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 عدد اإلستمارات على مستوى الموظفاجمالى  -كويت 
 امجاىل عدد اإلستمارات على مستوى املوظف -كويت  اسم التقرير

  اىل تاريخ االنشاء-اءمن تاريخ االنش-اىل تاريخ االستاذ العام-من تاريخ االستاذ العام-اجلهة المعامالت

 باجلهة امجاىل عدد اإلستمارات على مستوى املوظفيعرض التقرير  توصيف التقرير

 شرح التقرير

أسم اجلهة وعدد االستمارات املسجلة على النظام خالل فرتة التقرير على مستوى  حيتوي التقرير 
 –الفواتري  –ت النظامية احلسابا –االيرادات  –النظم )األستاذ العام كل موظف موزعة على 

 سندات الدفع( وأمساء املوظفني .
مع توضيح لعدد االستمارات على مستوى املوظف لكل نظام ونسبتها اىل امجاىل االستمارات على 

 مستوى النظام.
ويظهر التقرير امجاىل االستمارات على مستوى املوظف لكل االنظمة ونسبة تلك االستمارات 

 لى مستوى اجلهة لفرتة التقرير.المجاىل االستمارات ع

 .املتابعةواملوظفني املسؤولني عن  األقسام رؤساءو  القيادات مستخدمي التقرير

 

 معامالت التقرير

 

، كما يتيح استخراج بيانات  وفقا لتاريخ االستاذ العام يتيح التقرير استخراج بيانات عن فترة محددة من فترات النظام .1
 .على النظام بواسطة الموظفينوتسجيل المعامالت  إدخالاريخ بت

فى  والتى تم ادخالها( على النظام) ويفيد هذا التقرير فى استخراج بيانات االستمارات التى تم إنشائها لفترة مارس .2
حتى منتصف شهر يولية من بداية أبريل أثناء فترة التسويات التى تمتد لشهر مارس الحقة  خالل شهر مارس او تواريخ

 حسب رغبة مستخدم التقرير. صدار الحساب الختامىمن كل عام لحين اإلقفال النهائى للجهة وإ
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