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 12 من 3 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

اإليرادات حسب )الوظيفة / البرنامج(  - 101شهري  -ايرادات  - GLM101 -كويت 
 على مستوى األنواع.

 اسم التقرير
اإليرادات حسب )الوظيفة / البرنامج(  - 101شهري  -ايرادات  - GLM101 -كويت 

 على مستوى األنواع.

  الفترة – لعاما األستاذ المعامالت

 اإليرادات حسب )الوظيفة / البرنامج( على مستوى األنواع توصيف التقرير

 شرح التقرير
حسابات اإليرادات للفترة الحالية و المحصل الفعلى لتقديرات الميزانية و يحتوي التقرير على 

قديرات الميزانية الفرق بين تو المحصل الفعلى حتى نهاية الفترة جملةفترات السابقة والمحصل لل
 ونسبة التحصيل. المحصل الفعلى ملةوج

 اعداد الحسابات الختامية.موظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن و القيادات مستخدمي التقرير

 

 موذج التقرير:ن

 

 



 12 من 4 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

اإليرادات حسب )األنواع( على  - 102شهري  -ايرادات  - GLM102 -كويت 
 البرامج.مستوى الوظائف و 

 اسم التقرير
اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى  - 102شهري  -ايرادات  - GLM102 -كويت 

 الوظائف و البرامج.

 الفترة  –العام  األستاذ المعامالت

 اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج توصيف التقرير

 شرح التقرير
يزانية والمحصل الفعلى لحسابات اإليرادات للفترة الحالية و يحتوي التقرير على  تقديرات الم

المحصل للفترات السابقة وجملة المحصل الفعلى حتى نهاية الفترة والفرق بين تقديرات الميزانية 
 وجملة المحصل الفعلى ونسبة التحصيل.

 عن اعداد الحسابات الختامية.وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين  القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 5 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

اإليرادات حسب )الوظيفة( على  - 103شهري  -ايرادات - GLM103 -كويت 
 مستوى البرامج.

 103شهري –إيرادات  –تقرير كويت  اسم التقرير

 الفترة  –األستاذ العام  المعامالت

 برامجاإليرادات حسب )الوظيفة( على مستوى ال  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يحتوي التقرير على  تقديرات الميزانية والمحصل الفعلى لحسابات اإليرادات للفترة الحالية و 

المحصل للفترات السابقة وجملة المحصل الفعلى حتى نهاية الفترة والفرق بين تقديرات الميزانية 
 وجملة المحصل الفعلى ونسبة التحصيل.

 وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 6 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

المصروفات حسب  - 201شهري  -مصروفات  - GLM201 -كويت 
 )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع

 201 شهري–مصروفات  –تقرير كويت  اسم التقرير

 فترةال –األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع توصيف التقرير

 شرح التقرير
ملة الحالي وج الشهر مصروفاتالفترة السابقة و مصروفاتاعتمادات الميزانية ويحتوي التقرير على 

 .الفعلى صرفة الونسب وااللتزام ورصيد االعتماد المتاحالمصروفات حتى نهاية فترة التقرير 

 وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 7 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

المصروفات حسب )األنواع( على  - 202شهري  -مصروفات  - GLM202 -كويت 
 مستوى الوظائف والبرامج

 202شهري –مصروفات  –تقرير كويت  اسم التقرير

 الفترة  –األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف والبرامج  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يحتوي التقرير على اعتمادات الميزانية ومصروفات الفترة السابقة ومصروفات الشهر الحالي وجملة 

 تماد المتاح ونسبة الصرف الفعلىالمصروفات حتى نهاية فترة التقرير وااللتزام ورصيد االع

 وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 8 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

 المصروفات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج - GLM203 -كويت 
 203شهري –مصروفات  –تقرير كويت  اسم التقرير

 الفترة  –األستاذ العام  لمعامالتا

 المصروفات حسب )الوظيفة ( على مستوى البرامج توصيف التقرير

 شرح التقرير
يحتوي التقرير على اعتمادات الميزانية ومصروفات الفترة السابقة ومصروفات الشهر الحالي وجملة 

 .ح ونسبة الصرف الفعلىالمصروفات حتى نهاية فترة التقرير وااللتزام ورصيد االعتماد المتا

 وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 9 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

األصول و الخصوم حسب  - 401شهري  -أصول و خصوم   - GLM401 -كويت 
 )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع.

 اسم التقرير
األصول و الخصوم حسب  - 401شهري  -أصول و خصوم   - GLM401 -كويت 

 )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع.

 الفترة  –النقدي األستاذ العام  المعامالت

 االصول والخصوم حسب )الوظيفة / البرامج(على مستوى األنواع توصيف التقرير

 شرح التقرير
ت األصول و الخصوم للفترة الحالية و الرصيد المرحل من يحتوي التقرير على أرصدة حسابا 

 .األنواعالفترات السابقة و الحركات خالل الشهر على مستوى 

 وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 10 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

األصول و الخصوم حسب  - 402شهري  -م اصول و خصو  - GLM402 -كويت 
 )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج.

 اسم التقرير
األصول و الخصوم حسب )األنواع( على  - 402شهري  -اصول و خصوم  - GLM402 -كويت 

 مستوى الوظائف و البرامج.

 الفترة  –األستاذ العام  المعامالت

 )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج األصول و الخصوم حسب  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يحتوي التقرير على أرصدة حسابات األصول والخصوم للفترة السابقة والحركة خالل الشهر 

 والرصيد الحالى على مستوى االنواع لكل وظيفة وبرنامج.

 ين عن اعداد الحسابات الختامية.وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤول القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 11 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

األصول و الخصوم حسب )الوظيفة( على  -أصول و خصوم  - GLM403 -كويت 
 مستوى البرامج.

 اسم التقرير
األصول و الخصوم حسب )الوظيفة( على مستوى  -أصول و خصوم  - GLM403 -كويت 

 البرامج.

 الفترة  –األستاذ العام  المعامالت

 األصول و الخصوم حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج  توصيف التقرير

 شرح التقرير
 يحتوي التقرير على أرصدة الفترة السابقة والحركة خالل الفترة الحالية والرصيد حتى تاريخه

 لألصول والخصوم حسب الوظيفة على مستوى إجمالى البرامج

 رف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.وموظفي اقسام الص القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 12 من 12 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالشهرية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

الحسابات النظامية حسب  -اإلحصائية )النظامية(  - GLM901 -كويت 
 )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع

 اسم التقرير
يفة/البرنامج( على الحسابات النظامية حسب )الوظ -اإلحصائية )النظامية(  - GLM901 -كويت 

 مستوى األنواع

 الفترة  –األستاذ العام  المعامالت

 الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرامج( على مستوى األنواع توصيف التقرير

 شرح التقرير
لفترة السابقة و الحركات خالل الحسابات اإلحصائية )النظامية( ليحتوي التقرير على أرصدة 

 رصيد الصافي حتى تاريخه.الفترة الحالية و ال

 وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. القيادات مستخدمي التقرير

 

 نموذج التقرير:

 


