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انًقذيو -:
نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة هو أحد النظم الفرعٌة ضمن نظم المعلوماات المحاسابٌة ٌما م
ب وفٌر كافة المعلومات ال ارٌخٌة والحالٌة والمس قبلٌة  ،الخاصة بالموارد البشرٌة  ،و قدٌمما إلى الجمات ال اً
ٌممما أمر لك الموارد سواء كانت هذه الجمات داخلٌه أو خارجٌه لمعرفة قٌمة الموارد البشارٌة وال اً ع بار
األصول األكثر قٌمة فً الوحدات االق صادٌه وبخاصة فً المشروعات الصناعٌه والمشروعات الخدمٌه 0
إن صمٌم نظام معلومات محاسابة الماوارد البشارٌة ٌسااعد فاً قٌاا قٌماة الماوارد البشارٌة بصاور
مالٌة والمساهمة فً خطٌط لك الموارد علاى مسا وا الوحاد االق صاادٌة وكاذلك علاى المسا وا القاومً مان
خ ا ل المساااهمة فااً رساام سٌاسااات ال وظ ا والعما لااة ومااا ٌاار بط بمااا ماان سٌاسااات نظااٌم المجاار واألجااور
وال رقٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات والحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواف بشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكل علماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً.
ٌع بر موضوع محاسبة الموارد البشرٌة مان الموضاوعات الحدٌثاة نسابٌا فاً مجاال المحاسابة  ،حٌا
ظمرت بوادر االه مام باه مان قبال المحاسابٌن مناذ أواسال السابعٌنات مان القارن العشارٌن لل عار علاى أهمٌاة
الموارد البشارٌة فاً الوحادات االق صاادٌة  ،ن ٌجاة ظماور طلاد م اٌاد علاى خادمات أفاراد ٌ م عاون بقادرات
علمٌة وممنٌة عالٌة  ،وبال الً ركٌ م اٌد على رأ المال البشري أكثر منه على رأ المال المادي  .وهذا
ٌ طلد مجموعه من االسالٌد العلمٌه ال ً ٌمكن أن ساهم و ساعد فً قٌٌم لك الموارد كؤصول بصور مالٌة
شؤنما بذلك شؤن أٌة أصول أخرا ٌ م اس ثمارها فً الوحدات االق صادٌة.
و جلى أهمٌة الماوارد البشارٌة فاً المشاروعات الصاناعٌه والمشاروعات الخدمٌاه مان خا ل ال اؤثٌر
على القٌمه السوقٌه ل لك الوحدات االق صاادٌه فاً أساواق األوراق المالٌاة  ،مان حٌا مسااهم ما فاً العملٌاات
االق صادٌة ال ً مارسما لك الوحدات وماا ٌمكان أن شاكله لاك الماوارد وماا ح لاه مان قٌماة ملموساة و ٌار
بشكل أو بآخر على اس مرارٌة لك الوحدات فاً أداء ممامماا  ،وهاذا ٌعناً أن الماوارد
ملموسة ٌمكن أن إثر
ٍ
البشاارٌة ٌمكاان أن ح اال مكانااا بااار ا وأهمٌااة كبٌاار عنااد ا خاااذ القاارارات المخ لفااة والم علقااة بنشاااط الوحاادات
االق صااادٌة ال ااً عماال فٌمااا  ،وبال ااالً ٌصااب ماان الضااروري االه مااام بكافااة البٌانااات ال ااً علااق بااالموارد
البشرٌة لكً ٌكون باإلمكان االس فاد منما فً كافة المجاالت ال ً ح اج إلى ا خاذ قرارات مباشر بشؤنما .

يشكهت انبحث
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معظم الوحدات االق صادٌة ال عطً األهمٌاة الكافٌاة للبٌاناات المحاسابٌة ال اً خاا الماوارد البشارٌة
ال ً عمل فٌما وهذا ٌإدي إلى حدو قصور فً نظم المعلومات المحاسابٌة مان حٌا اوفٌر المعلوماات ال اً
ع لق ب لك الموارد من الناحٌة المحاسبٌة الدقٌقة ٌمكن أن ساهم من خ لما فً ا خاذ قرارات أكثر دقاة وفاساد
وبماااااااااااااا ٌاااااااااااااإدي إلاااااااااااااى خدماااااااااااااة الوحاااااااااااااد االق صاااااااااااااادٌة بصاااااااااااااور أكثااااااااااااار فاعلٌاااااااااااااة .

أىًْت انبحث

ااؤ ً أهمٌااة البحا ماان حٌا ناولااه موضااوعا محاساابٌا و معاصااراو مماام  ،وهااو محاولااه ل جابااه علااى
االسااسله والمواضااٌم المحاساابٌه العالقااه  ،باالضااافه الااى كثاار وصااٌات الباااحثٌن فااً مجااال محاساابة المااوارد
البشرٌة بضرور وفٌر و صمٌم نظم معلومات محاسبة الموارد البشرٌة فً الوحدات االق صادٌة بعد أن كانت
البٌة البحو رك على الجاند النظري من حٌ ادار الموارد البشرٌة دون االه ماام بجواناد المالٌاه ال اً
ٌمكااااان ان وفرهاااااا نظااااام معلوماااااات محاسااااابة الماااااوارد البشااااارٌة  ،وهاااااو ماااااا ٌحااااااول البحااااا حقٌقاااااه .

ىذف انبحث
ٙ٠دف اٌجؾش إٌ ٝرعٍ١ػ اٌعٛء عٍى ٝهّ٘١ىخ ِؾبظىجخ اٌّىٛازب اٌج ىس٠خ وٕلىبَ ٌٍّ ٍِٛىبد دى ٟاٌٛؽىداد
االلزصبب٠خ ّ٠ىٓ هْ ٠عبعد د ٟرٕل ُ١ث١بٔبد رٍه اٌّٛازب  ٠ٚغٍٙب ٌى٠ ٟزُ إٔزبعٙب د ٟصٛزح ِ ٍِٛبد ّ٠ىٓ هْ
رف١د د ٟارخبذ لسازاد هوضس دبعٍ١خ ثّب ٠ز ٍك ثبٌّٛازب اٌج ىس٠خ ابصىخإ إذا ِىب رىُ رؾم١ىك اٌزىبِىً ثٕ١ىٗ ٚثىٔ ٓ١لىبَ
ِ ٍِٛىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبد إبازح اٌّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٛازب اٌج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس٠خ دىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ٟرٍىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه اٌٛؽىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداد .

فشضْت انبحث
ٌزؾم١ىىىىىىىىىىىىك ٘ىىىىىىىىىىىىدف اٌجؾىىىىىىىىىىىى ش  ،دمىىىىىىىىىىىىد رىىىىىىىىىىىىُ االعزّىىىىىىىىىىىىبب عٍىىىىىىىىىىىى ٝاٌفسظىىىىىىىىىىىى١خ ا٢ر١ىىىىىىىىىىىىخ :
" رصّٔ ُ١لبَ ِ ٍِٛبد ِؾبظجخ اٌّىٛازب اٌج ىس٠خ دى ٟاٌٛؽىداد االلزصىبب٠خ ٠عىبعد دى ٟش٠ىببح دبعٍ١ىخ اٌمىسازاد
اٌخبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبٌّٛازب اٌج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس٠خ اٌزىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ٟر ّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىً دٙ١ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ب " .

ينيح انبحث
إعزّد اٌجؾش عٍ ٝإٌّٙظ اٌٛصفٚ ٟذٌه ِٓ اىلي االظىزفببح ِىٓ اٌسظىبئً اٌ ٍّ١ىخ ٚاٌىدٚز٠بد ٚاٌىزىت
اٌ سث١خ اٌز ٟرٕبٌٚذ ِٛظٛعبد ِؾبظجخ اٌّٛازب اٌج س٠خ ٔٚلُ اٌّ ٍِٛبد اٌّؾبظج١خ ٚاإلباز٠خ .

خطت انبحث
ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن البحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً
المبحاااااااااااااااااااااا األول نظااااااااااااااااااااااام معلومااااااااااااااااااااااات محاساااااااااااااااااااااابة المااااااااااااااااااااااوارد البشاااااااااااااااااااااارٌة.
المبح الثانً نمٌة الموارد البشرٌة ودورها فً حسٌن القدره ال نافسٌه للوحده االق صادٌه .
ال كامل بٌن نظام معلومات محاسبة الماوارد البشارٌة ونظاام معلوماات إدار الماوارد البشارٌة
المبح الثال
ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااان وجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة نظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااار نظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام المعلومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات .
المبح الرابم المعالجات المحاسبٌه للموارد البشرٌه
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يفيٌو نظاو يؼهٌياث يحاسبت انًٌاسد انبششّو-:
لقد اصبحت نظم المعلوما ٌه أدا ال نى عنما فً مجال االعمال  ،مم وجود اجم الحاسود و قنٌات
الشبكات واال صاالت  ،واصبحت الوحدات االق صادٌه ال ً ال عامل مم هذا ال طور عااج ه عان ال فاعال مام
العالم االق صادي الجدٌد  .فالمحاسبه( )1نظام ل وفٌر المعلومات ال ً ح اجما االطرا المخ لفاه وعلاى وجاه
الخصوا المس ثمرٌن والمقرضٌن والعاملٌن والم عاملٌن مم الوحده االق صادٌه  0أماا الماوارد البشارٌه فماً
مس وٌا مم االدارٌه 0
دون شك شمل العاملٌن فً الوحده االق صادٌه وعلى اخ
حٌ عرفت ( ) 2بؤنما عملٌة حدٌد قٌمة الموارد البشرٌه ومعرفة كٌفٌاة معالج ماا  ،ومان ثام ال عار
علااى ال رٌاارات ال ااً طاارأ علٌمااا الظمااار القٌمااه الحقٌقٌااه ل صااول االنسااانٌه وامااداد االطاارا المعنٌااه بمااذه
المعلومات  .كما م عرٌفما ( )3بؤنما عملٌة قٌاا واعاداد ال قاارٌر عان الادٌنامٌكٌات البشارٌه فاً المنظماه ،
وهً عملٌة قٌٌم حالة الموارد البشرٌه فً المنشؤه وقٌا ال رٌر فاً هاذه الحالاه علاى مادار الا من  ،كماا انماا
عملٌة وفٌر معلومات عن االفراد والجماعات للمنشؤه لم خذي القرارات سواء داخل المنشؤه أو خارجما .
كما ان مفموم الموارد البشرٌه(ٌ )4ضم االنسان على نف مس وا الموارد المج معٌه االخرا اال انه
مورد من أ لى الموارد  ،فمو القادر على حوٌل الموارد الى طاقه من جه ونافعه  ،ذلك أن االنسان هاو صاانم
هذا ال حول فً الموارد االخرا وهو الموظ لماا  ،وهاو بذا اه ماورد ال نضاد طاقا اه وهاو فاً نماٌاة االمار
الراٌة والمد الذي من اجله ٌ م اس ثمار و شرٌل طاقات مخ ل الماوارد االخارا  .كماا ام عرٌا محاسابة
المااوارد البشاارٌه( ) 5بؤنمااا اساالود ل حدٌااد وقٌااا و وصااٌل المعلومااات الخاصااه بااالموارد البشاارٌه ل طاارا
المعنٌه داخل أوخارج المشروع بمد رفم كفاء العاملٌن وادار المشروع و حسٌن نوعٌة القرارات الخاصاه
بالمشروع0
وٌرا الباح اناه ٌمكان عرٌفماا بؤنماا نظاام ٌ ضامن عملٌاة قٌاا و حدٌاد الماوارد البشارٌه كؤصاول
ل وفٌر المعلومات الطرا داخلٌه أو خارجٌه وعلى وجه الخصوا المس ثمرٌن والمقرضٌن 0
ان الفكره االساسٌه لمحاسبة الموارد البشرٌه دور حول القٌمه االق صادٌه وهً قدٌم بٌانات عن قٌمة
الموارد البشرٌه الموجوده كؤصول لما قٌم ما السوقٌه ال ً إثر فً قٌمة الوحده االق صادٌه فاً اساواق الماال
.وذلك من خ ل قدٌم المعلومات والبٌانات ال ماه لمسااعد االداره فاً ا خااذ القارارات ال ماه فٌماا ٌخاا
القوا العامله  ،ك ٌاد المماره واالن اجٌه ب طبٌق برامج ل علٌم و درٌد العاملٌن 0
ان محاسبة الموارد البشرٌه حقق م اٌا عد ل داره ( )6منما
 .1اٌزخط١ػ اٌعٌٍٍ ُ١م ٜٛاٌ بٍِٗ ٌّٛاعٙخ االعجبء اٌؾبٌٚ ٗ١اٌّزٛل ٗ .
 .2رمد٠س االظزضّبزاد اٌز ٟرٛعٙٙب إٌّلّٗ د ٟثٕبء رٕلّٙ١ب االٔعبٔ. ٟ
 .3رؾد٠د هدعً ِغبالد االظزفببٖ ِٓ االصٛي اٌج سٚ ، ٗ٠ذٌه عٓ غس٠ك ل١بض :
 اٌ بئد ِٓ اظزخداَ ٘رٖ االصٛي
 رمد٠س اٌزىبٌ١ف اٌؾم١مٌ ٗ١لعّبي ِّب ٠عبعد عٍ ٝارخبذ اٌمسازاد اٌّبٌ ٗ١اٌّلئّٗ
ٚاالٔزبع ٗ١االٔعبٔ. ٗ١
ان المااوارد البشاارٌه لٌس ات مجاارد عماال ،انمااا مسااإولٌة صااعبة طلااد الكفاااءه واالخا ا وال اادرٌد
0وذلك ٌفرض ان ٌنظر إلى محاسبة الموارد البشرٌة كنظام للمعلوماات ٌسا ل م وجاود مجموعاة مان العناصار
البش ا رٌة وا لٌااة ال مااة ( ماادخ ت ) لجماام و شاارٌل البٌانااات( العملٌااات ال شاارٌلٌه ) لراارض حوٌلمااا إلااى
معلومات ( مخرجات ) ساعد اإلدار على ا خاذ القرارات.

