
 

 
 

 إلى:أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

 .أبي و أمي الغاليين

 .والى إخوتي و أخواتي

 .عمي محمد إلىو 

 .من بعيد أومن قريب  األقاربوالى كل 

 .األصدقاءوالى كل 
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 الخاتمة العامة: 

يت حتصل عليها الوحدة االقتصادية، يرتتب عن اقتنائها إن املوارد البشرية شأهنا شأن غريها من املوارد ال     

ذلك قياسها  ، يستدعيوتطويرها تكبد الوحدة لتكاليف تسمى بتكاليف االستثمار يف رأس املال البشري

إىل تعديالت جوهرية يف القوائم املالية  هذا يؤديحبيث . املوارد البشريةحماسبة ومعاجلتها حماسبيا، أي اعتماد نظام 

إظهارها كأصل من األصول حتت بند األصول الثابتة  االستثمار يف املوارد البشرية و حيث يتم رمسلة اإلنفاق على

نتيجة نشاط املشروع  الومهية يف امليزانية اخلتامية عوضًا عن اعتبارها مصاريف جارية مما يؤدي إىل إظهار صايف

 بشكل موضوعي و يقدم صورة حقيقية عن املركز املايل للوحدة االقتصادية .

بعد عرض و حتليل خمتلف جوانب املوضوع من اجلانب النظري و التطبيقي، توصلنا اىل النتائج املرتبطة    

 وضوعة مسبقا كما يلي :بالفرضيات  امل

معايري حماسبية دولية تعرتف باألصول البشرية فمن خالل دراسة الفصل األول تبني أن  توجد لفرضية األولى :ا 

 وارد البشرية كأصل ضمنها.لألصول غري ملموسة يورد امل  IAS 38املعيار احملاسيب الدويل 

البشرية حتقق منافع مستقبلية تقتضي رمسلتها حماسبيا  األصول أنعلى  نصفIAS19  و IAS26عن املعيار  أما 

 عنها . واإلبالغ

ميكن تطبيق طرق القياس احملاسيب على األصل البشري نظرا لتوافق خصائص األصل على املورد  الفرضية الثانية : 

 البشري .

جاريا بدال من اعتباره إنفاقا  املؤسسات اجلزائرية اإلنفاق على رأس املال البشري إنفاقاتعترب  الفرضية الثالثة :

يؤثر على نسبة  العدم اإلفصاح عن املورد البشري  أنترى  ألهنااستثماريا و بالتايل ال يظهر يف قوائمها املالية.

 .األخريةصحة هذه 
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 :النتائج 

التوصل أهم النتائج اليت مت بعد مناقشة موضوع البحث على مدى الفصول الثالث السابقة، ميكن إيضاح    

  إليها،وهي على النحو األيت :

اليت تضمنها أيضا املقبولة قبوال عاما يف احملاسبة، و إمكانية قياس املوارد البشرية باستخدام أساسا من أسس  -1

 . IASBاملفاهيمي لإلبالغ املايل الصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية  اإلطار

القتصادية استنادا إىل تعريف األصل بأنه جمموعة من املنافع اإمكانية االعرتاف باملوارد البشرية كأصول  -2

 إمكانيةتدفق هذه املنافع إىل املنشأة،و  كذلك استنادا إىل شروط االعرتاف اليت تتضمن احتماليةو  املستقبلية احملتملة،

 قياس هذه املنافع مبوثوقية.

ذلك و  اإلنتاجيحسب العمل  إطفائهه و الوحدة االقتصادية ميكن رمسلتيعترب املورد البشري أصل من أصول  -3

 لتوافر خصائص األصل على املورد البشري حسب املفهوم احملاسيب.

القرارات باملوارد البشرية ملساعدة متخذي  اخلاصة تعترب حماسبة املوارد البشرية أداة لتحديد و قياس البيانات -4

استثمار مواردها و خاصة املوارد البشرية يعتمد جناح الوحدة االقتصادية على حسن و  ،الداخلية و اخلارجية

 و ذلك عن طريق إدارهتا بفاعلية و كفاءة .  إنتاجهااستثمارات حتقق عوائد طويلة األجل من خالل زيادة  هاباعتبار 

إن األنظمة املوجودة يف املؤسسات اجلزائرية ال تليب متطلبات املوارد البشرية إضافة إىل عدم وجود  اهتمام  -5

 بتطبيق حماسبة املوارد البشرية بالرغم من اهتمامها باالستثمار يف العنصر البشري .واضح 

و التطوير يف القوائم املالية للمؤسسة حمل الدراسة رغم أهنا تعقد دورات تدريبية  مل يفصح عن نفقات التدريب -6

 تنفيذ تلك الدورات .لنفقاهتا ال تظهر املصاريف احملققة نتيجة  اإليضاحيةو تطويرية ،و لكن القوائم 
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بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية : الرواتب و األجور ختتلف بني العاملني ،بطريقة ميكن أن تعكس كال من املهارة  -7

أن تشكل أفضل  –يف رأي حماسبيها  -و مستوى التعليم ، و سنوات اخلربة و لذلك فإن املرتبات و األجور ميكن 

 أساس الكتساب قيمة خدمات العاملني. 

 االقتراحات: 

 :تتمثل فيما يلي االقرتاحاتدد من نورد ع ،لى النتائج اليت مت التوصل إليهابناءا ع

 حتديد طرق واضحة و مناسبة لكيفية قياس قيمة املوارد البشرية . -1

  يف تبويبات خاصة يف اإليضاحات امللحقة بالقوائم املالية ،عن نفقات تدريب و تطوير العاملنياإلفصاح  -2

 وحجم استثماراهتا يف هذا اجملال . ،يف تدريب و تطوير العاملنيليتسىن التعرف على جهود الشركة 

، مبا يساعد املنظمات ني النتائج اليت مت التوصل إليهاإجراء املزيد من البحوث إىل املدى الذي يؤدي إىل حتس -3

 املهنية على التوصل ملرشدات عامة يف هذا اخلصوص .

ناهج التعليم احملاسيب يف أقسام احملاسبة يف اجلامعات اجلزائرية حبيث تتضمن املفاهيم واألسس تطوير محتديث و  -4

 املوارد البشرية .مبحاسبة  ذات العالقة

 

 

  

 

 

 



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾ قال تعاىل
105سورة التوبة:  ]  ]                                                                                                              

 

 

 

 

 .طهر قلوبنا من اللغو يا رب

 وأعمالنا من العبث و إرادتنا من الوهن

 و أنفسنا من الشح و ألسنتنا من الكذب

 و أعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق

 و عبادتنا من الرياء و حياتنا من التناقض

 و انفعنا بما علمتنا و جعله خيرا لنا و لغيرنا

 أمين أمين أمين

 



 

 

من النعم  علينا به أنعم ما على تعالى سبحانه و هلل الشكر بدء ذي بادئ

 .والشكر له الحمدوفضائل العلم 

 على توجيهاته  ''بن زيدان الحاج''الدكتور المشرف:  األستاذ إلىبجزيل الشكر  أتقدمكما 

 أعضاء إلىالقيمة النجاز هذا العمل و تقديم خالص احترامي  نصائحهو 

 من قريب أو بعيد. و كل من ساهم في إتمام هذا العملالمناقشة  لجنة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

و علوم التسيير  كلية العلوم االقتصادية و التجارية  

 قسم العلوم االقتصادية  

متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم االقتصاديةمذكرة مقدمة ضمن   

تخصص: التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير   

 عنوان المذكرة

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة:

 معمر أم كلثوم 

 أعضاء لجنة المناقشة

 أستاذ محاضر                                                            أحمد بكي   د/  رئيسا

 أستاذ محاضر                                                         الحاج بن زيداند/   مشرفا

 أستاذ محاضر                                              سفيان الشارف بن عطيةد/   مناقشا

 

 2014/2015: السنة الجامعية

في القوائم  أثرهرأس المال البشري و المحاسبي عن  واإلفصاحالقياس 
 المالية

مطاحن الظهرة "متيجي" بمستغانمحالة :   
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 : تمهيد

خدمات تكنولوجية عالية ، حيث يتطلب حول إىل اقتصاد مبين على املعرفةأصبح اجملتمع يف العصر الراهن يت    

رية على بالتايل يتطلب عمالة بشو  افات العلمية احلديثة املتطورة،تقنيات متطورة جدًا ناجتة عن االكتشاملستوى و 

ا  بالدور الكب ر و ااها  من هنا كان االعت  اجاالت التصص،، و اخلربة يفب و التدريمستوى عاٍل من التعليم و 

كان مما أدى إىل تنشيط البحوث والدراسات ااهادفة لتكوين   يف اقتصاد أي بلد البشري رأس املاللعبه يالذي 

املنشأة ن أصول تطوير املبادئ العلمية و النظم احملاسبية للمحاسبة عن االستثمارات البشرية باعتبارها أصاًل مو 

 هذا ما يعر  مبحاسبة املوارد البشرية .و 

 

 :  التاليني املبحثني الفصل هذا يف ستتناول األساس هذا وعلى  

 املبحث األول: مفاهيم عامة عن رأس املال البشري.

 . البشرية املوارد حماسبة:  الثاين املبحث
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    المبحث األول: مفاهيم عامة عن رأس المال البشري.

 تزايد لقد و البشرية و املالية األصول جانب إىل الشركة لثروة املكونة األصول أحد البشري املال رأس يعترب       

 اإلستاجتية األهدا  أحد يعد الذي كة،الشر  قيمة ظيملتع كمصدر بشريال الامل برأس األخ رة اآلونة يف االهتما 

 .املنظمة مستوى على حتقيقه إىل املالية اإلدارة تسعى اليت

 . البشري المال رأس مفهوم:  األول المطلب

 :     البشري المال رأس تعريف -1

 العمل و التمييز خالل من العمل بيئة يعزز أنه إذ املنظمات، حياة يف األهم العنصر البشري املال رأس يعد     

 تكون أن نميك اخلربة و ةعرفامل ألن وذلك التعقيد، عايل عنصر هم فالبشر اخلارجية، التحديات مواجهة على

 على واحلفاظ الطويل، املدى على استصدامها ضرورة تؤكد احلديثة االجتاهات أن ذإ لديهم( خمتفية) ضمنية

 .1بتكاريةإلا وقدراهتم عارفهمم من القصوى واإلفادة ،ذو املستوى الكفء املوظفني

 : منها الدولية اهيئاتوا املفكرين من العديد قبل من البشري املال رأس تعريف مت لقدو  

 من واملوظفني العمال إنتاجية من يزيد ما كل بأنه" البشري مال رأس اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يعر 

  ."اخلربة و العلم خالل من أي يكتسبوهنا اليت التقنية و رفيةاملع املهارات خالل

 املال لرأس نسبيا الصلبة النواة هو البشري املال رأس أن ": 2003 لعام العربية اإلنسانية التنمية قريرت ويعترب

 ." *)الفكري( املعريف

                                                 
1
 جامعة ماجست ر، رسالة ،"التنظيمية المكانة في تأثيره و المتميز األداء ثقافة تعزيز و البشري المال رأس"  ، مهدي الكرمي عبد أمنة و   املشهداين 

   2005/06TIDJANI.pdf-05-ecosetif.com/.../Revue-http://www.univاملوقع االلكتوين: ،2012، العراق ،بغداد

 .30 :ص (،13:00-02/01/2015تاريخ االطالع:)
ربة وامللكية املعرفية اليت ميكن استصدامها يف حتقيق غ ر امللموسة اململوكة للمنظمة،واملتعلقة باملعرفة واملعلومات واخل األصولاملال املعريف يف  رأسيتمثل  *

 منافع مستمرة .

http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-05-2005/06TIDJANI.pdf
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 الفرد إنتاجية مع املعرفةو  اخلربة مجع حاصل: "بأنه البشري املال رأس ( (Vanstraeelen فانسترلين عر  كما 

 " . الشعوري الذكاء و الفردي االبتكار إليها مضافا

 الطاقاتو  القدرات و املهارات و املعرفة" :بأنه البشري املال رأس عر  فقد (Alber )َ ألبير االقتصادي أما

 ."1األفراد قبل من املمتلكة

ميثل معىن  الاملال البشري  رأسمصطلح  أن:"رأىفقد   INTEC الدوليون ستشاريوناالالخبراء و عن احتاد  أما

 إحداثاهات تلعب دورا رئيسيا يف من معرفة و مهارات ومعلومات و اجت األفرادميتلكه  اجرد، و لكنه يعين ما

 . " 2الفرق بني املنظمات املتميزة واليت تليها يف الدرجة

 يف التدريبو  مالتعلي مثل مةنظامل إىل معه الفرد جيلبها اليت اجملموعة هو البشري املال رأس أن" :( Becker) ويرى

 البشري املال رأس عليها يطلق مهاتراك و ااجموعه يف هي و غ رها، و املهنية اخلربة و العمر السابقة، الوظائف

 نظر يف الفرد قيمة ادةزي شأهنا من اجيابية تأث رات حداثإ إىل تؤدي أهنا يفتض العناصر أو األصول وهذه

 ."3املنظمة

 هوو  باملنظمات، املعريف املال رأسل الفرعية املكونات أهم هو البشري املال رأس أن مفاهيم من سبق مما نستصل،

 اليت اخلربات و واملهارات املعرفة يف أساسية بصورة البشري املال رأس يرتكزو   األخرى ملكوناته مهما أساسا ديع

 الشكل البشري املال رأس يظل و  وتوجهاهتم الشصصية مساهتم و خصائصهم على عالوة املنظمة أفراد هبا يتمتع

 قيمته توليد و نفسه جتديد على قدرة و حيوية األكثر هو و املعرفة على القائمة املنظمات مال لرأس األرقى

                                                 
1
 الرأس حول عشر الثاين الدويل العلمي املؤمتر ،"التسويقي النشاط في االبتكار عملية لتفعيل كأداة البشري المال رأس" ٍ   ،آخرون و   كورتل فريد 

 االلكتوين املوقع ،2013 األردن، الزيتونة، جامعة ،اإلدارية  العلو  و االقتصاد كلية ، املعرفة اقتصاد يف البشري املال
http://benmoussamed.jimdo.com/ ، (16:30-15/01/2015:اإلطالع تاريخ)، 2 :ص . 

الطبعة  مصر، ايتاراك للنشر و التوزيع، ،"بشريالمال ال رأسعائد االستثمار في " ،INTECاحتاد اخلرباء و االستشاريون الدوليون  2
 . 175ص ،2004،األوىل

3
P.caluic et  A.  Zylberber  ، " Micro économie du marché du travail et de la découvert" ، 

paris، 2003، P37   

 
  

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 تهخماطر  بأن نقول أن ميكن كما ، تقليده أو نسصه يصعب الذي االستاتيجي املورد أنه على عالوة املتجددة،

 .الوالء عد  أو ربالتس أو النق، حالة يف للمنظمات هتديدا األكرب هي

 : يف املتمثلة و البشري املال رأس ئ،خصا أهم السابقة املفاهيم كل من نستصل، أن ميكن كما

 استثناء دون باملنظمة األفراد مجيع يتجم البشري املال رأس. 

 باملنظمة عليها املنصوص الوظيفة مواصفات وصف يف األدىن احلد البشري املال رأس على ينطبق أن البد. 

 على أما موجب، العا  الناتج النمو ىعل أثره و املتوفرة العاملة اليد يف متمثل كمي بعد ذو البشري املال رأس 

 .حمدد غ ر فهو الفردي الناتج

 مالكيه عن ينفصل أن ميكن ال ملالا رأس من الشكل هذا  . 

 حقيقلت الالزمة الوسائل بتكاليف تتعلق اليت و مباشرة تكاليف يتطلب البشري املال رأس على احلصول 

 قبل من ومقصود منظم استثماري إعداد نتيجة هو شريالب املال رأس أن ذلك ،البشري العنصر يف االستثمار

 .1البشرية املوارد إدارة خالل من عادة يتم و املنظمة

 

 

 

                                                 
املؤمتر العلمي الدويل الثاين عشر  ،"تصاد المعرفةرأس المال البشري وأهم مداخل قياسه في ظل اق"، مس رة عبد الصمد عبد الناصر موسى و   1

 املوقع اإللكتوين: ،2013 جامعة الزيتونة، األردن، كلية االقتصاد والعلو  التجارية، حول لرأس املال البشري اقتصاد املعرفة،
http://benmoussamed.jimdo.com/2-1ص:.ص، (18:00-12/01/2015ع:،)تاريخ اإلطال . 

 
 

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 :البشري المال رأس أهمية -2

 رأس أن حيث فشلها أو املنظمة جناح يعتمد عليه و تطورها و املنظمات بناء يف أساس هو البشري العنصر إن    

 هذا و املناسبة احللول تطوير و املنظمة تواجهها اليت مشكالت مع التعامل يف رئيسيا دورا يؤدي البشري املال

 املنظمات و الشركات يصنع الذي هو البشري املال فرأس ، املنظمة تواجهها اليت التحديات مواجهة إىل يؤدي

 . يصنعها اليت التجارية العالمة و املعدات و األجهزة و املباين ليستو 

 توضيحا يلي فبما و املنظمات، بقاء و استمرار و جناح يف كب رة أمهية له البشري املال رأس فان سبق ما على

 : األمهية اهذه مفصال

  عليها تعتمد يتال امللهمة الريادية ستاتيجياتاال إحدى البشري املال برأس املتعلقة االستاتيجيات تعترب 

 ملنيالعا خالل من إال الفرص هذه اصاقتن ميكن ال حيث املناسبة الفرص عن تبحث اليت املنظمات

 املال رأس أن ((koenig أكد و.  األعمال ملنظمات التمايز حتقيق إىل تؤدي اليت العالية قدرهتم و املوهوبني

 تضمن اليت اخلفية ةالقو  متثل الفكرية املوجودات ألن اليو  عامل يف للمنظمة األساسي السالح هو البشري

 .املنظمة بقاء

 التنظيمية الثقافة تطوير و العمل أداء بتحسني املرتبطة اإلستاتيجية األهدا  حيقق البشري الامل رأس إن 

 ضرورات ثالث حتقيقه من البشري املال رأس أمهية تنبع هذا إىل إضافة االبتكار و بداعاإل إىل للوصول

 1التنافسية امليزة حتقيق ضرورة ، اجلديدة املعار  خلق ضرورة ، النجاح ضرورة هي و أساسية

 ضرورة بات الكلي املستوى على أو املنظمات ستوىم على سواء تنميته و البشري املال رأس تكوين إن 

 . العصر متطلبات و طبيعة تفرضها حتمية
                                                 

1
، املؤمتر " أثر القيادة التحويلية على استثمار رأس المال البشري في قطاع االتصاالت األردنية"عبد العزيز النداوي و فاطمة موسى عمران،  

 ، املوقع االلكتوين :2013ة الزيتونة، األردن، العلمي الدويل الثاين عشر لألعمال حول رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد، جامع
http://benmoussamed.jimdo.com/  :7ص:، (18:00-15/02/2015)تاريخ اإلطالع. 
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 مستويات رفع على يساعد املنظمة يف البشري املال رأس خربات و القدرات يف اإلعداد و التأهيل زيادة إن 

 . لعاملنيا و اإلدارة بني الثقة

  للمنظمة البشري املال رأس تناق، و منو إن و ، للمنظمات تنافسية ميزة أهم ميثل البشري املال رأس إن 

 . يقاس و ميثل أن ميكن الذي و الفكري أدائها يتجم

 يفاملعر  االقتصاد يتطلبها اليت و اجملاالت خمتلف يف املتقدمة التقنيات تطوير يف البشري املال رأس يساعد 

 . غ رها و....  االنتنيت و احلاسوب و االتصال و املعلومة تقنيات مع االرتباطو 

 املوارد توفر عد  أو قلة مع حىت التقد  و التطور لتحقيق إمكانية يعطي البشري املال رأس على التكيز إن 

 . األخرى

 مكوناته ملصتلف الرئيسي املصدر ميثل كونه الفكري املال لرأس مكون أهم البشري املال رأس ميثل 

 املتعلمة املنظمة قيا  أسس أهم ميثل البشري املال رأس إن . 

  حياة دورة من أطول هي ، املعرفة لصاحب اإلنتاجي العمر عن رالنظ بغض البشري املال رأس حياة ةدور 

 املال رأس يف نةاملكو  واخلربة املعرفة بأن ذلك تفس ر ميكن و التكنولوجية أو العملية أو املنتج عملية أو املنتج

 . 1لتجديدها أفضل فرص يوفر مما التنظيم داخل خرآ إىل شص، من تنتقل البشري

 من النوع هذا اجتاه املنظمة مسؤوليات لككذ و ، باملنظمة البشري املال رأس أمهية نتجم أن نستطيع و

  البشري املال رأس على املرتكزة املنظمة ةميز  يتجم الذي و 01رقم: الشكل لخال من املال رأس

 

                                                 
1
 .2مرجع سبق ذكره، ص  ،مس رة عبد الصمد و  عبد الناصر موسى  
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  نموذج القدرة المتميزة المستندة على رأس المال البشري :01الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ر العلمي الدويل الثاين املؤمت ،"المعرفة اقتصادرأس المال البشري وأهم مداخل قياسه في ظل "عبد الناصر موسى و مس رة عبد الصمد، المصدر: 
 املوقع االلكتوين:  ،2013 جامعة الزيتونة، األردن، التجارية،االقتصاد والعلو  كلية  املعرفة، يف اقتصادال البشري رأس املعشر حول 

http://benmoussamed.jimdo.com/ ،2-1ص:.، ص(19:00-02/02/2015،)تاريخ اإلطالع. 
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 : بشريال المال رأس إدارة -3

 مما املنظمات تدركه ال ما هذا و املهارات، و املعرفة إدارة هي البشري املال رأس إدارة نأ (paul squires) ذكر  

 االقتصادية املردودات وحتسني فيه االستثمار عملية لتطوير سعيا بكفاءة، إدارهتا كيفية جيدا تعر  ال جيعلها

 يعطي ال أنه كما .بدقة واملعرفة املهارات حتديد فيه يتم ال ما عادة الوظائف وصف أن بالذكر اجلدير من و منها،

 وغ ر دقيقة غ ر تكون أن ممكن معلومات ما حد إىل يتيح ما بقدر ميتلكوهنا الذين األفراد عن مفيدة معلومات

 املنظمة يف البشرية املوارد وظيفة عن مبعزل تؤدى ال واملعرفة املهارات إدارة وأن يشغلوهنا، اليت الوظائف من مالئمة

 :مها ةءبكفا املنظمات يف واملعرفة املهارات إدارة يف أساسيان عنصران وهناك

 .نفسه بالعمل املرتبطة واملعرفة املهارات إدارة حتديد - أ

 . 1ومعرفتهم العاملني األفراد مهارات إدارة حتديد - ب

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .48-47ص:.، ص2014ماست أكادميي، جامعة مستغامن، اجلزائر،  ، مذكرة"المال البشريي لرأس قياس المحاسب"الخ رة اجدوب،  
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 .البشري المال رأس في االستثمار :نيالثا المطلب

 وتدريب التعليم ىعل اإلنفاق شكل يف البشري املال رأس يف االستثمار احلديثة املنظمات على ماحمت بات    

 أجل ومن الرقمي االقتصاد يفرضها اليت التحوالت ظل يف  البشرية املوارد إدارة تطوير اجل من هذاو  العمالة، على

 . ظله يف  املتنامية املنافسة حدة مواجهة

 : البشري المال رأس في االستثمار مفهوم 1

 لىع اإلنسان ومواهب واملهارات القدرات تطوير على اإلنفاق" :بأنه البشري املال رأس يف االستثمار يعر  -

 ."اإلنتاجية زيادة من ميكنه حنو

 األداء عناصرو  اخلربات و املهارات و جهة من املعلومات و املعار  و املفاهيم اجموعة" :بأنه كذلك يعر  و -

 نظم طريق عن اإلنسان عليها حيصل اليت ثالثة جهة من القيم و املثل و السلوكيات و االجتاهات و ثانية جهة من

 عن النامجة الفوائدو  املنافع من بالتايل تزيد و يتهإنتاج حتسني يف تساهم اليت و ،النظامية غ ر و النظامية التعليم

 . "عمله

-
 يف األفراد أو اجملتمع مدخرات من جزء استصدا " :بأنه البشري املال رأس يف االستثمار تعريف ميكن كما 

 الكلية اجملتمع طاقة وبالتايل اإلنتاجية طاقته رفع هبد  الفرد سلوكيات و معلومات و املهارات و قدرات تطوير

 . "1اجتمعه يف صاحلا مواطن ونليك كذلك للمجتمع الرفاهية حتقق إىل اخلدامات و السلع من مزيد إلنتاج

 باعتبار األمم ثروة هبا تقاس اليت املقاييس من البشرية املوارد تعترب :البشري المال رأس في ماراالستث أهمية -2

 حيث ، للدول االجتماعي و االقتصادي الوضع يف املؤثرة واألصول الرأمسالية كوناتامل رأس على املوارد هذه أن

                                                 
 املوقع االلكتوين: ورقة حبثية، ، "الموارد البشرية بالمعرفة إلدارةاالستثمار في رأس المال البشري كمدخل حديث " ليفي،أفرعون حممد و  حممد  1

content/uploads/2010/03/.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp ،(13:00-12/03/2015تاريخ االطالع)،15 :ص.  
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 العلماء من الكث ر أكد قد و.  التقد لتحقيق احلاسم العامل هو كفاءته درجة و البشري العنصر أصبح

 املال رأس أنواع أعلى أن قال الذي مارشال الفريد منه و لبشري املال رأس يف االستثمار أمهية على املتصصصون

 هنا إذ دةو حمد قيمة ذو ذاته االقتصاد و ، األمم تتقد  طريقه عن إذ اإلنسان يف يستثمر يالذ املال رأس هو قيمة

 طاقات إىل نوعية كميات اجرد من اتالثرو  حتول اليت البشرية القوى طريق عن ذلك و تقد ال سبيل يف يستغل مل

 سليم بشكل املوارد هذه يف االستثمار ختطط أن شاءاتنامل على ينبغي و املنشود، التقد  حتقق متنوعة تكنولوجية

 حتول أن جيب املنشأة و ، عقواهم يف املعرفة حيملون بشري مال رأس العاملني األفراد يصبح العملية هذه بعد ألنه

 اكتساهبا املنشأة على يينبغ املعرفة هذه أن إذ منظميه، معرفة إىل الفردية املعرفة يلحتو  أي تنفيذ إىل املعرفة هذه

  ونقلها وختزينها

 نشأةامل تعلم يف هاما دورا يلعب( البشري املال رأس)  البشري املورد أن القول ميكن بذلك وتنفيذها، نشرها و

 . 1املنشأة بناء يف تساهم اليت و األنشطة من نشاط كل تكوين يف البشري املورد دور يبني األيت والشكل

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عشر الثاين الدويل العلمي املؤمتر ،" البشري رأس كفاءة زيادة في المحاسبية المعلومات نظم قدرة أثر" العليمات، اهلل ضبف و   العليمات نوفال 1

 ،2013 األردن، الزيتونة، جامعة التجارية، والعلو  االقتصاد كلية املعرفة، اقتصاديف  البشري املال رأس حول
http://benmoussamed.jimdo.com/ ،(19:00-02/02/2015اإلطالع، تاريخ)، 4ص .  
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 .المنشأة بناء في تساهم التي األنشطة تكوين في البشري المورد دور: 02 رقم الشكل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ، املؤمتر العلمي الدويل "قدرة نظم المعلومات المحاسبية في زيادة كفاءة رأس البشريأثر " ضيف اهلل العليمات، نوفال العليمات و   المصدر:

 املوقع االلكتوين :،2013 جامعة الزيتونة، األردن، والعلو  التجارية، االقتصادكلية  املعرفة، يف اقتصادالثاين عشر حول رأس املال البشري 
http://benmoussamed.jimdo.com/، ،4(، ص:19:00-02/02/2015)تاريخ اإلطالع . 
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 :البشري المال رأس في االستثمار أبعاد -3

 أبعاد ومخسة أربعة إىل توسعوا وآخرون بثالثة حددها من فهناك البشري املال رأس أبعاد حول الباحثون خيتلف

 :لقياسها اختذهتا اليت واألبعاد والبحوث الدراسات من عدد عرض إىل الباحث يعمد سو  ولذلك

 

 البشري المال الرأس أبعاد: 01 رقم جدولال

 

 األبعاد السنة الباحث الرقم
01 Roos.et.at 1997 ،املعرفة املواهب،املهارة، املشاكل، حل على القدرة اإلبداع، اخلربة 
02 Rose 2000 ،عرفةامل املواهب،املهارة، اخلربة 
03 Shyrma 2002 ،املعرفة التعليم، الكفاءة، اإلبداع، اخلربة 
04 Dunn & baker 2003 ،املعرفة املهارة، اخلربة 
 اإلنسانية والعالقات التوجيه املعرفة،االبتكار، املهارة، اخلربة، 2005 يوسف 05
 االبتكار املعرفة، املهارة، اخلربة، 2008 عجالن حسني 06
 العاملني اإلبداع،اجتاهات العمليني، قدرات 2010 العجمي 07
 العمل فرق االبتكار، املعرفة، املهارة، اخلربة، 2011 شعبان 08
 االبتكار املعرفة، املهارة، اخلربة، 2011 أبودية 09
 

ر العلمي الدويل الثاين عشر حول رأس ، املؤمت"أثر إستراتجية التدريب في تنمية رأس المال البشري" عدنان سامل قاسم األعرجي و آخرون، المصدر:
املوقع االلكتوين:  ،2013 األردن، جامعة الزيتونة، اقتصاد املعرفة،كلية االقتصاد والعلو  التجارية،يف املال البشري 

http://benmoussamed.jimdo.com/  7(، ص:019:0 - 0/02/2015 اإلطالع، )تاريخ . 
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 يف ما يلي شرح مبسط ملضمون كل هذه العناصر:

: تشمل األفراد القادرين على فرز، مجع وتفس ر استصدا  املعلومة املقبولة وذات القيمة واالستفادة المعرفة -

 منها.

