتة  التوزيع حفتتتتتتاظتتتتتتا

 بالشكل األمثل.

 لى متتتتتتتابعتتتتتتة تجتتتتتتديتتتتتتد الرخص لبع  دعتتتتتتا التتتتتتديوان إ

تتتتتتات تتتتوزيتتتع التتتكتتتتهتتتربتتتتتتتاء وإلتتتزام التتتبتتتعتتت  اهختتتتر  شتتتتتتتتتتتتتتتتركت

حكام الرقابة على وإ ،بالترخيص لضتتتتتتتتتمان الستتتتتتتتتيطرة

زيع وضتتتتتتتتتتتتتتمتتان كتافتة الشتتتتتتتتتتتتتتركتات العتتاملتة في مجتتال التو 

 حويمة عملها.

  يما أظهر الديوان املخاطر المترتبة على ديون قطاع

 ،الكهربتتتتتاء التي ال تزال عشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر قلق يبير

بتتالرغم من زيتتادة معتتدالت تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل اإليرادات لتتدى 

 شركات التوزيع.
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 قطاع البنية التحتية

بتنفيي  التحتية،العتامة للرقابة على البنية  ةتقوم اإلدار 

لى متتالي عالرقتتابتتة والتتتدقيق النظتتامي والتتتدقيق الأعمتتال 

 ، وقد بلم عدد تل  الجهاتالرقتاب هتالجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتتعتة 

لتحقيق أهداف الديوان واختصتتتارتتتات   وذل جهة،  11

 م.0221( لسنة 11المنصو  عليها بالقانون رقم )

 أعمال مؤيسة الضمان االجتماعي حول تقرير  .30

تأستتتتتستتتتتت مؤستتتتتستتتتتة الضتتتتتمان االجتما ي بموجب القرار 

وذلتتتتتتت  إلدارة التتتتتتتتتتتتأمتتتتيتتتتنتتتتتتتات  م0211( لستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 11رقتتتتم )

( من المتتادة 1االجتمتاعيتة المنصتتتتتتتتتتتتتتو  عليهتا في الفقرة )

ير لى توفإرار بقتتانون المتتيكور، والتي عستتتتتتتتتتتتتتعى ( من الق1)

م عليهم وعتتتائالتهمنتتتافع التتتتأمينتتتات االجتمتتتاعيتتتة للمؤمن 

متعلقتتتة بتتتالضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان االجتمتتتا ي كتتتام الحوتنفيتتتي جميع األ 

 م1111الواردة في بروتوكول باريس االقتصتتتتتتتتتتادي لستتتتتتتتتتتنة 

. وقتتتتتد من قبتتتتتل منظمتتتتتة التحرير الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتةالموقع 

 على أعمال 
ً
أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية تدقيقا

 التالي: ، وتمد عسجيلمؤسسة الضمان االجتما ي

 تعديل القرار بقانون ل اشكيل ةريق واني

بخصتتتتتتتتتتتتتتو   الصتتتتتتتتتتتتتتتادر عن فختتامتتة الرئيسللقرار  الحقتتا

 م،0211لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة  (11)وقف تنفيتتتتتي القرار بقتتتتتانون رقم 

 ، لم يصدراستتكمال الحوارو  بشتأن الضتمان االجتما ي

قرار بتشتتتتتتتتتتتتتكيل فريق وط ي وتكليف  بمهمة ععديل القرار 

  ،الميكور بقانون 
ً
من جميع األطراف ذات  ليكون مقبوال

 كي  العالقة
ً
 يي.للتنف يصب  قابال

 إنفاق مؤيسة الضمان االجتماعي 

فتتتتتتاق مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان االجتمتتتتتتا ي إنإجمتتتتتتالي بلم 

م نها لأال ، إدوالر على أعمالها مني تأستتيستتها 031113811

تحقق أي من أهتدافهتا، وقتد كتتانتت مصتتتتتتتتتتتتتتادر تمويتل هتتي  

التنتفتقتتتتتتتات متن متنتحتتتتتتتة متنتظمتتتتتتتة العمتتتتتتتل التتتتتتتدوليتتتتتتتة بمبلم 

ومبلم دوالر( لتغطيتتتتتة نفقتتتتتات التتتتتتأستتتتتتتتتتتتتتيس  131113121)

دوالر( متتن التتقتترض التتتتتتتيي حصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتت عتتلتتيتتتتتتت   1213181)

 .المؤسسة من بن  فلسطين لتغطية نفقاتها التشغيلية

 الحوكمة دا ل المؤيسة  

 في قرارات ععيين واستتتتتتتتتتتتتتتيعتتاب 
ً
غيتتاب الحويمتتة وتحتتديتتدا

 
ً
تتتتتتافتتتتتتتة التتمتوظتتفتيتتن وفتتقتتتتتتتا التمتتوظتفتتيتن، حتتيتتتتتتتث تتم عتتعتيتتيتن كت

ج اللمسميات الوظيفية املحتملة، وليس بناًء على االحتي

 الفعلي.

  لم يتم اعتماد أدلة إجراءات وستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات مالية من

 قبل المؤسسة.

 ععليمتتتتتات إداريتتتتة مفصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتة مكتوبتتتتتة إلدارة  ال يوجتتتتتد

 شؤون الموظفين.

  لم يتم نشتتتر البيانات المالية واألنشتتتتطة غير المالية

طالع الجمهور والجهات ذات لغايات ا للمؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة،

 العالقة. 

  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتم رواتتتتتتتتب ختتتتتتتا  عتتتتتتتداد واعتتتتتتتتتتتمتتتتتتتاد إيتتتتتتتتتتتم لتتتتتم

 بالمؤسسة.

 اباالستتتتقط المدير العام للمؤستتتستتتة بطريقة ععيين 

 المباشر.

 األرشي  المتحرك وتركي توريد 

وجود قصتتتتتتتتور في عملية متابعة توريد وترييب األرشتتتتتتتتيف 

 .المتحرز

 المكتبي  األثاثشراء 

 تنفيي عملية شتراءتم عستجيل مالحظات جوهرية بشتأن 

من حيتتتث آليتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتراء  ،ثتتتاث المكتوي للمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتةاأل

ستتتتتتتتتتتتتتتالم ومطابقة الموارتتتتتتتتتتتتتتفات واإلحتالتة والترستتتتتتتتتتتتتتية واال 

 . الفنية

 حصر واسجيل المنشآت

منشتتتتتتتتتتتتتت ت التي الكتافتة عستتتتتتتتتتتتتتجيتل متتابعتة حصتتتتتتتتتتتتتتر و لم يتم 

 وعستتتديد اشتتتتراكاتللمؤستتتستتتة،  يتوجب عليها االنضتتتمام

حيث يوجد حصتتتتتتتر دون توثيق ل لية  فيها،عن العاملين 

 ال.إن كانت مكتملة أم وتحديد 

 جلسات مجلس اإلدارة محاضر 

حصتتتتتتتتتتتتتتورة بتواقيع رئيس عظم محتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر الجلستتتتتتتتتتتتتتتات مم

في ظل غياب  دارة المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة،أعضتتتتتتتتاء مجلس إوكع  

  .أعضاء مجلس االدارةوا ف لتوقيع با ي 

 واعليمات  اصة بالمؤيسة أنظمةإعداد 

مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة أنظمة أو ععليمات خارتتتتتتتتتتتتتة ب اعتمادلم يتم 

 .الوزراءالضمان االجتما ي من قبل مجلس 

 بالمؤيسة الخاصةالموازنات والميزانيات 
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الموازنات والميزانيات الخارتتتتتة بمؤستتتتتستتتتتة  نشتتتتترلم يتم 

، م(0211، 0218، 0211)لألعوام  الضتتتتتتتتتتتتتتمتان االجتما ي

 يما لم يتم نشر أي تقارير مالية عن وضع المؤسسة.

 لجنة حقوق العمال

ال يوجد تقارير من قبل لجنة حقوق العمال حول عملها 

بتاستتتتتتتتتتتتتتتننتتاء متا ورد في متداوالت مجلس اإلدارة  ،وانجتازاتهتا

 أقرت قتتد، والتي وزارة المتتاليتتة اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليتتةبخصتتتتتتتتتتتتتتو  

ممن عتتتتتتامتتتتتل فلستتتتتتتتتتتتتتطي ي  113222بحقوق تقتتتتتتاعتتتتتتديتتتتتة ل 

مليارات شتتتتتتيقل،  1وأن لهم ما يقارب  ،يحملون تصتتتتتتاري 

إال أن هتتتتي  المبتتتتالم غير تفصتتتتتتتتتتتتتتيليتتتتة وال يمكن التعتتتتامتتتتل 

 معها.

 العمال أجور ايتقطاعات 

االستتتتتتتتقطاعات التي تمت على لم يتم العمل على حصتتتتتتتر 

م 1112عام ال الفلسطينيين في إسرائيل مني أجور العم

التقرير، حيث ال يوجد لدى دولة هيا وحت  تاري  إعداد 

فلستتتتتتتتتتتتتتطين أي يشتتتتتتتتتتتتتتوف متتتتتاليتتتتتة دقيقتتتتتة عن حجم هتتتتتي  

 االستقطاعات وخارة استقطاعات التقاعد.

 الخط األ ضر دا لالفلسطينيين العمال 

ال يوجد تقييم قانوني عن حالة الحقوق المالية للعمال 

 .م1112عام لسطينيين داخل الخط األخضر مني الف

 االجتماعي مؤيسة الضمانعقود موظفي 

 مؤستتتتتستتتتتة بتوقيع العقود نيابةلقيام المدير العام لتبين 

 ل  تفوي وجود دون  ،االجتما ي عن مؤسسة الضمان

وفق ما نص  ،مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتةالمن قبتل مجلس إدارة بتيلت  

 .م2016( لسنة 11علي  القرار بقانون رقم )

 الهيال التنظيمي

معتمد للمؤستسة، يما تم اطالع  ال يوجد هيكل تنظيمي

فة، لكل وظيورتف وظيفي طاقم التدقيق على بطاقات 

ولكن لم تخضتتتتتتتتتتتتتتع للمطتتتتابقتتتتة مع الوظتتتتائف الممتتتتاثلتتتتة أو 

متت تتهتتتتتتتا متتع التتعتتمتتتتتتتل التتفتتعتتلتتي ءمتتراجتتعتت تتهتتتتتتتا لتتلتتتتتتتتتتأيتتتتتتتد متتن متتوا

 .المطلوب

 املخاار ةإلدار  طة ايتراتيجية 

ال يوجتتتد لتتتدى المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتة خطتتتة استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة إلدارة 

 .املخاطر التي تهدد مصالحها وتهدد استمراري ها

 ايتراتيجية طة عمل 

وإنجاز خطة عمل  بدعداد المؤستتتتستتتتة مدير عام لم يقم

التي و  ،( ستتتنوات1-1)للمؤستتتستتة عغطي فترة استتتراتيجية 

 ، اعتتتتتمتتتتتتتادهتتتتتتتا متتن متتجتتلتتس اإلدارةيتجتتتتتتتب أن يتتتتتم 
ً
 ختتالفتتتتتتتا

للمستتتتتتؤوليات المناطة بالمدير العام والمنصتتتتتتو  عليها 

 .في عقد عشغيل 

 (تنفيلية طة ينوية )

وإنجاز خطة  بدعداد للمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة عامالمدير لم يقم ال

 .مؤسسةلعمل سنوية )خطة تنفييية( تفصيلية ل

 عن تضارب المصال اإلةصاح 

مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف آليتتتتتتتة لإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن تضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارب ال ال يتوجتتتتتتتد

 ،سةالمؤس يدارية لكل موظفواالستقاللية والحيادية اإل 

اء عضأبما في ذل  المدير العام ومدراء الدوائر ورئيس و 

 .دارةاإل  مجلس

 قرض بنك ةلسطين

فلستتتتتتتتتتتتتتطين، بنتتت   توثيق ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتانتتتتة القرض لتتتتدى لم يتم 

وييل  االستتمرار في الستتحب من القرض وعدم عستتديد 

لستتتتتتتتتتتتتتنة  (11)وقف تنفيتي القرار بقتانون رقم بعتد  قيمتت 

 .بشأن الضمانم 0211

 الملفات الخاصة بعمل المؤيسةبعق  حلل

قتتيتتتتتتتام عتتتتتتتدد متتن التتمتتوظتتفتتيتتن بتتحتتتتتتتيف بتتعتت  التتمتتلتتفتتتتتتتات 

قبل  والمراستتتتتتالت الخارتتتتتتة بعمل المؤستتتتتتستتتتتتة من قبلهم

 مغادرتهم المؤسسة.

 على التقرير د الجهةر 

د بالتوريات، والتأيييجاكي وسوف يتم األخي جاء الرد إ

 على أن المؤسسة كانت قيد اإلنشاء.

حماية وال الصدددندوق الفلسدددطيني للتشدددغيلتقرير  .37

 االجتماعية للعمال

تتأستتتتتتتتتتتتتتس الصتتتتتتتتتتتتتتندوق الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي للتشتتتتتتتتتتتتتتغيل والحماية 

( 1بموجتتتب مرستتتتتتتتتتتتتتوم رئتتا تتتتتتتتتتتتتتاي رقم ) للعمتتال االجتمتتاعيتتة

لتتتتتت  للعمتتتتتتل على دعم وتطوير بنيتتتتتتة وذ م0221لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 

 والمساهمة في عسريع  جلة التنميةعمال في فلسطين األ 

االقتصتتتتادية والنهوض بالمشتتتتاريع الصتتتتغيرة والمتوستتتتطة 

والتي عشتتتتتتتتتتتتتتكتل رافعتة حقيقيتة لتتأستتتتتتتتتتتتتتيس اقتصتتتتتتتتتتتتتتاد قوي 

ومتين، والعمتتتتل على خلق فر  عمتتتتل للشتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاب ودعم 

، وقتتد أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع الريتتاديتتة
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 على أعمتتتال الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق الفلستتتتتتتتتتتتتتطي
ً
  يواإلداريتتتة تتتتدقيقتتتا

 التالي:للتشغيل، وتم عسجيل 

 اإلاار القانوني للصندوق 

المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التابعة للجهاز عين األخي بعين االعتبار يت

 التنفييي الحكومي وفق
ً
من القانون  (1 11)للمادة رقم  ا

داري التي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي، ويعتبر من وحتتتتتتدات الجهتتتتتتاز اإل األ 

لي فدن ، وبالتايشتتتتتتتتتتتتتملها الجهاز التنفييي التابع للحكومة

 يم أعمال  يكون وفق مقتضيات القانون األسا اي.تنظ

  مجلس إدارة الصندوق 

 م 0211يعقد مجلس إدارة الصتتتتتتتندوق خالل عام  لم

عام خالل خمس جلستتتتتتتات ستتتتتتتوى جلستتتتتتتتان فقط، و 

 لتعليمات مجلس م0218
ً
 اإلدارة.، وذل  خالفا

 توقيع واعتمتتتاد بع  محتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر اجتمتتتاعتتتات  لم يتم

األعضتتتتتتتتاء، باإلضتتتتتتتتافة من قبل أي من ة دار اإل  مجلس

إلى اقتصتتتتتتتتتتتتتتار التوقيع على بع  املحتاضتتتتتتتتتتتتتتر من قبتتل 

ثتتالثتتتتتتتة متتن أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املتتجتتلتتس فتتقتتط، وإن ايتتتتتمتتتتتتتال 

ارة داب القتتتانوني لعقتتتد جلستتتتتتتتتتتتتتتتات مجلس اإل النصتتتتتتتتتتتتتت

ضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الحتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتترين على عتكون من خالل توقيع األ 

 .دارةمحاضر مجلس اإل 

 اجتماعات مجلس اإلدارة واملجلس التنفيلي مااةآت 

دارة اإل رتتتتتتتتترف بدل مكاف ت حضتتتتتتتتتور اجتماعات مجلس 

ل قبتتتتتتتواملجلس التنفيتتتتتتتيي ملحتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر غير معتمتتتتتتتدة من 

 .األعضاء الحضور 

 إصدار القوائم المالية

االلتزام بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار القوائم المتتتتتتتاليتتتتتتتة النهتتتتتتتائيتتتتتتتة  م يتملت

خالل الوقت املحدد م 0211-0218عامين للصتتتتتتتتتتتندوق لل

 .عامالفي فترة أقصاها شهر آذار من 

 الروات يلم 

يؤدي إلى رتتتتتتترف مبالم مالية  مما رواتبللستتتتتتتلم  ال يوجد

 .بالزيادة من موازنة الصندوق 

لى القروض الممنوحددددة من مؤيدددددددددددسدددددددددددددددات الفددددائدددددة ع

 قراضاإل

  استتتنناء الفئات المستت هدفة من الفقراء والمهمشتتين

من االنتفاع من القروض كون الفوائد على القروض 

 .عاليةقراض اإلالممنوحة من قبل مؤسسات 

  إخفتتاق الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق في تحتتديتتد الحتتد األعلى لنستتتتتتتتتتتتتتتب

الفوائتتد الممنوحتتة من قبتتل مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات اإلقراض 

للمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتدين النهتتائيين من عمتتال وفقراء وعتتتاطلين 

 (.)المشروع االيطالي عن العمل

  
ً
( من %00) فرض نستتتتب فوائد عالية تجاوزت أحيانا

من  مستتتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدينلتلت إلقتراضا قتبتتتتتتتل متؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

 المشاريع.

 اإلقراض الشريكةمؤيسات 

 بع  مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات اإلقراض الشتتتتتتتتتتتتتتريكة في  لم تلتزم

تنفيتتي المشتتتتتتتتتتتتتتروع اإليطتتالي بتتاالتفتتاقيتتات الموقعتتة مع 

من حيتتث توزيع القروض الفرعيتتة على  ،الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق 

 المس هدفة.القطاعات 

 وتوجي   معظم مؤستتتتتتتستتتتتتتات االقراض بدعم لم تلتزم

ذ تم من  إ لى تمويتتتتتل مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع جتتتتتديتتتتتدة،إقراض اإل

 .دعم مشاريع قائمةى إلالقروض 

 أر اح الفوائد على ر ط الودائع

استتتتتتتتتتتتتتتتتدراج العروض ألربتتا  الفوائتتد على  ةلم يتم ترستتتتتتتتتتتتتتيتت

ربط الودا ع على البنكين الفائزين وهما )بن  فلستتتتتتتتطين 

 (، الر، والبنتتتتتت  الوط ي لعملتتتتتتة اليورولعملتتتتتتة التتتتتتدو 
ً
 وفقتتتتتتا

لنتائج لجنة التقييم الف ي والمالي للعروض المقدمة من 

 
ً
 العام.ألحكام نظام الشراء  قبل البنوز، خالفا

 البيانات المالية

 لمريزوجود فرق في المبلم المصتتتتتتتتتتتتتتر  عنتتتتت  في قتتتتتتائمتتتتتة ا

لبنتتتتتتد المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف م، 0218المتتتتتتالي للصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق لعتتتتتتام 

( دوالر بتتتتالزيتتتتادة، حيتتتتث تم 13111) بقيمتتتتةالمستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  في القوائم المتتتتاليتتتتة عن قيمتتتتة 

وجود فرق في ييل   ( دوالر،813101بمبلم ) المستتتتتتحقة

لبنتتتتتتتد المبلم المصتتتتتتتتتتتتتتر  عنتتتتتتت  في قتتتتتتتائمتتتتتتتة المريز المتتتتتتتالي 

 
ً
( دوالر زيادة، 83111) بقيمة المصتتتتتروف المدفوع مقدما

 قيمة مصروفحيث تم اإلفصا  في القوائم المالية عن 

 مد
ً
 .( دوالر113081بمبلم ) فوع مقدما

 م0217-0218ضريبة الد ل للعامين 

-0218لم يتم تحويتتل حستتتتتتتتتتتتتتاب ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل لعتتامي 

ةم 0211 حيتتتث بلغتتتت قيمتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتة  ،للخزينتتتة العتتتامتتت 
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 م0211عتتتتتتتام نهتتتتتتايتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتتة على الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق في 

 ( دوالر.113011)

 الشياات المرتجعة

واتخاذ ال يوجد متابعة أل تتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتتيكات المرتجعة 

حتتتيتتتتتتتث بتتلتتغتتتتتتتت قتتيتتتمتتتتتتتة  ،ماإلجتتراءات التتقتتتتتتتانتتونتتيتتتتتتتة بتتتحتتقتتهتت

 .دوالر 113111بلم الشيكات الراجعة م

 الرقابة الدا لية 

وحتتتدة تتتتدقيق داخلي أو رقتتتابتتتة داخليتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن  ال يوجتتتد

الهيكتتتتتتل التنظيمي للصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق، حيتتتتتتث ال يتم مراجعتتتتتتة 

 الصرف. وتدقيق المعامالت المالية قبل

 سجل الموجودات الثابتة

  ال يوجد سجل للموجودات الثابتة في الصندوق، وال

 وال ،يتم عمل جرد وحصر للموجودات في الصندوق 

 خراج رسمية للمخزون.إدخال و إيوجد سندات 

 الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق بتتتتأي يشتتتتتتتتتتتتتتوف عن  توفير وتزويتتتتد  يتمال

 المشتريات الخارة بمكتب غزة.

  ال يوجتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتل ال يوجتتتد أمين مستتتتتتتتتتتتتتتودع، وبتتتالتتتتالي

 بالمهام والصالحيات لموظف المشتريات.

  م0217عام البيانات في الصندوق قبل 

 ن ليتتة التعييآتوفر ملفتتات لموظفي الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق و ي ال

 للموظفين.

 ملفات لمكتب غزة بالكامل. ال يتوفر 

 ات التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتات والتتعتتطتتتتتتتاءعتتن بتتيتتتتتتتانتتتتتتتات  ال يتتتتتوفتتر

ة بالفترة   وما قبلها.م 0218والعروض الخار 

 توفر بيتتانتتات عن آليتتة اختيتتار البنتت  لربط ودا ع ت ال

 الصندوق.

 اعيين الموظفين

  قيتام بع  أعضتتتتتتتتتتتتتتاء لجتان المقتابالت بتالتعتديل على

 .عالمات المتقدمين

  قيتتام الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق بتعيين أيثر من موظف على نفس

 اإلعالن.

 نالتعيي يةشتتتتتتتتتروط اإلعالن عند القيام بعمل مخالفة 

 لبع  الموظفين.

  بصتتتتتتتتتتتتتترف مبتالم متاليتة بتالزيادة على قيتام الصتتتتتتتتتتتتتتنتدوق

الراتب عن قيمة العقد المبرم مع كل موظف، حيث 

 013111 الترايميتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتة بلغتتتتتت قيمتتتتتة الزيتتتتتادة

 دوالر.

 النهائي من المشروع اإليطالي المستفيد

تفضتيل مصتالف مؤستستات اإلقراض المتعاقد معها من 

اب على حستتتتتت اإليطالي،قبل الصتتتتتتندوق لتنفيي المشتتتتتتروع 

  .(المستفيدين النهائيين )العمال، والعاطلين عن العمل

 عملية الشراء

 تم إعداد خطة شتتتتتتراء ستتتتتتنوية للصتتتتتتندوق ال ي ، 
ً
خالفا

لستتتتتتتتتتنة  (1)( من نظام الشتتتتتتتتتتراء العام 01للمادة رقم )

   م.0211

 خال  ،ال يتم إعتداد تكلفة تقديرية لعملية الشتتتتتتتتتتتتتتراء 
ً
فا

لستتتتتتتتتتتنة  (1)( من نظام الشتتتتتتتتتتتراء العام رقم 11للمادة )

 م.0211

 عتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتة احتيتتتاجتتتات للوازم المطلوب إ لم يتم

قتتتد ممتتتا  ،وتحتتتديتتتدهتتتا في جتتتدول الكميتتتات شتتتتتتتتتتتتتتراؤهتتتا،

عتتتتتتتدم تتتتتحتتتتقتتتتيتتتتق األهتتتتتتتداف التتتتمتتتترجتتتتوة متتتتن إلتتتتى يتتتتؤدي 

 المشاريع، وشراء لوازم فائضة عن الحاجة الفعلية.

 مدونة السلوك المنهي

 ،إعداد واعتماد مدونة لقواعد السلوز الم ي لم يتم

عدادها واعتمادها واإلعالن عنها وتوقيع إوالتي يجب 

 كافة الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة عليها.

 رد الجهة على التقرير

ختتتتتي تم الرد من قبتتتتتل الجهتتتتتة، وأبتتتتتدت استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتدادهتتتتتا لأل 

 بتوريات الديوان.

 تقرير حول أعمال هيمة كهر اء يعبد  .38

وذلتتت  بعتتتد  م0228تتتأستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت هيئتتة يهربتتاء يعبتتد عتتام 

عستتتتليم مشتتتتروع الكهرباء من قبل الفرنستتتتيين لبلدة يعبد 

وقراهتا بتاالتفتاق بين املجتالس المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة لهتا وبرعتايتتة 

التهتيتئتتتتتتتة بتتقتتتتتتتديم ختتتتتتتدمتتتتتتتات  تتقتوم ،وزارة التحتكتم املتحتلتي

اء نشتتتتتتتالكهرباء وأعمال الصتتتتتتيانة للشتتتتتتبكات الموجودة وإ

 ،منطقة امتياز الهيئةشتتتتتتبكات جديدة حستتتتتتب الحاجة ل

 على 
ً
وقتتد أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة تتتدقيقتتا

 التالي:أعمال هيئة يهرباء يعبد، وتم عسجيل 

 اإلاار القانوني
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 إطار قانوني ينظم عمل الهيئة مني تأستتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتها ال يوجد

داريتتتتة وإ نظمتتتتة متتتتاليتتتتةأ يمتتتتا أنتتتت  ال يوجتتتتد ،م0228عتتتتام 

 .عمالهاأدلة إجراءات عمل تنظم أونظام عقوبات و 

 أياس االيتحقاق املحايبي

 تمدالمع االلتزام بأستتتتتا  االستتتتتتحقاق املحاستتتتتويلم يتم 

حميل وت ،عند عستتتتتتتجيل العمليات املحاستتتتتتت ية في الهيئة،

  ما يخصها من البيانات المالية. مالية كل سنة

 تصني  الحسابات

 تصتتتتتتتتتتتتتتنتيف بع  الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات في موقعهتتتتتتتا  لتم يتتتم

 للمعتتتتتتتايير 
ً
الصتتتتتتتتتتتتتتحتيت  فتي دليتتتتتتتل الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات وفقتتتتتتتا

 .املحاس ية المطبقة

  ررتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتيمم المتتتدينتتتتة متتتتا بين أبع   لم تتطتتتتابق

 .سجالت الهيئة وسجالت الزبائن

 صدة الشبكةغرل الر ط وأر 

 غترف التربطلتيتتتتتتتات احتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب قتيتمتتتتتتتة آعتتتتتتتدم وضتتتتتتتتتتتتتتو  

م، 0221المنفية من قبل الممولين في عام  والشتتتتتتتتتتتتتبكات

 ال يعطي تأييدمما 
ً
  ا

ً
رردة الشبكة أ تحة  حول  معقوال

 للهيئة.في البيانات المالية  وغرف الربط

 ايت دام األرام ي الحكومية

دون الحصتتتتتتتتتتتتتتول على الحكوميتتتتتة  يضتتتتتتتتتتتتتتاااستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام األر 

عتتدم إتمتتام عمليتتة التستتتتتتتتتتتتتتجيتتل و الموافقتتات الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة، 

  .ةسم الهيئدبوالمباني والسيارات  يضااالقانوني لألر 

 االقتطاعات الضريبية

 الهيئتتتة بتقتتتديم البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة الختتتتاميتتتة لم تلتزم 

 لدائرة الضريبة.

  عن  التتتدختتتل عستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتد اقتطتتتاعتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتة لم يتم

 .الموظفين

 ععتتتتتاب نهتتتتتايتتتتتة أبتتتتتاقتطتتتتتاع مخصتتتتتتتتتتتتتتص  لم يتم االلتزام

يتتداع هتتي  المبتتالم في حستتتتتتتتتتتتتتاب إالختتدمتتة للموظفين و 

 .خا 

 ةواتير الشركة القطرية

لقطرية ا للشتتتريةالهيئة بتستتتديد قيمة الفواتير  لم تلتزم

 أتحميل الشركاء الغرامات التي تنش ولم يتمفي موعدها، 

 .نتيجة عدم االلتزام بالدفع

 إجراءات تحصيل الديون 

ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات فعتتالتة في  لم يتم تطوير واعتمتتاد

 .تحصيل ديون الهيئة

 اللمم الدائنة

ة ى عدم التزام الهيئإل جمالي اليمم الدائنة يؤشرإارتفاع 

ي فالهيئتتة تجتتا  الموردين  وارتفتتاع التزامتتات بتالتستتتتتتتتتتتتتتديتتد،

 السنوات القادمة.

 المصاري  التشغيلية

المصتتتتتتتتتتتتتتاريف التشتتتتتتتتتتتتتتغيلية والتزام الهيئة   ارتفتاع في بع

 مقطوع  متتالي بمبلم
ً
عن الموظفين  لبلتتديتتة يعبتتدستتتتتتتتتتتتتتنويتتا

 لى انخفتتتتاض األربتتتتا إ، أدى المكلفين بتتتتالعمتتتتل في الهيئتتتتة

 .السنوية للهيئة

 ياعات العمل اإلضافي

 تتتتتتتتتتحة احتستتتتتتتتتتاب ستتتتتتتتتتاعات العمل اإلضتتتتتتتتتتافي وعدم عدم 

 لألعمال.وتقارير إنجاز تخطيط مسبق وجود 

 أرصدة املخزون

الوقوف على  ولم يتم ،املخزونبأررتتتتتتتتتتتدة وجود فروقات 

  .أسباب هي  الفروقات من قبل إدارة الهيئة

 الهيال التنظيمي

وورتتتتتتتتتتتتتتف وظيفي وستتتتتتتتتتتتتتلم  تنظيمي عتتتتتداد هيكتتتتتلإ لم يتم

 من قبل إدارة الهيئة. المطلوبة باألعمالرواتب مرتبط 

 التعاقد مع مستشار الطاقة الشمسية

 بعد الطاقة الشتتتتتمستتتتتية مستتتتتتشتتتتتار التعاقد معاستتتتتتمرار 

 طة.حاملوعشغيل من تنفيي المشروع  هاء ناال 

 حركة المركبات

و موظف ينظم حرية المريبات أقستتم للحرية ال يوجد 

لضتتتتتتمان  وخط ستتتتتير المريبة،استتتتتتخدام أوامر الحرية ب

 االستخدام األمثل للمريبات وتقنين استخدامها.

 رد الجهة على التقرير

، وتم التتتتأييتتتتد على األختتتتي بتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتات 
ً
جتتتاء الرد ايجتتتابيتتتا

 الديوان.
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عدادات مركبات السفريات الخاصة،  حول  تقرير  .37

و دددل الفددداقددد والتددال  من اللوحددات المعددددنيدددة، 

وزارة النقل "وتر يص شدددددددددركات النقل السددددددددديا ي 

 ت "والمواص  

يعتبر قطاع النقل والموارتتتتتتتتتتتتتالت من القطاعات المهمة 

 لالقتصتتتتتتاد الفلستتتتتتطي ي لما يقوم ب  من دور مهم في 
ً
جدا

موارتتتتتتتتتتتتتتالت، يمتتتا تقوم الوزارة بتتتدعتتتداد تنظيم النقتتتل وال

الدراسات الالزمة واتخاذ اإلجراءات والخطوات الكفيلة 

 ،بتحقيق ذلتتت  ومن  التراخيص الالزمتتتة في مجتتتال النقتتتل

أن الوزارة تقوم بدور يبير في عملية ضتتتتتتتبط وتنظيم  يما

عدادات مريبات الستتتتتتتتتفريات الخارتتتتتتتتتة وشتتتتتتتتتركات النقل 

ل فتاقتد أو تتالف للوحتات المعتدنية، الستتتتتتتتتتتتتتيتاحي ومن  بتد

 على وقتتد 
ً
أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة تتتدقيقتتا

عتدادات مريبتات الستتتتتتتتتتتتتتفريتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة، وبتتدل الفتتاقتتد 

والتتتتتالف من اللوحتتتتتات المعتتتتتدنيتتتتة، وترخيص شتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتات 

، وتم والموارتتتتتتتتتتتتتتالتوزارة النقتتتتتتتل في  النقتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاحي

 عسجيل التالي:

 ت الخاصةعطاء عدادات مركبات السفريا 

  مهمة ترييب ورتتتتتتتيانة العدادات لجهة خارجة إيكال

عتتن نتتطتتتتتتتاق عتتمتتتتتتتل وزارة التتنتتقتتتتتتتل والتتمتتوارتتتتتتتتتتتتتتالت أمتتر 

محفوف باملخاطر بستتتت ب عدم وجود أي ستتتتيطرة أو 

نظام ضتتتتتتتتتتبط لوزارة النقل والموارتتتتتتتتتتالت على عملية 

      .الترييب أو الصيانة أو معايرة هي  العدادات

  التي توفرت طر  وإحتتتتالتتتتة العطتتتتاء حستتتتتتتتتتتتتتتتتب الوثتتتتائق

مختتتتتالف للقتتتتتانون من عتتتتتدة نواحي  لطتتتتتاقم التتتتتتدقيق

 أساسية:

ال يوجد وثائق عطاء بل وثائق تأهيل رادرة بقرار   .1

 من الوزير.

 اإلعالن عن العطتتتاء كتتتان إعالنتتت .0
ً
تتات  ا لتتتتأهيتتتل شتتتتتتتتتتتتتتركت

 متخصصة وليس إعالن طر  عطاء.

إجراءات العطاء ععتبر باطلة ألن اللجنة خلصتتتتتتت   .1

ندرج تحت مسم  اللوازم ة تإلى أن عدادات التعرف

تالي تخضتتتتتتتع لقانون اللوازم العامة، وبالالخارتتتتتتتة، 

وكونهتا تمتتت من قبتل لجنتة غير مخولتة  هتيا األمر، 

 فدن الممارسات كانت مخالفة للقانون.

التتتتتتتتأهيتتتتتتتل على آليتتتتتتتة لتقييم لتم عشتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل وثتتتتتتتائق  .1

ا التقييم والتي  هتتت بنودبتتتل تم تحتتتديتتتد  الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتات،

منحتتتتتتتت ى التي البنود األخر إجتحتتتتتتتاف بحق بع  

ال تتنتتاستتتتتتتتتتتتتتتب وأهمي هتتا بتتالزيتتادة عالمتتات على أثرهتتا 

متتتمتتتتتتتا يتتتؤثتتتر عتتتلتتتى  ،األختتترى  التتتبتتتنتتتودعتتتلتتتى حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

 مصداقية التقييم.

عند استتتتتتتتتتتتتتتالم العرض عملية فت  المظاريف تمت  .1

  مباشتتتتتتترة،
 
د وليس مرة واحدة، وذل  حستتتتتتتب ما أي

متتتتتتتديتر عتتتتتتتام الترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتتتتتداخليتتتتتتتة في وزارة النقتتتتتتتل 

استتتالم العرض  عند-اللجنة  عضتتو-والموارتتالت 

 بأن كافة مظاريف  ،مباشرة وليس مرة واحدة
ً
علما

 ووثائق العطاء غير موقعة من قبل أعضاء اللجنة.

  الممارسة التي طر   ها هيا العطاء وباألسلوب اليي

تتانتتتت ممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة ختتتاطئتتتة ،تم اتبتتتاعتتت  ألن دور وزارة  ،كت

النقل والموارتتتالت اقتصتتتر فقط على دور الوستتتيط 

 ا جعتتللشتتتتتتتتتتتتتتريتة الفتائزة بتتالعطتاء، ممتد بين المواطن وا

 معظم الخيوط بيد هي  الشرية.

  لى أن الوزارة يتوفر لطتتتتتاقم التتتتتتدقيق متتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتير إلم

قامت بمتابعة مدى التزام الشتتتترية بشتتتتروط التعاقد 

 الموثقة في يتاب االعتماد وملحقات .  

 ية المنفشتتتتتتتتتتتتتترية لتجاوز الفترة القانونية الممنوحة ل

( ستتتتتتتتتنوات من 12وهي ) ،عملهاممارستتتتتتتتتة لل مشتتتتتتتتتروعلل

م عتاإلحتالتة عليهتا ومبتاشتتتتتتتتتتتتتترة عملهتا منتي اتتاري  بتدايتة 

 م.0228

  لم تقم بتدريب أي موظف لمنفية شرية االتبين أن

من موظفي وزارة النقتتتتتل والموارتتتتتتتتتتتتتتالت على ييفيتتتتتة 

من ترييتتب ورتتتتتتتتتتتتتتيتتانتتة، وذلتت   التعتتامتتل مع العتتدادات

 
ً
  خالفتتتتا

ً
لتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتات اللجنتتتتة  لكتتتتتاب االعتمتتتتاد وخالفتتتتا

 ` مشكلة لتقييم العطاء.ال

 م عايد ترخيصتتتتتتتتتتتتتتها مني نهاية لم تقم الشتتتتتتتتتتتتتتريتة بتجتد

حيتث تم من   م،0202 21 12ولغتايتة تتتاري  م 0210

الشتتترية تراخيص لفترات قصتتتيرة طيلة الفترة )شتتتهر 

 و ثالثة أشهر( بحجة تصويب وضعها الضريوي. أ

  
ً
ة وغير ملتزم تبين أن الشتتتتتتتتتتتتتتريتة غير ملتزمتة ضتتتتتتتتتتتتتتري يتا

 .الترخيصبدجراءات 
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  وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتتتالت قامت بالتعميم على كافة

دوائتر الستتتتتتتتتتتتتتيتر بتعتتتتتتتدم تجتتتتتتتديتتتتتتتد ترخيص أي مريبتتتتتتتة 

بدحضتتتتتتتتتتتتتتار شتتتتتتتتتتتتتتهادة من قبل  ، إالستتتتتتتتتتتتتتفريتات خارتتتتتتتتتتتتتتة

 تث ت ريانة العداد في المريبة. الشرية المنفية،

  من ترييتتتتتتب عتتتتتتداد مريبتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتفريتتتتتتات  ال جتتتتتتدوى

  ،الخارتتتتتتتتتة لمنفعة المواطن
ً
ي ف هالعدم عشتتتتتتتتتغيل نظرا

 ،معظم األوقتتات في ظتتل غيتتاب التتدور الرقتتاكي للوزارة

مع استتتتتتتتتتتتتتتمرار إلزام مريبتتات الستتتتتتتتتتتتتتفريتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الدورية. صيانةالو بترييسها وترخيصها 

  حصول الشرية على إيرادات ومبالم مالية من مالكي

مريبات الستفريات الخارة مني بداية عملها ولغاية 

حيث من رتتتتتتتتتتتيانة وترييب العدادات،  ،م0218 عام

بلم إجمتالي المبتالم املحصتتتتتتتتتتتتتتلتة لصتتتتتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتتتتتتريتة ما 

  ،لقتتتتت( شتتتتتتتتتتتتتتي1232113112يقتتتتتارب )
ً
الحتستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  وفقتتتتتا

تقتتتديري مب ي على اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتات والبيتتتانتتتات التي تم 

 توفيرها لطاقم التدقيق.

 ملها،عمتابعة استمرار الشرية في  في الوزارة تقصتير 

ي ، يمتتا لم تقم بتنفيتتمن مختالف هتتا لإلجراءات بتالرغم

 يترتب عليها من التزامات.ما 

 حاة ت النقل السيا ي

 والعاملة في ،عدد الشتتتتتتتتركات الحارتتتتتتتتلة على ترخيصبلم 

، خمس شركات حارلة شركات فقط (1)دولة فلسطين 

 تم منحها الترخيصشرية واحدة  على ترخيص باستنناء

 .م0211عام خالل 

 الر صة اإليرائيلية

لم يتم إرفتتتتاق الرخصتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليتتتتة لحتتتتافلتتتتة النقتتتتتل 

عنتتتتتتتد  الطرف اهخرمن وقتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتيرادهتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاحي 

  ،عستتتتتتتتتتتتتتجيلهتتتتتا يمعزز 
ً
ألدلتتتتتة اإلجراءات المعتمتتتتتتدة  خالفتتتتتتا

 احتمتتتتاليتتتتةى إلقتتتتد يؤدي  وهتتتتياوالمعمول  هتتتتا في الوزارة، 

 التالعب في بيانات المريبة وعسجيلها بشكل خاطئ.

اةقات وزارة النقل  مو

دون  ،د حتافالت نقل ستتتتتتتتتتتتتتياحي من الطرف اهخراستتتتتتتتتتتتتتتيرا

متوافتقتتتتتتتات مستتتتتتتتتتتتتتبقتتتتتتتة من وزارة النقتتتتتتتل  التحصتتتتتتتتتتتتتتول عتلتى

ا  ستتتتتتتتتتتتتتجيلهتتتا بطريقتتتة غير لتقتتتد يؤدي والموارتتتتتتتتتتتتتتالت، ممتتتد

 سليمة.

 تر يص شركة نقل ييا ي

رخصتتتتتتة نقل ستتتتتتياحي من وزارة النقل  )ر. (من  شتتتتتترية 

في حين قد ، وضتتتتتتو  إجراءات منحها لموارتتتتتتالت، دون وا

م ولم يت ،عدة شتتتتتتتتتتتركات في ذل  الوقتللمنافستتتتتتتتتتتة تقدم 

طلبتاتهتتا بمتتا يتنتتافى مع مبتدأ الشتتتتتتتتتتتتتتفتافيتتة وتكتتافؤ  النظر في

 .الفر 

  طن في تصني  الحركات

وزارة النقل والموارتتتتتتتتالت بتستتتتتتتتتجيل بع  حركات تقوم 

و ألى خصوصاي على بند بدل فاقد إالتحويل من عمومي 

 تالف لوحات معدنية.

غدديدر مدد ددول بددتدنددفدديددددددل إجددراء عدلددى مددلدد   مددوااددنقديددددددام 

 المركبة

موافقتتة دائرة الترخيص على قبول الطلتتب من المواطن 

غير مال  المريبة وعدم إحضار وكالة عدلية أو موافقة 

بدل فاقد  إلرتتتتدار لوحات المعدنية ،من مال  المريبة

ا مد م تل  أثر على آلية وتنظيم إرتتتتتتتتتتتتدار اللوحا، أو تالف

 .غير سليم وآمنستخدامها بشكل ال يؤدي 

 ال  الحصول على بدل ةاقد للوحات المعدنية 

عتتتتدم وجود طلتتتتب للحصتتتتتتتتتتتتتتول على اللوحتتتتتات المعتتتتتدنيتتتتتة 

 ال ،للمريبتتتةالمتتتالتتت  في الملف الور ي  للمريبتتتة من قبتتتل

 على اتبتتاع اإلجراءات القتتانونيتتة في 
ً
 معقوال

ً
يعطي تتتأييتتدا

 .من  تصري  بالموافقة على طباعة اللوحات

 الدا ليإجراءات الضبط 

 بتتدرفتتاق والبيرة رام اللتت محتتافظتتة عتتدم قيتتام دائرة ستتتتتتتتتتتتتتير 

كتافتة معززات بتدل فاقد أو تالف للوحات المعدنية، قد 

ى ضتتتتتتعف شتتتتتتفافية اإلجراءات و تتتتتتح ها، يما قد إليشتتتتتتير 

 جراء دون ايتمال المعززات.لى تنفيي اإل إيؤدي 

 إرةاق حل  يمين من كات  العدل لبدل ةاقد

والموارتتتتتتتتتتتالت بدرفاق معزز حلف عدم قيام وزارة النقل 

يمين من كاتب العدل لبدل فاقد للوحات المعدنية، قد 

لتى طبتتتتتتتاعتتتتتتتة أمر لوحتتتتتتتات معتتتتتتتدنيتتتتتتتة جتتتتتتتديتتتتتتتدة مع إيتؤدي 

 عدم فقدانها. احتمالية

 على التقرير د الجهةر 

تم الرد على التقرير بعتتتتد ان هتتتتاء الفترة القتتتتانونيتتتتة، وجتتتتاء 

.
ً
 الرد ايجابيا
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الددفددلسدددددددددددطدديددندديددددددة امددتددثددددددال الشدددددددددددركددددددة تددقددريددر حددول  .12

 )الوانية( لنقل الكهر اء للقوانين واألنظمة

 على أعمال 
ً
أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية تدقيقا

الشتتتتترية الفلستتتتتطينية )الوطنية( للكهرباء، وتم عستتتتتجيل 

 :ةالتاليالمالحظات 

 األهدال االيتراتيجية للشركة

  ستتتتتتتتتتتتتتنوات على  (1)لتم تتحتقق الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة بعتتتتتتتد مرور

الستتتتتتتتتتتتتراتيني المتمثل في تحقيق تأستتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتها هدفها ا

 خالل عقتتتد اتفتتتاقيتتتات الكهربتتتاء، منالتنوع في تزويتتتد 

الكهربتاء املحليتتة  دمصتتتتتتتتتتتتتتادر توليتلشتتتتتتتتتتتتتتراء الطتاقتة مع 

 .واتفاقيات الربط مع دول الجوار

  لى الهدف الرئيبتتتتاي إلم تتمكن الشتتترية من الورتتتتول

إلنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا وهو التفرد والستتتتتتتتتتتتتتيطرة على عمليتتتة نقتتتل 

 ستتتتتتتتتتتتتترائيلية، حيثاإل  القطرية الكهرباء من الشتتتتتتتتتتتتترية

 (%1)الكهربتتتتاء المنقولتتتتة من خاللهتتتتا  ةبلغتتتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتتت

فقط من استتتتتتتتتتتتتت هالز الضتتتتتتتتتتتتتتفتتتتة الغربيتتتتة من الطتتتتاقتتتتة 

 .ةالكهربائي

  ال يوجد مؤشتتترات وا تتتحة ومحددة وقابلة للقيا، 

متتتة  تتتدل على رفع مستتتتتتتتتتتتتتتوى ختتتدمتتتات الكهربتتتاء المقتتتد 

 لشركات التوزيع.

  عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتل املحطتتتتات مرهون بتوقيع اتفتتتتاقيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتراء

 أن  هتتتتتتي  يستتتتتتتتتتتتتترائيلالجتتتتتتانتتتتتتب اإل الطتتتتتتاقتتتتتتة مع 
ً
، علمتتتتتتا

املحطتتتتتات هي محطتتتتتات نقتتتتتل طتتتتتاقتتتتتة من المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 لم يتم حت حيث ، )الشتتتتتتتتتترية القطرية اإلستتتتتتتتتترائيلية(

 تاريخ  دون وجود تأييد لألسباب الكامنة وراء ذل .

 الموارد البشرية والنفقات التشغيلية

ظفين االستتتتتتتتتتتتتتتمرار في تحمتتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة نفقتتتتتتات المو إن 

دون عشتتتتتغيل املحطات الرئيستتتتتية ، والنفقات التشتتتتتغيلية

يؤدي إلى ودون ممارستتتتتتتتتة الشتتتتتتتتترية لدورها الرئيبتتتتتتتتتاي، قد 

 تحمل الشرية تكاليف إضافية.

 الموازنة التقديرية

ة بالشتتتتتتترية  عدم وجود موازنة خارتتتتتتت 
يؤثر على قدرة  ،إن 

لهتتدف من إنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا الشتتتتتتتتتتتتتتريتتة على التخطيط لتحقيق ا

ووجود موازن ها ضتتتتتتتمن برنامج في موازنة ستتتتتتتلطة الطاقة، 

 يؤثر على استقاللي ها.

 رأس مال الشركة

  ،لم يتم عستتتتتتتتتتتتتديد رأ  مال الشتتتتتتتتتتتتترية
ً
قرار مجلس ل وفقا

بشتتتأن  ،م0211 م.و ر. ( لعام 11 21 12قم )الوزراء ر 

 ةللكهرباء، يشتتتتتتتتريعستتتتتتتجيل شتتتتتتتترية النقل الفلستتتتتتتتطينية 

يؤثر على توفير الشتتتتترية للستتتتتيولة الالزمة  عامة حكومية

 للوفاء بالتزاماتها.

 تزويد بعق المشتركين بالكهر اء من الشركة مباشرة 

وجود عتدد من نقتاط ربط الكهرباء بأستتتتتتتتتتتتتتماء مشتتتتتتتتتتتتتتتريين 

  (01)والبتتالم عتتددهم  ،أفراد
ً
تا ، وقتتد قتتام الطرف مشتتتتتتتتتتتتتتتركت

( شتتيقل من المديونية 0131213802اهخر بخصتتم مبلم )

يلية ستتتترائعليهم لصتتتتالف الشتتترية القطرية اإل  ةالمستتتتحق

من أموال المقارتتتة، ولم يتم عستتتوية وضتتتع هي  الديون 

مع وزارة المتتاليتتة حت  تتتاري  التتتدقيق الميتتداني، ولم يتم 

جراءات قانونية بحقهم، مما يستتتتتتتتتتتوجب على إأية  اتخاذ

كافة األطراف ذات العالقة بما فيها الشرية الفلسطينية 

 العمل على متابعة هيا الملف ومعالجت .لنقل الكهرباء 

 محطات التحويل

استتتتتتتتتتالم وعشتتتتتتتتتتغيل كافة محطات التحويل من التأخر في 

 بتتتتأن  هتتتتي  نقتتتتاط الربط مع الجتتتتانتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتترائيلي
ً
، علمتتتتا

املحطات هي محطات نقل طاقة من المصتتتتتدر )الشتتتتترية 

االقطرية اإلستترائيلية يستتتوجب على األطراف ذات  (، ممد

 لجتتتتتتانتتتتتتبيمتتتتتتا بينهتتتتتتا للمتتتتتتتابعتتتتتتة مع االعالقتتتتتتة التنستتتتتتتتتتتتتتيق ف

 اإلسرائيلي لحل هي  القضية مني زمن بعيد.

  مبيعات الكهر اء

تبين عتتدم امتثتتال البلتتديتتات واملجتتالس البلتتديتتة والقرويتتة 

والتي  ،هيئتتتتة في الضتتتتتتتتتتتتتتفتتتتة الغربيتتتتة (112)البتتتتالم عتتتتددهتتتتا 

ة  تتتمتتتثتتتتتتتل نتتتقتتتتتتتاط ربتتتط، لتتتلتتتقتتتوانتتتيتتتن والتتتقتتترارات التتتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

بتتاالنضتتتتتتتتتتتتتتمتتتام لشتتتتتتتتتتتتتتركتتتات توزيع الكهربتتتاء )شتتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتتاء 

 شرية يهرباء طوبا  شرية يهرباء الجنوب،و الشمال، 

وبتتتتتالتتتتتتالي لم تلتزم بشتتتتتتتتتتتتتتراء  ،شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة يهربتتتتتاء القتتتتتد ( و

 للبند 
ً
الكهرباء من خالل الشتتتتتتتتتتترية الفلستتتتتتتتتتتتطينية، خالفا

( من قرار بقتتتتانون بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن 01م )( من المتتتتادة رق1رقم )

والبنتتد م، 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 11كهربتتاء العتتام رقم )قتتانون ال

( متتتتتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتتتتترار متتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتوزراء رقتتتتتتتتتتتتتم 0رقتتتتتتتتتتتتتم )
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خصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  م بتتتتتتتتتت0211ر. ( لتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتام /م.و17/31/01/)

 االنضمام لشركات الكهرباء.

 تبعية الشركة الوانية في أعمالها لسلطة الطاقة

ة أعمتتتتالهتتتتتا لستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتوجتتتتد مظتتتتتاهر لتبعيتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة في 

ممتتا ينعكس على قتتدرة الشتتتتتتتتتتتتتتريتتة في ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتة الطتتاقتتة، 

حيتتتتتث ععمتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة لنقتتتتتل  ،أعمتتتتالهتتتتتا

الكهرباء تحت إشراف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

في تنفيي المشاريع الخارة  ها، إضافة إلى اقتصار عمل 

الشتتتتتترية على جباية وتحصتتتتتتيل الفواتير من المستتتتتت هلكين 

العمتتتتتتل على تحقيق واعتمتتتتتتاد ودفعهتتتتتتا للموردين، وليس 

نموذج المشتتتتتتتتتتتتتتتري الوحيتتتتد والشتتتتتتتتتتتتتتريتتتت  في تنظيم قطتتتتاع 

 الكهرباء الفلسطي ي.

 على التقرير د الجهةر 

ينية الفلسطالشرية  على تقرير الديوان من قبلرد تم ال

تتتتتتان الرد في أغلبتتتتتتت  تبرير لنقتتتتتتتل الكهربتتتتتتتاء الوطنيتتتتتتتة() ، وكت

 للمالحظات الواردة في التقرير.

 م0217البيمة عن العام يلطة جودة تقرير  .11

ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتتة هي الجهتتتة المستتتتتتتتتتتتتتؤولتتتة عن ععزيز 

التنميتتتتة البي يتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتة للمجتمع الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي، 

 ،وتتريز مهم ها األستاسية في حماية البيئة بكل عناررها

ويتتتتتتيلتتتتتت  منع األخطتتتتتتار البي يتتتتتتة التي تتعرض لهتتتتتتا جميع 

أجرى ديوان الرقتتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتتة ، وقتتتتتد الكتتتتتائنتتتتتات الحيتتتتتة

 على أعمتتال 
ً
 لعتتامستتتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئتتة واإلداريتة تتتدقيقتتا

  التالي: ، وتمد عسجيلم0211

 اإلاار القانوني

إجتراء التعتتتتتتتديتتتتتتتد متن التتتعتتتتتتتديتالت عتلتى اإلطتتتتتتتار القتتتتتتتانوني 

وقد  م،1111نشتتتتالها في العام إلستتتلطة جودة البيئة مني 

 أو وزارة ضتتتتتتتتتتتتتتمن 
ً
تنوعتتتتت بين اعتبتتتتارهتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة أحيتتتتانتتتتا

الوزارات التتتتتتابعتتتتتة ملجلس الوزراء، األمر التتتتتيي قتتتتتد يؤثر 

على التنظيم اإلداري للمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة نتيجة استتتتتتتتتتحداث أو 

إلغتتتاء وحتتتتدات إداريتتتتة، ومتتتتا نتج عنتتتت  من وجود موظفين 

 غير مسكنين على الهيكل التنظيمي.

 تنظيميالهيال ال

  ي فلغاء وزارة شتتتتتتتؤون البيئة إتاري   ييتم العمل منلم

 على ،جراء التتتتتتدقيقإلغتتتتتايتتتتتة تتتتتتاري  م، و 0211العتتتتام 

عتتتداد هيكتتتل تنظيمي يتوافق مع الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل القتتتانوني إ

 الجديد لسلطة جودة البيئة.

  عستتتتتتتتتتتتتتكتيتن عتتتتتتتدد متن التمتوظتفتيتن عتلى هيكليتتتتتتتة وزارة

بالرغم من إلغاء وزارة شتتؤون البيئة  ،شتتؤون البيئة

وهيكلها التنظيمي، يما يوجد بع  الموظفين غير 

 مسكنين مني تاريخ .

 الموازنة المشاريع التطويرية في 

لم تتضتتتتتتتتمن موازنة ستتتتتتتتلطة جودة البيئة بنود للمشتتتتتتتتاريع 

 التطويرية ومشاريع عس هدف حماية البيئة.

 م0217عام نفيل  طة المشروع السويدي   ل ت

 ن عن تنفيي المشتتتتتروعن المستتتتتؤولو الموظفو  لم يقم 

لى عرقلة ستتتتتتتتتتير المشتتتتتتتتتتروع إقد يؤدي مما  ،بواجباتهم

مثل المت .للمشتتتتتروع هدف الرئيبتتتتايتحقيق ال ولم يتم

اإلجتتتتراءات والتتتتختتتتتتتدمتتتتتتتات التتتتمتتتتقتتتتتتتدمتتتتتتتة  فتتتتي تتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتن

 .للمواطنين

 م 0211عتتتام شتتتتتتتتتتتتتتراء لااللتزام بتنفيتتتي خطتتتة ال لم يتم

قد يؤدي إلى مما م، 0202ام عوالخطة التشتتتتتتتتتتتتغيلية ل

 اإلجراءات عدم تحقيق الهدف المتمثل في تحستتتتتتتتتتين

 والخدمات المقدمة للمواطنين.

 شراء مركبات على بند المشروع السويسري 

 لجنتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتات بتتاألختتي بتورتتتتتتتتتتتتتتيتتة اللجنتتة  لم تقم

الفنية والمتمثلة في شتتتتتتتتتتتتتتراء مريبات تجارية رتتتتتتتتتتتتتتغيرة 

شتتتتتتتتراء مريبتين قامت بلالستتتتتتتتتدراج و  ألغت( و 1عدد )

لى إقتتتتد يشتتتتتتتتتتتتتتير ممتتتا ربتتتتا ي بتتتتالشتتتتتتتتتتتتتتراء المبتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتر  دفع

 التخطيط غير السليم للمشروع.

  مخاطبة دولة رئيس الوزراء بوقا ع ليستتتتت  تتتتحيحة

ترتب عليها الحصتتتول على موافقة استتتتننائية لتجاوز 

 للمريبات. القانون وتنفيي الشراء المباشر

 مشروع املحرقة الطبية

بقيمتتتتتة  (UNDP) الطبيتتتتتة ممول من املحرقتتتتتةمشتتتتتتتتتتتتتتروع  

دوالر،  13000ودولتتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتتطين بقيمتتتتتة  ،دوالر 113222

في  (11-كوفيتتتتتتد)  الحتتتتتتد من انتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار فيرو إلى   هتتتتتتدف

من خالل ترييتتتتتب وعشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتل املحرقتتتتتة  منطقتتتتتة الخليتتتتتل

وذل   (11-)كوفيدالطبية للمس هلكات الخارة بمرضا  
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وفق المعتتتايير المعتمتتتدة من قبتتتل ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتتة 

 واالتفاقية الموقعة مع المان .

قصتتتتتتتتتتتتتتور من قبتتتل ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتتة في تنفيتتتي يوجتتتد 

لم يتم البتتتدء بتنفيتتتي المشتتتتتتتتتتتتتتروع حت   المشتتتتتتتتتتتتتتروع، حيتتتث

  م،0202 11 11تتتاري  
ً
قتتامتتت أن الجهتتة المتتانحتتة بتتعلمتتا

التأخر في ن إم، و 0202أيار  خالل شتتتتتتتتتهربتوفير التمويل 

نجتتتتتاز يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى عتتتتتدم استتتتتتتتتتتتتتتغالل الفر  التمويليتتتتتة اإل 

المقتتدمتتة من المتتان  وتقصتتتتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئتتة في 

 دورها.

 تناي  المؤهل العلمي مع المسمى الوظيفي

عدد من الموظفين ال تتناستتتتتتب مؤهالتهم العلمية  وجود

 مع مستتتتتتتتتتتتتتمتتاهم 
ً
بتتأن عمتتل ستتتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة  الوظيفي، علمتتا

ما مالبيئة يعتبر من األعمال المتخصتتتتصتتتتة والضتتتترورية، 

يؤدي إلى احتمتتتتتتاليتتتتتتة عتتتتتتدم القيتتتتتتام بتتتتتتالمهتتتتتتتام المطلوبتتتتتتتة 

 .وقد ينعكس على نتائج األعمال بكفاءة وفاعلية

 تاليفات مدراء الدوائر واألقسام

قسام في سلطة عدد من مدراء الدوائر ورؤستاء األ وجود

طبيعتتة عملهم التواجتتد اليومي في تتطلتتب  ،جودة البيئتتة

 تم فرزهم للعمل في مكاتبوقد  ،سلطة في رام الل المقر 

وجود تقتتارير إنجتتاز لهم،  املحتتافظتتات، دون الستتتتتتتتتتتتتتلطتتة في 

 سها.مكاتبقية عاقة العمل في مقر الوزارة و إ إلى يؤديمما 

 ةيحماية البيئلموظفو اإلدارة العامة ل

ليف متتدراء دوائر اإلدارة العتتامتتة لحمتتايتتة البيئتتة بمهتتام تك

مهام خرين بآتكليف موظفين  الفرعية، وعدمبتالمكاتب 

 قد يضتتتتتعفاألمر اليي ، في المقر الرئيبتتتتتاي هي  الدوائر

 عمالها. أمن قدرة اإلدارة لحماية البيئة على ممارسة 

ددددداتدددددد   اةدقددددددات الدبديئيددددددة المقدددددددمددددددة للماد ادلدبددددددات الدمدو

 الفرعية

االلتزام من قبتل مكتاتتب ستتتتتتتتتتتتتتلطتة البيئتة بمعتالجة  لم يتم

طلبتتتتتات المقتتتتتدمتتتتتة للحصتتتتتتتتتتتتتتول على الموافقتتتتتة البي يتتتتتة ال

المتابعة مع رتتتتتاحب المشتتتتتروع ووزارة  ولم يتممباشتتتتترة، 

 
ً
 ،االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي لتجتتديتتد الموافقتتة البي يتتة ستتتتتتتتتتتتتتنويتتا

 
ً
لى عتتتتدم االلتزام إيؤدي  قتتتتتدممتتتتتا البيئتتتتتة، لقتتتتتانون  خالفتتتتا

 بل راحب المشروع.بالمعايير البي ية من ق

 قصور في عمل اإلدارة العامة لحماية البيمة

االلتزام من قبتل مكاتب ستتتتتتتتتتتتتتلطة البيئة بمعالجة  لم يتم 

طلبتتتتتات المقتتتتتدمتتتتتة للحصتتتتتتتتتتتتتتول على الموافقتتتتتة البي يتتتتتة ال

 .مباشرة

اةقات البيئية   المو

 يتم مأن  لستتتتتلطة جودة البيئة يتمثل في قصتتتتتور في عمل 

بحق أ تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتاب هتتتتتتتا اتتختتتتتتتاذ إجتراءات قتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة متن قتبل

ذل   معو  ،المشتتتتتتتتتتاريع التي تم رف  منحها موافقة بي ية

 رض الواقع. أعلى  ء هي  المشاريعشاإن تم

 سجل الشااو  

ال يتم االحتفتال بستتتتتتتتتتتتتتجتل قيد الشتتتتتتتتتتتتتتكاوى لدى المكاتب 

 وييل  بستتتتتتتتتتتجل التابعة لستتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة، الفرعية

مريزي على مستتتتتتوى دائرة المراقبة والتفتيش في اإلدارة 

رقم الشتتتتتتتتتكوى وورتتتتتتتتتف  البيئة، يتضتتتتتتتتتمنلعامة لحماية ا

األفعال املخالفة وأطراف الشكوى واإلجراءات المتخية 

قد يؤدي إلى عدم االستتتتتتتتتتتتفادة من األعمال مما  بشتتتتتتتتتتتأنها،

 .والمتابعات المنجزة

 الجهات واألارال  ات الع قة

واألطراف ذات العالقة  مع الجهات قصتتتتتتتتور في التنستتتتتتتتيق

ة سلط و، حيث ال يقوم موظفئةبعمل ستلطة جودة البي

مكاتب ل يتم توريدهاجودة البيئة بمتابعة المشاريع التي 

ستتتتتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة من قبل وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي، 

من قبل وزارة ال يتم مراستتتتتتتتتتتتتتلة ستتتتتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة  يمتا

ة، الغيائيالمشتتتتتتتتاريع المتعلقة بالصتتتتتتتتناعات االقتصتتتتتتتتاد ب

  والتنسيق.األمر اليي يستوجب المتابعة 

اةقة البيئية  المو

  قصتتتتتتتتتتتتتتور في متتابعتة تجديد الموافقة البي ية من قبل

 
ً
 ،سلطة جودة البيئة للمنش ت الحارلة عليها سنويا

يما ال تلتزم وزارة االقتصتتتاد الوط ي بمراستتتلة ستتتلطة 

جودة البيئتتتة لتجتتتديتتتد الموافقتتتة البي يتتتة للمنشتتتتتتتتتتتتتتت ت 

 عند تجديد الترخيص السنوي لها. 

  من  موافقتتتتتتات بي يتتتتتتة لمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع مختتتتتتالفتتتتتتة ألنظمتتتتتتة

 وقوانين نافية. 

 ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة وا تتتتتتتتتتتتتتحتتة عنتتد دراستتتتتتتتتتتتتتة طلبتتات  ال يوجتتد

الموافقة البي ية، ويتمثل ذل  في وجود تضتتتتتتتتتتتتتارب في 
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القرارات النهائية الصتتتتتتتتتتادرة عن رئيس ستتتتتتتتتتتلطة جودة 

  .البيئة

 االلتزام بالتورتتتتتتتتتتتتتيات الصتتتتتتتتتتتتتتادرة من المكاتب  لم يتم

ص قاموا بفح الميدانين، الييالفرعية والمفتشين 

ودراستتتتتتتتتتتتة طلبات من  الموافقة البي ية المقدمة من 

 .قبل المواطنين عند اتخاذ القرار النها ي

 مفتشو يلطة جودة البيمة

قصتتتتتتتتتور في دور مفتشتتتتتتتتتاي ستتتتتتتتتلطة جودة البيئة، حيث يتم 

ولي من ععبئة بيانات بع  استتتمارات الكشتتف البيلي األ 

لتتتتتتتب التمتقتتتتتتتدم من متن ختالل التطت ،قتبتتتتتتتل متفتتتش التبتيتئتتتتتتتة

رتتتتتتتتتتتتتتاحتب المشتتتتتتتتتتتتتتروع، وليس من خالل الزيارة الميدانية 

 والمشاهدة العينية. 

 ص حية الضبط القضائي

تتوزيع  لتم يتتتمو أمتنت  جتمتيتع متتتتتتتدراء التمتكتتتتتتتاتتتتتتتتب  لتم يتتتم

الموظفين الحارتتتلين على رتتتتالحيات الضتتتبط القضتتتتا ي 

ر ى القصتتتتتتو إليؤدي  قدمما الفرعية، على جميع المكاتب 

 عمال الرقابة والتفتيش البيلي. أفي 

 الريمية اال طارات

التتتزام متوظتفتي ستتتتتتتتتتتتتتلتطتتتتتتتة جتودة التبتيتئتتتتتتتة بتتحرير  لتم يتتتم

ى ضتتتتتتعف اإلجراءات إليؤدي  وهيااالخطارات الرستتتتتتمية، 

 م من قبتتتتتتتللتزااال أنتتتتتتت  ال يتمالتمتختتتتتتتية، إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلى 

 البيئة نتيجة ضتتتعف جودة المواطنين بتعليمات ستتتلطة

 في الميدان.البيئة جودة تأثير سلطة 

 األجهزة الفنية

المتوفرة لدى ستتتتتلطة جودة البيئة الفنية بع  األجهزة 

اليي  مر، األ ولم يتم متابع ها لى رتتتتتيانةإمعطلة وبحاجة 

يضتتتتتتتتتتتتتتتعتتف متتن قتتتتتتتدرة التتمتتوظتتفتتيتتن عتتلتتى التتقتتيتتتتتتتام بتتجتتمتتيتتع 

و عتتتدم أرتتتتتتتتتتتتتتتدار القرار بمن  إقبتتتل الالزمتتتة، االختبتتتارات 

 من  الموافقة البيئة للمشاريع الجديدة.

 اإلدارة العدددددامدددددة للمصدددددددددددددددادر البيئيدددددة عمدددددل ور فيقصددددددددددد

 والدوائر التابعة لها، حيث:

 مما عداد خطة وطنية لمكافحة التصتتتتتتتتتتحرإ لم يتم ،

 ،ى الزيتتتادة في تتتتدهور األراضتتتتتتتتتتتتتتاي الزراعيتتتةإليؤدي  قتتتد

 كل الغطاء النباعي. وت

 عداد برامج لحماية دبمكافحة التصحر دائرة  لم تقم

 التتتدهور التربتتة من 
ً
 يا، وهتتلمهتتامهتتا المنتتاطتتة  هتتاوفقتتا

القتدرة على تحتديتد مستتتتتتتتتتتتتت بات  ضتتتتتتتتتتتتتتعفلى إيؤدي  قتد

لتي واألستاليب ا الطرق و  ،التدهور الحارتلة في التربة

 .يجب اتباعها للحد من تدهور التربة

 التنوع الحيوي بتتدجراء قيتتام دائرة يث تتت متا ال يوجتتد 

الطبيعية،  واملحميات للمناطق ميدانية مستتتتتتتتوحات

 اإلدارات مع لحيوي، بالتنستتتتتتتتتتتيقا التنوع ولعنارتتتتتتتتتتتر

 .األرول  حسب المعنية، وحفظها العامة

 عيةالطبي املحميات بتحديد أنشتتتتطة تتعلق ال يوجد 

 .حماي ها وآليات اإلجراءات ووضع

 نظم المعلومتتتتتتتات، متتتتتتتا يث تتتتتتتت قيتتتتتتتام دائرة  ال يتوجتتتتتتتد

حفظ وإدارة المعلومتتتتتات البي يتتتتتة المتعلقتتتتتة بعمتتتتتل ب

 ،بتتالعمتتتل ببرامجستتتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتعتتانتتتة 

 (.Geomolg)بالشراية مع الحكم املحلي وغيرها مثل 

 بمتتتتتتتابعتتتتتة برامج مراقبتتتتتتة جودة الميتتتتتتا  تقم دائرة  لم

 جودة الميا  ووضع الخطط لمنع تلوثها.

 تتتقتتم دائتترة جتتودة التتمتتيتتتتتتتا  بتتمتتراقتتبتتتتتتتة التتنتتقتتص فتتي  لتتم

ن بالتعاو  ،عداد الخطط التنفيييةإمصتتتتادر الميا  و 

للحد من نقص  ،مع المؤستتتتستتتتات والوزارات المعنية

 الميا  وإيجاد الحلول والخيارات البديلة.

 عتتداد برامج إبتتالعمتتل على جودة الميتتا  تقم دائرة  لم

 هدف تقنين استخدام  ،توعوية للجمهور والمزارعين

 الميا .

 الطتتتتتاقتتتتتة المتجتتتتتتددة  متتتتتا يث تتتتتت قيتتتتتام دائرة ال يوجتتتتتد

رتتة بترشتتتيد مصتتتادر الطاقة ضتتع الستتتياستتتات الخابو 

 للتقليل من التلوث البيلي.التقليدية، 

  تقم دائرة الطتتتتتتتاقتتتتتتة المتجتتتتتتددة بجمع البيتتتتتتانتتتتتتتات لم

)درجتتتتات الحرارة.  العتتتتام، مثتتتتلالمنتتتتاخيتتتتة على متتتتدار 

والرطوبة، واالشتتتتتتتعاع الشتتتتتتتمبتتتتتتتاي، وستتتتتتتاعات ستتتتتتتطوع 

بتتتالتعتتتاون مع الجهتتتات  (،الشتتتتتتتتتتتتتتمس. وستتتتتتتتتتتتتترعتتتة الريتتتا 

 المعنية.

 بتتتدنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء مختبرات المتجتتتددة  الطتتتاقتتتةتقم دائرة  لم

لتتفتتحتتص واختتتتتبتتتتتتتار األجتتهتتزة التتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتالتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة 

 وذل  بالتعاون مع الجهات املختصة. ،المتجددة
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 اإلدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي عمل قصددور في

 :والدوائر التابعة لها، حيث

 عداد المواد الخارتتتتتتتتتتتتة دب دائرة اإلعالم البيلي لم تقم

ني اإللكترو موقع العلى  ،بتتتتتتتالتتتوعيتتتتتتتة واالعالم البيلي

هتتتتداف لختتتتدمتتتتة األ  ،ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة جودة البيئتتتتةالختتتتا  ب

 التربوية والتوعوية.

  بي ية، البررد المشاكل دائرة اإلعالم البيلي لم تقم

ختتتتالل التتتتبتتتتحتتتتوث والتتتتتتتتتحتتتتقتتتتيتتتتقتتتتتتتات التتتتمتتتتيتتتتتتتدانتتتتيتتتتتتتة  متتتتن

 لتساعد في أخي القرار البيلي. ،ومعالج ها

 لستتتتتتتتتتتتتتلطتتة مجلتة دائرة اإلعالم البيلي بتدعتداد تقم لم 

 والختتتتارجيتتتتة التتتتداخليتتتتة االخبتتتتار تنقتتتتل البيئتتتة، دةجو 

 .التوعوية البي ية والرسائل للمواضيع

 ة، البي يتتتتدائرة التصتتتتتتتتتتتتتتميم ومونتتتتتاج الوثتتتتائق  لم تقم

لكترونية خارتتتتتتتتتتتتتتة بالتوعية إفالم وقصتتتتتتتتتتتتتتص أ بدنتاج

 بتصتتتتتتتتتتتتتتوير القيتتتتام أنتتتت  لم يتم، إضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى البي يتتتتة

 التتبتتيتت تتيتتتتتتتة والتتمتتواضتتتتتتتتتتتتتتيتتع وأرشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتة التتمتتواقتتع وتتتوثتتيتتق

 .املختلفة

 بتنشتتتتتتتتتتتتتتر دائترة التتتعتلتيتم والتتمتنتتتتتتتاهت  التبتيت تيتتتتتتتة  لتم تتقتم

وتأليف ستتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتل قصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتية وارتتتتتتتتتتتتتدار نشتتتتتتتتتتتتترات 

 ،ومطبوعتتتات ويتيبتتتات ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالمفتتتاهيم البي يتتتة

 لجميع المراحل الدراسية النظامية والالنظامية.

 دائترة التتتعتلتيتم والتمتنتتتتتتتاهت  البي يتتتتتتتة بتتتتتتتدنتتتتتتتتاج تتقتم لتم 

 تربوية، عستتتتتتخدم حاستتتتتوب قرا وأ فيديو أشتتتترطة

 عدادإ أن  لم يتمالبيئة، إضافة إلى  عن المدار  في

 العلميتتتة بتتتالمنتتتاه  الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة التربويتتة التتدراستتتتتتتتتتتتتتتات

 .وتحليلها

 لمشتتتتتتتتتتتتتتتاريتتة في عمتتتلدائرة التوعيتتتة البي يتتتة بتتا لم تقم 

لتحتتتديتتد احتيتتتاجتتتات شتتتتتتتتتتتتتترائ   الميتتتدانيتتتة،المستتتتتتتتتتتتتتو  

 هتتتتتتياو  ،املجتمع املختلفتتتتتتة في مجتتتتتتال توعيتتتتتتة البي يتتتتتتة

توفير بيانات حديثة ذات رلة بالو ي عدم لى إيؤدي 

 علي  ستتتتتتتتتتيتمكن رتتتتتتتتتتناع للمجتمع واليي بناءً  البيلي،

التقترار متن تصتتتتتتتتتتتتتتمتيتم وتنفيتتتتتتتي وإطالق العتتتتتتتديتتتتتتتد من 

 المشاريع  هيا الخصو .

 رد الجهة على التقرير

 تم الرد على التقرير، وجاء في معظم  على شكل مبررات.

 تقرير يلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه .10

نشتتتتتتتتتتتتتت تتت ستتتتتتتتتتتتتتلطتتة الميتتا  الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتة بموجتتب القرار 
ُ
أ

، واليي نص في مادت  م1111لستتتتتتتتنة  (12)الرئا تتتتتتتتاي رقم 

األولى على عشكيل سلطة الميا ، يما و ف قانون الميا  

( على إنشتتتتتتاء ستتتتتتلطة 0) ةفي الماد م1111( لستتتتتتنة 0رقم )

تقلة، المستتتتتتت االعتباريةالميا ، والتي تتمتع بالشتتتتتتخصتتتتتتية 

يكون و  ها الخارة، بحيث تتبع الرئيس،وتكون لها ميزاني 

أجرى ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتادة الرئيس، وقتتتتتد لهتتتتا رئيس يعين بقرار من 

 على أعمتتتتتال 
ً
ديوان الرقتتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة واإلداريتتتتتة تتتتتتدقيقتتتتتا

ستلطة الميا  ومجلس تنظيم قطاع الميا ، وتم عسجيل 

 التالي:

 شركة المياه الوانية

 ألحكام المادة الميا   شريةلم يتم إنشاء 
ً
الوطنية خالفا

 م،0211( لستتتتتتنة 11( من قانون الميا  رقم )1( بند )11)

اختصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتاتهتتا المنصتتتتتتتتتتتتتتو  عليهتتا في القتتانون  وتنفيتتي

والمتمثلة في تزويد وبيع الميا  بالجملة لمصتتتتتتتتتتتتالف الميا  

ر األموالهيئتات املحليتة ومجتالس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتتترية، 

العالقتتات  من شتتتتتتتتتتتتتتأنتت  أن يؤثر على ضتتتتتتتتتتتتتتمتتان ستتتتتتتتتتتتتتيرالتتيي 

 .التجارية مع الزبائن والموردين

 المياه في متابعة تطبيق التعرةة دور يلطة

عة في متاب ال يوجد أي دور لستتتتتتتتتتلطة الميا  الفلستتتتتتتتتتطينية

  ،م0211عتام تطبيق نظتام التعرفتة ل
ً
للمتتادة  وذلتت  خالفتا

يستتتتتتتتتتتتتتري هتتتتتيا والتي تنص على " ،( من نظتتتتتام التعرفتتتتتة0)

والصتتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتتحي النظتام على مقتدمي خدمات الميا  

 ".تحت إشراف وزارة الحكم املحلي ومراقبة السلطة

 الجهات المنظمة لقطاع المياه

وجود تتتتتتداختتتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات بين الجهتتتتتات المنظمتتتتتة 

لقطاع الميا  ناجم عن عدم ردور األنظمة المنصو  

عليها ضتتتمن القوانين الناظمة لعمل قطاع الميا ، حيث 

 لميا .انعكس ذل  على التعرفة الموحدة ل

 تفاوت أثمان المياه

دم بستتتتتتتتتتتتتت ب ع ،ثمان الميا  للمستتتتتتتتتتتتتت هل أتفاوت في يوجد 

لى اختالف إممتتتتا أدى  ،ور نظتتتتام التعرفتتتتة الموحتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتد

مر اليي ل  بالم األثر على األ  ،الستتعر بين منطقة وأخرى 
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، والجدول ومادية المستتتتتتتتتتتتتتفيدين من ناحية اقتصتتتتتتتتتتتتتادية

 يو ف هيا االختالف:

 مزود المياه

بيع المتر متويط يعر 

 /المكع  من المياه

 بالشيقل

 0.1 جمعية حياة أبو ديس

 1 بديا

 0.1 نابلس

 1.1 بيت ليد

 1.8 قلقيلية

 0.8 أريحا

محاةظة مصلحة مياه 

 القدس
0.7 

 3.1 اولكرم

يلطة مياه ومجاري بيت 

 لحم
0.0 

 3.0 يلفيت

 

 مزودي  دمات المياه

مزودي ختتدمتتات  افتتةلكتتواحتتد منفرد  ميتتا مزود  ال يوجتتد

  ،الميا 
ً
 ،عن جميع مصتتتتتتادر الميا  بحيث يكون مستتتتتتؤوال

 ألحكتام المتادة )
ً
( من قتانون الميتا  رقم 1( بنتد )11خالفتا

واليي نص "تنشتتتتتتتتأ بموجب أحكام  ،م0211( لستتتتتتتتنة 11)

هيا القرار بقانون شتتتتتترية عستتتتتتم  شتتتتتترية الميا  الوطنية 

 تكون مملوية بشكل كامل لدولة فلسطين".

اةق المياه  اإلقليمية مر

 ،عدم قيام سلطة الميا  بدنشاء مرافق الميا  اإلقليمية

( 11)من قرار بقتتتتتانون رقم  (11)خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة 

ستتتتتتتتتتتتلطة الميا   والتي تنص على" تنشتتتتتتتتتتتتا  ،م0211لستتتتتتتتتتتتنة 

بالتنستتتتيق والتعاون مع الجهات املختصتتتتة ذات العالقة، 

مرافق ميا  إقليمية  وبما يتماختتتتتتتا  مع المصتتتتتتتلحة العامة

قديم خدمات الميا  والصرف الصحي، وتحدد مهامها لت

ورتتتتتتتتتتتتتتالحيتاتهتا وإجراءات ترخيصتتتتتتتتتتتتتتهتا وعشتتتتتتتتتتتتتتكيلهتتا وإدارتهتتا 

وحلهتتا وجميع األمور المتعلقتتة بعملهتتا  ومواردهتتا المتتاليتتة

 ".بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء

 نظام ترا يص معتمد

 يوجتد نظتام تراخيص معتمتد لمقتدمي ختدمتات الميا  ال

يما لم يتم إرتتتتتتتتتتتتدار نظام التعرفة والصتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتحي، 

 الموحدة لغاية تاريخ .

 تر يص مزودي الخدمة

 باستتتتتتصتتتتتدارو قديم أأي مزود ميا  ستتتتتواء جديد  لم يقم

و تجتتتتديتتتد ترخيص إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء أو إدارة عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتل أترخيص 

أو جمع  الميتتتتتا منشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة لتزويتتتتتد أو تحليتتتتتة أو معتتتتتالجتتتتتة 

مني تاري  رتتتتتتتتتدور قرار  ومعالجة ميا  الصتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتحي

 بشأن الميا  حت  اهن. م0211لسنة  (11)ن رقم بقانو 

 ارتفاع تالفة روات  الموظفين

لوحظ أن أحد األسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفة الميا  

لتتتتتدى بع  المزودين بتتتتتالمقتتتتتارنتتتتتة مع غيرهم هو ارتفتتتتتاع 

تكلفتتتتتة رواتتتتتتب الموظفين لتتتتتد هم، حيتتتتتث تبين أن تكلفتتتتتة 

لث ستتتتتتتتتتتتتتعر الرواتتب لدى أحد المزودين بلغت ما يقارب ث

 وتكلفة الميا  المباعة.

 ريوم اشتراك المياه اوت فيتف

 
ً
في رسوم اشتراز الميا  بين كافة  وجود تفاوت يبير جدا

اليي األمر  ،اطق دون وجود أي ستتتتتتتتتند قانوني ليل المن

بتتدور  انعكس على تكلفتتة الميتتا  المقتتدمتتة للمواطنين في 

 بع  المواقع.

 تر يص اآلبار

ى ى التعدي علبترخيصتتتتتتها يؤدي إلبار دون القيام عمل اه 

ممتتتتا يعمتتتتل على  ،الحقوق المتتتتائيتتتتة والمصتتتتتتتتتتتتتتتتادر المتتتتائيتتتتة

 است زافها ويحول دون التخطيط الما ي السليم.

 الجهات  ات الع قة

تتتافتتتتة الجهتتتتات ذات العالقتتتتة ال يوجتتتتد  ،ععتتتتاون كتتتتاف بين كت

على  ،والتي تتمثتتتل بستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة الميتتتا  ووزارة الحكم املحلي

غم من توقيع متتييرة تفتتاهم مع مجلس تنظيم قطتتاع  الر 

لمراجعتتتتتة التعرفتتتتتة والتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة ملجلس الوزراء  ،الميتتتتتا 

 للمصادقة. 

 الريوم املحصلة

أي عستتتتتتتتتتجيالت دفترية لدى ستتتتتتتتتتلطة الميا  حول  ال يوجد

 ى، مما يؤدي إلالرستتوم املحصتتلة من ترخيص آبار الميا 

على  القدرة وضتتتتتتتتتتتتتتعفعدم دقة و تتتتتتتتتتتتتتحة هي  الرستتتتتتتتتتتتتتوم 

 حصر كافة هي  الديون.
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 بئر  حفر شروط الحصول على تر يص 

 رفتتتتتتتاق متتعتتززات وشتتتتتتتتتتتتتتروط التتحصتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتى إ لتتم يتتتتتم

ممتتا قتتد يؤدي إلى احتمتتاليتتة عتتدم  ،ترخيص حفر بئر

  بتنفيي تل ،التزام المستتتتتتتتتتتتتفيدين )أ تتتتتتتتتتتتحاب اهبار(

واحتمتتتاليتتتة التتتتأثير على مصتتتتتتتتتتتتتتتادر الميتتتا   ،الشتتتتتتتتتتتتتتروط

 و ي يميات ميا  أيثر من الالزم.

 البنوز أحديفالة بنكية رتتتتتتتتتتتتتتادرة عن رفتاق لم يتم إ 

العاملة في فلستتتتتتطين من المستتتتتتتتفيد لصتتتتتتتالف ستتتتتتتلطة 

لضتتمان االلتزام بشتتروط  ،دينار 13222الميا  بقيمة 

لحين استتتتتتكمال عمليات الحفر واستتتتتتالم  ،الرخصتتتتتة

  ،رخصة االستخراج
ً
ألدلة اإلجراءات المعمول  خالفا

  ها في سلطة الميا 

 ميتتا  تمتار  عملهتتا بتدون الحصتتتتتتتتتتتتتتول  تبين وجود آبتار

  ،على رخصتتتتتتتة استتتتتتتتخراج ميا 
ً
ألدلة اإلجراءات  خالفا

دي ى التعيؤدي إلمما  ،المعمول  ها في ستتتتتتلطة الميا 

يما إن من  ،على الحقوق المائية والمصتتتتادر المائية

 شأن ذل  العمل على است زافها.

 تجديد ر ص االيت راج

دون تجتتتتديتتتتد  وجود العتتتتديتتتتد من آبتتتتار الميتتتتا  التي ععمتتتتل

  ،لرخصتتتتتتتتتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتخراج بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتنوي 
ً
ألدلتتتتة  خالفتتتتا

الميا ، األمر اليي أدى اإلجراءات المعمول  ها في سلطة 

ي والت ،ى ترايم رستتتتتوم تجديد رخصتتتتتة استتتتتتخراج الميا إل

 
ً
دنتتتتتتا  هتتتتتتا متتتتتتا يقتتتتتتارب للبيتتتتتتانتتتتتتات التي تم تزويتتتتتت بلغتتتتتتت وفقتتتتتتا

جراء من ستتتتتتتتتلطة الميا  ( شتتتتتتتتيقل، دون أي إ131103110)

 حيال ذل .

 بارملفات اآل 

بع  اهبار تخص  لتدى ستتتتتتتتتتتتتتلطتة الميتا  ملفتات ال يوجتد

 .رض الواقعأالتي تمار  عملها على 

 جوالت تفتيشية

  استتتتتتلطة الميا  بمراقبة استتتتتتتغالل مصتتتتتتادر المي لم تقم

و أي وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتتل متن ختالل تتنتفيتتتتتتتي جوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة أ

 وإجراءات أخرى.

 القضايامدد 

والتعتتتتتتديتتتتتتات وجود فجوة زمنيتتتتتتة بين تحتتتتتتديتتتتتد املختتتتتالفتتتتتتة 

حيث أن بع   ،واتختاذ قرار املختالفتة واألمر القضتتتتتتتتتتتتتتا ي

قضتتتتتتتتتتتتتتايتتا الميتتا  المنظورة في القضتتتتتتتتتتتتتتاء تتتأختتي متتدة طويلتتة 

متتمتتتتتتتا قتتتتتتتد يتتؤدي إلتتى عتتتتتتتدم ردع  ،لتحتتيتتن التتبتتتتتتتت فتي أمتترهتتتتتتتا

تختتتتاذ في ا-بستتتتتتتتتتتتتت تتتتب طول فترة النطق بتتتتالحكم املختتتتالفين

 إجراءات مشا هة في عملية التعديات.

 ةالتعديات على المصادر المائي

زيادة حجم التعديات على المصتتتتادر المائية بستتتتب عدم 

إتباع العقوبات المنصو  عليها في قانون سلطة الميا  

 من قبل القضاء الفلسطي ي.

 العقو ات المنصوص عل ها في القانون  اتباعلم يتم 

القضتتتتتتاء لمواد العقوبات في قرار بقانون رقم يستتتتتتتند لم 

ى عدم ردع قد يؤدي إل ،م بشأن الميا 0211لستنة  (11)

 املخالفين واالستمرار في التعدي على مصادر الميا .

 الر ص ريومتراكم 

ل عن ( شتتتتيق131103110بلم اجمالي بقيمة )تبين ترايم م

 رستتتتتتتتتتتتتتوم رخص استتتتتتتتتتتتتتتخراج الميتا  التي لم يتم تجديدها،

 ترايم الرسوم على المستفيدين. إلىمما يؤدي 

 رد الجهة على التقرير

.تم الرد على 
ً
 التقرير وكان ايجابيا
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  يفاءة وفعالية إجراءات وزارة الصتتتتتتتتتحة المتبعة

لتتتتعتتتتالج التتتتمتتتترضتتتتتتتتتتتتاتتتت  فتتتتي أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتام التتتتطتتتتوارئ فتتتتي 

 .0202 المستشفيات الحكومية

  فتتتتتتاعتلتتيتتتتتتة اإلجتتراءات التتمتتتتتختتتتتتية متتن قتتبتتتتتتل وزارة

االجتماعية في اإلشتتراف على الجمعيات التنمية 

 .الخيرية

 دور وزارة االتصتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

اإلشتتتتتتتتتتتتراف عتتلتتى أمتتن التتمتتعتتلتتومتتتتتتات فتتي التتتتتتدوائتتر 

متتن ختتالل التتفتتريتتق التتفتتلستتتتتتتتتتتتتطتتيتت تتي  التتحتتكتتومتتيتتتتتتة

 .PAL-CERT الحاسوبلالستجابة لطوارئ 

  دور وزارة لستتتتياحة واهثار في الحفال على اهثار

 .وحماي ها

  استتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام التتتطتتتتتتاقتتتتتتة التتتمتتتتتتتجتتتتتتددة فتتتي عتتتعتتتزيتتتز

 .املحافظات الشمالية

  فعالية دور وزارة االقتصتتتتتتتتاد في ضتتتتتتتتمان ستتتتتتتتالمة

 .وأمن مستلزمات وألعاب األطفال

  فعتتاليتتة إجراءات الجهتتات ذات العالقتتة في الحتتد

 .في فلسطين من تلوث الهواء

  فعتتتتتتاليتتتتتتة دور وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة في الرقتتتتتتابتتتتتتة على

 مستلزمات األطفال.

  وزارة التربيتتة والتعليم في توفير فتتاعليتتة إجراءات

 .افق مدرسية كافية ومالئمة وآمنةر م

  يفتتتتتاءة وفعتتتتتاليتتتتتة اإلجراءات المتبعتتتتتة من قبتتتتتل

 العنف.المرأة من  المرأة لحمايةوزارة شؤون 

  



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  147  

 

 اإلدارة العامة للرقابة على األداء

 
ً
من تحقيق رؤيتتتتتتتة التتتتتتتديوان الرقتتتتتتتابتتتتتتتة المتتتتتتتاليتتتتتتتة  انطالقتتتتتتتا

واإلدارية والتي تتمثل في إحداث فارق في حياة المواطن، 

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى توجتت  الحكومتتة بتحقيق أهتتداف التنميتتة 

االرتتقتتتتتتتاء بصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التمتواطن التمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتتة متن ختالل 

 .ورفاهيت 

العتتتديتتتد من المواضتتتتتتتتتتتتتتيع أجرى التتتديوان رقتتتابتتتة أداء على 

تقتتارير لرقتتابتتة  (12)وأرتتتتتتتتتتتتتتتدر خاللهتتا  م0202عتتام خالل 

األداء، وتقريرين لمتابعة تورتتتتتتتتتتتتيات التقارير الستتتتتتتتتتتتابقة، 

حيث انعكس أثر تورتتتتتتتتتتتتتيات بع  التقارير التي م تتتتتتتتتتتتتا  

 على ردورها ما يقارب العام بشكل إيجاكي. 

حيتتتث قتتتام التتتديوان بمتتتتابعتتتة تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتات لتقرير فعتتتاليتتتة 

 اإلجتراءات الترقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلتى مترايتز التتتجتمتيتتتتتتتل والتعتنتتتتتتتايتتتتتتتة

بال شتتتتتتتتتتتتترة والتي عستتتتتتتتتتتتتتخدم أجهزة ومواد طبية لما ل  من 

ارتباط مباشتتتتتتتتتتر بستتتتتتتتتتتالمة المواطنين، حيث كانت عملية 

التتدقيق في التقرير الستتتتتتتتتتتتتتابق تهتدف إلى فحص إجراءات 

ترخيص ومتتتتابعتتتة ورقتتتابتتتة مرايز العنتتتايتتتة بتتتال شتتتتتتتتتتتتتترة التي 

تجر ها وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة من خالل مديرياتها في املحافظات 

من فاعلية تل  اإلجراءات للتأيد من  الشتتتتمالية، للتأيد

 
ً
 لألرول، بما يضمن عدم قيام تل  المرايز بعملها وفقا

اإلضتتتتتتتتتتتتتترار بستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتة رواد تلتتتتت  المرايز، ومن خاللتتتتت  تم 

إرتتتتتتتتتتتتتدار ععليمات جديدة من وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة تحمل رقم 

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن استتتتتتتتتتتتتتتختتدام جهتتاز الومي   م0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 0)

ي  تزال هالضتتتتتتتتتتتتتو ي في مرايز العناية بال شتتتتتتتتتتتتترة ولكن لم 

الحرفتتتتتة بعيتتتتتدة عن الترخيص الكتتتتتتامتتتتتل وختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التي 

 عستخدم أجهزة الليزر والمواد الطبية.

يما قام الديوان بمتابعة تورتتتيات لتقرير إدارة الطرق، 

حيتتتتتتث تم زيتتتتتتارة وزارة الحكم املحلي للوقوف على متتتتتتدى 

متتتتتتابعتتتتتة المالحظتتتتتات والتورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات الواردة في التقرير، 

من الهيئتتتات املحليتتتة  ةة عينتتتنتتت  تم زيتتتار أ بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى

الواردة في التقرير النها ي الصادر، حيث انعكس إردار 

التقرير بشتتتتتتتكل إيجاكي على مستتتتتتتتوى أداء بع  الهيئات 

املحلية في عدة جوانب في إدارة الطرق منها: وضع معايير 

الختيار المشتتتتاريع الخارتتتتة بالطرق، توفير بيانات كافية 

   الطرق، تنفيتي أيتافحول الطرق، توفير اإلنتارة لبع

الطرق، توفير حتتتتاويتتتتات وستتتتتتتتتتتتتتالل لجمع القمتتتتامتتتتة داختتتتل 

 مخططاتها الهيكلية.

  م0202عتتام في بتتدايتتة يمتتا أرتتتتتتتتتتتتتتدر التتديوان 
ً
حول  تقريرا

ستتتتتتتتتتتيرت وإجراءات وفعالية استتتتتتتتتتتتجابت  -أعمال فريق بال

لحوادث أمن الحاستتتتتتتتتتتوب التي يمكن أن تحدث في البنية 

ومتتي وأرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر التتتحتتتيتتتتتتتة التتتكتنتولتتوجتيتتتتتتتة لتلتقتطتتتتتتتاع التحتكت

تورتتتتتتتيات تنعكس على تحستتتتتتتين مستتتتتتتتوى أداء الخدمات 

الحكومية اإللكترونية وأثرها على رضتتتتتتتتتتا المواطن، حيث 

أرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرت الحكومتتتتتتتة العتتتتتتتديتتتتتتتد من القرارات المتعلقتتتتتتتة 

بتحستتتتتتتتتتتتتتين الختتتتتتدمتتتتتتات الحكوميتتتتتتة اإللكترونيتتتتتتة وتفعيتتتتتتل 

استتتتتتتتخدام البريد الحكومي وغيرها ذات العالقة، ويمكن 

لتتتس التتتوزراء ختتتالل التتتعتتتتتتتامتتتيتتتن االطتتتالع عتتتلتتتى قتتترارات متتتجتتت

 حول ذل .    م0202-0201
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 األداءاإلدارة العامة للرقابة على 

يتتتتتتتة في و األولالتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتلترقتتتتتتتابتتتتتتتة على األداء تتمتنت  اإلدارة 

التتتتتدقيق للتقتتتتارير التي لهتتتتا عالقتتتتة بتتتتالمواطن بتتتتالتتتتدرجتتتتة 

مستتتتتتتندة في ذل  إلى خطة الديوان االستتتتتتتراتيجية  ،األولى

 ،التي تهتتتدف إلى إحتتتداث فتتتارق إيجتتتاكي في حيتتتاة المواطن

، لى خطتتتتتتة الحكومتتتتتتة التي تحمتتتتتل عنوان المواطن أوالإو 

ويتتتتتيلتتتتت  الى المعتتتتتايير التتتتتدوليتتتتتة لرقتتتتتابتتتتتة األداء لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان 

 والكفاءة والفعالية.  دااللتزام بمبادئ االقتصا

رير اتق العديد من بدرتتتتتتتتتتتتتتدارقتامتت اإلدارة العتامتة  حيتث

 في مختلف جوانب معايير اإلنتوسايداء حسب األ رقابة 

عمتتتتتتل اإلدارة وذلتتتتتت  إلحتتتتتتداث فتتتتتتارق في حيتتتتتتا  المواطن 

التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتيت تي والتحقق من متتتتتتتدى قيتتتتتتتام الجهتتتتتتتات ذات 

العالقتتتتة بتتتتدورهتتتتا في الحفتتتتال على المتتتتال العتتتتام وتتتتتيليتتتتل 

في ذلتتتت  الختتتتدمتتتتات  الصتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتات في حيتتتتا  المواطن بمتتتتا

التتمتتقتتتتتتتدمتتتتتتتة لتتلتتمتتواطتتنتتيتتن متتن التتمتتؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والتتوزارات 

ر ، وتلخص فيمتتا يلي التقتتاريالحكوميتتة والهيئتتات املحليتتة

 ( تقارير.12م، وهي )0202التي ردرت خالل عام 

كفداءة وةعدداليدة إجراءات وزارة الصدددددددددددحددة المتبعددة  .13

لدددددعددددد ج الدددددمدددددرمددددددددددد دددددى فدددددي أقسددددددددددددددددام الدددددطدددددوارئ فدددددي 

 م0202 المستشفيات الحكومية

قستتتتتتتتتتتتتتم التتطتتوارئ متتن األقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام التترئتتيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة فتتي  يتعتتتتتبتتر

 
ً
 ،المرضتتتتتتتتتتتا حياة  إنقاذألهميت  في  المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتفيات نظرا

والتي قد تصل المستشفى بس ب حوادث سير أو أزمات 

  .قلبية وغيرها من الحاالت الطارئة اليومية

ظهرت أهميتتة موضتتتتتتتتتتتتتتوع توفير المتطلبتتات األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة 

ق قألقستتتتام الطوارئ في المستتتتتتشتتتتتفيات الحكومية والتح

متتن يتتفتتتتتتتاءة وفتتعتتتتتتتالتتيتتتتتتتة اإلجتتراءات التتتتتي تتتقتتوم  تتهتتتتتتتا وزارة 

لضتتتتتتتتتتمان تقديم عالج فعال للمرضتتتتتتتتتتتا  في هي   ،الصتتتتتتتتتتحة

األقستتتتتتتتام لما للموضتتتتتتتتوع من أهمية تتعلق بالعدد الكبير 

من المرضتتتا  المراجعين للقستتتم بشتتتكل يومي وعلى مدار 

ومتتا يطلبتت  وضتتتتتتتتتتتتتتعهم الصتتتتتتتتتتتتتتحي كون القستتتتتتتتتتتتتتم  ،الستتتتتتتتتتتتتتاعتتة

في ظتتل األوضتتتتتتتتتتتتتتتاع يستتتتتتتتتتتتتتتقبتتل الحتتتاالت الطتتارئتتتة ختتارتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السياسية القائمة في فلسطين. 

ويتوقع الديوان أن يستتتتتتتتتاهم التقرير في العمل على توفير 

إجراءات عالج أيثر فعالية للمرضتتتتا  في أقستتتتام الطوارئ 

ضتتتتتمن الموارد المتاحة، وتقليل أوقات انتظار المرضتتتتتا  

 داخل أقسام الطوارئ.

ار ظتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتيتطرق التقرير إلى العوامتتتتتل التي تؤثر على انت

المرضتتتتتتتتتا  في قستتتتتتتتتم الطوارئ بما يخص الطواقم الطبية 

العاملة وستتتتتهولة الورتتتتتول إلى الخدمات المستتتتتتاندة لهيا 

القستتتتتم، وييل  اإلجراءات المتبعة بالتنستتتتتيق للتحويل 

 إلى مستشفيات وأقسام أخرى.

استتتتتتتتتتتتتت هتتتتدف التتتتتتدقيق المواضتتتتتتتتتتتتتتيع ذات العالقتتتتتة بكفتتتتتاءة 

قتتتاء وفعتتتاليتتتة العالج بتتتأقستتتتتتتتتتتتتتتام الطوارئ من حيتتتث متتتدة ب

المري  في القستتتتتتتتتتتتتتم والعوامتتتتتتتل التي لهتتتتتتتا أثر على بقتتتتتتتاء 

المري  لقترة أطول عن الفترة الالزمتتتتة لتلقيتتتت  العالج، 

ييل  استتتتتتتتتتتتت هدف التقرير الطواقم العاملة في األقستتتتتتتتتتتتتام 

وتتوزيتعتهتتتتتتتا على متتتتتتتدار اليوم وتتتتتتتتدريسهتتتتتتتا واألجهزة الطبيتتتتتتتة 

المتوفرة ورتتتتتتتتيان ها واإلجراءات المتبعة في األقستتتتتتتتام بما 

تعقيم والعزل وإجراءات ضتتتتتتتتتتمان خصتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتية يخص ال

المري  والتنستتتتتتتتتتتتتيق مع الجهات األخرى لضتتتتتتتتتتتتتمان توفير 

 العالج الالزم.

وععتبر وزارة الصتتتتتتتتحة هي الجهة ذات العالقة الرئيستتتتتتتتية  

بتالتقرير من خالل اإلدارة العتامتة للمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتات فيها 

ووحتتتتتدة اإلستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتاف والطوارئ، يتتتتتيلتتتتت  فتتتتتدن إلدارة كتتتتتل 

يبتتتتاي في المستتتتتاهمة في تقديم دور رئ امستتتتتشتتتتفى على حد

العالج الفعال للمرضتتتا ، حيث ستتتيتم توجي  التورتتتيات 

 لها من خالل وزارة الصحة.

 النتائ  

من خالل عملية التدقيق التي قام  ها الديوان على وزارة 

تورتتتتل الديوان إلى  ،الصتتتتحة والمستتتتتشتتتتفيات الحكومية

 النتائج التالية:

ددانيدددة تقليددددل أوقدددات انتظدددار المرمددددددددددد ى في أقسددددددددددددددام  إماد

 الطوارئ 

لوحظ وجود فترات انتظار للمرضتتتتتتتتتتتتتتا  في عدة مواقع من 

أجزاء قستتتتتتتتتتتتتتم الطوارئ تتفتتتتتتاوت من موقع إلى آخر على 

متتدار ستتتتتتتتتتتتتتتاعتتات العمتتتل، حيتتتث لوحظ وجود تتتأخير عنتتتد 

عستتتتتتجيل المري  ستتتتتتواء عند دخول  إلى القستتتتتتم أو عند 

م بع  أقساعودت  للتسجيل خالل فترة تواجد  داخل 
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 بع  العيتتتتتتاداتالطوارئ، يتتتتتتيلتتتتتت  يوجتتتتتتد تتتتتتتأخير أمتتتتتتام 

 األولية قبل دخول المري  إلى عنبر الطوارئ.

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  انتظتتتتتتار المري  في عنبر الطوارئ فهنتتتتتتتاز 

تتفتتتتتتتاوت يتبتتيتر فتي فتتتترات االنتتتتظتتتتتتتار عتعتتتتمتتتتتتتد عتلتى تتتواجتتتتتتتد 

الطبيتتتتب املختص أو على ستتتتتتتتتتتتتترعتتتتة إجراء الفحورتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

ل املحتمتتالطبيتتة واإلشتتتتتتتتتتتتتتعتتاعيتتة، بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى التتتأخير 

ة فارغة.  بس ب عدم وجود أسرًّ

اقم الطبية  التفاوت بين أقسام الطوارئ في عدد الطو

 وتوزيعهم وتدريبهم في أقسام الطوارئ 

ال يتم األختتتتتي بتتتتتاالعتبتتتتتار وجود نستتتتتتتتتتتتتتتتتب محتتتتتددة لألطبتتتتتاء 

والمرضا  مقارنة بعدد المراجعين لكل مستشفى، حيث 

يوجتتتتتتد تفتتتتتتاوت بين أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتام الطوارئ في عتتتتتتدد األطبتتتتتتاء 

الممرضتتتين العاملين فيها، ييل  فدن توزيع الطواقم في و 

المستتتشتتفى الواحد على مدار ستتاعات اليوم ال يتناستتب 

 مع تدفق المرضا  إلى القسم.

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن هتتي  الطواقم بحتتاجتتة إلى تتتدريتتب كتتافي 

يتناستتتتتتتتب مع احتياجهم من الدورات التدري ية ويستتتتتتتتاهم 

 بتوفير عالج فعال للمرضا .

لصدددحة في توةير المسدددتلزمات األيدددايدددية قصدددور وزارة ا

 لقسم الطوارئ 

لم تقم الوزارة بمتابعة توفر المستتتتتتتتتتتتلزمات األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية 

للعمل في قستتتتتتتتم الطوارئ، حيث لوحظ التفاوت في عدد 

ة وعدد المرضتتتتتتا  بين المستتتتتتتشتتتتتتفيات، وقصتتتتتتور في  األستتتتتترد

توفر األجهزة الطبيتتة الالزمتتة للعمتتل ورتتتتتتتتتتتتتتيتتان هتتا بطريقتتة 

إلى عدم تحديث قوائم األدوية التي  دورية. هيا باإلضافة

يجب توفرها في القستتم بشتتكل دائم، وعدم توفير أماين 

ام مخصتتتصتتتة لعزل المرضتتتا  عند الحاجة وضتتتعف االلتز 

بستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات وطرق التعقيم الستتتتتتتتتتليمة في بع  أقستتتتتتتتتتام 

 الطوارئ.

ضددددددددع  توثيق البيانات حول بعق األعمال في قسددددددددم 

 الطوارئ 

زارة ال تتتتمتتتكتتتن متتتن إجتتتراءات التتتتتتتوثتتتيتتتق التتتمتتتتتتتبتتتعتتتتتتتة فتتتي التتتو 

الحصتتتتتول على البيانات الصتتتتتحيحة في الوقت المناستتتتتب 

وال عستتتتتتتتتاهم في الورتتتتتتتتتول إلى إحصتتتتتتتتتاءات دقيقة ألغراض 

 التغيية الراجعة.

 

مرمدددددددد ى للع ج من ضددددددددع  ةعالية إجراءات تحويل ال

 وإلى قسم الطوارئ 

ال يوجد ستتتياستتتات وا تتتحة وموثقة في تحويل المرضتتتا ، 

المستشفى اليي يوجد ب  ستواء لألقسام األخرى داخل 

المري  أو لمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتات أخرى ستتتتتتتتتتتتتتواء تتتابعتتة لوزارة 

الصتتحة أو مستتتشتتفيات خارتتة، باإلضتتتافة إلى أن آليات 

العمل المتبعة بالتوارتتتتتتتتل مع األخصتتتتتتتتا ي للحضتتتتتتتتتور عن 

ضتتمن ستترعة ورتتول  في الوقت المناستتب استتتدعائ  ال ت

 في بع  األحيان.

ن ال تضمبعق اإلجراءات المتبعة في أقسام الطوارئ 

 ي مة المرم ى 

حيتتتث لوحظ ععتتتدد المرافقين مع المري  الواحتتتد ممتتتا 

يعيق حرية الطواقم الطبية ويعيق خصورية المرضا  

اهخرين، ييل  يتم استتتعمال أقستتام الطوارئ يممرات 

في بع  المستتشتفيات، باإلضتافة إلى رتعوبة في ورول 

 المرضا  لبع  المرافق المساندة.

 االيتنتاجات

  تقديم العالج للمرضتا  بطريقة أسترع، حيث إمكانية

أن انتظتتتار المري  للتتتدخول إلى غرفتتتة العالج األولي 

لغرض عشتتتتتتتتتتتتتتخيص متتتتدى خطورة حتتتتالتتتتت  أو انتظتتتتار  

لحين ورتتتتتتتتتتتتتتول األخصتتتتتتتتتتتتتتا ي على  ئ داخل عنبر الطوار 

س يل المثال قد يؤدي إلى زيادة الخطر املحتمل على 

 خارة في الحاالت التي تتطلب عالج فوري. ، حت 

  إمكتتتتتتانيتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاد إلى التخطيط المستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتد على

التغيية الراجعة بما يخص عدد األطباء والممرضين 

قق بما يح ،وتناستتتتسهم مع المراجعين لكل مستتتتتتشتتتتتفى

نوع من العدالة في التوزيع ويقلل ضتتتتتتتغط العمل على 

 بع  الطواقم.

  التتتتدريتتتب المقتتتدم للطواقم الطبيتتتة ال يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب مع

بتتتتتتتة للعمتتتتتتتل في قستتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتدورات التتتتتتتتتدريت تيتتتتتتتة التمتطتلتو 

الطوارئ والتي تلزم بنوع معين من التتدورات لموظفي 

الطوارئ، بحيتث ينعكس هيا التدريب على يفاءتهم 

 في العمل.
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  معتتايير تحتتديتتد المتطلبتتات الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة لعمتتل قستتتتتتتتتتتتتتم

بطريقتتتتتتتة تحتتتتتتتدد مجتتتتتتتاالت  ،الطوارئ غير وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة

التتتتنتتتتقتتتتص وفتتتتق االحتتتتتتتتتيتتتتتتتاج التتتتفتتتتعتتتتلتتتتي ومتتتتقتتتتتتتارنتتتتتتتتتتتت  متتتتع 

ا، حيتتث أن توفير متتا يلزم المتطلبتات الواجتتب توفرهتت

للعمتتتتتتل ال يتم بطريقتتتتتتة ممنهجتتتتتتة وضتتتتتتتتتتتتتتمن أولويتتتتتتات 

 تتماخا  مع الموازنة المتوفرة.

  إدارة املخاطر الناتجة عن نقص التعقيم ال تتناسب

متع حتجتم التخطر المتوقع حتتتتتتتدوثتتتتتتت  في حتتتتتتتال وجود 

 عدوى معينة.

  قواعد البيانات المتوفرة ال عساهم في الحصول على

ن يميتتتتتة األعمتتتتتال المنجزة في عغتتتتتييتتتتتة راجعتتتتتة ععبر ع

قستتتتتتتتم الطوارئ ونوعها بطريقة تمكن من التخطيط 

 السليم المستند إلى بيانات كاملة وموثقة.

  إجراءات تحويتتتتل المرضتتتتتتتتتتتتتتا  من قستتتتتتتتتتتتتتم الطوارئ إلى

جهات أخرى ال تتم ضتتتتتتمن ستتتتتتياستتتتتتة وا تتتتتتحة موثقة 

تضتتتتتتتتمن تحديد الفترة القصتتتتتتتتوى لتواجد المري  في 

 اوزها.قسم الطوارئ بحيث ال يمكن تج

  يوجتتتد إمكتتتانيتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتبط وتنظيم العمتتتل في القستتتتتتتتتتتتتتم

بطريقتتة أفضتتتتتتتتتتتتتتتل من خالل ضتتتتتتتتتتتتتتبط عتتتدد المرافقين 

 للمري  وضبط طرق الدخول إلى قسم الطوارئ.

