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 على مستوى الجهة تقارير الختامي
 



 

 14 من 2 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

   فهرسال

 3 ......................... اإليرادات حسب )الوظيفة / البرنامج( على مستوى األنواع( - 101ختامي  -ايرادات  - GLY101 -تقرير )كويت  .1

 4 .........................اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج( - 102ختامي  -ايرادات  - GLY102 -يت تقرير )كو .2

 5 ...................................... اإليرادات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج( - 103ختامي  -ايرادات - GLY103 -تقرير )كويت  .3

 6 ..................... المصروفات حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع( - 201ختامي  -مصروفات  - GLY201 -تقرير )كويت  .4

 7 ................... المصروفات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف والبرامج( - 202ختامي  -مصروفات  - GLY202 -تقرير )كويت  .5

 8 .............................. المصروفات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج( - 203ختامي  –مصروفات  - GLY203 -تقرير )كويت  .6

 9 ...... األصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع( - 401ختامي  -أصول و خصوم   - GLY401 -تقرير )كويت  .7

 10 ... وم حسب )األنواع( على مستوى الوظائف والبرامج(األصول و الخص - 402ختامي  -أصول و خصوم  - GLY402 -تقرير )كويت  .8

 11 ............................... األصول و الخصوم حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج( -أصول و خصوم  - GLY403 -تقرير )كويت  .9

 12 . الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع(- 901ختامي  –اإلحصائية )النظامية(  -GLY901 -تقرير )كويت .10

 13 ............................................................... المناقالت حسب البرنامج على مستوى األنواع( - GLYT201 -تقرير )كويت  .11

 14 .................................................... المناقالت حسب األنواع على مستوى الوظائف والبرامج( - GLYT202 -تقرير )كويت  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 من 3 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 البرنامج( على مستوى األنواع( اإليرادات حسب )الوظيفة / - 101ختامي  -ايرادات  - GLY101 -تقرير )كويت 

 اإليرادات حسب )الوظيفة / البرنامج( على مستوى األنواع - 101ختامي  -ايرادات  - GLY101 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 اإليرادات حسب )الوظيفة / البرنامج( على مستوى األنواع( - 101ختامي  توصيف التقرير

 التقرير شرح
كما ،  والمحصل الفعلى لاليرادات والفرق بينهما ونسبة التحصيليحتوي التقرير على تقديرات الميزانية 

 يعرض ختامى ثالث سنوات سابقة

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

 

 موذج التقرير:ن

 



 

 14 من 4 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج( - 102ختامي  -ايرادات  - GLY102 -رير )كويت تق

 اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج - 102ختامي  -ايرادات  - GLY102 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 اإليرادات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج - 102 ختامي توصيف التقرير

 شرح التقرير
كما ،  يحتوي التقرير على تقديرات الميزانية والمحصل الفعلى لاليرادات والفرق بينهما ونسبة التحصيل

 يعرض ختامى ثالث سنوات سابقة

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

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 5 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 اإليرادات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج( - 103ختامي  -ايرادات - GLY103 -تقرير )كويت 

 اإليرادات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج - 103ختامي  -ايرادات - GLY103 -كويت  اسم التقرير

 السنة –ألستاذ العام دفتر ا المعامالت

 اإليرادات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج - 103ختامي  توصيف التقرير

 شرح التقرير
كما ،  يحتوي التقرير على تقديرات الميزانية والمحصل الفعلى لاليرادات والفرق بينهما ونسبة التحصيل

 يعرض ختامى ثالث سنوات سابقة

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

 

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 6 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 المصروفات حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع( - 201ختامي  -مصروفات  - GLY201 -تقرير )كويت 

 لوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواعالمصروفات حسب )ا - 201ختامي  -مصروفات  - GLY201 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع - 201ختامي  توصيف التقرير

 شرح التقرير
بين م والفرق وااللتزا ات الفعليةبعد التعديل والمصروف اتيعرض التقرير اعتمادات الميزانية والتعديل واالعتماد

 كما يعرض ختامى ثالث سنوات سابقة،  ونسبة الصرفالمنصرفات الفعلية واالعتمادات بعد التعديل 

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

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 7 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 المصروفات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف والبرامج( - 202ختامي  -مصروفات  - GLY202 -تقرير )كويت 

 اسم التقرير
المصروفات حسب )األنواع( على مستوى الوظائف  - 202ختامي  -مصروفات  - GLY202 -كويت 