 : ومتثل املهارات اليت تكتسب بالتمرين والتجربة يف العمل.المهارة -

 متع به األفراد العاملون من معار  متاكمة مكتسبة من الوظيفة احلالية السابقة.: يقصد هبا ما يتالخبرات -

 .1مستمر بشكل التقليدية األساليب استعمال من بدال جديدة حلول تقدمي على القدرة به يقصد: االبتكار -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 املال رأس حول عشر الثاين الدويل العلمي املؤمتر ،"البشري المال رأس تنمية في التدريب إستراتجية أثر" رون،و آخ األعرجي قاسم سامل عدنان 

  /mdo.comhttp://benmoussamed.ji،2013 األردن، الزيتونة، جامعة التجارية، والعلو  االقتصاد كلية املعرفة، اقتصاد يف البشري
 . 07-06ص ،(19:00-02/02/2015اإلطالع، تاريخ)
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 . البشري المال رأس في االستثمار نظريات: الثالث المطلب

 بشرية كأصول األفراد تقييم فكرة وأن" شولتز" بأحباث إال كنظرية تتبلور مل البشري االستثمار نظرية أن رغم   

 الثامن القرن إىل ترجع املفاهيم اهذه احلقيقية اجلذور أن ،إال النظرية هذه بظهور إال الواسع االنتشار تلقى مل

 ماهية حتديد ، البشري العنصر أمهية إال االنتباه جذب إىل هدفت الفتة هذه يف حماوالت عدة وجدت فقد عشر،

 مهارة لتحسني البشري االستثمار على والتكيز مكوناته، كأحد الفرد مهارات إدخال و ، البشري املال رأس

 التعب ر هذا صح ان البشرية املوارد ملصزون االقتصادية األمهية لتحديد البشري املال رأس قيمة تقدير الفرد، وإنتاجية

 الناجتة البشري املال لرأس االقتصادية الرحبية حتديد كذلك و للمجتمع بالنسبة لألفراد االقتصادية  لقيمةا ولتحديد

 .والتدريب والتعليم الصحة اجال يف االستثمار و ، العمالة هجرة من

:                     البشري المال رأس في االستثمار في" شولتز" نظرية وفق التعليم في االستثمار -1

 أشكال  من شكل وبأهنا البشرية، املوارد لتنمية الز  استثمار باعتبارها التعليم عملية على اهتمامه "شولتز" كزر

 ومبا ، يتلقاه الذي  الفرد من جزء يصبح أنه طاملا البشري املال رأس اسم التعليم على أطلق مث من و ، املال رأس

 وبالرغم للمنظمة، مملوك كحق معاملته أو شرائه أو بيعه ميكن ال فانه ، ذاته الفرد من جزءا أصبح اجلزء هذا أن

 قيمة ذات منتجة خدمة حيقق أنه طاملا املال رأس أشكال من شكال يعد التعليم) اجلزء هذا فان ذلك من

 املفاهيم من الكث ر إن إال ، التعليم على االستثمار اجال يف "شولتز" دراسات تركيز من وبالرغم(. اقتصادية

 اجال يف خاصة و البشري راالستثما من األخرى اجملاالت على تطبيقها ميكن التعليم اجال يف طبقةامل

1التدريب
 : هي التعليم يف تدخل اليت املوارد من نوعني "شولتز" حدد التعليم اجال ففي،

 بالتعليم يلتحق مل أنه لو عليها احلصول ميكنه كان اليت و للفرد الضائعة اإليرادات. 

 ذاهتا التعليم عملية إلمتا  الالزمة در املوا.                                                                  

                                                 
1
 . 66 :ص ،2002الدار اجلامعية، القاهرة،  ،"مدخل استراتيجي لتخطيط و تنمية الموارد البشرية" ،رواية حسن 
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 التعليم  يف االستثمار خالل من البعيد األجل على حيدد املرتبات و األجور هيكل إن  إىل "تزشول" أشار و      

 تدفقا استثمارية كعملية التعليم ويتطلب. أفضل عمل لفرص املعلومات على بحثال أيضاو  والصحة ، والتدريب

 لتوف ر الالزمة املوارد و ،التعليم فتة أثناء الضائعة الطالب إيرادات من كل واردامل تلك وتشمل.  املوارد من كب را

 . املدارس

 فبالنسبة. التعليم بعملية املرتبطة اإليرادات و التكلفة من كال دراسة الضروري من  فانه "شولتز" نظر جهة ومن

 :إىل يرجعها و خاصة أمهية متثل فإهنا لإليرادات

 .التعليم فتة أثناء للطالب لنسبةبا الضائعة اإليرادات أمهية -

 .1الضائعة اإليرادات اهذه باحثنيال جتاهل -

 يف أحباثهم و بإسهاماهتم شاركوا الذين االقتصاديني أهم من Becker يعد : G.S.Becker إسهامات -2

 املال الرأس" عنوان حتت 1964 سنة الصادر كتابة خالل من البشري املال الرأس يف االستثمار نظرية ويرتط

 البشري العنصر اعتبار ميكن هل يف املتمثل و بسيط سؤال عن اإلجابة خالل من نظريته أسس حيث ، البشري

 تلصيصها ميكن االستنتاجات من عةاجمو  إىل الوصول السؤال هذا على اإلجابة مكنته و ذاته؟ حد يف مال رأس

 اخلالق والذكاء اخلربات، املهارات، املعار ، يف أساسا متمثل حقيقي مال رأس الفرد ميلك: يلي فيما

 الذي االستثمار تثمني من يتمكن فانه التكوين اجال يف أو العمل اجال يف الفرصة له تتاح وعندما......واملبدع،

 . دخله من يعظم وان نفسه يف قا 

 اليت املهارات و الكفاءات و اخلربات و املواهب اجموعة عن عبارة" بأنه البشري املال رأس Becker ووصف

 ". العمل ميدان يف اخلربة طريق عن أو املدرسة يف ذلك كان سواء التعليم خالل من اكتسبها اليت و الفرد ميتلكها

                                                 
1
 .16 ص ،السابق المرجع نفس أخرون، و   محمد فرعون 
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 بصفة أحباثه حمور تركيز يف الصحية الرعاية و التعليم من البشري لالستثمار املصتلفة األشكال بدراسة بيكر بدا و

 فالعاملني ، املتصص، التدريب و العا  التدريب مها التدريب من نوعني بني فرق حيث التدريب على خاصة

 ما وهذا الثاين، النوع من األكرب املستفيد هي املؤسسة بينما التدريب من األول النوع من اكرب بدرجة يستفيدون

 .املتصص، التدريب تكاليف اجمل املنظمة تتحمل بينما العا  التدريب تكلفة العامل حتمل إىل ايدعو 

 يف االستثمار اقتصاديات يف لتحليل كأداة النظرية املفاهيم هذه استصدا  كيفية عملي بأسلوب بيكر أوضح لقد

 االستثمار نظرية بعرضه االقتصادية هيماملفا  شولتز طور بينما ، التدريب يف االستثمار خالل من البشرية املوارد

 . 1البشري

 :  JACOB MINCER إسهامات -3

 املتتبة االقتصادية املنفعة و التكلفة قياس حماولة إىل البشري االستثمار مبفاهيم  MINCER اهتمامات دفعت

 االستثمار اجال يف أحباثه خالل من حتقيقها ينبغي األهدا  من اجموعة حدد و التدريب يف االستثمار على

 : أمهها البشري

 . للتدريب املصصصة املوارد حجم حتديد -

 . التدريب يف االستثمار على العائد معدل حتديد -

 سلوك خصائ، بعض تفس ر يف التدريب على العائد و التكلفة حتديد على املتتبة املنفعة مدى حتديد -

 . األفراد

                                                 
 البشري املال رأس حول عشر الثاين الدويل العلمي املؤمتر ،"التعليم بواسطة البشري المال أسر  في لالستثمار االقتصادية "األهمية مبارك، بوعشة 1

 املوقع االلكتوين:،2013 األردن، الزيتونة، جامعة التجارية، والعلو  االقتصاد املعرفة،كلية اقتصاديف 
omhttp://benmoussamed.jimdo.c/ ،(19:00-02/02/2015اإلطالع، تاريخ)، 4:ص . 

 

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 أيضا و العمل اجال يف الرمسي غ ر و الرمسي يبالتدر  من كل بشمل تدريبلل  MINCER تعريف اتسع و

 إىل  MINCER توصل قد و.  األفراد إنتاجية و مهارات من حيسن و يزيد منهم كل اعتقد و باخلربة التعليم

 من العاملني األفراد وسلوك دخل على التدريب يف االستثمار اثر بدراسة يتعلق فيما االستنتاجات من عدد

 :  أمهها

 يف التدريب من مزيد على حصوله احتماالت زادت كلما التعليمية الفرد مستويات دتزا كلما انه -

  العمل

 . التدريب يف االستثمار تكلفة زادت كلما العامل دوران معدل زاد كلما -

  . 1املؤسسة يف العامل استقرار و بقاء احتمال زاد كلما املتصص، التدريب يف االستثمار زاد كالما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .04ص ،نفس املرجع 
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 البشرية . األصولطبيعة   الرابع : المطلب

 :عريف األصل ت -1

خيتلف التعريف العلمي لألصول من منظور مالك الوحدة احملاسبية و من منظور الوحدة احملاسبية             

 باعتبارها شصصية معنوية مستقلة عن أصحاهبا و ما يهمنا هنا هو منظور مالك الوحدة احملاسبية.

أن جوهر ء مملوك للوحدة و له قيمة اها، و الوحدة احملاسبية عرفت األصول بأهنا كل شيفمن وجهة نظر مالك    

بية فالبد أن حىت يكون األصل قادرا على سداد ديون الوحدة احملاسو  أي أصل يكمن يف قدرته على سداد الديون،

 وله قيمة حمددة. ،يكون مملوكا للوحدة

الوحدة ارد اليت تستصد  يف سداد االلتزامات و الديون اليت على ( أهنا تلك املو OLIVEكما عرفها )           

 احملاسبية. 

كه الوحدة أما تعريف األصل  من منظور الشصصية املعنوية للوحدة احملاسبية  فهو املورد االقتصادي الذي متل      

 ستفيد منه يف فتات مالية مستقبلية.تاحملاسبية و يتوقع أن 

( فقد عرفت األصول بأهنا املوارد AAAم و املعاي ر التابعة جلمعية احملاسبني األمريكيني )أما جلنة املفاهي     

االقتصادية املصصصة ألغراض املشروع من خالل وحدة حماسبية حمددة فهي جتمعات للصدمات املتوقع احلصول 

       .1عليها مستقبال

املنشأة نتيجة ألحداث سابقة  أنه مورد تسيطر عليه( األصل بIASCعرفت جلنة معاي ر احملاسبة الدولية )و      

 من املتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.و 

                                                 
 . 8-7.ص:ص ، مرجع سبق ذكره،آخرون عبد الناصر و   1
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( فقد عر  األصول على أهنا منافع اقتصادية متوقع احلصول عليها FACBأما اجلس احملاسبة األمريكي )       

 أو السيطرة عليها نتيجة أحداث أولى هذه املنافع يف املستقبل و قد اكتسبت الوحدة االقتصادية حق احلصول ع

 .1عمليات متت يف املاضي

 :مكونات األصول البشرية  -2

 تتكون األصول البشرية من عنصريني أساسني مها:     

 املكونات املادية. -

 املكونات النفسية. -

 و ذلك فيما يتعلق بنوعية البشر الذين يتعاملون مع الشركة و مها:

 اليت تعمل بالشركة كالعمال و اإلدارة.الداخلية: العناصر البشرية - أ

 بأسره. اجملتمعوردين ونقابات العمال و املو العمالء كاجلمهور و العناصر البشرية الخارجية :  - ب

 أوال : المكونات المادية

 فيها و تدريبهم تتأثر املكونات املادية لألصول البشرية باجلهود التنظيمية اليت تبذاها املنشأة يف اختيار العاملني      

و توف ر الرعاية الصحية و االجتماعية اهم و العمل على تطوير كفاءاهتم لزيادة اإلنتاجية املتوقعة منهم،و ميكن 

 الشركة و رمسلتها مث استهالكها على الفتة املتوقعة للشركة.   تتكلفهاحصر كافة النفقات اليت 

فة التارخيية أو التكلفة اجلارية عند حصر عناصر التكاليف اليت و قد وردت الكث ر من الكتابات املتعلقة بالتكل

تتحملها الشركة يف سبيل تدريب العمال و تطويرهم بعد اختيارهم و كذلك مصروفات توف ر مساكن اهم أو ما 

 شابه ذلك .
                                                 

1
املوقع ،  2013 16العدد  السنة الثامنة، ،جامعة البصرة اجلة دراسات البصرة، ،"محاسبة الموارد البشرية:المفهوم و األهمية" ،ر عادل الصقرماث 

  (10:00-15/01/2015تاريخ االطالع:،)  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86853وين: االلكت 

 .175 :ص

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86853
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اسها رمسلة اليت يتم على أسظيمية طريقة رمسلة مرتب العمال،و و يضا  إىل تلك الطريقة يف قياس اجلهود التن 

 مرتب الذي سيتقاضاه العامل يف خالل الفتة اليت يتوقع أن يقضيها بالشركة.

معدل خصم معني يتم حتديده باستصدا  معادالت رياضية يتم تركيبها على أساس عالقة بني أرباح  باستصدا و 

هناك العديد من و  عوامل قد ختتلف من شركة ألخرى الشركة و مرتبات العاملني ،و نسبة اخلصم غ ر ذلك من

 . 1يف الفصل املوايل إليهاالطرق األخرى اليت سو  يتم اإلشارة 

 ثانيا : المكونات النفسية

تناولت العلو  السلوكية  العديد من العوامل اليت تؤثر على املكونات النفسية لألصول البشرية و ما زالت     

 اسبة و بنتائج النهائية للشركة يف مراحله األوىل.البحث العلمي يف اجال املكونات النفسية و عالقتها باحمل

 و مع ذلك فيمكن توضيح بعض املكونات النفسية األساسية لألصول البشرية فيمايلي:   

 الرضا عن العمل. -

 الروح املعنوية. -

 احلوافز. -

ناحية إن هناك جزئيات متكاملة من هذه املكونات النفسية األساسية على النحو الذي يصعب من حصرها من 

 عالوة تغ راهتا املستمرة بتغ ر اإلنسان نفسه،و البيئة احمليطة به من ناحية أخرى.

و مما سبق ذكره عن األصول البشرية الداخلية ،ميكن استنباطه بالنسبة لألصول البشرية اخلارجية و يظهر دور 

البشرية الداخلية أو اخلارجية من الدارس يف النظرية احملاسبية يف حماولة حتديد أهم املكونات النفسية لألصول 

بني النتائج النهائية لنشاط قياس العالقة بني هذه املكونات و مت حماولة ، النفس و علم االجتماعاستعراض علم 

معدالت الغياب و درجة اجلودة يف س املال املستثمر، واإلنتاجية و الشركة،و اليت تكمن يف الرحبية و العائد على رأ

                                                 
 .  8-7ص:.صمرجع سبق ذكره،  ،اجدوب خ رة 1
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تصبح من مبادئ ك يقصد اكتشا  عالقات كمية يف صورة معدالت رياضية يتم إثباهتا لكي اإلنتاج و غ ر ذل

1النظرية احملاسبية
. 

 .مدى توافر خصائص األصول في الموارد البشرية  -3

 خاصية الملكية:  -1

لكية إن معيار امللكية مبفهومه القانوين و االقتصادي ميكن أن ينطبق على املوارد البشرية ،فمن الواضح أن امل

 مبفهومها القانوين ينطبق على املوارد البشرية ،نظرا لتوافر شواهد هذه امللكية و املتمثلة يف :

ال شك أن املوارد البشرية تعد من ضمن املوارد اليت يف حوزة املشروع لفتة حمددة أو غ ر  حيازة األصل: - أ

 تتمثل  ،البشريأن تتحملها حليازة األصل  كما أن هناك تكاليف على املنشأة ،2حمددة

 ليف املباشرة و اخلاصة باالختيار و التسكني و التعريف و التدريب.يف التك

استصدا  ملشروع احلق القانوين يف حيازة و يعطي ا ،قد الذي يتم بني الفرد و املشروعباإلضافة إىل ذلك فإن التعا

 الفرد موضع التعاقد.

 الرقابة الكاملة على األصل: - ب

هذه الرقابة ختول الوحدة االقتصادية احلق يف حرمان اآلخرين  ة خضوع املورد للرقابة الكاملة،من أهم شواهد امللكي 

 من أي حقوق يف االنتفاع خبدمات و فوائد األصل.

و يف حالة املوارد البشرية ميكن للوحدة االقتصادية أن تفرض رقابة تامة على األفراد العاملني هبا عن طريق ما 

 شرة مهارته ،و ميكن أن تقسم إىل:اإذ هو العقد الذي حيدد الفرد كليا أو جزئيا يف مب يسمى"بالعقد املانع"

 أ. عقود حلماية حقوق امللكية.       
                                                 

 .  8-7:ص:صنفس املرجع،  1
، اجلة املصتار للعلو  "دى إمكانية تطبيق نظام المحاسبة عن الموارد البشرية في الشركات الصناعيةم"طارق عبد احلفيظ الشريف، 2

 ، املوقع االلكتوين:2013جامعة ليبيا، اجمللد الثاين، العدد الثالث، ،االقتصادية
Journal/forms/No.3.pdfhttp://omu.edu.ly/OMU%20  ، :24(، ص:20:00-16/03/2015)تاريخ االطالع . 

http://omu.edu.ly/OMU%20Journal/forms/No.3.pdf
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 ب. عقود ملنع املنافسة.      

و طاملااااا أن املشااااروع بإمكانااااه فاااارض الرقابااااة علااااى مااااوارده البشاااارية،فله احلااااق يف احلصااااول علااااى الفوائااااد و اخلاااادمات 

 ن هذه املوارد.املستقبلية م

 القدرة على التصرف في األصل: -ج

يأخااذ التصاار  يف املااوارد البشاارية شااكل و  بالصااورة الاايت حتقااق لااه أقصااى منفعااة،ملالااك األصاال احلااق يف التصاار  فيااه 

 التسريح أو االستغناء عن خدمات األصل البشري مقابل تعويض ترك اخلدمة.

1ي و املتمثلة يف اإلدارة و املصاطرة و الربح ملالك األصلكذلك تتوافر شواهد امللكية مبفهومها االقتصاد
. 

 خاصية سداد الديون: .1

ساابب و  قدرتااه علااى سااداد  ديااون املنشااأة، لقااد كاناات وجهااة نظاار أصااحاب املشااروع تقااو  علااى أن أي أصاال هااو يف

مرارية لاذلك  ذلك عائاد إىل كاون املشاروعات يف ذلاك الوقات فردياة و ذات إنتاجياة حمادودة و ال تتصاف مببادأ االسات

إال أن التطاور الالحاق خلاق كياناات قانونياة  كانت املشكلة الرئيساية آناذاك حاول مقادرة املشاروع علاى ساداد ديوناه.

 املوارد البشرية خاصية األصل الذي له قابلية على سداد الدين. ىمثل الشركات مما صبغ عل

 خاصية القدرة اإلنتاجية : .2

جاوهر أي أصال هاو القادرة علاى اإلنتااج ،و املاورد البشاري يعاد أبارز عنصار  إىل أن ،ر اإلدارةيرى أصحاب وجهة نظ

 من عناصر اإلنتاج.

 

 

                                                 
اجلامعة  كلية التجارة، شهادة ماجست ر، ،"دور و أهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية"، سناء عبد ااهادي اجلعيدي1

   http://library.iugaza.edu.ps/thesis/73853.pdfاملوقع االلكتوين:  ، 2007غزة، اإلسالمية،
 . 24-23ص:.ص،(18:00-02/02/2015)تاريخ االطالع:

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/73853.pdf
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أي أصاااال هااااي إىل اعتبااااار أن جااااوهر ، ياااارى أصااااحاب وجهااااة نظاااار املشااااروع خاصييييية الخييييدمات المسييييتقبلية : .3

 هذا التعريف يتضمن ثالث عناصر:و   ،اخلدمات املستقبلية

حتقاق مناافع اقتصاادية مساتقبلية :و املاوارد البشارية تساتطيع أن مسيتقبليةأن يكون هناك توقع لمنافع اقتصيادية  -1

 ذلك من خالل قدرهتا اإلنتاجية.و 

لقاااد مت قيااااس املاااورد البشاااري بطااارق عااادة و مت تطبيقهاااا علمياااا علاااى كثااا ر مااان و  :إمكانيييية قيييياس هيييعه المنيييافع -2

 املنشآت خاصة يف الدول املتقدمة.

ماان البااديهي أن يتمتااع املشااروع باااحلق القااانوين يف حيااازة  :المنييافع أن يكييون للمشييروع الحييق فييي اسييتالم هييعه -3

 الفرد و استصدامه مبوجب التعاقد.

( :"إن Jaggi،كماا أشاار) و تأسيس على   تقد  األصل عبارة عن خدمات مستقبلية ينطبق على املاوارد البشارية 

كثار ماان فااتة مالياة واحاادة ميكاان أن نعاملهااا  للمشااروع أل  املناافع الناجتااة عاان خادمات العاااملني و الاايت حيتمال أن تقااد

 ."1كأصول

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 288-287ص:.ص ،2002 عمان، دار احلامد للنشر، ،"دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرة" وليد ناجي احليايل، 
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 .البشريةالموارد  محاسبة: الثاني المبحث

 إنفاقا وتكوينه *البشرية املوارد على اإلنفاق اعتبار هو البشرية املوارد عن للمحاسبة األساسي ااهد  إن     

 يف مباشر بأسلوب ثرتؤ  اليت العوامل من هو العمل لىع وقدرته ومعرفته ومهارته البشري املورد نأ حيث ،اياستثمار 

 . الطويل املدى على املنافسة و االستمرار و البقاء على املنظمة قدرة يعزز و ،االجيابية اتالتدفق حتقيق

 .    البشرية املوارد عن للمحاسبة العمليةو  املفامهية اإلشكاليات على الضوء لتسلط الدراسة هذه جاءت هنا من

 :IAS/IFRS  البشرية باألصول المحاسبي االعتراف معايير:  األول بالمطل

 :  2010 المالي لإلبالغ المفاهيمي اإلطار -1

 املعدة املالية القوائم وعرض عدادإ حتكم اليت األساسية املفاهيم حيدد الذي اإلطار"  بأنه املفامهي اإلطار يعر    

 املعدة املالية التقارير وأهدا  املالية املعلومات مستصدمي ديدبتح املفاهيم هذه وتتعلق اخلارجيني للمستصدمني

 ذات املالية التقارير وأهدا  املالية املعلومات مستصدمي بتحديد املفاهيم هذه وتتعلق ،1اخلارجيني للمستصدمني

 لمعلوماتل النوعية والصفات وقياسها هبا  االعتا  كيفية و عناصرها و املالية القوائم و العا  االستصدا 

 املالية احملاسبة نتيجة اإلطار وهذا احملاسبة معاي ر اجمللس بني املشتكة اجلهود نتيجة اإلطار هذا و احملاسبية

 اإلطار من يهمنا ماو    FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (FASB)   األمريكي

 : يلي ما هو

 

 

 
                                                 

ارد البشرية مجيع العاملني يف املنظمة، مبا حيملوه من طاقات و استعدادات و مهارات و قيم و اجتاهات و خصائ، دميوغرافية، حبيث تقد  املو يقصد ب *
 هذه املوارد للمظمة مسامهات متنوعة بصورة متواصلة من اجل حتقيق اهدافها . 

1
 International accounting Standards Bords ," conceptual Framework for financed 

Reporting", 2010 cited from www.iasb.org 

http://www.iasb.org/
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 األصول تعريف  (Difinition of assets)    :املنشأة قبل من عليها السيطرة يتم موارد"  بأهنا تعريف مت حيث 

 ".املنشأة إىل مستقبلية اقتصادية منافع منها تتدفق أن ويتوقع سابقة حداثأل كنتيجة

 :1يلي ما الباحث يورد البشرية ارداملو  على األصول تعريف انطباق مدى وحول 

 هنمأ على املوظفني منافع إىل نظري الذي و إنكاره ميكن ال مما املعاصر املفهو  يف هذا و ،مورد اإلنسان إن 

 .(human ressources) بشرية موارد

 من االقتصادية نافعامل على لو صاحل على القدرة"  السيطرة تعين و املنشأة قبل من عليه مسيطر مورد األصل إن 

 الذي التعريف السابق ، وبذات الوقت تفيد استصدا  األصل من قبل الغ ر"، وخيتلف هذا التعريف عن األصل

 الكث رين نظرة مع يتوافق مما والسيطرة امللكية يشتط كان الذي ،السابق املالية القوائم عرض و إعداد إطار تضمنه

 قائمة يف كأصل البشري باملورد االعتا  متنع  اليت األسباب من وهذا امتالكه ميكن ال اإلنسان أن يقولون الذين

 االقتصادية املنافع على احلصول يف ذلكو  املوظفني ىعل السيطرة متلك املنشأة احلالة هذه يف أنه إال ،املايل املركز

 .املوظف من منافع على احلصول يف معه املرب  العقد وفق احلق لغ رها يكون أن دون منهم

   املنافع على احلصول تسبق األصل على السيطرة أن أي السابقة داثحاأل نتيجة اإلطار يف تأيت السيطرة إن 

 البشري املورد على ينطبق واألمر املنشأة إىل منه املنافع تدفق يسبق األصل على احلصول توقيت فان مث من و منه

 . فيها يعملون اليت املنشأة إىل منهم منافع تدفق يسبق حتما البشرية املوارد تعيني أن حيث

                                                 
1
اقتصاد  يف ، املؤمتر العلمي الدويل الثاين عشر حول رأس املال البشري'' محاسبة الموارد البشرية بين االعتراف و القياس '' خالد مجال اجلعرات ، 

 /http://benmoussamed.jimdo.com املوقع االلكتوين : ،2013 جامعة الزيتونة، األردن، والعلو  التجارية،املعرفة،كلية االقتصاد 
 . 04، ص:(19:00-02/02/2015،)تاريخ اإلطالع،

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 واضح هذا و للمنشأة مستقبلية قتصاديةا منافع منه تتدفق أن للمنشأة بالنسبة األصل مفهو  مقتضى إن 

 للمنشأة شىت بصور خمتلفة منافع منها تتدفق هناأ حيث األخرى األصول شأن شأهنا البشرية للموارد بالنسبة

 .األخرى اخلدمات وكافة النظافة تخدما ،السواقة خدامات، العمالة خدمات، اإلدارة كصدمات

  االعتا (Recognition )  :بيند الشامل الدخل قائمة أو املايل املركز قائمة تضمني عملية''   االعتا ويعين 

 به املرتبطة االقتصادية املنافع تدفق االحتمالية الوقت بذات و املالية القوائم عناصر من عنصر تعريف مع يتوافق

 املنشأة واىل من تصاديةاالق املنافع بتدفق املرتبطة التأكد عد  درجة اخنفاض االحتمالية وتعين''  املنشأة واىل من

 أن احملتمل من يكون عندما املايل املركز قائمة يف باألصول االعتا  ويتم  قيةمبوثو  قيمته أو تكلفته قياس كانيةوإم

 اذا و مبوثوقية قيمته أو األصل تكلفة قياس ميكن و املنشأة اىل املستقبل يف هبا املرتبطة االقتصادية املنافع تتدفق

 األمهية مراعاة يت كذلك كمصروفات هبا االعتا  قيم احلالية الفتة على تقتصر االقتصادية املنافع كانت

 لالعتا  النسبية األمهية مراعاة يتم كذلك حجمها لضالة مصروفات اعتبارها أو باألصول لالعتا  النسبية

  .    1حجمها لضالة مصروفات  اعتبارها أو باألصول

 : الملموسة غير باألصول المتعلق  IAS38 المعيار_ 2

 بشأن الباحث يورد و" املادي الوجود إىل يفتقر حمدد ينقد غ ر أصل"  بأنه ملموس غ ر صلاأل تعريف ميكن  

 :  يلي ما املعيار هذا

 املاركاتو  واألمساء االختاع وبراءات ةبالشهر  امللموسة غ ر األصول ارتباط الناس من كث ر أذهان يف يعلق - أ

 العمالء مع والعالقات الكمبيوتر كربامج امللموسة غ ر األصول بعض على أمثلة أورد املعيار أن غ ر التجارية

 . 2ذلك غ ر و الزبائن قوائم و واملوردين

                                                 
1
 . 04:ص ،نفس املرجع 

 .406، ص:2006،السعوديةاململكة العربية  الرياض، ،"نظرية المحاسبة" ،آخرونو    جيحيكا   علي امحد تعريب خالد ،و آخرونريتشارد شرويدر  2
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 ما على قياس وذلك ضمنها كأصل البشرية املوارد تسكني ميكن اليت املناسبة اجملموعة يف امللموسة غ ر األصول - ب

 الصادر املعيار تضمن حيث امللموسة غ ر األصول و لشهرةبا املتعلق  IFRS10رقم يطاينالرب  احملاسيب املعيار يف ورد

 على قياسا و معينة  قواعد حسب وإطفاءها رمسلتها يتم أن جيب الالعبني عقود يف االستثمارات إن" 1997 عا 

 التقارير معاي ر اها تتطرق مل اليت البنود معاجلة كيفية على للتدليل الربيطانية احملاسبية السياسة اختبار ميكن ".ذلك

 املعاي ر االعتبار بعني تأخذ  اإلدارة أن نصه ما  IAS37  املعيار يف جاء ما حسب املفاهيم اإلطار أو الدولية املالية

 '' مشابه مفاهيمي إطار تستصد  اليت للمعاي ر الواضعة اجلهات من الصادرة

 بإدماج  املتعلق  IFRS3  املعيار يف أورده ما  IASB الدولية بيةاحملاس املعاي ر اجلس على أخذه ميكن ما_ ج

 املذكور املعيار تتضمن اليت الشروط امللموس الغ ر األصل يف تتوفر مل إذا" يلي ما املعيار تضمن حيث، األعمال

 أصل متثل كلفةالت هذه أن ولتصور ،اإلدماج عند هبا االعتا  يتم اليت الشهرة قيمة من جزء التكلفة هذه فتعترب

 أهنا على املذكور املعيار وفق تصنيفها سيتم البشرية املوارد بسبب مضافة قيمة أو تدريب تكاليف أو البشرية املوارد

  ''. شهرة

 قبل من واإلبالغ بالمحاسبة المتعلق  IAS26 رقم المعيار و الموظفين بمنافع المتعلق 19IAS المعيار_ 3

 ( :التقاعد منافع) المحددة المنافع خطط

 . :يلي ما هذين بشأن الباحث يورد و

 : 1يلي ما منها ةكث ر  املنافع هذهو  للموظفني املنشأة تقدمها اليت باملنافع  IAS19 املعيار يتعلق

 .الرواتب و األجور -

 (.املدفوعة املرضية املغادرات، العطل) اإلجازات تعويضات -

                                                 
1
 .05خالد مجال اجلعرات، مرجع سبق ذكره ، ص 
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 .املالية الفتة هناية من شهرا 12 قدرها فتة خالل من تدفع اليت احلوافز أو باألرباح املشاركة خطط -

 .اإلضافية العالوات -

 .اخلدمة خالل احلياة على التامني و االجتماعي الضمان كمنافع النقدية الغ ر املنافع -

