








  المالية النتائج محصلة هو سنوي الربع التقرير
 )أشهر ثالثة ( محددة زمنية فترة خالل الجهة لنشاط
فقدالمنطلقهذاومن،المعتمدةالميزانيةخطةضمن  فقدالمنطلقهذاومن،المعتمدة الميزانيةخطةضمن
 تطبيقها يراعى وتعليمات قواعد الوزارة وضعت

ةأ ةق .والمتابعةالرقابةأهداف ليحققالتقريرعدادإل



 ومذآرة واإليضاحية الرئيسية الجداول متضمنًا سنوي الربع التقرير يقدم♦
 خارجةوحسابات ومصروفاتإيراداتمنالجداول بهذهوردلماتفصيليةإيضاحية

 الميزانية تنفيذ بقواعد مواد من ورد ما االعتبار في األخذ مع ، الميزانية أبواب عن
.المالية وزارة عن الصادرة
افقاالتق ال انأ ةأن زان ةال ت ال .المعتمدةالميزانيةوأنواعوبنود أبوابلمسمياتوفقاالتقريريعد♦

 المؤسسات ميزانيات إدارة -  العامة الميزانية شئون - المالية وزارة موافاة♦
أقصاهموعدفيوذلكسنويالربعالمتابعةتقريرمننسخبأربعة-المستقلة  أقصاهموعد في وذلكسنويالربعالمتابعةتقريرمننسخبأربعة-المستقلة

 بالنسبة أما ، التقرير عنها المقدم للفترة التالي الشهر من عشر الخامس اليوم
يميميع التالـيالشهر من العشريناليومأقصاهموعدفي فيقدماألخيرسنويالربعللتقرير
.المالية السنة النتهاء



-:يلـي ما سنوية الربع بالفترات يقصد♦

30/6 حتى   1/4 من شهور 3   : األولـــى-
ة 30/9حت1/4منشهور6:الثاني 30/9 حتى  1/4منشهور6  : الثانيـــة-

31/12 حتى   1/4 من شهور 9   : الثالثـــة-
ة 31/3حت1/4منشهر12:الرابع 31/3 حتى  1/4منشهر12  : الرابعــة-

بالتعميمالمرفقةوالنماذجللجداولوفقاالتقريربإعدادااللتزام♦ .بالتعميم المرفقةوالنماذجللجداول وفقاالتقريربإعدادااللتزام♦



 النقاط تتضمن إيضاحية مذآرة سنوي الربع المتابعة بتقرير يرفق
:التالية

 المالية السنة خالل تنفيذها المخطط ألهدافها الجهة تحقيق مدى عن مقدمة (1)
قهتلا ق ةخاللت االفت شاآلأاثذلكأ ضالتال ت ت  تعترضالتي المشاآلأهمبيانثمذلكوأسباب الفترةخاللتحقيقهيتملموما
 إيضاحية آشوف استخدام مع المستقبل في عالجها ومقترحات الميزانية تنفيذ
لطبيعـةوفقاجهةآلبمعرفةوتعدذلكأمكنإناألهدافتحقيقمدىلبيان  لطبيعـةوفقا جهةآلبمعرفةوتعدذلكأمكن إناألهدافتحقيقمدىلبيان
.عملها

 الفعلية المصروفات وآذلك بالميزانية بالمقدرة المحصلة اإليرادات مقارنة )(2
  إن المعتادة النسب عن االنحراف أسباب وبيان بند آل مستوى على باالعتمادات

.وجدتت



.المختصة السلطات من الميزانية على تحفظات أو توصيات من إنجازه تم ما )(3

ةأق .)مراسالت منصورة(الميزانيةبنودعلى أجريتالتيالمناقالتتوضيح)(4

غيرآويت(حسبوتوزيعهاوالشاغرةالمشغولةللدرجاتتفصيلبيان)(5  غير-آويتي ( حسبوتوزيعهاوالشاغرةالمشغولةللدرجاتتفصيليبيان)(5
.شغلها عدم وأسباب ) آويتي

 األرصدة خاصة وبصفة منها تصفيته تم وما التسوية حسابات ألرصدة تحليل )(6
 التي واإلجراءات تصفيتها دون حالت التي واألسباب سابقة سنوات من المدورة
ةةذ ذةق  الحسابات وآذلك للتسويةالمتوقعةوالمواعيد المناسبةوالحلولتجاههااتخذت

.النظامية



 استحقاقها مواعيد عن المستحقة االيرادات تحصيل دون حالت التي األسباب )(7
.ذلك سبيلفيإجراءاتمنالجهةاتخذتهومامستحقهمصاريفدفعأو

فقأنيجب)(8 يي دحضبالتق خالصندوقج اباتآشوفعنون ح  حسابات آشوف عنونسخ،الصندوقجردمحضربالتقريريرفقأنيجب)(8
 بيانات وأي الدفترية األرصدة مع للمطابقة عليها أجريت التي والتسويات البنوك
.التقريرفيالواردةلألرقاممفسرةأومكملةتكونأخرى مروونرى رر .ريريو

 هذه مع حسابات لها والتي المالية وزارة من تمول التي الجهات على يجب )(9
فةةألةة   وإرفاق ، الماليةبوزارةالمعنيةاألقـساممع دوريةمطابقةإجراءالوزارة

.المطابقة من صورة



  الماليـة السنــة من واألخيـر الرابع للربع التقريـر إعـداد يجب
 الوزارة لهذه وتقديمه ) 31/3 في المنتهية المالية الفترة عن أي (
 سترد حيث المالية أو الجردية التسويات وقبل 20/4 أقصاه موعد في
.آكل المالية السنة عن الختامي الحساب مع






