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 الملخص                                      

     في اليمنإمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة  لىإ لى التعرفإىدفت الدراسة 
 ىدف تحقيقول    واستكشاف الصعوبات والمعوقاتلياتت التطبيق وتحديد طرق القياس واآلومقوما

الاااذين يشاااغمون المراكاااز عماااى عيناااة مااان البنااوك العامماااة فاااي الاايمن اسااتبانو  277الدراسااة تااام توزياااع 
دارة الماااوارد البشااا اساااتبانة  251 تاام اعاااادة  والماااراجعينرية واإلدارة الماليااة الوظيفيااة بااااإلدارة العميااا واى

الصاااالحة  اتاإلساااتبانوبياااذا يصاااب  عاادد  ؛اساااتبانو لعاادم صاااالحيتيا لمتحميااال اإلحصااائي 9اسااتبعاد 
   (%87)استبانة بنسبة  241لعممية التحميل 

   :أىميا لى عدد من االستنتاجات كانإتوصمت الدراسة  ؛لتحميل لبيانات الدراسةوبعد إجراء عممية ا

  : ىنااااك وعاااي لااادتيحاسااابة الماااوارد البشااارية تتمثااال بااااآلالبناااوك لااادييا مقوماااات لتطبياااق م  -1
 فعااال وىيكاال تنظيمااي سااميم وىناااك نظااام محاساابي  ىميااة محاساابة المااوارد البشااريةبأاإلدارة 
  عمى التطبيق انيساعد

    البنوك لدييا تحديد لطرق القياس المحاسبي  لتطبيق محاسبة الموارد البشرية -2
شااارية فاااي البناااوك العامماااة فاااي آلياااة واضاااحة تسااااعد عماااى تطبياااق محاسااابة الماااوارد الب كىناااا -3

  اليمن
لاايس ىناااك معوقااات أو صااعوبات تحااول دون تطبيااق محاساابة المااوارد البشاارية فااي البنااوك  -4

 العاممة في اليمن 

 :اآلتيوقد أوصت الدارسة ب

 بمحاسبة الموارد البشرية من قبل اإلدارة  ىتمامضرورة زيادة اإل -1
ينبغي التركيز عمى التكامل بين أنظمة المعمومات ونظام محاسبة الموارد البشرية في البنوك  -2

  في سبيل تنظيم البيانات المتعمقة بالموارد البشرية
 تطبيقفي حالة يفضل تحديد قيمة وتكمفة الموارد البشرية بناء عمى مبدأ التكمفة التاريخية   -3

  ويعتبر أكثر انسجاما  مع ل التطبيقكونو أكثر موضوعية وسيل  محاسبة الموارد البشرية
 المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا 

 ىتمام بإصدار معيار محاسبي لتطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك ضرورة اإل -4
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 اإلطار العام لمدراسة المبحث األول:

 :المقدمة 1-1-1

وبشػػكؿ متػػوازي نتيتػػة لتطػػور سحػػد مػػدارس عمػػـ إدار  ة عػػف المػػوارد البشػػرية المحاسػػبقػػد نشػػ        

التي تفترض سف البشػر فػي المنشػ   مػـ مػوارد تنظيميػة  األفراد التي تسمى )مدرسة الموارد البشرية(,

كمػػا نظحػػظ سف البػػاحنيف النظػػرييف فػػي إدار   ذا  قيمػػة, وبالتػػالي يتػػد سف تػػدار عمػػى مػػذا األسػػاس

وديػػورف, والبػػاحنيف فػػي سػػيكموتية التنظػػيـ منػػؿ ليكػػر , تعػػامموا مػػ  البشػػر باعتبػػارمـ اإلفػػراد منػػؿ س

يعػػد العن ػػر البشػػري سسػػاس كػػؿ المتتمعػػا  و  (.4: 1992 )فظمهػػولز, مػػوارد تنظيميػػة ذا  قيمػػة

اإلنسػانية بػظ اسػػتنناذ  إذ تعتمػد تميػػ  األنظمػة التػػي يتعامػؿ معهػػا المتتمػ  اينسػػاني بشػكؿ ر ػػيس 

(. فػنف المحاسػبة عػف المػوارد 2: 2008 )سػالـ,البشري بشكؿ مباشػر سو ييػر مباشر عمى العن ر

البشػػرية تعػػد مػػف سمػػـ ادوا  تطػػوير إدار  البشػػر عمػػى مقتمػػؼ األ ػػعد  ايقت ػػادية وايتتماعيػػة  

  وذلػػؾ ألنهػػا تعػػد األفػػراد عنا ػػر تنظيميػػة ذا  مسػػتوة عػػاؿ مػػف القبػػر  والمعرفػػة العمميػػة, وليسػػ

 (.144: 2002 ,)حماد  قططاقة إنتاتية ف

ويعد موضػوع محاسػبة المػوارد البشػرية مػف الموضػوعا  الحدينػة نسػبيال فػي متػاؿ المحاسػبة        

إذ ظهػػر  بػػوادر ايمتمػػاـ بػػ  مػػف قبػػؿ المحاسػػبيف منػػذ سوا ػػؿ السػػبعينا  مػػف القػػرف الماضػػي  فػػػي 

تػػة ظهػػور الطمػػد المتزايػػد قت ػػادية, نتية المػػوارد البشػػرية فػػي الوحػػدا  اإلسػػبيؿ التعػػرؼ إلػػى سمميػػ

عمى قدما  األفراد الذيف يتمتعوف بقدرا  عممية ومهنية عالية, ومػف نػـ تركػز ايمتمػاـ عمػى رسس 

 (.33: 2015 ,  عمى رسس الماؿ المادي )سبو بكرالماؿ البشري سكنر من
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 ػػب  وألمميػة العن ػر البشػري وق و ػية مػا يقدمػػ , فػنف تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية س      

يحظػػػى ب مميػػػة ومزايػػػا وق ػػػا ص متعػػػدد , وذلػػػؾ بػػػالنظر الػػػى امتمامػػػ  بقيػػػاس تكػػػاليؼ العن ػػػر 

البشػػري وقيػػاس القيمػػة ايقت ػػػادية لمفػػراد. وتمنػػؿ المػػوارد البشػػػرية المدربػػة والم ممػػة تػػ ميظ  عمميػػػال 

 (.97: 2002 ,)الفضؿ نش  وعمميال راقيال ركنا  سساسيا مف األركاف المحدد  لمستوة األداذ في الم

ولهػذا  زاد ايمتمػػاـ بعن ػػر المػػوارد البشػػرية فػػي السػػنوا  األقيػػر   وذلػػؾ لمتطػػور التكنولػػوتي       

وما رافق  مف حات  إلػى مػوارد بشػرية عمػى مسػتوة عػاؿ مػف التعمػيـ والتػدريد قػادر  عمػى إدار  مػذ  

 (.162: 2013 )ال قر, لتحقيؽ سمداؼ الشركة بشكؿ سمنؿ التكنولوتيا وتوظيفها

ر سعػداد كبيػػر  وألف البنػوؾ بحاتػة ماسػة إلػى تطبيػؽ نظػاـ محاسػبة المػوارد البشػرية بسػبد تػواف     

, واتساع نطاؽ عممها, وحاتتها الماسة إلػى القبػرا  المتق  ػة, فػنف محاسػبة مف العامميف لديها

 (.120: 2014 )المدموف, رية س بح  تزذا  مهما  في سدا هاالموارد البش

 ة الدراسة: مشكم 2-1-1

تكمػػف مشػػكمة الدراسػػة فػػي ييػػاد وعػػي الوحػػدا  ايقت ػػادية, وقا ػػة البنػػوؾ, بكػػوف المػػوارد       

البشػػرية تعػػد سمػػـ األ ػػوؿ, التػػي تشػػاؿ النشػػاط  مػػا انعكػػس سػػمبا  عمػػى سمميػػة البيانػػا  والمعمومػػا  

ا  تنظيميػا  لتشػػايؿ المحاسػبية المتعمقػة بػالموارد البشػرية  كػوف األ ػوؿ البشػرية تعامػؿ بو ػفها مػورد

تعييف والتػػػدريد والت ميػػػؿ والتحسػػػيف المسػػػتمر  بػػػالقيػػػاس تهػػػد  بالتكػػػاليؼ المتمنمػػػة  النشػػػاط, ويمكػػػف

لي ػػب  لػػ  قيمػػة اقت ػػادية مسػػاوية لمػػا يبػػذؿ فػػي النشػػاط التشػػايمي لػػذلؾ, وتفقػػد المنشػػ   وقا ػػة 

نػػا  محاسػػبية عػػف المػػوارد البنػػوؾ تػػزذا  مػػف نظػػاـ المعمومػػا  القػػاص بهػػا إذا لػػـ تكػػف لػػديها سيػػة بيا

البشرية. لهذا تاذ اقتيار مػذا الموضػوع لبحػم إمكانيػة تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ 
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وآليػا  العاممة في اليمف, ومعرفة المقوما  الظزمة لتطبيؽ محاسبة الموارد البشػرية وطػرؽ القيػاس 

 والمعوقا  وال عوبا  التي تحوؿ دوف التطبيؽ.التطبيؽ 

 وعمي   فنف مشكمة الدراسة تتمنؿ في اإلتابة عف الس اؿ الر يس اآلتي:       

مػػؿ منػػػاؾ إمكانيػػا  لتطبيػػػؽ محاسػػبة المػػػوارد البشػػرية فػػػي البنػػوؾ العاممػػػة فػػي الػػػيمف  ويتفػػرع مػػػف 

 -الس اؿ الر يس األس مة الفرعية اآلتية:

 في اليمف  مؿ مناؾ مقوما  لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة -

 مؿ يمكف تحديد طرؽ قياس لممحاسبة عف الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف  -

مػػؿ منػػاؾ آليػػة واضػػحة تسػػهـ فػػي تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية فػػي البنػػوؾ العاممػػة فػػي  -

 اليمف 

مؿ مناؾ معوقا  و عوبا  تحػد مػف تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ العاممػة  -

 يمف في ال

 أهمية الدراسة:  3-1-1

 تنب  سممية الدراسة مف اآلتي:  

تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي مقومػػػا  الحاتػػة الماسػػػة لدراسػػػة  -

 اليمف.

الحاتة الماسة لدراسة طرؽ القياس لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنػوؾ العاممػة فػي  -

 اليمف.

ليػا  التػػي تسػهـ فػػي تطبيػؽ محاسػػبة المػوارد البشػػرية فػي البنػػوؾ الحاتػة الماسػة لدراسػػة اآل -

 العاممة في اليمف.
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الحاتػة الماسػػة لمعرفػة المعوقػػا  وال ػعوبا  لتطبيػػؽ محاسػبة المػػوارد البشػرية فػػي البنػػوؾ  -

 العاممة في اليمف.

 أهداف الدراسة:  4-1-1

ؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية فػػي إف الهػدؼ الػػر يس لهػػذ  الدراسػػة مػػو التعػػرؼ إلػػى إمكانيػػة تطبيػػ     

البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي الػػػيمف, وينبنػػػؽ مػػػف مػػػذا الهػػػدؼ متموعػػػة مػػػف األمػػػداؼ الفرعيػػػة عمػػػى النحػػػو 

   -اآلتي:

 التعرؼ إلى مقوما  تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف. -

 اليمف. تحديد طرؽ قياس المحاسبة عف الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في -

تحديد اآلليا  التي تسهـ في تطبيؽ المحاسػبة عػف المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ العاممػة فػي  -

 اليمف.

شػػػػرية فػػػػي البنػػػػوؾ تحديػػػػد المعوقػػػػا  وال ػػػػعوبا  التػػػػي تواتػػػػ  تطبيػػػػؽ محاسػػػػبة المػػػػوارد الب -

 .العاممة في اليمف
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 نموذج الدراسة:  5-1-1 

 سابقة ذا  العظقة بموضوع الدراسة فنفلمدراسا  ال يمف قظؿ المس  األول     

 المعوقا ( -اآلليا  -طرؽ القياس المحاسبي –متايرا  المستقمة مي: ) المقوما ال 

 المتاير التاب : )تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية(. 

 مقطط لمتايرا  الدراسةيوض   (1شكؿ رقـ )    

 المتاير التاب                      المتاير المستقؿ                                    

 

 

 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 المعوقا  وال عوبا 

 المقومات 

 

 طرؽ القياس المحاسبي

 اآلليات

 

 

 تطبيق محاسبة الموارد البشرية
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 فرضيات الدراسة:  6-1-1

 تتطمد عممية البحم عف إتابا  لمشكمة الدراسة وض  عد  فرضيا  تتمنؿ في ايتي:    

فرضػػػية األولػػػى: لػػػيس منػػػاؾ مقومػػػا  لتطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي ال

 اليمف.

ي يمكف تحديػد طػرؽ القيػاس المحاسػبي المناسػبة لتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية  الفرضية النانية:

 في البنوؾ العاممة في اليمف.

محاسػػبة المػػوارد البشػػػرية فػػي البنػػػوؾ  لػػػيس منػػاؾ آليػػة واضػػػحة تسػػهـ فػػي تطبيػػػؽ الفرضػػية النالنػػة:

 العاممة في اليمف.

: لػػػيس منػػػاؾ معوقػػػا  تحػػػوؿ دوف تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي البنػػػوؾ الفرضػػػية الرابعػػػة 

 العاممة في اليمف.

 حدود الدراسة:  7-1-1

 تتمنؿ حدود الدراسة في:     

 . نعاذؾ العاممة داقؿ في البنو  مدراسة: تتمنؿ الحدود المكانية لالحدود المكانية

 .2018لى إ2017 مفتر  مف دراسة لنية: تتمنؿ الحدود الزمانية لمالحدود الزما

لتطبيػؽ  (والمعوقػا  ليػا القيػاس واآلدراسػة المقومػا  وطػرؽ )دراسػة اوؿ التتنػالحدود الموضػوعية: 

 .محاسبة الموارد البشرية
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 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة: 8-1-1

مػػي متموعػػة مػػف القػػوة العاممػػة الفعالػػة والمتعاونػػة والقػػادر  عمػػى العمػػؿ والرايبػػة  موووارد البشوورية:ال

فيػػػ , وتعػػػد مػػػف األ ػػػوؿ األكنػػػر قيمػػػة فػػػي الم سسػػػا  القدميػػػة  إذ يػػػتـ إنفػػػاؽ مبػػػال  ضػػػقمة فػػػي 

, حيػػػم يعػػػد عػػػامظ  تومريػػػا فيػػػ . وي تسػػػتطي  سيػػػة منشػػػا  سف ـتوظيػػػؼ المػػػوظفيف وتػػػدريبهـ وتػػػ ميمه

 .ها بدوف العن ر البشريقؽ سمدافتح

عمميػػة تحديػػد المعمومػػا  القا ػػة بػػالموارد البشػػرية وقياسػػها وتو ػػيمها  محاسووبة الموووارد البشوورية:

إلػػى األطػػراؼ المسػػتفيد  منهػػا ومتقػػذي القػػرارا   بهػػدؼ رفػػ  كفػػاذ  العػػامميف, ومسػػاعد  اإلدار  فػػي 

 .رارا ورقابة واتقاذ الق مزاولة األنشطة المقتمفة مف تقطيط

متموعػػػة مػػػف ايسػػػس والقواعػػػد واإلتػػػراذا  المتربطػػػة مػػػ  بعضػػػها الػػػبعض فػػػي إطػػػار  المقوموووات:

 .سؾ ومتناسؽ لتطبيؽ محاسبة الموارد البشريةامتم

متموعػػة مػػف المفػػاميـ والمبػػادي واألسػػاليد واإلتػػراذا  التػػي  النظووام المحاسووبي لمموووارد البشوورية:

لموارد البشػػرية وقياسػػها وعرضػػها, وذلػػؾ بق ػػد إي ػػاؿ تحكػػـ عمميػػة تحديػػد المعمومػػا  المتعمقػػة بػػا

 تمؾ المعموما  لمطراؼ ذا  الم محة.

قيػػػاس قيمػػػة المنػػػاف  المسػػػتقبمية عػػػف طريػػػؽ اسػػػتقداـ كافػػػة  مػػػي قيووواس تكمفوووة األصوووول البشووورية:

 البيانا  المتعمقة بالموارد البشرية, وتقاس عف طريقة التكمفة سو القيمة. 

يػػاف قيمػػة الفػػػرد بالنسػػبة لممنشػػ  , وتشػػمؿ مػػػذ  العمميػػة قيػػاس اإلنتاتيػػػة ب تقيوويم اوصووول البشووورية:

 )األداذ( وكذلؾ مدة إمكانيا  الترفي  سو الترقي.

التػي تحػد مػف تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي  المحاسػبية والسػموكية مي ال عوبا  المعوقات:

 البنوؾ العاممة في اليمف.
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لػػى حسػػػابا  د البشػػرية إالموار   عنا ػػػر التكػػاليؼ القا ػػة بػػوزيػػمػػي الطريقػػة التػػي يػػتـ تليووات: اآل

عداد الموازنا  التقطيطية  الى البيانا  الفعمية. القا ة بتكاليؼ الموارد البشرية فرعية, وا 

سي شقص معنوي يمارس ب فة سساسية األعماؿ الم رفية, ويشػمؿ البنػوؾ التقميديػة )بمػا  البنوك:

المتق  ػة سو سي فػرع ألي م سسػة ستنبيػة تعمػؿ فػي المتػاؿ  في ذلؾ البنوؾ اإلسظمية( والبنوؾ

 .رفيالم 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

تنبية التي ستري  حوؿ المبحم بعض الدراسا  العربية واأليستعرض الباحم في مذا      

  لبشرية.إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية سو التي لها عظق  بمحاسبة الموارد ا

 الدراسات العربية  1-2-1

)دراسووة  ة بتطبيووم محاسووبة الموووارد البشوورية(: موودا التووزام البنوووك التجاريوو2117) عبوود العزيووز

 ميدانية(

مػػدف  الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ إلػػى مػػػدة التػػػزاـ البنػػػوؾ التتاريػػة فػػػي السػػػوداف بتطبيػػػؽ محاسػػػبة      

تػػػا ن منهػػا سف منػػػاؾ فهػػـ وادراؾ لػػػدة البنػػػوؾ المػػوارد البشػػػرية, وتو ػػم  الدراسػػػة إلػػى عػػػدد مػػف الن

التتاريػػة ب مميػػػة تطبيػػؽ محاسػػػبة المػػوارد البشػػػرية, وي تسػػتقدـ القواعػػػد والمبػػادي القا ػػػة بتطبيػػػؽ 

محاسػػبة المػػوارد البشػػرية, وسف منػػاؾ  ػػعوبا  تواتػػ  تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية فػػي البنػػوؾ 

 .التتارية في السوداف

 ح لتطبيم محاسبة الموارد البشرية عمى القطاع المصرفي بالسودان(: إطار مقتر 2116صالح )

مػػدف  الدراسػػػة إلػػى التعػػػرؼ عمػػػى عمػػؿ إطػػػار مقتػػرا لتطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػوارد البشػػػرية عمػػػى      

 القطاع الم رفي بالسوداف وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة مف الم ارؼ بهذا القطاع.

إدار  الم ػػػارؼ بػػالتعرؼ عمػػى سمميػػة محاسػػػبة  وتمنمػػ  سمػػـ النتػػا ن فػػػي سف منػػاؾ ريبػػة لػػدي     

بػنتراذا  ت  ػيؿ نفقػا  المػوارد البشػرية كمػا الموارد البشرية, وتسػعى إدار  الم ػرؼ إلػى اإلمتمػاـ 

سكد  سف سدار  الم رؼ تسعى تامػد  إلػى اإلمتمػاـ بالقيػاس المحاسػبي لتكمفػة المػوارد البشػرية واف 

 المزيد مف المظ مة والمقارنة لمقوا ـ المالية بالم رؼ. ايف اا عف تكمفة الموارد البشرية يعكس
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 (: دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي2116) الشنطي

مػػدف  الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ إلػػى دور محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػي رفػػػ  كفػػػاذ  األداذ المػػػالي      

 ور ة فمسطيف.عمى الشركا  المساممة الفمسطينية المدرتة في ب

وتو ػػم  الدراسػػة إلػػى العديػػد مػػف النتػػا ن سممهػػا سظهػػر  زيػػاد  فػػي قيمػػة المػػورد البشػػري فػػي      

القطاعػا  القمػس قػػظؿ السػنوا  ايربػػ , وقػد بماػػ  نسػبة متوسػط التايػػر فػي تطػػوير قيمػة المػػورد 

طػػاع %(, حيػػم بماػػ  سعمػػى نسػػبة فػػي قطػػاع البنػػوؾ, وسقمهػػا فػػي ق33,6-%7,8البشػػري مػػا بػػيف )

 الت ميف, وكشف  الدراسة تحسف في كفاذ  األداذ المالي.

(: تطبيوم محاسوبة المووارد البشورية فوي البنووك التجاريوة فوي فمسوطين) دراسوة 2014) المدهون

 ميدانية( 

تهدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى الدواف  والقواعد والمبػادي لتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي      

والتعػػرؼ إلػػى ال ػػعوبا  والمعوقػػا  التػػي تواتػػ  تطبيقهػػا. وتػػـ اسػػتقداـ المػػنهن البنػػوؾ التتاريػػة, 

الو ػػػفي. وتكػػػوف متتمػػػ  الدراسػػػة مػػػف البنػػػوؾ التتاريػػػة العاممػػػة فػػػي فمسػػػطيف وتػػػـ اسػػػتنناذ البنػػػوؾ 

اإلسػػظمية واألتنبيػػة  إذ تػػـ سقػػذ عينػػة مػػف المػػوظفيف الػػذيف يشػػاموف المراكػػز الوظيفيػػة )مػػدير عػػاـ, 

 اقد مالي, مدير الموارد البشرية, ر يس قسـ المحاسبة في التامعة(. مدير مالي, مر 

وقد تو م  إلى وتود دوافػ  لتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ, وسيضػا تقػوـ باتبػاع      

وتػػود العديػػد مػػف ال ػػعوبا  والمعوقػػا  التػػي  القواعػػد والمبػػادي لتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية,

بة المػػوارد البشػػرية  مػػف سممهػػا: عػػدـ وتػػود حػػؽ ممكيػػة قػػانوني لممػػوارد البشػػرية تواتػػ  تطبيػػؽ محاسػػ

و ػػػعوبا  تقػػػدير الفوا ػػػد المسػػػتقبمية, تمسػػػؾ اإلدار   بنظػػػاـ المحاسػػػبة التقميديػػػة التػػػي تقػػػاوـ التايػػػر 

 ول عوبة قياس الموارد البشرية في إطار المحاسبة التقميدية.
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 كري عمى مستخدمي القوائم الماليةأس المال الف(: أثر القياس واإلفصاح عن ر 2014) محمد

مدف  الدراسة إلى تطوير التطبيقا  المحاسبية مػف قػظؿ وضػ  إطػار نظػري تطبيقػي لمفهػوـ      

رسس الماؿ الفكري في القوا ـ المالية وسنػر  فػي مسػتقدمي مػذ  القػوا ـ. واعتمػد الباحػم عمػى المػنهن 

مػػ  الدراسػػة المسػػتنمريف واإلدار   واألكػػاديمييف والمحاسػػبيف ايسػتقرا ي الفكػػري التحميمػػي, ويمنػػؿ متت

شق ػػا  لكػػؿ مسػػتقدـ القػػوا ـ الماليػػة مػػف  30 شق ػػا  مػػوزعيف عمػػى سسػػاس 120البػػال  عػػددمـ 

 م يذ المستقدميف.

وتو ػػم  الدراسػػة إلػػى سف عػػرض رسس المػػاؿ ب ػػياة رسس المػػاؿ المػػادي ورسس المػػاؿ الفكػػري      

ف لمقػػوا ـ الماليػػة وي يوتػد لحػػد اآلف سنمػػوذم محاسػػبي محػػدد لقيػػاس رسس يعػزز مػػف قػػدر  المسػػتقدمي

الماؿ الفكري عمػى الػريـ مػف سمميػة رسس المػاؿ الفكػري, وسف سنظمػة المحاسػبة التقميديػة قا ػر  عػف 

ظهار  في القوا ـ المالية.   تحديد رسس الماؿ الفكري وا 

 بشري في منظمات األعمال الحديثةلالتأصيل والقياس المحاسبي لرأس المال ا (:2014) قويدر

مػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى إبػػػراز مفهػػػوـ محاسػػػب  المػػػوارد البشػػػرية, ومػػػدة اعتبػػػار العن ػػػر البشػػػري      

بػراز بعػض الطػرؽ واألسػاليد لقيػاس قيمػػة  س ػظ  مػف س ػوؿ الم سسػة ايقت ػادية قػابظ  لمقيػػاس, وا 

 لمقياس والتناقص عبر الزمف. الموارد البشرية وكذلؾ طرؽ اإلمظؾ بو فها س ظ  قابظ  

وتو ػػم  إلػػى تػػوافر متموعػػة مػػف المعػػايير األساسػػية مػػف ستػػؿ اعتبػػار المػػوارد البشػػرية س ػػظ       

مف األ ػوؿ, ومػي )معيػار الممكيػة, معيػار المقػدر  اإلنتاتيػة, معيػار العوا ػد والقػدما  المسػتقبمية,  

اقت ػػادية مباشػػر , تتمنػػؿ فػػي كػػؿ المتهػػود  معيػػار القابميػػة لمقيػػاس(, ويعػػد العن ػػر البشػػري ذا قيمػػة

والوقػػػ  المنفػػػؽ فػػػي سػػػبيؿ إنتػػػاز األعمػػػاؿ المسػػػند  لػػػ , وسمػػػا ب ػػػدد نشػػػر القػػػوا ـ الماليػػػة لقدمػػػة 
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زالػوا يعارضػوف بشػد  تضػميف بيانػا  المػوارد البشػرية فػي  المسػتنمريف القػارتيف فػنف المحاسػبيف مػا

 قوا مهـ المالية التقميدية.

أثر القياس المحاسوبي لممووارد البشورية عموى مسوتوا اإلفصواح  فوي  :2014)) النبتيتيو  الدويك

 القوائم المالية

مدف  الدراسة إلى قياس رسس الماؿ البشػري وتحديػد سنػر  عمػى القػوا ـ الماليػة, ووضػ  التقػارير      

 المالية ال حيحة عف نشاط المنش   وتقيـ اإلدار  بطريقة سميمة وسكنر كفاذ.       

يبػػد مػػػف اإلف ػػػاا عػػف المػػػوارد البشػػػرية فػػي القػػػوا ـ الماليػػػة  ألنهػػا مػػػوارد مػػػف   إلػػػى سنػػػ وتو ػػم  

المػػػػػوارد المتاحػػػػػة لممشػػػػػروع وتسػػػػػاعد اإلدار  واألطػػػػػراؼ القارتيػػػػػة عمػػػػػى اتقػػػػػاذ القػػػػػرارا  المتعمقػػػػػة 

بػػالتقطيط وايسػػتقداـ والرقابػػة لممػػوارد البشػػرية  األمػػر الػػذي يػػ دي فػػي النهايػػة إلػػى تحقيػػؽ سمػػداؼ 

نشػػ   بالفاعميػػة والكفايػػة المطموبػػة, واتضػػ  مػػف الدراسػػة سف المػػوارد البشػػرية تشػػكؿ سمميػػة عظمػػى الم

لممنشػػػا   لمػػػا لهػػػا مػػػف تػػػ نيرا  واضػػػحة وممموسػػػة عمػػػى كػػػؿ مػػػف اإلنتاتيػػػة والربحيػػػة, وكػػػذلؾ عمػػػى 

 تحقيػػػؽ المنشػػػ   لوظا فهػػػا وسمػػػدافها واإلسػػػهاـ فػػػي رفػػػ  الكفػػػاذ , وتعػػػد المػػػوارد البشػػػرية س ػػػظ   ألف

 المعايير وق ا ص األ وؿ تنطبؽ عميها. 

(: العواموول المووؤثرة فووي مسووتوا اإلفصوواح  المحاسووبي عوون الموووارد البشوورية فووي 2013زويمووف )

 التقارير المالية لمبنوك العاممة في األردن

مػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى استكشػػػاؼ سنػػػر العوامػػػؿ ذا  العظقػػػة بػػػبعض ق ػػػا ص البنػػػؾ المتمنمػػػة      

يعػػة النشػػاط والربحيػػة والتنسػػية فػػي مسػػتوة اإلف ػػاا عػػف المػػوارد البشػػرية فػػي بػػالحتـ والعمػػر وطب

التقػارير الماليػة السػنوية لمبنػوؾ فػي األردف. وتكػوف متتمػ  الدراسػة مػف البنػوؾ العاممػة فػػي األردف  

 بنكا  ماعدا م رؼ الراتحي لعدـ توافر تقارير  المالية السنوية.   25إذ تـ سقذ 
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لنتا ن اآلتية: سف مستوة اإلف اا  عػف المػوارد البشػرية فػي التقػارير الماليػة وقد تو م  إلى ا     

السػػػػػنوية لمبنػػػػػوؾ المبحونػػػػػة تػػػػػ نر بشػػػػػكؿ موتػػػػػد ومعنػػػػػوي بػػػػػالمتايرا  المسػػػػػتقمة متتمعػػػػػة وتتمنػػػػػؿ 

 حتـ البنؾ, تنسية البنؾ, وعمر البنؾ, وطبيعة نشاط البنؾ, ربحية البنؾ(.): بق ا ص البنؾ

ؽ سمػػػدافها وكسػػػد الميػػػز  ا ػػػر  ب ػػػور  متزايػػػد  عمػػػى المػػوارد البشػػػرية لتحقيػػػوتعتمػػد المنظمػػػا  المع

 .التنافسية

 (: المحاسبة عن الموارد البشرية2013) الشهري

مػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى بيػػػاف كيفيػػػة المحاسػػػبة عػػػف المػػػوارد البشػػػرية مػػػف حيػػػم القيػػػاس والعػػػرض      

ماليػػػػة, والتعػػػػرؼ إلػػػػى ال ػػػػعوبا  واإلف ػػػػاا  وبيػػػػاف سنػػػػر إدرام العن ػػػػر البشػػػػري عمػػػػى القػػػػوا ـ ال

والمعوقا . وتـ استقداـ المنهن ايستقرا ي والمنهن الو في التحميمػي, وتكػوف متتمػ  الدراسػة مػف 

 ف تيف  مما األكاديميوف والمهنيوف في مكاتد المراتعة المرقص لها بمزاولة المهنة في السعودية. 

وا ػػد المسػػتقبمية مػػو المقيػػاس األنسػػد لقيػػاس وقػػد تو ػػم  إلػػى النتػػا ن اآلتيػػة: يعػػد سسػػمود الف     

 الموارد البشرية مف وتهة نظر األكاديمييف. 

