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 12 من 2 صفحة (2018مارس  - 1)اصدار  على مستوى الجهةالربع سنوية تقارير ال –دليل التقارير للمستخدمين 

 الفهرس

 3 .......................... األنواع مستوى على(  البرنامج/  الوظيفة)  حسب اإليرادات - 101 سنوي ربع - GLQ101 - كويتتقرير  .1

 4 ............................. والبرامج الوظائف مستوى على(  األنواع)  حسب اإليرادات-102 سنوي ربع - GLQ102 - كويت تقرير .2

 5 ........................................ البرامج مستوى على( الوظيفة)  حسب اإليرادات - 103 سنوي ربع - GLQ103 - كويت تقرير .3

 6 ....................... األنواع مستوى على(  البرنامج/  الوظيفة)  حسب المصروفات - 201 سنوي ربع - GLQ201 - كويت تقرير .4

 7 ......................... والبرامج لوظائفا مستوى على( األنواع) حسب المصروفات - 202 سنوي ربع - GLQ202 - كويت تقرير .5

 8 ..................................... البرامج مستوى على( الوظيفة)  حسب المصروفات - 203  سنوي ربع -GLQ203 - كويت تقرير .6

 9 ................. األنواع مستوى على(  البرنامج/  الوظيفة)  حسب والخصوم األصول –  401ويسن ربع - GLQ401 - كويت تقرير .7

 10 ............ والبرامج الوظائف مستوى على(  األنواع)  حسب  والخصوم األصول - 402 سنوي ربع - GLQ402 - كويت تقرير .8

 11 .......................... البرامج مستوى على( الوظيفة)  حسب  والخصوم األصول - 403 سنوي ربع - GLQ403 - كويت تقرير .9

 12 ........... األنواع مستوى على(  البرنامج/  الوظيفة)  حسب اإلحصائية الحسابات - 901 سنوي ربع -GLQ901 - كويت تقرير .10

 



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

 اإليرادات حسب ) الوظيفة / البرنامج ( على مستوى األنواع - 101ربع سنوي  - GLQ101 -كويت تقرير 

 اسم التقرير
اإليرادات حسب ) الوظيفة / البرنامج (  - 101ربع سنوي  - GLQ101 -كويت تقرير 

 مستوى األنواع على

 السنة المالية –ربع الرقم  – لعاما األستاذ المعامالت

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

 شرح التقرير
المحصل الفعلى للفترة و  اإليرادات للربع الحالي ومحصلتقديرات الميزانية   يحتوي التقرير على

تقديرات الميزانية وجملة والفرق بين حتى نهاية فترة التقرير محصل الفعلى وجملة ال السابقة
 ، حسب ) الوظيفة / البرنامج ( على مستوى األنواع . نسبة التحصيلالمحصل الفعلى و

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

 

 ج التقرير:موذن

 



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

 اإليرادات حسب ) األنواع ( على مستوى الوظائف والبرامج-102ربع سنوي  - GLQ102 -كويت تقرير 

 اسم التقرير
اإليرادات حسب ) األنواع ( على مستوى -102ربع سنوي  - GLQ102 -كويت تقرير 

 الوظائف والبرامج

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

 اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج صيف التقريرتو

 شرح التقرير
يحتوي التقرير على تقديرات الميزانية  ومحصل اإليرادات للربع الحالي و المحصل الفعلى للفترة 

السابقة وجملة المحصل الفعلى حتى نهاية فترة التقرير والفرق بين تقديرات الميزانية وجملة 
 صل الفعلى ونسبة التحصيل ، حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج .المح

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

 ى مستوى البرامجاإليرادات حسب ) الوظيفة( عل - 103ربع سنوي  - GLQ103 -كويت تقرير 

 اإليرادات حسب ) الوظيفة( على مستوى البرامج - 103ربع سنوي  - GLQ103 -كويت تقرير  اسم التقرير

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

 اإليرادات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج  توصيف التقرير

 شرح التقرير
الميزانية  ومحصل اإليرادات للربع الحالي و المحصل الفعلى للفترة  يحتوي التقرير على تقديرات

السابقة وجملة المحصل الفعلى حتى نهاية فترة التقرير والفرق بين تقديرات الميزانية وجملة 
 المحصل الفعلى ونسبة التحصيل ، حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج.