أىًْت يحاسبو انًٌاسد انبششّو -:
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مم بداٌة القرن العشرٌن شاع االس خدام الفعال لمدخل الموارد البشرٌه بما ٌكفل ٌاد فعالٌة المنظماه
واشباع حاجات العااملٌن فاً ذات الوقات بؤع باار ان ك هماا حاجاات مشا ركه وم ساقه مام بعضاما الابعض 0
وٌرك هذا المدخل الجدٌد على اهمٌة العاملٌن كموارد ولٌ كعوامل ان اجٌه  ،ومعنى ذلك هو اع بار العنصر
البشري كؤس ثمارات حقق عواسد طوٌلة االجل للمنظمه فً شكل ٌاده فً ان اجٌ ما وذلك اذا ماادٌرت بفعالٌاه
 ،حٌ ان السبٌل ل طوٌر الوحده االق صادٌه هو االس خدام االمثل للموارد البشرٌه 0
وٌمكن م حظة ؤثٌر الموارد البشرٌه حٌ نجد ان العدٌد من الوحدات االق صاادٌه الكبٌاره والناجحاه
ٌرجم نجاحما بدرجه كبٌره الى قدر ما الفعاله لمواردها البشارٌه وقادر ما علاى الحصاول واالح فااظ بماوظفٌن
ومدٌرٌن على درجه عالٌه من المماره والكفاءه 0وان أول من طبق محاسبة الموارد البشرٌه طبٌقا و علمٌا و هاً
"شركة بااري " بوالٌاة أوهااٌو االمرٌكٌاه  ،وذلاك فاً سانة  ، 1966و قاوم فلسافة هاذه الشاركه علاى ان القاوه
الحقٌقٌااه لل ناااف والنجااال هااً المااوارد البشاارٌه للشااركه  ،ومالمااذه المااوارد ماان قاادرات وطموحااات  ،وهكااذا
أدخلت فً نظامما المحاسبً  ،محاسبة الموارد البشرٌه عان طرٌاق رساملة كاالٌ الماوارد البشارٌه وحسااد
أقساط أطفاءها (.)7
وفٌما ٌ علق بااله مام بمحاسبة الموارد البشرٌه ٌمكن ان نإشر العوامل ال الٌه (- (8
 .1اٌ ٕصس االٔعبٔ ٛ٘ ٟاُ٘ أٛاع االصٛي د ٟاٌٛؽدٖ االلزصبب ٌٗٚ ٗ٠رأص١س ع٘ٛس ٞعٍ ٝاالٔزبع ، ٗ١دفٟ
شسوخ ٔعزٍٗ ِضلَ اوضس ِٓ  650اج١س  ِٓ ٍّْٛ ٠اعً رؾم١ك ادعً إٌزبئظ.
 .2اٌ ٕصس االظبٔ ٌٗ ٟل ّٗ١ظٛلِٚ ،ٗ١بؽدس د ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾدٖ االِس٠ى ٗ١عبَ ٠ ،َ 1968ؤود ٘را
د ٕدِب اظزمبي صّبٔ١خ ِٓ وجبز اٌّدزاء د ٟشسوخ ِٛرٛزال ٚاٌزؾبل ُٙثبٌ ًّ ٌد ٜشسوٗ ِٕبدعٗ ٟ٘ٚ
شسوخ د١سر ٍ١س ،دمد أخفعذ اٌم ّٗ١اٌعٛل ٗ١الظ ُٙاٌ سوٗ اال ٌٝٚثؾٛاٌ ْٛ١ٍِ 41 ٟبٚالز ٚازرف ذ
اٌم ّٗ١اٌعٛل ٗ١الظ ُٙاٌ سوٗ اٌضبٔ ٗ١ثّجٍغ  ْٛ١ٍِ 14بٚالز الي  24ظبعٗ ِٓ ربز٠خ اعلْ اجس
االظزمبٌٗ .
 .3اٌزطٛزاد اٌزىٌٕٛٛعٚ ٗ١اٌزمٕٚ ٗ١أ ىبظبرٙب عٍ ٝاٌٛؽداد االلزصببٗ٠
من الم رٌرات ال كنولوجٌه والسٌاسٌه واالق صادٌه ٌ ض انه لما اثار خطٌره على الوحدات االق صادٌه
 ،فلقد افر ت لك الم رٌارات قفا ه واساعه لانظم االن ااج واالداره فاً شاركات الادول الم قدماه مماا خلاق فجاوه
واسعه مقارنة مم شركا نا .
وان مفموم ال كولوجٌا الذي ٌعنً اسالود أداء وٌ ضامن هاٌك م ٌجٌاا و مركباا و م فااع مان جمٌا ات
الٌه  ،عماله  ،طرق عمل إل بٌن ال جمٌ ات والعماله فً اجراءات اداء بؤسلود محدد الن اج أو قدٌم سلعه
أو خدمه أو اكثر (.)9
ٚهُ٘ اٌزغ١ساد اٌزىٌٕٛٛع ٗ١د ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ:)10( ٟ
 رغ١ساد د ٟاالباء االٔزبع -: ٟؽ١ش ِعذ اٌ د٠د ِٓ االٔ طٗ اٌز ٟهبد اٌ ٝافط
اٌزىٍفٗ ٚٚلذ رؾٍ ً١اٌ ٍّ١بد ٚ ،لد رطٛزد ثساِظ اٌزخط١ػ ٚاٌصٕع ٚاٌزؾىُ اٌزٟ
شىٍذ االظبض ٌٕلُ اٌّ ٍِٛبد اٌز ٟظزٙدف ٌّد ِد٠س ٞاٌ ٍّ١بد ثبٌّ ٍِٛبد اٌلشِٗ
البازح اٌ ٍّ١بد ثفبعٍ ٗ١اوجس .
 رغ١س د ٟاالباء اٌزع٠ٛم -: ٟؽ١ش اشزسوذ االالد د ٟاالٔ طٗ اٌزع٠ٛمِّ ٗ١ب ظ١ص٠د ِٓ
ادِخ اٌ ّلء .
 رغ١س د ٟاٌزٕل -: ُ١ؽ١ش اصجزذ رغبزة اٌ سوبد إٌبرغٗ – ١ٌٚط دمػ ٔلس٠بد االبازٖ
اٌؾد٠ضٗ – هْ إٌغبػ االباز ٞوبْ ١ٌٚداَ ٌّغّٛعٗ ِزىبٍِٗ ِٓ اٌزٛعٙبد ٚاٌزؾٛالد
اٌزٕل ٗ١ّ١اٌؾد٠ضٗ  ،دمد وبْ االٔزمبي ِٓ ث١ئٗ ثط١ئخ اٌزغ١١س ّٛٔ ِٓٚذط رٕل١ِ ّٟ١ىبٔ١ىٟ
عبِد اٌ ٝث١ئٗ بٕ٠بِ١ى ٗ١ظس ٠خ اٌزغ١س رزصا٠د دٙ١ب عٛاًِ عدَ اٌزأود ٚبزعخ اٌّخبغسٖ
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ٚرزطٍت ّٔٛذعب رٕل١ّ١ب َ عع٠ٛب ِسٔبّ٠ٚ ،ىٓ اظز ساف اُ٘ أ ىبظبد اٌزطٛزاد
اٌزىٌٕٛٛع ٗ١رٕلّ١ب د ٟث ط اٌ ٕبصس االظبظ ٗ١اٌزبٌ: ٗ١
ه .ظزصباب اٌ ّبٌٗ غ١س اٌّجبشسٖ ٚااصبئ ٛ١اٌجؾٛس ٚاٌزط٠ٛس ٚاٌمبئّ ٓ١عٍ ٝاٌص١بٔٗ .
ة .ظزلٙس اٌؾبعٗ اٌ ٝرغ١١س االباء ثبٌٛظبئف اٌغد٠دٖ .
د .ظزلٙس اٌؾبعٗ اٌ ٝرّى ٓ١اٌ بٍِ ٓ١د ٟاباء اٌٛظبئف ب ْٚاٌسعٛع اٌ ٝاالبازٖ .
س .ظ١زغ١س ٘١ىً اٌّٛازب اٌج س ٗ٠ثعجت االرّزٗ .
ٚثبٌزبٌ ٟدأْ اٌ ٛاًِ اٌجئٚ ٗ١اٌزٕلٚ ٗ١ّ١اٌزمٕ ، ٗ١ر ىً ث١ئٗ عٍّ ٗ١شد٠دح اٌزٕبدعّ٠ٚ ٗ١ىٓ اْ
رزغ١س ٘رٖ اٌ ٛاًِ ثعسعٗ ٚثطس٠مٗ غ١س ِزٛل ٗ ٚ ،ثبٌزبٌ ٟدأْ اٌٛؽداد االلزصبب ٗ٠ثؾبعٗ
اٌ ٝاالظزغبثٗ ٚث ىً ِزىسز ٚظس٠ع ٌٍّ بوً ٌٍٚفسص ٚ ،عٍٙ١ب هْ ر ًّ رؾذ ظغٛغ
ِزصا٠دٖ " ظغٛغبد االعّبي " ثأعساءاد ِجزىسٖ رعّ ٝغ ثٕ بغبد االظزغبثٗ اٌؾبظّٗ " ،
ٚاْ ِب٠دعُ اظزغبثخ اٌٛؽدٖ االلزصبب ٟ٘ ٗ٠رمٕ١خ اٌّ ٍِٛبد (.)11
 .4ظغٛغ اٌّؤصساد اٌج١ئ ٗ١اٌخبزع ًّ ٠ٚ ، ٗ١ذٌه (:)12
ه  .اٌّؤصساد اٌمبٔ: ٗ١ٔٛ
رزّضً د ٟاٌمٛأٚ ٓ١اٌز س ٠بد اٌز ٟرصدز٘ب اٌد ٌٗٚثٙدف ؽّب٠خ ٚرأِ ٓ١اٌ بٍِٚ ٓ١اٌخبصٗ ثبالعٛز
ٚظبعبد اٌ ًّ ٚاٌخدِبد ٚظسٚف اٌ ًّ ٚغ١س٘ب .
ة .ربص١س إٌمبثبد اٌ ّبٌ: ٗ١
ِٓ ؽ١ش رؾد٠د ؽمٛق اٌ بٍِ ِٓ ٓ١اعٛز ١ِٚصاد اظبدٚ ٗ١اعبشاد ٚادِبد ٚغ١س٘ب ٚ ،ورٌه ظسٚف
اٌ ًّ ِضً ظبعبد اٌ ًّ ٚدزساد اٌساؽٗ ٚغ١س٘ب  ِٓٚ .صُ اصجؼ ٌٍٕمبثٗ اٌ ّبٌ ٗ١بٚز ٘بَ د ٟص١بغخ ٚرٕف١ر
ظ١بظبد ٚثساِظ ابازح اٌّٛازب اٌج س. ٗ٠
ط .رأص١س ظٛق اٌ ًّ :
رزبصس ظسٚف ٘رٖ اٌعٛق ثلسٚف اٌ سض ٚاٌطٍت عٍ ٝعٕصس اٌ ًّ  ٟ٘ٚ ،ظسٚف ِزغ١سٖ
ثطج ١زٙب  ،ؽ١ش ٠ص ت اٌزؾىُ ٚاٌزأص١س ِٓ لجً إٌّلّٗ ٚؽد٘ب .