عػدـ وتػود معيػار واضػػ  يحػدد آليػة لمقيػػاس والعػرض واإلف ػاا, تمنػؿ سمػػـ ال ػعوبا  التػي تعيػػؽ 

 تطبيؽ المحاسبة عف الموارد البشرية.

 (: محاسبة الموارد البشرية المفهوم واألهمية2013)الصقر

مدف  الدراسة الى إبراز سممية محاسبة الموارد البشرية, وقياس مػدة معرفػة الشػركا  العراقيػة      

بمحاسبة الموارد البشرية, وما المناف  التي يمكف سف تتحقؽ مف تطبيقهػا فػي الشػركا  العراقيػة. وتػـ 

وتمنمػػ   اسػػتقداـ المػػنهن الو ػػفي وايسػػتنباطي والمػػنهن القياسػػي العممػػي واألسػػمود ايستق ػػا ي.

عينة الدراسة بالعديد مف الشركا  العراقية التي تعمؿ ضمف القطػاع القػاص فػي محافظػة الب ػر . 
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وتو ػػم  إلػػى النتػػا ن اآلتيػػة: سف الشػػركا  العراقيػػة بشػػكؿ عػػاـ لػػيس لػػديها معرفػػة بمحاسػػبة المػػوارد 

وارد البشػػػرية, البشػػػرية, ولكػػػف يمكػػػف تطػػػوير الفكػػػر  بالػػػدورا  التدريبيػػػة. ومنػػػاؾ منهتػػػاف لقيػػػاس المػػػ

 األوؿ يعتمد عمى القيمة, والناني يعتمد عمى التكمفة.

المحاسػػػػبة التقميديػػػػة تفتقػػػػر إلػػػػى اإلف ػػػػاا  فػػػػي القػػػػوا ـ الماليػػػػة لمشػػػػركا  عػػػػف سحػػػػد سمػػػػـ مواردمػػػػا و 

ايقت ػػادية, وسمػػـ سسػػباد نتاحهػػا المتمنمػػة بػػالموارد البشػػرية. وسف تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية 

عمومػػا  تفيػػد المسػػتنمريف فػػي تحسػػيف قػػراراتهـ ايسػػتنمارية ويسػػاعد اإلدار   فػػي يػػ دي إلػػى تػػوفير م

 عممية اتقاذ العديد مف القرارا . 

واف تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية قد يواتػ  الكنيػر مػف ال ػعوبا  التػي يبػد مػف معرفتهػا والعمػؿ 

 عمى تذليمها لمتمكف مف تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية بنتاا.

 أثر القياس واإلفصاح  المحاسبي لمموارد البشرية عمى القوائم المالية :(2013) محمد

مػػدف  الدراسػػة إلػػى تحديػػد مػػدة إمكانيػػة اعتبػػار اإلنفػػاؽ عمػػى المػػوارد البشػػرية إنفاقػػا  اسػػتنماريا       

رية وقيػػاس تكمفػػة المػػواد وتحديػػد سنرمػػا عمػػى القػػوا ـ الماليػػة وكػػذلؾ اإلف ػػاا عػػف تكمفػػة المػػوارد البشػػ

 وتحديد سنرما عمى م داقية القوا ـ المالية. 

 واعتمد الباحم عمى المنهن التاريقي وايستقرا ي وايستنباطي والو في التحميمي. 

وتو ػم  إلػػى اعتبػػار المػػوارد البشػرية س ػػظ مػػف األ ػػوؿ اعتمػادا عمػػى المفهػػوـ ايقت ػػادي       

ف المػػػوارد البشػػػرية يعػػػد نق ػػػا فػػػي الوظػػػا ؼ لم ػػؿ, وعػػػدـ إظهارمػػػا بػػػالقوا ـ الماليػػػة بمعمومػػػا  عػػػ

المحاسبة واإلدارية, وسف توفير معموما  مالية وكمية عف تكمفة ايقتيار والت ميػؿ والتػدريد لممػوارد 

البشػرية يػػ دي إلػػى زيػػاد  الفاعميػػة والكفػػاذ  ألدا هػػا, وسف اسػػتقداـ القيػػاس واإلف ػػاا المحاسػػبي عػػف 

 المستقدمة ويوفر نظاما  سميما . مية المعموما  الموارد البشرية ي دي إلى زياد  فاع
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لشووركات (: موودا إمكانيووة تطبيووم نظووام المحاسووبة عوون الموووارد البشوورية فووي ا2013الشووريف )

 الصناعية)دراسة ميدانية(

تهدؼ الدراسة إلى تسميط الضوذ عمى محاسبة الموارد البشػرية بو ػفها نظامػا  لممعمومػا  فػي      

يػػاف مفهػػوـ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية وسمميتهػػا, والتعػػرؼ إلػػى سمػػداؼ عمميػػة الوحػػدا  ايقت ػػادية وب

المحاسبة عف المػوارد البشػرية, ومعاييرمػا. وبيػاف كيفيػة قيػاس المػوارد البشػرية وسسػاليد تقيمهػا. وقػد 

 تـ استقداـ المنهن الو في التحميمي. وتكون  العينة مف تمي  الشركا  العاممة في بناازي. 

 ػػم  الدراسػػة إلػػي النتػػا ن اآلتيػػة: يتمتػػ  متقػػذو القػػرارا  فػػي الشػػركا  العامػػة بمدينػػة وقػػد تو      

بناػازي بالقػػدر التيػػد مػف اإلدراؾ وايمتمػػاـ ب مميػػة المحاسػبة عػػف المػػوارد البشػرية, وتقتمػػؼ النظػػر  

لممحاسػػػبة عػػػف المػػػوارد البشػػػرية فػػػي الم سسػػػا  والشػػػركا  بػػػدرتا  متفاوتػػػة  تبعػػػا  لمػػػدة اعتمػػػاد 

سسػػة عمػػى العن ػػر البشػػري  لػػذا يعػػد تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية امػػرس نسػػبيا  متعمقػػا  بمػػدة الم  

سممية العن ر البشري, وسف معظـ الشركا  محؿ الدراسة ي يتوافر لػديها نظػاـ معمومػا  محاسػبية 

 لمموارد البشرية لعدـ توفير البيانا  الظزمة لقياس األ وؿ البشرية وتقييمها. 

(: تحديد طبيعة اإلفصواح اوختيواري عون المووارد البشورية فوي التقوارير الماليوة 2012) الشالحي

 لصناعية المساهمة في دولة الكويتالصادرة عن الشركات ا

مػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى مسػػػتوة اإلف ػػػاا عػػػف العنا ػػػر المتعمقػػػة بػػػالموارد البشػػػرية      

 .ممة في دولة الكوي )رسس ماؿ الشركا ( في الشركا  ال ناعية المسا

شػػػركة بالطريقػػػة  20ركة مسػػػاممة عامػػػة كويتيػػػة, وتػػػـ اقتيػػػارشػػػ 28 وتكػػػوف متتمػػػ  الدارسػػػة مػػػف

 .  الق دية
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وقػػػد تو ػػػم  إلػػػى النتػػػا ن اآلتيػػػة: عػػػدـ قيػػػاـ الشػػػركا  ال ػػػناعية باإلف ػػػاا عػػػف العنا ػػػر       

لكويتيػػػػة فػػػػي تطبيػػػػؽ المتعمقػػػػة بػػػػالموارد البشػػػػرية, وعػػػػدـ وتػػػػود اقػػػػتظؼ بػػػػيف الشػػػػركا  ال ػػػػناعية ا

عنا ر اإلف اا ايقتياري المتعمقة بالموارد البشرية, يعػزة لمتايػر الربحيػة. وضػرور  ربػط مفهػوـ 

 اإلف اا  بمفهوـ المستوة اإلتباري لممعموما .

  ارد البشرية في الشركات العراقية(: إمكانية تطبيم محاسبة المو 2012جواد)و  عيدي

كمؼ القا ػة بػالموارد البشػرية وكيفيػة قياسػها وت ػنيفها إلػى كمػؼ مدف  الدراسة إلى تحديد ال     

رسسػػػمالية وكمػػػؼ تاريػػػة واإلف ػػػاا عػػػف قيمػػػة ايسػػػتنمارا  فػػػي المػػػوارد البشػػػرية فػػػي القػػػوا ـ الماليػػػة 

 وتقديـ سنموذم لتطبيؽ المحاسبة عف الموارد البشرية في شركة النفط العراقية. 

وتػـ اقتيػػار العينػة مػف العػامميف فػي سقسػاـ الحسػابا  وفػػي وتػـ اسػتقداـ المػنهن الو ػفي التحميمػي, 

 المستوة الوظيفي )مدير حسابا , محاسد, معاوف محاسد, مدقؽ(.

في اإلنتام والعنا ػر الماديػة التػي يحركهػا  مهما   ا  وتو م  إلى سف الموارد البشرية تعد عن ر      

يضػػـ تحػػ  طياتػػ  محاسػػبة المػػوارد  العن ػػر البشػػري, وسف النظػػاـ المحاسػػبي المتبػػ  حاليػػا يمكػػف سف

البشرية عمى الريـ مف وتود بعض الق ور, ويحسد استهظؾ الموارد البشرية عمػى سسػاس العمػر 

اإلنتػػػاتي سو مػػػد  العقػػػد, وسف إدرام المػػػوارد البشػػػري يعػػػزز مػػػف قيمػػػة الشػػػركة  لػػػذا يبػػػد مػػػف ف ػػػؿ 

 الرسسمالية عف النفقا  التارية. النفقا  
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دراسوة -ى القووائم الماليوةثر تطبيم اإلفصاح  عون تكمفوة المووارد البشورية عموأ: (2012) عالوي

 تطبيقية

تهػػدؼ الدراسػػة إلػػى بيػػاف سنػػر تطبيػػؽ القيػػاس واإلف ػػاا عػػف تكمفػػة المػػوارد البشػػرية فػػي القػػوا ـ      

 المالية مف قظؿ تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية. 

عػػد سدا  لتحديػػد البيانػػا  المتعمقػػة بػػالموارد البشػػرية وتو ػػم  إلػػى سف محاسػػبة المػػوارد البشػػرية ت     

وقياسها لمساعد  متقذي القرارا  الداقمية والقارتية  لذا فػنف تتامػؿ سمميػة المػوارد البشػرية يػ دي 

فػػي النهايػػة إلػػى اتقػػاذ قػػرارا  ييػػر سػػميمة, وسف تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية يػػوفر تقػػارير ماليػػة 

قت ػادية, وسف لػرب  سو المركػز المػالي لموحػد  اإلحا, ويعبر عف  افي اداقمية وقارتية سكنر إف ا

األنظمػة الموتػود  فػػي الشػركا  العراقيػػة ي تمبػي متطمبػػا  المػوارد البشػػرية, فضػظ  عػػف عػدـ وتػػود 

امتمػػػػاـ مػػػػذي الشػػػػركا  امتمػػػػاـ واضػػػػ  لمشػػػػركا  بتطبيػػػػؽ محاسػػػػبة المػػػػوارد البشػػػػرية  بػػػػالريـ مػػػػف 

 ن ر البشري.ستنمار بكنافة في العباإل

هووا فووي المصووارف التجاريووة (: محاسووبة الموووارد البشوورية وموودا إمكانيووة تطبيق2011) البوووعمي

 العراقية

تناولػػػ  الدراسػػػة إمكانيػػػة تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي م ػػػرؼ دتمػػػة والفػػػرا  لمتنميػػػة      

 وايستنمار.

البشػػػرية الم ممػػػة والمدربػػػة تػػػدريبا  سػػتاظؿ المػػػوارد و ػػػم  إلػػػى نتػػػا ن, سممهػػػا: الحاتػػػة إلوقػػد ت     

يتػاد نظػاـ محاسػبي لممػوارد البشػرية فػي م ػرؼ دتمػة والفػرا  لمتنميػة  تيدا  بكؿ كفػاذ  وفاعميػة, وا 

 .نقص الحا ؿ في المعموما  الكميةوايستنمار  ليساعد في سد ال
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التقووارير ثوورع عمووى بيانووات (: القيوواس واإلفصوواح  المحاسووبي لمموووارد البشوورية وا2010) الطوواهر

 المالية

مػػدف  الدراسػػة إلػػى إنبػػا  سف المػػوارد البشػػرية تعػػد س ػػظ مػػف األ ػػوؿ, وتحديػػد كيفيػػة القيػػاس      

واإلف ػػاا المحاسػػبي لتكمفػػة وقيمػػة المػػوارد البشػػرية ومعرفػػة المشػػاكؿ التػػي تواتػػ  عمميتػػي القيػػاس 

 نهن الو في والتحميمي.واإلف اا المحاسبي لتكمفة الموارد البشرية, واعتمد  الدراسة عمى الم

وقػػد تو ػػم  الدراسػػة إلػػى إمكانيػػػة قيػػاس تكمفػػة المػػوارد البشػػػرية بعػػد  مػػداقؿ مقتمفػػة لمقيػػػاس      

ظهػػار بيانػػا  المػػوارد البشػػرية فػػي القػػوا ـ الماليػػة يػػ نر عمػػى قا مػػة المركػػز المػػالي وقا مػػة الػػدقؿ  وا 

 .المحاسبية تيتة لتتامؿ المباديومناؾ سوت  ق ور في التقارير المالية ن

(: تطبيوووم نظوووم محاسوووبة المووووارد البشووورية فوووي الشوووركات المسووواهمة بدولوووة 2010) المطيوووري 

 يت، المبررات والمبادئ والمعوقاتالكو 

ـ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي الشػػػركا  امػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف مػػػدة تطبيػػػؽ نظػػػ     

معوقػػػا  لمتطبيػػػؽ. وتػػػـ اسػػػتقداـ المػػػنهن المسػػػاممة العامػػػة بدولػػػة الكويػػػ , والمبػػػررا  والمبػػػادي وال

الو ػػفي التحميمػػي. وتكػػوف متتمػػ  الدراسػػة مػػف المػػديريف العػػامميف فػػي الشػػركا  المسػػاممة العامػػة 

الكويتيػة ومػدققي الحسػابا  القػػارتيف لتمػؾ الشػركا  والوسػطاذ المػػالييف فػي سػوؽ الكويػ  لػػموراؽ 

مػدققا قارتيػا. وقػد تو ػم  إلػى:  60ماليا ووسيطا  23مديرا ماليا و 60المالية وتكون  العينة مف

سف ت ييد عينة الدراسة لمبررا  تطبيؽ نظػاـ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي الشػركا  المسػاممة بدولػة 

الكويػػ  مػػي بشػػكؿ عػػاـ متوسػػط, وسيضػػا ت ييػػد عينػػة الدراسػػة لممبػػادي والقواعػػد التػػي تحكػػـ تطبيػػؽ 

فػػ , وسف ػػح  عينػػة الدراسػػة بػػ ف المعوقػػا  التػػي نظػاـ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية مػػو بشػػكؿ عػػاـ مرت

 تحوؿ دوف تطبيؽ النظاـ في الشركا  المساممة مي بشكؿ عاـ مرتف .
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درة التنافسوووية لممشوووروعات (: دور محاسوووبة المووووارد البشووورية فوووي تحسوووين القووو2009) العتيبوووي

 الخدمية

ي تحميػػػػؿ القػػػػدر  مػػػػدف  الدراسػػػػة إلػػػػى تسػػػػميط الضػػػػوذ عمػػػػى دور محاسػػػػبة المػػػػوارد البشػػػػرية فػػػػ     

التنافسػػػػية لشػػػػركة ايت ػػػػاي  فػػػػي دولػػػػة الكويػػػػ , ومػػػػدة تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ محاسػػػػبة المػػػػوارد البشػػػػرية 

وسياسػػػا  تنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية. وتمنػػػؿ متتمػػػ  الدراسػػػة فػػػي شػػػركة ايت ػػػاي  المتنقمػػػة النظنػػػة 

عينػة متموعػة العاممة في دولة الكويػ , ومػي )الشػركة الوطنيػة, شػركة زيػف, شػركة فيفػا( وشػمم  ال

 فردا . 185مف العامميف )قسـ المالية, قسـ الموارد البشرية, اإلدار  التنفيذية( بم  سفرادما 

وكانػػ  سبػػرز النتػػا ن: وتػػود عظقػػة قويػػة بػػيف مػػا تػػوفر  محاسػػبة المػػوارد البشػػرية مػػف معمومػػا       

البشػػرية بو ػفها س ػػظ   وبػيف نتػاا عمميػػة التقطػيط ورقابػػة حركػة المػػوارد البشػرية, معالتػػة المػوارد

مػػف س ػػوؿ الشػػركة مػػف قبػػؿ الشػػركا  فيمػػا ي تػػدقؿ فػػي بنػػود التكػػاليؼ, وتػػود تػػرابط بػػيف تحقيػػؽ 

 تي تممكها الموارد البشرية فيها.الميز  التنافسية لمشركة وتطوير المهارا  الشق ية ال

 بشرية وأثرع عمى القوائم المالية(:المحاسبة لمموارد ال2009) عثمان  

مدف  الدراسة إلػى كيفيػة معالتػة إظهػار بيانػا  المػوارد البشػرية بػالقوا ـ الماليػة, وقػد تو ػم       

إلػػى سف المػػوارد البشػػرية ي تقػػؿ سمميػػة عػػف المػػوارد األقػػرة, وسف القػػوا ـ الماليػػة التػػي تحتػػوي عمػػى 

 معموما  عف الموارد البشرية ت دي الى زياد  الفا د .

برازمػػػػػػػا لػػػػػػػ دار   االموارد البشػػػػػػػرية فػػػػػػػي المنشػػػػػػػ   وقياسػػػػػػػهمتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػوسو ػػػػػػػ  بضػػػػػػػرور  اإل      وا 

قضػاع المػوارد البشػرية  نشاذ إدار  لممحاسبة عف الموارد البشرية فػي كػؿ مشػروع وا  والمستقدميف, وا 

 لمقياس المحاسبي واإلف اا عنها في القوا ـ المالية.



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

21 

 

ثورع عموى البشورية وأ(: مدا أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكمفة المووارد 2008) سالم

 اتخاذ القرارات المالية

مدف  الدراسة إلى تسميط الضوذ عمى سممية عممية القياس واإلف ػاا  المحاسػبي عػف تكمفػة       

المػػػوارد البشػػػرية مػػػف قػػػظؿ إبػػػراز مفهػػػوـ وتطػػػور المحاسػػػبة عػػػف المػػػوارد البشػػػرية وفوا ػػػدما ونمػػػاذم 

اتقػاذ القػػرارا  الماليػػة فػػي الشػػركا  المسػػاممة فػػي القيػاس وطػػرؽ التقيػػيـ, وبيػػاف مػػدة ت نيرمػػا عمػػى 

 .قطاع يز 

       واعتمػػػد الباحػػػم عمػػػى المػػػنهن الو ػػػفي, وتكػػػوف متتمػػػ  الدراسػػػة مػػػف ف ػػػا  متقػػػذي القػػػرارا      

) سعضاذ متمس اإلدار , المدراذ المالييف واإلدارييف, ر ساذ سقساـ المحاسػبة, ر سػاذ سقسػاـ شػ وف 

       تػػػـ اقتيػػػار عينػػػة الدراسػػة مػػػف الشػػػركا  والم سسػػػا  التػػػي يعمػػػؿ بهػػػاشػػػركة و 182المػػوظفيف( لعػػػدد

 شركة.  100 لؼ دوير ف كنر  حيم بم  عددماسيف  ف كنر, ويبم  رسسمالها ما ة موظف10) )

مػػا  الكميػػة والماليػػة عػػف وتو ػػم  إلػػى سف محاسػػبة المػػوارد البشػػرية تمػػد المسػػتقدميف بالمعمو      

د والمحافظػػػػة عميهػػػػا وطػػػػرؽ اسػػػػتقدامها وتقييمهػػػػا. وسف قيمػػػػة العن ػػػػر سػػػػتقطاد والتػػػػدريتكمفػػػػة اإل

البشػػػري بالنسػػػبة لممشػػػػروع تتمنػػػؿ فػػػػي القيمػػػة الحاليػػػػة لمتموعػػػة القػػػػدما  المسػػػتقبمية والمتوقػػػػ  سف 

يقػػدمها قػػظؿ المػػد  المتوقػػ  بقػػػا   فػػي مػػذا المشػػروع,  وعػػدـ شػػػموؿ القػػوا ـ الماليػػة معمومػػا  عػػػف 

األداذ المسػػتقبمي لمتقػػارير القا ػػة بالمنشػػ  , وسف مسػػتوة األمميػػة التػػي المػػوارد البشػػرية يػػ نر عمػػى 

تقطػػػى بهػػػا عمميػػػة القيػػػاس واإلف ػػػاا  المحاسػػػبي لتكػػػاليؼ المػػػوارد البشػػػرية وت نيرمػػػا عمػػػى اتقػػػاذ 

القػرارا  الماليػػة تتػػ نر بػػبعض الق ػا ص التػػي يتميػػز بهػػا متقػذو القػػرارا  و ػػعوبا  قيػػاس وتقيػػيـ 

 النظر  التاريقية لممحاسبة التقميدية. ىإلى طبيعة الموارد البشرية وال  األ وؿ البشرية ترت
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د البشوورية فووي الوحوودات (: إمكانيووة تصووميم نظووام معمومووات لممحاسووبة عوون الموووار 2007) رشوويد

 اوقتصادية

مػػػدف  الدراسػػػػة إلػػػػى توضػػػػي  سمميػػػة المحاسػػػػبة عػػػػف المػػػػوارد البشػػػرية كنظػػػػاـ لممعمومػػػػا  فػػػػي      

ية مػػف ستػػؿ المسػػاممة بتنظػػيـ المعطيػػا  القا ػػة بتمػػؾ المػػوارد وتشػػايمها  لكػػي الوحػػدا  ايقت ػػاد

 يتـ إنتاتها في  ور  معموما , يمكف سف تفيد في اتقاذ القرارا  األكنر فاعمية.

وكان  سبرز النتا ن: سف نظاـ المعموما  عف محاسػبة المػوارد البشػرية يعػد سحػد الػنظـ الفرعيػة      

محاسػػبية, ونظػػاـ المعمومػػا  المحاسػػبية عػػف المػػوارد البشػػرية يهػػتـ بكافػػة ضػػمف نظػػاـ المعمومػػا  ال

البيانػػا . سف ت ػػميـ نظػػاـ معمومػػا  لممحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػرية يسػػهـ فػػي قيػػاس قيمػػة المػػوارد 

 البشرية وتحميمها ب ور  مالية, فضظ  عف اإلسهاـ في تقطيط تمؾ الموارد.

 د البشرية في الوحدات اوقتصاديةة الموار (: تصميم نظام معمومات محاسب2007)جابر

تهػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى إظهػػػار سمميػػػة محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية كنظػػػاـ لممعمومػػػا  فػػػي الوحػػػدا       

ايقت ػادية التػػي يمكػػف سف تسػػاعد فػػي تنظػػيـ البيانػػا  مػػف تمػػؾ المػػوارد وتشػػايمها  لكػػي يػػتـ إنتاتهػػا 

 ارا  األكنر فاعمية. في  ور  معموما , يمكف سف تفيد في اتقاذ القر 

وقد تو م  الدراسة إلى سف ت ميـ نظػاـ معمومػا  محاسػبة المػوارد البشػرية سػوؼ يسػهـ فػي      

قيػػاس المػػػوارد البشػػرية وتحميمهػػػا ب ػػػور  ماليػػة فضػػػظ  عػػػف اإلسػػهاـ فػػػي تقطػػػيط تمػػؾ المػػػوارد عمػػػى 

يانػا  تـ بتػوفير كافػة البمستوة الوحد  ايقت ادية, وسف نظاـ معمومػا  محاسػبة المػوارد البشػرية يهػ

 القا ة بالموارد البشرية. 
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 (: القياس واإلفصاح عن المحاسبة عن الموارد البشرية في المنشأة الخدمية2115) عثمان

مػػدف  مػػذ  الدراسػػة إلػػى إظهػػار المحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػرية ومعرفػػة طػػرؽ القيػػاس والتقيػػيـ      

وكيفية اإلف اا عنها فػي القػوا ـ الماليػة, واعتمػد  الدراسػة المقتمفة لممحاسبة عف الموارد البشرية 

 عمى المنهن ايستقرا ي والمنهن ايستنباطي.

وتو ػػم  إلػػى: سف مفهػػوـ المحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػرية مػػف المفػػاميـ الحدينػػة فػػي المحاسػػبة,      

  رمػػػا نفقػػػا  إيراديػػػبشػػػرية مػػػي اعتباوسف الطريقػػػة المتبعػػػة فػػػي قيػػػاس التكػػػاليؼ المرتبطػػػة بػػػالموارد ال

 حاسبة الموارد البشرية يير واض .تظهر في قا مة الدقؿ, وسف التطبيؽ العممي لم

(: أهمية اإلفصاح  عن المعمومات المتعمقوة بتودريب وتطووير العواممين وأثورة فوي 2004) الربيعي

 قرارات اوستثمار

ط تػػػػدريد العػػػػامميف تهػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدة إدراؾ المسػػػػتنمريف ألمميػػػػة نشػػػػا     

نظػػيـ وتنفيػػذ بػػرامن تػػدريد وتطػػويرمـ الػػذي تنظمػػ  وتنفػػذ  المنشػػ   والنفقػػا  التػػي تكبػػدما فػػي سػػبيؿ ت

عامميهػػػا ومػػػدة مراعػػػا  المسػػػتنمريف لممعمومػػػا  المتعمقػػػة بالتػػػدريد وتطػػػوير العػػػامميف عنػػػد  وتطػػػوير

اعتمػػػد الباحػػػم المػػػنهن اتقػػػاذمـ قػػػرار ايسػػػتنمار, ومػػػدة شػػػعورمـ بالحاتػػػة إلػػػى مػػػذ  المعمومػػػا . و 

 الو في والدراسة المسحية.

وتو م  الدراسة إلى سف تدريد وتطػوير العػامميف يتطمػد وعيػا  وقناعػة تػاميف مػف قبػؿ اإلدار        

ر ية توفير الدعـ, وسف انقفاض حتـ اإلنفػاؽ عمػي تػدريد وتطػوير العػامميف يػدؿ عمػى حالػة ييػابا

بتػػدريد العػػامميف وتطػػويرمـ  األمػػر الػػذي يفسػػر  الباحػػم متمػػاـ مواتيػػة, ومػػو مػػف إفػػرازا  ضػػعؼ اإل

  ونفقاتهػػا  مػػؽ ب مميػػة اإلف ػػاا عػػف تمػػود المنشػػمػػف قػػظؿ تشػػت  اسػػتتابا  المسػػتنمريف فيمػػا يتع

 في مذا المتاؿ. 
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 محاسبة الموارد البشرية: (2004) سعودم

ؽ قيػػػاس تكػػػاليؼ ميػػػة محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية ودوافعهػػػا وطػػػر مػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ ما     

األ وؿ البشرية باستقداـ العديػد مػف الطػرؽ فػي التزا ػر, وبينػ  سف محاسػبة المػوارد البشػرية فكػر  

يزلػػ  تعترضػػػها الكنيػػػر مػػف المشػػػاكؿ, عمػػػى الػػػريـ مػػف سنػػػ  بػػػدا واضػػحا  ضػػػرور  إظهػػػار األ ػػػوؿ 

القػػػرارا  القا ػػػة البشػػػرية بػػػالقوا ـ الماليػػػة لمم سسػػػا  لمسػػػاعد  اإلدار   والمسػػػتنمريف عمػػػى اتقػػػاذ 

 بالموارد البشرية.

وكاف مف سبرز النتا ن التي تو م  لها مذ  الدراسة: دور محاسبة المػوارد البشػرية فػي عمميػة      

ليؼ معيارية عػف عمميػة ايسػتقطاد اإعداد موازنة الح وؿ عمى العن ر البشري بما تقدم  مف تك

 والتدريد وايقتيار. 

 القوووائم الماليووةصوواح المحاسووبي عوون الموووارد البشوورية وأثوورع فووي (: القيوواس واإلف2002) حمووادة

 )دراسة ميدانية(

مػدف  الدراسػػة إلػػى قيػاس رسس المػػاؿ البشػػري وبيػػاف سنػر  فػػي القػػوا ـ الماليػة مػػ  توضػػي  كيفيػػة      

اإلف اا عف قيمة وتكمفة الموارد البشرية واقتراا تطبيؽ المحاسػبة عػف المػوارد البشػرية فػي تامعػة 

. اعتمد الباحم سسموبيف متكامميف مما سسمود البحم النظري وسسػمود التطبيػؽ العممػي, وتػـ دمشؽ

 فردا.  (166) اقتيار سعضاذ مي ة التدريس في تامعة دمشؽ وبم  عدد سفراد العينة

وقػد تو ػػم  الدراسػػة إلػػى سف المحاسػبة عػػف المػػوارد البشػػرية تضػمف ايسػػتاظؿ األفضػػؿ لتمػػؾ      

معاممتها س وي , وسف اسػتبعاد المػوارد البشػرية مػف قػوا ـ المركػز المػالي يعػد ق ػورا   الموارد في حاؿ

ظهارمػػا  فػي الوظيفػػة المحاسػبية واإلداريػػة, وايسػتنفاذ المػػوارد البشػرية المقترحػػة فػي تامعػػة دمشػؽ وا 

 في القوا ـ المالية س وي . 
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 الدراسات األجنبية  2-2-1

 (2015) Asri-Al  

Resource Accounting and its Applications In Selected  A stud of Human

 Organizations in Yemen and India: 

مدف  الدراسة إلى دراسة عف محاسبة الموارد البشرية وتطبيقها في المنظما  المقتار  في      

 .اليمف والهند

مميػػة اإلنسػػاف, ونظػػرا  وقػػد تو ػػم  إلػػى سف الشػػركا  اليمنيػػة تحتػػام إلػػى الكنيػػر مػػف الػػوعي ب      

لعػػدـ وتػػود المعػػايير الدوليػػة والمحميػػة وعػػدـ وتػػود األسػػهـ وتمػػـز الشػػركا  لتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد 

البشػػرية  ولػػذلؾ فػػنف الشػػركا  فػػي الػػيمف ي تهػػتـ بتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية, ويػػ دي رسػػممة 

ا سكنػػػػر ا  الماليػػػػة, ويتعمهػػػػالمػػػػوارد البشػػػػرية إلػػػػى زيػػػػاد   ػػػػافي الػػػػدقؿ وقيمػػػػة األ ػػػػوؿ فػػػػي البيانػػػػ

ف سدة تطبيػػؽ المحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػرية فػػي بعػػض الشػػركا  الهنديػػة  موضػػوعية ومونوقيػػة, وا 

ظهػار الوضػ  ال ػحي   الى زيػاد   ػافي الػرب  وسيضػا زيػاد  الموتػودا  فػي بيػاف المركػز المػالي وا 

 .اؽ الماليةاألسهـ في سوؽ األور  لمقوا ـ المالية فنن  فضظ  عف ذلؾ يرف  قيمة

Bardawill (2012)-El 

The Assessment of Human Resource Accounting Application In Major Semi 

Public Organization in Gaza strip: 

 المقتطمػػػػة ارد البشػػػػرية فػػػي كبػػػرة الم سسػػػا مػػػدف  الدراسػػػة إلػػػى تقيػػػػيـ تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػو     

 .العاممة في قطاع يز 

سنػػػ  يتػػػد سف يتػػػوافر لػػػدة م ػػػمحة الميػػػا  وشػػػركة توزيػػػ  الكهربػػػاذ  ىلدراسػػػة إلػػػوقػػػد تو ػػػم  ا     

قاعد  بيانػا  محاسػبة المػوارد البشػرية, وسف النظػاـ المػالي المسػتقدـ ي ػدر تقػارير وحسػابا  تتسػـ 

بالدقة, ولكن  يحتػام المزيػد مػف التطػوير لمنحػ  المرونػة بالسػماا بتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية, 
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حة ميػػا  بمػديا  السػاحؿ وشػػركة توزيػ  الكهربػػاذ سف موظفيهػا مػـ سعظػػـ س ػولها قيمػػة, وتػدرؾ م ػم

وسنهػـ القػػو  الدافعػة وراذ نتػػاا سيػػة م سسػة, ولكػػف ي يػزاؿ م ػػطم  محاسػػبة المػوارد البشػػرية حػػدينا  

تدا  في فمسطيف, وسف إدار  م محة الميػا  وشػركة توزيػ  الكهربػاذ ي تقػوـ بتزويػد المػوظفيف بالػدعـ 

الكػػافي لتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية بسػػبد حدانػػة الم ػػطم  والمتهػػود وايلتػػزاـ الػػذي يتطمبػػ , 

ـ يوسف تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية يسػػتمـز مػػوارد ماليػػة ضػػقمة لتطبيقػػ   مػػا قػػد يػػ دي إلػػى تقسػػ

 الوض  المادي لم محة الميا  وشركة توزي  الكهرباذ.

