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 9 من 3 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 ضوابط إصدار التقارير 

 يجب األخذ فى اإلعتبار أن تقارير السجل اآللى للحسابات تظهر أرصدة الحسابات 

  -وفق الضوابط و القواعد التالية:

 يجب أن تكون الفترة مقفلة عند إصدار التقرير لضمان عدم تغير رصيد الحساب. -1

رات  المرتبطة بنظام اإلستاد العام شرط أن تكون تلك المعامالت معتمده ظهور  أرقام االستما -2

 ومرحلة في نظام اإلستاد العام.

تظهر أرقام استمارات الفواتير المرتبطة بنظام المدفوعات شرط أن تكون تلك المعامالت تمت  -3

 مراجعتها ومعتمدة ومرحلة نهائيا من نظام المدفوعات.

ت الدفع شرط أن تكون قد تم إصدار سند دفع من النظام وتم تكوين تظهر أرقام  استمارات سندا -4

 محاسبه له.

يجب إتمام  إجراءات  التسوية البنكية لسند الدفع حتى يتطابق رصيد حساب البنك مع الرصيد  -5

 الدفترى.

 تظهر أرقام مستندات السداد شيكات/تحويالت بنكية فى التقارير فى حالة إصدارها من النظام . -6

ر االستمارات الملغاة أو المحذوفة بنظام األستاذ  العام ولكن تظهر االستمارات المعكوسة ال تظه -7

 المعتمدة والمرحلة .

 العام في فتره عكس االستمارة. ذتظهر االستمارات المعكوسة في نظام األستا -8

القديمة  تظهر االستمارات الملغاة بنظام المدفوعات في فتره الغاء االستمارة بنفس رقم االستمارة -9

 وبعكس طبيعة الحساب.

تظهر سندات الدفع الملغاة بنظام المدفوعات في فترة إلغاء سند الدفع بنفس رقم سند الدفع القديم  -10

 وبعكس طبيعة الحساب.

  



 9 من 4 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 االيرادات –السجل اآللي للحسابات  -الكويت 

 االيرادات –السجل اآللي للحسابات  -الكويت  اسم التقرير

 العملة -الفترة  -الى حساب  –من حساب  –ستاذ العام دفتر األ المعامالت

 االيرادات –السجل اآللي للحسابات  توصيف التقرير

 شرح التقرير
ويظهر الرصيد اول الفترة والرصيد أخر الفترة يحتوي التقرير على تقديرات الميزانية 

صيد ورقم سند الدفع والحركات مدين/دائن ويظهر رقم االستمارة وتاريخ االنشاء وتاريخ التر
 ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة الضافة المالحظات اليدوية

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

 الختامية.

 

 موذج التقرير:ن

 



 9 من 5 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 تالمصروفا –السجل اآللي للحسابات  -الكويت 

 المصروفات –السجل اآللي للحسابات  -الكويت  اسم التقرير

 العملة -الفترة  -الى حساب  –من حساب  –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 المصروفات –السجل اآللي للحسابات  توصيف التقرير

 شرح التقرير

لميزانية بعد التعديل واعتمادات اوالتعديالت خالل العام الميزانية  اعتماداتيحتوي التقرير على 
الرصيد اول الفترة والرصيد أخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم االستمارة ويظهر 

وتاريخ االنشاء وتاريخ الترصيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان 
 وخانة الضافة المالحظات اليدوية

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

 

 نموذج التقرير:

 



 9 من 6 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 األصول –السجل اآللي للحسابات  -الكويت 

 األصول –السجل اآللي للحسابات  -الكويت  اسم التقرير

 العملة -الفترة  -الى حساب  –من حساب  –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 األصول –السجل اآللي للحسابات  توصيف التقرير

 شرح التقرير
الرصيد اول الفترة والرصيد أخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم يحتوي التقرير 

االستمارة وتاريخ االنشاء وتاريخ الترصيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد 
 ظات اليدويةوالبيان وخانة الضافة المالح

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

 

 نموذج التقرير:

 



 9 من 7 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 الخصوم –السجل اآللي للحسابات  -الكويت 

 الخصوم –السجل اآللي للحسابات  -الكويت  اسم التقرير

 العملة -الفترة  -الى حساب  –من حساب  –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 الخصوم -سجل الحسابات التفصيلي  توصيف التقرير

 شرح التقرير
يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد أخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم 

تند االستمارة وتاريخ االنشاء وتاريخ الترصيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مس
 السداد والبيان وخانة الضافة المالحظات اليدوية

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

 الختامية.

 

 نموذج التقرير:

 



 9 من 8 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 نظامية -الحسابات االحصائية  –السجل اآللي للحسابات  -الكويت 

 نظامية -الحسابات االحصائية  –جل اآللي للحسابات الس -الكويت  اسم التقرير

 العملة -الفترة  -الى حساب  –من حساب  –دفتر األستاذ العام  المعامالت

 نظامية -الحسابات االحصائية  –السجل اآللي للحسابات  توصيف التقرير

 شرح التقرير
مدين/دائن ويظهر رقم يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد أخر الفترة والحركات 

االستمارة وتاريخ االنشاء وتاريخ الترصيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند 
 السداد والبيان وخانة الضافة المالحظات اليدوية

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

 الختامية.

 

 موذج التقرير:ن

 



 9 من 9 صفحة (2018مارس  - 1السجل اآللي للحسابات )اصدار  –دليل التقارير للمستخدمين 

 الحسابات الجارية –السجل اآللي للحسابات  -الكويت 

 الحسابات الجارية –السجل اآللي للحسابات  -الكويت  اسم التقرير

 العملة -الفترة  -الى حساب  – من حساب –األستاذ العام دفتر  المعامالت

 الحسابات الجارية –السجل اآللي للحسابات  توصيف التقرير

 لتقريرشرح ا
يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد أخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم 
االستمارة وتاريخ االنشاء وتاريخ الترصيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند 

 السداد والبيان وخانة الضافة المالحظات اليدوية

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

 الختامية.

 

 نموذج التقرير:

 

 


