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 الملخص 

لنظـام المحاسـبي المـالي والمعيار  إلى معرفـة كيفيـة المعالجـة المحاسـبية لألجور وفقـا    القيود المحاسبية للرواتب واألجور

تسجيله المحاسبي والذي يعد من  المحاسبي الدولي منافع الموظفين حيث قمنا باكتشاف جوانب هذا المعيار كأنواعه و 

الذي تم شرح وعرض أبرز العناصر   أهم محفزات الموظف بحكم المنافع الصادرة منه، فهو يأتي ثانيا وراء األجر

 . ، وتسجيله المحاسبيإعدادهكيفية  المكونة له،

 

 المقدمة  

، لها ليف المؤسسات على اختالف أنواعها، والتي هي جزء كبير من موازنات وتكالحدود المحاسبية للرواتب واألجورا

 المتأصل وطبيعته المعرضة لالحتيال وصلته بالعديد األثر األكبر في قياس نتائج أنشطة هذه المؤسسات. نظًرا لخطأه  

الصلة ذات  واللوائح  القوانين  بمهارات خاصة.من  والمسؤولون  المسؤولون  يتمتع  أن  يتطلب  فإنه  إعداده    ،  لضمان 

، يتطلب ذلك عمليات تدقيق ومراجعة باستخدام أحدث الممارسات في مجال المراجعة والتدقيق وفًقا ونزاهته المحاسبية

 عايير الدولية. للم

، بدأ عدد متزايد من الحكومات في االبتعاد عن المحاسبة النقدية الخالصة نحو المحاسبة  على مدى العقدين الماضيين 

على أساس االستحقاق. في حين أن المحاسبة على أساس االستحقاق كانت هي القاعدة بين الشركات الخاصة ألكثر  

ومات أعدت ميزانياتها وحساباتها على أساس نقدي حتى نهاية القرن الماضي. من قرن ، فإن الغالبية العظمى من الحك

يمكن أن يعزى االنتشار األخير للمحاسبة على أساس االستحقاق في القطاع العام إلى عدد من العوامل ذات الصلة 
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لية قائمة على االستحقاق ( تطوير معايير دو 2( االعتراف المتزايد بحدود المحاسبة النقدية الخالصة )1، بما في ذلك )

المحاسبية الدولية   والمعايير  ك دليل إحصاءات المالية الحكوميةللمالية الحكومية والمالية. إعداد التقارير بما في ذل

( إضفاء الطابع المهني على كادر المحاسبة الحكومية وما ينتج عن ذلك من إدخال تقنيات القطاع  3؛ )للقطاع العام

التي تقلل إلى حد كبير من تكاليف   علومات اإلدارة المالية المحوسبة( ظهور أنظمة م4لعام ؛ و )الخاص في القطاع ا

 . المعلومات القائمة على االستحقاق المعامالت لجمع وتوحيد 

 : من النظام الهدف العام

حول المشاكل المالية والمحاسبية   الموظفين  لشؤون  الماليةتقديم المعرفة الشاملة للعاملين باإلدارات المعنية بالنواحي  

 والتكاليفية المرتبطة بعنصر العمل مع مقترحات بحلول علمية وعملية لتلك المشاكل

 :البحثأهداف 

 والحوافز ومراحل تصميم تلك النظم التعرف على خصائص ومكونات النظام السليم لالجور   •

اكساب المشاركين مهارة اعداد كشوف االجور والحوافز وتحديد االجر المستحق للموظف وتطبيقاتها باستخدام   •

 الحاسب االلى

 لها.   تزويد المشاركين بالمعالجة المحاسبية والتكاليفية لالجور والحوافز والدورة المستندية •

 والمحاسبية لنظم االجور والحوافز ونماذج القياس المحاسبى لتلك المشاكل  التعرف على المشاكل المالية  •

عرض االساليب والنظريات الحديثة لتطوير نظم االجور والحوافز فى المؤسسات المختلفة مما يؤدى الى تحسين   •

 مستوى االبداع الوظيفى للموظف
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ير الدولية واساليب اكتشاف االخطاء والغش اكساب المشاركين مهارات فحص وتدقيق الرواتب واالجور وفق المعاي •

 فى حساباتها. 

 ورش عمل تطبيقية للمحاسبة عن الرواتب واالجور وتدقيقها باستخدام الحاسب االلى  •

 : التي يجب ان يحتويها البرنامح المقترح الرواتب واألجور محاور برنامج

 للعاملين مدخل الى محاسبة الرواتب واالجور واالستحقاقات المالية  •

 مراجعة عامة الهم المفاهيم المحاسبية المالية المتعلقة بالرواتب واالجور •

 المكونات المالية االساسية للرواتب واالجور •

 العناصر المحاسبية االساسية للرواتب واالجور •

  : أهميته وعالقته بهيكل تكاليف األنشطةعنصر العمل •

 احتساب معدل األجر اإلجمالي ومبادئ حسابه  •

 سميات واالقتطاعات، وحساب صافى األجر المستحق للعاملالح •

 المعالجة المحاسبية للخصميات واالقتطاعات االخرى  •

 المعالجات القيدية في السجالت المحاسبية لعمليات صرف الرواتب واالجور •

 التسديدات لالقساط الشهرية او السنوية والقيود الالزمة لها •

 ة للرواتب واالجور والمزيا الخاصة بالموظفين التشعريات والقوانين والوائح المنظم •

 األتجاهات واالساليب الحديثة المستخدمة في إعداد الرواتب واالجور وملحقاتها  •

 .إعداد كشف الرواتب واألجور •
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 تحليل األجور وظيفيًا وتحميل األنشطة بتكلفة عنصر العمل •