11)Avazzadehfath and Raiashekar (20 

Making Based on Human Resource Accounting information and it's :Evaluation 

method 

 مدف  الدراسة إلى تحديد سكنر الطرؽ مظذمة لقياس الموارد البشرية في المنش   اإليرانية.       

رانيػػة, وبهػػذ  سف طريقػػة التكمفػػة التاريقيػػة سكنػػر تطبيقػػا  فػػي المنشػػ   اإليى وقػػد تو ػػم  الدراسػػة إلػػ  

 الطريقة فنف تكاليؼ الموارد البشرية تشمؿ تكاليؼ ايقتناذ وتكاليؼ التعييف والتدريد والتطوير.

Narayan , Raunak (2010) 

Human Resource Accounting : Anew (Paradigm in the era of :globalization 

وارد البشػػرية لتحديػػد القضػػايا الهػػدؼ األساسػػي مػػف البحػػم مػػو دراسػػة ممارسػػا  محاسػػبة المػػ      

 والتحديا 

سف تنظػػػيـ المػػػوارد البشػػػرية يعطػػػي المنظمػػػة ر يػػػة ودافعػػػا  لممضػػػي  ىوقػػد تو ػػػم  الدراسػػػة إلػػػ      

, ومػػ  قبػػوؿ مفهػػوـ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية فننػػ  يفتقػػد إلػػى التطبيػػؽ العممػػي فػػي تميػػ  سنحػػاذ قػػدما  

يير المحاسػػبة مػػف  ػػياية عػػد  معػػايير محاسػػبية العػػالـ, ولػػـ يػػتمكف متمػػس المحاسػػبة الدوليػػة ومعػػا

 دقيقة عمى القياس واإلبظغ عف تكمفة الموارد البشرية وقيمتها في المنظمة.
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Bullen , maria (2010)  

Human Resource Accounting and international developments: implications for 

measurement of human Copitat 

وضػي  سف محاسػبة المػوارد البشػرية ينطػوي عمػى حسػاد النفقػا  المتعمقػة بػالموارد مدف  إلى ت     

 البشرية بو فها س وي .

سف المسػامما  الدوليػػة المقدمػػة فػي متػػاؿ إدار  المػوارد البشػػرية قػػد  ىوقػد تو ػػم  الدراسػة إلػػ      

رسس  –لبشػػريةمقػػاييس المػػوارد ا –البحػػوم األوسػػ  لمبشػػرية )رسس المػػاؿHAR) سد  إلػػى نمػػو كػػؿ )

 اإلدار   التنظيمية(. –الماؿ الفكري

Lee (2008) 

Awereness and recording of Human Resource value in the financial statements of 

Malaysian organization: 

تهػدؼ مػػذ  الدراسػة إلػػى توضػي  سنػػر اإلف ػػاا  عػف قيمػػة المػوارد البشػػرية فػي القػػوا ـ الماليػػة       

 .ماليزية عمى مستقدمي مذ  القوا ـ  اللمشركا

رد البشػػػرية فػػػي الشػػػركا  وقػػػد تو ػػػم  الدراسػػػة إلػػػى سمميػػػة التعبيػػػر عػػػف القيمػػػة الماليػػػة لممػػػوا      

, وسف لػػدة الشػػركا  الماليزيػػة معرفػػة بالمنػػاف  التػي تحقػػؽ مػػف تطبيقهػػا ريػػـ عػػدـ التطبيػػؽ. الماليزيػة

تحققهػػػػا الشػػػركا  مػػػػف قػػػػظؿ اإلف ػػػػاا عػػػػف قيمػػػػة  ومنػػػاؾ إدراؾ لممزايػػػػا التنافسػػػػية التػػػػي يمكػػػػف سف

 مواردما البشرية.

A.Theeke Herman (2005)  

A Human Resource Accounting transmission : Shifting from failure to a future : 

مػػدف  إلػػى توضػػي  كيفيػػة تسػػتيؿ رسس المػػاؿ البشػػري بو ػػف  مبماػػا   يقرضػػ  العػػامموف لػػرد       

وقػد تو ػم  الدراسػة إلػى سنػ   يػتـ التقػدير عػف األ ػوؿ فػي  .نبػا  األ ػوؿ البشػريةالعمػؿ مقابػؿ إ

القػوا ـ الماليػػة إذا كػػاف احتمػػاؿ القسػػار  سقػػؿ ت كيػػدا , وحػػدوم تحسػػف عمػػى عمميػػة القيػػاس المحاسػػبي 
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لتقػػػارير القا ػػػة متمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ التهػػػا  القارتيػػػة باالبشػػػرية ومػػػذا راتػػػ  إلػػػى زيػػػاد  اإل لم ػػػوؿ

 بشرية.باأل وؿ ال

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:

يحػػػظ الباحػػػم سف منػػػاؾ نق ػػػا  واضػػػحا  فػػػي متػػػاؿ األبحػػػام والدراسػػػا  المتعمقػػػة فػػػي تطبيػػػؽ      

ألبحػام  ةمحاسبة الموارد البشرية عمى المستوة المحمي في دولة الػيمف  لػذا فػنف منػاؾ حاتػة ماسػ

م إلتػػراذ منػػؿ مػػذ  الدراسػػة  لمػػا لهػػا مػػف سمميػػة ودراسػػا  فػػي مػػذا المتػػاؿ  األمػػر الػػذي دعػػا الباحػػ

الدراسػػا  , ولسػػد تػػزذ فػػي الػػنقص الحا ػػؿ فػػي تعػػرؼ إلػػى كافػػة توانػػد مػػذا الموضػػوعبالاػػة فػػي ال

 .التي تناول  مذا المتاؿ

نػوؾ العاممػة كما تتميز مذ  الدراسة في كونها تتناوؿ موضػوع محاسػبة المػوارد البشػرية فػي الب      

 عتبار متموعة مف المقوما  والقياس وآليا  التطبيؽ والمعوقا .اإلفي اليمف آقذ    ب

سف بي ػػة  واألتنبيػػة, وي شػػؾسف الدراسػا  السػػابقة قػػد تػـ إترا مػػا فػػي عػدد مػػف الػػدوؿ العربيػة و       

الدارسػػة مػػف سوا ػػؿ عمػػاؿ فػػي دولػػة الػػيمف تقتمػػؼ عػػف ييرمػػا مػػف الػػدوؿ األقػػرة  لػػذا تعػػد مػػذ  األ

, وذلػػػؾ مػػػف ستػػػؿ عمػػػى حػػػد عمػػػـ الباحػػػم عمػػػى البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي الػػػيمفستريػػػ   الدراسػػػا  التػػػي

 الو وؿ إلى مستوة األممية التي تحظى بها عممية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ.  
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 دمة:مق 1-2

تمعد الموارد البشرية دورا  مهما  في الم سسا  القدمية, وقا ة البنوؾ  إذ يعد المورد      

البشري العن ر األساس في تقديـ القدما  وتحقيؽ األمداؼ لمم سسة, ونظرا  ألممية الموارد 

اد البشرية فقد تحتـ عمى تمؾ الم سسا  القدمية إيتاد قسـ قاص بالموارد البشرية, يستقط

قامػػػػػػػػة الدورا  التدريبية لتحسيف مهار   (.22: 2008 ,تهػػػػػػػػـ)سػػػػػػالػػػػػػػػـالعامميف الم مميف, وا 

متماـ ب   فقد وتد  النظرية ي يمعب  العن ر البشري وتزايد اإلت  لهذا الدور الذيونت     

البشرية( يهتـ بقياس القيمة د م نظاـ تديد  يطمؽ عمي : )محاسبة الموار االمحاسبية ضرور  استحد

قت ادية والتكاليؼ المتعمقة بالموارد البشرية وتو يؿ تمؾ المعموما  إلى المستقدميف ومتقذي اإل

 القرارا  المالية واإلدارية. 

 سبة عن الموارد البشرية وتطورها:نشأة المحا 2-2

  تػػػػػػػاذ  مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ إف سوؿ األمنمػػػػػػػة المسػػػػػػػتمة والشػػػػػػػا عة لممحاسػػػػػػػبة عػػػػػػػف المػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية     

الػذي بنػى  1967سػنة  (Likert) نػ  مبنيػة عمػى العمػؿ الرا ػد الػذي قدمػ كاو   G.Barr lnc Rشػركة

سسػػموبا  مشػػتقا  مػػف العمػػوـ السػػموكية لقيػػاس المػػوارد البشػػرية عنػػد البحػػم فػػي العظقػػة مػػا بػػيف الػػنظـ 

نتاتية المنش  , وقد ذمد  عمى المػوارد البشػرية فػي  لمدفاع عف إدمام المحاسبة (Likert)اإلدارية وا 

 (.416: 2008 بي الرسمي لممنش   ) الفداغ,النظاـ المحاس

قيػػاس س ػػوؿ الشػػركة اإلنسػػانية, ومػػذ  المبػػادر  كانػػ    1968فقػػد حػػاوؿ فػػي سػػنة (Brumett)سمػػا

فػػي سػػنة  American Accounting Association (A.A.A)محفػػزا  لتمعيػػة المحاسػػبة األمريكيػػة

 ف المعوقػػا  وال ػػعوبا  )الفػػداغ,اـ الكبيػػر عمػػى الػػريـ مػػف وتػػود العديػػد مػػمتمػػ لوتػػذابا    1973

2008 :172.) 
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ينظر لمعن ر البشري عمى سن  تزذ مف التاند الفني, المتمنؿ في طرؽ العمؿ واألساليد      

والمعدا  والقاما  الظزمة ألدا   ووظا ف   لذلؾ يعد العن ر البشري سساسا  لمتشايؿ فيما إذا قاـ 

عمم  عمى سكمؿ وت . بتطور الفكر اإلداري  س ب  ينظر لممنش   ب نها نظاـ اتتماعي وفني وسف ب

مذا النظاـ ي نر في , ويكمم  العن ر البشري, و ار بنمكاف العن ر البشري سف يطور ويحسف 

في التهد المبذوؿ مف قبم , ليساعد في تحقيؽ سمداؼ المنظمة, وبفعؿ مذا التطوير في الفكر 

داري قمص المفكروف والباحنوف إلى ضرور  قياس المتهودا  البشرية وقياس اإلنتاتية اإل

 (.290: 2002 لى,المتعرؼ إلى مدة إسهاـ العن ر البشري في زياد  اإلنتاتية )الحي

حاول  الدراسا  والبحوم التو ؿ إلى نظريا  وطرقا  لممحاسبة عف األ وؿ البشرية عمى       

ف ذلؾ لمدور الكبير والمهـ الذي يمعب  كؿ مف األ وؿ البشرية ورسس الماؿ مستوة المنش  , وكا

البشري في اقت اديا  منظما  األعماؿ المقتمفة التي تعامم  م  العن ر البشري بو ف  

محركا  لمعماؿ في المشروعا  الزراعية وال ناعية, وم  ظهور التطورا  السريعة العممية, 

ستنمار فيها لتحريؾ ية واإل ؿ إلى نظريا  وطرؽ القياس لمموارد البشر تولد  الحاتة الممحة لمتوا

قت اد ككؿ  نشط  ماؿ البشري لممنش   الفردية, ول رسس ال ألمميةعتمة التنمية, ونتيتة 

البحوم والدراسا  التي تهدؼ إلى تكويف المبادي العممية وتطويرما والنظـ المحاسبية لممحاسبة 

شر باعتبارمـ س وي , ومذا ما يعرؼ باسـ )المحاسبة عف الموارد البشرية( عف ايستنمارا  في الب

 .(36: 2015 )ابوبكر,

ومف التطورا  الحالية في عالـ األعماؿ  س بح  الموارد البشرية مف سمـ العنا ر التي       

مباني تحكـ نتاا الشركا , ألف الشركا  بحاتة إلى موارد بشرية, وسف كافة الموارد األقرة كال

والمكا ف واألتهز  وييرما, تكوف يير مفيد  دوف وتود العن ر البشري, وسف الشركا  التي تعتمد 
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 مف الشركا  التي تعتمد عمى الموارد المادية والمالية )ال قر, سينىعمى المعرفة والمهار  مي 

2013 :172.) 

اـ بالمحاسبة عف الموارد متموتطورما توض  تانبا  مف تواند اإلإف تتب  نش   المحاسبة      

البشرية  فالمحاسبة في الع ور الرومانية اعترف  بممكية العن ر البشري في  ور  العبيد, 

وقام  بتستيؿ قيمتهـ بو فهـ س وي  إي سف المحاسبة الحدينة سقذ  وتهة النظر الرسسمالية في 

 ( .14: 2014 النبتيتي,و  سف العنا ر ي تمتمؾ ولكنها تستاؿ )الدويؾ,

 (: 146: 2002 عديد مف مراحؿ التطور)حماد ,وقد مر  محاسبة الموارد البشرية بال     

, وتتميز ب نها الفتر  التي تـ فيها وض   1966ا  حتىيتمتد مف بداية الستين المرحمة األولي:

ا المفاميـ األساسية لممحاسبة عف الموارد البشرية باستقداـ النظريا  والمبادي المتعمقة بهذ

 الموضوع في العموـ ايتتماعية األقرة  منؿ ايقت اد وعمـ ايتتماع.

, وتتميز ب نها الفتر  التي بدس  في تقييـ فعالية  1971حتى1966 تمتد مف  المرحمة الثانية:

نماذم قياس تكمفة الموارد البشرية وقيمتها, وفتر  إيتاد متاي  حالية ومستقبمية يستقداما  

 وارد البشرية. المحاسبة عف الم

شر قظؿ مذ  الفتر  العديد مف تإذ بدس  تن , 1976حتى 1971تمتد مفالمرحمة الثالثة: 

الدراسا  األكاديمية في سمريكا وسستراليا والياباف, وقد تـ تطبيؽ العديد مف البحوم, وما قدمت  مف 

ارية, وكذلؾ في قرارا  المعموما  عف المحاسبة عف الموارد البشرية سسهـ في اتقاذ القراذا  اإلد

 المستنمريف مف حممة األسهـ.

مف  متماـ بهذا الفرع سواذ  إذ شهد  تراتعا  في اإل ,1980حتى  1976تمتد مف المرحمة الرابعة:

 بحامإلى سف التزذ األكبر مف األ تاند ايكاديمييف اـ مف تاند التطبيقيف, ويرت  سبد ذلؾ
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نها تعد سقؿ  عوبة قد تم  في المراحؿ السابقة, وسف األولية في مذا الميداف التي تميز  ب 

األتزاذ الباقية سكنر  عوبة, وتتطمد عددا يير قميؿ مف الباحنيف ذوي الكفاذ  العالية لمقياـ بها, 

كما يتطمد األمر تعاوف عدد كبير مف الم سسا  والشركا  التي تقبؿ تطبيؽ مذ  البحوم, 

ي المتاي  المقتمفة بسبد عدـ سا  لـ تكف كافية فواتض  مف النتا ن: سف البحوم والدرا

 متماـ بالعن ر البشري بو فها عا دا  حقيقيا  لممنش  . اإل

متماـ في كؿ مف النظرية والتطبيؽ لممحاسبة عف الموارد شهد  بداية اإل المرحمة الخامسة:

إلنتاتية الذي تركز عمى البشرية, نتيتة لتزايد امتماـ الوييا  المتحد  األمريكية بموضوع زياد  ا

د  األمريكية بيف دور العن ر البشري في زياد  اإلنتاتية, كما سد  المنافسة في الوييا  المتح

سمتم  متماـ بالمحاسبة عف الموارد البشرية, في حيف سف الشركا  اليابانية الشركا  إلى اإل

ى الريـ مف مريكية عملمحاسبة عف الموارد البشرية تقتمؼ عف الشركا  األب ساليد ونظـ 

 .اقتظؼ سحتاـ الشركا 
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 محاسبة الموارد البشرية: مفهوم 3-2

يبدو مف الوممة األولى سف مذا الم طم  يريد, ويير معروؼ, ولعؿ مذا يعود إلى قمة       

ة التي تقوـ بقيػػػػػػػػػػاس األنر الكتابا  في   ألف معظـ الكتاد يتناولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف المحػػػػػػػػاسبة المالي

المالي لمقتمػؼ العمميا  التي تتـ بيف الم سسػػػة ومحيطها القارتي قا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سو محاسبة 

ػػػظؿ قيػػػػػػػػاس األنر التكػػػػػػػػاليؼ التي تعمؿ عمػػى التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد التػػػػػػػػػػػػػػػػيد لتكػػػػػػػػػػاليؼ اإلنتام مف قػػػػػػػػػػ

(  حيم ينظر إلى مفهوـ 23: 2008 المالي لحػػػػػػػركة التكاليؼ داقػػػػػػػػػػػػػػػؿ الم سسػػػػػػػػػػػػة )سالـ,

محاسبة الموارد البشرية مفهوما فمسفيا, وليس مفهوما يعبر عف نظرية سو طريقة معينة لها نواب  

نما مفهوـ  ؿ العمميا  الحسابية الممموسة ويير الممموسة التي تقوـ بك يعنىسو مبادي معينة, وا 

عتماد عمى األنظمة المعموماتية الموتود  فيها مف ستؿ تقييـ العن ر البشري, باإلبها المنش   

 ,)ما ة اسبية سو ييرما مف األنظمةوما  المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظاـ المعموما  اإلدارية سـ نظاـ المعم سواذ  

قد تميز العقداف الماضياف مف الزمف بظهور متموعة مف الدراسا  واألبحام التي ل (.17: 201

استهدف  تحديد مفهوـ محاسبة الموارد البشرية سوي , وتطوير استقداـ المفهوـ عمى مستوة 

المنظمة نانيا   وذلؾ بسبد التدؿ الكبير حوؿ مضموف فكر  محاسبة الموارد البشرية ومبررا  

 (.280: 1999 حيا  العممية )الهيتي,استقدامها في ال

إف مفهوـ محاسبة الموارد البشرية يرتبط بقياس التهد المبذوؿ في النشاط سواذ التهد      

العضمي سـ التهد الفكري, ومف منا فنف الو وؿ إلى تعريؼ دقيؽ لحقيقة الم طم  المحاسبي 

 يتطمد ت  يم  عمميا .

ألتور التي تعنى بحساد مقتمؼ مستحقا  العماؿ مف فالتعريؼ الذي ينص عمى سف "محاسبة ا 

(. يركز عمى تعريؼ 6: 2008 ,)سبوبكر   سو راتد العامؿ"قظؿ العمؿ عمى تحديد مكونا  ستر 
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محاسبة الموارد البشرية مف منظور األتر سو الراتد, ومو تعريؼ مشتؽ مف وظيفة المحاسبة 

عناية بالتاند يير الممموس منؿ األداذ, فضظ  عف المالية ويركز عمى القيمة المادية لمفرد دوف ال

 . ومقتمؼ م اريؼ التكويف والتدريدسنها تعني: متابع  الرواتد سو األتور, 

ومذا التعريؼ يركز عظو  عمى األتور والرواتد عمى م اريؼ التكويف والتدريد وسيضا يركز 

: 2014 ,) قويدر منؿ األداذ د يير الممموسعمى القيمة المادية لمفرد دوف العناية بالتان

122.) 

فقػد عرفتهػا ب نهػػا "عمميػة تحديػد وقيػاس البيانػا  المتعمقػػة A.A.A) )سمػا تمعيػة المحاسػبة األمريكيػة

: 2003 بػػػالموارد البشػػػرية, وتو ػػػيؿ تمػػػؾ المعمومػػػا  إلػػػى األطػػػراؼ المعينػػػة بالمعمومػػػا " )حنػػػاف,

207.) 

بشػػرية وقيػػاس البيانػػا  المتعمقػػة بػػالموارد البشػػرية  وذلػػؾ لمو ػػوؿ إلػػى تحديػػد قيمػػة المػػوارد ال      

ومػػف نػػـ تو ػػيؿ مػػذ  المعمومػػا  إلػػى األطػػراؼ المعينػػة, ولكػػف يعػػاد عمػػى التعريػػؼ السػػابؽ عػػدـ 

 الوضوا في نوع البيانا  الكمية سو الو فية, وتحديد طريقة القياس. 

ذا مػػا تػػـ النظػػ      طويمػػة األمػػد, وتحتػػام إلػػى يمنػػؿ اسػػتنمارا  ر إلػػى العن ػػر البشػػري عمػػى سنػػ  وا 

طفػػػاذ حسػػػد العمػػػر اإلنتػػػاتي لممػػػوارد البشػػػرية, وعميػػػ   تعػػػرؼ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية  رسػػػممة وا 

بكونهػػا "عمميػػة تسػػتيؿ التكػػاليؼ الهامػػة التػػي تتعمػػؽ بتطويػػ  وتػػدريد واسػػتقداـ العن ػػر البشػػػري, 

ظهػػػار ايسػػػتنمار الطويػػػؿ األمػػػد فػػػي المػػػوارد البشػػػرية فػػػي الميزانيػػػة ا : 1999 )الهيتػػػي, لعموميػػػةوا 

281.) 

"عبار  عف سسمود لتطوير طرؽ قياس قيمة األفراد لممنظما  مف ستؿ  فضظ  عف كونها     

فة إلى األ وؿ المالية الح وؿ عمى القوا ـ المالية العادلة عف األ وؿ البشرية وقياسها إضا



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

36 

 

منظمة ليس فقط بما تمتمك  (. إف نتاا سية 528: 2006 ,والعبادي  والفضؿ  )الطا ي المادية"

المنظمة, ولكف يبد سف تكوف لهذ  الموا فا  قيـ تعكس فاعمية المنظمة وسداذما في ما يتعمؽ 

 بالموارد البشرية التى تعمؿ لديها.

وقػػد تطػػور تعػػرؼ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية ف ػػار يتمنػػؿ فػػي "سنػػ  تحديػػد قيمػػة المػػوارد البشػػرية      

ومػػف نػػـ التعػػرؼ عمػػى التايػػرا  التػػي تطػػرس عميهػػا إلظهػػار القيمػػة الحقيقيػػة ومعرفػػة كيفيػػة معالتتهػػا, 

مداد األطرا  (.290: 2002 لى,اؼ المعينة بهذ  المعموما " )الحيلم وؿ اإلنسانية وا 

 ما.  العامميف في منش   مي محاولة لتقييـعمى سف المحاسبة عف الموارد البشرية في شكمها المبسط 

 -:(416: 2008 )الفداغ,اآلتي عديد   وفي ضوذ ذلؾ ينتن ومذا يتـ ألسباد      

ايعتراؼ ب ف العامميف مـ األ وؿ األساسية في المنش    لذلؾ يتد سف يكوف لهـ موق  في  - 

 قا م  المركز المالي. 

لمبدس مقارنة الم روفا  باإليرادا  فنن  ي يتد سف تظهر بعض الم روفا  المتعمقة  تطبيقا   -

 بو فها م اريؼ لمفتر   نظرا ألنها ذا  طبيعة استنمارية. بالعامميف 

تنمار قد تمد قيمة مالية سنها محاولة لتقييـ ايستنمار في العامميف وفيما إذا كاف ذلؾ ايس -

 , سـ عمى العكس مف ذلؾ. لممنش  

المػػوارد سنهػػا عن ػػر مػػف عنا ػػر تقيػػيـ سداذ اإلدار , وذلػػؾ يعنػػي: سف المػػدير التيػػد سػػيقوـ بػػندار   -

البشػػرية بالعنايػػة نفسػػها التػػي يقػػوـ بهػػا بالنسػػبة لممػػوارد ايقت ػػادية األقػػرة, و سف ي يسػػتهمكها مػػف 

سف التعريػػؼ األكنػػر  فػػي (18: 2013 ,)الشػػريؼمػػ   الباحػػمتفػػؽ وي ستػػؿ المنػػاف  ق ػػير  ايتػػؿ.

فػػي المنشػػ   وضػوحا  واقترابػػا  مػػف مفهػوـ األ ػػؿ يشػػترط فيػػ  سف يقت ػر فػػي تحديػػدما عمػى العػػامميف 
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والتكػػاليؼ المتعمقػػة بهػػـ  وبهػػػذا  المحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػػرية سو "المحاسػػبة عػػف األفػػراد بكػػػونهـ 

 موارد في المشروع, تقوـ عمى قياس تكمفة وقيمة األفراد في المشروع ".

وبشكؿ عاـ  فنف تمي  المحاوي  التي استهدف  الت طير النظري لمفهوـ محاسبة الموارد البشرية 

تزاؿ بعيد  عف تحقيؽ الهدؼ  كونها تافؿ التاند الفمسفي والتحميمي لمحقؿ, كما سف سيمد ي

المفاميـ تعبر عف وته  نظر الكاتد في الموضوع  وفقا لدراسة الحاي , وليس النظر  

 (.281: 1999 الموضوعية لمحاسبة الموارد البشرية )الهيتي,

 أهمية محاسبة الموارد البشرية: 4-2

ت تى سممية المحاسبة عف الموارد البشرية مف سممية الموارد البشرية في الوحدا        

ايقت ادية, وما تشكم  مف مورد مهـ مف بيف مواردما التي تستقدـ في عممياتها ايقت ادية  

ش نها بذلؾ ش ف سية موارد مهمة آقرة في تمؾ الوحدا  بنمكانها اإلسهاـ في تحقيؽ سمدافها 

(. وتتب  األممية مف كونها تدور حوؿ القيمة ايقت ادية لمموارد البشرية 151 :2007 )رشيد,

لممنظمة التى يتد متابعتها وقياسها ور د التايرا  التي تطرس عميها قظؿ فتر  زمنية مف قظؿ 

تقديـ المعموما  والبيانا , الظزمة لمساعد  اإلدار  في عمميا  اتقاذ القرارا  بش ف القوة العاممة 

كزياد  المهار  واإلنتاتية  بتطبيؽ برامن التعميـ والتدريد لمعامميف, وسف العن ر البشري مو 

 األساس في البنوؾ.

متمػاـ بمحاسػبة المػوارد البشػرية, وتعمػ  منهػا سساسػا  ومناؾ عوامؿ وسسباد سػاعد  عمػى اإل      

 متماـ بهذا النوع. حدينة ل في ضوذ توت  اإلدار  ال لممحافظة عمى األ وؿ المادية ويير المادية

متماـ بدراسة مشكمة شهر  المحؿ ومحاوي  المحاسبيف الو وؿ إلى اتفاؽ كما سف اإل      

, فقد  ة التي يتمت  بها س حاد المنش  بش نها مف قظؿ الربط فيما بينها, وبيف المهارا  القا
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لمنش   بو ف  سحد المكونا  عتبار بعن ر الموارد البشرية في اإلى ضرور  األقذ في اإل سدة

عف  الدور المتزايد لمموارد البشرية في المنش    الحدينة, ي سيما األساسية لشهر  المحؿ, فضظ  

تتميز ب  طبيعة العمؿ في مذ  المنش   مف اعتمادما عمى كفاذ  مواردما البشرية  القدمية  لما

 وقدرتها.

, إلى تاند كوف تهاالبشرية ي بد مف رسمم ى المواردإف ضقامة بعض عنا ر اإلنفاؽ عم     

العا د المتوق  منها يمتد إلى فترا  محاسبية متتالية  منؿ رواتد اإلتازا  الدراسية التي تمن  

لمموظفيف لمح وؿ عمى شهاد  الماتستير والدكتورا  سو الح وؿ عمى تق ص معيف  ذلؾ سف 

سبية عف الموارد البشرية مدف  تزويد اإلدار  ايتتا  المتزايد نحو تكويف نظاـ لممعموما  المحا

بالمعموما  الظزمة لتقطيط القوة العاممة وترشيد القرارا  المتعمقة بها, عظو  عمى الريبة 

المتزايد  لدة المستعمميف القارتييف لمكشوفا  المالية في معرفة درتة رضاذ العامميف ومعنوياتهـ 

 (.97: 2002 )الفضؿ, في المنش  

 هداف محاسبة الموارد البشرية:أ 5-2

  ارد البشرية, مي )الطا ياألمريكية نظنة سمداؼ لمحاسبة المو ة حدد  تمعية المحاسب     

 (:529: 2006 ,واقروف

 القياس: سي تقدير تكمفة العن ر البشري وقيمت , باستقداـ طرؽ ونماذم ومعايير موضوعية. -

 ستفاد  مف المقاييس الموضوعية.لمظ ـ ل  ميـ النظاـ المحاسبي االتطبيؽ: يعني ت -

النتا ن اإلنسانية: تتضمف تحميؿ سنر محاسبة الموارد البشرية عمى التنظيـ اإلنساني لممنظمة  -

 مف حيم اتتاما  العامميف وسموكهـ وسدا هـ.
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ف مػػػدؼ المحاسػػػبة عػػػف المػػػػوارد البشػػػرية يتمنػػػؿ بشػػػكؿ سساسػػػػي فػػػي مسػػػاعد  اإلدار  بمسػػػػتوياتها و  ا 

سػػتقداـ والرقابػػة عمػػى عن ػػر المػػوارد البشػػرية  القػػرارا  المتعمقػػة بػػالتقطيط واإل تمفػػة فػػي اتقػػاذالمق

بمػػا يحقػػؽ سمػػداؼ المنشػػ  , كمػػا سنهػػا تػػوفر اإلطػػار الموضػػوعي والعممػػي الػػذي يسػػاعد إدار  المػػوارد 

سف  البشػػػػػرية عمػػػػػى اتقػػػػػاذ القػػػػػرارا  كتقميػػػػػؿ سعػػػػػداد القػػػػػوة العاممػػػػػة سو زيادتهػػػػػا سو اسػػػػػتبدالها, كمػػػػػا

المسػػتنمريف الحػػالييف سو المسػػػتقبمييف يحتػػاتوف معمومػػا  عػػػف المػػوارد البشػػرية بمػػػا يسػػاعدمـ عمػػػى 

 (.144: 2002 تقييـ األ وؿ البشرية لممنش   وايستنمار فيها )حماد ,

و فػػػػػي ضػػػػػوذ ذلػػػػػؾ  يمكػػػػػف تحديػػػػػد سمػػػػػـ األمػػػػػداؼ لمحاسػػػػػبة المػػػػػوارد البشػػػػػرية عمػػػػػى النحػػػػػو      

 -:(128: 2014 )قويدر,اآلتي

اقتيار األفراد تساعد عمى تمد الكفاذا  الضرورية واقتبارما مما يحقؽ سمداؼ المنظمة مف  -

تحتاتهـ مف ذوي التكمفة المعقولة والمردودية العالية باستقداـ مقتمؼ طرؽ  المظ ميف الذيف

 الفحص.