 .اإلسكان منافع -

 .للموظفني متنح اليت املدعومة أو اجملانية اخلدمات و البضائع -

 .التقاعد منافع -

 . اخلدمات إهناء بعد الطبية املنافع و حلياةا على التأمني منافع -

 .الطويلة اخلدمات أو الراحة إجازة     -

 . املؤجلة التعويض برامج -

 . اخلدمة إهناء منافع -

 مربرات من هذا و اخلدمة بعد مينح ما ومنها املوظف خالل من يتم ما منها متعددة املنافع هذه أن يالحظ 

 . مستقبلية التزامات لتمويل كأصول اخلدمة عدب ما مبنافع يتعلق ما لرمسلة الكافية

 19 املعيار تضمن كذلك IAS وهذا اخلطة، بأصول يسمى ما على ون، ،املوظفني منافع لبعض التصطيط 

 :ومها نوعني إىل اخلطط هذه تقسيم مت و املوظفني منافع بعض رمسلة على صريح ن،

   défend contribution plans: احملددة املسامهة ًخطط -
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 انتهاء بعد للموظفني منافعه تعود معني صندوق يف ثابتة مسامهة بدفع املنشأة تقو  اجملددة املسامهة خطة مبوجب

 انتهاء بعد للموظفني منافعه تعود معني صندوق يف ثابتة مسامهة بدفع املنشأة تقو   احملددة املنافع خطط خدماهتم

 . خدماهتم

 . Defined benefit plans  : احملددة املنافع خطط -

 عادا ما اخلدمة انتهاء بعد للموظفني تأديتها يتم اليت األخرى املنافع كافة تتضمن خطة هي احملددة املنافع خطة

  .1احملددة املسامهة خطة يف املشمولة املنافع

 19 املعيارين مقتضى  IAS   26و IAS  يلي فيما يفيد : 

 التمويل مصادر أن حيث معني، لأص بتمويل يفيد لتزا واال موظفيها، جتاه التزامات تتحمل املنشأة أن -

 ،األصول متثل اليت األموال اماتباستصد مقابلتها يتم احملاسبية البديهيات أبسط وفق(  امللكية وحقوق املطلوبات)

 التضحية يتطلب املطلوبات إطفاء فان االلتزا ، تعريف حسب املطلوبات و األصول إىل النظرة عكس مت اإذ

 .  املطلوبات لسداد تستصد  األصول أن أي املنشأة، قبل من عليها مسيطر بأصول

 املطلوبات من بتمويل األصول بعض تنشأ حيث طردية، تبادلية عالقة واألصول املطلوبات بني فالعالقة إذن -

 . الغالب يف األصول من املطلوبات سداد يتم الوقت وبذات

 اهذه مستقبلية منافع جود و بسبب أصول إىل املصروفات حتويل يعين ،الرمسلة مفهو  مقتضى فان كذالك -

 مستقبلية منافع اهم الذين املوظفني منافع فان بذالك و ، احلالية الفتة على املنافع هذه اقتصار عد  و املصروفات

 . حماسبا رمسلتها تقتضي

                                                 
1
 . 05، ص:رجعنفس امل 
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 املوظفني من عليها احلصول اليت عملنافا هو عائدها فان البشرية حالة ويف بعائد، يرتبط املنشأة يف أصل أي إن -

 متثل املصروفات فان البشرية، باملوارد املتعلقة املطلوبات حالة ويف مصروفا، متثل بتكلفة فتتبط املطلوبات أما

 .1 منها املطلوبات خلدمة املنشأة ، تتحملها اليت التكلفة

 .البشرية الموارد محاسبة مفهوم :الثاني المطلب

 : البشرية الموارد عن محاسبةال تطور مراحل -1

 الشركات، جناح حتكم اليت العناصر أهم من ةالبشري املوارد صبحت أ األعمال عامل يف احلالية التطورات مع     

 األخرى املوارد كافة  أن امبو  األخرى، املادية للموارد حاجتها إىل إضافة بشرية موارد إىل حتتاج شركة أي أن حيث

 البشرية املوارد عنصر يعترب لذلك ،مفيدة غ ر تكون البشرية املوارد دون من وغ رها، األجهزة و األجهزةو  كاملباين

 وتنفيذها وضعها يتم واإلستاتيجيات اخلطط و األنشطة فجميع ، شركة ألي النجاح لتحقيق العناصر أهم من

 نتاجيةاإل عن الؤو مس يكون من هو صرالعن هذا وبالتايل البشري العنصر قبل من وتقيمها عليها والرقابة وإداراهتا

 .املنشأة الستمرار الالزمة األموال وتوف ر والرحبية

 فالذكاء واملالية املادية املوارد على تعتمد اليت الشركات من أغىن هي املهارة و املعرفة على تعتمد اليت الشركات إن 

 على تساعد املصتلفة املوافقو  للحاالت وفقا ةالصحيح طريقةبال ختسر ما عند والقيم والسلوك واملعرفة اخلربة و

 متثل املنشأة يف البشرية املوارد فان لذلك املنشأة، قيمة زيادة حتقيق إىل يتؤد بالتايل و الفاعلية و الكفاءة تطور

 . 2األهدا  حتقيق  على تعمل إن ميكن اليت التحفيز و اإلبداع طاقة

 : يلي كما إجيازها وميكن للتطور لمراح بعدة البشرية املوارد حماسبة مرت وقد

 البشرية املوارد عن األساسية املفاهيم وضع فتة بأهنا وتتميز 1966 الستينات بداية من ومتتد :األولى المرحلة -

 .األخرى االجتماعية العلو  يف املوضوع هبذا املتعلقة واملبادئ النظريات باستصدا 
                                                 

 .05ص ،نفس املرجع 1

  . 172:ص، مرجع سبق ذكره، الصقر عادل ثامر 2
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 تكلفه قياس مناذج فعالية تقييم و إجياد فتة بأهنا تتميز،و (1971 حىت1966)من ومتتد: نيةالثا المرحلة -

 هذه ويف البشرية، املوارد عن احملاسبة الستصدامات ومستقبلية جالية اجاالت إجياد وفتة البشرية املوارد قيمةو 

 هحبث بتطبيق (WILLIONLYLE) قا  حيث شآت،املن بعض يف املوارد عن للمحاسبة امليداين التطبيق مت املرحلة

 قوائمها سنوات لعدة و الشركة نشرت حيث ( Rj Barry) شركة على(البشرية املوارد لتكلفه التارخيية القيمة قياس)

 . 1البشرية املوارد عن مالية معلومات متضمنة اخلتامية املالية

 يف األكادميية  الدراسات من العديد خالاها نشرت حيث ،( 1976 حىت1971) ومتتد :الثالثة المرحلة -

 عن احملاسبة تقدمها اليت املعلومات أثر عن البحوث هذه من العديد تطبيق مت ،وقد اليابان و واستاليا أمريكا

 .األسهم محلة من املستثمرين قرارات يف ،وكذلك اإلدارية القرارات اختاذ يف البشرية املوارد

 جانب من سواء هبذا تما االه يف تراجعا شهدت ،حيث(1980 حىت 1976) من متتد و :الرابعة المرحلة -

 واليت امليدان هذا يف األولية البحوث من األكرب اجلزء إىل ذلك سبب ويرجع التطبيقني جانب من أو األكادمييني

 الباحثني من قليل غ ر عددا وتتطلب صعوبة  أكثر الباقية األجزاء وان السابقة املراحل يف متت صعوبة اقل تعد

 تطبيق يتم أن تقبل اليت الشركات و املؤسسات من كب ر عدد تعاون يتطلب ،كما اهب للقيا  العالية الكفاءة ذوي

 إىل أدى مما قليال أيضا البحوث هبذه القيا  على القادرين الباحثني من القليل للعدد ،نتيجة داخلها البحوث هذه

 منها املتوقع العائد و لعا( البحوث) النظم هذه تطبيق تكاليف أن إىل إضافة التطبيق على الشركات إقبال عد 

 .   مؤكد غ ر

                                                 
 اجمللد ،سوريا،االقتصادية للعلو  دمشق جامعة اجلة، "المالية القوائم في أثره و البشرية الموارد عن المحاسبي اإلفصاح و القياس" ،محادة رشا 1

 : االلكتوين املوقع، 2002 األول، العدد ،18
1/rasha.pdf-mag/law/old/economics/2002/18http://www.damascusuniversity.edu.sy/  

 . 146: ص.ص، ( 10:00 - 12/12/2014:االطالع تاريخ)

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2002/18-1/rasha.pdf
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 هذه شهدت فقد العشرين و الواحد القرن مشار  حىت 1980من متتد مرحلة هي و :الخامسة المرحلة -

 لتزايد نتيجة ذلك و البشرية املوارد عن للمحاسبة  التطبيق و  النظرية من بكل لالهتما  جدي بعث بداية املرحلة

 زيادة يف البشري العنصر دور على االهتما  هذا ركزت و اإلنتاجية زيادة مبوضوع ريكيةاألم املتحدة الواليات اهتما 

 العنصر دور على االهتما  هذا وتركز اإلنتاجية  زيادة يف يالبشر  العنصر  دور على االهتما  هذا وتركز اإلنتاجية

 الواليات بني املنافسة زيادة إىل إضافة ريةالبش املوارد عن حلاسبةا حنو االهتما  شد ،مما اإلنتاجية زيادة يف البشري

 شهدت ،وقد البشرية للموارد  اليابانية الشركات إدارة اختال  و الصناعة اجال يف اليابان و األمريكية املتحدة

 التطور مراجل يف احلال بعكس ضصمة ومؤسسات شركات على البشرية املوارد عن ةاحلاسب تطبيق املرحلة هذه

 . 1متوسطة و صغ رة شركات على يقتصر التطبيق كان حيث األوىل

 البشرية املوارد أصبحت الفتة هذه ففي التاريخ هذا حىت و 2001 من املرحلة هذه  ومتتد :السادسة المرحلة

 املستمر النمو و املتطورة احلديثة التكنولوجيا على االعتماد متطلبات ملسايرة املنشات هبا هتتم اليت الركائز أهم من

 الفكر اجال يف البحثية املوضوعات بني خاصة أمهية ذات  البشرية املوارد مهارة أصبحت حبيث و تكاراتلالب

 التكنولوجيا و املعرفة اقتصاديات يف الكب ر للتطور انعكاسا البشرية املوارد حماسبة على التكيز جاء و احملاسيب

 على التأكيد يف التكنولوجيا و املعرفة و املعلومات اجملتمع على املعتمد احلديث االقتصاد ساهم حيث املعلومات

 . 2للمنشات  االقتصادي األداء رمسا حتديد يف هامة أداة اعتباره و البشرية املوارد عن احملاسبة مفهو 

 

 
                                                 

1
 .147:ص ،نفس املرجع 

اجلة  ،"اإلدارة و التأمين و المحاسبة مجلة المنشأة قيمة لتحديد األساسية المتطلبات أحد الفكري المال رأس قياس" ،أمحد هنال اجلندي 2
http://lib.commerce.cu.edu.eg/cgi-: االلكتوين املوقع ،2005 ،65 العدد القاهرة، امعةني و اإلدارة، اجلاحملاسبة و التأم

1796&shelfbrowse_itemnumber=2137detail.pl?biblionumber=-bin/koha/opac ،(تاريخ 

 .108:ص ،(10:00- 22/12/2014:االطالع

http://lib.commerce.cu.edu.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1796&shelfbrowse_itemnumber=2137
http://lib.commerce.cu.edu.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1796&shelfbrowse_itemnumber=2137
http://lib.commerce.cu.edu.eg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1796&shelfbrowse_itemnumber=2137


النظرية المحاسبية و رأس المال البشري                                     الفصل األول   
 

33 
 

 :البشرية الموارد عن المحاسبة تعريف -2

 البيانات قياس مسألة على بعضهما يركز البشرية املوارد حملاسبة كث رة تعريفات احملاسبة األدبيات عرضت        

 اجلهات حنو املوجهة  املالية التقارير يف كأصول عنها اإلفصاح موضوع جنو بعضها يتوجه كما املوارد بتلك املتعلقة

 .  املصلحة ذات

 بعض هبا تقو  اليت امللموسة غ ر و امللموسة احلسابية العماليات كل يعين البشرية املوارد حماسبة فمفهو     

 من املؤسسة يف املتواجدة   األنظمة كل على باالعتماد ذلك و الفكري و البشري مااها رأس تقييم املؤسسات

 . 1احملاسيب املعلومات نظا  و ياإلدار  املعلومات نظا 

 البيانات قياس و تعريف عملية''  بأهنا البشرية املوارد حماسبة ( AAA) األمريكيني احملاسبيني مجعية تعرف فقد

 ''. 2العالقة ذات اجلهات إىل تاملعلوما هذه توصيل و البشرية باملوارد ملتعلقةا

 يف تبحث متنوعة فروض لوصف يستصد  مصطلح''  بأهنا فعرفها (Sidney Davidson ) "دافدسون" سيدين أما

 ." أصوله اجموعة و املشروع األرباح حتقيق يف أمهيتها تؤكد و البشرية املوارد عن التقرير

 ال واليت باملشروع اخلاصة املوارد يف االستثمار عن التقرير و لتحديد حماولة''  بأهنا ( Kennth) "كنث" فهاوعر 

 اليت التغي رات و لألدارة يبني املعلومات نظا  أن يرى و التقليدية   احملاسبية باإلجراءات حاليا عنها  احملاسبة يتم

  '' 1نالزم مبرور للمشروع البشري املوارد على تطرأ

 للقيمة التقدير عملية" اأهن على البشرية للموارد نظر فقد  (Lickert and bores ) "بورس" و "ليكرت" أما    

.                            1976 عا   بورس و ليكرت تعريف ي،تلص وميكن "اإلنسانية لألصول املستقبليةو  احلالية
                                                 

 ،األوسط الشرق جامعة ،ماجست رسالة ،"العامة المساهمة الشركات في البشرية الموارد المحاسبة نظم تطبيق" ،املط ري دعسان فهد محد 1
 .16ص (10:00-05/02/2015:االطالع تاريخ)، http://alqashi.com/th/th19.pdf:االلكتوين املوقع ،2010

2
 American accounting association AAA,"Committee On Hummer Resource Accenting",  

Accenting Review ,vole 48, N04, 1973, http://aaajournals.org/loi/accr (Consulté le 

11/12/2014), P169 .  

 

 

http://alqashi.com/th/th19.pdf
http://aaajournals.org/loi/accr
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 املستهلكني مجهور والء يف مثلامل املشروع أصول من النوع ذلك على البشرية املوارد تشتمل يلي ما خالل من

 اليت  ةالبيئ يف مسعته وكذلك املايل اجملتمع يف املشروع مسعة اىل باإلضافة املوردين والء على كذلك و األسهم محلةو 

 .مكاتبه و مصانعه هبا جتد

 عوامل جوانب اىل  اإلنساين العنصر إىل بالتدري يصفها اليت القيمة تناول قد (l’Ickert) "ليكرت" أن ونالحظ

 الداخلية البشرية املوارد بني فرق قد و اإلنسانية لألصول احلالية القيمة حتديد يف تؤثر أخرى داخلية و خارجية

 .1املوردين و املستهلكني مجهور يف املتمثلة اخلارجية البشرية املوارد وبني املوظفني و العمال يف املتمثلة

 على جتديدها يف اقتصر اذا,  واضح بشكل األصل مفهو  من اقتب فقد :(Flanhaltz)" فالمهولتز اريك" أما

 عن احملاسبة تعين: "" بقوله شريةالب املوارد عن احملاسبة عر  حيث هبم املتعلقة التكاليف و املنشأة يف العاملني

 املوجودين  األفراد وقيمة تكلفة قياس على وتقو  ، املشروع يف موارد بكوهنم ألفرادا عن احملاسبة البشرية، املوارد

 وسيلة تعد البشرية املوارد عن احملاسبة أن"   البشرية املوارد عن احملاسبة" كتابه يف عر  حيث ،'' املشروع هبذا

 ةالبشري األصول تنمية أو تعيني أو تدريب أو تأخ ر أو الختبار نتيجة أو املشروع يف حتدث اليت  التكاليف لقياس

 باعتبارهم البشر عن احملاسبة تشمل فهي للمشروع البشرية املوارد لقيمة االقتصادي القياس أيضا تتضمن كما

 .اإلدارية احملاسبة  املالية احملاسبة من كل ألغراض تنظيمية موارد

 وقياس لتحديد أسلوبا تعترب ريالبش املال رأس عن احملاسبة ان"  بقوله (Brument)" بروميت عرفها قد و  

 "  2املشروع إدارة كفاءة رفع عن للمساعدة  البشرية باملوارد اخلاصة املعلومات توصيلو 

 

                                                 
1
 ماجست ررسالة  ،"مدى أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية وأثره على اتخاذ القرارات المالية" فضل كامل سامل، 

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdfاملوقع االلكتوين:  ،2008، غزة ، اجلامعة اإلسالمية
 . 24ص: ،(17:00 – 02/01/2015ريخ االطالع:)تا
2
 .25:ص ،نفس املرجع 

 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdf
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 :بأهنا البشرية املوارد على للمحاسبة تعريفا نستصل، السابقة املفاهيم من

 بتقييم تعلقةامل احلسابية العماليات خمتلف خالل من البشرية للموارد االقتصادية القيمة بقياس هتتم اليت احملاسبة" 

 ."فيها تنشط اليت األعمال بيئة وسط يف للِمؤسسة الكلي األداء على أثرمها و البشري راس املال أداء و تكلفة

 استقطابه تكاليف إىل إضافة تطويره بعد البشري املورد القيمة هو االقتصادية بالقيمة املقصود نأ بالذكر اجلدير

 .  املستقبلية قيمته على ظةللمحاف اجتاهه تنصب اليت التكاليف كلو 

 :البشرية الموارد محاسبة أهمية -3

 املنشاة فإن لذلك نفسه، وينمِّى يبىن وأن اإلمكانيات أقل يف يعمل أن يستطيع اإلنساين العنصر أن املعلو  من   

 .اإلنساين العنصر بدون أهدافها حتقق أن تستطيع ال املادية إمكانيتها عظمت ومهما

 اختفى إذا للمنشاة حيدث أن ميكن الذي الوضع تصورنا إذا للمنشاة اإلنساين العنصر أمهية يدحتد وميكن       

 اإلنساين العنصر أمهية على وتؤكد تؤيد باعتبارها إليها اإلشارة ميكن عديدة دالئل هناك لذلك ،اإلنساين العنصر

 : األمثلة بعض منها نذكر للمنشاة،

 واملنفذ املفكر أن حيث املتقدمة اجملتمعات يف وخاصة منشاة، أي يف صولاأل أنواع أهم هو اإلنساين العنصر  -1

 .اإلدارة أعمال يتولون الذين البشر هم منشاة أي يف

 فعندما هذا يؤكد  1986 عا  األمريكية املتحدة الواليات يف حدث وما سوقية، قيمة له اإلنساين العنصر -2

 ”ف رتشيلر“ شركة وهى منافسة شركة لدى بالعمل والتحقوا ”الموتورو “ بشركة املديرين كبار من مثانية استقال

 ألسهم السوقية القيمة وارتفعت دوالر مليون 41 حبوايل األوىل الشركة ألسهم السوقية القيمة اخنفضت فقد

 . االستقالة خرب إعالن تاريخ من ساعة 24 خالل دوالر مليون 14 مببلغ الثانية الشركة
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”  التمويل قسم”  العليا بالدراسات طالباً  91 من عينة على أُجريت اليت لميةالع الدراسات بعض أوضحت  -3

 أعلنت اليت الشركة صاحل يف كانت خمتلفتني بشركتني املتعلقة االستثمار قرارات أن األمريكية اجلامعات بإحدى

 .1به واهتمامها اإلنساين العنصر أمهية عن

                              : األول المطلب

 الصحيحة املعلومات و البيانات تقدمي هو  عا بشكل احملاسبة هد  إن:  البشرية الموارد محاسبة أهداف -1

 هتد  فهي ، اإلطار هذا عن البشرية املوارد حماسبة هد  خيرج ال للمستفيدين،و املناسب الوقت يف املوثوقة، و

 البشرية املوارد أمهية إىل ارةاإلد نتباها جذب إىل وكذلك للمؤسسة البشري العنصر عن معلومات توف ر إىل

 : األيت يف األهدا  هذه تتمثل و ،2وتقييمها املوارد هذه قياس يف ومساعدهتا

 :يلي ما أساسية بصفة تشتمل و البشرية باملوارد تتعلق معينة نواحي قياس به يقصد: القياس هدف 1-1

 .العلمي للتطبيق قابلة مناسبة لميةع طرق باستصدا  باملشروع العامة البشرية املوارد قيمة قياس - أ

 .التدريب و التعيني تكاليف مثل البشرية املوارد جتهيز و إعداد تكلفة قياس - ب

 .ذلك غ ر و أجور و مرتبات من البشرية املوارد استصدا  تكلفة قياس - ت

 .البشرية لألصول اإلنتاجية الكفاءة قياس - ث

 .البشرية األصول استصدا  رحبية قياس  - ج

                                                 
 .296-295:ص.مرجع سبق ذكره، ص ، احليايل ناجي وليد 1

2
 املال رأس حول عشر الثاين الدويل العلمي املؤمتر ،"النظرية المنطلقات:البشرية الموارد دقة،محاسبة مصعب" الكريم، عبد نصر 

 /http://benmoussamed.jimdo.com 2013 األردن، الزيتونة، جامعة التجارية، والعلو  االقتصاد كلية املعرفة، اقتصاد يف البشري
 . 03ص، (19:00-02/02/2015اإلطالع، تاريخ)،
 

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 .البشري االستثمار على لعائدا معدل قياس   - ح

 وإظهار احملاسبية التقارير و القوائم يف البشرية املوارد بيانات عن التقرير بذلك يقصد :التقرير هدف 1-2

 :ويتشكل القياس هد  حتقيق خالل إليها التوصل مت اليت البيانات

 .واحملاسبة السجالت و البطاقات خمتلف يف البشرية املوارد بيانات تسجيل - أ

 .البيانات لتلصي، املعروفة احملاسبية األساليب باستصدا  البشرية باملوارد املتعلقة البيانات ،تلصي - ب

 .املالية القوائم يف إليها التوصل يتم اليت النتائج عرض - ت

 .التقليدية املالية القوائم جوانب إىل البشرية املوارد بيانات لعرض خاصة قوائم إعداد - ث

 جهات أي أو املستثمرين أو املنظمة إدارة رغبات على بناء البشرية املواردب تتعلق إضافية تقرير أي إعداد - ج

 .خارجية أخرى

 كمية تقارير إعداد و الغياب ظاهرة أو العمل أوراق معدل ارتفاع مثل البشرية باملوارد اخلاصة املشاكل دراسة - ح

 .1عنها

 حيث املناسب القرار اختاذ يف ارةاإلد ملساندة فائدة ذات بيانات تقدمي هبا يقصد: القرارات ترشيد هدف 1-3

 غ ر أو املستثمرين أو( املنظمة)املشروع إدارة إىل معلومات تقدمي إىل البشرية املوارد عن احملاسبة أسلوب يهد 

                                                 
1
، املؤمتر العلمي الدويل الثاين عشر حول رأس املال البشري يف "نظام معلومات محاسبة الموارد البشرية"مجال امحد الدوري و  إمساعيل حيي التكرييت،  

،)تاريخ  /http://benmoussamed.jimdo.com،  2013اقتصاد املعرفة،كلية االقتصاد والعلو  التجارية، جامعة الزيتونة، األردن، 
 . 02(، ص:19:00-02/02/2015اإلطالع،
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 هذه تتعلق و اختاذها اجلهات هذه على يتعني اليت القرارات لتشيد ذلك و باملشروع املهتمة اجلهات من ذلك

 .1شريالب بالعنصر القرارات

 البشرية الموارد محاسبة تطبيق مزايا -2

 مما املالية الفتة خالل تستفيد اليت البشرية باملوارد املرتبطة املصروفات بكافة النتيجة حسابات حتميل عد  -1

 .األرباح زيادة عليه يتتب

 بزيادة للمنظمة،ويوحي املايل املركز تضصم عليه يتتب" اإلنسانية األصول"هي جديدة أصول استحداث إن -2

 .السوق يف ثقلها

 .اإلنسان أصول بزيادة تضصمت اليت األصول بضمان األجل طويلة القروض عمليات تشجيع -3

 .املنشأة أصول أو األرباح صايف فيها البسط ميثل الذي املايل التحليل نسب مجيع يف إجيابيات إظهار -4

 حساباهتا تعكس اليت املنظمات مثل يف وااهمأم استثمار إىل باملستثمرين يدفع مبا األفراد سلوكيات يف التأث ر -5

 .الواحدة املالية للفتة بالنسبة متفائال موقفا اخلتامية

 لتنمية أهدا  وضع طريق عن وذلك االجتماعية، مبسؤوليتها القيا  على املنظمة البشرية املوارد حماسبة تساعد -6

 .اإلنتاجية األهدا  جانب إىل البشرية املوارد

 بشأن املالئمة القرارات واختاذ العاملة، قواها استصدا  حسن على اإلدارة البشرية واردامل حماسبة تساعد -7

 .جهودهم وتوجيه توظيفهم

                                                 
 .03، ص: نفس املرجع 1
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 جتعل فإهنا مث أصول،ومن أهنم إىل أعباء أهنم من العاملني إىل النظرة حتويل يف البشرية املوارد حماسبة تسهم -8

 أعضاء أهنم بل فحسب إنتاجية أدوات ليسوا العاملني األفراد عتبارالبشرية،وا املوارد بتطوير اهتمامها تزيد اإلدارة

 .1الشصصية أهدافهم جانب إىل املنظمة أهدا  حتقيق قي يسامهون مشاركني

  :البشرية الموارد محاسبة تطبيق صعوبات -3

 تطبيقه أن ،إالالنظرية الناحية من سهال يعد كان إن و األصول من أصال باعتبارها البشرية املوارد معاجلة إن   

 هناك وكذلك هبا اخلاص االستهالك قيمة األصول،وبالتايل تلك قيم حتيد هاوأمه صعوبات يواجه العملية احلياة يف

 :أمهها من أخرى صعوبات

 .القياس عملية يف الذاتية من عالية درجة توجد ،إذحبت ذايت أمر اإلنسان قياس -1

 يف التأكد عامل يؤخذ ولكي األصول اهذه الطبيعية للحرية نظرا يةالبشر  املوارد من االستفادة فتة حتديد صعوبة -2

 .معقدة رياضية أساليب على القياس طرق تعتمد أن االعتبار،جيب

 األصول طبيعة بني جوهرية فروق لوجود معقدا،وذلك يبدو موضوعي أساس على البشرية املوارد استهالك -3

 .اإلنسانية واألصول امللموسة

 علىو  .القياس على تتتب اليت النتائج منهم الكث ر خيش كما الفكرة يكرهون لألفراد يمالتقي برامج غالبية -4

 مستوىو  القومي املستوى على أمهية له ةالبشري املوارد يف االستثمار يف بيانات وجود الصعوبات،فإن هذه من الرغم

 بالنسبة بأمهيتهم العاملني اكوإدر  وعي زيادة على العمل خالل من الصعوبات تلك مواجهة فيمكن املشرع،لذلك

 اهم الفكرة توصيل و املناسبات بعض يف العاملني مع اإلدارة بتواصل ذلك يكون هبا،و يعملون اليت للمؤسسة

                                                 
1
 .06ص ذكره، سبق مرجع قطيش، هللا عطا و   شعبان أسامة 
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 يف البشرية املوارد تقييم و قياس مبحاولة قبول العاملني لدى يتوفر أن ميكن عليهم،وعليه توزع نشرات خالل منأو 

 .1املؤسسة

 البشرية املوارد حملاسبة املعارضة و ؤيدةامل النظر وجهات  

 : المؤيدة النظر وجهات  -1

 وخاصة املؤسسة وخارج داخل العالقة ذات للجهات هبا وموثوق هامة معلومات البشرية املوارد حماسبة توفر 

 .احلكومية الرقابة أجهزة

 األهدا  حتقيق بني الربط وذلكاالجتماعية، مبسؤولياهتا القيا  على املؤسسة تساعد البشرية املوارد حماسبة 

 .اإلنتاجية األهدا  و التنموية

 األصول قياس يساعد حيث وتطويرها البشرية املوارد لتنمية املالئم العمل مناخ توف ر على اإلدارة تساعد 

 .اجلماعات و األفراد بني العالقات إلقامة الطرق أفضل على التعر  على البشرية

 اإلدارة تقدمها اليت التدريب برامج تقييم ختطيطية،مثل و رقابية مزايا املوارد حماسبة تعطي. 

 اإلداري القيادي النمط تطبيق وبتايل أصول أهنم إىل تكاليف أهنم من العاملني إىل النظرة حتول. 

