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الملخص

األصول البشرية؛

للموارد البشرية دورا مهما يف تطور وجناح املؤسسات االقتصادية لكوهنا تساهم بشكل أساسي يف
 ولقياس تكاليف إختيار وتعيني حماسبة املوارد البشرية؛، ومن أجل حتديد أداة إدارية هتتم بالعاملني كمورد تنظيمي،حتقيق أهدافها
) منافعIAS 19(  يتم ذلك باعتماد حماسبة املوارد البشرية وتطبيق املبادئ اليت،وتدريب وتطوير هذه املوارد واخلروج بقيمتها
، واملتمثلة يف األصول البشرية، ملا مييــزها من خصوصية كوهنا حماسبة تُعىن بنوع خاص من األصول،حتكمها
املوظفني؛
) األصولIAS 38(  فإن هـذه األعباء تكون على،وحبكم أن املؤسسات تنفق أمواال كبرية من أجل تدريب وتأهيل األفراد وغيـرها
وهندف من خالل هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على حماسبة املوارد.شكـل استثـمارات يف املوارد البشرية
.املعنوية
.)IAS(  تقييمها ومعاجلتها من طرف معايري احملاسبة الدولية، وكيفية حتديدها،البشرية من الناحية النظرية
Abstract

Keywords

Human resources play an important role in development and success of economic
institutions as it contributes mainly in achieving their objectives. In order to identify a
managerial tool that cares about employees as an organizational resource and measures
the costs of selection, employment, training and development of these resources and
generating its value, that can be accomplished by adopting human resource accounting
and applying its governed principles, which is characterized by being accounting that is
specialized in specific type of assets, represented in human assets, as long institutions
spend a lot of money to train and qualify individuals, therefore these burdens are in the
form of investments in human resources.
This research aims to highlight the human resource accounting from theoretical
prospective and how it will be determined, evaluated and processed through the
international accounting standards.
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 .1مقدمة:
إن زيادة احلاجة لالهتمام باملوارد البشرية راجع إىل زيادة الوعي بأمهيتها كأصل من أصول املؤسسة وحاجتها
إىل ابتكارات وطرق جديدة توفر هلا مكانة سوقية ،فاملؤسسة يف ظل العوملة ال تعاين من فقر املعلومات بل تعاين من
صعوبة تشغيلها وحتليلها وتوظيف الكميات الضخمة والفائضة منها بسبب سرعة تغري البيئة التكنولوجية ،مما أدى إىل
تنشيط البحوث والدراسات اهلادفة لتكوين وتطوير املبادئ العلمية والنظم احملاسبية عن االستثمارات البشرية باعتبارها
أصال من أصول املؤسسة وهذا ما يعرف مبحاسبة املوارد البشرية ،اليت أصــبحت حتظى باهتمــام كربى امل ـؤسسات واليت
يقوم تفوقها بالدرجة األوىل على مواردها البشرية املتميزة.
واهلدف األساسي حملاسبة املوارد البشرية تقدمي بيانات عن قيمة املوارد البشرية املوجودة والتكاليف املرتتبة عليها
كأصول هلا قيمتها السوقية اليت تؤثر يف قيمة املؤسسة يف أسواق املال ،وذلك من خالل تقدمي املعلومات والبيانات
الالزمة ملساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات الالزمة فيما خيص القوى العاملة ،كزيادة املهارة واإلنتاجية بتطبيق برامج
لتعليم وتدريب العاملني وغريها.
 .1.1إشكالية الدراسة :ومن خالل ما سبق ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للدراسة كما يلي:
"كيف يتم تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية في ظل معايير المحاسبة الدولية؟"
 .2.1أسئلة الدراسة :وسيتم اإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي من خالل النقاط األساسية التالية:
 ماهية حماسبة املوارد البشرية.
 مزايا حماسبة املوارد البشرية وصعوبة تطبيقها يف املؤسسات االقتصادية.
 طرق تقييم وقياس املوارد البشرية.
 حماسبة املوارد البشرية يف ظل معايري احملاسبة الدولية.
 .2محاسبة الموارد البشرية:
.1.2مفهوم محاسبة الموارد البشرية
.1.1.2مراحل تطور محاسبة الموارد البشرية :مر تطور حماسبة املوارد البشرية على جمموعة من املراحل تتمثل فيما
يلي ( :حيياوي ،خان ،6102 ،ص )10-10
المرحلة األولى ( :)1699/1691ومتيزت هذه املرحلة بالدراسات اليت اهتمت بوضع املفاهيم األساسيةللمحاسبة عن املوارد البشرية باستخدام النظريات واملبادئ املتعلقة هبذا املوضوع وكذلك االعتماد على فكرة رأس املال

البشري يف النظرية االقتصادية.
 المرحلة الثانية ( :)1691/1699اهتمت هذه املرحلة بالدراسات اليت اهتمت بوضع مناذج قياس التكلفة وقيمةاملوارد البشرية وأمهها دراسات روجرهري مانسون و ايريك فالمهولتز.

 المرحلة الثالثة ( :)1699/1691متيزت هذه املرحلة باستمرارية البحوث لتطوير املفاهيم والنماذج املستخدمة يفقياس التكلفة وقيمة املوارد البشرية ،كما قامت مجعية احملاسبة األمريكية بتكوين جلنتني للمحاسبة عن املوارد البشرية.
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 المرحلة الرابعة ( :)1691/1699شهدت هذه املرحلة تناقص يف االهتمام سواءا من جانب الباحثني أواملطبقني.
 المرحلة الخامسة ( /1691إلى القرن الواحد والعشرون) :متيزت هذه الفرتة باالهتمام بالنظرية والتطبيقوالرتكيز على دور العنصر البشري يف الزيادة اإلنتاجية وبرزت التجارب الرائدة للشركات األمريكية واليابانية يف هذا

اجملال.
 .2.1.2تعريف محاسبة الموارد البشرية :هناك العديد من التعار يف حملاسبة املوارد البشرية نذكر أمهها:
* " عملية حتديد وقياس وتوصيل املعلومات اخلاصة باملوارد البشرية إىل املستفيد منها ومتخذي القرارات ( ".خالدي،
بوفرح ،6102،ص)006
* "عملية تقدير القيمة املالية للموارد البشرية أفراد ومجاعات يف املؤسسات واجملتمع ومتابعة التغريات اليت تطرأ على
قيمتها مع الوقت ( ".شاهني ،6100 ،ص)622
* " احملاسبة اليت هتتم بقياس القيمة االقتصادية للموارد البشرية من خالل خمتلف العمليات احلسابية املتعلقة بتقييم
تكلفة وأداء املورد البشري وأثرمها على األداء الكلي للمؤسسة يف وسط بيئة األعمال اليت تنشط فيها ( ".أبو بكر،
 ،6102ص.)02

* " جمموعة من املفاهيم واملبادئ واألساليب واإلجراءات اليت حتكم عملية حتديد وقياس البيانات املتعلقة باملوارد
البشرية وتقدميها لإلطراف املستفيدة ( ".حسن ،6102 ،ص .)066