ي قياس كـ يكمؼ تسم  محاسبة الموارد البشرية ل دار  بتحديد تكمفة الموارد البشرية وقياسها  س -

 وسيضا قياس عوا د المورد البشري في المنظمة.

 رف  كفاذ  المورد البشري داقؿ المنظمة وايستفاد  الق وة من . -

 اقتيار الكفاذا  لتولي منا د سعمى في السمـ التنظيمي لممنظمة. -

ظ مػػػة تهػػدؼ إلػػػى تسػػػيير تكػػاليؼ تػػػدريد العمػػػاؿ وتحفيػػزمـ مػػػف قػػػظؿ تػػوفير ظػػػروؼ العمػػػؿ الم -

 والدورا  التدريبية. 

توفير نظاـ معموماتي محاسبي حوؿ المػوارد البشػرية قػادر عمػى تمػ  البيانػا  الظزمػة وتشػايمها  -

 وتحميمها واستقظص النتا ن في شكؿ معموما  ضرورية وسساسية.
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 قياس عوا د رسس الماؿ البشري في المنظمة.  -

نها ية التي تقود لها محاسبة الموارد البشرية تتمنؿ فعند توتي  األمداؼ سعظ  فنف النتيتة ال  

 ة في المنظمة, ومو الهدؼ الر يس.بايستقداـ األفضؿ لمموارد البشري

: 2007 ,والتيالي   والكسد )الشعباني مزايا تطبيم محاسبة الموارد البشرية 6-2

172): 

التي تستنفذ منها  الم روفا  المرتبطة بالموارد البشرية ي تحمؿ عمى حسابا  النتيتة -

 قظؿ الفتر  المالية  ما يترتد عمي  زياد  األرباا.

تشتي  عمميا  ايقتراض طويؿ األتؿ بضماف األ وؿ التي تضقم  بزياد  س وؿ  -

 األنام.

إظهار إيتابيا  في تم  نسد التحميؿ المالي الذي يمنؿ البسط فيها  افي األرباا سو  -

 س وؿ المنش  .

األفراد لما يدف  بالمستنمريف إلى استنمار سموالهـ في منؿ المنظما  الت نير في سموكيا   -

 .التي تعكس حساباتها القتامية موقفا  متكامظ  بالنسبة لمفتر  المالية الواحد 

تساعد محاسبة الموارد البشرية اإلدار  عمى حسف استقداـ قواما العاممة واتقاذ القرارا   -

 دمـ.المظ مة بش ف توظيفهـ وتوتي  تهو 

تسهـ محاسبة الموارد البشرية في تحويؿ النظر  إلى العامميف ب نهـ س بحوا س وي , ومف  -

نـ يسهـ في تطوير الموارد البشرية واعتبار األفراد العامميف ليسوا سدوا  إنتاتية فحسد  

بؿ سنهـ سعضاذ مشاركوف يسهموف في تحقيؽ سمداؼ المنظمة إلى تاند سمدافهـ 

 الشق ية. 
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 ا توافر خصائص األصول في الموارد البشرية:مد 7-2

  لكػػي ت ػػنؼ عمػػى سنهػػا فػػي المػػوارد البشػػرية منػػاؾ نػػظم ق ػػا ص سساسػػية, ينباػػي توافرمػػا     

  -:(103: 2002 )الفضؿ,مي س وؿ

سف يكوف مناؾ توق  لمناف  اقت ادية مستقبمية: عند تطبيؽ مذ  القا ية عمى الموارد  -1

يتض   ب ن  مف الممكف إطظؽ لفظ األ وؿ عميها  ألف المنش   بينما  البشرية المتاحة لممنش  ,

قت ادية, فنف مذا التعاقد يالبا  ما يكوف ألكنر مف سنة طتها اإلتتعاقد م  األفراد لمعمؿ في سنش

مالية واحد , ومف نـ يكوف األفراد بموتد العقد م درا  لممناف  والقدما  المستقبمية لممنش  , 

ف توافؽ مذ  القا ية مف حيم انطباقها عمى الموارد البشرية, فنف مناؾ مف وعمى الريـ م

يعترض عميها بحتة عدـ وتود الضامف يستمرار إدرار المناف  المستقبمية لمموارد البشرية  لذا 

فنف النظر إلى المناف  المستقبمية يعتمد عمى الموازنا  التقطيطية لمموارد البشرية, يسيما سف 

 تهتـ سساسا باألحدام التي لها مناف  اقت ادية متوقعة.المحاسبة 

إنبا  قيمة األ وؿ في قا مة المركز المالي م  وتود  عوبة مف وتهة نظر المحاسبيف  -2

إلنبا  مذ  القا ية عمى الموارد البشرية  ألنهـ ينظروف إلى الحؽ في استظـ المناف  ب ن  يرتبط 

الفكر  بسبد عدـ امتظؾ الموارد البشرية, ولكف مناؾ  بالممكية لم وؿ  ولذا يرفضوف قبوؿ

الكنير مف الموارد التي تستقدمها المنش   ويتـ ت نيفها ضمف األ وؿ منؿ المنش   التي 

ف المعيار المناسد نعقود طويمة األتؿ, وفي ضوذ ذلؾ فتح ؿ عمى األ وؿ النابتة بموتد ال

ة يتمنؿ في الحؽ الوظيفي الذي يعطى لممنش   حؽ لتمييز حؽ استظـ المناف  مف الموارد البشري

 اينتفاع مف القدما  المتوقعة لمفراد العامميف.
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كنا  بوتود مم إلى حد ما  عة مف الموارد البشرية قد س بحف قياس قيمة المناف  المتوقس -3

ما مف ناحية تتا  التي افترض  لعممية القياس في محاسبة الموارد البشرية, سالمقاييس المقتمفة اإل

افتقاد القياس المحاسبي لقيمة الموارد البشرية إلى معيار موضوعي واعتماد  عمى التقدير 

 والتقميف الشق ي, فظ نظف سف المحاسبة تمتـز بالموضوعية الكاممة في تمي  عمميا  القياس.

ؾ مف و فا ي يشوب  سي ش س وؿ  ؼ الموارد البشرية ب نهاوفي ضوذ ما تقدـ  فنف و       

مي سنها بند مف ناحية توفير الق ا ص األساسية التي يتد توافرما في الموارد  لكي ت نؼ ع

 بنود األ وؿ. 

 المقومات   8-2

فػػػػػي ضػػػػػوذ الدراسػػػػػا  والبحػػػػػوم لموضػػػػػوع محاسػػػػػبة المػػػػػوارد البشػػػػػرية سمكػػػػػف تمػػػػػ  المعمومػػػػػا         

واألنػػػػر المحاسػػػػبي مػػػػف قػػػػظؿ  مػػػػف مػػػػذ  الدراسػػػػة لممعمومػػػػا لػػػػؾ لبيػػػػاف دور المقومػػػػا  المحاسػػػػبية, وذ

 الهيكؿ التنظيمي(: –الوعي –المقوما  اآلتية )النظاـ المحاسبي

 :لمموارد البشرية النظام المحاسبي 1-8-2

يعػػػد النظػػػاـ المحاسػػػبي مػػػف سمػػػـ مقومػػػا  محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية  ألنػػػ  يعػػػد تكامػػػؿ سركػػػاف       

 النظاـ ضروريا  لتقديـ تقارير مهمة ل دار .

قظ  مػرورا  القطػوا  واإلتػراذا   تبػدس بالمػد ذلؾ سف النظاـ المحاسبي مكوف مف سمسمة مف     

بالمعالتػػا  المقتمفػػػة, وانتهػػاذ  بالمقرتػػػا , وبمػػػا سنػػ  قػػػد تػػـ الف ػػػؿ بػػػيف س ػػحاد حقػػػوؽ الممكيػػػة 

تراذاتػػػػ  بسياسػػػػا  محاسػػػػبية مقتمفػػػػة لضػػػػماف حياديػػػػة نتا تػػػػ  سو  واإلدار  فقػػػػد تػػػػـ تقييػػػػد قطواتػػػػ  وا 

 (.9: 2011, ات  وحذفها في التعبير )سوفيافرتمق
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 (:32: 2017, ف نظاـ الموارد البشرية مف )عميةوكاير  مف نظاـ المعموما  يتكو 

المدقظ : مي نقطة بداية عمؿ النظػاـ, وتتمنػؿ بايحتياطػا  األساسػية )األوليػة( الظزمػة  .1

يانػػػا  التػػػي يػػػتـ لعمػػػؿ النظػػػاـ, وفػػػي النظػػػاـ المحاسػػػبي تمنػػػؿ المػػػدقظ  متموعػػػة مػػػف الب

الح ػػوؿ عميهػػػا مػػػف األدلػػػة الموضػػػوعية الم يػػد  لمحػػػدام الماليػػػة )المسػػػتندا ( والبيانػػػا  

 التقريرية التي يتـ إعدادما عف طريؽ عنا ر النظاـ األقرة.

العمميػػا  التشػػايمية: مػػي متموعػػة العمميػػا  التػػي تتػػرة بوسػػاطة األتهػػز  سو القػػوة التػػي  .2

تػػا , وفػػي النظػػاـ المحاسػػبي تتمنػػؿ العمميػػا  التشػػايمية تقػػوـ بتحويػػؿ المػػدقظ  إلػػى مقر 

فػػػي عمميػػػا  التتميػػػػ  والتبويػػػد والتقمػػػيص التػػػػي تتػػػرة عمػػػى المػػػػدقظ  )البيانػػػا ( فػػػػي 

 الدفاتر والستظ  وفقا  لممبادي والمفاميـ والقواعد المحاسبية.

 المقرتػػػا : مػػػي حا ػػػؿ تفاعػػػؿ العمميػػػا  التشػػػايمية التػػػي تتػػػرة عمػػػى المػػػداقظ  وفقػػػا   .3

لممػػػداؼ المرسػػػومة لمنظػػػاـ, وفػػػي النظػػػاـ المحاسػػػبي تشػػػمؿ المقرتػػػا  متموعػػػة التقػػػارير 

والقواعػد الماليػة والمعمومػا  المقتمفػة الناتتػة عػف تفػاعظ  العمميػا  التشػايمية لممػػدقظ  

 في إطار المتايرا  البي ية.

قيػػيـ ظزمػػة لتالتاذيػػة العكسػػية )الرقابػػة(: مػػي عمميػػة الح ػػوؿ عمػػى البيانػػا  والمعمومػػا  ال .4

قظ  والعمميػػػػػا  التشػػػػػايمية والمقرتػػػػػا (, وفػػػػػي النظػػػػػاـ عنا ػػػػػر النظػػػػػاـ السػػػػػابقة )المػػػػػد

المحاسػػبي تتمنػػؿ التاذيػػة العكسػػية مػػف قػػظؿ عمميػػة الرقابػػة عمػػى العنا ػػر السػػابقة بهػػدؼ 

 تقييمها وتوتيهها التوتي  ال حي .
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ة عػػف بعضػػها الػػبعض  بػػؿ عمػػى وت كػػد تميػػ  اآلراذ عػػدـ إمكانيػػة انف ػػاؿ األنظمػػة المحاسػػبي     

م سسػػة العكػس ينباػػي سف تكػوف مبنيػػة عمػى العظقػػة الم سسػػة ومرتبطػة ارتباطػػا  ونيقػا  بنسػػتراتيتية ال

      (.163: 2002 ,المحاسبية الواسعة )حماد 

  مػػف األمػػداؼ اآلتيػػة وفػػي ضػػوذ ذلػػؾ  فػػنف النظػػاـ المحاسػػبي لمحاسػػبة المػػوارد البشػػرية ينطمػػؽ     

 :(184: 2013 ,)ال قر

تقػػديـ معمومػػا  مقتمفػػة عػػف القػػوة العاممػػة فػػي المنشػػ   الػػى اإلدار  والمسػػتنمريف واألطػػراؼ  -1

 المستفيد  األقرة.

 إعطاذ  ور  عف الموارد البشرية إلحدة موتودا  المنش  . -2

يساعد في تذد ايستنمار إلى المنشػ   مػف قػظؿ توضػي  قيمػة المػوارد البشػرية الموتػود   -3

 فيها.

ص المناسػػػد فػػػي مهمػػػة سو وظيفػػػة معينػػػة مػػػف قػػػظؿ تحديػػػد تكمفػػػة العن ػػػر تحديػػػد الشػػػق -4

 البشري ومقابمت  بقيمة المهمة سو الوظيفة التي ي ديها.

 تطوير سداذ عممية إدار  الموارد البشرية. -5

 المحافظة عمى بقاذ الموارد البشرية التي تمتمؾ القبر  والم مظ . -6

 معالتة مشكمة تقييـ األ وؿ يير الممموسة. -7

 زياد  قيمة شهر  المحؿ لممنش  . -8

 تحديد الحاتة المستقبمية لتذد الموارد البشرية ذا  الكفاذ  والقبر .   -9
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تػػػػوفير بيانػػػػا  لمعرفػػػػة م شػػػػرا  اإليػػػػرادا  مػػػػ  رسس المػػػػاؿ المسػػػػتقدـ فػػػػي الموتػػػػودا   -10

 البشرية ومقابمة إنتاتية المنش   م  قيمة مواردما البشرية.

 تكاليؼ الموارد البشرية لارض اتقاذ القرارا  التسويقية. تقديـ معموما  عف -11      

 الرقابة عمى فاعمية استقداـ الموارد البشرية. -12

 ويقضػػػػ  اسػػػػتقداـ الػػػػنظـ المحاسػػػػبية لممػػػػوارد البشػػػػرية لمتموعػػػػة مػػػػف القطػػػػوا  مػػػػي )رشػػػػيد,

2007 :151:) 

فػػػػػي الوحػػػػػد     األفػػػػػراد العػػػػػامميفتمػػػػػ  البيانػػػػػا  القا ػػػػػة بػػػػػالموارد البشػػػػػرية  منػػػػػؿ بيانػػػػػا  -1

عػػػػاتقهـ واألتػػػػور  ادية ومػػػػ مظتهـ ودرتػػػػاتهـ الماليػػػػة, والمسػػػػ وليا  الممقػػػػا  عمػػػػىقت ػػػػاإل

 المدفوعة لهـ وتكاليؼ عمميا  التدريد والبعنا  واإلتازا  الدراسية.

تبويػػد البيانػػا  المتعمقػػة بػػالموارد البشػػرية التػػي تعمػػؿ بالوحػػد   منػػؿ تبويػػد تكػػاليؼ القػػوة   -2

 يؼ تدريد, تكاليؼ اقتبار.ى ستور, تكالالبشرية بالوحد  إل

تو ػيؿ المعمومػػا  المتعمقػػة بػػالموارد البشػػرية لمتهػػا  الداقميػػة والقارتيػػة التػػي تهمهػػا مػػذ   -3

 المعموما  في الوق  المظ ـ وبالدقة المطموبة. 

 استقداـ المقرتا  مف قبؿ مستقدميها وتحقيؽ الفا د  المرتو  منها في اتقاذ القرارا . -4
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: 2015 ,بة المػػوارد البشػػرية )سبػػو بكػػرفيمػػا يػػ تي سمػػـ المبػػادي التػػي يقػػوـ عميهػػا نظػػاـ محاسػػو      

38:) 

تمنػػػؿ المػػػوارد البشػػػرية عن ػػػر ايسػػػتمرار لممنظمػػػة  فػػػظ تسػػػتطي   مبػػػدس ايسػػػتمرارية والدوريػػػة: -1

بػػػدونها سف تػػػ دي دورمػػػا, عمػػػى العكػػػس مػػػف المػػػوارد الماديػػػة فقػػػدمتها م قتػػػة  لػػػذا يتػػػد عمػػػى 

المحافظػػػػة عمػػػػى مواردمػػػػا البشػػػػرية وزيػػػػاد  إنتاتيتهػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ التػػػػدريد والتشػػػػتي  المنظمػػػػة 

ا ينباػػػي التكػػػاليؼ المنفقػػػة عمػػػى تمػػػؾ المػػػوارد والح ػػػوؿ عمػػػى منػػػاف  لعػػػد  فتػػػرا  محاسػػػبية  لػػػذ

 لضماف دقة حسابا  التكاليؼ. توزيعها عمى تمؾ الفترا 

ي المنفقػة عمػى اتتذابػ  وتعيينػ  وتدريبػ  مبدس مقابمة اإليراد بالتكاليؼ: تعػد تكمفػة العن ػر البشػر  -2

وتنميتػػ  م ػػروفا  رسسػػماليا  وس ػػظ  مػػف س ػػوؿ الم سسػػة  ومػػف نػػـ تحمػػؿ الفتػػر  المحاسػػبية بمػػا 

يق ػػػها فقػػػط مػػػف التكمفػػػػة, ويقابمهػػػا فػػػي التانػػػد الػػػػدا ف اإليػػػرادا  اإلنتاتيػػػة لممػػػوارد البشػػػػرية 

ذ تطبيػػػؽ فػػػي قػػػوا ـ قا ػػػة فػػػي ضػػػو  والمتمنمػػػة فيمػػػا سضػػػافت  تمػػػؾ النفقػػػا  الػػػى معػػػدؿ اإلنتػػػام 

 .محاسبة الموارد البشرية

مبػػدس اإلف ػػاا والعظنيػػة: فػػي المحاسػػبة التقميديػػة ي يػػتـ اإلشػػار  إلػػى العن ػػر البشػػرة إي فػػي  -3

قا مػػة نتػػا ن األعمػػاؿ )ستػػور ورواتػػد(, وفػػي قا مػػة المركػػز المػػالي )المقػػدما  والمسػػتحقا  مػػف 

إلف ػػػاا  إذ يتػػػد عػػػرض ايسػػػتنمار فػػػي المػػػوارد تمػػػؾ الم ػػػروفا ( ومػػػذا يعػػػد ق ػػػورا  فػػػي ا

البشػػػرية ضػػػمف س ػػػوؿ قا مػػػة المركػػػز المػػػالي ليعطػػػي م شػػػرا  لمتهػػػا  المهتمػػػة بالمنظمػػػة, كمػػػا 

 يعطي م شرا  ذا  ديلة تعكس كفاذ  اإلدار  وتوض  التاير في ميكؿ القوة العاممة.
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دـ لقيػاس رسس المػػاؿ مبػدس الموضػوعية: منػاؾ مقػاييس عمػى درتػػة كبيػر  مػف الموضػوعية تسػتق -4

البشػػػػري, وتعتمػػػػد الموضػػػػوعية عمػػػػى بيانػػػػا  إح ػػػػا يا  رسػػػػمية, ويػػػػرة البػػػػاحنوف سف إضػػػػافة 

 بيانا  سقؿ موضوعية, ولكف سكنر فا د  لمتقذي القرارا , ي دي إلى تطور المحاسبة.

 مبدس األممية النسبية: إف التكاليؼ المنفقة يكتساد العن ر البشري مػي تكػاليؼ كبيػر   بحيػم -5

ظهارما في قا مة المركز الم  .اليت قذ سممية ت دي إلى وتود رسممتها وا 

ممػػا سػػبؽ  يػػرة الباحػػم سف محاسػػبة المػػوارد البشػػرية ي تتعػػارض مػػ  المبػػادي المحاسػػبية 

المتعارؼ عميها  بؿ ترتقػي إلػى حػد القبػوؿ العػاـ فػي ظػؿ تمػؾ المبػادي المحاسػبية المقبولػة 

 قبوي  عاما .

 بية فػػػي ضػػوذ اآلتػػي )الهيتػػػي,اسػػػبة المػػوارد البشػػرية ت قػػػذ الفػػروض المحاسػػكػػذلؾ فػػنف مح     

1999 :282:) 

ف لػػ  قيمػػة اقت ػػادية مباشػػر  وييػػر سدا  مهمػػا  مػػف مػػوارد المنظمػػة  إذ يعػػد العن ػػر البشػػري مػػور  -

مباشػػر . وتتمنػػؿ القيمػػة المباشػػر  بػػالمتهود, والوقػػ  الػػذي تبذلػػ  المػػوارد البشػػرية إلنتػػاز األعمػػاؿ 

وكمة إليها مباشػر , وتقػديـ قػدما  متنوعػة حاليػة ومسػتقبمية, والقيمػة ايقت ػادية ييػر المباشػر  الم

بحسػػػف اسػػػتقدامها واسػػػتفادتها مػػػف المػػػوارد الماديػػػة والتكنولوتيػػػة  حيػػػم إف مػػػ يذ قػػػادروف عمػػػى 

 المساممة في تحقيؽ سمداؼ المنظمة. 

فػػػي المنشػػػ    فػػػيمكف زيػػػاد  قيمػػػة المػػػوارد تتػػػ نر قيمػػػة المػػػوارد البشػػػرية بػػػنمط اإلدار  الموتػػػود   -

 البشرية في المنظمة سو المحافظة عميها نتيتة الت رفا  اإلدارية التي تتقذما تتا  األفراد.
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ي بػػد مػػف وتػػود معمومػػا  عػػف محاسػػبة المػػوارد البشػػرية مػػف ستػػؿ إدار  األفػػراد بكفػػاذ  وفاعميػػة  -

يػػػػػة كػػػػػاإلدار  وقارتيػػػػػة كالمسػػػػػتنمريف بو ػػػػػفهـ سمػػػػػـ مػػػػػورد, ومػػػػػذ  المعمومػػػػػا  تفيػػػػػد تهػػػػػا  داقم

 والمقرضيف.

إف توظيػػؼ المػػوارد البشػػرية يعػػد تكمفػػة تتحممهػػا المنظمػػة مقابػػؿ قػػدما  ومنػػاف  تح ػػؿ عميهػػا  -

 مستقبظ   لذا يمكف إظهار التكاليؼ في القوا ـ المالية.

تحديػػد  يمكػػف إقضػػاع المػػورد البشػػري لعمميػػة الرسػػممة واإلطفػػاذ حسػػد العمػػر اإلنتػػاتي, ويمكػػف -

 سقساط ايندنار التي تتمنؿ في ال يانة والتدريد والتنمية  ألن  س ؿ مف س وؿ المنظمة.

مػو سحػد الػنظـ النوعيػة فػي الوحػدا  ايقت ػادية يتكػوف  معمومات محاسوبة المووارد البشورية:نظام 

مػػف عػػد  نظػػـ فرعيػػة, تعمػػؿ مػػ  بعضػػها الػػبعض ب ػػور  مترابطػػة ومتناسػػقة ومتبادلػػة بهػػدؼ تػػوفير 

 (.44: 2007 ,والمالية ويير المالية )تابرالمعموما  التاريقية والحالية والمستقبمية 

إف وتػػػود معمومػػػا  عػػػف قيمػػػة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي المنشػػػ   ضػػػروري مػػػف اتػػػؿ إدار  األفػػػراد       

بكفػػاذ  وفاعميػػة بو ػػفهـ سمػػـ مػػوارد  لػػذلؾ فػػنف مػػذ  المعمومػػا  تفيػػد تهػػا  داقميػػة كػػاإلدار  التػػي 

تسعى الى تنمية األفراد العامميف لديها وتوزيعهـ عمى العمؿ ووضػ  نظػاـ لمتػور والحػوافز  سوؼ 

ما يساعد عمى زياد  قيمة المػوارد البشػرية ومػف نػـ زيػاد  اإلنتاتيػة, كمػا سف المعمومػا  تفيػد تهػا  

كفػػػاذ  قارتيػػػة كالمسػػػتنمريف والمقرضػػػيف  فالمنشػػػ   التػػػي يتػػػوافر فيهػػػا سفػػػراد عػػػامموف متميػػػزوف ذوو 

ومهار  عالية, تحقؽ في الاالد سرقاـ رب  مرتفعة عف نظيراتها مف المنشػ   التػي يقػؿ فيهػا مسػتوة 

 (.293: 2002 ,كفاذ  سفرادما العامميف )الحيالي

عمػػى سف م ػػطم  النظػػاـ يقتمػػؼ عػػف م ػػطم  نظػػاـ المعمومػػا  فػػي الناحيػػة العمميػػة, وعميػػ       

لػػديها نظػاـ محاسػػبة لممػػوارد البشػػرية, يتكػػوف مػػف عنا ػػر  فػنف سيػػة وحػػد  اقت ػػادية يمكػػف سف يكػػوف 
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األساسػػية المتمنمػػة بكػػؿ مػػف المػػدقظ  والعمميػػا  التشػػايمية والمقرتػػا  والتاذيػػة العكسػػية, ولكػػي 

ي ػػػػػب  نظامػػػػػا  لممعمومػػػػػا  فػػػػػنف األمػػػػػر يتطمػػػػػد سف تسػػػػػهـ مقرتػػػػػا  النظػػػػػاـ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ الفا ػػػػػد  

ي اعتبػػػر  مػػػذ  المقرتػػػا  متػػػرد  بيانػػػا  مرتبػػػة, يمكػػػف ايسػػػتفاد  منهػػػا مػػػر  نانيػػػة لمسػػػتقدميها وا 

لمػػػدقظ  النظػػػاـ  سي إف مػػػدؼ النظػػػاـ المحاسػػػبي يتحقػػػؽ بعػػػد الح ػػػوؿ عمػػػى نتػػػا ن المقرتػػػا  

وتقديمها إلى مستقدميها في حيف سف مدؼ نظاـ المعموما  ي يتحقؽ إي عندما يتـ فعػظ  اسػتقداـ 

 اذ القػػرارا  المقتمفػػة )السػػقا,تػػو  منهػػا فػػي اتقػػالمقرتػػا  مػػف قبػػؿ مسػػتقدميها وتحقيػػؽ الفا ػػد  المر 

(. لػػػذلؾ فػػػػنف المنشػػػ   تهػػػػتـ بوتػػػود نظػػػػاـ لمحاسػػػبة المػػػػوارد البشػػػرية مػػػػف ستػػػؿ تػػػػوفير 45: 2011

معمومػػا  كاممػػة عػػف مػػوارد المشػػروع البشػػرية ككػػؿ سو تػػوفير المعمومػػا  والبيانػػا  الكافيػػة لممػػديريف 

 ـ فاعمية المنش   في ايستفاد  مف مواردما البشرية.يتقاذ قرارا  تقطيط الموارد البشرية, وتقيي

 (:30: 2015 وظا ؼ نظاـ معموما  المحاسبة عف الموارد البشرية )ما  ,

قيػػاس قيمػػة المػػوارد الماليػػة: يمكػػف تقيػػيـ المػػوارد البشػػرية مػػف قػػظؿ تحديػػد قيمػػة القػػدما   .1

يػػػػػيـ التػػػػي ترامػػػػػا التػػػػي يتوقػػػػ  سف تقػػػػػدمها فػػػػي المسػػػػػتقبؿ, ويػػػػتـ اسػػػػتقداـ إحػػػػػدة طػػػػرؽ التق

الم سسػػػػا  مناسػػػػبة, كمػػػػا سف قيػػػػاس قيمػػػػة المػػػػوارد البشػػػػرية سػػػػوؼ يسػػػػاعد فػػػػي إتػػػػراذا  

 التحميظ  المالية. 

تقطػػػيط المػػػوارد البشػػػرية: إف وتػػػود نظػػػاـ معمومػػػا  محاسػػػبي لممػػػوارد البشػػػرية يسػػػاعد فػػػي  .2

  تقطيطهػػا مػػف قػػظؿ تػػوفير البيانػػا  والمعمومػػا  التػػي يمكػػف ايسػػتفاد  منهػػا فػػي متػػاي

 مقتمفة.

تقطػيط المػوارد البشػرية عمػى المسػتوة القػػومي: إف تػوفير البيانػا  والمعمومػا  عػف طريػػؽ  .3

نظاـ محاسبة الموارد البشرية يمكف سف يسهـ في قدمػة الدولػة مػف قػظؿ مسػاعد  األتهػز  
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المقتمفػػة فيهػػا فػػي رسػػـ سياسػػا  التوظيػػؼ والعمالػػة ومػػا يػػرتبط بهػػا مػػف سياسػػا  األتػػور 

 (.39: 2007 ,مي )تابرالحوافز بشكؿ عما  و والترقي

 قت ػػػػادية بحاتػػػػة إلػػػى نظػػػػاـ معمومػػػػا  محاسػػػػبية عػػػػف المػػػػواردويػػػرة الباحػػػػم سف الوحػػػػد  اإل     

مهػػارا  عاليػػة  مػػف العمميػػا  ايقت ػػادية التػػي تتطمػػد ا  كبيػػر  ا  البشػػرية تػػزداد كممػػا كػػاف منػػاؾ كمػػ

 التدريد والكفاذ .