 الرقابة المحاسبية والتكلفية على عنصر األجور •

 ، مبادئ ومعايير ربط األجر باإلنتاج الحوافزنظم  •

 مختبر عملي عام في المشاكل المالية والمحاسبية لعنصر الرواتب واالجور. •

 محاسبة راس المال البشري وكيفية احتسابها ومعالجتها وتقييمها  •

 تمارين و حاالت عملية  •

ابتكارات ذات صلة في المحاسبة الحكومية على  أصبح مصطلح المحاسبة على أساس االستحقاق مرتبًطا بأربعة  

 مدى العقود العديدة الماضية. هذه االبتكارات هي: 

االعتراف باألحداث االقتصادية في تقارير التدفق في وقت حدوثها، وكذلك عندما تتغير اإليصاالت والمدفوعات  •

ى إنشاء أو نقل أو تدمير القيمة  النقدية ذات الصلة. لهذا الغرض، فإن "الحدث االقتصادي" هو حدث يؤدي إل

االقتصادية. يمكن أن تشمل األحداث االقتصادية تقديم خدمة خاضعة للضريبة من قبل شركة خاصة )والتي 

تتراكم عليها الحكومة عائدات ضريبية(، أو أداء الخدمة العامة من قبل موظف حكومي )التي تتقاضى الحكومة  

تقاعدية( ، أو خسارة أو سرقة أصل حكومي مثل السيارة أو المعدات )التي سيتم  راتبًا عنها وربما مصروفات 

ية مقابلة أو متزامنة بشكل  االعتراف بتخفيض مخزون األصول لها(. قد تولد هذه األحداث االقتصادية تدفقات نقد 

ال تفعل ذلك. هذا فرق  عادة التقييم أو انخفاض القيمة  مثل االستهالك أو إ   مباشر، ولكن في كثير من الحاالت 

ويمكن ربطها  االقتصادية األخرى حقيقية  األحداث  أن هذه  ذلك  االستحقاق. الحظ مع  النقد وأسس  بين  مهم 

بالتأثيرات النقدية السابقة أو الالحقة: على سبيل المثال، يمثل االستهالك عادة تخصيص تكلفة األصل على  
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تاجي؛ وقد تعكس إعادة التقييم أو انخفاض القيمة وجهة نظر متغيرة للمبلغ )النقدي( الذي يمكن  مدى عمره اإلن

 استرداده من األصل عند بيعه.

قيد جميع أرصدة األصول والخصوم في الميزانيات العمومية. عادة ما تحسب الحكومات التي تتبع المحاسبة   •

ب األصول، وربما الديون على جانب المسؤولية في ميزانياتها  النقدية الخالصة فقط مقتنياتها النقدية على جان

العمومية. غالًبا ما يتم تقييمها "بالقيمة الدفترية" أو القيمة التي تم الحصول عليها بها أو إصدارها في البداية.  

بموجب المحاسبة على أساس االستحقاق، تعترف الحكومات بجميع األصول والخصوم بما في ذلك األصول 

مالية )مثل حقوق الملكية(، واألصول غير المالية )مثل األراضي والمباني(، والمطلوبات بخالف سندات الدين  ال

والسندات )مثل متأخرات السداد والتزامات المعاشات التقاعدية(. عادة ما يتم تسجيل هذه األسهم بقيمتها السوقية  

م إعادة تقييمها بانتظام للتأكد من أن الميزانية العمومية الحالية، أو قيمتها في االستخدام، أو بعض التقريب، ويت

 تعكس الوضع المالي الحقيقي للحكومة في وقت معين. 

البيئية   • وااللتزامات  الموظفين  استحقاقات  مثل  االلتزامات  تحظى  الطارئة.  وااللتزامات  الخصوم  مراقبة  تعزيز 

الضمان التي ال يتم االعتراف بها عادًة في بيئة   والتزامات مطالبات التأمين والخسائر المتوقعة بموجب خطط

 المحاسبة النقدية بمزيد من االهتمام بمجرد االعتراف بها ضمن االستحقاقات.

توحيد جميع الكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة. عادًة ما تغطي الحسابات النقدية فقط الحكومة المركزية ذات  •

كزية(. تستدعي معايير المحاسبة الدولية القائمة على االستحقاق البيانات  الميزانية )وزارات ووكاالت الحكومة المر 

والوكاالت  الميزانية،  خارج  من  الصناديق  )مثل  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  الكيانات  جميع  توحد  التي  المالية 

 المتخصصة، والشركات العامة(.
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 : المقترح المحاسبي محتويات البرنامج

 المحاسبية للرواتب واألجورالقيود 

تعتبر القيود المحاسبية للرواتب واألجور أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر على النتيجة النهائية للشركة أو المؤسسة. 