اىذاف نظاو يؼهٌياث يحاسبت انًٌاسد انبششّت
أن المااد ماان محاساابة المااوارد البشاارٌة ٌ مثاال فااً جماام كافااة النفقااات ال ااً اام أو ٌ وقاام إنفاقمااا فااً
المسا قبل علااى المااوارد البشاارٌة باادءا ماان لحظااة اإلعا ن عاان الوظاااس أو كااالٌ اسا سجارها ماان الوحاادات
االق صااادٌة األخاارا ماارورا بكافااة مااا ٌنفااق علٌمااا فااً ساابٌل نمٌ مااا و طوٌرهااا ماان خ ا ل باارامج ال اادرٌد
والدورات ال ً ساهم فٌما ح ى لحظة االس رناء عنما (سواء بإحال ما على ال قاعاد أو إنمااء خادم ما ألي سابد
آ خر) ،األمر الذي ٌ طلد قدٌم بٌانات عن قٌمة الموارد البشرٌه الموجوده كؤصاول لماا قٌم ماا الساوقٌه ال اً
ااااااااااااااااااإثر فااااااااااااااااااً قٌمااااااااااااااااااة الوحااااااااااااااااااده االق صااااااااااااااااااادٌه فااااااااااااااااااً اسااااااااااااااااااواق المااااااااااااااااااال .
إن نظااام معلومااات محاساابة المااوارد البشاارٌة سااو ا داد أهمٌ ااه فااً الوحااد االق صااادٌة ماان خا ل
مساااااااااااااااااااااهم ه فااااااااااااااااااااً ح قٌااااااااااااااااااااق أهاااااااااااااااااااادافما عاااااااااااااااااااان طرٌااااااااااااااااااااق ا ااااااااااااااااااااً اااااااااااااااااااا
 .1قٌاااااااااااااااااااااااااااا قٌماااااااااااااااااااااااااااة الماااااااااااااااااااااااااااوارد البشااااااااااااااااااااااااااارٌة بصاااااااااااااااااااااااااااور مالٌاااااااااااااااااااااااااااة .
ٌاا م قٌااا قٌمااة المااوارد البشاارٌة عاان طرٌااق اساا خدام كافااة البٌانااات الم علقااة ب لااك المااوارد فااً ساابٌل
قٌٌمماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مالٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .
ان قٌٌم الموارد البشارٌة مالٌاا ٌعناً حدٌاد قٌماة الخادمات ال اً ٌن ظار أن قادمما الماوارد البشارٌة فاً
المس قبل ،وٌ م ذلك من خا ل اسا خدام إحادا طارق ال قٌاٌم ال اً راهاا الوحاد االق صاادٌة مناسابة لماا  ،لكاً
ٌكون باإلمكان حصر قٌم ما األساسٌة واالندثارات ال ً ر اد علٌماا  ،األمار الاذي ٌجاد إظمااره فاً القاواسم
المالٌااة للوحااد االق صااادٌة وبمااا ٌساااعد علااى إعطاااء صااور وضااٌحٌة أكباار وأدق عاان نشاااط الوحااد وماادا
حقٌقمااااا ألهاااادافما وخاصااااة مااااا ٌ علااااق بنااااا ج النشاااااط وماااادا مساااااهمة المااااوارد البشاااارٌة فااااً حقٌقااااه .
واهم طرق ال قٌٌم ٌمكن اٌجا ها باال ً( ) 13
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 غس٠مخ اٌزىٍفٗ اٌزبز٠غٗ١
رٙدف ٘رٖ اٌطس٠مٗ ٌّ سدخ لّ١خ االصً عٓ غس٠ك اصجبد وً ِب رزؾٍّٗ اٌٛؽدٖ االلزصبب ٗ٠دٟ
ظج ً١اٌؾصٛي عٍ ٝاالصً .
 غس٠مخ رىٍفخ االؽلي
٠زُ رم ُ١١االصً اٌج س ٞثمّ١خ اٌ ٕصس اٌج س ٞاٌرّ٠ ٞىٓ اْ ٠ؾً ِؾٍٗ ٚاٌر٠ ٞى ْٛثّعزٜٛ
ادِبد ٠عب ٞٚادِبد اٌّٛازب اٌؾبٌ. ٗ١
 غس٠مخ رىٍفخ اٌفسصٗ اٌجدٍٗ٠
ه ٞاٌزىٍفٗ اٌز ٟرزؾٍّٙب اٌٛؽدٖ االلزصببٌ ٗ٠زغ١١س االظزخداَ اٌؾبٌٌٍّٛ ٟازب اٌج س ٗ٠اٌ ٝاظزخداَ
ااس ثد. ً٠
 رم ُ١١اٌّٛازب اٌج س ٗ٠د ٟاٌفمٗ االظلِٟ
 ٠زجس اٌفسب شس٠ىب َ د ٟاٌٛؽدٖ االلزصبب٠ ٗ٠مدَ عٍّٗ وؾصٗ د ٟزهض اٌّبي ١ٌٚ ،ط ثأعزجبزٖ
اع١ساَ  ًّ ٠ثٙب ٚ ،د٘ ٟرٖ اٌؾبٌٗ دأٔٗ ٠ؾصً عٍٔ ٝعجٗ ِٓ االزثبػ ٚال٠زمبظ ٝاعساَ .
 .2المساااااااااااااااعد فااااااااااااااً خطااااااااااااااٌط المااااااااااااااوارد البشاااااااااااااارٌة فااااااااااااااً الوحااااااااااااااد االق صااااااااااااااادٌة .
ان نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة ٌساعد فً خطٌط الموارد البشرٌة فاً الوحاد االق صاادٌة
من خ ل البٌانات والمعلومات ال ً ٌمكن أن ٌقدمما فً المجاالت ا ٌة() 14
آ .وفٌر بٌانات عن كالٌ طلد الموظفٌن واخ ٌاارهم و عٌٌانمم  ،إضاافة إلاى اوفٌر بٌاناات كاالٌ معٌارٌاة
للعملٌات السابقة ٌمكن اس خدامما فً إعداد الموا نة ل خطٌط أنشطة القاوا العاملاة وأل اراض الرقاباة و قادٌر
كلفة إح ل األفراد فً المواقم المخ لفة .
ة .ااوفٌر بٌانااات ٌمكاان ماان خ لمااا المفاضاالة بااٌن كلفااة اادرٌد العاااملٌن بالوحااد االق صااادٌة إلااى المس ا وا
المر ود الوصول إلٌه وبٌن كلفة درٌد على نف المس وا من الخارج .
ع  .المساعد على االس فاد المثلى من العااملٌن المسا خدمٌن فاً أعماال ال ناساد مام مماارا مم (إمكانٌاا مم)
عن طرٌق إظمار قٌمة الخسار الناجمة عن ذلك .
ب .وفٌر بٌانات عن قٌمة العاملٌن ومدا كفاء اس خداممم وال رٌرات ال ً حد على لك القٌمة بمرور الوقت
،األمر الذي ٌساعد على حسٌن نوعٌة ال خطٌط وا خاذ القرارات بالوحد االق صادٌة .
 .3ا لمساااااااااااااااعد فااااااااااااااً خطااااااااااااااٌط المااااااااااااااوارد البشاااااااااااااارٌة علااااااااااااااى المساااااااااااااا وا القااااااااااااااومً .
إن وفٌر البٌانات والمعلوماات عان طرٌاق نظاام محاسابة الماوارد البشارٌة ٌمكان أن ٌسااهم فاً خدماة
الدولااة ماان خا ل مساااعد األجما المخ صااة فٌمااا فااً رساام سٌاسااات ال وظٌا والعمالااة ومااا ٌاار بط بمااا ماان
سٌاسات األجور والمجر وال رقٌات والحواف بشكل عملً  ،ولقد دلات جمٌام الدراساات االكادٌمٌاه( )15ال اً
عنٌت بمجره العقول الوطنٌه ان هجره العقول كبد مج معا ما خساسر م دوجه م مثله بخساسر العقل اوالو وهً
خساره ال قدر بثمن او بمعنى اخر لٌ لما قٌمه مادٌه محدده .باع بار ان االنسان اصل اج ماعً لٌ له كلفه
مالٌه محدده كاالصول االق صادٌه وهو ٌوصا باناه ثاروه االمام اذا كاان من جاا و للفكار والاوعً والقاٌم المادٌاه
النوعٌاه .باالضاافه الااى ما قادم فاان هجااره العقال ماان موطناه ساو ٌلحااق خسااسر مالٌاه حقٌقٌااه فادحاه م مثلااه
ب كالٌ اعداد و مٌسه العقل ح ى ٌصب جاه او للعطاء وال طوٌر.
فعندما شٌر لك البٌانات والمعلومات أن معدل ارك األفاراد لوظااسفمم فاً الدولاة كبٌارا ،وإن كثٌارا
من العاملٌن ٌماجرون خارج الدولة  ،األمر الذي قد ٌ سبد فً حدو ندر كبٌر فً بعض الممن  ،فاإن ذلاك
بشاكل ٌراري الماواطنٌن علاى البقااء فاً
قد ٌدفم الحكومة إلى عدٌل شرٌعات األجور وال رقٌات ونظم العمال
ٍ
وطنمم وعدم المجر .
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انًبحث انثانِ  -:تنًْت انًٌاسد انبششّت ًدًسىا فِ تحسْن انقذسه انتنافسْو نهٌحذه
االقتصادّو
ٌشمد العالم حاوالت سارٌعه ن ٌجاة العولماه  ،مماا شاكل بٌساه جدٌاده م سماه اكثار الن شاار الشاركات
الم عاادده الجنسااٌه فااً مخ لا دول العااالم  ،واالسا فاده ماان الم اٌااا الم احااه حٌثمااا وجاادت سااواء علااى مسا وا
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ال موٌل أو االن اج أو ال و ٌم من اجل ٌاد قادر ما ال نافساٌه ومواجماة منافساات االخارٌن  ،وفاً ظال الواقام
الحالً والم خل لوحدا نا االق صادٌه فؤن ال حول لمواجمة ذلك ال طور البد من ان ٌكون بموارد بشرٌه م لك
المعرفه والكفاءه العلمٌه والخبره ال مه .
وهكاذا بار اهمٌاة الماوارد البشارٌه فاً مجااال ال نمٌاه  ،انط قاا و مان كاون ان العنصار البشاري هااو
الوسٌله والراٌة فً نف الوقت فً عملٌة ال نمٌاه  ،وعلٌاه فؤناه الٌمكان الحادٌ عان ال نمٌاه دون الحادٌ عان
نمٌة الموارد البشرٌه  ،ف نمٌة الموارد البشرٌه ع بر شرط ساٌق واساسً ل حقٌق ال نمٌه .

أًال  -:تنًْت انًٌاسد انبششّو

عر بؤنما اعداد العنصر البشاري اعاداد صاحٌحا و بماا ٌ فاق واح ٌاجاات المج مام  ،علاى اساا اناه
ب ٌااد معرفااة وقاادر االنسااان ٌا داد وٌ طااور اسا ر له للمااوارد الطبٌعٌااه  ،فضا عاان ٌاااد طاقا ااه وجمااوده
(.)16وقد اشار قرٌر ال نمٌه البشرٌه الصادر عن االمم الم حده سنة  1990أن ال نمٌاه البشارٌه عناً ب وساٌم
نطاق االخ ٌار أمام االفاراد وذلاك ب ٌااد فرصامم فاً ال علاٌم والرعاٌاه الصاحٌه والادخل والعمالاه ( .)17وقاد
طور مفموم نمٌة الموارد البشرٌه ( ) 18ولم ٌعد ٌق صر فقط على ال علاٌم وال ادرٌد  ،بال اصاب ٌركا علاى
طوٌر أنمااط ال فكٌار والسالوك  ،ونوعٌاة ال علاٌم وال ادرٌد  ،ونوعٌاة مشااركة الجمماور فاً ا خااذ القارارات
والع قات ا الج ماعٌه والعادات وال قالٌد  ،وثقافة الشعود  ،وطارق وأساالٌد العمال واالن ااج أي عبساة الناا
ٌاد قدرا مم على ال حكم فً ممارا مم وقدرا مم .
بمد
ان نمٌااة المااوارد البشاارٌه( = ) 19االعااداد (اعااداد المااوارد البشاارٌه) ع الم ابعااه ( قٌااٌم االداء ) ع
المقابل ( االجور وال روا د والمكافات والحواف ) ع المحافظه ( الرعاٌاه االج ماعٌاه والنفساٌه واالق صاادٌه )
ع الضبط ( االشرا وال وجٌه ) ع ال نمٌه ( ال درٌد ورفم الكفاءه ) .
ان معنى ذلك ان كل ماٌدفم من مبالغ س إدي الى نمٌة الموارد البشرٌه أي ٌاد قٌم ما وبال الً فؤن
الباح ٌإٌد هذا ال وجه النه ٌحدد القٌمه المالٌه ال ً ٌ م انفاقماا مان اجال الوصاول الاى قٌماة الماوارد البشارٌه
ال ً ٌجد اثبا ما فً السج ت والقواسم .
و شٌر قارٌر االمم الم حده ( )20الى ان نمٌة الموارد البشرٌه رك على -
ه .هْ ١ ٠ش االٔعبْ ؽ١بح ِد٠دٖ ٚصؾ. ٗ١
ة .اْ ٠ىزعجٛا اٌّ بزف اٌ ٍّ. ٗ١
د .هْ ٠ؾصٍٛا عٍ ٝاٌّٛازب اٌلشِٗ ٌّعز ١ ِ ٜٛخ الئك

ثانياَ -:الموارد البشريه في عصر العولمه :
ان العالم ٌ عامل الٌوم فً اق صاد مف اول ضامن قرٌاه صارٌره ادعى العاالم ن ٌجاة طاور ال كنولوجٌاا
فؤصب ٌنظر الى الموارد البشرٌه كرأ مال م حرك  ،والعولمه من منظور اداري هً عولمة النشااط الماالً
وال سااوٌقً واالن اااجً وال كنولااوجً والمعلومااا ً  ،أي عولمااة اسااواق المااال والساالم والخاادمات وال كنولوجٌااا
والعماله .
ان ال حول من المإسسه ال قلٌدٌه ( )21بكل اشكالما ( نظٌم هرمً  ،مرك ٌه  ،االع ماد على ال جربه
....،الخ) الى المإسسه المعاصره ( نظٌم مفلط وشبكً  ،كامل فرٌق العمل  ،ال مرك ٌاه  ،االسا را ٌجٌه ،
المعلومات ....،الخ) ٌقوم اساسا و على نوعٌة وخصاسا الموارد البشرٌه  ،فؤذا وافرت القادره مام الر باه فاً
اطار منسجم وم فاعال صاب الماوارد البشارٌه هاً المادخل االسا را ٌجً الدار اهام اصاول المإسساه بماد
حقٌق مٌ ه نافسٌه .
ولراارض طااوٌر المااوارد البشاارٌه فااً عصاار كنولوجٌااا المعلومااات فااؤن ذلااك ٌ طلااد مجموعااه ماان
االلٌات :
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 .1تخطْط انقٌٍ انؼايهو :
ح اج أي وحده اق صادٌه إلى موارد بشرٌة إدي من خ لما النشاط الذي قوم به ،وعلٌه ٌجد أن
قوم ب حدٌد اح ٌاجا ما من أعداد ونوعٌات مخ لفة من الموارد البشرٌة .وحسن حدٌد النوعٌات واألعداد
المناسبة من العمالة كفل القٌام باألنشطة على خٌر وجه ،وبؤقل كلفة .أما سوء هذا ال حدٌد فٌعنً وجود عمالة
ٌر مناسبة فً األعمال والوظاس  ،ووجود أعداد ٌر مناسبة منما أٌضا ،مما ٌإدي فً النماٌة إلى اضطراد
العمل ،و ٌاد كلفة العمالة عما ٌجد أن كون .وٌع مد خطٌط االح ٌاجات من الموارد البشرٌة على مقارنة
بسٌطة بٌن ما هو مطلود من العمالة وبٌن ما هو معروض منما داخل الوحده االق صادٌه .فإذا كانت ن ٌجة
المقارنة هو وجود فاسض فً عمالة المنظمة وجد ال خلا منمم ،أما إذا كانت الن ٌجة هً وجود عج  ،فإنه
ٌجد وفٌره.
خطٌط الموارد البشرٌة هو محاولة ل حدٌد اح ٌاجات الوحده االق صادٌه من العاملٌن خ ل ف ر
منٌة معٌنة ،وهً الف ر ال ً ٌرطٌما ال خطٌط ،وهً سنة فً العاد .وباخ صار فإن خطٌط الموارد البشرٌة
ٌعنً أساسا حدٌد أعداد ونوعٌات العمالة المطلوبة خ ل ف ر الخطة.