 رد الجهة على التقرير

التترد ختتالل التتفتتتتترة التتقتتتتتتتانتتونتتيتتتتتتتة متتن قتتبتتتتتتتل وزارة  لتتم يتتتتتم

  م إردار التقرير بالصورة النهائية.وت، الصحة

وزارة التنمية  من قبل المت لةةاعلية اإلجراءات  .11

 في اإلشرال على الجمعيات الخيرية االجتماعية

قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق 

أداء حتتتتتول متتتتتتتدى فتتتتتتتاعتتتتتلتتتتتيتتتتتتتة إجتتتتتراءات وزارة التتتتتتتتتتتنتتتتتمتتتتتيتتتتتتتة 

االجتتتتمتتتتتتتاعتتيتتتتتتتة فتي اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف عتتلتتى التجتتمتتعتيتتتتتتتات التتختتيتتريتتتتتتتة 

 لىاوالتطرق  ،والمتمثلتتة بتتدور اإلدارة العتتامتتة للجمعيتتات

الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات والنه  التتتتتيي تت نتتتتتا  اإلدارة 

 لمتابعة أعمال وأنشطة الجمعيات الخيرية. 

حيث تخضتتتتتع الجمعيات الخيرية املحلية والتي تهدف إلى 

تقتديم خدمات مجتمعية للفئات المهمشتتتتتتتتتتتتتتة في املجتمع 

م  هدف ضبط وتنظي، إلشراف وزارة التنمية االجتماعية

وزيتادة فعالية دورها في ترميم النستتتتتتتتتتتتتتيج  عمتل الجمعيتات

 املجتمعي.

دور التجتمتعتتيتتتتتتتات التختيتريتتتتتتتة فتي املتتجتتتمتع متن ختتالل  ويتبترز

طبيعتة الختدمة التي تقدمها للمواطنين خارتتتتتتتتتتتتتتة الفئات 

المهمشتتتتتتتتتتتتتتة وذوي التدختل املحتدود والتي تتمثتل في األيتام 

تبين وجود ما  إال أن  والمرأة،واألشتتتتتتتتتخا  ذوي اإلعاقة 

جمعيتتتتتات الخيريتتتتتة غير قتتتتتادرة على من ال %81نستتتتتتتتتتتتتت تتتتتت  

 مع الهدف 
ً
العمل دون تلقي مستتتتتاعدات مالية، وتماشتتتتتيا

الفر ي  المستتتتتتتتدامة والنشتتتتتتتاطمن أهداف التنمية  (11)

وهو إنشتتتتتتتتتتتتاء مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات فعالة وخاضتتتتتتتتتتتتعة  (11.1)من  

 للمساءلة وشفافة على جميع المستويات.

 النتائ  

لضتتتوء اقام فريق التدقيق بالتحليل والدراستتتة لتستتتليط 

على نقاط الضتتتتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتتتتتبا ها حت  يتمكن الديوان من 

رفع تورتتتتتتتتتتتتتتيتات يتم من خاللهتا معتالجة نقاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف 

وزيتتادة فتتاعليتتة دور الوزارة في اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف على الجمعيتتات 

وضتتتتتتتتتتتتتتمتتان تقتتديم الختتدمتتات بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل أفضتتتتتتتتتتتتتتتل من جهتتة، 

وضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان ورتتتتتتتتتتتتتتول تلتتتت  الختتتتدمتتتتات إلى الفئتتتتات التي من 

جهتتتتتتتة أخرى. التمفترض أن تكون هي المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدة من 

 وتورل الديوان إلى النتائج التالية:

ضع  ةاعلية السيايات المتبعة في الوزارة لتحقيق 

 بالجمعياتيتعلق  ةيماأهداةها 

حيتتث تبين لنتتا أن الوزارة ال تقوم بوضتتتتتتتتتتتتتتع معتتايير للتتتأيتتد 

من عغطيتتتتتة الجمعيتتتتتات لالحتيتتتتتاجتتتتتات املختلفتتتتتة للفئتتتتتات 

تبعها التي تالمهمشتتة، يما لم يتبين للديوان الستتياستتات 

الوزارة لتقليص المعيقتتتات التي أشتتتتتتتتتتتتتتتارت إليهتتا في خط هتتتا 

االستتتتتتتتراتيجية، وعدم وجود ستتتتتتتياستتتتتتتة في الوزارة لتحديد 

االختصتتتتتتارتتتتتتتات للجمعيات التي تقع ضتتتتتتتمن رتتتتتتتالحياتها، 

باإلضتتافة إلى أن  لم يتبين للديوان وجود ستتياستتة موثقة 

 .بين وزارة التنمية ووزارة الداخلية لتوضي  المسؤوليات

ضدددددددددع  ةاعلية  طط العمل المعتمدة بين أنشدددددددددطة 

 الجمعيات وأهدال الوزارة

 م0218تبين للديوان وجود ضتتتتتتتتتتتتتتعف في الخطط المعدة 

من قبتل الوزارة على مستتتتتتتتتتتتتتتوى اإلدارة العتامتة للجمعيات 

من جهتتتتتتتة، وعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى متتتتتتتديريتتتتتتتات وزارة التنميتتتتتتتة في 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  151  

 

مختلف املحتتتتتتافظتتتتتتات من جهتتتتتتة أخرى، حيتتتتتتث ال تحتتتتتتدد 

قيا  لألنشتتتتطة الموجودة فيها، حيث  الخطة مؤشتتتترات

لم يتبين للتديوان مخرجتات األنشتتتتتتتتتتتتتتطتة ونستتتتتتتتتتتتتتبتة اإلنجتتاز 

منها، وهناز اختالف بين املخرجات والنشتتاطات التابعة 

لهتتتتتتا، حيتتتتتتتث ورد في الخطتتتتتتة متتتتتتتابعتتتتتتتة التقتتتتتتارير المتتتتتتتاليتتتتتتتة 

واإلداريتتة ينشتتتتتتتتتتتتتتتاط، بينمتتتا أشتتتتتتتتتتتتتتتارت املخرجتتتات إلى عتتتدد 

، حيتتتث أن الجمعيتتتات التي ستتتتتتتتتتتتتتتقوم بتستتتتتتتتتتتتتتليم تقتتتاريرهتتتا

هنتتتاز فرق بين المتتتتابعتتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتالم، يمتتتا لم يتو تتتتتتتتتتتتتتف 

للديوان آلية تحديد عدد الجمعيات التي ستتتتتتتتيتم زيارتها، 

( جمعية خيرية 112فقد ورد في الخطة أن  ستتتتتتتتتيتم زيارة )

للتحقق من متتتدى التزامهتتتا بتتتالقتتتانون، إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى زيتتتارة 

( جمعيتة خيريتة يمتابعة وتدقيق الملفات والتوجي  11)

إلرشتتتتتتتتتتتتتتتاد، إال أنتت  لم يتم إدراج تفتتارتتتتتتتتتتتتتتيتتل حول ذلتتت ، وا

كتتأستتتتتتتتتتتتتتمتتاء الجمعيتتات والمتتديريتتات التي ستتتتتتتتتتتتتتتقوم بتتالزيتتارة 

 
ً
أن عتتتتتتتدد  وجتتتتتتتدوال زمنيتتتتتتتا لتنظيم تلتتتتتتت  الزيتتتتتتتارات. علمتتتتتتتا

( جمعية، 118الجمعيات التي يجب أن يتم متابع ها هو )

يمتا تم في الخطتة إدراج وزارة التداخلية يجهة مستتتتتتتتتتتتتتؤولة 

علق بتصتتتتتتتتتتتتتتويتتب وضتتتتتتتتتتتتتتع الجمعيتتات، عن التنفيتتي فيمتتا يت

علمتتتتتتا أن الخطتتتتتتة داخليتتتتتتة ولم يتم عرضتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتا على وزارة 

 ي حولها.أالداخلية إلبداء الر 

ضدددددددددددع  ةعالية إجراءات وزارة التنمية االجتماعية في 

 اإلشرال على الجمعيات الخيرية

حيتتث ال تلزم الوزارة الجمعيتتات بتقتتديم الوثتتائق الالزمتتة  

م ي، ونقص في لغرض حصتتتتتتتتتتولها على شتتتتتتتتتتهادة عستتتتتتتتتتجيل 

عدد الزيارات الميدانية التي تقوم  ها الوزارة للجمعيات، 

وضتتتتتتتتتتتتتتعف فتتتاعليتتتة إجراءات الوزارة في التحقق من متتتدى 

توافق وانستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتام األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتة الفعليتتتتتتة للجمعيتتتتتتات مع 

األهتتتداف التي ععتتتد الستتتتتتتتتتتتتت تتتب الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي لتتتتأستتتتتتتتتتتتتتيس تلتتت  

الجمعيات، وضتتتتتتتتتتتتتتعف فعالية إجراءات الوزارة المتعلقة 

لتبرعات التي تتلقاها الجمعيات الخيرية، بجمع وررف ا

باإلضتتتتتتتتافة إلى قصتتتتتتتتتور دور الوزارة بدفع مستتتتتتتتتتحقاتها من 

 خالل عملية شراء الخدمات من الجمعيات الخيرية.

قصددددددددددددور دور الدددوزارة فدددي ادددعددزيدددز مدددبددددددادئ الددحدددوكدددمددددددة فدددي 

 الجمعيات الخيرية

عتتتتتدم قيتتتتتام الوزارة بتتتتتالتحقق من وجود أنظمتتتتتة للرقتتتتتابتتتتتة 

الداخلية فيما يتعلق باإلشراف على الجمعيات الخيرية، 

وعدم قيام الوزارة بالتحقق من وجود آليات للمستتتتتتتتتتتتتاءلة 

بين مجلس اإلدارة والمستتتتتتتتتويات اإلدارية األخرى، وعدم 

قيتتتام الوزارة بتتتالتحقق من تطوير أنظمتتتة إداريتتتة ومتتتاليتتتة 

خلية وا تتتتتتحة ومصتتتتتتادق عليها من قبل مجلس ولوائ  دا

اإلدارة، وعتتتتتتتدم قتتتتيتتتتتتتام التتتتوزارة بتتتتتتتالتتتتتتتتتحتتتتقتتتتق متتتتن أنتتتتظتتتتمتتتتتتتة 

 التعيينات في الجمعيات الخيرية.

ضدددددددددددع  أنظمدددة التوثيق المعمول بهدددا في الوزارة  ات 

 الع قة بالجمعيات الخيرية

عتتتتتتتدم إدراج جميع الجمعيتتتتتتتات في ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل الجمعيتتتتتتتات 

ا لجمعيات ملفهالخيرية على النظام املحوسب، وكع  ا

اإللكتروني ختتتتالي تمتتتتامتتتتا من أيتتتتة وثتتتتائق، وعتتتتدم أرشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتة 

التتتقتتتتتتتاريتر المتتتتتتتاليتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة للعتتتتتتتديتتتتتتتد من الجمعيتتتتتتتات 

الخيريتتتة، وعتتتدم وجود إجراءات توثيق لتقتتتارير الزيتتتارات 

الميتتتدانيتتتة، وعشتتتتتتتتتتتتتتوائيتتتة األرشتتتتتتتتتتتتتتفتتتة للمرفقتتتات والوثتتتائق 

للجمعيات، وعدم توثيق رقم الحستتتتتتتتاب البنكي المعتمد 

لجمعيتتتتتتات على النظتتتتتتام بتتتتتتالرغم من وجود رقم لبع  ا

 حساب لها.

 االيتنتاجات

تورتتتتتتتل الديوان من خالل مهمة التدقيق إلى االستتتتتتتتنتاج 

بتتوجتتتود ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتتف فتتتي دور وزارة التتتتتتنتتتمتتيتتتتتتتة االجتتتتتتتمتتتتتتتاعتتتيتتتتتتتة 

باألشتتتتتتتتتتتتتراف ومتابعة الجمعيات الخيرية التي تقع ضتتتتتتتتتتتتتمن 

اختصتتتتتتتتارتتتتتتتتها، وقد تم التورتتتتتتتتل إلى هيا االستتتتتتتتتنتاج من 

 خالل ما يلي:

ضددددع  السدددديايددددات التي تتبعها الوزارة لغرض العمل 

عدلدى تدحدقديدق أهددددددداةهددددددا التي اسددددددددددد ى إلى تحقيقهددددددا في 

 م0200-0217ايتراتيجية قطاع التنمية 

حيتتتتتث تبين ذلتتتتت  من خالل وجود ضتتتتتتتتتتتتتتعف في فعتتتتتاليتتتتتتة  

إجراءات الوزارة لتطوير أنشتتتتتتتتتتطة الجمعيات الهادفة إلى 

دم ععغطيتة االحتيتاجتات املختلفة للفئات المهمشتتتتتتتتتتتتتتة، و 

قيام الوزارة بالعمل على تقليص المعيقات التي تواجهها 

في عمتتتتل الجمعيتتتتات، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى قصتتتتتتتتتتتتتتور في إعتتتتداد 

اتفاقيات التنستتتتتتتيق بينها وبين الجهات املختصتتتتتتتتة لغرض 

 توضي  المسؤوليات وإزالة المعيقات.
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قصدددددددددددور في دور الوزارة اإلشدددددددددددرافي في متددددددابعددددددة أعمددددددال 

 الجمعيات

مرحلتتتة تبعيتتتة الجمعيتتتة للوزارة وتوثيق وذلتتت  ابتتتتداًء من 

 إلى متتتتابعتتتة تقتتتارير الجمعيتتتا
ً
ة المتتتاليتتت تملفتتتاتهتتتا ورتتتتتتتتتتتتتتوال

واإلداريتتتة وتحليلهتتتا والتحقق من توافقهتتتا مع األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتة 

التي تم تأستتيس هي  الجمعيات من أجلها، باإلضتتافة إلى 

عتتتتتدم فعتتتتتاليتتتتتتة الزيتتتتتارات الميتتتتتدانيتتتتتة من حيتتتتتتث عتتتتتددهتتتتتتا 

تش بفحصتتتتتتتتتتتها خالل ومحتوى األنشتتتتتتتتتتتطة التي يقوم المف

هتي  الزيتارات وعتدم تطرق تقتارير الزيارات الميدانية إلى 

 األمور المتعلقة بأنشطة الجمعيات.

ال تددددددن ددددددل الوزارة بدددددداالعتبددددددار التطرق إلى اعزيز مفهوم 

 التابعة لها تومبادئ الحوكمة في الجمعيا

حيتتتتث أن ععزيز المبتتتتتادئ الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة للحويمتتتتتة لتتتت  دور 

إجراءات العمل في الجمعيات أسا اي في التحقق من أن 

 تتم ضمن أطر ال زاهة والشفافية والمساءلة.

ال اسدددددددددددددددداهدم إجدراءات التوثيق المتبعددددددة في الوزارة في 

اتد ددددددا  القرارات المنددددددايدددددددددددبددددددة ب صدددددددددددوص أنشدددددددددددطددددددة 

 الجمعيات

تتتتافتتتتتة إجراءات أعمتتتتتال   حيتتتتتث يجتتتتتب على الوزارة توثيق كت

الجمعيات من حيث التقارير الميدانية واألنشتتتتتتتتتتطة التي 

ت فيهتتتتتتتا ومقتتتتتتتارن هتتتتتتتا مع األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة التي تم ترخيص تمتتتتتتت

الجمعيتتتتة على أستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتهتتتتا وغير  من األمور التي تخص 

 الجمعيات.

 رد الجهة على التقرير

من قبتتتتل وزارة التنميتتتتتة الفترة القتتتتانونيتتتتة  بعتتتتد دالر  جتتتتاء

وكتتتان الرد إيجتتتابيتتتا حيتتتث تم تتتتأييتتتد الجهتتتة  االجتمتتتاعيتتتة،

ة بالصتتتتتتتتتور  على مالحظات الديوان، وتم إرتتتتتتتتتدار  التقرير

 النهائية.

دور وزارة االتصددددددددددداالت وتكنولوجيددا المعلومددات في  .11

الدددمدددعدددلدددومددددددات فدددي الدددددددوائدددر  أمدددناإلشددددددددددددرال عدددلدددى 

الدددحدددكدددومددديددددددة مدددن  ددد ل الدددفدددريدددق الدددفدددلسدددددددددددددطددديدددندددي 

 PAL-CERTل يتجابة لطوارئ الحايوب 

متتتع التتتتتتتطتتتور التتتتتتتكتتتنتتتولتتتواتتتي فتتتي التتتوقتتتتتتتت التتتحتتتتتتتالتتتي وازديتتتتتتتاد 

ستتتتيصتتتتاحب  استتتتتخدام نظم تكنولوجيا المعلومات، وما 

من مختتتاطر واغرات في أمن المعلومتتتات والبيتتتانتتتات، هنتتتا 

(، وهو Cyber Securityتكمن أهمية األمن الستتتتتتتتتتتتتيبراني )

متطلتتب دولي لالستتتتتتتتتتتتتتتجتتابتتة لحوادث أمن المعلومتتات ومتتا 

عستتتتتتتتتتتتتتعى الحكومتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة من تحقيقتتت  من خالل 

والمتمثلتتة بوزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت  االختصتتتتتتتتتتتتتتا الجهتتة ذات 

-البتتت"لفريق ومريز  بتتتدنشتتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتامتتتات وتكنولوجيتتتا المعلو 

ذات التخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة العتتتتتتاليتتتتتتة في مجتتتتتتال أمن  "ستتتتتتتتتتتتتتيرت

ن يتوافر في المريز من موارد أالمعلومتتتتتتات ومتتتتتتا يجتتتتتتب 

وأجهزة ومعدات تقنية وأدوات وبرامج ضمن اإلمكانيات 

المتاحة وما يلزم عشتتتتغيل  من يفاءات بشتتتترية في الفريق 

بتتة تجتاتتمتع بمستتتتتتتتتتتتتتتوى عتال  من المهتارات الفنيتتة لالستتتتتتتتتتتتتت

للحوادث الطارئة. تم تنفيي مهمة التدقيق لتقييم الدور 

اإلشتتتتتترافي لوزارة االتصتتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات على 

أهم مجتتتتال في قطتتتتاع تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات، وهو أمن 

المعلومتات من خالل الفريق الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي لالستتتتتتتتتتتتتتتجتابتتة 

( ومتتتتتدى 0218-0211لحوادث الحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب خالل فترة )

ت في تحسين اإلجراءات المتبعة لدي  في سير -فاعلية بال

متراقتبتتتتتتتة تتطتبتيتق التمتؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والتوزارات الحكوميتتتتتتتة 

ي إلى المسف اإلحصا باإلستناد لسياسة أمن المعلومات 

والتتتمتتتنتتتفتتتتتتتي متتتن قتتتبتتتتتتتل وزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا 

 02وزارة حكوميتتتتتتتة و 11التمتعتلتومتتتتتتتات لتتتقييم جتتتتتتتاهزيتتتتتتتة 

متتؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حتتكتتومتتيتتتتتتتة لتتألمتتن الستتتتتتتتتتتتتتيتتبتترانتتي ختتالل فتتتتترة 

( متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل التتتتتتتتبتتتتتتتتنتتتتتتتتود م0218 10 0218-11 21 21)

 التالية:   

 النسبة/المؤيسة النسبة/الوزارة البند

الهجمات 

 السيبرانية
%07 %122 

رصد 

م صصات 

مالية 

لتطوير 

أنظمة أمن 

تكنولوجيا 

 المعلومات

%53 70% 

عدم 

الصرل 

الفعلي 

لغايات دعم 

60% 75% 
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وتطوير 

مجال أمن 

 المعلومات

على  "ستتتتتتتتتتتتتتيرت-بال" هدف التقرير إلى تقييم نتائج أعمال 

أمن معلومتتات البنيتتة التحتيتتة الوطنيتتة في مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات 

القطتتتتاع الحكومي ومستتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتت  يفريق مع الحكومتتتتة في 

وضتتتتتتتتتتتتتتع الحتد األدنى لمتطلبتاتهتا في مجتال أمن معلوماتها، 

من خالل ما نظم من ستتتياستتتات واستتتتراتيجيات،  ووضتتتع 

، ومراقب هتتتا لتقييمهتتتا لتحقيق إجراءات فعتتتالتتتة لتنفيتتتيهتتتا

عضتتتتتو  10الهدف اليي أنشتتتتتا  من أجل  فريق يتكون من 

من مؤستتتستتتات ووزارات حكومية، للتورتتتل إلى نتائج عن 

 اومدى دعمه مؤسساتالواقع تكنولوجيا المعلومات في 

لتتألمتتن الستتتتتتتتتتتتتتتيتتبتترانتتتي فتتيتتتهتتتتتتتا،  والتتتتتتي تتتنتتعتتتكتتس عتتتلتتى جتتتودة 

لى عالختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة المقتتتدمتتتة للمواطن وبتتتالتتتتالي 

(، ولنتمكن من م0218-0211تنمية القطاع خالل فترة )

اإلجابة على السؤال الرئيباي في التقرير من مدى مالئمة 

 سيرت لضمان فاعلية-اإلجراءات المتبعة لدى فريق بال

 نظام أمن المعلومات في القطاع الحكومي.

 النتائ  
 

  ل  يددددددديرت-اإلشدددددددرال على ةريق بال كفاءةضدددددددع  

 م(0218-0211األعوام )

 :للديوانحيث تبين 

  عدم وجود ستتتتتتتتياستتتتتتتتات وإجراءات معتمدة في الهيكل

التنظيمي للفريق يتم من خاللها تحديد المستتتتويات 

  وألدوارهم ومستتتتتتتتتتتؤولياتهم ئاإلدارية لمقرر  وأعضتتتتتتتتتتتا

بحيتث تمكنت  من توجي  أعمال الفريق بوجود مريز 

  .ئلوجيستي للفريق مني إنشا

  وجود تحتديتد وتلبيتة لالحتياجات األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية عتدم

ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء الفريق بوجود مخصتتتتتتتتتتتتتتص متتالي تمكنتت  من 

تتنتتمتتيتتتتتتتة قتتتتتتتدراتتتتتتتت  فتتي متتجتتتتتتتال االستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتابتتتتتتتة لتتحتتوادث 

ستتتتتتتتتتتتيرت -الحاستتتتتتتتتتتتوب لتشتتتتتتتتتتتتغيل المريز، واعتماد بال

فقط على التتتتدعم المتتتتادي المقتتتتدم من قبتتتتل كتتتتل من 

( والتتتتحتتتتكتتتتومتتتتتتتة ITUاالتتتتتحتتتتتتتاد التتتتتتتدولتتتتي لتتتتالتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت )

 األستونية.

 أستس ومعايير لدى مقرر الفريق في توزيع  عدم إتباع

  يستتتتتتتتتتتتتند  ها إلى ئالمهام والمستتتتتتتتتتتؤوليات على أعضتتتتتتتتتتتا

 المالي.و  التق يو الوضع الوظيفي 

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف ممتتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتة الفريق للتوعيتتتتتة في مجتتتتتال أمن

 المعلومات في القطاع الحكومي.

  عدم إرتتتتتتتتتدار تقارير متابعة وقيا  ألداء ومخرجات

 وتوريات الفريق.

 الحايوب لحوادث ل يدتجابة قالفري ةعالية ضدع 

اإلجراءات وعدم ةعالية  (0218-0211)األعوام    ل

 :المتبعة لد  الفريق في

  تقييم احتياجات المؤستتتتتتستتتتتتات الحكومية بما يلزمها

إلدارة نظتتام أمن المعلومتتات لتتد هتتا وتقتتديم ختتدمتتات 

 إلكترونية للمواطن تتمتع بدرجة كافية من األمان. 

  أمن المعلومات على تطبيق المؤستتتتتتستتتتتتات لستتتتتتياستتتتتتة

الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة المقتتتدمتتتة للمواطن لحصتتتتتتتتتتتتتتر 

التتثتتغتترات التتنتتتتتتتاجتتمتتتتتتتة فتتي التتبتتنتتيتتتتتتتة التتتتتحتتتتتيتتتتتتتة لتتلتتقتتطتتتتتتتاع 

 الحكومي.

  االستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتابتتتتتة بتتتتتتأمين متطلبتتتتتات احتيتتتتتاجتتتتتات البنيتتتتتة

التحتيتتتتة الحكوميتتتتة ألمن المعلومتتتتات في فترة زمنيتتتتتة 

محتتددة لتقييم ومراقبتتة إدارة نظتتام أمن المعلومتتات 

 ومي.في القطاع الحك

أثر ذلتتتتتتت  على تحقيق األهتتتتتتتداف والمهتتتتتتتام المكلف  هتتتتتتتا  

        .م0211الفريق لتنفييها من قبل مجلس الوزراء لعام 

 االيتنتاجات

 ومتابعة أعمال  "سيرت-بال"ضعف اإلشراف على فريق 

  إلى مجلس الوزراء لمتتتتابعتتتة ئتتتوإرتتتتتتتتتتتتتتتتدار تقتتتارير عن أدا

مراحتتتتتتل التقتتتتتتدم والتطور في عملتتتتتتت  وعتتتتتتدم استتتتتتتتتتتتتتتغاللتتتتتتت  

للصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتتات الممنوحتتتتتتتة لتتتتتتت  من قبتتتتتتتل مجلس الوزراء 

بتفتعتتتتتتتالتتيتتتتتتتة، متمتتتتتتتا أدى إلتى ضتتتتتتتتتتتتتتعتف فتتي إدارة نتظتتتتتتتام أمتتن 

المعلومتتتتتتات للبنيتتتتتتتة التحتيتتتتتتتة للقطتتتتتتتاع الحكومي عتتتتتتامتتتتتتتة 

ولوزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيتتتا المعلومتتتات ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة، 

ف إدارة املختتتتتتاطر وأرتتتتتتتتتتتتتتول تكنولوجيتتتتتتا وبتتتتتتالتتتتتتتالي ضتتتتتتتتتتتتتتع

المعلومتتتتتات لتتتتتد هتتتتتا ممتتتتتا انعكس على عتتتتتدم القتتتتتدرة على 

تنمية مؤشتترات مقاييس االستتتجابة لحوادث الحاستتوب 

بنتتاء على المعتتتايير التتتدوليتتتة لالتحتتتاد التتتدولي لالتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت 
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التي ععكس نمو وتطور قطتتتتتتاع تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات 

ة ة لوازر وأدى إلى ضتتتتتتتتتتتتتتعف البنيتتتتتة التحتيتتتتتة التكنولوجيتتتتت

 استتتتتتتتتتتتتتتيعتتتتتتا هتتتتتتااالتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات في 

 لخدمات القطاع الحكومي.

 رد الجهة على التقرير

ت االتصتتتتتتتتتاال من قبل وزارة الفترة القانونية  بعد دالر  جاء

تتتتان الرد إيجتتتتتابيتتتتتا حيتتتتتث تم  وتكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات، وكت

تتتأييتتد الجهتتة على مالحظتتات التتديوان بعتتد اجتمتتاع فريق 

 بتتتتتتدتبتتتتتتاع، األطراف ذات العالقتتتتتتة في الوزارةالتتتتتتتدقيق مع 

 مادواعتستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة من التحستتتتتتتتتتينات في عشتتتتتتتتتتكيلة الفريق 

تم و الوزراء، مخصتتتتتتتتتتتتتتص متتتتالي معتمتتتتدة من قبتتتتل مجلس 

 إردار التقرير بالصورة النهائية.

دور وزارة لسددددددددددديدداحددة واآلثددار في الحفدداظ على اآلثددار  .10

 وحمايتها

 مهمة تدقيقالمالية واإلدارية بدجراء قتام ديوان الرقتابة 

أداء حول فعتتتتاليتتتتة إجراءات وزارة الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاحتتتتة واهثتتتتار في 

 اإلجراءات، يمتتتا تطرق الى الحفتتتال على اهثتتتار وحمتتتاي هتتتا

اجتتت  تو ، في ظتتتل ال هتتتديتتتدات التي المتبعتتتة لحمتتتايتتتة اهثتتتار

 هيا القطاع.

يتوقع الديوان أن يستتتتتتتتتاهم التقرير بتحستتتتتتتتتتين اإلجراءات 

 ر في الحفال علىالمتبعة من قبل وزارة الستتتتتتتتتياحة واالثا

اهثتار وحمتاي هتتا من الستتتتتتتتتتتتتترقتتة والضتتتتتتتتتتتتتتيتتاع، يمتتا  هتتدف الى 

ععزيز ثقتتتة المواطن بتتتدجراءات وزارة الستتتتتتتتتتتتتتيتتتاحتتتة واهثتتتار 

 وإردار تقارير رقابية موثوقة للمواطنين.

جاءت دوافع التدقيق على الموضتتوع، استتتجابة للجانب 

االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتادي والمتتتتادي لقطتتتتاع اهثتتتار، في حتتتتال تم إدارة 

ا القطاع بكفاءة وفاعلية، يما جاءت ايضتتتتتتتتتتتا وتنظيم هي

أعمال الرقابة استتتتتتتتتجابة ملخاطر انتشتتتتتتتتار ظاهرة ستتتتتتتترقة 

 اهثار، واالعتداء عليها بس ب التوسع العمراني.

 النتائ  

قتتام فريق التتتدقيق بتحليتتل البيتتانتتات المتوفرة ومقتتارن هتتا 

وعستتتتتتتتتتتتليط الضتتتتتتتتتتتتوء على نقاط الضتتتتتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتتتتتبا ها حت  

وريات يتم من خاللها معالجة يتمكن الديوان من رفع ت

نقاط الضعف وزيادة فاعلية دور الوزارة في حماية اهثار 

والحفتتال عليهتتا بطريقتتتة تضتتتتتتتتتتتتتتمن عتتتدم ععرضتتتتتتتتتتتتتتهتتا للنهتتتب 

 والسرقة، وتورل الديوان إلى النتائج التالية:

: اإلجراءات المت ددددلة من قبددددل الوزارة في حمددددايددددة 
ط
أوال

 اآلثار

ة أحكام قوانين قديمن الوزارة ععمل وفق أتبين للديوان 

، وقتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتل م0218لغتتتتايتتتتة العتتتتام  م1111منتتتتي العتتتتام 

 الديوان ما يلي:

عدم اكتمال التشريعات واألنظمة  ات الع قة باآلثار 

 المنظمة ألعمال الوزارة

عتتتدم ايتمتتتال التشتتتتتتتتتتتتتتريعتتتات واإلجراءات المنظمتتتة لعمتتتل 

الوزارة فيمتتتتتا يتعلق بتتتتتاهثتتتتتار، وضتتتتتتتتتتتتتتعف تطبيق القوانين 

متتتتل  هتتتتا، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى تتتتتأخر الوزارة في الستتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة والع

استتتتتتتتتتتتتتتكمتال األنظمتة الالزمتة للعمل لغرض رفعها ملجلس 

 الوزراء والمصادقة عليها.

ضددددددددددع  ةاعلية السدددددددددديايددددددددددات واإلجراءات المتبعة في 

 الوزارة لغرض الوصول إلى األهدال المريومة

تبين للديوان وجود ضتتتتتتعف لدى الوزارة في عملية الربط 

بين األهتتداف المرستتتتتتتتتتتتتتومتتة في خط هتتا االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة ومتتا 

قامت الوزارة بتنفيي  من أعمال سواء كان على مستوى 

اإلدارات العتتامتتة فيهتتا أو من حيتتث التغتتييتتة الراجعتتة من 

الدراستتتتتتتتتتتتات واألبحاث التي قامت بدعدادها واالستتتتتتتتتتتتتفادة 

 القصوى منها. 

آلديددددددات الدتد زين المتبعددددددة ال تضدددددددددددمن حمددددددايددددددة اآلثددددددار 

 المكتشفة

لوحظ عتتتدم وجود قواعتتد بيتتانتتتات موثقتتتة للقطع األثريتتتة 

الموجودة في المستتودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة 

عشتتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتة ال تتبع إجراءات تخزين وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة ومنظمتتتتة 

تضتتتتتمن عدم ععرضتتتتتها للتلف والكستتتتتر، إضتتتتتافة إلى عدم 

تتتتتتافيتتتتتتتة  للتخزين تضتتتتتتتتتتتتتتمن أن يتم تتوفتر مستتتتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتتتات كت

التخزين فيهتتا بطريقتتة تحتتد من الضتتتتتتتتتتتتتترر الممكن وقوعتت  

على القطع األثريتتتة النتتتاتج عن بيئتتتة التخزين واحتمتتتاليتتتة 

 ععرضها للرطوبة وال هوية غير السليمة. 

ضددددددددددع  ةعالية اإلجراءات المتبعة من قبل الوزارة في 

اقع األثرية  حماية المو
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قبتتتتتتتل الوزارة ال  لوحظ أن اإلجراءات المعمول  هتتتتتتتا من

تضتتتتتمن عدم العبث باهثار واالعتداء عليها، حيث ال يتم 

ترستتتتتتتتتتتتتتيم المواقع األثريتتتة وتحتتتديتتتدهتتتا وفق أولويتتتة معينتتتة 

تتناستتتتتتتتتتتتب مع أهمي ها واحتمالية ععرضتتتتتتتتتتتتها لالعتداء أيثر 

من غيرهتتتا، يتتتيلتتت  فتتتدن عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل اهثتتتار ال يتم بطريقتتتة 

ممنهجتتتتتة ووا تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة تضتتتتتتتتتتتتتتمن توثيقهتتتتتا وعستتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتل عمتتتتتتل 

في إجراء التفتيش عليهتتتتا، حيتتتث يتم العمتتتتل المفتشتتتتتتتتتتتتتتين 

 .م1101وفق سجل الجريدة الرسمية مني العام 

ضدددددددددددع  ةدداعليددة اإلجراءات المت ددلة من قبددل الوزارة 

 لحماية القطع األثرية من السرقة والتل 

تبين للتتتديوان أن اإلجراءات التي تتبعهتتتا الوزارة في إعتتتارة 

 ي هاالقطع األثرية لمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات خارجية ال تضتتتتتتتتتتتمن حما

والحفتتال عليهتتا وتتتأمينهتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل كتتاف يضتتتتتتتتتتتتتتمن إرجتتاعهتتا 

مين عليهتتتتتا أوإجراء رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتانتتتتتة دوريتتتتتة لهتتتتتا ويحتتتتتدد قيمتتتتتة تتتتتت

تتناستتتتب مع القيمة األثرية للقطعة المعارة.  ييل  فدن 

إجتراءات التوزارة فتي تتختزيتن القطع المضتتتتتتتتتتتتتتبوطتتتتتتتة لتتتتتتتدى 

األجتهتزة األمتنتيتتتتتتتة ال تتتتبتع دلتيتتتتتتتل إجتراءات وا تتتتتتتتتتتتتتف يتبتيتتن 

 مسؤولية كل طرف.

 
ط
: اإلجراءات المت دددلة من قبدددل وزارة السددددددددددديددداحدددة ثدددانيدددا

 واآلثار للحفاظ على اآلثار

تتتختتتتتلتتف إجتتراءات التتحتتفتتتتتتتال عتتلتتى اهثتتتتتتتار عتتن إجتتراءات 

الحمتاية وفقا للمعايير الدولية، حيث إجراءات الحفال 

على اهثتتتار تتعلق بطريقتتتة مبتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة بتتتأعمتتتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة 

والتتتتتتترمتتتيتتتم وأعتتتمتتتتتتتال التتتتتتتفتتتتتتتيتتتش وقتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل التتتتتتتديتتتوان 

 حظات التالية:المال 

ضدددددددددددع  ةعدداليددة اإلجراءات المتبعددة ألعمددال صددددددددددديددانددة 

 وترميم اآلثار

الحظ الديوان أن أعمال الصيانة والترميم ال تتم بشكل 

دوري وال عستتتتتتتتتتتتتتتنتتتد إلى أستتتتتتتتتتتتتتس محتتتددة الختيتتتار المواقع 

األثريتة األيثر حتاجة للترميم والصتتتتتتتتتتتتتتيانة، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى 

دون نة لمؤستتتتتتتستتتتتتتات األهلية بأعمال الصتتتتتتتتياقيام بع  ا

 الرجوع أو التنسيق مع الوزارة.

ضدددددددددددعد  ةعدددددداليددددددة الزيددددددارات التفتيشددددددددددديددددددة للموظفين 

 للحفاظ على اآلثار

لوحظ أن أعمتتتتتتال المفتشتتتتتتتتتتتتتتين ال تتم ضتتتتتتتتتتتتتتمن منهجيتتتتتتة 

موحدة تضتمن العمل بنفس الوتيرة في كافة المديريات، 

حيث ال يتوفر نماذج موحدة للعمل تضمن عغطية كافة 

إلى أن الزيارات الميدانية مجاالت التفتيش، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة 

ال تتم ضتتتتتتتتتتتتتتمن خطتتتة وبرنتتتامج عمتتتل وا تتتتتتتتتتتتتتحين تضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 عغطية أعمال الحفر والتنقيب والترخيص وغيرها.

ثدددددالثدددددا: ال تلبي إجراءات التنسددددددددددديق المتبعدددددة من قبدددددل 

 الوزارة إدارة وتنظيم اآلثار وحمايتها بفعالية

تبين للتتتديوان أن اإلجراءات المتبعتتتة من قبتتتل الوزارة في 

ستتتتتتتتتتتتيق ال تضتتتتتتتتتتتتمن وجود تنستتتتتتتتتتتتيق فعال بين األطراف التن

الشتتتتتتتتتتتتريكة مثل المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات األهلية أو على الصتتتتتتتتتتتتعيد 

التتتتتداخلي بين اإلدارات في الوزارة، بحيتتتتتث تضتتتتتتتتتتتتتتمن هتتتتتي  

اإلجراءات عتدم االزدواجيتة في العمتل وتوزيع المهام وفق 

 األولوية. 

: ضدددددددددددع  إجراءات وزارة السددددددددددديدددداحددددة واآلثددددار في 
ط
رابعددددا

 اآلثارقطاع التروي  والتوعية ل

تتبتيتن لتلتتتتتتتديتوان ضتتتتتتتتتتتتتتعتف إجتراءات التوزارة فتيتمتتتتتتتا يتخص 

التوعية والترويج ل ثار، حيث يتم العمل بدون تخطيط 

مستتتتتتتتتبق يحدد الفئة المستتتتتتتتت هدفة، ويقتصتتتتتتتتتر العمل على 

 بع  البروشورات.

 االيتنتاجات

لقد تورتتل الديوان إلى االستتتنتاج الرئيبتتاي واليي يشتتير 

من قبتتل وزارة الستتتتتتتتتتتتتتيتتاحتتة إلى أن اإلجراءات المعمول  هتتا 

ع طواهثار ال تحقق حماية كاملة ل ثار المكتشتتتتتتتتتتتفة والق

ن بدمكان الوزارة تحسين إاألثرية من السرقة والضياع، و 

إجراءات العمتتتتل المتعلقتتتتة بحمتتتتايتتتتة اهثتتتتار وفق الموارد 

المتوفرة لد ها في الوقت الحالي. وقد تورتتتتتل الديوان إلى 

 هيا االستنتاج من خالل اهعي:

 أ
ط
اإلجراءات المعمول بهددددا في الوزارة ال اعتمددددد على : وال

منهجيددات وا دددددددددددحددة وموثقددة تمكن الوزارة من تحقيق 

 ، حيثأهداةها وتنظم عملها بشال ةعال

  ال ععمل الوزارة على وضتتتتتع مؤشتتتتترات قيا  ألهدافها

 وتحديد أوج  القصور واالنحراف في خطط ها.
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 ال تتتتتتتتتتتابتتع التتوزارة حتتجتتم التتعتتتتتتتائتتتتتتتد عتتلتتى االستتتتتتتتتتتتتتتتتتثتتمتتتتتتتار 

الفلستطي ي من قطاع اهثار بطريقة تتناسب وحجم 

 المبالم التي تصرف على ترميم وريانة قطاع اهثار.

  ال يوجتتتد متتتا يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى قيتتتام الوزارة بتتبع االبالغتتتات

واالعتتتتداءات على اهثتتتتار بكتتتتافتتتتة أشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتالهتتتتا وضتتتتتتتتتتتتتتمن 

منهجيتتة عمتتل وا تتتتتتتتتتتتتتحتتة، حيتتث يوجتتد عتتدد يبير من 

 القضايا العالقة. 

  ة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من عدم قيام الوزار

ظتتاهرة االعتتتداء على المواقع األثريتتة والقطع األثريتتة 

ضتتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتة ومعتمتتتدة في خططهتتتا 

 االستراتيجية ومنفية على أرض الواقع.

  ال يوجد ستتتتتتياستتتتتتات لمتابعة االتفاقيات الموقعة مع

 الشركاء بكافة أشكال هي  االتفاقيات.

 
ط
يدددددة المتبعدددددة في الوزارة لغرض إجراءات الحمدددددا: ثدددددانيدددددا

ق ها وت زينها ال تحقماسدددددددددددجيدل اآلثدار وصددددددددددديدانتها وترمي

 تضدمن حمايتها من الضياع لآلثار وال الحماية الفعلية 

 :أن أو التل ، حيث

  أعمتتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتتانتتة تتم بطريقتتة غير ممنهجتتة وال تتبع

 نظام أولويات محدد.

  الستتتتتتتتتتتجل الوط ي غير فعال وال يوجد أي إجراء فعلي

لوزارة للعمتتتل على إعتتتداد ستتتتتتتتتتتتتتجتتتل وط ي أو نظتتتام في ا

 يضمن توثيق وحصر اهثار.

  إجراءات الترميم ال تتماخا  مع أهمية الموقع األثري

 وال تتبع نظام معايير وا ف.

  إجراءات حماية المواقع األثرية المكتشفة ال تحقق

 الحد األدنى من الحماية.

 
ط
يدددددددددد  تتنا متابعة األعمال الدا لية في الوزارة ال : ثالثا

مع قيمة اآلثار المادية التي يتم اكتشددددددداةها وال تضدددددددمن 

 ةعالية إجراءات التفتيش المعمول بها ةعليا، حيث:

  ال يوجد تحليل لبيانات التقارير والجوالت الميدانية

رات ن عدد الزياأتتم في الوزارة والمديريات، يما التي 

 ال يعبر عن اهتمام الوزارة باألعمال التفتيشية.

  اءات التتتتتتتعتتتتتتتامتتتتتتتل متتتع التتتقتتتطتتتع األثتتتريتتتتتتتة التتتتتتتي يتتتتتتتم إجتتتر

 ايتشافها ال تضمن اإلفصا  عن اهثار المكتشفة.

 
ط
نشددددااات التروي  المتبعة ال تتنايدددد  مع  جم : رابعا

اآلثار الموجودة، وال تحقق رؤية الوزارة في تحقيق األثر 

 على االقتصاد الفلسطيني، حيث:

  ال يوجد خطط وا حة للترويج ععكس تأثير 
ً
 حوا  ا

ً
 ا

 .السيا على زيادة عدد 

  ال عستتتتغل الوزارة كافة إمكانياتها المتاحة في الترويج

 ماين األثرية.لأل 

 رد الجهة على التقرير

من قبتل وزارة الستتتتتتتتتتتتتتيتاحتتة الفترة القتانونيتتة  بعتد دالر  جتاء

الوثتتتتتتتائق تتعتزيز ردهتتتتتتتا بتتتتتتتالتجتهتتتتتتتة بتيتمتتتتتتتا لتم تتقتم  واهثتتتتتتتار،

المطلوبة، وتم ارتتتتتتتدار التقرير بالصتتتتتتتورة  والمستتتتتتتتندات

 النهائية.

اعزيز ايدت دام الطاقة المتجددة في املحاةظات  .17

 الشمالية

قتتام ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة بتتالتتتدقيق على دور 

الجهتتتتات الحكوميتتتتتة ذات العالقتتتتة في ععزيز استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام 

مصتتادر الطاقة المتجددة، والمتمثلة بشتتكل أستتا تتاي في 

ية وطاقة الريا  وطاقة الغاز الحيوي الطاقة الشتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتت

المتولد من مكبات النفايات والغاز الحيوي المتولد من 

 املخلفات الحيوانية.

 بتتأهميتتة 
ً
وقتتد قتتام التتديوان بمهمتتة التتتدقيق هتتي  متتدفوعتتا

الحفال على البيئة من خالل استتخدام مصادر الطاقة 

المتجتتتتتتتددة والحتتتتتتتد من استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام الوقود األحفوري، 

ى أن ععزيز استتتتتتتتتتتتتتتختتدام الطتتاقتتة المتجتتددة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إل

ستتتتتتتتيقلل من اإلنفاق الحكومي على الطاقة. يما أن زيادة 

استتتتتتتتتتتتتتتختدام الطتاقة المتجددة هو أحد وستتتتتتتتتتتتتتائل تحقيق 

 االستقالل االقتصادي عن الجانب اإلسرائيلي.

 النتائ  

 وقد تمثلت أهم نتائج التدقيق فيما يلي:

اشدددددددددددجيع  الهدددادةدددة إلىضدددددددددددع  اإلجراءات الحكوميدددة 

 المتجددةالطاقة  االيتثمار في

وقد تبين ذل  من خالل ضتتتعف دور الحكومة في متابعة 

تحقيق األهتتتتداف المعتمتتتتدة، يمتتتتا أن نظتتتتام التعرفتتتتة ال 

يساهم في ععزيز استخدام الطاقة المتجددة، باإلضافة 

إلى غياب اإلجراءات الخارتتتتة بالتشتتتتجيع على االستتتتتثمار 
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رى، يما أن الكثير من في مصتتتتادر الطاقة المتجددة األخ

المؤسسات الحكومية ال عستخدم الطاقة المتجددة في 

 مبانيها.

ضدددددددددددع  ةدددداعليددددة دور الجهددددات  ات الع قددددة في اعزيز 

 ايت دام الطاقة المتجددة

قد تبين ذل  من خالل ضتتتتتتتتتتتعف إجراءات تطوير وتنمية 

قتتتتتتتدرات التتتمتتتوارد التتت شتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة ذات التتتعتتتالقتتتتتتتة بتتتتتتتالتتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة 

التهتتتتتتتادفتتتتتتتة إلتى تطوير التمتتتجتتتتتتتددة، وضتتتتتتتتتتتتتتعتف اإلجتراءات 

وتتأهيتل شتتتتتتتتتتتتتتبكات نقل الكهرباء، يما أن جميع شتتتتتتتتتتتتتتبكات 

الضتغط المتوسط محملة بما يقترب من الحد األق ا  

نقطة  012أيثر من  لها، باإلضافة إلى ععدد نقاط الربط

ربط مع الجانب اإلستتتتتتتتترائيلي، وعدم وجود كود للشتتتتتتتتتتبكة 

وكتتود لتتلتتتتتوزيتتع، وغتتيتتتتتتتاب تتتوفتتر إجتتراءات فتتنتتيتتتتتتتة متتوحتتتتتتتدة 

أنظمة الطاقة الشتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتية، يما أن العديد من  لترييب

افة باإلضتتتتالجهات غير المرخصتتتة تقوم بتوزيع الكهرباء، 

وجود فجوة يبيرة بين اإلنجتتتتتتاز في مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع الطتتتتتتاقتتتتتتة ل

 ضتتتتعفالمتجددة واألهداف املخطط لها، باإلضتتتتافة إلى 

متابعة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لتستتتتتتتتتتتعيرة الكهرباء 

، وضتتتتتتتتتتتتتتعف ايتمتتتتتتال قواعتتتتتتد من المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر المتجتتتتتتددة

البيتتتتانتتتتات لتتتتدى ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الطتتتتاقتتتتة ومجلس تنظيم قطتتتتاع 

حول قبول أو رف  الكهربتتتتتتاء، ونقص في الشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتافيتتتتتتة 

 اتإجراء، وضتتتتتتتتتتتتتتعف المشتتتتتتتتتتتتتتاريع التي ترخص من خاللهتتا

المتجتتتتددة، أهميتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام الطتتتتاقتتتتة حول توعيتتتتة ال

 .لتنسيق بين الجهات المسؤولةا باإلضافة إلى ضعف

 االيتنتاجات

ل الديوان إلى استتتتتتنتاج عام بوجود عدة أوج  وقد تورتتتت

قصتتتتتتتتتتتتتتور فتي اإلجتتراءات التحتتكتومتيتتتتتتتة التتهتتتتتتتادفتتتتتتتة إلتى عتتعتزيتتز 

استتتتتتتتتتتتتتتختتدام الطتتاقتتة المتجتتددة، وأن هتتي  اإلجراءات لم 

عستتتتتتتتتتتتاهم بشتتتتتتتتتتتتكل كاف  في تحقيق األهداف التي وضتتتتتتتتتتتتع ها 

ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة والمتمثلتتتتتة في زيتتتتتادة نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة 

، في فلستتتتتتتتتطينالمتجددة من إجمالي الطاقة المستتتتتتتتت هلكة 

ويبين التدقيق أن  تم تحقيق نسبة جيدة من الهدف إال 

 أن هناز أهدافا فرعية لم يتم تحقيقها وهي العمل على

  استخدام طاقة الريا  وطاقة الغاز الحيوي والنفايات.

وقد تورتتتتتتل الديوان إلى هيا االستتتتتتتتنتاج العام من خالل 

 االستنتاجات التالية:

الهادةة إلى اشدجيع االيدتثمار في اإلجراءات الحكومية 

ال في زيددادة  الطدداقددة المتجددددة ال اسددددددددددداهم بشددددددددددداددل ةعددّ

 االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

قامت ستتتلطة الطاقة بالشتتتتراية مع الجهات األخرى ذات 

العالقتتتة بعتتتدة إجراءات بغرض عشتتتتتتتتتتتتتتجيع المستتتتتتتتتتتتتتتثمرين 

والمواطنين على االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتار في الطتتاقتتة المتجتتددة مثتتل 

لتتحتتوافتتز الضتتتتتتتتتتتتتتريتت تتيتتتتتتتة وتتتقتتتتتتتديتتم نتتظتتتتتتتام عتتعتترفتتتتتتتة تتتقتتتتتتتديتتم ا

عشجيعي، إال أن هي  اإلجراءات لم تكن مكتملة وكافية. 

فعلى رتتعيد الحوافز الضتتري ية، استتتفادت نستتبة قليلة 

من مشتتتتتتتتتتتتتتاريع الطاقة المتجددة من هي  اإلجراءات، أما 

على رتتتتتعيد نظام التعرفة، فلم يتبين مستتتتتاهمت  بشتتتتتكل 

 طتتتتتاقتتتتتة المتجتتتتتددة.مستتتتتتتتتتتتتتتمر في ععزيز االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتار في ال

باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى ذل ، فدن هي  اإلجراءات تخص بشتتتتتتتتتتتتتكل 

رئيبتتتتتتتتتتتتتتاي الطتاقة الشتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتية ولم يتبين وجود إجراءات 

تتتتتالريتتتتتتا   تخص مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر الطتتتتتتاقتتتتتتة المتجتتتتتتددة األخرى كت

 والنفايات والغاز الحيوي.

ضددع  التنسدديق بين الجهات املختلفة أد  إلى اشددتت 

 الجهود وضع  متابعة تحقيق األهدال

ت هي  الجهات بشتتتتتتتتتتتتتتكل أستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي في ستتتتتتتتتتتتتتلطة وقتد تمثل

التطتتتتتتتاقتتتتتتتة والتمتوارد التطتبتيتعتيتتتتتتتة، ومتجتلس تنظيم قطتتتتتتتاع 

الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء، والهيئات املحلية التي 

 لكهرباء.اتقوم بتوزيع 

ير لكهربتتاء والكثحيتتث تقوم العتتديتتد من الجهتتات بتوزيع ا

بيل ، يما ال يوجد دور لشرية نقل  منها غير مرخص ل 

بتتتتتتتاء التوطتنتيتتتتتتتة فتي تتوحتيتتتتتتتد عتمتلتيتتتتتتتة نتقتتتتتتتل الكهربتتتتتتتاء التكتهتر 

 
ً
والتقليتتل من نقتتاط الربط، وهو األمر التتيي أدى أيضتتتتتتتتتتتتتتا

إلى الحد من تطوير الشتبكات باإلضافة إلى تقليل فررة 

االستتتتتتتتتتتتفادة من مشتتتتتتتتتتتتاريع الطاقة المتجددة ذات القدرة 

وقد عزز من هي  المشكلة عدم ايتمال قواعد  العالية.

ملختلفة ذات العالقة بخصتتتتتتو  البيانات لدى الجهات ا

 من القتتتدرة على 
مشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع الطتتتاقتتتة المتجتتتددة، ممتتتا حتتتد 

متتابعتة تحقيق الهتدف المتمثتل في زيتادة نستتتتتتتتتتتتتتبتة الطتاقة 

 المتجددة من مجموع اس هالز الكهرباء.
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إهدمددددددال مصددددددددددددددددادر الددطدددددداقددددددة الدمددتددجددددددددة األ در  )غدديددر 

 الشمسية(

على الرغم من تضتتتتتتتتتتتتتتمين الخطتتة االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة أهتتدافتتا 

ل عدة أنواع من مصادر الطاقة المتجددة مثل الستغال

طتاقتة الريتا  وطتاقتة النفايات والغاز الحيوي، إال أن  لم 

تظهر جهود تتتتيير في مجتتتال استتتتتتتتتتتتتتتغالل هتتتي  األنواع من 

 مصادر الطاقة باستنناء بع  المشاريع الصغيرة.

وقتتتتد أدى ذلتتتت  إلى ضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاع نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة عتتتتاليتتتتتة من الموارد 

لى استتغاللها، باإلضافة إالطبيعية التي كان من الممكن 

 التخفيف من اهثار البي ية الستخدام الوقود التقليدي.

ن الهدف الجز ي المتعلق بالطاقة الشتتتمستتتية دوبالتالي ف

قتتتتد تم تحقيقتتتت  وتجتتتتاوز ، وأن متتتتا أعتتتتاق تحقيق الهتتتتدف 

التعتتتتتتتام )حول نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة الطتتتتتتتاقتتتتتتتة المتجتتتتتتتددة إلى مجموع 

ر مصاداالست هالز الكلي من الطاقة( هو عدم استغالل 

الطاقة األخرى الميكورة أعال ، مما يقودنا إلى استتتتتتنتاج 

فر ي آخر تمثل في عدم واقعية الهدف باألستتتتتا ، حيث 

تم تحقيق قتتتتتتدرة إنتتتتتتتاجيتتتتتتة أعلى من املخطط لتتتتتت  فيمتتتتتتا 

يخص الطاقة الشتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتية بالرغم من وجود عدة نقاط 

ضتتتتتتتتتعف في اإلجراءات التي قامت  ها الجهات لتعزيز هيا 

 االستخدام.

 الجهة على التقرير رد

تم الرد خالل الفترة القتتتتانونيتتتتة من قبتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتة جودة 

وفقتتتتتتا  البيئتتتتتتة، حيتتتتتتث تم ععتتتتتتديتتتتتتل جزء من المالحظتتتتتتات

وتم اردار التقرير بالصورة  ،للمعززات واألدلة المرفقة

 النهائية.

دور وزارة االقتصاد في ضمان ي مة وأمن ةعالية  .18

 األافالمستلزمات وألعاب 

قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق 

أداء حول مدى فاعلية إجراءات وزارة االقتصتتاد الوط ي 

والمتمثل بدور اإلدارة العامة لحماية المستتتتت هل  بشتتتتتكل 

رئيبتتاي والتطرق إلى الستتياستتات واإلجراءات والنه  اليي 

 مستلزمات وألعاب األطفال. علىتت نا  اإلدارة للرقابة 

ويتمثتتتتل الهتتتتدف الرئيس من مهمتتتتة التتتتتدقيق في التحقق 

من فعالية اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتاد 

في الرقتتتتتتتابتتتتتتتة على المنتجتتتتتتتات من مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتتتات وألعتتتتتتتاب 

 ل العمتل الرقتتاكيجتاوالتي تخضتتتتتتتتتتتتتتع في نطتتاق وم ،األطفتال

 والتفتيش اليي تقوم ب  الوزارة.

ى الموضتتتتتتتتتتتتتتوع ومن أهم دوافع ديوان الرقتابتتة للتتدقيق عل

هو أن هتي  المنتجتات عستتتتتتتتتتتتتت هتدف فئتة األطفال الرضتتتتتتتتتتتتتتع 

وحت  عمر ثالث ستتنوات، وهي مرحلة مهمة وأستتاستتية في 

بنتتاء الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة الجستتتتتتتتتتتتتتتديتتة، ومن جتتانتتب آخر فتتدن وجود 

العديد من األرناف والمنتجات من مستلزمات وألعاب 

األطفال في الستتتتتتتوق املحلي جعل من الضتتتتتتتروري عستتتتتتتليط 

ت وإجراءات الرقتتتتتابتتتتة عليهتتتتتا الضتتتتتتتتتتتتتتوء على تلتتتتت  المنتجتتتتا

بشتتتتكل يضتتتتمن ستتتتالم ها وأمنها وأنها ال عشتتتتكل أية خطورة 

 على  حة وسالمة األطفال.

 النتائ  

قتام فريق التتدقيق بتتالتحليتتل والتدراستتتتتتتتتتتتتتة وتحتتديتتد نقتتاط 

الضعف وأسبا ها حت  يتمكن الديوان من رفع توريات 

يتم من خاللهتتا معتتالجتتة نقتتاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف وزيتتادة فتتاعليتتة 

رة في الرقتابتة على مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتات وألعاب األطفال دور الوزا

بشتتتتتتتتكل يضتتتتتتتتمن وجود عنارتتتتتتتتر الستتتتتتتتالمة واألمان في تل  

 لتورل إلى النتائج التالية: المنتجات وقد تم ا

وجود ضدددددددددددع  في إنفددا  المواصدددددددددددفددات الفلسدددددددددددطينيددة 

 المتعلقة بمستلزمات األافال

ال تتب ي وزارة االقتصتتتتاد ستتتتياستتتتة وا تتتتحة تتعلق بتنفيي 

بمستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات التعليمتتتتات الفنيتتتتة اإللزاميتتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 متعلقة ةال يوجد ستتياستتة وا تتح وألعاب األطفال حيث

بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر بالتعليمات الفلستتتتتتتتطينية الصتتتتتتتتادرة عن 

مؤستتتتتتستتتتتتة الموارتتتتتتفات والمقاييس خارتتتتتتة تكفل تنفيي 

ان وجود شتتتتتتتتتتتتتتروط تل  التعليمات والتي ععمل على ضتتتتتتتتتتتتتتم

 السالمة واألمان التي تكفلت  ها تل  التعليمات.

 طط وزارة االقتصدددداد ال اشددددير إلى رؤية وا ددددحة حول 

                                 األافالالرقابة على مواصفات مستلزمات 

وزارة االقتصتتتتتتتتتتتاد أي برامج خارتتتتتتتتتتتة بالرقابة على   ال تتب 

غم من أن الخطط مستتتتتتتتتتتتلزمات وألعاب األطفال على الر 

التشتغيلية ععتمد على تقستتيم الستتوق إلى قطاعات وفقا 

ألنواع المنتجات، إلى أن هيا التقستتتتتتتتتتتيم أغفل مجموعة 

من المنتجتتتتتتات من مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتتات األطفتتتتتتال والتعليمتتتتتتات 

 اإللزامية المتعلقة  ها.
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ددات المت صدددددددددددصدددددددددددددة في  عددددم ضدددددددددددبط وتنظيم الشدددددددددددركد

 مستلزمات األافال في ةلسطين

ععمل وزارة االقتصتتتاد على تصتتتنيف الشتتتركات بشتتتكل  مل

ستتليم، واليي من شتتأن  أن يستتاهم بشتتكل يبير على بناء 

قاعدة بيانات ستتتتتتتتتتليمة للشتتتتتتتتتتركات في مختلف القطاعات 

 وباألخص قطاع مستلزمات وألعاب األطفال.

 
ً
لمتتا ورد لنتتا من بيتتانتتات من قبتتل الوزارة فتتدن قطتتاع  ووفقتتا

نتتدرج تحتتت  استتتتتتتتتتتتتتم أيتتة مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعتتاب األطفتتال ال ي

شترية على الرغم من وجود العديد من الشركات في هيا 

 املجال.

ضع  ةعالية اإلجراءات التي اعتمدها اإلدارة العامة 

لحماية المسددتهلك في الرقابة على مسددتلزمات األافال 

 ياملحلفي السوق 

عتتدم وجود إجراءات كتتافيتتة تضتتتتتتتتتتتتتتمن شتتتتتتتتتتتتتتموليتتة عمليتتات 

  هتتتا اإلدارة العتتتامتتتة لحمتتتايتتتةالتفتيش والرقتتتابتتتة التي تقوم 

المستتتتتتتتتتتتت هل ، إضتتتتتتتتتتتتتافة إلى ضتتتتتتتتتتتتتعف املخرجات من تقارير 

الجوالت الميتتتتتدانيتتتتتة والتي تحتتتتتد من القتتتتتدرة على تنظيم 

التجتوالت وزيتتتتتتتادة فتتتتتتتاعتلتي هتتتتتتتا للفترات الالحقتتتتتتتة، يمتتتتتتتا أن 

ضتتتتتتعف تقارير الجوالت ال يستتتتتتاهم في بناء قاعدة بيانات 

ط يستتتتتتليمة والتي من المفترض أن عشتتتتتتكل قاعدة للتخط

الستتتتتتتتتتتتتتليم والفعتال لعمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم 

  ها اإلدارة العامة لحماية المس هل .

ضددددع  التنسدددديق مع األارال  ات الع قة ال يضددددمن 

الوصدددددددددددول إلى نتددائ  اسدددددددددددداهم في تفعيددل الدددور الرقددا ي 

 المنوط بالوزارة ةيما يتعلق بمستلزمات األافال

 ن شتتتتتتتتتتريكة فيضتتتتتتتتتتعف التنستتتتتتتتتتيق مع الجهات التي قد تكو 

عمليتتتات الرقتتتابتتتة والتفتيش كوزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة، حيتتتث أن 

مستتتتتتتتتتتتتتتتؤولتتتيتتتتتتتة تتتتنتتتفتتتيتتتتتتتي التتتتتتتعتتتلتتتيتتتمتتتتتتتات التتتفتتتنتتتيتتتتتتتة اإللتتتزامتتتيتتتتتتتة 

والموارتتتتتتتتتتتتتتفتتتتات تقع على عتتتتاتق وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاد ووزارة 

الصتتتتتتتتحة على الستتتتتتتتواء، إال أن  ال يوجد أي تنظيم للعمل 

الرقاكي فيما بينها فيما يتعلق بالتفيش على مستتتتتتتتتتتتلزمات 

ومن جانب آخر، فدن  ال يوجد تنستتتتتيق  ل.وألعاب األطفا

بين وزارة االقتصاد ووزارة المالية يتعلق بدعداد وتنظيم 

قاعدة بيانات عستتتتتتتتتتاعد وزارة االقتصتتتتتتتتتتاد في حصتتتتتتتتتتر قيمة 

المستتتتتوردات من مستتتتتلزمات وألعاب األطفال، وأنواعها 

ومصتتتتتتتتتتتتتتدرهتتا، والتتيي يستتتتتتتتتتتتتتهم بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل يبير في التخطيط 

 المنتجات.للرقابة والتفتيش على تل  

 االيتنتاجات

تورتتتتتتتل الديوان من خالل مهمة التدقيق إلى االستتتتتتتتنتاج 

بوجود ضتتتتتتتتتتتعف في دور وزارة االقتصتتتتتتتتتتتاد الوط ي بالرقابة 

على مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعتتاب األطفتتال التي تقع تحتتت نطتتاق 

عملها الرقاكي، وقد تم التورتتتتتتتتتل إلى هيا االستتتتتتتتتتنتاج من 

 خالل ما يلي:

  وزارة االقتصتتتتاد عدم تب ي ستتتتياستتتتة وا تتتتحة من قبل

تعلقتتة متتعلق بتنفيتتي التعليمتتات الفنيتتة اإللزاميتتة ال

حيتتتث أن الوزارة ال ، بتتتألعتتتاب ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتات األطفتتتال

تتب ي ستتياستتة من شتتأنها أن ععمل على ععزيز االلتزام 

بتالتعليمتات الفنيتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينية وتنفييها من قبل 

الشتتتركات المتخصتتتصتتتة في تجارة مستتتتلزمات وألعاب 

 األطفال.

 األستتتتتتتتتتتتتتس والمعايير التي يتم بناء خطة الرقابة  غياب

عليهتتا والتي من شتتتتتتتتتتتتتتتأنهتتا أن تكفتتل الشتتتتتتتتتتتتتتموليتتة لكتتافتتة 

 :المنتجات من ألعاب ومستلزمات أطفال

حيتتتث أن الخطط المعتتتدة من قبتتتل اإلدارة العتتتامتتتة  

لحمتتتتتايتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتت هلتتتتت  ال تضتتتتتتتتتتتتتتمن إخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع جميع 

المنتجات من مستلزمات وألعاب لألطفال، وغياب 

 الرقابة على مجموعة من تل  المنتجات.

  ة وزار  ر في العمتل الرقتاكي التيي تقوم بت وجود قصتتتتتتتتتتتتتتو

حيث أن إجراءات الرقابة تقتصتتتتتتتتتتر على  :االقتصتتتتتتتتتتاد

ى وجود بطتتتاقتتتة بيتتتان بتتتاللغتتتة العربيتتتة على الرقتتتابتتتة عل

مختلف المنتجتتتتات دون التحقق من متتتتدى  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة 

 وسالمة تل  البيانات.

  ال تضتتتتتتتتتتتتتتمن البرامج واإلجراءات في وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد

اإلدارة العتامتة لحمتاية المستتتتتتتتتتتتتت هل  تنفيي التعليمات 

الفنيتتتتتة اإللزاميتتتتتة المتعلقتتتتتة بتتتتتألعتتتتتاب ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات 

د معايير وأوليات تنظم حيث ال يوج :األطفال األخرى 

التتعتتمتتتتتتتل التتترقتتتتتتتاكتتي التتتتتتي تتتقتتوم بتتتتتتت  التتتوزارة متتن ختتتالل 

 الجوالت التفتيشية.

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف الرقتابتة واإلشتتتتتتتتتتتتتتراف من قبتل اإلدارة العامة

جد يو  المديريات: فاللحماية المستتتتتت هل  على أعمال 
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إجراءات وا حة تضمن قيام اإلدارة العامة لحماية 

ط ونشتتتتتا المستتتتت هل  باإلشتتتتتراف والمتابعة على أعمال

 المديريات وتقييم اإلنجاز لتل  المديريات.

  غياب التنسيق على المستوى الداخلي في الوزارة بين

دائرة عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتات واإلدارة العتتتامتتة لحمتتايتتتة 

من شتتتتتتتتتتتتتان  أن يستتتتتتتتتتتتتاعد على بناء  المستتتتتتتتتتتتت هل : واليي

قتتتتتتاعتتتتتتدة بيتتتتتتانتتتتتتات عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتد على التخطيط وتنظيم 

 القطاعات.

 عامة لحماية المس هل غياب التنسيق بين اإلدارة ال 

من شتتتتتتتتتأن  أن يستتتتتتتتتتاعد اإلدارة  التجارة: والييودائرة 

العامة لحماية المستتتت هل  على حصتتتتر الشتتتتركات التي 

تقوم بتتتتاالستتتتتتتتتتتتتتتيراد، والتخطيط للعمتتتتل الرقتتتتاكي على 

المنتجتتتتتات الجتتتتتديتتتتتدة في الستتتتتتتتتتتتتتوق من مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات 

 وألعاب األطفال ومصدرها.

 ي قدضتتتتتتعف التنستتتتتتتيق مع الجهات ذات العالقة والت 

تكون شتتتتتتتتتتتتتتريكتتة في الرقتتابتتة على مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعتتاب 

األطفتتتتال وبمتتتتا يضتتتتتتتتتتتتتتمن التكتتتتامتتتتل وعتتتتدم التضتتتتتتتتتتتتتتتتتارب 

 .والتنظيم في العمل الرقاكي فيما بينها

  عتتتتتتتدم تتبتت تتي بترنتتتتتتتامتتج لتتتتتتتتتتأهتتيتتتتتتتل التمتتفتتتشتتتتتتتتتتتتتتيتن وتتتطتتويتتر

والتتتيي من شتتتتتتتتتتتتتتتأنتت  أن يعزز جودة الرقتتتابتتتة : مهتتاراتهم

والتفتيش التتتتيي تقوم بتتتت  الوزارة، ويعزز من تنفيتتتتتي 

 تعليمات الفنية اإللزامية ذات العالقة.ال

 رد الجهة على التقرير

من قبل وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الفترة القانونية  بعتد دالر  جتاء

تتان الرد إيجتتتابيتتتا حيتتتث تم تتتتأييتتتد الجهتتتة على  الوط ي، وكت

وتم ارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار التقرير بتتتتتتالصتتتتتتتتتتتتتتورة  مالحظتتتتتتات التتتتتتديوان،

 النهائية.

الع قدددة في الحدددد   اتةعددداليدددة إجراءات الجهدددات  .17

 ةلسطينمن تلوث الهواء في 

ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق قتام 

أداء حول متتتدى فعتتتاليتتتة إجراءات الجهتتتات ذات العالقتتتة 

في الحتتتتد من تلوث الهواء في فلستتتتتتتتتتتتتتطين والمتمثلتتتتة بتتتتدور 

ستتلطة جودة البيئة والتطرق الى الستتياستتات واإلجراءات 

ا  ستتتتتتتتتتلطة جودة البيئة والمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات والنه  اليي تت ن

الشتريكة لمتابعة األعمال واألنشطة التي تخص ملوثات 

الهواء، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى توج  الحكومة في تحقيق أهداف 

التنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة من خالل الهتتدف الثتتتالتتث عشتتتتتتتتتتتتتتر 

 المتمثل بالعامل المناخي.

ععتبر سلطة جودة البيئة الجهة املختصة بحماية البيئة 

مقتتتاييس المتعلقتتتة بضتتتتتتتتتتتتتتبط نستتتتتتتتتتتتتتتب ملوثتتتات وتحتتتديتتتد ال

الهواء، يما تختص بوضع السياسات البي ية والحد من 

تلوث الهواء وهي المستتتتتتتؤولة عن تطبيق واالستتتتتتتتفادة من 

اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي وييل  لمفتشتيها 

الحق بتتتدخول أي منشتتتتتتتتتتتتتتتأة والتتتتأيتتتد من تطبيق مقتتتاييس 

 وشروط حماية البيئة ومنع التلوث.

والهتتتدف الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي من مهمتتتة التتتتدقيق يتمثتتتل في فحص 

اإلجراءات الحكوميتتتتتة التي عستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتد في الحتتتتتد من تلوث 

الهواء من خالل الحتتتتد من انتشتتتتتتتتتتتتتتتتتار الغتتتتازات الضتتتتتتتتتتتتتتتتتارة 

والغبتتتتتتتار الملوث، ويتتتتتتتيلتتتتتتت  تقتتتتتتتديم رؤيتتتتتتتة موضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتتتتتتة 

لتلتحتكتومتتتتتتتة حتول اإلجتراءات التمتتتبعتتتتتتتة في تلتتتتتتت  الجهتتتتتتتات 

ر في التقري لغرض تمكين الحكومة من استتتتتتتتتخدام ما ورد

 في متابعة تنفييها ألهداف التنمية المستدامة.

 النتائ  

قام فريق التدقيق بالتحليل والدراستتتة لتستتتليط الضتتتوء 

ن م على نقاط الضتتتتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتتتتبا ها حت  يتمكن الديوان

رفع تورتتتتتتتتتتتتتتيتات يتم من خاللهتا معتالجة نقاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف 

الجهتتتتات ذات العالقتتتتة في الحتتتتد من وزيتتتتادة فتتتتاعليتتتتة دور 

عمل الجهات ذات العالقة بصورة  ضمانلو تلوث الهواء 

فعالة، ولضمان استفادة فلسطين من مشاريع رندوق 

 :ةتورل الديوان إلى النتائج التاليقد و  المناخ األخضر،

الخطط الحكومية المعمول بها ال تضددددمن الضددددبط أو 

 الحد من مستويات تلوث الهواء:

ا أن الخطط الموضتتتتتتتتتتتتتتوعتة والمعمول  ها ال تقدم تبين لنت

رتتتتتتتتتتتتتتورة شتتتتتتتتتتتتتتاملتة عن مستتتتتتتتتتتتتتتويتات تلوث الهواء، يما تبين 

رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتة في الموائمتتتة بين الخطط الحكوميتتتة والخطط 

الفردية للمؤستتتتتتستتتتتتتات الحكومية ذات العالقة، حيث لم 

ععمل كل من وزارة النقل والموارتتتالت ووزارة االقتصتتتاد 

م املحلي وستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة الوط ي ووزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة ووزارة الحك

الميتا  الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة بعكس الخطتة عبر القطتاعيتة على 

خططها االستراتيجية والتشغيلية، يما أن سلطة جودة 
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البيئتتتتتة لم تقم بوضتتتتتتتتتتتتتتع مؤشتتتتتتتتتتتتتترات محتتتتتددة حول متتتتتا تم 

 تنفيي  من الخطط االستراتيجية وعبر القطاعية.

ضددددع  اإلجراءات الوقائية المت لة من قبل الجهات 

 من تلوث الهواء  ات الع قة للحد

الداخلية في الجهات ذات لم تضتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العمل 

وجود إجراءات عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهم في الحتتتتتتتد من تلوث التعتالقتتتتتتتة 

الهواء، يما أن الجهود التي تبيلها المؤستتتتستتتتات المعنية 

تتتتتتافتتيتتتتتتتة وال عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتم فتي التحتتتتتتتد متتن  بتتتلتوث التتهتواء غتيتر كت

مستتتتتتتتتتتتتتتويتتات تلوث الهواء، يمتتا الحظنتتا وجود ضتتتتتتتتتتتتتتعف في 

عتتلتتقتتتتتتتة بتتتتتتتالتتتتتنستتتتتتتتتتتتتتيتتق بتتيتتن التتجتتهتتتتتتتات ذات اإلجتتراءات التتمتتتتت

العالقة، وعلى الرغم مما قامت ب  ستتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة 

فيما يتعلق باالستتتتتتتتتتتتتتفادة من مشتتتتتتتتتتتتتاريع رتتتتتتتتتتتتتندوق المناخ 

األخضتر إال أن استتفادة المؤستسات الحكومية من هيا 

 الصندوق ما زالت ضعيفة.

ضدع  اإلجراءات الع جية المت لة من قبل الجهات 

 ن تلوث الهواء ات الع قة للحد م

تبين لفريق التتديوان أن اإلجراءات التفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتة المتبعتتة 

من قبل الجهات ذات العالقة ال تضتتتتتتتمن إزالة مستتتتتتت بات 

ملوثتتات الهواء وعلى الرغم من وجود دوريتتة بيئتتة في وزارة 

النقتل والموارتتتتتتتتتتتتتتالت إال أن هتي  التدوريتة غير مستتتتتتتتتتتتتتتغلة 

يي البشكل يحقق الفائدة المرجوة منها، يما أن العمل 

يقوم  ها مفتشو سلطة جودة البيئة ال يتناسب مع دليل 

 اإلجراءات اليي تم إعداد  من قبلها.

 االيتنتاجات

تورتتتتتتتتل الديوان إلى االستتتتتتتتتنتاج الرئيس واليي يشتتتتتتتتير إلى 

أنتت  بتتتدمكتتتان الجهتتتات ذات العالقتتتة العمتتتل على الحتتتد من 

نستتب التلوث وضتتبطها من خالل إجراءات أيثر فاعلية، 

التتتتديوان إلى هتتتتيا االستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاج من خالل حيتتتث تورتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 االستنتاجات الفرعية التالية:

  الستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات الحكوميتتتة المعمول  هتتتا ال تقوم على

أستتتتتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة وأرقتتتتتتتام فتعتلتيتتتتتتتة عتعتبتر عتن حتجم 

المشتتتتتتاكل القائمة وأهمية الورتتتتتتول إلى حلول فعلية 

المعمول  هتتتتتا غير  طلهتتتتتا، بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى أن الخط

تفصتتتتتتتتتتتتتتيليتة وال تمكن من المتابعة والتقييم للخطط 

التمتعتتتمتتتتتتتدة لتغترض قتيتتتتتتتا  اإلنتجتتتتتتتاز التفتعتلي ومتتتتتتتدى 

تحقيق األهتداف وتحتدد أستتتتتتتتتتتتتتبتاب االنحراف في حتتال 

 وجود .

  الجهتتتتات ذات العالقتتتتة بموضتتتتتتتتتتتتتتوع تلوث الهواء والتي

يقع على عاتقها عدد من المستتتتتتؤوليات ععمل بشتتتتتتكل 

ر إلى توحيد الجهود المبيولة فردي وال يوجد ما يشتتي

للورول إلى األهداف المرجوة في الخطط المرسومة 

ستتتتتتتتتتواء كانت الخطط عبر القطاعية أو القطاعية أو 

التشغيلية. حيث أن  ال يوجد ما يشير إلى وجود جهة 

منظمتتتتتة للعمتتتتتل بموضتتتتتتتتتتتتتتع التلوث وعشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل المرجع 

 األسا اي لنتائج أعمال المؤسسات ذات العالقة.

  التمعمول  هتتتتتتتا في الجهتتتتتتتات ذات العالقتتتتتتتة اإلجتراءات

تتتتمتحور حول اإلجراءات العالجيتتتتتتتة أيثر من كونهتتتتتتتا 

وقائية مما يساهم في عدم الورول إلى خطط فعالة 

عستتتاهم في الحد من نستتتتب التلوث وضتتتتبطها ويشتتتتتت 

 لالعتمتتتاد على متتتتابعتتتة 
ً
في عمتتتل المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات نظرا

المشتتتتتتاكل العالقة أيثر من الورتتتتتتول إلى آليات للحد 

 ي  المشاكل.من ه

  عشتتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتتتة األعمتتتتتتال المتعلقتتتتتتتة بتتتتتتتالتوعيتتتتتتة البي يتتتتتتتة

وخارتتتتتتتتتتتتتتة تل  ذات العالقة بتلوث الهواء، حيث يتم 

في الخطط إال أن تنفيي ذل   إدراج مواضيع التوعية

رض الواقع ال يرتبط بمتتتتا هو مخطط لتتتت  ويتم على أ

 طبتتطتتريتتقتتتتتتتة غتتيتتر متتمتتنتتهتتجتتتتتتتة وغتتيتتر متترتتتبتتطتتتتتتتة بتتتتتتتالتتختتطتت

 المرسومة.

 ا الجهتتتتتتات ذات العالقتتتتتتة بمتتتتتتا األعمتتتتتتال التي تقوم  هتتتتتت

يخص الجوالت التفتيشتتتتتية والمتابعات الميدانية ال 

تتم بطريقة تضتتتتتتتتمن عدم هدر الوقت والجهد وعدم 

التكرار لعمل المفتشتتتتتتتتتين الميدانيين، باإلضتتتتتتتتتافة إلى 

أن إجتتتتراءات التتتتعتتتتمتتتتتتتل وتتتتتوثتتتتيتتتتق التتتتنتتتتتتتتتتتتائتتتتج لتتتتلتتتتجتتتتوالت 

التفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتة تتم بطريقتتتة غير ممنهجتتتة وال تضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 ائج المرجوة.الورول إلى النت

  تداخل في أعمال ومستؤولية الجهات ذات العالقة في

المتتتتابعتتتة الميتتتدانيتتتة، حيتتتث تحمتتتل كتتتل جهتتتة الجهتتتة 

 األخرى مسؤولية عدم الورول إلى النتائج المرجوة.

 رد الجهة على التقرير
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ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة بعتتتد الفترة القتتتانونيتتتة من قبتتتل  دجتتتاء الر 

وفقتتتتتتا حيتتتتتتث تم ععتتتتتتديتتتتتتل جزء من المالحظتتتتتتات ، البيئتتتتتتة

للمعززات واألدلة المرفقة، وتم اردار التقرير بالصورة 

 النهائية.

فدددي الددرقددددددابددددددة عددلدددى  الصددددددددددددحددددددةةددعددددددالدديددددددة دور وزارة  .12

 مستلزمات األافال

قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق 

أداء حتتتتتول متتتتتتتدى فتتتتتتتاعتتتتتلتتتتتيتتتتتتتة إجتتتتتراءات وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 

بالرقابة على أغيية ومستتتتتتتتتلزمات وألعاب  ،الفلستتتتتتتتطينية

بمتتتتتا يضتتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتة وأمن تلتتتتت  المنتجتتتتتات  ،األطفتتتتتال

 والمتداولة في السوق املحلي.

حيث يتمثل دور الوزارة بضتتتتتتتتتتمان ستتتتتتتتتتالمة وأمن مختلف 

المنتجات المتداولة املحلية والمستتتتتتتوردة والمتداولة في 

الستتتتتتتتوق املحلي، ويتوفر لهي  المنتجات موارتتتتتتتتتفات من 

والتي تضتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتالمة تل   ،أن تكون متوفرة فيهاالمهم 

 المنتجات وتكون آمن  عند استخدامها.

ويتمثتتتتل الهتتتتدف الرئيس من مهمتتتتة التتتتتدقيق في التحقق 

من فعالية اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة الصتتتتتتتتتحة في 

الرقتابتة على المنتجتات من أغتيية ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمات وألعاب 

 عمتل الرقتتاكيوالتي تخضتتتتتتتتتتتتتتع في نطتتاق ومجتال ال ،األطفتال

 والتفتيش اليي تقوم ب  الوزارة.

ومن أهم دوافع ديوان الرقتابتتة للتتدقيق على الموضتتتتتتتتتتتتتتوع 

هو أن هتي  المنتجتات عستتتتتتتتتتتتتت هتدف فئتة األطفال الرضتتتتتتتتتتتتتتع 

وحت  عمر ثالث ستتنوات، وهي مرحلة مهمة وأستتاستتية في 

بنتتاء الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة الجستتتتتتتتتتتتتتتديتتة، ومن جتتانتتب آخر فتتدن وجود 

أغيية ومستلزمات العديد من األرناف والمنتجات من 

وألعاب أطفال في الستتتتتتتتتتتتوق املحلي، جعل من الضتتتتتتتتتتتتروري 

عستتتتتتتتتتتليط الضتتتتتتتتتتتوء على تل  المنتجات وإجراءات الرقابة 

ية وأنها ال عشتتتتتتتكل أ ،عليها بشتتتتتتتكل يضتتتتتتتمن ستتتتتتتالم ها وأمنها

 خطورة على  حة وسالمة األطفال.

 النتائ  

حيتتث قتتام فريق التتتدقيق بتتالتحليتتل والتتدراستتتتتتتتتتتتتتة وتحتتديتتد 

حت  يتمكن الديوان من رفع  ،با هانقاط الضتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتت

تورتتتتتتيات يتم من خاللها معالجة نقاط الضتتتتتتعف وزيادة 

فتتاعليتتة دور الوزارة في الرقتتابتتة على أغتتييتتة ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتات 

 :ةتورل الديوان إلى النتائج التاليقد و وألعاب األطفال 

وجود ضدددددددددددع  في إنفدددا  التعليمدددات الفنيدددة اإللزاميدددة 

 وألعاب األافال الرضعالمتعلقة بنغلية ومستلزمات 

ال تتب ي وزارة الصتتتتتتتتحة ستتتتتتتتياستتتتتتتتة وا تتتتتتتتحة تتعلق بتنفيي 

التعليمتتتتات الفنيتتتتة اإللزاميتتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات 

وألعاب األطفال، حيث أن  ال يوجد ستتتتتياستتتتتة ذات نطاق 

وا ف ول  عالقة بشكل مباشر بالتعليمات الفلسطينية 

الصادرة عن مؤسسة الموارفات والمقاييس، وأن يتم 

الل هي  الستتتياستتتة ضتتتمان تنفيي تل  التعليمات، من خ

والتي ععمل على ضتتتتتتتمان وجود شتتتتتتتروط الستتتتتتتالمة واألمان 

 التي تكفلت  ها تل  التعليمات.

ضدددددددددددع  ةداعليدة إجراءات التسدددددددددددجيدل ألغدلية وحلي  

 األافال الرضع في دائرة التغلية

ععتبر دائرة التغتتتييتتتة هي التتتدائرة المستتتتتتتتتتتتتتؤولتتتة عن تنظيم 

ألطفتتتتتتال الرضتتتتتتتتتتتتتتع والعمتتتتتل على قطتتتتتاع أغتتتتتتييتتتتتة وحليتتتتتب ا

وأنهتتا تتجتتاوب مع  ،التحقق من ستتتتتتتتتتتتتتالمتتة تلتت  المنتجتتات

الشتتتتتروط والموارتتتتتفات وفقا لما ورد في دستتتتتتتور األغيية 

الصتتتتتتتتتتتتتتادر عن منظمتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتالميتتة، إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى 

 التعليمات الفلسطينية ذات العالقة.

والتي قتتتتتد  ،إال أن تبين وجود ضتتتتتتتتتتتتتتعف في أعمتتتتال اإلدارة

عستتتتتتريب منتجات قد تكون غير ستتتتتتليمة تزيد من مخاطر 

وغير  تتتتتتتتتتتتتتحيتتتة من تلتتت  المنتجتتات وتتتداولهتتتا في الستتتتتتتتتتتتتتوق 

 املحلي.

غدديدددددداب دور دائددرة  ددددددددددددحددددددة الددبدديددمددددددة فددي الددرقددددددابددددددة عددلددى 

 مستلزمات وألعاب األافال

من خالل التتتدقيق فقتتد تبين للتتديوان أن دائرة  تتتتتتتتتتتتتتحتتتة 

البيئتتتتة ال تقوم بتتتتالرقتتتتابتتتتة والتفتيش على المنتجتتتتات من 

اب األطفال المتواجدة في الصتتتتتتتتيدليات مستتتتتتتتلزمات وألع

واملحالت التجارية، وحت  في المصتتتتتتتتتتتانع املحلية التي تنتج 

ألعتتتاب أطفتتتال، حيتتتتث أن دائرة  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة البيئتتتتة ال تتتتتدرج 

قطتتتاع األلعتتتاب والمستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتمن برامج التفتيش 

والرقابة التي تقوم  ها، على الرغم من أن وزارة الصتتتتتتتتتتتتحة 

مة المنتجات من هي الجهة المستتتتؤولة عن ضتتتتمان وستتتتال 

مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعتتاب أطفتتال وبمتتا يتوافق مع التعليمتتات 
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مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة الموارتتتتتتتتتتتتتفات  نالفلستتتتتتتتتتتتتطينية الصتتتتتتتتتتتتتادرة ع

 والمقاييس الفلسطينية.

ضدددددددددددع  ةعدددداليددددة دور الرقددددابددددة الدددددوائيددددة على أغددددليددددة 

 وحلي  األافال الرضع ومستلزماههم

من خالل التتتتتدقيق تبين للتتتتديوان وجود ضتتتتتتتتتتتتتتعف يتعلق 

التي تقوم  هتتتتا دائرة الرقتتتابتتتة التتتدوائيتتتتة بتتتدجراءات العمتتتل 

يتم  والتي ،فيمتا يتعلق بتأغتييتة وحليتب األطفال الرضتتتتتتتتتتتتتتع

بيعهتتا في الصتتتتتتتتتتتتتتيتتدليتتات، يمتتا تبين غيتتاب أي دور للتتدائرة 

يتعلق بتتتتتالرقتتتتتابتتتتتة والتفتيش على مستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات األطفتتتتتتال 

 حيث أنها ال ،كالرضتتاعات واللهيات والرضتتعات وغيرها()

 ارة بالدائرة.تندرج في برامج األعمال الخ

 االيتنتاجات

تورتتتتتتتتل الديوان إلى أن اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة 

الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة بمتتتتتا يتعلق بضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتة وأمن أغتتتتتييتتتتتة 

ومستتتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتتتات األطفتتتتتتتال ال توفر تتتتتتتتأييتتتتتتتد معقول لتتتتتتتدى 

المستتتتتتتتتتتتتتخدم حول ستتتتتتتتتتتتتالمة هي  األغيية، حيث أن هي  

اإلجراءات غير كافية بما تضتتتتتتتمن عستتتتتتتجيل جميع الستتتتتتتلع 

في الستتتتتتتتتتتتتتوق والرقتتتتتابتتتتتة عليهتتتتتا، حيتتتتتث تورتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الموجودة 

الديوان إلى االستتتتنتاج الرئيبتتتاي من خالل االستتتتنتاجات 

 التالية:

  اإلجراءات المتبعتتتة لتتتدى الجهتتتات ذات العالقتتتة غير

شتتتتتتاملة بما يضتتتتتتمن العمل ضتتتتتتمن نظام موحد يعمل 

على التكتتتتتتتامتتتتتتتل بين إجراءات دائرة التغتتتتتتتييتتتتتتتة ودائرة 

 ى منتج نهتتا يللورتتتتتتتتتتتتتتول إل ،الرقتابتتة في وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة

 للمستخدم يخضع إلجراءات عسجيل ورقابة كافية.

  غياب ستتتتتياستتتتتة ونه  يعمل على ععزيز وتفعيل تنفيي

جميع التعليمتتتتتتات الفنيتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتتة المتعلقتتتتتتة 

بمستتتتتتتتتتتتتتتلزمتات األطفتال، فال يوجتد أي منهجيتة ععمتتل 

على ععزيز العمل بالتعليمات الفلسطينية المعتمدة 

واالمكتتتانيتتتات التي تمكن الوزارة من وتحتتتديتتتد الموارد 

 إنفاذ تل  التعليمات.

  عتتتتتدم تطوير القتتتتتتدرات المهنيتتتتتتة للمفتشتتتتتتتتتتتتتتين لتعزيز

عمليات التفتيش بشتتتتتتتتكل يضتتتتتتتتتمن تحقيق الشتتتتتتتتتروط 

والموارتتتتتتتتتتفات المعتمدة والصتتتتتتتتتتادرة عن مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة 

اء وااليتف ،الموارتتتتتتتتتتتتتتفتات والمقتاييس الفلستتتتتتتتتتتتتتطينية

بالورشتتتتتتتتتتتتتات التي تقوم  ها مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة الموارتتتتتتتتتتتتتتفات 

متتقتتتتتتتايتيتتس والتتتتي تتكتتون عتتتتتتتادة لتمتترة واحتتتتتتتدة عتتنتتتتتتتد والت

وهي بمثابة ورشتتتتتتة ععريفية  ،اعتماد التعليمات فقط

 حول تل  التعليمات.

  يتم االعتمتتتتتاد بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل يبير على عمليتتتتتات التفتيش

ستتتتتتتتتتتتتتواء من  ،والتجتوالت التتتي يتقوم  هتتتتتتتا المفتشتتتتتتتتتتتتتتون 

الصتحة أو المفتشون التابعون لوزارة االقتصاد من 

يتة المستتتتتتتتتتتتتت هل  في التحقق خالل اإلدارة العتامتة لحمتا

متن وجتود متنتتتتجتتتتتتتات متختتتتتتتالتتفتتتتتتتة، بستتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب ضتتتتتتتتتتتتتتعتتف 

اإلجراءات الوقتتتتتتائيتتتتتتة التي من شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنهتتتتتتا أن تضتتتتتتتتتتتتتتبط 

وتضتتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة وأمن المنتجتتتات قبتتتل توزيعهتتتا في 

الستتتتتتتتتتتتتتوق، ممتتتتا ينعكس على دور الجهتتتتات األخرى في 

 جراء عمليات التفتيش ذات العالقة.إ

   إن عتتتتتتتدم وجتتتتتتتتود اإلمتتتتتتتكتتتتتتتتانتتتتتتتيتتتتتتتات فتتتتتتتي إجتتتتتتتتراء بتتتتتتتعتتتتتتتت

املخبرية يتل  الفحورتتتتتتتتتتتتات المتعلقة  الفحورتتتتتتتتتتتات

، "بالعضتتتتتتتتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتات واللهيات"غتييتة، أو المتعلقة األ بت

وحت  ألعتتتتتاب األطفتتتتتال، ليس مبررا بعتتتتتدم تنفيتتتتتي أو 

 ليمات الفنية وما ورد فيها وهي:تجميد العمل بالتع

  المتعلقة  0221-01التعليمات الفنية اإللزامية رقم

 بالمواد والسلع المعدة لمالمسة الغياء.

  المتعلقة  0211-11التعليمات الفنية اإللزامية رقم

وز ومتتتتتتتواد اإلبتتتتتتتدال ريتتتتتتتتتتتتتتتأمتتتتتتتيتتتتتتتنتتتتتتتات التتتتتتتنتتتتتتت"بتتتتتتتانتتتتتتتبتتتتتتتعتتتتتتتاث 

)والتي ععتتد مواد ستتتتتتتتتتتتتتتامتتة قتتد عستتتتتتتتتتتتتت تتب  "،النيتروجي ي

يتتتتتتتات امن حلمتتتتتتتات ولهتتتتتتت أمتراض متزمتنتتتتتتتة متع الزمن(،

 المطاط الصنا ي والطبيعي.

  المتعلقة  0221-11التعليمات الفنية اإللزامية رقم

 ل.بألعاب األطفا

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف التخطيط النتتتاجم عن االفتقتتتار إلى قتتتاعتتتدة

بيانات عستتتتتتتاعد أ تتتتتتتحاب القرار على اتخاذ القرارات 

عتلتى متختتتلتف التمستتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات، من تخطيط وتنفيتتتتتتتي 

ورقتتابتتة على العمتتل قتتد انعكس على إجراءات العمتتتل 

ت وجود فجوا التتدوائر، وبتتالتتتاليوغيتتاب التكتتامتتل بين 

 ة علىواغرات أدت إلى الضتتتتتتتعف أو حت  غياب الرقاب

العضتتتتتتتتتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتات "المنتجتتات يمنتجتتتات األطفتتتال من 

 . "ياتاوالله
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  ضتتتتتعف نظام الحويمة والمستتتتتاءلة بشتتتتتكل وا تتتتتف في

حيتتتتتتتث أنتتتتتتت  ال يوجتتتتتتتد توزيع للمهتتتتتتتام الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة وزارة 

واألعمتتال على مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتدوائر والموظفين، والتتيي 

أدى إلى وجود فجوات في العمتتتتل وعتتتتدم القتتتتدرة على 

 صور في العمل.تحديد المسؤوليات في حال وجود ق

  ايتفتتتاء وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل األغتتتتييتتتة وحليتتتتب

األطفتتتتتال من خالل دائرة التغتتتتتييتتتتتة واعتبتتتتتار عمليتتتتتتة 

التستتتتتتتتتتجيل كافية لضتتتتتتتتتتمان وستتتتتتتتتتالمة المنتجات، ولم 

يتم األختتتتتتي في عين االعتبتتتتتتار ضتتتتتتتتتتتتتترورة الرقتتتتتتابتتتتتتة على 

التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات يتتظتتروف التتنتتقتتتتتتتل والتتتتتختتزيتتن والتتتتتوزيتتع، 

ل  على  حة توظروف عرضها في األسواق التي تؤثر 

 المنتجات وسالمة ترييب ها الغيائية.

 

 

 رد الجهة على التقرير

تم الرد على التقرير من قبتتتل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة، حيتتتث تم 

 
ً
ععتتديتتل بع  المالحظتتات الواردة في التقرير األولي وفقتتا

لتتتتتتتأييتتتتتد على بقيتتتتتتة المالحظتتتتتتات للمعززات واألدلتتتتتة وتم ا

 رفاق المعززات التي تدحضها.لعدم إ

إجراءات وزارة التربيددددة والتعليم في توةير  ةدددداعليددددة .11

اةق مدريية كاةية وم ئمة وآمنة  مر

قتام ديوان الرقتابتة المتاليتة واإلداريتة بالتدقيق على مدى 

قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير مرافق مدرستتية كافية 

ومالئمتتتة وآمنتتتة. وقتتتد قتتتام التتتديوان بمهمتتتة التتتتدقيق هتتتي  

 بأهمية موضتتتتوع المرا
ً
فق في تحستتتتين التحصتتتتيل مدفوعا

التعتلتمتي والحفتتتتتتتال على بيئتتتتتتتة ععليميتتتتتتتة جيتتتتتتتدة ومريحتتتتتتتة 

للطالب والمعلمين، بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى أهميتة المرافق لفئتتة 

 األطفال وذوي االحتياجات الخارة.

 النتائ  
 

اةق  كفاية المر

حيتتث قتتام التتديوان بفحص متتدى يفتتتايتتة بع  المرافق 

نة عيالمدرستتتتتتتتتية األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية بالنستتتتتتتتتبة لعدد الطالب في 

واستتتتعة من المدار ، باإلضتتتتافة إلى األخي بعين االعتبار 

المستتتتتتتتتتتتتتف الشتتتتتتتتتتتتتتامل اليي قامت ب  الوزارة، وقد تورتتتتتتتتتتتتتتل 

 الديوان إلى ما يلي:

   عتتتدم يفتتتايتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتربيتتتات في العتتتديتتتد من المتتتدار

 الحكومية 

   عتتتتدم يفتتتتايتتتتتة المغتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتل في العتتتتتديتتتتد من المتتتتتدار

 الحكومية

 ر  عتتتتتدم يفتتتتتايتتتتتة الحمتتتتتامتتتتتات في العتتتتتديتتتتتد من المتتتتتدا

 الحكومية

   عدم يفاية املخارج الرئيستتتتتتتتتتتتتية للعديد من المدار

 الحكومية

  ضعف في عدالة توزيع غرف المصادر، باإلضافة إلى

عتتدم تنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب اختصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتات بع  معلمي غرف 

المصتتادر مع التخصتتتص المنصتتتو  علي  في معايير 

 الوزارة.

اةق  م ءمة المر

حيتث قتام التديوان بفحص متتدى مالءمتتة بع  المرافق 

المتدرستتتتتتتتتتتتتتيتة األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتة للطالب في عينتة واستتتتتتتتتتتتتتعتة من 

المدار ، باإلضتتتتتافة إلى االعتماد بشتتتتتكل يبير على نتائج 

المستتتتتتتتتتتتتتف الشتتتتتتتتتتتتتتامل اليي قامت ب  الوزارة، وقد تورتتتتتتتتتتتتتتل 

 الديوان إلى ما يلي:

  عدم مالءمة الكثير من حمامات المدار  لفئة ذوي

 .االحتياجات الخارة

 بتتتعتتتت  التتتمتتتتتتتدار  ال تتتتتقتتتوم بتتتتمتتتالءمتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتواحتتتتط 

والمنحتتدرات والممرات لتنتتاستتتتتتتتتتتتتتب ذوي االحتيتتاجتتات 

 .الخارة

اةق  األمان في المر

حيتتتث قتتتام التتتديوان بفحص متتتدى توفر وستتتتتتتتتتتتتتتائتتتل األمتتتان 

والستتتتتتتتتتتتتالمة في المرافق المدرستتتتتتتتتتتتتية في عينة واستتتتتتتتتتتتتعة من 

المتتدار ، بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى األختتي بعين االعتبتتار المستتتتتتتتتتتتتتف 

الشتتتتتامل اليي قامت ب  الوزارة، وقد تورتتتتتل الديوان إلى 

 ما يلي:

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف توفر وستتتتتتتتتتتتتتائتل األمتان والستتتتتتتتتتتتتتالمتة العتامة في

 مختبرات العلوم في الكثير من المدار 

   عتتتتتتتدم تتوفير حمتتتتتتتايتتتتتتتة )درابزين( في األدراج في بع

 المدار 
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  نستتتتتتبة يبيرة من المدار  الحكومية يوجد فها دلف

 و أو رطوبة عالية و  أو عشققات مائلة وعميقة

 يوجتتد فيهتتتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتة يبيرة من المتتتدار  الحكوميتتة ال 

موانع للصتتتتتتتتتتتتتتواعق من أجتتتتل حمتتتتايتتتتة المتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة من 

 الصواعق وخطرها.

  نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة يبيرة من المتتتتدار  الحكوميتتتتة ال يوجتتتتد  هتتتتا

 مصدات )حواجز أمان( أمام البوابات الرئيسية.

  بع  المدار  الحكومية تحتوي على مرمى أهداف

.
ً
 غير مث تة جيدا

  تانتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتمن عينتتتة بع  المتتتدار  الحكوميتتتة التي كت

تحتوي على إهتراءات وعشققات في الساحات  المسف

 والمالعب.

 االيتنتاجات

وقد تورتتتتل الديوان إلى استتتتتتنتاج عام بوجود عدة أوج  

قصتتتتتتتتور في إجراءات الوزارة في توفير المرافق المدرستتتتتتتتية 

من حيتتتث يفتتتاي هتتتا ألعتتتداد الطالب، ومن حيتتتث مالءم هتتتا 

للفئتات املختلفتة من أطفتال وذوي احتيتاجتات خارتتتتتتتتتتتتتتة، 

افة إلى توفير وستتتتتتتتتائل األمان والستتتتتتتتتالمة العامة في باإلضتتتتتتتتت

 هي  المرافق.

وقد قام الديوان بالتورتتتتل إلى هيا االستتتتتنتاج العام من 

 خالل االستنتاجات التالية:

اةق المددددريددددددددددديدددة في  وجود نقص في العدددديدددد من المر

 المدارس الحكومية

حيتتتتتتث تبين وجود نقص في العتتتتتتتديتتتتتتتد من المرافق مثتتتتتتتل 

باإلضافة إلى مخارج  ،والحمامات والمغاسلالمشربيات 

المتتتتتتدار ، ممتتتتتتا قتتتتتتد ينعكس على توفير بيئتتتتتتة ععليميتتتتتتة 

مناستتتتتتتتتتتتتتبة للطالب، وقد يصتتتتتتتتتتتتتتل إلى التأثير على مستتتتتتتتتتتتتتتوى 

 غياب الطالب عن المدرسة.

اةق المدريية للوي االحتياجات  ضع  م ءمة المر

 الخاصة

بتتتتتتتالترغتم متن أن التوزارة قتتتتتتتد عتمتلتتتتتتتت عتلى تطويع مرافق 

من المدار  لتالئم ذوي االحتياجات الخارتتتتتتتة، العديد 

إال أن هناز نستتبة يبيرة من المدار  ال زال فيها مرافق 

 ال تتالءم مع ذوي االحتياجات الخارة.

إن ضعف مالءمة المرافق المدرسية ليوي االحتياجات 

قد و  ،يؤثر على هي  الفئة المهمة من املجتمع ،الخارتتتة

لهم، عدا عن األثر  يع ي نقص وستتتتتتائل األمان والستتتتتتالمة

 النفباي املحتمل.

اةق المدريية  نقص في ويائل األمان في المر

تبين للديوان نقص في وسائل األمان والسالمة في العديد 

من المرافق المدرستتتتتتية مثل املختبرات حيث تبين نقص 

في وستتتتتتتتتتتتائل إطفاء الحريق ونقص في وستتتتتتتتتتتتائل اإلستتتتتتتتتتتتعاف 

ي في األدراج فاألولي، باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى نقص وستتتتتتتتتتتتائل األمان 

بتتعتت  التتمتتتتتتتدار ، األمتتر التتتتتتتيي قتتتتتتتد يتتزيتتتتتتتد متتن حتتوادث 

السقوط ال سيما في المدار  األساسية، يما تبين عدم 

وبتتتتالتتتتتالي  ،وجود مصتتتتتتتتتتتتتتتتتدات أمتتتتان أمتتتتام بع  المتتتتدار 

ارتفتتاع احتمتتتال إرتتتتتتتتتتتتتتتابتتتة الطالب بحوادث الستتتتتتتتتتتتتتير أمتتتام 

 المدار .

 رد الجهة على التقرير

عتتتد لتربيتتتة والتعليم بتم الرد على التقرير من قبتتتل وزارة ا

، وتم التتتأييتتد 
ً
تان الرد ايجتتابيتتا ان هتتاء الفترة القتتانونيتتة، وكت

على مالحظتات الديوان، وتم إرتتتتتتتتتتتتتتدار التقرير بصتتتتتتتتتتتتتتورت  

 النهائية.

المتبعددة من قبددل وزارة  اإلجراءاتكفدداءة وةعدداليددة  .10

 لحماية المرأة من العن    شؤون المرأة

بدجراء مهمة تدقيق اإلدارية قتام ديوان الرقتابة المالية و 

حول يفتتتاءة وفعتتتاليتتتة اإلجراءات المتبعتتتة من قبتتتل ، أداء

وزارة شؤون المرأة لحماية المرأة من العنف، والمتمثلة 

بدور الوزارة في رستتتتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات والعمل على حماية 

تتتتاء وإعتتتتتداد  ،النستتتتتتتتتتتتتتتتتتاء المعنفتتتتتات بتتتتتالتعتتتتتاون مع الشتتتتتتتتتتتتتتركت

 المؤشرات واإلحصائيات ذات العالقة بموضوع العنف.

ويتزامن إعتداد التقرير مع ان هتتاء نصتتتتتتتتتتتتتتف الفترة املحتتددة 

وبما يتوافق  م0200-0211للخطة عبر القطاعية للمرأة 

مع الهتتتدف الختتتامس من أهتتتداف التنميتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة 

المتعلق بالقضتاء على جميع أشتكال العنف ضد النساء 

 والفتيات في املجالين العام والخا .

ومن أهم دوافع ديوان الرقتابتتة للتتدقيق على الموضتتتتتتتتتتتتتتوع 

هو المؤشتتتتتتتتتتتتترات الواردة من المستتتتتتتتتتتتتتوحات والتقارير التي 

عشتتتتتتتتتتتير الى وجود أعدها الجهاز المريزي لإلحصتتتتتتتتتتتاء والتي 
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نستتتتتبة ليستتتتتت بالقليلة حول انتشتتتتتار العنف، على الرغم 

م والعام 0211من انخفتاض هتي  النستتتتتتتتتتتتتتبة ما بين العام 

ى وجود نستتتتتتتتتتتتتتاء معنفتتات في مرايز بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة ال ،م0211

باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى اهتمام  اإليواء نتيجتة ععرضتتتتتتتتتتتتتتهن للعنف،

الحكومة بموضوع العنف ومناهضت  من خالل الخطط 

في القضتتتتتتتتتتتاء والقرارات التي ععتمدها لغرض المستتتتتتتتتتتاهمة 

 .على ظاهرة العنف

 النتائ  

قتتتتتتتام فريق التتتتتتتتدقيق بجمع البيتتتتتتتانتتتتتتتات وتحليلهتتتتتتتا لغرض 

معرفتتتة متتتدى فعتتتاليتتتة اإلجراءات المتبعتتتة من قبتتتل وزارة 

شتتتتؤون المرأة في التعامل مع موضتتتتوع النستتتتاء المعنفات 

 مراجعةمن خالل  الخصتتتتتتتتتتتتتتو واالطالع على دورهتا  هيا 

األنظمتتتتة والقوانين والقرارات التي تحكم عملهتتتتا، وذلتتتت  

ن رفع تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتات يتم من خاللهتتتا حت  يتمكن التتتديوان م

معالجة نقاط الضتتتتتتتتتعف وزيادة فاعلية دور الوزارة، وبما 

يضتتتتتتتتتتتتتتمن الحفتتال على ستتتتتتتتتتتتتتريتتة وخصتتتتتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتتتتتيتتة النستتتتتتتتتتتتتتتاء 

 المعنفات، وقد تورل الديوان إلى النتائج التالية:

األيس المتبعة لد  الوزارة إلقرار ييايات مناهضة 

 العن  ال استند إلى الوضع القائم

األستتتتتتتتتتتتتتس التتتي تتبعهتتتتتتتا الوزارة إلقرار تتبتيتن لتلتتتتتتتديتوان أن 

ستتتياستتتات مناهضتتتة العنف ال عستتتتند إلى الوضتتتع لقائم، 

حتيتتتتتتتث ال يتوفر لتتتتتتتدى الوزارة المؤشتتتتتتتتتتتتتترات التي تم على 

أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتها تحديد نستتتتتتتتتب العنف عند إعداد الخطة عبر 

ن الوزارة ال ععمتتل د، ويتتيلتت  فتتم0200-0211القطتتاعيتتة 

عتتتلتتتى تتتتقتتتيتتتيتتتم دوري لتتتهتتتتتتتي  التتتختتتطتتتط أو إعتتتتتتتداد ختتتطتتتط 

لغرض التمكن من قيا  نستتتتتتتتتب اإلنجاز  ،تفصتتتتتتتتتيلية لها

وتحديد أوج  القصتور. باإلضافة إلى ذل  فدن الوزارة ال 

يوجتتد لتتد هتتا حصتتتتتتتتتتتتتتر بتتالحتتاالت الموجودة وفق مصتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 اإلبالي والجهة األولى التي توجهت لها المعنفة.

ضددددددع  في تطبيق السدددددديايددددددات واألنظمة المعمول بها 

 لحماية المرأة من العن 

الوزارة وفقا للستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات التي اعتمدتها من قبل ععمتل 

إال أن هي  الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات لم  ،مجلس الوزراء مني أعوام

تحقق الغرض المرجو منهتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل كتتتتتاف، حيتتتتتث تبين 

للتتتتديوان أن هنتتتتاز ضتتتتتتتتتتتتتتعف في أعمتتتتال اللجنتتتتة الوطنيتتتتة 

وضتتتتتعف في تطبيق نظام  ،لمناهضتتتتتة العنف ضتتتتتد المرأة

، يما متكاملالتحويل الوط ي للنستتتتاء المعنفات بشتتتتتكل 

لتغتتتتتتتايتتتتتتتة إعتتتتتتتداد هتتتتتتتيا التتتقترير لم تتمكن من  ن التوزارةأ

اليي أستتتتتستتتتتت   الحصتتتتتول على بيانات من نظام المررتتتتتد

كن ولم تتم الوزارة لفرض ررتتتتد حاالت العنف ونستتتتب ها،

من الحصتتتتتتتتتتتتتتول على األرقتتام اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة والبيتتانتتات التي 

 يجب أن يكون هو المصدر لها.

وعيددددة تتم بطريقددددة اإلجراءات المتبعددددة في عمليددددات الت

 غير ممنهجة

تتبتيتن لتلتتتتتتتديتوان أن اإلجراءات المتبعتتتتتتتة في الوزارة فيمتتتتتتتا 

يخص التوعيتتتتتة غير ممنهجتتتتتة بطريقتتتتتة تضتتتتتتتتتتتتتتمن عغطيتتتتتة 

كافة الفئات المستتتتت هدفة، حيث تقوم الوزارة بعدد ليس 

إال أن هتي  األعمال لم  ،بتالقليتل من ورش العمتل وغيرهتا

منها  وى عستتتتتتتتند إلى تخطيط مستتتتتتتبق يعزز الفائدة القصتتتتتتت

ويضتتتتتتتتتتتتتتمتن تتتوزيتعتهتتتتتتتا بتتعتتتتتتتدالتتتتتتتة عتلتى األطتتراف الشتتتتتتتتتتتتتتريتتكتتتتتتتة 

بحيث عستتتتتتتتتاهم في تحقيق أهداف الوزارة  ،والمستتتتتتتتتتفيدة

 ذات العالقة بالتوعية.

 االيتنتاجات

يعتبر التتديوان أن هنتتاز أستتتتتتتتتتتتتتبتتاب رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة كتتان لهتتا دور 

مبتاشتتتتتتتتتتتتتتر في ضتتتتتتتتتتتتتتعف اإلجراءات المتبعتة من قبتل الوزارة 

وإنجاز المهام المطلوبة منها، هيا باإلضافة إلى األسباب 

 يفالتفصتتتتتتتتتتتتتتيليتة ذات العالقتة بكتل نتيجة والتي تم ذيرها 

داخل تمتن التقرير، ومن األسباب الرئيسية ما يعود إلى 

وفتتق التتهتتيتتكتتتتتتتل التتتتتنتتظتتيتتمتتي  التتمتتوكتتلتتتتتتتة لتتلتتمتتوظتتفتتيتتنالتتمتتهتتتتتتتام 

للوزارة، وغياب الوضتتتتتتتتتتتتو  في التعامل مع المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات 

عتتتتدم قيتتتتام وزارة شتتتتتتتتتتتتتتؤون المرأة بتتتتدورهتتتا في و الشتتتتتتتتتتتتتتريكتتتة 

وعتتتتتتتدم  التتتوطتتت تتتي، متتتعتتتتتتتالتتتجتتتتتتتة فتتتجتتتوات نتتتظتتتتتتتام التتتتتتتحتتتويتتتتتتتل

تخصيص موازنة في الوزارة لغرض مناهضة العنف ضد 

 المرأة.