 الموارد البشرية:الوعي المتزايد بأهمية محاسبة  2-8-2

يعػػد الػػوعي واإلدراؾ مػػف سمػػـ العوامػػؿ التػػي تشػػكؿ السػػموؾ اإلنسػػاني, وسف سػػموؾ الفػػرد يمنػػؿ       

انعكاسػػا  إلدراكػػ , ويػػرة عممػػاذ الػػنفس سف اإلدراؾ مػػو ذلػػؾ السػػموؾ الػػذي يسػػتقدـ فيػػ  الفػػرد قبرتػػ  

(, 88: 2004 ي يػة )الماربػي,السابقة وحاتت  الحالية وطموحات  المستقبمية في تفسػير المػ نرا  الب

 تنظيميهػػػػا مػػػػف واقػػػػ  البي ػػػػة المحيطػػػػةواإلدراؾ عبػػػػار  عػػػػف تفسػػػػير المعمومػػػػا  التػػػػي يػػػػتـ اقتيارمػػػػا و 

(  ذلػػؾ سف اإلدراؾ والػػوعي الحقيقػػي لفاعميػػة تحقيػػؽ األمػػداؼ يعػػد األسػػاس 50: 2009 )العريقػػي,

, ومنهػػا المػػوارد البشػػرية التػػي تعػػد فػػي ايسػػتقداـ األمنػػؿ لممػػوارد المتاحػػة واسػػتاظلها اسػػتاظي  سمنػػؿ

األ ػػػوؿ التػػػي يعػػػوؿ عميهػػػا فػػػي اسػػػتمرار األنشػػػطة فػػػي ضػػػوذ ر يػػػة اإلدار  لميػػػد العاممػػػة بو ػػػفها 

عن ػػػرا  مهمػػػا  فػػػي سداذ سنشػػػطتها وسعمالهػػػا, وسف تنظػػػر إلػػػى موظفيهػػػا عمػػػى سنهػػػـ مػػػوارد اقت ػػػادية 

لمبنػػؾ, ومسػػتوة إبػػداعهـ, وعمػػى مهمػػة  وذلػػؾ بمكاف ػػة األفػػراد وتعويضػػهـ بحسػػد سمميػػتهـ بالنسػػبة 

البنوؾ سف تتحمػؿ تكػاليؼ إضػافية فػي سػبيؿ اسػتقطاد موظفيهػا وتػدريبهـ وتػ ميمهـ ورفػ  مسػتوامـ. 

وكػػذلؾ ايمتمػػاـ بالبيانػػا  والمعمومػػا  ذا  العظقػػة بالم ػػاريؼ والمػػوارد البشػػرية, وسيضػػا  تشػػتي  

 دريبية وبرامن ت ميؿ.الموظفيف عمى تطوير قدراتهـ مف قظؿ إشراكهـ في دورا  ت
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واف متػػرد دراسػػة مفهػػوـ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية لػػ  سنػػر عمػػى نقافػػة الفػػرد ونقافػػة الم سسػػة       

حتػػػي قبػػػؿ سف يطبػػػؽ مػػػذا المفهػػػوـ عمػػػى ارض الواقػػػ , ومػػػ  شػػػيوع اسػػػتقداـ عقػػػود طويمػػػة األتػػػؿ 

دار  تكػػػاليؼ لممػػوظفيف, فعمػػى البنػػوؾ إدراؾ مػػدة سمميػػة تطبيػػػؽ نظػػاـ محاسػػبة المػػوارد البشػػر  ية, وا 

المػػػوارد البشػػػرية لممسػػػاممة فػػػي اتقػػػاذ قػػػرارا , وذلػػػؾ بتوزيػػػ  المػػػوظفيف بحسػػػد المهػػػاـ والوظػػػا ؼ 

وكػػػػذلؾ تقيػػػػيـ  القا ػػػػة ببرنػػػػامن التػػػػدريد والتطػػػػويرالمقتمفػػػػة, وسيضػػػػا يفيػػػػدما فػػػػي اتقػػػػاذ القػػػػرارا  

ي  بمعنػػى حاتتػػ  المػػوظفيف, عمػػى اعتبػػار سف ايقت ػػاد يركػػز بشػػكؿ متزايػػد عمػػى رسس المػػاؿ البشػػر 

 المتزايد  إلى معموما  البشر وقبراتهـ ومهاراتهـ.

 الهيكل التنظيمي:  3-8-2

يشير الهيكؿ التنظيمي إلى العظقا  الهيكمية التػي تبػيف األدوار التنظيميػة وطبيعػة العظقػا       

كػػػػؿ (. ويمنػػػػؿ الهي124: 2008 )سػػػػالـ, يػػػػر الرسػػػػمييـ الرسػػػػمي ويالهرميػػػػة والتوافػػػػؽ بػػػػيف التنظػػػػ

والوحػػػدا   يةالتنظيمػػػي  ػػػور  لهيكػػػؿ الم سسػػػة سو شػػػكظ  يوضػػػ  بالرسػػػـ كافػػػة الوظػػػا ؼ الر يسػػػ

عض, ويعتمػد نتػاا المنظمػة فػي بنػاذ بتي تػربط بػيف تمػؾ الوحػدا  بعضػها بػاإلدارية والعظقا  ال

ميكػػؿ تنظيمػػي نػػات  عمػػى قػػدرتها فػػي العمػػؿ عمػػى إيتػػاد بي ػػة عمػػؿ مناسػػبة وقػػدرتها عمػػى تحقيػػؽ 

لية مف التكيؼ والمواذمة بيف ميكمها التنظيمي وسمدافها, وكذلؾ كفػاذ  العن ػر البشػري, درتة عا

 وكفاذ  مواردما المالية, ويتبيف مف قظؿ ذلؾ سممية وتود الهيكؿ التنظيمي لمم سسة.

وي بػػد سف يكػػوف لكػػؿ م سسػػة سو منشػػ   ميكػػؿ تنظيمػػي, يعػػد األسػػاس فػػي اعتمػػاد التوزيػػ  سو      

هاـ وال ظحيا  التي تقدـ النشاط, ومو سساس التعامؿ بػالموا   والػنظـ, وعمميػة التق يص والم

التق ػػص سو التوزيػػ  تعنػػي: تعيػػيف األفػػراد فػػي وظػػا ؼ محػػدد  لمقيػػاـ بواتبػػا  سو مهػػاـ محػػػدد  
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داقػػػؿ التنظػػػيـ فػػػي المنشػػػ  , ومػػػذا يعنػػػي سف اإلدار  ممتزمػػػة بتق ػػػيص الشػػػقص األكنػػػر تػػػ ميظ 

نتاتية لمقياـ بهذ  الواتبا  سو المهاـ, ولكػف قػد تػرة اإلدار  ضػرور  تنميػة ومظذمة وقدر  عمى اإل

الموارد البشرية عمى سساس سسمود التػدريد سننػاذ العمػؿ  ولهػذا قػد تق ػص لهػذ  المهػاـ شق ػا  

ق ي ػػػهـ سقػػػؿ تػػػ ميظ , ومػػػف ناحيػػػة سقػػػرة  تحػػػاوؿ اإلدار  تحقيػػػؽ ريبػػػا  األفػػػراد عػػػف طريػػػؽ ت

سمػاـ اإلدار  ضػرور  اقتيػار طريقػة  -مػف الناحيػة المناليػة  بي ػ -وعميػ  اهػبالوظا ؼ التي يريبون

التق ػػػػص التػػػػي تحقػػػػؽ سمنميػػػػة نػػػػظم متايػػػػرا  مػػػػي إنتاتيػػػػة الوظيفػػػػة والتنميػػػػة البشػػػػرية والرضػػػػا 

الفػردي, والمحاسػػبة عػػف المػػوارد البشػػرية تكػػوف  ػػفة لػػ دار  فػػي اتقػػاذ منػػؿ مػػذ  القػػرارا  لتحقيػػؽ 

عبيػر عػف طريػؽ ترتمػة المتايػرا  الػنظم إلػى بيانػا  كميػة, مػا يػ دي الت الموارد البشػرية, وتكػوف

ويػػػ نر الهيكػػػؿ التنظيمػػػي تػػػ نيرا  كبيػػػرا  عمػػػى سػػػموؾ األفػػػراد  .(35: 1992, )فظمهػػػولز عنهػػػا ماليػػػا  

 والتماعا  في الم سسا . 

 القياس المحاسبي لمموارد البشرية: 9-2

لممحاسبة, وتتضمف عممية القياس والتستيؿ يعد القياس سحد سمـ الوظا ؼ األساسية       

والتبويد والترحيؿ, نـ تمقيص العمميا  في  ورتها النها ية  بمعني سف القياس مف سحد 

القياس ب ن  "عممية تحديد القيـ النقدية لمعنا ر التي سيعترؼ بها  , وقد عرؼلقطوا  المحاسبيةا

دية الناتتة عف سداذ معيف والمرتبطة ب  داقؿ في القوا ـ المالية" وسن " تقييـ لمحدام ايقت ا

الوحد  المحاسبية م  بياف التايرا  في تمؾ األحدام, وسنرما عمى قا متي الدقؿ والمركز المالي", 

ذا كان  التهود قد بذل  إليضاا تحقيؽ ايستنمار في الموارد البشرية لق ا ص األ وؿ فنف  وا 

 وؿ األقرة, ومنذ الستينا  بذل  محاوي  عديد  ذلؾ يعني: ضرور  قياسها كميا  سسو  باأل

 (.53: 2007 ,تكمفة الموارد البشرية )التعيدي لقياس
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إف النظر إلى الموارد البشرية عمى سنها بند مف بنود األ وؿ قد ترتد عمي  استحدام العديد      

التقارير  مف الطرؽ التي تستهدؼ قياس قيمة منافعها المستقبمية, واإلف اا بشكؿ كمي في

وعمى سساس القيمة  التكمفةالمالية, وتتعدد طرؽ تحديد قيم  األ وؿ البشرية عمى سساس 

طرؽ ومف مذ  الطرؽ  عد  ايقت ادية, حيم ي توتد طريقة واحد  مناسب  لتمي  األيراض  بؿ

 (:105: 2002 )الفضؿ,

 ييم عمى أساس التكمفة التاريخية:طريقة التق  1-9-2

مى البشر لتاريقية: مي التضحية التي تتحممها المنش   في سبيؿ الح وؿ عالتكمفة ا     

في تعريؼ  مو نفس المفهوـ المتب  (. ومذا التعريؼ535: 2006واقروف,   وتنميتهـ )الطا ي

 تكمفة األ وؿ األقرة.

ية كاأل وؿ األقرة المالية  حيم يتـ تقسيـ كمفة وبموتد مذ  الطريقة  يتـ تعامؿ الموارد البشر  

الموارد البشرية عمى قسميف: قسـ يعامؿ م روفا  تارية كالرواتد واألتور, واآلقر: يعامؿ 

م روفا  رسسمالية, وتشمؿ تمؾ الم اريؼ التي ت دي إلى زياد  المناف  المستقبمية كنفقا  

 , التي يتـ إطفا ما عمى مدة العمر اإلنتاتي التدريد وايقتيار, والتعييف والتنمية والتطبي

بقسط اإلطفاذ السنوي, سما التزذ يير المستنفذ  التكمفةلم ؿ, ويتمنؿ التزذ المستنفذ مف مذ  

مية مطروحا منها التزذ األ مية التي تظهر في الميزانية العمو  التكمفةفيتمنؿ بالتزذ المتبقي مف 

 .(289: 1999 )الهيتي, المستنفذ

يتـ قياس التكمفة التاريقية األ مية يبد مف تبويب  إلى عن ريف مما: تكمفة الح وؿ عمى  ولكي

 :(100: 1992 )فظمهولز, العامميف وتكمفة التعميـ
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تبيف التضحية التي يتد اف تتحممها المنش   في  تكمفة الحصول عمى العاممين: -لالعنصر األو

ذ  التكاليؼ قد تكوف مباشر  سو يير مباشر , سبيؿ الح وؿ عمى مف يشاؿ مركزا  معينا  وم

 وتتكوف مف العنا ر اآلتية:

تكمفة ايستقطاد: مي تكمفة اتتذاد سعضاذ تدد لممنش  , وتتمنؿ في تكمفة اإلعظف  .1

 وستعاد مي ة التوظيؼ وتكمفة السفر واألتعاد األقرة.

سف تمن  ل  الوظيفة, تكمفة ايقتيار: تتحمؿ المنش   مذ  التكمفة مف ستؿ تحديد مف يتد  .2

 كتكاليؼ المقابظ  وايقتيارا .

تكمفة التعييف: تتحمؿ المنش   تكمفة التعييف في سبيؿ الح وؿ عمى عن ر تديد في  .3

 التنظيـ اإلداري لممنش  .

تشير مذ  التكمفة إلى التضحية التي تتحممها المنش   مف ستؿ  تكمفة التعميم: -العنصر الثاني

 شمؿ نوعيف:تدريد العامميف, وت

تكاليؼ مباشر : تشمؿ تكاليؼ الت ميؿ والتدريد القارتي سو التدريد سنناذ العمؿ سواذ  .1

 المدربيف سو المتدربيف.

تكاليؼ يير مباشر : تتمنؿ بتكمفة وق  المتدرد والمدرد واإلنتاتية الضا عة سنناذ  .2

  .التدريد

ي لمموارد األقرة, فضظ  عف وتتميز التكمفة التاريقية ب نها تتماشى م  القياس المحاسب

 سف قياس الموارد البشرية ينطوي عمى قدر كبير مف الموضوعية في القياس.

مكانية تطبيقها فنن  ي قذ اآلتي عميها  التكمفةوعمى الريـ مف سهولة طريقة    )الفضؿ,التاريقية وا 

2002 :106): 
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وعمى وت  الق وص في حالة  التايرا  الحا مة في قيم  الموارد البشرية بفعؿ مرور الزمف -

 التضقـ ي يتـ توضيحها. 

 ستنمار الظـز لقمؽ روا التعاوف بيف العامميف.يتعذر بموتبها قياس قيمة اإل -

ي توض  القيمة الحقيقية لمموارد البشرية  وذلؾ ينعداـ ال مة بيف ما تنفق  المنش   في توظيؼ  -

                                      الفرد وبيف قيمت  بالنسبة لها.            

 نموذم لقياس التكمفة األ مية لمموارد البشريةيوض   (2شكؿ رقـ )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 التوظيف

التكلفة األصلية 

 للموارد البشرية

 االستقطاب

 ياراالخت

 التعيين

الترقي أو الندب من 

 داخل المنشأة

 التدريب الخارجي

 التدريب أثناء العمل

 وقت المتدرب

اإلنتاجية الضائعة 

 أثناء التدريب

تكلفة 

 الحصول

 تكلفة التعليم

 تكلفة مباشرة

تكلفة غير 

 مباشرة

 تكلفة مباشرة

تكلفة غير 

 مباشرة

 (101، 1992)فالمهولز،



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

56 

 

 اوستبدالية:طريقة التقييم عمى أساس التكمفة  2-9-2 

اؿ موارد إف تكمف  اإلحظؿ لمموارد البشرية مي التضحية التي تتحممها المنش   لارض استبد      

بشرية موتود  اآلف بموارد بشرية سقرة لها القدر  والقبر  التي يتمت  بها المورد البشري المستبعد, 

وتشمؿ نوعيف مف تكمفة اإلحظؿ ومما: تكمفة اإلحظؿ الوظيفي وتكمفة اإلحظؿ الشق ي 

 (.135: 2004 )مسعود,

ف في سبيؿ إحظؿ شقص محؿ نش   اآلالتضحية التي تتحممها المب نها  تكمفة اإلحالل الوظيفي: 

شقص سقر يشاؿ وظيفة معينة في التنظيـ بحيم يكوف البديؿ قادرا  عمى القياـ بنفس المهاـ 

 (.220: 2003 ,فة )حنافوتقديـ نفس القدما  التي تمـز لهذ  الوظي

مػػي التضػػحية التػػي تتحممهػػا المنشػػ   فػػي سػػبيؿ إحػػظؿ شػػقص محػػؿ تكمفووة اإلحووالل الشخصووي:  

يكوف قادر عمى تقديـ متموعػة القػدما , التػي يقػدمها الشػقص الحػالي وتشػمؿ تكمفػة إحػظؿ  اقر

التاريقيػػػة إلػػػى حػػػد مػػػا فػػػي  التكمفػػػةالفػػػرد سو التنظػػػيـ البشػػػري كمػػػ . وتتفػػػؽ مػػػذ  الطريقػػػة مػػػ  طريقػػػ  

سف ايسػػتبدالية ت قػػذ فػػي ايعتبػػار التايػػر المسػػتمر فػػي قيمػػة وحػػد  النقػػد, سي  التكمفػػةي سف إالقيػػاس 

تقػػوـ مػػذ  الطريقػػة برسػػممة التكػػاليؼ سعػػظ  باألسػػعار التاريػػة  لػػذلؾالطريقػػة تراعػػي حالػػة التضػػقـ, 

 )راضػػي, قيػػة التػػي يػػتـ باألسػػعار التاريقيػػةالتاري التكمفػػةإلحتسػػاد تكمفػػة األ ػػوؿ البشػػرية بعكػػس 

مػا تكمفػة بػد مػف تبويبػ  الػي نظنػة عنا ػر ميػتـ قيػاس التكمفػة ايسػتبدالية ي (. ولكػي157: 2014

األوؿ  الح ػػػوؿ عمػػػى العػػػامميف وتكمفػػػة التعمػػػيـ وتكمفػػػة تػػػرؾ العمػػػؿ. وقػػػد تػػػـ التطػػػرؽ إلػػػى العن ػػػر

 ف إلى العن ر النالم ومو تكمفة ترؾ العمؿ.آلوالناني سابقا  ونتطرؽ ا
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مي التكمفة التي تتحممها المنش   حينما يقوـ فرد معيف يشاؿ وظيفة معينة  تكمفة ترك العمل: 

 ابة التي تمنع  عف العمؿ وتشمؿ ستقالة سو الوفا  سو اإلألي سبد كاف سواذ باإل بترؾ العمؿ

 عنا ر مباشر  ويير مباشر .

وتتميز ب نها تقوـ باحتساد تكمفة األ وؿ طويمة األتؿ عمى سساس المتوق  إنفاق  في المستقبؿ, 

مى عمؿ الح وؿ ع كما سنها تساعد عمى عممية تقطيط العن ر البشري بنيتاد تقديرا  لنفقا 

 (.106: 2008 لمقتمؼ الوظا ؼ )سالـ,

 : (290: 1999 )الهيتي, لىةاويعاد عمى طريقة التكمفة ايستبد -

ذ تقوـ عمى  - عدـ مسايرتها لممبادي المحاسبية التي تتمسؾ بمبدس التكمفة التاريقية, وا 

 افتراضا  قد تكوف يير مقبوؿ مف الناحية المحاسبية.

  عمى التقدير الشق ي والتقميف في تحديد قيمة الموارد البشرية  اعتمادما بدرتة كبير  -

ولهذا تعد سقؿ موضوعية مف التكمفة التاريقية, وذلؾ نظرا لعدـ وتود سوؽ متق ص 

 لمموارد البشرية يحدد سسعار استبدالها. 

 (.108: 2002 قد ي تكوف ل دار  الريبة في إحظؿ مواردما البشرية )الفضؿ, -

لمستقبؿ ب رؼ النظر عف التكاليؼ الفعمية, وتتضمف عن ر عدـ الت كد  تتعامؿ م  ا -

 لذا ي عد استقداـ مذ  الطريقة.

تظهػػػر  ػػػعوبتها فػػػي حسػػػاد كمفػػػة المػػػوارد البشػػػرية  كونهػػػا تقضػػػ  لمكنيػػػر مػػػف التايػػػرا    -

 .الداقمية والقارتية التي تتبر الفػرد عمى ترؾ المنظمة في سي وق  كاف
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 نموذم لقياس التكمفة ايستبدالية لمموارد البشريةيوض   (3شكؿ رقـ )              
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 :طريقة التقييم عمى أساس تكمفه الفرصة البديمة  3-9-2

تعػػرؼ تكمفػػة الفر ػػة البديمػػة لممػػوارد البشػػرية ب نهػػا " قيمػػ  األ ػػؿ عنػػدما يكػػوف فػػي اسػػتقداـ       

وتسػتقدـ مػذ  الطريقػة مفهػوـ تكمفػة  .(290: 1999 )الهيتػي, بديؿ يقتمؼ عف ايستقداـ الحالي"

سػػػتقداـ الحػػػالي لممػػػوارد البشػػػرية إلػػػى ة التػػػي تتحممهػػػا المنشػػػ   لتايػػػر اإلالفر ػػػة البديمػػػة  سي التكمفػػػ

مزايػد  عمػى استقداـ آقر بػديؿ  سػمي  بالمزايػد  التنافسػية, ويقػوـ بمقتضػاما مػدراذ األقسػاـ بػنتراذ 

قػػػدما  األفػػػراد الػػػذيف مػػػـ مػػػف ذوي الكفػػػاذا  القا ػػػة, ويمكػػػنهـ العمػػػؿ فػػػي كػػػؿ قسػػػـ مػػػف مػػػذ  

األقساـ  وذلؾ لمو وؿ إلى قيمة الفػرد عنػد اسػتقدام  فػي عمػؿ بػديؿ بو ػف  اساسػا  لحسػاد قيمػة 

عػف مذا الفرد بو فها س ظ  مػف س ػوؿ المشػروع ويسػتقدـ سعمػى سػعر فػي المزايػد  بو ػف  تعبيػرا  

ف قيمت  تحدد بالنمف الػذي يكػوف المػدير فػي قسػـ معػيف س(  سي 300: 2002 قيمة الفرد )الحيالى,

المنشػػ  . ولهػػذ   عمػػى اسػػتعداد لدفعػػ  مقابػػؿ الح ػػوؿ عمػػى موظػػؼ معػػيف لمعمػػؿ فػػي قسػػـ آقػػر فػػي

  -:(290: 1999 )الهيتي, مماالطريقة ميزتاف 

 منؿ لمفراد في المنظمة.آلالتق يص ا  -1

 .سا  كميا  لتقطيط األ وؿ البشرية وتقييمها في المنظمةتوفر سسا  -2

 -ويعاد عميها اآلتي:

ايعتماد عميها في تقييـ الموارد البشرية يترؾ آنارا  سي ة في نفسية العامميف الذيف لـ  -

 يدقموا المنافسة  األمر الذي يتعؿ عدـ إيتاد قيمة لتمي  األفراد العامميف بالمنش  .

نما تعتمد عمى الحكـ الشق ي الذي مو عدـ اعتمادما عمى م - قياس موضوعي لمفراد, وا 

 .امتماـ الر ساذ, وليس عمى سساس تقدير الكفاذا  الفعمية
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 س الرواتب المستقبمية المخصومة:طريقة التقييم عمى أسا  4-9-2

ر بموتد مذ  الطريقة, يتـ تحديد قيمة الموارد البشرية عمى سساس ق ـ الرواتد واألتو       

التي يتوق  سف يح ؿ عميها الموظؼ قظؿ عمر  اإلنتاتي بالمنش   بسعر فا د  قاص, ويبد مف 

دراسة طبيعة الوظا ؼ في المنش   مف ستؿ تقسيـ الموارد البشرية إلى متموعا  متمانمة في 

الكفاذ  والم مظ  بشكؿ يسهؿ استقداـ اإلح ا ية القا ة بدقوؿ متموعا  األفراد الممانمة 

 متموعة المراد تحديد قيمتها مف حيم درتة الكفاذ  والفاعمية والعمر. لم

ويعاد عميها: سف قيم  األ ؿ بالنسبة لممنش   ستبقى نابتة سو تنقفض )إذا سقذ في       

ايعتبار قسط اإلطفاذ السنوي( مف سنة إلى سقرة, والواق  سف قيمتها بالنسبة لممنشا  تزيد بفعؿ 

 (. 111: 2002 وقبر  تراذ ممارسة العمؿ والدورا  التدريبية )الفضؿ,ما تكسب  مف مهار  

 رباح غير العادية أو شهرة المحل:طريقة التقييم بخصم األ   5-9-2

طريقة لتقيـ سقترا ( Hermanson, 1964) إلى سف( 116: 2002 )الفضؿ, ويشير      

منش    إذ ربط في طريقت  مذ  بيف الموارد البشرية التي تعتمد عمى ق ـ األرباا يير العادية لم

مقوما  تكويف شهر  المحؿ  منؿ الوض  المالي التيد والموظفيف التيديف  وسمعة المنش   

  -الحسف بيف المنش   األقرة, وبيف قيمة الموارد البشرية كما ي تي:

 أل وؿتكاليؼ تكويف الموارد البشرية/ إتمالي قيمة ا*  ة الموارد البشرية: = شهر المحؿقيم

وكوف مذ  الطريقة تعتمد عمى سرقاـ األرباا المحققة فعظ  لممنش  , فنف نتا تها تعد يير منطقية, 

فيما إذا حقق  سرباحا  اعتيادية فقط, وبالمقابؿ ينطبؽ في حالة تحقيقها قسا ر اعتيادية ويعاد 

كوف الشهر  يتـ تولدما عمى مذ  الطريقة: سنها تقوـ عمى سساس التقديرا  بقيمة الموارد البشرية  
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مف كفاذ  الموظفيف حسد مذ  الطريقة  ولذا تتتامؿ الكفاذ  التي تتولد مف األ وؿ األقرة, وي 

 (. 116: 2002 يعني ذلؾ سن  في حالة عدـ تحقيؽ المنش   شهر  ي يوتد موارد بشرية )الفضؿ,

تجة من استخدام بمية الناطريقة التقييم عمى أساس القيمة الحالية لإليرادات المستق  6-9-2

 الموارد البشرية:

ستنمار في الموارد البشرية عمى النظرية ايقت ادية تمد مذ  الطريقة في قياس قيمة اإلتع     

نما في معدؿ  العا د الناتن مف التي تنادي ب ف قيمة الموارد البشرية ي تكمف في كمفتها, وا 

مى سساس القيمة الحالية لقدمات  المتوقعة. وي بد ف قيمة الفرد يتد سف تقاس عساستقدامها  سي 

مف تتب  حركة الفرد داقؿ المنش   في متموعة الوظا ؼ اإلدارية والفنية عمى مدة عمر  

الوظيفي  حتى يمكف ايعتماد عمى إتمالي قيـ قدمات  التي سوؼ يقدمها قظؿ تحرك  الوظيفي, 

الفرد  ظيفة وتقدير المد  التي يتوق  سف يعطي فيهاوسيضا  دراسة احتماي  وتوقعا  ترؾ الفرد لمو 

 (.29: 2017 ,قدمات  لممنشا  )عمية

 طريقة التقييم باستخدام المقاييس السموكية:  7-9-2

مػػػػػػف المتفػػػػػػؽ عميػػػػػػ  فػػػػػػي األدبيػػػػػػا  السػػػػػػموكية, سف السػػػػػػموؾ اإلنسػػػػػػاني, عبػػػػػػار  عػػػػػػف سمسػػػػػػمة      

شػػػػػػباع متعاقبػػػػػػة مػػػػػػف األفعػػػػػػاؿ ورود األفعػػػػػػاؿ التػػػػػػي ت ػػػػػػدر مػػػػػػف الفػػػػػػر  د بهػػػػػػدؼ تحقيػػػػػػؽ سمدافػػػػػػ  وا 

ريباتػػػػػػ  المتطػػػػػػور  والمتايػػػػػػر ,  وسف تتامػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ السػػػػػػموؾ سػػػػػػي دي بمػػػػػػرور الػػػػػػزمف إلػػػػػػى تػػػػػػدمور 

الػػػػػػػػػػػويذ وانقفػػػػػػػػػػػاض المعنويػػػػػػػػػػػا   بحيػػػػػػػػػػػم ي يمكػػػػػػػػػػػف لممنشػػػػػػػػػػػ   تحقيػػػػػػػػػػػؽ سمػػػػػػػػػػػدافها سو تحقيقهػػػػػػػػػػػا 

 بتضػػػػػحيا  اقت ػػػػػادية ماديػػػػػة وبشػػػػػرية عاليػػػػػة, وتقػػػػػوـ مػػػػػذ  الطريقػػػػػة عمػػػػػى تقيػػػػػيـ المػػػػػوارد البشػػػػػرية

م يػػػػػػ دي إلػػػػػػى زيػػػػػػاد  فاعميػػػػػػة يػػػػػػباسػػػػػػتقداـ المقيػػػػػػاس السػػػػػػموكي إلػػػػػػى تانػػػػػػد المقيػػػػػػاس الكمػػػػػػي  بح

 (.58: 2016 ,ا  اإلدارية )الشنطير ا  المتولد  عنها في ترشيد القراالمعموم
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وتعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى اسػػػػػػػػتقداـ الم شػػػػػػػرا  ايتتماعيػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػية, التػػػػػػػي اسػػػػػػػػتقدمها )ليكػػػػػػػر ( فػػػػػػػػي  

ة اسػػػػػتقداـ مػػػػػذ  الطريقػػػػػة فػػػػػي الحيػػػػػا  العمميػػػػػة ل ػػػػػعوبقيػػػػػاس قيمػػػػػة المػػػػػوارد البشػػػػػرية. وي ػػػػػعد 

 و عوبة قياسها نانيا .  ح ر المتايرا  السموكية سوي ,

والقيمة, يتضمناف متموعة مف  التكمفةيستنتن مما تقدـ ب ف سسموبي تقييـ الموارد البشرية, 

بمية  األمر المتايرا  التي ي عد قياسها ضمف قيمتها الحالية, سو ي عد توق  قيمتها المستق

الذي يتعؿ استقداـ األسموبيف سو سحدمما سمرا   عبا سو مستحيظ في بعض األحياف, إذ تعد 

الموارد البشرية مف سحرم موارد المنظمة. وبشكؿ عاـ فنف التكمفة التاريقية يمكف سف تكوف مقبولة 

: 1999 ي,مف الناحية المحاسبية سكنر وتوات  مشاكؿ سقؿ مف طرؽ القياس األقرة )الهيت

293 .) 

 آليات القياس المحاسبي: 11-2

 -:(32: 2014 )الدويؾ واقروف,مناؾ متطمبا  لمقياس المحاسبي لتكمفة الموارد البشرية منها

ف ؿ عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية عف باقي عنا ر التكاليؼ القا ة  - س

 باأل وؿ األقرة وتتميعها عمى حد .

لقا ة بالموارد البشرية وتوزيعها عمى حسابا  فرعية  تتمنؿ ت نيؼ عنا ر التكاليؼ ا - د

  -باآلتي:

 تكمفة التعييف -4تكمفة ايقتيار     -3  تكمفة التوتي  -2كمفة ايستقطاد ت  -1

 تكاليؼ سقرة متنوعة -7تكمفة التدريد سنناذ العمؿ   -6تكمفة التدريد الرسمي  -5

 اإليرادا  التارية, وذلؾ عمى النحو اآلتي:الف ؿ بيف عنا ر التكاليؼ طويمة األتؿ و  -م

 تكاليؼ إيرادا  تارية.   -1
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 تكاليؼ إيرادا  م تمة, وتقسـ عمى: -2

 تكاليؼ إيرادية م تمة طويمة األتؿ  - س

 تكاليؼ إيرادية م تمة ق ير  األتؿ. -د                   

ؿ, والتكاليؼ اإليراداية بحيم يتـ تحميؿ عنا ر التكاليؼ اإليراداية التارية عمى قا مة الدق     

الم تمة يتـ رسممتها في الميزانية العمومية تح  ايستنمار في الموارد البشرية ضمف األ وؿ 

 النابتة الوممية.

 اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية: 11-2

بالعديد مف الظروؼ  ومنها  تت نريمكف النظر إلى اإلف اا المحاسبي بو ف  ظامر       

ايقت ادية والقانونية وييرما, وسف مفاميـ اإلف اا المحاسبي قد تقتمؼ مف مرحمة إلى الظروؼ 

سقرة وفقا  لممراحؿ التي مر بها الفكر المحاسبي, وسف مناؾ إتماعا  في سدبيا  المحاسبة عمى 

: 2014 وكافيا )الشظحي, وعادي   سف اإلف اا عف البيانا  المحاسبية يتد سف يكوف شامظ  

إلف اا يعني شموؿ التقارير المالية تمي  المعموما  الظزمة والضرورية إلعطاذ وا. (7

: 1991 )الشيرازي, المحاسبية"مستقدمي مذ  التقارير  ور  واضحة و حيحة عف الوحد  

322.) 