 .2تذسّب انًٌاسد انبششّو
هو اعداد الفرد و درٌبه على عمل معٌن ل وٌده بالممارات والخبرات ال ً جعلاه جادٌرا بماذا العمال
وكذلك اكسابه المعار والمعلومات ال ً نقصه مان اجال رفام مسا وا كفاء اه االن اجٌاه و ٌااد ان اجٌ اه فاً
المإسسه (.)22
ٙ٠ٚدف اٌزدز٠ت اٌ:)23( ٝ
ه .ش٠ببح االٔزبط عٓ غس٠ك رؾع ٓ١اٌّٙبزاد ٚاٌّ بزف اٌفٕ ٗ١الباء االعّبي .
ة .ظسعخ رٕف١ر االعّبي ثصٛزٖ صؾ١ؾٗ .
د .ظّبْ ظلِخ اٌ بًِ الٔٗ وٍّب شاب اٌزدز٠ت عٍ ٝاظزخداَ االٌٗ اصجؼ د ٟاظزطبعزٗ
رغٕت اٌعسز ٚرفبب ٞاالاطبز .

 .3أػادة ىنذست انؼًهْاث
ٌر بط حسٌن االن اج بعملٌة اعاد هندسة العملٌات وال ً ٌقصد بما اجاراء رٌٌارات جذرٌاه للعملٌاات
إدي الى حصول رٌٌارات جوهرٌاه فاً المنا ج  ،وان اعااد هندساة العملٌاات لان انج بادون مشااركة ادار
الموارد البشرٌه و نمٌ ما من خ ل (- )24
 اٌؾصٛي عٍ ٝاٌدعُ ٚاٌزأ١٠د ٌغٛٙب اعببح ٕ٘دظخ اٌ ٍّ١بد
 ر ى ً١دسق اٌ ًّ
 رغ١١س غج ١خ اٌ ًّ
 اٌزؾٛي ِٓ اٌٛظبئف اٌّسالجٗ اٌ ٝاٌٛظبئف اٌّّىٕٗ
 اٌزؾٛي ِٓ اٌزدز٠ت اٌ ٝاٌز ٍُ١
.4

تقْْى االداء -:

هً العملٌه ال ً صمم ل قدٌر ماانج ه الفرد  ،و عد عملٌة قٌٌم االداء مممه بالنسبه لمحاسبة الموارد
البشرٌه النه من خ لما ٌمن االس فاده من اٌجاد الطاقه االن اجٌه للموارد البشرٌه وال ً عاد ماٌصاعد قٌاساما
 ،حٌ ان العوامل ال ً ساعد للوصول الى هذا ال قٌٌم مث كمٌة العمل المنج  ،جود العمل  ،مدا االع ماد
على المورد البشري  ،وحكمه و قدٌره .
ان قٌٌم االداء ٌخدم العدٌد من اال راض منما ()25
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هٛ٠ .ظؼ اٌ بًِ اٌر٠ ٞغت ردز٠جٗ  ِٓٚاٌرٕ٠ ٞجغٔ ٟمٍٗ ه ٚاالظزغٕبء عٕٗ .
ة٠ .ج ٓ١اٌفسب اٌر٠ ٞعزؾك اٌ ل ٖٚه ٚاٌزسل. ٗ١
د٠ .عبعد دِ ٟمبزٔخ اٌ ًّ إٌّغص ِع اٌ ًّ اٌّزٛلع ٚ ،رؾد٠د االعساءاد اٌزصؾ١ؾٗ١
اٌٛاعت ارخبذ٘ب .

ثانثا َ  -:دًس انًٌاسد انبششّو فِ تحسْن انقذسه انتنافسْو
ان من اثار ظااهر العولماه هاو ظماور الشاركات الم عادد الجنساٌات ن ٌجاة ا دٌااد ال عامال ال جااري
مااابٌن الشاارق والراارد والشاامال والجنااود ضاامن هااذا العااالم ادا الااى االن شااار الواساام ل س ا ثمار االجنبااً
واالن قال من الحضاره الصناعٌه ذات المح وا المادي الى الحضاره المعلوما ٌه ذات المح اوا الفكاري ()26
 ،وهذا ادا الى ا ساع المنافسه وشراس ما بٌن مخ ل الشركات والمن جات .
وان من اهم مقومات المٌ ه ال نافسٌه ان لم كن اهمما هً الموارد البشرٌه  ،الن كٌفٌة حكم الشاركه
بمواردها المخ لفه ( مادٌه  ،نظٌمٌه  ،معلومات  ،بشرٌه ) هً كون حت سٌطر القدره العقلٌه ال اً م لكماا
هذه الموارد البشرٌه .

انًبحث انثانث  -:انتكايم بْن نظاو يؼهٌياث يحاسبت انًٌاسد انبششّت ًنظاو
يؼهٌياث إداسة انًٌاسد انبششّت
أن الع قة بٌن كامال نظام المعلوماات و ؤثٌرهاا علاى حساٌن عملٌاات المنظماات مر بطاة ب ٌااد مسا وا هاذا
ال كامل ،ف كامل نظام المعلوماات أصاب ذا أهمٌاة عظماى لعادم كارار األنشاطة ،ومنام األخطااء ،و قلٌال دور
.
الوقااااات المسااااا نفذ فاااااً طاااااوٌر المنااااا ج ،و ٌااااااد ثقاااااة المسااااا ملك فاااااً المنااااا ج والخااااادمات.
وهو بمذه الصور ٌماد إلاى إثاراء عملٌاات المنظماات و حساٌنما مان خا ل قادٌم ما ٌج مركاد مان
المعلومات ٌدعمما بصور م واصلة ،وبال الً ٌمكننا أٌضا من مقابلة ال حدٌات والم رٌرات فً األسواق و نمٌة
13

.
دخلمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بمرو نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة عالٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
وعلى الر م من قدم نظم المعلومات و ؤصٌل مفاهٌمما خا ل العقادٌن األخٌارٌن مان القارن الماضاً،
فإنااه مااا الاات بعااض المنظمااات نظاار إلٌمااا علااى أنمااا نفااق مظلاام مجمولااة عواقبااه خشااى الخااوض فٌااه. .
وٌنظر إلٌما بعضمم ا خر نظار اف راضاٌة علاى أنماا وجادت كاً شاارك فاً األهادا االسا را ٌجٌة
للمنظمة ،إال أن هذه النظر سرعان ما حول إلى مشاركة مادٌة أكثر منما مشاركة فاً باإر ومف اال أهادافما
االس را ٌجٌة ،وهذا ٌرجم البا إلى عدم ال خطٌط الكافً الس را ٌجٌة عمل المنظمة ،وفمم واض الح ٌاجا ماا
ماان المعلومااات ال ااً اادع م هااذه االسا را ٌجٌة ،وبال ااالً عاادم وضااول المااد الااذي ماان أجلااه س سا خدم نظاام
.
المعلومااااااااااااات ،وبمعناااااااااااااى آخااااااااااااار عاااااااااااادم اسااااااااااااا خدامما االسااااااااااااا خدام االساااااااااااا را ٌجً
أن الدول فً أواخر القارن الماضاً ا جمات إلاى الادخول فاً كا ت اق صاادٌة حات مظلاة منظما ماا
اإلقلٌمٌااااة أو القومٌااااة ،وذلااااك بمااااد حقٌااااق أقصااااى نمااااو اق صااااادي ،ومواجمااااة ال ناااااف العااااالمً .
وكاناات ماان أهاام األدوات ال ااً اق رحاات ل حقٌااق اس ا را ٌجٌة هااذه ال ك ا ت هااً نظاام المعلومااات وشاابكات
اال صاالت ،فقاد بنات هاذه المنظماات بارامج وآلٌاات لل عااون فاً مجاال المعلوماات ماد إلاى إنشااء شابكات
معلومات ربط نظم المعلومات ألعضاء هذه المنظمات من الدول المخ لفة ،مإكد أن اال حاد األوروبً أبار
هذه ال ك ت ،والذي اع مد برنامج عمل ٌمد إلى حقٌق ال عاون بٌن الدول األعضاء فاً مجاال المعلوماات،
اشا مل علاى عاد إجاراءات أهمماا إنشااء شابكة معلوماات اربط باٌن نظام معلوماات دول اال حااد األوروباً،
شجٌم و طوٌر نماذج معٌارٌة ل مثٌال البٌاناات اإلن اجٌاة ،ومان ثام سامولة باادل المعلوماات باٌن مخ لا نظام
معلومات اال حاد ،و شجٌم ال عاون بٌن مخ ل نظم المعلومات لدول اال حاد .

تؼشّف نظاو انًؼهٌياث فِ انٌحذاث االقتصادّت
عرفت جمعٌة نظم المعلومات األمرٌكٌة نظام المعلومات بصور عامة بؤناه نظاام آلاً ٌقاوم بجمام
و نظٌم وإٌصال وعرض المعلومات الس عمالما من قبل األفراد فاً مجااالت ال خطاٌط والرقاباة لةنشاطة ال اً
مارسما الوحد األق صادٌة ( . )27كما م عرٌفه أٌضا بؤنه ذلك النظام الذي ٌقوم ب وٌد الوحد األق صادٌة
بالمعلومات الضرورٌة ال مة لصناعة وا خااذ القارارات وذلاك فاً الوقات المناساد وعناد المسا وا اإلداري
الم سم  ،ومثل هذا النظام ٌقوم باس قبال البٌانات ونقلماا و خ ٌنماا ومعالج ماا واسا رجاعما ثام وصاٌلما باذا ما
بعد شرٌلما إلى مس خدمٌما فً الوقت والمكان المناسبٌن (. )28
وهنااا ال بااد ماان م حظااة أن هناااك خلطااا ٌحااد لاادا الاابعض بااٌن مصااطلحً "النظااام" و " نظااام
المعلوماات "  ،بحٌا ٌجعال أحادهما مرادفاا ل خار  ،فاً حاٌن أن هنااك اخ فاا مان الناحٌاة العلمٌاة باٌن
المصطلحٌن ٌمكن وضٌحه من خ ل هد كل منمما  ،فؤي نظام لاه عناصار محادد شامل بالدرجاة األساا
كل من المدخ ت  ،العملٌات ال شرٌلٌة  ،المخرجات  ،ال رذٌة العكسٌة  ،وهو ما ٌعنً أن المد النماسً ألي
نظام ٌ حقق عند إن اج المخرجات و قدٌمما إلى مس خدمٌما  ،فً حاٌن إن هاد نظاام المعلوماات ال ٌ حقاق إال
عناادما ٌا م فعا اسا خدام المخرجااات ماان قباال مسا خدمٌما و حقٌااق الفاسااد المرجااو منمااا فااً ا خاااذ القاارارات
المخ لفة  ،وٌمكن حدٌد لك الفاسد لدا م خذ القرار من خ ل قدر المخرجات على حقٌق الشرطٌن ا ٌٌن ،
أو أحدهما على األقل()29
أ .إن اس خدام المخرجات ٌمكن أن ٌساهم فً قلٌل حاالت عدم ال ؤكد (البداسل) لدا م خذ القرار .
د .أن سمم لك المخرجات فً ٌاد درجة المعرفة لدا م خذ القرار  -لكً ٌمكن االس فاد منما فٌما بعد عند
ا خاذه القرارات المخ لفة .
أما إذا لم ٌ حقق الشرطٌن أع ه أو أحدهما على األقل  ،فعندس ٍذ كاون مخرجاات النظاام مجارد بٌاناات
مر بة ٌمكن اس خدامما كمدخ ت ثانٌة فً عمل نظام المعلومات .
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نظاو انًؼهٌياث انًحاسبْت

نظام المعلومات المحاسبٌة هو "أحد النظم الفرعٌة فً الوحد االق صادٌة  ٌ ،كون من عد نظام فرعٌاة عمال
مم بعضما البعض بصور م رابطة وم ناسقة وم بادلة بمد وفٌر المعلومات ال ارٌخٌة والحالٌاة والمسا قبلٌة
 ،المالٌة و ٌر المالٌة  ،لجمٌم الجمات ال اً ٌممماا أمار الوحاد االق صاادٌة وبماا ٌخادم حقٌاق أهادافما"(،)30
وفً سٌاق ذلك فإنه ٌمكان النظار إلاى نظاام معلوماات محاسابة الماوارد البشارٌة علاى أنماا أحاد الانظم الفرعٌاة
ضمن نظام المعلومات المحاسبٌة ٌم م ب وفٌر كافاة المعلوماات ال ارٌخٌاة والحالٌاة والمسا قبلٌة  ،المالٌاة و ٌار
المالٌة  ،الخاصة بالموارد البشارٌة و قادٌمما إلاى كافاة الجماات ال اً ٌممماا أمار لاك الماوارد وبماا ٌاإدي إلاى
حقٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد المطلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود .
ٌمد نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة الى -
 1جمم البٌانات الخاصة بالموارد البشارٌة  ،مثال بٌاناات األفاراد العااملٌن فاً الوحاد االق صاادٌة وماإه مم
ودرجا مم المالٌة والمسإولٌات الملقا على عا قمم واألجور المدفوعة لمم و كالٌ عملٌات ال ادرٌد والبعثاات
واإلجا ات الدراسٌة .
 2بوٌد البٌانات الم علقة بالموارد البشرٌة ال ً عمل بالوحاد  ،مثال بوٌاد كاالٌ
إلى أجور  ،كالٌ درٌد  ،كالٌ اخ بار … الخ.

القاوا البشارٌة بالوحاد

 3وصٌل المعلومات الم علقة باالموارد البشارٌة للجماات الداخلٌاة والخارجٌاة ال اً ممماا هاذه المعلوماات فاً
الوقت الم سم وبالدقة المطلوبة .
 .4اس خدام المخرجات من قبل مس خدمٌما و حقٌق الفاسد المرجو منما فً ا خاذ القرارات المخ لفة .