 :  المعارضة النظر وجهات -2

 كل قياس الصعب من أنه حيث املتغ رات لكثرة البشرية،نظرا باملوارد املتعلقة البيانات مجع جدا الصعب من 

 (.السلوك،الدوافع،الرضا)اإلنسانية املتغ رات بالذات العامل،و على تطرأ اليت املتغ رات

                                                 
1
 . 04:مرجع سبق ذكره، ص مصعب دقة،الكرمي و  نصر عبد  
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 القيمة عن والتفصح تتغ ر امليزانية يف املعروض البشري األصل قيمة أن القياس صعوبة على يتتب كما 

 .األصل اهذا احلقيقية

  اجلداول إعداد و البيانات مجع تكاليف مع البشرية املوارد سبةحما استصدا  من احملصلة املنافع موازنة عد 

 .امليزانيةو 

 واملوضوعية العدالة على العاملني،يتكز أداء لتقييم دقيق نظا  وجود البشرية املوارد حماسبة نظا  فعالية تتطلب 

 التحيز عن ةالناجت األخطاء بسبب األحيان،وذلك معظم يف توف ره يستحيل أو يصعب ما وهذا والشمولية

 .واخلو  والنسيان

 ةمتوافق ليست الرمسية املالية التقارير يف عنها اإلفصاح و تسجيلها آليات و البشرية املوارد حماسبة أن كما 

 .1عاما قبوال املقبولة احملاسبية املعاي رو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 04:، صجعر نفس امل 1
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 البشرية للموارد المحاسبية المعالجة:  الرابع المطلب

  :البشرية الموارد من األصول استنفاذ و رسملة -1

 املتوقعة اخلدمات مقدار هو جارية نفقة أهنا أو رأمسالية نفقة هي النفقة كانت هل حتديد يف الفاصل احلد إن     

  فإن منافعها فيها تتحقق اليت الفتة يف رأمسالية أو جارية كنفقة تعاجل أن جيب فالنفقة مستقبال، النفقة تلك من

 هذه يف عندها املؤسسة،و أصول من كأصل تعد أن جيب فإهنا سنوات لعدة باملنفعة تعود النفقات تلك كانت

 املؤسسة أصول من كأصل البشرية املوارد اعتبار موضوع دراسة سابقا مت وقد .األصل ذلك رمسلة من البد احلالة

 .احملاسبية فتة خالل لكتسته سو  اليت األصل قيمة من النسبة قياس مبعىن البشرية املوارد رمسلة من فالبد وعليه

 بنيو  األثاث و اآلالت و كالعقارات اململوكة املادية األصول يف نق، هو الذي الكتهاإل بني منيز أن البد وهنا

 احملل شهرة أن من رغم على املعنوية بأصول يسمى ما أو امللموسة غ ر األصول يف نق، هو والذي ستنفاذاال

. قيمتها يف تدرجيي تناق، يطرأ اليت الثابتة املادية األصول باقي عكس على نالزم مبرور قيمتها تتزايد قد مثال

 فإن منه عليها احلصول مت اليت بالعوائد األصل منافع من يستهلك ما مقابلة بأنه االستنفاذ عرفنا إذا ولكن

 مع األصل هذا خلدمات املتوقعة التقديرية الفتة خالل األصل قيمة استنفاذ هو إمنا البشرية باألصول االستنفاذ

 والفتة اخلدمة السنوات خالل البشري لألصل اخلربة زيادة فتة حيدد معني معيار وضع إىل احلاجة باحلسبان األخذ

 :1اآلتية االعتبارات أحد على مبنيا البشرية األصول استنفاذ يكون أن ميكن ثابتة،و اخلربة عندها تبقى اليت

 .املؤسسة لدى اخلدمة يف بقائه ةفت  تعادل البشري األصل خدمة مدة -1

 .املؤسسة يف معينة وظيفة يف األصل بقاء فتة تعادل البشري األجر خدمة مدة -2

                                                 
 . 150-149 .ص:رشا محادة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 كانت اجلديدة،فإذا و املتطورة التكنولوجيا يف معارفهم استمرار مدة تعادل البشري األصل خدمة مدة -3
 .1بالكامل تستفد بشري أصلك قيمتهم فإن اجلديدة التكنولوجيا اجاراة على قادرة غ ر معارفهم

 : البشرية للموارد المحاسبية المعالجات -2

إن طرق املعاجلة احملاسبة و املتعلقة باملورد البشري،تتم بعد رمسلة كل املصاريف الالزمة للحصول على املورد    

 البشري و اليت تعترب جزء من تكلفة املوارد البشرية و هي :

 رد البشري .مصاريف اإلعالن للحصول على املو   -1

 مصاريف احلصول على العنصر البشري و تطوير كفاءته مثل تدريب و بعثات و دورات...اخل.  -2

لهم و املكافاءات املمنوحة اهم مصاريف تتعلق باخلربات للحصول على العنصر البشري مثل مصاريف نق  -3

 املصاريف املقابلة و االختبارات...إخل.و 

متثل كافة املصاريف املرتبطة باملدة اإلنتاجية للعنصر البشري و اليت ميثلها العقد و لذلك فإن قيمة املورد البشري    

 و بالتايل فإن:2املرب  للعنصر البشري مع املنشأة

 العمر اإلنتاجي لألصل البشري.÷ = تكلفة األصل البشري  إطفاء المورد البشري 

 : و املعاجلة احملاسبية املتعلقة بالعنصر البشري تتمثل باآليت 

 

 

 

 
                                                 

 . 150:رشا محادة، مرجع سبق ذكره، ص1
2

 . 306وليد ناجي احليايل، مرجع سبق ذكره، ص:  
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 تكلفة الحصول على المورد البشري: 2-1

 : *المحاسبي القيد

 البيان دائن مدين

 من حاااااااااا / املوارد البشرية  ******

 إىل حااااااااااا / النقدية                         ***** 

 

 إطفاء المورد البشري 2-2

 المحاسبي : القيد
 البيان دائن مدين

 ااا / قسط إطفاء املورد البشريمن حااااااا  ******

 إىل حااااااااااا / املورد البشري                         ***** 

 
و جند هنا أنه مل يتم عمل خمص، للعنصر البشري،و ذلك ألنه خيلق و يفىن مرة واحدة مبعىن أن املورد البشري 

 حمدد فتته االنتاجية مبوجب العقد العمل.
 البشري:   االستغناء عن المورد 2-3

 قد يتم االستغناء عن املورد البشري لقاء مقابل مايل،لذلك فإن : 

 القيمة الدفترية لألصل البشري. –مكاسب االستغناء = مبلغ االنتقال أو البيع 

 مجموع اإلطفاء السنوي  –القيمة الدفترية لألصل البشري= تكلفة الحصول على العنصر البشري 

 
                                                 

والدائن موال، القيد احملاسيب هو تسجيل خمتلف املعامالت املالية وفقا للقواعد احملاسبية واليت تكون بني طرفني يف حسابني:املدين يسجل فيه دخول اال*
  خروج االموال . يسجل فيه
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 المحاسبي : القيد

 البيان ائند مدين

  من حاااااااااا / النقدية  ******

 اىل مذكورين :            
  / موارد بشرية حاااااااااا        

 /مكاسب االستغناء عن املوارد البشرية حاااااااااا         
 

 المحاسبي : أو القيد

 البيان دائن مدين

 
****** 

 

 
 

****** 

 من مذكورين:
 حاااااااااا / النقدية

 حااااااااااا / خسائر االستغناء عن املورد البشري  
 /موارد بشرية حاااااااااااىل                ****** 

 وفاة المورد البشري: 2-4

 :1حيث يتم حتديد قيمة اخلسائر الوفاة املتمثلة بالقيمة الدفتية لألصل البشري،لذلك

 طفاء السنويمجموع إ –الخسائر=تكلفة الحصول على العنصر البشري 

 

                                                 
1
 2010 ،، الدمنارككلية اإلدارة و االقتصاد ،اجلة األكادميية العربية يف الدمنارك، "المشاكل المحاسبية المعاصرة" حسني عبد اجلليل آل غزوي، 

 http://www.ao-املوقع االلكتوين:
academy.org/docs/almashakil_almohasabiyah_almoasirah_pdf_16032010.pdf      ، 

 . 48ص، (19:00-22/04/2015)تاريخ اإلطالع،

http://www.ao-academy.org/docs/almashakil_almohasabiyah_almoasirah_pdf_16032010.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/almashakil_almohasabiyah_almoasirah_pdf_16032010.pdf
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 البيان دائن مدين

 من حاااااااااا / خسائر موارد بشرية  ******

 إىل حااااااااااا / املوارد البشرية                          

 : الموارد البشرية إهالكطرق  2-5

 تكلفة االقتناء : إهالك - أ

ساوي وقت ترك اخلدمة الطبيعي ) سن التقاعد( تكلفة االقتناء خالل فتة بقاء الفرد يف املشروع اليت ت إهالكيتم 

 بالعمل التحاقهناقصا عنه وقت 

 / ن 2+ع(1السنوي = ق) اإلهالكقسط 

 حيث

 األفرادق = تكلفة اقتناء 

 ع = املعدل املستصد  خالل الفتة

 ن = املدة الزمنية املتوقع خالاها تقدمي الفرد خدمات للمنظمة

 إهالك تكاليف التدريب والتنمية -ب

 ويتم اإلهالك على مدى فتة االستفادة املتوقعة من برامج التدريب وتنمية املوارد البشرية

 / ن ر ن ر+ع(1قسط اإلحالل السنوي = ت)

 حيث:

 ت   =  تكاليف التدريب

 ع    = املعدل املستصد  خالل الفتة
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 1ارات اليت اكتسبها من برامج التدريبن ر =  الفتة الزمنية املتوقع خالاها تقدمي الفرد خدماته للمنظمة من امله

 النسب المالية للموارد البشرية : -3

واليت استهدفت اختيار أثر قياس املوارد البشرية على   1972سنة  ELIASظهرت من خالل الدراسة اليت قا  

لومات قرارات االستثمار يف األسهم و قد أظهر نتائج الدراسة عن وجود ارتباط ذات دالله إحصائية بني املع

احملاسبية عن املوارد البشرية و اجاالت االستثمار يف األسهم املتداولة بالسوق املالية و الدراسة اليت قا  هبا 

IIENDERICKSN  و اليت جاءت مدعمة للدراسة السابقة اليت أجرها  1976سنةELIAS و من جانب أخر.

موضوعية إلغراض تقييم األداء يف املشروعات ذات  توفر معاجلة املوارد البشرية حماسبيا كأصل مؤشرات كمية أكثر

األقسا  اإلنتاجية املتعددة ألن قيمة معدل العائد على االستثمار و هو من أكثر األدوات استصداما يف هذا 

 اجملال.

هذه  حيث تتأثر هذه النسبة باملعاجلة احملاسبية لألموال املستثمرة يف املوارد البشرية فقيمتها ختتلف إذا اشتملت 

النسبة على قيمة االستثمار يف املوارد البشرية عن قيمتها إذا مل يشتمل على قيمة هذا االستثمار و لعل من أفضل 

هذه املزايا املتوفرة من جراء معاجلة املوارد البشرية كأصل هي أن اإلفصاح عن قيمة هذا األصل يف امليزانية يوفر 

حل القرارات االستثمارية اليت يتصذوهنا،إذ بتوفر هذه املعلومات يصبح للمحالني املاليني معلومات ذات أمهية لصا

باإلمكان اشتقاق اجموعة من النسب املالية اليت ال توفرها القوائم املالية التقليدية و من هذه النسب على سبيل 

 املثال ال احلصر:

 

                                                 
، 2012الدمنارك، االقتصاد،  و اإلدارة ،كلية الدمنارك يف العربية األكادميية اجلة ،"المعاصرة المحاسبية المشاكل" النجار، الفتوح أبو محدي حممد 1

 ،(19:00-22/04/2015:اإلطالع تاريخ)، academy.org/ar/2012/9/2525.html-http://www.ao:االلكتوين املوقع
 . 28-27:ص.ص
 
 
 

http://www.ao-academy.org/ar/2012/9/2525.html


النظرية المحاسبية و رأس المال البشري                                     الفصل األول   
 

48 
 

 قيمة األصول البشرية= قيمة اإلجمالية لألصول. -1

 يمة األصول غير البشرية.ق÷ قيمة األصول البشرية  -2

 قيمة اإلجمالية لألصول البشرية.÷ قيمة األصول البشرية المؤهلة تأهيال عاليا  -3

و تستصد  النسبة األوىل أعاله كمؤشر لقياس درجة تركز العمالة يف املشروع و من مث لتقييم اآلثار االقتصادية 
صتلفة. كما يستفاد من هذه النسبة أيضا كأداة يف املتتبة على ارتفاع معدالت دوران العمالة يف الصناعات امل

لفة يف تصدير العمالة املتصصصة حتليل اجتاهات التجارة العاملية،إذ مبوجبها ميكن تقييم إمكانيات األقطار املصت
و جيمع الباحثون على كل قطر السلعة األكثر تركيزا لديه"، ذلك بناء على مقولة اقتصادية راسصة مفاده أن"و 

ر هذه النسبة أكثر كفاءة و موضوعية يف قياس تركز العمالة من املؤشرات الكمية املستصدمة من قبل اعتبا
 االقتصاديني يف هذا اجملال و هي مثل: 

 نصيب املوظف من القيمة املضافة 

 نصيب املوظف من املبيعات 

يعة أو أعمار القوى العاملة و ميكن كذلك حتليل القيمة اإلمجالية لألصول البشرية إىل اجموعات جزئية حسب طب
يف املشروع أو حسب درجة التأهيل العلمي و ذلك بقصد اشتقاق مؤشرات أخرى تفيد يف تقييم هيكل القوى 

 العاملة.
حيث تستصد  النسبة الثالثة كمؤشر أو مقياس مدى تركز املهارات العلمية يف املشروع و يستصدمها احملللون 

جية يف بعض الصناعات كالبت وكيماويات و الصناعات االلكتونية و صناعة املاليون كمؤشرات لقياس اإلنتا
األدوية كما إن باإلمكان استصدا  هذه النسبة من قبل األجهزة احلكومية يف ختطيط الربامج الدراسية و رسم 

ميكن أن سياسات األجهزة باإلضافة إىل أن توفر معلومات عن منط توزيع أعمار القوى العاملة يف املشروع و 
 .1يفيد يف التنبؤ مبعدالت منوه وحتديد حصته السوقية

 

 

      

                                                 
1
 .51:ص ه،ذكر  سابق مرجع غزوي، آل اجلليل عبد حسني 
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 خالصة الفصل :

، وخاصااااة أن منظمااااات العمااااال احلاليااااة جيعاااال املعلومااااات احملاساااابية ناقصااااة إن جتاهاااال التأصاااايل للمااااورد البشااااري    

، بال أيضاا يف أسااليب الرعاياة  بارامج التنمياةعلاى التادريب و  تستثمر يف العاملني لديها ليس فقط يف صورة اإلنفااق

االجتماعيااة ورفاهيااة العاااملني و غ رهااا ماان األنشااطة هبااد  تكااوين أصااول بشاارية يف شااكل والء للعاااملني و االلتاازا  

بأهااادا  املنشاااأة و تنميتهاااا، و هاااذا كلاااه جيعااال اإلنفااااق علاااى رأس املاااال البشاااري إنفاقاااا رأمسالياااا ياااؤدي إىل مناااافع 

  سنوات املقبلة.  ستحصل عليها املنشاة يف ال
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 تمهيد :

حيث بدأ االهتمام هبا احلديثة نسبيا يف جمال احملاسبة يعد موضوع حماسبة املوارد البشرية من املوضوعات      

 أمهية األفراد يف املنظمات باعتبارهم موارد منتجة كوهنم يتمتعون بقدرات علمية و مهنية عالية. إلدراكنتيجة 

ي أكثر منه على رأس املال املادي، وظل هذا املوضوع حمط املال البشر  بدأت عملية الرتكيز املتزايد على رأسو     

البد ،موردا مهما و فاعال يف املنظماتاهتمام خالل العقود املاضية حيث مت االتفاق على أن البشر ميثلون أنظار و 

 اإلطارالطريقة يف بالرغم من عدم الوصول إىل تلك و  ،هقتصادية لطريقة موضوعية للتعبري عن القيمة اال إجيادمن 

احملاسيب إال أن هناك حماوالت جادة و مستمرة للوصول إىل حتديد القيم اليت تعكس معارف و مهارات العاملني 

  حماسبيا.

 وعلى ضوء هذا سنتطرق يف هذا الفصل إىل عرض مثال تطبيقي عن املعاجلة احملاسبية للموارد البشرية.  
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 : " متيجي " التعريف بمؤسسة -1

 :تاريخ مجموعة متيجي  1-1  

إذ وجل يف ميدان صناعة  " متيجي "اجملموعة الصناعية اليت حتمل امسه  "حسين متيجي"أسس السيد         

وقد   ذائية حتت اسم الوكالة املغاربيةاحلبوب يف التسعينات بإنشاء شركة للتعامالت التجارية يف جمال الصناعات الغ

ظرف قصري شريكا ال ميكن االستغناء عنه يف جمال  املنتجات الزراعية يف اجلزائر وحىت أصبحت هذه املؤسسة يف 

 يف اخلارج بفضل إدارة رشيدة وتتبع دقيق لألسواق العاملية ،إذ بعد استثمارات ضخمة يف جمال املعدات اإلنتاجية

 .ويف توظيف اخلربات الكفؤة

رات العاملية والتكنولوجيا احلديثة وهي اليوم ختتص يف جمال بني املها منتوجات جتمعمجموعة متيجي تطور اآلن ف

 التوايل:على ت الغذائية وتضم أربعة شركات هي الصناعا

لسميد من قمح منتقي ، اخمتلف أنواع الدقيق مطحنة جد متطورة متخصصة يف إنتاج :املطاحن الكربى للظهرة .1

 .بعناية فائقة

 .بقدرهتا التخزينية العاليةمتتاز مطاحن سيق: مطاحن للدقيق و السميد  .2

 .الزراعية الوكالة املغاربة: شركة السترياد املنتجات .3

 الدكسرتين نشاء، شراب الغلوكوز،حتويل الذرة إىل مشتقاهتا األساسية السيما ال معمل نشا مغنية : مؤسسة .4

 ولغلوتن.

بوب و إنشاء مؤسسة جديدة مث تدعمت جمموعة متيجي بصفة أكثر باالستثمارات يف جمال تكنولوجيا حتويل احل

 1، هلذا اجملمع الضخم الذي يضم مطحنة ومصنع للسميدتسمى مبطاحن الكربى للظهرة 2001 مبستغامن سنة

                                                 
 مطاحن الظهرة "متيجي" مبستغامن .مؤسسة  1
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من أحدث طراز يتمتع بقدرة حتويل هائلة كما أن منتجاته ذات جودة عالية مع تكلفة  انتاج تنافسية ،جتعل منه  

اقتحمت جمموعة متيجي ميدانا  2005من بني أهم وأكرب اجملمعات للصناعة الغذائية يف البالد  ومع بداية 

 ــ سيدي بلعباس بعد مفاوضات طويلة ومها:جديدا يف توسعها باحلصول على فرعني سابقني جملموعة الرياض ــ

 مصنع النشاء ملغنية: خمتص يف حتويل الذرة إىل مشتقاهتا األساسية ويعد هذا املصنع فريدا من نوعه يف  اجلزائر. 

 ع احلبوب ، ذات قدرة ختزين هائلة:  حتتوي على مطحنة ومصنع للسميد وجمموعة من صواممطاحن سيق       .

ان املصنعان وذلك يف إطار اخلوصصة التامة  للمؤسسات االقتصادية  العمومية اليت أقرهتا ومت احلصول على هذ

ويعدان مكسبا هاما جملموعة متيجي اليت تطمح إىل تغطية مجيع حاجيات الغرب اجلزائري من احلبوب  الدولة

دة واملهمة يف جمال حتويل ومشتقاهتا يف أقرب اآلجال وأثبث جمموعة جمموعة متيجي يوما بعد يوم مكانتها الرائ

احلبوب يف اجلزائر بفضل عمل دءوب لعدة سنني باإلضافة إىل استثمارات هائلة من حيث أجهزة اإلنتاج واملوارد 

 البشرية .

 تعريف مطاحن الكبرى" الظهرة " 1-2

ومعرفة مقتدرة يف واسعة إن املطاحن الكربى للظهرة تشغل عدد هام من اليد العاملة املتخصصة ذات اخلربة ال    

 .امليدان

 الفريق املسري املتعدد املهام يتميز باقتداره وديناميكية. -

إىل أن  2004عامل يف  150إىل  2002عامال يف   85إن عدد العمال قد شهد ارتفاعا حيث ارتفع من  -

خنفاض يف الوقت احلايل ، مؤطرين من طرف مسريين ذات كفاءة معتربة وهذا ما يساهم يف ا 312وصل إىل 

 . 1معدل البطالة مبدينتنا

                                                 
1

 نفس المرجع . 
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من أحدث طراز يتمتع بقدرة عالية مع تكلفة إنتاج  هذا اجملمع الضخم  الذي يضم مطحنة ومصنع للسميد -

 تنافسية من أهم و أكرب اجملتمعات للصناعة الغذائية يف البالد .

  :خاص .املطاحن الكربى للظهرة هي شركة ذات مسامهة ، ذات رأمسال اإلطار القانوني 

 :يتمركز موقع شركة متيجي يف ساحل مستغامن بالتحديد يف  الموقع الجغرافي واالستراتيجي للمؤسسة

وهي تشغل مساحة تقدر يف املنطقة الصناعية  11صالمندر بالقرب من السكة احلديدية مقابل الطريق رقم 

 .²م0550ـــــبـ

 يليزان، وهران، تيارت، تلمسانغ ،مستغامن والياتمتتد أساسا يف  :المنطقة الجغرافية التجارية للمؤسسة 

  لفة واجلزائر العاصمة.واجل

 أن مساحة املطاحن الكربى للظهرة جمزأة بني جناح إداري الذي يشمل املسؤولني على : وحدات المؤسسة

 االنتاج وبناية موزعة إىل قطاعات من وظائف خمتلفة والبناية مكونة من:

 طوابق. 06 .1

 .حاويات االستقبال  .2

 للواحدة.طن  200خاليا التخزين املعدنية املعدنية بسعة  .3

 خاليا لإلنتاج باإلمسنت املسلح . .4

 للواحدة.طن  130للقمح الصلب دوتا سعة  02القمح اللني و  .5

 .1املاكنات واألجهزة لالنتاج املصنوعة بسويسرا لشركة بريمل .6

 

 

                                                 
1

 نفس المرجع . 
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 الكبرى "الظهرة "الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن  1-3

 إن اهليكل التنظيمي للمؤسسة هو وصف جملموعة هياكل املؤسسة اليت تتمثل يف خمتلف األطراف اإلدارية .    

 .لظهرة مستغانم "الهيكل التنظيمي للمطاحن الكبرى" ا:  07شكل رقم                 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة متيجي املطاحن الكربى ملستغامنالمصدر: 

 

 األمانة العامة

مصلحة لالعالم 
 اآللى والبرمجة

 مسؤول المخبر

مديرية الموارد 
 البشرية

 مديرية التجارة المالية مديرية مديرية االنتاج

إدارة شراء المواد 
 األولية

إدارة األمن 
 والنظافة

مديرية التموين  مديرية التخطيط
 والمشتريات

مسؤول سير 
 النوعية

 مصلحة المنازعات

 السكرتيرة العامة 

 المديرية العامة 
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  مثال تطبيقي لمعالجة الموارد البشرية محاسبيا. -2

نظرا لعدم اعتماد املؤسسات الصناعية اجلزائرية بصفة عامة، ومؤسسة مطاحن الظهرة بصفة خاصة لنظام حماسبة   

املوارد البشرية، ارتأينا عرض مثال تطبيقي من دراسات سابقة للمؤلف )وليد ناجي احليايل( وذلك قصد تقريب 

 الصورة اكثر للباحثني يف هذا اجملال :

 المثال التطبيقي : -

 سنوضح يف املثال اآليت كيفية معاجلة املوارد البشرية: 

( خرباء، ''أ،ب،ج،د،ه'' وكان عقد العمل املوقع مع 5(ألف دينار للحصول على )5000) مبلغ أنقت الشركة

 ما أن:لاخلرباء ملدة مخس سنوات، ع

 م.01/01/1997بدأ اخلرباء يف اإلنتاج بتاريخ  -1

 ''أ''.م تويف اخلبري 01/07/1998يف تاريخ  -2

( ألف 20000م انتقل اخلبري ''ج'' إىل شركة أخرى مقابل نقدي مقداره )01/01/1999يف تاريخ  -3

 دينار.

 .1: قدم املعاجلة احملاسبية املقرتحة للمشكلة السابقةالمطلوب

 المعالجة المحاسبية للموارد البشرية : -

 م: 1997عام  -1

 50000الحصول على الخبراء                       

  دينار. 10000ــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتكلفة الخبير الواحد =  ـــــــــــ 

     5                عدد الخبراء                                                  

                                                 
1

 . 308وليد ناجي الحيالي، مرجع سبق ذكره، ص: 
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                            31/12/1997 
 
 من حـــ / املوارد البشرية 

 

 
 

50000 

 

 إىل حــ /النقدية                           
 )إثبات تكلفة احلصول على املوارد البشرية(     

 50000 

 
 50000تكلفة األصول البشرية                                        
 دينار 10000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ = قسط إطفاء الموارد البشرية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5      العمر اإلنتاجي لألصول البشرية                           
 10000تكلفة األصول البشري                                                          

 دينار. 2000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =قسط إطفاء الموارد البشرية سنويا = ــــــ 

          5     العمر اإلنتاجي لألصول البشري                                         
       50000        تكلفة األصول البشري                                    

  دينار  10000ـــــ = =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسط إطفاء الموارد البشري = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                                                                              5عدد الخبراء                                      
  31/12/1997 

 
 من حـ/ قسط إطفاء املوارد البشرية

 إىل حــ/ الوارد البشرية    
 اخلبري ''أ''

 اخلبري ''ب''
 اخلبري ''ج'' 
 اخلبري ''د''
 اخلبري ''هـ''

 )إثبات إطفاء املوارد البشرية(

 
 

10.000 

 
 
 
 

10.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
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  // 
 من حــ/ ملخص الدخل.

 إىل حـ/ قسط إطفاء املوارد البشرية.            

 )إثبات إقفال قسط إطفاء املوارد البشرية(

 
10.000 

 
 

10.000 

 
 حــ/  املوارد البشرية

 له                                                                              منه      

 البشريةقسط إطفاء املوارد  النقدية 50000

 

 31/12رصيد 

10000 

40000 

50000 50000 

 

 .قسط إطفاء املوارد البشريةحــ/ 

                                                    له                                              منه                           

  النقدية 10000

 

 ملخص الدخل

 

10000 

10000 10000 

 حــ/ اخليرب''أ''
 منه                                                                                        له

 قسط إطفاء املوارد البشرية النقدية 10000

 

 31/12رصيد 

2000 

 

80000 

10000 10000 
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 حــ/ اخلبري''ب''

 له                                                   منه                                     

 قسط إطفاء املوارد البشرية النقدية 10000

 

 31/12رصيد 

2000 

 

80000 

10000 10000 

 

 حــ/ اخلبري''جـ''

 منه                                                                                        له

 قسط إطفاء املوارد البشرية النقدية 10000

 

 31/12رصيد 

2000 

 

80000 

10000 10000 

 

 حــ/ اخلبري''د''

 منه                                                                                        له

 قسط إطفاء املوارد البشرية النقدية 10000

 

 31/12رصيد 

2000 

 

80000 

10000 10000 
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 حــ/ اخلبري''ه''

 منه                                                                                        له

 قسط إطفاء املوارد البشرية النقدية 10000

 

 31/12رصيد 

2000 

 

80000 

10000 10000 

     حــ/ ملخص الدخل         
 له                                                                منه                       

   قسط إطفاء املوارد البشرية 10000

  

 31/12/1997قائمة املركز املايل كما يف 

   صايف األصول البشرية 40000

 

 م:1998عام  -2

 جمموع اإلطفاء السنوي –القيمة الدفرتية للخبري ''أ''= تكلفة احلصول على العنصر البشري 

 دينار 7000( =  1000+  2000)  -10000=                           

 ( ألف دينار متثل قيمة خسارة املورد البشري ''أ''7000حيث أن مبلغ )
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 6         8000        تكلفة العنصر البشري                     

  دينار 1000ــــــــــــــــــــــــــــــــ = × ــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إطفاء المورد البشري ''أ'' = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسط 

  12            4                العمر اإلنتاجي                                                      

  31/12/1998 
 من حـ /خسائر موارد بشرية 

 اىل حـ/ املوارد البشرية )اخلبري ''أ''(          

 )إثبات وفاة املورد البشري(     

 
7000 

 
 
 

7000 
 
 

  // 
 من حـ/ إطفاء موارد بشرية

 املوارد البشرية  )اخلبري ''أ''(إىل حـ/ 

 )إثبات اطفاء املورد البشري(          

 
1000 

 
 
 

1000 

 

  31/12/1998 
 من حـ/ إطفاء املوارد البشرية.

 إىل حـ/ املوارد البشرية 

 اخلبري ''ب''
 اخلبري ''ج'' 
 اخلبري ''د''
 اخلبري ''هـ''
 )إثبات إطفاء املوارد البشرية(

 
8000 

 
 
 

8000 
2000 
2000 
2000 
2000 

  // 
 من حـ/ ملخص الدخل

 إىل املذكورين
 حـ/ قسط إطفاء املوارد البشرية 
 حـ/ املوارد البشرية 

 )إثبات إقفال إطفاء وخسائر املوارد البشرية( 

 
16000 

 
 
 

9000 
7000 
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 حـ/ املوارد البشرية

                                                                    منه                                                                                 له                                       
40000 

 
 

 خسائر موارد بشرية 1/1رصيد 
 قسط إطفاء املوارد البشرية

 
 /31/12صيد ر 

7000 
9000 

 
24000 

40000 40000 
 قسط إطفاء املوارد البشرية                                                                                                    

 منه                                                                             له
9000 

 
 

  موارد بشرية
 ملخص الدخل 

 
 

9000 
9000 9000 

                                             
 حـ/ اخلبري ''أ''                                                    

                                                                                                                                         منه                                                                                  له                                                
 خسائر موارد بشرية 1/1رصيد  8000

 إطفاء املوارد البشرية   
 
 /                                                                                         31/12رصيد   

2000 
 

6000 
8000 8000 

 حـ/ اخلبري ''ب''                                       
                                                                                                                                                                                      منه                                                                           له                                                        

 خسائر موارد بشرية 1/1رصيد  8000
 إطفاء املوارد البشرية   

 
 /                                                                                         31/12رصيد   

2000 
 

6000 
8000 8000 
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 حـ/ اخلبري ''ج''
                                                                                                                                                                                                                                                                 منه                                                                              له                                          

 خسائر موارد بشرية 1/1رصيد  8000
 إطفاء املوارد البشرية   

 
                               /                                                           31/12رصيد   

2000 
 

6000 
8000 8000 

 حـ/ اخلبري ''د''                                             
                                                                                                                                           منه                                                                                له                                                

 خسائر موارد بشرية 1/1رصيد  8000
 إطفاء املوارد البشرية   

 
 /                                                                                         31/12رصيد   

2000 
 

6000 
8000 8000 

 
 حـ/ اخلبري ''ه''   

                                                                                                                               منه                                                                               له                                         
 خسائر موارد بشرية 1/1رصيد  8000

 إطفاء املوارد البشرية   
 
 /                                                                                         31/12رصيد   

2000 
 

6000 
8000 8000 

                                                                                                   حـ/ ملخص الدخل 
 منه                                                                                 له

9000 

7000 

قسط إطفاء املوارد البشرية   
 خسائر موارد بشرية

  

  

                                                                                31/12/1998املركز املايل كما يف قائمة 
 منه                                                                               له

 صايف أصول بشرية  23000
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 :1999عام  -3

 جمموع اإلطفاء السنوي –القيمة الدفرتية للخبري ''ج'' = تكلفة احلصول على العنصر البشري 

 دينار. 60.000( =  2000+  2000)  – 10.000=                              

 القيمة الدفرتيــــــــــــــة لألصل البشري  –مكاسب إنتقال اخلبري ''ج'' = مبلغ اإلنتقال 

 دينار 14.000=  6000 – 20.000=                              

  31/12/1999 
 من حـ/ النقدية 

 إىل املذكورين                  
 اخلبري ''ج'' –حـ/ موارد بشرية 

 حـ/ مكاسب انتقال موارد البشرية 
 )إثبات انتقال موارد بشرية مع حتقيق مكاسب(  

 
20.000 

 
 
 

6000 
14.000 

 
 

  // 
 من حـ/ قسط إطفاء املوارد البشرية 

 إىل حـ/ املوارد البشرية      
 خبري ''ب'' 
 خبري ''د'' 
 خبري ''ه'' 

 )إثبات إطفاء املوارد البشرية(.