ل فعتتتتتاليتتتتتة ولم يتولتتتتتد لتتتتتدى التتتتتديوان تتتتتتأييتتتتتد معقول حو 

 متتتا يخصفياإلجراءات التي تتبعهتتتا وزارة شتتتتتتتتتتتتتتؤون المرأة 

حماية النستتتتتاء المعنفات، حيث أن اإلجراءات المعمول 

 ها ال تضمن الحماية الكاملة لهؤالء النساء، وقد تورل 

 من خالل اهعي: ،الديوان إلى هيا االستنتاج الرئيس
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  الخطط المعمول  هتتتتا ال عستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتد إلى أرقتتتتام واقعيتتتتة

ات متتتتتتتاليتتتتتة حول حتتتتتاالت العنف وعتتتتتددهتتتتتا ودراستتتتتتتتتتتتتت

ونوعهتتتا، بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى أن هنتتتاز قصتتتتتتتتتتتتتتور في توثيق 

حتتتتتاالت العنف وتصتتتتتتتتتتتتتتنيفهتتتتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب النوع والفئتتتتتتة 

 العمرية وغيرها.

  التمتؤشتتتتتتتتتتتتتترات التمتوجتودة فتي التختطط المعتمتتتتتتتدة من

الصتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتب قتيتتتتتتتا  متتتتتتتدى تحقيقهتتتتتتتا أو االنحرافتتتتتتتات 

 المس بة لعدم تنفييها.

 بتتتتتتالعمتتتتتتل عليهتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التي بتتتتتتادرت الوزارة

مثل نظام التحويل ال  ،واعتمادها من الجهات العليا

على الرغم من  ،تزال غير مطبقتتتتة بطريقتتتتة متكتتتتاملتتتتة

مرور ستتتتتتتتتتتنوات طويلة على اعتمادها وعلى الرغم من 

التتدور الرئيس للوزارة في متتتابعتتة تطبيقهتتا وتطويرهتتا، 

 حيث:

التستتتتلستتتتل في متابعة حاالت العنف ابتداء من  .1

المعنفة إلى أحد الجهات ذات مرحلة ورتتتتتتتتتتتتتتول 

وال يمكن تتبعها بطريقة  ،العالقة غير وا حة

بحيث تحدد األطراف المستتتتتؤولة عن  ،ستتتتلستتتتة

 كل حالة بوضو .

الضتتتتتتتتتتتتتتمتتانتتات المتختتية من قبتتل الوزارة لغتتايتتات  .0

ستتتتتتتتتترية المعنفة وخصتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتتي ها وحقها بتقرير 

وال يتوجتتتتتتتد متتتتتتتا يتمن   ،مصتتتتتتتتتتتتتتيترهتتتتتتتا غتيتر متوثتقتتتتتتتة

على هتتتتتي   المعنفتتتتة الثقتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان الحفتتتتتال

 الخصورية.

والتي تترأسها لجنة مناهضة العنف الموجودة  .1

ال تقوم بالتخطيط لألعمال المطلوبة الوزارة، 

متتنتتهتتتتتتتا أو تتتوثتتيتتقتتهتتتتتتتا وفتتق متتتتتطتتلتتبتتتتتتتات التتمتترحتتلتتتتتتتة 

 الحالية.

نظام المررد اليي ععتبر  الوزارة هو األسا   .1

في أعمالها وررتتتتدها لحاالت العنف ما زال غير 

النظتتتتتتام قتتتتتتابتتتتتتتل  معمول بتتتتتت  على الرغم من أن

ن العمل ب  كان يجب أن يتم أو  ،لإلدخال علي 

 .م0211مني العام 

  الصتتتتتتتتتتتتعوبات التي تواجهها الوزارة في أعمالها بستتتتتتتتتتتت ب

تتاء ولم تتختتتي الوزارة المبتتتادرة الموثقتتتة لحتتتل  الشتتتتتتتتتتتتتتركت

هتي  اإلشتتتتتتتتتتتتتتكتاليتات وإيجتاد آليات للتفاهم وتوضتتتتتتتتتتتتتتي  

األدوار بشتكل تفصتيلي، حيث أن المهام مع الشركاء 

محددة ولم يتم االتفاق عليها مستتتتتتبقا مما أوجد  غير

 عدد من اإلشكاليات لغاية تاري  إعداد التقرير.

  إجراءات التوعيتة التي تقوم  ها الوزارة متشتتتتتتتتتتتتتتعبة إال

أنهتتتتتتتا ال تضتتتتتتتتتتتتتتمن عغطيتتتتتتتة كتتتتتتتافتتتتتتتة املجتتتتتتتاالت والفئتتتتتتتات 

والمناطق الجغرافية، يما أنها غير مخططة بطريقة 

 رة معينة.تضمن تحقيق الهدف وقياس  خالل فت

 الجهة على التقرير

شتتتتتتتتتتتتؤون الفترة القانونية من قبل وزارة  ضتتتتتتتتتتتتمن دجاء الر 

حيتتتتتتتث تم ععتتتتتتتديتتتتتتتل جزء من المالحظتتتتتتتات وفقتتتتتتتا ، المرأة

 ، والتتتتتتأييتتتتتد على بقيتتتتتةالمتتتتتيكورة في رد الجهتتتتتة للتبريرات

 وتم ،المالحظتات لعتدم إرفتاق المعززات التي تدحضتتتتتتتتتتتتتتها

 ردار التقرير بالصورة النهائية.إ
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: التددددقيق ثدددامندددا

على تكنولوجيدددا 

 المعلومات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير الرقابة على شترية يهرباء الشتمال

 على تقنية المعلومات". قالتدقي“
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  تتتتتقتتتتريتتتتر التتتترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتتتتلتتتتى وزارة التتتتتتتتتنتتتتمتتتتيتتتتتتتة

االجتتتتتتتتتمتتتتتتتاعتتتتيتتتتتتتة "نتتتتظتتتتتتتام التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدات 

 النقدية".

  االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا تتتقتتريتتر وزارة

المعلومتتتتات والجهتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتدة من 

ختتتتتدمتتتتتة البريتتتتتد الحكومي "التتتتتتدقيق على 

ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتخدام البريد اإللكتروني 

، األمتتتتتتتانتتتتتتتة التتتعتتتتتتتامتتتتتتتة ملتتتجتتتلتتتس التتتحتتتكتتتومتتتي"

الوزراء، ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة النقتتتد، هيئتتتة التقتتتاعتتتد 

الفلستتتتتتتتتتطينية، هيئة ستتتتتتتتتتوق رأ  المال، 

وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي، وزارة األوقتتاف 

ون الدينية، وزارة التعليم العالي، والشتتتتتتؤ 

وزارة الخارجية وشتتتتؤون المغتربين، وزارة 

النقتتتتتتل والموارتتتتتتتتتتتتتالت، هيئتتتتتتة مكتتتتتتافحتتتتتتة 

 الفساد، ووزارة الداخلية.
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 اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

وفق اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتتكتنتولتوجتيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات  عتعتمتتتتتتتل

الممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتات التتتدوليتتتة الفضتتتتتتتتتتتتتتلى في مجتتتال الرقتتتابتتتة على 

والتتتتتتتي تتتتتتتتوافتتتق متتتع متتتبتتتتتتتادئ  ،تتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا التتتمتتتعتتتلتتتومتتتتتتتات

ا للرقتتتتتتتابتتتتتتتة المتتتتتتتاليتتتتتتتة المنظمتتتتتتتة العتتتتتتتالميتتتتتتتة لألجهزة العليتتتتتتت

نتوساي(، وعسعى نحو الحوسبة الشاملة واملحاسبة )اإل 

 الرقاكي.  العالقة بالعمللكافة أعمال الديوان ذات 

عتتعتتمتتتتتتتل اإلدارة عتتلتتى تتتنتتفتتيتتتتتتتي متتهتتتتتتتام التتتتتتتتتتدقتتيتتق عتتلتتى يتتمتتتتتتتا 

تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا التتمتتعتتلتتومتتتتتتتات حتتول األنتتظتتمتتتتتتتة والتتختتتتتتتدمتتتتتتتات 

اإللكترونيتة المقتدمة عبر المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات العامة، حيث 

ستتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتت تقتتتارير التتتتدقيق على تكنولوجيتتتا المعلومتتتات 

التزام المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات العتتامتتة بمعتتتايير أمن المعلومتتتات بتت

ات مارستتوتحستتين الخدمات اإللكترونية وفق أفضتتل الم

الدولية في املجال، ضمن محاور التدقيق األساسية وهي 

حتتويتتتمتتتتتتتة تتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا التتمتتتعتتتلتتتومتتتتتتتات، املتتتحتتتتتتتافتتتظتتتتتتتة عتتتلتتتى 

استتتتتتتتتتتتمرارية العمل وإدارة الكوارث، النستتتتتتتتتتتي االحتياطي، 

تتطتتويتتر األنتظتتمتتتتتتتة اإللتتكتتتترونتتيتتتتتتتة، التتتتعتتتتتتتاقتتتتتتتد متتع األطتتراف 

الختتتتتتتارجيتتتتتتتة، وأمن المعلومتتتتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتتوابط التطبيقتتتتتتتات 

 اإللكترونية.

التتتتديوان في مجتتتتال التتتتتدقيق على تكنولوجيتتتتا أدت جهود 

المعلومتات الى نشتتتتتتتتتتتتتتر الو ي بتأمن المعلومتات في القطاع 

الحكومي وبالتالي العتماد ستتتتتتتياستتتتتتتة أمن المعلومات على 

 .المستوى العام للقطاع

تدقدرير الرقددددددابددددددة على شدددددددددددركددددددة كهر دددددداء الشدددددددددددمددددددال  .13

 "التدقيق على تقنية المعلومات"
 
 

 (A.1) المعلومات: حوكمة تكنولوجيا 
 

A.1.2.1 مستو  الخطة االيتراتيجية 

لم يتم عشتتكيل لجنة إلعداد خطة استتتراتيجية في شتترية 

يهرباء الشتتتتتتمال، وييل  لم يتم إعداد خطط عشتتتتتتغيلية 

لتتتتتتإلدارات ذات التتتتتتعتتتتتتالقتتتتتتتة، متتتتتتثتتتتتتتل )إدارة تتتتتتتكتتتتتتنتتتتتتولتتتتتتوجتتتتتتيتتتتتتتا 

الشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتتة و اإلدارة التجتتتتتتتاريتتتتتتتة، و التمتعتلومتتتتتتتات، 

، وذل  م(0218-0211) عاميوالموارد ال شتتتتتتتتترية( خالل 

للمستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتة في تحقيق وتوضتتتتتتتتتتتتتتي  آليتتتة تنفيتتتي األهتتتداف 

ية مخاطرة عال، األمر اليي يشكل االستراتيجية للشرية

تتمثتتتتتتتل بعتتتتتتتدم ارتبتتتتتتتاط أعمتتتتتتتال تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات 

بخطط اإلدارات العتتتاملتتتة في الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة، األمر التتتيي قتتتتد 

 على تحقيق أهداف الشرية.
ً
 يؤثر سلبا

A.1.3.1  إدارة املخاارعملية 

لتتم يتتتتتم عتتمتتتتتتتل أو إعتتتتتتتداد تتتقتتيتتيتتم ملتتختتتتتتتاطتتر تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا 

وضتتتتتتتتتتتتتتع حلول و التمتعلومتتتتتتتات )تحليتتتتتتتل وتقييم املختتتتتتتاطر، 

وتقييم آثارها على بيئة تكنولوجيا المعلومات( في شتترية 

ن عدم تقييم املخاطر المرتبطة ، حيث أيهرباء الشمال

ببيئتتتتتة تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات وتقييم اهثتتتتتار المرتبطتتتتتة 

ات تل  الضتتتوابط ووضتتتتع الحلول المناستتتتبة لها، بدخفاق

يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل مختتتتتتتاطرة عتتتتتتتاليتتتتتتتة على مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتتتتة التقتتتتتتتارير 

 واإلجراءات عبر األنظمة اإللكترونية.
A.1.3.2 تحليل وتقييم التحكم في املخاار 

لم يتم تحليتتتتتل املختتتتتاطر المرتبطتتتتتة بتتتتتأنظمتتتتتة تكنولوجيتتتتتا 

المعلومات وتقييم اهثار المرتبطة بضتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتوابط 

اإللكترونيتتتة على البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة واإلداريتتتة في شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة 

ن عدم تحليل املخاطر المرتبطة ، حيث إيهرباء الشمال

بضعف الضوابط في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتقييم 

اهثتتتار المرتبطتتتة بتتتدخفتتتاقتتتات تلتتت  الضتتتتتتتتتتتتتتوابط، يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل 

مختتاطرة على مصتتتتتتتتتتتتتتداقيتتة ونزاهتتة البيتتانتتات عبر األنظمتتة 

 ة يهرباء الشمال.اإللكترونية في شري

(A.2) :اقتناء األنظمة  تطوير و
 

A.2.1.1 طة تطوير وإدارة األنظمة  

بالرغم من أهمية األنظمة اإللكترونية المستتتتتتتتتتتتتتتخدمة في 

شرية يهرباء الشمال في إدارة خدمات المشتريين، مثل 

معتتالجتتة البيتتانتتات المتتاليتتة و )إدارة بيتتانتتات المشتتتتتتتتتتتتتتتريين، 

اإليتترادات بتتيتتن األنتتظتتمتتتتتتتة تتترحتتيتتتتتتتل و واالستتتتتتتتتتتتتتتتتحتتقتتتتتتتاقتتتتتتتات، 

اإللكترونيتتة، نقتتل التتديون بين األنظمتتة اإللكترونيتتة(، إال 

م لتطوير النظ ،أن  ال يوجد وثائق تبين خطط الشتتتتتتتتتتتترية

لضتتتتتتتتتتتتبط إجراءات العمل  ،اإللكترونية وتحستتتتتتتتتتتتين إدارتها

عبر األنظمتتتتة اإللكترونيتتتتة وععزيز مصتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتة التقتتتتارير 

عالية تتمثل مخاطرة ، األمر اليي يشتتتتتتتكل الصتتتتتتتادرة عنها

 التي قد ،بعدم معالجة ضتتتتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتتتتوابط اإللكترونية

تؤدي إستتاءة استتتخدامها إلى ضتتعف مصتتداقية البيانات 

 والتقارير الصادرة عن النظم اإللكترونية.

A.2.1.2 متطلبات مست دمي النظام 
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ال يتوجتتتتتتتد تتوثيق يبين أن الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة ععمتتتتتتتل على تطوير 

ين ت المستتتخدمعلى احتياجا بناءً  ،األنظمة اإللكترونية

على التغتتتتتييتتتتتة الراجعتتتتتة من اختبتتتتتارات الفحص  أو بنتتتتتاءً 

 على أولويتتات العمتتل والقبول، وذلتت  لتطوير النظم بنتتاءً 

 عالية تؤثر علىمخاطرة ، األمر اليي يشتتكل واحتياجات 

 لكترونية مهمة.عدم حوسبة خدمات إ

A.2.1.3  مددددتدددددطددددلدددددبددددددات أمددددن الدددددمددددعدددددلددددومددددددات: تدددددحددددلددددديددددددل

 ومواصفات

ف خطط المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة لتعزيز أمن ال يوجد وثائق تو تتتتتتتتتتتت

التمتعتلتومتتتتتتتات في بيئتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات )قواعتتتتتتتد 

أن   (، حيثاألنظمة اإللكترونية المستخدمةو البيانات، 

تحتتتتتديتتتتتد متطلبتتتتتات أمن المعلومتتتتتات عبر قواعتتتتتد  لم يتم

البيتتتتتتانتتتتتتات، أو األنظمتتتتتتة اإللكترونيتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدمتتتتتتة في 

 الشرية يشكل مخاطرة على أمن المعلومات في الشرية.

A.2.2.4 إجراءات ضمان الجودة 

ال يوجتتتتتتد وثتتتتتتائق تو تتتتتتتتتتتتتتف وجود اختبتتتتتتارات للتتتتتتتأيتتتتتتد من 

لخدمات حستتتتتتتتاستتتتتتتتة  ،حوستتتتتتتتبة وضتتتتتتتتبط إجراءات العمل

لكترونية مثل )نقل ديون المشتريين بين خالل النظم اإل

رحيتتتتل تو عغيير ععرفتتتتة االشتتتتتتتتتتتتتتتراز، و النظم اإللكترونيتتتتة، 

اإليرادات من أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل املختلفتتتتة إلى النظتتتتام 

المالي(، حيث تبين وجود خدمات مهمة بحاجة لحوسبة 

بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل أفضتتتتتتتتتتتتتتتتل، مثتتتتل )نقتتتتل التتتتديون المشتتتتتتتتتتتتتتتريين بين 

رستتتتتتتتتتتتوم خدمات، إلغاء تحصتتتتتتتتتتتتيل و األنظمة اإللكترونية، 

مر األ ، (رستتتتتتتتتتتتتتوم العبتث بتالتيتارو عغيير ععرفتة اشتتتتتتتتتتتتتتتراز، و 

مختاطرة عتاليتة تتمثتل في احتمالية التأثير التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل 

 على اإلجراءات المتبعة خالل تقديم تل  الخدمات 
ً
سلبا

وبتالتتتالي التتتأثير على مصتتتتتتتتتتتتتتداقيتتة مخرجتتات  ،في الشتتتتتتتتتتتتتتريتة

 األنظمة اإللكترونية.

A.2.3.3 ا تبار أمن النظام 

 يتوجتتتتتتتد وثتتتتتتتائتتق تتتبتيتتن وجتتود أي إجتراء الختتتتتبتتتتتتتار جتتودة ال

خالل أي إرتتتتتتتتتتتتتتدار جتديد  ،الختدمتات أو أمن المعلومتات

ظام نو للنظم اإللكترونية في الشتتتتتتتتتتتتتترية )نظام الشتتتتتتتتتتتتتتامل، 

 و الفوترة، 
ً
نظتام الموازي(، لضتتتتتتتتتتتتتتمتان عتدم التتأثير ستتتتتتتتتتتتتتلبا

، األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل على البيتتانتتات أو الختتدمتتات األخرى 

 على بيتتتتانتتتتات 
ً
مختتتاطرة تتمثتتتتل بتتتتاحتمتتتاليتتتتة التتتتتأثير ستتتتتتتتتتتتتتلبتتتا

المشتتتتتتتتتتتتريين أو رتتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتتتخدمين عبر األنظمة 

بشتتتتتتتتتتتكل غير مقصتتتتتتتتتتتود نتيجة لعدم  تتتتتتتتتتتتحة  ،اإللكترونية

بع  اإلجراءات خالل اإلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارات الجتتتتتتديتتتتتتدة للنظم 

 اإللكترونية.

A.2.5.2 تطوير وتحسين أداء النظام 

نيتتتة واالعتمتتتاد عليهتتتا بتتالرغم من أهميتتتة األنظمتتتة اإللكترو 

إال أن بع  اإلجراءات بحتتاجتة لتحستتتتتتتتتتتتتتين  ،في الشتتتتتتتتتتتتتتريتة

متتتتن ختتتالل عتتتتعتتتزيتتتتز متتتتبتتتتتتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ،وتتتتطتتتتويتتتر وضتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتط

الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات خالل تقتتتتتديم تلتتتتت  الختتتتتدمتتتتتات، وهي على 

 النحو التالي:

  نتقتتتتتتتل ديتون التمشتتتتتتتتتتتتتتتتريين عبر األنظمتتتتتتتة اإللكتروني

 املختلفة.

 .إلغاء أو إيقاف جباية رسوم خدمات عن مشترز 

 .استنناء رسوم دفع مسبق 

  عسوية رسوم )جباية نفايات، وشي  راجع، ورريد

 عداد تالف، ومبلم يومي، ومخالفات عبث(.

 .خصم رسوم 

 .إضافة رسوم 

 .عغيير ععرفة اشتراز 

 .التعديل على جيور الديون 

 .إلغاء ديون مشترز 

  ربط حستتتتتتابات المستتتتتتتخدمين في أنظمة التحصتتتتتتيل

 بحسابات النظام المالي.

 دمتتات في أنظمتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل بحستتتتتتتتتتتتتتابتتات في ربط ختت

 النظام المالي.

  الترحيتتتتل اليتتتتدوي بين أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل والنظتتتتام

 المالي.

  استتتتتتتتتتتتتخدام حستتتتتتتتتتتتتابات موظفين غير موجودين على

 رأ  العمل.

ن ضتتتتتتتعف مبدأ فصتتتتتتتل الصتتتتتتتالحيات خالل تقديم حيث أ

 ،خدمات حستتتتتتتاستتتتتتتة أو ضتتتتتتتعف حوستتتتتتتبة تل  اإلجراءات

 
ً
 ،تلتتتتت  اإلجراءات على نزاهتتتتتة ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتتة يؤثر ستتتتتتتتتتتتتتلبتتتتتا

 على البيتانات المالية ومخرجات 
ً
وبتالتتالي قتد يؤثر ستتتتتتتتتتتتتتلبتا

 النظم اإللكترونية.

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
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A.3.1.5 أداء النظام 

لوحظ أن بع  شتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتات النظم اإللكترونيتة )واجهتتة 

لم يتم تصتتتتتتتتتتتتتتميمهتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل تفتتتتاعلي مع  ،المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدم(

نوع و المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمين، مثتتتتتتتل )آليتتتتتتتة اختيتتتتتتتار المنطقتتتتتتتة، 

عند البحث  ،تصتتتتتتتتتتتتتتنيف الختدمتة المقتدمة(و التستتتتتتتتتتتتتتويتة، 

واالستعالم عن بيانات المشتريين خالل تقديم خدمات 

نقل ديون و مثل )إدخال رستتتتتتتتتتتتوم على المشتتتتتتتتتتتتترز،  ،مهمة

عدم تصتتتتتتتتتميم شتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتات النظم (، حيث أن المشتتتتتتتتتتريين

ر ستتلبا يؤث، ترونية بشتتكل تفاعلي مع المستتتخدميناإللك

على أداء المستتخدمين ويساهم بصعوبة االستعالم عن 

 بيانات المشتريين عبر األنظمة اإللكترونية املختلفة.

A.3.2.2 القدرات إدارة 

تبين لنتتتتتتتا أن موظفي تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات في مجتتتتتتتال 

لتتد هم رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتات ومستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتات غير مرتبطتتة  ،البرمجتتة

بتطوير النظم اإللكترونيتتتة ورتتتتتتتتتتتتتتيتتتان هتتتا، مثتتتل )إضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة 

وععديل ععرفة رستتتتتتوم جباية الخدمات عن المشتتتتتتتريين، 

يير عغو إضتتتتتافة وععديل جيور الديون على المشتتتتتتريين، و 

داث، سجالت األحو ععرفة اشتراز الكهرباء للمشتريين، 

ات المتتتتتتاليتتتتتتة بين ربط الختتتتتتدمتتتتتتات خالل ترحيتتتتتتل اإليرادو 

مما يستتتتتتتاهم بصتتتتتتتتعوبة التأيد من  ،األنظمة اإللكترونية(

ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة اإلجتراءات واألعتمتتتتتتتال التتمتنت تثتتقتتتتتتتة عتن متوظتفتتي 

مختتتتتاطرة ، األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات

عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل بتتتتتتتتدختتتتتتتل إدارة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات 

بتقديم خدمات مرتبطة باإلدارات في الشتتتتتتتتتتتتتترية، وبالتالي 

 عمال وخدمات مهمة في الشرية.بطء حوسبة أ

A.3.3.3  الددددددفددددددنددددددي  الدددددددعددددددمإدارة األحددددددداث )تددددددقددددددديددددددم

 والصيانة(

ال يوجد نظام لمتابعة إجراءات الصتتتتتتتتتتتتتيانة في الشتتتتتتتتتتتتترية، 

حيتث تتم طلبتات الصتتتتتتتتتتتتتتيانة من خالل الهاتف الداخلي، 

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة لعتتتدم وجود تقتتتارير توثق أعمتتتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة 

و اإللكترونية أوالمشتتتتتاكل المرتبطة بضتتتتتعف الضتتتتتوابط 

 مخاطرة عالية، األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل بتالنظم اإللكترونيتة

أو  ،تتمثتتتل بضتتتتتتتتتتتتتتعف متتتتابعتتتة األحتتتداث داختتتل الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة

إستاءة استتخدام األنظمة اإللكترونية الناتج عن ضتتعف 

ضتتتتتتتتتتتتتتوابط التطبيقتتتتتات، حيتتتتتث يؤثر ذلتتتتت  على معتتتتتالجتتتتتة 

مما يستتتتتتتتتتتتتتاهم  هدر الوقت  ،األحداث ذات األولوية األعلى

 وضعف في إدا
ً
 .رة األحداث والمشاكل ومتابع ها مستقبال

 (A.5) :( طة ايدددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

A.5.1.1 يياية ايتمرارية العمل 

ال يوجد ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة موثقة لدى شتتتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتتتمال 

 ،للمحافظة على استمرارية تقديم الخدمات اإللكترونية

في حتتتال ععطتتتل المريز الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي للختتتتدمتتتات، من حيتتتتث 

تحتتتتتتديتتتتتتد الفريق المستتتتتتتتتتتتتتؤول عن إدارة الموقع البتتتتتتديتتتتتتل 

ي ، األمر اليوالختدامات التي ستتتتتتتتتتتتتتيتم تقديمها للموطنين

مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة مرتبطتتتتة بتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتة تقتتتتديم يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل 

الخدمات اإللكترونية في الشتتتتتتترية في حال توقف الموقع 

 الرئيباي عن أداء تل  المهام.

A.5.2.1 في وظيفة ايتمرارية العمل التحكم 

لم يتم عشتكيل فريق عمل ضتمن مهام وا حة في شرية 

للمحتتتافظتتتة على استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتة تقتتتديم  ،يهربتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتال

الختتدمتتات اإللكترونيتتة في حتتال ععطتتل المريز الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي 

للختتتتتتدمتتتتتتات، من حيتتتتتتث تحتتتتتتديتتتتتتد األعمتتتتتتال ذات األولويتتتتتتة 

رئيبتتتتتتتتتتتتتتاي القصتتتتتتتتتتتتتتوى لالستتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتة في كتتتتتل من الموقع ال

مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة ، األمر التتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل والموقع البتتتتديتتتتل

مرتبطتتتة بتتتاستتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتة تقتتتديم الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة في 

الشتتتتتتتتتتتتتترية في حال توقف الموقع الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي عن أداء تل  

المهتتام، نتيجتتة عتتدم وضتتتتتتتتتتتتتتو  أدوار ومستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتات فريق 

 العمل في الشرية.

A.5.4.1  من الكوارث التعافي طة 

إلدارة األحداث والتعافي من الكوارث م يتم إعداد خطة ل

في حتتتتتتال ععرض المريز  ،في شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة يهربتتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتال

الرئيبتتتتتاي ألعطال مفاجئة، من حيث تحديد األشتتتتتخا  

التمستتتتتتتتتتتتتتؤولتيتن عتن تتلتتتتتتت  األعتمتتتتتتتال واألجهزة اإللكترونيتتتتتتتة 

األمر  ،واألنظمتتة اإللكترونيتتة والبيتتانتتات والوثتتائق الالزمتتة

م مرارية تقديمخاطرة عالية مرتبطة باستتتتتتتتاليي يشتتتتتتتكل 

في حتتتال توقف  ،الختتدمتتات اإللكترونيتتة في المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة

الموقع الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي عن أداء تلتتتتت  المهتتتتتام، نتيجتتتتتة لعتتتتتدم 

 وجود خطة للتعافي من الكوارث في الشرية.

A.5.7.1 ا تبار ايتمرارية العمل 
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  نأبالرغم من وجود نسي احتياطي ألعمال الشرية، إال 

ايتمتتتتتتتال النستتتتتتتتتتتتتتي لم يتم تقتتتتتتتديم وثتتتتتتتائق تؤيتتتتتتتد اختبتتتتتتتار 

، للبيتتانتتات واألنظمتتة اإللكترونيتتة، األمر التتيي االحتيتتاطي

مخاطرة متوسطة تتمثل بعدم التأيد من ايتمال يشكل 

 النسي االحتياطي في الشرية.

A.5.8.1 أمن ايتمرارية العمل 

، إال بالرغم من وجود خوادم في شتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتمال

لم يتم نتتتت  لوحظ أن الختتتتدمتتتتات اإللكترونيتتتتة المقتتتتدمتتتتة أ

دعمها بخارية التوافر المستمر في حال ععطل الخادم 

، األمر اليي أو المريز الرئيبتتتتتتتاي المقدم لتل  الخدمات

مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة تتمثتتتتل بتتتتدمكتتتتانيتتتتة التوقف عن يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل 

تقديم الخدمات اإللكترونية للمشتتتتتتتتتتتريين في حال ععطل 

 مريز البيانات في الشرية المزود للخدمات الرئيسية.

(A.6) : أمن المعلومات 
 

A.6.1.6  المعلوماتيياية التحكم في أمن 

لم يتم توثيق أو إعداد أو نشتتتتتتتتتتتتتر ألي ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة مرتبطة 

، األمر اليي بأمن المعلومات في شتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتمال

تتمثتتل بعتتدم توعيتتة الموظفين  ،مختتاطرة عتتاليتتةيشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

بتتتتتتتأهميتتتتتتتة أمن المعلومتتتتتتتات خالل استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام األنظمتتتتتتتة 

 اإللكترونية وبيانات المشتريين في الشرية.

A.6.1.7  الوصول يياية التحكم في 

بتتتتتتتالترغتم متن وجتود ستتتتتتتتتتتتتتجتالت أحتتتتتتتداث خالل معتتتتتتتالجتتتتتتتة 

ي عبر بع  األنظمة اإللكترونية ف ،البيتانتات اإللكترونيتة

شرية يهرباء الشمال إال أن آلية عسجيل تل  السجالت 

ن، خالل تنفيتتتتتي ختتتتتدمتتتتتات مهمتتتتتة مثتتتتتل يبحتتتتتاجتتتتتة لتحستتتتتتتتتتتتتت

رقم الجهاز، و إضتتتتتتتتتتتتتتافتة وعستتتتتتتتتتتتتتجيتل )تاري  تنفيي اإلجراء، 

القيمة الجديدة، و استتتتتتتتتم المستتتتتتتتتتخدم، و استتتتتتتتتم الجهاز، و 

تتتتتتات التمترتبطتتتتتتتةو   التقتيتمتتتتتتتة التقتتتتتتتديتمتتتتتتتة(، ومتراجتعتتتتتتتة التحتركت

رف ثالث، بالخدمات الحستاسة بشكل دوري من قبل ط

مختتتاطرة مثتتل )الرقتتتابتتة التتتداخليتتة(، األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل 

عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل بتتتتدمكتتتانيتتتتة إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة التعتتتتامتتتتل مع البيتتتتانتتتتات 

من قبتتل المستتتتتتتتتتتتتتتختتدمين  ،حتتيف(و ععتتديتتل، و )إضتتتتتتتتتتتتتتافتتة، 

 نتيجة لصعوبة تتبع منشا  تل  األحداث.

A.6.2.1 أدوار ومسؤوليات أمن المعلومات 

يتم تحتتتتديتتتتد مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة أمن المعلومتتتتات في شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة  لم

بحيث  ،ضتتتتتمن تخصتتتتتص إداري وا تتتتتف ،يهرباء الشتتتتتمال

يعمتتل على مراقبتتة أمن المعلومتتات واألحتتتداث المرتبطتتتة 

 ،بتاألنظمتة اإللكترونيتة وإعتداد تقارير حول تل  األعمال

مختاطرة عتاليتتة تتمثتل بعتتدم متتابعتتة األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل 

اث المرتبطتة  ها بشتتتتتتتتتتتتتتكل أمن المعلومتات ومراقبتة األحتد

 مستمر ودوري في شرية يهرباء الشمال.

A.6.4.3 التوعية والتدري  بنمن المعلومات 

لم يتبين أن شتتتتتتتتتتتتتتريتة يهربتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمال عملت على إعداد 

بترامتج تتتتتتتتدريتتتتتتتب لتلموظفين لتوعي هم بتتتتتتتأمن المعلومتتتتتتتات 

تتعتزيتز المهتتتتتتتارات المهنيتتتتتتتة لت ،واملتختتتتتتتاطتر التمترتتبتطتتتتتتتة  تهتتتتتتتا

، األمر اليي يشتتتتتتتكل في مجال أمن المعلومات للموظفين

مختتتتتتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل بعتتتتتتدم التزام الموظفين بتتتتتتتأمن 

ممتتا يعرضتتتتتتتتتتتتتتهم ملختتاطر نتيجتتة  ،المعلومتتات في الشتتتتتتتتتتتتتتريتتة

إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة االستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام )المقصتتتتتتتتتتتتتتود أو غير المقصتتتتتتتتتتتتتتود( 

 للبيانات واألرول في الشرية.
 

A.6.5.1 األصول  إدارة 

ععتبر البيانات إحدى أهم األرتتتتتتول في المؤستتتتتتستتتتتتات، إال 

أن شتتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتال لم ععمتتل على تطبيق مبتتدأ 

فصتتتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات عبر النظم اإللكترونيتتتة )الفوترة، 

بشكل مناسب لمنع أي ععديالت غير مصر   ،الموازي(و 

 هتا، حيتث تبين لنا ستتتتتتتتتتتتتتهولة إضتتتتتتتتتتتتتتافة أو ععديل أو حيف 

خدمات مثل )نقل ديون بيانات حستتتتتتتتاستتتتتتتتة خالل تقديم 

وم عستتتتتتتتتوية رستتتتتتتتتو عغيير ععرفة االشتتتتتتتتتتراز، و المشتتتتتتتتتتريين، 

ترحيل يدوي و خصتتتتتتم رستتتتتتوم، و إضتتتتتتافة رستتتتتتوم، و جباية، 

ربط مستتتتتتتتخدمين أنظمة اإليرادات بالنظام و لإليرادات، 

ة اإليرادات بالنظام المالي(، ربط ختدمتات أنظمو المتالي، 

ءة امخاطرة عالية تتمثل بدمكانية إستتتاألمر اليي يشتتتكل 

 ،حتتتتتيف(و ععتتتتتديتتتتتل، و استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام البيتتتتتانتتتتتات )إضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة، 

واألرول في الشرية )بقصد أو دون قصد(، نتيجة لعدم 

تطبيق مبدأ فصتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتالحيات بشتتتتتتتتتتتكل مناستتتتتتتتتتتب عبر 

 األنظمة اإللكترونية.

A.6.6.6  إزالة أو اعديل حقوق الوصول 

بتتالرغم من اعتمتتتاد استتتتتتتتتتتتتتم مستتتتتتتتتتتتتتتختتتدم وكلمتتتة مرور لكتتتل 

مستتتتتتتتتتتتتتتختتدم في شتتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتال، إال أنتت  ال يتم 
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مراجعتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات الممنوحتتتتتتة للموظفين بين فترة 

بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة لعتتتدم إيقتتتاف الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات  ،زمنيتتتة وأخرى 

الممنوحتة لهم في الوقتتت المنتتاستتتتتتتتتتتتتتب من إنهتتاء ختتدمتتاتهم 

مخاطرة عالية  كان، األمر اليي يشتتتكل نتيجة ألي ستتت ب

تتمثتتتتل بتتتتتدمكتتتتتانيتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتوء التعتتتتتامتتتتتل مع البيتتتتتانتتتتتات نتيجتتتتتة 

الستتتتخدام الصتتتالحيات الممنوحة لموظفين مستتتتتقيلين 

 أو تم إنهاء خدماتهم.

A.6.6.11  حقوق الوصول 

نية لكترو إال يوجد ستتياستتة في الشتترية إلنشتتاء حستتتابات 

للمستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدمين، حيتتتتث تبين أنتتتت  يتم إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

ني ويختلف ذاز الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب للموظف لكتتتل نظتتتام إلكترو 

 
ً
 خرآبتتتتاللغتتتة العربيتتتة و  بين نظتتتام إلكتروني وآخر )أحيتتتانتتتا

 يتم إنشتتتتتتتتا
ً
 أيثر من حستتتتتتتتاب ءباللغة اإلنجليزية(، وأحيانا

ظف عبر النظتتتتتام اإللكتروني الواحتتتتتد، األمر لنفس المو 

مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل بصتتتتتتتتتتتتتتعوبتتة متتتابعتتة التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

تيجة ن ،اإللكترونيةحسابات المستخدمين عبر األنظمة 

لوجود أيثر من حساب للموظف وأحيانا بأيثر من لغة، 

 خالل إجراء ترحيتتل إيرادات 
ً
األمر التتيي قتتد يؤثر ستتتتتتتتتتتتتتلبتتا

أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل إلى النظتتتتام المتتتتالي أو خالل متتتتتابعتتتتة 

 سجالت األحداث لحركات المستخدمين.

A.6.6.11  إدارة كلمدددددات المرور ومحددددداوالت اسدددددددددددجيدددددل

 الد ول 

إدارة محتتتتتاوالت دخول الموظفين عبر النظم إن عمليتتتتتة 

إللكترونية غير مضتتتتتتتبوطة بشتتتتتتتكل كافي، حيث يستتتتتتتتطيع ا

مستخدم النظام اإللكتروني إجراء التسجيل باستخدام 

األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل  كلمتتة مرور غير مريبتتة )بستتتتتتتتتتتتتتيطتتة(،

مختاطرة عتاليتة تتمثتل بدمكانية ورتتتتتتتتتتتتتتول موظفين للنظم 

ث آخرين، حي اإللكترونية باستتخدام حسابات موظفين

يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل ذلتتتتتت  مختتتتتاطرة بتتتتتتدمكتتتتتتانيتتتتتتة التتتتتتدخول إلى النظم 

اإللكتروني بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل غير قتتتتتتتانوني من قبتتتتتتتل أطراف غير 

 مخولة بيل .

A.6.8.2  الماديالتحكم في محيط األمن 

بالرغم من وجود غرفة إلدارة الخوادم في شتتتتتتتتترية يهرباء 

الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتال، إال انتتت  لوحظ إن األمن المتتتادي للغرفتتتة غير 

 ،نوافي زجاجية(و جيد من حيث وجود )أبواب خشتتتت ية، 

مختتتتتاطرة عتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتل بتتتتدمكتتتتتانيتتتتتة األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل 

الورتتتتول لغرفة الخوادم من قبل أشتتتتخا  غير مصتتتتر  

 لهم بيل .

A.6.8.2 الموثقةالرقابة  إجراءات 

إن آلية توثيق إجراءات الحماية المتبعة عند الورتتتتتتتتتتتول 

لمريز البيتتتانتتتات في الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة غير موثقتتتة، حيتتتث لوحظ 

عدم استتتتتتتتتتتتتخدام ضتتتتتتتتتتتتوابط لتعزيز التحكم في الورتتتتتتتتتتتتول 

جعة ستتتتتتتتتجالت االمادي لغرفة الستتتتتتتتتيرفرات أو إمكانية مر 

مخاطرة ، األمر اليي يشتتتتتتتتتكل ورتتتتتتتتتول المستتتتتتتتتتخدمين لها

بصتتتتعوبة الورتتتتول لحرية الموظفين خالل عالية تتمثل 

وبتتتتالتتتتتالي إمكتتتتانيتتتتة ورتتتتتتتتتتتتتتول  ،الورتتتتتتتتتتتتتتول لمريز البيتتتتانتتتتات

 أشخا  غير مصر  لهم بيل .

A.6.8.3 ضدددددددددددد التهددديدددات الخددارجيددة والبيئيددة  حمددايددة

 )غرةة األرشي (

إن األمن المتادي لمريز األرشتتتتتتتتتتتتتتيف غير مكتمتل بستتتتتتتتتتتتتت ب 

وجود نوافتتي زجتتاجيتتة وأبواب خشتتتتتتتتتتتتتت يتتة وعتتدم وجود أي 

مر ، األ أنظمة االستتتشتتعار لل هوية والرطوبة والدخانمن 

مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتتة على تلتتتتت  الوثتتتتتائق من التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل 

 الورول غير المصر  أو التلف ألي س ب ممكن.

A.6.6.10 حماية معلومات السجل 

إن األنشتتتطة وستتتتجالت األحداث غير محمية بشتتتتكل كافي 

 ، مصتتتتتتتتتتتر  بالعبر األنظمة اإللكترونية من التعديل غير 

حيث لم يتم عشتتتتتتتتفيرها أو عمل عستتتتتتتتجيالت ألي ععديالت 

ستتتتواء من خالل قواعد البيانات أو  ،على تل  الستتتتجالت

مختتتاطرة ، األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل عبر األنظمتتتة اإللكترونيتتة

عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل بتتتتتتتدمكتتتتتتتانيتتتتتتتة حتتتتتتتيف وععتتتتتتتديتتتتتتتل أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة 

المستتتتتتخدمين أي )ستتتتتتجالت األحداث( دون أي ضتتتتتتوابط 

 رقابية.

A.6.9.2 ات التطوير واال تبدددار ةصدددددددددددددل التحكم في بيمددد

 والتشغيل

تتتطتتبتتيتتق متتبتتتتتتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتيتتئتتتتتتتة تتتطتتويتتر األنتتظتتمتتتتتتتة ال يتتتتتم 

اإللكترونيتتتة عن بيئتتتة التشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتل لهتتتا في شتتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء 

الشتتتتتتتتتتتتتتمال، حيث لوحظ عمل فريق البرمجة على كل من 

، األمر اليي بيئتة التطوير والتشتتتتتتتتتتتتتتغيتل بشتتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتتر

مخاطرة عالية تتمثل بستتتتهولة الورتتتتول للبيانات يشتتتتكل 
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 ،بيئتتة التشتتتتتتتتتتتتتتغيتتل من قبتتل مبرمني النظم اإللكترونيتتة في

وبالتالي إمكانية إستتتتتتتاءة استتتتتتتتخدام البيانات المالية دون 

 أي ضوابط رقابية كاشفة.

A.6.9.5 في اسجيل األحداث التحكم 

متابعة وعستتتجيل ستتتجالت لألحداث بشتتتكل وا تتتف  ال يتم

اسم المستخدم، و اسم الجهاز، و ومفصل )رقم الجهاز، 

حول  ،قيم قتتتتتتتديمتتتتتتتة(و قيم جتتتتتتتديتتتتتتتدة، و تتتتتتتتاري  اإلجراء، و 

رتتة وخا ةأنشتتطة المستتتخدمين عبر األنظمة اإللكتروني

حتتتتتتتيف( لتتتلتتتبتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات و عتتتعتتتتتتتديتتتتتتتل، و إجتتتراءات )إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة، 

مراجع هتتتا من قبتتتل األشتتتتتتتتتتتتتتختتتا   وال يتمالحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة، 

رة مخاط، األمر اليي يشكل املخولين بيل  بشكل دوري

 بيتتتانتتتاتعتتتاليتتتة تتمثتتتل بستتتتتتتتتتتتتتهولتتتة الورتتتتتتتتتتتتتتول والتعتتتديتتتل لل

الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة دون معرفتتتة تلتتت  النشتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتات في الوقتتتت 

 المناسب.

A.6.9.6 ضوابط اشفير البيانات الحساية 

 برععشتتتتتتتتتتتتتتفير البيتتانتتات الحستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة  تطبيق مبتتدأ ال يتم

 على األنظمتتتتة اإللكترونيتتتتة في شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة يهربتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتال

أي  ذاتخا أن  ال يتم إلىمستوى قواعد البيانات، إضافة 

مخاطرة عالية ، األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل لتشتتتتتتتتتتتتتتفيرلإجراءات 

تتمثتل بستتتتتتتتتتتتتتهولتتة ععتتديتتل بيتتانتتات حستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة عبر قواعتتد 

ممتتتا يؤثر على نزاهتتتة ومصتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتة مخرجتتتات  ،البيتتتانتتتات

 النظام.

A.6.9.9 ( التحم في تدقيق الحساباتAudit Trail) 

( غير نشتتتتتط عبر Audit Trailلوحظ أن مستتتتار التدقيق )

رة، اإللكترونية )الفوتقواعد البيانات الخارة باألنظمة 

الموازي(، ممتتتتا يتي  إمكتتتتانيتتتتة حتتتتيف أو ععتتتتديتتتتل بيتتتتانتتتتات 

بشتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتر عبر قواعد البيانات دون إمكانية لتتبع 

مخاطرة عالية تتمثل ، األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتكل تل  األحداث

بدمكانية حيف وععديل بيانات حستتتتاستتتتة )بيانات مالية، 

 عدون أي ضتتتتتتوابط رقابية لمن ،أنشتتتتتطة المستتتتتتتخدمين(و 

 أو يشف تل  األحداث.

(A.7) :ضوابط التطبيقات 
 

A.7.1.1  ريوم جبايةالمد  تالتحقق من  حة : 

ععمل شتتتتترية يهرباء الشتتتتتمال على جباية رستتتتتوم خدمات 

من المشتتتتتتتتتتتتتتتريين، مثتتل )رستتتتتتتتتتتتتتوم جبتتايتتة نفتتايتتات بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

حيث لم تقدم إدارة الشرية  ،شهري( نيابة عن البلديات

الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن جهتتتة لفريق التتتتدقيق الوثتتائق الرستتتتتتتتتتتتتتميتتتة 

اإلدارة واملخولتتة بتحتتديتتد القيم المتتاليتتة لجبتتايتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم 

جبتتتايتتتة  ، حيتتتث أنالنفتتتايتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتتة من المشتتتتتتتتتتتتتتتريين

أموال من المواطنين دون االستتتتتتتتتتناد إلى قرارات رستتتتتتتتتتمية 

رادرة عن جهة اإلدارة املخولة بيل  يعتبر جباية أمول 

 بصورة غير شرعية.

A.7.1.1 ديدددون مدددن  دددددددددددددحددددددة الدددمددددددد ددد ت الدددتدددحدددقدددق :

 مشتركين، وريوم جباية

ععمتتتل إدارة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات على إدختتتال بيتتتانتتتتات 

عبر األنظمتتتتة اإللكترونيتتتتة املختلفتتتتة، مثتتتتل )جتتتتيور ديون 

، (ععرفة اشتتتتتتتتتتراز يهرباءو رستتتتتتتتتوم جباية، و المشتتتتتتتتتتريين، 

إدختتتتتتتال بيتتتتتتتانتتتتتتتات من قبتتتتتتتل إدارة تكنولوجيتتتتتتتا  حتيتتتتتتتث أن

 المعلومتتتات عبر األنظمتتتة اإللكترونيتتتة، يؤثر ستتتتتتتتتتتتتت
ً
لى ع لبتتتا

قتتتتدرة إدارة تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات على تطوير األنظمتتتتة 

 ،اإللكترونية ورعوبة تتبع مصداقية البيانات المدخلة

ال  أن مثل ) تتتتحة جيور الديون على المشتتتتتتريين نتيجة 

االحتتفتتتتتتتال بمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر البيتتتتتتتانتتتتتتتات اإللكترونيتتتتتتتة على  يتتتم

 المشتريين(.

A.7.1.1 من  دددددددددددحددة المددد  ت: جددلور ديون  التحقق

 المشتركين

بتتالرغم من وجود بيتتانتتات لجتتيور ديون المشتتتتتتتتتتتتتتتريين على 

األنظمة اإللكترونية، إال أن الشتتتتتتتتتتتتترية لم تقدم مصتتتتتتتتتتتتتدر 

نتيجة  ،تلت  البيتانتات المتدخلتة عبر األنظمة اإللكترونية

ات توفير مصدر بيان، حيث أن  ال يتم عدم االحتفال  ها

لفريق التدقيق يشتتتتتكل مخاطرة جيور ديون المشتتتتتريين 

على  تتتتتتتتتتحة التحقق من مصتتتتتتتتتتداقية القيم المالية لتل  

 الديون المدخلة عبر األنظمة اإللكترونية.

A.7.1.1 من  حة البيانات المد لة التحقق 

تتتافيتتتتة لمعتتتتالجتتتتة عمليتتتتة  تبين لنتتتتا عتتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتتوابط كت

 مثتتل )جتتيور  ،إدختتال البيتتانتتات على األنظمتتة اإللكترونيتتة

نقل ديون المشتتتتتتتتتتتتتريين بين األنظمة املختلفة، و الديون، 

قاف إيو عغيير ععرفة اشتتتتتراز، و جباية رستتتتوم إضتتتتافية، و 

جباية رستتوم خدمات(، حيث لم يتم تطبيق مبدأ فصتتل 

الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات لمراجعتتتتتتة أي ععتتتتتتديالت أو حتتتتتتيف لتلتتتتتت  
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 ، األمرالبيانات خالل تقديم تل  الخدمات الحستتتتتتتتاستتتتتتتتة

ة تنفيتتتتي مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتل بستتتتتتتتتتتتتتهولتتتالتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل 

إجراءات حساسة عبر األنظمة اإللكترونية دون مراجعة 

 وفحص من قبل طرف ثالث، مثل )الرقابة الداخلية(.

A.7.2.1 حويبة الخدمات اإللكترونية 

لم يتم تطبيق مبتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتات خالل تقتتديم 

خدمات حساسة عبر األنظمة اإللكترونية، مثل )ععديل 

نقتتتتتتل جتتتتتتيور و إلغتتتتتتاء جتتتتتتيور التتتتتتديون، و جتتتتتتيور التتتتتتديون، 

ة إيقتتاف جبتتايتتو عغيير ععرفتة اشتتتتتتتتتتتتتتتراز يهربتاء، و التديون، 

إضتتافة رستتتوم(، و رستتوم عبث وستترقة، و رستتوم خدمات، 

حيث لدى مستتتتخدمي النظم اإللكترونية إمكانية تنفيي 

تطبيق مبدأ فصتتتتتتتتتتل  ، حيث أنتل  اإلجراءات دون قيود

 مهمةالصتتتتتتتتالحيات من حوستتتتتتتتبة الخدمات اإللكترونية ال

يستتتتتتتتتتتتتاهم بصتتتتتتتتتتتتتعوبة ضتتتتتتتتتتتتتبط اإلجراءات المالية واإلدارية 

 حول تل  الخدمات مما يؤثر على نزاهة تل  اإلجراءات.

A.7.2.1  حويدددددددددددبددددددة الخدددددددمددددددات اإللكترونيددددددة: ترحيددددددل

 اإليرادات

يتم ترحيتتل اإليرادات من أنظمتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل في شتتتتتتتتتتتتتتريتتة 

يهربتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتال إلى النظتتتتتام المتتتتتالي من خالل قواعتتتتتتد 

بيانات وستتتتتتتتتتتتيطة وبناء على بع  اإلعدادات، مثل )ربط 

الختتتتدمتتتتات في أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل بختتتتدمتتتتات محتتتتددة في 

ربط حستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات مستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدمي أنظمتتتتة و النظتتتتام المتتتتالي، 

لي(، حيث التحصتتتتتتتتتتتتيل بحستتتتتتتتتتتتابات محددة في النظام الما

تبين لنتا إمكتانيتة إضتتتتتتتتتتتتتتافتة أو حيف تل  اإلعدادات دون 

 ، حيثأي ضتتتتتتوابط رقابية تضتتتتتتمن نزاهة تل  اإلجراءات

عتتدم ربط أي حستتتتتتتتتتتتتتتاب ألي )مستتتتتتتتتتتتتتتختتدم، ختتدمتتة( في  أن

 ،أنظمة التحصتتتتتتتتتيل بالحستتتتتتتتتاب المقابل في النظام المالي

يؤدي إلى عتدم ترحيل تل  اإليرادات إلى النظام المالي في 

 التالي فقد تل  البيانات المالية.وب ،الشرية

A.7.2.1  ددددامددددددل اإللكترونيدددددةحويدددددددددددبدددددة الخددددددمدددددات : تاد

 األنظمة االلكترونية

لتوحتظ ضتتتتتتتتتتتتتتعتف التتتتكتتتتتتتامتتتتتتتل بتتيتن األنتظتتمتتتتتتتة اإللتكتتتترونتتيتتتتتتتة 

لإليرادات والنظام المالي في المؤستستتة، حيث يتم تنفيي 

بتعت  األوامتر عتلتى نتظتتتتتتتام التفتوتترة قتبتتتتتتتل إجراء ترحيتتتتتتتل 

بحيتتتتتتث يتم عغيير حتتتتتتالتتتتتتتة  ،المتتتتتتالياإليرادات إلى النظتتتتتتام 

الختدمتة إلى مرحتل وعنتتد حتدوث أي إخفتاق لترحيتتل تلتت  

الخدمة ال يتم عكس ذل  التغيير لحالة الخدمة إلى غير 

ضتتتتتتتتتتتتتتعف إعتتدادات التكتتتامتتل بين نظتتتام  ، حيتتث أنمرحتتل

يؤثر ستتتالبا على  تتتحة إجراءات  ،الفوترة والنظام المالي

 ترحيل اإليرادات في الشرية.

A.7.2.1 الخدمات اإللكترونية: التاامل مع  بدةحويددددددددددد

 األنظمة  ات الع قة

لوحظ ضتتتتتتتتتتتتتتعف التكتتتامتتتل بين أنظمتتتة اإليرادات والنظتتتام 

المالي في المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة، حيث يتم تنفيي ترحيل البيانات 

من أنظمتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل إلى النظتتتام المتتتالي بنتتتاء على ربط 

بحيث أي عغيير  ،حستتتتتتتتتابات )المستتتتتتتتتتخدمين والخدمات(

لتتتلتتتتتتت  التحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات يتؤدي إلتى عتتتتتتتدم ترحيتتتتتتتل إليرادات 

)مستتتتتتتتتتتتتخدم أو خدمة( غير مربطة بشتتتتتتتتتتتتكل إلكتروني بين 

ضتتتتتعف إعدادات التكامل بين أنظمة  ، حيث أناألنظمة

يؤثر ستتتتتتتالبا على  تتتتتتتحة إجراءات  ،اإليراد والنظام المالي

 ترحيل اإليرادات في الشرية.

A.7.2.1  نيدددددة: اسدددددددددددليم حويدددددددددددبدددددة الخددددددمدددددات اإللكترو

 وايت م الطلبات

ال يتم تقتتتتتديم تقرير حول الطلبتتتتتات املحولتتتتتة من مرايز 

ختدمتات المشتتتتتتتتتتتتتتتريين إلى اإلدارات العتاملة في الشتتتتتتتتتتتتتترية، 

عدم تقديم تقرير ، حيث أن خالل االستتتتتتتتتتالم والتستتتتتتتتتليم

رتتتتتتتتادر عن األنظمة اإللكترونية خالل استتتتتتتتتالم وعستتتتتتتتليم 

 طلبتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتتريين، قتتتتد يستتتتتتتتتتتتتتتتتاهم بصتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتة متتتتتابعتتتتة

 الطلبات المفقودة خالل مرحلة االستالم والتسليم.

A.7.2.1 الخدمات اإللكترونية: نما ج العمل حويبة 

ال يتتوجتتتتتتتد نتتمتتوذج متتوثتتق لتتمتتنتت  أو حتتجتتتتتتتب رتتتتتتتتتتتتتتالحتتيتتتتتتتات 

لتلتمتوظتف عتبتر األنتظتمتتتتتتتة اإللتكتتترونتيتتتتتتتة، حيتتتتتتتث يتم من  

رتتتتتتتتتالحيات للمستتتتتتتتتتخدمين من خالل بريد إلكتروني دون 

، الممنوحة للموظفتوضي  ما هي تفصيل الصالحيات 

عدم اعتماد نموج موثق للصالحيات الممنوحة  حيث أن

لتتلتتمتتوظتتفتتيتتن عتتبتتر األنتتظتتمتتتتتتتة اإللتتكتتتتترونتتيتتتتتتتة قتتتتتتتد يتتؤثتتر عتتلتتى 

 مصداقية الصالحيات الممنوحة لهم.

A.7.3.1 وتقارير النظام م رجات 

 لكترونية بشتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتترال يقدم نظام الفوترة تقارير إ

حول ختتتدمتتتات مهمتتتة لتستتتتتتتتتتتتتتهيتتتل آليتتتة المتتتابعتتتة لهتتتا، مثتتتل 
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تقرير بتتالمشتتتتتتتتتتتتتتتريين التتيين ال يتم جبتتايتتة نفتتايتتات عنهم، )

تقرير و تقرير بالمشتريين اليين تم إلغاء الديون عنهم، و 

حيث  ،بالمشتريين اليين تم عغيير ععرفة االشتراز لهم(

 عدم حوستتتتتتتتبة تقارير حول خدمات مهمة يؤ  أن
ً
ثر ستتتتتتتتلبا

 على آلية متابعة تل  الخدمات في الشرية.

A.7.3.1 م رجات وتقارير النظام 

من خالل متابعتنا مع اإلدارات العاملة في شتتتتترية يهرباء 

لم يتبين لنا أن هنال  متابعة لتقديم خدمات  ،الشتمال

حستتتاستتتة في الشتتترية، مثل )عغيير ععرفة اشتتتتراز يهرباء 

إلغتتتتتتاء ديون و نقتتتتتتل، و ععتتتتتديتتتتتتل، و من تصتتتتتتتتتتتتتتنيف إلى آخر، 

، األمر اليي إيقاف رستوم جباية عن مشتتترز(و مشتترز، 

مخاطرة عالية تتمثل بدمكانية تنفيي خدمات من يشكل 

قبتتتتتتتل موظفين في الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة دون أي إجراءات رقتتتتتتتابيتتتتتتتة 

لكشتتتتتتتتتتتتتتف أو منع إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة استتتتتتتتتتتتتتتختتتدام عنتتتد تقتتتديم تلتتت  

 الخدمات.

A.7.4.3 مسؤول أمن المعلومات 

ن المعلومات غير فاعلة في إن وظيفة وأدوار مستتتؤول أم

شتتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتتمال، حيث إن تل  المهام لم يكلف 

 ها أي من الموظفين، وال يتم متابعة ستتتتتتتتتتجالت األحداث 

 ،للمستتتتتتتتتتخدمين )ععديل أو حيف بيانات( بشتتتتتتتتتكل دوري

مخاطرة عالية تتمثل بدمكانية ععديل األمر اليي يشتتتكل 

ود أي البيانات الحستتتتتتتاستتتتتتتة عبر قواعد البيانات دون وج

إجراءات للكشتتتتتتتتف أو منع تل  التعديالت غير المصتتتتتتتتر  

  ها.

A.7.4.3 ةصل الص حيات 

لوحظ عدم تطبيق مبدأ فصتتتتتل الصتتتتتالحيات عبر النظم 

الموازي(، ستتتتواء خالل إدخال أو و اإللكترونية )الفوترة، 

ععتتتديتتتل بيتتتانتتتات حستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة، مثتتتل )ععتتتديتتتل جتتتيور ديون 

األنظمتتتتتتتة نتقتتتتتتتل ديتون التمشتتتتتتتتتتتتتتتتريتيتن بتين و التمشتتتتتتتتتتتتتتتتريتيتن، 

، ععديل رسوم جبايةو إلغاء المستحقات، و ، ةاإللكتروني

مخاطرة عالية ، األمر اليي يشكل حجب جباية رسوم(و 

 ،تتمثل بعدم ايتمال اإلجراءات عبر األنظمة اإللكترونية

 مما يؤثر على مصداقية مخرجات النظام.

 على التقرير الجهةرد 

 لم يتم الرد على التقرير من قبل الجهة.

تدقدرير الرقددددددابددددددة على وزارة التنميددددددة االجتمدددددداعيددددددة  .11

 النقدية" المساعدات"نظام 
 
 

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.2 ايتراتيجية تكنولوجيا المعلومات 

وجود ضتتتتتتتعف في التخطيط وتحديد األولويات واالختيار 

زارة في و تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات دائرة بين البتتتتتتتدائتتتتتتتل في 

تمثتتل ذلتت  من خالل عتتدم وجود االجتمتتاعيتتة، و التنميتتة 

بتتتدائرة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة وخطتتتة عشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتتة خطتتتة استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة 

تقوم بترجمتتة أهتتداف الوزارة إلى  ،تكنولوجيتا المعلومتات

 األمر التتيي ،أهتتداف ومتطلبتتات لتكنولوجيتتا المعلومتتات

على قتتتتتتدرة يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل مختتتتتتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل في التتتتتتتأثير 

تقبلية بات المستتتتتتتالتطبيقات املحوستتتتتتتبة في تلبية المتطل

ويزيد من املخاطر على بيئة وعمليات تكنولوجيا  ،لوزارةل

التتتمتتتعتتتلتتتومتتتتتتتات، ويتتتؤثتتتر فتتتي عتتتتتتتدم وجتتتود رؤيتتتتتتتة وا تتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 

لالستتتتتتتتتتتتتتتثمتتارات والمشتتتتتتتتتتتتتتاريع واالحتيتتاجتتات المستتتتتتتتتتتتتتتقبليتتة 

 الالزمة للنهوض ببيئة عمل تكنولوجيا المعلومات.

A1.3 عملية إدارة املخاار 

 ،ستتتياستتتة وإجراءات موثقة إلدارة املخاطر لم يتم إعداد

اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتتتت  متن ختالل وجتود قصتتتتتتتتتتتتتتور في اإلجراءات و 

 التالية:

 إجتتراء تتتقتتيتتيتتم رستتتتتتتتتتتتتتتمتتي لتتلتتمتتختتتتتتتاطتتر ختتتتتتتا   لتتم يتتتتتم

واطن الضتتتتتتتتتتتتتتعف متكنولوجيتا المعلومتات لتحتديتد ب

بول قوالثغرات، والستتتياستتتتات وإجراءات التحكم، و

 .اإلدارة للمخاطر غير الملتزمة

 من أجتتتل  ،الحفتتتال على ستتتتتتتتتتتتتتجالت للمختتتاطر ال يتم

التتمتتراقتتبتتتتتتتة التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتمتترة والتتتتتختتفتتيتتف متتن املتتختتتتتتتاطتتر 

 املحددة.

  عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن

لتقييم نقاط الضعف  ،الضعف للشبكة الداخلية

 واختبار االختراق.

 وأنظمة التشتتتتتتتتتتتتتتغيل  تحتديتث نستتتتتتتتتتتتتتي قواعتد البيانات

دون توثيق  أعلى اتإلرتتتتتتتتتتتدار  واألنظمة املحوستتتتتتتتتتتبة،

ودون األختتتتتي بعين االعتبتتتتتار املختتتتتاطر من  ،العمليتتتتتة

 هيا اإلجراء.
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 أن عتتتتدم اتختتتتاذيشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في  ممتتتتا

تحتتتتديتتتتد  عتتتتدمللتعتتتتامتتتتل مع املختتتتاطر و  ،التتتتتدابير الالزمتتتتة

قييم توفقا ل، المتطلبات األمنية لتكنولوجيا المعلومات

يؤدي إلى اإلضتتتتتتتتتتتتتترار  قتتد ،مختتاطر تكنولوجيتتا المعلومتتات

مجموعتتة من  ذلتت  وينتج عن ،بتتأمن وموثوقيتتة البيتتانتتات

 لألنظمة املحوستتتتتتتبةنقاط الضتتتتتتتعف في عنارتتتتتتتر التحكم 

أمتتتن  ويتتتعتتترض ،وقتتتواعتتتتتتتد التتتبتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات وأمتتتن الشتتتتتتتتتتتتتتتبتتتكتتتتتتتات

 .خطرللالمعلومات الحساسة 

A.1.4 الهياكل التنظيمية، والسياية، واإلجراءات 

 مات ضتتتتتتتتتتمن إدارة عامة لتكنولوجيا المعلو  ال يوجد

واعتبتتارهتتا يتتدائرة  ،الهيكتتل التنظيمي للمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة

األمر ضتتتتتتمن اإلدارة العامة للدراستتتتتتات والتخطيط، 

عتتتدم قتتتدرة دائرة في  التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة

تكنولوجيا المعلومات على إعداد خطط مستتتتتتتتتتتتتقلة 

فة باإلضتتتا ،تنستتتجم ورؤية وزارة التنمية االجتماعية

 لعدم وضو  أدوار ومسؤوليات موظفي الدائرة.

 ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتتتتتة تو تتتتتتتتتتتتتتف  ال يوجتتتتتد

متطلبتتتتات العمتتتتتل واألدوار والمستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتات الالزمتتتتتة 

ن اتضف ذل  مو ، تكنولوجيا المعلومات بيئةإلدارة 

  خالل وجود ضعف في إعداد السياسات التالية:

 سياسة موثقة ألمن المعلومات. ال يوجد 

  ستتتتتياستتتتتة موثقة للتحكم في الورتتتتتول  يوجدال

(access control policy وإجتراءات موثقتتتتتتتة )

التتتتتتتتتنتتتتمتتتتيتتتتتتتة لتتتتألنتتتتظتتتتمتتتتتتتة املتتتتحتتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة فتتتتي وزارة 

بحيتتتتتتث تحتتتتتتدد الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  ،االجتمتتتتتاعيتتتتتتة

واإلجراءات ييفية إنشتتتتتتتاء واعتماد مستتتتتتتتخدم 

ة وييفي ،وييفية إلغاء مستخدم قديم ،جديد

 ،تطبيق أدوار المستتتخدم املختلفة في النظام

يمتتتتتا يجتتتتتب أن تحتتتتتدد متطلبتتتتتات المراجعتتتتتتات 

التتدوريتتة للتتتتأيتتد من أن أدوار المستتتتتتتتتتتتتتتختتتدمين 

 الحالية. 

 ستتتتتتياستتتتتتات وإجراءات موثقة لمتابعة  ال يوجد

مسؤول ومراجعة حركات مستخدمي النظام و 

 البيانات. قواعد

 سياسة موثقة للجدار الناري. ال يوجد 

 ستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقة لتطوير  ال يوجتد

لتغطي كتامل دورة حياة  ،ستتتتتتتتتتتتتتبتةاألنظمتة املحو 

 تطوير النظام.

 ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقتتتة إلدارة  ال يوجتتتد

 املخاطر.

 ستتتتتتتياستتتتتتتات وإجراءات موثقة للنستتتتتتتي  ال يوجد

 االحتياطي.

 موثقة إلدارة اإلعدادات. سياسة ال يوجد 

 موثقتة إلدارة المشتتتتتتتتتتتتتتاكتل  ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة ال يوجتد

 .واألحداث

 سياسة موثقة إلدارة التغييرات. ال يوجد  

 خارجية ستتياستتة لالستتتعانة بمصتتادر  يوجد ال

outsourcing. 

 ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة موثقة إلتالف الوستتتتتتتتتتتتائط  ال يوجد

 اإللكترونية.

 كلمات المرور.دارة سياسة موثقة إل  ال يوجد 

 موثقتة لنقتل  ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات ال يوجتد

 المعلومات.

 ستتتتتياستتتتتة موثقة تو تتتتتف آلية الحجب  ال يوجد

حيتتتتث أن أخطتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمول  ،وإلغتتتتاء الحجتتتتب

 إلقصاء يرجع لتقدير الباحثين.وا

ليتتتة آوجود  عتتتدميشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في  ممتتتا

تضتتتتتتتتتتتتتتمن القيام ب  دون ارتباط العمليات  ،موثقتة للعمل

باإلضتتافة إلى أن غياب الستتياستتات يزيد  ،بشتتخص معين

قتتتتتتتد تؤدي  ،متن فتر  وجتود فتجتوات ومتختتتتتتتاطتر أمتنيتتتتتتتة

د قاألمر اليي  ،مصتتر  ب  للمستتتخدمينالرتتول غير و لل

 عرض أمن وسرية البيانات لإلفشاء و أو التالعب.ي

 (A.2) :إدارة ومتطلبات التطوير 
 

A.2.1 المست دمين متطلبات 

 تقوم ،دائرة تكنولوجيتتا المعلومتتاتخطتتة لتتدى  ال يوجتتد

 بتحتتتديتتتد االحتيتتتاجتتتات الالزمتتتة من األنظمتتتة املحوستتتتتتتتتتتتتتبتتتة

التجتتتتتتتديتتتتتتتدة التتالزمتتتتتتتة لتتعتتمتتتتتتتل التتوزارة وتترتتتيتتستتهتتتتتتتا متتن حتتيتتتتتتتث 

لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان تلبيتتتة احتيتتتاجتتتات المستتتتتتتتتتتتتتتختتتدمين  ،األولويتتتات

 باإلضتتتتتتتتتتتتافة لعدم وجود ،بالشتتتتتتتتتتتتكل األمثل وبتكلفة فعالة
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 ،خطط لتحستتتتتتتتتتتتتين األنظمة املحوستتتتتتتتتتتتتبة الموجودة حاليا

عدم حوسبة  مخاطرة عالية تتمثل فياألمر اليي يشكل 

 اإلجراءات الجديدة في العمل نتيجة لعدم حصرها.

A.2.2 اقبة المشاريع  إدارة ومر

  اريع ذات العالقتتتتتتتة فتي إدارة المشتتتتتتتتتتتتتتوجتود ضتتتتتتتتتتتتتتعتف

تمثتتتتتتتل ذلتتتتتتت  من خالل و  ،بتكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات

عتتدم وجود خطط وستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتات ختتارتتتتتتتتتتتتتتة بمتتتابعتتة 

المشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع ذات العالقتتتة بتكنولوجيتتتا المعلومتتتات، 

عتتدم مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

تلبيتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع وتحقيقهتتتا ألهتتتداف وزارة التنميتتتة 

ن متتتا يتم شتتتتتتتتتتتتتتراؤ  من خالل أ، نظرا إلى االجتمتتاعيتتتة

 المشاريع ال يتم ربط  بأهداف المؤسسة.

 غطي تستياسة لتطوير األنظمة املحوسبة ل ال يوجد

اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتت  من ام، و كتتامتتل دورة حيتتاة تطوير النظتت

وعدم  ،خالل وجود بع  اإلجراءات غير املحوسبة

، وجتود ربتط إلتكتتترونتتي متع التجتهتتتتتتتات ذات التعتتالقتتتتتتتة

تضتتتتتتتتتتتتتتمن إشتتتتتتتتتتتتتتراز حيتتتتتتث لم يث تتتتتتت وجود منهجيتتتتتتة 

اإلدارات المعنيتتتتتتة في عمليتتتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتتع المتطلبتتتتتتتات 

الخارتتة بتطوير النظام ستتواء في مرحلة التنفيي أو 

 باإلضافة لعدم وجود اختبارات ،في مراحل التطوير

، األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل ألمن وقبول النظتتتتتتام موثقتتتتتة

مخاطرة عالية تتمثل في أن غياب وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة 

 لوجود قصتتور  ستتيؤدي ،لتطوير األنظمة املحوستتبة

في التحديثات التي ستتتتتتتتتتتتتم على األنظمة املحوستتتتتتتتتتتبة 

جراء اختبتتتتتارات لقبول إيمتتتتتا أن عتتتتتدم  ،مستتتتتتتتتتتتتتتقبال

وايتمال النظام سيؤدي لوجود بع  الثغرات التي 

 .يمكن استغاللها

A.2.3 الجودة واال تبار ضمان 

إجتتراءات متتوثتتقتتتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان جتتودة األنتتظتتمتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

)نظتتتام المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات والبوابتتتة اإللكترونيتتتة  املحوستتتتتتتتتتتتتتبتتتة

ليات آ، باإلضتتتتتتتتتتتتتافة لعدم وجود الموحدة للمستتتتتتتتتتتتتاعدات(

الختبتتتتار قبول األنظمتتتتة املحوستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة وتحتتتتديثتتتتاتهتتتتا موثقتتتة 

وذلتت  لضتتتتتتتتتتتتتتمتان أن متا يتم  ،وإدارة إرتتتتتتتتتتتتتتداراتهتتا الجتديتتدة

حوستتتت ت  يتم وفقا للستتتتياستتتتات واإلجراءات المعمول  ها 

تضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتت  من خالل او  تنميتتتتة االجتمتتتتاعيتتتتة،في وزارة ال

 :قصور فيما يليوجود 

  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتديتتتتتتتتتتتتالت عتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتراقتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتة واختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتار

 ،قواعد بيانات النظام ضتتمن( PROCEDURES)ال

المستتتتتتتتتتتتتتؤولتتتتتتتة عن (PROCEDURE)ومتثتتتتتتتال ذلتتتتتتت  ال

 .معادلة خط الفقر

  الكود التتتيي تتم يتتتتابتتتت  عتتتدم وجود آليتتتة لمراجعتتتة

لستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات توافقتتت  مع اللتتتتأيتتتد من  ،وععتتتديالتتتت 

جهتتتة  في ظتتتل عتتتدم وجود ،مول  هتتتاواإلجراءات المع

 محايدة تقوم بفحص واعتماد هي  التعديالت.

 نتج عن ذل  وجود قصور في بع  عمليات النظام:

 جراء العتتتتتتديتتتتتتد من التعتتتتتتديالت من داختتتتتتل قواعتتتتتتد إ

ليتتتتتة لمتتتتتتابعتتتتتة هتتتتتي  آدون وجود تفعيتتتتتل  ،البيتتتتتانتتتتتات

 التعديالت.

 ليتتة متبعتتة إلدارة الكود التتيي يتم يتتتابتتت  آ ال يوجتتد

 كاستخدام برامج  هيا الخصو .

تتمثتتتتتتتل في أن  ،متختتتتتتتاطترة عتتتتتتتالتيتتتتتتتة األمتر التتتتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل

التعتتديالت ال يتم اختبتتارهتتا وقبولهتتا والموافقتتة عليهتتا من 

تضتتتتمن بأن األنظمة املحوستتتتبة  ،جهة محايدة ومختصتتتة

وتحديثاتها وإرتتتتتتداراتها الجديدة تمت وفقا للستتتتتتياستتتتتتات 

 واإلجراءات المعمول  ها.

A.2.4 التغيير إدارة 

عدم وجود سياسة إلدارة وتوثيق اإلعدادات مثل: توثيق 

تتتوثتتيتتق إعتتتتتتتدادات قتتواعتتتتتتتد  التتنتتتتتتتاري، رإعتتتتتتتدادات التتجتتتتتتتدا

ليي األمر ا، االحتياطيق إعدادات النسي يالبيانات، توث

مخاطرة متوسطة تتمثل في رعوبة حل المشاكل يشكل 

األمر اليي  ،في حال غياب المستتؤول عن هي  الخدمات

 قد يؤدي لتعطل النظام املحوسب.

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

A.3.1 خدماتإدارة ال  

دائرة عتتدم قيتتا  فتتاعليتتة األنظمتتة املحوستتتتتتتتتتتتتتبتتة من قبتتل 

مؤشرات لقيا  وضع من خالل  ،تكنولوجيا المعلومات

بحيث عستتتتتتتتتاعد على تلبية أهداف  ،رضتتتتتتتتتا المستتتتتتتتتتخدمين

 master) وجوداتضف ذل  من خالل و ، عمل المؤسسة

page)  غير موحتتتتتتدة لجميع أجزاء النظتتتتتتام، األمر التتتتتتيي
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مخاطرة متوستتتتتتتتطة تتمثل في عدم وجود ضتتتتتتتتمان يشتتتتتتتتكل 

تكنولوجيتتتتتتتا دائرة بتتتتتتأن الختتتتتتتدمتتتتتتتات المقتتتتتتتدمتتتتتتتة من قبتتتتتتتل 

ة وعستتاعد على تلبي ،المعلومات تنال رضتا المستتخدمين

 أهداف عمل المؤسسة.

A.3.3 ثمشاكل واألحداإدارة ال 

ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتابتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتل  ال يوجتتتتد

باإلضافة لعدم وجود فريق مؤهل لالستجابة  ،واألحداث

للحوادث مزود بتتتتتتالمهتتتتتتارات الكتتتتتتافيتتتتتتة واألدوات والموارد 

من حيتتث عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل  ،المنتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتة للتعتتامتتل مع الحوادث

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

 االعتبار تأثير وحستتتتاستتتتية الحادث أو الخدمة المطلوبة.

تكنولوجيتتتتتا دائرة اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتت  من خالل عتتتتدم اتختتتتتاذ و 

التمتعتلتومتتتتتتتات ألي إجتراء لتتتحتلتيتتتتتتتل التبتيتتتتتتتانتتتتتتتات التمتتعلقتتتتتتتة 

التي تؤثر على عمتتتل نظتتتام وزارة  ،بتتتاألحتتتداث والمشتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتل

 هتتدف تحتتديتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتاب الجتتيريتتة  ،ة االجتمتتاعيتتةالتنميتت

وتتتتتتأثيرهتتتتتتا واإلجراءات الوقتتتتتتائيتتتتتتة املحتملتتتتتتة، وذلتتتتتت  لحتتتتتتل 

 core) ومثال ذل  مشتتتتتتتتتتكلة ال ،المشتتتتتتتتتاكل بشتتتتتتتتتتكل دائم

switch) عستتتتتتتتتتتتتتب تت بتعطيتل النظتام لفترات زمنيتتة والتي، 

  ،ومشتتتتتتتتتتتتتتكلتتة عتتتدم ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان توافر البوابتتة الموحتتتدة
ً
 نظرا

يحاولون الدخول في لعدد المستتتتتتتتتتخدمين الكبير واليين 

 نفس الوقت.

ل تتمثل في المشاك  ،متوسطة مخاطرة األمر اليي يشكل

المستتتتتتتتتتتتتتتقبليتتتتتتة التي قتتتتتتد تظهر وأثرهتتتتتتا على استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة 

 .التنمية االجتماعية وزارةالخدمات المقدمة من قبل 

A.3.3 مشاكل واألحداثإدارة ال 

وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتة إدارة التغييرات وعتتدم توثيقهتتتا 

عغييرات جوهريتتتة وجود بتتتالرغم من  ،األرتتتتتتتتتتتتتتول حستتتتتتتتتتتتتتتب 

األمر اليي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبة في  ،نطاق العمل فيحدثت 

إجراء عمليتتات المراجعتتة والمتتتابعتتة والتتتدقيق على هتتي  

والتتأيتد من ستتتتتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول مثل  ،التغييرات

)إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتاء طلبتتتتتات التغيير، والتصتتتتتتتتتتتتتتنيف، توثيق طلبتتتتتات 

ير، م أثر التغيومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجل خا  ، وتقيي

والموافقتة على التغييرات بما في ذل  التغيرات الطارئة، 

...الي( للتتتأيتتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتل 

بتحتيتتتتتتتث يتتتم إدختتتتتتتال التتغييرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتتتتتا  ،التوزارة

 والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  التتتتتتتتأيتتتتتتتد من أن التحتتتتتتتديثتتتتتتتات التي تتم على  يتتمال

التنظتتتتتتتام يتم اختبتتتتتتتارهتتتتتتتا لتحقق متطلبتتتتتتتات العمتتتتتتتل 

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

 من يوافق أو يراجع التغييرات والتعتتديالت  ال يوجتتد

 ،التي تتم مبتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة من داختتتتتتل قواعتتتتتتتد البيتتتتتتانتتتتتتتات

 لية لحصرها.آباإلضافة لعدم وجود 

  بتعت  التتتتغتيتيتترات التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء

وذل  من خالل  ،دون الحصتتتتتتتتتتتول على موافقة عليها

الصتتتتتتتتتتتتتتالحتيتتتتتتتات التمتمتنتوحتتتتتتتة عتلتى مستتتتتتتتتتتتتتتتوى قتواعتتتتتتتد 

والتي تتي  إجراء ععتتتتديالت مع اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتارة  ،البيتتتتانتتتتات

 لعدم تفعيل سجل تدقيق األحداث.

 وأنظمة التشتتتتتتتتتغيل تحديث نستتتتتتتتتخة قواعد البيانات 

UPGRADE،   دون دراستتتتتتتتتتتتتتة أثر التغيير ومتدى تأثير

 لخدمات المقدمة.على ا

 . ععديل بع  الشاشات دون وجود طلبات بيل 

 وثتائق تث ت بأن التغييرات التي تم إجراؤها  ال يوجتد

من خالل النظتتام أو قواعتتد البيتتانتتات مستتتتتتتتتتتتتتمو   هتتا 

 وتم اختبارها والموافقة على تنفييها.

إمكتتتتانيتتتتة في مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل  األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

و   أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتتر   هتا 

 بيئة العمل الفعلية.

 (A.4) : االيتعانة بمصادر  ارجيةOutsourcing 
 

A.4.1 يياية االيتعانة بمصادر  ارجية 

عتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتتتتتتعتتانتتة بمصتتتتتتتتتتتتتتادر ختتارجيتتة 

outsourcing، م آليتتتة تقتتتديم الختتتدمتتتات يتنظ من حيتتتث

من قبل الموردين، بما في ذل  عستتليم النظام ورتتيانت ، 

ة، هميتتتتاأل قيمتتتتة، و التكلفتتتتة، و ال األختتتتي بعين االعتبتتتتار مع

 خطر وععقيد الخدمات.الو 

 وجود قصور في األمور التالية:اتضف ذل  من خالل 

 لكتروني ال ن لغتتتتة البرمجتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتالموقع اإلإ

 .تتوافق ومهارات المبرمجين
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 عتتتتدم قتتتتدرة المبرمجين على تطوير الموقع الحتتتتالي، 

 دمات إلكترونية.مما انعكس على عدم وجود خ

رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتة مختتتاطرة عتتتاليتتة تتمثتتل في  األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

 تطوير النظام من قبل مبرمني الوزارة.

(A.5) :( طة ايددددددتمرارية العمل BCP و طة التعافي )

 (DRPمن الكوارث )
 

A.5.1 يياية ايتمرارية العمل 

وجود نقص في الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات التي تؤثر على استتتتتتتتتتتتتمرارية 

 العمل بحيث شملت:

  يوجتتتتتتتدال ( خطتتتتتتتة إلدارة الكوارثDRP )Disaster 

Recovery Plan . 

 ختتطتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتراريتتتتتتتة التتعتتمتتتتتتتل التتتتتي تتتؤثتتر  ال يتتوجتتتتتتتد

 .Business Continuity Plan( BCPعلى)

 ال يتوجتتتتتتتد ( تتقتيتيتم لتتتتتتتتتأثتيتر التعتتمتتتتتتتلBIA )Business 

Impact Analysis . 

 خطة للطوارئ  ال يوجدContingency Plan. 

 والتعافي من  ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة للنستتتتتتتتتتتي االحتياطي ال يوجد

  .الكوارث

مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن نقص  األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

ستيؤثر في ضتمان استمرارية العمليات  ،هي  الستياستات

ج عن نتوقد ي ،للمساعدات بالنظام اإللكترونيالخارة 

ذل  مجموعة من نقاط الضعف في التطبيقات وقواعد 

ممتتا يضتتتتتتتتتتتتتتع أمن المعلومتتات  ،البيتتانتتات وأمن الشتتتتتتتتتتتتتتبكتتات

 الحساسة في خطر.
 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

 بتتتتديتتتتل في الحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب  "ستتتتتتتتتتتتتتيرفر" بتتتالرغم من وجود

ة متوافر الغير ، إال أن هنال  بع  األمور الحكومي

 .high availabilityفيما يخص 

  عدم وجودredundant core switch. 

  بديل. عدم وجود خط يهرباء 

  عتتتتتتتدم تتتتتتتطتتتتتتبتتتتتتيتتتتتتق الhigh availability  عتتتتتتلتتتتتتى

 مستوى قواعد البيانات.

ععطتتتتتل مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتتل في  األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل

  األنظمة الرئيسية في الوزارة.

 ( عتتتتتتتدم وجتتود ختتطتتتتتتتة لتتلتتتتتعتتتتتتتافتتي متتن التتكتتوارثDRP )

Disaster Recovery Plan وزارة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتت

 واألنظمة المهمة األخرى في الوزارة. االجتماعية

 وجود قصور في اإلجراءات التالية:اتضف ذل  من خالل 

  ،عدم توثيق إجراءات النستتتتي االحتياطي )للهاردوير

 بيانات، أنظمة( ضمن خطة استمرارية العمل.

  خطة الستتتتتتتتتتتتتتتعادة البيانات بعد الكوارث وجود عدم

(DRP)،  تتتتتحتتتتتتتديتتتتتتتد األدوار ضتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتنتتتتهتتتتتتتا بتتتتحتتتتيتتتتتتتث يتتتتتتتتتم

والمستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتات والحتتتد األق تتتتتتتتتتتتتتا  المقبول ألوقتتتات 

وزارة الستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتادة أنظمتتتتتة  ،واألولويتتتتتةعتتتتتدم التوافر 

 في حالة وقوع كوارث. التنمية االجتماعية

  تتتتتافيتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتادة عتتتتتتدم وجود إجراءات وخطط كت

األنظمتة في حاالت الكوارث، وذل  من خالل القيام 

بتتتتتتاختبتتتتتتار اإلجراءات الموثقتتتتتتة لخطتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة 

 ،(DRP)الكوارث وخطتتة التعتتافي من  ،(BCPالعمتل )

ت أو النمتتتتاذج للتتتتتأيتتتتد من أنهتتتتا من خالل التتتتتدريبتتتتاو 

 .ععمل في ظروف حقيقية

  بالرغم من وجود آلية للنسي االحتياطي الدوري إال

 .لم يتضف وجود آلية لتخزينها خارج الوزارةأن  

تتمثتتتل في أن عتتتدم  ،مختتتاطرة عتتاليتتتة األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

عشتتمل كافة إجراءات بيئة  ،وجود خطة استتمرارية عمل

يزيتتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان  ،تعمتتتتتتل تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتا

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتدم وجود خطتتة  ،البيتتانتتات وععطلهتتا

قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل  ،للتعتتتتتتافي من الكوارث

وععطيتتتتل الختتتتدمتتتتات  ،أنظمتتتتة وزارة التنميتتتتة االجتمتتتتاعيتتتتة

 ،وإلى رعوبة في التعامل مع حاالت الكوارث ،للمواطنين

كان محفظ النستتتي االحتياطية في عدم باإلضتتتافة إلى أن 

 .يؤثر في موثوقية البيانات وقد يعرضتتتتتتتتتتتتها للضتتتتتتتتتتتتياع ،آمن

غياب هي  الخطط والستتتتتتتيناريوهات للتعامل مع يما أن 

يزيتتتتتد من خطر عتتتتتدم القتتتتتدرة على استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتادة  ،الكوارث

وظائف وعمليات األعمال الرئيستتية في الوقت المناستتب 

 بعد حدوث أي خلل.

 (A.6) :أمن المعلومات 
 

A.6.1  ألمن المعلوماتالتوجه اإلداري 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  182  

 

بأمن  موثقة خارتتتتتتتتتتتتتةستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات وإجراءات عدم وجود 

مخاطرة متوسطة تتمثل  ، األمر اليي يشكلالمعلومات

 ،عدم ايتشتتتتاف الثغرات والمشتتتتاكل إال بعد حصتتتتولهافي 

وتؤدي لضتتتتتتتتتتتتتتعف التخطيط وضتتتتتتتتتتتتتتعف معتتالجتتة املختتاطر 

 وتقليلها.

A.6.2 الهيالية الدا لية 

 الخا  "السيرفر"عدم وجود رتالحية للمهندسين على 

 مختتتاطرة عتتتاليتتتة، األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل بقواعتتتد البيتتتانتتتات

عدم تمكن المهندستتتين من متابعة التحديثات  تمثل فيت

 الالزمة على السيرفر الخا  بقواعد البيانات.

A.6.6  التحكم في الوصول 

 وإجراءات موثقة للتحكم في  عدم وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة

 
ً
 لمتطلبات العمل. الورول وفقا

 جراءات التالية:خالل وجود قصور في اإل تضف ذل  من ا

  موثقتتة ومعتمتتدةعتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات 

لتنظيم وضتتتتتتتبط رتتتتتتتالحيات ورتتتتتتتول المستتتتتتتتخدمين 

اتضتتتتتتتتتتتتف ذل  من خالل و وقواعد البيانات،  لألنظمة

عدم وجود مراجعة للمستتتتتتتتتتتتتتخدمين ضتتتتتتتتتتتتتمن قواعد 

ماء مستخدمين غير وا حة أو البيانات ووجود أست

  مكررة.

 لمتابعة عغيير  موثقة ومعتمدة عدم وجود ستتتتياستتتتة

عمتتتتتل  ان هتتتتتاءرتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمين في حتتتتتال 

 .الموظفين

 بع  الموظفين لد هم رالحية (sysadmin). 

  ال يوجد توثيق لصتتتتتتالحيات الورتتتتتتول لكافة موظفي

مرتبطتتتتتة  رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات التتتتتدائرة ضتتتتتتتتتتتتتتمن مصتتتتتتتتتتتتتتفوفتتتتتة

 بورفهم الوظيفي.

 عتتتتدم وجود مريز مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة لمن  الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتات، 

حتتتيتتتتتتتث أن التتتعتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة تتتتتتتتم متتتن قتتتبتتتتتتتل تتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا 

 المعلومات.

 تخدمين ضتتتتتتتتمن شتتتتتتتتاشتتتتتتتتات عدم تتبع حركات المستتتتتتتت

ن يتم عستجيل أي استعالم يقوم ب  أالنظام )مثال: 

 .الموظف، حركات الدخول(

 للتتتتتتدخول  عتتتتتدم اتبتتتتتاع آليتتتتتات مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتة وتخويتتتتتتل

ثل ، م"كالستتتتتتتيرفرات"للبيانات واألجهزة الحستتتتتتاستتتتتتتة 

التتتتتوقتتيتتعتتتتتتتات التترقتتمتتيتتتتتتتة  أو كتلتتمتتتتتتتات التتمتترور التتقتتويتتتتتتتة

digital signatures، TOKEN. 

  بع  مستتتتتتتتتتتتتخدمي تكنولوجيا المعلومات يمتلكون

القتتتتتتدرة على القيتتتتتتام بكتتتتتتافتتتتتتة األمور داختتتتتتل النظتتتتتتام 

ة باإلضتتتاف ،كاإلدخال واإللغاء والتعديل ،املحوستتب

 لصالحياتهم ضمن قواعد البيانات.

  عدم وجود مراجعة وتدقيق على بع  الصالحيات

حيث تتي  للشتتخص  (،WITH GRANT) يصتتالحية

يقوم بمنحها ألشخا   أنالممنو  لهي  الصالحية 

 .(sysadmin) آخرين

إمكتتتانيتتتة في  تتمثتتتل ،مختتتاطرة عتتتاليتتتةاألمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل 

التورتتتتتتتتتتتتتتول غتيتر التمصتتتتتتتتتتتتتتر  بتتتتتتت  أو غتيتر المنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب إلى 

رايم الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتات لتتتتدى يت ،المعلومتتتتات الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتة

تتبع رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات  منتيجتتتتتتة لعتتتتتتد ،موظفين غير مخولين

ليم عدم الفصل السلباإلضافة  ،الموظفين أثناء تنقلهم

وال  ،في الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات، يمكن أن يؤدي لحتتتدوث األخطتتتاء

يتم الكشف عنها في الوقت المناسب وفي سياق األعمال 

 العادية.

  عتتتتتدم وجود نموذج موثق ومعتمتتتتتد لتفعيتتتتتل وإلغتتتتتاء

 ،الوزارة أنظمةرتتتتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتتتتخدمين ضتتتتتتتتتتتتتمن 

لية من  الصتتتتتتتتتتالحيات تتم عبر آلية غير حيث أن عم

األمر اليي يشتتكل رتتتعوبة  ،كاتصتتال هاتفي ،موثقة

في التتأيتد من أن الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتات المطلوبتة تمت وفق 

، األمر اليي األرتتتتتتتتتتتول ولألشتتتتتتتتتتتخا  املخولين بيل 

في إمكتتتتتانيتتتتتتة من  مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل  يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل

وإلى رتتتتعوبة في  ،رتتتتالحيات ألشتتتتخا  غير مخولين

 ير في الصالحيات.يمتابعة التغ

  عتتدمتبين  ،كلمتتات المرور للمستتتتتتتتتتتتتتتختتدمينبفحص 

ععتتتتديلهتتتتا منتتتتي وقتتتتت طويتتتتل وهي غير محتتتتدثتتتتة، األمر 

نبؤ إمكانية التمخاطرة عالية تتمثل في اليي يشكل 

 .بكلمات المرور

  اتضتتتتتتف ذل  و  إدارة كلمات المرور.في وجود ضتتتتتتعف

 من خالل وجود قصور في االجراءات التالية:

 موثقة لكلمات المرور لألنظمة  عدم وجود ستتياستتة

حيتتتتتتتث أن المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمين يقومون  ،والتطبيقتتتتتتتات
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بتعيين كلمات مرور بستيطة يمكن تخمينها بسهولة 

 ".  10111118مثل "

  عشتتتتتتتتتتتتتارز كلمات المرور عدم التوعية حول مخاطر

بين مستتتتخدمي النظام )أن يدخل موظف بحستتتاب 

 ن يترز حساب  مفتو (.أخر و أو آموظف 

 الحستتتتتتتتتتتتتاب للمستتتتتتتتتتتتتتخدم بعد عدد من  ال يتم إقفال

 محاوالت الدخول الخاطئة.

  المرور الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة  محتتتدد لكلمتتةلم يتم فرض عمر

 .وقواعد البياناتاملحوسبة باألنظمة 

  لية لورتتتتتول بريد إلكتروني للمستتتتتتخدم في آال يوجد

حتتتال عغيير كلمتتتة المرور الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتت  من قواعتتتد 

 البيانات.

انية مكإرة عالية تتمثل في مخاطاألمر اليي يشكل 

التنمية تخمين كلمات المرور ضتتتتتتتتتتتتمن أنظمة وزارة 

حيتتتث أن كلمتتتات المرور الضتتتتتتتتتتتتتتعيفتتتة  ،االجتمتتتاعيتتتة

تجعل النظام عرضتتتتتتتتة للهجمات الخارتتتتتتتتة بتخمين 

قد يؤدي إلى الورتتتتتتتتتتتول  األمر اليي ،كلمات المرور

غير المصتتتتتتر  ب  للبيانات الحستتتتتتاستتتتتتة واستتتتتتتغاللها 

ال هديدات الناتجة عن  باإلضتتتافة إلى ،بشتتتكل  تتتايء

ن يتم استتتتتتتتغالل بع  أاستتتتتتتتغالل كلمات المرور ك 

الحستتتتتتتابات المميزة من خالل عغيير كلمات المرور 

والقيتتتتتام بتتتتتأداء غير منتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتب أو  ،الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  هم

 ب بستتت ،المعامالت االحتيالية مع عغطية مستتتاراتها

ويتفاقم  ،استتتخدامها ضتتتمن حستتاب شتتتخص آخر

المراقبة االستتتباقية غياب من هيا الخطر بستت ب 

وعتتتتتتتدم تتتتتتفتتتتتعتتتتتيتتتتتتتل بتتتتتعتتتتت   ،لستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتالت التتتتتتتتتتتتتدقتتتتتيتتتتتق

األحداث تدقيق الخصتتتتائص المهمة ضتتتتمن ستتتتجل 

(Audit Trail.) 

A.6.7 ضوابط التشفير 

عدم وجود سياسات تضمن استخدام ضوابط التشفير 

لتتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات امتتن ختتالل عشتتتتتتتتتتتتتتفتتيتتر  ،لتتحتتمتتتتتتتايتتتتتتتة التتمتتعتتلتتومتتتتتتتات

الحستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة داختل قواعتتد البيتتانتات وعشتتتتتتتتتتتتتتفير النستتتتتتتتتتتتتتي 

 االحتياطية وعشفير الملفات.

 جراءات التالية:تضف ذل  من خالل وجود قصور في اإل ا

 ( لتتم يتتتتتم تتتفتتعتتيتتتتتتتل الSSL لتتألنتتظتتمتتتتتتتة اإللتتكتتتتترونتتيتتتتتتتة )

الختارتتتتتتتتتتتتتتة بتالمستتتتتتتتتتتتتتاعتدات، وبقيتة األنظمتة األخرى، 

 بحيث يمكن الورول إليها دون حماية.

  إمكانية االطالع على البيانات الحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن

ت النجتا  ضتتتتتتتتتتتتتتمن معتادلة قواعتد البيتانتات، يعالمتا

 خط الفقر، بيانات مالية.

مخاطرة عالية في ععرض أمن وستتتتتترية  األمر اليي يشتتتتتكل

ر باإلضتافة للورول غي ،البيانات لإلفشتاء و أو التالعب

 المصر  ب  للبيانات الحساسة.

A.6.8 األمن البيئي والمادي 

 
ً
إلتتتى عتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة التتتفتتتحتتتص التتتتتتتي تتتتمتتتتتتتت لتتتغتتترفتتتتتتتة  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتادا

والتتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات " الستتتتتتتتتتتتتتيتترفتترات"التتتتتي تتتحتتوي  "الستتتتتتتتتتتتتتيتترفتترات"

 النظام اإللكترونيالحستتتتتتتتتاستتتتتتتتتة المستتتتتتتتتؤولة عن عشتتتتتتتتتغيل 

تبين أن هنتتالتت  ضتتتتتتتتتتتتتتعف في الضتتتتتتتتتتتتتتوابط  ،للمستتتتتتتتتتتتتتاعتتدات

 ،"السيرفرات"المسؤولة عن حماية األمن المادي لغرفة 

 وتبين وجود بيئة غير آمنة بس ب: 

 .ال يوجد شبابي  زجاج دون وجود حمايات 

  للرطوبة والحرارةمقيا  ال يوجد.  

  مراقبةكاميرات أنظمة إنيار و ال يوجد.  

  تفريم أرضاي للكهرباءال يوجد. 

 ( ال يوجدaccess door.) 

 ( ال يوجدUPS.مريزي ) 

 ( ال يوجدGENERATOR). 

 ."ال يوجد خط يهرباء مستقل لغرفة "السيرفرات 

 ( ال يوجدREDUNDANT CORESWITCH.) 

 ( ال يوجدREDUNDANT ACTIVE DIRECTORY.) 

ن ضتتتتتماعدم في عالية تتمثل  مخاطرة األمر اليي يشتتتتتكل

مكتتانيتتة ععرض هتتي  إو  ،أنظمتتة الوزارةعمتتل  استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتة

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة للمختتاطر على  ،الغرفتة لل هتتديتتدات واملختتاطر

 .البيانات الحساسة المتدفقة في الشبكة

A.6.9 أمن العمليات 

  النظتتتتتام اإللكترونيدليتتتتل إجراءات لعمتتتتل ال يوجتتتتتد 

مخاطرة  ، األمر اليي يشتتتكلالوزارةللمستتتاعدات في 

متتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة تتتتتتتتتتمتتتتثتتتتتتتل فتتتتي عتتتتتتتدم وجتتتتود متتتترجتتتتعتتتتيتتتتتتتة 
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مر األ  ،للمستتتتخدمين للتعرف على شتتتاشتتتتات النظام

لزيتتتتادة عتتتتدد طلبتتتتات التتتتدعم الف ي من  التتتتيي يؤدي

 تكنولوجيا المعلومات.دائرة 

 الفصتتتتتتتتتتتتتتل بين بيئتتة التطوير، وبيئتتة االختبتتار،  ال يتم

والبيئات التشغيلية للحد من مخاطر الورول غير 

 ،المصتتتتتتتتتتتتتتر  بتتت  أو التغييرات في البيئتتتة التشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتتة

حيث تبين بأن التعديالت تتم في البيئة التشتتتتتتتتتغيلية 

، األمر مباشتتتتتتتتترة ستتتتتتتتتواء للبرمجة أو لقواعد البيانات

ل متختتتتتتتاطترة عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل في نقتتتتتتت التتتتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل

صتتتتتتتتتتتحيحة بقصتتتتتتتتتتتد أو بغير قصتتتتتتتتتتتد الالتعديالت غير 

جراء اختبار لها واعتمادها إدون ، للبيئة التشغيلية

 من الجهات املختصة.

  سياسات وإجراءات مالئمة وموثقة للنسي ال يوجد

لتتتألنتتظتتتمتتتتتتتة والتتتتتتتطتتبتتتيتتتقتتتتتتتات والتتتبتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات االحتتتتتتيتتتتتتتاطتتتي 

 والوثائق.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال

إجراء اختبتتار لعمليتتة استتتتتتتتتتتتتتتعتتادة هتتي   يث تتتأنتت  لم 

فبتتتتدون هتتتتيا االختبتتتتار، ال  ،النستتتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل دوري

 عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. 

  يتم أخي نستتتتخة احتياطية من قواعد البيانات بعد

ي قتتد األمر التتي الثتتالثتتة من نهتتايتتة التتدوام،الستتتتتتتتتتتتتتاعتتة 

 يعرض بيانات يوم كامل للضياع.

مختاطرة عتاليتة تتمثل في إمكانية أن  األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل

تكون النسي االحتياطية غير املختبرة غير موثوقة أو غير 

حيتث أن عدم وجود خطة وا تتتتتتتتتتتتتتحة وموثقة ، منتاستتتتتتتتتتتتتتبتة

 فشتتتتل في استتتتتعادة النستتتتيإلى يؤدي  ،الستتتتترجاع البيانات

 االحتياطية في حال حدوث كوارث.

 األحداثتفعيل ستتتتتتتتجل تدقيق  ال يتم (audit trail )

لحركتتتتتتتات الحتتتتتتتيف والتعتتتتتتتديتتتتتتتل التي تتم من داختتتتتتتل 

مخاطرة عالية قواعد البيانات، األمر اليي يشتتتتتتتتكل 

تتتتتتات التي تتم على تتمثتتتتتتتل في أن  عتتتتتتتدم توثيق الحركت

قواعد بيانات النظام من قبل من لد هم رتتالحيات 

ستتتتتتتتتتتتتتتؤدي لعتتتتتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتتر  ،عتلتى قتواعتتتتتتتد البيتتتتتتتانتتتتتتتات

 التعديالت وعمليات الحيف.

 دائرة البرمجتتتتة بتحتتتتديتتتتد نقتتتتاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف ال تقوم 

ضتتتتتتتتتتتتتتمتن بتتيتئتتتتتتتة عتمتتتتتتتل التنتظتتتتتتتام وقتتواعتتتتتتتد  ،والتثتغترات

التبتيتتتتتتتانتتتتتتتات للعمتتتتتتتل على تقييمهتتتتتتتا واتختتتتتتتاذ التتتتتتتتدابير 

المالئمتتة لمعتتالجتتة املختتاطر المرتبطتتة  هتتا في الوقتتت 

مما يع ي أن نقاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف قد تبقى  ،المناستتتتتتتتتتتتتتب

تتمثل  ،مخاطرة عالية، األمر اليي يشتتكل دون حل

مكتتتتتانيتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتغالل الثغرات ونقتتتتتاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف إفي 

للورتول غير المصتر  ب  إلى البيانات الحساسة أو 

 ععطيل األنظمة وتهديد النظام.

A.6.10 أمن االتصاالت 

عتتتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات لنقتتتتتل المعلومتتتتتات 

 وحماي ها أثناء عملية النقل. 

 االجراءات التالية:اتضف ذل  من خالل وجود قصور في 

  اتبتتتتتتاع آليتتتتتتة غير آمنتتتتتتة لتبتتتتتتادل( الCDs )وزارة  بين

األمر التيي قتتد التنميتة االجتمتاعيتتة ووزارة المتاليتتة، 

يشتتكل مخاطرة في ضتتياع أو ستترقة هي  الملفات أو 

 االطالع غير المصر  ب .

مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتتل في ععرض  األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل

لف للفقتتدان أو الت يهتتاأو االطالع عل الملفتتات أثنتتاء نقلهتتا

 أو التالعب.

(A.7) :ضوابط التطبيقات 
 

A.7.1 المد  ت 

  التنميتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتةعتتتتتتتدم وجتود ربتط بتين وزارة 

وذل   هدف تحستتتين  ،وكع  الجهات ذات العالقة

 جودة ومصداقية الخدمة.

اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتتتت  من خالل عتتتتتتتدم وجود ربط مع الجهتتتتتتتات 

ة النقتتتتتتل ر وزاة المتتتتتتاليتتتتتتة، ر ة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة، وزار وزا التتتتتتتاليتتتتتتة:

والموارتتتتتتالت، ستتتتتتلطة األراضتتتتتتاي، ضتتتتتتتريبة األمالز، وزارة 

العمل، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة االقتصتتتتتتتتاد، 

 الجهاز المريزي لإلحصاء الفلسطي ي.

مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة  األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

 نتيجتتتة لعتتتدم ،حتتتدوث تالعتتتب وتزوير في الوثتتتائق الواردة

ها والتي قد تؤثر بدور  ،للتأيد من مصداقي هالية آوجود 

 على مخرجات النظام.
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 عتتدم وجود آليتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن النظتتام للتتتأيتتد من  لوحظ

 ، األمر التتييلكتتل عمليتتةالمطلوبتتة الوثتتائق  ايتمتتال

في إمكانية حدوث  تتمثل يشتتتتكل مخاطرة متوستتتتطة

بع  اإلدختاالت الخاطئة التي قد تؤثر في موثوقية 

 .البيانات المدخلة

  تبين من خالل التتدقيق أنت  بتالرغم من وجود بوابتتة

إلكترونية موحدة وقرار من مجلس الوزراء باعتماد 

البوابتتتة الموحتتتتدة للمستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات، إال أنتتت  ال يوجتتتتد 

التزام من قبتتل الجمعيتتات بتتددختتال المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات، 

 (111)جمعيتتتة من أرتتتتتتتتتتتتتتتل  (011)حيتتتث أن هنتتتالتتت  

جمعيتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتجلتتتتتتة في النظتتتتتام لم تقم بتتتتتتأي عمليتتتتتتة 

تتمثل في  ال، األمر اليي يشتتتتتكل مخاطرة عاليةإدخ

إمكانية حصتتتتتتتتتتتتول المواطن على أيثر من مستتتتتتتتتتتتاعدة 

من نفس الجهتتتتة أو من أيثر من جهتتتتة وال تضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 عدالة التوزيع.

  تتبتيتن متن ختالل التتتتتتتتتدقتيق وجود ضتتتتتتتتتتتتتتعف في إدارة

 ضتتتتتتتتتتتتتتمن النظتتتتام اإللكترونيالوثتتتتائق الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتة 

الوثتتائق غير محميتتة  للمستتتتتتتتتتتتتتاعتتدات، حيتتث أن هتتي 

متعلقة الوثائق العشتتتتفير  ال يتم :بستتت بكل كافي بشتتت

للكشتتتتتتتتتتتتتتف عن الوثتتائق  آليتتة ، وال يوجتتدبكتتل معتتاملتتة

يتتتفتعيتتتتتتتل الربط االلكتروني مع الجهتتتتتتتات  ،التمتزورة

 التي تصدر هي  الوثائق.

إمكتتتتانيتتتتة مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في  األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

التتالعتتتتتتتب والتزوير بتتتتتتتالبيتتتتتتتانتتتتتتتات الموجودة داختتتتتتتل هتتتتتتتي  

والتي تمثتتتل بيتتتانتتتاتهتتتا المتتتدخالت  ،الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتةالوثتتتائق 

اليي  األمر ،ات وزارة التنمية االجتماعيةالرئيسية لعملي

 .النظامموثوقية مدخالت ومخرجات يؤثر في قد 

  تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود توثيق لألخطتتاء

 ليتستتتت   للمبرمجين ،الناتجة عن النظام املحوستتتتب

ذ متتتراجتتتعتتتتتتتة هتتتتتتتي  األختتتطتتتتتتتاء بشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل دوري واتتتتختتتتتتتا

اإلجراءات التصتتتتتتتتتتتتتتحيحيتتتتتة المنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة لحتتتتتل هتتتتتي  

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة  ،األخطتتاء حستتتتتتتتتتتتتتب كتتل نوع من األخطتتاء

، األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتكل إلعطاء أولوية لحل المشتتتتتتتتتتتتاكل

مختتتتتتتاطرة عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل في أن عتتتتتتتدم توثيق هتتتتتتتي  

األخطتتتتاء قتتتتد يؤدي لحتتتتدوث خلتتتتل في البيتتتتانتتتتات ممتتتتا 

 سيؤثر على موثوقي ها. 

A.7.2 المعالجة 

التتتتدقيق للبرنتتتامج املحوستتتتتتتتتتتتتتتتب ومقتتتارنتتتت  تبين من خالل 

 ،بأدلة اإلجراءات وجود بع  اإلجراءات غير املحوستتتتتبة

 باإلضافة لوجود نقص في الخدمات اإللكترونية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  غير املحوسبةوجود بع  اإلجراءات: 

o  التتتأمين الصتتتتتتتتتتتتتتحي ال يمكن تحميتتل بيتتانتتاتتت  على

، متتتتمتتتتتتتا يتتتتجتتتتبتتتتر (TABLET) املتتتتحتتتتمتتتتولتتتتتتتةاألجتتتتهتتتتزة 

 الباحث أن يأخي الملف الور ي.

o  أن يتم قيتتا  الوقتتت المستتتتتتتتتتتتتتتغرق لكتتل مرحلتتة

 من قبل كل باحث.

o  أن يتمكن المواطن من متتتتتتتتابعتتتتتتتة تتبع حتتتتتتتالتتتتتتتة

 استمارت  في كل مرحلة.

o  ال يوجد عسلسل متبع لرقم االستمارات بشكل

 يساعد في حصرها.

الختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتيوي لم يتم حوستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة بع  اإلجراءات 

إجراءات عمتتل اللجتتان )اللجنتتة  االحتيتتاجتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة:

محليتتتتتتة واللجنتتتتتتة العليتتتتتتا ولجنتتتتتتة اإلعفتتتتتتاءات الجمرييتتتتتتة( 

ادات وقرارات وأعضتتتتتتتتتتتتاء ومحاضتتتتتتتتتتتتر االجتماعات واالعتم

 دالمتابعات المالية لستتتتتداوالمتعلقة باإلعفاء الجمركي، 

تقتتارير  القروض لتتيوي االحتيتتاجتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة، ال يوجتتد

 إحصائية.

  طتتتلتتتتتتتب  :نتتتقتتتص فتتتي التتتختتتتتتتدمتتتتتتتات اإللتتتكتتتتتتترونتتتيتتتتتتتةوجتتود

مستتتتتتتاعدة نقدية أو طارئة، أرشتتتتتتتيف المستتتتتتتتاعدات، 

متابعة المعاملة عبر االستتتتتتتعالم عن المستتتتتتاعدات، 

تتتاحتتة إمكتتانيتتة تتبع المعتتامالت الموقع اإللكتروني بتتد

ي ف للمواطن عبر موقع الوزارة وتتبع حتتتتتالتتتتتة الطلتتتتتب

 كل مرحلة.

  و تتتتتتتف شتتتتتتتاشتتتتتتتة ت :نقص في بع  الشتتتتتتتاشتتتتتتتاتوجود

نستتتتتتتتتتتتتتب اإلنجتتاز من االستتتتتتتتتتتتتتتمتتارات لكتتل بتتاحتتث ولكتتل 

 تجمع مع إمكانية توزيع األحمال.