 .2نظاو انًؼهٌياث اإلداسّت
ٌعر نظام المعلومات اإلدارٌة على أنه " مجموعة األج اء الم رابطة ال ً عمل مم بعضما البعض
بصور م فاعلة ل حوٌل البٌانات إلى معلومات ٌمكن إس خدامما لمساند الوظاس األدارٌة ( ال خطٌط  ،الرقابة
 ،إ خااذ القارارات  ،ال نسااٌق ) واألنشاطة ال شارٌلٌة فااً الوحاد األق صاادٌة " ( . )31وٌع باار نظاام معلومااات
ادار الموارد البشرٌه احد هذه النظم الفرعٌه الذي ٌمكن حدٌد وظٌف ه فً الوحد االق صادٌة با ً
 .1اس قبال المعلومات الم علقة باألفراد العاملٌن فً الوحد االق صادٌة وال ً شمل
آ .البٌاناااااااااااااااااا ات الخاصااااااااااااااااااة ب خطااااااااااااااااااٌط و مٌسااااااااااااااااااة و شاااااااااااااااااارٌل القااااااااااااااااااوا العاملااااااااااااااااااة .
ة .البٌانااااااااااااااااااااااااااااااااات الخاصااااااااااااااااااااااااااااااااة ب اااااااااااااااااااااااااااااااادرٌد القااااااااااااااااااااااااااااااااوا العاملااااااااااااااااااااااااااااااااة .
عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  .البٌاناااااااااااااااااااااااااااات الخاصاااااااااااااااااااااااااااة بمكافاااااااااااااااااااااااااااؤ القاااااااااااااااااااااااااااوا العاملاااااااااااااااااااااااااااة .
ب .البٌانات الخاصة بصٌانة القوا العاملة .
2ـ حلٌل البٌانات السابقة ومعالج ما بواسطة العملٌات ال شرٌلٌة ال ً جري علٌما من بوٌد و صنٌ
فً ملفات خاصة أو فً ذاكر الحاسود .

و خ ٌن

 3ى ااوفٌر المعلومااات ال ااً مثاال مخرجااات النظااام لراارض االسا فاد منمااا فااً إدار شااإون األفااراد باع بارهااا
معلومات ٌمكن االس عانة بما فً ا خاذ القرارات األفرادٌة السلٌمة  ،و شمل هذه المعلومات
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آ .معلوماااااااااا ات دقٌقاااااااااااة ل خطاااااااااااٌط القااااااااااوا العاملاااااااااااة وا خااااااااااااذ قاااااااااارارات سااااااااااالٌمة بصاااااااااااددها .
ة .معلومااااااااااااااااااااااااات دقٌقااااااااااااااااااااااااة عاااااااااااااااااااااااان حلٌاااااااااااااااااااااااال و وصااااااااااااااااااااااااٌ األعمااااااااااااااااااااااااال .
عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  .وضاااااااااااااااااااااااااااام أساااااااااااااااااااااااااااا دقٌقااااااااااااااااااااااااااااة ل خ ٌااااااااااااااااااااااااااااار وال عٌااااااااااااااااااااااااااااٌن .
ب .معلوماااااات دقٌقاااااة عااااان ااااادرٌد القاااااوا العاملاااااة و حدٌاااااد االح ٌاجاااااات ال درٌبٌاااااة ونوعٌاااااة البااااارامج.
٘ى  .معلومااات دقٌقااة عاان قااوٌم الوظاااس و قااوٌم أداء العاااملٌن وال رقٌااة وال رفٌاام والنقاال وانضااباط العاااملٌن .
 .ٚمعلوماااااااااااااااااااااااااااااااااات دقٌقاااااااااااااااااااااااااااااااااة النااااااااااااااااااااااااااااااااادماج القاااااااااااااااااااااااااااااااااوا العاملاااااااااااااااااااااااااااااااااة .
ش .معلومات دقٌقة لصٌانة القوا العاملة وس م ما .

 .3نظاو انًؼهٌياث انًتكايم
ٌعر نظام المعلومات الم كامل على أنه النظام الذي كمل نظمه الفرعٌة بعضما البعض من خ ل
عملما بصور م ناسقة وم بادلة بحٌ ٌس بعد كرار ولٌد المعلومات من أكثر من نظام فرعً وبما ٌإدي إلى
خفض كالٌ إن اج المعلومات ال مة للجمات المخ لفة  ،فض عن قلٌل الوقت والجمد ال مٌن لما (. )32
وعلٌه  ،فإن كامل نظام معلوماات م حاسابة الماوارد البشارٌه ونظاام معلوماات ادار الماوارد البشارٌه ساو
ٌشٌر إلى النظام الذي ٌعمل من خ ل كامل كل من نظام المعلومات المحاسبٌة ونظام المعلوماات اإلدارٌاة ،
من خ ل ال نسٌق بٌن عملٌمما و بادل البٌانات والمعلومات ال ً نشؤ عن كل منمما ،وفق قاعد بٌانات موحد
وبما ٌإدي إلى خفض كالٌ إن اج المعلومات اٌّعزٙددخ ٚ ،ورٌه رمٍ ً١اٌٛلذ ٚاٌغٙد اٌلشٌِٙ ٓ١ب .
أما أهمٌة الحاجة إلى النظام الم كامل للمعلومات المحاسبٌة واإلدارٌة فً أٌة وحد اق صادٌة ف ؤ ً من
خ ل إمكانٌة إٌجاد ع قات ال نسٌق وال بادل وال رابط بٌن كل من نظام المعلومات المحاسبٌة ونظام المعلومات
اإلدارٌة .
ونظرا ل شابك الع قات و عددها بٌن كل من نظام المعلومات المحاسبٌة ونظاام المعلوماات اإلدارٌاة ،
فمناك من ٌرا من الك اد والباحثٌن أن نظام المعلومات المحاسابٌة هاو جا ء مان نظاام المعلوماات األدارٌاة ،
على إع بار أن نظام المعلومات المحاسبٌة ٌما م بقٌاا المعلوماات المحاسابٌة ال ارٌخٌاة برارض إعاداد القاواسم
للجمات الخارجٌة بٌنما ٌم م نظام المعلومات األدارٌة بكل المعلومات ال مة لةدار بررض حقٌق األس خدام
األمثل للموارد الم احة للوحد األق صادٌة  ،وعلٌه فاإن ذلاك ٌمكان أن ٌوسام مفماوم نظاام المعلوماات األدارٌاة
لٌشمل كل نظم المعلومات بالوحد األق صادٌة بما فٌما نظام المعلومات المحاسبٌة (. )33
وهناك من ٌرا أن نظام المعلومات المحاسبٌة هو أقدم نظام عرف ه المشروعات ال جارٌ ة والصناعٌة
و ٌرهاااا( ، )34وأناااه ٌمثااال الركٌااا األساساااٌة والممماااة بالنسااابة لااانظم المعلوم ااا ات األخااارا فاااً الوحاااد
األق صادٌة.
وهناك رأي آخر بن ه رابطة المحاسبة األمرٌكٌة  ،حٌن إع برت أن نظام المعلومات المحاسبٌة ونظام
المعلومات األدارٌة نظامٌن مس قلٌن لكل منمماا وظاسفاه ولكان ٌوجاد اداخل باٌن النظاامٌن ٌ مثال با " محاسابة
العملٌات " ألن المحاسد ٌح اج إلى بٌاناات عدٌاد مان نظام المعلوماات األخارا فاً الوحاد األق صاادٌة (
م مثلة بنظام المعلومات األدارٌة )(.)35
لذلك هناك ضرور لل كامل بٌن نظام معلومات محاسبة الماوارد البشارٌة (باع بااره نظاماا فرعٌاا مان
نظام المعلوماات المحاسابٌة فاً الوحاد االق صاادٌة) ونظاام معلوماات إدار الماوارد البشارٌة (باع بااره نظاماا
فرعٌااا ضاامن نظااام المعلومااات اإلدارٌااة فااً الوحااد االق صااادٌة)  ،وإنااه ٌمكاان حقٌااق هااذا ال كاماال إذا مااا اام
ال عر على وظاس كل من النظامٌن وبال الً حصر النقاط ال ً ٌمكن من خ لما حقٌق ذلك ال كامل  .حٌا
إ ن النظر الحدٌثة لدراسة نظم المعلومات ال ً ٌمكن أن واجد فً الوحد األق صادٌة رك على عدم فضاٌل
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أي نظام على آخر بصور ج سٌة  ،وإنما األخذ بنظر األع بار النظر الكلٌة ال ً نظار إلاى ضارور ال كامال
وال نسٌق وال رابط بٌن كل نظم المعلومات ال ً ٌمكن أن واجد ضامن إطاار الوحاد األق صاادٌة وصاوال إلاى
حقٌق أهدافما العامة.
وٌ حظ من خا ل ماا قادم  ،أن نظاام معلوماات إدار الماوارد البشارٌة ٌمكان أن ٌكاون نظاماا فااع
بصور أكبر إذا ما م ال كامل بٌنه وبٌن نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة وبما ٌإدي إلى حقٌق المد
الشامل للوحد االق صادٌة بما ٌ علق بالموارد البشرٌة وذلك من خ ل ا ً -
 1إن نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة ٌمكنه ال عبٌر بصور مالٌة وكمٌة عن كافة البٌانات والمعلومات
ال ً ٌمكن أن ٌوفرها نظام معلومات الموارد البشرٌة بحٌ كون لما قدر فسٌرٌة أكبر عندما ٌ م اسا خدامما
من قبل م خذي القرارات سواء فً داخل الوحد االق صادٌة أو خارجما .
 2إن إن اج الكثٌر من المعلومات الخاصة بالموارد البشرٌة عن طرٌق نظام معلومات المحاسابة عان الماوارد
البشرٌة مباشر سو ٌساهم فاً قلٌال الجماد الاذي ٌمكان أن ٌباذل فاً إعاداد البٌاناات والمعلوماات ال ماة ،
إضافة إلى قلٌل ال كالٌ ال ً ٌمكن أن نفق فً جمٌم البٌانات و حلٌلما ومن ثم إن ااج المعلوماات منماا  ،مام
إمكانٌة وفٌرها فً الوقت المناسد دون ان ظار الحصول علٌما من قبل نظام معلومات الموارد البشرٌة أوال ،
األمر الذي ٌإدي إلى قلٌل اال دواجٌة فً عمل النظامٌن أٌضا .

ثانيا َ ـ إستخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام .
ع برالوساسل ال قنٌة ركٌ أساسٌة لنظم المعلومات المعاصر  ،ألنما سااعد فاً جمٌام المادخ ت ،
و ادفم عناصار البٌاناات  ،و ربطماا معااا  ،و شاكلما فاً نمااذج محادد كمااا ج سماا  ،و نا ج و با المخرجااات
النابعة و وصلما إلى المس خدمٌن و ساعد فً الرقابة على النظام وصٌان ه  ،كما سمم فاً ساٌٌر و شارٌل كال
الركاس األخرا بسرعة ودقة وكفاء عالٌة ،وهً ش مل على ث ثة إ جاهات رسٌسٌة مثل فً كل من ()36
 .1اٌفٕ١ى : ْٛافدىساب اٌىر٠ ٓ٠فّٙى ْٛاٌٛظىبئً اٌزمٕ١ىخ  ٠ٚىغٍٙٔٛب ِ ،ضىً  ِ :ىغٍ ٛاٌؾٛاظى١ت  ،اٌّجسِغىى، ْٛ
اٌّؾٍٍٚ ْٛاٌّصِّّٕٙ ، ْٛدظ ٛاٌص١بٔخ ٚافرصبالد ِ ،د٠س ٚإٌلُ ٚ...غ١س٘ب.
 .2اٌجساِغ١بد  :رّضً ؽصَ اٌجساِظ اٌّطٛزح ه ٚاٌغب٘صح اٌز ٟرغ ً هعٙصح اٌىِٛجٛ١رس ر ًّ ٚرأِس٘ب ثأباء
ٚظبئفٙب ٚإٔزبط ِخسعبرٙب .
 .3افعٙصح  :ر زًّ عٍ ٝرٕٛع وج١س ِٓ اٌٛظبئً اٌز ٟرمدَ اٌّعبٔدح ٌسوبئص هِ ٚىٔٛبد إٌلبَ اٌّخزٍفخ .