 مشكمة اإلفصاح عن األصول البشرية: 1-11-2

ند مف بنود األ وؿ, يستمـز ي شؾ في سف قبوؿ التعامؿ م  الموارد البشرية عمى سنها ب     

إدراتها ضمف األ وؿ في كشؼ المركز المالي, وسيترتد عمى ذلؾ زياد  في رسس الماؿ 

المستنمر بمقدار القيمة المقرر  لها. وكذلؾ تاير في  افي الرب  المتحقؽ قظؿ السنة التي يتـ 

نوا  التي تميها  حيم يكوف بها تحديد قيمة الموارد البشرية, ورسممة ما يتعمؽ بها مف نفقا  والس
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لنفقا  التارية التاير بمقدار الفرؽ بيف النفقا  القا ة بالموارد البشرية, التي عزل  عف ا

قيمة الموارد البشرية التي يتقرر رسممتها ويتـ اإلف اا عنها, ويتطمد  سفوالمرسممة  حيم 

سو قيمة الموارد البشرية,  إدراتها ضمف فقر  األ وؿ, وبفقر  قا ة بها تسمى األ وؿ البشرية

 -وتتتمى في طريقتيف: امتظكها السنوية في كشؼ الدقؿسما عف كيفية تحميؿ م اريؼ 

 عمى متموع النفقا  اإلدارية العامة في المنشا .  ايطفاذاألولى: إضافة م اريؼ 

ظؾ النانية: ترة ف مها عف بقية النفقا  التارية وتتميعها في حساد قاص, يمنؿ قسط اإلم

البشرية سكنرما شيوعا في  لم وؿمظؾ عد  طرؽ يحتساد اإلالسنوي لهذ  األ وؿ, وتوتد 

 (.125: 2002 ايستقداـ مي طريقة القسط الناب  )الفضؿ,

 :(37 : 2014 )الدويؾ, أنواع اإلفصاح المحاسبي 2-11-2

اطيتهػػػػػا أليػػػػػة يشػػػػػير إلػػػػػى مػػػػػدة شػػػػػمولية التقػػػػػارير الماليػػػػػة وسمميػػػػػة ت اإلفصووووواح الكامووووول: -1    

معمومػػػػػا  ذا  سنػػػػػر محسػػػػػػوس عمػػػػػى القػػػػػػاري, ويػػػػػ تي التركيػػػػػػز عمػػػػػى ضػػػػػػرور  اإلف ػػػػػاا الكامػػػػػػؿ 

مػػػػػػف سمميػػػػػػة القػػػػػػػوا ـ الماليػػػػػػة بو ػػػػػػفها م ػػػػػػػدرا  سساسػػػػػػيا  يعتمػػػػػػد عميػػػػػػػ  فػػػػػػي اتقػػػػػػاذ القػػػػػػػرارا , وي 

الوقػػػػػا   بػػػػػؿ يمتػػػػػد الػػػػػى بعػػػػػض اإلف ػػػػػاا إلػػػػػى الحقػػػػػا ؽ حتػػػػػى نهايػػػػػة المػػػػػد  المحاسػػػػػبية  يقت ػػػػػر

 خ القوا ـ المالية التي ت نر بشكؿ تومري عمى مستقدمي تمؾ القوا ـ.الظحقة لتواري

يتهـ اإلف اا العادؿ بالرعاية المتوازنة يحتياتا  تمي  األطراؼ  اإلفصاح العادل: -2     

المالية  إذ يتوتد إقرام القوا ـ المالية والتقارير بالشكؿ الذي يضمف عدـ ترتي  م محة ف ة 

  ا  األقرة مف قظؿ مراعا  م ال  تمي  الف ا  بشكؿ متوازف.معينة عمى م محة الف
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يشمؿ تحديد الحد األدنى الواتد توفير  مف المعموما  المحاسبية في  اإلفصاح الكافي: -3     

التى محاسبية عف بنود القوا ـ المالية المعموما  لمالقوا ـ المالية  حيم يعتمد مفهوـ الحد األدنى 

 حاسبي.ت نر في القرار الم

روؼ المنش   مو اإلف اا الذي يراعي حاتة مستقدمي البيانا  وظ اإلفصاح المالئم: -4     

  ليس مف المهـ فقط اإلف اا عف المعموما  المالية  بؿ األمـ سف تكوف سنوطبيعة نشاطها  إذ 

وفها ذا  قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارا  المستنمريف والدا نيف وتتناسد م  نشاط المنش   وظر 

 الداقمية.

 لتقاريريقوـ مذا النوع مف اإلف اا عمى ضرور  اإلف اا عف ااإلفصاح الوقائي: -5

المالية  بحيم تكوف يير مضممة أل حاد الش ف والهدؼ األساسي لذلؾ حماية المتتم  

المالي )المستنمر العادي( ذي القدر  المحدود  عمى استقداـ المعموما   لهذا يتد سف تكوف 

ما  عمى درتة عالية مف الموضوعية  فاإلف اا الوقا ي يتفؽ م  اإلف اا الكامؿ  المعمو 

 ألنهما يف حاف عف المعموما  المطموبة لتعمها يير مضممة لممستنمريف القارتيف.

سي اإلف اا عف المعموما  المناسبة أليراض اتقاذ القرارا   اإلفصاح التثقيفي )اإلعالمي(: -6

المالية مف قظؿ الف ؿ بيف العنا ر العادية ويير العادية في منؿ اإلف اا عف التنب ا  

فاؽ الرسسمالي الحالي والمقطط والم ادر الداقمية نلقوا ـ المالية, واإلف اا عف ايا

لمح وؿ عمى المعموما  اإلضافية بطرؽ يير رسمية, يترتد عميها مكاسد لبعض الف ا  

 عمى حساد آقر.
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 :صول البشريةرم اإلفصاح عن األط 3-11-2 

تناول  سدبيا  الفكر المحاسبي العديد مف طرؽ اإلف اا والتقرير عف البيانا  القا ة      

 (:63: 2016 ,لبشرية نذكر منها ما يمي )الشنطيبالموارد ا

 اإلفصاح في تقرير مجمس اإلدارة: -1

لموارد البشرية في يتـ بموتد مذ  الطريقة اإلف اا عف البيانا  المالية المتعمقة بايستنمار في ا

تقرير متمس اإلدار   حيم يتـ توضي  حتـ ايستنمار الذي قام  المنش   في توتيهها نحو 

تطوير اإلمكانيا  العممية لدة العامميف في المنش  , ومذ  المعموما  يستفيد المستنمروف 

 والمحمموف الماليوف في تحديد مدة امتماـ اإلدار  بتنمية الموارد البشرية.

 اد قائمة اوستثمارات المعنوية:دإع -2

يتـ بموتد مذ  الطريقة إعداد قا مة ايستنمار المعنوية ل ف اا عف ايستنمارا  في الموارد 

البشرية  حيم تناسد مذ  الطريقة الشركا  التي تنفؽ مبال  ضقمة عمى شراذ براذا  ايقتراع 

البشرية في المنش   التي تستقدـ وشهر  المحؿ لممنش   باإلضافة إلى ايستنمارا  باأل وؿ 

سساليد التكنولوتيا المتقدمة, وشركا  القدما , ويكوف لهذ  القا مة تبويد منف ؿ في قا مة 

الدقؿ, وتتضمف بيانا  مالية مقارن  بمنيمتها في العاـ السابؽ. ومذ  الطريقة لها مكانة وميز  

 ار في الموارد البشرية.كبير  مف حيم تزويد المستنمريف بالمعموما  عف ايستنم

 تمحم بالقوائم المالية األساسية:قوائم مالية غير مدققة   -3

تقتضي مذ  الطريقة اإلف اا عف ايستنمارا  عمى الموارد البشرية في قوا ـ مالية منف مة 

ممحقة ي تقض  لمراتعة مراقد الحسابا  سو المرات   بحيم يتـ إدراتها ضمف مظحؽ القوا ـ 

 ساسية المرفقة مف قبؿ مرات  قارتي.المالية األ
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 قوائم المالية األساسية المدققة:اإلدراج في ال -4

يتـ اإلف اا عف ايستنمارا  في الموارد البشرية ضمف القوا ـ المالية األساسية لممنش  , وتقض  

ـ لمعايير المحاسبة التقميدية ولمراتعة مراقد الحسابا  سو المرات  القارتي  وبهذا اإلتراذ يت

              دراتها ضمف قا مة المركز المالي.رسممة ايستنمارا  في الموارد البشرية وا  

 معوقات تطبيم محاسبة الموارد البشرية: 12-2

سحػد سمػـ مػذ  المشػاكؿ سف ة تعػاني مػف العديػد مػف المشػاكؿ, و زال  محاسبة الموارد البشػري ما      

حة لتقيػػػػيـ نػػػػوع البيانػػػػا  التػػػػي يتػػػػد تمعهػػػػا منػػػػاؾ حاتػػػػة لمبيانػػػػا  لمح ػػػػوؿ عمػػػػى نتػػػػا ن  ػػػػحي

 (.434: 2008 وتحميمها  نـ معالتتها )الفداغ,

ومف ستؿ تحديد سممية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية  فظبد مف معرفػة المعوقػا  التػي يػتـ       

 مواتهتها عند تطبيقها, ويمكف تحديد سمـ المعوقا  مف قظؿ المعوقا  السموكية, والمحاسبية.

يعػد السػموؾ اإلنسػاني:" عبػار  عػف الت ػرفا  والنشػاطا  التػي ت ػدر  المعوقات السوموكية: 1-12-2

مػػف العن ػػػر البشػػري سػػػواذ كانػػ  مػػػذ  الت ػػرفا  ممموسػػػة سو ييػػر ممموسػػػة شػػػعورية سو ي 

 (.12: 2009 شعورية,  بهدؼ إشباع حاتت  وتحقيؽ سمداف ")العريقي,

 نساني يت ؼ باآلتي:وفي ضوذ التعريؼ  يمكف القوؿ: إف السموؾ اإل

 سن  سموؾ مادؼ: يسعى لتحقيؽ مدؼ سو إشباع حاتة. -1

 سن  سموؾ متنوع: يظهر ب ور  متعدد   حتى يمكف التوافؽ م  المواقؼ التي تواته . -2

 سن  سموؾ مرف: يتعدؿ ويتبدؿ تبعا لمظروؼ. -3
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, (183 :2013 ,)ال ػقر, (24: 2015 ,  تػـ تناولهػا فػي دراسػة )ما ػةومناؾ عد  معوقا     

 ( يمكف إيتازما باآلتي:38: 2016 ,فارع)سبو , (25: 2013 ,)الشهري

ف تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية يتطمػػػد تسػػػتيؿ قيمػػػة ماليػػػة عمػػػى األفػػػراد, باعتبػػػارمـ إ  -1

ظهػػػػار  ضػػػػمف األ ػػػػوؿ منػػػػؿ المبػػػػاني واآلي   س ػػػػوي , وسيضػػػػا التقيػػػػيـ لمعن ػػػػر البشػػػػري وا 

لػ  قيمػة ماليػة. وعمػى الػريـ مػف سف ايسػتتابة قػد وييرما مف األ وؿ  سي بو فها س ػظ  

 تكوف إيتابية في بعض الحاي   فننها ي تظقي قبوي  واضحا  مف الشركا .

عػػدـ ريبػػػة اإلدار  وسيضػػػا األفػػػراد فػػػي اإلف ػػاا عػػػف بعػػػض المعمومػػػا  المتعمقػػػة بػػػالموارد   -2

 البشرية حفاظا  عمى سريتها. 

لممػػوارد البشػػرية, يبػػرر معاممتهػػا بو ػػفها س ػػظ   حػػؽ ممكيػػة قػػانوني المنشػػ  ي يوتػػد فػػي   -3

مف س وؿ البنوؾ  ألف األ وؿ المادية يمكف سف تمتمؾ وتسػتقدـ مػف قبػؿ الشػركة بالطريقػة 

التػػػى تريػػػد, ولكػػػػف األفػػػراد ي يمكػػػف امػػػػتظكهـ  بػػػؿ اسػػػتقدامهـ وايسػػػػتفاد  مػػػنهـ فحسػػػػد, 

نتاتيػة, وي يمكػف تحديػد ذلػؾ فػي وكذلؾ األ وؿ المادية لها قيمة بيعيػة فػي نهايػة العمػر اإل

المػػوارد البشػػرية, عػػظو  عمػػى سف األ ػػوؿ الماديػػة تقػػؿ قيمتهػػا الدفتريػػة بمػػرور الػػزمف, ولكػػف 

 األفراد تزيد قيمتهـ بمرور الوق  لتطوير قبرتهـ ومعرفتهـ.

ف تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية قػػد يػػدف  اإلدار  إلػػى المزيػػد مػػف اسػػتاظؿ األفػػراد نحػػو إ  -4

قت ػػػادية لم ػػػؿ تتمنػػػؿ بالسػػػعي يسػػػتاظل  اسػػػتاظي  داؼ ايقت ػػػادية  ألف النظػػػر  اإلمػػػاأل

قػػتظؼ طبيعػػة األ ػػػؿ البشػػري عػػف األ ػػػوؿ مػػذا يقابػػؿ بػػػرفض مػػف قبػػؿ األفػػػراد إلسمنػػؿ  و 

 المادية.
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اإلف ػػاا عػػف القػػيـ النقديػػة لممػػوظفيف فػػي القػػوا ـ الماليػػة يزيػػد عوامػػؿ التفرقػػة بيػػنهـ عمػػى   -5

 لكفاذ  مي سساس األتر.الريـ مف سف ا

إف عرض الموارد البشػرية فػي قا مػة المركػز المػالي مػو بحػد ذاتػ  سمػر ييػر مستسػاغ مػف   -6

 الناحية اإلنسانية  ألنها كا نا  حية وليس  تمادا .

ويػػرة الباحػػػم سنػػ  عمػػػى الػػريـ مػػػف تمػػؾ المعوقػػػا  السػػموكية فننػػػ  يمكػػف التامػػػد عميهػػا مػػػف       

العػػػامميف بػػػ مميتهـ بالنسػػبة لمبنػػػوؾ التػػػي يعممػػػوف بهػػػا, وذلػػػؾ مػػػف  قػػظؿ العمػػػؿ عمػػػى زيػػػاد  وعػػػي

قظؿ توا ؿ إدار  البنوؾ م  العامميف وتو يؿ الفكر  لهـ مف قظؿ نشػرا  تػوزع عمػيهـ سو عقػد 

لقػػاذا  توضػػيحية تسػػاعد األفػػراد فػػي تقبػػؿ فكػػر  قيػػاس وتقيػػيـ األداذ لممػػوارد البشػػرية فػػي البنػػوؾ, 

ية القدما  وبموتد العقد م  الموظفيف, وعمى البنػوؾ سف تكػوف حػذر  وسيضا البنوؾ لها حؽ ممك

فػػي تطبيقهػػا لمحاسػػبة المػػوارد البشػػرية ومراعػػا  التوانػػد األقظقيػػة والسػػموكية, وتوضػػي  األمػػداؼ 

 واأليراض األساسية وابراز اييتابيا  المتوقعة لكؿ مف البنؾ واألفراد.

لمحاسػػػبية  ينظػػػػر لممعوقػػػػا  عمػػػػى سنهػػػػا سػػػػبد مػػػػف الناحيػػػػة االمعوقووووات المحاسووووبية:  2-12-2

كدتػ  سكنػر مػف دراسػة تومري في عػدـ قبػوؿ تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ ومػذا مػا س

: 2012 ,)تػػواد ,(38: 2016 ,)ابػػو فػػارع, (25: 2013 ,)الشػػهري, (183: 2013 ر,)ال ػػق

 -( ويمكف إيتاز مبرراتها لذلؾ باآلتي:547

 مـز بتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ.عدـ وتود معيار ي -1

 عوبا  قياس كفاذ  الموظفيف وتحويمها إلى قيمة مالية  نظرا  لعػدـ وتػود معيػار يحػدد آليػة  -2

 القياس والعرض واإلف اا, وسيضا لتباينها مف وق  إلى آقر.

  عوبة تقدير العوا د لمموارد البشرية.  -3
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العمر اإلنتاتي لطبيعة العن ر البشري بسبد بقاذ الفرد في  عوبة تحديد ايستهظؾ سو  -4

 المنظمة وارتفاع معدؿ دوراف الموظفيف.

مقاومة التاير مف قبؿ اإلدار  وتمسكها بنظاـ المحاسبة التقميدية ل عوبة قياس الموارد  -5

 البشرية في اإلطار المحاسبي التقميدي.

ف لكؿ مف منهن سلبشرية ي تظقي قبوي تاما  إذ امحاسبة الموارد لسف العديد مف اإلتراذا   -6

 انتقادا  بعدـ الموضوعية. التكمفةالقيمة و 

عدـ تكامؿ مفهوـ محاسب  الموارد البشرية م  طرؽ القياس المحاسبي التي سحدن  نارا   -7

بسبد تزايد القبرا  لدة األ وؿ البشرية وارتفاع األتور وحاي  التايرا  في اقت اديا  

 ؿ والم سسا  وباألقص البنوؾ.الدو 

قت ػػادية لبشػرية  يبػد مػف دراسػة التػدوة اإلويػرة الباحػم سنػ  قبػؿ تطبيػؽ محاسػبة المػوارد ا     

مػػف ذلػػؾ  إذ يتػػد مقابمػػة المنػػاف  المتوقػػ  الح ػػوؿ عميهػػا مػػف التطبيػػؽ وتكػػاليؼ تمػػ  البيانػػا  

عػػػداد القػػػوا ـ الماليػػػة والكشػػػوفا  القا ػػػة بػػػذلؾ, أل ف تحقيػػػؽ الفاعميػػػة مػػػف تطبيػػػؽ ومعالتتهػػػا وا 

محاسبة الموارد البشرية يتطمد تطبيؽ نظاـ دقيؽ لقيػاس سداذ األفػراد وتقيػيمهـ يعتمػد الموضػوعية 

والشمولية والعدالة. ويبد مف وتود معيػار يمػـز البنػوؾ بتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية مػف حيػم 

أل ػوؿ, ومػا آلػ  إليػ , ومػو بحاتػة إلػػى اعتمػاد نظػاـ محاسػبي متكامػؿ لسػتظ  ودفػاتر تعكػس حقيقػة ا

معيار محاسبي قاص لتنظػيـ كيفيػة التعامػؿ مػ  تمػؾ األ ػوؿ, وتحديػد الطػرؽ المناسػبة لمقيػاس والتعيػيف 

لتميػػػ  األ ػػػوؿ ويبػػػد مػػػف العػػػود  إلػػػى معػػػايير القيمػػػة العادلػػػة فػػػي ظػػػؿ المتايػػػرا  ايقت ػػػادية والدوليػػػة 

سػػػتنمار الػػػوعي بايسػػػتنمار ب ػػػور  عامػػػة واإلنػػػوؾ, ولايػػػاد المػػػ نر  والمتػػػ نر  فػػػي اقت ػػػاديا  قطػػػاع الب

 بالموارد ب ور  قا ة.



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 الفصل الثالث                             

 الدراسة الميدانية                            

 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات

 ر الفرضياتالمبحث الثاني: نتائج التحميل اإلحصائي واختبا

 

 

 

 

 

 



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

72 

 

 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات                  

 المقدمة: 1-1-3

مدف  الدراسة إلى التعرؼ إلى مقومػا  تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية وتحديػد طػرؽ قياسػها      

 و ػػفا   مبحػػممػػذ  األمػػداؼ سػػيتناوؿ مػػذا الوآلياتهػػا والمعوقػػا  التػػي تحػػوؿ دوف تطبيقهػػا. ولتحقيػػؽ 

لمنهن الدراسة ومتتمعها وعينتها وسداتها والمعالتػا  اإلح ػا ية و ػدؽ ايسػتبانة ونباتهػا واقتبػار 

 نبا  مقياس الدراسة.

 منهجية الدراسة: 2-1-3

, واعتمػد  الدراسػة عمػى نػوعيف مدراسػةي التحميمػي مػو المػنهن المناسػد لالمنهن الو ػف يعتبر     
 سساسييف مف البيانا :

يػػػة : تمنمػػػ  فػػػي البيانػػػا  التػػػي تػػػـ تمعهػػػا مػػػف قػػػظؿ ايسػػػتبانة التػػػي تػػػـ الم ػػػادر األول  -

ت ػػػػميمها وتحكيمهػػػػا وتوزيعهػػػػػا عمػػػػى المػػػػوظفيف ذوي العظقػػػػػة بمحاسػػػػبة المػػػػوارد البشػػػػػرية 

 لمبنوؾ.

الم ادر النانوية : تمنم  في الكتػد والػدوريا  المتق  ػة والمتػظ  والرسػا ؿ العمميػة   -

 حوؿ موضوع الدراسة.

 الدراسة وعينتها: مجتمع 3-1-3

. سمػػا عينػػة الدراسػػة فتتكػػوف مػػف المػػوظفيف فػػي الػػيمفتػػـ إتػػراذ الدراسػػة عمػػى البنػػوؾ العاممػػة        
( 277)وقػد تػـ توزيػ   ,المػراتعيف( –يػة اإلدار  المال –الموارد البشػرية  –العامميف في )اإلدار  العميا 

( اسػػػػػتبانا  لعػػػػػدـ  ػػػػػظحيتها لمتحميػػػػػؿ 9) ( اسػػػػػتبانة, وتػػػػػـ اسػػػػػتبعاد250اسػػػػػتبانة عمػػػػػيهـ, تػػػػػـ اسػػػػػتعاد  )
 %(.87( استبانة بنسبة )241اإلح ا ي  وبهذا ي   عدد ايستبانا  ال الحة لعممية التحميؿ )
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 أداة الدراسة: 4-1-3

في ضوذ مشكمة الدراسة وفرضياتها ومفردا  متتمعها  تـ تحديػد سدا  الدراسػة ومػي ايسػتبانة      
ا  لكونهػػػا األكنػػػر مظذمػػػة لػػػذلؾ الاػػػرض, تػػػـ عػػػرض ايسػػػتبانة عمػػػى لتمػػػ  البيانػػػا  األوليػػػة  نظػػػر 

ونػػػـ توزيػػػ  ايسػػػتبانة عمػػػى تميػػػ  سفػػػراد العينػػػة لتمػػػ  البيانػػػا  الظزمػػػة ، متموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف
 يف: ولقد تـ تقسيـ ايستبانة عمى تز  لمدراسة,

 ا .( فقر 5التزذ األوؿ: يتناوؿ البيانا  الشق ية المتعمقة بالمستتيبف وعددما )

, (4( فقػػر  موزعػػة عمػػى )56مػػف )التػػزذ النػػاني: مػػي عبػػار  عػػف متػػاي  الدراسػػة وتتكػػوف 

 كما ي تي: 

: ينػػػاقش مقومػػػا  تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي األوؿ تػػػاؿالم

 الهيكؿ التنظيمي(. –الوعي -, مي )النظاـ المحاسبي محاوركوف مف نظنة اليمف ويت

   يناقش طرؽ القياس المحاسبي لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية. ي:النان تاؿالم

 يناقش آليا  القياس لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.  النالم: تاؿالم

 الراب : يناقش معوقا  تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية. تاؿالم

فػػي القماسػػي بمػػا يناسػػد طبيعػػة الدراسػػة, كمػػا مػػو موضػػ   )ليكػػر ( وتػػـ اسػػتقداـ مقيػػاس

 (:                    1التدوؿ رقـ )

 يوض  درتا  مقياس ليكر  القماسي (1تدوؿ رقـ )                

 منخفضة جدا   منخفضة متوسطة عالية عالية جدا   التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة
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 المعالجة اإلحصائية المستخدمة: 5-1-3

ار فرضػػياتها  اسػػتقدـ الباحػػم األسػػاليد لتحقيػػؽ سمػػداؼ الدراسػػة واإلتابػػة عػػف سسػػ متها واقتبػػ     

 اإلح ا ية اآلتية:

( لمعرفػػػة نبػػػا  األدا  وقيػػػاس قػػػو  التماسػػػؾ بػػػيف فقػػػرا  ايسػػػتبانة Cronbach Alphaمعامػػػؿ )   

 المعد .

 لتحديد متوسط ت نير سفراد العينة لمتايرا  الدراسة.( Mean)المتوسط الحسابي    

ا ( لقيػاس درتػة تشػت  ايسػتتابا  حػوؿ وسػطهStandard Deviationاينحرافا  المعيارية)    

 .الحسابي)لمعرفة مقدار التبايف(

 .وذلؾ يقتبار الفرضيا  Sample T-test))لعينة واحد   (T)اقتبار     

 صدم اوستبانة وثباتها: 6-1-3

 و اآلتي:تـ القياـ بنتراذا  لتقييـ فقرا  ايستبانة, وذلؾ لمت كد مف  دقها ونباتها عمى النح      

: تػػـ الت كػػد مػػف  ػػدؽ فقػػرا  ايسػػتبانة, وذلػػؾ بعرضػػها عمػػى متموعػػة مػػف  ػػدؽ فقػػرا  ايسػػتبانة

يػػػػػػة ( مػػػػػػف سعضػػػػػػاذ الهي ػػػػػػة التدريسػػػػػػية فػػػػػػي مقتمػػػػػػؼ التامعػػػػػػا  اليمن10المحكمػػػػػػيف ت لفػػػػػػ  مػػػػػػف )

 .متق  يف في المحاسبة واإلدار 
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 سسماذ المحكميفيوض  ( 2) تدوؿ رقـ

 التامعة ايسـ الرقـ
 تامعة العموـ لمتكنولوتيا / محمد الربيديس.د 1
 تامعة تعز س.د/ فضؿ عبد الماني 2
 تامعة اد س.د/محمد السمحي 3
 تامعة اد د/ سمطاف الحالمي 4
 تامعة اد د/ نبيؿ الشرعبي 5
 تامعة التزير  د/عبد الممؾ الع ري 6
 تامعة  نعاذ د/يحي الع ري 7
 متكنولوتياتامعة العموـ ل د/ سمطاف السريحي 8
 تامعة العموـ لمتكنولوتيا د/ من ور العريقي 9
 تامعة الوحد  د/ تظؿ الدميني 10

 

وقػػد اسػػتتاد الباحػػم آلراذ السػػاد  المحكمػػيف, وقػػاـ بػػنتراذ مػػا يمػػـز مػػف حػػذؼ وتعػػديؿ فػػي        

ضػػوذ مقترحػػاتهـ بعػػد تسػػتيمها فػػػي نمػػوذم تػػـ إعػػداد , وبػػذلؾ قرتػػػ  ايسػػتبانة فػػي  ػػورت  شػػػب  

 ستطظعية.تطبيقها عمى الف ة اإل النها ية ليتـ
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 اختبار ثبات مقياس الدراسة: 7-1-3

وقػػػد بمػػػ   فػػػا(سلحػػػم إلػػػى اسػػػتقداـ اقتبار)كرونبػػػا  لمت كػػػد مػػػف نبػػػا  مقيػػػاس الدراسػػػة  لتػػػ  البا     

(, ومي قيمة مرتفعة مف الناحيػة اإلح ػا ية ومقبولػة  مػا تعػؿ الباحػم 99.2معامؿ الفا كرونبا  )

   .عمى نقة تامة ب حة ايستبانة و ظحيتها ل تابة عمى سس مة الدراسة

 واقتبار فرضيتها وتحميؿ النتا ن ومذا ما يوضح  التدوؿ اآلتي:

 اقتبار معامؿ كرونبا  سلفا يوض ( 3تدوؿ رقـ )                          

مػا   (99.2عند إقضاع متايرا  الدراسة لمعامؿ كرونبا  سلفػا اتضػ : سف معامػؿ كرونبػا  سلفػا بمػ  )     

يػدؿ عمػػى تماسػؾ متايػػرا  الدراسػة و ػػدؽ اسػػتقداـ المتايػرا  لقدمػػة الدراسػة إلتمػػاـ تانبهػا الميػػداني بمػػا 

   لمو وؿ إلى نتا ن تيد  ومفيد .بمقوما  وطرؽ القياس وقياس ال عوبا يفي

 عدد الفقرا  المتاي  ـ
معامؿ نبا  
 كرونبا  سلفا

1 
ؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في مقوما  تطبي

 اليمف
25 99.7 

2 
آليا  قياس محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في 

 اليمف
9 99.2 

3 
طرؽ قياس محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في 

 اليمف
6 99.2 

4 
ال عوبا  والمعوقا  التي توات  تطبيؽ محاسبة الموارد 

 بشرية في البنوؾ العاممة في اليمفال
16 99.6 

 99.2 56 ايستبانة ككؿ
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 نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات :المبحث الثاني

   :المقدمة 1-2-3

إلػػى عػػرض البيانػػا  التػػي تػػـ الح ػػوؿ عميهػػا لمو ػػوؿ لمنتػػا ن فػػي ضػػوذ  مبحػػميهػػدؼ مػػذا ال     
 تبانة وربطها بالدارسة النظرية تحقيقا  ألمداؼ الدراسة.األساليد المستقدمة والمتوافر  في ايس

 عينة الدراسة: تحميل خصائص 2-2-3
 -المركػػػػز الػػػػوظيفي -التق ػػػػص -الم مػػػػؿ -يوضػػػػ  المتايػػػػرا  حسػػػػد ) العمػػػػر (4تػػػػدوؿ رقػػػػـ )

 القبر (
 %النسبة الم وية التكرار الف ة المتاير ـ

 
1 

 العمر
20-29 26 11 
30-39 125 52 

 37 90 فاكنر 40
 
2 
 
 

 الم مؿ
 10 24 نانوية

 62 150 بكالوريوس
 28 67 دراسا  عميا

 
 
3 
 

 صالتق 

 54 130 محاسبة
 19 45 ادار 

 12 30 مالية وم رفية
 15 36 اقرة

 
 
4 

المركز                   
 الوظيفي

 3 7 ايدار  العميا
 29 70 الموارد البشرية
 35 84 ايدار  المالية
 33 80 المراتعوف

 
 
5 
 

 القبر 

 25 60 سنوا  5سقؿ مف 
 33 80 سنوا  10إلى  5مف 

 42 101 سنوا  10سكنر مف 
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  العمر: 

مػػا بػػيف 52% سػػنة وسف 29مػػف عينػػة الدراسػػة تحػػ  عمػػر  11%(: سف4يبػيف التػػدوؿ رقػػـ )      

بيف وم شػػر تيػػد فػػي سكنػػر مػػف سربعػػيف سػػنة, ومػػذا يػػدؿ عمػػى كفػػاذ  المسػػتتي37% فسو 39, و30

 .فر  ال  الدراسة  ويظهر التوزي  مقدار تمؾ الكفاذ  مقارنة بالبيانا  المتوا

 المؤهل العممي: 

% 62% مف عينة الدراسة م ممهـ العممي )نانوية عامة( وسف10سف  :(4يبيف التدوؿ رقـ )     

م ممهـ العممي  مف عينة الدراسة% 28مف عينة الدراسة م ممهـ العممي )بكالوريوس( وسف 

             عمى سمكانية فهـ الموضوع محؿ الدراسة. )دراسا  عميا(  ومذا م شر تيد

 التخصص:  

مػػف %19مػػف عينػػة الدراسػػة تق  ػػهـ العممػػي )محاسػػبة( و% 54سف :(4يبػيف التػػدوؿ رقػػـ )     

 مػػػػف عينػػػة الدراسػػػػة تق  ػػػػهـ العممػػػػي 12%عينػػػة الدراسػػػػة تق  ػػػػهـ العممػػػي )إدار  سعمػػػػاؿ( و

 شػر مػف عينػة الدراسػة تق  ػهـ العممػي )تق  ػا  سقػرة(  ومػذا م 15%)ماليػة وم ػرفية( و

, حيػػػػم إف ايمػػػػد عينػػػػة الدراسػػػػة لهػػػػـ عظقػػػػة وطيػػػػد  بموضػػػػوع تيػػػػد لمو ػػػػوؿ إلػػػػى إتابػػػػا  دقيقػػػػة

 الدراسة.