* "عبا رة عن عملية التعرف على املوارد البشرية وقياسها وتوصيل املعلومات املتعلقة هبا إىل املختصني بإصدار
القرارات ،وهي أيضا تتضمن حتديد التكاليف اليت تتحملها املؤسسات مقابل مجع واختبار وتوظيف وتأجري وتدريب
األصول البشرية وقياس قيمتها للمؤسسة ( ".خليش ،مزياين ،6102 ،ص.)206
* " نظام معلومات يوفر املعلومات إىل اإلدارة عن التغري احلاصل يف حجم االستثمار لعنصر املوارد البشرية يف
املؤسسة( ".عبد الستار ،علوان ،6102 ،ص .)016
من خالل التعار يف السابقة ميكن استنتاج التعريف التايل :حماسبة املوارد البشرية هي عملية حتديد قيمة املوارد
البشرية ،من خالل التحديد والقياس والتوصيل للمعلومات اخلاصة باملوارد لألطراف املعنية ،وكذا قياسها قياسا كميا
من خالل أساليب ومناذج القياس وحتديد تكاليف االستقطاب واالختيار واالستخدام والتدريب والتطوير ،وبذلك
حتديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمؤسسة من خالل حتديد قيمتهم احلقيقية كأصول وصوال إيل معرفة كيفية
معاجلة هذه املوارد.
وحملاسبة املوارد البشرية جمموعة من اخلصائص نذكر منها( :حممد ،عامر ،0820 ،ص )08
 هي نوع من أنواع احملاسبة يعىن فقط باجلانب البشري داخل للمؤسسة أي أن من مميزاهتا أهنا هتتم فقط بكل ماخيص العمال داخل املؤسسة.
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 هلا طابع مادي وطابع غري مادي حيث أنه من املعروف أن احملاسبة مالية كانت أو حتليلية أو غريها ،هتتم باجلانباملادي فقط أما حماسبة املوارد البشرية هتتم باجلانب املادي للعمال ويف نفس الوقت هتتم باجلانب املعنوي حبيث ال
تفصل اجلانب املادي للعامل عن اجلانب املعنوي له.
 تسمح لإلدارة من خالل ما توفره من معلومات ومعطيات بالتخطيط السليم ملواجهة األعباء املتوقعة للعمال داخلاملؤسسة.
 القدرة على التحديد الدقيق لالستثمارات البشرية اليت حتتاج إليها املؤسسة لبناء تنظيماهتا اإلنسانية وبناء هيكلالعمالة.
 تتميز أيضا بقدرهتا على حتديد طرق وكيفية االستفادة وتسيري العنصر البشري داخل املؤسسة. القدرة على حتديد التكلفة احلقيقية للعنصر البشري وبالتايل تسمح باملفاضلة وقياس العائد ومقارنته بالتكلفة.من خالل اخلصائص السابقة جند أن حماسبة املوارد البشرية ،وعلى اعتبار أهنا تعىن بنوع خاص من األصول فإهنا
هتتم باجلانب املادي واجلانب الغري مادي للعنصر البشري.
 .2.1.2أهمية محاسبة الموارد البشرية :ميكن أن نلخص أمهية حماسبة املوارد البشرية يف النقاط التالية( :خالدي،
بوفرج ،6102 ،ص.)000
 ميثل العنصر البشري أحد املوارد اهلامة يف عملية اإلنتاج. زيادة نفقات التعليم والتدريب للمورد البشري خاصة مع زيادة وتعقد األساليب التكنولوجية احلديثة ،لذلك وجباعتبار هذا املورد رأس مال بشري يف املؤسسة.وجيب احملاسبة عنه.
 حاجة املؤسسات إىل معلومات حول االستثمارات املطلوبة يف اكتساب وتدريب املوارد البشرية واخلاصة بإحالهلاكذلك ،وذلك للوصول إىل قرارات سليمة بدرجة كبرية.
 .2.1.2أهداف محاسبة الموارد البشرية :تقوم حماسبة املوارد البشرية على جمموعة من أهداف نذكر أمهها:
(املدهون ،6102 ،ص.)066
 توفري معلومات عن كيفية تنظيم استخدام األصول البشرية للمؤسسة. املساعدة على إصدار قرارات سليمة للمؤسسة مبنية على معلومات دقيقة عن األصول البشرية. إجياد طرق قياسية يعتمد عليها يف معرفة تكلفة املوارد البشرية. مساعدة اإلدارة على التخطيط والرقابة على استخدام املوارد البشرية. وضع التقارير املالية الصحيحة عن نشاط املؤسسة ،وتقييم اإلدارة بطريقة سليمة وأكثر كفاءة. تنظيم وتنسيق استخدام كافة املوارد يف املؤسسة سواء أكانت طبيعية أو مالية أو بشرية. توفر لإلدارة معلومات عن التكاليف الفعلية الستقطاب املوارد البشرية ،وتنميتها سواء بإضافة موارد بشرية جديدةأو تطوير املوارد احلالية.
 املساعدة يف إعداد املوازنة التخطيطية لتكاليف احلصول على املوارد البشرية وتنميتها.213
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كما حددت مجعية احملاسبني األمريكية ثالث أهداف رئيسية حملاسبة املوارد البشرية وهي ( :شاهني،6100 ،
ص .)620
ا -القياس :أي تقدير لتكلفة وقيمة العنصر البشري باستخدام طرق ومناذج ومعايري موضوعية.
ب -التطبيق :تصميم النظام احملاسيب املالئم لالستفادة من املقاييس املوضوعية.
ج -النتائج االجتماعية :تتضمن حتليل أثر حماسبة املوارد البشرية على املنظمات االجتماعية واجتاهات وسلوك
العاملني.

 .2.1.2فروض محاسبة الموارد البشرية :تتمثل أهم الفروض اليت ترتكز عليها حماسبة املوارد البشرية مثلها مثل
إي نوع من احملاسبة فيما يلي( :مهاوات ،جرموين ،6102 ،ص )10
أ -الفرض األول :يعترب العنصر البشري موردا هاما من موارد املؤسسة ،له قيمة اقتصادية مباشرة تتمثل يف اجملهود

والوقت املبذول الجناز األعمال وتقدمي اخلدمات ،وقيمة اقتصادية غري مباشرة تتمثل يف كفاءة استخدام املوارد املادية
والتكنولوجية.
ب -الفرض الثاني :ميكن تطبيق مفهوم "األصول" على العنصر البشري ،حيث يتم تعريفها على أهنا موارد نادرة
يتم احلصول عليها عن طريق معامالت جارية أو ماضية قادرة على إعطاء منافع أو خدمات اقتصادية يف املستقبل،
ميكن تطبيق هذا املفهوم على العنصر البشري إذ يعطي للمؤسسة منافع اقتصادية وميكن تقدير قيمته.

ج -الفرض الثالث :إن استخدام األصول البشرية يتضمن تكلفة اقتصادية تتحملها املؤسسة مقابل حصوهلا على

منافع وخدمات وهذه األخرية بطبيعتها ميكن قياسها ووضعها يف صورة نقدية تظهر يف احلسابات اخلتامية حىت وان
حدث تغريات يف هذه األصول كالعمل أو اإلحالة إىل التقاعد مثال ،فان الكشوف احملاسبية تستطيع إظهارها يف
تكاليف التحليل.
د -الفرض الرابع :تتأثر قيمة األصول البشرية بال نمط القيادي لإلدارة ،إي أن الطريقة اليت تتبعها اإلدارة يف التعامل
مع العاملني تؤثر على قيمة العنصر البشري ارتفاعا أو اخنفاضا أو ثباتا.

ه -الفرض الخامس :تعد املعلومات اخلاصة مبحاسبة املوارد البشرية يف جانب تكلفة وقيمة املوارد البشرية ضرورية

لفعالية وكفاءة إدارة املؤسسة يف عمليات التخطيط الختيار وتوظيف وتنمية املوارد البشرية.
 .2.2مزايا محاسبة الموارد البشرية وصعوبة تطبيقها في المؤسسات االقتصادية

.1.2.2مزايا محاسبة الموارد البشرية :حتقق حماسبة املوارد البشرية عدة مزايا مؤسسة نذكر أمهها(:مزياين،
 ،6102ص .)20
 -تقدير االستثمارات اليت توجهها املؤسسة لبناء تنظيمها اإلنساين.

 عدم حتميل حسابات النتيجة بكافة املصاريف املرتبطة باملوارد البشرية اليت ال تستهلك خالل الفرتة املالية احلاليةمما يرتتب عليه زيادة اإلرباح.
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 إن استحداث أصول جديدة هي األصول البشرية يرتتب عليه تضخم املركز املايل للمؤسسة ،وهذا يوحي بزيادةثقلها يف السوق.
 إظهار اجيابيات يف مجيع نسب التحليل املايل الذي ميثل فيها البسط النتيجة الصافية أو أصول املؤسسة مثلاملردودية االقتصادية أو املالية.
 تساعد حماسبة املوارد البشرية املؤسسة على القيام مبسؤوليتها االجتماعية وذلك عن طريق وضع أهداف لتنميةاملوارد البشرية إىل جانب األهداف اإلنتاجية.
 تسهم حماسب املوارد البشرية يف حتويل النظرة إىل العاملني على أهنم أعباء إىل اعتبارهم أصوال ،ومن مث تزيد اإلدارةاهتمامها بتطوير املوارد البشرية.
 .2.2.2صعوبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية :إن اعتبار املوارد البشرية أصال من األصول مسالة تواجه

بصعوبات كثرية وأهم هذه الصعوبات( :راضي ،6100 ،ص )022
 إن املؤسسات أو املؤسسات ليس هلا حق ملكية قانوين على املوارد البشرية كي تربر معاملتها كأصل من األصول. نظرا حلالة عدم التأكد فيم ا يتعلق مبستقبل املؤسسة يصبح من الصعب قياس املنافع أو اخلدمات املستقبلية منمواردها البشرية ،كما إن للموارد البشرية احلرية الطبيعية يف النقل أو ترك العمل ألي سبب من األسباب.
 صعوبة توفري عنصر املوضوعية يف قياس تكلفة املوارد البشرية ،الن ذلك يتطلب اعتماد طرق وأساليب رياضيةمعقدة قد يصعب الوصول إليها.
 ارتفاع معدل دوران املوظفني ،مما جيعل من الصعب تقدير أعمارهم اإلنتاجية اليت تلزم رمسلة واستنفاذ نفقاهتم. إن قياس قيمة اإلنسان وعرضها يف القوائم املالية هو حبد ذاته أمر غري مستساغ من الناحية اإلنسانية ،فضال عنوجود ذاتية يف عملية القياس قد تؤدي إىل البغضاء بني املوظفني وتواجه بعدوانية وكره.
 .2العنوان الرئيسي الثاني:
 .1.2طرق تقييم وقياس الموارد البشرية
هناك اجتاهني لقياس املوارد البشرية ،حيث االجتاه األول يعتمد على التكلفة والثاين على القيمة مها كالتايل:
 طرق تقييم وقياس الموارد البشرية التي تعتمد على التكلفة :وتتمثل فيما يلي:
أ -التكلفة التاريخية :هتدف هذه الطريقة إىل معرفة قيمة األصل عن طريق إثبات كل ما يتحمله املشروع يف سبيل
اقتناء هذا األصل وإعداده حبيث يكون صاحل لالستخدام يف املؤسسة ،وبتطبيق ذلك على األصول البشرية تعبري عن