 
6000 

 
 

6000 
2000 
2000 
2000 
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  31/12/1999 
 من حـ/ مكاسب إنتقال املوارد البشرية

 إىل حـ/ ملخص الدخل         
 )إثبات إقفال املوارد البشرية(  

 
14.000 

 
 

14.000 
 

  // 
 من حـ/ ملخص الدخل 

 إىل حـ/ قسط إطفاء املوارد البشرية      
 )إثبات إقفال إطفاء  املوارد البشرية(.

 

 
6000 

 
 

6000 

                                            
 حـ/ املوارد البشرية

                                                                          منه                                                                                 له                                       
 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد  6000

 نقدية
 

 /31/12رصيد 

6000 
6000 

 
12000 

6000 23000 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية   
                                                        منه                                                                            له                                                     

  املوارد البشرية 6000
 ملخص الدخل

 
6000 

6000 6000 
    حـ/ اخلبري ''ب''                                                                                                             

 له           منه                                                                       
6000 

 
 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 
 

 /31/12رصيد 
 

2000 
 
 

4000 
6000 6000 
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 اخلبري ''ج''                                                        

 منه                                                                                  له
 6000 النقدية 1/1رصيد  6000

 
6000 6000 

 
    حـ/ اخلبري ''د''                                                                                                             

 له  منه                                                                                
6000 

 
 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 
 

 /31/12رصيد 
 

2000 
 
 

4000 
6000 6000 

 
    حـ/ اخلبري ''ه''                                                                                                             

 له                                                منه                                  
6000 

 
 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 
 

 /31/12رصيد 
 

2000 
 
 

4000 
6000 6000 

 حـ/ ملخص الدخل
 منه                                                                                  له

6000 
 
 

املوارد قسط إطفاء 
 البشرية

 

 مكاسب إنتقال املوارد البشرية
 
 
 

14000 
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                                                                                 31/12/1999قائمة املركز املايل كما يف 
 له           منه                                                                       

12000 
 

 صايف أصول بشرية
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 م: 2000عام  -4

  31/12/2000 
 من حــ/ قسط إطفاء املوارد البشرية 

 إىل حـ/ املوارد البشرية      

 خبري ''ب'' 

 خبري ''د'' 

 خبري ''ه'' 

 )إثبات إطفاء املوارد البشرية(       
 

 
6000 

 
 

6000 
2000 
2000 
2000 

  // 
 من حـ/ ملخص الدخل 

 إىل حـ/ إطفاء املوارد البشرية
 )إثبات إقفال املوارد البشرية(

 

 
6000 

 
 

6000 

 حـ/ املوارد البشرية
 منه                                                                                  له

12000 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 

 /31/12رصيد 
 

6000 
 

6000 
12000 12000 
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 قسط إطفاء املوارد البشرية                                               
                                          منه                                                                                   له                                             

6000 
 

 

  1/1رصيد 
 

 ملخص الدخل
 

 
 

6000 
6000 6000 

 
 

 حـ/ اخلبري ''ب''
 له                                                                          منه        

4000 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 

 /31/12رصيد 
 

2000 
 

2000 
4000 4000 

 
 حـ/ اخلبري ''د''                                                 

 له                                                     منه                             
4000 

 
 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 

 
 /31/12رصيد 

 

2000 
 

2000 
4000 4000 

 حـ/ اخلبري ''ه''
 منه                                                                                  له

4000 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 

 /31/12رصيد 
 

2000 
 

2000 
4000 4000 
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 ملخص الدخل حـ/
 منه                                                                                  له

قسط إطفاء املوارد  6000
 البشرية

  

 31/12/1999قائمة املركز املايل كما يف                                 
 منه                                                                                  له

 صايف أصول بشرية  6000
 

  

 

 م:2001عام  -5

  31/12/2001 
  

 من حـ/  قسط إطفاء املوارد البشرية
 إىل حـ/ املوارد البشرية        

 اخلري ''ب''   
 اخلبري ''د''   
 اخلبري ''ه''   

 )إثبات إطفاء املوارد البشرية(        
 

 
 

6000 

 
 
 

6000 
2000 
2000 
2000 

  // 
 من حـ / ملخص الدخل

 إىل حـ/ قسط إطفاء املوارد البشرية
 )إثبات إقفال املوارد البشرية(       

 
6000 

 
 

6000 
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 املوارد البشريةحـ/ 
 منه                                                                                  له

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد  6000
 

 /31/12رصيد 

2000 
4000 

6000 6000 
 حـ/ اخلبري ''د''                                                    

 منه                                                                                  له
6000 

 
 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 

 
 /31/12رصيد 

2000 
4000 

6000 6000 
 

 حـ/ اخلبري ''ب''                               
 منه                                                                                  له

2000 
 

 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد 
 
 

2000 

2000 2000 
 اخلبري ''د''حـ /                                                 

 منه                                                                                  له
 قسط إطفاء املوارد البشرية 1/1رصيد  2000

 
2000 

2000 2000 
 

 .1ويف ميزانية السنة األخرية ال تظهر أصول بشرية نظرا إلطفائها، وبفرض عدم وجود أصول بشرية جديدة
 
  
 
 
 

                                                 
1
 . 325-308نفس المرجع ، ص.ص: 
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 :خاتمة الفصل 

 
إن األنظمة املوجودة يف املؤسسات اجلزائرية ال تليب متطلبات املوارد البشرية إضافة إىل عدم وجود  اهتمام واضح   

اتب واألجور الرو هلا بالنسبة ف بتطبيق حماسبة املوارد البشرية بالرغم من اهتمامها باالستثمار يف العنصر البشري .

سنوات اخلربة و لذلك فإن و  كال من املهارة و مستوى التعليم،  بطريقة ميكن أن تعكس ،ختتلف بني العاملني

 .أن تشكل أفضل أساس الكتساب قيمة خدمات العاملني –يف رأي حماسبيها  -املرتبات و األجور ميكن 

 

 
  

 



 أثره في القوائم المالية  البشري و  رأس المالالمحاسبي عن  اإلفصاحالقياس و                  الفصل الثاني 

 

50 

 

  

 تمهيد : 

ا  يتتا هتتلد ادداااتتية ل تتيه  اد شتتة يو    األصتت  اهتمتتا اديد تتد لتتا ادداااتتية اعياتت قي سيم قتتي  قتتي      تت      

ا ف تا  أهنتي إالهلد ادداااية املت  عتي تت تيف م ل يها تي  أنو  ع ى ادةغم لا األص  خمت في  تفق   ط قيي هلد 

 اإلدااة أداءج هة تي ع تى ني ت   أثتيااد شتة ي   لدتمل ملتي  تلا اد قتي  لتا  األصت   قمتي  أ  قتي   ل فتي  أمهقيع ى 

 امل ااد اد شة ي. إدااةد اج يهتي   ل  ي 

 أهتتتدا املتتت ااد اد شتتتة ي   د اهتتتي ايياتتتم م ني قتتتق  ألمهقتتتياد تتتي م  ع تتتى ادشتتتة ية  إدااك أن ممتتتي ال فتتتمل  قتتت     

ع  تي   اإل صتي  قمت تي  أ   هلا   تضي سين   تي   ل فت تي  أص  يلا   أصل     هلد امل ااد   إىلادشة ي  د  يد 

 م اد  ا م امليدقي .

 هلا ا ت ي   م هلا  ادفصل ل حث  :  ع ى ض ء 

 .ي  اد شة  ةأ  املد  امل حث األ   : اد قي  اعيايب 

 أثةد م اد  ا م امليدقي .مل ااد اد شة ي   عا ا حث ادثي ي : اإل صي  اعيايب امل
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 للرأس المال البشري .المبحث األول :  القياس المحاسبي 

 يتتتا اد قتتي  ألتتد اد ألتتي يف األاياتتقي د محياتت ي  ادتتل  لتتا لودتت   تتتم  تت  ئ لي  لتتية لفقتتدة عتتا  تتتي          

أعمتي  املشتة و   لة تتملد املتيد    د  ي ت  اد  د تتي د م تتمدل  هتتد  ل تتيعدهتم م  ةفتقد  تةاااهتم  تتي   ة األ ىل 

األ شت ي ادتجي  تو  ت  ئ املي  لتية املو متي ع  تي دت  قتي م اديمل اعيايب  تمثل م نيد تد ادوت اهة   األلتدا    

 التقيجية امل تمدل    لدمل إللضيع ي د  قي .

  ستتيد وة اىل املتت ااد اد شتتة ي ع تتى أهنتتي س تتد لتتا س تت د امل جتت داة   تتد  ة تتو عتتا لدتتمل ااتتتمدا  اديد تتد لتتا          

ع  تي سشتلل  متي م ادلشت  ية امليدقتي   هتلا لتي  اإل صتي اد ةق ادجي   ت د   قتي   قمتي ل ي ي تي امل تت   قي   

 .ا حي     ضقح  

 المطلب األول :مفهوم  القياس المحاسبي 

 : تعريف القياس المحاسبي -1

ان  ألقفي اد قتي   ألقفتي أاياتقي م فتع ادي ت   اد  قيقتي   االجتميعقتي  لتي لدتمل  فتي  ت ة لتا ادتمللا ل متو      

م ط قيتتي  MATTESSICHلةا سيدتصتتد  ملشتتلوة اد قتتي  اعياتتيب    يتتد م اعياتت ي لتتع ستتدأ اعياتت  ن لتت  

 اعيا   ادل  حبث ا م لشلوة اد قي  اعيايب    قمي   ي ااتيةاض د يض  ييا يف اد قي  اعيايب.

 اديو تتية  قمتتي ستت  هتتلد  واألعتتداد لدتتمل عتتا طة تتق  دغتتي ليصتتي ظثتتل ألتت اهة  ا يقتتي أ  ل ق قتتي : التعريففف األول

 .1 م اد وي  اديدد لتفق ع ق ي أ  ي ادجي  ل ن حمددة ل    واألعداد

                                                 
1
اديةسقي م  األ يدميقيجم ي و "العراقيةمحاسبة الموارد البشرية ومدى إمكانية تطبيقها في المصارف التجارية "ديقيب هي   ل يف اد  ع يو  

 و  academy.org/ar/2011/5/2390.html-http://www.aoو امل  ي االدل   ي:2011وو اددمنياك  قي اإلدااة  اال تصيداددمنياكو
 . 70ص:(و  13:00-12/03/2015) يا خ االطوو:

 

http://www.ao-academy.org/ar/2011/5/2390.html
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عم قتي ل متي  ت  تو نيد تد   يقت   تقم ا مقتي دوفتقيء أ  األلتدا  أ  قيهتتي س ة  تي  ضتما هت   التعريف الثفاني:

 ت  ئ د قي تية  س ة  تي ات   و  ع تدلي  لت ن اد قتي  غتئ د قتق أ  غتئ ل  جتد    تقملا اايص   ع ى  فيصقل 

 .1لي  لية غئ ا مق  )غئ ليدقي( م لولوية هيلشقي

 تتةن األعتتداد سألتتدا  اد لتتدة  :"اد قتتي  اعياتتيب سأ تت  ((AAAجمعيففة المحاسففبة األمريكيففةسق متتي عة تتا       

 ".2  اعد حمددة إىلاات يدا ع ى لولوية ليضقي أ  ليدقي    اامليضقي   اييدقي  امل ت   قي   لدمل س يء

اد ت ا م امليدقتي اد قتي   عتدادإل اديتي  اإلطتيا م عةضت  (IASC)لجنفة معفايير المحاسفبة الدوليفة  متي عة تا        

هلا  ت  تو التقتيا أاتي  ليت   ي   هتي م اد  ا م امليدقي    عم قي نيد د اد قم اد  د ي د ي يصة ادجي ا  : "سأ  

اد قمتتتتتتي اد يس تتتتتتي   وادتل فتتتتتتي ا يا تتتتتتي  ودتياخيقتتتتتتيلثتتتتتتل ادتل فتتتتتتي ا تتتتتتتم ااتتتتتتتمدا   أاتتتتتت  خمت فتتتتتتي د  قتتتتتتي  د  قتتتتتتي    

 اد قمي اييدقي.ود تح ق

لتتا ادتيتتتيا يف اد تتيس ي ميلتتتا ااتتتموص لف تتت   فتتيلل د  قتتتي  اعياتتيب ع تتتى أ تت    تتتقم دولتتدا  اال تصتتتيد ي     

اد يجتتتي عتتا أداء  شتتي  ليتت     املة   تتي ستت  دالتتل اد لتتدة اعياتت قي لتتي سقتتين ادتغتتئاة م   تتمل األلتتدا    أثةهتتي 

3ع ى  ي مجي اددلل   املة مل امليد
 . 

 :المحاسبي أركان القياس   -2

   ت د عم قي اد قي  اعيايب ع ى أاسيي أا ين ا ق ي هي:

                                                 
 . 90و ص:2009و داا ادقيز ا  د  شة  ادت ز يو عمينو نظرية المحاسبة"أمحد ا ي  س  ي  و  ية و ا يض ادي د اهللو " 1

  يي ادةاسييو ا ملء ادثي يو عمينو داا  ا ل د  شة  ادت ز يو اد مبادىء المحاسبة المالية:مشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح"ل ة حممدو " 2
 .115وص: 2007

 . 91 ضل  مي  ايملو لةجي ا ق ل ةدو ص: 3
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ليتت   دشتتيء تتين جمي تتي ع تتى ليصتتقي ليق تتي    أ تتي  صتتو عم قتتي اد قتتي  سشتتلل عتتي  : الخاصففية محففل القيففاس -أ 

عتا ي أن املشة و اال تصيد  هت  جمتي  اد قتي   تين ا يصتقي ادتجي   صتو ع ق تي ي ال إلا م جميالة اد قي  اعيايب 

   لثود مشة و  اإل تيجقيعم قي اد قي   د  ل ن ادتيدد اد  د   أن  ل ن ا يصقي حمل اد قي  هي اد ي ي 

 . 1أ  ليد  د اان خممل    اد  يي

 . 2األص   لا لدلية لت  يي     هلدتني هي لي ألي  قمي  تي ق سيألص    ي يصقي ادجي   تم اعياو س قيا ي

ادشتتتة  األاياتتتي  ادتتتل   تتتو لةاعي تتت  لتتتا  ج تتتي  وتتتة  نإ :المقيفففاس المناسفففب للخاصفففية محفففل القيفففاس -ب

 لتاي  تتتي لتتتع  لتتت ن امل تتتي ق  اد يجتتتتي  يس تتتي د م يا تتتي  د تامقتتتي  لتتتا  ثيستتتتياد قتتتي  هتتتي أن  لتتت ن هتتتلد اد لتتتدة 

  لدة اد  د ادجي  ة  هتي ادتييلل . يا ي هياملية   أن  لدة اد قي  م اع

ملشة و لي   يمل قتي  امل تتمد  م هتلد اييدتي هت  ل قتي   اإل تيجقي ي ا ا يصقي حمل اد قي  هي اد ي ي   لاإألي 

 .ة أ  عدد ايعية اديمل امل يفة  لثواد ي ي  يدد اد لداة امل تاي م اد يعي اد الدة 

 لتثو ين  ت و هتلد اد لتدة   مبي أن  لدة اد قي  هي  لدة اد  د :والمالئمةتحديد نوع وحدة القياس المميزة  - ت

 ..... ادد  يا أ  ادد الا أ األ ا  

ادشتتما اد تتي م سيم قتتي اد قتتي  هتت  اعياتتو  هتت  ادتتل  دتت  د ا  نإ  :الشففخا القففائم يعمليففة القيففاس - ت

 . 3م نيد د ل يا  أايدقو   تي   عم قي اد قي  أاياي

 

 

 

                                                 
1

 . 116ل ةدو ص:  قةجي الو ل ة حممد 

2
 . 63ص و1990و ادل  ا األ ىلواد  يي  واد وال د   يعي  اد شة داا و"نظرية المحاسبة" وادشئاز ع ي  ل د   

3
 . 71ل ةدو ص:  قةجي الو ديقيب هي   ل يف اد  ع ي 
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 للرأس المال البشري .مشكلة القياس المحاسبي  -3

لد  ث داجي امل ض عقي ادجي ني   ي   تت يف األايدقو اململ ي دت ققم امل ااد اد شة ي  قمي سق  ي لا لق       

ع ى  وة ية ادتل في املمت في ا اء ادتل في ا في  ي لي ادفلة اعيايب    تفي ة هلد األايدقو م اعتميدهي 

 : الد ممي  أيت  إىلم  ي هتد  ي م جمادتياخيقي أ  ادتل في اال تصيد ي أ  االات دادقي   ه

 .ل ت  و امل داة سيد قم اد شة ي امل ااد   اقل  -1

 األلين   ادتيي ن ا   ل ق       ةد   دإل تيج األصل دت قئي ادوزلي سيدتل في اد شة ي امل ااد   اقل  -2

 . اد شة ي د ي يصة االجتميعي

 .االات دادقي سيد قمي اد شة ي امل ااد   اقل  -3

 حبقث  و ة هلد األلئة  و قي  امل ااد اد شة يم   اج  ي اعياو لشي ل دلا ل يسل هلا ه يك      

 : ج   م

 مث سلقفقي تصقص ي االاتثميااة م هلد امل ااد  لا املشي ل املتص ي س قي   ل في م :   تمثل الوجه األول 

   اات فيلهي ع ى لداا ادف اة امليدقي املتتيدقي.

 ين اد ج  األ   ع ى ص ي سأغةاض   إلا تمثل ست    هلد امل ااد سيملف    اال تصيد  د  قمي   :    الوجه الثاني

 ادت يا ة امليدقي ا ياجقي  إن اد ج  ادثي ي ع ى ص ي سأغةاض ادت يا ة امليدقي اددال قي .

اجملم عي األ ىل  يتمد :ثو  جمم عية   إىل  د ص يف اد يلث ن منيلج اد قي  املت يي م حميا ي امل ااد اد شة ي     

اجملم عي ادثيدثي  تيتمد ع ى املدلل اد    ي    ت  يف التقيا اأ  لا هلد  ع ى لي  ية  مبدلل اد قمي ألي 

 . 1 املدالل ع ى األغةاض امل ص دة لا عم قي اد قي

                                                 
1

 .99-98.ص:وصل ةد  قا لةجيو  ضل  مي  ايمل 
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 . التي تعتمد على التكلفة رأس المال البشري نماذج قياس  :  المطلب الثاني

أل ةة عدة داااتية   حبت   ع مقتي   تت د   قتي      قتقم األصت   اد شتة ي   ع تى ادتةغم لتا أن  هتلد        

أهنتتتي  تفتتتق   أمهقتتتي  قتتتي   هتتتلد األصتتت   اد شتتتة ي  ملتتتل دتتتلدمل لتتتا  ثتتتيا  إالادداااتتتية املت  عتتتي تت تتتيف م ل يها تتتي 

 د اج يهتي.  اإلدااةج هة ي ع ى ل ا 

ادتل فتي ادتجي  تحم  تي امل شتأة م "د اد شة ي لشتق لا املف    اديي  د تل فتي     صتد ست   إن  ي ئ  ل في امل اا       

 ل فتي املت ااد اد شتة ي  غئهتي لتا ادتلتيدقيف  شتتمل ع تى املل  تية إلن  "و1ا قل ايص   ع ى اد شة أ  اات دا م

ا أن  لتتت ن ل يفتتتةة أ  غتتتئ املصتتتة  ية   األصتتتل   ميلتتتا أن  لتتت ن  ل فتتتي لد  عتتتي  أ   ل فتتتي ادفةصتتتي  متتتي ميلتتت

 ل يفةة .

  سيد   ي د م ااد اد شة ي ميلا أن منقمل س  ثوثي لدالل ا ق قي د قي  امل ااد اد شتة ي ع تى أاتي  ادتل فتي هتي     

 . 2   ل في ادفةصي اد د  ي اإللو  ل في  وادتل في األص قي ادتياخيقي

 التاريخية( :)التكلفة لرأس المال البشري التكلفة األصلية  -1

   ية  سأهنتي ادتضتحقي ادتجي  تحم  تي امل شتأة م ات قل ايصت   ع تى اد شتة     مقتت م    تة  أهنتي  تلت ن لتا      

 ع صة ا  مي ه  ل ضح م ادشلل :

ادتضحقي ادجي  تحم  ي امل شأة م ا قل ايصت   ع تى لتا اقشتغل  إىل ل في ايص   ع ى اد شة    شئ : األول 

 ادتيق    ادت ألقيف  وااللت ياو يدقيف امل يفةة  تليدقيف االات  يب  هي  شمل جمم عي لا ادتللة ملا ليق ي 

 . و .....ا دت تليدقيف اد  قي   اد   لدمل جمم عي لا ادتليدقيف غئ امل يفةة   

                                                 
1
Flamholtz Eric, Towards A theory Of Human  Resource Value In Formal Organization, 

Accounting  Review, Vol.47, No.04, 1972, https://www.jstor.org/discover/ ,  

(Consulté le: 26/12/2014-10:00),p.175 
2

 . 101:صل ةدو   قا لةجيو  ضل  مي  ايمل 

https://www.jstor.org/discover/
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ل تتت    شتتأة م اتت قل  تتدا و ادفتتةد    ضتتي  م ادتضتتحقي ادتتجي  تحم  تتي امل إىل شتتئ  ل فتتي ادتتتي م   هتتي  :يالثففان

ع د  قيل  س ألقفي ليق ي   ميلا  ية ف ي سأهني  ادتل في ادتفيضت قي ادتجي  تحم  تي امل شتأة إىل   ء ادييد  املت  ي ل األدا

 .2ل  ني قق ادفةد ل ت   اإل تيجقي

 دد  قمت ي مبيىن أن ادتليدقيفل و اد ة  ي  إن ادتل في ادوزلي د حص   ع ى امل ااد اد شة ي هي ادجي ني      

د اد ة  ي  ييلل األ ةاد  يألص   ل يتا أاي  د تليدقيف ادتياخيقي  ل و هزلي د حص   ع ى أ ةاد ل ه   ادو

  يدة ا و   م  األ    ييلل  مصة  ية جتيا ي  إىلحبقث    م  ل في اأ  املي  اد شة   وامليد ي األلة 

  ف ية ادتدا و   االلتقيا   ادتيق    ادت مقي  ادثي ي  مصة  ية اأقيدقي لثل  األج ا م ل   ييلل اد  م  

من لجي دتحد د ادتل في ادتياخيقي   Flamholtz  ادجي  تم إطفيؤهي ع ى لد  اديمة اإل تيجي دوصل.   د د  د  

 م:1دةأ  املي  اد شة و   جم هلا اد م لج ادتل في ادتياخيقي

 
 تدا و اتيب لقتث لصتيا يف التقتيا     ألقتيف      تمقمل هلد اد ة  ي سيمل ض عقي   ل ي ةهتي د ية    ادت  قتق اعي

ع تتى اديمتتة اإل تتتيجي   تو  تتياهاديتتيل   لصتتيا يف اأقيدقتتي جتتتة  اق ت تتي ع تتى  تت اة ااتتتمدال ي   سيدتتتيد  تيتت  

دوصتتت   اد شتتتة ي دتحد تتتد  صتتتقو  تتتل  تتت ة ل  تتتي.  م ليدتتتي  صتتتفقي األصتتتل   االاتتتتغ يء عتتتا اديتتتيل     تتتل إهنتتتيء 

                                                 
2

 . 155ص ل ةدو  قا لةجي  وافي محيدة 
1

 .4 -3 .ص:ص ذكره، مرجع سبق ،سميرة عبد الصمدَو  عبد الناصر موسى

 = ادتل في ادتياخيقي دةأ  املي  اد شة 

 ل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ايصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ) ل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 االات  يبوااللتقياوادتيق واد  قي(

+ 

 ل فتتتي ادتي تتتقم ) لتتتيدقيف ادتتتتدا وو  ا املدابواإل تيجقتتتي 
 ادضي يي أث يء ادتدا و(



 أثره في القوائم المالية  البشري و  رأس المالالمحاسبي عن  اإلفصاحالقياس و                  الفصل الثاني 

 

57 

 

 يتا ادةصقد املت  ي ل ياة   مملا أن  لت ن ادةصتقد املت  تي احبتي م ليدتي ا ت يدت  مب يستل  ولقيهتم اإل تيجقي امل داة

 ليد .

ي األاياتتتقي دو تتتةاد أ  ا تتتدلية  ج تتت   تتتلد اد ة  تتتي سأهنتتتي ال  يتتتا عتتتا اد ي تتتي اإل تيجقتتت  أهتتتم   تتتد ميلتتتا أن     

   .1امل ي ي املت  يي لا األصل لو  لقي   اإل تيجقي سل  يا عا  ليدقيف التقياد    دا      ط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ادةأ  ل   عشة ادثي ي ادد د ادي مي امل ظة و"عمها في القوائم المالية اإلفصاحمحاسبة الموارد البشرية و أثر " ،ع ي اهلل   قش    أايلي في ين 1
 :االدل   ي امل  ي و 2013و األادن ادمل ت  يو جيليي واإلداا ي ادي      اال تصيد   قي واملية ي ا تصيد م اد شة  املي 

http://benmoussamed.jimdo.com/ 5 :صو (16:30-15/01/2015:اإلطوو  يا خ) و . 

 

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 البشريةنموذج لقياس التكلفة األصلية للموارد  : 03الشكل رقم                     

 
اايدي  و"على اتخاذ القرارات الماليةمدى أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية وأثره "   ايملويم ضل  : المصدر    
  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdfامل  ي االدل   ي: و 2008  وا يليي اإلاولقي غملة وئج تلي
 . 102ص(و 17:00 – 02/01/2015ا خ االطوو:) ي
 

 للموارد البشرية )التكلفة االستبدالية(: اإلحاللتكلفة  -2

لي من لج ادتل في ادتياخيقي   أن االلتو  اد لقد ه  أن من لج ادتل في االات دادقي  )*( تفق هلا اد م لج    

  ألل م االعت يا ادتغقئ امل تمة م  قمي  لدة اد  د دلدمل      هلا اد م لج سةق ي ادتليدقيف  ل في ايص  

                                                 
دعى إىل   ين هلا األا  ب ل  ط ا من لج د قي  ادتل في االات دادقي د     اد شة ي ادييل ي م فة ي ادتيل  عي  لا  أ   Flamholtz  ين )*(

1960. 

ادتل فتتتتتتتتي األصتتتتتتتت قي 
 اد شة ي د م ااد

  ل في ايص  

  ل في ادتي م

  ل في غئ ل يفةة

  ل في ل يفةة

 غئ ل يفةة ل في 

 ادتيق 

ادتتتتتتتتتتتتتتتتدا و أث تتتتتتتتتتتتتتتيء 
 اديمل

 االلتقيا

 االات  يب

 ادت ألقيف

اد  ي أ  اد تدب 
 دالتتتتتتتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتتتتتتا

 امل شأة

  ل في ل يفةة

 ادتدا و اددال ي

   ا املتداب

اإل تيجقي ادضي يي 
 ادتدا و أث يء

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdf
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   ل في ادتي م    ل في  ةك ا دلي   سيألاييا ا يا تي اللت تيب  ل فتي األصت   اد شتة ي  يلت  منت لج ادتل فتي  

ادتياخيقتتي ادتتل   تتتم سيألاتتييا ادتياخيقتتي   ستتلدمل  تتإن ادتلتتيدقيف االاتتت دادقي هتتي أع تتى لتتا ادتلتتيدقيف ادتياخيقتتي ألهنتتي 

 . 1يص   ع ق    اات داد  سغئد تضما  ل في د اان ادييلل اييد  ضو عا  ليدقيف ا

املتت ااد  إلتتو د متت ااد اد شتتة ي هتتي ادتضتتحقي ادتتجي  تحم  تتي امل شتتأة م اتت قل  اإللتتو  سيلتصتتيا  تتإن  ل فتتي       

 .2اد شة ي املت  ةة دد  ي اآلن مب ااد سشة ي ألة  لاة ل ت   لدلية   ي   لدلية امل ااد اييدقي

   مهي :  ع  إىل اإللو       م  ل في 

 الوظيفية )االستبدال الوظيفي (:  اإلحاللتكلفة -أ

فما  إلو  ل في االات دا  اد ألقفي هي ادتضحقي سيمل ااد اال تصيد ي ادجي اتتحم  ي امل شأة م ا قل  إن    

     د   ف  حمل فما  لة  شغل  ألقفي ليق ي م ادت وقم حبقث  ل ن اد د ل  يداا ع ى اد قي  س ف  امل ي 

 :04ا ما دلية ادوزلي  لد اد ألقفي  تضما  ل في االات دا  اد ألقفي اآليت  مي ه  ل ضح م ادشلل 

  ل في ايص     -1

  ليدقيف ادتأهقل   ادتدا و.  -2

  ل في  ةك اديمل أ  اال فصي  . -3

 ل فتتي  تتةك ا دلتتي هتتي  ادتل فتتي ادتتجي  تحم  تتي امل شتتأة لق متتي   تت    تتةد ليتت  سشتتغل  ألقفتتي ليق تتي ستت ك اديمتتل     

هتلد ادتل فتي ميلتا أن    .لدتمل إىلادتجي   يتدد عتا اديمتل   لتي  اإلصتيسيسأ  ا و ات اء سيالاتت يدي  أ  اد  تية أ  

 .  شتمل ع ى ع يصة ل يفةة   ألة  غئ ل يفةة

                                                 
1
 ل   عشة ادثي ي ادد د ادي مي امل ظة و"النظرية و التطبيق العلمي محاسبة الموارد البشرية يين أصولها    لة نو "ع د اد يصة أمحد محقدان  

 :االدل   ي امل  يو 2013 األادنو ادمل ت  يو جيليي واإلداا ي ادي      اال تصيد   قي واملية ي ا تصيد م اد شة  املي  ادةأ 
http://benmoussamed.jimdo.com/11 صو (16:30-15/01/2015:اإلطوو  يا خ) و . 