 والبرامج

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 ى مستوى الوظائف والبرامجالمصروفات حسب )األنواع( عل - 202ختامي  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يعرض التقرير اعتمادات الميزانية والتعديل واالعتمادات بعد التعديل والمصروفات الفعلية وااللتزام والفرق 

 كما يعرض ختامى ثالث سنوات سابقة،  بين المنصرفات الفعلية واالعتمادات بعد التعديل ونسبة الصرف

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

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 8 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 المصروفات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج( - 203 ختامي –مصروفات  - GLY203 -تقرير )كويت 

 ة( على مستوى البرامجالمصروفات حسب )الوظيف - 203 ختامي –مصروفات  - GLY203 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج -ختامي  -مصروفات  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يعرض التقرير اعتمادات الميزانية والتعديل واالعتمادات بعد التعديل والمصروفات الفعلية وااللتزام والفرق 

 كما يعرض ختامى ثالث سنوات سابقة،  صرفات الفعلية واالعتمادات بعد التعديل ونسبة الصرفبين المن

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

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 9 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 األصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع( - 401ختامي  -أصول و خصوم   - GLY401 -تقرير )كويت 

 اسم التقرير
األصول و الخصوم حسب )الوظيفة/البرنامج(  - 401ختامي  -أصول و خصوم   - GLY401 -كويت 

 على مستوى األنواع

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع(األصول و الخصوم حسب ) - 401ختامي  توصيف التقرير

 )الصافى( لحركات على الحساب خالل السنة والرصيد الختامىوا األفتتاحى يعرض التقرير رصيد أول المدة شرح التقرير

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

 

 لتقرير:نموذج ا

 



 

 14 من 10 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 األصول و الخصوم حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج( - 402ختامي  -أصول و خصوم  - GLY402 -تقرير )كويت 

 اسم التقرير
األصول و الخصوم حسب )األنواع( على مستوى  - 402ختامي  -أصول و خصوم  - GLY402 -كويت 

 الوظائف و البرامج

 السنة –عام دفتر األستاذ ال المعامالت

 األصول و الخصوم حسب )األنواع( على مستوى الوظائف و البرامج - 402ختامي  -أصول و خصوم  توصيف التقرير

 يعرض التقرير رصيد أول المدة األفتتاحى والحركات على الحساب خالل السنة والرصيد الختامى )الصافى( شرح التقرير

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

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 11 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 األصول و الخصوم حسب )الوظيفة( على مستوى البرامج( - 403 أصول و خصوم - GLY403 -تقرير )كويت 

 توى البرامجاألصول و الخصوم حسب )الوظيفة( على مس - 403 أصول و خصوم - GLY403 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

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

 يعرض التقرير رصيد أول المدة األفتتاحى والحركات على الحساب خالل السنة والرصيد الختامى )الصافى( شرح التقرير

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

 

 نموذج التقرير:

 



 

 14 من 12 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع( - 901 ختامي -اإلحصائية )النظامية( - GLY901 -تقرير )كويت 

 اسم التقرير
الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج(  -901ختامي -النظامية(اإلحصائية ) - GLY901 -كويت 

 على مستوى األنواع

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 الحسابات النظامية حسب )الوظيفة/البرنامج( على مستوى األنواع - 901 ختامي– اإلحصائية )النظامية( توصيف التقرير

 أول المدة األفتتاحى والحركات على الحساب خالل السنة والرصيد الختامى )الصافى( يعرض التقرير رصيد شرح التقرير

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

 

 نموذج التقرير:

 

 

 



 

 14 من 13 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 ى األنواع(المناقالت حسب البرنامج على مستو - GLYT201 -تقرير )كويت 

 المناقالت حسب البرنامج على مستوى األنواع - GLYT201 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المناقالت حسب البرنامج على مستوى األنواع توصيف التقرير

 المناقالت حسب البرنامج على مستوى األنواع يعرض التقرير شرح التقرير

 القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية. يرمستخدمي التقر

 

 نموذج التقرير:

 

 



 

 14 من 14 صفحة (2018 مارس - 1)اصدار  على مستوى الجهة ختاميالتقارير  –مستخدمين دليل التقارير لل

 (المناقالت حسب األنواع على مستوى الوظائف والبرامج - GLYT202 -كويت تقرير )

 رامجالمناقالت حسب األنواع على مستوى الوظائف والب - GLYT202 -كويت  اسم التقرير

 السنة –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المناقالت حسب األنواع على مستوى الوظائف والبرامج توصيف التقرير

 المناقالت حسب األنواع على مستوى الوظائف والبرامجيعرض التقرير  شرح التقرير

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

 

 نموذج التقرير:

 