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

 المصروفات حسب ) الوظيفة / البرنامج ( على مستوى األنواع - 201ربع سنوي  - GLQ201 -كويت تقرير 

 اسم التقرير
 المصروفات حسب ) الوظيفة / البرنامج ( - 201ربع سنوي  - GLQ201 -كويت تقرير 

 على مستوى األنواع

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

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

 شرح التقرير
 المنصرف الفعلى للفترة السابقة والمنصرف الفعلى اعتمادات المصروفات و يحتوي التقرير على

 ونسبة المنصرف الفعلىلة المنصرف الفعلى وااللتزام حتى نهاية فترة التقرير وجم للربع الحالى
 .حسب ) الوظيفة / البرنامج ( على مستوى األنواع

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

 المصروفات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف والبرامج - 202ربع سنوي  - GLQ202 -تقرير كويت 

 اسم التقرير
المصروفات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف  - 202ربع سنوي  - GLQ202 -تقرير كويت 

 والبرامج

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

 على مستوى الوظائف والبرامج المصروفات حسب )األنواع(  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يحتوي التقرير على اعتمادات المصروفات و المنصرف الفعلى للفترة السابقة والمنصرف الفعلى 
للربع الحالى وجملة المنصرف الفعلى وااللتزام حتى نهاية فترة التقرير ونسبة المنصرف الفعلى 

 مستوى الوظائف والبرامجعلى  حسب )األنواع(

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

 المصروفات حسب ) الوظيفة( على مستوى البرامج - 203ربع سنوي   -GLQ203 -تقرير كويت 

 المصروفات حسب ) الوظيفة( على مستوى البرامج - 203ربع سنوي   -GLQ203 -تقرير كويت  اسم التقرير

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب )الوظيفة ( على مستوى البرامج توصيف التقرير

 شرح التقرير
منصرف الفعلى يحتوي التقرير على اعتمادات المصروفات و المنصرف الفعلى للفترة السابقة وال

 للربع الحالى وجملة المنصرف الفعلى وااللتزام حتى نهاية فترة التقرير ونسبة المنصرف الفعلى
 حسب )الوظيفة ( على مستوى اجمالى البرامج

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

 

 رير:نموذج التق

 



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

األصول والخصوم حسب ) الوظيفة / البرنامج ( على مستوى  - 401ربع سنوي  - GLQ401 -تقرير كويت 

 األنواع

 اسم التقرير
األصول والخصوم حسب ) الوظيفة /  - 401 ربع سنوي - GLQ401 -تقرير كويت 

 البرنامج ( على مستوى األنواع

 المالية السنة–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

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

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

 ألنواعحسب )الوظيفة / البرامج(على مستوى اوأرصدة الحسابات حتى نهاية الفترة الحالية 

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

األصول والخصوم  حسب ) األنواع ( على مستوى الوظائف  - 402ربع سنوي  - GLQ402 -تقرير كويت 

 والبرامج

 اسم التقرير
األصول والخصوم  حسب ) األنواع (  - 402ربع سنوي  - GLQ402 -تقرير كويت 

 على مستوى الوظائف والبرامج

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

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

 شرح التقرير
لربع الحالى الخصوم للفترة السابقة والحركة خالل ايحتوي التقرير على أرصدة حسابات األصول و

 حسب)األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج وأرصدة الحسابات حتى نهاية الفترة الحالية

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

 األصول والخصوم  حسب ) الوظيفة( على مستوى البرامج-403ربع سنوي  - GLQ403 -ر كويت تقري

 اسم التقرير
األصول والخصوم  حسب ) الوظيفة( على  - 403ربع سنوي  - GLQ403 -تقرير كويت 

 مستوى البرامج

 السنة المالية–رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

 لخصوم حسب )الوظيفة( على مستوى البرامجاألصول و ا  توصيف التقرير

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

 .حسب الوظيفة على مستوى إجمالى البرامجوأرصدة الحسابات حتى نهاية الفترة الحالية 

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

 

 نموذج التقرير:

 



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

الحسابات اإلحصائية حسب ) الوظيفة / البرنامج ( على مستوى  - 901ربع سنوي  -GLQ901 -تقرير كويت 

 األنواع

 اسم التقرير
الوظيفة / الحسابات اإلحصائية حسب )  - 901ربع سنوي  -GLQ901 -تقرير كويت 

 البرنامج ( على مستوى األنواع

 السنة المالية –رقم الربع  –األستاذ العام  المعامالت

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

 شرح التقرير
خالل الفترة  لفترة السابقة و الحركاتالحسابات اإلحصائية )النظامية( ليحتوي التقرير على أرصدة 

 .نهاية فترة التقريرالحالية و الرصيد الصافي حتى 

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

 

 نموذج التقرير:

 