 .5ص  ل ةدو  قا لةجيو ع ي اهلل   قش    أايلي في ين 2

http://benmoussamed.jimdo.com/
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 نموذج لقياس تكلفة إحالل المورد البشرية : 04 الشكل رقم                     

 

 
و اايدي مدى أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية وأثره على اتخاذ القرارات المالية" ضل  مي  ايملو ": المصدر  

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdfو امل  ي االدل   ي: 2008ليج تئو ا يليي اإلاولقي غملةو  
 . 105ص(و 17:00 – 02/01/2015) يا خ االطوو:

 

اإللتتتتتتتتتو   ل فتتتتتتتتتي 
 اد ألقفي

  ل في ايص  

  ل في ادتي م

  ل في غئ ل يفةة

  ل في ل يفةة

 غئ ل يفةة ل في 

 ادتيق 

ادتتتتتتتتتتتتتتتتدا و أث تتتتتتتتتتتتتتتيء 
 اديمل

 االلتقيا

 االات  يب

 ادت ألقيف

 دالل اد  ي لا

 امل شأة

  ل في ل يفةة

 ادتدا و اددال ي

   ا املتداب

اإل تيجقي ادضي يي 
 ادتدا و أث يء

 

  ل في ل يفةة

  ل في غئ ل يفةة

 ةك  ل في 
 اديمل

املتتتتتتد  عية  تقاتتتتتتي 
  ةك اديمل

  تتا ادلفتتيءة   تتل 
  ةك اديمل

اد ألقفتتتتتتتتتتتتتي   ل فتتتتتتتتتتتتتي
ا يدقتتتي لتتتو   تتت ة 

 اد حث عا اد د ل

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdf
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 (الشخصي : اإلحاللتكلفة االستبدال )-ب

فتما حمتل فتما  لتة  لت ن  تيداا ع تى  إلتو  هي ظثل  ل في ايصت     تط ادتجي   تتيم  ي امل شتأة لتا     

   د  جمم عي ا دلية ادجي   دل ي ادشما اييد .

 قمتتي املت اد اد شتتة  اد  ي قتتي اد تت ق ع تد نيد تتد  اعت تتيااة  ةاعتي أهنتتي اإللتتو املقتملة األاياتتقي د ة  تتي  ل فتي  إن    

متتتي ألن الاتتتتمدا   ل فتتتي ي د م و اد قمتتتي اال تصتتتيد ي د شتتتما سيد  تتت ظثتتتل   تتتمل اد تتتقم لتتتا لقتتتث جتتت هة لقتتتث

 لد دا عدة: اإللو 

   املمصصي االات دا   ل في لا أع ى  ل ن  د د م شأة سيد   ي لي  فما  قمي أن -

 .  لييددي اات دا   ل في لي  سشة  ألصل  ت ا ة ال  د -

 مل اادهتتي  يل تتي سصتت اة اإللتتو   ل فتي   تتد ة م صتتي سية اإلدااة   اجتت   تد ستت ا    دقلتتةة أ ضتتح  متي -

 .1ظيلي خمت في   د ةاة إىل  ت صل  د ثي قي ج ي  لا املمت في اإلداااة أن  مي امل   ي م اد شة ي

 ع تتتى األجتتتل ط   تتتي األصتتت    ل فتتتي سيلت تتتيب   تتت   أهنتتتي ادتياخيقتتتي ادتل فتتتي طة  تتتي عتتتا اد ة  تتتي هتتتلد تت تتتيف      

 د ف تتتية   تتتد ةاة سإ تتتيد اد شتتتة  ادي صتتتة ت تتتقط عم قتتتي م   تتتيعد أهنتتتي  متتتي امل تتتت  ل م إ في تتت  املت  تتتي أاتتتي 

 جتمقتتتي  لتتتيدقيف ليتتتي ئ  ضتتتي  ي  تتتي ممتتتي اد تتتةاااة اتتتتيل عم قتتتي  ةفتتتقد    اد ألتتتي يف ملمت تتتيف عمتتتل ع تتتى ايصتتت  

 سيدتتيد     تل لتا خم تط ه   مي ادفي قي اد تي   ل يا ي م امليي ئ هلد   تيمل لقث ادييل    دا و      ألقيف

 : ادتيد اد  ا  ع ى دإلجيسي  ةصي   ت    ي

                                                 
 . 11صل ةدو   ق ةجي ال     لة نو ع د اد يصة أمحد محقدان1
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 أع تتتى لتتت هوة لاة لتتت ألف  ااتتتتمدا  أ  دال قتتتي  تتتدا   م   أ تتتل مبتتت هوة لتتت ألف  ااتتتتمدا  األ ضتتتل لتتتا هتتتل

 .ادتأهقل؟   ادتدا و  ليدقيف تفقض  سيدتيد

 : هي اد ة  ي هلد ع ى اديق ب سيض   جد  ي   لدمل لا سيدةغم      

 سشة ي  تميثل لي األص   اد شة ي سيملشة و اد اجو   د ة  قمت ي  أص  عد   ج د  -1

 تضما  ل فتي ادفةصتي   ادتجي  صتيو ااتتمدال ي  م قتي  ستد ل  اإللو دلدمل  إن من لج  ل في  إضي ي -2

 د قمي  امل ااد اد شة ي .

    يتا لا  قمي .غئ ااغ ي م اات دا  األصل ستل فت  اييدقي    ةغو م ااتغود  أل  اإلدااة د  ل ن  -3

 .1 تايهل  لةة اال تميء إىل ا ميعي   ال  ألل م االعت يا  قمي امل ألف  ادييل    فة ق عمل لتليلل -4

 تكلفة الفرصة البديلة:-3

الاتتتمدال   ااتتتمدا  اد تتد ل املتتتي م  األصتتل قمتتي هتتلا " د اد شتتة  سأهنتتي  يتتة   ل فتتي ادفةصتتي اد د  تتي د متت ا     

 قمت تتي م املتتملاد ادي تتين  إدقتت . مب جتتو هتتلد اد ة  تتي  تتتم نيد تتد  قمتتي املتت ااد اد شتتة ي ع تتى أاتتي  لتتي  صتتل  "2ايتتيد

أ  أن  قمت تتي  وادتتل   تتة  ستت  لتتدااء األ  تتي  م امل شتتأة  د حصتت   ع تتى املتت ألف  ل   ا تتاة   ادلفتتيءة اد تتيداة

نيتتدد ستتيدثما ادتتل   لتت ن املتتد ة م   تتم ليتت  ع تتى ااتتتيداد دد يتت  ل يستتل ايصتت   ع تتى ل ألتتيف ليتت   يمتتل م 

 . 3اعتا ع صة  يداا إلا إال  م  لة م امل شأة   ع ى لدمل ال  ل ن د م أليف  قمي ا تصيد ي 

                                                 
 .107ص ل ةدو  قةجي ال و ضل  مي  ايمل 1

 
2
Hekimian James & Jones Curti, H Put people on your balance sheet, Harvard business, 

review,  Vol. 45, No.1,Feb, 1967,  https://www.econbiz.de/Record/put-people-on-your-

balance-sheet-hekimian-james/10002764548,  (Consulté le: 28/12/2014-09:00), p.107 

 
3

و 2008و  ا ي حبثقيو جيليي د  وو اد  دانو المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية وأثرها على رفع كفاءة األداء"أس سلةو " حممدأميا ع د اهلل  
-01/02/2015و ) يا خ االطوو: أ -اد شة ي-امل ااد- ل في-عا-/اعيا ي https://ay83m.wordpress.comامل  ي االدل   ي:

 . 11(و ص:19:00
 

https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Hekimian%2C+James+S.%22&type=Author
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Hekimian%2C+James+S.%22&type=Author
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Jones%2C+Curtis+H.%22&type=Author
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Jones%2C+Curtis+H.%22&type=Author
https://www.econbiz.de/Record/put-people-on-your-balance-sheet-hekimian-james/10002764548
https://www.econbiz.de/Record/put-people-on-your-balance-sheet-hekimian-james/10002764548
https://ay83m.wordpress.com/المحاسبة-عن-تكلفة-الموارد-البشرية-وأث
https://ay83m.wordpress.com/المحاسبة-عن-تكلفة-الموارد-البشرية-وأث
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   :ست  ة ادشةط   ادتيدق إالع صةا  يداا ل و هلا املف      ال  ل ن

 سيتتتد ا ت تتتيء عو ت تتتي ادت وقمقتتتي إالاد  تتتم ا د تتتد ايصتتت   ع تتتى لتتتدلية املتتت ااد اد شتتتة ي  سإللتتتينأن  لتتت ن  -1

 .سيد  م ادتيسي د  م  لدمل اد  ا

ايصتت   ع تتى املتت ااد اد شتتة ي اد تتيداة لتتا لتتياج امل شتتأة م ليدتتي غقتتيب أ  لتتا ادشتتةط   سيإلللتتينأال  لتت ن  -2

 أعود   ل ن  قمي لدمل امل أليف مبف     ل في ادفةصي اد د  ي ل ي  ي د صفة أل   ع د ل ال  يد ع صةا  يداا .

اد شتتتة ي سيمل شتتتأة ستتت  لتتتا أهتتتم لتتتي ني  تتت  هتتتلد اد ة  تتتي لتتتا لملا تتتي هتتتي ضتتتمين  تتتي  عم قتتتي تصتتتقا املتتت ااد       

أ تت   يتتيب ع ق تتي سل هنتتي هتتتتم ستتيمل ااد  لاة ادلفي تتي ا يصتتي   هتمتتل  قمتتي األ تتةاد اديتتيد    إال .ااتتتمداليهتي املث تتى

ادتل ا  ميلتا ايصت   ع تق م س ت  دي   ستد ن ادتدل   مبتتي  يتة  سيمل تي لي ادت ي  تقي أ  أهنتي ال نيتدد  قمتي  مقتتي 

م  ف تتقي اديتتيل   ة ادتتل   يتتل االعتمتتيد ع ق تتي م   قتتقم املتت ااد اد شتتة ي  تت ك  ثتتيا اتتقئي اديتتيل   م امل شتتأة األلتت

امل ي  تتي   سيدتتتيد  تت ثة م إ تتتيجقت م  ضتتو ع تتى ااتتت يدهي ع تتى ادتتةأ  ادشمصتتي م ادت قتتقم   لتتي  ادتتل ا مل  تتدلل

 .1ا ق ادي قد إىل   و  ع ق  لا اج و ادفةد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .66، ص:2002، دار المسيرة، عمان، االردن، "المشاكل المحاسبية المعاصرةمؤيد الفضل َو آخرون،" 
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 : على تعمد على القيمةللرأس المال البشري : نماذج قياس المطلب الثالث 

 ة   ل اد وة ية اال تصيد ي ا يصي سيد قمي إن ليقيا نيد د اد قمي ه  اد تداة ع تى   تد  ا تدلية أ  امل تي ي     

 ل لتا  ة تد أن   جتد  وة تي د  قمتي أ  اد تية ع قت    أن" : ي  ludwing von mises مثو  .ا تصيد ي م امل ت  ل

 ."أن  فلة أ ال م امل فيي

لشتتت   أ  أصتتتل اأ  لتتيد   تتت   ست تتت   هتتلا ادشتتتيء ع تتتى أاتتتي  ال فتتمل أن ":  ق تتت    irving fisherألتتي  

 املت  يي ا دلية ادجي اقحصل ع ق ي  ل     أ   اقد ي اد ية ادل   ميثل ايد األدىن ادل   تييد  لي لدلي   

 ."أ  مبيىن اد قمي اييدقي  لا األصل

  إل   تتين األصتتل غتتئ  تتيدا ع تتى   تتد  لتتدلية ا تصتتيد ي م امل تتت  ل  ي تت   صتت ح عتتد  اد قمتتي   ع قتت         

1ميلا  ية يف  قمي األصل سأهني اد قمي اييدقي د مدلية املت  يي م امل ت  ل
. 

  يةض  قمي   ي أهم منيلج  قي      د ة امل ااد اد شة ي ادجي  يتمد ع ى اد قمي:        

   : (Hermanson’s)نموذج الشهرة غير المشترات  لهرمانسون   -1

طة  تي دت قتقم املت ااد اد شتة ي ادتجي  يتمتد ع تى لصتم ألاستي  غتئ ادييد تي د م شتية لقتث   hermnson’sا ت        

استتط م طة  تتت  هتتلد ستت  ل  لتتية فتت ةة اعتتل لثتتل اد ضتتي املتتيد ا قتتد  املتت ألف  األ فتتيء   قيتتت    لقتتث امل شتتأ 

  :يتاآلامل ااد اد شة ي   صيغ من لج  اي ا س  امل شية األلة    س   قمي 

 تكاليف تكوين الموارد البشرية                   

   فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  ×شهرة المحل   قيمة الموارد البشرية = 

 إجمالي قيمة الموجودات                                                  

                                                 
1

 .150ص  ل ةدو  قلةجي ا وافي محيدة 
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أن  تي ا تتي  يتتد غتتئ امل   قتتي  قمتتي إل إال مبتتي أن هتتلد اد ة  تتي  ي متتي ع تتى أا تتي  األاستتي  املتح  تتي  يتتو د م شتتية     

 ل  ا امل شية أاسيلي اعتقيد ي   ط سيمل يسل     ق  ف  اال ت يد م ليدي ني ق  ي   ي ة اعتقيد ي .

اإلفتياة إال أن االجت تيداة د  صت   إىل حمي دتي دت قتقم املتت ااد اد شتة ي   لتي    تو ع ق تي لتا اثتة ادفلتتة  ا  جتتد    

اس  تي سشت ةة اعتل  وتةا دتلت  ا ادي التل ادتجي نيتدد  قمتي   اعياتيب ال  ت د  إىل ادت ت قم سفلتةة   قتقم املت اد اد شتة ي 

املتت ااد اد شتتة ي إال م لتتيالة ادتتجي  يتتمل   ق تتي  جتت د ادشتت ةة  فتت ةة اعتتل تت تتيف  ثتتئا عتتا ادي التتل ادتتجي نيتتدد  قمتتي

 .1ع ق ي م   ققم امل ااد اد شة ي سشلل  اضح إىل ادييلل اد شة  إل  أ   م لثل هلد اييالة ميلا العتميد

 : (helkimian and jones)نموذج المزايدة التنافسية :  -2

     هلان امل دفين إجةاء  تملا د س اا ي لتد ة  املةا تمل ادتةسح ع تى ا تدلية اديمتي  ) ل   امللي تي املتمقتملة ( م    

اتتقمثل املييلتتل  ادت تتد ة  ايتتيد أل تت  أ  تتيل م املمت فتتي   اتتقيتمد ع تتى اتتية اململا تتدة األع تتى   قمتتي ادفتتةد  وتتةا 

 .2ةسحواتمدا  األلثل  دلية األ ةاد س  املةا مل ادد

 :  levend chartz’sنموذج القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية  -3

   تت تاين لتا  وة تي اا ت   و   تمد  هلان اد يلثين املف    اال تصيد  دتةأ  املتي  اد شتة  م اد قي تية امليدقتي   

هتي اد قمتي اييدقتي    قمتت  )ثة  ت ( وى ا   لصدا دتد ق ادتدللاملي  ه  ادل   ية  ع  اأ  أن (I. Fisher قشة )

جملم عتتي ادتتدل   امل تتت   قي اع تت سي مبيتتد  لصتتم ليتت  دصتتيلو هتتلا املتت اد س تت و ألتتيهةة عتتد  ادتأ تتد  ادصتتي سي 

                                                 
1

 . 66: صلةجي ا ق ل ةدو ا يء ع د ا يد  ا يقد و  

2
 Accounting for human Assets, " Michigon state university graduate", school of usiness 

Administration Economic, Occasional Rapor, No14 Eost londing Mich, 1994, 

http://aaajournals.org/loi/accr (Consulté le: 11/12/2014-18:00). 

http://aaajournals.org/loi/accr


 أثره في القوائم المالية  البشري و  رأس المالالمحاسبي عن  اإلفصاحالقياس و                  الفصل الثاني 

 

66 

 

فتت اا مل ااتتتتمدا  ادتي  ضتتتية امل تتت   قي د شتتتما ادييلتتتل   املتتتي  اد شتتتة    تت   دتتتيف   اأ املة   تتي ستحد تتتد  قمتتي 

   د ل د قمت  .

(هتتتي اد قمتتتي اييدقتتتي مللت تتت ي    Y)  املتتتي  اد شتتتة  املتا تتتدة دشتتتما عيلتتتل عمتتتةد    يتتتي دتتتلدمل   تتتين  قمتتتي اأ   

  ميلا ادتي ئ عا هلد اد قمي   ق اديو ي اآل قي :و 1امل ت   قي اد ي قي, لع اا   يعدد

 

 اا ادت يعد .  Tا ي     Yهي اد قمي املت  يي  دةأ  املي  اإل  ي ي دشما عمةد  لقث: 

التمتتي   لتت ة ادشتتما    ولتتي أ تت  دلتتي   لتت ن لفقتتدا دشتتة ي ليق تتي  تتين لصتت  ح "املتت ة"  تتو ان   

  تضما إللي قي أن ادشما اق ك ادشة ي آل  ا و لثل االات يدي أ  ادت يعد .

 . I .إل ةاداة املت  يي د شما م   ة

Y ليد  لصم لي  د شما 

 لتت ن هتتلا امل قتتي  لفقتتدا م إ يدقتتية  أن    تتد  هتتلا اد متت لج ل قياتتي ل  تت ال دتتةأ  املتتي  اإل  تتي ي   ميلتتا     

اإللصتتتيء اد ط قتتتي   م   تتتد ة د  يللقتتتي   لة قتتتي اأ  املتتتي  حمتتتد د سياتتتتمدا  هتتتلا اد متتت لج اتتتتمل د ل تتتتمدلي 

 اد قي ية امليدقي مبي  لية  يس ي د ت    ل   ادتغئاة  يد    ادييل ي مل ومي لي.

اد قمتي املضتي ي ألفتميص  يم ت ن  فة تق عمتل   التد دالتل    لتل ع تى هتلد اد ة  تي أهنتي هتمتل  قتي  ع يصتة    

مل   حتث ل تأدي  تةك  يعتا   هنت امل شأة  لدمل س ت و  ة قملهتي م  قتي   قمتي املت ااد اد شتة ي سشتلل ل فصتل  يهقتمل

 .  2ا دلي   االات يدي املفيجئي دو ةاد ع د الت يب اد قمي

                                                 
1

 .76ل ةدو ص:  قةجي الو ديقيب هي   ل يف اد  ع ي 

2
 . 252-151 ص:.ص ل ةدو  قلةجي ا وافي محيدة 
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 : flamholtz نموذج تقويم المكافآت المستقلة  -4

ل يصتتت  م م امل ومتتتي سيعت تتتيا لدتتتمل عم قتتتي  أ   وتتتة هتتتلا اد متتت لج إىل لة تتتي األ تتتةاد لتتتا لتتتو  أد ااهتتتم املمت فتتتي 

ل تتت  ي  يتمتتد ع تتى اد ألتتي يف اد تتيس ي أ  لتتيالة ا دلتتي ادتتجي  تتي  هتتتي ادفتتةد م امل ومتتي     تتت مل  جيتتل اد متت لج 

  ومي ا   اة اآل قي :عم قي   ل يب اد قمي اد يس ي دتح قق   املت  يي د فةد   د م

 .اد وي  م ادفةد  شغ  ي أن ميلا ادجي املتيي  ي اييالة لا جمم عي  صيف    ية يف -1

 . امل ومي ليدي دلل اد قمي جتد د -2

 . امل ومي م د شما املت  ي ادث ية   د ة   -3

 دتح قتتتق اد يس تتتي اد قمتتتي   حمتتتددة ل تتتت   قي أ  تتتية م ممل تتتي ليدتتتي  تتتل اقشتتتغل لتتتي فتتتما أن التمتتتي  -4

 : ب ع  ي  يا أن ميلا  E(RV) لي دشما  املت  يي

 

 لقث :

E (RV) .  اد قمي اال تصيد ي املت  يي د ي صة اد شة = 

Ri هي  قمي =R   شتق لا امل ومي دلل ليدي لدلي ممل ي I  ،وP(Ri) التمي  أن فمصي اقشغل ليديI    

T ة .داد  ا أ  امل 

n . ليدي  ةك اديمل 

R . ليد  ل م لو م 
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م   CPAS  هتي  يقتي اعيات   اد تي   ق       فتة ي  lester Witte  ية م ط ق هلا اد م لج لي سيض ادفة  

 . 1  اا ا  حيدي داااقي  Chicago فقليغ  

 :  Myers and Flouersنموذج األيعاد الخمسة: لمايرز و فلورز -5

  تتتد ة  لتتتيدقيف املتتتدالوة املمت فتتتي مل ومتتتي لتتتي      تتتد ة د  تتت ة ادييل تتتي  تتت   اد يلثتتتين لتتتي ةز     تتت از إجتتتةاء      

دتح    فيءة ادت وقم اإل  ي ي        أن  تضتما أسيتيد األصت   اإل  تي قي املية تي   امل تيااة   ادصتحي   ادت  ةة 

   اد ضي ا  مي ي .

لتتتي  صتتت ح  ع تتتدلي   صتتتة فمصتتتي"عم قتتتية أ ثتتتة ل  تتتي  وة تتتي      تتتد امل دفتتتين أ تتت      يتتتتا األسيتتتيد ا م تتتي     

اتو أن  ي تى االعت تيا مل تت   األسيتيد األلتة رر إل امبتي ق يعي     ل نيد د ني   أ  سيد  اآللة ن غئ  ييد   

دتتا  لتت ن  ل فتتي  ييدقتتي دتح تت  لية تتي ل ألتتيف لتتي إلا  تتين   ضتتي  ا  تتمي ي ضتتيقفي    تتو أن  يتمتتد اد تتةاااة 

 .2ع ى  ييدقي ادتل في دلل لا األسييد ا م ي

لتتتتا اد ضتتتتي  شتتتتلل رراد ضتتتتي ا  تتتتمي يرر لتضتتتتم ي  تتتتو  لإ  ضتتتتي ا  تتتتمي ي األ ضتتتت قي دن  لتتتت ن     تتتت   أ      

املية تتتي  امل تتتيااة  ادصتتتحي  ع تتتيءإي أل ضتتتيو ايقتتتية املمت فتتتي لثتتتل ااتتتتيداد ااتتتتايس وا  تتتمي د شتتتما   اد ألقفتتتي

 اد  ةة .  

 تد  لت ن هتلد اد ة  تي م اد وتة إىل إسيتيد اإل  تين لفقتدة د تةاااة املتي  تي ستإدااة األ تةاد   دل  تي امبتي ال  يتتد       

 حميا ي ل ااد سشة ي .

 الوضع الجسماني القياسي  = عالمة الوضع الجسماني / الوضع الجسماني .

                                                 
1 Andhra Pradesh, A Study On Human Resource Accounting Methods And Practices, 

International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, Vol. 2, No4, APRIL, 

2013, http://indianresearchjournals.com/pdf/IJSSIR/2013/April/11.pdf, 

 (Consulté le:02/03/2015-14:00), p.98 . 
 .116 : ص ل ةدو  قلةجي ا و  ضل  مي  ايمل 2

http://indianresearchjournals.com/pdf/IJSSIR/2013/April/11.pdf
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 اد ضي ا  مي ي = اد ضي ا  مي ي _ املد  عية اد    ي .

 ح م ادشما اد الد = ادةسح / عدد األفميص . ادةس

دتتت زن   تتتمل     تتتةك اديمتتتل   ادتتتدل   د يمتتتل مثنيد تتتد عولتتتية اد ضتتتي ا  تتتمي ي سياتتتتمدا     تتتي  يتتتيد  ستتت    

   Index attitude  ية ادييلل دتحد د اد ضي ا  مي ياديولية اعتميدا ع ى أ ضيو   ث 

سضةب ادة ا و اد    ي سيولية اد ضي ا  مي ي د فةد أ   Dollarized Attitudeاد ضي ا  مي ي    حيدد

سيد قي  جملم عي لا األ ةاد ,       امل دفين ان  ةسط م هلد اد ة  ي عولية اد ضي ا  مي ي ب"ادي ا د امليدقي 

 ع ى االاتثميااة م جد   ادة ا و لياا ع  ي مبص  حية اسح أ     ي  ييد 

ل ن هلا ادتح  ل   ادتضم  ملف    اديي د ع ى االاتثميااة  ي قي د محيا   سيدتأ قد دلا   دا   وأ  عامل" 

 . 1هل ا املِ دف  ه  إضي ي هيلي لا لفل إدااة األ ةاد  إىل أدسقية اعيا ي د م ااد اد شة ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .154ص  ل ةدو   قا ولةجيافي محيدة 1
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 لألصول البشرية:المطلب الرايع : القياس السلوكي 

ا  يتا هتلد ادداااتية ل تيه      قي      ت   األصت   اد شتة يو اهتما اديد د لا ادداااية اعيا قي سيم قي     

 ف تا اخمت في  تفق   ط قيي هلد األص  و  ع ى ادةغم لا أن هلد ادداااية املت  عتي تت تيف م ل يها تي إال أهنتي 

 تى ني ت  أداء اإلدااة  تلا اد قتي  لتا أثتيا ج هة تي ع ع ى أمهقي  قتي   ل فتي أ   قمتي األصت   اد شتة ي   لدتمل ملتي

ل  ي إدااة امل ااد اد شة ي لقث مل  لا اد ح   اعيا قي إىل   ا  ة و  يتين هتلد اد ضتقي ع تى ادتةغم     ود اج يهتي

 لا عم قي اد قي  ظثل  ألقفت ي األاي .

حمتدداة  قمتي لفتيهقمي هتتد   ف تئ ط قيتي      تيااإل صتي  ع ت   ت جتو  جت د اقمي املت اد اد شتة    د قي         

 قمتتي املتت ااد اد شتتة ي عيات قي من لجتتين دتحد تتد ط قيتي   املت ااد اد شتتة ي سيد  تت ي د م ومتي لقتتث أل تتةة م ادلتيستتية ا

 مهي :  

 :(FLAMHOLTZ) نموذج فالمهولتز -1

  تت    ول تت دتمل أن    واد يس تتي د تح قتتقتتت  املت  يتتي منتت لج  ول تت دتمل  تتإن ل قتتي  لتت اد لتتي م امل ومتتي هتت   قم  تتق    

 لثل هلا اد قي  د قمي امل اد   ت  عا  فيعل لتغئ ا:

:   ظثتتتتل مب  تتتتك ادتتتتل  ميلتتتتا أن ني  تتتت  امل ومتتتتي لتتتتا لتتتتدلية لدتتتتمل القيمففففة الشففففروية المتوقعففففة للمففففورد 1-1

 –قتي ادت تتيز  ع تت  س  ي – تلتت ن اد قمتي ادشتتةطقي لتا ثتتو  ع التتل لتغتئة   لتيتتددة األسيتيد)  اإل تيجقتتي    ادشتماو

 ( يس قي اد  قم

 تم إدااك ع يصة اد قمي ادشةطقي سأهني  ي      اص   صفية ليق ي دشما لا ج ي   لتا ج تي ألتة   تي      

 ألسييد ليق ي د م ومي لقث  يمل هلا ادشما .

   جد حمددان هيلين ع ى ل ت    امل اد :
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 ومتتتي هتتتي ادتتتد ا ادت وقمتتتي دو تتتةاد تتتإن اعتتتدداة املة   تتتي سيمل ل تتتيااة املتتت اد   ل تتتت    فيق  تتتيو  سصتتت اة مميث تتتي 

 امللي آة ادجي  ت  ي ي ه الء األ ةاد لا عض  ت م م امل ومي.  

  ألتتئا  تتو ادتأ تتد أن حمتتدداة املتت ااد   حمتتدداة امل ومتتي  تفيعتتل لتتي سيضتت ي دتلتت ن ليتتي  تتي   اد قمتتي ادشتتةطقي 

 د م ااد اد شة ي.