قيمة هذه األصول ،وتتميز هذه الطريقة باملوضوعية ومسايرهتا للعرف والتطبيق احملاسيب ،حيث تعترب مصاريف اختيار
وتوظيف وتدريب العاملني مصاريف رأمسالية ،جيرى رمسلتها على فرتات استخدامها وبالتايل يتعني إهالكها على العمر
اإلنتاجي لألصول البشرية ،أو االستغناء عن العاملني قبل انتهاء حياهتم اإلنتاجية املقدرة ،يعترب الرصيد املتبقي
خسارة ،وممكن أن يكون الرصيد املتبقي رحبا يف حالة انتقاله مبقابل مادي( .الشريف ،6100 ،ص )01

215

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص229-210 :

ISSN: 2602-7860

ب -التكلفة االستبدالية :وتسمى أيضا طريقة تكلفة إحالل املوارد البشرية ،ميكن تعريف تكلفة اإلحالل على أهنا
التضحية اليت ستتحملها املؤسسة اليوم إلحالل موارد بشرية بدال من املوجود اآلن ،حبيث يكون البديل قادرا على
تقدمي نفس اجملموعة من اخلدمات اليت يقوم هبا الفرد الذي يشغل هذه الوظيفة( .مزياين ،بو الذهب ،6102 ،ص)01
ج -تكلفة الفرصة البديلة (الضائعة) :تتمثل هذه الطريقة يف إمجايل التدفقات النقدية اليت يتم التضحية هبا يف
سبيل توجيه مورد ما من استعمال إىل استعمال آخر بديل وبالنسبة للموارد البشرية فان تكلفة الفرصة الضائعة هي
القيمة الضائعة لتخصيص شخص يف وظيفة معينة دون األخرى ،وتساعد هذه الطريقة على التوزيع للموارد البشرية
على االستخدامات البديلة كذلك تضع األساس الكمي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية( .أمحد عبيد ،6106 ،ص

)620

 .2.2طرق تقييم وقياس الموارد البشرية التي تعتمد على القيمة االقتصادية :من أهم الطرق اليت تعتمد على
القيمة االقتصادية لقياس وتقييم املورد البشري جند ( :سعيدي ،عمارة ،6102 ،ص )26
ا -طريقة الشهرة غير المشتراة :يتم تقييم املوارد البشرية باالعتماد على خصم األرباح غري العادية للمؤسسة ،حيث
يتم الربط بني مقومات تكوين شهرة احملل مثل املوظفني اجليدين والسمعة احلسنة للمؤسسة وبني قيمة املوارد البشرية

وفق الصيغة التالية:
شهرة المحل  (Xتكاليف تكوين الموارد البشرية /إجمالي قيمة األصول)
ب -طريقة القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية :يتم تقييم املوارد البشرية باالعتماد على الصيغة التالية:

حيث أن:


)

(  :Eهي القيمة املتوقعة لرأس املال البشري لشخص عمره Yسنة.

 :T سن التقاعد.
 :Py(t) احتمال موت الشخص ويالحظ انه لكي يكون هذا املفهوم مفيدا ملؤسسة معينة فان مصطلح املوت
جيب أن يتضمن إمكانية إن الشخص سيرتك املؤسسة ألي سبب مثل االستقالة أو التقاعد.
 :Ii اإليرادات املتوقعة للشخص يف فرتة .I
 :Y معدل خصم معني للشخص.

 .2.2محاسبة الموارد البشرية في ظل معايير المحاسبة الدولية :ال يوجد يف الوقت الراهن معيار حماسيب شامل
ملعاجلة قضية رأس املال البشري والفقرات املتعلقة به سواء يف معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية أو يف غريها من
املعايري احملاسبية كاملعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي وقد تناول اجمللس املذكور جزءا من قضية
اإلفصاح عن املوارد البشرية من خالل تشجيع املؤسسات على اإلفصاح الطوعي عن املعلومات املتعلقة هبذه املوارد،
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أما معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية فتفتقر إىل معيار خاص باملوارد البشرية ،علما بأن هذه املعايري قد تطرقت
إىل األصول غري امللموسة وكذلك بعض اجلزئيات ذات العالقة باملوارد البشرية من خالل معيار احملاسبة الدويل رقم
 08املتعلق مبنافع املوظفني ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم  02املتعلق باألصول غري امللموسة ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم
 62املتعلق باحملاسبة واإلبالغ عن خطط املنافع احملددة (خطط منافع التقاعد) ،إال أن دراستنا ستقتصر على املعيارين
احملاسبني الدوليني رقم  08ورقم .02
 .1.2.2األصول البشرية في ظل المعايير المحاسبية :تعتمد احملاسبة على جمموعة مع املعايري اليت جيب توفرها يف

املورد حىت يتم اعتباره كأصل وهذه املعايري مميزة لألصل ،وفيما يلي سوف نرى مدى انطباق هذه املعايري على
األصول البشرية.
أ -معيار الملكية :حىت يعترب املورد "أصل" تابع للمؤسسة فانه جيب أن تكون للمؤسسة خاصية ملكية هذا املورد
ومبعىن أخر كما ورد يف املع ايري احملاسبية الدولية تفرض على املؤسسة السيطرة على األصل إذا كانت متتلك سلطة
للحصول على املنافع االقتصادية ،وتستطيع احلد من إمكانية اآلخرين هلذه املنافع وهذه السيطرة تنبع عادة من

احلقوق القانونية( :الشريف ،6100 ،ص.)60
 إن ملكية املؤسسة لألصل البشري تتحدد من خالل العقد الذي يربط بني املؤسسة واملورد البشري والذي يلزمهبالبقاء يف املؤسسة ما دام العقد قائما.
 إضافة إىل ذلك أن قيام املؤسسة باستبدال األص ـ ـ ــول عند احلـاجة ،وامتــالك املؤس ــسة هلذه السلطة يثبت سيطرهتاعلى هذا األصل.
وحىت يتحقق معيار امللكية فانه البد من توافر شروط امللكية واملتمثلة يف( :رمضان ،0882،ص )621، 628
 حيازة األصل :يعترب املورد البشري أصل للمؤسسة لفرتة حمددة أو غري حمددة وذلك من خالل التعاقد القائم بنياملورد البشري واملؤسسة الذي مبوجبه يكون للمؤسسة احلق يف االنتفاع واالستخدام بناءا على هذا التعاقد.
القدرة على التصرف في األصل :ميثل هذا الشرط حق املؤسسة للتصرف يف مواردها مبا حيقق اهلدف الذياستخدم من أجله هذا املورد وفيما خيص املوارد البشرية فانه تعامل بصفة خاصة العتبار األصل البشري مورد من نوع
خاص ،فمثال التخلي عنه يكون عن طريق التسريح أو االستغناء مقابل تعويض معني ضمن شروط.
 -الرقابة على األصل :يعين هذا العنصر قدرة املؤسسة على التحكم والسيطرة الكلية أو اجلزئية من اخلدمات

املستقبلية ،ويف الغالب ُمينح ذلك للمؤسسة من خالل عنصر امللكية واليت تستدعي خضوع املورد للرقابة الكاملة اليت