  عتتدد  :نقص في بع  التقتتارير والشتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتاتوجود

االستبانات اإلجمالية المس هدفة، عدد االستبانات 
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المرشتتتتتتتتتتتتتتحتة للتتدقيق، عدد االستتتتتتتتتتتتتتتبانات المدققة، 

عدد االستتتتتتتتتتتتتبانات غير المدققة، عدد االستتتتتتتتتتتتتبانات 

والتي لم يتم زيتتارتهتتا مفصتتتتتتتتتتتتتتلتتة  دقيقالمرشتتتتتتتتتتتتتتحتتة للتتت

حستتتتتتتتتتتتتتتب كتتل بتتتاحتتث، االستتتتتتتتتتتتتتتبتتتانتتات المعتمتتتدة وغير 

المعتمتتتدة في كتتتل مرحلتتتة، تقتتتارير الحجتتتب ومبررات 

الحجتتب حستتتتتتتتتتتتتتتب كتتل مرحلتتة وحستتتتتتتتتتتتتتتب كتتل بتتاحتتث، 

العالمات لكل مستتتتتتتتتفيد ضتتتتتتتتتمن تقرير واحد لجميع 

عمليتتتتات عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتل المعتتتتادلتتتتة، تقرير بمن خرج من 

بتاألستتتتتتتتتتتتتتماء التي تقوم المعتادلتة في كتل دفعتة، تقتارير 

يتتتتتتة بحجسهم في حتتتتتتال تبين وجود راتتتتتتتب، وزارة المتتتتتتال

تقرير لكتتل مواطن بجميع البرامج المستتتتتتتتتتتتتتتفيتتد منهتتتا 

 من وزارة التنمية.

 وجود نقصتتمثل في  عاليةمخاطرة  األمر اليي يشتتتتتتتتتتكل

باإلضتتتتتتتتتافة للصتتتتتتتتتعوبات التي يواجهها  ،بالتقارير الداعمة

.ها إلكترونيول على الخدمة وتتبعالمواطنون بالحص
ً
 ا

A.7.3 املخرجات 

تتتتتات الحتتتتتتيف والتعتتتتتتديتتتتتتل لبتتتتتتالرغم من توثيق  بع  حركت

إال أن هنال  مخاطر  ،داخل قواعد البياناتبالعمليات 

 تتمثل فيما يلي:

  ليها من قبل من إإن هي  الجداول يمكن الورتتتتتتتتتتتتول

ر وبالتالي ف ي غي ،ل  رتتتتتتتتتتتالحية على قواعد البيانات

  محمية من التعديل والحيف.

  دوري. لية لمراجعة هي  السجالت بشكلآوجد تال 

  لية لحماية هي  السجالت.  آال يوجد 

مختتتاطرة عتتتاليتتة تتمثتتل في رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتة  األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

ستتتتتتتتتتتتتتيمتتا وأن  ،الكشتتتتتتتتتتتتتتف عن عمليتتات الحتتيف والتعتتديتتل

 منظرا لعتتتتد ،بيتتتتانتتتتات هتتتتي  الجتتتتداول يمكن التالعتتتتب  هتتتتا

لعمليتتتتتتتات ( AUDIT TRAIL) تفعيتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل األحتتتتتتتداث

 .والتعديل على هي  الجداول  الحيف
 على التقرير الجهةرد 

تقرير البتتتتتتتالرد على  وزارة التنميتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة تقتتتتتتتامتتتتتتت

م ، إال أنهتتا لالواردة المالحظتتاتبتقتتديم تبريرات بشتتتتتتتتتتتتتتأن 

 
 
تتتتتافيتتتتتتة ومقنعتتتتتتة، حيتتتتتتث أيتتتتتت ميع د التتتتتتديوان على جتكن كت

 .المالحظات الواردة

تقرير وزارة االتصدددددددددددداالت وتكنولوجيددا المعلومدددات  .11

والجهات المسدددددتفيدة من  دمة البريد الحكومي 

"التددددددقيق على يددددددددددديدددددايددددددددددددددددة ايدددددددددددت ددددددام البريدددددد 

 اإللكتروني الحكومي"
 
 

 المعيار المنطقي 
 

تتتتبتتتيتتتن متتتن ختتتالل التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتق وبتتتتتتتاالعتتتتتتتمتتتتتتتاد عتتتلتتتى تتتتقتتتتتتتاريتتتر 

، حيث يبين IREDMAILاالستتتتتتتت هالز الصتتتتتتتتادرة عن نظام 

جتتتدول التتتتالي نستتتتتتتتتتتتتتبتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتختتتدام للبريتتتد الحكومي في ال

 المؤسسة:

 الوزارة

ال يوجد 

ايت دام 

للبريد 

 الحكومي

نسبة 

االيت دام 

للبريد 

الحكومي 

أقل من 

12% 

نسبة 

االيت دام 

للبريد 

الحكومي 

أكبر من 

12% 

وزارة 

االتصاالت 

 )البريد األول(

17% 11% 7% 

وزارة 

االتصاالت 

 )البريد الثاني(

32% 11% 10% 

ديوان 

الموظفين 

 العام

13% 11% 3% 

يلطة 

 األرام ي
00% 33% 1% 

مجلس 

 القضاء األعلى
33% 00% 1% 

هيمة التنظيم 

 واإلدارة
00% 38% %0 

هيمة مقاومة 

الجدار 

 وااليتيطان

37% 01% %0 

هيمة الشؤون 

 المدنية
88% 10% %0 

هيمة القضاء 

 العسكري 
72% 12% %0 

هيمة اسوية 

 األرام ي
01% 01% 18% 
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هيمة شؤون 

األير  

 واملحررين

03% 17% 02% 

 %7 %71 %00 وزارة الشغال

وزارة التنمية 

 االجتماعية
07% 03% 8% 

وزارة الحكم 

 املحلي
03% 70% 1% 

 %8 %11 %77 وزارة الزراعة

 %1 %11 %11 وزارة الصحة

 %01 %00 %12 وزارة العدل

 %1 %11 %81 وزارة العمل

وزارة المالية 

 )البريد األول(
08% 07% 3% 

المالية وزارة 

 )البريد الثاني(
08% 17% 11% 

وزارة شؤون 

 القدس
10% 82% 1% 

 
 

ماد دم االعتاألمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في ع

 الحكومي في المراستتتتتتتتتتتتتتالت التكتلي على البريتتتتتتتد اإللكتروني

 الرسمية مما يؤدي امكانية ضياع وفقدان البيانات.

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.3 عملية إدارة املخاار 

تبين من خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتتة 

إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في 

 ،ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات ،البريتتد اإللكتروني

بحيث تضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية 

 للحفال على تل  املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: اتضف

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر  ،توثيق العمليتتة

 من هيا اإلجراء.

  إعطتتاء الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات لثالثتتتة موظفين بنفس استتتتتتتتتتتتتتم

دون  ،إلدارة البريد اإللكتروني adminالمستتتتتتتتتتتتتتتخدم 

 توثيقها واختبارها واعتمادها.حصر التعديالت و 

تتمثل في ضعف إدارة  ،األمر اليي يشكل مخاطرة عالية

املختتتتتتاطر من خالل قيتتتتتتام ثالثتتتتتتة موظفين بتتتتتتددارة البريتتتتتتد 

 أو القيام بدجراءات ،اإللكتروني بنفس اسم المستخدم

األمر التتتتتتيي يؤدي لعتتتتتتدم  ،دون وجود آليتتتتتتة العتمتتتتتتادهتتتتتتا

ثر مما يؤ  ،حصتتتتتتتتتر التعديالت التي يقوم  ها موظف معين

 في أمن المعلومات.

A.1.4 السيايات واإلجراءات 

تبين من خالل التدقيق أن  بالرغم من وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة 

 أنها الإمعتمدة الستتتتتتتتتتتتخدام البريد اإللكتروني الحكومي، 

روريتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتبط فتقر لعتتتتتدد من األمور الهتتتتتامتتتتتة والضتتتتتتتتتتتتتتت

 االستخدام.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

 .افتقارها هلية تصنيف البريد 

  جود آلية موحدة لتسمية البريد اإللكترونيعدم و. 

  للموظفين عتدم وجود آليتة وا تتتتتتتتتتتتتتحة إلنشتتتتتتتتتتتتتتاء بريد

 فرع.ولإلدارات والوحدات واأل 

 .عدم وضع آلية لنقل البريد من موظف هخر 

 يت االنضتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتاطيتتتتتة للموظفين فعتتتتتدم ذير االجراءا 

 .حال ارتكاب خرق ألمن البريد اإللكتروني

 باإلضافة لعدم وجود السياسات التالية:

  عتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتة لمتتتابعتتة

 ومراجعة حركات مستخدمي النظام.

 .عدم وجود سياسة موثقة للجدار الناري 

 .عدم وجود سياسة لكلمات المرور 

  وإجراءات موثقتتتتتتتة إلدارة عتتتتتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 املخاطر.

  عتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتة للنستتتتتتتتتتتتتتي

 االحتياطي.

  عدم وجود ستتتتتتتياستتتتتتتتة االستتتتتتتتتعانة بمصتتتتتتتتادر خارجية

outsourcing. 

بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة لعتتتتتتتدم وضتتتتتتتتتتتتتتو  قرار مجلس الوزراء رقم 

( بخصو  إغالق أو عدم إغالق البريد غير 11 11 21)

 الحكومي.

تتمثل في رتتتتتتعوبة  متوستتتتتتطةاألمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة 

تضتتتتتتتتتمن القيام ب  دون ارتباط  ،وجود آلية موثقة للعمل

بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى أن غيتتتتتاب  ،العمليتتتتتات بشتتتتتتتتتتتتتتخص معين

الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات يزيتتتتد من فر  وجود فجوات ومختتتتاطر 
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قتتتتتتتد تتتتتتؤدي لتتتتتلتتتتتتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتول غتتتتتيتتتتتر التتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بتتتتتتت   ،أمتتتتتنتتتتتيتتتتتتتة

األمر اليي يعرض أمن وستتتتتترية البيانات  ،للمستتتتتتتخدمين

 لإلفشاء و أو التالعب.
 
 

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 إدارة التغيير 

تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة 

بالرغم من  ،التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل، األمر 

التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتتة 

والمتتتتتابعتتتتتة والتتتتتتدقيق على هتتتتتي  التغييرات والتتتتتتأيتتتتد من 

ستتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتاء طلبات التغيير، 

توثيق طلبات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتجل و والتصتتتتتتتتتتتنيف، 

لتغيير، والموافقتتتتة على التغييرات ختتتتا  ، وتقييم أثر ا

بمتتتتتا في ذلتتتتتت  التغيرات الطتتتتتتارئتتتتتة، ...الي( للتتتتتتتأيتتتتتد من أن 

بحيتتتتتتث يتم  ،التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتتتل الوزارة

إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتر   ها والمعتمدة فقط إلى بيئة 

 العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 التحتديثتات التي تتم على البريتتد ن أن عتدم التتتأيتد م

يتم اختبتتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتتات العمتتتتل  اإللكتروني

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عتتتتتتتدم وجتتتتتود متتتتتن يتتتتتوافتتتتتق أو يتتتتتراجتتتتتع التتتتتتتتتتتغتتتتتيتتتتتيتتتتترات

عتتتتتد والتعتتتتتديالت التي تتم مبتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة من داختتتتتل قوا

 لية لحصرها.آالبيانات باإلضافة لعدم وجود 

  ات التي تم إجراؤها عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغيير

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 .اإللكتروني

  التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترات

 دون الحصول على موافقة عليها. 

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

إجتراؤهتتتتتتتا متن خالل النظتتتتتتتام أو قواعتتتتتتتد البيتتتتتتتانتتتتتتتات 

 والموافقة على تنفييها.مسمو   ها وتم اختبارها 

 دون  ،االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد

توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر 

 من هيا اإلجراء.

 يتتتتةاألمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتان

  أو تنفييها ضمن بيئة إدخال عغييرات غير مصر   ها و

 العمل الفعلية.

  جراءإتبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت 

اختبار لبع  األنشطة، وقد اتضف ذل  من خالل 

 وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال

إجراء اختبتتتار لعمليتتتتة  ال يوجتتتد متتتا يث تتتت وجودأنتتت  

فبدون هيا  ،استتتتتتتتتتتتعادة هي  النستتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتكل دوري

ال عستتتتتتتتتتتتطيع الوزارة التأيد من أن خططها االختبار 

 فعالة. 

 بتتتالرجوع للنستتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة  ةعتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتت

 ن لزم االمر.إالفعالة 

األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تتمثل في االعتماد على 

نسي احتياطية قد تكون غير رالحة السترجاع البيانات 

 منها.
 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

  التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي تبين من خالل

يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي  في حالة  ،)بديل(

حدوث كوارث باإلضتتتتتتتتتتتافة لعدم استتتتتتتتتتتتخدام تقنيات 

 HIGH AVAILABILITY (clustering)تضتتتتتتتتتتتتتتتمتتن ال 

 LOADعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى قواعد البيانات وتقنيات ال 

BALANCING،  لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة العمتتتتتتل في

بنستتتتتتتتتتتتتتختتتة البريتتتد النظتتتام في حتتتال حتتتدوث مشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتل 

، األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتتكل san storageأو في  اإللكتروني

مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في عتتتتدم وجود موقع بتتتتديتتتتل 

استتتتتمرارية العمل يؤثر في ضتتتتمان  ،CLUSTERو أو 

في حتتتتتتال حتتتتتتدوث كوارث،  بنظتتتتتام البريتتتتتد اإللكتروني

 LOADباإلضافة إلى أن عدم استخدام تقنيات ال 

BALANCING،  ختتتتتتدمتتتتتتة البريتتتتتتد تؤدي لتعطتتتتتتل قتتتتتتد

حال حدوث مشتتتتتتتتتتتاكل بنستتتتتتتتتتتخة البريد  في اإللكتروني

أو عنتتتتتد ازيتتتتتاد عتتتتتدد  san storageأو في  اإللكتروني

المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمين بحيتتتتتث تؤدي لتعطتتتتتل الختتتتتدمتتتتتة في 

 أوقات اليروة.
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  تبين من خالل التتتتتدقيق عتتتتدم وجود خطتتتتة للتعتتتتافي

في  Disaster Recovery Plan (DRP)من الكوارث 

 الوزارة.

 خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: اتضف ذل  من

 .عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي 

  عدم وجود أجهزة كافية للنستتتتتتي االحتياطي تضتتتتتتمن

وجود نسي كافية أليثر من سنة حيث أن الموجود 

 ال يتعدى ستة أشهر. 

  
ً
 ،8بعد الستتتتتتتتتتتتتاعة  يتم أخي نستتتتتتتتتتتتتخة احتياطية يوميا

 للضتتتتتتتتتتتياع فياألمر اليي قد يعرض بيانات يوم كامل 

 حال حدوث مشكلة في السيرفر.

  لتتتتم يتتتتتتتتتم تتتتتجتتتتربتتتتتتتة عتتتتمتتتتتتتلRESTORE  لتتتتتتتلENTIRE 

MACHINE الخارة بالبريد اإللكتروني. 

  يسبو أيتم اخراج البيانات من المؤستسة بشكل، 

لى فقدان أسبوع من إاألمر اليي يعرض المؤسسة 

تتتارثتتتتة في المب    العمتتتتل والبيتتتتانتتتتات في حتتتتال حتتتتدوث كت

 الرئيباي.

  ال عدم تحديدRPO/RTO . 

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتتدم 

وجود خطتة استتتتتتتتتتتتتتتمرارية يزيد من خطر فقدان البيانات 

باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى أن عدم وجود خطة للتعافي من  ،وععطلها

الكوارث قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل أنظمتتتتتتة وزارة 

االتصاالت وععطيل الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. 

تتتتافيتتتتتة للنستتتتتتتتتتتتتتي  بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى أن عتتتتتدم توافر أجهزة كت

فة رشتتتتتتتتتاأل االحتياطي قد يتستتتتتتتتت ب بعدم القدرة على عمل 

 لي رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتة الرجوع لبيتتانتتاتلفترات زمنيتتة طويلتتة وبتتالتتتا

 سابقة.
 
 

 (A.6) : أمن المعلومات 
 

A.6.2 الهيال التنظيمي 

تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود فصتتتتتتتتتتتتتتتتل وا تتتتتتتتتتتتتتف في 

 الصالحيات.

 اتضف ذل  من خالل القصور في األمور التالية:

  استتتتخدام نفس استتتم المستتتتتخدمadmin  للدخول 

 .إلدارة البريد اإللكتروني

  استتتتخدام نفس استتتم المستتتتتخدمadmin  للدخول 

 للسيرفرات.

  ثتالثتتتتتتتة متوظفين يتتتتتتتدخلون لتتتتتتتلBACKUP SERVER 

 بنفس اسم المستخدم.

  ثتتتتتتتتتتتالثتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتوظتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتدختتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتون لتتتتتتتتتتتلVEAM 

ADMINISTRATOR اسم المستخدم. بنفس 

 Root DB الورتتتتتتتتتتتتتتول اليتتتتتتت   اثنين يتمتكتن لتمتوظتفتين

 بنفس اسم المستخدم.

  لتتتل ثالثتتتة موظفين يتتتدخلونfirewall  بنفس استتتتتتتتتتتتتتم

 المستخدم.

األمر اليي يشتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم القدرة 

على الكشف عن محاوالت التعديل أو إساءة االستخدام 

 غير المقصودة ألرول المؤسسة.
 

A.6.9 أمن العمليات 

  تتتتتتتبتتتتتتيتتتتتتن متتتتتتن ختتتتتتالل التتتتتتتتتتتتتتدقتتتتتتيتتتتتتق عتتتتتتتدم تتتتتتتفتتتتتتعتتتتتتيتتتتتتتل ال

CONTENT FILTERING، ATTACHMENT 

FILTERING اإللكتروني بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة لعتتتتتدم  للبريتتتتتد

 .متخصص MAIL GATEWAYوجود 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في االجراءات التالية:

  حتتتتتتتدى التوزارات ل إعتعترضspam، يعمتتتتتتتل  بتحيتتتتتتتث

fake email  ال من نفسdomain. 

 ،يمتتتتا تبين من خالل التتتتتتدقيق وجود بع  ال هتتتتتديتتتتتدات

نتتظتترا لتتعتتتتتتتدم تتتفتتعتتيتتتتتتتل بتتعتت  التتمتتيتتزات لتتحتتمتتتتتتتايتتتتتتتة التتبتتريتتتتتتتد 

 .اإللكتروني

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

ععرض البريد اإللكتروني للهجمات ورتتتتتتتتتتتتعوبة التصتتتتتتتتتتتتدي 

بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة على أن عتتتتدم توافر عنتتتتارتتتتتتتتتتتتتتر األمتتتتان  ،لهتتتتا

يؤدي لضتتتتتتتتتتعف ثقة الجهات  ،الرئيستتتتتتتتتتية للبريد الحكومي

التي تطلتتب هتتي  لختتدمتتة البريتتد الحكومي وتضتتتتتتتتتتتتتتع خططتتا 

 الستبدال .

 خالل التتتدقيق أنتت  بتتالرغم من قيتتتام دائرة  تبين من

أن   ، إالvlansالشبكات بفصل الشبكات من خالل 

 .rulesلم تتم مراجعة ال 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في االجراءات التالية:
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  تبين أن موظفي التتدعم الف ي يمكنهم الورتتتتتتتتتتتتتتول إلى

مع العلم بتتتتتتأن ال  ،النستتتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتاطي "ستتتتتتتتتتتتتتيرفر"

RULES  األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة ، تمنع ذلتتتتت

عالية تتمثل في إمكانية دخول أشخا  غير مصر  

 . هم لشبكات أخرى 
 

A.6.11  إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء

 التحسينات

تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق 

من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل  ،واالستتتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع  ،االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث

الجهات المستتتتتتتتتفيدة من خدمة البريد الحكومي واإلدارة 

 تعلق بالحادث.يالعليا على التقدم الحارل فيما 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

  ثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو عتتتتتتتدم تو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

   لبع  الوزارات عنتتتتتتتد  "االيتمتيتالت"فتقتتتتتتتدان بتعت

 البريد الجديد. لىإاالنتقال من البريد القديم 

 .عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير 

األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرر 

في حال عدم االستتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية  ،الهجمات

 .السابقة وتوثيق طرق التعامل معها
 
 

 (A.7) :ضوابط التطبيق 
 

A.7.2 المعالجة 

من خالل التتتتتدقيق بتتتتأن إجراءات طلتتتب الختتتتدمتتتتات  تبين

من الحاستتوب الحكومي غير محوستتبة، وقد اتضتتف ذل  

من خالل عتتتدم تحتتتديتتتث قتتتائمتتتة المستتتتتتتتتتتتتتؤولين عن البريتتتد 

في الوزارات مثتتتتتتتل وزارة العمتتتتتتل، األمر التتتتتتتيي  اإللكتروني

عتتتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتتر  يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة متوستتتتتتتتتتتتتتطتتتتتة تتمثتتتتتل في

 .اإلجراءات والتأيد منها

 

 

 على التقرير الجهةرد 

، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة وليتم ارتتتتدار التقرير األ 

وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع  بالرد على التقرير، 

 الحظات الواردة، واإلبقاء على المالمالحظتات واألختي  هتا

 على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتياتبالتقرير النها ي، 

.
ً
 وتنفييها مستقبال

 

األمددددداندددددة العدددددامددددددة ملجلس الوزراء  تقرير الرقدددددابددددددة على

"التدقيق على يددددددديايدددددددة ايدددددددت دام البريد اإللكتروني 

 الحكومي"
 

 

 
 

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 إدارة التغيير 

تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة 

بالرغم من  ،التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل، األمر 

التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتتة 

والمتتتتتابعتتتتتة والتتتتتتدقيق على هتتتتتي  التغييرات والتتتتتتأيتتتتد من 

مثل )إنشتتتتتتتتتاء طلبات التغيير،  ،ستتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتول 

والتصتتتتتتتتتتتتتتنيف، توثيق طلبتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتتل 

لتغيير، والموافقتتتتة على التغييرات ختتتتا  ، وتقييم أثر ا

للتتتتتتأيتتتتتد من أن  ،بمتتتتا في ذلتتتتت  التغيرات الطتتتتتارئتتتتتة، ...الي(

بحيث  ،التغييرات تتوافق وإجراءات عمتل المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة

يتم إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   ها والمعتمدة فقط إلى 

 بيئة العمل الفعلية. 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 من أن التحتديثتات التي تتم على البريتتد  عتدم التتتأيتد

اإللكتروني يتم اختبتتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتتات العمتتتتل 

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.

 ت التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترا

 دون الحصول على موافقة عليها. 
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  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

إجراؤهتتتتتتا على البريتتتتتتد اإللكتروني مستتتتتتتتتتتتتتمو   هتتتتتتا وتم 

 اختبارها والموافقة على تنفييها.

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتتر   هتا و   أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 علية.بيئة العمل الف
 
 

 (A.5) :( طة ايدددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

  تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي

يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي  في حالة  ،)بديل(

األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختاطرة عتاليتتة  ،حتدوث كوارث

تتمثل في أن عدم وجود موقع بديل يؤثر في ضتتتتتتتتمان 

استتتتتتتتتتتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال 

 حدوث كوارث.

  تبين من خالل التتتتتدقيق عتتتتدم وجود خطتتتتة للتعتتتتافي

في  Disaster Recovery Plan (DRP)من الكوارث 

 الوزارة.

 اإلجراءات التالية: اتضف ذل  من خالل وجود قصور في

 .عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي 

  عدم تحديد الRPO/RTO . 

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتتدم 

وجود خطتة استتتتتتتتتتتتتتتمرارية يزيد من خطر فقدان البيانات 

باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى أن عدم وجود خطة للتعافي من  ،وععطلها

ظتتمتتتتتتتة التتكتتوارث قتتتتتتتد يتتؤدي إلتتى التتتتتتتتتتأختتر فتتي عشتتتتتتتتتتتتتتتغتتيتتتتتتتل أنتت

 المؤسسة وععطيل الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني.
 

 

 

 

 

 

 على التقرير الجهةرد 

، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة وليتم ارتتتتدار التقرير األ 

وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع  بالرد على التقرير، 

 الحظات الواردة، واإلبقاء على المالمالحظتات واألختي  هتا

ت أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتيا علىبالتقرير النها ي، 

.
ً
 وتنفييها مستقبال

 

تقرير الرقابة على يلطة النقد "التدقيق على يياية 

 ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي"
 
 

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 إدارة التغيير 

تتتبتتيتتن متتن ختتالل التتتتتتتتتتدقتتيتتق أنتتتتتتت  بتتتتتتتالتترغتتم متتن اإلجتتراءات 

جود و المميزة التي تقوم  ها ستتتتتتتتتلطة النقد إال أن  اتضتتتتتتتتتف 

قصتتتتتتتتتور في عملية إدارة التغييرات وعدم توثيقها حستتتتتتتتتب 

بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثت في  ،األرتتتتتتتتتتتتتتول 

نطتتتتتاق العمتتتتتل، األمر التتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتة في إجراء 

ابعتتتتتتتة والتتتتتتتتدقيق على هتتتتتتتي  عتمتلتيتتتتتتتات التمتراجتعتتتتتتتة والتمتتتتتتتت

مثل  ،والتأيد من ستتتتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول  ،التغييرات

)إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء طلبتتتتتات التغيير، والتصتتتتتتتتتتتتتتنيف، توثيق طلبتتتتتات 

ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتل ختا  ، وتقييم أثر التغيير، 

والموافقتة على التغييرات بمتا في ذلت  التغيرات الطتارئة، 

ل ءات عمللتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجرا ،...الي(

بتحتيتتتتتتتث يتتتم إدختتتتتتتال التتتغتيتيرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتتتتتا  ،التوزارة

 والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 لتحتديثتات التي تتم على البريتتد عتدم التتتأيتد من أن ا

يتم اختبتتارهتتا لتحقيق متطلبتتتات العمتتتل  اإللكتروني

 أخطاء.ولضمان أنها ال تحتوي أي 

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 .اإللكتروني

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

مستتتتتتتتتتتتتتمو   هتتتتتتا وتم  اإللكترونيإجراؤهتتتتتتا على البريتتتتتتد 

 اختبارها والموافقة على تنفييها.

عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة 

إدخال عغييرات غير مصر   ها و  أو تنفييها ضمن بيئة 

 العمل الفعلية.
 
 

 (A.6) : أمن المعلومات 
 

 

 

A.6.11  إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء

 التحسينات
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تتتبتتيتتن متتن ختتالل التتتتتتتتتتدقتتيتتق أنتتتتتتت  بتتتتتتتالتترغتتم متتن اإلجتتراءات 

عدم و  المميزة التي تقوم  ها ستتتتتتتتلطة النقد إال أن  اتضتتتتتتتتف

 ،جود ستتتتتياستتتتتة لتوثيق واالستتتتتتجابة للمشتتتتتاكل واألحداث

من حيث عستتتتتتتتتتتتتتجيل األخطاء واألحداث وترتيب أولوياتها، 

 ،مع األختتتتي بعين االعتبتتتتار تتتتتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة الحتتتتادث

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة الطالع اإلدارة العليتتا على التقتتدم الحتتارتتتتتتتتتتتتتتل 

 تعلق بالحادث.يفيما 

 :يةاتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التال

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

 .عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير 

مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار األمر اليي يشكل 

في حال عدم االستتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية  ،الهجمات

 السابقة وتوثيق طرق التعامل معها.
 على التقرير الجهةرد 

، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة وليتم ارتتتتدار التقرير األ 

وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع  بالرد على التقرير، 

 الحظات الواردة، واإلبقاء على الم هتاالمالحظتات واألختي 

 على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتياتبالتقرير النها ي، 

.
ً
 وتنفييها مستقبال

 

تدقدريدر الرقددددددابددددددة على هيمددددددة التقدددددداعددددددد الفلسدددددددددددطينيددددددة 

على يدددددددديايددددددددة ايددددددددت دام البريد اإللكتروني  قالتدقي“

 الحكومي"
 
 

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.3  إدارة املخاارعملية 

تبين من خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتتة 

إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في 

 ،البريتتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتتات

بحيث تضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية 

 للحفال على تل  املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: اتضف ذل  من

  عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمتختتتتتتتاطتر لتلتبتريتتتتتتتد اإللتكتتتروني

 لتحديد مواطن الضعف والثغرات.

  عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن

الضتتتعف للشتتتبكة الداخلية لتقييم نقاط الضتتتعف 

 واختبار إمكانية االختراق.

  ن الجتتتديتتتد دو االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد

ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر  ،توثيق العمليتتة

 من هيا اإلجراء.

األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في ضتتتعف إدارة 

من خالل القيتتتتتام بتتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتتة  ،املختتتتتاطر

األمر التتتيي يؤدي لعتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتتر التعتتتديالت  ،العتمتتتادهتتتا

 مات.المعلو  مما يؤثر في أمن ،التي يقوم  ها موظف معين
 
 

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 إدارة التغيير 

  تبين من خالل التتتتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتتتة

 ،إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثتت في نطاق 

التعتمتتتتتتتل، األمتر التتتتتتتيي أدى إلتى رتتتتتتتتتتتتتتعتوبتتتتتتتة فتي إجراء 

عمليتتتات المراجعتتتة والمتتتتابعتتتة والتتتتدقيق على هتتتتي  

ثل م ،والتأيد من سيرها حسب األرول  ،التغييرات

لبات توثيق طو )إنشاء طلبات التغيير، والتصنيف، 

 ومتبتررات التتغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل ختتتتتتتا  ، وتقييم أثر

التتتغتيتيتر، والتمتوافتقتتتتتتتة عتلى التغييرات بمتتتتتتتا في ذلتتتتتتت  

للتتأيتتد من أن التغييرات  ،التغيرات الطتارئتتة، ...الي(

بحيتتتث يتم إدختتتال  ،تتوافق وإجراءات عمتتتل الهيئتتتة

التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتتا والمعتمتتتدة فقط إلى بيئتتتتة 

 العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 من أن التحتديثتات التي تتم على البريتتد  عتدم التتتأيتد

يتم اختبتتارهتتا لتحقق متطلبتتات العمتتل  ،اإللكتروني

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.
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  التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترات

 دون الحصول على موافقة عليها. 

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

إجراؤها من خالل النظام مسمو   ها وتم اختبارها 

 والموافقة على تنفييها.

 دون  ،االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد

عين االعتبتتتار املختتتاطر توثيق العمليتتتة ودون األختتتي ب

 من هيا اإلجراء.

 يتتتتةاألمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتان

  أو تنفييها ضمن بيئة إدخال عغييرات غير مصر   ها و

 العمل الفعلية.

  تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء

اختبار لبع  األنشطة، وقد اتضف ذل  من خالل 

 التالية: وجود قصور في اإلجراءات

 عدم اختبار استرجاع النسي االحتياطية. 

إال أن   ،االحتيتاطي إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتتيعلى الرغم من وجود 

لعملية استتتعادة هي  النستتي  موثق لم يتم إجراء اختبار

ئة لهيال عستتتتتتتتتتتتتطيع ا فبدون هيا االختبار ،بشتتتتتتتتتتتتكل دوري

األمر اليي يشكل مخاطرة ، التأيد من أن خططها فعالة

ي إمكتتانيتتة إدختتال عغييرات غير مرغوب  هتتا عتاليتتة تتمثتتل ف

 ضمن بيئة العمل الفعلية.
 
 

 (A.5) :( طة ايددتمرارية العمل PCB )التعافي  و طة

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

تبين من خالل التتتدقيق بتأن النستتتتتتتتتتتتتتختة احتيتتاطيتة تؤختتي 

األمر التيي قتد  الثتانيتة بعتد التدوام،يوميتا بعتد الستتتتتتتتتتتتتتاعتة 

يعرض بيتانتات يوم كتامتتل للضتتتتتتتتتتتتتتيتاع، األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

مختتتتتتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل في فقتتتتتتدان بيتتتتتتانتتتتتتات يوم عمتتتتتتل 

 ورعوبة استرجاعها.

 على التقرير الجهةرد 

، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة وليرتتتتدار التقرير األ تم إ

وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع  بالرد على التقرير، 

 الحظات الواردة، واإلبقاء على المواألختي  هتاالمالحظتات 

 على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتياتبالتقرير النها ي، 

.
ً
 وتنفييها مستقبال

س المددال "التدددقيق هيمددة يدددددددددددوق رأتقرير الرقددابددة على 

 على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي"
 

 

 (A.6) : أمن المعلومات 
 

 

A.6.5  إدارة األصول 

تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود تصتتتتتتتتتتتتتتنيف للبيتتانتتات 

ا، وفقتتتتتتتا ألهمي هتتتتتتتا وقيم هتتتتتتت اإللكترونيوالملفتتتتتتات وللبريتتتتتتد 

ونية، ودرجة حستتتتتتتتاستتتتتتتتي ها للمؤستتتتتتتتستتتتتتتتة، ومتطلباتها القان

التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن غيتتتاب  ألمرا

تصتتتتتتتنيف البيانات والملفات يجعل من الصتتتتتتتعب متابعة 

 أو ععديل. ومراقبة أي تالعب أو حيف

 

 على التقرير الجهةرد 

ولي، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة تم ارتتتتدار التقرير األ 

فاق ألخطاء واالت، وتم تصتتحي  بع  اتقريربالرد على ال

، واإلبقتتاء على المالحظتتات الواردة على حتتيف مالحظتتات

تقوم  نيمالحظتتتتات متفق عليهتتتتا وعلى أبتتتالتقرير النهتتتا ي 

.ألخي بالتوريات الجهة با
ً
 وتنفييها مستقبال

يق "التدددق الواني تقرير الرقددابددة على وزارة االقتصددددددددددداد

 على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي"
 
 

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.3 عملية إدارة املخاار 

تبين من خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتتة 

التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتية في  ،إلدارة املخاطر

 ،البريتتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتتات

ضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية ي بشتكل

 للحفال على تل  املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  اإللكترونيعتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمختتتتتتتاطر للبريتتتتتتتد، 

 لتحديد مواطن الضعف والثغرات.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر  ،توثيق العمليتتة

 من هيا اإلجراء.

األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام 

يؤدي لعدم حصر  ،بدجراءات دون وجود آلية العتمادها

 ت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات.التعديال 
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(A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 التغيير إدارة 

  تبين من خالل التتتتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتتتة

 ،إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثتت في نطاق 

التعتمتتتتتتتل، األمتر التتتتتتتيي أدى إلتى رتتتتتتتتتتتتتتعتوبتتتتتتتة فتي إجراء 

عمليتتتات المراجعتتتة والمتتتتابعتتتة والتتتتدقيق على هتتتتي  

ثل م ،والتأيد من سيرها حسب األرول  ،التغييرات

)إنشتتتتتاء طلبات التغيير، والتصتتتتتنيف، توثيق طلبات 

ومتبتررات التتغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل ختتتتتتتا  ، وتقييم أثر 

التتتغتيتيتر، والتمتوافتقتتتتتتتة عتلى التغييرات بمتتتتتتتا في ذلتتتتتتت  

للتتأيتتد من أن التغييرات  ،التغيرات الطتارئتتة، ...الي(

بحيتتتث يتم إدختتتال  ،تتوافق وإجراءات عمتتتل الوزارة

التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتتا والمعتمتتتدة فقط إلى بيئتتتتة 

 العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 من أن التحتديثتات التي تتم على البريتتد  عتدم التتتأيتد

اإللكتروني يتم اختبتتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتتات العمتتتتل 

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.

 ت التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترا

 دون الحصول على موافقة عليها. 

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

إجراؤها من خالل النظام مسمو   ها وتم اختبارها 

 والموافقة على تنفييها.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر  ،توثيق العمليتتة

 من هيا اإلجراء.

 يتتتتةألمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانا

  أو تنفييها ضمن بيئة إدخال عغييرات غير مصر   ها و

 العمل الفعلية.

  تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء

 اختبار لبع  األنشطة.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 طيةعدم اختبار استرجاع النسي االحتيا. 

  على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال

أنتتتت  لم يتم إجراء اختبتتتتار لعمليتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتادة هتتتتي  

فبتتتتتدون هتتتتتيا االختبتتتتتار ال  ،النستتتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري

 عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. 

  عتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتت  بتتتالرجوع للنستتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة

 .مرن لزم األ إالفعالة 

عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة 

إدختتتتتتال عغييرات غير مرغوب  هتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتتتتة العمتتتتتتتل 

 الفعلية.
 
 

 (A.5) :( طة ايدددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

  تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي

يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي  في حالة  ،)بديل(

باإلضتتتتتتتافة لعدم استتتتتتتتخدام تقنيات  ،حدوث كوارث

لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتة   ،LOAD BALANCINGال 

العمل في النظام في حال حدوث مشتتتتتتتتتتتتتاكل بنستتتتتتتتتتتتتخة 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، األمر اليي san storageالبريد اإللكتروني أو في 

يشكل مخاطرة عالية تتمثل في أن عدم وجود موقع 

يؤثر في ضتتتتتتتتتتتتتتمتتان  LOAD BALANCINGو بتتديتتل و أ

ي حال ف ،استتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني

 sanحدوث مشاكل بنسخة البريد اإللكتروني أو في 

storage، واليي أو عند ازياد عدد المستتتتتتتتتتخدمين ،

 ؤدي لتعطل الخدمة في أوقات اليروة.ي

  تبين من خالل التتتتتدقيق عتتتتدم وجود خطتتتتة للتعتتتتافي

في  Disaster Recovery Plan (DRP)من الكوارث 

 الوزارة.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 .عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي 

  لم يتم عمتتتتلRESTORE  لتتتتلENTIRE MACHINE 

 .الخارة بالبريد اإللكتروني

  عدم تحديد الRPO/RTO . 
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 األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتتدم

وجود خطة استتتتتتتمرارية عمل عشتتتتتتمل كافة إجراءات بيئة 

يزيتتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان  ،عمتتتتتتل تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتدم وجود خطتتة  ،البيتتانتتات وععطلهتتا

قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل  ،للتعتتتتتتافي من الكوارث

 وإلى رعوبة ،وععطيل الخدمات ،أنظمة وزارة االقتصاد

في التعتتامتتل مع حتتاالت الكوارث. بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلمكتتانيتتة أن 

تكون النسي االحتياطية غير املختبرة غير موثوقة أو غير 

 مناسبة.

 

 (A.6) :المعلومات  أمن 
 

 

 

A.6.9 أمن العمليات 

بتتتتتالرغم من تفعيتتتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتوى ثتتتتتاني من الحمتتتتتايتتتتتة للبريتتتتتد 

إال أن  Sophos (trial) include anti-spam ،اإللكتروني

 ترخيص  منت ي.

، WAFتتتتتبتتتتيتتتتن متتتتن ختتتتالل التتتتتتتتتتتتدقتتتتيتتتتق عتتتتتتتدم تتتتتفتتتتعتتتتيتتتتتتتل ال 

ATTACHMENT FILTERING اإللتتتتتتكتتتتتتتتتتتتترونتتتتتتي لتتتتتتلتتتتتتبتتتتتتريتتتتتتتد، 

متخصتتتتتتتتتتص،  MAIL GATEWAYباإلضتتتتتتتتتتافة لعدم وجود 

بع  ال هتتديتتدات نظرا لعتتدم تفعيتتل  بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة لوجود

 .اإللكترونيبع  الميزات لحماية البريد 

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

للهجمات ورتتتتتتتتتتتتعوبة التصتتتتتتتتتتتتدي  اإللكترونيععرض البريد 

 لها.
 

A.6.11 حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء  إدارة

 التحسينات

تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق 

من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل  ،واالستتتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع  ،االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث

 ادث.تعلق بالحياإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"ل في التعطت

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

 .عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير 

األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار 

دم االستتتتتتتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية الهجمتات في حتال عت

 السابقة وتوثيق طرق التعامل معها.
 على التقرير الجهةرد 

، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة وليرتتتتدار التقرير األ تم إ

وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع  بالرد على التقرير، 

 الحظات الواردة، واإلبقاء على المالمالحظتات واألختي  هتا

 على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتياتبالتقرير النها ي، 

.
ً
 وتنفييها مستقبال

تددقددريددر الددرقددددددابددددددة عددلددى وزارة األوقددددددال "الددتدددددددقدديددق عددلددى 

 يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي"
 

 المعيار المنطقي

تتتتبتتتيتتتن متتتن ختتتالل التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتق وبتتتتتتتاالعتتتتتتتمتتتتتتتاد عتتتلتتتى تتتتقتتتتتتتاريتتتر 

 اإللكتروني:االس هالز الصادرة عن نظام البريد 

 الوزارة

ال يوجد 

ايت دام للبريد 

 الحكومي

نسبة االيت دام 

للبريد الحكومي 

 %12أقل من 

 %77 %03 وزارة األوقال

ألمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم االعتماد ا

التكتلي على البريتتتتتتتد اإللكتروني الحكومي في المراستتتتتتتتتتتتتتالت 

 مكانية ضياع وفقدان البيانات.إلى إالرسمية مما يؤدي 

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.3 عملية إدارة املخاار 

تبين من خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتتة 

إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في 

 ،ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات ،البريتتد اإللكتروني

 ،ضمن توثيق املخاطر ونقاط الضعف الرئيسيةي بشكل

 للحفال على تل  املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  لتلتمختتتتتتتاطر للبريتتتتتتتد اإللكترونيعتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم، 

 لتحديد مواطن الضعف والثغرات.

  عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن

لتقييم نقاط الضعف  ،الضعف للشبكة الداخلية

 واختبار إمكانية االختراق.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  196  

 

األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في ضتتتعف إدارة 

آليتتتتتة  من خالل القيتتتتتام بتتتتتدجراءات دون وجود ،املختتتتتاطر

األمر التتتيي يؤدي لعتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتتر التعتتتديالت  ،العتمتتتادهتتتا

 التي يقوم  ها موظف معين مما يؤثر في أمن المعلومات.

(A.5) :( طة ايددددددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRD) الكوارثمن 
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

تبين من خالل التدقيق بأن إجراءات النستتتتتي االحتياطي 

اإللكتروني تقع المستتتؤولية على الشتتترية المزودة، للبريد 

تتمثل في عدم اختبار  ،األمر اليي يشكل مخاطرة عالية

ع قد يتستتتتت ب بضتتتتتيا ،النستتتتتي االحتياطية من قبل الوزارة

باإلضتافة إلى أن عدم اإلشارة لموضوع النسي  ،البيانات

 االحتياطي في االتفاقية قد يؤثر على الخدمة.

 (A.6) : المعلوماتأمن  
 

 

 

 

 

 

A.6.11  إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء

 التحسينات

توثيق لتبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة ل

من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل  ،واالستتتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع  ،االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث

تتعتتلق يتاإلدارة التعتلتيتتتتتتتا عتلتى التتتقتتتتتتتدم التحتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فتيتمتتتتتتتا 

بالحادث، وقد اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذل  من خالل وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في 

 البنود التالية:

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

إلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل وتتأثيرهتا وا

 المشاكل بشكل دائم. 

 .عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير 

األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار 

في حال عدم االستتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية  ،الهجمات

 السابقة وتوثيق طرق التعامل معها.

 (A.7) :ضوابط التطبيق 
 

A.7.2 المعالجة 

تبين من خالل التتتتتتتدقيق بتتتتتتأن البريتتتتتتد اإللكتروني ال يلوي 

جميع احتيتتتاجتتتتات الوزارة، وقتتتتد اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتت  من خالل 

 وجود قصور في البنود التالية:

  ال يدعم خارية الwork flow. 

 .عدم دراسة احتياجات المستخدمين بشكل جيد 

  متطلبات النظام لم تكن مدروستتتتتتتتة جيدا، مما أدى

 أوج  قصور.إلى 

  عتتتدم يفتتتايتتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات المتتتتاحتتتة من قبتتتل البريتتتد

 .اإللكتروني إلنشاء حسابات لجميع موظفي الوزارة

التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة متوستتتتتتتتتتتتتتطتتة تتمثتتل في عتتدم  األمر

 إلجراءات العمل المتبعة. اإللكترونيتلبية البريد 
 على التقرير الجهةرد 

 لم يتم الرد على التقرير من قبل الجهة.

الرقابة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرير 

"التدقيق على يددددددديايدددددددة ايدددددددت دام البريد اإللكتروني 

 الحكومي"
 

(A.1) :تكنولوجيا المعلومات حوكمة 
 

A.1.3 إدارة املخاار عملية 

تبين من خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتتة 

ي فإلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية 

 ،ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات ،البريتتد اإللكتروني

توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية بشتكل يضتتمن 

 للحفال على تل  املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  للبريد اإللكتروني لتحديد  مخاطرعدم إجراء تقييم

 مواطن الضعف والثغرات.

  عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن

لتقييم نقاط الضعف  ،الضعف للشبكة الداخلية

 واختبار إمكانية االختراق.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر  ،توثيق العمليتتة

 من هيا اإلجراء.
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ل في أن القيتتام األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتت

لى عتتتتتدم إيؤدي  ،بتتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتتة العتمتتتتتادهتتتتتا

 وتؤثر بدورها على أمن المعلومات. ،حصر التعديالت

(A.3) :عمليات تكنولوجيا المعلومات إدارة 
 

 

A.3.4  التغييرإدارة 

تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة 

بالرغم من  ،التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل، األمر 

التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتتة 

والمتتتتتابعتتتتتة والتتتتتتدقيق على هتتتتتي  التغييرات والتتتتتتأيتتتتد من 

ستتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتاء طلبات التغيير، 

والتصتتتتتتتتتتتتتتنيف، توثيق طلبتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتتل 

تغيير، والموافقتتتتة على التغييرات ختتتتا  ، وتقييم أثر ال

للتتتتتتأيتتتتتد من أن  ،بمتتتتا في ذلتتتتت  التغيرات الطتتتتتارئتتتتتة، ...الي(

بحيتتتتتتث يتم  ،التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتتتل الوزارة

إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتر   ها والمعتمدة فقط إلى بيئة 

 العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  من أن التحتديثتات التي تتم على البريتتد عتدم التتتأيتد

اإللكتروني يتم اختبتتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتتات العمتتتتل 

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.

 التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترات 

 دون الحصول على موافقة عليها. 

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

إجراؤها من خالل النظام مسمو   ها وتم اختبارها 

 والموافقة على تنفييها.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

األختي بعين االعتبتار املخاطر  ودون  ،العمليتةتوثيق 

 من هيا اإلجراء.

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتتر   هتا و   أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 بيئة العمل الفعلية.

(A.5) : العمل طة ايدددددتمرارية (PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 التعافي من الكوارث  طة 

تبين من خالل التدقيق بأن إجراءات النستتتتتي االحتياطي 

للبريد اإللكتروني تقع مستتتتتتؤولي ها على الشتتتتتترية المزودة، 

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتتدم 

ب قد يتستتتتتتت  ،اختبار النستتتتتتتي االحتياطية من قبل الوزارة

باإلضافة إلى أن عدم اإلشارة لموضوع  ،بضياع البيانات

 النسي االحتياطي في االتفاقية قد يؤثر على الخدمة.

 (A.6) : أمن المعلومات 
 

 

 

 

A.6.11  أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء  حددددددوادثإدارة

 التحسينات

تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق 

واالستتتتتتتتتتتتتتتجتابتة للمشتتتتتتتتتتتتتتاكتل واألحتداث من حيتث عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل 

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

االعتبتار تتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتة الحتادث بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة الطالع 

 العليا على التقدم الحارل فيما يتعلق بالحادث.اإلدارة 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

حتتل ذلت  لوتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، و 

 المشاكل بشكل دائم. 

  ردار تقارير.إعدم حصر ال هديدات والثغرات و 

األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرر 

في حال عدم االستتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية  ،الهجمات

 .السابقة وتوثيق طرق التعامل معها

 (A.7) : التطبيقضوابط 
 

A.7.2 المعالجة 

تبين من خالل التتتتتدقيق بتتتتأن بيتتتتانتتتتات البريتتتتد اإللكتروني 

، األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتكل cloudالمستتتتتتتتتتتتتتخدم مخزنة على ال 

مخاطرة عالية تتمثل في عدم وجود ضتتتتتتمان حول ستتتتتترية 

 البيانات.

 على التقرير الجهةرد 

 لم يتم الرد على التقرير.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  198  

 

تقرير الرقددددددابددددددة على وزارة الخددددددارجيددددددة "التدددددددقيق على 

 البريد اإللكتروني الحكومي"يياية ايت دام 
 

 المعيار المنطقي

الرغم من االلتزام باستتتتتخدام البريد اإللكتروني في وزارة ب

إال أنتتت  تبين بتتتأن بع  الموظفين في الوزارة  ،الختتتارجيتتتة

يقومون بتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام البريتتتتد اإللكتروني الختتتتا   هم في 

وذلتتتتتتت  متتن ختتالل التتعتتيتتنتتتتتتتات  ،التتمتتراستتتتتتتتتتتتتتالت التترستتتتتتتتتتتتتتمتتيتتتتتتتة

 العشوائية التي تم فحصها.
 

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 تغييرلإدارة ا 

تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة 

بالرغم من  ،التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل، األمر 

التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتتة 

والمتتتتتابعتتتتتة والتتتتتتدقيق على هتتتتتي  التغييرات والتتتتتتأيتتتتد من 

مثل )إنشتتتتتتتتتاء طلبات التغيير،  ،ستتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتول 

توثيق طلبات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتجل و والتصتتتتتتتتتتتنيف، 

التغيير، والموافقتتتتة على التغييرات ختتتتا  ، وتقييم أثر 

للتتتتتتأيتتتتتد من أن  ،بمتتتتا في ذلتتتتت  التغيرات الطتتتتتارئتتتتتة، ...الي(

بحيتتتتتتث يتم  ،التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتتتل الوزارة

إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتر   ها والمعتمدة فقط إلى بيئة 

 العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 من أن التحتديثتات التي تتم على البريتتد  عتدم التتتأيتد

اإللكتروني يتم اختبتتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتتات العمتتتتل 

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.

 م ت عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي

إجراؤهتتتتتتا على البريتتتتتتد اإللكتروني مستتتتتتتتتتتتتتمو   هتتتتتتا وتم 

 اختبارها والموافقة على تنفييها.

 ةاألمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتت

 أو تنفييها ضمن بيئة  إدخال عغييرات غير مصر   ها و

 العمل الفعلية.

 
 

 (A.5) :( طة ايدددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

تتبتيتن متن خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود موقع احتيتتتتتتتاطي 

يضتتتتتتتتتتتتتتمن نقتتل مريز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة إليتت  في حتتالتتة  ،)بتتديتتل(

حدوث كوارث، األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل 

في أن عدم وجود موقع بديل يؤثر في ضتتتتتتمان استتتتتتتمرارية 

 ث.كوار العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال حدوث 

 (A.6) : المعلوماتأمن  
 

 

A.6.11  أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء  حددددددوادثإدارة

 التحسينات

تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق 

واالستتتتتتتتتتتتتتتجتابتة للمشتتتتتتتتتتتتتتاكتل واألحتداث من حيتث عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل 

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

االعتبتار تتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتة الحتادث بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة الطالع 

 ادث.تعلق بالحياإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما 

 قصور في البنود التالية:اتضف ذل  من خالل وجود 

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

 ر.عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقاري 

ر ااألمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكر 

الهجمتات في حتال عتدم االستتتتتتتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية 

 السابقة وتوثيق طرق التعامل معها.

 على التقرير الجهةرد 

تم الرد على التقرير بعتتد ان هتاء المتتدة القتانونيتتة، وقتامتتت 

تم ، و بتتتتتتتالترد عتلتى التمتالحتظتتتتتتتات التواردة فتي التقرير األولي

 لتتلتتتمتتعتتززات التتمتتترفتتقتتتتتتتة، واإلبتتقتتتتتتتاء عتتلتتتى 
ً
التتتتتعتتتتتتتديتتتتتتتل وفتتقتتتتتتتا

 المالحظات التي لم تبررها الوزارة.

تقرير الرقابة على وزارة النقل والمواصددد ت "التدقيق 

 على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي"
 
 

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
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A.1.3 عملية إدارة املخاار 

التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتتة تبين من خالل 

إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في 

 ،البريتتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتتات

بحيث تضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية 

 للحفال على تل  املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 ت التالية:اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءا

  اإللتكتتترونيتتقتيتيتم لتلتمتختتتتتتتاطتر لتلتبتريتتتتتتتد  إجتراءعتتتتتتتدم 

 لتحديد مواطن الضعف والثغرات.

  عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن

الضتتتعف للشتتتبكة الداخلية لتقييم نقاط الضتتتعف 

 واختبار إمكانية االختراق.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

ون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر توثيق العمليتتتة ود

 من هيا اإلجراء.

  إعطتتاء الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات لثالثتتتة موظفين بنفس استتتتتتتتتتتتتتم

دون  اإللكترونيإلدارة البريد  ،adminالمستتتتتتتتتتتتتتتخدم 

 حصر التعديالت وتوثيقها واختبارها واعتمادها.

األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام 

يؤدي لعدم حصر  ،بدجراءات دون وجود آلية العتمادها

 التعديالت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات.
 
 

 (A.3) :إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 
 

 

A.3.4 إدارة التغيير 

  تبين من خالل التتتتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتتتة

 ،إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثتت في نطاق 

التعتمتتتتتتتل، األمتر التتتتتتتيي أدى إلتى رتتتتتتتتتتتتتتعتوبتتتتتتتة فتي إجراء 

عمليتتتات المراجعتتتة والمتتتتابعتتتة والتتتتدقيق على هتتتتي  

ل مث ،التغييرات والتأيد من ستتتيرها حستتتب األرتتتول 

لبات توثيق طو )إنشاء طلبات التغيير، والتصنيف، 

ومتبتررات التتغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل ختتتتتتتا  ، وتقييم أثر 

التتتغتيتيتر، والتمتوافتقتتتتتتتة عتلى التغييرات بمتتتتتتتا في ذلتتتتتتت  

للتتأيتتد من أن التغييرات  ،التغيرات الطتارئتتة، ...الي(

تتوافق وإجراءات عمتتتتل الوزارة بحيتتتتث يتم إدختتتتال 

التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتتا والمعتمتتتدة فقط إلى بيئتتتتة 

 العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  من أن التحتديثتات التي تتم على البريتتد عتدم التتتأيتد

اإللكتروني يتم اختبتتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتتات العمتتتتل 

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

  عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.

 التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترات 

 دون الحصول على موافقة عليها. 

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

إجراؤها من خالل النظام مسمو   ها وتم اختبارها 

 والموافقة على تنفييها.

  من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون  نتقتتتالاال

توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر 

 من هيا اإلجراء.

مر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة األ 

إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتتر   هتا و   أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 بيئة العمل الفعلية.

  تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء

 اختبار لبع  األنشطة.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  االحتياطيةعدم اختبار استرجاع النسي. 

 إال ،على الرغم من وجود إجراء بالنستتتتتتتي االحتياطي 

أنتتتت  لم يتم إجراء اختبتتتتار لعمليتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتادة هتتتتي  

ال  فبتتتتتدون هتتتتتيا االختبتتتتتار ،النستتتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري

 عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. 

  عتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتت  بتتتالرجوع للنستتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة

مخاطرة  األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل ،مرن لزم األ إالفعتالتة 

عالية تتمثل في إمكانية إدخال عغييرات غير مرغوب 

  ها ضمن بيئة العمل الفعلية.
 
 

 (A.5) :( طة ايدددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  
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  تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي

يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي  في حالة  ،)بديل(

حدوث كوارث باإلضتتتتتتتتتتتافة لعدم استتتتتتتتتتتتخدام تقنيات 

 HIGH AVAILABILITY (clustering)تضتتتتتتتتتتتتتتتمتتن ال 

 LOADعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى قواعد البيانات وتقنيات ال 

BALANCING،  لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة العمتتتتتتل في

النظتتتام في حتتتال حتتتدوث مشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتل بنستتتتتتتتتتتتتتختتتة البريتتتد 

أو عنتتتتد ازيتتتتاد عتتتتدد  ،san storageأو في  اإللكتروني

بحيتتتتث تؤدي لتعطتتتتل الختتتتدمتتتتة في  ،المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدمين

أوقتات التيروة، األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتل  مختاطرة عتالية 

تتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتثتتتتتتتل فتتتتتتي أن عتتتتتتتدم وجتتتتتتود متتتتتتوقتتتتتتع بتتتتتتتديتتتتتتتل و أو 

CLUSTER،  يؤثر في ضمان استمرارية العمل بنظام

في حال حدوث كوارث، باإلضتتتتتتتافة  اإللكترونيالبريد 

 LOADيتتتتتتتات ال إلتتتتتى أن عتتتتتتتدم استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام تتتتتتقتتتتتنتتتتت

BALANCING،  قتتتتتتد تؤدي لتعطتتتتتتل ختتتتتتدمتتتتتتة البريتتتتتتد

في حال حدوث مشتتتتتتتتتتتاكل بنستتتتتتتتتتتخة البريد  اإللكتروني

 LOADو ال  san storageأو فتتتتتتتتي  اإللتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتترونتتتتتتتتي

BALANCING. 

  تبين من خالل التتتتتدقيق عتتتتدم وجود خطتتتتة للتعتتتتافي

في  Disaster Recovery Plan (DRP)من الكوارث 

 الوزارة.

 قصور في اإلجراءات التالية: اتضف ذل  من خالل وجود

 .عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي 

  يتم أختتتي نستتتتتتتتتتتتتتختتتة احتيتتتاطيتتتة يوميتتتا بعتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة

األمر اليي قد يعرض بيانات  الثانية عشتتتتتتتر مستتتتتتتاًء،

يوم كتتتتتامتتتتل للضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاع في حتتتتتال حتتتتدوث مشتتتتتتتتتتتتتتكلتتتتتة في 

 السيرفر.

  لم يتم عمتتتتلRESTORE  لتتتتلENTIRE MACHINE 

 .اإللكترونيالخارة بالبريد 

  عدم تحديد الRPO/RTO . 

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتتدم 

وجود خطة استتتتتتتمرارية عمل عشتتتتتتمل كافة إجراءات بيئة 

عمتتتتتتتل تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات يزيتتتتتتتد من خطر فقتتتتتتتدان 

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتدم وجود خطتتة  ،البيتتانتتات وععطلهتتا

قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل  ،للتعتتتتتتافي من الكوارث

وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتتالت وععطيل الخدمات بما أنظمة 

فيهتتتتا البريتتتتد اإللكتروني. بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلمكتتتتتانيتتتتة أن تكون 

النستتتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتاطيتتتتتتة غير املختبرة غير موثوقتتتتتتة أو غير 

 .مناسبة

 (A.6) : أمن المعلومات 
 

 

 

 

A.6.9 أمن العمليات 

تتتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتتن متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل التتتتتتتتتتتتتتتتتدقتتتتتتتتيتتتتتتتتق عتتتتتتتتدم تتتتتتتتتفتتتتتتتتعتتتتتتتتيتتتتتتتتل ال   

ATTACHMENT FILTERING، لتتتتتلتتتتتبتتتتتريتتتتتتتد اإللتتتتتكتتتتتتتتتتترونتتتتتي، 

. متخصتتتتتتتتتتتتص MAIL GATEWAYباإلضتتتتتتتتتتتافة لعدم وجود 

ل نظرا لعدم تفعي، يمتا تبين من وجود بع  ال هتديدات

بع  الميزات لحمتتتتتتايتتتتتة البريتتتتتد اإللكتروني، األمر التتتتتتيي 

يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في إمكتتانيتتة ععرض البريتتد 

 اإللكتروني للهجمات ورعوبة التصدي لها.

A.6.11  حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء إدارة

 التحسينات

تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق 

من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل  ،واالستتتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث

األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا، مع األختتتتتي بعين 

باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع  ،االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث

 ادث.تعلق بالحياإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

 ردار تقارير.إم حصر ال هديدات والثغرات و عد 

األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرر 

في حال عدم االستتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية  ،الهجمات

 .السابقة وتوثيق طرق التعامل معها

 على التقرير الجهةرد 

ولي، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة تم إرتتتتدار التقرير األ 

فاق ألخطاء واالت، وتم تصتتحي  بع  اتقريربالرد على ال

، واإلبقتتاء على المالحظتتات الواردة على حتتيف مالحظتتات
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تقوم  نيمالحظتتتتات متفق عليهتتتتا وعلى أبتتتالتقرير النهتتتا ي 

.الجهة با
ً
 ألخي بالتوريات وتنفييها مستقبال

تقرير الرقددابددة على هيمددة مادداةحددة الفسدددددددددددداد "التدددقيق 

 وني الحكومي"على يياية ايت دام البريد اإللكتر
 

(A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.3 عملية إدارة املخاار 

تبين من خالل التتتتتدقيق أنتتتت  بتتتتالرغم من مراعتتتتاة اإلدارة 

العتتتامتتتة لتكنولوجيتتتا المعلومتتتات لإلجراءات الالزمتتتة عنتتتد 

القيتتتام بتغييرات داختتتل بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات إال 

أنتتتت  ال يوجتتتتد إجراءات موثقتتتتة إلدارة املختتتتاطر، التي قتتتتد 

تنتج عن التغييرات الرئيستتية في البريد اإللكتروني ضتتتمن 

تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات، بحيتتتتتتتث تضتتتتتتتتتتتتتتمن توثيق  بتيتئتتتتتتتة

املخاطر ونقاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف الرئيستتتتتتتتتتتتتتية للحفال على تل  

 املخاطر ضمن حدود مقبولة. 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  ،عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمختتتتتتتاطر للبريتتتتتتتد اإللكتروني

 لتحديد مواطن الضعف والثغرات.

  اء اختبار لمواطن عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكات بدجر

الضعف للشبكة الداخلية، لتقييم نقاط الضعف 

 واختبار إمكانية االختراق.

األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في ضتتتعف إدارة 

املختتتتتاطر، من خالل القيتتتتتام بتتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتتة 

التعتتتديالت  العتمتتادهتتا، األمر التتيي يؤدي لعتتدم حصتتتتتتتتتتتتتتر

 يؤثر في أمن المعلومات.التي يقوم  ها موظف معين مما 
 
 

 

 (A.3) :تكنولوجيا المعلومات إدارة عمليات 
 

A.3.1 إدارة التغيير 

تبين من خالل التتتتتدقيق أنتتتت  بتتتتالرغم من مراعتتتتاة اإلدارة 

العامة لتكنولوجيا المعلومات إلجراءات التغيير ضتتتتتتتتتمن 

بيئة تكنولوجيا المعلومات إال أن  اتضتتتتتتتتف وجود قصتتتتتتتتور 

في عملية إدارة التغييرات وعدم توثيقها حستتتتب األرتتتتتول 

بتتتتتتالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتتتتة حتتتتتتدثتتتتتتت في نطتتتتتتاق 

أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتة في إجراء عمليتتتات  العمتتتل، األمر التتتيي

المراجعتتتتتتتة والمتتتتتتتتابعتتتتتتتة والتتتتتتتتدقيق على هتتتتتتتي  التغييرات 

والتأيد من ستتتتتيرها حستتتتتب األرتتتتتول مثل )إنشتتتتتاء طلبات 

التغيير، والتصتتتتتتتتتتتتنيف، توثيق طلبات ومبررات التغيير في 

ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتل ختتتتتتا  ، وتقييم أثر التغيير، والموافقتتتتتتتة على 

تتتتأيتتتد ..الي( للالتغييرات بمتتتا في ذلتتت  التغيرات الطتتتارئتتتة، .

من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتل الهيئتتتة بحيتتتث 

يتم إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   ها والمعتمدة فقط إلى 

 بيئة العمل الفعلية.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  عتتتتدم وجود آليتتتتة لتوثيق واختبتتتتار التحتتتتديثتتتتات التي

 تتم على البريد االلكتروني.

  جود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها عدم و

على األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبريتتتد 

 اإللكتروني.

  التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترات

 دون الحصول على موافقة خطية عليها. 

  عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم

اختبارها إجراؤها من خالل النظام مسمو   ها وتم 

 والموافقة على تنفييها.

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتتر   هتا و   أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 بيئة العمل الفعلية.

بتتالرغم من قيتتام اإلدارة العتتامتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتات 

بالتأيد من نجا  أو فشتتتتتتتتتتتتل عمليات النستتتتتتتتتتتتي االحتياطي 

ر التي يرستتتتتتتتلها نظام النستتتتتتتتي االحتياطي من خالل التقاري

عبر البريد االلكتروني إال أن  ال يوجد ما يث ت اجراء هي  

اختبارات الستتتتترجاع النستتتتي االحتياطية وتوثيقها ضتتتتمن 

 نماذج معتمدة.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

  عتتتدم وجود نمتتتاذج تث تتتت اجراء اختبتتتار استتتتتتتتتتتتتتترجتتتاع

 طية.للنسي االحتيا

  على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال

أن  لم يتم إجراء موثق يوثق اختبار عملية استعادة 

 هي  النسي بشكل دوري. 

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

إدختتتتتتال عغييرات غير مرغوب  هتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتتتتة العمتتتتتتتل 

 الفعلية.
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 (A.5)( طة ايدددتمرارية العمل  :PCB ) و طة التعافي

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4 طة التعافي من الكوارث  

تبين من خالل التدقيق أن  بالرغم من استخدام اإلدارة 

العتتتتتتتامتتتتتتتة لتكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات ألفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التقنيتتتتتتتات 

لضتتتتتتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في 

حتتتتتتال حتتتتتتدوث كوارث إال أنتتتتتت  ال يوجتتتتتتد موقع احتيتتتتتتاطي 

ستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة إليتتت  في حتتتالتتتة يضتتتتتتتتتتتتتتمن نقتتتل مريز الم)بتتتديتتتل( 

، األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل حدوث كوارث

في أن عدم وجود موقع بديل يؤثر في ضتتتتتتمان استتتتتتتمرارية 

 د اإللكتروني في حال حدوث كوارث.العمل بنظام البري

تبين من خالل التتتتتتتدقيق أنتتتتتت  بتتتتتتالرغم من قيتتتتتتام اإلدارة 

بتتاإلجراءات الضتتتتتتتتتتتتتتروريتتة  العتتامتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتات

لضتتتتتتتتتتتتتتمتان تخزين البيتانتات من خالل النستتتتتتتتتتتتتتي االحتياطي 

التتتتدوري واختبتتتتار هتتتتي  النستتتتتتتتتتتتتتي اال أنتتتت  ال يوجتتتتد خطتتتتتة 

 Disaster Recovery Plan (DRP)للتعتتتافي من الكوارث 

ذلتتتتتتت  متن ختالل وجتتود قصتتتتتتتتتتتتتتور فتتي  فالتهتيتتئتتتتتتتة. اتضتتتتتتتتتتتتتتفتي 

 اإلجراءات التالية:

  أختتتي امكتتتانيتتتة الرجوع لثالثتتتة أشتتتتتتتتتتتتتتهر ستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة دون

 .الموافقة من اإلدارة العليا

  عدم تحديد الRPO/RTO . 

األمر اليي يشتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في أن عدم 

وجود خطتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة يزيتتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان 

البيتتتانتتتات وععطلهتتتا، بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى أن عتتتدم وجود 

خطتتتتتتة للتعتتتتتتافي من الكوارث قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتأخر في 

عشتتتتتتتتتتتتتتغيتل أنظمتة هيئتتة مكتافحتتة الفستتتتتتتتتتتتتتاد، وععطيتتل 

 الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. 
 

 (A.6)المعلومات  : أمن 
 

 

 

 

 

A.6.9 أمن العمليات 

تبين من خالل التدقيق عدم فصتتتل الشتتتبكات من خالل 

vlans  أو من خاللzone األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة ،

دخول أشتتخا  غير مصتتر   هم  في إمكانيةعالية تتمثل 

 لشبكات أخرى.
 

A.6.11  إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء

 التحسينات

التتتتتتتدقيق أنتتتتتت  بتتتتتتالرغم من قيتتتتتتام اإلدارة تبين من خالل 

العتامتة لتكنولوجيتا المعلومتات باتباع اإلجراءات الالزمة 

لتوثيق األحداث كاستتتتتتتتتتتتخدام البريد االلكتروني إال أن  ال 

يوجد ستتتتتياستتتتتة لتوثيق واالستتتتتتجابة للمشتتتتتاكل واألحداث 

من حيث عستتتتتتتتتتتتتتجيل األخطاء واألحداث وترتيب أولوياتها، 

ر تتتتتتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة الحتتتتتادث مع األختتتتتي بعين االعتبتتتتتا

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة الطالع اإلدارة العليتتا على التقتتدم الحتتارتتتتتتتتتتتتتتل 

 فيما يتعلق بالحادث.

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

  عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو

التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية 

لجتتتيريتتتة أحتتتداث أخرى،  هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب ا

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

 .عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير 

األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار 

الهجمتات في حتال عتدم االستتتتتتتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية 

 .السابقة وتوثيق طرق التعامل معها
 
 

 الجهة على التقريررد 

رتتتتدار التقرير األولي، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة إتم 

تزويتتتتتتتد التتتتتتتديوان بتمتنتتتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتديتوان بتتتتتتتالتتتقتريتر، وتم 

، واإلبقاء على المالحظات بالمعززات لبع  المالحظات

الواردة بتتتالتقرير النهتتا ي يمالحظتتتات متفق عليهتتتا على أن 

.مستقبتقوم الجهة باألخي بالتوريات وتنفييها 
ً
 ال

تدقرير الرقددددددابددددددة على وزارة الدددددددا ليددددددة "التدددددددقيق على 

 يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي"
 
 

 (A.1)حوكمة تكنولوجيا المعلومات : 
 

A.1.3 عملية إدارة املخاار 

إجراءات موثقتتتتة إلدارة املختتتتاطر التي قتتتتد تنتج  ال يوجتتتتد

عن التغييرات الرئيستتتية في البريد اإللكتروني ضتتتتمن بيئة 

بحيتتث تضتتتتتتتتتتتتتتمن توثيق املختتتاطر  ،تكنولوجيتتا المعلومتتات

ونقاط الضتتتتتتتتتتتتتتعف الرئيستتتتتتتتتتتتتتية للحفال على تل  املخاطر 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  203  

 

ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل  من خالل وجود قصور 

 في اإلجراءات التالية:

 يتتد للبر  بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل دوري إجراء تقييم للمختتاطر لم يتم

 اإللكتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات.

 دائرة الشتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتات بتتتتتدجراء اختبتتتتتار لمواطن  لم تقم

الضتتتعف للشتتتبكة الداخلية لتقييم نقاط الضتتتعف 

 واختبار إمكانية االختراق.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر توثيق العمليتتتة ودون 

 من هيا اإلجراء.

األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام 

بدجراءات دون وجود آلية العتمادها يؤدي لعدم حصتتتتتتتتر 

 التعديالت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات.
 

 

 (A.3) :عمليات تكنولوجيا المعلومات إدارة 
 

 

A.3.4  التغييرإدارة 

في عمليتتتة إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا وجود قصتتتتتتتتتتتتتتور 

بتتتالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتة  ،حستتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتتول 

حتدثتت في نطتاق العمل، األمر اليي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتتعوبة في 

إجراء عمليتتات المراجعتتة والمتتتابعتتة والتتتدقيق على هتتي  

مثل  ،والتأيد من ستتتتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول  ،التغييرات

ات ثيق طلبتتتتو و )إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء طلبتتتات التغيير، والتصتتتتتتتتتتتتتتنيف، 

ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتتجتل ختا  ، وتقييم أثر التغيير، 

والموافقتة على التغييرات بمتا في ذلت  التغيرات الطتارئة، 

للتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمل  ،...الي(

بتحتيتتتتتتتث يتتتم إدختتتتتتتال التتتغتيتيرات المصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتتتتتا  ،التوزارة

 اتضتتتتتتتتتتتتتتف ذلتت  والمعتمتتدة فقط إلى بيئتتة العمتتل الفعليتتة.

 من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية:

 التأيد من أن التحديثات التي تتم على البريد  ال يتم

يتم اختبتتارهتتا لتحقق متطلبتتات العمتتل  ،اإللكتروني

 ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء.

 وثتتتائق بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤهتتتا  ال يوجتتتد

د يتتتعلى األنظمتتتة واألجهزة الهتتتامتتتة ذات العالقتتتة بتتتالبر 

 اإللكتروني.

  التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتتلتى إجتراء بتعت  التتتتغتيتيتترات

 دون الحصول على موافقة عليها. 

 وثتائق تث ت بأن التغييرات التي تم إجراؤها  ال يوجتد

متتن ختتالل التتنتتظتتتتتتتام مستتتتتتتتتتتتتتمتتو   تتهتتتتتتتا وتتتم اختتتتتبتتتتتتتارهتتتتتتتا 

 والموافقة على تنفييها.

  االنتقتتتال من البريتتتد القتتتديم إلى البريتتتد الجتتتديتتتد دون

ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر  توثيق العمليتتتة

 من هيا اإلجراء.

األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة 

إدخال عغييرات غير مصر   ها و  أو تنفييها ضمن بيئة 

 .العمل الفعلية

  تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء

 اختبار لبع  األنشطة.

 اإلجراءات التالية:اتضف ذل  من خالل وجود قصور في 

 اختبتتتتتتار استتتتتتتتتتتتتتترجتتتتتتاع نموذج معتمتتتتتتد يوثق  ال يوجتتتتتد

 .النسي االحتياطية

 إال ،على الرغم من وجود إجراء بالنستتتتتتتي االحتياطي 

أنتتتت  لم يتم إجراء اختبتتتتار لعمليتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتادة هتتتتي  

فبتتتتتدون هتتتتتيا االختبتتتتتار ال  ،النستتتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري

 عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. 

التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في إمكتتتتانيتتتتة األمر 

إدختتتتتتال عغييرات غير مرغوب  هتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتتتتة العمتتتتتتتل 

 الفعلية.
 
 

 (A.5) :( طة ايدددتمرارية العمل PCB و طة التعافي )

 ( PRDمن الكوارث )
 

 

A.5.4  من الكوارث التعافي طة 

 Disaster (DRP)خطتتتتتة للتعتتتتتافي من الكوارث  ال يوجتتتتتد

Recovery Plan األمر اليي يشتتتتتتتتتتتكل مخاطرة ، في الوزارة

عالية تتمثل في عدم وجود خطة استمرارية عمل عشمل 

د يزيتتت ،كتتتافتتتة إجراءات بيئتتتة عمتتتل تكنولوجيتتتا المعلومتتتات

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن  ،من خطر فقتتدان البيتتانتتات وععطلهتتا

قتتتتتتد يؤدي إلى  ،عتتتتتتدم وجود خطتتتتتتة للتعتتتتتتافي من الكوارث

ة وععطيتتتتتتتل تتتتتتتتأختر فتي عشتتتتتتتتتتتتتتغتيتتتتتتتل أنتظمتتتتتتتة وزارة التتتتتتتداخليتتتتتتت

 الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. 

 (A.6) : المعلوماتأمن  
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A.6.11  وإجددددددراء  الددددددمددددددعددددددلددددددومدددددداتإدارة حددددددوادث أمددددددن

 التحسينات

ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتابتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتل  ال يوجتتتتد

من حيث عستتجيل األخطاء واألحداث وترتيب  ،واألحداث

أولويتتتاتهتتتا، مع األختتتي بعين االعتبتتتار تتتتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتة 

بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة الطالع اإلدارة العليتتتا على التقتتتدم  ،الحتتتادث

 تعلق بالحادث.يالحارل فيما 

 اتضف ذل  من خالل وجود قصور في البنود التالية:

 أو  ،توثيق الهجمتتتتات التي ععرض لهتتتتا البريتتتتد لم يتم

ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفرات"التعطتل في 

 هتتتدف تحتتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة  ،أحتتتداث أخرى 

وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتتة املحتملتة، وذلت  لحتتل 

 المشاكل بشكل دائم. 

 ردار تقارير.إحصر ال هديدات والثغرات و  لم يتم 

األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار 

في حال عدم االستتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية  ،ماتالهج

 .السابقة وتوثيق طرق التعامل معها

 على التقرير الجهةرد 

رتتتتدار التقرير األولي، حيث قامت الجهة الخاضتتتتتعة إتم 

تزويتتتتتتتد التتتتتتتديوان بتمتنتتتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتديتوان بتتتتتتتالتتتقتريتر، وتم 

، واإلبقاء على المالحظات بالمعززات لبع  المالحظات

النهتتا ي يمالحظتتتات متفق عليهتتتا على أن  الواردة بتتتالتقرير

.
ً
 تقوم الجهة باألخي بالتوريات وتنفييها مستقبال
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ط
: اإلدارة تايددددددددددددعا

للرقددابددة  العددامددة

عددددددلددددددى الددددددحددددددكددددددم 

 املحلي
 

 

 

 مشروع الميا  في هيئات الحكم املحلي. 

  بلتتتتديتتتتة يفر اللبتتتتد، محتتتتافظتتتتة طولكرم-

 .الميا  مشروع

  بلتتتتتديتتتتتة بيتتتتتت ليتتتتتد، محتتتتتافظتتتتتة طولكرم-

 .الميا  مشروع

  مشتتتتتتتتتتتتتروع-بلتديتة بلعتا، محافظة طولكرم 

 .الميا 

  مشتتتتتتتتتتتتتروع-بلتتديتتة زيتتتا، محتتافظتتة طولكرم 

 .الميا 

  مجلس قروي رامين، محتتتتافظتتتتة طولكرم

 .الميا  مشروع-

  بلتتتديتتتتة عصتتتتتتتتتتتتتير  الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة، محتتتتافظتتتتة

 .الميا  مشروع-نابلس 

  بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتت ، محتتتتافظتتتتة نتتتتابلس-

 .الميا  وعمشر 

  متتجتتلتتس قتتروي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاويتتتتتتتة، متتحتتتتتتتافتتظتتتتتتتة

 .مشروع الميا -نابلس

 مجلس قروي متتتادمتتتا، محتتتافظتتتة نتتتابلس-

 .مشروع الميا 

 مجلس قروي ستتتتتتتتتتتتتالم، محتتافظتتة نتتابلس-

 .مشروع الميا 

  األستتتتتواق المريزية للخضتتتتتار والفواي  في

 .هيئات الحكم املحلي

  المريزي للخضتتتتتار  الستتتتتوق -بلدية نابلس

 .والفواي 

 المريزي للخضتتار  الستوق - بلدية الخليل

 .والفواي 

  التتمتتريتتزي  الستتتتتتتتتتتتتوق -بتتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتيتتتتتتتت لتتحتتم

 .للخضار والفواي 

  المريزي للخضتتتتتتتتار  الستتتتتتتتوق -بلدية أريحا

 .والفواي 

  المريزي للخضتتتتتتتتار  الستتتتتتتتوق -بلدية البيرة

 .والفواي 
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  التتتتمتتتتريتتتتزي  الستتتتتتتتتتتتتتتتوق -بتتتتلتتتتتتتديتتتتتتتة طتتتتولتتتتكتتتترم

 .للخضار والفواي 

  التتتمتتتريتتتزي  الستتتتتتتتتتتتتتوق -بتتتلتتتتتتتديتتتتتتتة قتتتلتتتقتتتيتتتلتتتيتتتتتتتة

 .للخضار والفواي 

  التختلتيتتتتتتتل  متحتتتتتتتافتظتتتتتتتة-بتلتتتتتتتديتتتتتتتة حتلتحتول-

 .المريزي للخضار والفواي  السوق 

  الستتتتتتتتتتتتوق -جنين  محافظة-بلدية قباطية 

 .المريزي للخضار والفواي 

  الستتتتتتتتتتتتتوق -نتتتابلس  محتتتافظتتتة-بلتتتديتتتة بيتتتتا 

 .المريزي للخضار والفواي 

  تقرير بلدية رام الل. 

 تقرير بلدية سلفيت. 

 ا تقرير بلدية طوب. 

  تتتقتتريتتر متتجتتلتتس التتختتتتتتتدمتتتتتتتات التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتترز

 غرب-شتتتتتتتتتتتتتمتتتالللتخطيط والتطوير قرى 

 .محافظة نابلس –نابلس 

   تقرير مجلس الخدمات المشتتتتتتتتترز لميا

الشتتتتترب والصتتتتترف الصتتتتتحي لبلدات غرب 

 .محافظة جنين –جنين 

  تتتقتتريتتر متتجتتلتتس التتختتتتتتتدمتتتتتتتات التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتترز

للتخطيط والتطوير في الوستتتتتتتتتتتتتط الغركي 

 .نابلسمحافظة  –)األغوار الوسطى( 

  محتتتتتافظتتتتتة  –تقرير مجلس قروي جيتتتتتت

 .قلقيلية

  تقرير مجلس قروي دير أبو ضتتتتتتتتتتتعيف– 

 .محافظة جنين

  تتتتقتتتريتتتر التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتق عتتتلتتتى عتتتطتتتتتتتاء أعتتتمتتتتتتتال

الحفريات ملحطة معالجة ميا  الصتتتتتتتتترف 

 .بلدية نابلس-الصحي 

 تقرير شكوى وزارة الحكم املحلي. 

  تتقتريتر شتتتتتتتتتتتتتكتوى متتتتتتتديتريتتتتتتتة الحكم املحلي

 .محافظة طولكرم

 وى بلدية طولكرمتقرير شك. 

  محتتتتافظتتتتة  –تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتديتتتتة بيتتتتتا

 .نابلس

   تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتتتتديتتتتتتتة بيتتتتتتتت فوريتتتتتتت– 

 .محافظة نابلس

  محتتتافظتتتة  –تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتديتتتة يعبتتتد

 .جنين

  تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتديتتتتة ستتتتتتتتتتتتتيلتتتتة الظهر– 

 .محافظة جنين

  ظة محاف –تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتدية بيتونيا

 .رام الل  والبيرة

  ظة محاف –تقرير شكوى بلدية ترمسعيا

 .رام الل  والبيرة

  ة محافظ –تقرير شتتتتتتتتتكوى بلدية قباطية

 .جنين

  محتتافظتتة  –تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتديتتة عزون

 .قلقيلية

  محتتافظتتتة  –تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتديتتة حبلتتة

 .قلقيلية

  محافظة  –تقرير شتتتتتتتتتتتكوى بلدية ستتتتتتتتتتتعير

 .الخليل

  محافظة –تقرير شتتتكوى بلدية الستتتموع 

 .الخليل

  محافظة –تقرير شتتتتتتتكوى بلدية حلحول 

 .الخليل

  محافظة  –تقرير شتتتتتتتتتكوى بلدية الكرمل

 .الخليل

  محتتتتافظتتتتة  –تقرير شتتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتديتتتتة بلعتتتتا

 .طولكرم
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 الحكم املحلي هيماتدارة العامة للرقابة على اإل 

يعتبر قطاع الحكم املحلي من أهم القطاعات التنفييية 

  يقتتتتتتتدم رزمتتتتتتتة يبيرة من على مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتتتتتتدولتتتتتتتة، إذ أنتتتتتتت

احتياجات المواطنين ستتتتتتتتاستتتتتتتتية والتي تمس الخدمات األ 

كتالمتاء والكهربتاء والنفتايات الصتتتتتتتتتتتتتتلبة  ،بشتتتتتتتتتتتتتتكتل مبتاشتتتتتتتتتتتتتتر

والصتتتتتترف الصتتتتتتحي والمشتتتتتتاريع التطويرية والب   التحتية 

وغيرها من الخدمات، مما يسهم في تطوير وبناء املجتمع 

وتحقيق التنمية المستدامة لينعم المواطن الفلسطي ي 

ر ى، أرفتتتتتاهيتتتتتة فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتل وذات جودة عتتتتتاليتتتتتة و أبختتتتتدمتتتتتات 

لتحقيق ذلتتتتت  عستتتتتتتتتتتتتتعى الهيئتتتتتات املحليتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دائم و 

ة يثر واقعيتتتتأمواردهتتتا لتصتتتتتتتتتتتتتتب  لتطوير قتتتدراتهتتتتا وتنميتتتة 

منهتتتتتتا وتنفيتتتتتتي  المرجوةهتتتتتداف يثر قتتتتتتدرة في تحقيق األ أو 

االختصتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتات المنتتاطتتة فيهتتا، على أن تتحلى بتتال زاهتتة 

والشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتافيتتتتتة والمصتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتتة في أداء أعمتتتتتالهتتتتتا وتقتتتتتديم 

بتتمتنتتظتومتتتتتتتة التتقتوانتتيتتن  ن تتتلتتتتزمأمتتتتتتتاتتهتتتتتتتا لتتلتمتتواطتنتتيتن و ختتتتتتتد

نظمتتتة واللوائ  والتعليمتتتات النتتتاظمتتتة لقطتتتاع الحكم واأل 

 املحلي خالل تأدي ها الختصاراتها وسلطاتها.

وللورتتتتتتتتتول إلى بناء مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات مستتتتتتتتتتجيبة لالحتياجات 

 
ً
هتتتتداف التنميتتتتة أفي تحقيق  وقتتتتادرة على الم تتتتتتتتتتتتتتاي قتتتتدمتتتتا

دارة العامة للرقابة على الحكم يأعي دور اإل  ،المستتتتدامة

ي في الرقتتتتتابتتتتتتة والتتتتتتتدقيق على قطتتتتتاع الحكم املحلي املحل

 ألهتتتتتتتداف ديوان الرقتتتتتتتابتتتتتتتة المتتتتتتتاليتتتتتتتة 
ً
 واإلداريتتتتتتتة،تحقيقتتتتتتتا

 مع خطتتت  االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة "إحتتداث فتتارق في 
ً
وانستتتتتتتتتتتتتتجتتامتتا

م انجتتتتتاز العتتتتتديتتتتتد من المهتتتتتتام ت ، حيتتتتتثحيتتتتتاة المواطن"

 م في قطاع الحكم املحلي كاهعي:0202عام خالل 

 داث فارق في حياةلتحقيق استتتتراتيجية الديوان "اح 

المواطن" تم الترييز خالل األعوام الستتتتتتتتتتتتابقة والعام 

م في التتتتتتتتدقيق على المواضتتتتتتتتتتتتتتيع ذات الطتتتتتتتابع 0202

الخدماعي وتمس المواطنين بصتتتتتتتورة مباشتتتتتتترة، حيث 

ريز الديوان تقارير  على إرتتتتتتتتدار تورتتتتتتتتيات عستتتتتتتتاعد 

التهتيتئتتتتتتتات املتحليتتتتتتتة في تحستتتتتتتتتتتتتتين وتطوير الختتتتتتتدمتتتتتتتات 

خالل التتتتدقيق على  المقتتتدمتتتة للمواطنين وذلتتت  من

إدارة النفايات الصتتتتتتتتتتتلبة وذل  لمنع انتشتتتتتتتتتتتار الروائ  

والتخلص الصتتتتتتتتتتتحي من النفايات الصتتتتتتتتتتتلبة، ضتتتتتتتتتتتريبة 

المعارف لبناء مدار  جديدة وإلستتتتتتتتتناد وزارة التربية 

والتعليم في تحستتتتتتتتتتتتتتين وتطوير ورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتانتتتتة المتتتتدار ، 

مشتتاريع الكهرباء والميا  لتطوير وتحستتين الشتتبكات 

مة وعستتتتتتتتتتتتتتديد الديون، مواقف وتوستتتتتتتتتتتتتتيع نطتاق الخد

المريبات لتقليل االزدحام المروري وتنظيم وتطوير 

خدمة المواقف، أستتتواق الخضتتتار والفواي  لحماية 

المستتتتتتتتتتتتتت هلتتت  من المنتجتتتات غير الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتتة وحمتتتايتتتة 

التمتزارع التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتيت تي متن التمنتجتتتتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتتوردة 

وعسهيل عسويقها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها 

يتتة وذلتت  للتتتأيتتد من متتدى قيتتامهتتا تلتت  الهيئتتات املحل

شتتتتتتتتتتتتتتراف تل  المشتتتتتتتتتتتتتتاريع واإل  بتدورهتا ومهتامها في إدارة

ان نظمتتتة لبيتتتحكتتتام القوانين واأل أعليهتتتا بمتتتا يتفق مع 

أوجتتتتتتت  التقصتتتتتتتتتتتتتتور أو االنتحتراف إن وجتتتتتتتدت ووضتتتتتتتتتتتتتتع 

 إلى 
ً
التورتتتتتتتتتتتتتتيتتات الالزمتتة إلعتتادة التصتتتتتتتتتتتتتتويتتب ورتتتتتتتتتتتتتتوال

تحستتتتتتتتتتتتتتين الختتتدمتتتات المقتتتدمتتتة من تلتتت  الهيئتتتات إلى 

 المواطنين.

 لمهمتتتتات الرقتتتتتابيتتتتتة: للتتتتتتأيتتتتتد من أن الموقف المتتتتتالي ا

يتتترادات املتتتحتتتلتتتيتتتتتتتة يتتتعتتتبتتتر بتتتعتتتتتتتدالتتتتتتتة عتتتن اإل لتتتلتتتهتتتيتتتئتتتتتتتات 

والمصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتات ويشتتتتتتتتتتتتتتف أوجتتت  االنحراف إن وجتتتد، 

لعام يتفق مع أحكام القوانين والتأيد من أن األداء ا

نظمتتتتة المعمول  هتتتتا في الحكم املحلي، وتخفي  واأل 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف وععظيم اإليرادات وتحقيق أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

منفعتتتتتتة وبمتتتتتتا يحقق تحقيق األهتتتتتتداف المرجوة من 

الخدمات المقدمة وتحقيق رضتتتتتتتتتا المواطنين، حيث 

 تضمنت نتائج التدقيق 12تم إردار )
ً
 رقابيا

ً
( تقريرا

 لى التورتتتتتتتتتتتتيات الالزمةإ باإلضتتتتتتتتتتتتافةعلى تل  الهيئات 

لتصتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتب ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتدة متختتتتتتيي القرار على بنتتتتتتاء 

 المقدمة.المؤسسات ورفع يفاءتها وجودة الخدمة 

  دارة خالل العام متابعة الشتتتتتتتتتتتكاوى: قامت طواقم اإل

( شتتتتتتتتتتتتتتكوى وبالي وطلتتتتتتتب، وتم 11م بمتتتتتتتتابعتتتتتتتة )0202

رتتتتتتدار تقارير حول إجراء المالئم بشتتتتتتأنها، و اتخاذ اإل 

عمتتتتتتال المتتتتتتتابعتتتتتتة إلى الجهتتتتتتات ذات العالقتتتتتتة أنتتتتتتتائج 

وذل  لمعالجة المشاكل وتحقيق رضا للمواطنين في 

 .لشكاوى االخدمة المقدمة ومعالجة 

  من دور االجهزة العليتتا 
ً
متتتابعتتة التورتتتتتتتتتتتتتتيتتات: انطالقتتا

للرقتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة واملحتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة في متتتتتتابعتتتتة التقتتتتتارير 
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 لمعيتتتار 
ً
( قيمتتتة 10رقم ) نتوستتتتتتتتتتتتتتتتاياإل الرقتتتابيتتتة وفقتتتا

جهزة العليتتتا، وحيتتتت ععتبر مرحلتتتة متتتتابعتتتة ومنتتتافع األ 

هم أعمال الرقابة والتدقيق من أ فرزتهاأ النتائج التي

ابة كونها مرحلة يتم فيها ترجمة ت الرقمراحتل عمليتا

 يلمستتتتتتتتتتتتتتتتت  أفراد املجتمع من أ
ً
هتتتتدافهتتتتا وجعلهتتتتا واقعتتتتا

خالل رفع مستتتتتتتتتتتتتتتوى أداء المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات وتحستتتتتتتتتتتتتتين 

موال وتقتتديم ختتدمتتات أفضتتتتتتتتتتتتتتتل في إدارة األ  الحويمتتة

ة، قامت طواقم التدقيق في وععزيز المستتتتتتتتتاءلة العام

دارة العامة بجوالت ميدانية على عدد من الهيئات اإل 

املحلية للتأيد من مدى التزامها في تنفيي التورتتيات 

( 118الواردة في تقتتتتارير التتتتتدقيق حيتتتتث تم متتتتتابعتتتتة )

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن 11تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة وردت في )
ً
 رقتتتتابيتتتتا

ً
( تقريرا

 منهتتتتتا 
ً
التتتتتديوان، حيتتتتتث تم االلتزام في تنفيتتتتتي بعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 والبا ي قيد التنفيي والمتابعة.

 قيق علىاألثر المتتتالي: من واقع أعمتتتال الرقتتتابتتتة والتتتتد 

الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة التي تم التتتتتتتدقيق عليهتتتتتتا في العتتتتتتتام 

، فقتتتد بلم األثر المتتتالي الضتتتتتتتتتتتتتتتا ع على كتتتل من م0202

 نتيجتتة عتتدم خزينتتة التتدولتتة وخزينتتة الهيئتتات املحليتتة

ئ  نظمتتتة واللواحكتتتام القوانين واأل أااللتزام في بع  

والتتتتتتتعتتتلتتتيتتتتمتتتتتتتات التتتتتتتي تتتتنتتتظتتتتم أعتتتمتتتتتتتالتتتهتتتتتتتا بتتتمتتتتتتتا يتتتتعتتتتتتتادل 

خزينة الهيئات املحلية، ( شتتتتتتتتتتيقل على 1831103111)

 الدولة، والتي( شيقل على خزينة 131123111ومبلم )

 تل  المبالم في تحستتتين جودة كان باإلمكان استتتتثمار

 الخدمات المقدمة إلى المواطنين أو تطويرها.
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 الحكم املحلي هيماتاإلدارة العامة للرقابة على 

يع مواضتتتتتتتتتتتتريزت اإلدارة في أعمالها بالتدقيق على اختيار 

املحليتة تتعلق بالخدمات  مشتتتتتتتتتتتتتتتريتة في عتدد من الهيئتات

المقتدمة إلى المواطنين لغايات ععزيز قدرات الهيئات في 

، حيث تم اختيار تدقيق مشتتتتتتتتتتتتاريع إدارة هي  المشتتتتتتتتتتتتاريع

الميا   وتدقيق األستتتتتتتتتتتواق المريزية للخضتتتتتتتتتتتار والفواي ، 

م، 0202هيئتتتة محليتتتة خالل العتتتام  02حيتتتث تم تتتتدقيق 

 8الخطتتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتة لإلدارة، يمتتا تم تتتتدقيق  وذلتت  وفق

هيئات محلية أخرى وإرتتتتتتتتتتتتدار تقارير رقابية عستتتتتتتتتتتتاعد في 

 أعمتتتالهتتتا والوقوفيز قتتتدرة الهيئتتتات املحليتتتة في إدارة عز ع

على مواطن الضتتتتتتتتتتتتتتعف بمتتتا يستتتتتتتتتتتتتتتاهم في تقتتتديم أفضتتتتتتتتتتتتتتتل 

باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى متابعة الشتتتتتتتتتتتتتتكاوى  ،الختدمتات للمواطنين

م مجموع التقتتتتتارير الواردة على تلتتتتت  الهيئتتتتتات، حيتتتتتث بل

 12م )0202الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتتن اإلدارة فتتتي التتتعتتتتتتتام 
ً
( تتتتقتتتريتتترا

 تضمنت نتائج الرقابة والتدقيق عليها.

 مشروع المياه في هيمات الحكم املحلي

رقدددابدددة مددداليدددة  واإلداريدددةأجر  ديوان الرقدددابدددة المددداليدددة 

يمددددات ه وامتثددددال على إدارة مشدددددددددددروع الميدددداه في عشدددددددددددر 

مشدددددددددددروع الميدداه في حدددود منددااق  بددجدارةتقوم  ،محليددة

ا تصددددددددددداصدددددددددددهددا ويدددددددددددلطدداههددا، ومن   ل التدددقيق على 

الم حظات تم اسددددددددجيل  م0218مشدددددددروع المياه للعام 

 :اآلتية

 الهيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة على الميتتتتتتتا  من عتتتتتتتدة  تحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

بار آتتمثل في )دائرة ميا  الضتتفة الغربية،  ،مصتتادر

تتتتتتتتابتتعتتتتتتتة لتتلتتهتتيتتئتتتتتتتات املتتحتتلتتيتتتتتتتة وملتتجتتتتتتتالتتس التتختتتتتتتدمتتتتتتتات 

بار خارتتتتتتتتتتة(، وتقوم وآ رية مكروتالمشتتتتتتتتتتترية، شتتتتتتتتتت

الهيئتتتتات املحليتتتتة بتوزيع الميتتتتا  على المواطنين من 

غت بل، حيث خالل محطات  تتي للميا  في الشتتبكة

يميتتتة الميتتتا  التي حصتتتتتتتتتتتتتتلتتتت عليهتتتا الهيئتتتات املحليتتتة 

متر  138113111وقتتتتتامتتتتتت بتوزيعهتتتتتا على المواطنين 

 .م0218مكعب خالل العام 

 
  من نقص يميتتتتتتات ععتتتتتتاني معظم الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة

الميتتتا  المتتتتاحتتتة، وبتتتالتتتتالي فتتتدنهتتتا ال تلوي احتيتتتاجتتتات 

المواطنين والمرافق الزراعية واالقتصتتتتتادية، حيث 

أن الميتتتتتتتا  ال تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل دوري ومنتظم إلى 

المنتازل، وإنمتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتل متقطع، قتتد تصتتتتتتتتتتتتتتل إلى مرة 

 خالل األسبوع أو األسبوعين.

  دوريتتتتتة  رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتانتتتتتة بتتتتتدجراءال تقوم الهيئتتتتتات املحليتتتتتة

طتتتتتتالتتتتتتة العمر الزم ي إلضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان  ،لشتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتة الميتتتتتتا 

وتقليل يميات الميا  التي تهدر من خالل  ،للشتتبكة

د عن رتتتتتتتتتتتتيانةهي  الشتتتتتتتتتتتتبكات، ويتم االيتفاء بعمل 

 الحاجة فقط.

   وجود بع  المناطق التي تقع ضتتتتتتتتتتتمن اختصتتتتتتتتتتتتا

الهيئات املحلية غير مشتتمولة بخدمة الميا ، لعدم 

  لى ِقدم بعورتتول شتتبكة الميا  إليها، باإلضتتافة إ

 شبكات الميا  وعدم تحديثها. 

  فحورتتتتتتتتتتتتتتاتبتتدجراء الهيئتتات املحليتتة بع  ال تقوم 

للتأيد من ستتتالمة ورتتتالحية الميا  التي يتم  تتتخها 

 لتعليمات مجلس تنظيم قطاع 
ً
للمشتتتتتتتتتريين، خالفا

 .بالخصو  الميا 

 ةليتتتال يوجتتتد لتتدى الهيئتتتات املحليتتة خطط مستتتتتتتتتتتتتتتقب 

غطي حتتتتاجتتتتة للبحتتتتث عن مصتتتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتتتديلتتتتة للميتتتتا  ع

ائية زمة الموعستتتاهم في التخفيف من األ  ،مشتتتترييها

 في المناطق التابعة لها.

  ال يتوجتتتتتتتد لتتتتتتتدى التهتيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة خطط لتوعيتتتتتتتة

المشتريين لترشيد اس هاليهم من الميا  والحد من 

لى ضياع أموال على الهيئات إوالتي تؤدي  ،السرقات

بلدية كفر 

, اللبد

159,406 بلدية بيت 

, ليد

180,817

, بلدية بلعا

374,334

,  بلدية زيتا

295,181
مجلس 

, قروي رامين

99,807

بلدية 

عصيرة 

, الشمالية

222,806

بلدية بيت 

, ةوريك

147,664

مجلس 

…قروي 

مجلس 

, قروي مادما

51,675

مجلس 

, قروي يالم

325,825

كمية املياه الواردة
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  الى هدر يميات يبيرة من الميإباإلضتتتتافة  ،املحلية

 ليها.إوحرمان المواطنين اليين يحتاجون 

  مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع الهيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة  إيراداتبتلم مجموع(

 6,983,978التتتتتدقيق عليهتتتتا  إجراءالتي تم الميتتتتا (، 

 5,420,318شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل، في حين بلم مجموع النفقتتات 

شتتتتتتتتتيقل خالل العام  1,563,660شتتتتتتتتتيقل، بفرق بلم 

مشتتتتتتتتتتتتتتروع الميتتا  في  إيرادات، حيتتث تبين أن م0218

 ،معظم الهيئتتتتات املحليتتتتة عغطي نفقتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتروع

 ةباستتتتتتتتتتتنناء )بلدية بيت ليد، مجلس قروي الستتتتتتتتتتاوي

 مجلس قروي سالم(.و 

 
  الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتتة خالل  إيراداتحتتتتتتدوث زيتتتتتتادة في

متتتتتتتقتتتتتتتدارهتتتتتتتتا م، 0211عتتتتتتتن التتتتتتتعتتتتتتتام  م0218التتتتتتتعتتتتتتتام 

شتتيقل، في المقابل زادت نفقات الهيئات  1113111

 م0218شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في العتتتام  8113111م املحليتتتة بمبل

 .م0211مقارنة مع العام 

  لميا  في الهيئات املحليةلال يوجد ستتتتتتتتتعر بيع ثابت ،

حيتتتتث تبين وجود اختالف بين الهيئتتتتتات املحليتتتتتة في 

 سعر بيع الميا  للمواطنين.

  لم تقم معظم الهيئتتتات املحليتتتة برفع طلتتتب تحتتتديتتتد

ي التو  ،وزارة الحكم املحلي إلىأو ععتتتتتتديتتتتتتل التعرفتتتتتتة 

  ستتتتتتتتتتلطة الميا إلىبدورها تقوم بتحويل هيا الطلب 

 للمتتادة رقم )
ً
( من 12لتقوم بتتتدقرار التعرفتتة، خالفتتتا

، ومثتتتال ذلتتت  م0211نظتتتام التعرفتتتة المتتتائيتتتة لعتتتام 

)بلدية بلعا، بلدية عصتتتتتتتتتتتتتيرة الشتتتتتتتتتتتتتمالية، بلدية بيت 

فوريتتتتتت ، مجلس قروي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاويتتتتتتة، مجلس قروي 

 مجلس قروي سالم(.و  مادما

  تحصتتتتتتيالت الديون الستتتتتتابقة  إيراداتال يتم فصتتتتتتل

الميتتتتا  الحتتتتاليتتتتة في الستتتتتتتتتتتتتتجالت  أثمتتتتان إيراداتعن 

 المالية املحاس ية في عدد من الهيئات املحلية.

  ال يوجد فصل بين االس هالز الم زلي عن االس هالز

التجتتتتاري لمبيعتتتتات الميتتتتا  في بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتتت ، 

ز هالحيث تقوم البلدية باحتستتتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتتتت 

تحتتتتتتت بنتتتتتتد االستتتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتتتتتتلهتتتتتتا عن 

 االس هالكات األخرى.

  يقوم مجلس قروي متادمتا بتتدعتداد فواتير المبيعتتات

المستتتتجلة في حستتتتاب إيرادات مستتتتاهمة في شتتتتبكات 

دون وجتتود التتمتترفتتقتتتتتتتات التتمتتالئتتمتتتتتتتة متتتثتتتتتتتل:  ،التتمتتيتتتتتتتا 

مصتتتتتتتتتتتتادقة  ،ستتتتتتتتتتتتندات إخراج لوازم من المستتتتتتتتتتتتتودع

فتت تتي  رئتتيتتس املتتجتتلتتس، متترفتتقتتتتتتتات بتتخصتتتتتتتتتتتتتتو  أجتتور 

مل العو الميا  تبين التاري ، الستتتتتتتتاعة، مكان العمل 

 المنجز.

   لم تقم بع  الهيئات بتوقيع اتفاقية لشراء الميا

بينهتتا وبين من يقوم بتزويتتتدهتتتا بتتتالميتتتا ، ومثتتتال ذلتتت  

 ، بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتت الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة)بلتتتتديتتتتة عصتتتتتتتتتتتتتتيرة 

 مجلس قروي الساوية(.و 

 تتتتف و ال يتم توزيع فواتير ميا  شتتتتهرية للمشتتتتتريين ي 

، انةمبلم الصي، سعر الكوب، فيها يمية االس هالز

التتتتمتتتبتتتلتتتتم التتتمتتتطتتتلتتتتوب وغتتتيتتترهتتتتتتتا متتتتن ، تتتتتتتتاريتتت  التتتقتتتراءة

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  عتتتتتتدم العبتتتتتتث  وإرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاداتمعلومتتتتتتات 

بتتالشتتتتتتتتتتتتتتبكتتة وغرامتتة ذلتت ، ومثتتال ذلتت  )بلتتديتتة بلعتتا، 

 بلدية زيتا(.و  بلدية يفر اللبد

  ون دوجود عمليتات رتتتتتتتتتتتتتترف تتم في الهيئات املحلية

 أوخصتتم مصتتدر  أورة ضتتري ية معززات من فاتو  أي

محضتتتتتتر استتتتتتتالم  أوطلب شتتتتتتراء  أو إدخالستتتتتتندات 

 مواد، ومثتتتتال ذلتتتت  )بلتتتديتتتتة بلعتتتتا، بلتتتتديتتتتة يفر اللبتتتتد

 مجلس قروي مادما(.و 

   ال يوجتتتد لتتتدى بع  الهيئتتتات املحليتتتة عتتتداد ختتتا

ية ، ومثال ذل  )بلدالمشترا  ها لقراءة يمية الميا  

 مجلس قروي الساوية(.و بيت فوري  

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000
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  م بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتت  بتتتتالتحقق من  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتة ال تقو

التي يتم احتستتتتتتتتتتا ها من قبل مجلس  ،يميات الميا 

 الخدمات المشترز بدل اس هالز ميا  مشترا .

  بلغت ذمم الميا  المستتتتتتتتتتتحقة للهيئات املحلية على

مبلم  م0218مشتتتتتتتتتتتتتتركي مشتتتتتتتتتتتتتروع الميا  بداية العام 

 م0218شتتتتتتتتتتتتتيقل، وبلغت في نهاية العام  7,883,594

شتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل، بتتتتتتتانتتتختتتفتتتتتتتاض بتتتمتتتبتتتلتتتم  7,825,519متتتبتتتلتتتم 

 (.%2.1) وبنسبة انخفاض ،( شيقل58,075)

 
   تبين من تتتتتدقيق التتتتيمم التتتتدائنتتتتة لمشتتتتتتتتتتتتتتروع الميتتتتا

مجلس و  التزام )بلدية يفر اللبد، بلدية بيت فوري 

قروي رامين(، بتستتتتتتتتتتتتتتديتد كتامل مبالم فواتير الميا ، 

الهيئتتتتات لم تلتزم بتستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتد كتتتتامتتتتل  بتتتتا يفي حين أن 

لتمتيتتتتتتتا  التمستتتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة عليهتتتتتتتا حيتتتتتتتث بلغتتتتتتتت فتواتتيتر ا

مبلم  م0218 21 21متتتأخرات الميتتا  عليهتتا بتتتاري  

 م0218 10 11بتاري  ت بلغ، و شتتتتتتيقل 131203811

شتتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل، بتتتتتتتانتتختفتتتتتتتاض متتقتتتتتتتدار   130113011متبتلتتم 

 .%(1.1)( شيقل وبنسبة 1013110)

  لم يتم التحقق من  تتتتتتتتتحة أررتتتتتتتتتدة اليمم المدينة

وجود لعتتتتتتدم  ،والتتتتتتدائنتتتتتتتة في مجلس قروي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم

بيتتتتتانتتتتتات موثوقتتتتتة في املجلس يتم االعتمتتتتتاد عليهتتتتتا في 

 احتساب أرردة اليمم المدينة والدائنة.

  إدختتتتتاالتال تقوم بع  الهيئتتتتتات املحليتتتتتة بتتتتتدقيق 

التتتتتتتديتتون عتتلتتى بتترنتتتتتتتامتتج التتتتتتتدفتتع التتمستتتتتتتتتتتتتتبتتق التتختتتتتتتا  

موظف أو لجنتتتتتة، للتتتتتتأيتتتتتد من  بتتتتتالكهربتتتتتاء من قبتتتتتل

 تتتتتتتتتتتتتتحتتة إدختتال البيتتانتتات، ومثتتال ذلتت  )بلتتديتتة يفر 

 مجلس قروي رامين(.و  اللبد

  ال تقوم بع  الهيئتات املحلية بتفصتتتتتتتتتتتتتتيل عستتتتتتتتتتتتتتديد

التتتتتتتديتون عتلى برامج التتتتتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق، حيتتتتتتتث يتم 

عستتتتجيل جميع الديون على المواطنين في بند واحد 

 ،رسوم اشتراكات، ترخيص، ميا ، من ديون يهرباء

 من الرستتتتتتتتتتتتوم، ومثال ذل  )بلدية يفر اللبد اوغيره

 مجلس قروي رامين(.و 

 الميتتا  الحتتاليتتة والتتيمم  أثمتتانوجتتد فصتتتتتتتتتتتتتتل بين ال ي

المستحقة على المشتريين على البرنامج املحاسوي، 

 انأثمتتت أنهتتتاحيتتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيلهتتتا على البرنتتتامج على 

ي مجلس قرو و  ميا ، ومثال ذل  )بلدية بيت فوري 

 (.الساوية

   ارتفتتاع نستتتتتتتتتتتتتتبتتة الفتتاقتتد في مشتتتتتتتتتتتتتتروع الميتتا  في بع

ي نستتتتتتتتتتتتتتبتة فاقد ف ، حيتث بلغتت أعلىالهيئتات املحليتة

في بلتتتتديتتتتة بيتتتتت  ، وأدنتتتتاهتتتتا%11مجلس قروي رامين 

 .%10 إلىفوري  حيث ورلت 

 
  بلم مجموع يميتتتتات الميتتتتا  المشتتتتتتتتتتتتتتترا  خالل العتتتتام

 متتتحتتتتتتتل التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتقمتتتن التتتهتتتيتتتئتتتتتتتات املتتتحتتتلتتتيتتتتتتتة  م0218

متر مكعب في حين بلغت يميات الميا   131113111

متر مكعتتب، وبتتالتتتالي  1113111للمواطنين  المبتتاعتتة

 1113121مية الفاقد في شتتتتتتتتتتبكة الميا  بلغت ن يدف

 .%12.1متر مكعب وبنسبة فاقد بلغت 

  لم تقم كافة الهيئات املحلية محل التدقيق بترييب

عتتدادات مستتتتتتتتتتتتتتبقتتة التتدفع، ومثتتال ذلتت  )بلتتديتتة يفر 

اللبد، بلدية بلعا، بلدية بيت فوري  ومجلس قروي 
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الستتتتتتتتتتتتتتاويتة(، في حين أن )بلتديتة زيتتا، بلدية عصتتتتتتتتتتتتتتيرة 

قتتروي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتم( تتجتمتع بتيتتن  سلتيتتتتتتتة ومتجتلتالشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتا

العتتتتتتدادات مستتتتتتتتتتتتتتبقتتتتتتة التتتتتتدفع والعتتتتتتدادات العتتتتتتاديتتتتتتة 

 )الفوترة(.

  ال يوجتتتد "ستتتتتتتتتتتتتتيرفر" ختتتا  بقواعتتتد بيتتتانتتتات أنظمتتتة

التتتتتتتدفتع التمستتتتتتتتتتتتتتبتق، حتيتتتتتتتث أن أجتهزة الحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب 

المستتتتتتتتتتتتتتتختتدمتتتة في عمليتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتحن تحوي أنظمتتتة 

الشحن وقواعد البيانات الخارة باألنظمة، ومثال 

 ذل  بلدية زيتا.

  بتتتالنستتتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتاطيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة ال يتم االحتفتتتال

البلتتتتديتتتتة، يمتتتتا أن ختتتتارج  بتتتتأنظمتتتتة التتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق

النستتتتي االحتياطية الخارتتتتة بنظام الدفع المستتتتبق 

الخا  بعدادات الميا  غير كافية، بحيث ال عغطي 

تتافيتتتة )يومين فقط(، ومثتتتال ذلتتت   فترات ستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة كت

 بلدية زيتا.

  ت التتتديون ال يقوم النظتتتام بتتتدظهتتتار مبتتتالم تحصتتتتتتتتتتتتتتيال

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتة في تقتتتتتتارير المبيعتتتتتتات اليوميتتتتتتة في بنتتتتتتتد 

منفصل، وإنما يتم إدراجها مع أثمان الميا ، ومثال 

 ذل  بلدية بيت ليد.

 تقارير الديوان حول مشروع المياه في الهيمات املحلية

ي ، والتعلى عشددددر هيمات محلية رقابة امتثال إجراءتم 

 شدددددددددددملدددت  مس هيمدددات محليددددة في محددداةظدددة اولكرم

 وكانت على ،و مس هيمدات محليدة في محداةظدة ندابلس

 النحو اآلاي:

 مشدددددددددددروع-اولكرم بلددددديددددة كفر اللبددددد، محدددداةظددددة  .10

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

م، وقد 0218بلدية كفر اللبد عن العام حدود منطقة 

 الم حظات الجوهرية اآلتية:  إلى لص الديوان 

 لتلبيتتتتتتتة الميتتتتتتتا  الحتتتتتتاليتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عتتتتتتدم يفتتتتتتتايتتتتتتة 

 البنيتتة يفتتاءة وعتتدم ،التنمويتتة البلتتدة احتيتتاجتتات

 .لشبكة الميا  التحتية

  غت حيث بل ،ارتفاع نستتتبة الفاقد في مشتتتروع الميا

 لستتتتتتتتتتتجالت البلدية خالل العام  12%
ً
، م0218وفقا

 إجراءات إلىوععتبر هتي  النستتتتتتتتتتتتتتبة مرتفعة وبحاجة 

 مالئمة للحد من نسبة الفاقد.

 يوجتتتد عتتتدادات ميتتتا  رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتة لكتتتل منطقتتتة من  ال

 مناطق البلدة لتحديد نسب الفاقد فيها.

  لم يتم تنظيم يفتتتتتاالت عتتتتتدليتتتتتة أل تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتاب العهتتتتتد

تتالءم مع حجم األموال المقبوضتتتتتتتتتتتتتتة لكتتل  ،المتاليتة

 مين الصندوق والجاكي.أمن 

  ال يوجتد تتتأمين على النقتتد الموجود في البلتديتتة لتتدى

 إردار بوليصة تأمين علىشركات التأمين، وال يتم 

المبتالم المنقولتة من رتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق البلتديتة إلى البنوز 

 وبالعكس.

  تم تنفيي الصتتتترف لبع  المشتتتتتريات دون إحضتتتتار

 المورد شهادة خصم مصدر.

  ال يتم استتتتتتتتتالم بع  المشتتتتتتتتتريات ضتتتتتتتتمن محاضتتتتتتتتر

  ،استتتتتتتتتالم
ً
للتأيد من مطابق ها للموارتتتتتتتتفات، خالفا

لشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتام ( من قتتانون ا18ألحكتتام المتتتادة رقم )

 .م0211لسنة 

  تتم عمليات الشتتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتتراء ودون

 ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )
ً
( من 11أمر شتتتتتتتتتتتتتتراء، خالفتتتتتتتا

 النظام المالي للهيئات املحلية.

  و تقديم خدمات أعمال أيتم الصرف مقابل تنفيي

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل دون وجود شتتتتتتتتتتتتتتهتتتادة  122بمبتتالم تزيتتتد عن 

 براءة ذمة.

  من قبتل البلتتديتتة لترشتتتتتتتتتتتتتتيتتد ال يوجتد إجراءات كتافيتتة

 اس هالز الميا  وتوعية المواطنين لتحقيق ذل .

  ديون الميتتتا  على برنتتتامج  إدختتتاالتلم يتم مراجعتتتة

الدفع المستتتتتتتتتتتبق الخا  بالكهرباء من قبل موظف 

 أو لجنة، للتأيد من  حة إدخال البيانات.

  ال يتم تفصتتتتتتتتتتتتيل عستتتتتتتتتتتتديد الديون على برنامج الدفع

جميع التتديون على المستتتتتتتتتتتتتتبق، حيتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل 

المواطنين من ديون يهرباء وميا  وترخيص ورسوم 

 من الرسوم في بند واحد.ا اشتراكات وغيره

 على المشتتتتتتتتريين 
ً
 ،ال يتم توزيع فواتير الميا  شتتتتتتتهريا

لم مب، ستتتتتتتتعر الكوب ،يو تتتتتتتتف فيها يمية االستتتتتتتت هالز

المبلم المطلوب وغيرهتتا ، تتتاري  القراءة، الصتتتتتتتتتتتتتتيتتانتتة
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بخصتتتتتتتتتتتتتو  عدم العبث  وإرشتتتتتتتتتتتتتاداتمن معلومات 

 بالشبكة وغرامة ذل .

  يتم تزويتتتد المنتتتازل بختتتدمتتتة الميتتتا  دون الحصتتتتتتتتتتتتتتول

من جميع أقستتتتتتتتتتتتتتام البلتتديتتة،  ةعلى براءة ذمتتة موقعتت

حيث يتم االيتفاء بالتأيد من حصتتتتتتتتتول المشتتتتتتتتتترز 

 لتتتعليمتتتتتتتات وزارة الحكم 
ً
عتلتى رختص بتنتتتتتتتاء، ختالفتتتتتتتا

 املحلي بالخصو .

 الميا   كاتال تقوم البلدية باالحتفال بسجل اشترا

بحيتتث يكون لكتتل مشتتتتتتتتتتتتتتترز ملف يحوي  ،للموطنين

، على المعتتتتامالت المتعلقتتتتة بتتتت  من طلتتتتب اشتتتتتتتتتتتتتتتراز

التنازل عن االشتتتتتتتتتتتتتتراز، التقارير الفنية ، براءة ذمة

وععطل العداد  بخصتتتتتتتتو  التعديات على الشتتتتتتتتتبكة

 وكافة الوثائق المتعلقة باالشتراز.

  المواد والمشتتتتتتتتتتتتتريات الموجودة في المستتتتتتتتتتتتتودع غير

 رتبة بطريقة يسهل الورول إليها.م

  ال يوجتد تتأمين على محتويات المستتتتتتتتتتتتتتتودع لحماي ها

من التلف والسرقة والضياع لدى شركات التأمين، 

 يما ال يوجد أجهزة إنيار في حال حدوث طارئ.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 اهالمي مشروع-اولكرم بلدية بيت ليد، محاةظة  .17

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

م، وقددد 0218بلدديدة بيددت ليدد عن العدام حددود منطقدة 

 الم حظات الجوهرية اآلتية:  إلى لص الديوان 

  ال يوجد لدى البلدية أي خطط لتوعية المشتريين

 ،والحد من السرقاتلترشيد اس هاليهم من الميا  

افة باإلض، ضياع أموال على البلدية إلىوالتي تؤدي 

هدر يميات يثيرة من الميا  وحرمان المواطنين  إلى

 ليها.إاليين يحتاجون 

   يتعتتمتتتتتتتد معظم الستتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتان في التخلص من الميتتتتتتتا

االمتصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتيتتتة، وهتتتيا  من خالل الحفرالعتتتادمتتتة 

هتتتتا ويؤدي إلى تلوث ،بتتتدور  يؤثر على الميتتتا  الجوفيتتتة

وتلوث البيئة املحيطة، مما ستتتتتتيكون ل  انعكاستتتتتتات 

 سلبية  حية على المواطنين.

  تتم عمليات الشتتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتتراء ودون

 أمر شراء.

  لم يتم فت  حستتتتتتاب بنكي خا  يتم بموجب  إيداع

ع مشتتتتتترو  يرادات والصتتتتتترف بموجب  لنفقاتاإل كافة 

 الميا .

 ئرة المالية بين كل من ال يوجد فصتتتتتتتتتتتتل في مهام الدا

الصتتتتتتتتندوق واملحاستتتتتتتتب حيث يمتلكوا  وأمينالجاكي 

لى الترحيل عو  التسجيل، القب  اتصالحينفس ال

 .السجالت املحاس ية

  تحصتتتتتتيالت الديون الستتتتتتابقة  إيراداتال يتم فصتتتتتتل

في الستتتتتتتتتتتتتتجالت  ،الميتتتا  الحتتتاليتتتة أثمتتتان إيراداتعن 

 المالية املحاس ية للبلدية.

 في مشتتتتتتتروع الميا  خالل العام  ارتفاع نستتتتتتتبة الفاقد

  %01حيث بلغت نسبة الفاقد  م،0218

  ال يوجتتتد عتتتدادات ميتتتا  رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتة لكتتتل منطقتتتة من

لتحديد يمية االس هالز واحتساب  ،مناطق البلدة

 الفاقد من الميا .

  إلدارة مخزن البلدية مستندي ال يوجد نظام دورة، 

وخارتتتة مشتتتتريات لوازم شتتتبكة الميا  من ستتتتندات 

ولم  ،وإخراج للوازم والمواد حستتب األرتتول  إدخال

 مينأيتم تكليف موظف من موظفي البلتديتة بمهتام 

 المستودع.

  ال يتوجتتتتتتتد تترابتط بتيتن التنظتتتتتتتام المتتتتتتتالي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

مما  ،ونظام الدفع المستتبق ،المستتتخدم في البلدية

جي  و في التو أخلتل في ترحيتل البيتانات  إلىقتد يؤدي 

 املحاسوي.

  النظام مبالم تحصتتتتتتتيالت الديون الستتتتتتتابقة  يظهرال

 وإنما ،في تقارير المبيعات اليومية في بند منفصتتتتتتتتتل

 الميا . أثمانمع  إدراجهايتم 

  ال يوجتتتتتد مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد فيروستتتتتتتتتتتتتتتتتتات مرخص على جهتتتتتاز

مما قد يؤدي  ،الحاستتتتتتتوب الخا  بعملية الشتتتتتتتحن

 .النظام بفيروسات خبيثة إرابة احتمالية إلى

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي
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 المياه مشروع-اولكرم بلدية بلعا، محاةظة  .18

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، وقددد  لص م0218بلددديدددة بلعدددا للعدددام حدددود منطقددة 

 الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:

  برنتتامج الشتتتتتتتتتتتتتتامتتل لم يتم تحتتديتتد الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتات على

املحاستتتتتتتتتوي لمرايز الشتتتتتتتتتحن الخارجية، حيث توجد 

رتتالحيات اإلدخال والتعديل واالستتتعالم على كافة 

 الحسابات للمستخدمين في مرايز الشحن.

  ال يتم إغالق الصتتتتتتندوق الرئيبتتتتتتاي بموجب محضتتتتتتر

إغالق رستمي بحضور المسؤول المالي أو من ينوب 

مراجعتتتتة يوميتتتتة  إجراءعتتتتدم  إلىعنتتتت ، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة 

 للمتتتادة رقم )
ً
( من 11لستتتتتتتتتتتتتتجتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق، خالفتتتا

 النظام المالي للهيئات املحلية.

 يتتبتتيتترة فتتي قتتراءة استتتتتتتتتتتتتت تتهتتالز التتمتتيتتتتتتتا   أختتطتتتتتتتاءد و وجتت

أو  ،لوجود خلتتتتتتتل في دقتتتتتتتة العتتتتتتتدادات ،لتلتمتواطتنتيتن

و أ ،أو خطأ في قراءة العداد ،وجود هواء في الشبكة

 بس ب عدم استخدام العداد. 

  1رسوم ريانة شبكة الميا  ) داتإيراال يتم فصل 

 أثمان إيراداتعن  ،شتتتتتتتتتتيقل شتتتتتتتتتتتهريا لكل مشتتتتتتتتتتتترز(

 الميا  في السجالت المالية املحاس ية للبلدية.

  ال يتم استتتتتتتتتالم بع  المشتتتتتتتتتريات ضتتتتتتتتمن محاضتتتتتتتتر

 
ً
استتتتتتتتتتتتتالم للتأيد من مطابق ها للموارتتتتتتتتتتتتفات، خالفا

( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتام 18ألحكتتام المتتتادة رقم )

 .م0211لسنة 

 تنفيي الصتتتترف لبع  المشتتتتتريات دون إحضتتتتار  تم

المورد شتهادة خصتم مصدر، ولم يتم خصم نسبة 

( من الفواتير وتوريتتتتتتدهتتتتتتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة 12%)

 للمتتادة رقم )
ً
( من القرار بقتتانون 11التتدختتل، خالفتتا

بشتتتتتتتتتتتتتتأن ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل  ،م0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 8رقم )

 وععليمات .

  ال يتم إعداد ستتتتتتتتتتتتتندات إدخال لبع  المشتتتتتتتتتتتتتتتريات

التي تتم من قبتتتتل البلتتتتديتتتتة وإرفتتتتاقهتتتتا مع ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات 

 للمادة رقم )
ً
( من النظام المالي 11الصتتتتتتترف، خالفا

 للهيئات املحلية.

  تتم بع  عمليات الشتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتراء

 للبنتتتتد )أ( من المتتتادة رقم 
ً
ودون أمر شتتتتتتتتتتتتتتراء، خالفتتتتا

 ( من النظام المالي للهيئات املحلية.11)

  بمبتالم تزيد عن متال أعيتم الصتتتتتتتتتتتتتترف مقتابتل تنفيتي

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل دون وجود شتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتادة براءة ذمتتتتتتة من  122

 للمتتادة رقم )
ً
( من النظتتام المتتالي 11البلتتديتتة، خالفتتا

 للهيئات املحلية.

  ال يوجتد إجراءات كتافيتتة من قبتل البلتتديتتة لترشتتتتتتتتتتتتتتيتتد

 اس هالز الميا  وتوعية المواطنين لتحقيق ذل .

  ال يوجتتتد عتتتدادات ميتتتا  رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتة لكتتتل منطقتتتة من

لتحتتتديتتتد المنتتتاطق التي يوجتتتد فيهتتتا  ،البلتتتدةمنتتتاطق 

 نسبة عالية من فاقد الميا .

  وجود اختالف في يميتتتتة الميتتتتا  الختتتتارجتتتتة من البئر

حستتتتتتتتتتتتتتتتتب عتتتتداد الميتتتتا  المتواجتتتتد على خط الميتتتتا  

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدة متتن التتبتتئتتر، متتقتتتتتتتارنتتتتتتتة بتتقتتراءة التتعتتتتتتتداد 

 المتواجد على خط الميا  الخارجة للحاووز.

 لغت ب، والتي ميا ارتفاع نستتتتتتتتتبة الفاقد في شتتتتتتتتتبكة ال

 .%11 نسبة

 وذلتتت  بستتتتتتتتتتتتتت تتتب قيتتتام  ،بيئتتتة عمتتتل النظتتتام غير آمنتتتة

 ،عدعن ب "السيرفر" إلىالخارجيين بالدخول  الجبا 

مر األ  ،جل استتتتتخدام نظام الشتتتتامل املحاستتتتويأمن 

و الحتتتتتتتيف ألتى احتتمتتتتتتتاليتتتتتتتة التالعتتتتتتتب إالتتتتتتتيي يتؤدي 

 ."السيرفر"لبيانات 

   النظام وقواعد  "ستتتتتتتتتتتيرفر"نظام التشتتتتتتتتتتغيل الخا

 إلىممتتتتا قتتتتد يعرض النظتتتتام  ،البيتتتتانتتتتات غير أرتتتتتتتتتتتتتتلي

لى عتتتتتدم إبتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة  ،الختتتتتارجيتتتتتة األخطتتتتتاربع  

 الحصول على التحديثات الالزمة.

  نظام الشتتتتتتتتتتامل  إلىكلمة المرور الخارتتتتتتتتتة بالدخول

وال يتم عغييرهتتتتا كتتتتل فترة  ،املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي غير معقتتتتدة

 زمنية.

  ق عندالحستتتتتتابات والصتتتتتتنادي أستتتتتتماءلم يتم ععديل 

نقتتتتتاط الجبتتتتتايتتتتتتة  إلىانتقتتتتتالهتتتتتا من موظفي البلتتتتتديتتتتتة 

 الخارجية.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي
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 المياه مشروع-اولكرم بلدية زيتا، محاةظة  .17

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، وقدددد  لص م0218بلدددديدددة زيتدددا للعدددام حددددود منطقدددة 

 الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:

  لم يتم تطبيق التستتتتتتتعيرة المعتمدة في قرار املجلس

البلدي على نظام الدفع المستتتتتتتتتبق الخا  بشتتتتتتتتتحن 

تتتتتان من المفترض تطبيقهتتتتتتا بتتتتتتتاري   ،الميتتتتتتا  والتي كت

التتتتستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتيتتترة  وأستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتر تتتتطتتتبتتتيتتتق، م0211 21 21

 القديمة.

   ب االستتتت هالز في احتستتتتاال يتم تطبيق نظام شتتتترائ

التفتواتتيتر اليتتتتتتتدويتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتتتحي  )العتتتتتتتدادات 

حيث يتم احتساب الفواتير بناًء على  ،الميكانيكية(

 على شريحة اس هالز.أ

  ع يتم بموجب  إيدا ،لم يتم فت  حساب بنكي خا

يرادات والصتتتتتتترف بموجب  لنفقات مشتتتتتتتروع اإل كافة 

 لتعليمتتتتات وزارة الحكم املحلي  هتتتتي
ً
 االميتتتتا ، خالفتتتتا

 الخصو .

  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل من  03112مبلم بقيتتتتتتام الجتتتتتتتاكي بجبتتتتتتايتتتتتتتة

  دية.البلرندوق  إلىالمكلفين ولم يقم بتوريدها 

   م بستتتتتتت ب تقدي ،الجباية أموالتأخير عستتتتتتتليم بع

 .األمام إلىتاري  بع  الشحنات 

  الميا  التي أثمانال يتم إعداد إرستتتتتتتتتاليات بديرادات 

بدفتر  ءحيث يتم االيتفا ،يتم جباي ها من المكلفين

 للمواد رقم )
ً
( من 11و 10ستتتتتتتتتتتتندات القب ، خالفا

 النظام المالي للهيئات املحلية.

  لم يتم تحميل بيانات الستتتتتتتتجالت اليدوية الخارتتتتتتتتة

المشتتتتتتتتتتتتتتتريين وقراءات  أرقتتتتتتتاممن  ،بتمتكتلفي الميتتتتتتتا 

المالية الخارتتتتتتتتتتتتتتة  واألررتتتتتتتتتتتتتتدةالعدادات والدفعات 

على النظام المالي املحوستتتتتتتتتتتب المستتتتتتتتتتتتتخدم في  ، هم

 البلدية.

  توريتتتد مواد  أو أعمتتتاليتم الصتتتتتتتتتتتتتترف مقتتتابتتتل تنفيتتتي

دون وجود شتتتتتتتتتتتتتتهتادة  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتل 122بمبتالم تزيتد عن 

 براءة ذمة من البلدية.

  لم يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب يميتتتتة االستتتتتتتتتتتتتت هالز خالل العتتتتام

، من قبتتتتتل البلتتتتتديتتتتتة بتتتتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة للعتتتتتدادات م0218

 العادية.

 لكهربتاء للمواطنين ونقتل بيتاناتهم عنتد عغيير عتداد ا

ومبلم الديون المستحقة عليهم من برنامج )دجان( 

(، فتدن  ال يتم مستتتتتتتتتتتتتتف مبلم الدين 0إلى برنتامج )هولي

في االشتتتتتتتتتتتتتراز القديم وال يتم تجميد ، مما ال يظهر 

 قيمة الدين بصورت  الفعلية.

  التتديون على برنتتامج التتتدفع  إدختتتاالتلم يتم تتتدقيق

بتتتتتالكهربتتتتتاء من قبتتتتتل موظف أو المستتتتتتتتتتتتتتبق الختتتتتا  

 لجنة، للتأيد من  حة إدخال البيانات.

  ال يتم تفصتتتتتتتتتتتتيل عستتتتتتتتتتتتديد الديون على برنامج الدفع

المستتتتتتتتتتتتتتبق، حيتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل جميع التتديون على 

وم رس ،ترخيص، ميا ، المواطنين من ديون يهرباء

 من الرسوم في بند واحد. اوغيره ،اشتراكات

 عات   الرئيباي ومبيلم يتم توفير بيانات عداد الميا

 م من قبل البلدية.0218الميا  للعام 

  يتم تزويتتتد المنتتتازل بختتتدمتتتة الميتتتا  دون الحصتتتتتتتتتتتتتتول

من جميع أقستتتتتتتتتتتتتتام البلتتديتتة،  ةعلى براءة ذمتتة موقعتت

حيث يتم االيتفاء بالتأيد من حصتتتتتتتتتول المشتتتتتتتتتترز 

 على رخصة بناء.

   ال تقوم البلدية باالحتفال بسجل اشتراكات الميا

بحيث يكون لكل مشتتتترز ستتتجل يحوي  ،طنيناللمو 

 على المعامالت المتعلقة ب .

  إلدارة متتختتزن  مستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتديتتتتتتت ال يتوجتتتتتتتد نتتظتتتتتتتام ودورة

محتتاضتتتتتتتتتتتتتتر ، إخراج، من ستتتتتتتتتتتتتتنتتدات إدختتال ،البلتتديتتة

تضتتتتتتتتتتتبط حرية  أرتتتتتتتتتتتول استتتتتتتتتتتتالم ولجان وستتتتتتتتتتتجالت 

الموجودات بتتتتاملخزن وأررتتتتتتتتتتتتتتتتتدتهتتتتا، ولم يتم تكليف 

 المستودع. أمينموظف من موظفي البلدية بمهام 

 أنظمتتتةختتتا  بقواعتتتد بيتتتانتتتات  "ستتتتتتتتتتتتتتيرفر"يوجتتتد  ال 

الحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب  أجتهزة أنحتيتتتتتتتث  ،التتتتتتتدفتع التمستتتتتتتتتتتتتتبتق

 أنظمتتتةالمستتتتتتتتتتتتتتتختتدمتتتة في عمليتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتحن تحوي 

 الشحن وقواعد البيانات الخارة باألنظمة.

  ضتتتتتتتتتتتتتتوابط  أيقتتتاعتتتدة البيتتتانتتتات مفتوحتتتة وال يوجتتتد

 ،ليها )استتتتتتم مستتتتتتتخدم وكلمة مرور(إرقابة للدخول 
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 "Admin" حيث بدمكان أي شتتتتتتتتتتخص الدخول يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .والتعديل عليها

 يث ح ،ال يوجد ضوابط رقابية على تاري  الشحنات

مصتتتتتتتتتتتدر تاري  الشتتتتتتتتتتتحنات هو جهاز الحاستتتتتتتتتتتوب  أن

بستتتتتتتت ب  ،الخا  بشتتتتتتتتحن عدادات الدفع المستتتتتتتتبق

حيث يمكن ععديل  ،مستتتتتتتتقل "ستتتتتتتيرفر"عدم وجود 

 تاري  الجهاز.

 طيتة الخارتتتتتتتتتتتتتتة ال يتم االحتفتال بتالنستتتتتتتتتتتتتتختة االحتيتا

 أنبتتتتأنظمتتتتة التتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق ختتتتارج البلتتتتديتتتتة، يمتتتتا 

النستتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتة االحتيتتتتتتتاطيتتتتتتتة المتعلقتتتتتتتة بنظتتتتتتتام التتتتتتتدفع 

يث بح ،المسبق الخا  بعدادات الميا  غير كافية

 ال عغطي فترات سابقة )يومين فقط(.

  ال يتوجتتتتتتتد تترابتط بتيتن التنظتتتتتتتام المتتتتتتتالي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

 الدفع المسبق. وأنظمةالمستخدم في البلدية 

 لتشتتتتتتغيل الخارتتتتتتة بأنظمة الدفع المستتتتتتبق ا أنظمة

نظام التشتتتغيل الخا  بنظام  أنغير أرتتتلية، يما 

وال يوجتتتد  ،التتتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق لشتتتتتتتتتتتتتتحن الميتتتا  قتتتديم

 ريانة ل . أوتحديث 

  أجهزةال يوجتتتتتد مضتتتتتتتتتتتتتتتتتاد فيروستتتتتتتتتتتتتتتتتات مرخص على 

الحاستتتتتتتتوب الخارتتتتتتتتة بأنظمة الدفع المستتتتتتتتبق، مما 

بتتالفيروستتتتتتتتتتتتتتات  اإلرتتتتتتتتتتتتتتابتتةلخطر  األجهزةقتتد يعرض 

 الخبيثة.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 مشدددددددددروع-اولكرم مجلس قروي رامين، محاةظة  .02

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

م، 0218مجلس قروي رامين عن العددام حدددود منطقددة 

 الم حظات الجوهرية اآلتية:  إلىوقد  لص الديوان 

 احتياجات لتلبية غير كافية الميا  الحالية مصادر 

 التحتيتتتتتة البنيتتتتتة يفتتتتتاءة وعتتتتتدم ،ةيتتتتتالتنمو  القريتتتتتة

 .لشبكة الميا 

  ارتفاع نستتتتتتتبة الفاقد في مشتتتتتتتروع الميا  خالل العام

نتيجتتة  ،%11حيتتث بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتة الفتتاقتتد  م،0218

دم ع إلىوجود مشاكل فنية في العدادات التي تؤدي 

بنتتاًء على تقتتارير  ،دقتتة احتستتتتتتتتتتتتتتاب استتتتتتتتتتتتتت هالز الميتتا 

 املجلس.

  ال يوجتد تتأمين على النقتد الموجود في املجلس لدى

شركات التأمين، وال يتم إردار بوليصة تأمين على 

المبتالم المنقولة من رتتتتتتتتتتتتتتندوق املجلس إلى البنوز 

 وبالعكس.

  تتم عمليات الشتتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتتراء ودون

 ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم ) أمر شتتتتتتتتتتتتتتراء،
ً
( من 11خالفتتتتتتتا

 النظام المالي للهيئات املحلية.

  تقديم خدمات  أو أعماليتم الصرف مقابل تنفيي

دون وجود شتتتتتتتتتتتتتتهتادة ، شتتتتتتتتتتتتتتيقتل 122بمبتالم تزيتد عن 

 براءة ذمة من املجلس.

  الديون على برنامج الدفع  إدختاالتلم يتم مراجعتة

 المستتتتتبق الخا  بالميا  من قبل موظف أو لجنة،

 ىإلللتأيد من  حة إدخال البيانات، مما قد يؤدي 

التتيمم المتتدينتتة على  أررتتتتتتتتتتتتتتتدةعتتدم دقتتة  أو أخطتتاء

 المشتريين.

  تتافيتتتة من قبتتتل املجلس القروي ال يوجتتتد إجراءات كت

 لترشيد اس هالز الميا .

  يتم تزويتتتد المنتتتازل بختتتدمتتتة الميتتتا  دون الحصتتتتتتتتتتتتتتول

على براءة ذمتتتتة موقعتتتت  من املجلس، ودون التتتتتأيتتتتد 

ل رتتتتتتتتاحب االشتتتتتتتتتراز على رخصتتتتتتتتة بناء، من حصتتتتتتتو 

 لتعليمات وزارة الحكم املحلي بالخصو .
ً
 خالفا

  تتتتتتات التتمتتيتتتتتتتا   يتتتتتم االحتتتتتفتتتتتتتالال بستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل اشتتتتتتتتتتتتتتتتتراكت

بحيث يكون لكل مشتتتترز ستتتجل يحوي  ،طنيناللمو 

 ،من طلتتب اشتتتتتتتتتتتتتتتراز ،على المعتتامالت المتعلقتتة بتت 

التنازل عن االشتتتتتتتتتتتتتتراز، التقارير الفنية ، براءة ذمة

على الشتتتتتتتتتبكة، ععطل العداد  بخصتتتتتتتتتو  التعديات

 وكافة الوثائق المتعلقة باالشتراز.

  إلدارة متتختتزن  مستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتديتتتتتتتةال يتوجتتتتتتتد نتتظتتتتتتتام ودورة

وخارتتة مشتتتريات لوازم شتتبكة الميا  من  ،املجلس

وإختراج للوازم والمواد  إدختتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات  إعتتتتتتتداد

 إلىيتم توزيعها من المورد  وإنماحستتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتول، 

 الميدان مباشرة.
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  تتتتف يو  ،رتتتول الثابتة في املجلسال يوجد ستتتجل لأل 

فيتتتتتت  تتتتتتتاري  امتالز األرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل والتكلفتتتتتتة التتتتتتتاريخيتتتتتتة 

وال يتم  ،والعمر االفتراضتتتتتتتتتتتتتتاي ونستتتتتتتتتتتتتتبتتتة االستتتتتتتتتتتتتت هالز

 التحقق من سالمة استخدامها.

  ال يتوجتتتتتتتد تترابتط بتيتن التنظتتتتتتتام المتتتتتتتالي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

المستتتتتخدم في املجلس ونظام الدفع المستتتتبق، مما 

يل ترح أوي خلتل في التوجيت  املحتاستتتتتتتتتتتتتتو إلىقتد يؤدي 

 البيانات.

  خصتتتتتتتتتتتتتتم بدل نفايات عن بع  المشتتتتتتتتتتتتتتتريين )م زلي

يتتتتتتتتب  أودون قرار مجلس قروي  ،دون نفتتتتتتتايتتتتتتتات(

حيتتث بلم عتتدد االشتتتتتتتتتتتتتتتراكتتات التي لم يتم  ،رستتتتتتتتتتتتتتميتتة

اشتتتتتتتتراز من أرتتتتتتتل  11تحميل رستتتتتتتوم نفايات عليها 

 اشتراز. 112

  وجود عدد يبير من االشتراكات التي لم تقم بعملية

نتيجة وجود مشاكل  ،رات طويلةشحن ميا  مني فت

 .فنية في العدادات

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 روعمش-نابلس بلدية عصيره الشمالية، محاةظة  .01

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، م0218للعام بلدية عصدددديره الشددددمالية حدود منطقة 

 وقد  لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:

 وزارة  إلىتحديد أو ععديل التعرفة  لم يتم طلب نقل

والتي بتتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتل هتتتتتتتيا  ،الحكم املحلي

 سلطة الميا  لتقوم بدقرار التعرفة. إلىالطلب 

 ت في التي بلغو في نستتتتتتتتتتبة فاقد شتتتتتتتتتتبكة الميا   ارتفاع

خستتتتتتتتتتتتتتتتارة مبلم إلى (، ممتتتا أدى %08) م0218العتتتام 

وععمتتتتل  م،0218( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل خالل العتتتتام 1013101)

البلدية على تقليل نستتتتتتتتتتتتتتبة الفاقد من خالل ترييب 

 عدادات دفع مسبق والقيام بأعمال الصيانة.

  ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي عن االستتتتتتتتتتتتتت هالز

التجاري والزرا ي لمبيعات الميا  في البلدية، حيث 

باحتستتتتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتتتت هالز تحت  تقوم البلدية

بنتد االستتتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتتتتتتلهتا وتمييزهتا عن 

 .األخرينفئات المس هلكين 

 فحورتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مخبريتتتتتة بصتتتتتتتتتتتتتتورة دوريتتتتتة  ال يتم إجراء

للتأيد من ستتتتتالمة ورتتتتتالحية الميا  التي  ،ومنتظمة

 يتم  خها للمس هلكين.

  ال يوجتتتد لتتتدى البلتتتديتتتة أيتتتة خطط أو برامج لتوعيتتتة

لترشيد اس هاليهم من الميا  والحد من  المشتريين

فقدان يميات يبيرة من  إلىوالتي تؤدي  ،الستتتتترقات

 .الميا 

  ال يوجد آلية في البلدية لمتابعة وتحصتتتتتتتتتتتتيل الديون

وختارتتتتتتتتتتتتتتة غير املجدولة  ،المترايمتة على المواطنين

 حيث بلغت قيم ها في ،على برنتامج الدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق

 شيقل. (1013888مبلم ) م0211نهاية العام 

  لم يتم اإلفصتتتتتتتا  عن مصتتتتتتتروف استتتتتتت هالز مضتتتتتتتخة

من خالل التستتتتتتتوية المعدة مع  ،الميا  من الكهرباء

وإظتتهتتتتتتتارهتتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتن  ،شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة يتتهتتربتتتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتال

المصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتات الفعليتتتتة لمشتتتتتتتتتتتتتتروع الميتتتتا  في العتتتتام 

 .م0218

  ال يوجتتتتتتد اتفتتتتتتاقيتتتتتتة جتتتتتتدولتتتتتتة للتتتتتتديون المترتبتتتتتتة على

الخارتتتتتتتتتتتتة بمشتتتتتتتتتتتتروع  ،البلدية لصتتتتتتتتتتتتالف بلدية نابلس

ة بلديحيث بلغت الديون المستتتتتتتتتتتتتحقة على  ،ميا ال

مبلم  م0218 10 11بتتتتتاري   عصتتتتتتتتتتتتتتيرة الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة

 شيقل. 131013112

  نقص الميتتتا  المبتتتاعتتتة وعتتتدم انتظتتتامهتتتا وورتتتتتتتتتتتتتتولهتتتا

حيث يتم تقستتتتتتتتتتتتتتيم  ،المشتتتتتتتتتتتتتتتريين إلىبشتتتتتتتتتتتتتتكتل يومي 

كل  ليها مرةإعدة مناطق ويتم  ي الميا   إلىالبلدة 

 في فصل الصيف.أ
ً
 سبوع وتحديدا

 التقريراملحلية على  ةالهيم رد

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 مشدددددددددددروع-ندددابلس بلدددديدددة بيدددت ةوريدددك، محددداةظدددة  .00

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، وقددد م0218للعددام  بلددديددة بيددت ةوريددكحدددود منطقددة 

  لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:
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  تكلفة شراء كوب الميا  المباعة في رهاريج البلدية

هي ضتتتتتتتتتتتتتتعف تكلفتتتتة الميتتتتا  المبتتتتاعتتتتة من  ،للمواطن

خالل شتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتتة الميتتتتتتتا ، حيتتتتتتتث يبتتتتتتتاع كوب الميتتتتتتتا  

ة بينما تبلم تكلف ،شتتيقل للكوب 12للمواطن بمبلم 

وبلم  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل للكوب 11.1الكوب على البلتتتتتتتديتتتتتتتة 

التتتعتتتجتتتز التتتتتتتيي تتتتحتتتقتتتق فتتتي بتتتيتتتع رتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتاريتتتج التتتمتتتيتتتتتتتا  

 شيقل. 1113122مبلم  م0218ين في العام للمواطن

 لستجالت البلدية ومن خ 
ً
الل احتستاب يميات وفقا

 أن تبين ،ويميات الميا  المباعة ةالميتا  المشتتتتتتتتتتتتتتترا

خالل العتتتام  %10نستتتتتتتتتتتتتتبتتتة الفتتتاقتتتد في الميتتتا  بلغتتتت 

 .م0218

  ال يوجتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتاب بنكي ختتتا  بتتتديرادات مشتتتتتتتتتتتتتتروع

ع مشتتتتتتتتتتتتترو  إيرادات إيداعحيث يتم  ،الميا  في البن 

 الميا  في الحساب الجاري للبلدية.

  الميتا  المبتاعة من خالل رتتتتتتتتتتتتتتهاريج  أثمتانشتتتتتتتتتتتتتتكلتت

ثمتتان الميتتا  المبتتاعتتة في العتتام أمن  %10.1البلتتديتتة 

زمتتتتتتتة ميتتتتتتتا  في أوهتتتتتتتيا مؤشتتتتتتتتتتتتتتر على وجود  م،0218

شتتتتتتتتتتتتتبكة الميا   خلل في وييل  مؤشتتتتتتتتتتتتتر على ،البلدة

 من مساحة البلدة. %11التي ال عغطي أيثر من 

 ثمتتان الميتتا  أالمتتتأتيتتة من  اإليراداتم فصتتتتتتتتتتتتتتل ال يت

 الميا  أثمانحيث ال يتم فصتتتتتتتتتتتتل  ،حستتتتتتتتتتتتب طبيع ها

ويتم عستتتتتتتتتتتجيلها على  ،ملحصتتتتتتتتتتتلةعن اليمم االحالية 

 يا .م أثماننها أعلى  "الديوان"البرنامج املحاسوي 

 هتتا في العتتامؤ ال عغطي شتتتتتتتتتتتتتتبكتتة الميتتا  التي تم إنشتتتتتتتتتتتتتتا 

متتا ي ،معظم منتاطق البلتدة ،م في بيتت فوريتت 0221

أن هناز الكثير من المناطق البعيدة التي ال تحظى 

 بخدمات الشبكة.

  ال يتتتتتم إجتتراء جتترد دوري لتتتلصتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاديتتق التتفتترعتتتيتتتتتتتة

 الخارة بتحصيالت الميا  في البلدية.

  من المتقدم للحصتتتتتتتول على اشتتتتتتتتراز  يتم الطلبال

 من البلدية.رادرة ميا  براءة ذمة 

 اجدال يتم قراءة عدادات الميا  الخارتتتتتتتتة بالمستتتتتتتت، 

دل بتت األوقتتافوال يتم تنظيم مطتتالبتتات متتاليتتة لوزارة 

 اس هالز ميا .

  ال يتم إجراء جرد دوري وستتتتتتتتتتتتنوي لألرتتتتتتتتتتتتول والعهد

من قبل لجان جرد مستتتتتتتتقلة وموثقة  ،الشتتتتتتتخصتتتتتتتية

 بمحاضر رسمية.

  أمين المستتتتتتتتتتودعات ومستتتتتتتتتؤولي المستتتتتتتتتتودعات غير

مكفولين بكفاالت عدلية تتناسب مع حجم العهدة 

 لتتلتتمتتتتتتتادة رقتتم )مالتتمتتوجتتودة لتتتتتتتد تتهتت
ً
( متتن 11، ختتالفتتتتتتتا

 النظام المالي للهيئات املحلية.

  للتتتتتتأيتتتتتد من  ،أيتتتتتة فحورتتتتتتتتتتتتتتتتتتات دوريتتتتتة إجراءيتم ال

يث ح ،ستتتتتتتتتالمة الميا  التي يتم  تتتتتتتتتخها للمشتتتتتتتتتتريين

تقوم بعمل الفحورتتتات المتعلقة بنستتتب الكلور في 

 الميا  فقط.

  الصتتتتتتتتتتتتتتيتانتة التدوريتة والوقائية لشتتتتتتتتتتتتتتبكة  إجراءال يتم

 الميا .

 ال م 0218الميتا  المتوفرة للبلتديتة في العام  يميتات

حيتتتتتتث يوجتتتتتتد نقص في  ،عغطي احتيتتتتتتاجتتتتتتات البلتتتتتتدة

حيث تحتاج  ،%12يمية الميا  المطلوبة بنستتتتتتتتتتتتتتبة 

كوب من الميتتتتا  في اليوم  13222البلتتتدة متتتتا معتتتتدلتتت  

 لتقديرات البلدية.
ً
 وفقا

  ال يتم  تتتتتتتتتتتتتتي الميتتتا  وتزويتتتد المواطنين  هتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

وحتتتتدات تزود  إلىالبلتتتتدة  يتم تقستتتتتتتتتتتتتتيم وإنمتتتتا يومي،

 .األسبوعفي  ة واحدةبالميا  مر 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 مشددددروع-نابلسمجلس قروي السدددداوية، محاةظة  .03

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، م0218للعام  السددددددددددداويدةمجلس قروي حددود منطقدة 

 وقد  لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:

  لىإطلتتتب تحتتتديتتتد أو ععتتتديتتتل التعرفتتتة  يتم تقتتتديملم 

والتي بتتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتتل  ،وزارة الحكم املحلي

 سلطة الميا  إلقرار التعرفة. إلىهيا الطلب 

  ارتفاع نستبة فاقد شبكة الميا  التي بلغت في العام

خستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة متتتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتم أدى إلتتتتتتتى (، متتتتتتتمتتتتتتتا %11) م0218

 .( شيقل1223011)
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  الم والمب تتالءم ،محاسبللال يوجد يفاالت عدلية

 .بعد جباي هاواالحتفال  ها التي يتم جباي ها 

  ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي عن االستتتتتتتتتتتتتت هالز

التجاري والزرا ي لمبيعات الميا  في املجلس، حيث 

  هالز تحتيقوم املجلس باحتستتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتت

دون فصتتتتتتتتتتتلها وتمييزها عن  ،بند االستتتتتتتتتتت هالز الم زلي

 .اهخرينفئات المس هلكين 

  للتتتتأيتتتد من ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة  ،إجراء أي فحورتتتتتتتتتتتتتتتاتيتم ال

 ورالحية الميا  التي يتم  خها للمشتريين.

  ال يوجد لدى املجلس أية خطط لتوعية المشتريين

 ،لترشيد اس هاليهم من الميا  والحد من السرقات

 .فقدان يميات يبيرة من الميا  إلىؤدي والتي ت

  لم ععمتل املجتالس المتعتاقبتة على رتتتتتتتتتتتتتتيتانة وتطوير

 ن الشتتتتتتتتتتتتبكة تمأمع العلم  ،شتتتتتتتتتتتتبكة الميا  في القرية

ر اوجود أضتتتتتتتر  إلىدى أمما  ،م1111ترييسها في العام 

 في الشبكة وزيادة يمية الميا  الضا عة.

  الصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتات الممنوحتتة للمحتتاستتتتتتتتتتتتتتب والجتتاكي على

 ،البرنامج الشامل غير مقيدة من الحيف والتعديل

وال يوجتد ضتتتتتتتتتتتتتتوابط على تلت  العمليتات، ومن  هتتي  

 القيام بتعديالت إمكانيةالصتتتتتتتتالحيات قد يؤدي إلى 

 عديدة على النظام.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 مشدددددددددددروع-ندددابلسمجلس قروي مدددادمدددا، محددداةظدددة  .01

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، وقد م0218مجلس قروي مادما للعام حدود منطقة 

  لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:

 الدقة والتخطيط الستتتتتتتتتليم في إعداد  لم يتم مراعاة

واالعتمتتتتتاد على النتتتتتتائج  ،الموازنتتتتتة وتقتتتتتدير بنودهتتتتتا

الفعلية لستتتتتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتتابقة واالحتياجات المتوقعة 

.
ً
 مستقبال

 إعتتتداد عستتتتتتتتتتتتتتويتتتات بنكيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتهريتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتب  لم يتم

 لدليل رؤستتتتتتتتتتتتتاء وأعضتتتتتتتتتتتتتاء الهيئات 
ً
األرتتتتتتتتتتتتتول، خالفا

 مما يقلل من الضبط الداخلي في املجلس. ،املحلية

  م0218 21 21عسجيل حساب الصندوق في  
ً
دائنا

تتتان بقيمتتتتتة أل، في حين شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتت 123011بقيمتتتتة  نتتتتت  كت

رتتتتتتتتتتتتتتفر في التقرير المتتتتتالي في نفس التتتتتتاري ، ممتتتتتا ال 

 حول  تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة المعتتتتتتالجتتتتتتات 
ً
 معقوال

ً
يعطي تتتتتتتأييتتتتتدا

املحتاستتتتتتتتتتتتتت يتة للعمليتات المالية المرتبطة بحستتتتتتتتتتتتتتاب 

 الصندوق على النظام املحاسوي في املجلس.

  في املجلس ليس لد هم يفالة عدلية حستتتتتتب  الجبا

طار على النقدية، ويقلل األرول، مما يزيد من األخ

 ألحكام 
ً
من نظام الرقابة الداخلي في املجلس، خالفا

 ( من النظام المالي للهيئات املحلية.11المادة رقم )

  ال يتوفر يشتتتتوف بنكية لبع  الحستتتتتابات البنكية

مثتتتل: جتتتتاري بنتتتت  القتتتتاهرة  م،0218 10 11لتتتتاري  

عمان شيقل، جاري اإلسالمي العركي يورو، حساب 

لميا  في البن  اإلستتتتتتتتتالمي العركي، وبالتالي مشتتتتتتتتتروع ا

ب بستتتتت  ،فدن الديوان يتحفظ على هي  الحستتتتتابات

 عدم التمكن من تدقيقها.

  يتم عمتتل فواتير المبيعتتات المستتتتتتتتتتتتتتجلتتة في حستتتتتتتتتتتتتتاب

دون وجود  ،إيرادات مستتتتتتتتتتتتتتاهمتة في شتتتتتتتتتتتتتتبكتات الميتا 

لوازم من  إخراجمثل: سندات  ،المرفقات المالئمة

ئيس املجلس، من ر عليهتتتتتتتا  المستتتتتتتتتتتتتتتودع مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق

مرفقات بخصتتتتو  أجور ف ي الميا  تبين التاري ، و 

العمتتتتل المنجز، يمتتتتا في و  الستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتة، مكتتتتان العمتتتتل

بتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت   (I0004854) فتتتتتتتتاتتتتتتتتتورة متتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتتعتتتتتتتتات رقتتتتتتتتم

 .م0218 21 01

  ترحيتتتل: يمتتتا هي في نظتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتتامتتتل  يتم تث يتتتتلم(

في  م0218املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي( العمليتتتتات المتتتتاليتتتة لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 

 ألحكام المادة رقم )
ً
( من النظام 10البرنامج، خالفا

والتتتتي تتتنتتص عتتلتتى  ،التمتتتتتتتالتتي لتتهتتيتئتتتتتتتات التتحتتكتتم املتحتتلتتي

ضتتتتتتتتتتتتتترورة وضتتتتتتتتتتتتتتع اإلجراءات المقيتتتدة للتعتتتديتتتل على 

 البيانات المالية.

  الكفاءة االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية المنصتتتتتتتتتتتتتتو   يتم تحقيقلم

( من قرار مجلس الوزراء 1عليهتتتتتتتا في المتتتتتتتادة رقم )
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ة الميا ، والتي نصتتت على بخصتتو  ععرف م،0211

ارتفتتتتتاع األستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتار مع ارتفتتتتتتاع يميتتتتتتات االستتتتتتتتتتتتتت هالز 

 لعدادات االشتراز الم زلي.

  تحديد ععرفة الميا  بناًء على نوع المشترز، يتم لم

والتي تبين اختالف التعرفة بين كل من المشتتتتتتتريين 

التتتمتتتؤقتتتتتتتيتتتن ، التتتزراعتتتيتتتيتتتن يتتتن،التتتتتتتجتتتتتتتاريتتت، التتتمتتت تتتزلتتتيتتتيتتتن

 لتلتمتتتتتتتادة رق
ً
( من قرار 1م )والصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاعتيتيتن، ختالفتتتتتتتا

 بخصو  ععرفة الميا . م0211مجلس الوزراء 

  لىإطلتتتب تحتتتديتتتد أو ععتتتديتتتل التعرفتتتة  يتم تقتتتديملم 

والتي بتتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتتل  ،وزارة الحكم املحلي

 سلطة الميا  لتقوم بدقرار التعرفة. إلىهيا الطلب 

  استتتتخدام أستتتا  االستتتتحقاق املحاستتتتوي أو يتم لم

 للمتتتتادة رقم )تقتتتتدير تكتتتتاليف الميتتتتا ، 
ً
( من 1خالفتتتتا

بتتخصتتتتتتتتتتتتتتو  عتتعتترفتتتتتتتة  م0211قتترار متتجتتلتتس التتوزراء 

 الميا .

  م0218بلغت نستتتبة الفاقد في شتتتبكة الميا  للعام ،

 لستتتتجالت املجلس 
ً
، وععتبر هي  النستتتتبة % 11وفقا

 مرتفعة مقارنة مع نسب الفاقد الطبيعي.

 ( متتن التتنتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتتي 81متتختتتتتتتالتتفتتتتتتتة التتمتتتتتتتادة رقتتم )

التي تخص  ،اداتبخصتتتتتتتتتتتتتتو  عتتدم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل اإلير 

اشتتتتتتتراز( في  01رستتتتتتوم االشتتتتتتتراز على المشتتتتتتتريين )

ستتتتتتتتتتتتتجالت مشتتتتتتتتتتتتتتتركي الميا ، وييل  عدم عستتتتتتتتتتتتتتجيل 

رستتتتتتتتوم الصتتتتتتتتيانة المترايمة على اشتتتتتتتتتراكات المباني 

اشتتتتتتتتتتتتتتتتتراز(، وعتتتتتتتدم اتتتختتتتتتتاذ  11غتتيتتر التتمستتتتتتتتتتتتتتكتتونتتتتتتتة )

 اإلجراءات المالئمة لتحصيلها.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي التقريرتم الرد على لم ي

 مشدددددددددددروع-نددابلسمجلس قروي يدددددددددددالم، محداةظددة  .01

 المياه

)مشدددددددروع المياه(، في  رقابة امتثال على الديوانأجر  

، وقد م0218مجلس قروي يددالم للعام حدود منطقة 

  لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية:

  لىإطلتتتب تحتتتديتتتد أو ععتتتديتتتل التعرفتتتة  يتم تقتتتديملم 

والتي بتتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتتل  ،وزارة الحكم املحلي

 سلطة الميا  لتقوم بدقرار التعرفة. إلىهيا الطلب 

  يقوم املجلس بتحصتتتتيل أثمان استتتت هالز الميا  عن

طريق مريز شتتتتتتتتتتتتتتحن داختتتتتتل مب   املجلس، وال يتم 

تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل التتيمم الستتتتتتتتتتتتتتابقتتة من خالل الشتتتتتتتتتتتتتتحنتتات 

 تالحتتتتاليتتتتة، وال يتم توزيع فواتير شتتتتتتتتتتتتتتهريتتتتة للعتتتتدادا

 العادية.

  ال يوجتتتتد يفتتتتاالت عتتتتدليتتتتة لتتتتدى املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب وجتتتتاكي

 ،مع طبيعتتتتتتة المهتتتتتتام الموكلتتتتتتة إليهم تتالءماملجلس 

 والمبالم التي يتم جباي ها واالحتفال  ها من قبلهم.

  إجماليمن  ،اشتراز فعال 118يوجد لدى املجلس 

تتتتتات الكلي والبتتتتتتتالم عتتتتتتتددهتتتتتتا   1021عتتتتتتدد االشتتتتتتتتتتتتتتتراكت

اشتتتتتتتتتراز، حيث ال يقوم أ تتتتتتتتحاب االشتتتتتتتتتراكات غير 

اشتتتتتتتتتتتتتتتراز بتأية حركات  111الفتاعلتة والبتالم عتددهتا 

على برنتتتتامج الشتتتتتتتتتتتتتتحن المستتتتتتتتتتتتتتبق من تتتتتاري  ترييسهتتتتا 

 وحت  تاري  التدقيق. م0218 11 18بتاري  

  ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي عن االستتتتتتتتتتتتتت هالز

والصتتتتتتتتتتتتتتنتتتا ي لمبيعتتتتات الميتتتا  في املجلس، التجتتتاري 

حيث يقوم املجلس باحتستتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتت هالز 

تحت بند االستتتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتلها وتمييزها 

 .اهخرينعن فئات المس هلكين 

  ال يقوم املجلس القروي بتتتتتتدجراء أيتتتتتتة فحورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

للتأيد من ستتتالمة ورتتتالحية الميا  التي يتم  تتتخها 

 للمشتريين.

 شيقل في نهاية  113111مشروع الميا   بلم العجز في

، في حين بلم العجز في مشتتتتتروع الميا  م0211العام 

 .م0218شيقل في نهاية العام  113211

  ال يتم االلتزام من قبتتتل املجلس برستتتتتتتتتتتتتتوم اشتتتتتتتتتتتتتتتراز

حيث يتم تحصتتتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتتتوم ، عداد الميا  الجديد

 1222شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل و 122بتقتيتم متختتتلتفتتتتتتتة تتتتراو  بتيتن 

عر اشتتتتتتتتتتتتتتتراز الميتتتتتا  في ستتتتتتتتتتتتتت أنشتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل، مع العلم 

 إقرارشتتيقل في جلستتة  122املجلس قد حدد بمبلم 

والتتتتتتتي عتتتقتتتتتتتدت بتتتتتتتتتتتاريتتت   م،0218التتتمتتتوازنتتتتتتتة لتتتلتتتعتتتتتتتام 

 .م0211 12 01

  ال يوجتتتتتتد قراءات لعتتتتتتدادات الميتتتتتتا  في املجلس من

وحت  تتاري  ترييتتب ستتتتتتتتتتتتتتاعتات التتدفع  م،0211العتام 

 .م0218المسبق في شهر عشرين ثاني من العام 
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 جتتتلتتتس التتتقتتتروي عتتتلتتتى التتتوفتتتتتتتاء لتتتمتتتلتتتقتتتتتتتدرة  ال يتتتوجتتتتتتتد

بتتتتتتتالتتتزامتتتتتتتاتتتتتتتت  تتجتتتتتتتا  دائرة ميتتتتتتتا  الضتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتة الغربيتتتتتتتة 

والمتمثلة في دفع قيمة الفاتورة الشهرية، حيث بلم 

مجموع المبتالم المستتتتتتتتتتتتتتتحقة على املجلس لصتتتتتتتتتتتتتتالف 

 8113121مبلم  م0218دائرة الميتتتتتتا  خالل العتتتتتتام 

 شيقل.   

  بلغت الديون المترايمة لدائرة ميا  الضفة الغربية

شتتتتتتتتتتيقل حت   131113111مجلس قروي ستتتتتتتتتتالم  على

 .م0218 10 11تاري  

  بلغتتتت ديون الميتتتا  المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة للمجلس القروي

على المشتتتتتتتتتتتتتتتريين )العتتتتداد العتتتتادي وبرنتتتتامج التتتتدفع 

متتتتتبتتتتتلتتتتتم  م0210التتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتق( حتتتتتتتتتتت  نتتتتتهتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتتعتتتتتتتام 

 ( شيقل.131813111)

   ال يوجتتتد لتتتدى املجلس القروي أيتتتة خطط للبحتتتث

 ،عن مصتتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتتتديلتتتتة للميتتتتا  عغطي حتتتتاجتتتتة القريتتتتة

 ة.المائية في القري األزمةوعساهم في التخفيف من 

  ال يوجد لدى املجلس أية خطط لتوعية المشتريين

 ،لترشيد اس هاليهم من الميا  والحد من السرقات

 .يا فقدان يميات يبيرة من الم إلىوالتي تؤدي 

  جدولة اليمم المستتتتتتتتتتحقة على المشتتتتتتتتتتريين يتم لم

 ،ومتتابع هتتا من خالل برامج التتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق للميتتا 

عة في متاب األرتتتتتيلوييل  ال يتم استتتتتتخدام برنامج 

 وضبط اليمم للساعات الميكانيكية.

  من إجمالي  م0218بلغت نستتتتتتتتبة التحصتتتتتتتتيل في عام

، %1قتتتتل من أالتتتتيمم المترايمتتتتتة على المشتتتتتتتتتتتتتتتريين 

شتتيقل من مبلم اليمم  112م تحصتتيل مبلم حيث ت

 م0210 10 11يستتتتتتتتتتتتتتتتتتل في المقيتتتتتد على برنتتتتتامج اإل

 شيقل. 131813111البالغة 

  ال يوجد ترريد من قبل املجلس للديون المترايمة

على المشتتتتتتتتتريين بدل استتتتتتتت هاليهم للميا  مني العام 

م تتتتتاري  ترييتتتتب 0218 11 18م وحت  تتتتتاري  0211

ل املتتتتجتتتتلتتتتس عتتتتتتتدادات التتتتتتتدفتتتتع التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتق متتتتن قتتتتبتتتتتتت

 للمشتريين.

  قراءة وقيد اس هالز الميا  على المؤسسات لم يتم

العتتتتامتتتتة، ولم يعمتتتتل املجلس على تحرير مطتتتتالبتتتتات 

 مالية لها.

  بلغت نستتتتبة الفاقد في شتتتتبكة الميا  للنصتتتتف األول

(، م0211 21 12)حتت  تتتتتتتتاري   م0211متن التعتتتتتتتام 

 لسجالت املجلس 
ً
 .%81.1وفقا

  مع  ،رتتتتتتتيانة وتطوير شتتتتتتتبكة الميا  في البلدة يتملم

مما  م،1181الشتتتتتتتتتبكة تم ترييسها في العام  أنالعلم 

الشتتتتتتتتتتتتتتتبتتكتتتتتتتة وعتتتتتتتدم  أجتتزاءتتتهتتتتتتتالتتتتتتت  متتعتتظتتم  إلتتىدى أ

 رالحي ها لالستخدام. 

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات
 

األيواق المركزية للخضار والفواكه في هيمات الحكم 

 املحلي

ديوان الرقددابددة المدداليددة واإلداريددة تدددقيق امتثددال  أجر  

عشددددددددر على األيددددددددواق المركزية للخضددددددددار والفواكه لددددددددددددددددددد

، ومن   ل م0217ن السددددددنة المالية هيمات محلية ع

 :اآلتيةالم حظات التدقيق تم اسجيل 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتل مجلس إدارة للستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي في

ت  اجميع البلتديات التي تم تدقيقها للقيام بصتتتتتتتتتتتتتتالحي

 من حيتث إعتداد النظتام التداخلي وتقديم تورتتتتتتتتتتتتتتيات 

 ألحكتتتام المتتتادة رقم )بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الموازنتتة
ً
( من 1، خالفتتتا

( 1نظتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق الجملتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت  رقم )

 .م1118لسنة 

  داخلي معتمتتتتتد لألستتتتتتتتتتتتتتواق المريزيتتتتتة ال يوجتتتتتد نظتتتتتام

يحدد اإلجراءات والسياسات العامة وآليات التعامل 

 ألحكتتام المتتادة رقم 
ً
مع األطراف ذات العالقتتة، خالفتتا

( 1( من نظام أستتتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم )12)

 م المعمول ب .1118لسنة 

 توفر قتتاعتتدة بيتتانتتات أو إحصتتتتتتتتتتتتتتائيتتات حول حجم ت ال

والكميات الواردة والخارجة من التداول في الستتتتتوق، 

الستتتتتتتتوق وأرتتتتتتتتنافها ومصتتتتتتتتادرها لدى بلديات نابلس، 

بيتتتتتت لحم، البيرة، أريحتتتتتتا، طولكرم، حلحول وبيتتتتتتتا، 
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 ألحكام المادة رقم )ب 
ً
( من نظام أستتتتتتتتتتتواق 11خالفا

 م ب .1118( لسنة 1الخضار والفواي  رقم )

  لم ععمتتتتتل وزارة الحكم املحلي على إرتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار أنظمتتتتتة

ة بأسواق الخضار الفواي  تتناسب وععليمات خار

والواقع الحتتتتتالي يمتتتتتا ولم يتم نشتتتتتتتتتتتتتتر نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق 

م المعمول بتت  في 1118الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت  لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 

 الجريدة الرسمية.

  لتتم يتتبتترز دور وزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي فتتي التترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتتلتتى

في الهيئتتات  األستتتتتتتتتتتتتتواق المريزيتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت 

 املحلية التي تم إجراء تدقيق عليها.

  غتيتتتتتتتاب دور وزارة التزراعتتتتتتتة فتي التترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتلتى حتتريتتتتتتتة

التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة التتتتتي تتتورد متتن وإلتتى الستتتتتتتتتتتتتتوق 

 المريزي في بع  مناطق الهيئات املحلية.

  لم يتبين وجود إجراءات من قبتل الهيئتات املحلية أو

وزارة الزراعتتة والجهتتات ذات العالقتتة لفحص عينتتات 

لتتتتأيتتتد من المنتجتتتات الزراعيتتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتتوق ل

 ألحكام المادة 
ً
من ستتتتتتالمة المنتج ورتتتتتتالحيت ، خالفا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 10( من قرار مجلس الوزراء رقم )11رقم )

 م بنظام منع تهريب المنتجات الزراعية.0210

 متتتختتتتتتتبتتتر لتتتفتتتحتتتص التتتمتتتنتتتتتتتجتتتتتتتات التتتزراعتتتيتتتتتتتة  ال يتتتوجتتتتتتتد

المعروضتتتتة للبيع في األستتتتواق بشتتتتكل دوري، للتحقق 

 من رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتة وستتتتتتتتتتتتتتالمتتة المنتجتتات الزراعيتتة، خ
ً
الفتتا

( 0( من قتتتتانون وزارة الزراعتتتتة رقم )1 1للمتتتتادة رقم )

 م. 0221لسنة 

  ال يتوجتتتتتتتد لتتتتتتتدى إدارة األستتتتتتتتتتتتتتواق التتتي تتم تتتتتتتتدقتيتقتهتتتتتتتا

إجراءات تمنع دخول المنتجات الزراعية إلى السوق 

دون وجود تصتتتتتتتتتتتتتتري  نقتتل رتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة الزراعتتة، 

 ألحكام المادة رقم )
ً
( من قرار مجلس الوزراء 0خالفا

م بنظام منع تهريب المنتجات 0210لسنة ( 10رقم )

 الزراعية.

  ال تقوم البلتتتتتتديتتتتتتات التي شتتتتتتتتتتتتتتملهتتتتتتا التتتتتتتدقيق بجوالت

تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات الزراعية المباعة بالجملة 

الواردة إلى المدينة خارج نطاق الستوق من المناطق 

 ألحكتتتام المتتتادة رقم )
ً
( من نظتتتام 11املختلفتتتة، خالفتتتا

م 1118( لستتتتتتتتتتنة 1)أستتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتار والفواي  رقم 

 المعمول ب .

  تتهترب التتجتتتتتتتار محتتتتتتتافظتتتتتتتة الخليتتتتتتتل من دفع رستتتتتتتتتتتتتتوم

تصتتتتتتتتتتتتتتتتاري  عستتتتتتتتتتتتتتويق المنتجتتتتات الزراعيتتتتة الواردة من 

داخل الخط األخضتتتتر المستتتتندة بالمرستتتتوم الرئا تتتتاي 

( 11م وععديالت ، وقانون الزراعة رقم )1111لستتتتتتتتنة 

م وععديالت ، حيث تم تقييم الرستتتتتتتتتتتتوم 0221لستتتتتتتتتتتنة 

ينتتة التتدولتتة مقتتابتتل دخول تلتت  الواجتتب دفعهتتا إلى خز 

 شيقل. 031113111المنتجات بصورة قانونية بمبلم 

  غياب دور وزارة االقتصتتتتتتتاد الوط ي في مراقبة إشتتتتتتتهار

األستتتتتتتتتتتتتتعتتار وعتتدم التزام تجتتار الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت  في 

 منطقة الهيئة املحلية بيل .

  ،ال تقوم وحتدة الرقتابتة التداخليتة لبلتديتات بيتت لحم

وقبتتتتتتتاطيتتتتتتتة بتتتتتتتدعتتتتتتتداد تقتتتتتتتارير  أريحتتتتتتتا، البيرة، حلحول 

ختتارتتتتتتتتتتتتتتتة عن ستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت ، وال تقوم 

 
ً
بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة وتتتتتتتدقيق على الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتتتتا

 إلجراءات وقواعد أنظمة الرقابة الداخلية.

  ي فلم يتم تحتتتتديتتتتتد االحتيتتتتتاجتتتتتات الفعليتتتتة للموظفين

الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي لبلتتتتتديتتتتتات نتتتتتابلس، الخليتتتتتل، بيتتتتتت 

يتتتتتتتتتوافتتتتق متتتتع حتتتتلتتتتحتتتتول بتتتتمتتتتتتتا و  لتتتتحتتتتم، اريتتتتحتتتتتتتا، التتتتبتتتتيتتتترة

 
ً
التغييرات الحارتتتتلة أو بعد عملية التضتتتتمين، خالفا

( من التعليمتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتة 1ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )

بتنفيتتتتي أحكتتتتتام نظتتتتام موظفي الهيئتتتتتات املحليتتتتتة رقم 

 م.0221( لعام 21)

 نظام محوستب لستوق الخضار والفواي  في  ال يوجد

بلتتتديتتتات بيتتتت لحم، أريحتتتا، البيرة، قلقيليتتتة وحلحول 

كتافتة البيانات التخاذ القرارات المناستتتتتتتتتتتتتتبة وفي يوفر 

 ألحكام المادة رقم )
ً
( من 11الوقت المناسب، خالفا

 م.1111النظام المالي للهيئات املحلية لسنة 

  ال يوجتتتد تنستتتتتتتتتتتتتتيق وا تتتتتتتتتتتتتتف بين إدارة األستتتتتتتتتتتتتتواق وبين

التجتهتتتتتتتات املختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )وزارة الزراعتتتتتتتة، الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتتتتة 

 للحتتد الجمرييتتة، وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد، األجهزة األمنيتتة(

متن تتهتريتتتتتتتب المنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة وحمتتتتتتتايتتتتتتتة المزارع 

 ألحكام المادة رقم )
ً
( من قرار 1والمستتتتتتتتتتتتتت هلت ، خالفا
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م بنظتتام منع 0210( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 10مجلس الوزراء رقم )

 تهريب المنتجات الزراعية.

 التتتة من قبتتتل بلتتتديتتتات الخليتتتل،  ال يوجتتتد إجراءات فعتتت 

أريحا، طولكرم والبيرة للحد من انتشتتتتتار ال ستتتتتطات، 

يث ععيق ال ستتتتتطات المنتشتتتتترة في شتتتتتوارع المدينة ح

 للمادة رقم )
ً
( من نظام الباعة 0حرية الستتير، خالفا

 م. 1111( لسنة 1المتجولون رقم )

  يعمل أ تتتتتتتتتتتحاب ال ستتتتتتتتتتتطات )خضتتتتتتتتتتتتار، فواي ، مواد

متنوعتتة(، دون الحصتتتتتتتتتتتتتتول على ترخيص من بلتتديتتات 

 للمتتادة رقم )
ً
( من 1، 0الخليتتل وأريحتتا والبيرة، خالفتتا

م، 1111( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1البتتتتاعتتتتة المتجولون رقم )نظتتتتام 

حيث يتم االعتداء على األررتفة والشوارع العامة في 

 المدينة.   

  ال تتم عملية بيع جميع الخضتتتتتتار الواردة إلى الستتتتتتوق

المريزي داخل السوق حيث يتم البيع خارج السوق 

 ألحكتام المتادة رقم 
ً
في بلتديتات قبتاطيتة والبيرة، خالفتا

( 1ق الخضتتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم )( من نظام أستتتتتتتتتتتتوا11)

 م.1118لسنة 

  ال يوجد سيطرة لبلديات أريحا، الخليل، على مخامر

الموز في الستتتتتتتتتتتتتوق، حيث يتم تخمير الموز في مخامر 

 
ً
خارتتتتتتتتة خارج الستتتتتتتتوق ويباع بالجملة خارج ، خالفا

( من نظام أستتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتار 11ألحكام المادة رقم )

 ب .م المعمول 1118( لسنة 1والفواي  رقم )

   ععاني بع  األستتتتتتتتتتتتواق المريزية للخضتتتتتتتتتتتتار والفواي

من نقص في متطلبتتتتتتات البنيتتتتتتة التحتيتتتتتتتة من حيتتتتتتتث 

توفر عدد كافي من الحاويات، مجاري لتصريف ميا  

األمطار، البوابات واألستتتتتتتتتوار وستتتتتتتتتاحات مخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتة 

للتحميتتل والت زيتتل ومرافق  تتتتتتتتتتتتتتحيتتة وثالجتتات لحفظ 

وستتائل  االمنتجات الزراعية، يما ال تتوفر في غالبي ه

 وكاميرات مراقبة. السالمة العامة ووسائل اإلطفاء

  نتقتص فتي عتتتتتتتدد التمتوظتفتيتن التعتتتتتتتامتلتيتن فتي األستتتتتتتتتتتتتتواق

التمتريتزيتتتتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتتتت  في بع  الهيئتتتتتتتات 

املحليتتتتتة التي تتتتتتتدير تلتتتتتت  األستتتتتتتتتتتتتتواق، وغيتتتتتتاب رقتتتتتتابتتتتتتة 

ن ينالبلتديتة في بع  الهيئتات التي فوضتتتتتتتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتتتتتتام

 بددارة األسواق.

  ت لحم، البيرة، قبتتتتتتاطيتتتتتتة بيتتتتت كتتتتتتل من بلتتتتتديتتتتتتاتقيتتتتتام

بتتتتتتتتتأجتيتر بع  محتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتتوق لبيع منتجتتتتتتتات غير 

 ألحكتتتتتام 
ً
زراعيتتتتة )لحوم، ستتتتتتتتتتتتتتوبرمتتتتتاريتتتتت، ...(، خالفتتتتتا

( من نظتتتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق الجملتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتار 11المتتتتادة )

 م المعمول ب .1118( لسنة 1والفواي  رقم )

  ،لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتة على موازنتتتتتة بلتتتتتديتتتتتات الخليتتتتتل

م من قبل وزير 0211م البيرة، أريحتا وقبتاطية في العا

 ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )
ً
( من 8الحكم املحلي، خالفتتتتتتتا

 النظام المالي للهيئات املحلية

  ق الخضتتتتتار والفواي  استتتتتو ألم يتم إدراج مصتتتتروفات

بلتتتتتتتديتتتتتتتات أريحتتتتتتتا، طولكرم كتتتتتتتل من  ضتتتتتتتتتتتتتتمتن متوازنتتتتتتتة

م والمصادق عليها من 0211وقباطية المقدرة للعام 

من وجود بنتتتتتتد قبتتتتتتل وزارة الحكم املحلي على الرغم 

 مستقل ضمن الموازنة لسوق الخضار والفواي .

 تزام كافة الهيئات املحلية بتحصيل رسوم لاال لم يتم

من قيمتتتتتتتة  %1بتيتع التمتنتتتجتتتتتتتات التزراعيتتتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة 

البضتتتتتتتتتا ع المباعة أو المعروضتتتتتتتتتة للبيع حيث تفاوت 

ذل  بين تضتتتتتتمين الستتتتتتوق يكل أو تضتتتتتتمين جزء من  

حتتتددة في أو تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل نستتتتتتتتتتتتتتبتتتة أقتتتل من النستتتتتتتتتتتتتتبتتتة امل

 النظام.

  لم يتم إعتتتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتتة من ذوي الخبرة

واالختصتا  تتعلق في البدائل المتاحة إلدارة سوق 

الخضتتتتتتتتتتتتتتار في بلتتديتتات نتتابلس، الخليتتل، طولكرم وبيتتتا 

لتحقيق أيبر منفعتتتة للبلتتتديتتتة وتقتتتديم ختتتدمتتتات ذات 

 جودة عالية للمواطنين.

 ود قال يتم استيفاء بدل خلوات أو مفتاحيات لقاء ع

اإليجتار الجتديتدة في بلتديات بيت لحم وحلحول، مما 

يضتتتتتتتتتتتتتتيتتع حتق التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة فتي التتحصتتتتتتتتتتتتتتول عتلتتى إيتترادات 

 
ً
التمتفتتتتتتتتاحيتتتتتتتات عنتتتتتتتد تنظيم عقود اإليجتتتتتتتار، خالفتتتتتتتا

 لألرول المتعارف عليها.

  لم تقم بلتتتتتتديتتتتتتات طولكرم، حلحول، قلقيليتتتتتتة وبيتتتتتتتا

بالطلب من الضامن توفير شهادة خصم مصدر من 

اليي يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتتياع أموال ضتتتتتتتتتتريبة الدخل، األمر 

 لتعليمات رقم )
ً
( لستتتتتتتتتتتتتتنة 8على خزينتة التدولة، خالفا

 م بشأن خصم الضريبة من المصدر.0210
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   قيام بلدية بيتا بتستتتتتتتتتتجيل رستتتتتتتتتتوم اإليجار على بع

ي فممتتا تم اثبتتاتتت  المستتتتتتتتتتتتتتتتتأجرين بقيمتتة أعلى أو أقتتل 

العقود وجبتايتتة بع  اإليجتارات أقتل ممتا هو محتتدد 

 في العقد.

 ختم ومصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة بع  فواتير الموردين من  ال يتم

قبل دائرة ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز قيمة 

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في بلتتتديتتتات نتتتابلس،  123222الفتتتاتورة لمبلم 

 للمتتتتتتادة )
ً
( من النظتتتتتتام المتتتتتتالي 18 1الخليتتتتتتل، خالفتتتتتتا

 م0212الفلسطي ي للعام 

  شتتتتتتتتتتتتتتتكتتتلتتتتتتتت قتتتيتتتمتتتتتتتة التتترواتتتتتتتتب لتتتلتتتمتتتوظتتتفتتتيتتتن التتتحتتتتتتتالتتتيتتتيتتتن

ن مجموع نفقتتتات م %84والمتقتتتاعتتتدين متتتا نستتتتتتتتتتتتتت تتتت  

ستتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتار لبلدية نابلس، حيث ععتبر نستتتتتتتتتتتتتبة 

 مرتفعة من قيمة النفقات.

  شتتتتتتتتيقل في  113118قيام بلدية قباطية بصتتتتتتتترف مبلم

م لشتتتتتتتتتتتتتتريتتة أمن مقتتابتتل تنظيم العمتتل في 0211العتتام 

 
ً
ستتتتتتوق الخضتتتتتتار دون فواتير ضتتتتتتري ية أرتتتتتتلية، خالفا

( من النظتتتتتام المتتتتتالي 11للبنتتتتتد )ث( من المتتتتتادة رقم )

 م.0211ة لسن

  الخليتتتل وقبتتتاطيتتتة بتتتاقتطتتتاع  اتبلتتتديتتتكتتتل من لم تلتزم

على المكاف ت والحوافز،  ضريبة الدخل المستحقة

 ألحكتتتتام المتتتتادة )
ً
( من ععليمتتتتات 1( والمتتتتادة )3خالفتتتتا

م بشتتتتتتتأن خصتتتتتتتم الضتتتتتتتتريبة من 0210( لستتتتتتتنة 8رقم )

 المصدر.

  لم يتم اقتطاع رستوم التأمين الصتتحي للموظفين من

قوم بلتتتديتتتات الخليتتتل والبيرة راتتتتب الموظف، حيتتتث ت

 للمادة رقم 
ً
بدفع رستتتتتتوم التأمين من حستتتتتتتا ها، خالفا

( لستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 111( متتتن قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )8)

 م بنظام التأمين الصحي الحكومي.0221

  لم يتم تحميتتتتل أي نفقتتتتة على مريز تكلفتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق

المريزي لبلتتتتتتديتتتتتتات الخليتتتتتتل، أريحتتتتتتا، حلحول، بيتتتتتتت 

 لحم، طولكرم، قلقيليتتتتتتتة، قبتتتتتتت
ً
اطيتتتتتتتة والبيرة، خالفتتتتتتتا

( من نظام أستتتتتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتتتتار 1ألحكتام المتادة رقم )

 م المعمول ب .1118( لسنة 1والفواي  رقم )

  لم يتم تحميل أ تتتتتتتتتتحاب ال ستتتتتتتتتتطات الثابتة تكاليف

مصتتتتتتتتتتتتتتروف الكهربتتتتاء والنفتتتتايتتتتات في منطقتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق 

 المريزي لبلدية البيرة.

  ال يتم احتستتتتاب رواتب الموظفين العاملين في ستتتتوق

الخضتتتار ضتتتمن النفقات الخارتتتة بالستتتوق في بع  

 الهيئات املحلية.

  لم تقم غتالبيتة الهيئتات املحليتة بدعداد بيانات مالية

خارتتتتتة بالستتتتتوق عن العام الحالي واألعوام الستتتتتابقة 

يما لم تقم بتجميع الحستتتابات الخارتتتة بالستتتوق في 

 ألحكام المادة رقم )
ً
( 10ستتتتتتتتتتتتجالت منفصتتتتتتتتتتتتلة، خالفا

م، 1111( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1املحليتتتتتتتة ) من قتتتتتتتانون الهيئتتتتتتتات

 ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )
ً
( من نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق 1وخالفتتتتتا

م المعمول 1118( لستتتتتتتنة 1الخضتتتتتتتار والفواي  رقم )

 ب .

 
  ختتتتتاذ بتتتتتات الهيئتتتتتات املحليتتتتتة التي تم تتتتتتدقيقهتتتتتالم تقم

إجراءات كافية في تحصتتتتتتتتتتتتيل اإليجارات المستتتتتتتتتتتتتتحقة 

ام و عتتعتتلتتى التتتتتجتتتتتتتار فتتي الستتتتتتتتتتتتتتتوق التتمتتريتتزي ختتالل اال 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتادة رقم )0218وم 0211
ً
( 01م، خالفتتتتتتا

 م.1111( لسنة 1من قانون الهيئات املحلية رقم )

  لم تقم بلتتتتتديتتتتتة نتتتتتابلس بتتتتتدفع ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة التتتتتدختتتتتل عن

 ألحكتتام المتتادة رقم 0211اإليجتتارات للعتتتام 
ً
م، خالفتتا

م بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن 0210( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 8( من ععليمتتتات رقم )12)

خصتتتتتتتتتتتم الضتتتتتتتتتتتريبة من المصتتتتتتتتتتتتدر، يما لم ععمل على 
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ة مع ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل وإعتتداد بيتتانتتات إعتتداد عستتتتتتتتتتتتتتويتت

 
ً
مالية بكافة نشتتتتتاطاتها التي تخضتتتتتع للضتتتتتريبة، خالفا

( من القرار 1( من المتتتتتادة رقم )11ألحكتتتتتام الفقرة )

 م بشأن ضريبة الدخل.0211( لسنة 8بقانون رقم )

  بتستليم بع  الشيكات الراجعة الخليل قيام بلدية

جر اواملجيرة على حساب غير راحب العالقة إلى الت

لغتتايتتات تحصتتتتتتتتتتتتتتيلهتتا دون اتختتاذ المقت تتتتتتتتتتتتتتا  القتتانوني 

 ألحكتتام 
ً
بحق أ تتتتتتتتتتتتتتحتتاب الشتتتتتتتتتتتتتتيكتتات الراجعتتة، خالفتتا

( متتن التنتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتي لتلتتهتتيتتئتتتتتتتات 11 1التمتتتتتتتادة رقتتم )

 املحلية.

  عدم إظهار قيمة المستتتتتحقات المتبقية على مكلفي

م، 0211الستتتتتتتتتتتتتتوق لبلتتتديتتتة بيتتتت لحم في نهتتتايتتتة العتتتام 

 م ال يعطي تقريرحيث أن البرنامج المالي المستتتتتتتتتتتتخد

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتات حت  تتتتتتاري  معين، وإنمتتتتتا يتم إظهتتتتتتار 

 رريد اليمة حت  تاري  طباعة التقرير.

  قيام بلدية بيت لحم بمن  خصتتميات لصتتالف التجار

على قيمة فاتورة  %1داخل الستتتوق المريزي بنستتتبة 

م دون وجود قرار مجلس بلتتتتدي 0211العقتتتتد للعتتتتام 

 حلي.مصادق علي  من قبل وزير الحكم امل

  يتم عستتتتتتتتتجيل ذمم ستتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتار والفواي  لبلدية

البيرة على برنامج اإليستتتتتتتتتتتتتتل حيث ال تتوفر أستتتتتتتتتتتتتتباب 

 ألحكام 
ً
الحماية المتوفرة بالبرامج املحاستت ية، خالفا

( من النظتتام المتتالي للهيئتتات املحليتتتة 81المتتادة رقم )

 م.1111لسنة 

  ديتنتتتتتتتار بتتيتن التمتتبتلتم التتمتورد متتن  5,452نتقتص بتتمتبتلتتم

م إلى رتتتتندوق بلدية 0218عن العام ستتتوق الضتتتامن 

 طولكرم وما بين قيمة الضمان.

  قيام بلدية طولكرم بستتتتتتتتتحب شتتتتتتتتتيكات الضتتتتتتتتتتامن من

البنتت  قبتتل موعتتد استتتتتتتتتتتتتتتحقتتاقهتتا وإعتتادتهتتا للضتتتتتتتتتتتتتتامن 

واستبدالها بشيكات أخرى بتاري  تحصيل آجلة غير 

 .رادرة عن الضامن

  لم يقم الضتتتتتتتتتتتتتتتتامن بتتتتدفع أي مبلم من قيمتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم

م حت  تتتتتتتاري  التتتتتتتدقيق 0202 الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان عن العتتتتتتام

دينتتتتار، عتتتتدا عن الشتتتتتتتتتتتتتتيتتتت  البنكي  113122والبتتتالغتتتتة 

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتدق التتتتيي تم تقتتتتديمتتتت  يكفتتتتالتتتتة التتتتدخول في 

دينتتتتتتار ولم يتم إيتتتتتتداعتتتتتت  في  13222المزايتتتتتتدة بقيمتتتتتتة 

 حساب بلدية طولكرم.

 تطتابق قيمتتة ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد التتيمم المتدينتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتة ت لم

 بمكلفي ستتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار والفواي  لبلدية قلقيلية في

م على 0211م مع بتتتتتدايتتتتتة العتتتتتام 0218نهتتتتتايتتتتتة العتتتتتام 

نظام املحاستتتتتتتتوي المستتتتتتتتتخدم في البلدية )الغستتتتتتتتان(، 

 للمعايير املحاس ية المعتمدة.
ً
 خالفا

تقارير األيواق المركزية للخضار والفواكه في الهيمات 

 املحلية

وقي  على عشدددددددددددر هيمدات محلية رقدابدة امتثدال إجراءتم 

بلددددديدددددات ندددددابلس، الخليددددل، بيددددت لحم، أريحدددددا، البيرة، 

ة  يتا عن السددددددددنو اولكرم، قلقيلية، حلحول، قبااية 

 وكانت على النحو اآلاي: ،م0217المالية 

 المركزي للخضار والفواكه السوق -بلدية نابلس  .00

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

عن  نابلسبلدية للخضار والفواكه(، في حدود منطقة 

الم حظددددات  إلى، وقددددد  لص الددددديوان م0217العددددام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

النظام الداخلي وتقديم توريات  للمجلس البلدي 

 ،بشتتتتتتتتتتتتأن موازنة الستتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتن إدارت  وتنظيم 

د الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال ممتلكتتتتتتات ويتتتتتتيلتتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتت

 ألحكتتتام المتتادة رقم )
ً
( من نظتتتام 1الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

( لستتتتتتنة 1  رقم )أستتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتار والفواي

 .م1118

  لم يتم فت  حستتتتتتتتاب مريز تكلفة لستتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار

وعستتتتتتتتتتتجيل قيمة  ،والفواي  على النظام املحاستتتتتتتتتتتوي

واستتتتتتتتتتتتتت هالز الميتتتتا   ،الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان وتكلفتتتتة النفتتتتايتتتتات

أو أي نفقات أخرى على ذل   ،والكهرباء والصتتتيانة

 الحساب. 

  ال يتوجتتتتتتتد إجتراءات رقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلى إدختتتتتتتال وإخراج

المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة داختتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتوق من جهتتتتتتات 

االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ، حيتتتتتث يتم استتتتتتتتتتتتتتتقبتتتتتال المنتجتتتتتات 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  226  

 

التزراعتيتتتتتتتة التتواردة إلتى الستتتتتتتتتتتتتتوق بتتغت  التنتتظتر عتتن 

 مصدرها.

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

تأيد لل ،ق بشتتتكل دوريالمعروضتتة للبيع في األستتتوا

من  تتتتتتتتتتتتتتحتة وستتتتتتتتتتتتتتالمة المنتجات الزراعية المباعة 

 داخل السوق.

  لم يتم إعتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتة من ذوي الخبرة

تتعلق في البتتتدائتتل المتتتاحتتتة إلدارة  ،واالختصتتتتتتتتتتتتتتتا 

لتحقيق أيبر منفعتتتتة للبلتتتتديتتتتة  ،ستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتار

 وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

 فتتتتتتة من المنتجتتتتتتات ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتتات التتتتتتتال

الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتتوق، حيتتث يتم التخلص 

متتتنتتتهتتتتتتتا فتتتي متتتكتتتتتتتب التتتنتتتفتتتتتتتايتتتتتتتات، وال تتتتقتتتوم أي جتتتهتتتتتتتة 

بتاالستتتتتتتتتتتتتتتفتادة من المنتجتات المن هية رتتتتتتتتتتتتتتالحياتها، 

 وتصتتتتتتتتنيعها كأستتتتتتتتمدة 
ً
حيث عستتتتتتتتتطيع تدويرها مثال

 عضوية.

  ال يوجد تنستتتتتتتتتتيق وا تتتتتتتتتتف بين البلدية وبين الجهات

ضتتتتتتتتتتتتتتابطتتة الجمرييتتة، املختصتتتتتتتتتتتتتتة )وزارة الزراعتتة، ال

األجهزة األمنية( للحد من تهريب و  وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتاد

المنتجتات الزراعيتة وحمتاية المزارع والمستتتتتتتتتتتتتت هل ، 

 ألحتكتتتتتتتام التمتتتتتتتادة رقم )
ً
( من قرار مجلس 1ختالفتتتتتتتا

م بنظام منع تهريب 0210( لستتتتتتتتتتنة 10الوزراء رقم )

 المنتجات الزراعية.

  لم تقم البلتتتتديتتتتة بتتتتدعتتتتداد بيتتتتانتتتتات متتتتاليتتتتة ختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 يما ،وق عن العام الحالي واألعوام الستتتتتتتتابقةبالستتتتتتت

لم تقم بتجميع الحستتتتتتتتتابات الخارتتتتتتتتتتة بالستتتتتتتتتتوق في 

 سجالت منفصلة.

  ارتفتتتاع في قيمتتتة رواتتتتتب موظفي ستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار

 مقارنة بنفقات وإيرادات السوق.

  م وخت ،توفر كافة المعززات المؤيدة للصتتتتتتتتتتتتتترفتال

شتتتتتتتتتتتتتتيقتل من  123222الفواتير التي تزيتد قيم هتا عن 

 ضريبة القيمة المضافة.دائرة 

  ال يتم تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل رستتتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت  من

 ألحكام المادة رقم )%1التجار بنستتتبة 
ً
( 02، خالفا

  ظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق الجملتتتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتتتمن ن

 م.1118

  وجود ضتتتتتتتتتتعف في تحصتتتتتتتتتتيل إيجار محالت الستتتتتتتتتتوق

حيث بلغت  ،ورستتتتتتتتتوم الستتتتتتتتتوق من بع  المكلفين

م مبلم 0211 10 11قيمتة تلت  التديون حت  تاري  

 031123112بتتتتتتتدل إيجتتتتتتتار ومبلم ، دينتتتتتتتار 1813111

 شيقل رسوم سوق الخضار.

 التبلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتدفع ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل عن م تتلتتتزم لت

 م.0211اإليجارات لصالف ضريبة الدخل للعام 

  غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار

 ،الزراعية المعروضتتة للمستت هل أستتعار المنتجات 

بالعملة المتداولة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر عليها أو بشتتتتتتتتكل 

 ألحكتام المتادة )
ً
( 11بتارز في مكتان عرضتتتتتتتتتتتتتتهتتا، خالفتتا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 01من قتتتتانون حمتتتتايتتتتة المستتتتتتتتتتتتتت هلتتتت  رقم )

 م.0221

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 خالل الفترة القتتانونيتتة، وكتتتاناألولي تم الرد على التقرير 

 وسيتم تنفيي التوريات.رد 
ً
 البلدية على التقرير إيجابيا

الدمدركدزي لدلددخضددددددددددددددددار  السدددددددددددوق -بدلددددددديددددددة الدخدلديددددددل  .07

 والفواكه

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

 الخليددلبلدديددة للخضدددددددددددار والفواكدده(، في حدددود منطقددة 

الم حظات  إلى، وقد  لص الديوان م0217عن العام 

 الجوهرية اآلتية: 

  يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي لم

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

النظام الداخلي وتقديم توريات  للمجلس البلدي 

 ،بشتتتتتتتتتتتتأن موازنة الستتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتن إدارت  وتنظيم 

ويتتتتتتيلتتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال ممتلكتتتتتتات 

 ألحكتتتام المتتادة رقم )
ً
( من نظتتتام 1الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

( لستتتتتتنة 1ضتتتتتتار والفواي  رقم )أستتتتتتواق الجملة للخ

 م المعمول ب .1118

  ال يوجتتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتتد يحتتتتتتتدد اإلجراءات

والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف 

 ذات العالقة.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  227  

 

  ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات

الواردة إلى المتتتتدينتتتتة  ،الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة

 املختلفة. خارج نطاق السوق من المناطق

  الة من قبل البلدية للحد من ال يوجتد إجراءات فع 

 ،انتشتتتتتتتتتتتتتتتتتار ال ستتتتتتتتتتتتتتطتتتتات في بع  منتتتتاطق المتتتتدينتتتتة

 بالرغم من وجود سوق خا  لل سطات.

   مواد و يعمل أ تتتتتتحاب ال ستتتتتتطات )خضتتتتتتتار، فواي

متنوعة( دون الحصتتتتتول على ترخيص من البلدية، 

حيتتتتث يتم االعتتتتتداء على األررتتتتتتتتتتتتتتفتتتتة والشتتتتتتتتتتتتتتوارع في 

متتتتتتتا يتتتعتتتيتتتق حتتتريتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتيتتتر وحتتتريتتتتتتتة متتت ،التتتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة

 المواطنين.   

 دينار أردني  13222كافة محال السوق بمبلم  تأجير

م، حيتتث تم 0221عن كتتل محتتل تجتتاري منتتي العتتام 

تنظيم عقود إيجار مع األشتتتتتخا  المتواجدين في 

قبل عملية نقل الستتتتتتتوق إلى  ،منطقة مركعة ستتتتتتت ت 

متنتطتقتتتتتتتة التحترايتق دون طتر  متزاد فتي التجريتتتتتتتدة في 

 حين .

  احتكتتتتتار إشتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتال املحتتتتتال التجتتتتتاريتتتتتة الجتتتتتديتتتتتدة أو

الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغترة فتي الستتتتتتتتتتتتتتوق التمتريتزي لتنتفتس التتتتجتتتتتتتار 

( 11و 11الضتامنين، حيث تم إشتغال املحال رقم )

 ، بعد شغورها، دون طر  مزاد في الجريدة في حين

 ودون إضافة أي رسوم ضمان.

  ال يوجتتتتد إجراءات رقتتتتابيتتتتة على يميتتتتات المنتجتتتتات

الستتتتتتتتتتتتتتتوق )التتتمتتنتتتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة متتن 

المبتتتتاعتتتتة(، حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتتة بتعيين موظف 

لحصتتتتر الكميات المباعة بموجب نماذج الكميات 

 الصادرة.

  ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول

دون تصتتتتتتتري  نقل  ،المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتتوق 

 رادر عن وزارة الزراعة.

 ار غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتتوق الخضتتتتتتت

للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية  ،المريزي 

، ومتتتتدخالت اإلنتتتتتاج ونقلهتتتتا،  هتتتتاوالرقتتتتابتتتتة على حري

حيث يتم فقط من  تصتتتتتتتتتتتاري  نقل بين املحافظات 

دون التتتتأيتتتد من أرتتتتتتتتتتتتتتنتتتافهتتتتا  ،للخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت 

 ويمياتها.

  تهرب التجتتتتار من دفع رستتتتتتتتتتتتتتوم تصتتتتتتتتتتتتتتتتتاري  عستتتتتتتتتتتتتتويق

التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة التتواردة متتن داختتتتتتتل التتختتط 

التمتوجتبتتتتتتتة بتتتعتميم وزارة الزراعتتتتتتتة رقم  ،األخضتتتتتتتتتتتتتتر

التتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتد  ،م0212 21 11( بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتت  1111)

 ،م وععتديالت 1111بتالمرستتتتتتتتتتتتتتوم الرئتا تتتتتتتتتتتتتتاي لستتتتتتتتتتتتتتنتة 

م 0221( لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتة 11وقتتتتتتتتانتتتتتتتتون التتتتتتتتزراعتتتتتتتتة رقتتتتتتتتم )

وععديالت ، حيث تم تقييم الرسوم الواجب دفعها 

إلى خزينتتتتة التتتتدولتتتتة مقتتتتابتتتتل دخول تلتتتت  المنتجتتتتات 

ل في حين قشتتتتتتتتي 031113111بصتتتتتتتتورة قانونية بمبلم 

م من 0211أن الرستتتتتتتتتتتتتوم المستتتتتتتتتتتتتتتوفاة خالل العام 

 013111ال تتعدى مبلم  ،قبل مديرية زراعة الخليل

فقط من الرسوم الواجب  %1ل أي ما نس ت  قشي

 تحصيلها مقابل ذل .

  غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار

 ،أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل 

بالعملة المتداولة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر عليها أو بشتتتتتتتتكل 

 بارز في مكان عرضها.

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

 المعروضة للبيع في األسواق بشكل دوري.

  ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتتات التتتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات

الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتتوق، حيتتث يتم التخلص 

ال ة، و منها في مكب النفايات من خالل قسم الصح

تقوم البلتديتة بتاالستتتتتتتتتتتتتتتفتادة من المنتجات المن هية 

 وتصنيعها 
ً
رالحياتها، حيث عستطيع تدويرها مثال

 كأسمدة.

  افتقتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتوق إلى العتتتتتتتدد الكتتتتتتتافي من حتتتتتتتاويتتتتتتتات

النظتتتافتتتة، حيتتتث الحظنتتتا قيتتتام بع  التجتتتار برمي 

لتقوم بعد ذل  سيارة  ،املخلفات في ساحة السوق 

جمعهتتتتتتتا ونقلهتتتتتتتا إلى النفتتتتتتايتتتتتتات التتتتتتتابعتتتتتتة للبلتتتتتتديتتتتتتة ب

 المكب.

  هالزواسال يتم احتساب وتحميل تكلفة النفايات  

الميتا  والكهرباء التي يتم التخلص منها من ستتتتتتتتتتتتتتوق 

 الخضار والفواي  على مريز تكلفة السوق.
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  وجود خطأ في التوجي  املحاستتتتتتوي لمصتتتتتتروف زيوت

 113118.10ومحروقتتتتتتتات، حيتتتتتتتث تم ترحيتتتتتتتل مبلم 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف دائرة ل ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل بتتتتتدل زيوت ومحروقتتتتتات

م لحستتتتاب ستتتتوق 0211 1الصتتتترف الصتتتتحي لشتتتتهر 

زيتتتتتادة نفقتتتتتات  ممتتتتتا أدى إلىالخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت ، 

 م بنفس المبلم.0211السوق للعام 

  وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة

الضتتتتتتمان المستتتتتتتحق على التجار الضتتتتتتامنين ملحال 

الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي، حيتتتث لم يتم تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل قيمتتتة 

مما أدى ات ستتابقة، الضتتمان المستتتحقة من ستتنو 

العتتتتتتام  في %01زيتتتتتتادة ذمم المكلفين بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة إلى 

 م.0218م عن العام 0211

  عستتتتتتتتتتتتتتليم بع  الشتتتتتتتتتتتتتتيكتتات المرتجعتتة واملجيرة على

حستتتتتتتتتتتتتتاب غير رتتتتتتتتتتتتتتاحب العالقة إلى التاجر لغايات 

دون اتختاذ المقت تتتتتتتتتتتتتتا  القتانوني بحق  ،تحصتتتتتتتتتتتتتتيلهتا

 ألحكام البند 
ً
أ تتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتيكات الراجعة، خالفا

( من النظتتتتتتام المتتتتتتالي للهيئتتتتتتات 11دة )( من المتتتتتتا1)

 املحلية، واألرول المتعارف عليها. 

  انخفتتتاض الفتتتائ  في مشتتتتتتتتتتتتتتروع ستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار

إلتتتتى متتتتبتتتتلتتتتم  ،م0211والتتتتفتتتتوايتتتتتتت  فتتتتي نتتتتهتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتعتتتتتتتام 

م 0211شتتتتتتتتتتتتتيقل عن الفائ  في العام  131113121

 031113118والتتتتيي بلم  ،)فترة ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان الستتتتتتتتتتتتتتوق(

 رأي بنقصتتتتتتتتتتتتان في نستتتتتتتتتتتتبة الفائ  بمقدا ،شتتتتتتتتتتتتيقل

11.8%. 

  لم يتم اقتطاع رستتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتحي للموظفين

من راتتتتتتتب الموظف، حيتتتتتتث تقوم البلتتتتتتديتتتتتتة بتتتتتتدفع 

 رسوم التأمين من حسا ها.

  لم يتم تحتتتتتتديتتتتتتد االحتيتتتتتتاجتتتتتات الفعليتتتتتة للموظفين

بمتتتتتتتا يتوافق مع التغييرات  ،العتتتتتتتاملين في الستتتتتتتتتتتتتتوق 

 تضمين.الالحارلة بعد عملية 

  الستتتتتتتتتتتتتتوق ال يوجتتد إجراءات لضتتتتتتتتتتتتتتبط دوام موظفي

الستتتتتتتتتتتتتتوق  ويمتتتتا ال يقوم موظف ،قبتتتتل البلتتتتديتتتتة من

 دوام اإللكترونية.البالختم على ساعة 

  ال يتتوجتتتتتتتد بتترنتتتتتتتامتتج لتتتتتوزيتتع متتوظتتفتتي الستتتتتتتتتتتتتتوق عتتلتتى

 01حيتتث يتم العمتتل بنظتتام المنتتاوبتتات ) ،الورديتتات

دون أن تصتتتتتتتتتتتتتتتتدر التعليمتتتات التتتداخليتتتتة  ،ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة(

 الالزمة ليل .

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

ونيتتتتة، الفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءى التقرير تم الرد عل

 وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتتي 
ً
تتتتان رد البلتتتتتديتتتتتة على التقرير إيجتتتتتابيتتتتتا وكت

 التوريات.

المركزي للخضددددددددددددددددار  السدددددددددددوق -بلدددددديدددددة بيدددددت لحم  .08

 والفواكه

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

 حمبيت لبلدية للخضددددددار والفواكه(، في حدود منطقة 

الم حظات  إلى، وقد  لص الديوان م0217عن العام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي للم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

وتقتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاتتتتتتت  للمجلس  ،النظتتتتتتام التتتتتتداخلي

وحستتتتتتتتتتتتتتن إدارتتتت   ،البلتتدي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق 

ويتتتتتيلتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتال  ،وتنظيمتتتتت 

 ألحكتتام المتتتادة رقم )
ً
( 1ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم 

 .م1118( لسنة 1)

  وجود  جز في مشتتتتتتتروع ستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار والفواي، 

 ،شتتتتتتتيقل 1113810م مبلم 0218حيث بلم في العام 

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل، وذلتتت   1123211م مبلم 0211وفي العتتتام 

مقتتابتتل زيتتتادة في  ،النخفتتاض في اإليراداتبستتتتتتتتتتتتتت تتب ا

المصتتتتتتاريف الناشتتتتتتئة عن إدارة الستتتتتتوق من رواتب 

ومصتتتتتتتتتتتتتتاريف جمع نفتتايتتات ومصتتتتتتتتتتتتتتاريف عشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتة 

 أخرى.

  ال يوجتتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتتد يحتتتتتتتدد اإلجراءات

والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )أ 
ً
( من 12ذات العالقتتتتتتة، خالفتتتتتتا

( لستتتتتتتتتتتنة 1الخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم ) نظام أستتتتتتتتتتتواق

 م المعمول ب .1118

  ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات

الواردة إلى المتتتتدينتتتتة  ،الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة

 خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة.
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  ال يوجتتتتد إجراءات رقتتتتابيتتتتة على يميتتتتات المنتجتتتتات

التتزراعتتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة متتن الستتتتتتتتتتتتتتتوق )التتتمتتنتتتتتتتجتتتتتتتات 

بتتتتاعتتتتة(، حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتتة بتعيين موظف الم

لحصتتتتر الكميات المباعة بموجب نماذج الكميات 

 الصادرة.

  ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول

دون تصتتتتتتتري  نقل  ،المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتتوق 

 رادر عن وزارة الزراعة.

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

 اق بشتتتكل دوري، للتأيدالمعروضتتة للبيع في األستتتو 

 من سالمة و حة المنتجات لالستخدام.

  ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتتات التتتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات

الزراعية الواردة إلى الستتتوق، ويتم التخلص منها في 

وال تقوم  ،مكب النفايات من خالل قستتتتم الصتتتتحة

 البلدية بتدويرها واالستفادة منها.

  ار ضتتتتتتتتتتتتتالبلدية بنظام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملة للخ تلتزملم

م المعمول بتتت ، حيتتتث تقوم 1118والفوايتتت  للعتتتام 

البلتتتديتتتة بجبتتتايتتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت  عن 

 
ً
التمتنتتتجتتتتتتتات التزراعتتيتتتتتتتة التواردة إلتى الستتتتتتتتتتتتتتوق وفتتقتتتتتتتا

 ألنظمة قديمة.

  يتم قب  الرستتتتتتتتتتتتتوم وحصتتتتتتتتتتتتتر الكميات الواردة من

قبل موظف واحد، حيث ال يوجد فصتتل في المهام 

ا قد ما بين وظائف القب  وحصتتتتتتتتتتتتتتر الكميات، مم

 يؤدي إلى حدوث تالعب في عمليات الجباية.

  الستتتتتتتتتتتتوق  جبا ال يتم عستتتتتتتتتتتتليم النقد املحصتتتتتتتتتتتتل من

 للفقرة )
ً
  ب( من المادة رقم 1بشتتتكل يومي، خالفا

( من النظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات املحليتتتتة لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 11)

 .م0211

  ال يتم طر  مزاد في الجريتتدة لقتتاء أي إيجتتار جتتديتتد

زي، حيتتث يتم للمحتتال التجتتاريتتة في الستتتتتتتتتتتتتتوق المري

التنازل وتنظيم عقد إيجار جديد من المستتتتتتتتتتتتتتأجر 

القتتتتتتديم إلى آخر، وذلتتتتتت  بموجتتتتتتب قرارات مجلس 

 بلدي دون طر  مزاد بالجريدة.

  مصتتتتتتتتتتتتتتروف نقتتتل وجمع ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتتاب وتحميتتتل

سوق لاالنفايات التي يتم التخلص منها من وتكلفة 

عتتلتتتى متتتريتتتز تتتتكتتتلتتتفتتتتتتتة ن، متتتوظتتتفتتتيتتتالتتتورواتتتتتتتتب وأجتتور 

 السوق.

 بدل العمل اإلضتتتتتتتتتتتتتافي لبع   ،مبالم مالية رتتتتتتتتتتتتترف

متتتوظتتتفتتتي التتتبتتتلتتتتتتتديتتتتتتتة تتتتزيتتتتتتتد قتتتيتتتمتتت تتتهتتتتتتتا عتتتن ركتتتع راتتتتتتتتب 

 ألحكتتتام المتتتادة رقم )
ً
( من قرار 1الموظف، خالفتتتا

م بشتتتأن نظام 0221( لستتتنة 1مجلس الوزراء رقم )

 موظفي الهيئات املحلية.

  لم يتم تحتتتتتتديتتتتتتد االحتيتتتتتتاجتتتتتات الفعليتتتتتة للموظفين

مع التغييرات بمتتتتتتتا يتوافق  ،العتتتتتتتاملين في الستتتتتتتتتتتتتتوق 

 الحارلة بعد عملية تضمين السوق.

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف من البلتتتتديتتتتة في تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل قيمتتتتة اإليجتتتتار

المستحق على مستأجري محال السوق الضامن، 

حيتتتتتث بلغتتتتتت التتتتتيمم المترايمتتتتتة على مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأجري 

م 0202 21 11محال الستتتوق المريزي حت  تاري  

شيقل، ولم يتم اتخاذ اإلجراءات  031113211مبلم 

 المتخلفين عن الدفع. القانونية بحق

  ات لصتتتتتتتتتتتتتتالف التجتتار داختتل الستتتتتتتتتتتتتتوق ومتتخصتتتتتتتتتتتتتت من

على قيمة فاتورة العقد للعام  %1المريزي بنستتتبة 

، الخصتتتتتتتتتتوماتدون وجود مبرر لمن  تل   ،م0211

ودون وجود قرار مجلس بلتدي مصتتتتتتتتتتتتتتادق عليت  من 

وزير الحكم املحلي، حيث بلغت قيمة الخصتتتميات 

شيقل منها  013811على إيجار أمالز البلدية مبلم 

تخص املحتتتتال المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتأجرة في  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل 113818

 السوق المريزي.

  غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار

 ،أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل 

بشتتتتتكل مباشتتتتتر عليها أو بشتتتتتكل  ،بالعملة المتداولة

 بارز في مكان عرضها.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 خالل الفترة القتتانونيتتة، وكتتتاناألولي تم الرد على التقرير 

 وسيتم تنفيي التوريات.
ً
 رد البلدية على التقرير إيجابيا

 المركزي للخضار والفواكه السوق -بلدية أريحا  .07

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

ن ع أريحابلدية للخضددددار والفواكه(، في حدود منطقة 
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الم حظددددات  إلى، وقددددد  لص الددددديوان م0217العددددام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت  للمجلس 

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتتن إدارتتتت   ،البلتتدي

ويتتتتتيلتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتال  ،وتنظيمتتتتت 

 ألحكتتام المتتتادة رقم )ممتلكتتات ا
ً
( 1لستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم 

 م المعمول ب .1118( لسنة 1)

  ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات

الواردة إلى المتتتتدينتتتتة  ،الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة

 خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة.

 ة لية في البلدية بالرقابال تقوم وحدة الرقابة الداخ

من حيث إيرادات  ،على ستتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتار والفواي 

ومتتن حتتيتتتتتتتث اإلجتتراءات  ،الستتتتتتتتتتتتتتوق ومصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتاتتتتتتتت 

 المتبعة في السوق. 

  الة من قبل البلدية للحد من ال يوجتد إجراءات فع 

 انتشار ال سطات في شوارع المدينة.

  مواد و  يعمل أ تتتتتتحاب ال ستتتتتتطات )خضتتتتتتتار، فواي

ى ترخيص من البلدية، متنوعة( دون الحصتتتتتول عل

حيتتتتث يتم االعتتتتتداء على األررتتتتتتتتتتتتتتفتتتتة والشتتتتتتتتتتتتتتوارع في 

متتتمتتتتتتتا يتتتعتتتيتتتق حتتتريتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتيتتتر وحتتتريتتتتتتتة  ،التتتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة

 المواطنين.   

  عتتتتتتتدم وجود مختبر لفحص المنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة

المعروضة للبيع في األسواق، للتحقق من رالحية 

 للمتتتادة رقم 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة المنتجتتتات الزراعيتتتة، خالفتتتا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 0الزراعتتتتتتة رقم ) ( من قتتتتتتانون وزارة1 1)

 م.0221

  ال يوجد لدى البلدية قاعدة بيانات تو تتتتتتتتتتتتتف حجم

ويتميتتتتتتتات المنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة الواردة  ،التتتتتتتتتداول 

والصتتتتتتتتتتتتتتادرة من الستتتتتتتتتتتتتتوق وأستتتتتتتتتتتتتتعتار تلت  المنتجات 

 لحظة بيعها.

  عن كل طرد يدخل إلى  شيقل 2.1تتقاضا  البلدية

، "أ تتتتتتتتتتتتتحاب الكمستتتتتتتتتتتتتيون "الستتتتتتتتتتتتتوق تدفع من قبل 

 ألحكتتام 
ً
( من نظتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق 02المتتادة رقم )خالفتتا

م المعمول 1118( لسنة 1الخضار والفواي  رقم )

 ب .

  ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول

دون تصتتتتتتتري  نقل  ،المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتتوق 

 رادر عن وزارة الزراعة.

  بلم مجموع اليمم المدينة على المكلفين في ستتتتتتوق

مبلم  "الكمستتتتتتتتتتتتيون أ تتتتتتتتتتتتحاب "الخضتتتتتتتتتتتار والفواي  

 شيقل. 1113811

  لم يتم إدراج أي بند يتعلق بنفقات سوق الخضار

د حيتتث يوجتت ،والفوايت  المريزي في موازنتتة البلتتديتتة

نتتتتتتت  ال يتم أفتي الستتتتتتتتتتتتتتوق موظف واحتتتتتتتد فقط، إال 

احتستتتتتتتتتتتتتتتاب وتحميتتتل تكلفتتتة راتبتتت  على مريز تكلفتتتة 

 السوق.

  غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار

للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية  ،المريزي 

، حيث يتم فقط من  تصاري   هاوالرقابة على حري

دون  ،نقتتتتتل بين املحتتتتتافظتتتتتات للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت 

 التأيد من أرنافها ويمياتها.

  غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار

أستتتتتعار المنتجات الزراعية المعروضتتتتتة للمستتتتت هل  

كل مباشتتتتتر عليها أو بشتتتتتكل بشتتتتت ،بالعملة المتداولة

 بارز في مكان عرضها.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 المركزي للخضار والفواكه السوق -بلدية البيرة  .72

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

عن  البيرةبلدية للخضدددار والفواكه(، في حدود منطقة 

الم حظددددات  إلى، وقددددد  لص الددددديوان م0217العددددام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

تقديم توريات  للمجلس البلدي ، النظام الداخلي

حستتتتتتتتتتتتتتن إدارتتت  وتنظيمتت  ، بشتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتة الستتتتتتتتتتتتتتوق 

متلكتتتتتتات ويتتتتتتيلتتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال م
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 ألحكتتتام المتتادة رقم )
ً
( من نظتتتام 1الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

( لستتتتتتنة 1فواي  رقم )أستتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتار وال

 .م1118

  ال يوجتتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتتد يحتتتتتتتدد اإلجراءات

والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )أ 
ً
( من 12ذات العالقتتتتتتة، خالفتتتتتتا

( لستتتتتتتتتتتنة 1م )نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رق

 م المعمول ب .1118

  لم تلتزم البلدية بنظام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتتتار

م المعمول بتتت ، حيتتتث تقوم 1118والفوايتتت  للعتتتام 

البلتتتديتتتة بجبتتتايتتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت  عن 

 2.1المنتجتات الزراعية الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتتوق بمبلم 

 عن الطرد. شيقل

  ال يتم تحصتتتتتتتتتتتيل مصتتتتتتتتتتتروف الكهرباء من أ تتتتتتتتتتتحاب

وق حمل رندتحيث  ،ات الثابتة في السوق ال سط

 ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل 813881م مبلم 0211البلتتتتديتتتتة في العتتتتام 

 وذل  حسب قراءة عداد مكتب سوق الخضار.

  لم يتم اقتطاع رستتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتحي للموظفين

متن راتتتتتتتتب التمتوظتف، ويتم دفعتتتتتتت  من رتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق 

 البلدية.

  ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات

الواردة إلى المتتتتدينتتتتة  ،بتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتةالزراعيتتتتة الم

 خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة.

  ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول

دون تصتتتتتتتري  نقل  ،المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتتوق 

 رادر عن وزارة الزراعة.

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

المعروضتتة للبيع في األستتتواق بشتتتكل دوري، للتأيد 

 من سالمة و حة المنتجات لالستخدام.

 تكليف للموظفين بالعمل اإلضتتتافي معتمد  ال يوجد

بناًء على تنستتتتتتتتتتتيب رئيس قستتتتتتتتتتتم  ،من رئيس البلدية

 سوق الخضار والفواي .

