
أنواع التقارير 

للوظيفيةطريقك

https://t.me/pathforjob



تتعدد أنواع التقارير باختالف الغرض من إعدادها ، وطبيعة التقرير ، والبيانات 

:ية ويمكن تقسيم أنواع التقارير حسب التقسيمات التال. التي يتضمنها التقرير 

:التقسيم حسب طبيعة التقرير : اوًلا 

-:وفي هذا التقسيم يمكن نميز بين نوعين من التقارير . ويهدف هذا التقسيم إلى التمييز بين التقارير حسب محتواها أو وظيفتها 

:التقرير اإلخباري

. معينة من شخص إلى آلخر ، وذاك دون إبداء الرأي فيها أو التعليق عليها أخبارةوتكون مهمة هذا النوع من التقارير تقديم 

:التقرير التحليلي

وفي هذا النوع من أنواع التقارير يتم عرض معلومات وتحليلها بغرض الوصول إلى نتائج معينة أو تقديم توصيات خاصة بهذه 
آراء معينة حول معنى يبدیويستطيع المحلل في هذا النوع من أنواع التقارير أن يعطي تفسيرا الحقائق معينة ، أو • . المعلومات 

الحقائق واألحداث التي يتضمنها التقرير



التقسيم حسب درجة رسمية التقارير: ثانيًا

:كما يلى رسميتهايمكننا أن نميز بين نوعين من التقارير حسب درجة 

رسمیتقرير -١

ويتكون من أجزاء معينة. و هو التقرير الذي يأخذ شكال أو نمطا معيناا عند إعداده 

(كالمقدمة ، وحجم التقرير ، والمقترحات والمرفقات ) 

تقرير غير رسمي-۲

يها ، فقد تأخذ شكل الخطابات أو المذكرات الداخلية ، ويكتفى فمعينوهو ًل يتقيد بشكل 

نظيمي أو بتحديد طرفي التقرير المرسل و المرسل إليه، وتتدفق غالباا في نفس المستوى الت

.من أعلى ألسفل



يرالتقسيم حسب الفترة الزمنية التي يغطيها التقر: ثالثًا

:ي يمكن التمييز بين نوعين من أنواع التقارير طبقا للنطاق الزمني الذي يغطيه التقرير وه

تقارير دورية وقد تكون وهي التقارير التي يتم إعدادها على فترات زمنية منتظمة يومية-١

أو أسبوعية أو شهرية ، أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية ، وأمثلة التقارير الدورية 

ر أو تقارير مبيعات أو تقاري( أسبوعية شهرية | يومية ) كثيرة فهي قد تكون تقارير إنتاج 

.مالية أو تقارير جرد

وهي التقارير التي ًل يرتبط إعدادها بزمن معين ، ويتم إعدادها حيل : تقارير غير دورية -۲

ي تبرز الحاجة إليها ، ومن أمثلة هذه التقارير تقارير اإلنجاز والتي تقدم وصفا لما تم إنجازه ف

مرحلة من مراحل تنفيذ عمال معينا ، ويمكن وصف هذه التقارير بأنها تقدم العمل



تقارير أخرى هناك أنواع كثيرة من التقارير يمكن : رابعاا

:تصنيفها حسب الغرض الذي تعد من أجله كما يلى

تقارير الرقابة على األداء-١

تقارير تتعلق بالمستقبل-۲

(التكاليف/ المكسب والخسارة/ التحليلية/ وتنقسم إلى تقارير اًلتجاه)التقارير المالية -٣

تقارير المبيعات-٤

تقارير اإلنتاج-٥

تقارير القوى العاملة-٦

تقارير خاصة-٧


