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 نظم تخطيط الموارد المؤسسيةإعداد/ إدارة 

 

 



 16 من 2 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل
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 16 من 3 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 (جدول حرف ب االيرادات حسب االبواب - GLTB101 -كويت تقرير )

 (جدول حرف ب االيرادات حسب االبواب - GLTB101 -كويت ) يراسم التقر

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 جدول حرف )ب( االيرادات حسب االبواب توصيف التقرير

 جدول حرف ب االيرادات حسب االبوابالتقرير  يعرض شرح التقرير

 مستخدمي التقرير
اعداد الحسابات والموظفين المسؤولين عن  موظفي اقسام الصرف والحساباتو القيادات

 الختامية.

 معامالت التقرير

 

 موذج التقرير:ن

 



 16 من 4 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 ( االيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود  4جدول رقم  - GLTB102 -كويت تقرير )

 االيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود  4جدول رقم  - GLTB102 -كويت  اسم التقرير

 السنة –فتر األستاذ العام د المعامالت

 االيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود 4جدول رقم  توصيف التقرير

 االيرادات حسب المجموعات والفئات والبنودالتقرير  يعرض شرح التقرير

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

 مية.الختا

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 5 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 ( بيان االيرادات المحصلة حسب االنواع 5جدول رقم  - GLTB103 -كويت تقرير )

 بيان االيرادات المحصلة حسب االنواع 5جدول رقم  - GLTB103 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 ن االيرادات المحصلة حسب االنواعبيا 5جدول رقم  توصيف التقرير

 بيان االيرادات المحصلة حسب االنواععلى يحتوي التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 

 



 16 من 6 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 ( جدول حرف أ المصروفات حسب االبواب - GLTB201 -كويت تقرير )

 جدول حرف أ المصروفات حسب االبواب - GLTB201 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 جدول حرف )أ( المصروفات حسب االبواب توصيف التقرير

 جدول حرف أ المصروفات حسب االبوابيعرض التقرير  شرح التقرير

 دمي التقريرمستخ
وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات  القيادات

 الختامية.

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 7 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 (المصروفات  حسب المجموعات والفئات والبنود  1جدول رقم  - GLTB202 -كويت تقرير )

 روفات  حسب المجموعات والفئات والبنودالمص 1جدول رقم  - GLTB202 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود 1جدول رقم  توصيف التقرير

 المصروفات  حسب المجموعات والفئات والبنوديعرض التقرير  شرح التقرير

 مستخدمي التقرير
حسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات وموظفي اقسام الصرف وال القيادات

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 8 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 (بيان المصروفات حسب االنواع 3جدول رقم  - GLTB203 -كويت تقرير )

 بيان المصروفات حسب االنواع 3جدول رقم  - GLTB203 -كويت  اسم التقرير

 سنةال –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 بيان المصروفات حسب االنواع 3جدول رقم  توصيف التقرير

 بيان المصروفات حسب االنواعيعرض التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 9 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 جدول حرف ج زيادرة المصروفات علي االيرادات( - GLTB204 -)كويت تقرير 

 زيادة المصروفات علي االيرادات جدول حرف ج - GLTB204 -كويت   اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 جدول حرف ج زيادة المصروفات علي االيرادات توصيف التقرير

 حرف ج زيادة المصروفات علي االيرادات جدوليعرض التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 10 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 (المصروفات حسب البنود علي مستوي البرامج 2جدول رقم  - GLTB205 -كويت تقرير )

 المصروفات حسب البنود علي مستوي البرامج 2جدول رقم  - GLTB205 -كويت  التقريراسم 

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب البنود علي مستوي البرامج 2جدول رقم  توصيف التقرير

 المصروفات حسب البنود علي مستوي البرامجيعرض التقرير  شرح التقرير

 ريرمستخدمي التق
القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات 

 الختامية.

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 11 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 األصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع( - 6جدول رقم  - GLTB401 -تقرير )كويت 

 اسم التقرير
األصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج(  - 6قم جدول ر - GLTB401 -كويت 

 على مستوى األنواع

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 األصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع - 6جدول رقم  توصيف التقرير

 مستوى األنواعاألصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج( على يعرض التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 12 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 التقييم السنوي للموجودات ( 9جدول رقم  - GLTB402 -تقرير )كويت 

 التقييم السنوي للموجودات 9جدول رقم  - GLTB402 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 التقييم السنوي للموجودات 9جدول رقم  توصيف التقرير

 التقييم السنوي للموجوداتيعرض التقرير  شرح التقرير

 مستخدمي التقرير
ت القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابا

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 13 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 ( ارصده النقدية 8جدول رقم  - GLTB403 -كويت تقرير )

 ارصده النقدية 8جدول رقم  - GLTB403 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 ارصده النقدية 8جدول رقم  توصيف التقرير

 ارصده النقدية 8جدول رقم ر يعرض التقري شرح التقرير

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

 الختامية.

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 14 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 ( اجمالي الحسابات - 7جدول رقم  - GLTB404 -كويت تقرير )

 اجمالي الحسابات - 7قم جدول ر - GLTB404 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 اجمالي الحسابات - 7جدول رقم  توصيف التقرير

 اجمالي الحساباتيعرض التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 ت التقريرمعامال

 

 نموذج التقرير:

  



 16 من 15 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 ( الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع -10جدول رقم - GLTB901 -تقرير )كويت 

 اسم التقرير
الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على  -10جدول رقم - GLTB901 -كويت 

 مستوى األنواع

 السنة –م دفتر األستاذ العا المعامالت

 الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع -10جدول رقم  توصيف التقرير

 الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواعيعرض التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 



 16 من 16 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالجداول الحساب تقارير  –يل التقارير للمستخدمين دل

 سجل الحسابات التفصيلى لبرنامج ومشاريع خطة التنمية( 11جدول رقم  - GLTBP201 -كويت تقرير )

 اسم التقرير
سجل الحسابات التفصيلى لبرنامج ومشاريع  11جدول رقم  - GLTBP201 -كويت 

 خطة التنمية

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 سجل الحسابات التفصيلى لبرنامج ومشاريع خطة التنمية 11جدول رقم  توصيف التقرير

 سجل الحسابات التفصيلى لبرنامج ومشاريع خطة التنميةيعرض التقرير  شرح التقرير

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

 الختامية.

 معامالت التقرير

 

 نموذج التقرير:

 