 للبلدية 
ً
وهي  ،جزء من أرض الستتتتتتتتتتتتوق ليستتتتتتتتتتتتت ملكا

ال و  ،أوقتاف محافظة رام الل  والبيرة لمتديريتةملت  

وعلى متا يتدختل فيها  ،يوجتد ستتتتتتتتتتتتتتيطرة للبلتديتة عليهتا

 من منتجات زراعية بشكل كامل.

  عدم وجود منطقة مخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة للتحميل والت زيل

 .في السوق المريزية للبضا ع الواردة والصادرة

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 خالل الفترة القتتانونيتتة، وكتتتاناألولي تم الرد على التقرير 

 وسيتم تنفيي التوريات.
ً
 رد البلدية على التقرير إيجابيا

 

الدمدركدزي لدلخضدددددددددددددددددار  السدددددددددددوق - ادولدكدرمبدلددددددديددددددة  .71

 والفواكه

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

 ماولكر بلدية للخضدددددددددددار والفواكده(، في حدود منطقة 

الم حظات  إلى، وقد  لص الديوان م0217عن العام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت  للمجلس 

حستتتتتتتتتتتتتتن إدارتتتت  ، بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق  ،البلتتدي

وتنظيمتتتتتت  ويتتتتتتيلتتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال 

 ألحكتتام المتتتادة رقم )ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق، 
ً
( 1خالفتتتا

من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم 

 م المعمول ب .1118( لسنة 1)

  أي موظف للعمتتتل داختتتل  بتكليفلم تقم البلتتتديتتتة

أو حتل أي معيقتات قتد تحتتدث  ،الستتتتتتتتتتتتتتوق لتنظيمت 

 أثناء العمل اليومي.

  ال يوجتتد لتتدى البلتتديتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتات بحجم تتتداول

الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للخضتتتتتتتتتتتتتار البضتتتتتتتتتتتتتا ع المباعة في 

وأرتتناف تل  البضتتا ع ومصتتادرها، مما  ،والفواي 

يؤدي إلى عتتتتتتدم قتتتتتتدرة البلتتتتتتديتتتتتتة على تحتتتتتتديتتتتتتد مبلم 

 اإليرادات الواجب تحقيق  من قيمة الضمان.

  لم يتم فت  حستتتتتتتتاب مريز تكلفة لستتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار

وعستتتتتتتتتتتجيل قيمة  ،والفواي  على النظام املحاستتتتتتتتتتتوي

 ،الميتتتتتا  استتتتتتتتتتتتتت هالز، تكلفتتتتة النفتتتتايتتتتات، الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان

أي نفقتتتات أخرى على ذلتتت  و الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة ، الكهربتتتاء

 الحساب. 
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  ال يتوجتتتتتتتد إجتراءات رقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلى إدختتتتتتتال وإخراج

المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة داختتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتوق من جهتتتتتتات 

االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ، حيتتتتتث يتم استتتتتتتتتتتتتتتقبتتتتتال المنتجتتتتتات 

التزراعتيتتتتتتتة التتواردة إلتى الستتتتتتتتتتتتتتوق بتتغت  التنتتظتر عتتن 

 مصدرها.

 الة من قبل  ال يوجتد البلدية للحد من إجراءات فع 

انتشتتتتتتتتتتتتتتار ال ستتتتتتتتتتتتتتطتتات، حيتتث قتتامتتت البلتتديتتة بعمتتل 

سوق لل سطات، وال يوجد التزام من قبل البا عين 

 وأ حاب ال سطات بيل .

  ال يوجد مجاري لتصريف ميا  األمطار في السوق، 

ممتتتتا يؤدي إلى تجمع ميتتتتا  األمطتتتتار وإعتتتتاقتتتتة حريتتتتة 

 المواطنين والتجار.

 ممتتا أدى إلى  ،ِف توفر حتتاويتتات نفتتايتتات بعتتدد كتتات ال

تجميع النفتتايتتات في ستتتتتتتتتتتتتتتاحتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق وانتشتتتتتتتتتتتتتتتار 

 الروائ  الكر هة.

   قتتيتتتتتتتام بتتعتت  التتتتتجتتتتتتتار بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتغتتالل الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتات

املخصتتتتتتتصتتتتتتتة للمريبات في الستتتتتتتوق المريزي، حيث 

تم استغاللها من قبل بع  التجار لرين املخاالت 

 الفارغة.

 العام،  بالمرافق البلدية قبل من االهتمام ضتتتعف

  يعتبر ستتتتتتتتتتتتتتوق طولكرم نأ من الرغم على
ً
ستتتتتتتتتتتتتتوقتتتا

.
ً
 حديثا

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

تأيد لل ،المعروضتتة للبيع في األستتتواق بشتتتكل دوري

من  تتتتتتتتتتتتتتحتة وستتتتتتتتتتتتتتالمة المنتجات الزراعية المباعة 

 داخل السوق.

  ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتتات التتتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات

الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتتوق، حيتتث يتم التخلص 

مكب النفايات من خالل قسم الصحة، وال منها في 

تقوم أي جهة باالستتتتتتتتتتتتتتفادة من المنتجات المن هية 

 رالحياتها.

  لم يتم إدراج موازنتة مستتتتتتتتتتتتتتتقلتتة لستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتار

ضتتتتتتتتتتتتتتمن موازنتتتة البلتتديتتتة المقتتتدرة للعتتتام  ،والفوايتت 

على  ،والمصتتادقة من وزارة الحكم املحلي ،م0211

الرغم من وجود بنتتتتتد مستتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتل ضتتتتتتتتتتتتتتمن الموازنتتتتتة 

 وق الخضار.لس

  لم تقم البلتتتتديتتتتة بتتتتدعتتتتداد بيتتتتانتتتتات متتتتاليتتتتة ختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 يما ،بالستتتتتتتوق عن العام الحالي واألعوام الستتتتتتتتابقة

لم تقم بتجميع الحستتتتتتتتتابات الخارتتتتتتتتتتة بالستتتتتتتتتتوق في 

 سجالت منفصلة.

  ال يتم تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتل رستتتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت  من

 ألحكام المادة رقم )%1التجار بنستتتبة 
ً
( 02، خالفا

لخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتتت  من نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق الجملتتتتتتة ل

 م المعمول ب .1118

  لم تقم البلدية بالطلب من الضتتتامن توفير شتتتتهادة

خصتتتتتتتتتتتتتم مصتتتتتتتتتتتتتدر من ضتتتتتتتتتتتتتريبة الدخل، األمر اليي 

 
ً
يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتتتتتيتاع أموال على خزينتة التدولتة، خالفا

م بشتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتتم 0210( لستتتتتتتتتتتتنة 8لتعليمات رقم )

 الضريبة من المصدر.

  تراجع ملحول في مبلم الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان كتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة عن

م 0211حيث كانت في العام  التي ستتتتتتتتتتتتتبق ها الستتتتتتتتتتتتتنة

م بتتتلتتتغتتتتتتتت 0202ديتتتنتتتتتتتار وفتتتي التتتعتتتتتتتام  113222متتتبتتتلتتتم 

 .دينار 113122

  لم يتم إعتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتة من ذوي الخبرة

تتعلق في البتتتدائتتل المتتتاحتتتة إلدارة  ،واالختصتتتتتتتتتتتتتتتا 

لتحقيق أيبر منفعتتتتة للبلتتتتديتتتتة  ،ستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتار

 وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

 قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة إيجار  ضتتتتتتتتتتتتتعف من

 حيث ،محال الستتوق المريزي من بع  المكلفين

لم يتم تحصتتتتتتتيل قيمة اإليجارات الستتتتتتتنوية لبع  

وقد بلغت قيمة تل   ،المكلفين عن عدة ستتتتتتتتتتتتنوات

 66,000م مبلم 0211 10 11التتتتتديون حت  تتتتتتاري  

 دينار.

  متتتتتا بين ، دينتتتتتار 5,452هنتتتتتاز فرق بتتتتتالنقص بمبلم

م 0218رد من ضامن السوق عن العام المبلم المو 

وما بين المبلم المتفق علي  ، إلى رتتتتتتتتتتتتندوق البلدية

 بموجب اتفاقية الضمان.

  ال يتم إثبتتتات ذمتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتتتامن الستتتتتتتتتتتتتتوق ضتتتتتتتتتتتتتتمن ذمم

 المكلفين على نظام الشامل املحاسوي.
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   قيام البلدية بستتتتتحب شتتتتتيكات الضتتتتتامن من البن

 ،قبتتتتتل موعتتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتاقهتتتتتا وإعتتتتتادتهتتتتتا للضتتتتتتتتتتتتتتتتتتامن

ا بشتتتتتتتتتتتيكات أخرى ذات تاري  تحصتتتتتتتتتتتيل واستتتتتتتتتتتبداله

 بعد مدى.أ

  قيام البلدية باستتتتتالم شتتتتيكات مجيرة وغير رتتتتادرة

عن الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي لضتتتتتتتتتتتتتتامن ستتتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتار 

 المريزي.

  لم تتختتي البلتتديتتة اإلجراءات القتتانونيتتة فيمتتا يتعلق

بمتابعة تحصتتتتتتتتتتتيل الشتتتتتتتتتتتيكات الراجعة، خالل مدة 

 أقصاها عشرة أيام من تاري  رجوع الشي ، خالف
ً
 ا

( من النظتتتتتتتام 11إلحكتتتتتتتام الفقرة )و( من المتتتتتتتادة )

 المالي للهيئات املحلية.

 التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة فتي يتتثتيتتر متن بتتنتود االتتتفتتتتتتتاقتتيتتتتتتتة  لتم تتتلتتتتزم

الموقعة وخارتتتتتتتتتتتتة فيما يتعلق ب لية عستتتتتتتتتتتتديد مبلم 

الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان، وعتتتتتتتدم دختول أي متزاود عليتتتتتتت  ديون 

ستتتتتتتتتابقة للبلدية، وتوفير حماية للضتتتتتتتتتامن بمنع بيع 

وحصتترها  ،حدود البلدية الخضتتار والفواي  داخل

 فقط في سوق الخضار والفواي  بالجملة. 

  غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار

للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية  ،المريزي 

 والرقابة على حري ها.

  غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار

أستتتتتعار المنتجات الزراعية المعروضتتتتتة للمستتتتت هل  

بشتتتتتكل مباشتتتتتر عليها أو بشتتتتتكل  ،بالعملة المتداولة

 بارز في مكان عرضها.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي
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 والفواكه

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

 يةقلقيلبلدية للخضدددددددددددار والفواكده(، في حددود منطقدة 

الم حظات  إلى، وقد  لص الديوان م0217عن العام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت  للمجلس 

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتتن إدارتتتت   ،البلتتدي

ويتتتتتيلتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتال  ،وتنظيمتتتتت 

 ألحكتتام المتتتادة رقم )
ً
( 1ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم 

 م المعمول ب .1118( لسنة 1)

 يحتتتتتدد اإلجراءات  ،ال يوجتتتتتد نظتتتتتام داخلي معتمتتتتتد

ألطراف والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع ا

 ذات العالقة إلدارة السوق.

  ال يوجتتد لتتدى البلتتديتتة أي إحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتات أو بيتتانتتتات

حول حجم التداول في الستتتتتتتوق، والكميات الواردة 

والخارجة من الستتوق وأرتتنافها ومصتتادرها، ولكن 

 عتتتدد الطرود بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل األستتتتتتتتتتتتتتواقيقوم موظفو 

 (،لبع  التجتتتار )غير الموقع اتفتتتاقيتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتان

 )فتتواتتتيتتر( ألغتتراض ر تتيالتتو  التتنتتظتتتتتتتام بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام

 التجار. محاسبة

  ال يتوجتتتتتتتد إجتراءات رقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلى إدختتتتتتتال وإخراج

المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة داختتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتتوق من جهتتتتتتات 

الضتتابطة الجمريية(، و االختصتتا  )وزارة الزراعة 

حيث يتم استتتتقبال المنتجات الزراعية الواردة إلى 

 السوق بغ  النظر عن مصدرها.

  المنتجتات الزراعيتتة ال يوجتتد إجراءات تمنع دخول

دون وجود تصتتتتتتتتتتتتري  نقل رتتتتتتتتتتتتادر عن  ،إلى الستتتتتتتتتتتتوق 

 وزارة الزراعة.

  ال يوجد مجاري لتصريف ميا  األمطار في السوق، 

مما يؤدي إلى انستتتتتتتتتتتتتياب ميا  األمطار على النفايات 

والتي عشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل  ،الموجودة بين املحالت التجتتتتتتاريتتتتتتة

 خطر 
ً
 وإعاقة للمواطنين والتجار.ا

 متتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التت ال يتتوجتتتتتتتد

المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للبيع في األستتتتتتتتتتتتتتواق بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل دوري، 

 للتحقق من رالحية وسالمة المنتجات الزراعية.

  ال تقوم البلدية باالستتتتتتتتفادة من المنتجات التالفة

.
ً
 وتدويرها وتصنيع أسمدة عضوية منها مثال
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 اقأستتو ستتوم المعتمدة في نظام تحصتتيل الر  ال يتم 

( من %1والبتتتتالغتتتتة ) ،الجملتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتت 

المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للبيع في  أوقيمتتتتتتة المتتتتتتادة المبتتتتتتاعتتتتتتة 

لعمولة  األق تتتتتتتتتتتتتتا ( الحد %1و) ،العامة األستتتتتتتتتتتتتتواق

 ،اهخرالبا ع من بيع املحصتتتتتتتتتتتول لحستتتتتتتتتتتاب الطرف 

يتم العمتتتل بموجتتتب عستتتتتتتتتتتتتتعيرة مقرة من قبتتتل  وإنمتتتا

 املجلس البلدي.

  رقتتتتتتابيتتتتتتة على مراقتتتتتتب الستتتتتتتتتتتتتتوق  إجراءاتال يوجتتتتتتد

نات المالية الخارتتتتتة تضتتتتتمن  تتتتتحة عستتتتتجيل البيا

 بالمكلفين.

 الرسوم اإللكترونية  إدخالتدقيق ستندات  لم يتم

التتفتتواتتتيتتر وذمتتم التتمتتكتتلتتفتتيتتن  إثتتبتتتتتتتاتمتتع ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات 

 اليدوية.

  محال الستتتتتتوق  إيجاراتال يتم احتستتتتتتاب وتحميل، 

  نفايات السوق وريانة مرافق وإزالةوتكلفة جمع 

وأي نتفتقتتتتتتتات أخترى عتلتى متريتز التتتكلفتتتتتتتة الختتتتتتتا  

يتم عسجيلها على حسابات البلدية  وإنما ،بالسوق 

 األخرى.

  وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة

ل الستتتتوق المريزي رستتتتوم قلم الستتتتوق وإيجار محا

 .من بع  المكلفين

 الخضار  أرناف لتسجيل إلكترونينظام  توفري ال

والفواي  الداخلة إلى الستوق ويمياتها ومصادرها، 

نظتتتتام املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي والختتتتارجتتتتة منتتتت  ومتكتتتتامتتتتل مع ال

 الخا  للبلدية.

  الصتتادرة عن نظام الغستتان بع  التقارير المالية

 غير دقيقة. املحاسوي

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 خالل الفترة القتتانونيتتة، وكتتتاناألولي تم الرد على التقرير 

 وسيتم تنفيي التوريات.
ً
 رد البلدية على التقرير إيجابيا
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 والفواكهالمركزي للخضار 

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

 حلحول بلدية للخضدددددددددددار والفواكده(، في حددود منطقدة 

الم حظات  إلى، وقد  لص الديوان م0217عن العام 

 الجوهرية اآلتية: 

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي

من حيث إعداد ، المنوطة ب للقيام بالصتتتتتتتالحيات 

التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت  للمجلس 

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتتن إدارتتتت  ، البلتتدي

ويتتتتتيلتتتتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتال ، وتنظيمتتتتت 

 ألحكتتام المتتتادة رقم )
ً
( 1ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

ار والفواي  رقم من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتت

 .م1118( لسنة 1)

  معتمتتتتتتتد يحتتتتتتتدد اإلجراءات ال يوجتتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي

والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف 

 ذات العالقة.

  بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة على المنتجتتتتات  يتم القيتتتتامال

الواردة إلى المتتتتدينتتتتة  ،الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة

 خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة.

  تتتتتتافتتتتتتتة محتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتتوق دون طر  مزاد في تتتتتتتتأجير كت

 الجريدة في حين .

  ال يوجتتتتد إجراءات رقتتتتابيتتتتة على يميتتتتات المنتجتتتتات

التتزراعتتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة متتن الستتتتتتتتتتتتتتتوق )التتتمتتنتتتتتتتجتتتتتتتات 

المبتتتتاعتتتتة(، حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتتة بتعيين موظف 

لحصتتتتر الكميات المباعة بموجب نماذج الكميات 

 الصادرة.

  ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول

دون تصتتتتتتتري  نقل  ،المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتتوق 

 رادر عن وزارة الزراعة.

  غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار

للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية  ،المريزي 

، حيث يتم فقط من  تصاري   هاوالرقابة على حري

دون  ،نقتتتتتل بين املحتتتتتافظتتتتتات للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت 

 التأيد من أرنافها ويمياتها.

 ع رستوم تصتاري  عسويق التجار من دف بع  تهرب

التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة التتواردة متتن داختتتتتتتل التتختتط 

 ل ،األخضتتر
ً
( 1111تعميم وزارة الزراعة رقم )خالفا

التمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتد بتتتتتتتالتمرستتتتتتتتتتتتتتوم  ،م0212 21 11بتتتتتتتتتاريت  
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م وععديالت  وقانون الزراعة 1111الرئا تتتتتتاي لستتتتتتنة 

 م وععديالت .0221( لسنة 11رقم )

 هار ة إشغياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقب

 ،أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل 

بالعملة المتداولة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر عليها أو بشتتتتتتتتكل 

 بارز في مكان عرضها.

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للبيع في األستتتتتتتتتتتتتتواق بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل دوري، 

للتحقق من رتالحية وستتالمة المنتجات الزراعية، 

 للمتتتتادة رقم )
ً
ن قتتتتانون وزارة الزراعتتتتة ( م1 1خالفتتتا

 .م0221( لسنة 0رقم )

 لتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتل ،البلتتتتديتتتتة فيتوفر قتتتتتاعتتتتدة بيتتتتانتتتتات ت ال 

أرتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاف ويميتتتتات المنتجتتتتات الزراعيتتتتة التتتتداخلتتتتة 

 سوق.الوالخارجة من 

  ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتتات التتتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات

الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتتوق، حيتتث يتم التخلص 

 الصحة، والمنها في مكب النفايات من خالل قسم 

 نها.تقوم البلدية باالستفادة من

  ،ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتتاب وتحميتتل كتتافتتة النفقتتات )رواتتتب

نفايات( التي تتعلق بستتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار و  تأمين، ميا 

وتحميلها على مريز تكلفة الستتتتتتتتوق، باستتتتتتتتتتنناء بند 

 .م0211الصيانة للعام 

  زيادة ذمم التجار الضتتامنين ملحال الستتوق لصتتالف

م عن 0211الل العتتتتتام خ %11البلتتتتتديتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة 

م، نتيجة ضتتتتتتتتتتتعف تحصتتتتتتتتتتتيلها من قبل 0218العام 

 البلدية. 

  ال يوجتد أي موظف متفري لمتتابعتة أعمتال ستتتتتتتتتتتتتتوق

الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتتتت ، حيتتتتتتتث يقوم رئيس قستتتتتتتتتتتتتتم 

ابعة بمت ،المعارف والممتلكات باإلضتتتافة إلى عمل 

 األعمال اليومية للسوق.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي التقرير تم الرد علىلم ي

 المركزي  السددددددددوق -جنين  محاةظة-بلدية قبااية  .71

 ةللخضار والفواك

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

 ةقباايبلدديدة للخضدددددددددددار والفواكده(، في حددود منطقدة 

الم حظات  إلى، وقد  لص الديوان م0217عن العام 

 الجوهرية اآلتية: 

  عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي لم يتم

من حيث إعداد  ،للقيام بالصتتتتتتتالحيات المنوطة ب 

النظام الداخلي وتقديم توريات  للمجلس البلدي 

ووضتتتتع القواعد الستتتتتعمال  ،بشتتتتأن موازنة الستتتتوق 

 ألحكتتام المتتتادة رقم )
ً
( 1ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتا

من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم 

 م المعمول ب .1118( لسنة 1)

  ال يوجتتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتتد يحتتتتتتتدد اإلجراءات

والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )أ 
ً
( من 12ذات العالقتتتتتتة، خالفتتتتتتا

( لستتتتتتتتتتتنة 1نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتار والفواي  رقم )

 م المعمول ب .1118

  لم تلتزم البلدية بنظام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتتتار

م، حيتتتتتتتث تقوم البلتتتتتتتديتتتتتتتة 1118م والتفتوايتتتتتتت  لتلعتتتتتتتا

رسوم عن المنتجات الزراعية الواردة إلى البجباية 

 من  ،من الرسوم %1السوق بنسبة 
ً
مما  ،%1بدال

 شيقل. 1213111ضاع على البلدية مبلم أ

  لتم تتلتتتزم التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتاقتتطتتتتتتتاع ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل

التي تمن   على المكتتتتافتتتت ت والحوافز المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة

 ألحكتتتتتالموظفي الستتتتتتتتتتتتتتوق 
ً
( من 3م المتتتتتادة )، خالفتتتتتا

م بشتتتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتتتتم 0210( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 8ععليمتات رقم )

لعام  ها لحيث بلغت قيم الضتتتتتتتتتريبة من المصتتتتتتتتتدر،

 شيقل. 013222م مبلم 0211

 تنفيي عمليات رتتتتتترف دون وجود فواتير ضتتتتتتري ية، 

 للنظام المالي للهيئات املحلية.
ً
 خالفا

  ال يتم متابعة أ تتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتتيكات الراجعة خالل

أو اتختتتاذ اإلجراءات  ،ممتتتدة أقصتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتا عشتتتتتتتتتتتتتترة أيتتتا

 للمتتتتتتتادة رقم )
ً
( من 11القتتتتتتتانونيتتتتتتتة بحقهم، خالفتتتتتتتا

 النظام المالي للهيئات املحلية.
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  يتم استتتتتتالم شتتتتتتيكات من بع  المكلفين لتستتتتتتديد

 دون أن تكون رادرة ،المستحقات المترتبة عليهم

 
ً
عن حستتتتتتتتتتتتتتتتاب المكلف رتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتب العالقتتتتة، خالفتتتتا

 ( متتن التتنتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتي لتتلتتهتتيتتئتتتتتتتات11لتتلتتمتتتتتتتادة رقتتم )

 املحلية.

  استتتتتتتتتتتتتتخدام جزء من ستتتتتتتتتتتتتاحة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي في

قبتتتتتتتل نقلهتتتتتتتا إلى مجلس  البلتتتتتتتدة تجميع النفتتتتتتتايتتتتتتتات

 مما يشتتتتتتتتتتتكل خطر  ،الخدمات المشتتتتتتتتتتتترز للنفايات
ً
 ا

  تتتتتتتتتتتتتتحيتت
ً
بستتتتتتتتتتتتتت تتب احتمتتال انتقتتال  ،على المواطنين ا

األوبتئتتتتتتتة والتجتراثتيتم متن التنفتتتتتتتايتتتتتتتات إلى الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 

 والفواي  المعروضة للبيع في الساحة.

  الموازنتتة العتتامتتة لبلتتديتتة قبتتاطيتتة من قبتتل تم إقرار

والتي عشتمل السوق حيث لم يتم  ،املجلس البلدي

المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتة على الموازنتتتتتة من قبتتتتتل وزير الحكم 

 املحلي.

 بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتة على المنتجتتتات م يتم القيتتتام ل

الواردة إلى البلدة خارج  ،الزراعية المباعة بالجملة

 نطاق السوق من المناطق املختلفة.

 وجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول ال ي

دون تصتتتتتتتري  نقل ، المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتتوق 

 رادر عن وزارة الزراعة.

 متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة  ال يتتوجتتتتتتتد

المعروضتتة للبيع في األستتتواق بشتتتكل دوري، للتأيد 

 من سالمة و حة المنتجات.

 تكليف للموظفين بالعمل اإلضتتتافي معتمد  ال يوجد

بناًء على تنستتتتتتتتتتتيب رئيس قستتتتتتتتتتتم  ،رئيس البلديةمن 

 سوق الخضار والفواي .

  ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتاب وتحميل المصتتتتتتتتتتتتتاريف الخارتتتتتتتتتتتتتة

 ألحكام 
ً
بالستتتتتتتتتتتوق على مريز تكلفة الستتتتتتتتتتتوق، خالفا

( من نظام أسواق الخضار والفواي  1المادة رقم )

 م المعمول ب .1118( لسنة 1رقم )

  يتم تخفي  قيمة الشتتتتتتتتيكات المؤجلة من ررتتتتتتتتيد

 مة التاجر عند استالمها.ذ

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي
 

المركزي  السدددددددددددوق -ندددابلس  محددداةظدددة-بلدددديدددة بيتدددا  .71

 والفواكهللخضار 

)األيددددددددددواق المركزية  رقابة امتثال على الديوانأجر  

ن ع بيتابلدية للخضدددددددددددار والفواكده(، في حددود منطقدة 

الم حظددددات  إلى، وقددددد  لص الددددديوان م0217العددددام 

 الجوهرية اآلتية: 

  ال يوجتتد متتدير للستتتتتتتتتتتتتتوق ولم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتل مجلس

إدارة الستتتتتتتتتتتتتتوق التمتريتزي لتلتقتيتتتتتتتام بتتتتتتتالصتتتتتتتتتتتتتتالحتتيتتتتتتتات 

من حيتتتتتث إعتتتتتداد النظتتتتتام التتتتتداخلي  ،المنوطتتتتتة بتتتتت 

وتقديم تورتتتتتتتتتتتيات  للمجلس البلدي بشتتتتتتتتتتتأن موازنة 

وييل  وضتتتتتتتتتتتتع  ،الستتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتن إدارت  وتنظيم 

 
ً
القواعتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتتال ممتلكتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق، خالفتتتتتا

( من نظتتام أستتتتتتتتتتتتتتواق الجملتتة 1ألحكتتام المتتادة رقم )

م المعمول 1118( لسنة 1للخضار والفواي  رقم )

 ب .

  ال يوجتتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتتد يحتتتتتتتدد اإلجراءات

والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف 

 ألحكتتتام المتتتادة
ً
( من 12رقم ) ذات العالقتتتة، خالفتتتا

( 1نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي  رقم )

 م المعمول ب .1118لسنة 

 بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتتيتتتة على المنتجتتتات  لم يتم القيتتتام

الواردة إلى البلدة خارج  ،الزراعية المباعة بالجملة

 نطاق السوق من المناطق املختلفة.

  قرارات املجلس البلتتدي الختتارتتتتتتتتتتتتتتة  ةرشتتتتتتتتتتتتتتفتتأال يتم

الفواي  بشكل منفصل، عن با ي بسوق الخضار و 

 القرارات األخرى.

  ال تقوم البلتتتتديتتتتة بتتتتدجراء إحصتتتتتتتتتتتتتتتتتاءات بتتتتأرتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاف

 ،الخارجة إلى الستتتتتوق و الخضتتتتار والفواي  الداخلة 

 ويمياتها ومصادرها.

  ال يوجد إجراءات من قبل البلدية أو وزارة الزراعة

والتتتتجتتتتهتتتتتتتات ذات التتتتعتتتتالقتتتتتتتة لتتتتفتتتتحتتتتص عتتتتيتتتتنتتتتتتتات متتتتن 

 للتأيد من ،ى الستتوق المنتجات الزراعية الواردة إل

 سالمة ورالحي  المنتج لالس هالز.

  ال يوجتتتد إجراءات رقتتتابيتتتة من قبتتتل لجنتتتة مكتتتافحتتتة

تهريتب المنتجتات الزراعيتتة المكونتتة من قبتتل )وزارة 
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الزراعتتة، وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد، الضتتتتتتتتتتتتتتابطتتة الجمرييتتة 

واألجهزة األمنيتتتة( تمنع دخول المنتجتتتات الزراعيتتتة 

وطنتتات إلى القتتادمتتة من الخط األخضتتتتتتتتتتتتتتر والمستتتتتتتتتتتتتتت

 السوق المريزي للخضار في بلدة بيتا.

   تهرب عتتتتدد من التجتتتتار من دفع رستتتتتتتتتتتتتتوم تصتتتتتتتتتتتتتتتتاري

عستتتتتتتتتتتتتتويق المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة الواردة من داختتتتتتل 

الموجبتتتتة بتعميم وزارة الزراعتتتتة  ،الخط األخضتتتتتتتتتتتتتتر

المستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتد  ،م0212 21 11( بتتتتتتتتتاريت  1111رقتم )

م وععتديالت ، 1111بتالمرستتتتتتتتتتتتتتوم الرئتا تتتتتتتتتتتتتتاي لستتتتتتتتتتتتتتنتة 

 م وععديالت .0221( لسنة 11وقانون الزراعة رقم )

  تزويد الستتتتتتتتتتتتتتوق بوستتتتتتتتتتتتتتائل الستتتتتتتتتتتتتتالمة العامة يتم لم

 يطفايات الحريق، أو خطوط ميا  لإلطفاء.

   قيام بع  التجار باستتتغالل الستتاحات الداخلية

املخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة لحريتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتاحنتتتات والمريبتتتات في 

المريزي، حيتتث تم استتتتتتتتتتتتتتتغاللهتتا من قبتتل  الستتتتتتتتتتتتتتوق 

يمختتتتتتتازن لرين املختتتتتتتال الفتتتتتتتارغتتتتتتتة  ،بع  التجتتتتتتتار

 والمشاتي  دون تنسيق مع البلدية.

  ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتتات التتتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات

الزراعية الواردة للستتتتتتتتتتوق، حيث يتم التخلص منها 

من خالل قسم الصحة وترحيلها لمكب النفايات، 

فة من المنتجات التال ةباالستفادوال تقوم البلدية 

 وتدويرها وتصنيع أسمدة عضوية منها.

 الستتتتتتنوات، ستتتتتتوق الخضتتتتتتار والفواي  عبر  تضتتتتتتمين

عمليتتتتتتتة لإعتتتتتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الجتتتتتتدوى المتتتتتتتاليتتتتتتة  دون 

التضتتتتتتتتتتتتمين بشتتتتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتتتتنوي، مما زاد من احتمالية 

 ضياع مبالم مالية على رندوق البلدية.

  بتتدعتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتات حول البضتتتتتتتتتتتتتتا ع التتداخلتتة  يتمال

لستتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتار والفواي ، بحيث يتم احتستتتتتتتتتتاب 

من قيمتتة البضتتتتتتتتتتتتتتاعتتة المبتتاعتتة، وذلتت   %1نستتتتتتتتتتتتتتبتتة 

لتكوين أستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لتحتتتتتديتتتتتد الحتتتتتد األدنى للمزايتتتتتدة 

 السنوية.

  بدلزام الضتتامن بدفع رستتوم إعالن المزايدة  يتملم

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل،  13122في الجريتتتتتتتدة، بقيمتتتتتتتة  0218 12

 لما ن
ً
 صت علي  وثائق المزايدة.خالفا

  لم تقم البلتتديتتة بتتدثبتتات استتتتتتتتتتتتتتتالم وإرجتتاع الكفتتاالت

النقدية المتعلقة بدخول المزايدة لضتتتتتتتتتتتمان بوابة 

وفق إيصاالت قب  وسندات  ،0218 12الحسبة 

 ررف حسب األرول.

  لم تقم البلدية بدلزام الضتتتتتتامنين للحستتتتتتبة بتقديم

 
ً
تتتتتأمينتتتتات األخطتتتتار للعتتتتاملين في الحستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة، خالفتتتتا

( من االتفاقية الموقعة بين الضامن 8للمادة رقم )

 والبلدية.

 بقيمة تقل عن  ،عستجيل حستاب إيرادات الضمان

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل لعتتتتتتتام  13210التقتيتمتتتتتتتة التحقيقيتتتتتتتة بمبلم 

 م0211
ً
، وقد تم جعل حستاب ذمة الضامن مدينا

 بقيمتتتتتة 
ً
وحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب مصتتتتتتتتتتتتتتروف رواتتتتتتب وأجور دائنتتتتتا

أجور لصرف  اإليرادوخصتص هيا شتيقل،  13210

 النظافة في الحسبة. عمال

  احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الغرامتتتتتات المترتبتتتتتة على تتتتتتأخر لم يتم

( من 01الضتتتتتامن بالدفع، فقد نصتتتتتت المادة رقم )

ى عل ،االتفتتتاقيتتتة الموقعتتتة بين البلتتتديتتتة والضتتتتتتتتتتتتتتتتامن

من التتدفعتتة  %1احتستتتتتتتتتتتتتتاب غرامتتة متتاليتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة 

عن كتتل يوم تتتأخير بعتتد اليوم الختتامس  ،الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتة

متتتتات مبلم من كتتتتل شتتتتتتتتتتتتتتهر، وقتتتتد بلغتتتتت قيمتتتتة الغرا

 شيقل. 113211

  ال يتم إرفاق ستتتندات إثبات ملكية وشتتتهادة خصتتتم

مصتتتتتتتتتتتتتتتتدر رتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن دائرة ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتة التتتدختتتل، في 

ألراضتتاي المستتتأجرة استتندات الصتترف لبدل إيجار 

 ألحكام 
ً
من قبل البلدية في منطقة الحستتتبة، خالفا

( من النظتتتام المتتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي لعتتتام 12المتتتادة )

( 8من ععليمتتتات رقم )( 1م وألحكتتتام المتتتادة )0221

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتتتتم الضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتة من  ،م0210لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 

 المصدر.

  ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب رواتتتتتتتب الموظفين العتتتتتتاملين في

ستتتوق الخضتتتار ضتتتمن النفقات الخارتتتة بالستتتوق، 

ن نظافة في السوق، يتم استرداد حيث يوجد عاملي  

قيمة رواتسهم من ضتتتتتتتتتامن البوابة وتحتستتتتتتتتتب كديراد 

نللستتتتتتتتتتتتتتوق، وحتتار  ، بتتدفع رواتسهمتلتزم البلتتديتتة  ستتتتتتتتتتتتتتي 
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م 0211حيتتتث بلغتتتت مجموع الرواتتتتب خالل العتتتام 

 شيقل. 1213212مبلم 

  وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة

اإليجتتتتتارات المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة على التجتتتتتار في الستتتتتتتتتتتتتتوق 

المريزي، مما أدى إلى زيادة ذمم المكلفين لصتتتتتالف 

م عن 0211خالل العتتتتتام  %10البلتتتتتديتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة 

م البلتتتتديتتتتة بتتتتاتختتتتاذ أي م، حيتتتتث لم تق0218العتتتتام 

 إجراءات قانونية في حق المتأخرين عن الدفع.

  استتتتتالم شتتتتيكات مجيرة وغير رتتتتادرة من الحستتتتاب

التبتنتكتي لتبتعت  التتتجتتتتتتتار التمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأجتريتن للمحتتتتتتتال 

 ألحكام 
ً
التجارية بستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار المريزي، خالفا

( من النظتتتتتتتام 11( من المتتتتتتتادة رقم )0البنتتتتتتد رقم )

 المالي للهيئات املحلية.

 ور وزارة الحكم املحلي في الرقابة على سوق غياب د

 الخضار والفواي  التابع لبلدية بيتا.

  غيتتتتتتاب دور وزارة الزراعتتتتتتة في الرقتتتتتتابتتتتتتة على حريتتتتتتة

البضتتتتتتتتتتتتتتتتا ع والمنتجتتتات الزراعيتتتة التي تورد من وإلى 

 السوق المريزي.

  غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار

ي باعة للمستتت هل  فالم للمنتجات الزراعية األستتتعار

 .وفي حدود الهيئةالسوق 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 رام الله لديةتقرير ب .70

بلدددديددة رام تم إجراء رقدددابددة مدداليدددة وامتثدددال على أعمدددال 

، واشدددددددددددتمل الفحص م0218اللده عن السدددددددددددندة المالية 

ومن   ل  واإلدارية، والتدقيق على الشدددددددؤون المالية

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

   إعداد البيانات المالية فياملحايبية 

 تتتتتتتطتتتتتتتابتتتتتتق ررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد نتتتتتتهتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتتتمتتتتتتتدة بتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتت  تتتتتتت لتتتتتتم

لحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب البنتتتتتتت  العركي جتتتتتتتاري  م،0218 10 11

والبالم رتتتتتتفر في البن ، مع الررتتتتتتيد الظاهر  ،يورو

  83110في القوائم المتتتتاليتتتتة البتتتتالم 
ً
شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل، خالفتتتتا

 لمبدأ العرض واإلفصا  للبيانات المالية.

 اإلفصتتتتتتا  عن حستتتتتتاب بن  فلستتتتتتتطين منتز   لم يتم

فتي التقتوائتم التمتتتتتتتاليتتتتتتتة المتتتتتتتدققتتتتتتتة للعتتتتتتتام ، التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة

 شيقل. 34,513، والبالم رريد  مبلم م0218

 ا  عن ررتتتتتتتتتتتتتتيتتد الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق النقتتدي اإلفصتتتتتتتتتتتتتت لم يم

والبتتالم  م0218منتز  البلتتديتتة نهتتايتتة العتتام بالختتا  

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل في القوائم المتتاليتتة لبلتتديتتة رام اللتت   13811

 لمبتتتتتدأ العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  م0218للعتتتتام 
ً
، خالفتتتتا

 .للبيانات المالية

 اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن إيرادات ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف منتز   لم يتم

في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات والبيتتتتانتتتتات  م0218البلتتتتديتتتتة للعتتتتام 

المالية للبلدية، حيث يتم استخدام برنامج بيسان 

لتستتتتجيل حستتتتابات المنتز ، وبلم مجموع اإليرادات 

شتتتتتيقل، في حين  1113112مبلم  م0218نهاية العام 

 1123101.81بتلغتتتتتتتت النفقتتتتتتتات لنفس العتتتتتتتام مبلم 

 .شيقل

 رريد اليمم المدينة واليمم الدائنة  إظهار لم يتم

قتتتتة لمنتز  البلتتتتديتتتتة في البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتح

، حيتتتث بلم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد م0218لبلتتتديتتتة رام اللتتت  للعتتتام 

متتتبتتتلتتتتم  م0218 10 11التتتتتتتيمتتتم التتتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتاريتتت  

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل، في حين بلم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد التتتتتيمم  113110.12

 لمبتتتدأ  1103111.01التتتدائنتتتة مبلم 
ً
شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل، خالفتتتا

 العرض واإلفصا  للبيانات المالية.

 اواألنظمة في تنفيل أعمالهلقوانين البلدية لم الفة 

  من  م،0218بلم العجز المالي لبلدية رام الل  للعام

( شتتتيقل، 0131123122واقع ستتتجالت البلدية مبلم )

التتتتتة للتقليتتتتتل من  ولم يتبين لنتتتتتا وجود إجراءات فعتتتتت 

العجز، مما أدى إلى انخفاض قيمة رتتتتتافي األرتتتتتول 

بقيمتتة  م0218بنفس القيمتتة لتصتتتتتتتتتتتتتتب  نهتتايتتة العتتام 

 شيقل. 11231113111

  م،0218لم تلتزم البلدية بدعداد ورفع موازنة العام 

لوزارة الحكم املحلي للمصتادقة عليها قبل شتهر من 

بداية الستتتتتتتتتتتتنة المالية المتعلقة  ها، حيث تم رفعها 

وتم المصتتتادقة  م،20/21/0218للمصتتتادقة بتاري  

عتتتتلتتتتتيتتتتهتتتتتتتا متتتتتن قتتتتبتتتتتتتل وزارة التتتتتحتتتتكتتتتتم املتتتتحتتتتتلتتتتي بتتتتتتتتتتتتتاريتتتتت  
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 م0218 21 18
ً
( متتن التتنتتظتتتتتتتام 1لتتلتتمتتتتتتتادة )، ختتالفتتتتتتتا

 المالي للهيئات املحلية.

والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

 إدارة حساباته البنكية فياملحايبية 

 على المكشتتتتتتتتتتتتتتوف )جتاري مدين( من بن   الستتتتتتتتتتتتتتحتب

فلستتتتتتتتتتتتتتطين، بموجتتتب يتتتتاب خطي موجتتت  من رئيس 

البلتتديتتة لمتتدير عتتام البنتت ، دون أختتي المصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة 

 للمتتتتتتتادة رقم )
ً
( من 01التالزمتتتتتتتة من الوزارة، خالفتتتتتتتا

، حيث م1111لستتتتتنة  1قانون الهيئات املحلية رقم 

بلغتتتتتت الفتتتتتائتتتتتدة المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة على البلتتتتتديتتتتتة نتيجتتتتتة 

( شتتتتتتتتتتتتيقل 38,866.55ف )الستتتتتتتتتتتتحب على المكشتتتتتتتتتتتتو 

 .م0218خالل العام 

  التتتتتأخر في إعتتتتداد التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتات البنكيتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتتتتة

لحستتتتابات البلدية، حيث تم إعداد عستتتتويات بع  

وكعضتتتتتتتتتتها اهخر  م0211 20 11الحستتتتتتتتتتابات بتاري  

 .م0211 21 21بتاري  

  واألمتتتتتتتانتتتتتتتاتبتتتتلتتتتغتتتتتتتت االقتتتتتتتتتتطتتتتتتتاعتتتتتتتات والتتتتتتتتتتتتتأمتتتتيتتتتتنتتتتتتتات 

، ولم م0218المستتتتتتتتتتتتتتتحقتة على البلتديتة نهتايتة العتام 

تلتزم الهيئة بفت  حساب مستقل لكل منها إليداعها 

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل )بتتاستتتتتتتتتتتتتتتننتتاء 1831183111.81فيتت ، مبلم )

 للمادة 
ً
ضتتتتتتتتتتريبة الدخل وخصتتتتتتتتتتم المصتتتتتتتتتتدر(، خالفا

 لنظتتام المتتالي للهيئتتات املحليتتة للعتتام( من ا11، 11)

 م.1111

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليراداتوالقوانين الناظمة في 

  م،0218بلم قرض ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتة المعتتتارف نهتتتايتتتة العتتتام 

دينتتتتتتتار،  131113111شتتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل ) 0231103220متبتلتم 

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتحق من  1113111دوالر،  0223222

موازنات أخرى(، حيث يتم الحصتتتتول على القروض 

 ،من ضريبة المعارف بموجب قرارات مجلس بلدي

 للمتتتادة 
ً
دون مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة وزارة الحكم املحلي، خالفتتتا

لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة  1( من قتتتتتتانون الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة رقم 01)

تلتزم البلتديتة بتستتتتتتتتتتتتتتديد القرض لغاية ، ولم م1111

 فترة التدقيق.

 دون وجود نظام  ،وتحصتتتتتتتتتتيل بع  الرستتتتتتتتتتوم فرض

ودون مصتتتتتتادقة الحكم املحلي  ،أو قانون يجيز ذل 

)بع  الرستتتتتتتتتتتتتتوم المتعلقتتة بترخيص األبنيتتة(، ويتم 

االيتفتتاء بقرار مجلس بلتتدي أو قرار لجنتتة محليتتة، 

 للمتتتتادة رقم )
ً
( من 00( والمتتتتادة )أ 11، ب 1خالفتتتتا

 م.1111( لسنة 1قانون الهيئات املحلية رقم )

  على الرستتتتتوم الدورية  من 
ً
 إضتتتتتافيا

ً
موظفيها خصتتتتتما

زيتتتتتتتادة عتتتلتتتتى التتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتم التتتتمتتتمتتتتنتتتتو   ،%12بتتتمتتتتقتتتتتتتدار 

للمكلف  %02البتتتالم  ،للمكلفين في متتتدينتتتة رام اللتتت 

، مع م0211 21اليي يدفع الرستتتتتتتتتتتتتوم خالل شتتتتتتتتتتتتتهر 

 .شهور  1إمكانية التقسيط على 

 من قيمة ترخيص  %12رستتتتتتتتتتتتوم بنستتتتتتتتتتتتبة  استتتتتتتتتتتتتيفاء

النظتتتتتتتام لألبنيتتتتتتتة  أحكتتتتتتتاميتستتتتتتتتتتتتتتهيالت على  ،البنتتتتتتتاء

 
ً
األبنيتتتتتتة من نظتتتتتتام  (11)للمتتتتتتادة  المقترحتتتتتتة، خالفتتتتتتا

 م.0211( لعام 1والتنظيم للهيئات املحلية رقم )

 تزام بنستتتتتتتتبة الخصتتتتتتتتم الممنو  للمكلفين لاال لم يتم

المفروضتتتتتتتتة، لعدم االلتزام بتستتتتتتتتديد  على الغرامات

 المستحق للبلدية.

 دينار أردني على حرفة  18رستتتتتتتتتتتتوم بقيمة  استتتتتتتتتتتتتيفاء

، م0218 10 11رتتتتتتتتتتتتتتنتاعتة منتجتات املختتابز بتتاري  

 
ً
 م0218لستتتتتتتتتتنة  (1)لقرار مجلس الوزراء رقم  خالفا

 م.0218 21 21الصادر بتاري  

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 والقوانين الناظمة في الصرل

  لم يتم اقتطاع رستتتتتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتتتتحي للموظفين

من راتب الموظف، حيث تقوم البلدية بدفع رسوم 

 للمادة رق
ً
( من قرار 8م )التأمين من حسا ها، خالفا

م الختتا  0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 111مجلس الوزراء رقم )

( 11بنظام التأمين الصتتتتتتتتتتحي الحكومي والمادة رقم )

: االستتتتتتتتتتتتتتتقطتتتتاعتتتتات بنتتتتد ب( من قتتتتانون 
ً
فقرة )ثتتتتانيتتتتا

وباالستتتتناد للمادة رقم  ،الخدمة المدنية وععديالت 

( من نظتتتتتتام موظفي الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة رقم 10،11)

دفعتتت  بتتتدل رستتتتتتتتتتتتتتوم  ، بلم متتتا تمم0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 1)

تتتتتتأمين رتتتتتتتتتتتتتتحي من حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب البلتتتتتديتتتتتة خالل العتتتتتام 

 ( شيقل.8013111.12مبلم ) م،0218
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  يتم رتتتتتتتتتتتتتترف بتتتدل عمتتتل إضتتتتتتتتتتتتتتتتافي لبع  الموظفين

بمبتتتتالم تزيتتتتد عن ركع الراتتتتتب  ،والعمتتتتال في البلتتتتديتتتتة

 للمتتتادة )
ً
( من نظتتتتام 1 1اإلجمتتتالي للموظف، خالفتتتتا

 م.0221( لعام 1موظفي الهيئات املحلية رقم )

 مبالم مالية ليستتتتتتتت من أوج  الصتتتتتتترف التي  رتتتتتتترف

 
ً
نص عليهتتتتا النظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات املحليتتتتة، خالفتتتتا

( من النظتتام المتتالي للهيئتتات 01ألحكتتام المتتادة رقم )

 املحلية.

  بصتتتتتتتتتتتتتترف راتتتتب ثتتتالتتتث عشتتتتتتتتتتتتتتر لرئيس رتتتتتتتتتتتتتترف راتتتتب

 لنظتتتتتام موظفي الهيئتتتتتات 
ً
وموظفي البلتتتتتديتتتتتة، خالفتتتتتا

 .املحلية

 ة خالل الفتر  تجتتاوز في رتتتتتتتتتتتتتترف راتتتتب رئيس البلتتتديتتة

 م0211 10لغاية شتتهر  م0211 1من شتهر 
ً
، خالفا

( 1( من قرار مجلس الوزراء رقم )1لتلتمتتتتتتتادة رقتم )

بنظتتام رؤستتتتتتتتتتتتتتاء وأعضتتتتتتتتتتتتتتتاء الختتا   م0211لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 

 .مجالس الهيئات املحلية

  تجاوز في رتتتتتتتتتتتتترف مكاف ت أعضتتتتتتتتتتتتتاء املجلس البلدي

لغتتتتتتتايتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتهر  م0211 1ختالل التفتترة من شتتتتتتتتتتتتتتهر 

 .م0211 10

 الضريبيةدية للقوانين واألنظمة م الفة البل

  على موافقة دائرة ضتتتتتتتتتتتريبة رام الل  حصتتتتتتتتتتتلت بلدية

التجتمتتتتتتتارز والمكو  والقيمتتتتتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة  وزارة 

للمورد بدرتتتتتتتتتدار فاتورة رتتتتتتتتتفرية لمشتتتتتتتتتروع  ،المالية

النتتتتتافورة )إعفتتتتتاء المشتتتتتتتتتتتتتتروع من ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة القيمتتتتتة 

أبنتتاء  اتحتتاديتتتاب من  إرفتتاقالمضتتتتتتتتتتتتتتافتتة(، بموجتتب 

ع يفيتتد تبرعتت  بثمن النتتافورة )تبر  ،رام اللتت  في أمريكتتا

 ضتتتتتريوي(، إعفاءوهمي بقصتتتتتد حصتتتتتول البلدية على 

دوالر على دائرة  123011مما ترتب علي  ضياع مبلم 

الجمتتتارز والمكو  وضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتة القيمتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة 

 دوالر(. 123011دوالر= 0113812*11%)

  طعة من رواتب تتوريد ضتتتتتتتتتتتتتريبة الدخل المقلم يتم

 والبتتتتتالغتتتتتةمن اقتطتتتتتاعهتتتتتا  يوم 12الموظفين خالل 

 م0218شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل نهتتتايتتتة العتتتام  0113111.11
ً
، خالفتتتا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 8( من قرار بقتتتانون رقم )12للمتتتادة رقم )

 وععديالت . م0211

   من إجمتتتتتتالي الراتتتتتتتتب  %12يتم ت زيتتتتتتل متتتتتتا نستتتتتتتتتتتتتت تتتتتتت

بالرغم  ،)موارتتتالت( من الدخل الخاضتتتع للضتتتريبة

من تقاضتتتتتتتتتتتتتاي الموظفين موارتتتتتتتتتتتتتالت فعلي  أقل من 

مما يؤدي لدفع ضتتتتتتتتتتتتتتريبة دخل أقل من  ذل  بكثير،

 للمتتتتتادة رقم )
ً
( من قرار 10الواجتتتتتب دفعتتتتت ، خالفتتتتتا

بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة  م،0211( لعتتتتتام 8بقتتتتتانون رقم )

 الدخل، وبالتالي ضياع مبالم على خزينة الدولة.

  ال يتم اقتطاع وتوريد ضتتتتتتتتتتتريبة الدخل المستتتتتتتتتتتتحقة

على أربتتا  البلتتديتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتة من االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتارات في 

 للفقرة ) شرية يهرباء
ً
( من المادة 1القد ، خالفا

بشتتتتأن  م،0211( لستتتتنة 1( من قرار بقانون رقم )1)

( 8من القرار بقتتانون رقم ) (11)ععتتديتتل المتتادة رقم 

مبلم  م0218، والبالغة خالل العام م0211لستتتتتتتتتتتتتتنة 

 ( شيقل.113018.12)

 لم يتم اقتطاع وتوريد ضتتتتريبة الدخل المستتتتتتحقة، 

من  %12أمالز البلتتتتتديتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة  إيجتتتتتاراتبتتتتتدل 

 شيقل. 0113811الرسوم والبالغة 

  12لم يتم اقتطاع وتوريد ضتتتتريبة الدخل بنستتتتبة% 

التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتقتتتتتتتة عتتتتتلتتتتتى إيتتتترادات عتتتتتتتدادات متتتتتواقتتتتتف 

كون  نشتتتتتتتاط ربحي من الرستتتتتتتوم البالغة  ،الستتتتتتتيارات

 م0218شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل، والبتتتالغتتتتة خالل العتتتام  1123112

 ( شيقل.113211مبلم )

  خصم من المصدر  –ع ضريبة توريد اقتطالم يتم

 يومتتتتت 12خالل 
ً
 للمتتتتتادة رقم  ا

ً
من اقتطتتتتتاعهتتتتتا، خالفتتتتتا

 م0211( لستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 8( متتن قتترار بتتقتتتتتتتانتتون رقتتم )12)

وععديالت ، حيث بلم ررتتتتتتتتتتتتتيد الضتتتتتتتتتتتتتتريبة المقتطعة 

شتتتتتهادة خصتتتتم من المصتتتتتدر من  إحضتتتتاربدل عدم 

 ،ولم يتم توريتتتتدهتتتتا م،0218الموردين نهتتتتايتتتتة العتتتتام 

 شيقل. 813111.11مبلم 

 نظمة اإلداريةللقوانين واأل  البلديةفة م ال

  ال تقوم وحدة الرقابة الداخلية بالتدقيق على كافة

متتن  وال يتتوجتتتتتتتد التتعتتتتتتتدد التتكتتتتتتتافتتيأعتتمتتتتتتتال التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة، 

 ،الموظفين يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب مع حجم أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتة البلتتتديتتتة

 .واألنشطة األعمالللرقابة على كافة 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  241  

 

  ( 11)م 0218انعقتتتتتد املجلس البلتتتتتدي خالل العتتتتتام

 
ً
( من 8( من المادة رقم )1للبند رقم )جلسة، خالفا

، م1111( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 1قتتتتانون الهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )

جلستتتتتتتتتتتتتتة عادية واحدة  وجوب عقد التيي ينص على

 على األقل كل أسبوع.

  وتم العمل  م،0218تم إعداد هيكلية البلدية للعام

 ها بالرغم من عدم المصتتتتتتتتتادقة عليها من قبل وزارة 

 للبند 
ً
مكرر  (1)( من المادة 1)الحكم املحلي، خالفا

لستتتتتتتتتتتتتتنتتة  (1)من نظتتام موظفي الهيئتتات املحليتتة رقم 

 وععديالت . م0221

إدارة األصدددددددددددددول ندددظدددمددددددة فدددي مددد ددددددالدددفددددددة لدددلدددقدددوانددديدددن واأل 

 والمستودعات

  تبين وجود ستتتتتتتتتتتتتتلع متكررة االستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام )مثتتتل زينتتتتة

يتتتتتتتم حتتتفتتتظتتتهتتتتتتتا داختتتتتتتل  ،والتتتمتتتنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتات( األعتتتيتتتتتتتاد

وال يتتتم تتوثتيتقهتتتتتتتا من خالل النظتتتتتتتام ، التمستتتتتتتتتتتتتتتتودع

 إلجراءات الضتتتتتتتتتتوابط 
ً
المعتمد بالمستتتتتتتتتتتودع، خالفا

 الرقابية.

  األرتتتتتتتتول المستتتتتتتتتخدمة من قبل بع   إثباتال يتم

بنظتتتتام العهتتتتد  ،الموظفين )مثتتتتل جهتتتتاز الالستتتتتتتتتتتتتتلكي(

في  المستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدمضتتتتتتتتتتتتتتمن النظتتتتتتام  ،الشتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة

المستتتتتتتتتتتتتتتودع، يتتيلتت  ال يوجتتد ستتتتتتتتتتتتتتجتتل يتتدوي للعهتتد 

الشتتتتتخصتتتتتية بالمستتتتتتودع، حيث يوجد ملف بالعهد 

  الشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتية على
ً
مستتتتتتتتتتتتتتوى رتتتتتتتتتتتتتنف فقط، خالفا

 إلجراءات الضوابط الرقابية.

  وجود مواد مستتتتتتتتتتتتتتتعملة في المستتتتتتتتتتتتتتتودع وغير موثقة

إلى المستتتتتتتتتتتتتتتودع  إدختتتتتتتالهتتتتتتتاعلى النظتتتتتتتام، حيتتتتتتتث تم 

 بموجب مييرات داخلية من الدائرة المعنية.

  وجود بع  الكتب في المستتتتتتتتتتتودع غير مدخلة على

النظتتام، حيتتث تم استتتتتتتتتتتتتتتالمهتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر من 

 ة المعنية.الدائر 

  يوجد حصتتتتتتتتتتتتتر لكافة األرتتتتتتتتتتتتتول الثابتة بالبلدية على

مستتتتتتتتتتتتتتتوى كتتتتتل دائرة وكتتتتتل غرفتتتتتة، إال أنتتتتت  ال يوجتتتتتد 

عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل عهتتتدة لهتتتي  األرتتتتتتتتتتتتتتول على مستتتتتتتتتتتتتتتوى كتتتل 

موظف ضتتتتتتتتتتتتتتمن الستتتتتتتتتتتتتتجالت الرستتتتتتتتتتتتتتميتتتتة أو النظتتتتام 

 .اإللكتروني

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 يلفيت لديةب تقرير  .77

بلدددددديدددددة تم إجراء رقدددددابدددددة مددددداليدددددة وامتثدددددال على أعمدددددال 

، واشتمل الفحص م0218عن السنة المالية يلفيت 

ومن   ل  والتدقيق على الشدددددددؤون المالية واإلدارية،

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

   إعداد البيانات المالية فياملحايبية 

  لم يتم اإلفصتتتتتتتا  عن قيمة الغرامة المستتتتتتتجلة على

 1131113010البلتتتديتتتة من قبتتتل وزارة المتتتاليتتتة بمبلم 

 للمعيار رقم )
ً
( من معايير املحاسبة 1شيقل، خالفا

 الدولية.

  اإلفصا  عن إيضاحات العمالت في تقرير البيانات

، ومقتتتتارن هتتتتا بتتتتالحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات غير  تتتتتتتتتتتتتتحيحتتتتة المتتتتاليتتتتة

 المسجلة في ميزان المراجعة.

 التتتيمم المتتتدينتتتة للمعتتتارف  مطتتتابقتتتة ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد لم يتم

مع متتتا هو  المتتتتدققتتتة، في البيتتتانتتتتات المتتتاليتتتة والميتتتا 

 .البلدية سجالتفي  مث ت

 عستتتتتتتتتتتتجيل إشتتتتتتتتتتتتعارات دائنة بدل خصتتتتتتتتتتتتميات  لم يتم

مكتستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة من بع  الموردين، حيتتتتتث أبقتتتتتت على 

 حستتتتتتتاباتهم دائنة بالمبالم اإلجمالية قبل الخصتتتتتتتم،

 لألرول المتعارف عليها.
ً
 خالفا

  لم يتم االعتراف بتاألمانات المستتتتتتتتتتتتتتتلمة )الشتتتتتتتتتتتتتتيكات

المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتة(، بتتتدل تتتتأمين البنتتتاء يتتتيمتتتة دائنتتتة على 

البلدية. حيث تم عستتتتجيل الشتتتتتيكات بموجب ستتتتتند 

 استالم شيكات دون عسجيلها كأمانة.

  ال يتم عستتتتتتتتتتتتجيل إيرادات ضتتتتتتتتتتتتريبة المعارف ضتتتتتتتتتتتتمن

الغير(، حيث  حستتتاب خا  )أمانات مقبوضتتتتة عن

يتم عستتتتجيل الحستتتتابات الخارتتتتة بالمعارف ضتتتتمن 

 سجالت البلدية.

  وجود خطتتتتتأ في تربيط بع  الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات، وعتتتتتدم

اعستتتاقها مع المعايير املحاستتت ية الخارتتتة بالتبويب 

 والتصنيف المناسب لها.
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والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

 إدارة الحسابات البنكية فياملحايبية 

  بع  الحستتتتتتتتتتتتتتابات البنكية غير النشتتتتتتتتتتتتتتطة أو يوجد

اإليتتداع أو الصتتتتتتتتتتتتتترف في تلتت   مالفعتتالتتة، حيتتث ال يت

 الحسابات، ولم يتم إغالقها.

 البنكية حستتتتتب األرتتتتتول،  م يتم إعداد التستتتتتوياتل

حيث تقوم محاستبة المصتتروفات بمطابقة أررتتدة 

 لنموذج معتمد
ً
 .البنوز دون توثيق ذل ، وفقا

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليراداتوالقوانين الناظمة في 

  ن تصتتتتتتتتتتتتتتنيف أبتتتتاعتبتتتتتار  األبنيتتتتةجبتتتتتايتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم يتم

 أبالرغم من  ،البلدية )ب(
ً
ن تصتتتتتتتتتنيف البلدية وفقا

 ألحكتتام وزارة الحكم لتصتتتتتتتتتتتتتتنيفتتات 
ً
املحلي )أ(، خالفتتا

( 1من قرار مجلس الوزراء رقم )( 11) المتتتتادة رقم

 مم، الختتتا  بنظتتتام األبنيتتتة والتنظي0211 لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة

 للهيئات املحلية وععديالت .

  على كافة  %02فرض رستتتتتتتتتتتوم بدل بناء قائم لم يتم

 ألحكام المادة 
ً
األبنيتة القتائمتة دون ترخيص، خالفتا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1( من قرار مجلس الوزراء رقم )11رقم )

م، الختتتا  بنظتتتام األبنيتتتة والتنظيم للهيئتتتات 0211

 املحلية.

 االنتظتتام بتوريتتد بع  إرستتتتتتتتتتتتتتتاليتتات الجبتتايتتة  ملم يت

 للمادة 
ً
بشتتتتتكل يومي إلى الصتتتتتتندوق الرئيبتتتتتتاي، خالفا

 ( من النظام المالي للهيئات املحلية.11رقم )

 تررتتتتتتتتتتتتتيد رستتتتتتتتتتتتتوم إنارة الشتتتتتتتتتتتتتوارع على فواتير  لم يتم

 مشتركي الكهرباء وتحصيلها.

 االلتزام بتتالتستتتتتتتتتتتتتتعيرة المقرة من قبتتل مجلس  لم يتم

تنظيم قطاع الكهرباء، الخارتتتتتتتتتة برستتتتتتتتتوم اشتتتتتتتتتتراز 

 الكهرباء.

  ال يتم تحصيل رسوم الالفتات واليافطات من كافة

املحتتال التجتتاريتتة واليتتافطتتات المضتتتتتتتتتتتتتتيئتتة في البلتتدة، 

 محالت )121(حيث ال يتم تحصتتتتتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتتتتتتوم من 

تجتتتتاريتتتتة في المتتتتدينتتتتة دون تحقيق رستتتتتتتتتتتتتتوم على تلتتتت  

املحال أو المؤسسات، مما أضاع على البلدية مبلم 

13222 .
ً
 دينار سنويا

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 والقوانين الناظمة في الصرل

   رتتتتتتتتتتتتتترف مبتتتتالم متتتتاليتتتتة على بنود ليستتتتتتتتتتتتتتتتت من أوجتتتت

 للقوانين الن
ً
ظمة االصرف المنصو  عليها، خالفا

للهيئات املحلية مثل )مستاعدات أقساط جامعية، 

 رحالت عمرة، نقوط لموظفين وغيرها(.  

  شتتتيقل بدل شتتتراء محروقات  0113122رتتترف مبلم

م، من شتتتتتتتتتتتتتتريتتة )م،  ( بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 0218خالل العتتام 

 مباشر بدون طر  عطاء.

  لم يتم عستتتتجيل فاتورة الكهرباء القطرية )استتتت هالز

شيقل،  8113110 م(، والبالم قيم ها0218 10شهر

وفاتورة ستتلطة الميا  الفلستتطينية )استت هالز شتتهر 

شتتتتتيقل بتاري   103182م(، والبالم قيم ها 0218 10

م، 0211استتتحقاقها.  حيث تم عستتجيلهما في العام 

 لمبدأ االستحقاق املحاسوي.
ً
 خالفا

والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

 صرل روات  الموظفين فياملحايبية 

 ( من راتتتب %1اقتطتتاع حصتتتتتتتتتتتتتتة الموظف بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة )

الموظف األستتتتتتا تتتتتتتاي فقط، دون إخضتتتتتتتاع العالوات 

 )عالوة طبيعتتة 
ً
الثتتابتتتة الختتاضتتتتتتتتتتتتتتعتتة للتقتتاعتتد قتتانونتتا

 العمل، عالوة غالء المعيشة....(. 

   مخالفة البلدية في اقتطاع حصة الموظف لصالف

( من عالوات غير %1رتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق التقتتاعتتد بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة )

م، مما أدى 0211ية العام خاضعة للتقاعد من بدا

 إلى تخفي  راتب الموظف دون وج  حق.

   لى عمختتتالفتتتة البلتتتديتتتة في ترقي هتتتا لبع  الموظفين

، قبتتتتتتل إقرار وععتتتتتتديتتتتتتل نظتتتتتتام مربوط التتتتتتدرجتتتتتتة ول أ

 .موظفي الهيئات املحلية

  اقتطاع ضتتريبة دخل عن األعمال اإلضتتافية يتم لم

 م.0218لبع  الموظفين في العام 

  قتتامتتتت البلتتتديتتتة بتعيين بع  الموظفين دون إتبتتتاع

اإلجراءات القتتتانونيتتتة في عمليتتتة التعيين، من حيتتتتث 

اإلعالن في الصتتتتتتتتتتتتتتحف املحليتتة، ويتتيلتت  عتتدم وجود 

 مسابقة لشغل تل  الوظيفة. 
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  قيتتتتام البلتتتتديتتتتة بصتتتتتتتتتتتتتترف مبتتتتالم متتتتاليتتتتة بتتتتدل العمتتتتتل

اإلضتتتتتتتتتتتتتتافي لبع  موظفي البلتتديتتة، تزيتتد قيم هتتا عن 

 ألحكتتتام المتتتتادة رقم )ركع راتتتتب الموظف، خ
ُ
( 1الفتتتا

م 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1من قرار مجلس الوزراء رقم )

 بشأن نظام موظفي الهيئات املحلية.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات
 
 

 او اس ةلديبتقرير  .78

بلدددددديدددددة تم إجراء رقدددددابدددددة مددددداليدددددة وامتثدددددال على أعمدددددال 

، واشتمل الفحص م0217عن السنة المالية  او اس

ومن   ل  والتدقيق على الشدددددددؤون المالية واإلدارية،

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

   إعداد البيانات المالية فياملحايبية 

  لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتا  عن اإليرادات المتحققة للبلدية

وإظهتتتتتارهتتتتتا في شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة يهربتتتتتاء طوبتتتتتا ، من خالل 

م، حيتتتتتث 0211البيتتتتتانتتتتتات المتتتتتاليتتتتتة للبلتتتتتديتتتتتة للعتتتتتام 

 شيقل. 1123282بلغت قيم ها 

 تحديد نستتتتتتتتتتبة مستتتتتتتتتتاهمة البلدية في املجلس  لم يتم

لتتديتتة المشتتتتتتتتتتتتتتترز للميتتا ، وذلتت  لضتتتتتتتتتتتتتتمتتان حقوق الب

وااللتزامتتتتتتات المترتبتتتتتتة عليهتتتتتتا، في حتتتتتتال عتتتتتتدم قتتتتتتدرة 

 للمادة 
ً
املجلس على االستتتتتتتتتتتتتتتمراريتة في العمتل، خالفتا

( من النظتتام األستتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي ملجلس الختتدمتتات 1رقم )

 م.0211المشترز لسنة 

والدمددعددددددايدديددر مد ددددددالددفددددددة الددبدلددددددديددددددة لددلددقددوانديددن واألنددظددمددددددة 

 إدارة الحسابات البنكية فياملحايبية 

 لتستتتتتتتتتتتتتتويتتات البنكيتتة من وجود شتتتتتتتتتتتتتتيكتتات عتتالقتتة في ا

ستتتتتتتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتتة لم يتم معتتتتتتتالج هتتتتتتتا في الوقتتتتتتتت 

 للمتتتتتادة رقم )
ً
( من النظتتتتتام 12المنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتب، خالفتتتتتا

 المالي للهيئات املحلية.

  ،ال يوجتتد حستتتتتتتتتتتتتتتاب ختتا  لتتتأمينتتات رخص األبنيتتة

مين أحيث يتم إيداع المبالم املحصتتلة بدل رستتوم ت

 البنوز.البلدية في  اتاألبنية في حساب

  واعتماد التسويات البنكية ومراجع ها ال يتم إعداد

من موظف مستتتتتتتتتتتتتتتقتل، ال عالقتة لت  بتالمقبوضتتتتتتتتتتتتتتات 

 والمصروفات.

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليراداتوالقوانين الناظمة في 

 رستتتتتتتتتتتتتتوم بتتتتتتدل مواقف بتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتيفتتتتتتاء تزام لاال لم يتم

  مريبتتتتتتات
ً
في حتتتتتتال عتتتتتتدم توفرهتتتتتتا في األبنيتتتتتتة، وفقتتتتتتا

( من نظتام األبنيتة والتنظيم 10ألحكتام المتادة رقم )

 .م0211( لعام 1للهيئات املحلية رقم )

  رئيس قستتتتتتتتتتتتتتم اإليرادات، ال يوجتد فصتتتتتتتتتتتتتتل بين مهتتام

 .مين الصندوق في القسم الماليومهام أ

  في ترخيص وتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل  البلتتديتتةمن  ضتتتتتتتتتتتتتتعفوجود

 م.0211في العام  تالحرف والصناعا إيرادات

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اللمم المدينةوالقوانين الناظمة في 

  ستجل تحققات رستوم الحرف والصناعات ال ُيظهر

م المبتتتتالم 0211في العتتتتام المستتتتتتتتتتتتتتتختتتدم في البلتتتتديتتتتة 

ت والتحققا ،المستحقة على المكلفين خالل العام

 خالف ،الستتتتتتتتتتتتتابقة والمبلم المستتتتتتتتتتتتتتحق الكلي
ً
ادة للم ا

 .( من النظام المالي للهيئات املحلية81رقم )

  تي ال يتتمتتكتتن االعتتتتتمتتتتتتتاد عتتلتتى بتتيتتتتتتتانتتتتتتتات ذمتتم مشتتتتتتتتتتتتتتتتتركت

الكهربتتتاء، والتي يتم تحصتتتتتتتتتتتتتتيلهتتتا من خالل شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة 

م، بستتتتتتتت ب عدم تحديث 0211يهرباء طوبا  لعام 

أرردة المشتريين في سجل ذمم البلدية مني العام 

قيمة من  %12م، حيتث لم يخصتتتتتتتتتتتتتتم نستتتتتتتتتتتتتتبتة 0211

 الشحنة المدفوعة من وزارة المالية.

  ال يوجد ستتتتتتتتتتتتجل مستتتتتتتتتتتتتقل لقيد تحققات مشتتتتتتتتتتتتتتركي

، حيث ال يوجد برنامج منفصتتتتتتتتتتتتتتل الم زلية النفايات

والتي يتم  ،لمتتتابعتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم النفتتايتتات المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة

 شرية يهرباء طوبا . بواسطةتحصيلها 

  تقوم البلتتتديتتتة بتتتاالعتمتتتاد على نظتتتام "اإليستتتتتتتتتتتتتتتتل" في

رادات وذمم إيجتتتتارات أمالز عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل ومتتتتتابعتتتتة إي
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البلتتتتديتتتتتة، إذ أن نظتتتتام "اإليستتتتتتتتتتتتتتتتتل" قتتتتابتتتتتل للحتتتتتيف 

 والتعديل وال يمكن الوثوق ب .

  ،ال يعبر ررتتتتيد اليمم المدينة عن الررتتتتتيد الفعلي

 ييل  ال يتم حصر كافة اليمم المدينة في البلدية.

 اواألنظمة في تنفيل أعمالهلقوانين البلدية ل م الفة

 يتتتتتتي بنود الموازنتتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق ال يتم االلتزام بتنف

حيتتتتتتتث تم تجتتتتتتتاوز بع  البنود دون إجراء  ،عتليهتتتتتتتا

أو الحصتتتتتتتتول على مصتتتتتتتتادقة وزارة الحكم  ،مناقالت

 املحلي. 

  بتتتتتتتاقتتتتتطتتتتتتتاع ضتتتتتتتتتتتتتتريتتبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل  التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة تتتلتتتتتزملتتم

الممنوحتتتتة  على المكتتتتافتتتت ت والحوافز المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة

 ألحكتتتتام المتتتتادة ) لموظفيهتتتا،
ً
( من ععليمتتتتات 3خالفتتتتا

بشتتتأن خصتتتم الضتتتريبة من  م،0210( لستتتنة 8رقم )

مبلم  م0211لعام ا في ها حيث بلغت قيم المصتتتدر،

 .شيقل 083122

  ال يوجد يفاالت عدلية لدى أ حاب العهد المالية

 للمتتادة رقم 
ً
تتنتتاستتتتتتتتتتتتتتب والعهتتد التي بحوزتهم، خالفتتا

 .( من النظام المالي للهيئات املحلية11)

 ال يستتتتتتتاعد النظام املحاستتتتتتتتوي املحوستتتتتتتتب على توفير 

 لعدم شتتتتتتتمول  جميع 
ً
معلومات دقيقة وكاملة، نظرا

أقسام البلدية، ومنها قسم الهندسة، قسم الحرف 

 والصناعات وأمالز البلدية المؤجرة.

نظمدددددة في الشدددددددددددؤون للقوانين واأل  البلدددددديدددددةم دددددالفدددددة 

 اإلدارية

 معتمد ،بالعمل اإلضافي للموظفينتكليف  ال يوجد 

 على تنسيب القسم المع ي. بناءً  البلديةرئيس  من

 دائرة الهندسة بأرشفة الملفات الهندسية،  لم تقم

 بصورة منظمة ومفهرسة في أرشيف البلدية.

 جراءات القتتانونيتتة والقضتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة في اإل اتختتاذ  لم يتم

ة، للتنمية املجتمعي ةمتابعة الجمعية الفلستتتتتتتتتتتطيني

في عتتتتتدم التزامهتتتتتا في االتفتتتتتاقيتتتتتة المبرمتتتتتة بينهتتتتتا وبين 

 البلدية.

  ال يتم إجراء جرد لألرتتتتتتتول والمستتتتتتتتودعات بشتتتتتتتتكل

 من قبل لجان جرد مستقلة. ،دوري وسنوي 

  ال يوجد ورتتتتتتتتتف وظيفي دقيق يحدد المستتتتتتتتتؤوليات

والواجبتتتتتات والمهتتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات لكتتتتتل وظتتتتتائف 

 .البلدية

  
ً
 للماال يتم تقييم أداء الموظفين ستتتتتتتتتتتتتتنويا

ً
دة ، خالفا

 ليتتتتتة رقمح( من نظتتتتتام موظفي الهيئتتتتتات امل11رقم )

 م.0221( لعام 1)

  لتتم يتتتتتتتم االلتتتتتتتزام بتتتتتتتالتتتحتتتتتتتد األدنتتتى متتتن التتتجتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

.
ً
 المنعقدة بواقع أركع جلسات شهريا

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات
 

مدجلس الخدددددددمددددددات المشدددددددددددترك للت طيط تدقدريدر  .77

محددداةظدددة  – نددابلس غرب-شدددددددددددمدددالوالتطوير قر  

 نابلس

مجلس الخدددمددات تم إجراء رقددابددة امتثددال على أعمددال 

 غرب-شدددددددددددمددددددالالدمشدددددددددددتدرك لدلدتد دطيط والتطوير قر  

، واشدددددتمل الفحص م0217نابلس عن السدددددنة المالية 

ومن   ل  والتدقيق على الشدددددددؤون المالية واإلدارية،

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

والددمددعددددددايدديددر لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة  املددجددلددسمدد ددددددالددفددددددة 

   إعداد البيانات المالية فياملحايبية 

 0218توازن ميزان المراجعتتة خالل األعوام  لم يتم 

حتتيتتتتتتتث يتتعتتود االختتتتتالف إلتتى عتتتتتتتدم نتتتقتتتتتتتل م، 0211و

 .األرردة االفتتاحية بشكل  حي  بين األعوام

  املحتاستتتتتتتتتتتتتتب بتدغالق الحستتتتتتتتتتتتتتابات المؤقتة في لم يقم

في حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب )الوفر والعجز  م0218نهتتتتتتايتتتتتتة العتتتتتتام 

 المدور(.

  وجود فروقتتتات في عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل األررتتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتتاحيتتتة

والنهتائيتتة المث تتة على برنتتامج الشتتتتتتتتتتتتتتامتتل املحتتاستتتتتتتتتتتتتتوي 

 م.0211خالل العام 

  ال يقوم املحاستتتتتتتتتتب بدعداد قوائم مالية للمجلس في

لم يتم إعداد قوائم مالية للعام  نهاية كل عام، يما

 للمم، 0211
ً
 املحاس ية.عايير خالفا
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دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليراداتوالقوانين الناظمة في 

  والتتتتتتتنتتتتتتتفتتتتتتتقتتتتتتتات  اإليتتتتتتتراداتتتتتتتتتجتتتتتتتاوزت بتتتتتتتعتتتتتتت  بتتتتتتتنتتتتتتتود

 .العامة للمجلس في الموازنة المعتمدةمخصصاتها 

  لم تقم الهيئتتتة العتتتامتتتة للمجلس بتتتاعتمتتتاد الرستتتتتتتتتتتتتتوم

بيت ) ةقرويالجلس امل ةالثالث األعضاءالمترتبة على 

برقتتة( بخصتتتتتتتتتتتتتتو  إنشتتتتتتتتتتتتتتتاء و  نصتتتتتتتتتتتتتتف جبيتتل ،امرين

 الطريق الرابط بينهما.

  المتحصتتتتتتتتتتتلة في  باإليراداتال يتم إعداد إرستتتتتتتتتتتاليات

 للمتتادة رقم )
ً
( من النظتتام المتتالي 18املجلس، خالفتتا

 ة.للهيئات املحلي

  تأمينات االلتزام بدنشتتاء باحتستتابال يقوم املجلس 

 .رخص األبنية بئر الميا  على بع  معامالت

  إلىالرخص وعستتتتتتتتتتتتتتليمهتتتتتتا  بتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداريقوم املجلس 

المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتات بتتدفع كتتامتتل هم المواطنين قبتتل قيتتام

 .المترتبة عليهم

  ة القائم األبنيةيقوم املجلس بالخصتتتتتتتتتتم من رستتتتتتتتتتوم

 بتعميم 
ً
ععليمتتتتتتتات م، المل ى بموجتتتتتتتب 0210عتمتال

 .م0211 20 01تاري  الصادرة بالوزارة 

 واألنظمة في تنفيل أعمالهلقوانين املجلس ل م الفة

  إيراداتالضتتتتتتتتتتتتتتبط التتتتتتتداخلي على  إجتراءاتغتيتتتتتتتاب 

ونفقتتتتتتتات املجلس، من حيتتتتتتتث عتتتتتتتدم وجود تتتتتتتتدقيق 

 ومراجعة على حسابات املجلس. 

  ديون على املجتتتتتتتالس القرويتتتتتتتة التتتتتتتال يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل

 وذل  عن ،المتتأخرة في دفع اشتتتتتتتتتتتتتتتراكاتها الستتتتتتتتتتتتتتنوية

رستتتتتتتتتتتتتتوم عضتتتتتتتتتتتتتتوي ها في مجلس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتتترز 

 .لقرى شمال غرب نابلس

  ال يوجد يشتتتتتتتتتتتتتف موثق في األرتتتتتتتتتتتتتول الثابتة لمرافق

 ،يو تتتتتتف في  تاري  امتالز األرتتتتتتل وآليات ،املجلس 

العمر االفتراضتتتتتتتتتتتتتتاي ونستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة ، التكلفتتتتتتة التتتتتتتاريخيتتتتتتة

 .االس هالز

 يع ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات النظتتتتام عن العتتتتام لم يتم ترحيتتتتل جم

حتتتالتتتة الستتتتتتتتتتتتتتنتتتدات هي  أنحيتتتث  م،0211الستتتتتتتتتتتتتتتتابق 

هنتتتاز  أن إذ"نستتتتتتتتتتتتتتختتتة للتتتتدقيق لم تصتتتتتتتتتتتتتتتدر بعتتتد"، 

لتعديل الستتتتندات )القب  والصتتتترف( بعد  إمكانية

 .اوقبل ترحيله  هاطباع

  فة بتستتتجيل كاالنظام املحاستتوي املحوستتتب ال يقوم

ت مثل التعديال  ،الحركات التي تجري على السندات

التي تحدث على ستتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتترف والمستتتتتتتتتتتتتتخدم 

 . طباعة وتاريخالاليي قام ب

  ال يتم إجراء جرد فجا ي من قبل لجنة مشتتتتتتكلة من

لمطابقة األررتتتتتتتدة رستتتتتتتمية املجلس، وفق محاضتتتتتتتر 

 ألحكام المادة 
ً
الدفترية مع األرردة الفعلية، خالفا

 .( من النظام المالي للهيئات املحلية10رقم )

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة مد  ددددددالدفددددددة أحداد

 والقوانين الناظمة في الصرل

  مخصتتتتتتتتتتتتتتص  بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل أو إثبتتتتتتاتال يقوم املجلس

ب رات إيداعمكتافأة نهاية الخدمة لموظفي املجلس )

يما لم يتم فت  حستتتتتاب بنكي  ،شتتتتتهر عن كل ستتتتتنة(

 
ً
 لمعايير املحاس ية.لخا   ها، خالفا

  متتختتزن  دارةإل  مستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتديتتتتتتتةة ر ال يتوجتتتتتتتد نتتظتتتتتتتام ودو

وإخراج للوازم  إدخالستتتتتتتندات  إعدادمن  ،املجلس

 والمواد.

  تقارير رتتتتتيانة ومستتتتتتندات تث ت تلقي  إعدادال يتم

  ،لتلتمتريبتتتتتتتات وإنتجتتتتتتتازهتتتتتتتاالتختتتتتتتدمتتتتتتتة 
ً
لمبتتتتتتتدأ  تحقيقتتتتتتتا

 ألحكام المادة ، الشتتتتتتتتفافية وال زاهة في العمل
ً
خالفا

 .( من النظام المالي للهيئات املحلية11رقم )

  استتتتتتتتتتتتتتتالم في املجلس تقوم بتتاستتتتتتتتتتتتتتتالم ال يوجتد لجتتان

للتتتأيتتد من مطتتابق هتتا للموارتتتتتتتتتتتتتتفتتات،  ،المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتات

 ألحكتتام المتتادة رقم )
ً
( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء 18خالفتتا

 م.0211العام لسنة 

نظمددددددة في الشدددددددددددؤون للقوانين واأل  املدجدلدسمد ددددددالدفددددددة 

 اإلدارية

   لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة على النظتتتام التتتداخلي الختتتا

ال غرب بمجلس الختتدمتتات المشتتتتتتتتتتتتتتترز لقرى شتتتتتتتتتتتتتتمتت

 من قبل وزير الحكم املحلي. ،نابلس

 لم يقم املجلس بدعداد خطة تنموية استتتتتتتتتتتراتيجية، 

تبين األهتتداف والمشتتتتتتتتتتتتتتاريع المستتتتتتتتتتتتتتتقبليتتة للمجلس 
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وأولتويتتتتتتتات التتتنتفيتتتتتتتي، ين ثق منهتتتتتتتا خطتتتتتتتة تنفيتتتتتتتييتتتتتتتة 

 سنوية.

  بتتيتتن متتجتتلتتس  التتتتتنستتتتتتتتتتتتتتتيتتقوجتتود ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتف يتتبتتيتتر فتتي

واملجتتالس القرويتتة  ،الختتدمتتات المشتتتتتتتتتتتتتتترز من جهتتة

 أخرى.من جهة 

  األشتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتال،  وأذون الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  أذون لم يتم تفعيتتتتتتتل

 بالتعاون مع املجالس القروية في المنطقة.

  ال يقوم املجلس بتوفير ختتتدمتتتة الصتتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتتحي

لتتتلتتتمتتتواطتتتنتتتيتتتن، حتتتيتتتتتتتث عتتتعتتتتتتتانتتتي التتتقتتترى والتتتتتتتجتتتمتتتعتتتتتتتات 

الستكانية في المنطقة من عدم وجود شتتبكة رتترف 

 رحي.

  ،لم تتولى الهيئة العامة مهامها ومستتؤولياتها العامة

التي نصتتتتتتتتتتتتتتت عليهتتا المتتادة رقم  األمور في العتتديتتد من 

( من النظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي ملجتتتتالس الختتتتدمتتتتات 10)

 .م0211المشترية لسنة 

  ال يوجتتتتتد هيكتتتتتل تنظيمي مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق عليتتتتت  لموظفي

املتتتتجتتتتلتتتتس، وبتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتالتتتتي ال يتتتتوجتتتتتتتد ورتتتتتتتتتتتتتتتتتف وظتتتتيتتتتفتتتتي 

يو تتتتتتتتتتتتتتف المهتتتتتتام والمستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتات لكتتتتتتل  ،للموظفين

 موظف.

 ع  ات بال تتوفر بع  مستتتتتتتتتتوغات التعيين في ملف

 الموظفين في املجلس.

  حريتتتتتتة المريبتتتتتتات في  إلدارةلم يتم تكليف موظف

 حرية. وأوامرضمن سجالت  املجلس،

 وي يحت ،ال يوجد ملف خا  بكل مريبة في املجلس

 .على كافة األوراق الثبوتية

 بحيتتتتث ،ال يتم العمتتتتل بنظتتتتام كوبونتتتتات املحروقتتتتات 

 تكون معتمدة من مسؤول في املجلس.

  ال يوجتتتتتد لتتتتتدى املجلس قتتتتتاعتتتتتدة بيتتتتتانتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتتة

ثتتتتتتتة ومعتمتتتتتتتدة  القتتتتتتتائمتتتتتتتة في منطقتتتتتتتة  لألبنيتتتتتتتةومحتتتتتتتد 

 .املجلساختصا  

 تإخطارامتابعة قانونية لتنفيي مضتتتتمون  ال يوجد 

بمتتتتتا يضتتتتتتتتتتتتتتمن املحتتتتتافظتتتتتة على حقوق  ،وقف البنتتتتتاء

وممتلكتتتتتات املجلس واستتتتتتتتتتتتتتتمرار تقتتتتتديم الختتتتتدمتتتتتات 

 للمواطنين.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

لمياه الشدددددددرب مجلس الخدمات المشدددددددترك تقرير  .82

محاةظة  – جنينغرب والصدرل الصيي لبلدات 

 جنين

مجلس الخدددمددات تم إجراء رقددابددة امتثددال على أعمددال 

لمياه الشدددددددرب والصدددددددرل الصددددددديي، لبلدات  المشدددددددترك

، واشدددددددددددتمدددل م0217عن السدددددددددددندددة المددداليدددة  جنينغرب 

 الفحص والتدددقيق على الشدددددددددددؤون المدداليددة واإلداريددة،

 :النتائ  اآلتيةومن   ل المتابعة تم التوصل إلى 

 واألنظمة في الصندوق والبنوكلقوانين ام الفة 

  ال تتتحتتمتتتتتتتل التتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة تتتوقتتيتتع متتن قتتتتتتتام

بتاعتمتادهتا ومراجع هتا، والمصتتتتتتتتتتتتتتادقتة عليهتا من قبل 

 موظفين ليس لهم عالقة بالقب  والصرف.

  ال يوجد فصل تام بين مهام أمين الصندوق وأعمال

املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتة األخرى في التتتدائرة المتتتاليتتتة في املجلس، 

 حيث يقوم بتل  المهام موظف واحد.

 ق لتمتطتتتتتتتابقتتتتتتتة يتداال يتتتم إجتراء جترد دوري لتلصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتت

د يوجوال  ،الدفترية مع األررتتتتتتتتدة الفعليةاألررتتتتتتتتدة 

ال و  ،والصتتتتتتتتتتتتتتنتتاديق الفرعيتتة الجبتتا نظتتام رقتتابتتة على 

 .بشكل مفاا يتم إجراء جرد للصندوق 

  ال يوجد يفاالت عدلية لدى أ حاب العهد المالية

 
ً
تتنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتب والعهتتتتتد المتتتتتاليتتتتتة التي بحوزتهم، خالفتتتتتا

 .( من النظام المالي للهيئات املحلية11للمادة رقم )

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليرادات والقوانين الناظمة في 

  ال يتم إيداع اإليرادات النقدية املحصلة من مرايز

 الشحن في حسابات املجلس البنكية 
ً
 .يوميا

  ال يتم تتتتتتتتدقيق الكشتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتات المتتتتتتتاليتتتتتتتة الواردة من

الصتتتتتتناديق الفرعية )اإلرستتتتتتاليات( من موظف آخر 

المالية، وال يتم اعتماد الكشتتتتتتتتتتف، حيث في الدائرة 

 يتم توقيع  من الموظف اليي قام بدعداد .
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  ال يوجد فصتل لستعر الكوب بين االست هالز الم زلي

عن االستتت هالز التجاري والصتتتتنا ي لمبيعات الميا  

 في املجلس.

  ،ال يتم تصتتتتتتتنيف اشتتتتتتتتراكات الميا  حستتتتتتتب طبيع ها

 اشتتتتتتتتتتتتتتراكات م زلية،
ً
ع م حيث يتم تصتتتتتتتتتتتتتنيفها جميعا

تخدم منشتتتت ت رتتتتناعية  تالعلم أن  يوجد اشتتتتتراكا

 وتجارية. 

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 والقوانين الناظمة في الصرل

  تنفيي عمليات رتتتتتتتتتتتترف دون وجود فواتير ضتتتتتتتتتتتتتري ية

 للنظام 
ً
وعروض أستتتتتتتتعار أو خصتتتتتتتتتم مصتتتتتتتتتدر، خالفا

 المالي للهيئات املحلية.

   الموظفين يتم رتتتتتتتتتتتتتترف بتتتدل عمتتتل إضتتتتتتتتتتتتتتتتافي لبع

والعمتتتتتتال في املجلس بمبتتتتتتالم تزيتتتتتتد عن ركع الراتتتتتتتب 

اإلجمالي للموظف حيث بلم قيمة التجاوز في العمل 

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتل، 1813211م مبلم )0211اإلضتتتتتتتتتتتتتتافي للعتام 

( من قانون الخدمة 12خالفا للفقرة )أ( من المادة )

( من قتتتتتتتانون 10المتتتتتتتدنيتتتتتتتة والفقرة)أ( من المتتتتتتتادة )

 للم
ً
( من النظام 12ادة رقم )العمل والعمال وخالفا

اإلداري التتمتتعتتتتتمتتتتتتتد متتن متتجتتلتتس اإلدارة فتتي متتجتتلتتس 

 الخدمات المشترز.

  ال تحمتتل بع  ستتتتتتتتتتتتتتنتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف كتتامتتل التواقيع

 ألحكام 
ً
الالزمة لتنفيي عملية الصرف، وذل  خالفا

( من النظتتتتتتام المتتتتتتالي للهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة 18المتتتتتتادة )

 لسنة.

  بتستتتتتتتديد كامل لم يقم مجلس الخدمات المشتتتتتتتترز

فواتير الميتتتا  الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن دائرة ميتتتا  

 م.0211الضفة الغربية خالل العام 

 املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعمالهم الفة 

  ارتفاع نستتتتتتتبة الفاقد في مشتتتتتتتروع الميا  خالل العام

 .%11م، حيث بلم الفاقد 0211

  م بمبلم 0211ارتفتتتتاع التتتتيمم التتتتدائنتتتتة نهتتتتايتتتتة العتتتتام

عن بداية العام  %1.1وبنستتتتتبة  شتتتتتيقل 132113011

م، بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتى  تجتز فتي متيتزان التتتتتتتيمم 0211

الدائنة، وهيا مؤشتتتتتر ستتتتتلوي على قدرة املجلس على 

.
ً
 الوفاء بالتزامات  مستقبال

  لم يتم خصتتتتتتتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة على

والتتتبتتتتتتتالتتتغتتتتتتتة  م0211التتمتتتكتتتتتتتافتتتتتتت ت والتتتحتتتوافتتتز لتتتلتتتعتتتتتتتام 

 .( شيقل، وتوريدها لدائرة الضريبة83812)

نظمددددددة في الشدددددددددددؤون للقوانين واأل  املدجدلدسلدفددددددة مد ددددددا

 اإلدارية

  الختتتتا   اإلداري لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة على النظتتتتام

من قبل لغرب جنين بمجلس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتتترز 

 وزير الحكم املحلي.

  ال يوجتتتتتتتد خطتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتتتة معتمتتتتتتتدة للمجلس

للستتنوات القادمة، والخطة الستتتنوية للمجلس غير 

 حلي.مصادق عليها من وزارة الحكم امل

  ال يوجد قستتتم أو لجنة مستتتتقلة للمشتتتتريات ولجان

 عسليم واستالم في املجلس.

  وحتتتدة رقتتتتابتتتة داخليتتتتة أو لجنتتتتة املجلسال يوجتتتد في 

تقوم  اإلدارة،مكونتتتتة من أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجلس  رقتتتتابتتتتة،

تتتتافتتتتتة أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتة   املجلسبتتتتتالرقتتتتتابتتتتتة والتتتتتتدقيق على كت

 وإعداد تقارير رقابية دورية.

 اإلجراءات القتتتتانونيتتتتة في العتتتتديتتتتد من  اتختتتتاذيتم  مل

يتتن متتوظتتفتتيتتن يتتحتتيتتتتتتتث تتتم عتتعتت، عتتمتتلتتيتتتتتتتات التتتتتوظتتيتتف

 .وعمال دون إتباع اإلجراءات القانونية

 بتتتتتتتالتتعتتمتتتتتتتل  لتتلتتمتتوظتتفتتيتتن والتتعتتمتتتتتتتالتتتكتتلتتيتتف  ال يتتوجتتتتتتتد

 المتدير التنفيتيي للمجلس، من معتمتد ،اإلضتتتتتتتتتتتتتتافي

 على تنسيب القسم المع ي. بناءً 

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

مدجلس الخدددددددمددددددات المشدددددددددددترك للت طيط تدقدريدر  .81

 – الويددطل( األغوار والتطوير في الويددط الغر ي )

 محاةظة نابلس

مجلس الخدددمددات تم إجراء رقددابددة امتثددال على أعمددال 

عن  ،)األغوار الويطل(ر للت طيط والتطويالمشترك 

، واشدددددددتمل الفحص والتدقيق م0217السدددددددنة المالية 
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ومن   ل المتابعة  على الشدددددددددددؤون المالية واإلدارية،

 :النتائ  اآلتيةتم التوصل إلى 

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليرادات والقوانين الناظمة في 

 رار ختتتتتتتا  بتعرفتتتتتتتة لتم يتقتم املتجلس بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار ق

 م.0211الكهرباء المباعة للمجالس للعام 

  إدارة وتحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتل أثمتتتتتتان الكهربتتتتتتاء من في ضتتتتتتتتتتتتتتعف

متتتتتديونيتتتتتة  إلى ارتفتتتتتاعأدى ، ممتتتتتا املجتتتتتالس القرويتتتتتة

الكهربتتتاء المترتبتتتة على مجلس الختتتدمتتتتات لصتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

)نتيجتتتتتة لتقتتتتتا  ثمن الكهربتتتتتاء من  ،وزارة المتتتتتاليتتتتتة

 قبل الشرية القطرية(.

 بالتستتتتتتتتتتتتعيرة الصتتتتتتتتتتتتادرة عن مجلس  املجلس لم يلتزم

 الوزراء لتنظيم وععرفتتتتتة أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتار الكهربتتتتاء
ً
، خالفتتتتتا

( من ععليمتتتتتتتات 1( من المتتتتتتتادة رقم )0للبنتتتتتتتد رقم )

رستتتتتوم الربط الصتتتتتادرة عن مجلس الوزراء في العام 

 م.0211

  على أتقدير بع  بنود اإليرادات في الموازنة بشكل

 ،ال يعتمتتتد على دراستتتتتتتتتتتتتتتتة تقتتتديريتتتة أو زيتتتادة معقولتتت 

 مثل بند رسوم النقل على الطرق.

 واألنظمة في تنفيل أعمالهلقوانين املجلس لم الفة 

  لتتم يتتقتتم املتتجتتلتتس بتتتتتتتدعتتتتتتتداد قتتوائتتم متتتتتتتالتتيتتتتتتتة لتتعتترض

العمليات المالية التي تم القيام  ها، وتو تتتف الوفر 

 أو العجز المتحقق خالل العام.

 املجلس بتستتتتديد فواتير استتتت هالز الكهرباء  لم يلتزم

الشتتتتتتتتتتتتتتهريتتة لشتتتتتتتتتتتتتتريتتة الكهربتتاء القطريتتة خالل العتتام 

 بتتتتتتتأول، حتتتتتتيتتتتتتتث تتتتتتتتم عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتتتتد متتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتم 0211
ً
م أوال

ة وبنستتتتتتتتتتتب ،( شتتتتتتتتتتتيقل بدل فواتير الكهرباء1113222)

( 131113111( من مشتتتتتتتتريات الكهرباء البالغة )8%)

 شيقل. 

  يهربائية من محطة طاقة شتمسيةشتراء طاقة يتم 

ود لرئيس املجلس بموجتتتتب اتفتتتاقيتتتتة موقعتتتة بين عع

مسجلة لدى غير غير مرخصة و  الطرفين، واملحطة

وبالتالي ال تقدم املحطة فواتير  ،التدوائر الرستتتتتتتتتتتتتتمية

ضتتتريبة على الرغم من أنها تخضتتتع لقوانين عشتتتتجيع 

 .االستثمار

  لهيئتتتتتة اإلداريتتتتتة أو الهيئتتتتتة من قبتتتتتل اال يوجتتتتتد قرار

تفاقية الموقعة مع مدة اال يحدد للمجلس، العامة

يتة عستتتتتتتتتتتتتتديتد أثمان آل محطتة الطتاقتة الشتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتيتة،

 ألحكام  ةالكهرباء المشتتتتتتتتتتتترا
ً
وستتتتتتتتتتتعر الشتتتتتتتتتتتراء، خالفا

م، 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1( من قرار رقم )1المتتتتادة رقم )

 بالنظام األسا اي ملجالس الخدمات المشترية.

  ال تتتتتقتتتتوم املتتتتجتتتتتتتالتتتتس التتتتقتتتترويتتتتتتتة )أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء متتتتجتتتتلتتتتس

 بدفع أي مستتتتتتتتاهمات عشتتتتتتتتغيلية ملجلس ،الخدمات(

 نصالنظام الداخلي  أنمن على الرغم  الختدمتات،

والتي من شتتتتتتتتتتتتتأنها المستتتتتتتتتتتتتاهمة في النفقات  على ذل 

 التشغيلية.

نظمددددددة في الشدددددددددددؤون للقوانين واأل  املدجدلدسمد ددددددالدفددددددة 

 اإلدارية

  ختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مجلس التم يتتتم بيتتتتتتتان أهتتتتتتتداف و

 من أجلهااملجلس التي أنشتتتتتتا   ،الخدمات المشتتتتتتترز

  ،ي قرار التأستتتتتتتتتتيسف
ً
والهدف من استتتتتتتتتتتتحداث  خالفا

لتلتنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي للمجلس، حيتتتتتتتث يقتصتتتتتتتتتتتتتتر دور 

 ،شتتتتتتتراء الكهرباء من الشتتتتتتترية القطرية علىاملجلس 

 وإعادة بيعها للمجالس القروية المشكلة للمجلس.

 بقرارات مجلس الوزراء بخصتتتتتتتتتتتو   االلتزام لم يتم

 لشركات توزيع الكهرباء المرخصة. االنضمام

  لمهام والمستتتتتتؤوليات في القستتتتتتم في اال يوجد فصتتتتتتل

المالي، حيث يقوم املحاستتتتتتتتتتتتب بمهام جباية األموال 

وحتفتظتهتتتتتتتا واإليتتتتتتتداعتتتتتتتات التبتنتكتيتتتتتتتة والتتتي عتعتتتبتر متتن 

إجراءات مستتؤوليات أمين الصتتتندوق، مما يضتتتعف 

وعلى  ،الرقتتتتابتتتتة على األموال املحصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتةالضتتتتتتتتتتتتتتبط و 

 تتبع أسباب العجز عند حدوث . إمكانية

  ورتتتتتتتتتتتتتف وظيفي للوظائف في مجلس  ماداعتلم يتم

تحتتتتتتتدد من خاللهتتتتتتتا دور ومستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة  ،الختتتتتتتدمتتتتتتتات

 ،ومتتتتتتتدى تتتحتتقتتيتتقتتهتتتتتتتا ألهتتتتتتتداف املتتجتتلتتس ،التتوظتتيتتفتتتتتتتة

باإلضافة للمهارات المطلوبة للموظفين والمؤهالت 

 العلمية المطلوبة.

  لم تقم الهيئتتتة العتتتامتتتة بممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتة دورهتتتا في أعمتتتال

تي الو  ،الرقابة والمساءلة على كافة أنشطة املجلس

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 1( من قرار رقم )1رستتتتتتتتتتتتتتم هتتتا المتتتادة رقم )
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م بتتتتالنظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي ملجتتتتالس الختتتتدمتتتتات 0211

( من النظام 1المشتتتتتتتتتتتتتترية، باإلضتتتتتتتتتتتتتافة للمادة رقم )

التتتتتداخلي ملجلس الختتتتتدمتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتترز لألغوار في 

 الوسط الغركي.

 للهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة ملجلس  اجتمتتتتتتاعتتتتتتاتعقتتتتتتد يتم  لم

رة رير الصادعلى التقا لالطالع المشتترز،الخدمات 

 ألحكتتتام المتتتادة رقم )
ً
( 8عن الهيئتتتة اإلداريتتتة، خالفتتتا

م، بالنظام األستتتا تتتاي 0211( لستتتنة 1من قرار رقم )

 ملجالس الخدمات المشترية.

 لم يتم عقد اجتماع بشتتتتكل شتتتتهري للهيئة اإلدارية، 

 ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة رقم )
ً
( 1( من قرار رقم )12خالفتتتتتا

لخدمات بالنظام األستتتا تتتاي ملجالس ا م0211لستتنة 

( من 10المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة ألحكتتتتام المتتتتادة )

 النظام الداخلي للمجلس.

  لتم يقم مجلس الختتتتتتتدمتتتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتترز بتحتتتتتتتديتتتتتتتث

النظتتتام التتتداخلي لتتت  منتتتي تتتتأستتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتت ، بحيتتتث يبين 

نشتتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتتاتتتتت  ومهتتتتامتتتت  التي يقوم  هتتتتا وععتتتتديتتتتل بع  

( لستتتتتنة 1البنود بما ينستتتتتجم مع أحكام القرار رقم )

جتتتتالس الختتتتدمتتتتات بتتتتالنظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي مل م0211

بعد ردور  من قبل وزير الحكم املحلي  ،المشترية

 بصفت  "الوزير املختص".

 لسللمج تنظيم انتختتتتابتتتتات للهيئتتتتة اإلداريتتتتة لم يتم 

ستتتتتتتتتتتتتتنوات، بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة لعقتتتتتد  8منتتتتي متتتتا يزيتتتتد عن 

 النصاب القانوني للجلسة. ايتمالجلسات دون 

  داريةاإل ال يتم رفع التقتارير المتاليتة من قبتل الهيئتة 

للهيئتتتتة العتتتتامتتتتة خالل متتتتدة ال تتجتتتتاوز شتتتتتتتتتتتتتتهرين من 

وأختي موافقتة وزارة الحكم  ،بتدايتتة الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتتة

 ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )
ً
( من 12املحلي عليهتتتتتا، خالفتتتتتا

النظام األستتتتتتا تتتتتتاي من م، 0211( لستتتتتنة 1قرار رقم )

 ملجالس الخدمات المشترية.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة قلقيلية – قروي جيتمجلس تقرير  .80

قروي جيت مجلس تم إجراء رقدابة امتثال على أعمال 

، واشدددددددددددتمددددددل الفحص م0218عن السدددددددددددنددددددة المدددددداليددددددة 

ومن   ل  والتدقيق على الشدددددددؤون المالية واإلدارية،

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليرادات والقوانين الناظمة في 

  بلغتتت قيمتتة الشتتتتتتتتتتتتتتحنتتات التعويضتتتتتتتتتتتتتتيتتة خالل العتتام

والتي ععتبر غير  ،شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل 1113182م مبلم 0218

قتانونيتة لعتدم عستتتتتتتتتتتتتتديتد ثمنهتا أو لعتدم وجود تقتارير 

 تث ت  ح ها.فنية 

  االنحراف في تنفيي بع  بنود إيرادات ومصروفات

ستتتتتتتتتتتتتتواء بتتالنقص أو الزيتتادة عنتتد التنفيتتي  ،الموازنتتة

التفتعتلتي لتبتنتود اإليترادات والتنتفتقتتتتتتتات عن الموازنتتتتتتتة 

 .م0218المعتمدة لعام 

  عتتلتتى بتترنتتتتتتتامتتج  التتمتتثتت تتتتتتتتتتةوجتتود فتترق بتتيتتن اإليتترادات

وبين  ،الورقيتتة واإلرستتتتتتتتتتتتتتاليتتاتالشتتتتتتتتتتتتتتامتتل املحتتاستتتتتتتتتتتتتتوي 

المث تتة في برنتامج الدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق بمبلم  اإليرادات

 شيقل. 128,952.43

  ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدات قب  على  املجلس بتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارال يقوم

لتعديل وبالتالي إمكانية ا ،البرنامج بصتيغ ها النهائية

 على حركات برنامج الشامل املحاسوي. واإللغاء

  لم يقم املجلس بتحتتتديتتتتد ععرفتتتة الكهربتتتتاء بنتتتاًء على

 ألحتتكتتتتتتتام كتتتتتتتل متتن التتمتتواد نتتوع التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتترز، ختتال 
ً
فتتتتتتتا

( متتتن قتتتترار التتتتتتتتعتتتترفتتتتتتتة التتتتكتتتهتتتتربتتتتتتتائتتتتيتتتتتتتة 1،1،1،1،11)

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عتتن متتجتتتلتتس تتتتنتتظتتيتتتم قتتطتتتتتتتاع التتتكتتهتتتربتتتتتتتاء 

 الفلسطي ي.

  لتم يتقتم املتجتلتس بتتتحتقتيتق العتتتتتتتدالتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة

 للمتتتادة رقم )
ً
( من 1لتحتتتديتتتد ستتتتتتتتتتتتتتعر الميتتتا ، خالفتتتا

م بتتخصتتتتتتتتتتتتتتو  عتتعتترفتتتتتتتة 0211قتترار متتجتتلتتس التتوزراء 

 الميا .

 بتتتتتتتايتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتتتتتوم األخرى، بمتتتتتتتا ال يتقتوم املتجتلتس بتجت

يتوافق مع ععليمتتتتات الربط الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مجلس 

م، وإنتتتمتتتتتتتا يتتتقتتتوم املتتتجتتتلتتتس 0211التتتوزراء فتتتي التتتعتتتتتتتام 

 شيقل بدل فصل وورل التيار. 122بجباية 
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  ال يتم إعداد إرستتتتتتاليات باإليرادات المتحصتتتتتتلة من

 للمادة رقم 
ً
حستتتاب رستتتوم مستتتاحة وعستتتوية، خالفا

 ئات املحلية.( من النظام المالي للهي18)

  اإليتتراداتال يتقتتوم التمستتتتتتتتتتتتتتؤول التتمتتتتتتتالتي بتتمتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتة 

 اإلرستتتتالياتالصتتتتادرة عن نظام الدفع المستتتتبق مع 

موثق، ممتتا يقلتتل من الضتتتتتتتتتتتتتتبط التتداخلي في  بشتتتتتتتتتتتتتتكتل

 املجلس.

 املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعمالهم الفة 

  م، 0218هنتتتتتاز فرق في ميزان المراجعتتتتتة في العتتتتتام

مما يدل على عدم  تتتتتتتتتتتحة شتتتتتتتتتتتيقل  1213118بمبلم 

 المريز المالي للمجلس.

  ال يتم إعتداد التستتتتتتتتتتتتتتويتات البنكيتة بشتتتتتتتتتتتتتتكل شتتتتتتتتتتتتتتهري

لكافة حستتتتتتتتابات املجلس البنكية، مما قد يؤدي إلى 

 عدم ايتشاف األخطاء وقت حدوثها.

 رستتتتتتتتتتتتتتميتتتتة ال يتم إجراء جرد فجتتتتا ي وفق محتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر 

للصتتتتندوق الرئيبتتتتاي لمطابقة األررتتتتدة الدفترية مع 

 ألحكتتام المتتادة رقم )
ً
( 10األررتتتتتتتتتتتتتتدة الفعليتتة، خالفتتا

 من النظام المالي للهيئات املحلية.

  متتالايتيتم تنفيتي اشتتتتتتتتتتتتتتتراكتات المتاء والكهربتاء دون 

متطلبات الحصتتتتتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتتتتتة البناء، وهيا قد 

يتتتتتؤدي إلتتتتتى عتتتتتتتدم التتتتتتتتتتتزام التتتتتمتتتتتواطتتتتتنتتتتتيتتتتتن بتتتتتتتدجتتتتتراءات 

 يص.الترخ

  لم يقم املجلس باتخاذ اإلجراءات المالئمة للحد أو

التقليتتتتل من فتتتتاقتتتتد الكهربتتتتاء، حيتتتتث بلغتتتتت نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة 

 13111ضتتتتتتتتتتتتتتيتاع مبلم  إلى، ممتا أدى %12.11الفتاقتد 

 م.0218شيقل خالل العام 

 الضتتتتتتتتتتبط الداخلي  إجراءات باتخاذاملجلس  لم يقم

 ،الكافية بخصتتتتتتتتتو  عمليات الشتتتتتتتتتحن التعوي تتتتتتتتتاي

مستتتتتتتتتتتتتتتوى إداري أعلى على  من حيتتث وجود موافقتتة

تقرير ف ي يتتتتتتتدعم ، عتمتلتيتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتحتن التعوي تتتتتتتتتتتتتتاي

معتمدة من أمين الصتتتتندوق ، الشتتتتحنة التعويضتتتتية

 واملحاسب والمدقق.

  لم يقم املجلس الحالي بدردار التقرير المالي لسنة

م في الموعتتتتتد املحتتتتتدد، فقتتتتتد تم إرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار  في 0218

 للمادة رقم )0211 1منتصتتتتتتف شتتتتتتهر 
ً
( 10م، خالفا

 الهيئات بشتتتتتتتتتتأن م1111 لستتتتتتتتتتنة( 1) رقمن من قانو 

 .الفلسطينية املحلية

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 والقوانين الناظمة في الصرل

  
ً
قيتتام املجلس بتتالصتتتتتتتتتتتتتترف ختتارج رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتاتتت ، خالفتتا

حيث تم ررف بدل  ،لتعليمات وزارة الحكم املحلي

 .األراضايموارالت لموظفي هيئة عسوية 

   عمليتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء في املجلس دون توفر تتم بع

تتتتتافتتتتتتة معززات الصتتتتتتتتتتتتتترف ودون فواتير ضتتتتتتتتتتتتتتري يتتتتتتة  ،كت

 وخصم مصدر من الموردين.

  لم يتم االلتزام بكتتافتتة أحكتتام قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتام

عنتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتراء اللوازم أو  ،بتتتت  المتعلقتتتتتةوالتعليمتتتتات 

 تقديم الخدمات أو تنفيي المشاريع.

  م ي تتستتتتتتتتتندات إدخال للمشتتتتتتتتتتريات التإعداد ال يتم

، جلس وإرفتتاقهتتا مع ستتتتتتتتتتتتتتنتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترفمن قبتتل امل

 ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )
ً
( من النظتتتتام المتتتتالي 11خالفتتتتا

 للهيئات املحلية.

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اللمموالقوانين الناظمة في 

  لم يقم املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب بفت  حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب ختتتتا  للتتتتيمم

امج برنالدائنة لوزارة المالية وستتتتتتتتتتتتتلطة الميا  على ال

 املحاسوي.