وبما أن وجود النظام الم كامل للمعلومات المحاسبٌة واألدارٌة البا ما ٌكون فً الوحدات األق صادٌة
كبٌر الحجم ( من حٌ عدد نشاطا ما أو ٌاد حجم البٌانات ال ً ٌ م ال عامل معما ن ٌجة األحدا األق صادٌة
الم عدد )  ،وبما ٌعنً أن هناك أعدادا كبٌر مان البٌاناات ساو ٌا م ال عامال معماا والخاصاة باالنظم الفرعٌاة
الم عدد ال ً ٌمكن أن واجد فً الوحد األق صادٌة المعنٌة  ،مما ٌ طلد األمار إسا خدام ال قنٌاات الحدٌثاة فاً
معالجاة البٌاناات وإن اااج المعلوماات ماان خا ل مااا ٌطلاق علٌاه " قنٌااات المعلوماات "  ،حٌا " سااهمت قنٌااة
المعلومات فً ٌاد قدر النظم المحاسبٌة على ال كٌ وال ؤقلم السرٌم مام بٌساة العمال فاً الوحاد األق صاادٌة
وذلك من خ ل وفٌر وساسل إق صادٌة فعالة لخ ن واس رجاع ومعالجة البٌاناات و قادٌمما إلاى م خاذي القارار
فً الوقت المناسد وقد إنعك ذلك بوضول على كفاء نظم المعلومات المحاسبٌة وأ ال لما مروناة كبٌار فاً
ال عامل مم ال رٌرات السارٌعة واألس جاب ا ة لماا "( ، )37إضاافة إلاى أن إسا خدام الحواساٌد ( بآع بارهاا أحاد
وساسل قنٌات المعلومات) ٌمكن أن ٌساهم فً معالجة البٌانات ال ً ٌ م ال عامل معماا مان قبال النظاام الم كامال
للمعلومات المحاسبٌة واألدارٌة .
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وهكذا  ،فإنه بفضل ال قنٌات الحدٌثة أمكن إحدا رٌرات جذرٌة ل ٌاد كفاء برامجٌات الحاسود وفاعلٌ ماا
وذلك من خ ل جعل الحاسود ٌ سم بصفة الذكاء ومحاولة محاكا سلوك الخبٌر البشري عندما ٌواجه بموقا
ٌح اج إلى إ خاذ قرار ما وهو ماٌسمى ب " الذكاء الصناعً " وال ً عد النظم الخبٌر أحد أهم طبٌقا ه  ،ومن
هنا ٌمكن القول أن الثور ال قنٌة الحدٌثة قد أ احت فرصة كبٌر أماام األدار والمحاسابٌن لةسا فاد مان م اٌاا
وإمك انٌااات قنٌااة المعلومااات فااً مجااال الخباار اإللك رونٌااة  ،ولةس ا فاد ماان هااذه الاانظم ٌجااد علااى أي نظااام
للمعلومات فً الوحد األق صادٌة وخاصة النظاام اٌّزىبِىً ٌٍّ ٍِٛىبد اٌّؾبظىج١خ ٚافباز٠ىخ هْ ٠ىى ْٛلىببزاإ
عٍىىى ٝاٌزى١ىىىف وال اااؤقلم السااارٌم مااام هاااذه ال قنٌاااة ومجارا ماااا  ،حٌااا أن إن شاااار ال قنٌاااات الحدٌثاااة للمعلوماااات
واأل صاااالت بشااكل واساام فااً الاانظم األق صااادٌة واألدارٌااة واألج ماعٌااة سااٌإثر بشااكل م اٌااد فااً أي نظااام
للمعلومات فً الوحد األق صادٌة بحٌ أن ال باطإ فً إدخال البرامجٌات الحدٌثة فً طاوٌر نظاام المعلوماات
سٌإدي إلى باطإ عملٌة األس فاد من هذا النظام ( )38

ثانثا َ ـ األفشاد انًؤىهْن .
إن نجال عمل النظام الم كامل للمعلومات المحاسبٌة واألدارٌة و حقٌق فاعلٌ ه ٌع ماد بدرجاة أساساٌة
علااى ضاارور أن ٌكااون األفااراد القاااسمٌن علااى العماال علااى درجااة ماان المعرفااة العلمٌااة والعملٌااة ناسااد ماام
م طلبات عمل النظام وإمك انٌة حقٌق أهدافاه  ،األمار الاذي ٌسا ل م ضارور طاوٌر مماارات األفاراد العااملٌن
بصور مس مر فً المجاالت ا ٌة
.1

رط٠ٛس اٌّٙبزاد اٌّؾبظج١خ ٌٍ بٍِ ٓ١د ٟإٌلبَ .

حٌ ٌ طلد من األفراد الم خصصٌن فً مجال المحاسبة ضرور طوٌر ممارا مم المحاسابٌة ال اً
ش مل على كافة فروع المعرفة المحاسبٌة  ،والعمل على دراساة كافاة المسا جدات فاً كال منماا  ،إضاافة الاى
ضارور ااوافر الكفاااء ال مااة لدراسااة وفماام الع قااات الم شاابكة ماام فااروع العلااوم األخاارا ال ااً لمااا ع قااة
بال ؤثٌر فً بٌساة األعماال الحدٌثاة  ،وبماا ٌم وكانمم مان إجاراء عملٌاات ال حلٌال للبٌاناات المخ لفاة ال اً ٌمكان أن
ٌقوموا ب شرٌلما و جمٌ ها إلى المس خدمٌن الم وقعٌن سواء من داخل الوحد األق صاادٌة أو خارجماا  ،إضاافة
إلى ضرور طاوٌر قادرا مم فاً إمكانٌاة عارض مح وٌاات ال قاارٌر والقاواسم المالٌاة بالسارعة الممكناة ووفاق
الشكل الذي ٌمكن أن ٌإثر فً ٌاد الفاسد لدا المس خدمٌن .
.2

رط٠ٛس اٌّٙبزاد افباز٠خ ٌٍ بٍِ ٓ١د ٟإٌلبَ .

نظاارا للحاجااة الكبٌاار ماان قباال إدار الوحااد األق صااادٌة إلااى مااا ٌمكاان أن ٌقدمااه النظااام الم كاماال
للمعلومات المحاسبٌة واألدارٌة من بٌانات ومعلومات ساعدها فً إ خاذ القرارات المخ لفة والم عدد بالسرعة
والدقة ال مة فً ضوء ال رٌرات وال طورات العدٌد ال ً حد بصور مس مر فً بٌساة األعماال الحدٌثاة ،
فإن األمر ٌ طلد من األفاراد العااملٌن فٌاه ضارور طاوٌر مماارا مم األدارٌاة مان خا ل األطا ع علاى كافاة
المس جدات ال ً حد فً مجال إدار األعمال ونظم المعلوماات األدارٌاة  ،إضاافة إلاى ضارور فمام عملٌاة
إ خاذ القرارات المخ لفة ال ً ٌمكن أن خذ فً الوحد األق صاادٌة وال عااٌا المسا مر مام م خاذي القارارات
خاصااة ماان داخاال الوحااد األق صااادٌة نظاارا ل عااددها و نوعمااا فااً ساابٌل ساامٌل إمكانٌااة مقابلااة األح ٌاجااات
المخ لفة من خ ل وٌد البٌانات والمعلومات ال مة بالسرعة الممكنة والوقت المناسد .
.3

رط٠ٛس اٌّٙبزاد اٌؾبظٛث١خ ٌٍ بٍِ ٓ١د ٟإٌلبَ .

ممااا الشااك فٌااه أن إس ا خدام الحواسااٌد أخااذ ٌم ااد إلااى العدٌااد ماان مجاااالت الحٌااا ومنمااا مجااال نظاام
المعلوماات فااً الوحادات األق صااادٌة  ،األماار الاذي ٌجعاال الابعض ٌع قااد أن وجااود أي نظاام للمعلومااات ٌكااون
مر بطا بإس خدام الحواسٌد فٌه .
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كما أن إس خدام الحواسٌد فً عمل نظم المعلومات فً الوحدات األق صادٌة ٌمكن أن ٌكون ضرورٌا
كلما كان حجم البٌانات ال ً ٌ م ال عامل معما كبٌرا وأن معالج ما و قدٌم المعلومات النا جة عنما ٌكون مطلوباا
ضمن وقت محدد .
وبما أن النظام الم كامل للمعلومات المحاسبٌة واألدارٌة البا ما ٌ عامل مم عادد كبٌار مان البٌاناات (
الخاصة بكافة النظم الفرعٌة ال ً ٌضمما ) ٌ ،صب من الضروري أن ٌكون األفاراد القااسمٌن علاى العمال فٌاه
علااى معرفااة مناساابة بالحواسااٌد ماان حٌا كٌفٌااة شاارٌل ما وبرمج مااا وكااذلك كٌفٌااة إسا خدام ال قنٌااات الحدٌثااة
المر بطة بما .

المبحث الرابع  -:المعالجات المحاسبيه للموارد البشريه
صمٌم نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة ٌقدم المعلومات المفٌد ال ً ساعد فً إ خاذ القرارات
الخاصااااااة بااااااالموارد البشاااااارٌة فااااااً الوحااااااد األق صااااااادٌة والمساااااااهمة فااااااً حقٌااااااق أهاااااادافما العامااااااة .
ان صااامٌم نظاااام معلوماااات محاسااابة الماااوارد البشااارٌة فاااً الوحااادات األق صاااادٌة ٌكاااون كااااال ً ااا

أًالً :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخالث اننظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو .

مثااااااااااال مااااااااااادخ ت نظاااااااااااام معلوماااااااااااات محاسااااااااااابة الماااااااااااوارد البشااااااااااارٌة ا اااااااااااً ااااااااااا
1ـ مخرجات نظام معلومات إدار الموارد البشرٌة  ،وال ً شمل ك من معلوماات ل خطاٌط القاوا العاملاة ،
معلومااات ل حلٌاال و وصااٌ الوظاااس  ،معلومااات ل قااوٌم األداء  ،معلومااات ال رقٌااه والنقاال وان ماااء الخدمااه.
 .2مجموعة البٌانات ال ً ٌ م الحصول علٌما مان المسا ندات المإٌاد لةحادا المالٌاة الم علقاة بكافاة ماا ٌنفاق
علااااااااااااااااااى المااااااااااااااااااوارد البشاااااااااااااااااارٌة وال ااااااااااااااااااً ٌمكاااااااااااااااااان أن شاااااااااااااااااامل كاااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان
آ .قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواسم الروا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد المعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد .
ب .قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواسم الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواف والمكافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآت.
ـ .مساااااااااااااااااااااااااا ندات صاااااااااااااااااااااااااار نفقااااااااااااااااااااااااااات الاااااااااااااااااااااااااادورات ال درٌبٌااااااااااااااااااااااااااة.
ج
وٌمكن االس فاد نظم الحاسود المس خدمه فً الوحده االق صادٌه فاً سامٌل عملٌاة الحصاول علاى
مدخ ت نظام معلومات محاسبة الموارد البشرٌة من حٌ ال كامل الذي ٌمكن حقٌقاه مام الانظم األخارا ال اً
عمل ببرامج الحاسود ومنما نظام األفراد ،نظام الروا د ،نظام اإلن اج إضافة إلى كافة الانظم األخارا ال اً
ٌمكاااااااااان االساااااااااا فاد منمااااااااااا فااااااااااً عماااااااااال نظااااااااااام معلومااااااااااات محاساااااااااابة المااااااااااوارد البشاااااااااارٌة.
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ثانْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ً -:انؼًهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث انتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغْهْت نهنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو
وهاً مجموعااة العملٌااات ال اً جااري علااى مادخ ت النظااام بمااد حوٌلماا إلااى مخرجااات ٌسا مد
الحصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول علٌمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
و شمل العملٌات ال شرٌلٌة كافاة عملٌاات ال ساجٌل وال جمٌام وال بوٌاد وال لخاٌا للبٌاناات ال اً ٌمكان
فرٌرماااااا مااااان المسااااا ندات ال اااااً خاااااا ا ألحااااادا المالٌاااااة الم علقاااااة باااااالموارد البشااااارٌة وكماااااا ٌلً ااااا
آ ٌ .م سجٌل كافة العملٌات ال ً علق بالموارد البشرٌة ،وذلك ب حمٌل كافة النفقات فً حساد خاا بالموارد
البشرٌة ٌمكن ان ٌطلق علٌه "حساد الموارد البشرٌة"  ،بحٌ ٌضم كافة بناود اإلنفااق علاى الماوارد البشارٌة
مااااااااان لحظاااااااااة اإلعااااااااا ن عااااااااان الوظااااااااااس ح اااااااااى سااااااااارٌ لاااااااااك الماااااااااوارد مااااااااان العمااااااااال .
وٌجااد ان ٌ حماال كاال مااورد بشااري بحصا ه ماان لااك المصااارٌ  .حٌا ٌا م حمٌاال قٌمااة مصااارٌ
االع ن وال عٌٌن على الموارد البشرٌه (الموظفٌن) الذٌن م عٌٌنمم النه من الضروري حدٌد قٌمة كل مورد
على حده  ،وذلك بعد جمعما فً حساد مصارٌ ال عٌٌن  ،وكذلك بالنسبه لمصارٌ ال درٌد والدورات .
وٌمكن اس خدام القٌود ال الٌه -

 .1اثبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات مصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارٌ االعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن
×× مااااااااااااااااااااااااااااااااااان حااااااااااااااااااااااااااااااااااا  /مصاااااااااااااااااااااااااااااااااااارٌ ال عٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااٌن
×× الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  /النقدٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
قٌد اثبات مصارٌ االع ن عن الوظاس
 .2اثبات مصارٌ

لجنة المقابله
×× ماااااااااااااااااااااااااااااااااااان حاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  /مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااارٌ ال عٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌن
×× الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  /النقدٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
قٌد اثبات مصارٌ لجنة المقابله للم قدمٌن لل عٌٌن

 .3اثبات مصارٌ ال درٌد والدورات
×× ماااااااااااااااااااااااان حاااااااااااااااااااااااا  /مصااااااااااااااااااااااااارٌ ال اااااااااااااااااااااااادرٌد والاااااااااااااااااااااااادورات
×× الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  /النقدٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
دريب
اري الت
اري م
ات م
داب
قي

ثم ٌ م حمٌل حساد الموارد البشرٌة – حسد اسم المورد بحص ه من مصارٌ االعا ن وال عٌاٌن أو
مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارٌ ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرٌد والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادورات
××× مااااااااااااااان حااااااااااااااا  /الماااااااااااااااوارد البشااااااااااااااارٌة – حساااااااااااااااد اسااااااااااااااام الماااااااااااااااورد
××× الاااااااااااااااااااااااااااااى حااااااااااااااااااااااااااااا  /مصاااااااااااااااااااااااااااااارٌ ال عٌاااااااااااااااااااااااااااااٌن
قٌد حمٌل حساد الموارد البشرٌه – حسد اسم المورد بحص ه من مصارٌ ال عٌٌن.
وكذلك بالنسبه لمصارٌ ال درٌد والدورات .
××× ماااااااااااااان حاااااااااااااا  /المااااااااااااااوارد البشاااااااااااااارٌة – حسااااااااااااااد اساااااااااااااام المااااااااااااااورد
××× الااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااا  /مصااااااااااااااااااارٌ ال اااااااااااااااااادرٌد والاااااااااااااااااادورات
قٌد حمٌل حساد الموارد البشرٌه – حسد اسم المورد بحص ه من مصارٌ ال درٌد والدورات.
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ب ٌ .م حمٌل السنة المالٌة بقٌم ما من الموارد البشرٌة بعد ان ٌا م حدٌاد طرٌقاة االطفااء حٌا ٌارا الادك ور
ولٌااد الحٌااالً (  ) 39أن كلفااة االصاال البشااري هااً كافااة المصااارٌ الضاارورٌه وال مااه للحصااول علااى
العنصر البشري ح ى ٌصب جاه او ل ن اج  ،وأن العمر االن اجً ل صل البشري ٌ مثل فاً ماد العقاد المبارم
مم الوحده االق صادٌه  .ولذلك فؤن قسط اطفاء العنصر البشري سو ٌكون قٌمة المورد البشري مقسوما و على
العمر االن اجً )  .وٌرا الباح ان هذه الطرٌقه فً اه ك الموارد البشرٌه ناسد مم طرٌقة اح ساد قسط
االندثار ل صول طوٌلة االجل .
وٌمكن ان سجل هذه القٌمة بجعال حسااد قساط أطفااء الماوارد البشارٌه مادٌنا وحسااد الماوارد البشارٌة داسناا
وكماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٌلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً
×× ماااااااااااااااااان حاااااااااااااااااا  /قسااااااااااااااااااط أطفاااااااااااااااااااء المااااااااااااااااااوارد البشاااااااااااااااااارٌه
×× الااااااااى حاااااااا  /المااااااااوارد البشاااااااارٌة – حسااااااااد اساااااااام المااااااااورد
جـ ٌ .م اقفال قسط أطفاء الموارد البشرٌه فً قاسمة الدخل وكماٌلً -
×× ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااان حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  /قاسمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادخل
×× الى ح  /قسط أطفاء الموارد البشرٌه