:إن التمتتي  ااتتتمةاا ي املتت اد  يضتت  م ادشتتة ي المففورد و يقائففه عفففوا فففي المنظمففةاحتمففال اسففتمرارية  1-2

 .1 ة  ط طةد ي سداجي ادةضي اد ألقفي

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 9-8.ص: ص ولةجي ا ق ل ةد وع د اد يصة    الة ن 
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 نموذج معدل لمحددات قيمة الفرد  :05 شكل رقم                            

 
 

Source: H. Mallesu, " HUMAN RESOURCE ACCOUNTING " , The Journal of                   

               Commerce, Vol. 4, No. 2, http://joc.hcc.edu.pk/articlepdf/joc201283-48-53.pdf , 

               (Consulté le:02/03/2015-14:00), p.53. 
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 likert rensisنموذج ليكارت رينورس :  -2

 اإل تيجقتتي  تت   منتت لج دقلتتياة ع تتى   صتتقيف جمم عتتي لتتا حمتتدداة  قمتتي اجملم عتتي اد شتتة ي دغتتةض نيد تتد اد تتداة     

ى مخ تتتتي لتغتتتتئاة ا ق تتتتي واأل تتتتة االا  تتتتي  سق  متتتتي ل تتتتتمدلي م لدتتتتمل سيتتتتض  تتتتلشتتتتة و و   ا تتتتمل دقلتتتتياة ع أل 

ني تت  اداء امل ومتتية و     اتتقي  امل فتتةاة االجتميعقتتي   اد تتقل د جقي املشتتت ي لتتا ادي تت   اد تت   قي و ل تتت د ي

  يق اد قي  اعيايب و دتشمل امل ااد اد شة ي  ضو عا امل ااد امليد ي و ادتجي ا تملة ع ق تي اد تةق اعيات قي ادت  قد تي 

اعياتت ي عتتا املتت ااد اد شتتة ي سصتت اة   قتتي   ميلتتا     تتو املتغتتئاة ادتتجي  تتي  ع ق تتي منتت لج دقلتتياة ع تتى  أمه تتاادتتجي 

 دتيد :اد ح  ا

 لتغئاة االاتثميا 

  لتغئاة ا  قي 

  لتغئاة  ا قي 

 لتغئاة اد تقاي اد  ي قي 

 لتغئاة اديي د ع ى االاتثميا 

  االداء  املتدال تتي و لقتتث  تت ثةان ع تتى  تتتي    تتة   دقلتتةة ا تت    جتتد بتتي عو تتي ستت  املتغتتئاة اد تت  قي   املتغتتئاة

 . 1املتغئاة هلد اديو ي س ا م اد  ي ي     ضح ادشلل 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 180ع د اد يصة    الة ن ولةجي ا ق ل ةد وص 
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 العالقات يين أيعاد التنظيم البشري :06قم الشكل ر                           

 
 اايدي  و"تكلفة الموارد البشرية وأثره على اتخاذ القرارات الماليةمدى أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن "   ايملويم ضل  : المصدر    

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdfامل  ي االدل   ي: و 2008  وا يليي اإلاولقي غملة وئج تلي               
 . 102صو (17:00 – 02/01/2015ا خ االطوو:) ي              

 

 

 

 

ا قلتتتتتتتتتتتتتتتتل 
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 اد   ك 
 عم قية اإلداا 

  ة ق 
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 القيادة اإلدارية

 اضي
 املةؤ ا 

المتغيرات 
 السببية

 اإل تيجقي 
 و األداء المالي

 
 
 
 
 

 اال صي 

 ادتحفقمل

 ص ي اد ةاا

 ادت  قق

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82723.pdf
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 في القوائم المالية . وأثره المحاسبي عن الموارد البشرية اإلفصاحالمبحث الثاني : 

و  يإل صتتي  اعياتتيب حي تتق م لتتي   تت  ةد جتت ا  لتتا يب ا   أ  اتت ق ليدقتتي  أاتتي   يلتت  يتتتا اإل صتتي  اعياتت   

لتتا لتتو   قتتي  ا  تتية املي قتتي مبةا  تتي لقملا قتتية ادشتتة ية املتييل تتي م اد تت ق  اإلفتتةا  ع تتى  واملتيتتيل  ادث تتي ستت  

 تتيء لي  لتتية غتتئ صتتحقحي و  ادتتتدلل إلزادتتي ادغتتش  ل تتي إعملمت فتتي ادتتجي  شتتل  ي هتتلد ادشتتة ية اتتي ل اإلعتتو  ا

ثميا م اتت ق األ ااق امليدقتتي   تتد اهتمتتا املييهتتد  اع ا تتي  سأمهقتتي اإل صتتي  اعياتتيب م صتت ي  تتةاا االاتتت .د م تتيمه 

و   تد لتدد جم ت  ي  لتية ادتجي ال ستد  لتا   ا ةهتي ا ميقية ادي مقي مبيي ئ اإل صي   ادتأ قد ع ى  مقتي    عقتي امل

  : أهدا  ادت يا ة امليدقي  يدتيد  ( FASB ) ليي ئ اعيا ي امليدقي األلة لي

ييدق   املة       لدمل اددا     ل تمدلي اد قي ية م نيد تد     قا   د  لي  لية د م تثمة ا ا .1

داجي عد  ادتأ د د تد  ية اد  د ي املت  يي لا ادت ز يية أ  ادف ا د و  ادتد  ية اد يجتي عا سقي أ  ااتئاد 

ع ى ل ق   د ي   أ  ااتح يق االاتثميااة امليدقي  اد ة ض و  هلد ادتد  ية املت  يي  تأثة س داة امل شأة

 ي قي مل اج ي االدتملالية م ادت ز يية  ادف ا د  أ  ي  اد ة ض  ادادهي ع د ااتح ي  ي  مي  تأثة أ ضي  

 .ست  يية امل تثمة ا  اددا    سيمل داة ادل  قي د م شأة ممي   يل  ع ى أاييا األا م

االاتثميا  ادتم  ل  يل     يية امل تتثمة ا   د  لي  لية عا األداء امليد د م شأةو  اغم أن  ةاااة  .2

1سيألداء امل ت   ي د م شأةو إال أن هلد ادت  يية   ىن م ادغيدو ع ى   ققم األداء اد يسق
. 

 

                                                 

و "المالية للشركات الصناعيةأثر القياس المحاسبي للموارد البشرية على مستوى اإلفصاح في القوائم "عمة حممد اد  تقجيو     لصيو ادد  مل1
 يا خ و )https://mdweik.wordpress.com/2014/06/13امل  ي االدل   ي:  و2014 ا ي حبثقيو عمينو 

   . 22(وص:13:00-13/03/2015:االطوو

 
 

https://mdweik.wordpress.com/2014/06/13
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 المطلب األول : مفهوم اإلفصاح المحاسبي و أنواعه .

 مفهوم القوائم المالية : -1

د مة مل امليد د مشة و   ادجي   تمدل ي فةحيي عة ضي لا  ية  اد  ا م امليدقي" سأهني عةض ليد ل توم    

امليدقي ادجي  املمةجية ادة ق قي د محيا ي" :اد  ا م امليدقي سأهني اامل تمدل  ع د اتيلهم  ةاااة ا تصيد ي   عة 

 ." د م تفقد ا مل يعدهتم م اتيل  ةاااة ا قمي  تي ا ي إ صي هي عم قي  قي  األلدا  امليدقي   

  ة  ادتايا" أن اد  ا م امليدقي  يتين سداااي    ف ئ اد ضي امليد دف ة أ  عدة   اة حمددة   اس  ي سيدي الل 

 ."1اال تصيد ي   ادف قي سغةض ادت صل د ةاااة لثيدقي   ني قق األهدا  ادت وقمقي د شة ي 

 ت  يف مليدقي ملشة و يد أغةاض ليق ي   ا ااةاإلد ياة عا   يا ة ليدقي  يدهي ع: "سأهنيل دف ن  لة ن  مي عة  ي 

 ." 2إعدادهيفلل اد ي مي   لي ني    لا  سقي ية ع ى ادغةض لا 

 المحاسبي :  اإلفصاحتعريف  -2

م  أ  صفقي م اد  ا م امليدقي  أ املي  لية امليدقي ا اء  ي ا  مقي  إأل يااعيايب "عم قي  سيإل صي   صد     

لو مي مل تمدلي  يل اد  ا م امليد غئ لض  ي   و ممي    امللم ي م اد  ا امل ياوا داا  الش  املولوية   

 ."3ا ياجقي   ادجي  ي ا  ي االطوو ع ى ادد ي ة   اد اوة د شة ي األطةا اد  ا م امليدقي لا 

                                                 
1
امل ظة ادي مي  و"و الشفافية للمحتوى المعلوماتي للقوائم المالية عن االستثمار يرأس المال الفكري اإلفصاحأهمية  "وعميا عصي  ادصمةا ي 

االدل   ي  امل  ي و2013 واألادن جيليي ادمل ت  يو واإلداا يادي      قي اال تصيد     واملي  اد شة  م ا تصيد املية ي ادد د ادثي ي عشة ل   ادةأ 
http://benmoussamed.jimdo.com/:3ص  و(16:30-15/01/2015و ) يا خ اإلطوو . 

2
 .6ص  و2010 واد يهةة وداا اد  ضي اديةسقي و"تحليل و تفسير و نقد القوائم المالية و الميزانيات "و ل   لص فى هود 

جيليي  جم ي اد يلثو و"(IAS /IFRSة الدولية )يياوفق معايير المحس اإلفصاحخيار الجزائر مع متطلبات "و زغةاد امحد    افئ حممد 3
 ، 16A1705926.pdf-http://rcweb.luedld.net/rc7/06 و امل  ي االدل   ي:2009 اديدد اد يسيو ا ملا ةو  ا  يو  يصد  لةسي و

 . 84صو (17:00-18/04/2015) يا خ االطوو:

 

 

 

http://benmoussamed.jimdo.com/
http://rcweb.luedld.net/rc7/06-16A1705926.pdf
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امل تثمة ا    تضم  ي اد قي ية امليدقي     يا ة    د عة   لدمل ع ى ا   " ادلشيف عا املي  لية ادجي هتم    

لفتشي اي يسية ادجي   ثة م اية اد ا ي امليدقي و    و ان  ل ن ادلشيف عيلي   د ام  ا   دق    ط 

امليدقي   امل تثمة ا   لدمل لا لو  ادصحيف ادق لقي   سص اة   ا ي ع د اييجي ا  ع د لد    األ ااقيم ي 

 ."1لي  لي جد دة

حمت   اد  ا م امليدقي سشلل     ة  ط اإل صي د محيا   اد ي   ق  و  ين لف     األلة ليل و املي د       

ز يدة  قمي  ج دة املي  لية ادجي نيت   ي   مل اد  ا م  إىل  د   أنادجي لا فأهني املص  حية امل تمدلي  ق يو     

   لدمل لا ج ي  وة ل تمدلق ي .

    صقل  إأل ياو  ة مل ع ى اد ة  ي   امل  اقي ادجي  تم هتي يايباع اإل صي  أنلا ادتييا يف اد يس ي   ت ت     

  مح سيالعتميد ع ى   مل اد ضي امليد د م ا ي د ن  ض قلو    و سشلل  يل  ل ق يفد اامل ت إىلاملي  لية 

و ا اء  ي ا ية اال تصيد ي املتي  ي سيمل ا يي  للدمل لا لو   شة  ل املاملي  لية م اتيل اد ةاااة و   

 . 2  يعد امل تثمة ع ى اتيل  ةااا   ألة لي  لية  أ لي  لية  مقي 

 :أنواع اإلفصاح المحاسبي  -3

 :ميلا اإلفياة إىل أ  او اإل صي    يي  دوهدا  لا لو  لي   ي

 :ف اإلفصاح الكامل1

                                                 
سقي املفت لي ة ادي األ يدميقيجم ي ،"التجارية العريية في استراليا األعمالفي نمو  أهميتهو  أثرهالمحاسبي: "اإلفصاح ج اج   لي سقدا  دو 1

) يا خ   academy.org/ar/faculty_acco-http://www.ao :و امل  ي االدل   ي2012 اددمنياكو   اال تصيدو اإلدااةو  قي سيددمنياك
 . 02صو (18:00-18/04/2015االطوو:

جيليي  اايدي ليج تئو و"على جودة المعلوماتواثره (IAS /IFRSاإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية ) "وص يلي   ا  2
 ، http://dspace.univ-bouira.dz :8080/jspui/bitstream/pdfو امل  ي االدل   ي: 2011ا ملا ةو 

 .  64ص و(20:00-18/04/2015) يا خ االطوو: 
 

http://www.ao-academy.org/ar/faculty_acco
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مش دقي ادت يا ة امليدقي  أمهقي  غ قت ي أل  لي  لية لاة أثة حم    ع ى اد يائ و   أيت اد  قمل    شتئ إىل لد 

ع ى ضة اة اإل صي  ادليلل لا أمهقي اد  ا م امليدقي  مصدا أاياي  يتمد ع ق  م اتيل اد ةاااةو  ال   تصة 

ض اد  ي ي ادول ي دت اا خ اد  ا م امليدقي ادجي   ثة اإل صي  ع ى اي ي ق لع هني ي ادف ة اعيا قي سل ميتد إىل سي

 . سشلل ج هة  ع ى ل تمدلي   مل اد  ا م

 :ف اإلفصاح العادل2

  تم اإل صي  ادييد  سيدةعي ي املت از ي اللتقيجية  قي األطةا  امليدقيو إل  ت جو إلةاج اد  ا م امليدقي  ادت يا ة 

ليق ي ع ى لص حي ادفئية األلة  لا لو  لةاعية لصيحل  قي  سيدشلل ادل   ضما عد   ةجقح لص حي  ئي

 .هلد ادفئية سشلل لت ازن

 شمل نيد د ايد األدىن اد اجو    ئد لا املي  لية اعيا قي م اد  ا م امليدقي و  ميلا  :ف اإلفصاح الكافي3

ة  املصيحل سيدداجي األ ىل  لولوي أن لف    ايد األدىن غئ حمدد سشلل د قق إل خيت يف ل و االلتقيجي

 .    ت    ثة  أثئا  ل يفةا  م اتيل اد ةاا  يهقمل عا أ    ت ي د ماة ادجي  تمتي هتي ادشما امل تفقد

ه  اإل صي  ادل   ةاعي ليجي ل تمدلي اد قي ية  ألة   امل شأة  ط قيي  شيط ي. إل  :ف اإلفصاح المالئم4

ي  لية امليدقي سل األهم أن  ل ن لاة  قمي  ل فيي سيد   ي د ةاااة أ   دق  لا امل م   ط اإل صي  عا امل

 1.امل تثمة ا  اددا      ت ياو لي  شي  امل شأة  ألة   ي اددال قي

أ  اإل صي  عا املي  لية امل يا ي ألغةاض اتيل اد ةاااة لثل اإل صي   : ) ف اإلفصاح التثقيفي) اإلعالمي5

عا ادت   اة امليدقي لا لو  ادفصل س  ادي يصة ادييد ي  غئ ادييد ي م اد  ا م امليدقي و اإل صي  عا اإل فيق 

                                                 
1

 . 24مد اد  تقجيو لةجي ا ق ل ةدو ص:عمة حم     لصيو ادد  مل 
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د لا اد ا ء إىل ادةأقيد اييد  املم ط  لصيدا ظ     و   ولي أن هلا اد  و لا اإل صي  لا فأ   اي

املصيدا اددال قي د حص   ع ى املي  لية اإلضي قي س ةق غئ اققي    و ع ق ي للياو د يض ادفئية ع ى 

 . ل يب ألة 

     هلا اد  و لا اإل صي  ع ى ضة اة اإل صي  عا ادت يا ة امليدقي حبقث  ل ن غئ  :ف اإلفصاح الوقائي6

امل تثمة ادييد  ( ل  اد داة اعد دة ع ى  ) دلدمل محي ي اجملتمي امليد لض  ي ألصحيب ادشأن  ا د  األاياي

ااتمدا  املي  لية  لا  و أن  ل ن املي  لية ع ى داجي عيدقي لا امل ض عقي  يإل صي  اد  ي ي  تفق لي 

 . اإل صي  ادليلل ألهنمي  فصحين عا املي  لية امل   سي  ي  ي غئ لض  ي د م تثمة ا ا ياجق 

م اد ا ي اديم ي  سيقدا  عا ادتحقمل ال سد  لا اإل صي  عا  ي ي املي  لية سشلل ل ض عي لا لو  اد  ا م 

 1.األاياقي  د ن   ين  ج ي  وة ليق ي

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 25و ص: ف  املةجي1
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 اإلفصاح عن األصول البشرية .أهمية المطلب الثاني : 

 .البشرية  األصولعن  اإلفصاح -1

ال فمل أن      ادتييلل لي امل ااد اد شة ي ع ى أهني س د لا س  د امل ج داة  ين لدمل   ت مل   إدااج ي ضما   

امل ج داة م  شيف املة مل امليدو  اق  و ع ى لدمل سيدتأ قد ز يدة اأ  املي  امل تثمة مب داا اد قمي امل ةاة  ي  

 ق لو  اد  ي ادجي  تم هتي نيد د  قمي امل ااد اد شة ي  اق ي  مي اق شأ  تقاي دلدمل  غقئ م صيم ادةسح املتح

لي  تي ق هتي لا  ف ية    لدمل د    اة ادجي   ق ي لقث  ل ن ادتغئ مب داا ادفةق س  اد ف ية ا يصي سيمل ااد 

 و إل صي  ع  ي  ت اد شة ي ادجي عملدا لا اد ف ية ا يا ي   اق ي  قمي امل ااد اد شة ي ادجي  ت ةا اق ت ي  ين ا

  قمي امل ااد اد شة ي . أ سف ةة ليصي هتي   مى امل ج داة اد شة ي إدااج ي ضما   ةة امل ج داة   

 طة  ت  دلدمل :  "دافيدسون"ألي عا  قفقي نيمقل لصيا يف التو  ي اد    ي م  شيف اددلل   د أ اد 

 ة اإلداا ي ادييلي م امل شأة.  لهو األ ىل إىل إضي ي لصيا يف االهتوك ع ى جمم و اد ف ي

توك اد      لد هاالا يا ي   جتمقي ي م ل يب ليص ميثل   ط  اد ف ية ص  ي عا س قي   ألي ادثي قي    

ي طة  ي هاتمدا  د م ج داة اد شة ي أ ثةهي فق عي م اال وكهتاال يب تو     جد عدة طةق اللامل ج داة

 . 1اد  ط ادثيسا

 عن الموارد البشرية.أهمية اإلفصاح  -2

ي  لية االاتثميا م امل ااد اد شة ي  ألد ع يصة امل ج داة عا ادت ج  حن  ادت اي م لعا  اإل صي  يا       

   ادل     ي أمهقت  لا أ    تقح د  لدة ني قق األيت :  اإل صي 

                                                 
1

 . 83: ص ل ةدو  قلةجي ا و  ضل  مي  ايمل 
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عا االاتثميا م امل ااد اد شة ي م ني   ج دة اد ةاااة املتملة لا   ل خمت يف األطةا   اإل صي   يهم  -1

   و ع ق  اتيل  ةاااة  صئة لدملو  عا اإل صي جتيهل  إن إل و*ا ياجقي لاة ص ي س شي  اد لدة اددال قي  

 :أ  ط   ي األجل غئ صحقحي حبق ادلثئ لا اد ضي ي   لا سق  ي 

ادييل ي م اد لدة امل ااد اد شة ي  إعداداألثة ع ى سةال  تفقض  ليدقيف امل ااد اد شة ي لا لو     قا  - أ

 تمثل م ز يدة األاسي  اييدقي ع ى ل يب األاسي  امل ت   قي   ادل   د خيفي س  طقي     قي دتح قق ل ي ي 

  (likert et pyle)للا    امل ح ادل  اجة  تي   ا  ةةأأللقث  وتمفقض املتح قادل ي ة ج هة ي ا ا لا 

 لةاة لا ادة ا و اد    ي املد  عي . 5  3ادتليدقيف اد يفئي عا اات دا  امل ااد اد شة ي   ا   س   نأ

هي     أثئع  ي   د  ل ن دتليدقيف االاتثميا م امل ااد اد شة ي  اإل صي  امل ج داة ادثيستي ادجي  تم  األاسي  - ب

 31 امل ت قي م  أف ةعا اد تي   (Manchester United)ادت يا ة امليدقي املةل قي د يد  أ صحاع ق مي لقث 

 األاسي ز يدة  إىل أدةاعت يا  ليدقيف االاتثميا م العيب  ةة اد د   م ج داة د  يد   نأعا  1999 جي في

ز يدة امل ج داة ادثيستي    (أ ا 5709000 سيد ادضة  ي مب داا ) اسي  األ (أ ا 8041000  ل ادضة  ي ب)

 ( .أ ا 35066000د  يد  مب داا)

 اإل صي  إىلادت يا ة امليدقي امليدة م ألل اد ضي ادت  قد  )ادل   فت ة  إىلامل ج ي  اال ت يداةسيض   جتي ز -3

امليد د  لداة اال تصيد ي  ال  األداءعي خمتصةة عا  ي ي   ن هلد ادت يا ة  وامل ااد اد شة ي( معا االاتثميا 

التو  ادل ئ س   إىل   ة ص اة  يل ي عا   ي  اد  ة  ادضييف امل ج دة م اد لداة  م هلا ادصدد أفيا  

اد قمي  إىل ي ا    ي اد قمي اد   قي   1973 اد قمي اد   قي  اد قمي ادد   ي  د  لداة اال تصيد ي  في عي 

 ش ء  إىلا و لدمل  اجيلقث  و1.69 أص حا 1992 م عي   0.81 أللة لقيااد لداة  إللد ادد   ي 

                                                 
ع دلي  1973ي م عي  م هلا ا فيق لي  ية يف اعيا ي عا امل ااد اد شة ي لا   ل   ي اعيا ي عا امل ااد اد شة ي امل  ث ي عا  يقي اعيا ي األلة لق *

 لدمل إىل األطةا  املمت في .أفياة إىل أن اعيا ي عا امل ااد اد شة ي     صقل املي  لية اد يجتي عا 
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امل ااد اد شة ي  أمهقيلد لل  ي    ازد يد أد االاتثميا م امل ااد اد شة ي لي  ية  سيال تصيد امل ج  سيملية ي  ادل   ي

 . ادت ي  قي  م اد هي  م ني قق املقملة

دد  األطةا  املمت في ال اقمي م أا اق املي  ادجي  تم  دا   أا م  اد لدةادتأثئ اال ييب ع ى قيي  -4

  دااهتي ع ى ايص   ع ى األل ا  ادجي نيتيج ي لا لو  جلب ل تثمة ا أ ثة      ل  و    يمل مل1اد لدة  ق ي

 إىلة      ل لا   ء اد لد ة داهتي ع ى ايص   ع ى األل ا  ادجي نيتيج ي لا لو  جلب امل تثمة ا أ ث

 .اال  اض   لا مث تفقض  ليدقيف ايص   ع ى األل ا 

ني قق  قمي اد لدة اال تصيد ي لا لو     ئ املي  لية ل   ااتثميااة اد لدة م امل ااد اد شة ي   ادجي   -5

أن ز يدة االاتثميا  إل  هلد اد قمي ليضيي د مل يدة أ  اد  صين  *ل اد ضي ادت  قد ألع  ي م  اإل صي ال  تم 

 مي أن اخنفيض ي اقي ي ل فةا ل     و   مقي       ة  ل اادهي اد شة ي م امل ااد اد شة ي  يا عا د ا اد لدة م

 د شة ي ادييل ي اديمل م اد لدة .اا  ي ة املت  ي أن   حق  سيد لدة م لي   ةك امل ااد 

ااتثميا اد لدة م جمي   إىل  ت يداالجلب  إىلاد شة ي  لي  لية االاتثميا م امل اادعا  اإل صي   د   -6

و األلة ادل   از أمهقت  م اات  يب دهي اد لدة م ا قل ايص   ع ق يامل ااد اد شة ي   ادتليدقيف ادجي  تل 

امل ااد اد شة ي م  ثئ لا األلقين أ ا لا  إىلأن ليجي اد لدة  إل وامل ااد اد شة ي لاة ادلفيءاة   ا اة

ةك األاياي   هي اد يداة ع ى  شغقل      ألقيف سي ي امل ااد املتيلي عاي اأ  املي  امليد    هن إىلليجت ي 

 د  لدة . 

                                                 
و جم ي ادي    اال تصيد ي   االداا يو عن االستثمار في الموارد البشرية في التقارير المالية" اإلفصاح"ثي ة صا  ادغ ين    ا يء امحد  يا و  1

  و http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3249و امل  ي االدل   ي:2007و  45اديةاقو اجمل د ادثيدث عشةو اديدد
  . 209(و ص:17:00-15/03/2015) يا خ االطوو:

لدمل  ين لي ل ق ن د الاو  لي  10لا أ ثة األلث ي فق عي م هلا اجملي  هي اد  اد  ادة يضقيو   د ميت مل  يد دلةة اد د  ل ج داة  قمت ي ادد   ي  *
اد يد    املداجي م ميلا أن حي    اد يد  ادة يضي لا إ ةاد  تقاي ا ت ي  الد الع ق  املتمقمل ا إىل  يد ألة ميلا أن  مل د عا اد قمي ادد   ي مل ج داة 

 .   يا ةد امليدقي

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3249
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ل ياة عيدقي م مميااي عم  ي  يد ألد   ي  اد  ة مل اج ي  ك اد لدة مل ااد سشة ي لاة لاة  التو إن -7

 ى اد جملء لا ادفا اة اإلا اجتقيعا االاتثميا م امل ااد اد شة ي  يمل ع  اإل صي ي   و دلا  ين امل 

 م امل ت  ل . اسي د اد شة ي   اد داة ع ى ني قق األ  يهم م ني قق لقملة   ي  قي د  لدة م امل اا   

يمل ااد سعم قي إعيدة ا  داي   جيل املمتص  م اد لدة ع ى سق ي  إجةاء   ئ املي  لية املفقدة ع د  -8

 .االلتفيظ هتياد شة ي  لاة امل ياة   ا اة   

د لدة    لداة ألة   فقد م إجةاء امل يا ي املةجيقي ا اء ع ى امل ت   اد لدة لاهتي ملدد خمت يف أ  س  ا -9

 د ف  املدة.

  أهدا ني قق  إىلو األلة ادل    د  م اد  ي ي يسي امل ااد اد شة ي  ا     يعد م جمي  ت قط   ااتمدا -11

 . 1امل ااد اد شة ي سيدفييدقي   ادلفيءة امل   سي إدااة
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 . 210و ص: ف  املةجي 
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 ورق اإلفصاح عن األصول البشرية لث : االمطلب الث

  ي دا أدسقية ادفلة اعيايب اديد د لا طةق اإل صي    ادت ة ة عا اد قي ية ا يصي سيمل ااد اد شة ي  ل ة      

 ل  ي لي   ي :

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة : -1

 تم مب جو هلد اد ة  ي اإل صي  عا اد قي ية امليدقي املتي  ي سيالاتثميا م امل ااد اد شة ي م   ة ة جم        

اإلدااة و حبقث  تم   ضقح لام االاتثميااة ادجي  يلا امل شية م   جق ق ي حن      ة اإلللي قية اديم قي 

امل تثمة ا   اع    امليدق  م نيد د لد  اهتمي  اإلدااة دد  ادييل   م امل شية و   هلد املي  لية اتفقد 

ست مقي امل ااد اد شة ي سيعت ياهم عيلو ل مي لا ع الل ني قق ادةحبقي م األجل اد   ل و   ميلا  لد اد ة  ي 

 لدلي امل شية م جلب أ ويا ل تمدلي    ةاء اد قي ية امليدقي   اإلداا ي م ادت يا ة اد    ي.

 داد قائمة االستثمارات المعنوية :إع -2

  تضي هلد اد ة  ي إعداد  ي مي االاتثميااة املي   ي دإل صي  عا االاتثميااة م امل ااد اد شة ي و لقث       

  ياو هلد اد ة  ي ادشة ية ادجي   فق ل يدك ضممي ع ى فةاء سةاءاة االل او   ف ةة اعل مل شية  ي مي 

يااة م األص   اد شة ي م امل شية  ادجي   تمد  أايدقو ادتل  د جقي املت دلي   فة ية سيإلضي ي إىل االاتثم

ا دلية و    ل ن  لد اد ي مي ل فصل لا  ي مي اددلل    تضما سقي ية ليدقي ل يا ي مبثق ت ي م اديي  

 اد يسق. 

سيملي  لية عا االاتثميااة م امل ااد   هلد اد ة  ي  ي للي ي   لقملة   ئة لا لقث  مل  د امل تثمة ا       

اد شة ي و  مي أهني  تا و لشي ل اات فيل هلد االاتثميااة إلا اعتاة أص ال ثيستي و    ييب ع ى هلد اد ة  ي 
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أهني   د  إىل إعداد   ا م ليدقي  تضما سقي ية ليدقي غئ ل ق قي و   سيدتحد د  ي مي لة مل ليد ال  تضما  ي ي 

 و    ي مي دلل أداج  ق ي أص   ع ى أهني  ف ية جيا ي تا ادف ة امليدقي اييدقي أ  ا يا ي   ط .  س  د األص  

 قوائم مالية غير مدققة تلحق يالقوائم المالية األساسية : -3

 تم مب جو هلد اد ة  ي اإل صي  عا االاتثميااة م امل ااد اد شة ي م   ا م ليدقي لفص ي ال تضي        

يي لةا و اي يسية أ  املةاجي و حبقث  تم إدااج ي ضما لولق اد  ا م امليدقي األاياقي املد  ي لا   ل ملةاج

املةاجي ا ياجي و  د د ط  ا سيض ادشة ية هلد اد ة  ي لثل فة ي )أا.جي .سيا  ( ادجي أل ا ديدة ا  اة 

 1971( لقث أل ةة اد  ا م امليدقي عي   داج هلد اد  ا م ضما اد  ا م امليدقي امل ش اة و   لدمل فة ي) سا

 لشتم ي ع ى املقملا قي االجتميعقي ادجي  ضم س د االاتثميااة م ادتدا و سيد اات ييد االات فيل.

 اإلدراج في القوائم المالية األساسية المدققة: -4

ية و   تضي مليي ئ  تم اإل صي  عا االاتثميااة م امل ااد اد شة ي ضما اد  ا م امليدقي األاياقي د م ش    

 اعيا ي ادت  قد ي   ملةاجيي لةا و اي يسية أ  املةاجي ا ياجي . 

  هتلا اإلجةاء  تم اق ي االاتثميااة م امل ااد اد شة ي أ  األص   اد شة ي   إدااج ي م  ي مي املة مل امليد أ  

 .1ة ا  اة ليدقي املقملا قي   إ في  االات فيل اد     م  ي مي اددلل ع ى لد  عد

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .85 -84:ص. ص ل ةدو  قلةجي ا و  ضل  مي  ايمل 
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 المطلب الرايع : أثار اإلفصاح عن الموارد البشرية في القوائم المالية .

 أثياا  و ة م اد  ا م امليدقي    تمثل  قمي   ي :   و عا اق ي االاتثميا م امل ااد اد شة ي  

 اثر اإلفصاح  المحاسبي عن الموارد البشرية على الحسايات الختامية : -1

   م اي يسية ا تيلقي إىل عدة ل يسية    يتمد هلد اي يسية ع ى ط قيي اد شي  اال تصيد  ادجي ظياا  

امل شأة و  في امل ا ية ادتايا ي  تم إعداد ل يب املتيجةة  ل يب األاسي  ألي امل شأة ادص يعقي  قتم إضي ي 

   ه  ل يب ادت اقلو دلدمل  ين اإل صي  اعيايب م اد  ا م امليدقي       ع ى لي   ي : ألةل يب 

 مي ل و   و _ نيصى اي يسية ا تيلقي مبصة  ية  صئة األجل ا يصي سيمل ااد اد شة ي ل 1

اد شة ي لت ا ي لدمل  وةا ديم قي اق ي االاتثميااة م امل ااد ج او اإلجيزاةو اديوج ادصحي(   )األاملصة  و

   ط   ي األجل .

)لصة   اأ   _ اعت يا اإل فيق ع ى االاتثميا م امل ااد اد شة ي "لت ا ي   ط   ي األجل" إ ةادا ل جو2

  .1ليد(

 تقاي العت يا  ل في _ إن صيم )ادةسح أ  ا  ياة ( ا    ي ي ص اة ل ق قي عا  تي   أعمي  امل شأة 3

اق ت ي   إأل ياهي سيملقملا قي  ادت مقي د م ااد اد شة ي  ف ية اأ  ليدقي   سيدتيدأهقل   االات  يب  ادتيق   ادت

 اات و  ي لو  اديمة اإل تيجي دوص   اد شة ي .  

 اثر اإلفصاح  المحاسبي عن الموارد البشرية على الميزانية الختامية )قائمة المركز المالي (:  -2

امل ااد اد شة ي )ط   ي   لت ا ي األجل( ضما اد  ا م امليدقي )اإل صي  ع  ي( إن إأل يا  قمي االاتثميااة م 

   د  إىل ادتي ئ ادصحقح   ادييد  عا املة مل امليد لقث أهني  ييلل لييل ي األصل م اد  ا م امليدقي .