تنب ع أساسا من امتالك وحيازة األصل واحلق يف الرقابة يكون لصاحب األصل أو املالك وبالنسبة للموارد البشرية يتم
مبوجب العقد الذي يربط الفرد باملؤسسة وبالتايل يعترب شكل من أشكال اخلضوع لرقابة املؤسسة وعدم اإلخالل
بشروط العقد.
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ب -معيار المقدرة على سداد الديون :يعترب هذا املعيار أحد الفروض األساسية الستمرار املؤسسة ،يتحقق ذلك
من خالل عوامل اإلنتاج املختلفة ،ومن بني عوامل اإلنتاج عنصر العمل الذي يكون ناجتا عن املوارد البشرية،
وانطالقا من ذلك تعترب املوارد البشرية عامل مساعد على سداد ديون املؤسسة.)Eric Flamhotzz.1971. p40).
ج .معيار الخدمات المستقبلية :وذلك يتطلب أمور ثالثة وهي:
 أن يكون هناك توقع ملنافع اقتصادية مستقبلية ،وذلك من خالل مقدرهتا اإلنتاجية. إمكانية قياس هذه املنافع وتكمن الصعوبة يف اجلزء اخلاص باملوارد البشرية عن اجلزء اخلاص باملوارد املادية. أن يكون للمؤسسة احلق يف استالم هذه املنافع وهذا يرتبط بامللكية القانونية.عنصر العمل هو عنصر أساسي ،ومعيار اخلدمات املستقبلية يتمثل يف اخلدمات واملنافع املتوقعة من املوارد
البشرية ،ألهنا هي اليت تعترب األصل واليت ميكن حتديدها وقياسها وليس اإلنسان يف حد ذاته ،وعليه فاملؤسسة هلا
احلق يف احلصول على املنافع واخلدمات اليت يقدمها املورد البشري مبوجب العقد الذي يربطهما وجند أن هذا الشرط
يظهر بصورة أكرب يف املؤسسات والنوادي الرياضية من خالل عالقة الرياضي مع هذا النادي أو املؤسسة والعقد املربم
ملدة حمدودة مقابل تقدمي هذا الرياضي خدمات مستقبلية للجهة اليت يربطه هبا العقد املربم.
د -معيار المقدرة اإلنتاجية:إن إنتاج السلع واخلدمات والوحدات املختلفة من طرف املوارد البشرية انطالقا من
التزامها بأداء العمل املطلوب منها ،وبالتايل فاملوارد البشرية تساهم يف مدخالت العملية اإلنتاجية ،وبالتايل فهي
بذلك تعرب عن مقدرهتا اإلنتاجية ومسامهتها يف تعظيم الربح للمؤسسة ( .رمضان ،0882،ص .)621
 .2.2.2األصول البشرية في ظل المبادئ المحاسبية :متثل املبادئ احملاسبية املرجع العلمي الذي يتم الرجوع إليه
يف اختاذ خمتلف اإلجراءات والسياسات واملفاهيم احملاسبية ،ويف حال اعتماد املوارد البشرية كأصول يف املؤسسة فال بد
من معرفة جتاوب هذه األخرية وتفاعلها مع هذه املبادئ يف ظل اعتبارها أصال مهما يف املؤسسة.
ا -مبدأ مقابلة المصروفات باإليرادات :يقصد هبذا املبدأ مقابلة املصروفات اليت ختص فرتة معينة باإليرادات اليت

حتق قت خالل هذه الفرتة ،ومبا أن املورد البشري من املفرتض أن يكون متواجدا يف املؤسسة لفرتات قادمة أي ألكثر
من فرتة مالية واحدة ،واملؤسسة تقوم باإلنفاق على هذه املوارد كنفقات االكتساب واالستدعاء والتطوير وغريها،
وهذه النفقات تعترب نفقات عن أصل من أصول املؤسسة تطبق عليها أسس اإلهالك مثل سائر األصول املادية
األخرى ،األمر الذي يعد منسجما مع مبدأ مقابلة املصروفات باإليرادات( .الشريف ،6100 ،ص .)62
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :إن املؤسسة ومن أجل حتسني أدائها ورفع مستواها
تسعى لتحقيق مستوى إنتاجية أكرب وأفضل ،وبذلك حتقق اإليرادات املرغوب فيها وذلك باالعتماد على مواردها
البشرية اليت كلما أنفقت عليها لتطويرها كلما زادت إنتاجيتها ،وحققت املستوى املطلوب من اإليرادات ومعاملة هذه
النفقات كعبء فقط قد يقلل من أدائها وبالتايل ختفيض عائد املؤسسة ألن العنصر البشري له تأثري فعال على حياة
املؤسسة.
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ب -مبدأ اإلفصا والعالنية :يتطلب هذا املبدأ وجوب اإلفصاح الكامل عن احلقائق املالية يف القوائم املالية للفئات
املختلفة واملهتمة بأنشطة املؤسسات ،ويعرف اإلفصاح بأنه ":ضرورة احتواء القوائم املالية الدورية على البيانات الالزمة
إلعطاء القارئ صورة واضحة لتنمية أعمال املؤسسة عن الفرتة ومركزها املايل يف هناية الفرتة( ".سالمة،0888 ،
ص.)662
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :من املالحظ أن القـ ـ ـ ـوائم املالـ ــية للمؤسـ ــسات ال حتتوي
تعرب ع ن ق ـ ــيمة املوارد البـ ـشـ ـ ـرية يف املؤسسة وبالتايل فالتقارير املالية ال تعكس الصورة احلقيقية
على اإلفصاحات اليت ر
للمؤسسة ،على خالف ما يتم إظهاره يف حساب النتائج من أجور ومرتبات ،وبذلك فإن حماسبة املوارد البشرية ال
تتعارض مع هذا املبدأ بل إهنا جتعل من تقرير املؤسسة أكثر مشولية وأكثر دقة والتزاما هبذا املبدأ ألن اإلفصاح على
أصول املؤسسة البشرية قد يغري يف قرارات مستعملي التقارير املالية للمؤسسة بصورة كبرية.
ج -مبدأ الموضوعية :يقصد هبذا املبدأ التأكد بأي وسيلة مادية من حدوث الواقعة املالية ،وقد اعتربت املستندات
احملاسبية د ليال ماديا كافيا لذلك كربهان مكتوب يؤيد حدوث الواقعة ،واملوضوعية يف احملاسبة تعين عدم التحيز يف

القياس( .رضوان ،6110 ،ص .)002
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :يف ظاهر األمر يبدو أن مبدأ املوضوعية متناقض نوعا ما
مع حماسبة املوارد البشرية ولكن إذا اتصفت أساليب قياس رأس املال البشري باملوضوعية فإهنا ستتوافق مع هذا املبدأ،
وليست كل املقاييس تتصف بذلك ،ولكن توجد أساليب بدرجة كبرية من الدقة ،وإن إضافة بيانات خاصة باألصول
البشرية قد تكون أقل دقة ولكنها تكون ذات فائدة وداللة كبرية.
وبذلك فمبدأ امل وضوعية ليس متناقضا متاما مع حماسبة املوارد البشرية ،ولكن إضافة بند يف القوائم املالية للموارد
البشرية ال يفقد البيانات احملاسبية موضوعيتها.
د -مبدأ األهمية النسبية :ويقصد به إعطاء أكرب أمهية للعناصر األساسية اليت تكون ذات تأثري أكرب من غريها على
القوائم املالية املختلفة ( .احليايل ،6112 ،ص .)26

* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :إن إنفاق املؤسسة على عمليات االكتساب والتنمية
واإلحالل ملـ ـ ـواردها البــشرية يعد إنفاقا كبريا خاصـ ـ ــة يف املؤسسات املتقدمة واحلديثة ،وعليه فهذه النفقات متتد لفرتات
قادمة مقابل انتظار حتقيق املؤسسة لعوائد مقابل هذا اإلنفاق وبالتايل جيب رمسلتها ،وإن إمهال هذا األمر يعترب إمهال
جلهود املؤسسة يف تطوير مواردها البشرية فهذا يعترب جتاهل هلذا املبدأ وعدم تطبيقه ،ويف األخري ميكن القول أن هذا
املبدأ ال يتعارض وحماسبة املوارد البشرية.
ه -مبدأ تحقق اإليراد :عرفت هيئة املعايري احملاسبية الــدولية اإليرادات أنــها ":تدفقات داخل ــة للــوحدة احمل ــاسبية أو
أي زيادة يف أصوهلا أو تسديد اللتزاماهتا أو كالمها معا( ".احليايل ،6112 ،ص .)21
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ويعنــي حتقـ ــق اإليراد توقيـت االعرتاف باإليراد أي حتـديد النقطة الزمنيـة الت ــي يتم عنـدها االعرتاف بإيـ ـراد ف ــي
الس ـجالت ،ولتح ـ ــقيق اإلي ـ ـراد شرطيـن هـ ــما االكتـساب أي اكتمال عمــلية توليــد اإليراد أو اقتـرابه من االكتمال
وشرط التحقق أو القابلية للتحقق مبعىن حتويل األصول غري النقدية إىل أصول نقدية وما هو يف حكمها.
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية:
 إن إيرادات املؤسسة تتحقق من خالل كفاءة أصوهلا البشرية ومقدرهتا على حتقيق إنتاجية عالية وترقى لتطلعاتاجلميع ،فاملؤسسة تصنع الفارق من خالل االستثمار يف مواردها البشرية وما تتصف به من مهارات وكفاءات،
وبالتايل فالعنصر البشري ليس بساهم فقط يف حتقيق اإليراد بل إنه العامل الذي حيدث نقطة التميز والتغيري يف
إيرادات املؤسسة.
 وعليه فإن هذا املبدأ يتطابق وحماسبة األصول البشرية بل إن عدم االنتباه له يف هذه الناحية يعترب انتقاص ألهمأصول املؤسسة.
 .2.2.2محاسبة الموارد البشرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  29األصول المعنوية :تطرق هذا املعيار
ملوضوع حماسبة املوارد البشرية باعتبارها أصل معنوي صعب تقييمه من خالل ما يلي:
ا -رسملة الموارد البشرية :املعيار الرئيسي للتفرقة بني األصل واملصروف هو اخلدمات املتوقعة من النفقة يف
املستقبل ،فالتكلفة جيب أن تعاجل كمصروف يف الفرتة اليت تتحقق فيها منافعها ،ومن مث فإذا كانت منافع التكلفة
تتعلق أو تفيد عدة سنوات فأهنا جيب أن تعاجل كأصل ،ويتم إثبات كل األعباء اليت تتحملها املؤسسة من اجل
احلصول على املورد البشري واعتبارها جزء من تكلفة املورد البشري بعد إثباهتا ،ويتم توزيعها على جمموعة من
السنوات شأهنا شأن األصول الثابتة ومن هذه املصاريف( :وصفي ،6110 ،ص.)20
 مصاريف اإلعالن للحصول على املورد البشري. مصاريف احلصول على العنصر البشري وتطوير كفاءته مثل التدريب والبعثات والدورات. مصارف تتعلق باخلرباء للحصول على العنصر البشري ،مثل مصاريف نقلهم واملكافآت املمنوحة هلم ومصاريفاملقابلة واالختبارات.
ب -إطفاء الموارد البشرية :إن وجود عدة طرق لتقييم املوارد البشرية يتطلب بالضرورة إجياد وسيلة لتوزيع تكلفة
األ صول البشرية على الفرتات الزمنية باستخدام معدل مناسب ،وميكن الوصول لقيمة التخفيض يف املوارد البشرية
بالتفرقة بني تكلفة االقتناء وتكاليف التدريب على النحو التايل( :قورين ،6100 ،ص .)008
 إطفاء (إستنفاذ) تكلفة االقتناء :يتم ذلك من خالل فرتة بقاء الفرد يف املؤسسة اليت تساوي وقت تلك اخلدمةالطبيعي (من اإلحالة للتقاعد) مطروحا منه عمر الفرد وقت التحاقه بالعمل يف املؤسسة ،لذلك يقدم النموذج األيت
لقياس اإلطفاء السنوي لتكلفة االقتناء.
حيث  = ta :قسط اإلطفاء السنوي.

 = Cتكلفة اقتناء األفراد.
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 =Nالفرتة الزمنية املتوقع خالهلا تقدمي الفرد خدماته للمؤسسة.
 -إطفاء تكاليف التدريب والتنمية :يتم ذلك على مدة فرتة االستفادة املتوقعة عن برامج التدريب والتنمية للموارد

البشرية وهي عادة اقل من الفرتة املتوقعة لبقاء الفرد يف خدمة املؤسسة ،ويقدم النموذج التايل لقياس اإلطفاء السنوي
هلذه التكاليف:
 :rاملعدل املستخدم خالل الفرتة.
حيث :Ta :إطفاء العنصر البشري: Cd .تكلفة األصل البشري.
 :S Nالعمر اإلنتاجي األصل البشري واملتمثل يف مدة العقد مع املؤسسة.
ج -المعالجة المحاسبة لألصول البشرية:
تتم املعاجلة احملاسبية بعد رمسلة املصاريف الالزمة للحصول على املوارد البشرية ،وعلى ضوء ذلك ووفقا للمعيار
احملاسيب " IAS :"02فإن املعاجلة احملاسبية لألصول البشرية ميكن أن تتم وفق القيود التالية( 1 :اهلامشي ،عبود،
 ،6102ص )01،00
 تكلفة الحصول على المورد البشري :أين يعامل املورد البشري كأصل يزيد يف جانبه األمين (املدين).
* القيد :من حـ ـ ـ ــ /املوارد البشرية
إىل حـ ـ ــ/النقدية

 إطفاء تكاليف المورد البشري :قسط اإلطفاء هو التخصيص املنتظم للمبلغ القابل الستهالك األصل غري
امللموس على مدى عمره اإلنتاجي ،ويكون وفق القيد التايل:
* القيد :من حـ ـ ــ /إطفاء تكاليف املورد البشري
إىل حـ ـ ـ ــ/املورد البشري
 االستغناء عن المورد البشري :قد يتم االستغناء عن املورد البشري لقاء مقابل مايل كما هو احلال يف األندية
الرياضية فتكون املعاجلة احملاسبية على النحو التايل:
* مكاسب ( خسائر) االستغناء = مبلغ االنتقال أو البيع -القيمة الدفرتية لألصل البشري.

* القيمة الدفرتية لألصل البشري= تكلفة احلصول على العنصر البشري -جمموع اإلطفاء السنوي.
* القيود يف حالة الربح= من حـ/النقدية
إىل حـ ـ ـ ــ/املوارد البشرية
حـ ـ ــ/مكاسب االستغناء عن املوارد البشرية
*القيود يف حالة اخلسارة  :من ح ــ/النقدية
حـ ــ/خسائر االستغناء عن املورد البشري
إىل ح ـ ــ/املوارد البشرية
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 وفاة المورد البشري :حيث حتديد قيمة خسارة الوفاة و املتمثلة بالقيمة الدفرتية لألصل البشري على النحو
التايل:
* اخلسائر = تكلفة احلصول على العنصر البشري – جمموع اإلطفاء السنوي.
* القيد :من حـ ــ/خسائر املوارد البشرية
ح ـ ــ/املوارد البشرية
مما سبق ذكره فإن املعيار احملاسيب رقم " "02يعد نقطة حتول هامة يف الفكر احملاسيب والذي يتجه حنو قياس القيمة
االقتصادية لرأس املال البشري حبيث يساهم يف تسهيل املعاجلة احملاسبية لرأس املال البشري ويظهر ذلك من خالل
العناصر اآلتية:
 االعرتاف برأس املال البشري كأصل من أصول املؤسسة ،مما يسهل على املؤسسة عملية معاجلته وبالتايل إمكانيةإظهاره يف ميزانيتها.
 التأكد ولو بشكل نسيب أن رأس املال البشري له قدرة على تقدمي منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة. إمكانية قياس تكاليف رأس املال البشري بشكل موثوق فيه. حل مشكلة ملكية رأس املال البشري ،مما ميكن تسجيله يف جانب أصول املؤسسة الن املبادئ اجلديدة تسمحبإدراج عناصر ال متلكها املؤسسة يف أصوهلا ،بل يكفي أهنا تستخدمها يف نشاطها ،وذلك تطبيقا ملبدأ أسبقية الواقع
االقتصادي على الشكل القانوين.
 .2.2.2محاسبة الموارد البشرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  16منافع الموظفين :يوضح هذا املعيار

كافة أشكال التعويضات اليت متنحها املؤسسة ملوظفيها مقابل اخلدمة اليت يقدمها املوظفون ،وتتمثل هذه املنافع
وحبسب املعيار احملاسيب الدويل رقم  08يف عدة أنواع سيتم التطرق ملفهومها ومعاجلتها احملاسبية من حيث االعرتاف،
القياس واإلفصاح:
أ -منافع الموظفين قصيرة األجل :هي مناف ع املوظفني النقدية وغري النقدية (عدا عن منافع هناية اخلدمة ومنافع
التعويضات يف صورة حقوق ملكية) اليت تصبح مستحقة بكاملها خالل اثين عشر شهراً بعد هناية الفرتة اليت يقوم
خالهلا املوظفون بتقدمي اخلدمة ومن أمثلتها :الرواتب واألجور ،املسامهات يف الضمان اإلجتماعي ،املكافآت
واألرباح ،العناية الطبية ،وإجازات السنوية واملرضية املدفوعة األجر  ...إخل ،حيث جيب تسجيل هذه املنافع (املزايا)
كأعباء بالنسبة للمؤسسة خالل السنة اليت مت فيها تقدمي هذه املزايا( .العرايب ،6100 ،ص )22 ،22
وبالتايل على املؤسسة االعرتاف باملبلغ على أنه:
 تكلفة (مصروف) :إال إذا تطلب أو مسح معيار دويل آخر بإدخال املزايا يف تكلفة األصل مثل خمزوناتواستثمارات مادية.