ب .ل١بض اٌطبلٗ االٔزبع-: ٗ١
ان جوهر أي اصل هو القدره على االن اج  ،والمورد البشري ٌعد ابر عناصار االن ااج (.) 40والن
مشكلة قٌا الطاقه االن اجٌه عد ابر مشك ت قٌا الموارد البشرٌه لذلك فؤن الباح ٌرا بؤنه ٌمكان قٌاا
الطاقه االن اجٌه بطرٌقة ال كلفه ال ارٌخٌه(الظمار قٌمة الموارد البشرٌه فً المٌ انٌه ) من خا ل معرفاة قٌماة
الحصااول علااى المااورد البشااري مضااافا و الٌااه المصااارٌ ال حقااه علٌااه لٌكااون صااال ل س ا خدام ماان دورات
واع نات ......الخ  ،وٌمكن ان ظمر هذه الطرٌقه بوضول فً حالة الحصول على ال عبٌن بموجد عقاود ،
حٌ ع بر قٌمة العقد مقٌا للطاقه االن اجٌه ال اً او ع علاى ف ار العقاد مضاافا و الٌماا المصاارٌ ال حقاه .
وكذلك ظمر هذه الطرٌقه فً حالة الحصول على الخبراء والعلماء .
ٌٚزٛظ١ؼ ِبرمدَ ّ٠ىٓ اْ ٔأار اٌّضبي اٌزبٌ: ٟ
ثزبز٠خ  2006/01/01ؽصً ٔبب ٞلطس اٌمطس ٞعٍ ٝاٌلعت زشاق دسؽبْ ثّٛعت عمد عًّ ٌّدح ظٕز ٓ١ثّجٍغ
( ،)$600000اٌّطٍٛة  :اصجبد ل١د اٌؾصٛي عٍ ٝاٌلعت ٚاصس ذٌه عٍ ٝاٌّ١صأ ٗ١د.2006/12/31 ٟ
انحم:
االٚي  -:قٌد اثبات قٌمة المورد البشري فً 2006/01/01
 600000من ح  /الموارد البشرٌه – ال عد ر اق فرحان
 600000الى ح  /النقدٌه
اٌضبٔ -: ٟقٌد اطفاء القسط االول فً 2006/12/31
قٌمة قسط االطفاء = قٌمة العقد  /العمر االن اجً للعقد
= 2 /600000
= 300000
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 300000من ح  /قسط أطفاء الموارد البشرٌه
 300000الى ح  /الموارد البشرٌه– ال عد ر اق فرحان
اٌضبٌش  -:قٌد أقفال قسط أطفاء الموارد البشرٌه فً 2006/12/31
 300000من ح  /االربال والخساسر
 300000الى ح  / /قسط أطفاء الموارد البشرٌه

اٌساثع -:حساد الموارد البشرٌه – ال عد ر اق فرحان
600000

النقدٌه

قسط أطفاء الموارد البشرٌه 300000
رصٌد فً 300000 .2006/12/31
600000

600000
اٌخبِط -:حساد قسط أطفاء الموارد البشرٌه
300000

المااااوارد البشاااارٌه– ال عااااد
ر اق فرحان
ح  /قاسمة الدخل

300000

300000
300000

اٌعببض  -قاسمة الدخل
300000

قسط أطفاء الموارد البشرٌه

اٌعبثع  -:قاسمة المرك المالً
 300000الماااااوارد البشااااارٌه( صاااااافً فاااااً
)2006/12/31

ضا

وهكذا بالنسبه للف ره الم بقٌه  .وفً حالة ادخال االعد فً دورات أو أي اضافه على المورد البشاري
لقٌمة المورد الم بقٌه وٌ م عدٌل قسط االطفاء حسد المده الم بقٌه من العقد .

مٌاا هااذه الطرٌقااه بالموضااوعٌه ومساااٌر ما للعاار المحاساابً  ،حٌاا ع باار مصااارٌ اخ بااار
و وظٌ ا و اادرٌد العاااملٌن مصااارٌ رأساامالٌه ٌجااري رساامل ما علااى ف اارات اس ا خدامما  ،وبال ااالً ٌ عااٌن
اه كما على العمر االن اجً ل صول البشرٌه  ،ل حدٌد نصاٌد كال ف اره منماا  .وفاً حالاة صافٌة االصال أو
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االس رناء عن العاملٌن قبل ان ماء حٌاا مم االن اجٌاه المقادره ٌع بار الرصاٌد الم بقاً خسااره  ،وممكان ان ٌكاون
الرصااااااااٌد الم بقااااااااً ربحااااااااا و فااااااااً حالااااااااة ان قالااااااااه بمقاباااااااال مااااااااادي ٌفااااااااوق الرصااااااااٌد الم بقااااااااً .
كما ٌمكن اس خدام الطرق االخرا وال ً ورد ذكرها لقٌا قٌمة الموارد البشرٌه ال راض رقابٌه فاً
ماٌ علق بمحاسبة ال كالٌ أو المحاسبه االدارٌه .

ثانثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ً -:يخشخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث اننظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو
ماان واقاام البٌانااات ال ااً ٌمكاان جمٌعمااا عاان المااوارد البشاارٌة ٌمكاان القااول ان مخرجااات نظااام معلومااات
محاسبة الموارد البشرٌة ٌمكن وفٌرها طبقا للحاجة إلى نوعٌة المعلومات المطلوبة من الجمات ال ً ٌمكان أن
س فٌد منما  ،فمً ٌمكن أن ؤخذ أشكاال م عدد اع ماادا علاى الماد الماراد حقٌقاه منماا ،إضاافة إلاى إمكانٌاة
إعاااااااادادها فااااااااً ف اااااااارات منٌااااااااة مخ لفااااااااة وسااااااااواء كاناااااااات بصااااااااور دورٌااااااااة أو ٌاااااااار دورٌااااااااة .
وعلٌااه فااان مخرجااات نظااام معلومااات محاساابة المااوارد البشاارٌة ٌمكاان ان كااون ك ا (أو بعضااا) .ماان
المخرجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ا ٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 . 1الموا نااااااااااااااااة ال خطٌطٌااااااااااااااااة ل كااااااااااااااااالٌ الحصااااااااااااااااول علااااااااااااااااى المااااااااااااااااوارد البشاااااااااااااااارٌة.
 .2مقارنة ال كالٌ الفعلٌة مم ال كالٌ المخططة للحصول على الموارد البشارٌة ودراساة أساباد االنحرافاات
ال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً ٌمكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ان حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد .
 .3الموا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ال خطٌطٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ل كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالٌ ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرٌد.
 .4مقارن ة ال كالٌ الفعلٌة مم ال كالٌ المخططة لل درٌد ودراساة أساباد االنحرافاات ال اً ٌمكان أن حاد .
 .5المسااااهمة الم وقعاااة والفعلٌاااة مااان كااال فااارد ٌعمااال فاااً المنشاااؤ  ،مااان خااا ل رباااط األجااار باإلن اجٌاااة.
 .6حصاار كافااة النفقااات الم علقااة بالروا ااد المخططااة والفعلٌااة (بكافااة فصااٌ ما ومفردا مااا) ودراسااة أسااباد
االنحرافاااااات ال اااااً ٌمكااااان أن حاااااد ومااااان ثااااام رسااااام سٌاساااااات بدٌلاااااة لةجاااااور فاااااً ضاااااوء ذلاااااك.
 .7بٌاااااااان قٌماااااااة الماااااااوارد البشااااااارٌة ضااااااامن القاااااااواسم وال قاااااااارٌر المالٌاااااااة وفاااااااق الطااااااارق ا ٌاااااااة
آ .اإلشااااااااااار إلااااااااااى المااااااااااوارد البشاااااااااارٌة فااااااااااً ال قااااااااااارٌر المرفوعااااااااااة لمجلاااااااااا اإلدار فقااااااااااط.
ب .اإلشار إل ى الموارد البشرٌة بقاسمة األصول ٌر الملموسة وال ً شمل الشمر وبراء االخ راع والموارد
البشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارٌة و ٌرهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
ج ـ .اإلشاااااااااار إلاااااااااى الماااااااااوارد البشااااااااارٌة بقاااااااااواسم إضاااااااااافٌة مرفقاااااااااة مااااااااام القاااااااااواسم المالٌاااااااااة.
د .إدخال الموارد البشرٌة ضمن القواسم المالٌة المعروفة لدٌنا من حٌ رسملة الموارد البشرٌة ثم إه كما على
ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا الحٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الم وقعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
8ـ معلومات عن ربط الحواف بإن اجٌة كل عامل ودراس ما من النواحً االق صادٌة والسلوكٌة و ؤثٌر ذلك فٌما
لكً ٌكون باإلمكان ا خاذ القرارات الخاصة ب و ٌم العاملٌن حسد قدرا مم الذا ٌة (الفنٌة والعلمٌة) وبما ٌمكن
ان ٌاااااااااااااااااااااااااااااإدي إلاااااااااااااااااااااااااااااى ٌااااااااااااااااااااااااااااااد اإلن اجٌاااااااااااااااااااااااااااااة لكااااااااااااااااااااااااااااال عامااااااااااااااااااااااااااااال.
وفااً الصاافحات ال الٌااة بعااض نماااذج المخرجااات المااذكور أع ا ه  ،ماام األخااذ بنظاار االع بااار إمكانٌااة
طوٌرها أو اس خدام إحداها دون األخرا طبقا لمدا الحاجة إلى كل منما وكاذلك مادا اوافر إمكانٌاة إعادادها
مان حٌا ااوفٌر ماادخ ما وع ملٌا مااا ال شاارٌلٌة وبال ااالً اوافر الكااادر المحاساابً الجٌااد الرااادر علااى إعاادادها.

سابؼـــــــــــــــــــــــــــــــا ً -:انتغزّـــــــــــــــــــــــــــــــت انؼكســـــــــــــــــــــــــــــــْت فـــــــــــــــــــــــــــــــِ اننظـــــــــــــــــــــــــــــــاو
ا م ال رذٌااة العكسااٌة ماان خا ل رقابااة ال نفٌااذ علااى العناصاار السااابقة بمااد
الصحٌ وصوال إلى حقٌق األهدا الم وخا منما.
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قٌٌممااا و وجٌممااا ال وجٌااه

نماذج مخرجات نظام معلومات محاسبة الموارد البشرية المقترح
أوالً  :الموازنة التخطيطية لتكاليف الحصول على الموارد البشرية موزعة حسب نوع المهن
عناصر ال كالٌ

نوع الممنة
االخ صاصاااااات االخ صاصاااااااااات العماااااااااااااااااال العمال ٌار المجموع
الماهرٌن
الماهرون
الفنٌة
اإلدارٌة

كااااالٌ اإلعاااا ن
عن الوظاس
كالٌ ال عٌٌن
كالٌ االخ بار
كالٌ االس سجار
أخرا
المجموع

ثانيا ً  :الموازنة التخطيطية لتكاليف التدريب والتطوير موزعة حسب نوع المهن
عناصر ال كالٌ

نوع الممنة
االخ صاصاااااات االخ صاصاااااااااات العماااااااااااااااااال العمال ٌار المجموع
الماهرٌن
الماهرون
الفنٌة
اإلدارٌة

ااااادرٌد أساساااااً
داخل المنشا
ااااادرٌد أساساااااً
خارج المنشا
اااااااادرٌد ٌاااااااار
أسااااااااااااااااااااااااااااااا
داخل المنشا
اااااااادرٌد ٌاااااااار
أسااااااااااااااااااااااااااااااا
خارج المنشا
المجموع

ثالثاً:ـ قائمة الدخل
قاسمة الدخل عن السنة المن مٌة فً 2006 /12/31
صافً المبٌعات
ٌطرل كلفة البضاعه المباعه
مجمل الرب
ٌطرل مصروفات بٌم و سوٌق
ٌطرل مصروفات عمومٌة وإدارٌة
صافً الرب ال شرٌلً
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ٌطرل صافً المصارٌ األخرا
صافً الرب قبل الموارد البشرٌه
مكاسد االس رناء عن الموارد البشرٌه *1
ٌضا
ٌطاااارل مصااااارٌ المااااوارد البشاااارٌة المخصصااااة للعملٌااااات
المس قبلٌة
مصارٌ االع ن
مصارٌ ال عٌٌن
مصارٌ االخ بار
مصارٌ ال درٌد
أخرا
ٌطرل خساسر الموارد البشرٌة *2
ٌطرل قسط اطفاء الموارد البشرٌه
صافً الرب
* 1مكاسد االس رناء = مبلغ االن قال أو البٌم – القٌمه الدف رٌه لةصل
القٌمه الدف رٌه لةصل= كلفة الحصول على االصل – مجوع اقساط االطفاء السنوي
* 2خساسر الموارد البشرٌة /قد كون ن ٌجة االس رناء عن االصل بقٌماه أقال مان صاافً قٌم اه الدف رٌاه أو فاً
حالة وفا المورد البشري او أي حاله اخرا .