  لم يعمتتتتل املجلس على تحصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتل التتتتيمم المتتتتدينتتتتة

ويتتتتتتيلتتتتتت   ،واتختتتتتتاذ اإلجراءات الالزمتتتتتتة لتحصتتتتتتتتتتتتتتيلهتتتتتتا

 العمل على جدولة وسداد اليمم الدائنة.

 محاستتتتتتب املجلس بتستتتتتتجيل اليمم المدينة  لم يقم

 عسوية األراضاي على البرنامج املحاسوي. إليرادات

 في مشتتتتتتتتتتتتتتروع مجلس على ستتتتتتتتتتتتتتداد التزامات  ال قتدرة لل

الكهربتتتاء، فمجموع النقتتتد )ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد النقتتتد والبنوز 

لكتافتة قطتاعتات املجلس( واليمم المدينة غير كاف  

لتستتتتتتتتتتتتتتتديتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتاب وزارة المتتتاليتتتة المتعلق بتتتأثمتتتان 

 الكهرباء.

  ال يتتتتوجتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل لتتتتتتتتتحتتتتقتتتتقتتتتتتتات رستتتتتتتتتتتتتتتتتوم التتتتحتتتترف

والصتتتتتتتتتتتتتتناعات، يظهر في  المبالم المستتتتتتتتتتتتتتتحقة على 
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قتتتتتتتة التمتكتلتفتيتن خالل العتتتتتتتام، والتحققتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب

 والمبلم المستحق الكلي ورسوم ونوع كل حرفة.

 الشدددددددددددؤوننظمددددددة في للقوانين واأل  املدجدلدسمد ددددددالدفددددددة 

 اإلدارية

  للعتتتام  استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتةلم يقم املجلس بتتتدعتتتداد خطتتتة

يحتتدد فيهتتا القضتتتتتتتتتتتتتتايتتا الجوهريتتة  ،م ومتتا قبلتت 0218

متن التمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع  التبتلتتتتتتتدة واحتتتيتتتتتتتاجتتتتتتتات واألهتتتتتتتداف

عملتتتتتت  في ، ممتتتتتتا قتتتتتتد يقلتتتتتتل من فتتتتتتاعليتتتتتتة وأولويتتتتتتاتهتتتتتتا

 ممارسة اختصارات .

  لم يقم املجلس بعقتتتد جلستتتتتتتتتتتتتتتتة عتتتاديتتتة واحتتتدة على

 ألحكام 0218األقل كل أسبوع خالل سنة 
ً
م، خالفا

( بشأن 1( من قانون رقم )1( الفقرة )8المادة رقم )

 هيئات الحكم املحلي.

 المالئمة بخصو  الغياب  اإلجراءات اتخاذ لم يتم

 .ير مقبول المتكرر ألعضاء املجلس دون وجود ع

  لم يتم اختيتتتتتار مشتتتتتتتتتتتتتتروع ععبيتتتتتد الطرق التتتتتداخليتتتتتة

 تم استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتةالمنفتتتتتي بنتتتتتاًء على خطتتتتتتة تنمويتتتتتة 

إعتتتتدادهتتتتا بتتتتالشتتتتتتتتتتتتتترايتتتتة مع املجتمع املحلي وتحتتتتديتتتتد 

 أولويات تنفييها.

  عتتتتتتتدم وجتود الضتتتتتتتتتتتتتتوابط الكتتتتتتتافيتتتتتتتة على موجودات

املجلس، يما لم يقم املجلس بجرد األرتتتول بشتتتكل 

 دوري،

  عدم استتتتتخدام المستتتتتندات الضتتتترورية في املجلس

 )سندات إدخال، إخراج ومحاضر لجنة استالم(.  

  ال يوجد هيكل تنظيمي في املجلس حستتتتتتتب األرتتتتتتتول

يحتتتتتتدد المواقع والمستتتتتتتتتتتتتتميتتتتتتات الوظيفيتتتتتتة والمهتتتتتتام 

 والمسؤوليات لكل مسم  وظيفي.

  لم يقم املجلس بتنظيم ستتتتتتتتتتتتتتجتتل الممتلكتتات بحيتتث

موجودات خالل ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة يبين التغير في أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة ال

 أرقام سندات اإلدخال واإلخراج.  0218
ً
 مو حا

األنظمددددددة ندظدمددددددة فدي لدلدقدوانديدن واأل  املدجدلدسمد ددددددالدفددددددة 

 اإللكترونية

  أن االمتيازات الممنوحة لمستتتتتتخدم نظام الشتتتتتحن

تمكن  من إجراء عغيير على بيانات عدادات شتتتتتتتتتحن 

 الكهرباء.

  وجود فواتير محتتيوفتتة بيتتانتتات شتتتتتتتتتتتتتتحن الكهربتتاء من

 فواتير ءالنظتتتام، وذلتتت  نتيجتتتتة إمكتتتانيتتتة الغتتتا خالل

 بعد تحصيلها بس ب حدوث خلل في آلية الشحن.

  إمكانية حيف أو الغاء فاتورة يهرباء محصتتتتتتتتتتتتلة من

خالل النظتتام، حيتتث يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل ذلتت  مختتاطرة عتتاليتتة 

 على مصداقية التحصيل.

  لم يتم تطوير نظام الشتحن المستخدم في املجلس

وات، ويكتفي منتي بتدء استتتتتتتتتتتتتتتختدامت  قبتل عدة ستتتتتتتتتتتتتتن

 املجلس بأعمال الصيانة الفنية للنظام.

  ال يتم ربط بيتتتتتتتانتتتتتتتات برنتتتتتتتامج التتتتتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتتبق مع

 البرنامج املحاسوي.

  ال يوجد تحديد وا تتتتتتتف لصتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتخدمين

على البرنامج املحاستتوي وبرنامج الدفع المستتبق، وال 

نستتتتتتتتتتتتتتي احتيتتتتاطي للبيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة على  إجراءيتم 

 البرامج.

 ملجلس بتنبيتتت )ترحيتتل: يمتتا هي معرفتتتة في لم يقم ا

نظام الشتتتتتتتتتامل املحاستتتتتتتتتوي( بع  العمليات المالية 

 ألحكام المادة رقم )0211لستتتتتتتتتتتتتنة 
ً
( من 10م، خالفا

 النظام المالي لهيئات الحكم املحلي.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت عتتلتتى التتتتتقتتريتتراملتتجتتلتتس رد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

محاةظة  – قروي دير أبو ضددددددددعي  مجلس تقرير .83

 جنين

قروي دير مجلس تم إجراء رقدددابدددة امتثدددال على أعمدددال 

، واشدددددددددددتمل م0217عن السدددددددددددندة المداليدة أبو ضدددددددددددعي  

 الفحص والتدددقيق على الشدددددددددددؤون المدداليددة واإلداريددة،

 :النتائ  اآلتيةومن   ل المتابعة تم التوصل إلى 

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 الصندوق والبنوك والقوانين الناظمة في 

  ال يتم إجراء جرد دوري للصندوق الرئيباي والفر ي

 .ة الدفترية مع األرردة الفعليةلمطابقة األررد
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  أمين الصندوق الرئيباي غير مكفول بكفالة عدلية

 ألحكتتتام تتالءم والعهتتتد المتتتاليتتتة 
ً
التي بحوزتتتت ، خالفتتتا

 ( من النظام المالي للهيئات املحلية.11المادة رقم )

  ال يقوم أمين الصندوق الرئيباي باستالم اإليرادات

النقتتديتتة من وحتتدات الجبتتايتتة الختتارجيتتة لمشتتتتتتتتتتتتتتروع 

 .الكهرباء بشكل يومي

  الصتتتتندوق  وأمينال يوجد فصتتتتل في مهام املحاستتتتب

ب ث يقوم املحاستتتتتفي القستتتتتم المالي في املجلس، حي

الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق من حيتتث التستتتتتتتتتتتتتتجيتتل على  أمينبمهتتام 

البرنتتامج املحتتاستتتتتتتتتتتتتتوي للعمليتتات اليوميتتة من القب  

 والصرف. واإليداع

  ال يتم متابعة أ تتتتتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتتتتيكات الراجعة خالل

متتتتدة أقصتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتتا عشتتتتتتتتتتتتتترة أيتتتتتام أو اتختتتتتاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم، حيث يوجد شتتتتتتتتتتتتتيكات راجعة من 

 فترات زمنية سابقة.

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 اإليرادات والقوانين الناظمة في 

  
ً
تافتتة إيرادات مشتتتتتتتتتتتتتتروع الكهربتتاء نقتتدا ال يتم إيتتداع كت

وشتتتتتتتتتتتتتتيكتتات في الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا  بمشتتتتتتتتتتتتتتروع 

يتتتم االحتتتفتتتتتتتال بمبتتتتتتتالم في رتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق ، و التكتهتربتتتتتتتاء

 شيقل. 122املجلس تزيد عن 

  ال يتتتتوجتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل لتتتتتتتتتحتتتتقتتتتقتتتتتتتات رستتتتتتتتتتتتتتتتتوم التتتتحتتتترف

مشتتتتتتتتتركي النفايات و  ،م0211الصتتتتتتتتناعات في العام و 

بحيتث يظهر في  المبالم المستتتتتتتتتتتتتتتحقة  ،ليتافطتاتوا

التحققتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتة ، على المكلفين خالل العتتتام

 والمبلم المستحق الكلي.

  ال يتم جباية رستتتتتتتتوم الالفتات من املحالت التجارية

 لنظتتام الالفتتتات 
ً
التي تمتتار  حرفتتة أو مهنتتة، خالفتتا

 املحلية.منطقة الهيئة  واإلعالنات في

  يتم تحتتتتديتتتتد رستتتتتتتتتتتتتتوم النفتتتتايتتتتات بنتتتتاًء على اشتتتتتتتتتتتتتتتراز

تتتتان أيثر من  ةوال يتم مراعتتتتتا ،الكهربتتتتتاء وحتتتتتدة إذا كت

  سكنية
ً
 من نفس االشتراز. مستفيدا

دددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة  مد ددددددالدفددددددة أحداد

 الصرل والقوانين الناظمة في 

  ة،دالمعتمتتتتتتتال يتم االلتزام بتنفيتتتتتتتي بنود الموازنتتتتتتتة 

حيتتتتث تم تجتتتتاوز بع  البنود دون إجراء منتتتتاقالت 

 ،أو الحصتتتتتتتتتتتتتتول على مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة وزارة الحكم املحلي

 خارة في تنفيي المشاريع اإلنمائية. 

  تم تنفيي الصتتتترف لبع  المشتتتتتريات دون إحضتتتتار

( %12شهادة خصم مصدر، ولم يتم خصم نسبة )

من الفواتير وتوريدها إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتريبة الدخل من 

 االقتطاعات الخا  بالجهة الدافعة.خالل ملف 

  يتم الصرف مقابل تنفيي أعمال أو تقديم خدمات

دون  ،شتتتتتتتتيقل( 122أو توريد لوازم بمبالم تزيد عن )

 وجود شهادة براءة ذمة من املجلس.

  التتوجيتتتتتتت  املحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي لبع  عمليتتتتتتتات عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل

، حيث تم عستتجيلها على غير  تتحيحة المصتتروفات

 .لها في الموازنةبنود مخالفة للبند املخصص 

  الموازنة وخارج بنود قيام املجلس بالصتتتتتتتتتتتترف خارج

 .رالحيات 

  لتتم يتتتلتتتتتتزم املتتتجتتلتتتس بتتتتتتتاقتتتتتتطتتتتتتتاع ضتتتتتتتتتتتتتتتريتتتبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل

 ألحكام  ،على المكاف ت والحوافز المستحقة
ً
خالفا

 م0210( لستتتنة 8( من ععليمات رقم )3)رقم المادة 

 .بشأن خصم الضريبة من المصدر

نظمددددددة في الشدددددددددددؤون للقوانين واأل  املدجدلدسمد ددددددالدفددددددة 

 اإلدارية

  ضتتتتتتتتتتتتتتعيف للقوانين  أبولم يمتثتل مجلس قروي دير

والقرارات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتتاالنضتتتتتتتتتتتتتتمتتام لشتتتتتتتتتتتتتتركتتات توزيع 

 الكهرباء المرخصة من قبل سلطة الطاقة.

  بو ضتتتتتتتتتتتتتتعيف بتستتتتتتتتتتتتتتعيرة ألم يلتزم مجلس قروي دير

التتكتتهتتربتتتتتتتاء الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتن متتجتتلتتس التتوزراء بتتتتتتتتتتاريتت  

 م.0211 21 01م وبتاري  0218 21 21

 تكليف للموظف بتالعمل اإلضتتتتتتتتتتتتتتافي معتمد   يوجتدال

على تنستتتتتتتتتتتيب القستتتتتتتتتتتم  بناءً  ،من قبل رئيس املجلس

 لتتلتفتتقترة )ز( متتن التمتتتتتتتادة )التمتتعت تتي
ً
( متتن 12، ختالفتتتتتتتا

النظتام المتالي للهيئتات املحليتة، حيتث بلغت نفقات 

مبلم  م،0211خالل العتتتتتتام بنتتتتتد العمتتتتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي 

 شيقل. 013211
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 بشتتتتتكل  ،تودعاتال يتم إجراء جرد لألرتتتتتول والمستتتتت

 دوري وسنوي من قبل لجان جرد مستقلة.

  ال يوجد ورتتتتتتتتتف وظيفي دقيق يحدد المستتتتتتتتتؤوليات

والواجبتتات والمهتتام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتات لكتتل وظيفتتة من 

 املجلس. وظائف

 التقريررد الهيمة املحلية على 

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاء تم الرد على التقرير

تتتان رد  ،إيجتتتتابيتتتت املجلس على التقريروكت
ً
ي وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتت ا

 .التوريات

تدقدريدر الدتدددددددقديدق عدلدى عطدددددداء أعمددددددال الحفريددددددات  .81

بلددديددة -ملحطددة معددالجددة ميدداه الصدددددددددددرل الصددددددددددديي 

 نابلس

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومدن   ل م0217عدلدى بدلددددددديددددددة نددددددابدلدس عدن الدعددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

ول عطدددداء حم ددددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في 

عمدددددال الحفريدددددات ملحطدددددة معدددددالجدددددة ميددددداه الصدددددددددددرل أ

 الصيي في شرق نابلس

  لم تقم البلدية بالحصول على موافقة وزارة الحكم

وفق متتتتا تقتضتتتتتتتتتتتتتتيتتتت  المتتتتادة  ،تنفيتتتتي العطتتتتاءباملحلي 

من القرار بقتتتتانون بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام  (11 0)

 )أ( لنظام الشراء. من الملحق رقم ( ج1)والبند 

  لم تقم البلتتتتتديتتتتتة عنتتتتتد عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل لجنتتتتتة العطتتتتتاءات

، وتحديد عددهم عضاء اللجنة بأسمالهمأسمية بت

 ألحكتام
ً
 (11)لمادة ا ومتدة عضتتتتتتتتتتتتتتويتة اللجنتة، خالفتا

 وععديالت . م0211لسنة  (1)الشراء رقم  من نظام

  لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل لجنتتتتتة التقييم وفق مقتضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 1رقم )ن نظتتتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتراء م( 18)المتتتتتتادة 

 عدد تضتتتتتتتتتتتتتم اللجنة في عضتتتتتتتتتتتتتوي ها"بأن  م،0211
ً
ال  ا

يقل عن ثالثة أعضتتاء وال يزيد عن خمستتة من ذوي 

 ".االختصا 

  ال يوجتتتد متتتا يث تتتت تتتتاري  وضتتتتتتتتتتتتتتع التكلفتتتة التقتتتديريتتتة

ن كتتان هتتيا التقتتدير تم قبتل طر  العطتتاء أ ،للعطتاء

ي خت، حيتث لم يتم مراعتاة أم غير ذلت أبفترة وجيزة 

بيتتتانتتتات عن التطور التتتتاري،ي لألستتتتتتتتتتتتتتعتتتار، وعمليتتتات 

الشتتتتتراء المماثلة الستتتتتابقة التي قامت  ها البلدية أو 

 رى ومقارن ها.أي جهة مشتري  أخ

 الستتتتتتتتتتتارية التي تحكماالعتداد بالتشتتتتتتتتتتتريعات  لم يتم 

 تضارب المصالف.

  بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن تضتتتتتتتتتتتتتتتتتارب  رئيس البلتتتتديتتتتةلم يقم

  .ينلمناقصا أحدالمصالف غير المباشر بين  وبين 

  بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عن  عضتتتتتتتتتتتتتتو املجلس البلتتتتديلم يلتزم

 حدأالمبتاشتتتتتتتتتتتتتتر بين  وبين  المصتتتتتتتتتتتتتتالف غيرتضتتتتتتتتتتتتتتارب 

  .المناقصين

 بلتتتديتتتة بمعتتتالجتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتكوى المقتتتدمتتتة من لم تقم ال

أحد المناقصتين، وفق اإلجراءات المنصو  عليها 

 في نظام وقانون الشراء العام.

  وبتتتتتتتالتحتتتتتتتديتتتتتتتد  ،لجنتتتتتتتة تقييم العطتتتتتتتاءاتلتم عتعمتتتتتتتل

العمل ب ،مستشار وحدة تنفيي المشاريع في البلدية

الشتتتتتتتتتتتريتين التي استتتتتتتتتتتتبعاد االهتمام بموضتتتتتتتتتتتوع على 

 .فترة التقييم أثناء تدخلت في العطاء

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيجابيالبلدية رد 
ً
 .التورياتوسيتم تنفيي  ا

 وزارة الحكم املحلي  تقرير  .81

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202عدلدى وزارة الدحدكدم املدحدلدي   ل العددددددام 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

م دددالفددددة الوزارة للقوانين واألنظمددددة في شدددددددددددددداغر مدددددير 

 مكت  الوكيل

في انستتتتتتتتتتتتتتحتتاب الموظفين أو  ال يوجتتد رأي وا تتتتتتتتتتتتتتف للوزارة

عدم حضتتتتتتورهم للمقابالت، في أيثر من حالة أو مقابلة، 

إلشتتتتتتتتتغال شتتتتتتتتتواغر مدراء ودوائر، خارتتتتتتتتتة مع عدم وجود 

اعتتتتتتتتتتتيار رستتتتتتتتتتتتتتتمتتتي مستتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب متتتن أغتتتلتتتبتتتيتتتتتتتة التتتمتتتتتتتقتتتتتتتدمتتتيتتتن 

 المنسحبين.

 م الفة الوزارة للقوانين واألنظمة في ترقية الموظفين

ية ننائال يوجد معايير محددة للحصتتتتتتول على ترقية استتتتتتت

فتتي التتتوزارة لتتعتتتتتتتدد متتتن التتمتتتوظتتفتتتيتتن، عتتتتتتتدا أن التتتتتترقتتتيتتتتتتتات 

االستتتتتتتتتتتتتتننائية مخالفة لقانون الخدمة المدنية واألنظمة 

م 0211( لعام 1السارية بشأن الترقيات، والتعميم رقم )
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م، شتتتتتتتتتتتتتتغتتل الوظتتائف اإلشتتتتتتتتتتتتتترافيتتة، 0211 10 10بتتتاري  

 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام.

 ير تاليفات لمدراء دون معاي

  بتتدرجتات مختلفتة ال  12تبين وجود أيثر من 
ً
موظفتا

 يعملون في مرايز عسكينهم األساسية في الوزارة.

  ال يوجتتتتد معتتتتايير محتتتتددة للتكليفتتتتات المتتتتيكورة إال

لضتتتتتتتتتتتتتترورات العمتل، حيث أن البع  تم عستتتتتتتتتتتتتتكين  

بتتتدرجتتتتة متتتتدير في مكتتتتان عمتتتتل، وهو يعمتتتل في مكتتتتان 

 ليها.عآخر، ولم يلتحق بالوظيفة التي تم عسكين  

 صدددددددددددددم مدددجدددمدددوع الدددتددددددن ددديدددرات واأل ونددددددات دون إبددد غ 

 الموظفين

  يتم خصتتتم مجموع المغادرات أو التأخير الصتتتباحي

دقيقتتتة(، والخروج المبكر من العمتتتتل  11)أيثر من 

عن طريق النظام، دون استخدام النموذج الور ي، 

بتتتتتتتتنتتتتتتتتاء عتتتتتتتتلتتتتتتتتى عتتتتتتتتعتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتات متتتتتتتتن التتتتتتتتوزيتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت  

 م.0218 11 01

 لمتيكورة متا يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى عدم ال يوجتد في التعليمتات ا

 تبليم الموظف بالخصم من إجازات .

  ال يتم إشعار الموظف املخصوم من  بدل مغادرات

.
ً
 وال إلكترونيا

ً
 بالخصم، ال ورقيا

 التقريرعلى وزارة رد ال

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيجابي على التقريررد ال
ً
 .اتالتوريوسيتم تنفيي  ا

 محاةظة اولكرم املحلي الحكمتقرير مديرية  .80

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

على مددددديريددددة الحكم املحلي محدددداةظددددة اولكرم   ل 

، ومن   ل المتدددابعدددة تم التوصدددددددددددددل إلى م0202العدددام 

 :النتائ  اآلتية

م ددددددالفددددددة المددددددديريددددددة للقوانين واألنظمددددددة في التنظيم 

 والبناء

  قبل الحصتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتة  مواطنالبناء من قبل

 ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )
ً
( من قرار 1إعتمتتتتتتتار، ختالفتتتتتتتا

( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن نتتتظتتتتتتتام األبتتتنتتتيتتتتتتتة 1متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )

 م.0211والتنظيم للهيئات املحلية لسنة 

  لم يتبين في اإلخطتتتار الموجتتت  للمشتتتتتتتتتتتتتتتكي من دائرة

التتترختيتص والتتتنتظيم طبيعتتتتتتتة املختتتتتتتالفتتتتتتتة التي قتتتتتتتام 

 بارتكا ها.

  لم تقم دائرة الترخيص والتنظيم بجولتتتتة ميتتتتدانيتتتتة

موثقة، تبين طبيعة املخالفة المرتكبة التي أدت إلى 

 ردور إخطار بتوقيف وهدم التعديات. 

  تم الموافقتتتتتة على تحتتتتتديتتتتتد الجهتتتتتة األمتتتتتتاميتتتتتة لبنتتتتتتاء

المشتتتتتتتتتتتتتتتكي من النتتاحيتتة الشتتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة من قبتتل دائرة 

الترخيص واألبنيتتتة، دون التتتتأيتتتد من أن مخططتتتات 

رض والموقع ععكس الحقيقتتة، ودون التتتأيتتد من األ 

 ملكية الطريق سواء خارة أم عامة.

م ددالفددة المددديريددة للقوانين واألنظمددة في متددابعددة دوام 

 الموظفين

  الشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتة لم تختتتتتتاطتتتتتتب ديوان الموظفين

العام، حت  تاري  التدقيق، بشتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتم خمستتتتتتتتة 

 من الراتتتب بستتتتتتتتتتتتتت تتتب عتتتدم دوام موظف،أيتتام عمتتل 

هتتتاء ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتد إجتتتازاتتتت  الرستتتتتتتتتتتتتتميتتتة، من تتتتاري  بعتتتد ان 

 م.0211 21 01م إلى 0211 21 01

  وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة عامة في وزارة الحكم املحلي بعدم

دقيقتتتتتتتة من  11خصتتتتتتتتتتتتتتم الحضتتتتتتتتتتتتتتور المتتتتتتتتأخر حت  

 إجازات الموظف المتأخر.

 تقرير الشكو  د على الر 

متتتن قتتتبتتتتتتتل التتتوزارة أو  األولتتتي تتتتم التتترد عتتتلتتتى التتتتتتتقتتتريتتترلتتتم يتتت

 المديرية.

  بلدية اولكرمتقرير  .87

و  اقام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمتابعة الشددا 

، ومن م0217واردة على بلددددديددددة اولكرم عن العددددام ال

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

 لفي تنظيم أعمددام ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة 

 الموظفين

 وظتتفتتي قستتتتتتتتتتتتتتم التتحتترف يتتتتتواجتتتتتتتد متتأو  لتتم يتتحضتتتتتتتتتتتتتتر

 أثناء توقيع المعامالت.والصناعات 

  يبتدأ تتاري  ستتتتتتتتتتتتتتريان العقد مع طبيب الصتتتتتتتتتتتتتتحة قبل

 تاري  توقيع العقد وبأثر رجعي.



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  255  

 

  قيتتتتام ابن طبيتتتتتب البلتتتتتديتتتتة بتتتتالتوقيع على معتتتتتامالت

 .رخص البناء مكان والد  في البلدية

  لم تقم البلتتتديتتتة بتتتتديجتتتاد بتتتديتتتل عن طبيتتتب البلتتتديتتتتة

 خالل فترة غياب  بس ب المرض.

 كهاتنجير أم للقوانين واألنظمة في  م الفة البلدية

  لم يتم تحديد وتوثيق مهام ورتتتتتتتتالحيات وآلية عمل

 لجنة االستثمار في البلدية.

  متحتويتتتتتتتات الملف الختتتتتتتا  بطلبتتتتتتتات االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتتتار

والمعززات الخارتتتتتتتتتتتتة بتل  الطلبات غير مفهرستتتتتتتتتتتتة 

ومرتبتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل يستتتتتتتتتتتتتتهتتتل تتتتدقيقهتتتا، والورتتتتتتتتتتتتتتول إلى 

 الوثائق المطلوبة.

 إلى لجنتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتار ال تحمتتتتتل  الطلبتتتتتات املحولتتتتتة

 عستتلستتلية، ليستتهل متابع ها والتأيد من عدم 
ً
أرقاما

 وجود طلبات مفقودة.

  ال يوجد حساب للجنة االستثمار على نظام البلدية

، عتتتلتتتتى التتتترغتتتتم متتتتن (E Municipality)اإللتتتكتتتتتتتتترونتتتتي 

تحويتتتتل العتتتتديتتتتد من الطلبتتتتات للجنتتتتة على النظتتتتام، 

االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتتار بتتتالتعليق ونتيجتتة لتتتيلتت  ال تقوم لجنتتتة 

عتلتى حتتتتتتتالتتتتتتتة التتطتلتبتتتتتتتات املتتحتولتتتتتتتة لتهتتتتتتتا عتتلتى التنتتظتتتتتتتام 

.
ً
 الكترونيا

 أو إجراءات معايير االستتتتتتتتتتتتتتتثمار جنتة ال يوجتد لتدى ل

أو تضتتتتتتتتتتتتتتمين أمالز البلتتديتتة، أو  موثقتتة هليتتة تتتأجير

من  تراخيص وضتتتع أيشتتتاز ضتتتمن حدود البلدية، 

 .دون استنناء المواطنينتطبق على جميع بحيث 

 حاضتتتتتتتتر اجتماعات لجنة االستتتتتتتتتثمار ال يتم توثيق م

 ،قرارات متستتتتلستتتتتلةو جلستتتتتات  بأرقامضتتتتمن ستتتتجل 

 ن محتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر اجتمتتتتتتاعتتتتتتات اللجنتتتتتتة موزعتتتتتتةأحيتتتتتتث 

 .ضمن طلبات االستثمار ومبعثرة

 لتخمين قيمتتتتتتة م تقم البلتتتتتتديتتتتتتة بتشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل لجنتتتتتتة ل

 .في تأجير األيشاز وكع  األمالز المأجور 

  بعلم تقم البلدية بالحصتتول على براءة ذمة من  

 .لأليشاز واملحالت امنينالض

  لتم تتتقتم التتبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتاتتتختتتتتتتاذ اإلجتراءات التتقتتتتتتتانتونتتيتتتتتتتة

المنتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة بحق األيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز العشتتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتتتة وغير 

 غير حضاري في 
ً
المرخصتة، حيث أنها عشتكل منظرا

 المنطقة.

  خطط أو إعتتداد أي دراستتتتتتتتتتتتتتتات اقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة يتم لم

وآليات شتتتتتتارع الديشتتتتتتة تثمار ستتتتتتحول ا ،استتتتتتتثمارية

 الخططت. تل  الدراسات أو تنفيي

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 نابلس محاةظة –بلدية بيتا  تقرير  .88

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومددن  دد ل م0202عددلددى بددلددددددديددددددة بدديددتددددددا  دد ل الددعددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في الهنددددديددددددددددددددة م ددددالفددددة 

 والتنظيم

  ضتتتتتتتتتتتتتتعف إجراءات البلتديتة في االلتزام بنظتام األبنية

م، 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 1والتنظيم للهيئتتات المليتتة رقم )

ونطتتتاق تطبيقتتت  على األراضتتتتتتتتتتتتتتاي واألبنيتتتة ومشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع 

 اإلعمار في حدود اختصارها.

  متتتن التتتمتتتواطتتتنتتتيتتتن تتتتوفتتتيتتتر متتتواقتتتف  يتتتتتتتم التتتطتتتلتتتتتتتبلتتتم

مريبتتتات للمبتتتتاني في البلتتتتدة، يشتتتتتتتتتتتتتترط من شتتتتتتتتتتتتتتروط 

م، وكعتتتتتد العتتتتتام 0211الترخيص، حت  بتتتتتدايتتتتتة عتتتتتام 

م لم تقم بتتتتالطلتتتتب من غير الملتزمين بتوفير 0211

المواقف أو دفع بتدل مواقف لصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق البلتديتتة، 

 للمادة رقم )
ً
( من قرار مجلس الوزراء رقم 01خالفا

ظام األبنية والتنظيم للهيئات م بن0211( لستتتتتتتتنة 1)

 املحلية.  

  الطلب من المواطنين تقديم طلب الحصول يتم ال

على إذن رتتتتتتتتتتتتب خالل عملية البناء، وإذن إشتتتتتتتتتتتتغال 

بعتد إتمتام عمليتة البنتاء للحصتتتتتتتتتتتتتتول على الخدمات، 

 للمادة رقم )
ً
( من قرار مجلس الوزراء رقم 11خالفا

ئات يم بنظام األبنية والتنظيم لله0211( لستتتتتتتتنة 1)

 املحلية.

  من مجموع رسوم الترخيص %12باستيفاء  يتمال، 

 للرخصتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتادرة
ً
 ،لتأمين االلتزام باإلعمار وفقا

 للمادة رقم )
ً
( من قرار مجلس الوزراء رقم 11خالفا
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م بنظام األبنية والتنظيم للهيئات 0211( لستتتتتتتتنة 1)

 املحلية.

   تقديم خدمات اشتتتتتتتتتتتتتتتراكات الميا  والكهرباء لبع

 للمادة رقم )المبان
ً
( من 11ي غير المرخصتتتة، خالفا

م بنظام 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنة 1قرار مجلس الوزراء رقم )

 األبنية والتنظيم للهيئات املحلية.

  ،قيام بع  أ تتتتتتتتتتتتتتحاب األبنية بالبناء دون ترخيص

وعتتتتتتدم قيتتتتتتام البلتتتتتتديتتتتتتة بتتتتتتاتختتتتتتاذ اإلجراءات الالزمتتتتتتة 

 بحقهم.

  تتتتتتافيتتتتتتتة، وتوجيتتتتتتت  يتم ال تنظيم جوالت ميتتتتتتتدانيتتتتتتتة كت

غير الملتزمين بتتتتتتتالبنتتتتتتتاء وفق  نللمواطني اتإخطتتتتتتتار 

الرخصتتتتتتتتة أو غير الحارتتتتتتتتلين على الترخيص واتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة بحق غير الملتزمين.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة نابلس – ةوريكتقرير بلدية بيت  .87

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202على بلدددددديدددددة بيدددددت ةوريدددددك   ل العدددددام 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

م دالفدة البلدديدة للقوانين واألنظمدة في إدارة مشدددددددددددروع 

 المياه

  وزارة الحكم لم تحصتتتتتتتتتتتتتتتتل البلتتتديتتتتة على مصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة

املحلي على اتفتاقية شتتتتتتتتتتتتتتراء الميا ، والتي تزيد مدتها 

 للمادة رقم)
ً
( من قانون 11عن ثالث سنوات، خالفا

 الهيئات املحلية.

  إعتتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتتة وتحليتتتتل أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتار للعروض يتم لم

المقدمة من أ تتتتتتحاب اهبار والتفاوض مع العرض 

 .
ً
 األقل سعرا

  ومدى فحص جودة المواستتتير المستتتتخدمة يتم لم

 مطابق ها للموارفات التي عستخدم في نقل الميا .

  لم تجبر البلدية مزود الميا  بدحضار فواتير ضريبة

 أرلية بالميا  المس هلكة، بشكل شهري.

 من المزود التراخيص الالزمتتة للبئر،  لم يتم الطلتتب

ومتتتتتتتدى مطتتتتتتتابقتتتتتتتت  لموارتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات ستتتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتتة الميتتتتتتتا  

 الفلسطينية.

 انتتتتتتات الالزمتتتتتتة من المزود، الضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت لم يتم الطلتتتتتتب

 إللزام  بتطبيق بنود االتفاقية.

  تجتتتتتتاوزت بلتتتتتتديتتتتتتتة بيتتتتتتتت فوريتتتتتت  مجلس الختتتتتتتدمتتتتتتتات

المشتتتتتتتتتتتتتتترز للميتتا  التتيي يضتتتتتتتتتتتتتتم بلتتديتتة بيتتت فوريتت  

ومجلس قروي بيتتتتتتت دجن، والنظتتتتتتام التتتتتتداخلي لتتتتتت  

)غير المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق من وزير الحكم املحلي(، بتتتتتتدبرام 

 للفقرة )أ( من 
ً
اتفتتتاقيتتتة شتتتتتتتتتتتتتتراء الميتتتا  وذلتتت  خالفتتتا

 ( من النظام الداخلي ملجلس الخدمات. 11المادة )

   تجتاوزت بلتديتتة بيتتت فوريت  موافقتة ستتتتتتتتتتتتتتلطتة الميتتا

الفلستتتتتتتتتتتتتتطينية على ربط خط ميا  )ف،  ( مع خط 

 ميا  سلطة الميا  لفلسطينية.

   لم عشتتتتتتتتتتتتتترف البلتتديتتة على تنفيتتي تمتتديتتد خط الميتتا

 المنفي من قبل المزود.

م الفة مجلس  دمات المشددددترك لمياه الشددددرب بيت 

بديددددددت دجدن لدلقوانين واألنظمددددددة في تنظيم  –ريددددددك ةدو 

 اتفاقية التزود بالمياه

  لم يتم استتتتتتكمال تنفيي مشتتتتتروع نقل الميا  من بئر

النصتتتتتتتتتتتتتتاريتتة إلى بئر بيتتت فوريتت  من المقتتاول، وذلتت  

 بس ب اعتراض الجانب اإلسرائيلي وإتالف .

  لم يحصتتتتتتتتتتتتتتر املجلس قيمتتتتتتة األعمتتتتتتال المنفتتتتتتية من

 المقاول.

 نية وإنجاز وإشتتتتتتتتتتراف على األعمال ال يوجد تقارير ف

 المنفية من قبل المقاول.

 .لم يحصر املجلس قيمة الخسائر في المشروع 

  لتم يتقتم املتجلس بتتتتتتتدزالتتتتتتتة المواستتتتتتتتتتتتتتير المتتتتتتتدمرة من

المنطقتتتتتتتة وإعتتتتتتتداد يشتتتتتتتتتتتتتتف  هتتتتتتتا، وبيتتتتتتتان متتتتتتتا يمكن 

 االستفادة منها.

  لم يحصتتتتتتتتل املجلس على الموافقات الالزمة لتنفيي

 المشروع.

  بتوقيع اتفتاقية مع المقاول لتنفيي لم يقم املجلس

 خط الميا .

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم
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 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 جنين محاةظة –تقرير بلدية يعبد  .72

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202عدلدى بدلددددددديددددددة يدعبددددددد   ل العددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في بندداء الجدددران 

 االيتنادية 

  ال يوجتتتتد ملف كتتتتامتتتتل للمشتتتتتتتتتتتتتتروع يحتوي على كتتتتافتتتتة

 الوثائق الخارة بالمشروع.

  ال يوجد مبرر من الناحية اإلنشتتتتتائية لبناء األستتتتتوار

التي تم إعتادة بنتاءها، من خالل الباطون المستتتتتتتتتتتتتتلف 

 أو بالسماية التي يتم  ها بناء األسوار االستنادية. 

  األستتتتتتتتتتتتتتوار التي تم إعتتتادة بنتتتاءهتتتا غير حتتتارتتتتتتتتتتتتتتلتتتة على

 التراخيص من دائرة الهندسة والتنظيم بالبلدية.

  خالل يتاب من رئيس تم تضتتمين تنفيي الستتور من

 البلدية، 
ً
 ملخططات تصميم للمشروع. خالفا

  لم تبتتتيل التتتدائرة الهنتتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتة العنتتايتتة الالزمتتة عنتتتد

تصتتتتتتتتتتتميم الشتتتتتتتتتتتارع وتحديد كافة البنود التي ستتتتتتتتتتتيتم 

 تنفييها.

م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في بناء بيت درج في 

 شارع الملول 

  المقدمةوجود اختالف في التصتتتتتتتتاميم واملخططات 

من البلتتتتديتتتتة، والتي تتضتتتتتتتتتتتتتتمن بيتتتتت التتتتدرج الختتتتا  

بوالد عضتتتتو املجلس، وبين التصتتتتاميم واملخططات 

المقدمة من قبل الشتتتتتترية والتي ال تتضتتتتتتمن إنشتتتتتتاء 

 بيت الدرج.

  ظهر بيت الدرج في المطالبة النهائية لمشروع تأهيل

وععبيد شتتتتتتتتتتتتارع الملول، ضتتتتتتتتتتتتمن األعمال اإلضتتتتتتتتتتتتافية 

 عمال األساسية.للمشروع، وليس من ضمن األ 

 توقيع المهند  المشتتتتتتتتتتترف على المشتتتتتتتتتتتروع،  لم يتم

على األعمال اإلضتتتافية يثير الشتتت  بوجود تجاوزات 

 في األعمال المنفية أو في جدول الكميات.

  قيتتتتام محتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب البلتتتتديتتتتة بتتتتالتوقيع على المطتتتتالبتتتتة

النهتتائيتتة بمتتا فيهتتا األعمتتال اإلضتتتتتتتتتتتتتتافيتتة، التي لم توقع 

 شروع.من المهند  المشرف على الم

م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل رصددددددددددي  

 في شارع الملول 

 تنفيتتتي هتتتيا البنتتتد من العطتتتاء دون مبرر من  لم يتم

المهنتتتتتتد  المشتتتتتتتتتتتتتترف واملجلس البلتتتتتتدي، ممتتتتتتا قتتتتتتد 

 يعرض سالمة الطالبات للخطر.

 تزام بتنفيتتتتي بنود العطتتتتاء وفق املخطط لاال لم يتم

 ل  ووفق يراسة العطاء.

 رد البلتتديتتة على تقرير الشتتتتتتتتتتتتتتكوى بتتأن عتتدم  بنتتاًء على

اعتراض دائرة الهنتتتدستتتتتتتتتتتتتتتة والمشتتتتتتتتتتتتتتتاريع، على وجود 

 في عملها 
ً
ررتتتتتيف في تصتتتتتميم المشتتتتتروع، يعد فشتتتتتال

وذل  لعدم إمكانية تنفيي هيا البند من المشروع، 

وهيا يع ي أن التصتتتتتتتتتتتتتتاميم التي ععد من قبل مكاتب 

هنتتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتتة من ختتتارج البلتتتديتتتة، بنتتتاًء على معطيتتتات 

 ع بعيدة عن أرض الواقع.ووقا 

م دددالفدددة البلدددديدددة للقوانين واألنظمدددة في التعددداقدددد مع 

 مكت  هندس ي لإلشرال على المشاريع

  تم التعاقد مع المكتب الهند تتتتتتتتتتتاي بشتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتر

دون عروض أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار أو عطتتتتتتاء من قبتتتتتتل املجلس 

 ألحكام الملحق )أ( من نظام الشتتتتراء 
ً
البلدي، خالفا

 م.0211( لسنة 1العام رقم )

  يتتتم تنظيم اتفتتتتتتتاقيتتتتتتتة مع المكتتتتتتتتب الهنتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتتتاي لتم

 لإلشراف على المشاريع.

  يتحمل مهند  البلدية المستتتتتتتتتتتتتؤول عن اإلشتتتتتتتتتتتتتراف

على بنتتاء المتتدرستتتتتتتتتتتتتتة، المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة لعتتدم مطتتابق هتتا 

للمخططتتتتات، وتحميتتتتل البلتتتتديتتتتة خستتتتتتتتتتتتتتتتتائر متتتتاليتتتتتة، 

 نتيجة لسوء التخطيط وضعف اإلشراف.

  ،تتتتتتتتحتتتمتتتتتتتل دائتتترة التتتتتتتنتتتظتتتيتتتم والتتتبتتتنتتتتتتتاء فتتتي التتتبتتتلتتتتتتتديتتتتتتتة

لية لعدم ترخيص المدرستتتتتتة، ولعدم طلب المستتتتتتؤو 

املخططات الهندستتتتتتتتتية المطلوبة والمصتتتتتتتتتادق عليها 

 من كافة الجهات الرسمية.

م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في تركيدد  عبددارة 

 تصري  مياه األمطار
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  التصتتتتتتتتتتتتتتاميم التي قتدمهتا مهنتد  البلتدية للعبارة لم

 تكن من ضمن التصاميم التي قدم ها الشرية.

 الشركات من قبل املجلس البلدي  إحدىكليف تم ت

بعمتتل تصتتتتتتتتتتتتتتتاميم للعبتتارة، بعتتد أن تم إعتتادة ترييسهتتا 

 أيثر من مرة وإزال ها.

  لم يتم ترييتتب العبتتارة بستتتتتتتتتتتتتت تتب االعتراض عليهتتا من

قبتل المواطنين، وكستتتتتتتتتتتتتت ب التورتتتتتتتتتتتتتتيات من مديرية 

الحكم املحلي بعتتتتتتتد ترييسهتتتتتتتا وإعتتتتتتتادة المنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتب 

 األرلية للشارع.

 التقريراملحلية على  رد الهيمة

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة جنين – الظهرييلة  بلديةتقرير  .71

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202على بلددددديددددة يددددددددددديلددددة الظهر   ل العددددام 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

م ددددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في العمددددل على 

 البرام  املحايبية

  عب عرضتتتتتتتتتتتتتتة للتال  املحاستتتتتتتتتتتتتتويبرنامج الععتبر بيتانات

نتيجة عدم وجود تحديد  ،والضتتتتتتتتتتتتياع واالستتتتتتتتتتتتتغالل

وا تتف لصتتالحيات المستتتخدمين وعدم وجود نستتي 

والحتتتتتيف  واإللغتتتتتاءالتعتتتتتديتتتتتل  وإمكتتتتتانيتتتتتة ،احتيتتتتتاطي

 لبياناتها.

  الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات في نهتتايتتة  بتتدغالقال يقوم المتتدير المتتالي

كل ستتتتتتتتتتنة مالية وتقدير رتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتخدمين 

 ن تكون فقط لالطالع.ألتل  البيانات و 

 حيث تصتتتتتتتتتتتتتتدر ختارتتتتتتتتتتتتتتيتة التعديل على الستتتتتتتتتتتتتتندات ،

ستتتتتتتتتتتتتندات القب  والصتتتتتتتتتتتتترف )نستتتتتتتتتتتتتخة للتدقيق لم 

أو الغاء الستتتتتتتتتتتتتند حيث يمكن ععديل ، تصتتتتتتتتتتتتتدر بعد(

 ،مختتاطرة عتتاليتتتةوهنتتاز  األمر، وهتتيا بعتتد طبتتاعتتت 

من  أليثرمن  نفس ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتد القب  حيتتتتتتتث يمكن 

 شخص.

م دالفدة البلدديدة للقوانين واألنظمدة في تنفيل األعمال 

 وإدارة الممتلاات

  متتالحتتظتتتتتتتة متتن متتهتتنتتتتتتتد  التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتعتتتتتتتد  11وجتتود

االستتتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي، لم تنفتتتتتتي من قبتتتتتل المقتتتتتتاول 

 ي التتتتابع للبلتتتديتتتة، ولم تقم البلتتتديتتتتة للمب   الستتتتتتتتتتتتتتك

يفتالتة الشتتتتتتتتتتتتتتريتة لتنفيتي المالحظات على  لبتستتتتتتتتتتتتتتييت

المب  ، وال يوجد محضتتتتتتر استتتتتتتتالم نها ي للمب   من 

 قبل البلدية.

  تم دفع كامل مستحقات المقاول بالرغم من وجود

مالحظتتتتات في االستتتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتدا ي للعمتتتتارة، وعتتتتدم 

 االلتزام بالتنفيي وفق العطاء.

  يوجتتتتتد لجنتتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتكلتتتتتة لتخمين قيمتتتتتة المتتتتتأجور ال

الخا  بالشتتتتتتتتقتين، والتي ترغب البلدية بتأجيرهما 

 وتحديد قيمة اإليجار وفق قرار اللجنة.

  لم تقم البلتتتتتتتديتتتتتتة بتتتتتتالحصتتتتتتتتتتتتتتول على براءة ذمتتتتتتتة من

 المستأجرين عند عملية التأجير.

  عتدم متتابعة المواطنين اليين يقومون بالبناء دون

متتتتة، من قبتتتتل قستتتتتتتتتتتتتتم الحصتتتتتتتتتتتتتتول على الرخص الالز 

 الهندسة قبل مباشرة البناء.

   يتم استتتتتتتتتتتتتتتالم عروض العطتتتتاءات من قبتتتتل مهنتتتتد

البلتتتتديتتتتة في بع  األحيتتتتان، يتتتتيلتتتت  ال يوجتتتتد قفتتتتل 

لصتتتتتتتتندوق العطاءات، مما قد يثير بع  الشتتتتتتتتسهات 

 في استالم العروض من قبل مهند  البلدية.

  ال يوجتد رتتتتتتتتتتتتتتنتدوق للعطاءات ل  مفتاحان يحتفظ

 للمادة رقم ) هما مستتتتتتتتتؤولين، خ
ً
( من قرار 0 18الفا

م الختتتتتتتا  0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1مجلس الوزراء رقم )

 بنظام الشراء العام.

 م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في الصرل

  ،يتم رتتتتتتتتتتتتتترف مطتتالبتتات متتاليتتة أل تتتتتتتتتتتتتتحتتاب البواجر

مقتتابتتل أعمتتال لصتتتتتتتتتتتتتتتالف البلتتديتتة دون تقتتديم فواتير 

 ضري ية حسب األرول.

 ل اإلضتتتتتتتافي، وال يوجد ال يوجد نماذج خارتتتتتتتة بالعم

 للمادة رقم 
ً
تكليف رستتتتتتتتتتمي بالعمل اإلضتتتتتتتتتتافي، خالفا

( لعام 1( من نظام موظفي الهيئات املحلية رقم )1)

 م.0221
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  لم يتم إضتتتافة مبالم العمل اإلضتتتافي الشتتتهري وبدل

اإلجازات وأي بدالت أخرى ضتتتتتتتمن الراتب الخاضتتتتتتتع 

 للضريبة.

  ال يوجتتد حستتتتتتتتتتتتتتتاب مستتتتتتتتتتتتتتتقتتل للعمتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتتافي لكتتل

 على البرنامج املحاسوي. موظف

  ال يقوم املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب بمتتتتابعتتتة األعمتتتتال اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتتة

المصتروفة لكل موظف، بحيث ال يتم ررف مبالم 

 ألحكتتتتتام الفقرة  %01تزيتتتتد عن 
ً
من الراتتتتتتب، خالفتتتتتا

( من نظتتتتام موظفي الهيئتتتتات 1( من المتتتتادة )1رقم )

 م.0221( لعام 1املحلية رقم )

 لي عتتدم ال يوجتتد ستتتتتتتتتتتتتتجتتل لحريتتة الستتتتتتتتتتتتتتيتتارات، وبتالتتتا

وجود رقابة كافية على متابعة مصاريف املحروقات 

وحري ها، خارتتتتتتة بعد ستتتتتتاعات الدوام الرستتتتتتمي من 

 قبل موظفي البلدية.

  ال يتم استتتتتتتخدام ستتتتتتيارات البلدية في تنقالت رئيس

البلدية، ومع هيا يتم ررف بدل محروقات لسيارة 

 رئيس البلدية.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتان بعتتتد ان هتتتاء األولي التقرير تم الرد على

،إيجتتتتابيتتتت البلتتتتديتتتتة على التقريروكتتتتان رد 
ً
ي وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتت ا

 .التوريات

 محاةظة رام الله والبيرة – بيتونياتقرير بلدية  .70

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202على بلدددددديدددددة بيتونيدددددا   ل العدددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في ر ص الحرل 

 والصناعات

  قيتتتتتام بلتتتتتديتتتتتة بيتونيتتتتتا بترخيص مهن رتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاعيتتتتتة في

 
ً
المنتتتتتاطق الستتتتتتتتتتتتتتكنيتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتنفتتتتتة )ب، ج(، خالفتتتتتا

( من نظتتتتتتتام األبنيتتتتتتتة والتنظيم 11ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة )

 م.0221للهيئات املحلية لعام 

  لم ععمتتتتل بلتتتتديتتتتة بيتونيتتتتا على تخصتتتتتتتتتتتتتتيص وإنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء

 منطقة رناعية داخل حدودها الهيكلية.

  لم تتخي البلدية اإلجراءات الالزمة بحق المنشتتتتتتت ت

 التي ععمل دون ترخيص رسمي من البلدية.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 محاةظة رام الله والبيرة –بلدية ترمسعيا  تقرير  .73

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202على بلدديدة ترمسدددددددددددعيا   ل العام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م ددالفدددة البلدددديدددة للقوانين واألنظمدددة في جمع وإثبدددات 

 التبرعات

  من ضتتتتتتتتتتتتتلم يتم تقييد مبالم التبرعات من المغتربين

حستتابات البلدية ستتواء في ستتجالتها أو لدى البنوز 

 أو الصندوق.

  ال تقوم البلتتتتديتتتتة بتوثيق قيمتتتتة التبرعتتتتات من خالل

 اتفاقيات مع المتبرعين لضمان الشفافية.

  اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عتن التمتبتتتتتتتالتم التمتتتبترع  هتتتتتتتا من لتم يتتتم

المغتربين للبلتتتتتديتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن موازن هتتتتتا وحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتاتهتتتتتا 

 الختامية.

  واألشتتتغال التي أنفقت عليها ال يتم حصتتر المشتتتاريع

التتتبترعتتتتتتتات متن قتبتتتتتتتل التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان الت زاهتتتتتتتة 

 والشفافية.

 م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في التنظيم والبناء

  تم البنتتاء من قبتتل أحتتد المواطنين قبتتل الحصتتتتتتتتتتتتتتول

 ألحكتتام المتتادة رقم )
ً
( 1على رخصتتتتتتتتتتتتتتة إعمتتار، خالفتتا

بنية ( بشأن نظام األ 1من قرار مجلس الوزراء رقم )

 م.0211والتنظيم للهيئات املحلية لسنة 

  لم تقم البلتتتديتتتة بتتتاتختتتاذ كتتتافتتتة اإلجراءات القتتتانونيتتتة

إللزام رتتتتتتتتتتتتتتاحتب البنتاء بتالتوقف عن أعمال البناء، 

كون  لم يحصتتتتتتتتتتل على الترخيص حستتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتول، 

وعدم استتتتجابت  لإلخطارات الصتتتتادرة عن البلدية، 

 والتي تطالب  بالتوقف عن أعمال البناء.

 البلتتتتتديتتتتتة ولجنتتتتتة التنظيم املحليتتتتتة بتعتتتتتديتتتتتل  قتتتتتامتتتتتت

املخطط الهيكلي، وعليت  تم ععديل عرض الشتتتتتتتتتتتتتتارع 



م0202التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية  260  

 

 12من  111، 102الواقع عليتتت  قطعتي األرض رقم 

 أمتار حسب األرول. 8أمتار إلى 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتتتتقتتريتترالتتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى رد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 جنين محاةظة –تقرير بلدية قبااية  .71

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0217على بلدددددديدددددة قبددددداايدددددة عن العدددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع 

 والشراء

  تكرار عمليتتتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء وخالل فترات متقتتتاربتتتة من

محتتل واحتتد، بتتالرغم من وجود محالت مشتتتتتتتتتتتتتتا هتتة في 

البلدة، دون تنظيم عروض أستتتتتتتعار للستتتتتتتلع والمواد 

 التي عستخدمها بصورة متكررة.

  ال يوجد خطة تنموية استتتتتراتيجية في البلدية تحدد

  ها أولويات المشاريع المراد تنفييها. 

  اختيار المشتتاريع التي ستتيتم تنفييها حستتب ال يتم

األولويتتتتتتات المقترحتتتتتتة، وبنتتتتتتاًء على معتتتتتتايير محتتتتتتتددة 

 ووزن نسوي لكل معيار.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 محاةظة قلقيلية –عزون  بلديةتقرير  .71

  و بمتابعة شدددددددددددكقدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية 

، ومددن  دد ل م0217عددلددى بددلددددددديددددددة عددزون عددن الددعددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

 م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع 

  قامت البلدية بخف  منستتتتتتتتتوب الشتتتتتتتتتتارع الرئيبتتتتتتتتتتاي

ورفع منستتتتتتتتتتتتتتوب الشتتتتتتتتتتتتتتتتارع الفر ي التتتتيي يقطن فيتتتت  

خالل العام المشتتتتتتتتتتتتتكي، عند إعادة تأهيل الشتتتتتتتتتتتتارع 

 م.0211

  إن ميا  األمطار ال يتم تصريفها بشكل يضمن عدم

تجميعهتتتتتتا في المنتتتتتتاطق المنخفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من الطريق، 

 بس ب عدم تنظيف الطريق بشكل دائم.

  تم ععبيد الطريق دون ضتتمان انستتياب ليا  األمطار

بشتتتتتتتتتتتكل يمنع تجمعها، ستتتتتتتتتتتواء في جوانب الطريق أو 

 وسطها.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 قلقيلية محاةظة –حبلة  بلديةتقرير  .70

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202عدلدى بلددددددديددددددة حبلددددددة   ل العددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

ق اعبيددددد ار م ددددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في 

 ود  ت

  ال تحتفظ البلدية بكشتتتتتتوف أو قوائم تث ت أستتتتتتماء

المواطنين اليين طلبوا ععبيد دخالت خارتتتتتة  هم، 

 من التكاليف. %12على أن يقوموا بدفع 

  ،
ً
لم يلتزم العضتتتتتتتتتتتتو بدفع المبلم المترتب علي  كامال

 أسوة ببا ي المواطنين.

م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في الصدددددددددددرل على 

 مجمع الكراجات والحديقة العامة

  شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل على تتأهيتتل املجمع  113811تم إنفتتاق مبلم

 ألحكتتام 
ً
دون اعتمتتاد مخصتتتتتتتتتتتتتتص في الموازنتتة، خالفتتا

 ( من النظام المالي للهيئات املحلية.11المادة رقم )

  تم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتل النفقتتتتتات على بنتتتتتد عتتتتتدادات مواقف

 من 
ً
الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتارات بتوجيتتتتت  محتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي ختتتتتاطئ، بتتتتتدال

 واعتماد  في الموازنة.استحداث بند 

  للبلتتديتتة في 
ً
ال يعتبر مشتتتتتتتتتتتتتتروع تتتأهيتتل املجمع مجتتديتتا

الوضتتتتتع الراهن، نتيجة لضتتتتتيق مستتتتتاحت ، مما حدا 

  ها الستخدام  يمستودع.

  تم إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء حتتتتتتديقتتتتتتة في بلتتتتتدة حبلتتتتتت ، دون اعتمتتتتتتاد

م، حيث 0211مخصتص مناستب في الموازنة للعام 

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل، على رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتة  113888تم إنفتتتتتتاق مبلم 

، حيتث ال يعتبر تتأهيل ورتتتتتتتتتتتتتتيانة الحديقة الحتديقتة
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من أولويات املجلس، في ظل أزمة السيولة المالية، 

التتتتتي تتتحتتول دون االلتتتتتزام بتتتتتتتدفتتع فتتواتتتيتتر التتكتتهتتربتتتتتتتاء 

 المشترا .

م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في الصدددددددددددرل على 

 النادي الريام ي

  قتتتتتتامتتتتتتت الهيئتتتتتتة اإلداريتتتتتتة لنتتتتتتادي حبلتتتتتتة الريتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتاي

عقد اتفاقية شتتتتتتتتتراية لتشتتتتتتتتتغيل )املجلس البلدي(، ب

نادي حبل  الرياضتتتتتتتتتتتتاي دون أستتتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتحة تتعلق 

بتجهيز المب   )مقر البلدية الستتتتتتتتابق(، ولم تو تتتتتتتتف 

 %12في اتفاقية الشتتتراية ستتتوى نستتتبة أربا  قدرت 

 لكل طرف.

  تتم قتبت  بتعت  متتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتتحق للبلتتتتتتتديتتتتتتتة من إيراد

عشتتتتتتتتتتتتتتغيتل النتادي من قبتل محاستتتتتتتتتتتتتتب البلدية )أ، ع( 

، وتم إنفاق اإليراد على ريانة بعلم املجلس البلدي

متتبتت تت  التتبتتتلتتتتتتتديتتتتتتتة(، دون تتتوثتتيتتق عتتمتتلتتتيتتتتتتتات )التتنتتتتتتتادي 

 الصيانة من قبل املحاسب.

  لم يستتتتتتتتتتجل املحاستتتتتتتتتتتب في حستتتتتتتتتتتابات البلدية، ما تم

قبضتتتتتت  أو إنفاق  على رتتتتتتيانة نادي حبل  الرياضتتتتتتاي 

حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول املحاستتتتتتتتتتتتت ية بما يضتتتتتتتتتتتتتمن مبادئ 

 الحويمة والشفافية.

  سجالت من قبل النادي لم يتم تنظيم حستابات أو

"شتتتتتتتتتتتتتتريت  البلتديتة"، ععكس حستتتتتتتتتتتتتتابتات النتادي لدى 

البلدية بشتكل وا تتف وستتليم لتبين مبالم اإليرادات 

 )اشتراكات الالعبين( والنفقات.

  يتتقتتتع عتتتلتتتى عتتتتتتتاتتتتق املتتتجتتتلتتتس التتتبتتتلتتتتتتتدي واملتتتحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

المستتتتتتتتتتتتتؤولية عن ستتتتتتتتتتتتتوء إدارتهم للنادي الرياضتتتتتتتتتتتتتاي، 

ستواء من ناحية تنظيم عقد شراية غير وا ف، أو 

 بشتتتتتتتتتتتتتتكتتل ال يؤدي م
ً
ن نتتاحيتتة إدارة الحستتتتتتتتتتتتتتتاب متتاليتتا

 لإلفصا  الكامل. 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

ونيتتتتة، الفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءتم الرد على التقرير 

 وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتتي 
ً
تتتتان رد البلتتتتتديتتتتتة على التقرير إيجتتتتتابيتتتتتا وكت

 التوريات.

 الخليلمحاةظة  –يعير  بلديةتقرير  .77

  و المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددكقدام ديوان الرقدابدة 

، ومن   ل م0202على بلدددددديدددددة يدددددددددددعير   ل العدددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة في توظي  

 مهندس كهر اء

  ألحكام 
ً
تم عشتتتتتتكيل لجنة المقابالت الفعلية، خالفا

م رق( من نظتام موظفي الهيئتات املحليتة 12المتادة )

م المعتتتتدل بقرار مجلس الوزراء 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1)

م، حيتتث لم عشتتتتتتتتتتتتتتمتتل رئيس 0218( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 11رقم )

البلدية والمدير التنفييي أو أحد يبار الموظفين، 

وقد اقتصتتتتتتتتتتترت على أركع أعضتتتتتتتتتتتاء من خارج البلدية 

 باستنناء عضو مجلس بلدي.

   لم يتم اتبتاع اإلجراءات القتانونية في ععيين مهند

 الكهرباء.

 التقريراملحلية على  ةالهيم رد

 من قبل البلدية. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 محاةظة الخليل –السموع  بلديةتقرير  .78

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202على بلددددديددددة السدددددددددددموع عن العددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

للقوانين واألنظمدددددة في الشدددددددددددؤون م دددددالفدددددة البلدددددديدددددة 

 االدارية

 ( من نظتتتتام موظفي 1مختتتتالفتتتتة أحكتتتتام المتتتتادة رقم )

م والمعتتدل 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 1الهيئتتات املحليتتة رقم )

م، فتتتيتتتمتتتتتتتا يتتتتتتتعتتتلتتتق 0218( لستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 11بتتتقتتترار رقتتتم )

 بالورف الوظيفي.

  ال يوجتتد تقتتارير دوريتتة ومنتظمتتة عن أعمتتال قستتتتتتتتتتتتتتم

 الصحة.

 م 0211للعام  ال يوجد شتتتتتتتاغر في براءة التشتتتتتتتتكيالت

 للمريز الثقافي والشتتتتتتتتتتتتتتباكي، يما ال 
ً
لتشتتتتتتتتتتتتتتغيتل متديرا

 
ً
يوجتد قرار مجلس بلتتدي بتوظيف المتتيكور، خالفتتا

( من نظتام موظفي 11 10 11ألحكتام المتادة رقم )

 م وععديالت .0221( لسنة 1الهيئات املحلية رقم )
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  لم تقم بلتتديتتة الستتتتتتتتتتتتتتموع بتتاتبتتاع إجراءات التوظيف

 ألحكتتتتتتام  المتبعتتتتتتة في هيئتتتتتتات الحكم
ً
املحلي، خالفتتتتتتا

م، 0221( من القانون األستتا تتاي لستتنة 1 01البند )

( من نظتتام موظفي الهيئتتات 12وععتتديالتتت  والمتتادة )

 م وععديالت .0221( لسنة 1املحلية رقم )

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت رالتتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتترد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة الخليل – حلحول  بلديةتقرير  .77

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202على بلددددديددددة حلحول   ل العددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م ددددددالفددددددة البلددددددديددددددة للقوانين واألنظمددددددة في عطدددددداءات 

 األرام ياسوية ومس  

  إن كافة أعمال التستتتتتوية في المناطق التي يعلن فيها

أوامر التستتتتتتتتتتتتتتويتتة، تكون اإلجراءات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتلتت  

األعمال من رتتتالحيات هيئة عستتتوية األراضتتتاي، ومن 

ضتتتتتتتتتتتتتتمنهتا اإلجراءات الختارتتتتتتتتتتتتتتة بتأعمال المستتتتتتتتتتتتتتاحة، 

وعليتتتتت  فتتتتتتدنتتتتتت  ليس من رتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات البلتتتتتتديتتتتتتة طر  

عتطتتتتتتتاءات تتقتتتتتتتديتم ختتتتتتتدمتتتتتتتات هنتتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة وإعتتتتتتتداد 

 ألحكتتام مخططتا
ً
ت مستتتتتتتتتتتتتتاحيتة، ويعتبر ذلت  مختالفتتا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1متن التقترار بتقتتتتتتتانون رقم ) 0 1التمتتتتتتتادة 

 م بشأن هيئة عسوية األراضاي والميا .0211

 قرار مجلس بلدي يصادق على االتفاقيات  ال يوجد

تتتتات الثالث،  المبرمتتتتتة في المرحلتتتتتة األولى مع الشتتتتتتتتتتتتتتركت

حيتث تم إضتتتتتتتتتتتتتتافتة حوضتتتتتتتتتتتتتتين غير متدرجين باإلعالن 

( بمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتة إجمتتتتتتتاليتتتتتتتة 10، 01ام )تحمالن األرقتتتتتتت

( دونم، أي بزيتتتتتادة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة 1121.1)

 .( عن العطاء المعلن عن 11.1%)

  إبرام اتفتتاقيتتة مقتتاولتتة مع أركعتتة موظفين ستتتتتتتتتتتتتتتابقين

بالبلدية على مشتتتتتتتتتتتروع التستتتتتتتتتتتتوية، حيث تم التعاقد 

معهم بعتد ترستتتتتتتتتتتتتتي  العطاء على الشتتتتتتتتتتتتتتركات الثالث، 

مستتتتتتتتتتتتتتتتاحيتتتة  وبتتتالتزامن معهم على إعتتتداد مخططتتتات

لتنظيم وعستتتتتتتتتتتتتتويتتة القطع أو أجزاء من القطع ومتتدة 

 ألحكام 
ً
التنفيي حت  ان هاء أعمال التستتتتتتتتتتتتتتوية، خالفا

( لستتتتتتنة 1( من نظام الشتتتتتتراء العام رقم )08المادة )

 م وععديالت .0211

   إن مخالفة شروط إعالن العطاء وقبول األشخا

األركعة على خالف اإلعالن المنشور، يعتبر مخالفة 

ستتتتتتتتتتتتتتوء استتتتتتتتتتتتتتتعمتتتال الستتتتتتتتتتتتتتلطتتتة من قبتتتل لجنتتتة  وفيهتتتا

 العطاءات. 

  التعتتتاقتتتتد بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل فردي مع أشتتتتتتتتتتتتتتختتتتا  دون وجود

 في النقابة
ً
وستتلطة األراضتتتاي  مكتب هند تتاي مستتجال

)مستتتتتتتتتتتاحين مرخصتتتتتتتتتتتين(، وفي دوائر الضتتتتتتتتتتتريبة، جاء 

 لشروط إعالن طر  العطاء.
ً
 خالفا

 ( 813121ترتب على البلدية أثر مالي بالزيادة بمبلم )

عدم االلتزام بالعطاء والتعاقد بشكل شيقل نتيجة 

فردي مع موظفين ستتتتتتتتتتتتتتتابقين في البلتتتديتتتة، حيتتتث أن 

التكلفتتة اإلجمتتتاليتتتة ألعمتتتال التستتتتتتتتتتتتتتويتتتة المنفتتتية من 

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل، في حين أن التكلفتتتتتتتة 1113201قتبتلتهم )

( شتتتتتتتتيقل، في 291,518اإلجمالية ألعمال التستتتتتتتتوية )

 
ً
حتتال تم تنفيتتيهتتا من قبتتل مكتتاتتتب الهنتتدستتتتتتتتتتتتتتة وفقتتا

 حل العطاء. ألسعار مرا

صرل مبالغ على حفريات المستشفل دون اتباع ارق 

 الشراء

  لم يتم تنفيي األعمال حستتتتتتب العطاء، خالل الفترة

 ) 01الممنوحتتتتتة 
ً
كوب(، حيتتتتتث تتتتتتأخر  123222يومتتتتتا

المقتتتاول في إنجتتتاز األعمتتتال بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل يبير ولم ينجز 

 من األعمال. %12سوى 

  لم يتم فرض غرامتتتتتة تتتتتتأخير بحق الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة بمبلم

( شتتتتتتتيقل عن كل يوم تأخير، على أال يتعدى 13222)

متتتن قتتتيتتتمتتتتتتتة التتتعتتتطتتتتتتتاء  %12إجتتتمتتتتتتتالتتتي التتتغتتترامتتتتتتتة عتتتن 

 اإلجمالية.

 نتتدستتتتتتتتتتتتتتيتتة ال يوجتتد تقتتارير إنجتتاز من قبتتل التتدائرة اله

 تبين يمية األعمال المنجزة.

  لم يتم تقدير التكلفة التقديرية لمشروع الحفريات

متر  123222بشتتتتتتتكل  تتتتتتتحي ، حيث تم تقدير حفر 

متر مكعتتتتب  183822تنفيتتتي متتتا يقتتتارب  مكعتتتب، وتم

 م.0211 21 21حت  تاري  
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صدددددددددددرل مبدددالغ مددداليدددة على ترميم ملعددد  البلدددديدددة دون 

 اتباع ارق الشراء القانونية

  لم يقم املجلس البلتتتدي بطر  عطتتتاء في الصتتتتتتتتتتتتتتحف

املحليتتتتتتة لقتتتتتتاء تتتتتتتأهيتتتتتتل الملعتتتتتتب البلتتتتتتدي، حيتتتتتتث تم 

رتتتتتتتتتتتتتترف مبتتتتالم بصتتتتتتتتتتتتتتورة مبتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة وأخرى بطريقتتتتة 

 أسعار. إستدراجات عروض

  ال يوجد تقارير إنجاز لمشتتتتتتروع تنفيي أعمال تأهيل

الملعتب البلتدي، ولم يتم تقتديم التكلفتة التقديرية 

للمشتتتتتتروع، حيث تم الصتتتتتترف دون تخطيط مستتتتتتبق 

 لتنفيي األعمال.

مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة في صدددددددددددرل 

 السفريات الخارجية والتبرعات

 ( م10، 11، 12مختتالفتتة أحكتتام المواد ) ن ععليمتتات

بدالت ومصتتتتتاريف مهمات العمل الرستتتتتمية لرؤستتتتتاء 

 .وأعضاء مجالس الهيئات املحلية

  تبين أن المهمتتة الستتتتتتتتتتتتتتفر التي شتتتتتتتتتتتتتتارز  هتا عضتتتتتتتتتتتتتتوي

م 0218 12 11املتتتتجتتتتلتتتتس التتتتبتتتتلتتتتتتتدي إلتتتتى تتتتتريتتتتيتتتتتتتا فتتتتي 

 .مستضافة بالكامل من الجهة الداعية

  وجود تجتتتتتتتاوز في مهمتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتفر الختتتتتتارجيتتتتتتتة على

المعتمتتتدة من وزير الحكم املخصتتتتتتتتتتتتتتص في الموازنتتتة 

 املحلي.

مدد ددددددالددفددددددة الددبددلددددددديددددددة لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي اددعدديدديددن 

 الموظفين

  1لتم يتتتم اإلعتالن فتي الصتتتتتتتتتتتتتتحتف املتحتلتتيتتتتتتتة لتتتعتيتيتتن 

موظفين، حيث تم تث يت العاملين على بند العقود 

 ألحكتتتتام المتتتادة )
ً
( من قتتتتانون 11في البلتتتتديتتتتة، خالفتتتتا

 م، المستتتتتتتتتند1118( لستتتتتتتتتنة 1الخدمة المدنية رقم )

 ( من نظام موظفي الهيئات املحلية.11من المادة )

  قيام البلدية بتعين مراقب مشتتتروع على بند العقود

دون اتبتتتتاع اإلجراءات القتتتتانونيتتتتة الالزمتتتتة في عمليتتتتة 

التعين، واستتتتتتتتتتتتتتتمرار  بالعمل بعد ان هاء المشتتتتتتتتتتتتتتروع، 

 ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )
ً
( من نظتتتتام موظفي 12خالفتتتتا

 .م0218الهيئات املحلية للعام 

  تم ععيين مهنتد  متدني بموجتب عقتد عمل مياومة

وبتتتتتأجر شتتتتتتتتتتتتتتهري، دون اتختتتتتاذ اإلجراءات القتتتتتانونيتتتتتة 

 .المتبعة في عملية التعيين

  إرتتتتتتتتتتتتتتتدار تورتتتتتتتتتتتتتتيتتتة مختتتالفتتتة للقتتانون من قبتتتل وزارة

الحكم املحلي تق اي بتسكين موظفة تحمل شهادة 

را ي ومنحهتتا عالوة الهنتتدستتتتتتتتتتتتتتة الزراعيتتة يمهنتتد  ز 

  (.%12طبيعة عمل )

 التقريراملحلية على  ةالهيم رد

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة الخليل –تقرير بلدية الكرمل  .122

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202على بلددددديددددة الكرمددددل   ل العددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م ددالفدددة البلددديدددة للقوانين واألنظمدددة في إثبدددات الدددلمم 

 المدينة للكهر اء

  ال يوجتتتد لتتتتدى بلتتتديتتتتة الكرمتتتتل القتتتدرة على مطتتتالبتتتتة

المواطنين بالديون المترتبة عليهم، والمقدرة بمبلم 

( شتتتتيقل بدل أثمان بيع يهرباء ستتتتابقة 132123111)

د املجلس القروي القتتتتتديم، كون البلتتتتتديتتتتتة ال في عهتتتتت

تتتمتتتلتتتتتتت  متتتعتتززات تتتتلتتتتتتت  التتتمتتبتتتتتتتالتتتم التتتمتتررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة عتتتلتتتى 

 المواطنين ضمن يشف يدوي غير معتمد. 

  لم ععمل البلدية على مراجعة حستتتتتتتتتتتتتابات مشتتتتتتتتتتتتتتركي

الكهربتاء وإثبتات التيمم المتدينة، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق المشتتتتتتتريين المتخلفين عن عستتتتتتديد 

 رتبة عليهم.المستحقات المت

  تررتتتتتتتتتتتتتد على مجلس قروي الكرمل خالل الفترة من

م ذمم دائنتتتة لشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة 0212م ولغتتتايتتتة 0221العتتتام 

( شتتتتتتتيقل 131283818يهرباء الجنوب بمبلم إجمالي )

 بدل بيع يهرباء. 

مدد ددددددالددفددددددة الددبددلددددددديددددددة لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي اددعدديدديددن 

 الموظفين

 ( موظفين على بنتتتتتتتد 12قتتتتتتتامتتتتتتتت التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتعيين )

ون إتبتتاع اإلجراءات القتتانونيتتة في عمليتتة الميتتاومتتة د
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التعيين، من حيتتتث اإلعالن في الصتتتتتتتتتتتتتتحف املحليتتتة، 

 
ً
وتنظيم مستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة لشتتتتتتتتتتتتتتغتتتل تلتتت  الوظتتتائف، خالفتتتا

( من القتتتتانون األستتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتاي 01ألحكتتتام المتتتتادة رقم )

( من نظتتام موظفي 11و 12الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي، والمواد )

م والتعديالت 0221( لستتتنة 1الهيئات املحلية رقم )

 م.0218ظام في عام على الن

  تم ععيين الموظفين على بنتتد الميتتاومتتة دون تحتتديتتد

االحتيتتتتاجتتتتات الفعليتتتتة، ودون إدراج تلتتتت  الوظتتتتائف 

على براءة التشتتتتتتتتتتتتتتكيالت لألعوام التي تم التوظيف 

 ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )
ً
( من نظتتتتام 11خاللهتتتتا، خالفتتتتا

م، 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 1موظفي الهيئتتتات املحليتتتة رقم )

 م.0218ظام في عام والتعديالت على الن

  تتم عتعتيتيتن التمتوظتفتيتن لتلعمتتتتتتتل بنظتتتتتتتام عقتتتتتتتد عمتتتتتتتل

ميتاومتة بنتاء على موافقتة خطيتة من رئيس البلتدية، 

وتم تجتتتتديتتتتد عقود بعضتتتتتتتتتتتتتتهم أليثر من فترة، حيتتتتث 

يشتتتتتتتتتتتتتغل الموظفون وظائف دائمة وليستتتتتتتتتتتتتت أعمال 

 
ً
 شتتتتهريا

ً
طارئة أو موستتتتمية، ويتقاضتتتتا  بعضتتتتهم راتبا

 
ً
 وكعضتتتهم أجر يومي، خالفا

ً
ألحكام الفقرة مقطوعا

( متتتن نتتتظتتتتتتتام 11( والتتتمتتتتتتتادة )1 ب( متتتن التتتمتتتتتتتادة )0)

م 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 1موظفي الهيئتتتتتات املحليتتتتتة رقم )

 م.0218والتعديالت على النظام في عام 

م دددالفدددة البلدددديدددة للقوانين واألنظمدددة في متدددابعدددة دوام 

 الموظفين

  ال يوجتتد متتا يشتتتتتتتتتتتتتتير إلى حضتتتتتتتتتتتتتتور موظف تكنولوجيتتا

اإلداريتتتتتتة اجتمتتتتتتاع المعلومتتتتتتات وموظف الشتتتتتتتتتتتتتتؤون 

 لجنة استالم برنامج الموظفين.

  وجود تخبط في القرارات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن البلتتتتتتديتتتتتتة

واستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام نستتتتتتتتتتتتتتختين مختلفتين، إحتتتتداهتتتتا لتتتتدى 

الشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتتة، والتي اختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتاإلجتتتتتتتازات 

والمغادرات، وأخرى لدى محاستتتتتتتتتتتتتتب البلدية، والتي 

 اختصت بساعة الدوام )الحضور واالنصراف(.

  ربط البيانات على النستتختين، بستتت ب عدم إمكانية

 ععديل األرقام الوظيفية على النسخة الجديدة.

  عدم استتتتتتتتتغالل برنامج الشتتتتتتتتتؤون اإلدارية بالطريقة

 المثلى مني تاري  استخدام .

  وجود خالفات في الصتتتالحيات والمستتتؤوليات ما بين

موظف الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلدارية واملحاستتتتتتتتتتتتتب على برنامج 

 الموظفين.

للقوانين واألنظمدددة في التحقيق مع م دددالفدددة البلدددديدددة 

 الموظفين

  لم يتم توضتتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتت تتتب أو دوا ي عشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتل لجنتتتتة

التتتحتقتيق مع موظفين، دون توضتتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب أو 

اختصتتتتتتتتتتتتتتا  اللجنتة، بموجتتب قرار املجلس البلتتدي 

( التتتتتتتتمتتتتتتتتنتتتتتتتتعتتتتتتتتقتتتتتتتتدة بتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت  011التتتتتتتتجتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة رقتتتتتتتتم )

 م.0211 21 11

  ال يوجتتتتد في ملفتتتتات البلتتتتديتتتتة متتتتا يبين نتتتتتائج أعمتتتتال

إفتتادات الموظفين والقرارات المتختتية  اللجنتتة، وال

 بحقهم.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءتم الرد على التقرير 

،إيجتتتتابيتتتت البلتتتتديتتتتة على التقريروكتتتتان رد 
ً
ي وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتت ا

 .التوريات

 محاةظة اولكرم –بلدية بلعا  تقرير  .121

  و بمتابعة شدددددددددددك قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية

، ومدن  دد ل م0202عدلدى بددلددددددديددددددة بدلددعددددددا  د ل الددعددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م دددددالفدددددة البلدددددديدددددة للقوانين واألنظمدددددة في توظي  أو 

 اعيين يكرتيرة وع قات عامة

 التتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  التتقتتتتتتتانتتونتتيتتتتتتتة اإلجتتراءاتتتتبتتتتتتتاع لتتم يتتتتتم إ

 وإجراءعن الوظيفتتة  اإلعالنمن حيتتث  بتتالتوظيف،

الشتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية  والمقابالت التنافستتتتتتتتتتتتية االمتحانات

 ألحكتتتتام المتتتتادة رقم  لوظيفتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتكرتتتتتاريتتتتة،
ً
خالفتتتتا

( 1( من نظتتتتتتام موظفي الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة رقم )12)

 .م0221لعام 

  المؤهتل العلمي للموظفتة "بكالوريو  تأهيل تربوي

"ال يتناسب مع الشاغر "سكرتيرة وعالقات عامة"، 

 ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )
ً
نظتتتتام موظفي ( من 11خالفتتتتا

م والتعليمتتات 0221( لعتتام 1الهيئتتات املحليتتة رقم )

 المتعلقة ب .
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  ال يوجد شتتتتاغر وظيفي لموظف ستتتتكرتيرة وعالقات

م، حيتتتتث تم اإلعالن 0218عتتتتامتتتتة في موازنتتتتة العتتتتام 

 
ً
ألحكتتتتتام عن الوظيفتتتتتة دون وجود شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغر، خالفتتتتتا

هيئتات املحليتتة ( من نظتتام موظفي ال11المتادة رقم )

 م.0221ام ( لع1رقم )

 التقريررد الهيمة املحلية على 

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءتم الرد على التقرير 

،إيجتتتتابيتتتت البلتتتتديتتتتة على التقريروكتتتتان رد 
ً
ي وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتت ا

 .التوريات

 محاةظة اولكرم – ع رتقرير بلدية  .120

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومددن  دد ل م0202 دد ل الددعددددددام عددلددى بددلددددددديددددددة عدد ر 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

 م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع 

  بنظام أرشتتتتفة مالئم بحيث يستتتتهل  يتم االحتفالال

 الورول إلى الوثائق.

 رجة الد ىإن إعادة عسكين رئيس شعبة الكهرباء عل

 ألحكتتتتام نظتتتتام موظفي الهيئتتتتات 
ً
الستتتتتتتتتتتتتتتتتابعتتتتة، خالفتتتتا

املحليتتتتتتة والقرارات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن رئيس البلتتتتتتديتتتتتتة 

 بخصو  عسكين الموظف على الدرجة الخامسة.

  الخصتتتتتتتتتتتتتتم من راتتتتب رئيس شتتتتتتتتتتتتتتعبتتتة الكهربتتتاء ورئيس

شتتعبة الميا ، دون وجود مستتوغات قانونية ليل ، 

 للمتتادة رقم )
ً
نظتتام ( من 10( والمتادة رقم )11خالفتا

 م.0221موظفي الهيئات املحلية لسنة 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 القدس محاةظة –تقرير بلدية حزما  .123

  و شدددددددددددكقدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة 

، ومن   ل م0202عدلدى بلددددددديددددددة حزمددددددا   ل العددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة للقوانين واألنظمددددددة في عمليددددددات 

 الصرل

  لم تقم لجنة الشتتتتتتتتتتتتتتراء بفحص ستتتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتتترف

والفواتير المتدفوعتة لمصتتتتتتتتتتتتتتاريف الضتتتتتتتتتتتتتتيتافتة ومواد 

 التنظيف.

  البلدية السابقال يوجد طلب شراء موقع من رئيس 

 لمصاريف الضيافة، يما أن الفواتير غير مفصلة.

  ال يتتتم تتنتظتيم ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات إدختتتتتتتال وإخراج لكتتتتتتتافتتتتتتتة

 عمليات الشراء في البلدية.

  ،ال تقوم البلتديتة بدفع قيمة المشتتتتتتتتتتتتتتتريات أوال بأول

بعتتد تنظيم ستتتتتتتتتتتتتتنتتدات الصتتتتتتتتتتتتتترف مرفقتتة بتتالمعززات 

 المؤيدة للنفقة.

 حة عمليات المستؤول المالي بالتأيد من لم يقم  

الصتتتتتتتترف، وفق بنود الموازنة الستتتتتتتتنوية واإلجراءات 

 القانونية.

  ،ال يوجد إشتتراف ومتابعة من قبل مهند  البلدية

على األعمتتتتتتال التي تمتتتتتتت بقرار من رئيس البلتتتتتتديتتتتتتة 

 لتنظيف البلدة.

  قيام البلدية بالصتتتتتترف على فواتير ضتتتتتتري ية مقدمة

من شتتتتتتتتتتتتتخص ال عالقة ل  بتنفيي األعمال التي تمت 

 في البلدة، ودون تقديم براءة ذمة.

  لم ععمتتتل اللجنتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتكلتتتة من أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس

بتتتتتالمهنيتتتتتة الكتتتتتافيتتتتتة عنتتتتتد إقرارهتتتتتا بتتتتتدفع مطتتتتتالبتتتتتات 

الضتتتتتتتتتتتتتتيتتتافتتتتة والتنظيف ولم تقم بفحص ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات 

 الصرف والفواتير المدفوعة في تل  الفترة.

 البناءلتنظيم و م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في ا

  رئيس البلتتتتتديتتتتتتة الجتتتتتديتتتتتتد على حتتتتتتدود يعتتتتتتدي م زل

الطريق المرستتتتتتتتتتومة في خارطة التستتتتتتتتتتوية الموجودة 

 م.1111مني عام 

  قتام رئيس البلتديتتة ب نتتاء قبتتة دائريتة من اإلستتتتتتتتتتتتتتمنتتت

يحمتاية عند زاوية الم زل بعد حادث ستتتتتتتتتتتتتتير دخلت 

فيتتت  المريبتتتة داختتتل حتتتدود الم زل مخترقتتتة الجتتتدار 

 الخاراي للم زل.

  ة حزمتتا غير مرخصتتتتتتتتتتتتتتة من منتتازل بلتتد %12أيثر من

و أو مخالفة لألرتتتول الهندستتتية و أو معتدية على 

الحتتتتتدود الهيكليتتتتتة أو حتتتتتتدود التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتة، بنتتتتتاء على 
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الخارطة الجوية للبلدة والتي تو ف حدود املخطط 

 الهيكلي والتعديات على حدود التسوية.

م متدددابعدددة دوام دددالفدددة البلدددديدددة للقوانين واألنظمدددة في 

 الموظفين

 م 0218البلتتتتتتديتتتتتتة خالل العتتتتتتام  دوام جميع موظفي

يبدأ الستتاعة التاستتعة رتتباحا حت  الستتاعة الثانية 

 للبند )
ً
( من قرار 01( مادة )1من بعد الظهر، خالفا

م، بشتتأن نظام 0221( لستتنة 1مجلس الوزراء رقم )

موظفي الهيئتتتات املحليتتتة، وععتتتديالتتتت  بقرار مجلس 

 م.0218( لسنة 11الوزراء رقم )

  يتة بأوقات الدوام الرستتتتتتتتتتتتتتمي، م مهنتد  البلتدلم يلتز

بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى عغيبتتت  عن العمتتتل دون خصتتتتتتتتتتتتتتم من 

ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد اإلجتتتتتازات أو اتختتتتتاذ اإلجراءات القتتتتتانونيتتتتتة 

 بحقة.

يدددددددددددت دددددام م ددددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في ا

 ييارات البلدية

  ال يوجتتتد أذونتتتات حريتتتة في البلتتتديتتتة تحتتتدد من يقود

 المريبة ووجه ها وعدادها.

 الحريتة والنفتايات بالوقود خالل  تم تزويتد مريبتات

م من محطتتتتتتة غير رستتتتتتتتتتتتتتميتتتتتتة 0218م، 0211عتتتتتتامي 

 موجودة في بلدة حزما.

  التتوقتتود التتتتتتتيي يتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتتراؤ  متتن  استتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدامأدى

محطتتات غير قتتانونيتتة بتتأعطتتال في محركتتات مريبتتات 

 البلدية.

  ال يوجد ملف رتتتتتتتتتتتتتيانة خا  بكل مريبة يتضتتتتتتتتتتتتتمن

 حصلت.الصيانة الدورية واألعطال الطارئة التي 

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات
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 يلفيت

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202حسدددان   ل العام  على بلدية قراوة بني

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في شدددددددراء شددددددداحنة 

 لجمع النفايات

  لم تقم البلدية بتحديد التكلفة التقديرية بناًء على

 للمتتتادة رقم )
ً
( من نظتتتام 11تقرير مفصتتتتتتتتتتتتتتتل، خالفتتتا

 م.0211( لعام 1الشراء العام رقم )

  لم تقم البلدية بتحديد بع  الموارتتتتتتتتتفات الفنية

والخصتتتتتتتتتائص النوعية للشتتتتتتتتتاحنة المراد شتتتتتتتتتترالها في 

 للمادة رقم )
ً
( من نظام 18وثائق المناقصتتتتتة، خالفا

 م.0211الشراء العام لعام 

  لم تقم البلدية باستتتتتتتتتتتتتخدام خبير مختص في تقييم

جميع عروض األستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار، تتعلق خبرتتتتتتت  في مجتتتتتتال 

 لقرار رئيس البلتتتديتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتتاحنتتتات النفتتتايتتتتا
ً
ت، خالفتتتا

بخصتتتتتتتتتو  عشتتتتتتتتتكيل لجنة التقييم للعروض تضتتتتتتتتتم 

ختتبتتيتتر فتتي متتجتتتتتتتال شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتنتتتتتتتات التتنتتفتتتتتتتايتتتتتتتات بتتتتتتتتتتاريتت  

( 18م، وبمتتتا يتوافق مع المتتتادة رقم )0211 28 11

م، 0211( لتتعتتتتتتتام 1متتن قتترار متتجتتلتتس التتوزراء رقتتم )

وبتتتدل من هتتتتيا ايتفتتتت البلتتتتديتتتة بتقرير يراج ) ( 

م فقط عرض م، والتتتتتتتيي قي  0211 28 01بتتتتتتتتاري  

راحب أقل األسعار، وييل  تقييم آخر من مريز 

)ر(اليي قام بتقييم الضتتتتتتتتتتتتتتاغطة للعرض رتتتتتتتتتتتتتتاحب 

 أقل األسعار.

  لتم تتقتم التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتمتختتتتتتتاطتبتتتتتتتة وزارة التحكم املحلي

بخصتتتتتتو  الموافقة على وثائق المناقصتتتتتتة، يما ال 

يوجد موافقة مستتتتتتتبقة من قبل وزارة الحكم املحلي 

 
ً
للملحق )أ( من نظتتتتتام  على إحتتتتتالتتتتتة العطتتتتتاء، خالفتتتتتا

 م.0211الشراء العام وععديالت  عام 

  ال تتتحتتتتتوي لتتجتتنتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتتتالم عتتلتتى عضتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة ذوي

 للمتتتتتادة رقم )
ً
قرار ( من 111االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا ، خالفتتتتتا

المتعلقتتتتة  م0211لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة ( 1)مجلس الوزراء رقم 

بنظتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام، حيتتتتث استتتتتتتتتتتتتتتلمتتتتت البلتتتتديتتتتة 

م، وفق لجنة مؤلفة 0211 21 21الشاحنة بتاري  

من: رئيس البلتتتديتتة، المهنتتد ، املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب، متتتدير 

البلتتتتديتتتتة بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى موظف الحريتتتتة وعضتتتتتتتتتتتتتتو 

  مجلس بلدي.

 التقريررد الهيمة املحلية على 
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وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة اولكرم –بلدية عنبتا  تقرير  .121

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0202على بلددددددديددددددة عنبتددددددا   ل العددددددام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في ترقية وصدددددددددددرل 

 ع وات للموظفين

 احتستاب سنوات األقدمية بالشكل السليم  لم يتم

عنتتتتد ترقيتتتتة الموظف )ش، ب( عنتتتتد استتتتتتتتتتتتتتتحقتتتتاقتتتت  

 1للتتتدرجتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتتتتتتة، حيتتتث تم منحتتت  أقتتتدميتتتة 

 للمادة رقم )
ً
( من نظام موظفي 18ستتتتتتتتتتنوات، خالفا

 م وععديالت .0221( لعام 1الهيئات املحلية رقم )

  تنظيم إعالن داخلي ومسابقة لشغل وظيفة يتم لم

 ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم ) متتتتتدير إداري،
ً
( من 01خالفتتتتتا

م 0221( لعام 1نظام موظفي الهيئات املحلية رقم )

 وععديالت .

   رئيس قستتتتتتتتتتتتتتم( لعتتتتتتدد من  إشتتتتتتتتتتتتتترافيتتتتتتةعالوات من(

التتمتتوظتتفتتيتتن، دون تتتوفتتر التتمتتؤهتتتتتتتل التتعتتلتتمتتي )درجتتتتتتتة 

(، دون مصتتتتتتتتتادقة وزارة الحكم املحلي،  البكالوريو 

 للمتتتتتادة رقم )
ً
 ( من نظتتتتتام موظفي الهيئتتتتتات1خالفتتتتتا

 .م0221( لعام 1املحلية رقم )

 متتختتتتتتتاطتتبتتتتتتتة وزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي فتتي بتتعتت  يتتتتتم  لتتم

 للمتتتتتادة رقم )
ً
( من 21الترقيتتتتتات لمراجع هتتتتتا، خالفتتتتتا

م، التتمتتتتتعتتلتتقتتتتتتتة 0221( لتتعتتتتتتتام 21التتتتتعتتلتتيتتمتتتتتتتات رقتتم )

 بتنفيي أحكام نظام موظفي الهيئات املحلية.

 من  درجتتة (C)  لموظفين ال تتوفر فيهم المتطلبتتات

 لتعليمات 
ً
القانونية للحصتتتتتتتتتتتتول على الدرجة، خالفا

وزارة الحكم املحلي ولنظام موظفي الهيئات املحلية 

 م.0221

 بطريقتتتتتتة غير  احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب رواتتتتتتتب بع  الموظفين

، بستتتتتتتتتتتت ب مخالفة نظام موظفي الهيئات  تتتتتتتتتتتتحيحة

املحليتتتة، مثتتتل: من  عالوة إشتتتتتتتتتتتتتترافيتتت  لمن ال تتوفر 

م الشتتتروط، عدم  تتتحة درجة بع  الموظفين فيه

 وعدم  حة بع  عالوات املخاطرة.

 ير بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل غ عستتتتتتتتتتتتتتكين بع  الموظفين في البلتتتديتتتة

، حيث تم عسكينهم على فئة أعلى من فئ هم  حي 

 الوظيفية.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت عتتلتتى التتتتتقتتريتترالتتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة رد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

 محاةظة نابلس – بلدية قصرة تقرير  .120

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0217عدلدى مجلس قروي قصدددددددددددرة عن العددددددام 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

 م دالفدة البلدديدة للقوانين واألنظمدة في إدارة مشدددددددددددروع

 الكهر اء

 بجوالت رقتتابتتة وتفتيش على شتتتتتتتتتتتتتتبكتتة  لم يتم القيتتام

الكهرباء، بشتتكل منتظم وفجا ي ويتم أعداد تقارير 

 عن المعتدين على شبكة الكهرباء.

 تزام بتتالغرامتتة والعقوبتتة تجتتا  المعتتتتدين لاال لم يتم

م، 0218على شتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتتة الكهربتتتتتتاء املحتتتتتتددة في عتتتتتتتام 

م 0211 10 11التمتعتتتمتتتتتتتدة والتمعلن عنهتتتتتتتا بتتتتتتتتاري  

شتتتتتتتتتتتتتيقل باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى قطع الكهرباء  03122بقيمة 

 وتبليم الجهات الحكومية.

 قرارات مجلس بلتتتتتتدي بخصتتتتتتتتتتتتتتو  عغريم  ال يوجتتتتتتد

 م.0218المعتدين على الشبكة في عام 

  إعداد تقارير تقدير اس هالز عن المعتدين لم يتم

 على الشبكة، يتم مراجع ها من قبل شخص أخر.

  يشتتتتتتتتتتتف ميداني للمعتدين على إعداد تقرير لم يتم

 الشبكة عند الكشف عنهم.

 م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في الشراء

  الشتتتتتتتراء المباشتتتتتتتر من عضتتتتتتتو املجلس البلدي، دون

 للمحلق )أ( 
ً
إجراء استتتتتتتدراج عروض أستتتتتتعار، خالفا

م، 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 1من قرار مجلس الوزراء رقم )

 . م2014 لسنة (5) رقم نظام الشراء العام بتعديل
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  إعتتتتتتتداد تتقتريتر تتكلفتتتتتتتة تقتتتتتتتديريتتتتتتتة لعمليتتتتتتتات لتم يتتتم

 ألحكتتتتتام المتتتتتتادة )
ً
( من نظتتتتتتام 121الشتتتتتتتتتتتتتتراء، خالفتتتتتتا

 م.0211( لعام 1الشراء العام رقم )

  تتتتبتتتتتتتاع اإلجتتتراءات التتمتتتالئتتتمتتتتتتتة، بتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتو  لتتم يتتتتتتتم

استتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات إدختتتتال المواد للمستتتتتتتتتتتتتتتودع 

 للمادة رقم )ومحاضتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتالم المواد، 
ً
( 11خالفا

 م.0211راء لسنة من قانون الش

  قترار متجتلتس بتلتتتتتتتدي لتوريتتتتتتتد بع  مواد ال يتوجتتتتتتتد

رتتتتتيانة للوحدات الصتتتتتحية، حيث تم إرتتتتتدار قرار 

 املجلس البلدي بعد شراء بع  المواد. 

واألنظمددة في صدددددددددددرل راتدد  الرئيس م ددالفددة القوانين 

 ومااةنة األعضاء

  تم رتتتتتتتتتتترف زيادة على راتب رئيس البلدية من شتتتتتتتتتتتهر

شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتل  13122بلم م م0211 21م حت  0211 21

 لنظام رواتب رؤستتتاء الهيئات املحلية 
ً
، خالفا

ً
شتتتهريا

م، حيتتتتتث 0210ومكتتتتتافتتتتت ت أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس لعتتتتتام 

بلغتتتتتتت الزيتتتتتتادة المصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتة الواجتتتتتتب إعتتتتتتادتهتتتتتتا إلى 

 شيقل. 13112رندوق البلدية مبلم 

  رتتتتتتتتتتتتتترف مكتتافتتأة ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس البلتتدي في العتتام

شتتتيقل لكل جلستتتة  11م مبلم 0211م والعام 0211

 لنظام  01شتتتتتتتتتتتتيقل بزيادة  12ليس و 
ً
شتتتتتتتتتتتتيقل، خالفا

رواتتب رؤستتتتتتتتتتتتتتاء الهيئتات املحليتتة ومكتافتت ت أعضتتتتتتتتتتتتتتاء 

م، حتتتتيتتتتتتتث بتتتتلتتتتغتتتتتتتت التتتتتزيتتتتتتتادة 0210املتتتتجتتتتلتتتتس لتتتتتعتتتتتتتام 

م 0211المصتتتتتتتتتتتتتتروفتتة في المكتتافتتأة المتتدفوعتتة للعتتام 

 03111م مبلم 0211شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل وللعتتتتتتام  13112مبلم 

 شيقل.

 املحتاستتتتتتتتتتتتتتب بتوخي التدقتة وااللتزام باألنظمة  لم يقم

 والقوانين السارية بخصو  عمليات الصرف.

 122مبلم موارتتتتتتتالت بقيمة  رتتتتتتترف  
ً
شتتتتتتتيقل شتتتتتتتهريا

لرئيس البلتديتة، بتدل تنقتل داختل القريتة بستتتتتتتتتتتتتتيتارت  

 الخارة دون مصادقة وزارة الحكم املحلي. 

  تفصتتتيل بدل الصتتترف بشتتتكل شتتتتهري، بحيث يتم ال

 بمرفقات ويشتتتتتتتتتتتتوفات يكون ستتتتتتتتتتتتند الصتتتتتتتتتتتترف 
ً
معززا

 تفصيلية بالمبلم.

  ،رتتتتتتتتتتتتتترف بتتتدل هتتتاتف خلوي على أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس

 لصتتتتتتتتتتتتتالحيات الصتتتتتتتتتتتتترف المنصتتتتتتتتتتتتتو  عليها في 
ً
خالفا

( من النظتام المتالي للهيئتات املحلية 01المتادة رقم )

 م.1111

واألنددددظددددمددددددة فددددي شددددددددددددددراء األرض مدددد ددددددالددددفددددددة الددددقددددواندددديددددن 

 و"التركتور"

  شراؤها منال يوجد محضر تخمين باألرض التي تم 

مخمن معتمتتتتتتد وتقرير تخمين رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن لجنتتتتتتتة 

 تخمين معتمدة.

  تتكتلتيتف مخمنين معتمتتتتتتتدين لتقييم قيمتتتتتتتة لتم يتتتم

األرض، ممتتتتتا يقلتتتتتتل من نزاهتتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتافيتتتتتة عمليتتتتتتة 

 الشراء.

  إتباع اإلجراءات المنصتتتتتتتتو  عليها في قانون لم يتم

 الشراء العام ونظام الشراء العام.

 مختصتتتتتتتة للتقييم إحالة العروض على لجنة  لم يتم

 المالي والف ي.

 إعداد تقرير تكلفة تقديرية لعمليات الشراء  لم يتم

 ألحكتام المادة رقم 
ً
قبتل اللجوء إلى الشتتتتتتتتتتتتتتراء، خالفتا

( لتتتعتتتتتتتام 1( متتن نتتظتتتتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتعتتتتتتتام رقتتم )121)

 م.0211

  ترخيص وتأمين عربة الجرار الزرا يلم يتم. 

  لجنة الستتتتتتتتتتتتالم الجرار والتأيد من  عشتتتتتتتتتتكيل يتملم

متتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتتتت  لتتلتتمتتوارتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات املتتحتتتتتتتددة فتتي شتتتتتتتتتتتتتتتروط 

 .االستدراج

  بتستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتل الجرار الزرا ي ضتتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتتجتتتتل  يتملم

الممتلكتات الخا   ها، يما ال يوجد ستتتتتتتتتتتتتتجل عهدة 

 بخصو  من يستخدم الجرار الزرا ي.

  لم تقم البلتتديتتة بتتدعتتداد تقرير يحتتدد الموارتتتتتتتتتتتتتتفتتات

استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدامتتتتتت  المراد  الفنيتتتتتتة المطلوبتتتتتتة في الجرار

 ألعمال النفايات.

 واألنظمة في البناء والتنظيمم الفة القوانين 

  تقوم البلتديتة بمن  اشتتتتتتتتتتتتتتتراكتات الكهرباء للمواطنين

دون وجود معاملة رستتتتتتتتتتتمية معززة برخصتتتتتتتتتتتة البناء، 

 للمادة رقم )
ً
قرار مجلس الوزراء رقم ( من 11خالفا
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والتنظيم للهيئات  األبنيةم بنظام 0211( لستتتتتتتتنة 1)

 . املحلية

  ،عدم قيام البلدية بمراستتتتتتتتلة مديرية الحكم املحلي

بتتتتتاألشتتتتتتتتتتتتتتختتتتتا  التتتتتيين لم يقوموا بتتتتتالحصتتتتتتتتتتتتتتول على 

 رخصة البناء.

 في تنفيل المشاريع واألنظمةم الفة القوانين 

  لم يتم قبول ثالثة عروض أستتتتتتتتتتتتتتعار من مناقصتتتتتتتتتتتتتتين

مؤهلين، حيتتتتث تم قبول عرضتتتتتتتتتتتتتتين فقط في تنفيتتتتي 

 ألحكتتام المتتادة رقم )المطبتتات، خ
ً
( من قرار 01الفتتا

 العام.بشأن الشراء  م0211( لسنة 8بقانون رقم )

  لتتتم تتتتنتتتص التتتتتتتدعتتتوة عتتتلتتتى التتتمتتتوارتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات التتتفتتتنتتتيتتتتتتتة

 ألحكتتام المتتادة رقم )
ً
( من قرار 01للمطبتتات، خالفتتا

 العام.بشأن الشراء م 0211( لسنة 8بقانون رقم )

  لتم يتتم استتتتتتتتتتتتتتتالم األعمتتتتتتتال المنجزة للمطبتتتتتتتات من

 للمتادة رقم )خالل ل
ً
( من 111جنتتة ختتارتتتتتتتتتتتتتتة، خالفتتا

م بنظام 0211( لستتتتتتتتتتتتتتنة 1قرار مجلس الوزراء رقم )

 الشراء العام.

  إعتتتتتتتداد تتقتريتر تتكلفتتتتتتتة تقتتتتتتتديريتتتتتتتة لعمليتتتتتتتات لتم يتتتم

 ألحكتتتتتام المتتتتتتادة )
ً
( من نظتتتتتتام 121الشتتتتتتتتتتتتتتراء، خالفتتتتتتا

 م.0211( لعام 1الشراء العام رقم )

  عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتل اإليرادات على المصتتتتتتتتتتتتتتتتاريف، حيتتتث قتتتام

بتستتجيل عمليات مالية تخص اإليرادات  املحاستتب

 في الجانب الدائن للمصروف.

  على موافقتتة المواطنين، لشتتتتتتتتتتتتتتق  يتم الحصتتتتتتتتتتتتتتول لم

الطرق الزراعية المارة بأراضتتتتيهم بشتتتتكل موثق، مما 

يتزيتتتتتتتد متن احتتمتتتتتتتاليتتتتتتتة عتتتتتتتدم تحقيق العتتتتتتتدالتتتتتتتة بين 

 المواطنين التي تمر الطرق بأراضيهم.

ومتدددددابعدددددة  واألنظمدددددة في التوظي م دددددالفدددددة القوانين 

 الموظفين

 نستتيبت على بناءً  فينالموظ ينيبتع يقم املجلس لم 

  الموظفين، شتتتتتتتتؤون لجنة من
ً
 المادة ألحكام خالفا

 لستتتتتتتتتتنة( 1) رقم الوزراء مجلس قرار من( 10) رقم

 .املحلية الهيئات موظفي نظام بشأن م0221

  قرار مجلس بلتتتتتدي للتعتتتتتاقتتتتتد بخصتتتتتتتتتتتتتتو  ال يوجتتتتتد

 خدمات النظافة.

  عن حتتاج هتتا لتعيين بع  الوظتتائف  اإلعالنلم يتم

 المؤقتة وعدم وجود قرار مجلس بلدي بيل .

  ضتتتتتتتتتتتتتتعتتف إجتتراءات الضتتتتتتتتتتتتتتبتتط التتتتتتتداختتلتتي عتتلتتى دوام

التمتوظتفتيتن، حتيتتتتتتتث يتتم إعتتتتتتتداد بع  المغتتتتتتتادرات 

 الرسمية وأخي الموافقة بعد القيام  ها. 

  ال يتم ضتتتتتتتتتتتتتتبط الحضتتتتتتتتتتتتتتور واالنصتتتتتتتتتتتتتتراف من خالل

ت ستتجالت خارتتة بالمغادرات، حيث ال يوجد ملفا

م، ممتتتتتا يقلتتتتتل من 0211 هتتتتتيا الخصتتتتتتتتتتتتتتو  في عتتتتتام 

 الضبط الداخلي في البلدية.

  ال يتم الختم على ستتتاعة الدوام في الفترة المستتتائية

 لبع  الموظفين.

  ،موظفو النظتتتافتتتة ال يختمون على ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة التتتدوام

وإنمتتا يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتل دوامهم وفق ستتتتتتتتتتتتتتجتتل حضتتتتتتتتتتتتتتور 

 وانصراف.

 واألنظمة في إدارة األصول م الفة القوانين 

  ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتتجالت ممتلكتتتات في البلتتتديتتتة وال يوجتتتتد

ستتجل عهد، مما يضتتعف نظام الرقابة الداخلية في 

 البلدية، ويزيد من األخطار على اللوازم واألرول.

  لم تقم البلتتتديتتتة بجرد الممتلكتتتات واللوازم بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل

دوري، من خالل لجنتة مشتتتتتتتتتتتتتتكلتة لهتيا الغرض، مما 

زيد وييضتتتتتتتتتتتتتتعف نظتام الرقتابتة الداخلية في البلدية، 

 للمتتتادة  من األخطتتتار على اللوازم واألرتتتتتتتتتتتتتتول،
ً
خالفتتتا

 م.0218( من قانون الشراء العام لسنة 18رقم )

 متكاملة في البلدية، بحيث  ال يوجد دورة مستتتتتتتندية

يتم استخدام سندات اإلخراج واإلدخال ومحاضر 

 استالم من اللجان في الحاالت التي عستد ي ذل .

  ونظام الرقابة ضتتتتتتتتتتعف إجراءات الضتتتتتتتتتتبط الداخلي

التتتتتتتداخليتتتتتتتة على بنتتتتتتتد إيرادات القتتتتتتتاعتتتتتتتة، وغير  من 

البنود بستتتتتتتتت ب عدم قيام البلدية )بشتتتتتتتتتتكل رئيبتتتتتتتتتتاي( 

 بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءتم الرد على التقرير 

تتتان رد  ،إيجتتتتابيتتتت املجلس على التقريروكت
ً
يتتتتي تنفوستتتتتتتتتتتتتتيتم  ا

 .التوريات
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 –األول للخددمدات المشدددددددددددتركة جلس تقرير امل .127

 محاةظة قلقيلية – جورة عمرة

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

 جورة عمرة –األول للخدمات المشددددددتركة جلس على امل

، ومن   ل المتددابعددة تم التوصددددددددددددل م0217عن العددام 

 :النتائ  اآلتيةإلى 

لدلددقدوانديددن واألندظدمددددددة فددي تدر ديددص مد ددددددالدفددددددة املدجددلدس 

 األبنية

  
ً
البنتتاء قبتتل الحصتتتتتتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتتتتتتتة إعمتتار، خالفتتا

( من قرار مجلس الوزراء رقم 1ألحكتام المادة رقم )

( بشتتتتتتتتتتتتتتأن نظتام األبنيتة والتنظيم للهيئات املحلية 1)

 م.0211لسنة 

 أمتتتتتار  1دون االرتتتتتداد عن الشتتتتتتتتتتتتتتتتارع بمقتتتتدار  البنتتتاء

 ألحتتكتتتتتتتام املتتختتطتتط 
ً
 بتتمتتتتتريتتن فتتقتتط، ختتالفتتتتتتتا

ً
متتكتتتتتفتتيتتتتتتتا

أمتتتتار عن الشتتتتتتتتتتتتتتتتارع  1الهيكلي المعتمتتتد، بتتتاالرتتتتداد 

. 10الهيكلي بعرض 
ً
 مترا

  عن أعمتتال البنتتاء من قبتتل  ينيتم إيقتتاف المواطنال

املجلس األول للختتتتتتدمتتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة، أو مجلس 

ة الشتتتتتتتتتتتتارع العام في قروي جينصتتتتتتتتتتتتافوط ألجل حماي

البلدة، واليي يقع ضتتتتمن اختصتتتتارتتتتات املجلس في 

 .منع التعديات على الطرق واألررفة

  تقتتتديم مخططتتتات معمتتتاريتتتة ومخططتتتات مستتتتتتتتتتتتتتتاحتتتة

الحقة، لتشييد العقار بمساحات أقل مما هي علي  

 الواقع،  هدف تخفي  رسوم الترخيص.ب

  لتتتتم يتتتتقتتتتم املتتتتجتتتتلتتتتس بتتتترفتتتتع التتتتكشتتتتتتتتتتتتتتتتف عتتتتن متتتتواقتتتتف

 اتقرير ف ي ميداني لبيان مالءم هالمريبتات وإعتداد 

 أو إمكانية استخدامها. 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 محاةظة نابلس – قروي دوما مجلستقرير  .128

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن   ل م0217على مجلس قروي دومدا عن العام 

 :النتائ  اآلتيةالمتابعة تم التوصل إلى 

م دالفدة املجلس للقوانين واألنظمة في إدارة مشدددددددددددروع 

 الكهر اء

 (  2.1يتم جبتتتتتايتتتتتة الرستتتتتتتتتتتتتتوم بموجتتتتتب ععرفتتتتت  ثتتتتتابتتتتتت 

شتتتتتتتتتتيقل( دون مصتتتتتتتتتتادقة وزارة الحكم املحلي، ودون 

اعتماد معايير وأستتس مدروستتة العتماد التستتعيرة، 

بتعرفتتتتتتتة الكهربتتتتتتتاء للعتتتتتتتام حتيتتتتتتتث لتم يتلتتتزم املتجتلس 

م، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتتن متتتجتتتلتتتس التتتوزراء بتتتتتتتتتتتاريتتت  0211

 م.0211 21 01

  لم يقم املجلس بتتتتتتدعتتتتتتادة برمجتتتتتتة عتتتتتتدادات التتتتتتتدفع

لتكون قادرة على تنفيي ععرفة الشتتتتتتتتترائ   ،المستتتتتتتتتبق

 للمتتتادة رقم )
ً
( من 1على االشتتتتتتتتتتتتتتتراز الم زلي، خالفتتتا

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن مجلس  ،قرار التعرفتتتتتتة الكهربتتتتتتائيتتتتتتة

 لكهرباء الفلسطي ي.تنظيم قطاع ا

  لم يقم املجلس بتحتتتديتتتتد ععرفتتتة الكهربتتتتاء بنتتتاًء على

 ألحتتكتتتتتتتام كتتتتتتتل متتن التتمتتواد 
ً
نتتوع التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتترز، ختتالفتتتتتتتا

( متتتن قتتتترار التتتتتتتتعتتتترفتتتتتتتة التتتتكتتتهتتتتربتتتتتتتائتتتتيتتتتتتتة 1،1،1،1،11)

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عتتن متتجتتتلتتس تتتتنتتظتتيتتتم قتتطتتتتتتتاع التتتكتتهتتتربتتتتتتتاء 

التفتتلستتتتتتتتتتتتتتطتتيت تتي، والتتتتتي تتتبتيتتن اختتتتتالف التتتتعتترفتتتتتتتة بتتيتتن 

 المؤقتتتتت، يالزرا ، التجتتتتاري ، الم زلي)المشتتتتتتتتتتتتتتتريين 

  (.الصنا يو 

 م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في الصرل

  الشيكات المرفقة مع سندات الصرف تحتوي على

 توقيع واحد فقط.