 مصروف مستحق :بعد خصم أي مبلغ مث دفعه ،وإذا زاد املبلغ عن الذي مت دفعه عن املبلغ غري املخصوم للمنافعجيب علي املؤسسة االعرتاف بتلك الزيادة على أهنا أصل (مصروف مدفوع مسبقا).
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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أما فيما خيص حماسبة منافع املوظفني قصرية األجل ال تتطلب افرتاضات اكتوارية لقياس االلتزام أو التكاليف ويتم
قياس التزامات منافع هذا النوع من املنافع بدون خصم قيمتها مبعدل خصم معني وبالتايل ال تظهر بالقيمة احلالية،
ومنافع ا ملوظفني قصرية األجل تعترب مصاريف ضمن قائمة الدخل وجيب على املؤسسة االعرتاف مببالغها غري املدفوعة
واليت يتوقع أن تدفع مقابل تلك اخلدمة كمصاريف مستحقة الدفع (مطلوبات)( .بوادي ،االغواط،6100 ،
ص)20
ب -المنافع لما بعد انتهاء الخدمة :هي منافع املوظفني الواجب تأديتها للموظفني بعد انتهاء فرتة اخلدمة أي
تكون مستحقة بعد إكمال فرتة اخلدمة وهي ترتيبات رمسية وغري رمسية تقوم املؤسسة مبوجبها بتقدمي منافع بعد انتهاء
فرتة اخلدمة ملوظف واحد أو أكثر (عدا عن منافع هناية اخلدمة ومنافع التعويضات يف صورة حقوق ملكية) ومن

أمثلتها :منافع التقاعد ،التأمني على احلياة والعناية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ،وميكن التمييز بني نوعني من خطط
املنافع ملا بعد انتهاء اخلدمة( :أبو نصار ،محيدات ،6100 ،ص )602 ،600
 خطط المساهمات المح ّددة :هي مسامهات تستند على القوانني اخلاصة بكل دولة ،حبيث تدفع املؤسسةمسامهات ثابتة إىل وحدة منفصلة (الصندوق) ،وال يكون عليها أي التزام قانوين أو ضمين بدفع مسامهات أخرى إذا
مل يوجد بالصندوق أصول كافية لدفع مزايا العاملني املتصلة خبدمة املوظفني يف الفرتات اجلارية والسابقة ،وينبغي على
املؤسسة االعرتاف باملسامهات يف خطط مسامهات احمل رددة اليت يكون املوظف قد قدم خدمة منها مقابل تلك
املسامهات.
 -خطط المنافع المحددة :هي مسامهات تكون يف صورة مدفوعات نقدية مثل التقاعد أو عينية مثل مزايا طبية

 ...اخل ،حبيث تقوم املؤسسة بدفع مسامهات ثابتة إىل وحدة منفصلة (الصندوق) ،ولكن عليها دفع مسامهات
إضافية إذا مل يوجد بالصندوق أصول كافية لدفع مزايا املوظفني ،وبالتايل فهي اليت تتحمل املخاطر التنبؤية االكتوارية
"  "Actuarielواملخاطر االستثمارية وليس املوظف.
ويشرتط املعيار احملاسيب رقم ) )19أن ال تكون املؤسسة مسؤولة فقط عن التزامها القانوين ،ولكن عن أي
التزام ضمين ناتج عن ممارسات املؤسسة.
أما فيما يتعلق حماسبية خطط املسامهات احمل رددة يتم بتحديد التزام املؤسسة لكل فرتة من خالل املبلغ الواجب

املسامهة به يف الربنامج أو اخلطة لكل فرتة وقد حيدد االلتزام بناءا على معادلة تستخدم تعويضات املوظفني كأساس
الحتساب تلك االلتزامات ،أما معاجلة خطط املنافع احملددة متتاز بنوع من التعقيد وهذا للطبيعة االفرتاضية اليت يقدر
من خالهلا هذا االلتزام ،حيث أن القيمة اليت سيتم االعرتاف هبا يف امليزانية على شكل مؤونات للمعاشات
وااللتزامات املماثلة ،متثل القيمة احلالية اللتزام امل نافع احملددة ،أي أن القيمة احملينة للدفعات املستقبلية املتوقعة الالزمة
لسداد االلتزام الناتج عن خدمة املستخدمني يف الفرتة احلالية والفرتات املستقبلية ،وهي عرضة للتعديل بسبب الفروق
اليت ستظهر بني االفرتاضات والنسب الواقعة فعال ،ويتم االعرتاف هبا يف شكل مكاسب أو خسائر ،وحتسب قيمة
خطط املنافع احملددة بالعالقة التالية( :لقليطي ،منصر ،6102 ،ص .)02،02
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قيمة االلتزام = المنافع المجمعة من طرف الموظف  xإحتمال دفع المؤسسة لهذه المنافع  xمعدل التحيين

حيث:

المنافع المجمعة من طرف الموظف = المكافأة عن كل سنة خدمة  xعدد سنوات الخدمة

و:
 معدل التحيين  :عادة ما يكون مساوي ملعدل الفائدة السائد يف السوق املايل وسوق االقرتاض ،ويف غياب سوقمايل نشط ميكن استعمال معدل التضخم السائد يف البلد أو معدل سندات اخلزينة احلكومية.
 المكافأة :عن كل سنة خدمة هي مكافأة متنحها املؤسسة للموظف ،وقد تكون على شكل نسبة مئوية من األجرالسنوي أو أجرة شهر إضايف لكل سنة ،حيث ختتلف طريقة حساباهتا من مؤسسة ألخرى ،ويسمى األجر الذي
متنح منه هذه املكافأة باألجر الرجعي.

األجر المرجعي = األجر الحالي  xنسبة تطور األجور إلى غاية السنة األخيرة للخدمة

و

إحتمال دفع المؤسسة لمنافع الموظف = إحتمال بقاء الموظف على قيد الحياة  xإحتمال بقاء الموظف في المؤسسة

حيث:
 إحتمال بقاء الموظف على قيد الحياة :عادة تستعمل نسبة الوفيات الستخراج وهي -0( :نسبة الوفيات). إحتمال بقاء الموظف في المؤسسة :عادة تستعمل نسبة دوران العمال يف املؤسسة الستخراج وهي -0( :نسبةدوران العمال).