 الوظيفي: المركز  

لعميػػا( ممنمػػة مػػف عينػػة الدراسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة )اإلدار  ا% 3سف : (4يبػػيف التػػدوؿ رقػػـ )     
% مػػف عينػػة الدراسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة )إدار  المػػوارد 29بمػػدراذ البنػػؾ سو مػػف ينػػود عػػنهـ, و 

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة يشػػػتاموف فػػػي وظيفػػػة )اإلدار  الماليػػػة( ممنمػػػة بالمحاسػػػبيف, و 35البشػػػرية( و 
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حػػوؿ  م شػػر يعطػػي انطبػػاع تيػػد% مػػف عينػػة الدراسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة المػػراتعيف  ومػػذا 33
   إعطاذ معموما  دقيقة تقص موضوع الدراسة.

 الخبرة:  

سقػؿ مػف قمػس  الدراسة بماػ  سػنوا  القبػر  لػديهـ% مف عينة 25(: سف 4يبيف التدوؿ رقـ )     
% مػػف عينػػة الدراسػػة بماػػ  سػػنوا  القبػػر  لػػديهـ مػػا بػػيف قمػػس إلػػى عشػػر سػػنوا  و 33سػػنوا  و 

يعطػي انطبػاع تيػد فػي سكنػر مػف عشػر سػنوا   ومػذا  % مف عينة الدراسة كان  القبر   لػديهـ42
إعطػػاذ معمومػػػا  دقيقػػػة فػػػي فهػػػـ موضػػوع الدراسػػػة, ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى وتػػود قبػػػر  واسػػػعة فػػػي متػػػاؿ 

 عممهـ.

 اختبار فرضيات الدراسة: 3-2-3

سػعى الباحػػم فػػي مػػذا التػزذ مػػف الدراسػػة إلػػى اقتبػػار فرضػيا  الدراسػػة, وذلػػؾ يقتبػػار مػػدة      

لواحػػد  لمفرضػيا  األربػػ  ( لمعينػة اTدراسػة سو رفضػػها مػف قػػظؿ اسػتقداـ اقتبػػار)قبػوؿ فرضػػيا  ال

 كما ي تي

 المقومات -األول المجال 1-3-2-3

 الهيكل التنظيمي( -الوعي -ور )النظام المحاسبيامح ةثالث األول منيتكون المجال 

بشػػرية فػػي البنػػوؾ "لػػيس منػػاؾ مقومػػا  لتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد ال (:Ho1الفرضػػية األولػػى )     

 العاممة في اليمف"

تػػػـ اسػػػتقرام الوسػػػط الحسػػػابي واينحػػػراؼ المعيػػػاري إلتابػػػا  سفػػػراد العينػػػة عػػػف الفقػػػرا  محػػػؿ      

 .( الذي يوض  مقوما  التطبيؽ5-6-7الدراسة, كما في التدوؿ رقـ )
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 النظام المحاسبي -المحور اوول

 المحاسبي()النظام  المحور االول يوضح (5جدول رقم )       

عدد  العبار  الفقرة

االستبانة 

 الموزعة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني سسسا   1
 عممية لتحديد تكمفة الموارد البشرية. 

241 3.54 1.235 

يوفر النظاـ المحاسبي سسسا  عممية لقياس  2
 تكمفة الموارد البشرية في البنؾ.

241 3.60 1.125 

يوفر النظاـ المحاسبي بيانا  مالية عف  3
 الموارد البشرية في المركز المالي.

241 3.73 1.061 

يعد نظاـ المعموما  المحاسبي اإللكتروني  4
 مناسبا  لمحاسبة الموارد البشرية.

241 3.75 1.012 

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني سسسا   5
 شرية.عممية لتحديد عا د الموارد الب

241 3.50 1.037 

مناؾ وضوا في القواعد المحاسبية المتعمقة  6
 بمحاسبة الموارد البشرية.

241 3.38 1.160 

مناؾ وضوا في مدقظ  البيانا  المحاسبية  7
 عف الموارد البشرية.

241 3.55 1.079 

مناؾ وضوا في العمميا  التي تتـ عف  8
 محاسبة الموارد البشرية.

241 3.49 1.077 

تعد مقرتا  النظاـ المحاسبي عف الموارد  9
 البشرية سكنر وضوحا في ظؿ النظاـ.

241 3.62 .993 

توفر التقارير عف النظاـ المحاسبي معموما   10
 دقيقة وم شرا  عف العن ر البشري.

241 3.64 .970 
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حصرررل علررر  أعلررر  متوسرررط حسرررابي  حيرررث  رابررر  أن المتغيرررر ال (:5يتضػػػ  مػػػف التػػػدوؿ)     

ومذا يدؿ عمى سف نظاـ المعمومػا  المحاسػبي اإللكترونػي  ( 1.012( بانحراف معياري)3.75غ)بل

 السررراد بينمرررا  المتغيرررر  مناسػػػد لمحاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية, ومنػػػاؾ تبػػػايف مقتمػػػؼ وتشػػػت  كبيػػػر.

(، وهرو دليرل 1.160( وبرانحراف معيراري )3.38حصرل علر  أدنري متوسرط حسرابي  حيرث بلرغ )

ويقػػوـ عمػػى وضػػوا فػػي القواعػػد المحاسػػبية ينررة الدراسررة حررول متغيررر المحررور، علرر  تبرراين اراء ع

المتعمقػػػة بمحاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية. وسف المتوسػػػطا  الحسػػػابية إلتابػػػا  سفػػػراد العينػػػة عمػػػى تميػػػ  

   .(3)مي سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي حور األوؿالمتايرا  الم
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  لوعي ا -لمحور الثاني ا

 )الوعي بأهمية محاسبة الموارد البشرية( لثانيالمحور ا يوضح (6جدول رقم )               

 الفقرة

 
عدد  العبار 

االستبانة 

 الموزعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تعػػػد محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية حدينػػػة النشػػػ   لػػػػدة  11
 البنؾ. 

241 3.22 1.110 

يػؽ محاسػبة المػوارد تتوافر ريبة لدة البنؾ فػي تطب 12
 البشرية.

241 3.59 1.017 

يوتػػػػػػػػد امتمػػػػػػػػاـ بالبيانػػػػػػػػا  والمعمومػػػػػػػػا  المتعمقػػػػػػػػة  13
 1.090 3.56 241 بمحاسبة الموارد البشرية لرسممتها.

تنظػػر إدار  البنػػؾ لموظفيهػػا عمػػى سنهػػـ نػػرو  بشػػرية  14
 يتد تقيمها.

241 3.53 1.166 

ا  عمػػػػى يػػػػ نر عن ػػػػر المػػػػوارد البشػػػػرية تػػػػ نيرا  كبيػػػػر  15
سنشػػػطة وفعاليػػػا  البنػػػؾ  مػػػا يسػػػاعد عمػػػى تطبيػػػؽ 

 محاسبة الموارد البشرية.
241 3.68 1.138 

تشػػػت  إدار  البنػػػؾ عمػػػى الت ميػػػؿ والتػػػدريد لممػػػوارد  16
 البشرية.

241 3.73 1.136 

تسػػػػهـ إدار  البنػػػػؾ فػػػػي تػػػػوفير التكنولوتيػػػػا الحدينػػػػة  17
 التي تونر في محاسبة الموارد البشرية. 

241 3.65 1.034 

تر ػػػػػد اعتمػػػػػادا  فػػػػػي الموازنػػػػػة لتاطيػػػػػة التػػػػػدريد  18
 والت ميؿ لزياد  كفاذ  العن ر البشري.

241 3.75 1.007 

حصررل علرر  أعلرر  متوسررط حسررابي  حيررث  عشررر أن المتغيررر الثررامن (:6يتضػ  مػػف التػػدوؿ)     

سرط، وأيضرا (  وهذا دليل عل  تباين اإلجابات حرول المتو1.007بانحراف معياري) (3.75)  بلغ 

تر ػد اعتمػادا  فػي الموازنػة لتاطيػة التػدريد والت ميػؿ لزيػاد  كفػاذ  العن ػر يدل عل  أن البنروك  
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( وبرانحراف معيراري 3.22حصل عل  أدني متوسط حسابي ) لحادي عشربينما المتغير ا البشري.

 , ومػذا التبػايف ومذا يدؿ عمى سف إدار  البنوؾ تعػد محاسػبة المػوارد البشػرية حدينػة النشػ (  1.110)

الكبيػػر دليػػؿ عمػػػى تشػػت  اإلتابػػػا . وسف المتوسػػطا  الحسػػابية إلتابػػػا  سفػػراد العينػػػة عمػػى تميػػػ  

 .3)) مي سكبر مف متوسط القياس ايفتراضيحور الناني متايرا  الم

 الهيكل التنظيمي –المحور الثالث 
 )الهيكل التنظيمي( المحور االوليوضح  (7جدول رقم )

عدد  العبار  الفقرة
االستبانة 
 الموزعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يعد ميكؿ البنؾ سكنر وضوحا لتطبيؽ محاسبة  19
 1.152 3.50 241 الموارد البشرية.

تعد المهاـ وال ظحيا  المعتمد  في ضوذ الهيكؿ  20
 1.093 3.58 241 التنظيمي لمبنؾ سساسا  لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

مف التو يؼ الوظيفي تطبيؽ محاسبة يض 21
 1.176 3.40 241 الموارد البشرية.

يضمف التدوير الوظيفي تطبيؽ محاسبة الموارد  22
 1.125 3.53 241 البشرية.

تعد األنشطة والمس وليا  الممارسة سساسا  في  23
 1.158 3.37 241 اعتماد محاسبة الموارد البشرية. 

 وليا  في تطبيؽ يسهـ مبدس الف ؿ بيف المس 24
 1.081 3.41 241 محاسبة الموارد البشرية.

تسهـ المنظومة الرقابية في تطبيؽ محاسبة  25
 1.107 3.49 241 الموارد البشرية.

( 3.58أن المتغير العشرين  حصرل علر  أعلر  متوسرط  حيرث بلرغ ) (:7يتض  مف التػدوؿ)     

امػا  و ػظحيا  معتمػد  فػي ضػوذ الهيكػؿ مه ( وهذا يدل عل  أن هنراك1.093بانحراف معياري )
التنظيمي لمبنؾ, تساعد عمى تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية, ومنػاؾ تشػت  فػي سراذ عينػة الدراسػة. 
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( بررانحراف 3.37أدنرر  متوسررط حسررابي  حيررث بلررغ )وسف المتايػػر النالػػم والعشػػريف ح ػػؿ عمػػى 

تعػػد األنشػػطة والمسػػ وليا  لررذا (، وهررذا دليررل علرر  تبرراين أراء عينررة الدراسررة  و1.158معيرراري)
الممارسػػػة سساسػػػا  فػػػي اعتمػػػاد محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية. وسف المتوسػػػطا  الحسػػػابية إلتابػػػا  سفػػػراد 

 .(3العينة عمى تمي  متايرا  المتاؿ النالم مي سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي)

 لمفرضية األولى  (sample T-test )نتا ن اقتبار  يوض  (8تدوؿ رقـ )                

 
المتوسط 
 الحسابي

اينحراؼ 
 المعياري

درتة 
الحرية 

DF 

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوة 
الديلة 

sig 
مقوما  تطبيؽ محاسبة 
الموارد البشرية في البنوؾ 

 العاممة في اليمف
3.5510 1.05889 240 8.079 0.000 

نػػػة بالمتوسػػػط الحسػػػابي (: سف متمػػػوع المتوسػػػط الحسػػػابي لمفرضػػػية مقار 8ويوضػػػ  التػػػدوؿ رقػػػـ )  
 . كمػا بمػ  اينحػراؼ المعيػاري (3), ومي سكبر مف الوسط ايفتراضػي (3.5510)ايفتراضي بم  
  ومػػذا يعنػػي: سف البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف لػػديها مقومػػا  لتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد (1.05889) 

 البشرية, ودليؿ عمى تشت  اإلتابا .

, ومػػي سكبػػر مػػف التدوليػػة, وبمسػػتوة ديلػػة إح ػػا ية بمػػ  (8.079( المحسػػوبة )Tقيمػػة)سف و      

(, مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص 0.05( وسقػػؿ مػػف المسػػتوة اإلح ػػا ي )0.000)

ويعػػػزة  مػػػة فػػػي الػػػيمف" عمػػػى  "منػػػاؾ مقومػػػا  لتطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي البنػػػوؾ العام

شػػػري فػػػي التشػػػايؿ واألعمػػػاؿ ايسػػػتنمارية, ومػػػو السػػػبد إلػػػى كػػػوف البنػػػوؾ تعتمػػػد عمػػػى العن ػػػر الب

 سساس التطور والتحدم في البنوؾ فهو س ؿ مف األ وؿ.
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 طرم القياس –الثاني  المجال 2-3-2-3    

"ي يمكػػػف تحديػػػد طػػػرؽ مناسػػػبة لممحاسػػػبة عػػػف المػػػوارد البشػػػرية ممػػػا يسػػػهـ فػػػي الفرضػػػية النانيػػػة : 
 تطبيقها"

ؼ المعياري إلتابػا  سفػراد العينػة نحػو الفقػرا  محػؿ الدراسػة, تـ استقرام الوسط الحسابي واينحرا
 الذي يوض  تحديد طرؽ القياس.  (9كما مو في التدوؿ رقـ )

 طرق القيا  يوضح  (9جدول رقم )                                   

 الفقر 
عدد  العبار 

االستبانة 

 الموزعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

التكمفة التاريقية في قياس تكمفة تستقدـ  1
 الموارد البشرية في الظروؼ العادية. 

241 3.24 1.021 

تستقدـ التكمفة ايستبدالية في قياس تكمفة  2
 الموارد البشرية في الظروؼ يير العادية.

241 3.17 1.161 

حافظة عمى تستقدـ تكمفة الفر ة البديمة لمم 3
 . عوا د الموارد البشرية

241 3.30 1.153 

يتـ استقداـ القيمة العادلة لقياس تكمفة الموارد  4
 1.220 3.20 241 البشرية في ظؿ التضقـ. 

يتـ استقداـ التدفقا  النقدية المق ومة في  5
 1.148 3.14 241 حالة الركود ايقت ادي. 

يتـ استقداـ التدفقا  النقدية المستقبمية في  6
  ينتعاش ايقت ادي.احالة 

241 3.11 1.105 

أن المتغيررر الثالررث حصررل علرر  أعلرر  متوسررط حسررابي، حيررث بلررغ  (:9) يتضػ  مػػف التػػدوؿ      

وسيضػػا  يعنػػي ( وهررذا يعنرري تشررتت يراء عينررة الدراسررة وتباينهررا 1.153( بررانحراف معيرراري)3.30)
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غيرررر بينمرررا المت سف البنػػػوؾ تسػػػتقدـ تكمفػػػة الفر ػػػة البديمػػػة لممحافظػػػة عمػػػى عوا ػػػد المػػػوارد البشػػػرية,

ومػذا  ( 1.105( وبانحراف معيراري )3.11الساد  حصل عل  أدني متوسط حسابي، حيث بلغ )

يعنػػػي: سف البنػػػوؾ يػػػتـ اسػػػتقداـ التػػػدفقا  النقديػػػة المسػػػتقبمية فػػػي حالػػػة اينتعػػػاش ايقت ػػػادي, وسف 

المتوسػػطا  الحسػػابية إلتابػػا  سفػػراد العينػػة عمػػى تميػػ  متايػػرا  الفرضػػية مػػي سكبػػر مػػف متوسػػط 

         (.3اس ايفتراضي )القي

 نيلمفرضية النا (sample T-testنتا ن اقتبار) يوضح  (10جدول رقم )               

 
المتوسط 
 الحسابي

اينحراؼ 
 المعياري

درتة الحرية 
DF 

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوة 
 sigالديلة 

ي يمكف تحديد طرؽ 
مناسبة إلمكانية تطبيؽ 
 محاسبة الموارد البشرية

3.1929 1.11430 240 2.688 0.000 

(: سف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمفرضػػػػية مقارنػػػػة بالمتوسػػػػط الحسػػػػابي 10ويوضػػػػ  التػػػػدوؿ رقػػػػـ )      

. كمػػا بمػػ  اينحػػراؼ المعيػػاري (3), ومػػي سكبػػر مػػف الوسػػط ايفتراضػػي (3.1929)ايفتراضػػي بمػػ  

القيػاس لتطبيػؽ محاسػبة   ومذا يعنػي: سف البنػوؾ العاممػة فػي الػيمف لػديها تحديػد لطػرؽ (1.11430)

 الموارد البشرية. 

( ومػػػي سكبػػػر مػػػف التدوليػػػة وبمسػػػتوة ديلػػػة إح ػػػا ية بمػػػ  2.688المحسػػػوبة ) (Tقيمػػة )سف و      

(  مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص 0.05( واقػػؿ مػػف المسػػتوة ايح ػػا ي )0.000)

يػػاس لتطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية", عمػػى " سف البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف لػػديها تحديػػد لطػػرؽ الق

ويعزة السبد في ذلؾ إلػى تػوافر طػرؽ القيػاس المناسػبة لمعن ػر البشػري فػي القػوا ـ الماليػة اي سف 

 تاند ايمتماـ ييزاؿ ضعيفا  بسبد الوعي.
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 آليات القياس –الرابع  المجال 3-3-2-3

 اسبة الموارد البشرية" لي  واضحة تسامـ في تطبيؽ محآ"ليس مناؾ الفرضية النالنة 

تـ استقرام الوسط الحسابي واينحراؼ المعياري إلتابػا  سفػراد العينػة نحػو الفقػرا  محػؿ الدراسػة, 

 ( الذي يوض  اآلليا  لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية. 11كما مو مبيف في التدوؿ رقـ )

 يليات القيا  المحاسبي يوضح (11جدول رقم )                      

عدد االستبانة  العبار  الفقر 

 الموزعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يتـ إعداد الموازنا  التقطيطية القا ة بتكاليؼ الموارد  1
 البشرية استنادا  إلى البيانا  الفعمية.

241 3.52 1.115 

يتـ معالتة الرواتد واألتور وسقساط اإلطفاذ استنادُا إلى  2
 1.093 3.58 241 .الفتر  المحاسبية

يتـ معالتة كمؼ التعييف وايقتيار والتدريد في الموازنة  3
 1.134 3.41 241 كمفا  رسسمالية.

يتـ مسؾ دفاتر وستظ  إلكترونية في البنؾ قا ة  4
 بمعالتة بيانا  الموارد البشرية.

241 3.56 1.067 

يتـ ف ؿ عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية عف  5
 ي عنا ر التكاليؼ األقرة.باق

241 3.54 1.060 

يتـ الف ؿ بيف عنا ر تكاليؼ الموارد البشرية طويمة  6
 األتؿ والتكاليؼ ايستنمارية.

241 3.33 1.094 

يتـ توزي  عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية إلى  7
 حسابا  فرعية.

241 3.38 1.108 

 تمة المتعمقة بالموارد يتـ رسممة التكاليؼ اإليرادية الم 8
 البشرية في الميزانية العمومية.

241 3.29 1.095 

 1.141 3.28 241  .يتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سساس العمر اإلنتاتي 9
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( 3.58(: سف المتايػػػر النػػػاني ح ػػػؿ عمػػػى سعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي )12يتضػػػ  مػػػف التػػػدوؿ)      

يعنػػي: سف  ت  آراذ عينػػة الدراسػػة وتباينهػػا وكػػذلؾ(  ومػػذا دليػػؿ عمػػى تشػػ1.093بػػانحراؼ معيػػاري)

تعالن الرواتد واألتػور وسقسػاط اإلطفػاذ اسػتنادا  إلػى الفتػر  المحاسػبية. بينمػا المتايػر التاسػ  البنوؾ 

ومػذا يعنػي  (،1.141برانحراف معيراري )( و3.28ح ؿ عمى سدنػى متوسػط حسػابي  حيػم بمػ  )

العمػر اإلنتػاتي سو مػد  العقػد. وسيضػا  دليػؿ عمػى تبػايف  سن  يتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سسػاس

آراذ عينػػة الدراسػػة وتشػػتتها وسف المتوسػػػطا  الحسػػابية إلتابػػا  سفػػراد العينػػػة عمػػى تميػػ  متايػػػرا  

 (.3الفرضية سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي)

 لثةالثالمفرضية  (sample T-test)نتا ن اقتبار يوضح  (12جدول رقم )              

 
المتوسط 
 الحسابي

اينحراؼ 
 المعياري

درتة الحرية 
DF 

قيمة 
Tالمحسوبة 

مستوة الديلة 
sig 

ليس مناؾ آلية واضحة تسهـ في 
 تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية

3.4334 1.07376 240 6.266 0.000 

(: سف المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لمفرضػػػػػية مقارنػػػػػة بالمتوسػػػػػط الحسػػػػػابي 12يوضػػػػػ  التػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )     

. كمػػا بمػػ  اينحػػراؼ المعيػػاري (3), ومػػي اكبػػر مػػف الوسػػط ايفتراضػػي (3.4334)يفتراضػػي بمػػ  ا

 ومذا يعني سف مناؾ آلية واضحة تسهـ في تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.  (1.07376)

( ومػػػي سكبػػػر مػػػف التدوليػػػة, وبمسػػػتوة ديلػػػة إح ػػػا ية بمػػػ  6.266المحسػػػوبة ) Tقيمػػػة سف و      

(  مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص 0.05المسػػتوة اإلح ػػا ي ) ( وسقػػؿ مػػف0.000)

عمػػى " سف منػػاؾ آليػػ  واضػػحة تسػػهـ فػػي تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية", ويعػػزة السػػبد فػػي ذلػػؾ 

إلى سف البنوؾ لديها آليا  واضحة تسهـ في التطبيؽ وسنػ  يػتـ إطفػاذ الكمػؼ األساسػية عمػى سسػاس 

 العمر اإلنتاتي.
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 المعوقات -الرابع  المجال 4-3-2-3

الفرضػػية الرابعػػة: " لػػيس منػػاؾ معوقػػا  تحػػد مػػف تطبيػػؽ محاسػػبة المػػوارد البشػػرية فػػي البنػػوؾ      
العاممػػة فػػي الػػيمف". تػػـ اسػػتقرام الوسػػط الحسػػابي واينحػػراؼ المعيػػاري إلتابػػا  سفػػراد العينػػة نحػػو 

   المعوقا  وال عوبا . ( الذي يوض13الفقرا  محؿ الدراسة, كما في التدوؿ رقـ )

 المعوقات والصعوباتيوضح ( 13جدول رقم )                             

فقر ال  

عدد  العبار 

االستبانة 

 الموزعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ي نر اإلف اا عف الموارد البشرية بقيمة نقدية  1
 عمى سداذ العن ر البشري.

241 2.75 1.448 

اؾ مشكمة عمى األنر المحاسبي عف ليس من 2
 عن ر الموارد البشرية في قانوف الضرا د.

241 3.27 1.029 

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في البنؾ بفكر   3
 قياس الموارد البشرية بو فها س ظ  مف األ وؿ. 

241 3.00 1.173 

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في البنؾ بفكر   4
 ة بو فها س ظ  مف األ وؿ.تقييـ الموارد البشري

241 2.88 1.278 

ليس مناؾ سساس عادؿ لقياس قيمة العن ر  5
 البشري في ظؿ القيمة العادلة.

241 2.93 1.233 

يتحفظ البنؾ عف اإلف اا عف المعموما   6
 المتعمقة بالموارد البشرية حفاظا عميها. 

241 2.93 1.349 

تفا يؿ تكمفة يتحفظ البنؾ عمى اإلف اا الكافي عف  7
 الموارد البشرية في القوا ـ المالية.

241 3.26 1.080 

عدـ توافر معيار محاسبي يستوعد محاسبة الموارد   8
 البشرية ويمـز تطبيقها.

241 2.98 1.292 
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 عوبة تحديد اإلمظؾ سو العمر اإلنتاتي وذلؾ لطبيعة  9
 العن ر البشري.

240 3.27 1.236 

لموارد البشرية في إطار  عوبة قياس تكمفة ا 10
 المحاسبة التقميدية.

241 3.19 1.139 

يوات  البنؾ  عوبة في اعتبار تكاليؼ الموارد  11
 البشرية ضمف األ وؿ.

241 3.21 1.143 

يياد التشريعا  المالية الممزمة لتطبيؽ محاسبة  12
 الموارد البشرية.

241 3.22 1.174 

ن ر الموارد ي تهتـ إدار  البنؾ ببيانا  الع 13
 البشرية ألتؿ الت ميؿ والتدريد.

241 3.14 1.244 

ليس مناؾ حؽ ممكية قانونية لمموارد البشرية الذي  14
يبرر معاممتها بو فها س ظ  مف اي وؿ في 

 البنؾ. 
241 2.83 1.339 

ي تعتمد البنوؾ معالتا  محاسبية موحد  عف  15
 الموارد البشرية. 

241 2.84 1.375 

ـ قبوؿ المراتعيف اعتماد تقارير قارم النظاـ عد 16
المحاسبي التقميدي يزيد مف  عوبة تطبيؽ 

 محاسبة الموارد البشرية.
241 3.02 1.235 

 

(: سف المتايػػػػػػػر النػػػػػػػاني والتاسػػػػػػػ  ح ػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى سعمػػػػػػػى متوسػػػػػػػط 13يتضػػػػػػػ  مػػػػػػػف التػػػػػػػدوؿ)     
سنػػ   لػػيس منػػاؾ عمػػى التػػوالي  ومػػذا يعنػػي:  (1.029-1.236)( بػػانحراؼ معيػػاري3.27حسػػابي)

مشكمة عمى األنر المحاسبي عف عن ر المػوارد البشػرية فػي قػانوف الضػرا د, وسيضػا  منػاؾ تشػت  
وتبػػػػايف حػػػػوؿ آراذ العينػػػػة. وسيضػػػػا  ي توتػػػػد  ػػػػعوبة لتحديػػػػد اإلمػػػػظؾ سو العمػػػػر اإلنتػػػػاتي  وذلػػػػؾ 

بػانحراؼ ( و 2.75متوسػط حسػابي ) سدنػىلطبيعة العن ر البشري. بينما الس اؿ األوؿ ح ؿ عمػى 
ومػػذا يػػدؿ عمػػى سف اإلف ػػاا عػػف المػػوارد البشػػرية بقيمػػة نقديػػة يػػ نر عمػػى سداذ   (1.448)معيػػاري 

-3-2العن ػر البشػري, وسف المتوسػطا  الحسػابية إلتابػا  سفػراد العينػة عمػى متايػرا  الفرضػية )
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-5-4-1(, وسف )3(مػػػي سكبػػػر مػػػف متوسػػػط القيػػػاس ايفتراضػػػي )7-9-10-11-12-13-16
 (.3وسط القياس ايفتراضي)مي سقؿ مف مت(6-8-14-15

 الرابعة لمفرضية (sample T-test)نتا ن اقتباريوض  ( 14جدول رقم )                         

 
المتوسط 
 الحسابي

اينحراؼ 
 المعياري

درتة الحرية 
DF 

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوة 
 sigالديلة 

  تحد مف عوقاليس مناؾ م
شرية تطبيؽ محاسبة الموارد الب

 في البنوؾ العاممة في اليمف.
3.0441 1.20346 240 0.569 0.570    

(: سف المتوسػػػػط الحسػػػػػابي لمفرضػػػػية مقارنػػػػػة بالمتوسػػػػط الحسػػػػػابي 15ويوضػػػػ  التػػػػدوؿ رقػػػػػـ )     

. كمػػا بمػػ  اينحػػراؼ المعيػػاري (3), ومػػي اكبػػر مػػف الوسػػط ايفتراضػػي (3.0441)ايفتراضػػي بمػػ  

يس منػػػاؾ معوقػػا  تحػػػد مػػف تطبيػػػؽ محاسػػػبة المػػوارد البشػػػرية فػػػي ومػػذا يعنػػػي: سنػػ  لػػػ (1.20346)

( ومػي سقػؿ مػف التدوليػة وبمسػتوة ديلػة 0.569المحسػوبة ) Tقيمػة سف البنوؾ العاممة في اليمف. و 

(  مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية التػػي 0.05( وسكبػػر مػػف المسػػتوة اإلح ػػا ي )0.000اح ػػا ية بمػػ  )

د مػػف تطبيػؽ محاسػػبة المػوارد البشػػرية فػي البنػػوؾ العاممػػة تػنص عمػػى سنػ  " لػػيس منػاؾ معوقػػا  تحػ

نر   ف اإلف ػػاا عػػف المػػوارد البشػػرية بقيمػػة نقديػػة ي يػػسفػػي الػػيمف "  ويعػػزة السػػبد فػػي ذلػػؾ إلػػى 

عمػػى سداذ العن ػػر البشػػػري, وسف منػػاؾ قبػػوؿ لػػػدة العػػامميف فػػػي البنػػؾ بفكػػر  تقيػػػيـ وقيػػاس المػػػوارد 

ممكيػػػة قانونيػػػة لممػػػوارد البشػػػرية والػػػذي يبػػػرر معاممتهػػػا البشػػػرية ك  ػػػؿ مػػػف األ ػػػوؿ, ومنػػػاؾ حػػػؽ 

بو ػػفها س ػػظل مػػف األ ػػوؿ فػػي البنػػؾ. ولكػػف ايمتمػػاـ بػػالوعى المحاسػػبي لتطبيػػؽ النظػػاـ ضػػعيؼ 

الػػى حػػدا  مػػا, وعػػدـ امتمػػاـ البنػػوؾ بػػالموارد البشػػرية بو ػػفها س ػػظل عمػػى الػػريـ مػػف اعتمػػاد البنػػوؾ 

         ية ايستنمارية ب ور  عالية.عمى تشايؿ العن ر في العممية التشايم
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 رابعالفصل ال                               

 اوستنتاجات والتوصيات

 اوستنتاجات 1-4

 التوصيات 2-4

 الدراسات المقترحة 3-4
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 -اوستنتاجات: 1-4

 ي:سوضح  نتا ن الدراسة ب ف البنوؾ لديها مقوما  لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية تتمنؿ باآلت -1

 اإلدار  ب ممية محاسبة الموارد البشرية.  لدة وتود وعي -      

 وتود نظاـ محاسبي فعاؿ يساعد عمى التطبيؽ. -      

 وتود ميكؿ تنظيمي سميـ يساعد عمى التطبيؽ. -      

يؽ محاسبة الموارد سظهر  نتا ن الدراسة: سف البنوؾ لديها تحديد لطرؽ القياس المحاسبي  لتطب -2

  .البشرية

 ظهر  نتا ن الدراسة: وتود آلية واضحة تساعد عمى تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية فيس -3

 البنوؾ العاممة في اليمف  مف حيم إعداد الموازنا  التقطيطية ومعالتة الرواتد واألتور

وكمؼ التعييف وايقتيار والتدريد ومسؾ دفاتر وستظ  إلكترونية وف ؿ عنا ر التكاليؼ 

ارد البشرية عف باقي عنا ر التكاليؼ األقرة, ويتـ توزي  عنا ر التكاليؼ القا ة بالمو 

 إلى حسابا  فرعية, ويتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سساس العمر اإلنتاتي سو مد  العقد.