                                                 
1

   . 09ل ةدو ص:  قلةجي ا َو عطا هللا قطيش،أسامة شعبان  
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قي ل  مي  مهدلا  ين  قمي االاتثميااة م امل ااد اد شة ي و   و ة ضما طة  امل ج داة نيا األص   اد

و   و ة خمصا اإلهتوك س قمي هلد االاتثميااة م جي و امل   سية نيا س د ل و لدة االاتفيدة ل  ي

 . 1توكهخمصصية اإل

 أثار اإلفصاح المترتبة في التقارير المالية الخارجية : -3

 ا ادف اة امليدقي _  د  إىل  قي  أ ثة ل ض عقي دلل لا  تقاي األعمي    املة مل امليدو لقث أ   د  مح1

   يل   ثياد ع ى  ي مي  وعم قي ل يس ي اإل ةاداة سيد ف يةسيوء  ليدقيف امل ااد اد شة ي اق د  إىل ل ل م 

 اددلل    قمي األص   م املة مل امليد .

ي و ألن  قم ثة ل ض عقي ألغةاض   ققم األداءل فةاة  مقي أامل ااد اد شة ي حميا قي  أصل  _    ة لييل ي2

 ا اجملي  .ل  لا أ ثة األد اة ااتمدالي م هليد  اديي د ع ى االاتثميا ه

عا  قمي هلا األصل م املقملا قي ممي    ة د مح ق  لي  لية  اإل صي _ اعت يا امل ااد اد شة ي أص     د  إىل 3

جمم عي لا اد  و ال  ص ح لا اململا افت يق  إلو مهقي دصيحل اد ةاااة االاتثميا يع ى جي و   ئ لا األ

    ةهي اد  ا م امليدقي . 

 لثل :

  

 

                                                 
1

 . 09و ص:نفس المرجع 
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يا اد  ة ادييل ي م _ ميلا ني قل اد قمي اإل يدقي دوص   اد شة ي  إىل جمم عية جمل قيو ل و ط قيي أ  أعم4

   ة دلدمل س صد افت يق ل فةاة ألة   فقد م   ققم هقلل ادي ميو     أهق  يل و داجي  املشة وو أ 

 . 1م املشة و ادييل ي

 أثار اإلفصاح المترتبة في التقارير المالية الداخلية : -1

أأل ةة ادداااية ادجي أجةاهي سيض اد يلث  أن  ضم  ادت يا ة امليدقي اددال قي مبي  لية عا اد قمي اد  د ي 

 .2ألص   سشة ي خي ق دد  األ ةاد أثياا ا   قي   ئة   ثة ع ى اجتيهيهتم   لق  م  ل ا ملهم

يدةضي جتيد ل أدي     مي م _ ددا ليوم ادداااية ادجي أجة ا م هلا اجملي  سأن ل أدي في ا األ ةاد س1

و  ت  يف سداجي أ ىل ع ى لد    يعت م سيدادي   ل ض عقي األايدقو   امليي ئ املت يي م هلا ادت   و  مي ادلمي

 أ     دد دد  م في ا لفي سيد يي حن  ز يدة هلد اد قم .  

لي  لية  مقي اددال قي سأن  ضما ادت يا ة امليدقي   (Flmaholtiz) _ مت ادت صل لا   ل سيض اد يلث   ل  م 2

ل   امل ااد اد شة ي    ة إلدااة امل ا ي هد  اإلدااةو   ه  اد يي حن   يوقم  قمي هلد امل ااد سياتغو ي 

 ااتغو  ألثل و    ل ن ليقيا  فيءهتي ه  ل داا ادتغقئ اييد  م  قمي هلد امل ااد س      ليدقي   ألة  . 

ي م ليوم لي  تملد اإلدااة لا اد ةاااة و   لا مث  ين ظثقل هلا املتغئ م _ إن هلد امل ااد  يتا لتغئا ا ق ق3

 ص اة  مقي اقل ن أ ثة إ يدة إلدااة لا ظثق   م ص ا ة  صفقي .

و  ميد  د اان  ااد اد شة ي م  ثئ لا امل ا يف_   تمد  اإلدااة اد قي ية املت  ةة  ي لا  وي  اعيا ي امل4

 ثو ل فةا ميلا ااتمدال  دض ط لة ي هلد األص   .األص   اد شة ي ل

                                                 
 . 46ا يء ع د ا يد  ا يقد و لةجي ا ق ل ةدو ص: 1
 . 87 ضل  مي  ايمل و لةجي ا ق ل ةدو ص :2
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_  لدمل    ة املي  لية امل يا ي  دت ققم اد دا ل املتيلي م  ثئ لا اد ةاااة املتي  ي سيمل ااد اد شة ي لثل  ةاااة 5

 .  1ادت ألقيف و  ةاااة االاتغ يء عا امل ألف 
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 . 47ص: ا يء ع د ا يد  ا يقد و لةجي ا ق ل ةدو  
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 خالصة الفصل :

ميلا   أصل سشة  يتا  اإل فيق ع ى االاتثميا م امل ااد اد شة ي  داااي هلا ادفصل مت اات تيج أن لا لو     

ه   شتمل ع ى  ي ي    إل فيق ع ى أ   إ فيٌق اأقيٌد  املقملا قي ا تيلقي. أ  لييل ي لدمل اع   م  اإل صي  قيا و 

 دا و األ ةاد ادييل    ق يو   لدمل مي ح إدااة امل شأة األل ا  ادجي   ف  ي امل شأة م ا قل اات  يب    يق    

  امل تفقد ا لا اد  ا م امليدقي ) امل تثمة ا و امل ةض  و ...(و لي  لية ل   ااتثميااة امل شأة م األص   

هلد ممي   يعدهم ع ى اتيل اد ةاااة ا يصي سي ت يء أ  االلتفيظ أ  االاتغ يء عا ااتثميااهتم م  واد شة ي

 .امل شأة أ  ز يدهتي 
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، دار وائل للنشر مبادىء المحاسبة المالية:مشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح"مطر حممد، " -7
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، جملة جامعة ثره في القوائم المالية""القياس و اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية و أرشا محادة،  -7
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 .2011، جملة األكادميية العربية يف الدمنارك، كلية اإلدارة واالقتصاد، الدمنارك،العراقية"
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 : المداخالت 
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 األطروحات و الرسائل العلمية :

" رأس المال البشري و تعزيز ثقافة األداء المتميز و تأثيره في املشهداين َو أمنة عبد الكرمي مهدي،   -1
 .2012جامعة بغداد، العراق،  ، رسالة ماجستري،المكانة التنظيمية"
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 . 2010ماجسرت، جامعة الشرق األوسط، 

 اجلزائري، جامعة مستغام،، مذكرة ماسرت أكادمي"القياس المحاسبي لرأس المال البشري"خرية جمدوب،  -3
2014 . 

الجامعات "دور و أهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية في سناء عبد اهلادي اجلعيدي،  -4
 .2007، شهادة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة،الفلسطينية"

واثره على (IAS /IFRSاإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية ) "صباحي نوال، -5
 .2011جامعة اجلزائر،  رسالة ماجستري، ،جودة المعلومات"
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المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية وأثره على "مدى أهمية القياس واإلفصاح فضل كامل سامل،  -6
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 : المقدمة

من اقتصاد يعتمد على املوارد املادية إىل اقتصاد قائم على  االنتقالأدى التحول يف االقتصاد العاملي إىل    

 املعرفة،أساسه موارد بشرية يتمتعون بقدرات علمية ومهنية عالية.

وبذلك أصبح العنصر البشري يف املنظمة أحد املؤثرات األساسية اليت تعطي ميزة تنافسية خاصة للمنظمة،حيث   

أصبحت القوة و  بقاء أي منظمة ناجحة،لهي أداة رئيسية  رأس املال الفكري،إنتاجية رأس املال البشري أو تعترب 

على ضوء هذا تنفق منشآت األعمال و  املهارات.و  ات تتمثل باألفراد ذوي املعرفة والذكاءالدافعة لتلك املنظم

ها على هذه األموال يتم إنفاقو  أمواال كبرية خالل القيام بعملية اختيار و جذب و تدريب و تأهيل و تعني األفراد،

األصول و التجهيزات يف اآلالت و هي مبالغ قد تفوق ما يتم إنفاقه على االستثمارات شكل استثمارات يف البشر و 

 ة األخرى.الثابت

و االجتماعي إىل احلاجة املتزايدة لقياس و حتليل رأس املال  االقتصادييشري هذا االجتاه و على املستويني    

و أمور أخرى تتخذ  اإلنتاجيةحبيث هناك قرارات هامة تتعلق بتعيني املوظفني و بالتدريب و التعويض و   ،البشري

األرباح الناجتة ف املختلفة هلذه اخليارات و ددة عن التكالييف كثري من األحيان دون استخدام معلومات حم

ذلك و  عنها،وتعد احملاسبة عن املوارد البشرية أداة إدارية ميكن االعتماد عليها للحصول على هذه املعلومات اهلامة،

عنها  اإلفصاحو  عن طريق حتديد تكاليف تعيني املوظفني و تدريبهم و استئجارهم و التعويضات اليت تقدم هلم،

ا على حيث أصبح هذا األخري يعطي مؤشر  هذا ما تسعى إليه املنظمات يف الوقت الراهن،يف التقارير املالية و 

كسب امليزة احمليطة و قدرهتا على استغالل الفرص املختلفة يف البيئة اهتمام املنظمة بعمالئها وحاجاهتم ورغباهتم و 

مهة يت تقوم باستقطاب و اختيار و تطوير العاملني الذين ميكنهم املساألن املنظمات الناجحة هي ال التنافسية،

يعد اإلفصاح عن املعلومات ذات العالقة باملوارد البشرية و  حتقيق أهدافها املنشودة.يشكل فاعل يف تقدم املنظمة و 
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ختاذ القرارات السليمة أمرا يف غاية األمهية ملستخدمي التقارير املالية حيث تشكل هذه املعلومات مصدرا أساسيا ال

 ذات العالقة مبصاحلهم يف املنظمة.

 مشكلة البحث:   

املنافع  إدراكبالتايل عدم و  ة املوارد البشرية يف املؤسسات،تتمثل مشكلة الدراسة احلالية بعدم توفر حماسب        

حيث يتم حاليا معاجلة كافة النفقات اخلاصة باحلصول على املوارد البشرية  اليت ميكن احلصول عليها من تطبيقها،

يعترب من أهم يف حني أن هذا العنصر املتمثل باملوارد البشرية  احملافظة عليها على أهنا مصاريف إدارية،وتطويرها و 

ثر من سنة مالية األصول غري ملموسة يف املؤسسة اليت من خالله يتم االنتفاع من باقي األصول لفرتة أك

عن قيمة املوارد البشرية يف القوائم املالية ضمن األصول غري امللموسة على العديد  اإلفصاحميكن أن يؤثر و واحدة،

 من األطراف الداخليني و اخلارجيني.

 ميكن صياغة مشكلة البحث من خالل طرح التساؤل التايل: مما سبق،

عن تكلفة رأس المال البشري في المحتوى المعلوماتي ما مدى أهمية القياس و اإلفصاح المحاسبي  

 للقوائم المالية؟

 و عليه تندرج من هذه اإلشكالية جملة من األسئلة الفرعية كما يلي :  

 وما هي خطوات عملية إدارته؟. ؟رأس املال البشريالما املقصود ب -1

اخلصائص العلمية لألصل كما وردت يف معايري احملاسبة املتعارف  قوف املوارد البشرية هل ميكن تأصيل  -2

 .عليها؟
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وما مدى أثرمها على القوائم املالية  ؟البشري على األصلاحملاسيب واإلفصاح طرق القياس هل ميكن تطبيق  -3

 ؟.للمؤسسات الصناعية

 : فرضيات البحث 

حسب العمر  اوإطفائه اميكن رمسلتهباألصول البشرية، حبيث توجد معايري حماسبية دولية تعرتف : الفرضية األولى

 .ااإلنتاجي هل

 .البشري ميكن تطبيق طرق القياس احملاسيب على األصل :الفرضية الثانية

أثار على القوائم املالية، يف املؤسسة حمل  لألصول البشريةاإلفصاح احملاسيب عدم عن يرتتب  الفرضية الثالثة:

 الدراسة.

  البحث: مبررات ودوافع موضوع 

 :ومن أمههاهذا املوضوع  اختيارإىل  ناعتهناك عدة مربرات ودوافع د

 زيادة اهتمام املؤسسات باملورد البشري، بعدما كانت هتتم باملورد املادي. -

طرحها من كثرة األطروحات اليت تناولت وتطرقت إىل املوارد البشرية من ناحية إسرتاجتيات إدارهتا، وانعدام  -

 .جانب معاجلتها حماسبيا

 مالئمة املوضوع لنوع التخصص. -

 حبثنا هذا من بني األطروحات األوىل يف ختصصنا. باعتبارالشخصي للموضوع امليول  -
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  :أهداف البحث 

 فيما بحثميكن تلخيص أهم أهداف الو ، لضوء على حماسبة املوارد البشريةإىل تسليط ا بحثهدف الي    

 يلي: 

 رأس املال املادي من حيث األمهية. يضاهي مفهوم رأس املال البشري و كيف أصبح أيضابيان  -1

تأصيل املوارد البشرية وفق اخلصائص العلمية لألصل كما وردت يف معايري احملاسبة             إمكانيةالتعرف على  -2

 املتعارف عليها . 

 .ية احملاسبة عن املوارد البشريبيان ماهية و أمه  -3

لموارد البشرية األكثر أسلوب القياس لبة حول اخلصائص القابلة للقياس و آراء املهتمني مبهنة احملاسبيان  -4

 إظهارها يف القوائم املالية. موضوعية و 

 : أهمية البحث 

املواضيع اولة لجإجابة على بعض األسئلة و هو حمو  ،تأيت أمهية البحث من حيث تناوله موضوعا معاصرا مهما    

بضرورة توفري نظم قياس شركات و ذلك يف ظل التوسع احملاسيب املعاصر للو  ،احملاسبة عن املوارد البشريةل يف جما

 حتليل للقوائم املالية اليت تشمل على حماسبة املوارد البشرية .و 

  منهج البحث: 

 اعتمد الباحث يف كتابة البحث على أسلوبني :

التعرض فيه على نشأة احملاسبة عن املوارد البشرية واملراحل اليت األسلوب األول وهو األسلوب الوصفي، حيث مت 

معتمدًا يف ذلك على املراجع العلمية من كتب ودوريات  ،مث أساليب قياسها واإلفصاح عنها ومن ،مرت هبا

 وحبوث.
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لموارد البشرية لة ياسباملعاجلة احملأما األسلوب الثاين مشل دراسة تطبيقية، وفيه عرض الباحث مثال تطبيقي عن 

 .على شركة صناعية

    :صعوبات البحث 

 من أهم الصعوبات اليت متت مواجهتها خالل البحث تتمثل يف:

 . السابقة اليت عاجلت موضوع البحث يةلالندرة النسبية للدراسات احمل -

  تبنيدراسة تطبيقية احلصول على  عدم و بالتايل بنظام حماسبة املوارد البشرية،عدم اعرتاف املؤسسات اجلزائرية  -

    يظهر يف القوائم املالية.وكيف كيفية قياس رأس املال البشري.

   :الدراسات السابقة 

 من بني الدراسات ذات العالقة باملوضوع على سبيل احلصر جند: 

أثره في القوائم ح المحاسبي عم الموارد البشرية و بعنوان: "القياس و اإلفصا  2002دراسة حمادة رشا  -

مع توضيح كيفية  هدفت هذه الدراسة إىل قياس رأس املال البشري و بيان أثره يف القوائم املالية، المالية".

اإلفصاح عن قيمة و تكلفة املوارد البشرية و ذلك بالتطبيق العملي ألساليب احملاسبة عن املوارد البشرية يف جامعة 

يف أن احملاسبة عن املوارد البشرية تضمن االستغالل و خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج تتمثل  دمشق،

رب قصورا يف الوظيفة و إن استبعادها من قائمة املركز املايل يعت األفضل لتلك املوارد يف حال معاملتها كأصول،

حماسيب اإلدارية كذلك ربطت الدراسة قيام احملاسبة عن املوارد البشرية بدورها املثايل بضرورة وجود نظام احملاسبية و 

قوائم مالية ذات موضوعية و ثقة شامل يتم من خالله تزويد املعلومات عن املوارد البشرية للمنشأة ضمن 

 مصداقية.و 



المقدمـــة العامة                                                                                             

 

ح  
 

دور و أهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية في "بعنوان: 2007دراسة الجعيدي سناء عبد الهادي  -

راسة و حتليل دور و أمهية القياس احملاسيب قضت هذه الدراسة إىل دالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

خلصت الدراسة إىل نتائج تفيد بعدم باملعاجلة احملاسبية ببياناهتا،و للموارد البشرية يف اجلامعات و خاصة فيما يتعلق 

ة عن املوارد البشرية بشكل  توفر أنظمة حماسبة لدى اجلامعات يف قطاع غزة ميكن أن تليب متطلبات احملاسب

علما بأن الدراسة خلصت أيضا إىل أن  عدم القرارات اإلدارية،بعدم االستفادة من تلك املعلومات ك كذلكفء،و 

 هناك وعي لدى املسؤولني يف اجلامعات ألمهية احملاسبة عن املوارد البشرية.

مدى أهمية القياس و اإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد " بعنوان: 2008دراسة فضل كمال سالم -

تسليط الضوء على أمهية القياس  حيث هدفت هذه الدراسة إىلالبشرية و أثره على اتخاذ القرارات المالية". 

ك ذللى شركات املسامهة يف قطاع غزة،و باعتبار أهنا دراسة تطبيقية ع اإلفصاح احملاسيب عن تكلفة املوارد البشرية،و 

أساليب بيان كيفية قياس هذه املوارد و و  من حيث التعرف على فوائد و أهداف عملية احملاسبة عن املوارد البشرية،

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها أن تطبيق حماسبة و  فصاح عنها يف التقارير املالية،تقييمها و طرق اإل

قياس حتديد معدل دوران العمالة و و  لاإلحال الستغناء ئد لقرارات االعالبشرية يساهم يف تقدير التكلفة و املوارد ا

 الستثمارات من هذه األصول،كما أنحتديد العائد من األصول البشرية منسوبا إىل او  تكلفة دوران العمل،

دريب عن تكلفة االستقطاب و الت احملاسبة عن املوارد البشرية متد املستخدمني هلا باملعلومات الكمية و املالية

استخدامها بكفاءة ية املتاحة و تقييمها مما يساعد يف إدارة املوارد البشر حملافظة عليها و طرق استخدامها و او 

تقييم املوارد البشرية سواء كانت قيم ساء مداخل تضع أسس موحدة لقياس و فعالية،ومن التوصيات االهتمام بإر و 

 إمجالية أو تفصيلية.  
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 :هيكل البحث 

اإلشكالية حمل البحث وحتقيق أهدافه قمنا بتقسيم هذا املوضوع إىل جانبني اجلانب النظري هبدف معاجلة 

 واجلانب التطبيقي.

 : نيحثمبعلى كل منهما حيتوي   تناولنا يف اجلانب النظري فصلني

بشكل موجز عن بعض التعاريف فيه إذ مت التعرف  ،البشري رأس املالالنظرية احملاسبية و  :الفصل األولتضمن 

 .حول الرأس املال البشري واألصول البشرية، كما مت التطرق إىل خمتلف املعاجلات احملاسبية للموارد البشرية 

، حيث مت و أثره يف القوائم املالية رأس املال البشرياحملاسيب عن  اإلفصاحالقياس و  :تضمنف الفصل الثايناما 

و مدى تأثري هذا األخري على القوائم  وطرق القياس و اإلفصاح عن رأس املال البشريالتعرض فيه إىل مفاهيم 

 املالية .  

، قدمنا مثال تطبيقي عن املعاجلة احملاسبية للموارد البشرية من دراسات سابقة،نظرا أما فيما خيص اجلانب التطبيقي

 لعدم اعرتاف املؤسسات اجلزائرية هبذه األخرية .
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Comptabilisation des Salaire 01:الملحق رقم                    

  

Mois de :JUIN  2014 

  

   
Journal : Salaire 

    Libelle     Montant   

Debit Credit    Debit Credit  

6 310 000    Traitement et Salaire 50 000,00   

6 310 000    Heures Supplementaires 5 780,35   

6 310 000    I.E.P 10 000,00   

6 310 000    Prime de Responsabilite 4 000,00   

6 310 000    Conge Payes  0,00   

    Rémunérations Du Personnel 69 780,35   

6 304 000    Prime de Rendement Individuelle 3 000,00   

      3 000,00   

6 320 000    Prime d'Encouragement  3 000,00   

6 320 000    Prime Excep.Motivation 0,00   

6 320 000    Prime Except.  0,00   

6 320 000    Prime d'Essai 0,00   

6 320 000    Prime de Nuisance  5 000,00   

6 320 000    Prime sur Vente  0,00   

6 320 000    Prime de Travail Poste  0,00   

6 320 000    I.F.S.P 5 000,00   

6 320 000    Indemnité Congé Annuel 0,00   

6 320 000    Indemnité Forfaitaire  0,00   

6 320 000    Prime de Location de Loyer 0,00   

6 320 000    Indemnité de Travail posté 5 000,00   

6 320 000    Prime d'Entretien      

6 320 000    Indemnité de Transport   0,00   

6 320 000    Prime de Panier 1 750,00   

6 320 000   Pré-Salaire apprenti 0,00   

    Primes et indemnités 19 750,00   

6 250 000    Frais de Mission 3 000,00   

    Déplacemen, Frais De Voyage 3 000,00   

4 220 000    Don Social 2 000,00   

    Fonds Aux Œuvres Sociales 2 000,00   

4 314 580    Allocation Familiales     

    Af Et Frais Médicaux 0,00   

  4 250 000 Avance sur salaire   0,00 

  4 251 000  Retenue Frais de Mission   0,00 

  4 250 000  Retenue Avance sur Salaires    0,00 

  4 423 000  Retenue I.R.G    16 624,00 

  4 310 000  Retenue Cotisation S.S -  P.O  9 %   8 170,23 

  4 270 000  Opposition sur Salaire    0,00 

          

  4 210 000  Net à Payer    72 736,12 
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6 350 000    Cotisation S.S P.P 25,5 % 23 148,99   

          

  4 310 000  Organisme Sociaux CNAS 25,5 %   23 148,99 

  4 220 000  Cotisation F.S P.P 2 % , 1 755,61 

          

6 374 000    Cotisation FNPOS 0,5 % 453,90   

  4 310 000  Cotisation FNPOS 0,5 %   453,90 

T O T A U X  121 133,24 121 133,24 

    
0,00 

     Assiette ( Salaire Cotisable ) (1)   87 780,35   

Salaire Brut (2)     90 780,35   

Salaire Imposable ( 2-3 )   82 880,12   

Cotisation P.O (1 *  9 %)-(03)   7 900,23   

Cotisation P.P (1 * 25,5 %)   23 602,89   
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Société:                                                                       Bulletin de Paie                       02الملحق رقم: 
Période du …………………au………………………………… 

 

N° de Sécurité Sociale:…………………………………….. Direction/Département:…………………………..   

Date de Recrutement:………………………………………  Matricule:…………………………………………………..   

Poste de Travail:………………………………………………… 
 

Mlle/Mr:………………………………………………………   

Ancienneté:…………………………………………………….. Adresse:…………………………………………………….   

Groupe SocioProfessionnel……………………………..         

Banque:……………………………………………………………….         

Agence:………………………………………………………………         

RIB:………………………………………………………………………         

Mode de Paiement:…………………………………………..         

Désignation Nombre Base Taux Gain Retenue 

 Traitement et Salaire       50 000,00   

 Heures Supplementaires (20hrs)       5 780,35   

 I.E.P   50 000,00 20% 10 000,00   

 Prime de Responsabilite       4 000,00   

 Conge Payes        0,00   

 Prime de Rendement Individuelle       3 000,00   

 Prime d'Encouragement        3 000,00   

 Prime Excep.Motivation       0,00   

 Prime Except.        0,00   

 Prime d'Essai       0,00   

 Prime de Nuisance        5 000,00   

 Prime sur Vente        0,00   

 Prime de Travail Poste            

 I.F.S.P     10% 5 000,00   

 Indemnité Conger Annuel       0,00   

 Indemnité Forfaitaire        0,00   

 Prime de Location de Loyer       0,00   

 Indemnité de Travail posté     10% 5 000,00   

 Prime d'Entretien        0,00   

 Indemnité de Transport         0,00   

Brut Cotisable       90 780,35   

 Retenue Cotisation S.S -  P.O  9 %   90 780,35 9%   
8 

170,23 

Brut        82 610,12   

 Prime de Panier   1 750,00   1 750,00   

Brut Imposable        84 360,12   

 Retenue I.R.G          
16 

624,00 

 Frais de Mission       3 000,00   

 Don Social       2 000,00   

            

 Net à Payer        72 736,12   

        0,00 
 



المالحق                                                                                                   
 

123 
 

 



 الملخص :

بالتايل جيب ا من املوارد املتاحة للمشروع، و ثل موردا رئيسيرأس املال البشري مي أن اعتبار إىليهدف البحث    
حماسبة املوارد البشرية تساعد  أناملنشأة، و  أصولمن  أصل املالية واعتبار االستثمار فيه ضمن القوائم عنه اإلفصاح

استخدام ورقابة املوارد ختاذ القرارات املتعلقة بتخطيط و اخلارجية با األطرافبكافة مستوياهتا املختلفة و  اإلدارة
 .اإلنتاجيةواضحة و ملموسة على الرحبية و  من تأثرياتة ملا هلا أمهية عظمى للمنشأهلا  أيضاالبشرية، و 

تقدمي خمتلف ب وذلك، البشري ضمن القوائم املاليةاألصل عن  اإلفصاحتناول هذا البحث مشكلة عدم و    
 أهمعرض واثر اإلفصاح عنه على القوائم املالية. باإلضافة إىل  وطرق قياسهعن الرأس املال البشري  املفاهيم

 .لموارد البشريةعاجلات احملاسبية لامل

ن ضمن النظام احملاسيب، وأ أيضا اسبة املوارد البشرية، واعتماد خلص البحث إىل اعتماد معيار حماسيب حملو   
العنصر البشري له أمهية كبرية على مستوى املشاريع و على مستوى االقتصاد القومي لذلك جيب االهتمام بقياس 

 تكلفته و قيمته ، وضرورة توجيه مزيد من االهتمام للمحافظة عليه و تدعيمه.

 املالية .البشري ، القياس احملاسيب ، اإلفصاح احملاسيب ، القوائم رأس املال   الكلمات المفتاحية :
Abstract :  

  The research aims to be regarded as the human capital is the major supplier of resources 

available for the project, and therefore must be disclosed in the financial statements and to 

consider investing in the origin of the assets of the facility, and that the human resources 

accounting help the administration with all the different levels of foreign parties to take 

decisions related to the planning and the use and control of human resources, and also have 

great importance for the facility because of its clear and tangible effects on the profitability 

and productivity. This research addressed the problem of non-disclosure of human resource 

within the financial statements, and by providing different concepts of human capital and 

ways to measure the effect of disclosure on the financial statements. In addition to display the 

most important accounting treatments of human resources. The research found the adoption of 

an accounting standard for accounting and human resources, also adopted within the 

accounting system, and that the human element is of grrat importance to the project and the 

level at the level of the national economy so it should pay attention to measuring the cost and 

value of, and the need to pay more attention to maintain and consolidation. 

 Key words : Human capital, measurement accounting, disclosure of accounting, the financial 

statements. 
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   تعاريف المنظمات باللغة األجنبية 
 

AAA 

American Accounting 

Association 

La Comptabilité Association Américaine favorise 

l’excellence dans le monde entier à la comptabilisation 

éducation, la recherche et la pratique. fondée en 

comptabilité, son nom actuel a été adopté en 1936. 

L’Association est un organisme bénévole de personnes 

intéressées dans l’enseignement de la comptabilité et de 

la recherche. 

 

IASC 

L’International Accounting 

Standards Commitee 

A été fondée en juin 1973 a la Londres et a été remplacé 

par le conseil des norme comptables internationales et de 

promouvoir l’utilisation et l’application de ces normes 

 

FASB 

Le Financial Accounting 

Standards Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est un organisme privé, organisme sans but lucratif dont 

l’objectif principale est de développer les principes 

comptable généralement reconnus (PCGR) au sein de 

l’Etats-Unis dans l’intérêt du publique. La Securities and 

exchange commission(SEC) a désigné le FASB comme 

l’organisme responsable de l’établissement de normes 

comptable pour le entreprise publiques aux Etats-Unis  il 

a été créé en 1973, en remplacement de la commission de 

la procédure comptable (PAC) et la l’ Accounting  

principales Board (APB) de la American Institute of 

Certified puplic  Accountants (AICPA )     

       

IFRS : 

International financial 

reporting standard 

 

 

 

 

 

  

Les normes internationales d’informations financiere plus 

connues su sein de la profession comptable et financière 

sous leur nom anglais de international financial reporting 

standards ou IFRS sont des normes comptables  èlaborées 

par le bureau des standards comptables internationaux  

(international accouting standards board ou IASB en 

anglais)  destinées aux entreprises cotées ou faisant appel 

à des investisseures afin d’harmoniser la présentation et la 

clarté de leur états financiers 

 

Eric flamhotz  Est président de système de management consulting 

corporation dont il confondée en 1978 il est professeur 

émérité à l’école anderson de l’UCLA de gestion ou il 

enseigne dans divers programmes de formation pour 

dirigeants et a déjà siégé les facultés de l’université de 

columbia et de l’université de michigant .management 

système consuting corporation  dont il co-fondée en 1978 

il est professeur émérité à anderson de l’UCLA school of 

management ou il ensiegne dans divers programmes de 

formation pour dirigeants et a déjà siégé les facultés de 

l’univesité de columbia et de l’université du michigan  
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والمالحق المختصراتو الجداول و االشكال  قائمة  

 

  I 
 

 األشكالائمة ق

 الصفحة    عنوان الشكل                               رقم الشكل
 7 منوذج القدرة املتميزة املستندة على رأس املال البشري 1
 11 بناء املنشأةدور املورد البشري يف تكوين األنشطة اليت تساهم يف  2
 58 منوذج لقياس التكلفة األصلية للموارد البشرية 3
 60 منوذج لقياس تكلفة إحالل املورد البشري 4
 72 منوذج معدل حملددات قيمة الفرد 5
 74 العالقات بني أبعاد التنظيم البشري 6
  اهليكل التنظيمي للمطاحن الكربى" الظهرة مستغامن " 7

                             

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 12 أبعاد الرأس املال البشري 1
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 غة العربيةلقائمة المختصرات بال

 صفحة       ص
 حساب     حـــ /

 

 األجنبية غةلقائمة المختصرات بال

AAA American Accounting Association 

IASC L’International Accounting Standards Commitee 

FASB Le Financial Accounting Standards Board 

IASB International Accounting Standards Board 

IAS International Accounting Standards 

IFRS International Financial Reporting Standards 
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