 منافع الموظفين طويلة األجل :وهي املنافع عدا منافع ما بعد هناية اخلدمة ،ومنافع هناية اخلدمة ،ومنافعالتعويضات يف صورة حقوق ملكية ،اليت ال تصبح مستحقة بكاملها خالل  06شهرا بعد هناية الفرتة اليت يقدم فيها
املوظفون خدماهتم ،مثل العطل طويلة األجل املدفوعة األجر ،منافع العجز طويل األجل ،مزايا املناسبات ومزايا اخلربة
وكذا منافع املشاركة يف األرباح املؤجلة ( .أبو نصار ،محيدات ،6100 ،ص )608،662
وخبصوص املعاجلة احملاسبية ،فال يكون قياس منافع املوظفني األخرى طويلة األجل عادة خاضعا لنفس الدرجة من
عدم التأكد مثل قياس مزايا ما بعد انتهاء اخلدمة ،عالوة على ذلك قلرما يتسبب إدخال مزايا املستخدمني األخرى
طويلة األجل أو التغريات فيها يف مبلغ مادي لتكلفة اخلدمة السابقة ،وهلذه األسباب يتطلب هذا املعيار أسلوبا
مبسطا حملاسبة مزايا املستخدمني األخرى طويلة األجل ،وخيتلف هذا األسلوب عن حماسبة مزايا املستخدمني ملا بعد
انتهاء اخلدمة يف نقطتني مها:
 االعرتاف باملكاسب واخلسائر التنبؤية فورا ،أي ال تطبق طريقة الكوريدور (.)Corridor االعرتاف بتكلفة اخلدمة السابقة بكاملها فورا.وهناك نوعني آخرين للمنافع املستخدمني ويتمثالن فيما يلي(:منصة التعلم عن بعد،6102،6102 ،
ص )10،10
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 منافع نهاية الخدمة :هي منافع املوظفني املستحقة نتيجة لقرار املؤسسة بإهناء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعدالعادي أو قرار املوظف بقبول ترك العمل االختياري مقابل هذه املنافع ،واحلدث الذي يتسبب يف نشوء التزام هو
إهناء اخلدمة وليس خدمة املوظف ،ولذلك جيب أن تعرتف املؤسسة مبزايا هناية اخلدمة فقط عندما تكون املؤسسة
ملتزمة بواحد مما يلي:
 إهناء خدمة املوظف أو جمموعة املوظفني قبل تاريخ التقاعد العادي. تقدمي منافع هناية اخلدمة نتيجة لعرض يق ردم لتشجيع ترك العمل االختياري.أما خبصوص املعاجلة احملاسبية هلذا النوع من املنافع ،فيتناول معيار احملاسيب الدويل رقم  19منافع هناية اخلدمة
بشكل منفصل عن منافع املوظفني األخرى ،ألن احلدث املتسبب يف االلتزام هو انتهاء خدمة املوظفني وليس
خدمتهم نفسها.
جيب على املؤسسة االعرتاف مبنافع هناية اخلدمة على أهنا مصروف وتكاليف (أي ال توفر للمؤسسة مزايا
اقتصادية مستقبلية) ،حبيث تكون املؤسسة ملتزمة بشكل ظاهر بإهناء اخلدمة فقط عندما يكون املؤسسة خطة رمسية
مفصلة إلهناء اخلدمة وال يوجد إحتمال فعلي باالنسحاب ،وجيب أن تشمل اخلطة املفصلة كحد أدىن ما يلي:
 موقع وعمل املوظفني الذين سيتم إهناء خدماهتم وعددهم التقرييب. مزايا هناية اخلدمة لكل فئة أو عمل وظيفي. الوقت الذي سيتم به تنفيذ اخلطة ،وجيب أن يبدأ التنفيذ يف أسرع وقت ممكن ،كما جيب أن تكون الفرتة الزمنيةإلكمال اإلجناز ليست طويلة بالقدر الذي حيتمل خالله إجراء تغيريات مادية يف اخلطة .تستحق بعض منافع هناية
اخلدمة بعد أكثر من  06شهرا من تاريخ امليزانية ،لذا جيب خصمها باستخدام سعر اخلصم ،حبيث يكون ودفع هذه
املزايا مؤكدا (مع مراعاة أية متطلبات استحقاق أوحد أدىن من متطلبات اخلدمة) إال أن توقيت دفعها غري مؤكد،
بالرغم من أن هذه املنافع توصف يف بعض البلدان بتعويضات هناية اخلدمة إال أهنا منافع ملا بعد انتهاء اخلدمة،
وتعاملها املؤسسة حماسبيا على أهنا منافع ملا بعد انتهاء اخلدمة ،وبعض املنشآت تقدم مستوى من املنافع مقابل ترك
اخلدمة االختياري بنا ء على طلب املوظف (يف جوهرها منفعة ملا بعد انتهاء اخلدمة) أقل من مزايا ترك اخلدمة
االختياري بناء على طلب املؤسسة ،واملنفعة اإلضافية املستحقة على ترك اخلدمة االختياري هي منفعة هناية اخلدمة.
ويف حالة العرض الذي يتم لتشجيع ترك االختياري للخدمة ،جيب أن يكون قياس مزايا هناية اخلدمة بناء على
عدد املستخدمني الذين يتوقع قبوهلم للعرض.
 منافع حقوق الملكية :هي منافع يكون مبوجبها احلق للموظف استالم أدوات مالية متعلقة باألموال اخلاصةالصادرة عن املؤسسة ،أو دفعات نقدية من املؤسسة للموظفني على أساس السعر التنبؤي هلذه األدوات املالية.
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 .2الخاتمة:
من خالل ما سبق ميكن القول أن املؤسسة تتحمل تكاليف العمال االجتماعية املتمثلة يف كل أنواع املنافع
املادية ،ومعاجلتها احملاسبية تكون يف فرتة نشاط العامل (أدائه للخدمة) وليس أثناء دفعها هلم كما ألزم املؤسسات ،يف
حالة تبنيها خلطط املنافع احملددة ،بتكوين مؤونة ملختلف التزاماهتا اليت تتجاوز اثنيت عشر ( )06شهرا على
استحقاقها مقابل اخلدمات اليت قدمها العمال واليت سوف يقدموهنا مستقبال ،مع اإلفصاح عنها يف امليزانية ،كما يتم
حتديد هذه املؤونة باستعمال القيمة احلالية اللتزام املؤسسة باستعمال افرتاضات حسابية وطرق تنبؤية االكتوارية مع
إجراء تعديالت عليها يف كل سنة.
أما يف حالة تبنيها خلطط ملسامهات حمددة ،فاملؤسسات يف هذه احلالة ليست ملزمة على أن تعرتف هبا كدين
يف خصوم امليزانية ،بل هي ملزمة بدفع مسامهات إىل وحدة منفصلة لتغطية هذه املزايا فقط ،حبيث تعترب كتكاليف
جارية لالستغالل.
 النتائج :من خالل ما سبق مت التوصل إىل النتائج التالية:
 إمكانية تطبيق جزء كبري من خصائص األصول على املوارد البشرية.
 هتدف حماسبة املوارد البشرية بشكل عام إىل تقدمي املعلومات الضرورية اليت تساعد املؤسسة على استقطاب
وتوظيف وتطوير املوارد البشرية جملموعة ذات الكفاءة العالية اليت حتقق أهداف املؤسسة.
 توجد جمموعة مناذج لقياس املوارد البشرية تسمح للمؤسسة بتحديد قيمة مواردها البشرية ومنها من تقوم على
أساس العائد أي مدى مسامهة العامل يف حتقيق أرباح املؤسسة ،ويتم اعتبار الفرد هنا كأحد اصوهلا وحماولة حتديد
املنافع اليت ميكن احلصول عليها من هذا األصل ،ومناذج تقوم على أساس التكلفة تعتمد على التكاليف اخلاصة
باملوظفني واليت تتحملها املؤسسة ،واملتمثلة بتكاليف التوظيف وتكاليف التدريب والتطوير وتكاليف احملافظة على
املوارد البشرية.
 تساهم حماسبة املوارد البشرية يف قياس وتقييم كفاءة وفعالية استخدام العنصر البشري ،فهي تقدم املعلومات عن
تكلفة وقيمة كل فرد يف املؤسسة.
 هناك جمموعة من املعايري اليت جيب توفرها يف العنصر البشري حىت ميكن اعتباره أصال.
 تعامل املصاريف اخلاصة بامل وارد البشرية اليت يتوقع منها النفع خالل سنة واحدة يف حماسبة املوارد البشرية على
أهنا مصاريف جارية حتمل يف الدورة اخلاصة هبا.
 كما أنه يف حماسبة املوارد البشرية يتم رمسلة مجيع التكاليف اليت ختص املوارد البشرية واليت يتوقع منها عوائد
مستقبلية يف الفرتات املالية املستقبلية وإضافتها لقيمة االستثمارات املبدئية للموارد البشرية
 إن احملددات احملاسبية عن املوارد البشرية تكشف عدم وجود تعريف حماسيب للموارد البشرية ومعيار حماسيب معتمد
يف اإلطار الفكري للمحاسبة ،وعدم متاثل وتطابق املقاييس والقواعد ذات العالقة باملوارد البشرية ،وصعوبة حتديد
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اخلواص الرياضية لبعض فئات املوارد البشرية ،وإحتمال ظهور حاالت حتيز القائم بالقياس فضال عن اعتماد أساليب
قياس حتكمية عند اإلفصاح.
 أيضا احملددات احملاسبية عن املوارد البشرية املتعلقة بالتطبيق احملاسيب تكشف عن اتساع األفكار اليت تنادي بعدم
رمسلة املوارد البشرية بني احملاسبني ،وارتباط غالبية اإلنفاق على املورد البشرية مبنافع تتحقق يف نفس سنة اإلنفاق،
وصعوبة فصل اإلنفاق على املوارد البشرية إىل إيرادي ورأمسايل ،وصعوبة حتديد فرتة إطفاء اإلنفاق الرأمسايل ،وإن
اإلفصاح احملاسيب عن املوارد البشرية قد يؤدي حلاالت إدارة األرباح وتطبيقات احملاسبة اإلبداعية ،وصعوبة التقدير
املوضوعي للموارد البشرية اليت ال ترتبط باإلنفاق الفعلي ،وضعف املعاجلة احملاسبية املعتمدة حاليا يف معايري احملاسبة
الدولية واحمللية املتعلقة باملوارد البشرية فضال عن حتكم مبدأ التحفظ باإلفصاح احملاسيب بشكل عام واملوارد البشرية
بشكل خاص حلماية احملاسب من املساءلة.
 من الصعوبات اليت تواجه اإلدارة واملتعلقة باملوارد البشرية إحتمال عدم استمرارية عمل املوارد البشرية ،وعدم
سالمة شروط التعاقد والتعيني ،وعدم رغبة اإلدارة بالتوسع يف اإلفصاح عن املوارد البشرية ألنه قد يضر باملوقع
التنافسي للمؤسسة ،وعدم قبول الدوائر الضريبية فكرة رمسلة املوارد البشرية أو إعادة تقييمها.
 التوصيات :من خالل هذه الورقة البحثية ميكن اقرتاح بعض التوصيات املتمثلة فيما يلي:
 ضرورة إظهار تكلفة وقيمة املوارد البشرية يف القوائم املالية باملؤسسة حىت يتمكن املهتمني باختاذ قراراهتم املناسبة.
 تدريب العاملني واحملاسبني يف املؤسسات على استخدام خمتلف األساليب اليت تساهم يف حتقيق مبادئ حماسبة
املوارد البشرية وذلك بتنظيم دورات تدريبية على استخدام وتطبيق هذه األساليب وذلك من أجل تنمية مهاراهتم.
 من األفضل تطبيق حماسبة املوارد البشرية وإجبار املؤسسات على ذلك ألهنا جتنب املؤسسة الكثري من األخطار
اخلاصة عند إجراءات اإلخضاع والقياس احملاسيب.
 تطوير النظم اإللكرتونية احملوسبة والربامج اإلحصائية ،وتصميم نظم حماسبية متخصصة للمحاسبة عن املوارد
البشرية تشمل أسس ومعايري حتد من الصعوبات واملعوقات اليت تواجه املؤسسات االقتصادية عند تطبيق حماسبة املوارد
البشرية ،ونظرا لصعوبة احلصول على بيانات كافية ،لكون حتتاج إىل جهد ووقت يف إعدادها.
 أن تقوم اجلهات املختصة بوضع املعايري احملاسبة مثال (جملس معايري احملاسبة الدولية) واجملاميع املهنية األخرى
بوضع معيار حماسيب خاص باملعاجلة احملاسبية للموارد البشرية يف نواحي القياس واإلفصاح ،أو على األقل تضمني
خاصا ملعاجلة املوارد البشرية
معيار احملاسيب الدويل رقم ( )02املختص باملوجودات غري امللموسة واملطبق حاليًا ،فصال ً
باعتبارها من املكونات اهلامة لتلك املوجودات وذلك على غرار ما يتضمنه ذلك املعيار من مواد خاصة ملعاجلة
الشهرة ،ونفقات البحث والتطوير وغريها.
 تنظيم املؤمترات والندوات وعقد ورش العمل من قبل اهليئات املعنية كنقابات احملاسبني و املراجعني ،ملناقشة دور
وأمهية حماسبة املوارد البشرية واإلفصاح الطوعي عنها ،يف النظام اإلداري ،املايل ،االقتصادي ،االجتماعي وعلى كافة
األصعدة.
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.5قائمة المراجع:

 )1حيياوي مفيدة ،دريدي أحالم .)6102( .استخدام نماذج التخصيص لحساب تكلفة اختيار وتعين الموارد البشرية ،امللتقى
الوطين اخلامس حول تس يري املوارد البشرية "حماسبة املوارد البشرية"،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد
خيضر-بسكرة ،-اجلزائر.
 )2عادل خالدي ،أمينة بوفرح .)6102 (.بدائل التقييم عن التكلفة التاريخية لمحاسبة الموارد البشرية ،امللتقى الدويل الثالث
حول االجتاهات احلديثة يف احملاسبة ،جامعة العريب بن مهيدي -أم البواقي ،-اجلزائر.

 )2علي عبد اهلل شاهني .)6100(.نظرية المحاسبة ،مكتبة أفاق للطباعة والنشر والتوزيع ،غزة ،فلسطني.

 )2أمين عبد اهلل حممد أبو بكر".)6102(.نحو إطار مقتر لتطبيق نظام محاسبة الموارد البشرية بالجامعات السودانية" ،جملة
العلوم االقتصادية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة اخلرطوم للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.)16(02 ،

 )2عادل حممد حممد حسن .)6102(.القياس واإلفصا ودورهما في محاسبة تكاليف الموارد البشرية في القطاع المصرفي،
منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.

 )9عبري خليش ،نور الدين مزياين .)6102(.اثر تطبيق محاسبة الموارد البشرية على القوائم المالية ،جملة الباحث االقتصادي،
جامعة  61أوت -0822سكيكدة ،-اجلزائر.)01(2،
 )9رجاء رشيد عبد الستار ،أمل حسن علوان .)6102(.قياس تأثير القيمة المالية للموارد البشرية على القرارات المستثمرين،
جملة دراسات حماسبية ومالية ،املعهد العايل للدراسات املالية واحملاسبية ،جامعة بغداد ،العراق)06(00 ،

 )9حممد عبد الوهاب السعيد ،ياسني عامر .)0820(.محاسبة الموارد البشرية ،دار املريخ للنشر ،الرياض.

 )6خالد حممد املدهون ،)6102(.تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك التجارية ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات
االقتصادية واإلدارية ،اجلامعة اإلسالمية ،فلسطني.)16(60 ،

 )11مهاوات لعبيدي ،جرموين أمساء .)6102(.واقع القياس المحاسبي لتكلفة الموارد البشرية بالمؤسسات االقتصادية،
امللتقى الوطين اخلامس حول تسيري املوارد البشرية "حماسبة املوارد البشرية" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة
حممد خيضر-بسكرة ،-اجلزائر.

 )11نور الدين مزياين ( ،)6102اثر القياس واإلفصا المحاسبي عن الموارد البشرية وفق منهج التكلفة التاريخية على
القوائم المالية للمؤسسة ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر –بسكرة ،-اجلزائر.)02(02،

 )12نوال حريب راضي.)6100(.مدى إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في الجامعات (دراسة تطبيقية) ،جملة القادسية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القادسية ،العراق.)10(02،

 )12طارق عبد احلفيظ الشريف.)6100(.مدى إمكانية تطبيق نظام محاسبة الموارد البشرية في الشركات الصناعية دراسة
ميدانية على الشركات الصناعية العامة في مدينة بنفازي ،جملة املختار للعلوم االقتصادية ،جامعة عمر املختار ،ليبيا.)10(6 ،

 )12نور الدين مزياين ،أمحد بو الذهب .)6102(.اثر القياس واإلفصا عن الموارد البشرية على القوائم المالية ،امللتقى الوطين
اخلامس حول تسيري املوارد البشرية "حماسبة املوارد البشرية" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر-
بسكرة ،-اجلزائر.

 )12انتصار امحد عبيد .)6106(.محاسبة الموارد البشرية وانعكاسها على كلف النوعية ،جملة دراسات حماسبية ومالية ،املعهد
العايل للدراسات املالية واحملاسبية ،جامعة بغداد ،العراق.)60(2 ،
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ص222 -210 :

 )19سعيدي عبد احلليم ،عمارة مرمي ،)6102(.إمكانية واستنفاذ المورد البشري من خالل منهج مقتر آلليات االعتراف به
محاسبيا ،جملة االقتصاديات املالية البنكية وإدارة األعمال ،العدد  ،12جامعة حممد خيضر-بسكرة ،-اجلزائر.)12(0 ،

 )19رمضان حممد على غنيم .)0882(.المحاسبة المتقدمة دراسات في مشاكل محاسبيه معاصرة ،دار احلامدي للطباعة
والنشر والتوزيع ،عمان.

 )19سالمة نبيل .)0888(.بحث في المحاسبة والمراجعة االجتماعية ،ط، 6مكتبة اجلالء ،مصر.

 )16رضوان حلوة حنان .)6110(.بدائل القياس المحاسبي المعاصر ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
 )21وليد ناجي احليايل .)6112(.نظرية المحاسبية ،منشورات األكادميية العربية املفتوحة ،الدمنارك.

 )21أبو املكارم وصفي .)6110(.دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية ،ط ،6الدار اجلامعية اجلديدة ،اإلسكندرية.
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 )22حاج قويدر قورين  .)6100(.التأصيل والقياس المحاسبي لرأس المال البشري في منظمات األعمال الحديثة ،جملة
أحباث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،02جامعة حممد خيضر –بسكرة ،-اجلزائر.)02(0 ،

 )22عبابسة اهلامشي ،عبود سعاد .)6102 (.المعالجة المحاسبية لرأس المال البشري وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم
" ،" 29امللتقى الوطين اخلامس حول تسيري املوارد البشرية " حماسبة املوارد البشرية" ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم
التسيري ،جامعة حممد خيضر –بسكرة ،-اجلزائر.

 )22محزة العرايب.)6100(.المعالجة المحاسبية لمنا فع الموظفين وفق النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي
رقم  16منافع الموظفين ،جملة االقتصاد والتنمية البشرية ،جامعة البليدة  ،-6-اجلزائر)16(0.

 )22سلمى بوادي ،يونس األغواطي .)6100( .معوقات تقييم وتقدير منحة التعاقد في ظل المعايير الدولية ،جملة املؤسسة،
خمرب إدارة التغيري يف املؤسسة اجلزائرية ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر  ،0اجلزائر.)16(6،

 )29حممد أبو نصار ،مجعة محيدات .)6100(.معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية) ،ط،0
دار وائل للنشر ،األردن.

 )29األخضر لقليطي ،عبد العايل منصر  .)6102(.محاسبة منحة اإلحالة على التقاعد ( )IDRوفق النظام المحاسبي
المالي ( )SCFدراسة حالة مؤسسة االسمنت (- )SCTتبسة ،-جملة املقريزي للدراسات االقتصادية واملالية ،املركز

اجلامعي آفلو ،اجلزائر)16(0 ،

 )29منصة التعليم عن بعد ،محاضرات في معايير المحاسبة الدولية ،)6102(.موجهة للطلبة سنة أوىل ماسرت ،ختصص :حماسبة،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،0اجلزائر.

29) Eric Flamhottz (1971), Should your Organization Attempt to Value et its Human
Resoucess, California Mangenemt Review, University of California, 14(02).
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