سوضح  نتا ن الدراسة: عدـ وتود معوقا  سو  عوبا  تحوؿ دوف تطبيؽ محاسبة الموارد  -4

 في اليمف.البشرية في البنوؾ العاممة 
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 -التوصيات: 2-4

 متماـ بمحاسبة الموارد البشرية مف قبؿ اإلدار .ضرور  زياد  اإل -1

البنوؾ  نباي التركيز عمى التكامؿ بيف سنظمة المعموما  ونظاـ محاسبة الموارد البشرية فيي -2

نتام المعموما القا ة   في سبيؿ تنظيـ البيانا  المتعمقة بالموارد البشرية وبالتالي تشايمها وا 

 قت ادية وكذلؾ عمى المستوة القومي.ا  ألمميتها عمى مستوة الوحد  اإلبها نظر 

في حاؿ تطبيؽ  يفضؿ تحديد قيمة وتكمفة الموارد البشرية بناذ عمى مبدس التكمفة التاريقية  -3

م  المبادي  نستاما  , ويعتبر سكنر امحاسبة الموارد البشرية, لكون  سكنر موضوعية وسهؿ التطبيؽ

 المحاسبية المتعارؼ عميها.

 ضرور  ايمتماـ بن دار معيار محاسبي لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ. -4

 -الدراسات المقترحة: 3-4

 دارسة مقارنة بيف البنوؾ اإلسظمية والتتارية لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية. -1

 سممية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ . -2
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 المراجع العربية   -1

نحو إطار مقترح لتطبيم نظام محاسبة الموارد البشرية بالجامعات (, 2015) سبو بكر, سيمف -

دنقظ , متمة العموـ ايقت ادية, المتمد السادس دراسة تطبيقية عمى تامعة ، السودانية

 .49-32العدد الناني, ص ص  عشر,

األداء  المحاسبة عن تكمفة الموارد البشري وأثرها عمى رفع كفاءة (,2008) سيمف سبو بكر, -

 السوداف. , ورقة,لمؤسسات التعميم العالي

 تطبيم محاسبة الموارد البشرية فيالعوامل المؤثرة عمى  (,2016) سبوفارع, فتحية ييظف -

رسالة ماتستير, األكاديمية العربية لمعموـ  دراسة ميدانية, –الجامعات اليمنية الخاصة

 المالية والم رفية, كمية العموـ المالية والم رفية,  نعاذ, اليمف.

مدا إمكانية تطبيقها في محاسبة الموارد البشرية و (, 2011) البوعمى, لعيبي ماتو قمؼ -

, م رؼ دتمة والفرا  لمتنمية وايستنمار نموذتا , رسالة التجارية العراقية المصارف

 ماتستير, األكاديمية العربية في الدنمارؾ, باداد, العراؽ.

القياس واإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية وأثرع في القوائم (, 2002) حماد , رشا -

طبيقية عمى سعضاذ الهي ة التدريسية في تامعة دمشؽ, متمة تامعة دراسة ت –المالية

 .177-143دمشؽ, المتمد النامف عشر, العدد األوؿ, ص ص 

, دار وا ؿ لمنشر 1, طبدائل القياس المحاسبي المعاصر(, 2003) حناف, رضواف حمو  -

 عماف, األردف. والتوزي ,
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, دار الحامد 1, طكل المحاسبية المعاصرةدراسات في المشا(, 2002) الحيالي, وليد ناتي -

 والتوزي , عماف, األردف. لمنشر

تصميم نظام معمومات محاسبة الموارد البشرية في الوحدات  (,2007) عمي فاضؿ تابر, -

 , الدنمارؾ.الناني كاديمية العربية المفتوحة, العددتمة األ, ماوقتصادية

همية القياس المحاسبي لمموارد البشرية في دور وأ(, 2007) التعيدي, سناذ عبدالهادي -

, رسالة ماتستير, دراسة تحميمية تطبيقية, فمسطيف, الفمسطينية في قطاع غزة الجامعات

 يز .

إمكانية تطبيم محاسبة الموارد , (2012) عيدي, ايماف سعيدو  تواد, انت ار محمد  - 

 لنامف, العدد السادس عشر,,المتمد ا , متمة سبحام ميسافالشركات العراقية في البشرية

 .588 - 560 ص ص

أثر القياس المحاسبي لمموارد  (,2014) النبتيتى, عمر محمدو الدويؾ, م عد محمد زمير   - 

البشرية عمى مستوا اإلفصاح في القوائم المالية لمشركات الصناعية المدرجة في 

 األردف, عماف.  رسالة ماتستير,  ,سوم عمان المالي

 ,مدا إمكانية تطبيم محاسبة الموارد البشرية في الجامعات (,2014) حربي راضي, نواؿ -

 ص ص سادس عشر, العدد ايوؿ,القادسية لمعموـ اإلدارية وايقت ادية, المتمد ال متمة

149-165. 
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إمكانية تصميم نظام معمومات لممحاسبة عن الموارد البشرية (, 2007رشيد, ناظـ حسف ) -  

, متمة تكري  لمعموـ اإلدارية وايقت ادية, المتمد النالم, العدد ديةاوقتصا في الوحدات

 .163-147 ص القامس, ص

العوامل المؤثرة في مستوا اإلفصاح المحاسبي عن (, 2013زويمؼ, إنعاـ محسف ) -  

, المتمة األردنية في إدار  الموارد البشرية في التقارير المالية لمبنوك العاممة في األردن

 .62-45, المتمد العاشر, العدد األوؿ, ص ص اإلعماؿ

, دار الطارؽ لمنشر والتوزي , 3, طنظام المعمومات المحاسبية(, 2011) السقا, زياد - 

 المو ؿ, العراؽ.

موودا أهميووة القيوواس واإلفصوواح المحاسووبي عوون تكمفووة الموووارد (, 2008) سػالـ, فضػػؿ كمػاؿ -  

دراسػػة تطبيقيػة عمػى الشػركا  المسػاممة فػػي  –البشورية وأثورع عموى اتخوواذ القورارات الماليوة

 التامعة اإلسظمية, يز , فمسطيف. –قطاع يز , رسالة ماتستير

نظام المعمومات المحاسبي ودورع في تسير المؤسسة (, 2011) سوفياف, بوفروعة - 

 ., رسالة ماتستير, التزا راوقتصادية

محاسبة عن الموارد البشرية في مدا إمكانية تطبيم نظام ال (,2013) طارؽ الشريؼ, -  

, دراسة ميدانية عمى الشركا  ال ناعية العاممة في مدينة بناازي, الصناعية الشركات

 .45-9ص ص ايقت ادي, المتمد الناني, العدد النالم, متمة المقتار لمعموـ

 أهمية (,2007الشعباني,  ال  ابراميـ يونس  الكسد, عمي إبراميـ  التيالي,  داـ ) -  

, متمة معمومات المحاسبة عن تكاليف الموارد البشرية وأثرها عمى تنمية تمك الموارد

 .197-164, ص ص 5العدد  3المتمة  اإلدارية وايقت ادية, تكري  لمعموـ



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

99 

 

دراسة ميدانية في المممكة  - المحاسبة عن الموارد البشرية(, 2013الشهري, عا شة محمد ) -      

 لة ماتستير, تامعة الممؾ عبدالعزيز, تد , السعودية.السعودية, رسا العربية

تحديد طبيعة اإلفصاح اوختياري عن الموارد البشرية في (, 2012) الشظحي, بندر مرزوؽ -      

 ,المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت التقارير

 األردف.رسالة ماتستير, تامعة الشرؽ األوسط, عماف, 

, دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي (,2016) الشنطي, وساـ رمضاف -      

 فمسطيف. –يز  رسالة ماتستير, –

, ذا  السظسؿ لمنشر والتوزي , 1, طنظرية المحاسبة(, 1991) الشيرازي, عباس مهدي -      

 الكوي .

 إطار مقترح لتطبيم محاسبة الموارد البشرية عمى (,2016 ال , مديؿ كماؿ يوسؼ ) -      

 , السوداف.قظن, تامعة دالقطاع المصرفي بالسوادن        

 دراسة ميدانية –محاسبة الموارد البشرية: المفهوم واألهمية(, 2013) ال قر, نامر عادؿ - 

 عدد السادس مف الشركا  العراقية في الب ر , متمة دراسا  الب ر , ال عمى عينة         

 .206-160عشر, ص ص         

 إدارة الموارد البشرية مدخل(, 2006) الطا ي, يوسؼ  الفضؿ, م يد  العبادي, ماشـ - 

 , دار الوراؽ لمنشر والتوزي , عماف, األردف.1, طاستراتيجي متكامل         

 رد البشرية وأثرعالقياس واإلفصاح المحاسبي لمموا(, 2010الطامر, محمد إسماعيؿ عمي ) -  

 , رسالة ماتستير, تامعة البحر األحمر.عمى بيانات التقارير المالية        
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        مدا التزام البنوك التجارية بتطبيم محاسبة(, 2017) عبد العزيز, تعفر عنماف الشريؼ -

 صوؿ, ص , متمة العموـ ايقت ادية, المتمد النامف عشر, العدد األالبشرية الموارد         

         90-103. 

 دور محاسبة الموارد البشرية في تحسين القدرة التنافسية (, 2009العتيبي, نقؿ نادر) - 

 , رسالة ماتستير, تامعة آؿ البي .لممشروعات الخدمية          

 , دار الكتاد التامعي,  نعاذ,1, طالسموك التنظيمي(, 2009) العريفي, من ور محمد -  

 اليمف.         

  ,المحاسبة لمموارد البشرية وأثرع عمى القوائم المالية(, 2009عنماف, فرا ابكر اسحؽ ) -   

 ف لمعموـ والتكنولوتيا, السوداف.رسالة ماتستير, تامعة السودا

القياس واإلفصاح في المحاسبة عن الموارد البشرية في (, 2005عنماف, األميف محمد ) -

 اتستير, تامعة السوداف لمعموـ والتكنولوتيا., رسالة مالمنشأة الخدمية

دور محاسبة الموراد البشرية في تحسين تنافسية المؤسسة  (,2017) عمية, كريمة - 

 ماتستير, التزا ر. رسالة ,اوقتصادية

اثر تطبيم القياس واإلفصاح عن تكمفه الموارد البشرية  ,(2012) عظوي, قضير متيد - 

متمة  اسة تطبيقية في الشركا  العامة لتتار  المواد اإلنشا ية,, در عمى القوائم المالية

 .82-62, ص صالمتمد الناني, العدد النالم وايقت ادية, المننى لمعموـ اإلدارية

, الوراؽ لمنشر والتوزي , عماف, 1, طمشكالت وحاوت محاسبية (,2008) الفداغ, فداغ -

 األردف.
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, تعريد : محمد ع اـ الديف, ة عن الموارد البشريةالمحاسب(, 1992فظ مهولز, إريؾ ) -

 حتام, دار المريخ لمنشر, الرياض, السعودية. سحمد حامد

, المشاكل المحاسبية المعاصرة(, 2002) الدويتي, عميو نور, عبدالنا ر  و الفضؿ, م يد   -

 التوزي  والطباعة, عماف, األردف.المسير  لمنشر و  , دار1ط

التأصيل والقياس المحاسبي لرأس المال البشري في منظمات , (2014م )قويدر, قوريف حا  -  

دارية, العدد القامس عشر,األعمال الحديثة -119 ص ص , متمة سبحام اقت ادية وا 

144. 

  مدا توافر مقومات محاسبة الموارد البشرية في (, 2015) ما ة, ديمة رفيؽ محمد -  

 , رسالة ماتستير, يز , فمسطيف. المؤسسات الحكومية العاممة في قطاع غزة

, الممتقى الدولي حوؿ التنمية محاسبة الموارد البشرية (,2004) مسعود, نواؿ بف عمار  -

مارس, تامعة  10-9ايندمام في اقت اد المعرفة والكفاذا  البشرية,  البشرية وفرص

 ورقمة.

ل الفكري عمى مستخدمي أثر القياس واإلفصاح عن رأس الما ,(2014) محمد, سسعد منشد -    

 , متمة المننى لمعموـ اإلدارية وايقت ادية, المتمد النالم,  العدد الساب ,القوائم المالية

 33-21. ص ص

أثر القياس واإلفصاح المحاسبي لمموارد البشرية , (2013) محمد, التزولي بظؿ التزولي - 

 مري.تامعة الزعيـ األز  رسالة ماتستير,, عمى القوائم المالية
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 -تطبيم محاسبة الموارد البشرية في البنوك التجارية(, 2014المدموف, قالد محمد ) -        

متمة التامعة اإلسظمية لمدراسا  ايقت ادية واإلدارية, المتمد النالم  دراسة ميدانية,

 .139-119ص ص والعشريف, العدد الناني,

, دار الفكر لمنشر والتوزي , عماف, 3, طتنظيميالسموك ال(, 2004) الماربي, كامؿ محمد -        

 ايردف.

 تطبيم نظم محاسبة الموارد البشرية في الشركات (,2010المطيري, حمد فهد يساف ) -     

, رسالة ماتستير يير المبررات والمبادئ والمعوقاتالمساهمة العامة بدولة الكويت: 

 األوسط, عماف, األردف. منشور , تامعة الشرؽ

, الحامد لمنشر والتوزي , 1, طإدارة الموارد البشرية(, 1999) الهيتي, قالد عبدالرحيـ -     

 األردف.  عماف, 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  جامعة األندلس

 كلية العلوم اإلدارية

 قسم المحاسبة
 السظـ عميكـ ورحمة اهلل وبركات ,,,

: " ستوت  إليكـ بفا ؽ التقدير وايحتراـ راتيا حسف تعاونكـ إلنتاز مذ  الدراسة الميدانية بعنواف

 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف"

وحيم إف قيمة البحم العممي ت تي مف قظؿ ربط  بالواق  العممي, لذا ي مؿ الباحم سف تتكرموا 

باإلتابة عمى مذ  ايستبانة المرفقة بدقة وموضوعية  بما يساعد عمى تحقيؽ الهدؼ مف البحم, 

بسرية تامة, وي تستقدـ إي أليراض البحم العممي فقط,  تحظى بتكـ سوؼونعدكـ ب ف إتا

 وسيتـ موافاتكـ بنتا ن الدراسة بعد اينتهاذ مف تحميؿ ايستبانة إذا ريبتـ في ذلؾ .

 وتفضموا بقبوؿ فا ؽ ايحتراـ والتقدير,,,

 شير النخالني الباحث / ب                                                           

770616486-712113866 
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 :المناسبة اإلتابة سماـ( √سرتو وض  عظمة )

 :أوو : المعمومات الشخصية

 الم مؿ العممي:

O                 نانوية عامةO                بكالوريوسO دراسا  عميا 

 العمر :

20O سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة        29سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة الػػػػػػػػػػػػػػػػػيO 30 سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة   39إلػػػػػػػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػػػػػػػػنة    O  40  سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة
 ف كنر

 التق ص:

O      محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةO      م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيةO  إدار  سعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿO  سقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ) يرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 ذكرما(.....

 المركز الوظيفي:

O    اإلدار  العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاO     إدار  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريةO اإلدار  الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةO   إدار
 المراتعة

 القبر :

O  سػػػػػػػػػػػػػػػنوا             5سقػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػفO 5   سػػػػػػػػػػػػػػػنوا    9 إلػػػػػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػػػػػػنواO 10 وا سػػػػػػػػػػػػػػػن 
 ف كنر
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  :انيا: سبعاد الدراسةن
 المقوما  –األوؿ  المتاؿ

 الهيكؿ التنظيمي( -الوعي -ويتكوف مف نظنة محاور )النظاـ المحاسبي   
 سممية النظاـ المحاسبي.:  المحور األوؿ

عالية  الفقر  الرقـ
 تدا  

 منقفضة متوسطة عالية
منقفضة 

 تدا  

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني  -1
ديد تكمفة الموارد اسس عممية لتح

 البشرية. 

     

يوفر النظاـ المحاسبي سسس  -2
عممية لقياس تكمفة الموارد البشرية 

 في البنؾ.

     

يوفر النظاـ المحاسبي بيانا   -3
مالية عف الموارد البشرية في 

 المركز المالي.

     

يعد نظاـ المعموما  المحاسبي  -4
اإللكتروني مناسبا لمحاسبة 

 البشرية. الموارد

     

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني  -5
سسس عممية لتحديد عا د الموارد 

 البشرية.

     

مناؾ وضوا في القواعد  -6
المحاسبية المتعمقة بمحاسبة 

 الموارد البشرية.
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مناؾ وضوا في مدقظ   -7
البيانا  المحاسبية عف الموارد 

 البشرية.

     

عمميا  التي مناؾ وضوا في ال -8
 تتـ عف محاسبة الموارد البشرية.

     

يعتبر مقرتا  النظاـ المحاسبي  -9
عف الموارد البشرية سكنر وضوحا 

 في ظؿ النظاـ.

     

توفر التقارير عف النظاـ  -10
المحاسبي معموما  دقيقة 

 وم شرا  عف العن ر البشري.
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  همية محاسبة الموارد البشريةدرجة الوعي بأالثاني :  المحور 

 الفقر          الرقـ
 منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  

منخفضة 

 جدا  

تعػػػػػػػػػػػد محاسػػػػػػػػػػػبة المػػػػػػػػػػػوارد  -11
البشػػرية حدينػػة النشػػ   لػػدة 

 البنؾ.

 

 

 

    

تتوافر ريبة لدة البنؾ فػي  -12
تطبيػػػػػػؽ محاسػػػػػػبة المػػػػػػوارد 

 البشرية.

     

يوتػػػػػػػػد امتمػػػػػػػػاـ بالبيانػػػػػػػػا   -13
ا  المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػة والمعمومػػػػػػػػػػػػػػػ

بمحاسػػػػبة المػػػػوارد البشػػػػرية 
 لرسممتها.

     

تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إدار  البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  -14
لموظفيهػػػا عمػػػى سنهػػػـ نػػػرو  

 بشرية يتد تقيمها.

     

يػػػػػػػػػػ نر عن ػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػوارد  -15
البشػػػػرية تػػػػ نيرا  كبيػػػػرا  عمػػػػى 
سنشػػػػػػػطة وفعاليػػػػػػػا  البنػػػػػػػؾ 
ممػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى تطبيػػػػؽ 
 محاسبة الموارد البشرية.

     

لبنػػػػػػؾ عمػػػػػػى تشػػػػػػت  ادار  ا -16
الت ميػػػػؿ والتػػػػدريد لممػػػػوارد 

 البشرية.
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تسػػػػػػػػػػهـ إدار  البنػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػي  -17
تػػػوفير التكنولوتيػػػا الحدينػػػة 
التػػػػػي تػػػػػونر فػػػػػي محاسػػػػػبة 

 الموارد البشرية. 

     

تر ػػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػػادا  فػػػػػػػػػػي  -18
الموازنػػػػة لتاطيػػػػة التػػػػػدريد 
والت ميػػػػػػػػػؿ لزيػػػػػػػػػاد  كفػػػػػػػػػاذ  

 العن ر البشري.
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 ثالث : أهمية الهيكل التنظيمي .ال محورال

 الفقر                      الرقـ
 منقفضة متوسطة عالية عالية تدا  

منقفضة 
 تدا  

يعد ميكؿ البنؾ سكنر وضوحا  -19
 لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

     

تعد المهاـ وال ظحيا   -20
المعتمد  في ضوذ الهيكؿ 

التنظيمي لمبنؾ سساس لتطبيؽ 
 ة الموارد البشرية.محاسب

     

يضمف التو يؼ الوظيفي  -21
 تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

     

يضمف التدوير الوظيفي تطبيؽ  -22
 محاسبة الموارد البشرية.

     

تعد األنشطة والمس وليا   -23
الممارسة سساسا  في اعتماد 
 محاسبة الموارد البشرية. 

     

يسهـ مبدس الف ؿ بيف  -24
المس وليا  في تطبيؽ محاسبة 

 الموارد البشرية.

     

تسهـ المنظومة الرقابية في  -25
 تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
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 درجة تحديد طرق القيا  المحاسبي .  -ثاني ال المتاؿ

      الفقر             الرقـ
عالية 

 جدا  
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

مفة التاريقية في تستقدـ التك -26
قياس تكمفة الموارد البشرية في 

 الظروؼ العادية. 

     

تستقدـ التكمفة اإلستبدالية في  -27
قياس تكمفة الموارد البشرية في 

 الظروؼ الاير العادية.

     

تستقدـ تكمفة الفر ة البديمة  -28
لممحافظة عمى عوا د الموارد 

 البشرية . 

     

قيمة العادلة يتـ استقداـ ال -29
لقياس تكمفة الموارد البشرية 

 في ظؿ التضقـ . 

     

يتـ استقداـ التدفقا  النقدية  -30
المق ومة في حالة الركود 

 ايقت ادي. 

     

يتـ استقداـ التدفقا  النقدية  -31
المستقبمية في حالة اينتعاش 

 ايقت ادي. 
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 ا  .درجة تطبيق يليات القي -ثالث ال المتاؿ

عالية  الفقر                      الرقـ

 جدا  
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

يتـ إعداد الموازنا  التقطيطية القا ة  -32
بتكاليؼ الموارد البشرية استنادا  إلى 

 البيانا  الفعمية.

     

يتـ معالتة الرواتد واألتور وسقساط  -33
 بية.اإلطفاذ استنادُا إلى الفتر  المحاس

     

يتـ معالتة كمؼ التعييف وايقتيار  -34
 والتدريد في الموازنة كمفا  رسسمالية.

     

يتـ مسؾ دفاتر وستظ  الكترونية في  -35
البنؾ قا ة بمعالتة بيانا  الموارد 

 البشرية.

     

يتـ ف ؿ عنا ر التكاليؼ القا ة  -36
بالموارد البشرية عف باقي عنا ر 

 رة.التكاليؼ األق

     

يتـ الف ؿ بيف عنا ر تكاليؼ الموارد  -37
البشرية طويمة ايتؿ والتكاليؼ 

 ايستنمارية.

     

يتـ توزي  عنا ر التكاليؼ القا ة  -38
 بالموارد البشرية الى حسابا  فرعية.

     

يتـ رسممة التكاليؼ اإليرادية الم تمة  -39
المتعمقة بالموارد البشرية في الميزانية 

 لعمومية.ا

     

يتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سساس  -40
 العمر اإلنتاتي سو مد  العقد.
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 درجة المعوقات والصعوبات .  -راب  ال المتاؿ

عالية  الفقر                      الرقـ

 جدا  
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

ي نر اإلف اا عف الموارد البشرية  -41
ة عمى سداذ العن ر بقيمة نقدي
 البشري.

     

ليس مناؾ مشكمة عمى األنر  -42
المحاسبي عف عن ر الموارد 
 البشرية في قانوف الضرا د.

     

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في  -43
البنؾ بفكر  قياس الموارد البشرية 

 ك  ؿ مف األ وؿ. 

     

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في  -44
ييـ الموارد البشرية البنؾ بفكر  تق

 ك  ؿ مف األ وؿ.

     

ليس مناؾ سساس عادؿ لقياس  -45
قيمة العن ر البشري في ظؿ 

 القيمة العادلة.

     

يتحفظ البنؾ عف اإلف اا عف  -46
المعموما  المتعمقة بالموارد 

 البشرية حفاظا عميها. 

     

يتحفظ البنؾ عمى اإلف اا الكافي  -47
لموارد البشرية عف تفا يؿ تكمفة ا
 في القوا ـ المالية.

     



 إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

115 

 

عدـ توفر معيار محاسبي يستوعد   -48
محاسبة الموارد البشرية ويمـز 

 تطبيقها.

     

 عوبة تحديد اإلمظؾ سو العمر  -49
اإلنتاتي وذلؾ لطبيعة العن ر 

 البشري.

     

 عوبة قياس تكمفة الموارد البشرية  -50
 ة.في إطار المحاسبة التقميدي

     

يوات  البنؾ  عوبة في اعتبار  -51
تكاليؼ الموارد البشرية ضمف 

 األ وؿ.

     

يياد التشريعا  المالية الممزمة  -52
 لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

     

ي تهتـ ادار  البنؾ ببيانا   -53
العن ر الموارد البشرية ألتؿ 

 الت ميؿ والتدريد.

     

كية قانونية لمموارد ليس مناؾ حؽ مم -54
البشرية والذي يبرر معاممتها ك  ؿ 

  مف اي وؿ في البنؾ.

     

ي تعتمد البنوؾ معالتا  محاسبية  -55
  موحد  عف الموارد البشرية.

     

عدـ قبوؿ المراتعيف اعتماد تقارير  -56
قارم النظاـ المحاسبي التقميدي 
يزيد مف  عوبة تطبيؽ محاسبة 

 ية.الموارد البشر 
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 الجدول اإلحصائية

 

 

 

Case Processing Summary

240 99.6

1 .4

241 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.998 56

Cronbach's

Alpha N of Items

One-Sample Test

8.079 240 .000 .55104 .4167 .6854

2.688 240 .008 .19295 .0515 .3343

6.266 240 .000 .43338 .2971 .5696

.569 240 .570 .04409 -.1086 .1968

m1

m2

m3

m4

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf i dence

Interv al of  the

Dif f erence

Test  Value = 3
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One-Sample Statistics

241 3.22 1.110 .072

241 3.59 1.017 .066

241 3.56 1.090 .070

241 3.53 1.166 .075

241 3.68 1.138 .073

241 3.73 1.136 .073

241 3.65 1.034 .067

241 3.75 1.007 .065

241 3.54 1.235 .080

241 3.60 1.125 .072

241 3.73 1.061 .068

241 3.75 1.012 .065

241 3.50 1.037 .067

241 3.38 1.160 .075

241 3.55 1.079 .070

241 3.49 1.077 .069

241 3.62 .993 .064

241 3.64 .970 .062

241 3.50 1.152 .074

241 3.58 1.093 .070

241 3.40 1.176 .076

241 3.53 1.125 .072

241 3.37 1.158 .075

241 3.41 1.081 .070

241 3.49 1.107 .071

241 3.24 1.021 .066

241 3.17 1.161 .075

241 3.30 1.153 .074

241 3.20 1.220 .079

241 3.14 1.148 .074

241 3.11 1.105 .071

241 3.52 1.115 .072

241 3.58 1.093 .070

241 3.41 1.134 .073

241 3.56 1.067 .069

241 3.54 1.060 .068

241 3.33 1.094 .070

241 3.38 1.108 .071

241 3.29 1.095 .071

241 3.28 1.141 .073

241 2.75 1.448 .093

241 3.27 1.029 .066

241 3.00 1.173 .076

241 2.88 1.278 .082

241 2.93 1.233 .079

241 2.93 1.349 .087

241 3.26 1.080 .070

241 2.98 1.292 .083

240 3.27 1.236 .080

241 3.19 1.139 .073

241 3.21 1.143 .074

241 3.22 1.174 .076

241 3.14 1.244 .080

241 2.83 1.339 .086

241 2.84 1.375 .089

241 3.02 1.235 .080

س1

س2

س3

س4

س5

س6

س7

س8

س9

س01

س11

س21

س31

س41

س51

س61

س71

س81

س91

س02

س12

س22

س32

س42

س52

س62

س72

س82

س92

س03

س13

س23

س33

س43

س53

س63

س73

س83

س93

س04

س14

س24

س34

س44

س54

س64

س74

س84

س94

س05

س15

س25

س35

س45

س55

س65

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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 مذكرة
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Finally, a number of recommendations were introduced of which the 

significant ones were: 

1- The administration should pay more attention to of human resources 

accounting; there should be an integrated accounting system and a proper 

organizational framework  for applying the human resources accounting.  

2- We  must focas on the compietion between information systems and human 

resources accounting systems in the bank.to organize the information 

which related with human resources. It will work and produce its speciad 

information because its concern in the national economic. 

3- Its good to definite price and cost of human resources on the standards of 

the historical cost. If the banks went to apply the counting of human 

resources, because its very objectivite and easy to apple. It also concern 

more agreement. With the known counting priciples. 

4- It is necessary to essue counting standard to apple the counting human 

resources in the bank. 
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Abstract 

Feasiblity of Applying Human Resources Accounting in 

Banks Operating in Yemen Submitted by 

This study aimed at determining the feasiblity of applying human resources 

accounting in banks Operating in Yemen, application components, measurement 

methods and techniques, and difficulties and obstacles. To achieve this objective, 

(277) copies of questionnaire were distributed over the banks operating in Yemen that 

posted offices in the higher administration, human resources administration, financial 

administration, and auditors. 250 copies of the questionnaire returned back to the 

researcher, (9) of them were not appropriate for statistical analysis; that (241) copies 

(i.e. 87%) were valid copies for analysis. 

For analyzing the data, a descriptive analycal methodology was used represented in the 

theoretical part of  This study;  

Based on the results of the analysis, This study  revealed anumber of findings of which 

the significant ones were: 

1. The banks were qualified to apply the human resources accounting because the 

administration wes awere of the importance of the human resources accounting 

in addition to the availabitity of proper accounting system and organizational 

framework which might help in application. 

2.  The banks had accounting measurement techniques for Applying the human 

resources accounting.          

3. There was a clear mechanism that helped in applying human resources 

accounting in The banks Operating in Yemen. 

4. There were no difficulties or obstacles hindering the application of human 

resources accounting in The banks opetating in Yemen.  
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