رابعاً:ـ قائمة المركز المالي
لبئّخ اٌّسوص اٌّبٌ ٟعٓ اٌعٕخ إٌّز١ٙخ د200 /12/31 ٟ
الموجودات
الموجودات طوٌلة االجل
الموجودات الم داولة
الموجودات غير الملموسه
شمر المحل
براء االخ راع
الموارد البشرٌه
موجودات أخرا
المطلوبات
المطلوبات الم داولة
25

قروض طوٌلة األجل
حقوق الملكٌة
را المال
أربال مح ج

االستنتاخاث -:
 .1إْ ٔلبَ ِ ٍِٛبد ِؾبظجخ اٌّٛازب اٌج س٠خ  ٠زجس هؽد إٌلُ اٌفسع١خ ظّٓ ٔلبَ اٌّ ٍِٛبد اٌّؾبظج١خ
ٙ٠زُ ثزٛد١س وبدخ اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌّٛازب اٌج س٠خ اٌزبز٠خ١خ ٚاٌؾبٌ١خ ٚاٌّعزمجٍ١خ  ،اٌّبٌ١خ ٚغ١س اٌّبٌ١خ
 ِٓ .، ،الي رغّٙ ١ب ِٓ ِصببز٘ب اٌّخزٍفخ  ِٓٚصُ ر غٍٙ١ب ٚدك هظط ٚلٛاعد ِؾبظج١خ ِ ٕ١خ غجمب إ
ٌّد ٜاٌؾبعخ إٌ ٝاٌّ ٍِٛبد اٌزّ٠ ٟىٓ إٔزبعٙب ٚرمدّٙ٠ب إٌ ٝوبدخ اٌغٙبد اٌزّٙٙ٠ ٟب هِس رٍه اٌّٛازب
ٚثّب ٠ؤب ٞإٌ ٝرؾم١ك اٌٙدف اٌّطٍٛة ِٕٙب
 .2إْ اٌؾبعخ إٌٔ ٝلبَ ِ ٍِٛبد ِؾبظجخ اٌّٛازب اٌج س ٗ٠د ٟاٌٛؽىداد افلزصىبب٠خ رىصباب وٍّىب وىبْ ٕ٘ىبن
وّب إ وج١ساإ ِٓ اٌ ٍّ١بد افلزصبب٠خ اٌز ٟرزطٍت ِٙبزاد عبٌ١خ اٌزدز٠ت ٚاٌىفبءٖ.
 .3إْ رصىىّٔ ُ١لىىبَ ِ ٍِٛىىبد ِؾبظىىجخ اٌّىىٛازب اٌج ىىس٠خ ظىىٛف ٠عىىبُ٘ دىى ٟل١ىىبض لّ١ىىخ اٌّىىٛازب اٌج ىىس٠خ
ٚرؾٍٍٙ١ب ثصٛزح ِبٌ١خ إظبدخ إٌ ٝاٌّعبّ٘خ دى ٟرخطى١ػ رٍىه اٌّىٛازب عٍىِ ٝعىز ٜٛاٌٛؽىدح االلزصىبب٠خ
ٚورٌه عٍ ٝاٌّعز ٜٛاٌم ِٓ ِٟٛالي اٌّعبّ٘خ د ٟزظُ ظ١بظبد اٌزٛظف ٚاٌ ّبٌخ ِٚب ٠سرجػ ثٙب ِٓ
ظ١بظبد رٕل ُ١اٌٙغسح ٚافعٛز ٚاٌزسل١بد ٚاٌؾٛادص ث ىً عٍّ.ٟ
 .4إْ رطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّ ٍِٛبد رؤصس رىأص١سا هظبظى١ب عٍىٔ ٝلىبَ ِ ٍِٛىبد ِؾبظىجخ اٌّىٛازب اٌج ىس، ٗ٠
ٚالْ ِدالرٗ ِ٘ ٟخسعبد ٔلبَ ِ ٍِٛبد ابازح اٌّٛازب اٌج س٠خ ِّب٠ؤب ٞثبٌٕز١غٗ ٌٍزأص١س عٍ ٝاٌٛؽدٖ
االلزصبب ،ٗ٠ؽ١ش ٠زُ اٌز ج١س عٓ وبدخ اٌج١بٔبد ٚاٌّ ٍِٛبد اٌىّ١خ ٚاٌٛصف١خ اٌزٕ٠ ٟزغٙب ٔلبَ ِ ٍِٛبد
إبازح اٌّىىٛازب اٌج ىىس٠خ ٚاٌّز ٍمىىخ ثبٌ ىىبٍِ ٓ١دىى ٟإٌّ ىىبح ثّٛعىىت بالالد ِٚصىىطٍؾبد ِبٌ١ىىخ ثٛاظىىطخ
اٌ ٍّ١ىىبد اٌز ىىغ١ٍ١خ اٌزىى ٟرغىىس ٞعٍٙ١ىىب ثٛاظىىطخ ٔلىىبَ ِ ٍِٛىىبد ِؾبظىىجخ اٌّىىٛازب اٌج ىىس٠خ اٌىىرّ٠ ٞىىىٓ
رصّ ّٗ١د ٟاٌٛؽدح افلزصبب٠خ اٌّ ٕ١خ .
 .5إْ ِصطٍؼ " إٌلبَ " ٠خزٍف عٓ ِصطٍؼ " ٔلىبَ اٌّ ٍِٛىبد " ِىٓ إٌبؽ١ىخ اٌ ٍّ١ىخ ٚ ،عٍ١ىٗ دىئْ ه٠ىخ
ٚؽىىدح إلزصىىبب٠خ ّ٠ىىىٓ هْ ٠ىىىٌ ْٛىىدٙ٠ب ٔلىىبَ ِؾبظىىجٗ ٌٍّىىٛازب اٌج ىىس٠ ٗ٠زىىىِ ْٛىىٓ عٕبصىىسٖ افظبظىى١خ
اٌّزّضٍخ ثىً ِٓ  :اٌّدالد  ،اٌ ٍّ١بد اٌز غ١ٍ١خ  ،اٌّخسعبد  ،اٌزغر٠خ اٌ ىعى١خ ٌٚ ،ىى٠ ٟصىجؼ ٔلبِىب إ
ٌٍّ ٍِٛبد دئْ افِس ٠زطٍت هْ رعبُ٘ ِخسعبد إٌلبَ د ٟرؾم١ك اٌفبئدح ٌّعزخدِٙ١ب ٚإال هعزجىسد ٘ىرٖ
اٌّخسعبد ِغسب ث١بٔبد ِسرجخ ّ٠ىٓ افظزفببح ِٕٙب ِسح صبٔ١خ وّدالد د ٟإٌلبَ .
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 .6اْ اٌ سوبد د ٟاٌدٚي اٌغسث١خ ا٘زّذ ثبالظزضّبز ثىضبدخ د ٟاٌ ٕصس اٌج س ٞالٔٗ ٘ ٛاٌر ٞاٌر٠ ٞعزط١ع
إ٠غبب ؽٍٛي إثداع١خ دِ ٟغبي اإلٔزبطٚ .عبء ذٌه ظّٓ ا٘زّبَ عبٌّ ٟثده ِٕر رع ١ٕ١بد اٌمىسْ اٌ ىسٓ٠
ثبٌزّٕ١خ اٌج س٠خ ثأٚعٙٙب اٌّخزٍفخ ومبغسح ٌٍزمدَ االلزصببٌٍّ ٞغزّ بد.
 .7هْ اٌّٛازب اٌج س٠خ ٘ ٟصسٚح ٌ١عذ دمػ ٌٍ سوبد ه ٚاٌّؤظعبدٚ ،إّٔب ٌٍدٌٚخ ٔفعٙبٚ ،وٍّب رىُ االزرمىبء
ثّٙبزارٙب ،هب ٜذٌه إٌ ٝاٌّعبّ٘خ د ٟاٌزمدَ االلزصبب.ٞ
.8

إن أهمٌة النظاام الم كامال للمعلوماات المحاسابٌة واألدارٌاة فاً أٌاة وحاد إق صاادٌة  ،اؤ ً مان خا ل
إٌجاد ع قات ال نسٌق وال بادل وال رابط بٌن كل من نظام المعلومات المحاسبٌة ( بكافة نظمه الفرعٌاة
) ونظام المعلومات األدارٌة ( بكافة نظمه الفرعٌاة)  ،وبماا ٌمكان أن ٌسااهم فاً حقٌاق مجموعاة مان
األهاادا منمااا خفااض كااالٌ إن اااج المعلومااات ال مااة للجمااات المخ لفااة  ،قلٌاال الوقاات والجمااد
ال مٌن فً الحصول على المعلومات من قبل المس فٌدٌن .

انتٌصْاث
ٕ٠ .1جغ ٟدصً إٌفمبد اٌّز ٍمىخ ثىبٌّٛازب اٌج ىس٠خ دى ٟؽعىبثبد ِعىزمٍخ ٌىىّ٠ ٟىىٓ ؽصىس٘ب ٚل١بظىٙب ثدلىخ
ٚثّب ّ٠ىٓ ِ ٗ اٌّعبّ٘خ د ٟارخىبذ لىسازاد اوضىس دبعٍ١ىخ ث ىأْ رٍىه اٌّىٛازب دى ٟاٌٛؽىداد االلزصىبب٠خ،
ٚاالظزفببٖ اٌمص ِٓ ٜٛرغبزة اٌ سوبد اٌىجس ٜدىِ ٟغىبي رطج١مىبد ٔلىبَ ِ ٍِٛىبد ِؾبظىجخ اٌّىٛازب
اٌج س.ٗ٠
 .2ظسٚزح إٔ ىبء شىجىخ عسث١ىخ عٍى ٝاإلٔزسٔىذ ِ ٕ١ىخ ثىبٌّٛازب اٌج ىس٠خ ِىٓ اعىً رجىببي اٌخجىساد ٚرىٛد١س
لبعدح ٌٍز ٍُ عٓ ث د ثِ ٓ١ساوص اٌزدز٠ت د ٟاٌدٚي اٌ سث١خ.
ٕ٠ .3جغ ٟرصّٔ ُ١لبَ ِ ٍِٛبد ِؾبظجخ اٌّٛازب اٌج س٠خ د ٟاٌٛؽداد االلزصبب٠خ د ٟظج ً١رٕلى ُ١اٌج١بٔىبد
اٌّز ٍمخ ثبٌّٛازب اٌج س٠خ ٚثبٌزبٌ ٟر غٍٙ١ب ٚإٔزبط اٌّ ٍِٛبد اٌخبصخ ثٙىب ٔلىساإ فّ٘١زٙىب عٍىِ ٝعىزٜٛ
اٌٛؽدح االلزصبب٠خ ٚورٌه عٍ ٝاٌّعز ٜٛاٌم.ِٟٛ
 .4اإلغلع عٍ ٝرغبزة اٌ سوبد اٌىجس ٜدِ ٟغبي ِؾبظجخ اٌّٛازب اٌج س٠خ ٚعٍ ٝاٌزطج١مبد اٌؾد٠ضخ ٌٙب
عٍ ٝاٌص ١د ٓ٠اٌدٚ ٌٟٚاإللٍ.ّٟ١
 .5عٍ ٝاٌمبئّ ٓ١عٍ ٝاٌزدز٠ت ل١بض هصىسٖ عٍى ٝهباء اٌّزىدزثٚ ٓ١عٍى ٝاٌٛؽىدٖ االلزصىببٚ ٗ٠ذٌىه ِىٓ اىلي
إرجبع هؽدس اٌزمٕ١بد اٌّّىٕخ ٌ ٍّ١خ اٌزمٌّ ُ٠ٛب ث د اٌزدز٠ت ،إظبدخ إٌى ٝرٕ٠ٛىع هظىبٌ١ت اٌزىدز٠ت ٚاٌىز ٍُ
ٌز ًّ افظبٌ١ت االدزساظ١خ ٚهظبٌ١ت اٌز ٍُ عٓ ث د.
 .6ظسٚزح اْ رم َٛإبازح اٌّٛازب اٌج س ٗ٠ثغرة اٌّٛظف ٓ١اف ْوفبءٚ ،اٌؾفىبظ عٍى ٝاظىزّسازُ٘ عجىس ٔلىُ
هعٛز ِّ١صحٚ ،رّٕ١خ اٌ بٍِ ٓ١بااً اٌّؤظعخ ِٓ ،الي اٌزىدز٠ت اٌّعىزّس إلوعىبة اٌّٛظىف اٌخجىساد
ٚاٌّٙبزاد ٌّٛاوجخ اٌزطٛزاد دِ ٟغبي اٌ ًّ٠ٚ .زُ رؾد٠د االؽز١بعبد اٌزدز٠ج١ىخ ثّؤظعىبرٙب ِىٓ اىلي
ؽصس اٌّٙبزاد اٌّطٍٛة زدع ِعزٛا٘ب ٌد ٜاٌ بٍِٚ ،ٓ١رم َٛثصى١بغزٙب ث ىىً ه٘ىداف ٠سعى ٝرؾم١مٙىب،
٠ٚزُ عٍ ٝهظبظٙب رصّ ُ١اٌجسٔبِظ اٌزدز٠ج.ٟ
ٔ .7لساإ ٌز دب إٌلُ اٌفسع١خ اٌز٠ ٟزىىِٕٙ ْٛىب إٌلىبَ اٌّزىبِىً ٌٍّ ٍِٛىبد اٌّؾبظىج١خ ٚافباز٠ىخٚ ،هْ ٘ىرٖ
إٌلُ اٌفسع١خ ر ىً ِغّٛعخ ِٓ افازصبصبد اٌ ٍّ١خ اٌّزٕٛعخ ،دئْ افِس ٠زطٍت ٚعٛب دس٠ىك عّىً
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٠عىىُ وبدىىخ ٘ىىرٖ افازصبصىىبد ٚثبٌزىىبٌ ٟرمعىى ُ١اٌ ّىىً ثٕٙ١ىىب ثّىىب ٠ؾمىىك اٌزٕعىى١ك ٚاٌزىىساثػ ٚاٌزىبِىىً ثىىٓ١
ث عٙب اٌج ط .
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