  يوجتد عدد من ستتتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتتترف ال تحمل توقيع

 للمادة رقم )
ً
( 12المدقق وأمين الصتتتتتتتتتتتتتندوق، خالفا

 من النظام المالي للهيئات املحلية.

  ألعمتال المؤقتة في القرية، مما اإلعالن عن الم يتم

ال يتي  الفررتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتة والتقتتتتتديم لتنفيتتتتتي 

 األعمال من قبل جميع المعنيين. 

  ،خصتتتم شتتتهادات إرفاق دون وجود ستتتندات رتتترف 

 قيمة من( %12) نستتتتتتتتتبة خصتتتتتتتتتم يتم ولم مصتتتتتتتتتدر،

 من ،التتدختتل ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة دائرة إلى وتوريتتدهتتا الفواتير

 الدافعة، بالجهة الخا  االقتطاعات ملف خالل

 
ً
( 8) رقم بقانون  القرار من( 11) رقم للمادة خالفا

 .وععليمات  الدخل ضريبة بشأن م0211 لسنة

  تم الصتتتتتتتتتتتتتترف على بع  عمليتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء أو تنفيي

أعمتتتتتال أو تقتتتتتديم ختتتتتدمتتتتتات دون فواتير ضتتتتتتتتتتتتتتري يتتتتتة 
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 للبند )هتتتتتتتتتتتتتتتتت( من المادة رقم )
ً
( من 11أرتتتلية، خالفا

 .النظام المالي للهيئات املحلية

مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددفدديددددددل 

 المشاريع

 االلتزام بتتتتتتتاإلجراءات القتتتتتتتانونيتتتتتتتة المتعلقتتتتتتتة  لم يتم

 
ً
بنظام الشتتتتتراء العام بخصتتتتتو  االستتتتتتدراج، خالفا

( 1( من قرار مجلس الوزراء رقم )121للمتتادة رقم )

 األستتتعارن تكون عروض م، من حيث أ0211لستتتنة 

في  األرتتتتتتتتتتتتتتول،موقعتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتب ، المقتتتتتدمتتتتتة خطيتتتتتة

، أن تقتتدم قبتتل الموعتتد مظتتاريف مختومتتة ومغلقتتة

نظم محضتتتتتتتتتتر لجلستتتتتتتتتتة فت  املحدد في الدعوة، أن ي

ويوقع من كل أعضاء لجنة الشراء  األستعارعروض 

 .الحاضرين

  لتم يتلتتتزم املتجتلتس بتتتنتفتيتتتتتتتي مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتع التطرق وفق

مخططتتتتتاتتتتتت  الهيكليتتتتتة المعتمتتتتتدة، والحصتتتتتتتتتتتتتتول على 

 الموافقات الالزمة لتنفييها. 

 جلس بتتتأختتتتي موافقتتتة وزارة الحكم املحلي لم يقم امل

 للمحلق )أ( من نظام الشتتراء 
ً
على الممارستتة، خالفا

 م.0211( لسنة 1العام قم )

  لم يتم اختيار مشروع الطرق بناًء على خطة تنموية

استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة تم إعتتتدادهتتا بتتتالشتتتتتتتتتتتتتترايتتتة مع املجتمع 

املحلي، تتضتتتتتتتتتتتتتتمن القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتا الجوهريتتتتتة وأولويتتتتتات 

 ييها.المشاريع المنوي تنف

  لم يتم إعتتداد التتدراستتتتتتتتتتتتتتات واملخططتتات الالزمتتة من

قبتتتتتتل املجلس لتنفيتتتتتتي المشتتتتتتتتتتتتتتروع وتحتتتتتتديتتتتتتد تكلفتتتتتتة 

 إنجاز .

 تقرير تكلفة تقديرية مفصتتتتتتتتتتتتتتل، بحيث يتم  ال يوجد

 
ً
الرجوع إليتتتتت  لمقتتتتتارنتتتتتة أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتار المقتتتتتاولين، خالفتتتتتا

( من نظتتام الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتام رقم 121ألحكتتام المتتادة )

 م.0211( لعام 1)

 س بتوقيع عقتتتتتد مع المقتتتتتاول، وذلتتتتت  لم يقم املجل

 
ً
لتتتحتتتتتتتديتتتتتتتد حتقتوق وواجتبتتتتتتتات يال الطرفين، خالفتتتتتتتا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 8( من قرار بقتتتانون رقم )11للمتتتادة رقم )

 م بشأن الشراء العام.0211

مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي اددعدديدديددن 

 الموظفين

  ال يوجد ستتتتجل دوام للموظفين المعينين يمعرفين

املجلس، مما يقلل من لمشتتتتروع عستتتتوية األراضتتتتاي في 

 إجراءات الضبط الداخلي.

  ،لم يتم الحصول على مصادقة وزارة الحكم املحلي

بخصتتتتتتتتتتتتتتو  الحتتتتتتاجتتتتتتة لوظيفتتتتتتة معرفين لتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتة 

األراضتتتتتاي، واعتماد ععيين أعضتتتتتاء املجلس للوظيفة 

 الشاغرة.

  تم رتتتتتتتتتتترف رواتب لمعرفي التستتتتتتتتتتتوية، قبل إجراءات

 التوظيف والحصول على المصادقات المطلوبة.

 نستتيبت على بناءً  فينالموظ ينيبتع يقم املجلس لم 

  الموظفين، شتتتتتتتتؤون لجنة من
ً
 المادة ألحكام خالفا

 لستتتتتتتتتتنة( 1) رقم الوزراء مجلس قرار من( 10) رقم

 . املحلية الهيئات موظفي نظام بشأن م0221

  لم يقم املجلس بدعداد مخصصات متعلقة برواتب

المعرفين التتتيين يعملون في مشتتتتتتتتتتتتتتروع التستتتتتتتتتتتتتتويتتتة في 

 م، 0211موازنتتتتة عتتتتام 
ً
 من( 11) رقم للمتتتتادة خالفتتتتا

 م.1111 املحلية للهيئات المالي النظام

   لم يقم املجلس بتوقيع عقتتتد مع الموظفين، وذلتتت

 لتحديد حقوق وواجبات الطرفين.

 وافقتتة وزارة الحكم املحلي الحصتتتتتتتتتتتتتتول على م لم يتم

الُمسبقة، بخصو  ععيين األعضاء مما قد يشكل 

تضتتتتتتتتتتارب في المصتتتتتتتتتتالف عند ععيين أعضتتتتتتتتتتاء املجلس 

التقتروي، فتي وظتيتفتتتتتتتة متعترفتيتن لمشتتتتتتتتتتتتتتروع عستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة 

 األراضاي في البلدة.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

محدددددداةظددددددة  – قوصدددددددددددين قرويمجلس تدقرير  .127

 نابلس

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202على مجلس قروي قوصددددددددين   ل العام 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 
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 هفي تنفيل أعمالواألنظمة قوانين جلس للم الفة امل

  ال يقوم املجلس بقراءة عدادات الميا  الميكانيكية

بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري خالل العتتتتتام لعتتتتتدم وجود جتتتتتاكي في 

تتانتتتت آخر قراءة للعتتتدادات بتتتتاري   املجلس، حيتتتث كت

 م.0211 10 11

  ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتتجتتتل ممتلكتتتات في املجلس، يبين جميع

الممتلكتتات وأرتتتتتتتتتتتتتتنتتافهتتا وأررتتتتتتتتتتتتتتتدتهتتا والحركتتات التي 

 إخراج وإدخال.حدثت عليها من 

  ال يتم إجراء جرد ستتتنوي للوازم والعهد الشتتتخصتتتية

  ،في املجلس في نهاية كل سنة ماليةالموجودة 
ً
 خالفا

 ( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء العتتام18لمتتادة رقم )ا ألحكتتام

 .م0211لسنة 

مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددفدديددددددل 

 المشاريع

 مقيتتتام املجلس بتنفيتتتي المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع من خالل التلزي 

المبتتاشتتتتتتتتتتتتتتر دون وجود مخصتتتتتتتتتتتتتتص كتتافي في الموازنتتة، 

 للمتتتادة رقم )
ً
( من قرار 11( والمتتتادة رقم )11خالفتتتا

مجلس الوزراء المتعلق بتتتتتتالنظتتتتتتام المتتتتتتالي للهيئتتتتتتات 

 املحلية.

 تقرير تكلفة تقديرية مفصتتتتتتتتتتتتتتل، بحيث يتم  ال يوجد

 
ً
الرجوع إليتتتتت  لمقتتتتتارنتتتتتة أستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتار المقتتتتتاولين، خالفتتتتتا

( من قرار مجلس الوزراء لعام 1ألحكام المادة رقم )

م المتعلق بتعديل أحكام نظام الشراء العام 0211

( لعتتتتام 1الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم )

 م.0211

 بتتتقتتتتتتتديتتم  لتم يتلتزم املتتجتلتس التتمتقتتتتتتتاولتيتن التتمتنتفتتتتتتتييتتن

التتتتتتأمينتتتتتات المالئمتتتتتة لتغطيتتتتتة األخطتتتتتار املحتملتتتتتة، 

 للفصتتتتتتتتتتتتتتتتل الثتتتامن عشتتتتتتتتتتتتتتر من عقتتتد المقتتتاول 
ً
خالفتتتا

 م.1111الموحد لعام 

  لم يقم املجلس باستتتتتتتتتتتتتالم األعمال المنجزة والمواد

المستتتتتتتتتتلمة، من خالل لجنة استتتتتتتتتتالم مشتتتتتتتتتتكلة لهيا 

 للمتتتادة رقم )
ً
( من قرار مجلس 111الغرض، خالفتتتا

 م بنظام الشراء العام.0211لسنة  (1الوزراء رقم )

  لتم يتقتم املتجتلتس بتتتوقتيتع اتتفتتتتتتتاقتيتتتتتتتة متع المقتتتتتتتاولين

 للمتتتادة رقم 
ً
والموردين في الطرق التتتداخليتتتة، خالفتتتا

م بشتتتأن 0211( لستتنة 8( من قرار بقانون رقم )11)

 الشراء العام.

  ،خصتتتم شتتتهادات إرفاق دون وجود ستتتندات رتتترف 

 قيمة من( %12) نستتتتتتتتتبة خصتتتتتتتتتم يتم ولم مصتتتتتتتتتدر،

 من ،التتدختتل ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتة دائرة إلى وتوريتتدهتتا واتيرالف

 الدافعة، بالجهة الخا  االقتطاعات ملف خالل

 
ً
( 8) رقم بقانون  القرار من( 11) رقم للمادة خالفا

 .وععليمات  الدخل ضريبة بشأن م0211 لسنة

  الطرق التتتتداخليتتتتة التي تم  بتتتتاختيتتتتارلم يقم املجلس

 ،تنفيتتتتيهتتتتا في المشتتتتتتتتتتتتتتروع بنتتتتاًء على تقرير مفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل

المعتتايير المراد إتبتتاعهتا في اختيتتار الطرق يتضتتتتتتتتتتتتتتمن 

 . والجدران الداخلية

  م تقتتتتتتتديبتتتتتتتدلزام بع  المقتتتتتتتاولين بلم يقم املجلس

 قبتتل االستتتتتتتتتتتتتتتالم مخطط التنفيتتي الفعلي للمشتتتتتتتتتتتتتتروع

ويتتتتتتتيلتتتتتتت  إلتتتتتتتتزام  (As built drawing) االبتتتتتتتتتتتتتتتدا تتتتتتتي

المقتتتتتتتاول بتقتتتتتتتديم مخطط المشتتتتتتتتتتتتتتروع التتتتتتتيي يبين 

 Shopالطبيعتتتتتتتة )األعتمتتتتتتتال التمتراد تتنتفتيتتتتتتتيهتتتتتتتا على 

Drawing.)  

  ،لم يلزم املجلس المقاول بتقديم يفالة الصتتتتتتتتتتتتتتيانة

 مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق املجلس.

مد ددددددالدفددددددة املجلس للقوانين واألنظمددددددة في جلسددددددددددددددددات 

 املجلس

  ،لم يقم املجلس برفع استتتتم العضتتتتو المستتتتتقيل )ن

ر( لتتتمتتتتتتتديتتتريتتتتتتتة التتتحتتتكتتتم املتتتحتتتلتتتي، إلبتتتالي التتتوزيتتتر عتتتلتتتى 

 أل 
ً
( من المادة 0حكام البند رقم )االستتتتتتتتتتقالة، خالفا

( بشتتتتتتتتتتتأن هيئات الحكم 1من قانون رقم )( 12رقم )

 م.1111 املحلي لسنة

 بعقد جلستتتتتة عادية واحدة  القروي لم يقم املجلس

، خالفتتتا م0202 عتتتامعلى األقتتتل كتتتل أستتتتتتتتتتتتتتبوع خالل 

( 1( من قتتانون رقم )1) بنتتد( 8ألحكتتام المتتادة رقم )

 م.1111بشأن هيئات الحكم املحلي لسنة 

  ،دون وجود عغيتتتب متكرر لبع  أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس

قتتتانونيتتتة ودون اتختتتاذ إجراءات  ،وجود عتتتير مقبول 

 للمتادة رقم )
ً
( من قتانون الهيئتات 11بحقهم، خالفتا

 .1111لسنة  (1املحلية رقم )
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 بل ق كل جلسة جدول أعمالباألعضاء  ال يتم تبليم

 ألحكتتام البنتتد عقتتدهتتا بيوم واحتتد على األقتتل
ً
، خالفتتا

( 1متن قتتتتتتتانون رقم )( 8( متن التمتتتتتتتادة رقتم )1رقتم )

 م.1111 بشأن هيئات الحكم املحلي لسنة

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي تم الرد على التقريرلم ي

 محاةظة جنين –ةحمة قرويمجلس تقرير  .112

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0217العددددددام عدلدى مدجدلدس قدروي ةدحدمددددددة عن 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

م ددددالفددددة املجلس للقوانين واألنظمددددة في الصدددددددددددندددددوق 

 والبنوك

  حيث يقوم أمين الصتتتتندوق ال يوجد فصتتتتل في مهام

التستتتتتجيل على ستتتتتجل ، تنظيم الستتتتتندات، بالجباية

ذمم الميتتا  ممتتا قتتد يؤدي إلى التحققتتات وتررتتتتتتتتتتتتتتيتتد 

ايتشتتتتتتتتتتتتتتتتافهتتتا أو معتتتالج هتتتا في  وجود أخطتتتاء ال يمكن

 الوقت المناسب.

 تفعيتتتتتتتل البرنتتتتتتتامج املحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتل،  لم يتم

واستتتتتتتخدام الستتتتتتجالت اليدوية في عستتتتتتجيل وترحيل 

 البيانات المالية في املجلس. 

  التستتتتتتتتتتتتتتويتتتتات البنكيتتتتة ال يتم توقيعهتتتتا من الموظف

 اليي قام بدعدادها واعتمادها.

 ت اال يتم تنظيم ستتتتتتتتتتتند استتتتتتتتتتتتالم شتتتتتتتتتتتيكات بالشتتتتتتتتتتتتيك

 الواردة من المواطنين.

  لمطتتتتتتتابقتتتتتتتة  ،ال يتتتم إجراء جرد دوري للصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق

 للمواد 
ً
الررتتيد الدفتري مع الررتتيد الفعلي، خالفا

 .( من النظام المالي للهيئات املحلية10( و)10رقم )

  عستتتتتتتتتتتتتتجتتيتتتتتتتل التعتتمتتلتيتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة عتتلتى دفتتتتتر ال يتتتتم

الترحيل من دفتر الصتتتتتتتتتتندوق وقت حدوثها، وال يتم 

ات والمصتتروففتر أستتتاذ المقبوضتتات اليومية إلى د

 بانتظام.

م ددددالفددددة املجلس للقوانين واألنظمددددة في اعبيددددد ارق 

 دا لية

  ،لم يتم تنفيي مشتتتتتتتتروع الدخالت الخارتتتتتتتتة للمنازل

بستتتتتتتتتتتتتت تب المشتتتتتتتتتتتتتتاكل التي وقعت في تنفيي الشتتتتتتتتتتتتتتوارع 

الداخلية في البلدة وستتتتتتتتتتتتقوط الشتتتتتتتتتتتتوارع في االختبار 

 اليي أجرا  املجلس في مختبر )ن(.

  املجلس بخصم رسوم التصميم من المواطنين قام

المنسحبين من المشروع، بس ب عدم تنفيي  مني 

شتتتتتتيقل،  111أيثر من عامين حيث تم خصتتتتتتم مبلم 

 من كل مواطن انسحب من المشروع.

  لم يتم حصتتر رستتوم التصتتميم المتعلقة بالدخالت

 من قبتتتل املجلس 
ً
الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة، وتحتتتديتتتدهتتتا مستتتتتتتتتتتتتتبقتتتا

 وتحديد مساهمة المواطنين.

  تم استتتتتتتتتتتتتتتالم مستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتات من المواطنين للتتتدخالت

المنوي تنفيتيهتا تزيتد عن النستتتتتتتتتتتتتتبتة المصتتتتتتتتتتتتتتر  عنها 

بطلتب ععبيتد الدخالت، فبلغت في بعضتتتتتتتتتتتتتتها نستتتتتتتتتتتتتتبة 

مثل مناطق القصتتتتتتتتتيل ، خلة الجامع  %12تزيد عن 

 والعصارة.

  ال يوجد ستجل محاستوي مستقل ومريز تكلفة يبين

 مساهمة المواطنين واملجلس في المشروع.

 التقريراملحلية على  ةلهيمرد ا

وكتتتان  ،الفترة القتتانونيتتة األولي خاللتم الرد على التقرير 

،إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتررد 
ً
وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي  ا

 .التوريات

محدداةظددة رام  –تقرير مجلس قروي دير جرير .111

 الله والبيرة

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202  ل العددام  على مجلس قروي دير جرير 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة والددمددعددددددايدديددر 

 املحايبية

  لم يقم املجلس بتتتتتدثبتتتتتات قيمتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتوم النقتتتتتل على

من وزارة المالية في سجالت ، بتاري   ةالطرق املحول

شتتتتتتتتتتتتيقل،  1113111  والبالم قيم هام 0211 21 11

 لمبدأ العرض واإلفصا  املحاسوي.
ً
 خالفا

 لترحيل  ،ال يتم استتتتتتتتتخدام ستتتتتتتتجالت األستتتتتتتتتاذ العام

التعتمتلتتيتتتتتتتات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة التمتتتتعتلتقتتتتتتتة بتتتتتتتالتتمتقتبتتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
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، م0211و م0211والمتتتدفوعتتتات بتتتاستتتتتتتتتتتتتتتننتتتاء عتتتامي 

 للمتتتتادة رقم )
ً
( من النظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات 1خالفتتتتا

 ليها.املحلية والمبادئ املحاس ية المتعارف ع

  الحستتتتتتتتتتتتتتاب لم يقم املجلس بتدرتتتتتتتتتتتتتتدار تقتارير مالية(

، م0211وح   نهتتتايتتتة  م0210 العتتتام منتتتيالختتتتامي( 

 للمتتادة رقم )
ً
( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 1( من قتتانون رقم )10خالفتتا

 .بشأن الهيئات املحلية م1111

  رستتتتتتتتتتتتتتميتتتتة ال يتم إجراء جرد فجتتتتا ي وفق محتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر

لصتتتتتتتتتتتندوق الجباية لمطابقة األررتتتتتتتتتتتدة الدفترية مع 

 ألحكتتتام المواد رقم )األررتتتتتتتتتتتتتتتدة ال
ً
 10فعليتتتة، خالفتتتا

 ( من النظام المالي للهيئات املحلية.10و

  لتتم يتتقتتم املتتجتتلتتس بتتتتتتتدعتتتتتتتداد التتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة

 للمادة رقم )
ً
( 10لحستتابات املجلس البنكية، خالفا

 من النظام المالي الفلسطي ي.

  لم يتم عستتتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل قيمتتتتتتتة التبرعتتتتتتتات املحصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتة في

 ستتندات إرتتدارحستتابات ودفاتر املجلس، ولم يتم 

 .قب  رسمية

 ستتتتتتتتتتتتتتندات  إرتتتتتتتتتتتتتتداردون  من التبرعات صتتتتتتتتتتتتتترفال تم

ودون وجود أي معززات  ،ررف رسمية من املجلس

 عمليات الصرف.ل

  كم متتديريتتة الح بتوجيهتتاتلم يلتزم املجلس القروي

فت  حستتتتتاب بنكي مستتتتتتقل باستتتتتم املجلس ، باملحلي

 تودع في  أموال التبرعات.

 واألنظمة في الصرلم الفة املجلس للقوانين 

  وجود تجتتتتاوز في نفقتتتتات بنتتتتد رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتانتتتتة وترقيع طرق

 م0211وشوارع عن الموازنة المعتمدة خالل عامي 

 للمتتتتادة رقم م، 0211و
ً
من قتتتتانون رقم  (11)خالفتتتتا

 .بشأن الهيئات املحلية م1111( لسنة 1)

  تم الصتتتتتتتتتتتتتترف على بع  عمليتات الشتتتتتتتتتتتتتتراء أو تنفيي

ضتتتتتتتتتتتتتتري يتتتتتة أعمتتتتتال أو تقتتتتتديم ختتتتتدمتتتتتات دون فواتير 

 للبند )هتتتتتتتتتتتتتتتتت( من المادة رقم )
ً
( من 11أرتتتلية، خالفا

 .النظام المالي للهيئات املحلية

  تم تنفيي الصتتتترف لبع  المشتتتتتريات دون إحضتتتتار

المورد شتهادة خصتم مصدر، ولم يتم خصم نسبة 

( من الفواتير وتوريتتتتتتدهتتتتتتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة 12%)

الختتتتتتتا   االقتطتتتتتتتاعتتتتتتتاتمن خالل ملف  ،التتتتتتتدختتتتتتتل

 .عةبالجهة الداف

  تقوم بتتاستتتتتتتتتتتتتتتالم  املجلسال يوجتد لجتتان استتتتتتتتتتتتتتتالم في

للتتتأيتتد من مطتتابق هتتا للموارتتتتتتتتتتتتتتفتتات،  ،المشتتتتتتتتتتتتتتتريتتات

 ألحكتتام المتتادة رقم )
ً
( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتتراء 18خالفتتا

 م.0211العام لسنة 

 م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في المشاريع

  هتتتدم ستتتتتتتتتتتتتتور المقبرة، دون الحصتتتتتتتتتتتتتتول على موافقتتتة

 .ف قبل عملية الهدمرسمية من وزارة األوقا

  ستور المقبرة ومشروع حديقة مثلث استتالم لم يتم

 اإلشتتتتتتتتتارة ومدخل البلدة، ضتتتتتتتتتمن محاضتتتتتتتتتر رستتتتتتتتتمية

الفنية  للتأيد من مطابق ها للشتتتروط والموارتتتفات

 .لجنة للفحص واالستالم من خالل

  لبناء ستتتتتتتتتتتتور المقبرة ومشتتتتتتتتتتتتروع حديقة تم الصتتتتتتتتتتترف

 دون وجود شتتتتتتتتتتتهادةمثلث اإلشتتتتتتتتتتتارة ومدخل البلدة، 

، ودون فتواتتتيتر ضتتتتتتتتتتتتتتريت تتيتتتتتتتة بتراءة ذمتتتتتتتة متن املتتجتلتتس

 .وشهادة خصم مصدر

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي تم الرد على التقريرلم ي

محداةظة  –تقرير مجلس قروي قراوة بني زيدد .110

 رام الله والبيرة

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0202زيددددد   ل العددددام  على مجلس قراوة بني

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

 م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنجير األم ك

 قام املجلس القروي األستتتتتتتتتتبق بتأجير فضتتتتتتتتتتلة طريق 

، بناًء شتتتتتتتيق 13022املحاذية للوادي بقيمة 
ً
ل ستتتتتتتنويا

 للقوانين واألنظمة.
ً
 على عقد إيجار، خالفا

  شتتتتتتتتتتتتتتيقتل غير  03112على المستتتتتتتتتتتتتتتتأجر مبلم تررتتتتتتتتتتتتتتد

 م.0211 21 21مدفوع حت  تاري  

  ال يوجتتتتتتد مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتة من وزارة الحكم املحلي على

 للمتتتادة )
ً
( من قتتتانون الهيئتتتات 02االتفتتتاقيتتتة، خالفتتتا

 املحلية.

مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة فدي الدتدندظديم 

 والبناء
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  املجلس بتتتتتتاإلبالي عن العتتتتتتديتتتتتتد من مختتتتتتالفتتتتتتات قتتتتتتام

ء التي ارتكبتتتتتتت من قبتتتتتتل أ تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتاب األبنيتتتتتتة، البنتتتتتتا

والمتمثلتة باالعتداء على الشتتتتتتتتتتتتتتارع الرئيبتتتتتتتتتتتتتتاي، والتي 

تبين فيمتتتتا بعتتتتد أنهتتتتا غير مختتتتالفتتتتة في االعتتتتتداء على 

الشتتتتتتتتتتتتتتارع، بنتتاء على تقتتارير متتديريتتة الحكم املحلي في 

رام اللتتت ، رغم أنهتتتا غير مرخصتتتتتتتتتتتتتتتتة و أو متعتتتديتتتة في 

 االرتدادات.

 والترخيص في املجلس ال يوجتد لجنتة محلية للبناء ،

وبالتالي ال يوجد مستتتتا  مرخص لتحديد املخالفات 

 بدقة.

 غلب منازل القرية غير مرخصتتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتكل رستتتتتتتتتتتمي، أ

 حيث يتم البناء بطريقة عشوائية.

  ال يقوم املجلس بتتتتاإلبالي عن جميع األبنيتتتتة التي تم

إنشتتتتتتتتتتتتاؤها دون ترخيص، أو التي تتضتتتتتتتتتتتتمن االعتداء 

 على االرتدادات. 

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءتم الرد على التقرير 

تتتان رد  ،إيجتتتتابيتتتت املجلس على التقريروكت
ً
ي وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتت ا

 .التوريات

محاةظة  –جينصاةوط  قرويمجلس تقرير  .113

 قلقيلية

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، م0202العام على مجلس قروي جينصددددددددداةوط   ل 

 :النتائ  اآلتيةومن   ل المتابعة تم التوصل إلى 

مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددظدديددم 

 العمليات المالية

 املحاستتتتتتتتب بالتستتتتتتتتجيل والتبويب وتصتتتتتتتتنيف  لم يقم

الحسابات حسب األرول املحاس ية، وعدم قيام  

باتخاذ إجراءات ضتتتتتتتتتبط داخلي للحفال على أموال 

 لس.وممتلكات املج

 تصتتتتنيف الحستتتتابات بشتتتتكل م ي، من شتتتتان   لم يتم

عتدم إظهتتارهتتا بعتتدالتة ودقتة عنتد مراجع هتا من قبتتل 

 مدققين أو مراجعين خارجيين على حد سواء.

  ال تقوم اللجنة المالية في املجلس بدجراءات ضتتبط

ورقابة، من شتتتتتتتأنها ععزيز دور الرقابة الداخلية على 

 ألحكام أعمال املحاستتتتتبة وعمليات الصتتتتترف، خالف
ً
ا

( من نظتتتتتام المتتتتتالي للهيئتتتتتات املحليتتتتتة 1المتتتتادة رقم )

 م.0211( لسنة 11رقم )

مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددفدديددددددل 

 المشاريع

  تتم شتتتتتتتتتتتتتتق طترق زراعيتتتتتتتة من أرض المشتتتتتتتتتتتتتتتكي دون

موافقتتت  ودون اقتطتتاع جزء من املجتتاورين لهتتا، مع 

 العلم أنها تقع خارج الهيكل التنظيمي للبلدة.

  املتجتلتس التقتروي بتتتتتتتالتعتمتتتتتتتل عتلتى تتنتظيم طرق قتتتتتتتام

( موقع 1وععيين عرضتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتا في منطقتتتتتة حوض رقم )

 
ً
"يرم طتت " ختتارج حتتدود منطقتتت  التنظيميتتة، خالفتتا

( من قتانون الهيئات املحلية 11ألحكتام المتادة رقم )

 م.1111( لسنة 1رقم )

  من خالل إعتتتداد 
ً
لم يتم مستتتتتتتتتتتتتتف المنطقتتتة تنظيميتتتا

للمنطقتتتتة، يضتتتتتتتتتتتتتتمن  أستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتايمخطط طبوغرافي 

وقيمهتتتتتتا،  األراضتتتتتتتتتتتتتتايالطرق والموارتتتتتتتتتتتتتتالت وملكيتتتتتتة 

 ألحكتتتتام المتتتتتادة رقم )
د
( من قتتتتتانون تنظيم 11خالفتتتتا

 م.1111المدن والقرى لعام 

  ،اللجنة التي رفعت تورتتتتتتتتتتتتتياتها بخصتتتتتتتتتتتتتو  الطريق

ليستتتتتتتتتتتتتتتتتت لجنتتتتة ذات اختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  بتتتتتأمور التنظيم، 

إضافة لعدم توجي  التوريات الصادرة عنها لجهة 

 ختصة.معلومة أو م

  ال يتجتتوز أن تتقتتوم التلتتجتتنتتتتتتتة بتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتا  لتتلتمتتواطتتن

المشتتتتتتتتتتتتتتتكي بتتالبنتاء دون االرتتتداد، عن الطريق كونهتتا 

ليستتتتتتت ذات اختصتتتتتتا  باإلضتتتتتتافة إلى أن المنطقة 

 لم تخضع لمشروع تنظيمي بعد.

  لتم يتتتم متعتتتتتتتالتجتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتكتوى المرفوعتتتتتتتة من قبتتتتتتتل

المواطن لوزارة الحكم املحلي بشتتتتتكل ستتتتتتليم وم ي، 

ة وجهتتتتتتة نظر رئيس املجلس حيتتتتتث تبنتتتتتتت المتتتتتتديريتتتتتت

المشتكى علي ، ولم تقم بدعداد تقرير للتحقق مما 

 ورد من المواطن المشتكي.

  تم إنفتتاق مبلم يضتتتتتتتتتتتتتتاهي نصتتتتتتتتتتتتتتف مبلم المنحتتة التي

حصتتتتتتتتتتتتتتل عليها املجلس القروي من رتتتتتتتتتتتتتتندوق النقد 

العركي، على أعمال الب   التحتية من رتتترف رتتتحي 
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ن المستتتت هدف موشتتتتبكة الميا  والكهرباء في الشتتتتارع 

 المنحة قبل ععبيد .

  " المنحة عغطي تهيئة الشتتتتتتارع بطبقة "البيستتتتتتكور

واألستتتتتتتتتتتتتتفلتتتت وتصتتتتتتتتتتتتتتريف ميتتتا  األمطتتتار، ولم تتطرق 

روي قتتام  هتتتا املجلس الق يلتجهيز الب   التحتيتتتة الت

 على نفقت .

  ال يمكن تصنيف الحسابات في املجلس بكل بند تم

ب لوجود قصتتتتتتتتتور في أداء محاستتتتتتتتتت حد ،إنفاق  على 

املتتتتجتتتتلتتتتس التتتتقتتتتروي، أدى لتتتتعتتتتتتتدم تتتتتحتتتتتتتديتتتتتتتد تتتتتكتتتتلتتتتفتتتتتتتة 

 الحفريات أو تجهيز الب   التحتية للكهرباء والميا .

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان األولي بعتتتتد ان هتتتتاءتم الرد على التقرير 

،إيجابيالرد وكان 
ً
 .وسيتم تنفيي التوريات ا

 

محدددددداةظددددددة  – قروي عسدددددددددددلددددددةمدجدلدس تدقدريدر  .111

 قلقيلية

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، ومن م0217على مجلس قروي عسدددددددددددلدددددة عن العدددددام 

 :النتائ  اآلتية  ل المتابعة تم التوصل إلى 

م دالفدة املجلس للقوانين واألنظمة في إدارة مشدددددددددددروع 

 الكهر اء

  تحصتتتتتيل الديون المترايمة على المشتتتتتتريين لم يتم

 ألحكام المادة رقم ومن ضتتتتتتتتتتتمنها الكمبياالت، 
ً
خالفا

( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1( من قتتتتانون الهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )01)

 م.1111

 بجوالت رقابة وتفتيش على شتتتتتتتتتتتتبكات  لم يتم القيام

الكهرباء والميا  بشتتتتتتتتتتتتتتكل دوري وفجا ي ويتم إعداد 

تقارير عن المعتدين على الشتتتتتتتبكات، بشتتتتتتتكل تكون 

 الجوالت كافية وموثقة وذي نتائج وا حة.

  املجلس بدلزام الف ي املختص بدعداد تقرير ال يقوم

فحص للعتتدادات التي تم التعتتدي عليهتتا، أو العبتتث 

 هتا أو التي حتدث  ها خلل بشتتتتتتتتتتتتتتكل يبين في  التقرير 

 كافة التفاريل لحظة الكشف الميداني.

  ،إهمتال متتابعة عدادات الكهرباء والماء في املجلس

حيث ال يقوم املجلس بمراستتتتتتتتتتتتلة الشتتتتتتتتتتتترية المزودة 

دمة العدادات في القرية لفحص أي عداد حدث لخ

 ب  خلل.

 لتقتتدير الكميتتة المستتتتتتتتتتتتتت هلكتتة في  ال يتم إعتتداد تقرير

العدادات التي حدث  ها خلل أو تم التعدي والعبث 

  ها. 

  ال يقوم محاستتتتب املجلس بتستتتتجيل اليمم المدينة

المتعلقة بتقديرات استتتتتتتت هالز الكهرباء على النظام 

ستتتتتتتتتتتتتتجيل  المبالم الواردة عال يتم املحتاستتتتتتتتتتتتتتوي، حيتث 

 بالشكوى.

 التزام املجلس بتتتتتتتالتبليم عن بع  حتتتتتتتاالت  لم يتم

االعتتداء على شتتتتتتتتتتتتتتبكتة الكهربتاء )الستتتتتتتتتتتتتترقة( للجهات 

 للمادة )
ً
( من القرار بقانون رقم 0الرستتتتتتتتتمية، خالفا

م بشتتتتتتتتتتتتتتأن ععتديتل القرار بقانون 0210( لستتتتتتتتتتتتتتنتة 11)

 م )قانون الكهرباء العام(.0221( لسنة 11رقم )

 عغريم من قتتتتتتتاموا بتتتتتتتاالعتتتتتتتتداء على شتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتتة  ال يتم

 للمتتتادة رقم )
ً
( من القرار بقتتتانون 0الكهربتتتاء، خالفتتتا

م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ععتتتتتديتتتتتل القرار 0210( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 11رقم )

م )قتتتانون الكهربتتتاء 0221( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتة 11بقتتتانون رقم )

 العام(.

 التقريراملحلية على  ةرد الهيم

 من قبل املجلس. األولي تم الرد على التقريرلم ي

محاةظة  – قروي نزلة عيسدددددددددد ىمجلس تقرير  .111

 اولكرم

  و قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك

، م0202على مجلس قروي نزلدددة عيسددددددددددد ى   ل العدددام 

 :النتائ  اآلتيةومن   ل المتابعة تم التوصل إلى 

م ددالفددة املجلس للقوانين واألنظمددة في برنددام  الدددةع 

 المسبق لمشروع الكهر اء

 انتظتتتام في عستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتل أرقتتتام فواتير بع   ال يوجتتتد

إرستتتاليات )تقارير الشتتتحن(، بستتت ب حيف أو إلغاء 

بع  الفواتير التي يحتتتدث فيهتتتا خطتتتأ أثنتتتاء عمليتتتتة 

 الشحن.

  التفتواتتيتر غير المنتظمتتتتتتتة في التستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التي تم

توريدها للصتندوق بموجب اإلرستتاليات التي طبعت 

 بتاري  اليوم الالحق ليوم الشحن.
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  الشتتتحن ممنوحة أليثر من مستتتتخدم، إن رتتتالحية

حيث تبين لنا وجود حستتتابات مفعلة لمستتتتتخدمين 

 آخرين في املجلس القروي.

  إن االمتيازات الممنوحة لمستخدمي نظام الشحن

)بمستتوى مدير نظام(، تمكن  من إجراء عغيير على 

تتتات  بيتتتتانتتتتات عتتتتدادات شتتتتتتتتتتتتتتحن الكهربتتتتاء، إلغتتتتاء حركت

ى شتتتتتتتتتتتتتتحتتن وعتتغتتيتتيتتر قتتيتتم التتتتتتتديتتون التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتحتتقتتتتتتتة عتتلتت

 المشتريين.

  إن الفاتورة الممنوحة للمستتتتتتتتتتتتتتتخدمين ال تتضتتتتتتتتتتتتتتمن

التفصتتتتتتتتتتتتتيالت بشتتتتتتتتتتتتتتكل وا تتتتتتتتتتتتتتف )اإلنارة، الصتتتتتتتتتتتتتتيانة، 

 نفايات....(.

  ال يوجد نستي احتياطي على وحدات تخزين متنقلة

وهتتيا يشتتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة في حتتال ععرض جهتتاز 

 الحاسوب إلى ععطل.

  ال يتوجتتتتتتتد جتهتتتتتتتاز جتتتتتتتدار نتتتتتتتاري، أو نظتتتتتتتام مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد

هتتتيا يعرض األنظمتتتة والبيتتتانتتتات في للفتتتايروستتتتتتتتتتتتتتتتات و 

املجلس لخطر االختراق والتالعتتتتتتتب بتتتتتتتالبيتتتتتتتانتتتتتتتات أو 

 التخريب.

  إمكتتتانيتتتتة إلغتتتتاء فتتتتاتورة يهربتتتتاء محصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتة من خالل

النظام، حيث يشتكل ذل  مخاطرة عالية على مبلم 

 التحصيل في املجلس.

  إن النظام اإللكتروني لشتتتتتتتتتتتتتتحن الكهرباء يعتمد على

قتتتتتتديم الختتتتتتدمتتتتتتة تتتتتتتاري  جهتتتتتتاز الحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب خالل ت

للمشتتتتتتتتتتتتريين، حيث بدمكان موظفي الشتتتتتتتتتتتتحن عغيير 

 تاري  جهاز الحاسوب دون أي ضوابط.

  من خالل تحليتتتتتتل البيتتتتتتانتتتتتتات خالل الفترة الزمنيتتتتتتة

م، لوحظ وجود حركتتات محتتيوفتتة من 0211-0211

 خالل قواعد البيانات.

  لم يعمتتتتتتل املجلس القروي على تجتتتتتتتديتتتتتتتد اتفتتتتتتتاقيتتتتتتتة

ام التتتتتتتدفع الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة المزودة لنظتتتتتتت

المستتتتتتبق، حيث يعرض ذل  املجلس لمستتتتتتؤولية في 

حتتتال ععرض النظتتتام للتلف أو توقف الختتتدمتتتة عن 

 المشتريين.

م ددالفددة املجلس للقوانين واألنظمددة في تددنهيددل الطرق 

 الدا لية

  تجاوز مخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتات النفقات المصتتتتتتتتتتتتتادق عليها في

حراف م، بنستتتتتتتتتتتتتتب ان0211،0218زنتتات العتتامين موا

متتنتتتتتتتاقتتالت بتتيتتن بتتنتتود ، ودون عتتمتتتتتتتل %12زادت عتن 

 الموازنة.

  0218تتتتتتتأهيتتتتتتل دوار متتتتتتدختتتتتتل البلتتتتتتدة خالل عتتتتتتامي-

دون إشتتتتتتتتتتتتتتراف هنتتتد تتتتتتتتتتتتتتاي، ممتتتا أدى إلعتتتادة  م0211

 تأهيل  مر  أخرى.

  رتتتترف بع  الفواتير الخارتتتتة لعمل الباجر، دون

 مختتتم الشتتتتتتتتتتتتتتيتكتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن املجلس بختتتتتتتات

 لتعليمات وزارة 
ً
"يصتتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتتفيد األول" خالفا

 الحكم املحلي.

 تحرير اتفتتتتتاقيتتتتتات عشتتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتل أو عقود عمتتتتتل تم لم ي

مؤقتتتتتت  للعمتتتتتال، في مشتتتتتتتتتتتتتتروع تتتتتتأهيتتتتتل دوار متتتتتدختتتتتل 

البلتتتتتتدة، حيتتتتتتث تم الصتتتتتتتتتتتتتترف لهم من خالل فواتير 

 ضريبة ألعمال الحفر.

   قتتتتتتتام املجلس بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار شتتتتتتتتتتتتتتيكتتتتتتتات آجلتتتتتتت  لبع

الموردين نتيجتتتتة لعتتتتدم توفر ستتتتتتتتتتتتتتيولتتتت  كتتتتافيتتتتة عنتتتتد 

 شراء الزفتة.

 مة في إدارة أم كهم الفة املجلس للقوانين واألنظ

  إيصتتتتتتتتتتتتتتتتال ختتتدمتتتات للمواطنين القتتتاطنين في منطقتتتة

)التتبتتتتتتتاطتتن( متتن طتترق ويتتهتتربتتتتتتتاء ومتتيتتتتتتتا ، وهتتي ختتتتتتتارج 

املتختطتط التهيكلي للمجلس )تقع ضتتتتتتتتتتتتتتمن املخطط 

 الهيكلي لبلدية باقة الشرقية(.

  التنتازل ضتتتتتتتتتتتتتتمن الكتتتاب الصتتتتتتتتتتتتتتادر منت  لبلتتديتة بتاقتتة

الشتتتتتتتتتتتتتترقيتتتتة عن ملكيتتتتة املجلس القروي لشتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتات 

والتتكتتهتتربتتتتتتتاء فتتي التتمتتنتتطتتقتتتتتتتة التتمتتتتتتتيكتتورة، دون التتمتتيتتتتتتتا  

تقييمها وحصتتتتتتتتترها مع بلدية باقة الشتتتتتتتتترقية ضتتتتتتتتتمن 

 محاضر موثقة وحسب األرول.

  ال يعتبر الكتاب الصادر عن رئيس املجلس القروي

 لنقل ملكية شبكات الميا  
ً
 أو سندا

ً
 قانونيا

ً
مسوغا

والكهربتتتاء والطرق في منطقتتتة البتتتاطن لبلتتتديتتتة بتتتاقتتتة 

جراء لم يستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتد لمصتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتترقيتتتتة، كون اإل 

املجلس القروي، ولم يتم حصتتتتتتتتتتتتتتر قيمتتتة شتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتات 

 الميا  والكهرباء في المنطقة.
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  ال يحتفظ املجلس القروي بستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتل موثق لكتتتتتافتتتتتة

الكتب والمراستتتتتتالت الصتتتتتتادرة والواردة إلية بشتتتتتتكل 

 يسهل الورول إليها.

 التقريررد الهيمة املحلية على 

 ،ونيتتتتةالفترة القتتتتان ان هتتتتاءاألولي بعتتتتد تم الرد على التقرير 

تتتان رد  ،إيجتتتتابيتتتت املجلس على التقريروكت
ً
ي وستتتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتت ا

 .التوريات

 

 

 انتهى،،،
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إنجازات اإلدارات  الفصل الثاني:

العامة والوحدات المساندة في 

ةديوان الرقابة المالية واإلداري
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اإلدارة العامة للشؤون المالية 

واإلدارية
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 مدقدددددددمددددددددددددددددددددددددددددددة

ععتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية إحدى 

اإلدارات المستاندة الرئيستتية والتي يقع على عاتقها مهام 

يبيرة في تقديم الدعم الالزم لتوفير بيئة مناستتتتبة للعمل 

الرقتتتتتاكي، وتقوم اإلدارة بتنفيتتتتتي مهتتتتتامهتتتتتا من خالل ثالث 

يق بتنستتتتتتتتتتتدوائر رئيستتتتتتتتتتية، حيث تتكاتف جهودها وععمل 

في حين  التتتديوان،تتتتام تحقيقتتتا لرؤيتتتة ورستتتتتتتتتتتتتتتالتتتة وأهتتتداف 

توفير التتتدعم اللوجستتتتتتتتتتتتتتتي الكفؤ  اإلدارة بينتتوزع مهتتتام 

للعمتتتتتتل الرقتتتتتتاكي وتوفير االحتيتتتتتتاجتتتتتتات املختلفتتتتتتة للعمتتتتتتل 

 
ً
 نافية.الللقوانين واألنظمة والتعليمات  المؤسباي وفقا

عستتاهم اإلدارة العامة للشتتؤون المالية واإلدارية بدعداد 

موازنتتتتتتة التتتتتتديوان الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتة ومتتتتتتتابعتتتتتتة تنفيتتتتتتي بنودهتتتتتتا، 

باإلضتافة إلى متابعة شؤون موظفي الديوان من ترقيات 

وععيينتتات وغيرهتتا وستتتتتتتتتتتتتتتد احتيتتاجتتات التتديوان وموظفيتت  

املتتختتتتتلتتفتتتتتتتة بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتتى إدارة متتوجتتودات التتتتتتتديتتوان 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا والمشارية في اللجان املختلفة واملحافظة عليهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 المشكلة بقرار من قبل معالي رئيس الديوان. 

 :
ط
 المدددددددوارد الماليدددددددددددة أوال

يحر  التتديوان على توفير الموارد المتتاديتتة الالزمتتة التي 

تمكنتت  من القيتتام بتتالمهتتتام واألعمتتتال واالختصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتات 

على رتتتتتتتتتتتتتتياغة المنتاطتة ب  وفق القانون، ويعمل الديوان 

تتتافتتتتة االجرا ءات الالزمتتتتة لتوفير الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات واتختتتتاذ كت

ستتتتتتتاستتتتتتتتية لتحقيق ذل ، وعشتتتتتتتتكل الموازنة المتطلبات األ 

ية التي يستتتتتتتتتتتتعى الديوان الترجمة الرقمية للخطة الستتتتتتتتتتتتنو 

لى القيام بمستتتتتتتتتتتتؤوليات  واختصتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتات  بما إمن خاللها 

 وتنقستتتتتم الموازنةيمكن  من تحقيق اهداف  المرستتتتتومة 

 الموازنة الجارية والموازنة التطويرية.لى قسمين إ

 الموازنة الجارية

 م،0202نتيجتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتمرار الالزمتتتتتتة المتتتتتتاليتتتتتتة في العتتتتتتام 

موال المقتتارتتتتتتتتتتتتتتة من قبتتل االحتالل أزمتتة أعن  والنتتاجمتتة

كورونا، فقد انعكس  لى جائحةإباإلضتتتتتتتتتتافة  ،اإلستتتتتتتتتترائيلي

زمة على مخصصات بنود النفقات المدرجة تأثير تل  األ 

متتن ختتتالل تتتقتتتلتتيتتتص بتتعتتت   ،م0202فتتي متتوازنتتتتتتتة التتتعتتتتتتتام 

ر لى عدم دورية تحريإباإلضافة  ،مخصتصات تل  البنود

 الواردة من الالزمتتة والتحويالت النقتتديتتةوامر المتتاليتتة األ 

ي مر اليلمالية لحساب الديوان الصفري، األ قبل وزارة ا

ت الديوان تجا  الموردين أعتاق الوفتاء بتستتتتتتتتتتتتتتديتد التزاما

 والمستفيدين.

نفتتتتتتاق للنفقتتتتتتات وبنتتتتتتاًء على ذلتتتتتت  فقتتتتتتد تم اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار اإل 

لى إالديوان  ضتتتتتتتمن ستتتتتتتياستتتتتتتةستتتتتتتاستتتتتتتية والطارئة وذل  األ 

رار في انجتتتتتاز التتتتتديوان ى االستتتتتتتتتتتتتتتمإلالتقشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتة الراميتتتتتة 

 قل تكاليف ممكنة. ألخطت  السنوية ب

بلغتتتت قيمتتتة الموازنتتتة الجتتتاريتتتة المعتمتتتدة للتتتديوان لعتتتام 

( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل، حيتتث اشتتتتتتتتتتتتتتتملتتت 1131123811مبلم ) م0202

الموازنة على برنامجين: البرنامج األول )البرنامج اإلداري( 

من الموازنتتتتة المعتمتتتتتدة،  (%01)ويشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل متتتتا نستتتتتتتتتتتتتت تتتتت  

 الرقتتاكي( ويشتتتتتتتتتتتتتتكتتل متتا نستتتتتتتتتتتتتت تتت  البرنتتامج)الثتتاني والبرنتامج 

فيما شتتتتكل بند موظفين  ،نة المعتمدةمن المواز  (11%)

 متتا نستتتتتتتتتتتتتت تتت  غزة(غير موزعين على برامج )رواتتتب موظفي 

ن الديوا( وفيما يلي يشتتتتتتتتتف يو تتتتتتتتتتف تنفيي موازنة 00%)

 :م0202 للعام
بند 

 النفقة

الموازنة 

 المعتمدة

الموازنة 

 المعدلة
 مستحق مدةوع

روات  

 وأجور 
2223072310  1138113017 1130173077 0 

 ممها

 ريمية
2223312  1003122 013101 33773 

اشغيلية 

 محددة
132203080 132203080 3703078 111300  

اشغيلية 

  ر  أ
1773822 1773822 013101 133073 

ت آمااة

 موظفين
2223122  123222 173822 0 

أصول 

 ثابتة
1223222 0223222 2 83322 

 13030 0 1113070 1713070 املخزون

 883717 1137803781 1331323871 1131113118 املجموع
 

على  المعتمتتتدة بنتتتاءً بع  مخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتات الموازنتتتة  تم تخفي *

 ععليمات وزير المالية.

 إيضاحدددددددددات 

 التاليتتتتتتتتتتتتتتة:عتتتتتتتتتتتال  نتتتتتتتتتتتورد المالحظتتتتتتتتتتتتتات أوفتتتتتتتتق الجتتتتتتدول 

  المتتاليتتة هي إعتتداد البيتتانتتات إن مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة التتدائرة

ورفع ذلتت  إلدارة  ،والكشتتتتتتتتتتتتتتوفتتات والتقتتارير المتتاليتتة

 بة.المناسالديوان حت  يتس   لهم اتخاذ القرارات 
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  تم استتتتتتتتتتتتتتتختتتدام أستتتتتتتتتتتتتتتتا  االستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتاق املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتوي

في إعتتتتتتتداد التقرير المتتتتتتتالي للعمليتتتتتتتات التشتتتتتتتتتتتتتتغيليتتتتتتتة 

جل بيان شامل لوضع الديوان أ، وذل  من للديوان

 وشفاف. المالي بشكل عادل

  ثابتة لرتتتول اا يتعلق بالنفقات الرأستتتمالية )األ فيم

لتلتتتت  النفقتتتتات  ن التنفيتتتتي املحتتتتدودد، فتتتتواملخزون(

ل  نفاق لتلى اقتصار اإل إ، يرجع عال أيما هو مبين 

 
ً
 النفقات على الحاالت االستننائية والطارئة تماشيا

المتتتتتاليتتتتتة والظروف االستتتتتتتتتتتتتتتننتتتتتائيتتتتتة خالل  زمتتتتتةمع األ 

 جائحة كورونا.

  فتيتمتتتتتتتا يتتتعتتلتق بتمتتتتتتتتتأختترات التنتفتقتتتتتتتات التتتشتتتتتتتتتتتتتتغتيتلتتيتتتتتتتة

ن متتتتا تم دفتتتت والرأستتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة المترتبتتتتة على التتتتديوان،

رتل المتأخرات أل من قشتي 1213111عستديد  هو 

 شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل، 0113111الفعليتتة على التتديوان والبتتالغتتة 

وبيل  تكون نستتتتتتتتتتتبة المتأخرات التي تم عستتتتتتتتتتتتديدها 

 . (%11)هي 

 على أستتتتتتتا   م0202لعام الموازنة  تنفيين نستتتتتتتبة إ

متتتتتتتا  م0202 10 11التنتفتقتتتتتتتات التكتلتيتتتتتتتة حت  تتتتتتتتاري  

 .(%88)نس ت  

: المدددددددوارد البشريدددددددة 
ط
  ثانيا

اإلداريتتة بتنظيم شتتتتتتتتتتتتتتؤون الكتتادر ال شتتتتتتتتتتتتتتري  تقوم اإلدارة 

 لألنظمتتتتتتتة 
ً
وتقتتتتتتتديم الختتتتتتتدمتتتتتتتات والتستتتتتتتتتتتتتتهيالت لهم وفقتتتتتتتا

لى متتتتابعتتتة ملفتتتاتهم إبتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة واللوائ  المعمول  هتتتا، 

 التتتوظتتتيتتتفتتتيتتتتتتتة و 
ً
 إدختتتتتتتال أي عتتتغتتتيتتتيتتتر عتتتلتتتى متتتلتتتفتتتتتتتاتتتتهتتتم متتترورا

بتتتتتاإلجراءات الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتالمغتتتتتادرات واإلجتتتتتازات بكتتتتتافتتتتتة 

أنواعها وإدخالها على الحاسوب ضمن البرامج المعد لها 

بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وتقديم التقارير 

 الموظفين.عند الطلب بما يتعلق بدوام 

، م0202 10 11بلم عتتتتتدد موظفي التتتتتديوان حت  تتتتتتاري  

، منهم )141)
ً
( موظف مصتتتتتتتتتتتتتتنف ومث تتتتتت، 125( موظفتتتتتا

( موظف على بنتتتتتتد 2العقود، و)بنتتتتتتد  لى( موظفين ع9)و

الميتتتتاومتتتتة، وهم موزعين على إدارات ووحتتتتدات التتتتديوان 

 
ً
 للجدول التالتتتتتي: املختلفة وفقا

 

 اإلدارة العامة   الوحدة
عدد 

 الموظفين

 1 ديوان رئيس الديوان

 0 نائب رئيس الديوان

 1 وحدة الرقابة الداخلية

 1 وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات

 1 وحدة العالقات العامة

 18 اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد

 12 التحتية على البنيةاإلدارة العامة للرقابة 

 )مدنياإلدارة العامة للرقابة على الحكم 

 وأمن(
12 

 12 األداءاإلدارة العامة للرقابة على 

اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات 

 االجتماعية والثقافية
12 

اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة 

 الجمهور  شكاوى 
1 

 01 اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم 

 الف ي
1 

الحكم  اإلدارة العامة للرقابة على وحدات

 املحلي
11 

اإلدارة العامة للرقابة على المؤسسات 

 والمنظمات غير الحكومية
1 

 1 مدير عام الديوان

 0 مستشارون وخبراء

 111 المتتتتجتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع

( موظفين على مؤهالت علميتتتة خالل عتتتام 1حصتتتتتتتتتتتتتتتل )**

تتتتتتالتتتتتتتتتتالتتي: )0202 ( 1( متتتتتتتاجستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتر، )1)( ديتتتتتورا ، 1م، كت

  بكالوريو .

**وقتتتد بلم عتتتدد الموظفين التتتيين بلغوا ستتتتتتتتتتتتتتن التقتتتاعتتتد 

 خالل عام 12)
ً
 م هم موظفين اثنين.0202( عاما

 التعييندددات والترقيات 

 لأل 
ً
القرار و  ،زمة المالية التي مرت  ها دولة فلسطيننظرا

الصتتتتتتتتتتتتتتادر بوقف التعيينتتات والترقيتتات خالل فترة األزمتتة 

لم يتم استتتتتتتتتتتتتتتكمتتتال إجراءات  م،0202المتتتاليتتتة في العتتتام 

 لإلحداثيات التي تم منحها لديوان بشتقيها، 
ً
التعيين وفقا

 لجدول التشتتكيالت الخا   ،  بند العقود(الدائم)
ً
وفقا
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 ، يما لم يتم إجراء أي عستتتكين على وظائفم0202بعام 

 للهيكل التنظيمي المعتمدة.
ً
  إشرافي  وفقا

 
ط
 : دائرة اللوازم والمشتريات  ثالثا

 

 للدائرةالنشااات الرئيسية 

 ومتابعة توفيرها بطريقة  ،تحديد احتياجات العمل

الشتراء المباشتر أو استتدراج عروض أسعار أو عن 

أو من  ،طتريتق التعتطتتتتتتتاءات التتتي يطرحهتتتتتتتا التتتتتتتديوان

خالل العطتتتتتتاءات المريزيتتتتتتة، وذلتتتتتت  وفقتتتتتتا لقتتتتتتانون 

 الشراء العام ونظام .

 ومتتتتتتتتتتتتابتتتتعتتتتتتتة تتتتتوفتتتتيتتتتر  ،وضتتتتتتتتتتتتتتتتع التتتتختتتتطتتتتط الشتتتتتتتتتتتتتتتترائتتتتيتتتتتتتة

 املخصصات المالية الالزمة لها، ومتابعة تنفييها.

  تتتتتتافتتتتتتتة التتلتتتوازم واألثتتتتتتتاث متتتتتتتتتتابتتعتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتراء وتتتتتتتتأمتتتيتتن كت

 ومتابعةوالمعدات واالحتياجات الخارة بالديوان 

  استتتتتتتتتتتتتتتالمهتتتتتتا
ً
وفحصتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتا وتخزينهتتتتتتا ورتتتتتتتتتتتتتترفهتتتتتتا وفقتتتتتتا

لإلجراءات المرعية، تجهيز المستتتتتتتتتتتتتتتندات المتعلقة 

بعملية الشتتتتتراء وتنظيم ستتتتتندات اإلدخال وإرستتتتتالها 

 للجهات املختصة.

  االتصال بمصادر توريد اللوازم المطلوبة بمختلف

 الطرق.

  اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف عتلتى متبت ت  ومترافتق التتتتتتتديتوان ومتتتتتتتتتابعتتتتتتتة

 ريان ها.

  واألثاث وعمليات اإلتالف.متابعة ريانة األجهزة 

 ومتتتتتتتا  ،تتتختتزيتتن التتمتتواد والتتلتتوازم فتتي التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتتتات

 وإشتتتتتتتتراف ،يتطلب  ذل  من تنستتتتتتتتيق ورتتتتتتتتيانة وجرد

عتتلتتى التتتتتوزيتتع ومتتراقتتبتتتتتتتة املتتختتزون الستتتتتتتتتتتتتتلتتعتتي ومتتتتتتتدى 

 رالحيت .

  إجراء الجرد الالزم كلمتتتتتا وجتتتتتدت ضتتتتتتتتتتتتتترورة لتتتتتيلتتتتت، 

ومستتتتتتتتت  ستتتتتتتتتجالت العهدة ومتابعة األرتتتتتتتتتول الثابتة 

 وزارة.واللوازم المعمرة لل

 .عشرف الدائرة على المستودعات وتنظيمها 

 .ضبط عمليات الصرف وترشيد عمليات الشراء 

  المشتتتتتتتتتتتارية في عقد اتفاقيات مع الموردين ومتابعة

 تنفييها.

 وضتتتتتتتتتتتتتتبط هتتتتي   ،متتتتتابعتتتتة نقتتتتل الموجودات الثتتتتابتتتتتة

الموجودات ليستتتتتتتتتتتتتتهتتل جردهتتا بمتتا يحقق مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة 

 الديوان.
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 وحدة الع قات العامة
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ع قدددددات الدددددديوان على المسدددددددددددتو  الددددددولي واشدددددددددددمدددددل 

 الجهات الدولية واألجهزة النظيرةالمنظمات و 
 

 لع قة مع أجهزة الرقابة النظيرةا

حتر  ديتوان الترقتتتتتتتابتتتتتتتة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة عتلى توثيق 

ة  هدف ععزيز المعرف ،عالقت  مع أجهزة الرقابة النظيرة

  وكانت على النحو التالي: ،براتوتبادل الخ

 مكت  التدقيق الواني السويدي  

 تهتتتتتتتدف التتتعتتتتتتتاون التثتنتتتتتتتا تي مع مكتتتتتتتتب التتتتتتتتدقيق الوط ي 

إلى تأستتيس قدرات مهنية ومؤستتستتية لديوان  ،الستتويدي

تتمتاختتتتتتتتتتتتتتا  مع مبتادئ التتتدقيق  ،الرقتابتة المتاليتة واإلداريتة

وقتتتتتد تم تنفيتتتتتي  ،يتتتتتة التتتتتدوليتتتتتةوليتتتتتة والمعتتتتتايير الرقتتتتتابالتتتتتد

 ة للنشاطات المشروع التي شملت:الخطة السنوي

 رقابة األداء. 

 ضمان الجودة. 

 تخطيط التدقيق. 

 ضمان الجودة. 

 االتصال والتوارل. 

 محكمة املحايبات الهولندية

 هتتتدف مشتتتتتتتتتتتتتتروع شتتتتتتتتتتتتتترايتتتة التتتيي عشتتتتتتتتتتتتتترف عليتتت  محكمتتتة 

 ،املحاسبات الهولندية وتمول  وزارة الخارجية الهولندية

تتتأجهزة للرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة لتعزيز اإلدارة  ا كت الى العمتتتتل معتتتتً

 ،الرشيدة واإلدارة المالية العامة والمساءلة والشفافية

 ،(ISSAIsبمتتتتتا يتمتتتتتاختتتتتتتتتتتتتتا  مع معتتتتتايير التتتتتتدقيق التتتتتدوليتتتتتة )

 ،ءعلى رقابة األدا وستتتتتتتتتتتيريز المشتتتتتتتتتتتروع في مرحلت  الثالثة

حول موضوع معين ضمن القطاع الصحي، وربط أعمال 

لتنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتدامة وخطة والتتدقيق بتأهتداف ا الرقتابتة

 ولوياتأومن ضتتتتتتتتتتتمن نجازاتها في هي  املجال. إالحكومة و 

 
ً
ستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة تنتتاول المواضتتتتتتتتتتتتتتيع للخطتتة اال  التتديوان وفقتتا

ثر في حياة المواطن ومن ضمنها موضوع حوادث ذات األ

الطرق ومتتا ينتج عنهتتا، تم إجراء رقتتابتتة أداء حول الهتتدف 

 رابات"خف  عدد الوفيات واإل ب والمتعلق  (1.1) رقم

لى النصتتتتتتتتتتتتتتف بحلول العتتام إالنتتاجمتتة عن حوادث المرور 

"، من ضتتتتتتتتتمن الهدف الثالث من أهداف التنمية م0202

المستتتتتتتتدامة، وذل  بالتعاون مع جهاز الرقابة الهولندي 

 ضمن برنامج شراية. 

ولتحقيق هدف ععزيز العالقات المؤستستتية بين األجهزة 

الرقتتابيتتة واألطراف المعنيتتة األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة، في ظتتل وجود 

حتتاجتتة إلى اهتمتتام أيبر  هتتيا الموضتتتتتتتتتتتتتتوع ضتتتتتتتتتتتتتتمن األجهزة 

الرقابية المشتتتتتتارية في برنامج شتتتتتتراية، تم عشتتتتتتكيل فريق 

يضتتتتتتتتتتتتتتم رئيس الفريق الرقتتتتتتاكي على الهتتتتتتدف الثتتتتتتالتتتتتتث من 

ة وأحتتتتتتتد العتتتتتتتاملين على أهتتتتتتتداف التتنميتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتت

االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال والتتتوارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل، بتحتيتتتتتتتث يتتتم تبتتتتتتتادل الخبرات 

والممتتارستتتتتتتتتتتتتتات الجيتتدة والتحتتديتتات بين األجهزة الرقتتابيتتة 

المشتتتتتتارية واألطراف المعنية ذات العالقة، ومن ثم يتم 

لالتصتتتتتتال والتوارتتتتتتل والعالقات فيما   وضتتتتتتع خطة عمل

ية فبين األطراف المعنية في المهام الرقابية الفردية المن

 ضتتتتتتتتتتتتتتمن المكون الثتتتتتالتتتتتث 
ً
من مكونتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتترايتتتتتتة حتتتتتاليتتتتتا

ن يتم وضتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة إدارة االتصتتتتتتتتتال أاإلقليمية، على 

 والتوارل والعالقات فيما بين األطراف المعنية.

 اي( نتويولية لألجهزة العليا للرقابة )اإل المنظمة الد
 

لجندددة بنددداء القددددرات/ مجموعدددة العمدددل الخددداصدددددددددددددة في 

 الهشة التدقيق والعمل في البيمات

 تتتتتتتابعتتتتتتت لجنتتتتتتة التتتتتتتدقيق والعمتتتتتتل في البيئتتتتتتات الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(ACCC ) التابعة للجنة بناء القدرات الخارتتتتتتتتتتتتة بمنظمة

 أعمتتالهتتتا خالل العتتتام المنصتتتتتتتتتتتتتترم وقتتتد تريز اإلنتوستتتتتتتتتتتتتتتاي

لية العمل في البيئات الهشتتة خالل آالعمل على مناقشتتة 

تتتتافتتتتتة  ،جتتتتائحتتتتتة كورونتتتتتا وقتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتارز فريق التتتتتديوان في كت

 االجتماعات وتابع كافة مستجدات العمل معهم.  

المنظمدددددة العر يدددددة لألجهزة العليدددددا للرقدددددابدددددة المددددداليدددددة 

 واملحايبة

داريتتتتتة في عتتتتتدد من شتتتتتتتتتتتتتتتتتارز ديوان الرقتتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة واإل 

النشاطات التي تنظمها املجموعة العربية لألجهزة العليا 

للجان المتخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتة وورش للرقتابتة ومنهتا اجتمتاعتات ا

العمتتتل التي تهتتتدف في مجملهتتتا الى ععزيز العمتتتتل الرقتتتتاكي. 

 على النحو التالي: وجاءت المشاركات

  داريتتتتتتتة عتتتتعتتتتيتتتتيتتتتن ديتتتتوان التتتترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتتمتتتتتتتالتتتتيتتتتتتتة واإل تتتتتم

الفلستتتتتتتتتتتتتتطي ي يمتتتتتتتدقق ختتتتتتتاراي للمنظمتتتتتتتة العربيتتتتتتتة 

 ولمدة ثالث سنوات. 

  التتديوان عضتتتتتتتتتتتتتتو في فريق مراجعتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمتتان الجودة

 رابوساي.التابع للمنظمة العربية األ  االقليمي
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  الديوان عضتتتو في فريق خا  إلعداد مقتر  موحد

لتطوير قتتتتاعتتتتدة بيتتتتانتتتتات ختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمجتتتتاالت تنميتتتتة 

 القدرات في المنظمة العربية.

  التتتتتتديوان عضتتتتتتتتتتتتتتو في فريق التعليم الم ي لمتتتتتتدققي

 PESA: Professional) األجتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتزة التتتتتتتتتتتترقتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتة

Education for SAI Auditors،)  التتتتتتتتتتابتتع لتتمتتبتتتتتتتادرة

 نتوساي.تنمية اإل 

 عضوية ديوان الرقابة في اللجان االقليمية

 ا ستتتتتتتتتتتتتهلجنة تنمية القدرات المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتية والتي يترأ

 .جهاز الرقابة في سلطنة ُعمان

 از ترأستتتتتتتتتتتتتها الجهلجنة املخطط االستتتتتتتتتتتتتتراتيني والتي ي

 .الرقاكي في العراق

 لرقاكي اي يترأسها الجهاز لجنة المعايير المهنية والت

 .في قطر

  انتتة متتلجنتتة مجلتتة الرقتتابتتة المتتاليتتة والتي تترأستتتتتتتتتتتتتتهتتا األ

 .رابوساي(العامة للمنظمة العربية )األ 

 المؤيسات الدولية والمانحة

وان بتتتعتتتالقتتتتتتتات واستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتة متتتع التتتمتتتتتتتانتتتحتتتيتتتن يتتتحتتتظتتتى التتتتتتتديتتت

ذ تريزت معظم الجتمتتاعتتات إالمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات التتدوليتتة و و 

ارتتتتتتتتتتتتتتال   إطتتتتتارالمنعقتتتتتدة على اإلنجتتتتتازات الحكوميتتتتتة في 

وععزيز الستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التي تخص إدارة المتتتتتتتال العتتتتتتام 

 ة. للرقاب المؤسسات الخاضعة وال زاهة في الشفافية

 البنك الدولي 

يعمل الديوان على تدقيق مشاريع البن  الدولي المنفية 

في قطاع الحكم املحلي حيث تم ارتتتتتتتتتتتتدار التقرير النها ي 

 رأي الديوان في البيانات المالية الصتتتتتتتتتادرة عن 
د
متضتتتتتتتتتمنا

رتتتتتتتتتتتتندوق تطوير واقراض هيئات الحكم املحلي للستتتتتتتتتتتتتنة 

لتتتبتتترنتتتتتتتامتتتج تتتتحستتتتتتتتتتتتتتتيتتتن التتتحتتتكتتتم املتتتحتتتلتتتي  م0211التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة 

 LGSIPوالختتدمتتات املحليتتتة 
ً
. يمتتا يعتبر التتديوان شتتتتتتتتتتتتتتريكتتتا

رئيستتتتا في مشتتتتتروع تحستتتتتين إدارة المال العام الممول من 

البنتتت  التتتدولي حيتتتث عمتتتل التتتديوان خالل بيتتتانتتتات العتتتام 

المتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتاي على توظيف ثالثتتتتة متتتتتدققين من ذوي الخبرة 

للعمتتتتل ضتتتتتتتتتتتتتتمن طتتتتاقم التتتتديوان للمستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدة في تتتتتدقيق 

 نالحستتتتتتتتتابات الختامية. يما تم توفير من خالل بع  م

االحتيتتتتاجتتتتات التي عستتتتتتتتتتتتتتتتتاهم بتحستتتتتتتتتتتتتتين بيئتتتتة تكنولوجيتتتتا 

 المعلومات في ديوان الرقابة المالية واإلدارية. 

اتفددداقيدددة التمويدددل المشدددددددددددترك لخطدددة التربيدددة والتعليم 

 JFAالعالي 

  يتولى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتة واالداريتة المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة

 
ً
عن إجراء الرقتتابتتة المتتاليتتة ورقتتابتتة االمتثتتال ستتتتتتتتتتتتتتنويتتا

االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة لتطوير قطتتتاع التعليم على الخطتتتة 

 للمهتتتتتام واالختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ( وفم0211-0211)
ً
قتتتتتا

، ومن أجل ذل  ععاقد الديوان إالموكلتة 
ً
ليت  قتانونا

مع ختتدمتتات شتتتتتتتتتتتتتتريتتة تتتدقيق حستتتتتتتتتتتتتتابتتات دوليتتة على 

( من 11-18النحو المنصتتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتتتت  في المواد )

ترتيبتتتات التمويتتتل المشتتتتتتتتتتتتتتترز لتنفيتتتي التتتتدقيق على 

شتتتتتتتتتتتتتراف الديوان مستتتتتتتتتتتتتؤولية اإل ة، حيث يتولى الخط

على تنفيتتتتتتي التتتتتتتدقيق ومتتتتتتتابعتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتروط التعتتتتتتاقتتتتتتد 

ومراجعتتتتتة إجراءات وملف التتتتتتدقيق، واالطالع على 

أوراق العمل وأدلة التدقيق، والتحقق من ايتمالها 

 ويفاي ها ومن ثم إبداء الرأي بنتائج التدقيق.

   بتتتتاالستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاد إلى االتفتتتتاقيتتتتة الموقعتتتتة بتتتتالخصتتتتتتتتتتتتتتو

ومعتتايير املحتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتة ( TOR) والشتتتتتتتتتتتتتتروط المرجعيتتة

ي التتتقتتتطتتتتتتتاع التتتعتتتتتتتام ومتتتعتتتتتتتايتتتيتتتر متتتنتتتظتتتمتتتتتتتة التتتتتتتدولتتتيتتتتتتتة فتتت

نتوستتتتتتاي، وبدشتتتتتتراف وتوارتتتتتتل من ديوان الرقابة اإل 

تتتتتتافتتتتتتتة متتراحتتتتتتتل التتتتتختتطتتيتتط  التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة فتتي كت

والتنفيتتتتتتي ويتتتتتتتابتتتتتتة التقرير، فقتتتتتتد قتتتتتتامتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة 

عتتتتام ( بتتتدجراء تتتتدقيق عن BDOالتتتتدقيق )شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة 

مع شتتتتتتتترية  ، يما جرى التعاقدواالن هاء من  م0218

 .م0211طالل أبو غزالة إلجراء التدقيق عن العام 

 وان مع السلطة الرابعة )االع م(ع قة الدي

الرقابة على مؤستتتتتتتستتتتتتتات الدولة في العصتتتتتتتر الحديث ععد 

من أهم القضايا التي يتطلع إليها الجمهور العام بشغف 

وتلهف ألنها تمس مقدرات  وثروات  وتحميها من الفستتتتاد، 

وععمل الدولة دائما أن تظهر إمكانات مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتاتها على 

أيمل وج  خارة الشق المالي واالداري منها، وععتمد في 

ؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاتها اإلعالمية الرستتتتتتتتتتتمية كالصتتتتتتتتتتتحف ذل  على م

واإلذاعات والتلفزيون واستتتتتتتتتتتتتتتخدام العديد من وستتتتتتتتتتتتتتائل 

االتصتتتتتتتتتتتتتتتتال واإلعالم التكنولوجيتتتتة الحتتتتديثتتتتة كتتتتالشتتتتتتتتتتتتتتبكتتتتة 
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العنكبوتيتتتتة ومواقع التوارتتتتتتتتتتتتتتتتتل االجتمتتتتتا ي والمتتتتتدونتتتتتات 

االلكترونيتتتتتة والحمالت التتتتتدعتتتتتائيتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتدة لعملهتتتتتا 

 ا. إلظهارها بأحسن رورها ويسب ثقة الجمهور  ه

 نشر تقارير رقابية

 العددد م تدددقدددددداريدددر رقددددددابددديددددددة عددلدددى الدددمدددوقدددعنشددددددددددددرت دائددر ا

 االلكتروني، وكانت:

  م.0211نشر التقرير السنوي لعام 

  م.0211-0211نشر الحساب الختامي لألعوام 

 جراءات وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة المتبعتتتتة إوفعتتتتاليتتتتة  يفتتتتاءة

 لعالج المرضا  في قسام الطوارئ.

  شتتتتتتتتتتتتتتراف على وزارة التنميتتتتتتة االجتمتتتتتتاعيتتتتتتة في اإل  دور

 الجمعيات الخيرية.

 .ريانة األجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية 

  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف عتتتتتلتتتتتى أمتتتتتتن دور وزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت فتتتتتي اإل

 المعلومات.

 العدد وسائل اإلعالم التعامل مع

 12 عدد األخبار

 0 اللقاءات اإلذاعية

 1 المقابالت التلفزيونية

 111 ومنشورات على فيسبوزنشاط 

 1 المقابالت المكتوبة
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 وحدة الرقابة الدا لية
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 وحدة الرقابة الدا لية

لى املحافظة على إعى وحدة الرقابة الداخلية جاهدة عستتتت

لتتتتتتتتتتأيتتتتتتتد متتن تتتوجتتيتتتتتتت  وا ،متتوال والتتمتتوجتتودات التتعتتتتتتتامتتتتتتتةاأل 

  ،هتداف المرستتتتتتتتتتتتتتومة للديواناستتتتتتتتتتتتتتتختدامهتا وفق األ 
ً
 وفقا

لتي ا التتدوليتتة ذات العالقتتةلألطر التشتتتتتتتتتتتتتتريعيتتة والمعتتايير 

ن دور وحتتتتتتتدة أاء واجسهتتتتتتا بمهنيتتتتتتة، حيتتتتتتث أدتمكنهتتتتتتا من 

 
ً
   الرقابة الداخلية يعتبر دورا

ً
ستتتتتتتتاعدة رتتتتتتتتانعي في م ،هاما

من خالل  ،داء المتتتتتتالي واإلداري القرار على تحستتتتتتتتتتتتتتين األ 

 ستتتتتتتينفر  التحعستتتتتتتليط الضتتتتتتتوء على نقاط الضتتتتتتتعف و 

اعدة ومستت، مثل للمواردلتصتتويسها وضتتمان االستتتغالل األ 

ط والستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات المالئمة دارة العليا في رستتتتتتتتتتتتم الخطاإل 

 
ً
بحيث توفر تأييدات معقولة  ،لى تورتتتتتتتتتتتتتتيتاتهتاإ استتتتتتتتتتتتتتتنتادا

حتول فتعتتتتتتتالتيتتتتتتتة التتترتتيتتبتتتتتتتات  ،لتإلدارة التعتلتيتتتتتتتا فتي التتتتتتتديتوان

ام بالمعايير المتعارف الموضتتتتتتتتتوعة والرقابة ومدى االلتز 

لتتتتأيتتتد من ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة ل ،حكتتتام والقوانين النتتتافتتتيةعليهتتا واأل 

ة وتتتدقيق عمليتتات الوزارة اإلجراءات والمعتتامالت اإلداريتت

 .المالية

تقوم وحتتدة الرقتتابتتة التتداخليتتة بتقتتديم قتتاعتتدة معلومتتات 

 ،س حجم وطبيعة عمل الوحدةععك ،ورتتتتتتتتتتتتتتفيتة تحليليتة

دارة العليا في رتتتتتتتتتتتتتورة الوضتتتتتتتتتتتتتع العام للديوان ووضتتتتتتتتتتتتتع اإل 

بشتتتتتتتتكل يستتتتتتتتاعد في تقييم وضتتتتتتتتع  ،العام المنصتتتتتتتترمخالل 

العمل وستتتتتتتتتبل تطوير الديوان بما يخدم تحقيق أهداف  

 للخطط والستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات المرستتتتتتتتتتتتتتومتتتتتة،  املحتتتتتددة
ً
وفقتتتتتا

ظمتتتة نلتحقق من االلتزام بتتتالقوانين واأل لى ابتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إ

 ،  الداخلية والخارجية على الستتتتتتتتتتتواءوالتعليمات واللوائ

من الوقت والمال وييل  ضتتتتتتتمان االستتتتتتتتفادة القصتتتتتتتوى 

وتزويتتتد معتتتالي رئيس  ،)الكفتتتاءة والفتتتاعليتتتة واالقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد(

التتتتديوان بتتتتتالمعلومتتتتات والبيتتتتتانتتتتات عمتتتتتا يجري على أرض 

لتغتتتتتتتايتتتتتتتات أحتكتتتتتتتام الترقتتتتتتتابتتتتتتتة والتتتقتويتم والتقييم  ،التواقتع

 والمساءلة.

عمال وانجازات الوحدة باعتبارها إحدى وتكمن أهمية أ

، في الديوان تصتتتتتتتتويب لإلدارة العلياأدوات المستتتتتتتتاءلة وال

ل من خال ،عبر المستتتتاهمة في تحستتتتين ورفع يفاية األداء

لتوريات التي تورلت إليها الوحدة، باإلضافة النتائج وا

ر قصتتتتتتتتو ى مستتتتتتتاعدة اإلدارة العليا في تحستتتتتتتين جوانب الإل

، حيث تصتتتتتتتتتتتتدر الوحدة في ومعالج ها بالوقت المناستتتتتتتتتتتتب

 بتطبيق أ ،نهتايتة كتل عتام تقريرهتا الستتتتتتتتتتتتتتنوي 
ً
م كاحالتزاما

( 12)( من قرار مجلس الوزراء رقم 1 12المتتتتتتتادة رقم )

بشتتتتتتتتتأن نظام التدقيق المالي الداخلي والتي  م0211عام ل

بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار  ،تنص" يلتزم متتتتدير دائرة التتتتتدقيق التتتتداخلي

تقرير ستتتتتتتتتنوي حول نشتتتتتتتتتاطات الدائرة يرفع للوزير وُيزِود 

الوحدة بنستتتتتتتتتخة من ، على أن يشتتتتتتتتتمل التقرير ما يأعي: أ. 

رنتتتة مع الخطتتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتة. ب. إنجتتتاز  مقتتتا نستتتتتتتتتتتتتتبتتتة متتتا تم

عن كتتل عمليتتة تتتدقيق تم تنفيتتتيهتتا. ج.  تنفيتتيي ملخص

. د .االمشتتتتتتترية التي تم تحديده مواطن الضتتتتتتعفتحليل 

إجراءات تصتتتتتتتتتتتتتتوي يتتتة  اتختتتاذأيتتتة مالحظتتتات مهمتتتة لم يتم 

فتيتهتتتتتتتا، بتمتتتتتتتا فتي ذلتتتتتتت  التمتالحظتتتتتتتات التي وردت في تقتتتتتتتارير 

التقرير على " حيتتتتث يعتمتتتتد هتتتتيا .الستتتتتتتتتتتتتتنوات الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتة

متتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتتنبطتتتتتة من التقتتتتتارير التي البيتتتتتانتتتتتات والمعلو 

، وقتتتتتتد تم م0202عتتتتتدت من قبتتتتتتل الوحتتتتتدة خالل عتتتتتتام أ

  الفضلى.تبويسها وتحليلها وفق الممارسات 

البيتتتتتانتتتتتات والمعلومتتتتتات الواردة في التقرير الستتتتتتتتتتتتتتنوي إن 

التورتتتتتتتتتتتتتتتل إليهتتتا من واقع أعمتتتال يتم  الختتتا  بتتتالوحتتتدة،

العتتتتامتتتتة الرقتتتتابيتتتتة والوحتتتتدات  اتالفحص الرقتتتتاكي لإلدار 

  ،للرقابةالمستتتتتتتتتتتاندة 
ً
ايير لمع وتم إبداء الرأي الم ي وفقا

 للو 
ً
 ائ التتتتتتتدقيق التتتتتتداخلي المتعتتتتتتارف عليهتتتتتتا واستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتادا

ر مع األختتي بعين االعتبتتا، والقوانين والتعليمتتات النتتافتتية

اإلدارات التتتتعتتتتتتتامتتتتتتتة ردود  التتتتمتتتتالحتتتتظتتتتتتتات التتتتمتتتتتتتتترتتتتتبتتتتتتتة عتتتتلتتتتى

 األعوام التقارير الصتتتتتتتادرة فيعلى  والوحدات المستتتتتتتاندة

 السابقة.

وحتتتتتتتدة كتتتتتتتافتتتتتتتة المالحظتتتتتتتات يتنتتتتتتاول التقرير الستتتتتتتتتتتتتتنوي لل

واستتتتتتتتتتتتتتتخال   ،انداريتتة والرقتتابيتتة عن التتديو المتتاليتتة واإل 

رتتدارها لإلدارة العليا لمستتاعدتها النتائج والتورتتيات وإ

ثل األم االستتتخدامفي اتخاذ القرارات الستتليمة، وضتتمان 

ن ستتتتتتتتتتتتتتير ألداء وضتتتتتتتتتتتتتتمان حستتتتتتتتتتتتتتللموارد المتتاحة وتطوير ا

 على الديوان بكافة العمل، بما ينعكس إ
ً
 ات .مكونيجابا

( تقارير 8بدنجاز ) العام المنصتتتتتتتتتتتتترمقامت الوحدة خالل 

 من ،على مستتتتتتتتتتوى اإلدارات العامة الرقابية والمستتتتتتتتتاندة

جرائيتتتتتتتة متتتتتتدى التزامهتتتتتتا بخططهتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتة واإل حيتتتتتتث 

 و 15نجاز )إالموضوعة، و 
ً
 فنيا

ً
 إ( تقريرا

ً
 على مستوى  داريا
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لى إبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة  ،امتتة والوحتدات المستتتتتتتتتتتتتتانتتدةاإلدارات العت

 11انجتتتتتاز )
ً
 ختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ً
ذات طتتتتتابع استتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري ، ( تقريرا

 فيبداء الراي والمشتتتتتتتتتتتتتورة لرئاستتتتتتتتتتتتتة الديوان إو  ،وتطويري 

 12يثر من )أ
ً
 متنوعا

ً
ارات العامة ما بين اإلد، ( موضتتتتتتتوعا

يما قامت الوحدة بالمشتتتتتتتتتتارية في  ،الرقابية والمستتتتتتتتتتاندة

كافة اللجان ستتتتتتتتواء المشتتتتتتتتكلة على المستتتتتتتتتتويين الداخلي 

، يتتوان والتتتتتتتتتتدقتتيتتق التتمتتتتتزامتتن ألعتتمتتتتتتتالتتتهتتتتتتتاوالتتختتتتتتتاراتتي لتتلتتتتتتتد

ومراجعة القرارات اإلدارية، ويشتتتتتتتتتتوف الدوام الشتتتتتتتتتتتهرية 

 ،والتتدقيق الستتتتتتتتتتتتتتابق لكتافتة المطتالبات المالية واإلدارية

حقيق وقدرتها على تللتأيد من فعالية أنظم ها وعملياتها 

 للقوانين واألستتتتتتتتتتس واألنظمة 
ً
أهدافها الموضتتتتتتتتتتوعة طبقا

والستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات وااللتتزامتتتتتتتات القتتتتتتتانونيتتتتتتتة، واإلجتراءات 

تتتتافتتتتتة الورش والتتتتتدورات إبتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة  لى مشتتتتتتتتتتتتتتتتتاري هتتتتتا في كت

راء جإتعلقتتتة  هتتتا، يمتتتا قتتتامتتتت بتتتالعمتتتل على التتتتدري يتتتة الم

بنتتاء لوحتتدات الرقتتابتتة التتداخليتتة على مستتتتتتتتتتتتتتتوى الجهتتتات 

 . اندتها وتأهيلها وضمان فعالي هاعة لمسالخاض

متتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة الرقتتتابتتتة الوقتتتائيتتتة من خالل قتتتامتتتت الوحتتتدة بم

 الوقوع فيلى تجنتتب إدت أرتتتتتتتتتتتتتتدارهتتا لتورتتتتتتتتتتتتتتيتتات ونتتتائج إ

داء تطوير األ وستتتتتتتتتتتاعدت في ل، العديد من مشتتتتتتتتتتتاكل العم

حيتتث ريزت وحتتدة الرقتتابتتة التتداخليتتة  ،خر و بتتأبشتتتتتتتتتتتتتتكتتل 

زيتتتتتاراتهتتتتتا الميتتتتتدانيتتتتتة خالل العتتتتتام المنصتتتتتتتتتتتتتترم ومن خالل 

 ،وعتعتتتتتتتامتلتهتتتتتتتا متع التمتوظتفين على تحستتتتتتتتتتتتتتين بيئتتتتتتتة العمتتتتتتتل

والقضتتتتتتتتتتتتتتاء على ظتتاهرة الرقتتابتتة الشتتتتتتتتتتتتتترطيتتة وذلتت  بتعزيز 

لهتتتتتا قبتتتتتل عمالتي تهتتتتتدف إلى تمفهوم الرقتتتتابتتتتتة التطويريتتتتتة 

  .وتنفيي تورياتها

يمتا عملتت الوحتدة على ضتتتتتتتتتتتتتتمتان الحتد من ظتاهرة تكرار 

رية والدو مرة تمستتتتتتتتتوذل  بالمتابعة ال ،األخطاء اإلجرائية

 جراءاتإتورتتتتتتتتياتها والتأيد من ستتتتتتتتالمة و تتتتتتتتحة  لتنفيي

 العمل. 
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وحدة الت طيط والتطوير وتنمية 

 القدرات
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 وحدة الت طيط والتطوير وتنمية القدرات

تقرير ختتتا  بتتتالمهمتتتات والتتتدورات التتتتدري يتتتة واللقتتتاءات 

العلميتتة في ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة خالل العتتام 

 ، وفق اهعي: م0202

 تصني  المهمات )حس  النوع(

تم تكليف عتتدد من موظفي التتتديوان بمهمتتتات عمتتتل كتتتان 

محلي يمتتتا هو مبين في الجتتتدول  (02)ختتتاراي،  (11)منهتتتا 

 التالي مع التصنيف الخا   ها: 

 % املجموع Online محلي  ارجي النشاط

دورة 

 تدريبية
1 8 6 15 34% 

ورشة 

 عمل
- 3 8 11 25% 

 %5 0 0 - - مؤتمر

 %18 8 6 - 2 اجتماع

و أندوة 

جلسة 

 حوارية

- - 7 7 16% 

مويم 

 الح 
1 - - 1 2% 

 %122 44 29 11 1 املجموع

 والريم البياني يو    لك:

 
 

 

 

 

 

 توزيع األنشطة حس  الجهات

 أما في توزيع تل  األنشطة حسب تصنيف الجهات: 

 العدد تصني  الجهات

 1 المساعد االمني –وزارة الدا لية 

المعهد الفلسطيني للمالية العامة 

 والضرائ 
6 

 1 هيمة مااةحة الفساد

 1 معهد ماس

 0 أمان

 1 األوقال/ مويم الح وزارة 

 1 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

إقليمية وأجهزة نظيرة  02 منظمات دولية و

IDI 0 

 9 المشروع السويدي

 

 المشاركين في األنشطة التدريبية عدد

ةيما يلي توزيع المشددددددددداركين في الدورات والمهمات التي 

 :م0202تلقاها موظفو الديوان   ل العام 

 املجموع أنثى  كر التصني 

 01 12 11 محلي

 1 2 1  ارجي

Online 71 31 112 

 138 11 73 املجموع

 والريم البياني يو    لك:

 
 

 

 

 

1
2

1

8

3

6

8

2

6
7

يةدورة تدريب ورشة عمل مؤتمر اجتماع ندوة او 

جلسة 

حوارية

مويم الح 

تصني  املهام

محلي ارجي Onlineمحلي 

14
4

75

10
0

35

محلي Online ارجي

عدد املشاركين في االنشطة التدريبية

أنثى كر
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اإلدارة العامة للشؤون القانونية 

  ومتابعة شااو  الجمهور 
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 اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شااو  

 الجمهور 

ععتبر اإلدارة العتتتتامتتتتتة للشتتتتتتتتتتتتتتؤون القتتتتتانونيتتتتة إدارة عتتتتامتتتتتة 

 لتتتتتطتتتتتبتتتتتيتتتتتعتتتتتتتة أعتتتتتمتتتتتتتالتتتتتهتتتتتتتا 
ً
رقتتتتتتتابتتتتتيتتتتتتتة متتتتتن نتتتتتوع ختتتتتتتا  نتتتتتظتتتتترا

واختصاراتها باالستناد إلى قانون ديوان الرقابة المالية 

م، إضتتتتتتتتتتتافة إلى ما يناط 0221( لستتتتتتتتتتنة 11واإلدارية رقم )

  ها من مهام باالستناد إلى هيكلية الديوان. 

مة للشتتتؤون القانونية ويغيرها من اإلدارات فاإلدارة العا

العامة الرقابية، تقوم بالعمل الرقاكي من خالل دوائرها 

من خالل الشتتتتكاوى المقدمة من المواطنين حول ستتتتوء 

اإلدارة في الجهتاز الحكومي والجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتتعتة األخرى 

( من قتتتتتتانون التتتتتتديوان، 11لرقتتتتتتابتتتتتتة التتتتتتديوان في المتتتتتتادة )

 لفات الجوهرية للنيابة العامة فيوالتورتتتية بدحالة املخا

هيئتتتتة مكتتتتافحتتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتتاد، والتي بتتتتدورهتتتتا التكميلي تقوم 

بدجراء التحقيقات الالزمة، أو من خالل دائرة المراجعة 

التقتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة والتتتي تتتعلق بمراجعتتتتتتتة التقتتتتتتتارير الرقتتتتتتتابيتتتتتتتة 

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتن التتتتتتتدوائر األخرى، بحيتتتتتتتث يتم مراجعتتتتتتتة 

الل دائتترة التتتتتقتتريتتر وتتتكتتيتتيتتفتتتتتتت  قتتتتتتتانتتونتتتتتتتا، وأيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتن ختت

الدراستتتتتتتتات واالستتتتتتتتتشتتتتتتتتارات القانونية والتي ععطي العمل 

 
ً
وقوة، بحيتتتتتتتث يكون المنتج الرقتتتتتتتاكي ذو  الرقتتتتتتتاكي زخمتتتتتتتا

 
ً
  جودة عالية ويحدث فرقا

ً
 في حياة المواطنين انستتتتتتتتتتتتتجاما

 مع المعايير الدولية.

وتقوم اإلدارة العتتتتامتتتتة للشتتتتتتتتتتتتتتؤون القتتتتانونيتتتتة في مراجعتتتتة 

ل مشتتتتتتتتتتتتتتارية اإلدارة في وتتدقيق التقتارير الرقتابية من خال

أعمتتتتتال لجنتتتتتة مراجعتتتتتة التقتتتتتارير الرقتتتتتابيتتتتتة المنجزة من 

اإلدارات األخرى، للتحقق من أن منتج العمتتتتتل الرقتتتتتتاكي 

 
ً
من حيتث التكييف القتتانوني  جتاء يتقرير متوافق قتتانونتا

للمخالفة وإستتتتتتتنادها بمواد القانون وتورتتتتتتتيات تنستتتتتتتجم 

 مع القانون التخاذ المقت ا  القانوني الالزم.

نلخص ةيمدددددا يلي أعمدددددال اإلدارة العدددددامدددددة للشدددددددددددؤون و 

 القانونية:

شتتتتتتتتتتتتتتاريتتت اإلدارة العتتامتتة للشتتتتتتتتتتتتتتؤون القتتانونيتتة في أعمتتال 

( 1لجنتتة مراجعتتة التقتتارير الرقتتابيتتة، وتم مراجعتتة عتتدد )

( من المؤتمرات 10تقتتتارير رقتتتابيتتتة، وتم المشتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة في )

واللقتتتتتتاءات وورشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات العمتتتتتتل التتتتتتداخليتتتتتتة والختتتتتتارجيتتتتتتة، 

 ( لجان داخلية وخارجية.8والمشارية في )

ي التدددقيق وإعددداد المشددددددددددداركددة مع اإلدارات الرقددابيددة ف

 قابيةتقارير ر 

 وى عتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتاء رقتتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتت

مال الحفريات إلنشتتتتتتتتتتتاء أع 0211 11 1 101 121

محطتة تنقيتة معتالجتة الميتا  العتادمة الشتتتتتتتتتتتتتترقية في 

 محافظة نابلس.

  .تقرير الطوارئ خالل جائحة كورونا 

  تقرير نتتتتائج متتتتابعتتتة بالي بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن مختتتالفتتتات إداريتتتة

 وفنية وقانونية في هيئة عسوية األراضاي والميا . 

   الشااو 

بلم عدد الشكاوى الواردة لإلدارة العامة للشؤون 

( شكوى، تم 111م عدد )0202القانونية خالل العام 

( شكوى من قبل الشؤون القانونية، 124متابعة عدد )

شكوى لإلدارات الرقابية املختصة  (12وتم تحويل عدد )

اني والرسم البي بعد إبداء اإلفادة القانونية بالخصو ،

 : يو ف ذل 

 

 الشااو  المنتهية:  -أ

( 125ن عدد )ألنا من خالل الشتتتتتتتتتتتتتتكاوى المقدمة، ب تبين

( شتتتتتتتتتتتتكاوى 11وعدد )شتتتتتتتتتتتتكوى قدمت من جهات معروفة 

و من جهتتتتتتتة غير معروفتتتتتتتة. ومن خالل أعبتتتتتتتارة عن إبالي 

8 1

32

5 4

الشااو  املحولة لإلدارات الرقابية بعد اإلةادة 

القانونية 

يةاالدارة العامة للرقابة على الخدمات االجتماعية والثقاة

االدارة العامة للرقابة على االقتصاد 

االدارة اع مة للرقابة على الحكم املحلي 

االدارة العامة للرقابة على البنية التحتية

االدارة العامة للرقابة على املنظمات غير الحكومية 
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المتتابعتة واإلفتادة القتتانونيتة للشتتتتتتتتتتتتتتكتتاوى التي تم متتابع هتتا 

 منها:  واالن هاء

الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتاوى التتتتتي تتتم حتتفتتظتتهتتتتتتتا بتتنتتتتتتتتتتائتتج التتمتتتتتتتتتتابتتعتتتتتتتة  .1

 شكوى(.48)

 شكوى(. 1الشكاوى التي حفظت التوج  للقضاء )  .0

 17الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتاوى التي حفظتتتتت لعتتتتدم االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ) .1

 شكوى(.

 شكوى(. 0الشكاوى التي حفظت كونها مسهمة ) .1

 
 

الجهددددات المشدددددددددددتال عل هدددددا حسددددددددددددددد  القطددددداعدددددات  -ب

 الرقابية في الديوان: 

وفيمتا يتعلق بعتدد الشتتتتتتتتتتتتتتكتاوى المقتدمتة ضتتتتتتتتتتتتتتد كل جهة، 

تبين لنا أن أعلى نستتبة من الشتتتكاوى الواردة لإلدارة عام 

 م هي ضد: 0202

قطتاع الرقتابتتة على هيئتتات الحكم املحلي حيتتث  .1

 شكوى.  86بلغت 

ة قطتتتتتتاع الرقتتتتتتابتتتتتتة على الختتتتتتدمتتتتتتات االجتمتتتتتتاعيتتتتتت .0

 شكوى. 11والثقافية حيث بلغت 

قطتاع الرقتابتة على البنيتة التحتيتة حيتث بلغتتت  .1

 شكوى. 02

 لمنظمتتات غير الحكوميتتتةقطتتاع الرقتتابتتة على ا .1

 شكاوى. 1حيث بلغت 

حيتتث "متتدني وأمن" قطتتاع الرقتتابتتة على الحكم  .1

 شكوى. 11بلغت 

 1قطتتاع الرقتتتابتتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد حيتتتث بلغتتتت  .1

 شكاوى.
 

 
 

 االيتشارات الواردة لإلدارة العامة للشؤون القانونية 

م عدد 0202عام م عدد االستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتارات الواردة خالل بل

 توزعت كالتالي:( استشارة قانونية، 11)

ة العتتتتتامتتتتتة متتتتتانتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع قوانين( واردة من األ  11)  .1

ظتتتتات قتتتتانونيتتتتة داء مالحإبتتتتملجلس الوزراء من أجتتتتل 

 .حول مشاريع القوانين

داخلية )اإلدارات  ( استتتتتتتشتتتتتتارة02) :( استتتتتتتشتتتتتتارة11) .0

خارجية )من ( استتتشتتارة 11) و ،الرقابة في الديوان(

  .خارج الديوان(

49

11

3 2

17

2

حف  الشااو  

16
39

6
86

20

7

الشااو  الواردة حس  القطاعات 

قطاع الرقابة على الحكم واالمن

قطاع الرقابة على الخدمات االجتماعية والثقاةية

قطاع الرقابة على االقتصاد 

قطاع الرقابة  على الحكم املحلي 

قطاع الرقابة على البنية التحتية

قطاع الرقابة على املنظمات غير الحكومية 
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 مقدمة

عستتتتتتتتتتتتتتعى اإلدارة العتتتامتتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتتات والتتتدعم 

يا البنية التحتية لتكنولوجتطوير ل مستمر بشتكل الف ي

 األجهزةمن خالل توفير أحتتتتتتدث األدوات و  ،المعلومتتتتتتات

 لتعزيز حوسبة العمل ،بتكنولوجيا المعلوماتالخارة 

وذلتتتتتت  من خالل  وععزيز أمن المعلومتتتتتتات في التتتتتتتديوان،

ستتتعى . يما وعاإللكترونية في العمل ةنظمأحدث األ توفير 

يتتتة ى توفير البناإلدارة العتتتامتتتة لتكنولوجيتتتا المعلومتتتات إل

  ،التحتية المالئمة
ً
ا مع المستتتجدات التي فرضتت ه تماشتتيا

 ستتتواء عستتتهيل عمل الموظفينمن خالل  ،جائحة كورونا

بتتالعمتتل داختتل التتديوان أو من خالل الورتتتتتتتتتتتتتتول عن بعتتد 

ويتتتتيلتتتت  إطالق ختتتتدمتتتتات إلكترونيتتتتة  ،وفق تقنيتتتتات آمنتتتتة

مع املحافظة على  جتديتدة لموارتتتتتتتتتتتتتتلتة األعمتال الرقتابيتة،

البنية التحتية المناسبة للعمل وفق المستجدات توفير 

 التي فرض ها الجائحة.

الورتتتتتتتتتتتتتتول غير   هتتتتتا منياولضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان أمن البيتتتتتانتتتتات وحمتتتتت

 تقوم ،واستتتتتتتتتعادتها في حال حدوث أي خلل المصتتتتتتتتر  ب 

بتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام  ،اإلدارة العتتتتتامتتتتتة لتكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات

يتوفير أجهزة وأنظمة ، أفضتتتتتتتتتتتل التقنيات في هيا املجال

 ةخارتتتت(UPS) وتوفير أجهزة ،للنستتتتي االحتياطيمتطورة 

عمل  ةوذل  لضتتتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتتتمراري ،"الستتتتتتتتتتتيرفرات" ةبغرف

 األجهزة والشبكة بكفاءة عالية. 

اقم الرقابية  الدعم الفني للطو

يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل التتتتتدعم الف ي للطواقم الرقتتتتتابيتتتتتة أحتتتتتد المهتتتتتام 

 معلومتتتتات،الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة في اإلدارة العتتتتامتتتتة لتكنولوجيتتتتا ال

 ،دة المتتدققين في الميتتداننتتلمستتتتتتتتتتتتتتاو هتتدف التتدعم الف ي 

 الحتيتتتتاجهم لخبراء في مجتتتتال األنظمتتتتة املحوستتتتتتتتتتتتتتبتتتتة 
ً
نظرا

 وتحليل البيانات وقواعد البيانات.

 :على النحو التالي ،عم الف يوفيما يلي أهم نتائج الد

  مهمتتتة التحويالت الطبيتتتتة في اإلدارة العتتتامتتتة للرقتتتابتتتتة

 على الخدمات.

 اإلدارة  مهمتتتتتتة الرقتتتتتتابتتتتتتة على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتتتامي في

 العامة للرقابة على االقتصاد.

  إعتتتتتتداد تقتتتتتتارير حول الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتاوى المرتبطتتتتتتة بنظتتتتتتتام

 مستكشف فلسطين.

  مهمتتتة الرقتتتابتتتة على مجلس الختتتدمتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتترز في

 جنين لإلدارة العامة للرقابة على الحكم واملحلي.

 للشتتتكوى الخارتتتتة بوزارة االتصتتتتاالت في  الدعم الف ي

 بنية التحتية.اإلدارة العامة للرقابة على ال

 حويبةال

 نظددام  –نظددام قدداعدددة بيددانددات الجهددات الخدداضدددددددددددعددة

نظام متكامل إلدارة عمليات ديوان  إدارة العمليات:

 الرقابة المالية واإلدارية، بشقيها الرقاكي واإلداري.

  قواعد دارة إمراجعة رتتتتتتتتتتتتتالحيات مستتتتتتتتتتتتتتخدمي نظام

 البيانات وإدارة طلبات الصالحيات

  دارة إنظتتتتتتام تقتتتتتتديم التتتتتتدعم الف ي المتوارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل على

 .البياناتقواعد 

 تمثتتل البوابتتتة الختتتارجيتتتة : الموقع الخددارجي للددديوان

واجهتتتة التتتتديوان والتي يتم من خاللهتتتا عرض أحتتتتدث 

باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة لألخبار  ،التقارير الصتتتتتتتتتتتتتتادرة عن الديوان

م ، حيث توالنشتاطات واستتقبال شكاوى المواطنين

 ،ديتتدةجتتال تتت لكتروني الختاراي بحلتطوير الموقع اإل

وذلتتتتتتت  متن ختالل استتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام بترمتجيتتتتتتتات جتتتتتتتديتتتتتتتدة 

 ولتقديم الديوان بصورة جيدة للجمهور.

 :نتتظتتتتتتتام إلدارة متتوجتتودات  نددظددددددام الددلددوازم والددعددهدددددددة

الديوان الثابتة والمستتت هلكة، ويمثل حوستتتبة شتتتاملة 

 لعمليات دائرة اللوازم.

  التحتديتث على نظتام اللوازم من خالل التحستتتتتتتتتتتتتتينتتات

 واالقتراحات الواردة من دائرة اللوازم.

 هو  لكترونيدددددة:البوابدددددة الددددددا ليدددددة والخددددددمدددددات اإل

نظتتتتتتام إلدارة املحتوى حيتتتتتتث يشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل العتتتتتتديتتتتتتتد من 

الختتتتدمتتتتات: التتتتدوام اليومي، المغتتتتادرات الرستتتتتتتتتتتتتتميتتتتة، 

التأخير الصتتتتتتتتتتباحي والخروج المبكر، إدارة اإلعالنات 

رة إداو والتعميم، نشتتتتتر التعاميم والقرارات اإلدارية، 

 قسائم الرواتب.

 من خالل  ،إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة جزئيتتة للمهتتام الرقتتابيتتة المميزة

 .نشر كافة وثائقها

  متابعة رتتتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتتتخدمين والقيام بالنشتتتتتتتتتتتتر

 .واالعتماد في حال غياب الموظفين
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 تروني البريد اإللك متابعة لكتروني الجديد:البريد اإل

ا البريتتتتتد حيتتتتتث يوفر هتتتتتي ،الختتتتتا  بتتتتتديوان الرقتتتتتابتتتتتة

ستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتد والتي عمكتتتتانيتتتتات من الخيتتتتارات واإل  العتتتتديتتتتد

الموظفين في التوارل من خالل البريد بشكل أسهل 

 وضمن خيارات جديدة.

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني

عستتتتتتتتتتتتتتعى اإلدارة العتتتامتتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتتات والتتتدعم 

مستتتتتتتتتتتتتتتمرة على تطوير البنيتتتتتتة التحتيتتتتتتة ة بصتتتتتتتتتتتتتتور  ،الف ي

وذلتتت  من خالل توفير أحتتتدث  ،المعلومتتتاتلتكنولوجيتتتا 

 ،األدوات والمعتتتدات الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتطوير عمتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتبكتتتة

 ةوذلتتتت  من خالل توفير أنظمتتتت ،وبتتتتالتتتتتالي زيتتتتادة يفتتتتاءتهتتتتا

عشتتتتتتغيل حديثة وبرامج مرخصتتتتتتة لمكافحة الفيروستتتتتتات. 

يمتتا وعستتتتتتتتتتتتتتعى اإلدارة العتتامتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتات إلى 

يتتتتتتتل عتتمتتتتتتتل لتتتستتتتتتتتتتتتتتهتت ،تتتوفتتيتتر التتبتتنتتيتتتتتتتة التتتتتحتتتتتيتتتتتتتة التتمتتالئتتمتتتتتتتة

يتوفير أجهز  حتتاستتتتتتتتتتتتتتوب حتتديثتتة ومتتايينتتات  ،الموظفين

 تصوير وطابعات موزعة على كافة اإلدارات.

 ها من الضتياع واستعادتها ياولضتمان أمن البيانات وحم

تقوم اإلدارة العامة لتكنولوجيا  ،في حال حدوث أي خلل

 ،باستخدام أفضل التقنيات في هيا املجال ،المعلومات

 ،ظتمتتتتتتتة متتتطتورة للنستتتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتتاطييتتتوفتيتر أجتهتزة وأنت

وذل   ،"الستتتتيرفرات" ةبغرف ةخارتتتت(UPS) وتوفير أجهزة

 عمل األجهزة والشبكة بكفاءة عالية.  ةلضمان استمراري

 نية التحتية الخاصة بقسم الشبااتتطوير الب

  شتتتتتتتتتتتتراءمن خالل زيادة المستتتتتتتتتتتتاحة التخزينية (SAN 

STORAGEذو يفتتتاءة عتتتاليتتتة ودمجهتتتا مع  ( وستتتتتتتتتتتتتتيرفر

ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان تخزين البيتتتتانتتتتات   هتتتتدف ،(VMware)بيئتتتة 

 بشكل أفضل وتوفير آلية لحفظ البيانات.

  من ستتتترعة باالنتقالزيادة ستتتترعة الشتتتتبكة الداخلية 

1GB  10إلى سترعة GB  األمر اليي ستيزيد من سرعة

 األنظمة ويزيد من يفاءة النسي االحتياطي.

  يق عن طر  حتيتتتاطياال إعتتتداد خطتتتة جتتتديتتتدة للنستتتتتتتتتتتتتتي

 همي ها وإعطاءحستتتب حستتتاستتتيها وأتقستتتيم البيانات 

الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتة في عمليتتتتتة النستتتتتتتتتتتتتتي  أولويتتتتتة للبيتتتتتانتتتتتات

نستتتي في ثالثة أماين  (1)بحيث يتم أخي  ،االحتياطي

ومكتبتة األشتتتتتتتتتتتتتترطتة والخزنتة في  "الستتتتتتتتتتتتتتيرفر"عشتتتتتتتتتتتتتتمتل: 

 البن .

 دراستتتتتتتتتتتتتتتتات في مجتتتال تكنولوجيتتتا المعلومتتتات إعتتتداد، 

 ل.على مراح تطبيقهاسيتم  والتي ،لتطوير العمل

  على كتتافتتة أنظمتتة وأجهزة التتديوان وإجراء  شتتتتتتتتتتتتتترافاإل

وت زيتتتل التحتتتديثتتتات الالزمتتتة  ،الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة التتتدوريتتتة لهتتتا

 .ألنظمة التشغيل

 .متابعة التراخيص الخارة بأجهزة وبرامج الديوان 

 لشبكةا بأجهزة تفعيل السياسة األمنية الخارة.  

  تفعيل خارتي  اتصتال الموظفين بالشتبكة الخارتتة

ملفاتهم الخارتتتتتتتة عبر تقنية لى رتتتتتتتول إبالديوان والو 

(SSL VPN.)  

 )تنصيب برامج الحماية )مضاد الفيروسات. 

 من خالل ترييب ،ترونيتةلكتحستتتتتتتتتتتتتتين بيئتة العمتل اإل 

لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان  ذات عالقتتتتتة بتتتتتيلتتتتت  "فراتستتتتتتتتتتتتتتير "أجهزة و

 .استمرارية العمل

  ععزيز أمن المعلومات في الديوان باستتتتتتخدام أدوات

 وبرمجيات ذات عالقة.

 محمول على المفتشين. توزيع أجهزة حاسب 

  إعتتتادة تنظيم العمتتتل داختتتل اإلدارة وفق مصتتتتتتتتتتتتتتفوفتتتة

 رالحيات وا حة.

 األنتظتتمتتتتتتتة عتتتتتتتداد يشتتتتتتتتتتتتتتف بتكتلتمتتتتتتتات التمترور لتجتمتيتع إ

 والسيرفرات.

  تقتتتتديم التتتتدعم الف ي للموظفين من خالل رتتتتتتتتتتتتتتيتتتتانتتتتة

 األجهزة والسيرفرات.

  التتتتمتتتتوظتتتتفتتتتيتتتتن عتتتتلتتتتى استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام األنتتتتظتتتتمتتتتتتتة تتتتتتتتدريتتتتتتتب

 .ة بعمل الديوانلكترونية املختلفة وذات العالقاإل

 اللجان الدا لية

 رير الستتتتتتتتتتتتتنوي المشتتتتتتتتتتتتتارية في أعمال لجنة إعداد التق

 .والعمل على تجميع التقارير والشكاوى  م0211عام ل

 الشتتتتتتتتتتتتتتراء العام في ديوان الرقابة  المشتتتتتتتتتتتتتتارية في لجنة

لجنتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتالم، لجنتتتتة الجرد، ، المتتتتاليتتتتة واإلداريتتتتة

 اللوازم.لجنة اإلتالف، والمشارية في لجن  حصر 

  م.0202لجنة إعداد التقرير السنوي المشارية في 

 انتهى،،،