نوبات العمل ثم    -قطاعات    -وظائف    -يجب معالجة هذه القيود بانتظام وبدقة عند تقسيم الموظفين إلى أقسام  

 : وظف على النحو التاليات راتب المإضافة مفرد 

 عدد  –معادلة  –نسبة    –قيمة ثابتة 

فوترة أو عن طريق ، والتقاط بصمات الوصول والمغادرة والتقاط مباشرة من برامج البتعيين قواعد الحوافز والعقوبات   قم

 .إدخالها يدوًيا

راتب أو ادفع على أقساط بعد ذلك ، اجمع بيانات عن الدفعات المقدمة التي تجمعها بعض الشركات من أول شيك  

 . مع أي التزامات مالية على موظفيكعلى مدى عدة أشهر. بعد ذلك ، اج

 الفرق بين مصاريف الرواتب ومصاريف األجور 

 نوضح الفرق بينهم فيما يلي:

 مصاريف الرواتب:  .1

دورة دفع وهي في  تشمل كل ما يتم دفعه لمن يعمل في الشركة أو المؤسسة بشكل دائم وهو الموظف وتكون لها  

 اغلب الشركات تتم بشكل شهري.
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 مصاريف األجور:  .2

يشير هذا إلى األشخاص الذين يعملون مؤقًتا أو الذين يقدمون خدمات مثل: ب. العمل المؤقت أو العمال المعينين  

 .لمهمة أو جزء بدورة أجر أسبوعية أو عدد الساعات أو المهام التي تم العمل بها

 اتب واألجور؟ ماذا يتضمن بند الرو 

يتضمن بند الرواتب واألجور على تفاصيل المصاريف النقدية أو العينية وكل ما يتم صرفه للعامل أو الموظف للقيام  

 : لوب للشركة أو المؤسسة ويشمل علىبالعمل المط

 جميع البدالت  •

 حصة التأمينات   •

 مبالغ المكافآت   •

 ثم إجمالي الراتب  •

أنواعها سواء غياب أو ضرائب أو سلف أو أقساط، وتختلف الخصومات من شركة إلى وكذلك الخصومات بكافة  

 أخرى. 

 ما أنواع السلف للموظفين وكيف ُتعالج محاسبًيا؟ 

السلفة هي المبالغ المصروفة من الشركة ألحد الموظفين، تحت طلبه، وتتبع اللوائح الداخلية للشركة، وال بد من تقديم  

 موظف تحفز احتياجه لهذا المبلغ المالي. سبب قوي أو مشكلة لدى ال
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 وأنواع السلف هي: 

: يتم ردها عن طريق خصم مبلغ محدد من مرتبات الموظف على مدى زمني طويل، يصل سلفة مستديمة •

 لسنوات. وهي المفهوم الشائع عن فكرة السلف 

أبسط، هي صرف المرتب للموظف  : سلفة يتم ردها دفعة واحدة، من خالل المرتب التالي، بشكل  سلفة مؤقتة •

 قبل وقته المفترض.

والسلفة يتم اختصامها مع اختصام التأمينات والغياب واالستقطاعات، لُيحَسب صافي المرتب لهذا الشهر للموظف 

 بعدها. 

ألداء هذه المهام ، أنت بحاجة إلى برنامج كشوف رواتب قوي يساعدك على تلقي جميع اإلخطارات دون ثغرات 

 .جميع عمليات وعمليات محاسبة الرواتب واألجور. تستضيفها كل دولةوتسجيل 

قوق كل من أصحاب العمل والموظفين، وتجنب ، لضمان ح محاسبة، يجب االنتباه إلى الدقةعند اختيار برنامج  

المرتبات. يتم دفع ، يحدث ذلك لكشوف  اإلدارية أو غيرها. أملك. كل شهر، سواء في المناصب  المعاملة غير العادلة

 . ى النحو المتفق عليه قبل التوظيفاألجور بشكل يومي أو أسبوعي عل
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 محاسبة الرواتب واالجور في الشؤون االدارية والموظفين

 : البرنامج المحاسبي للرواتب واألجور اهداف

 بالمسائل المالية والمحاسبية والمتعلقة تزويد الموظفين في األقسام التي تتعامل مع الجوانب المالية للعمل بمعرفة شاملة  

، وتقديم حلول علمية وعملية لهذه القضايا. اقترح ودفع حدود الكفاءة المهنية. مجال بالتكلفة المتعلقة بعناصر عملهم

 استخدام الحاسب اآللي للوفاء بااللتزامات المهنية. 

، وظفي الشركات والمؤسسات والشركات ب وأجور مسيتعرف المشاركون على آليات األساليب المحاسبية المتعلقة بروات

 .المتغيرات المتراكمة على الرواتب ، وطرق ودقة المكافآت و ب الزيادات والخصومات في الرواتب وعملية حسا

 قسم محاسبة الرواتب 

والع بالموظف  الخاصة  المعلومات  كافة  وتدوين  والعمال  الموظفين  لرواتب  وإعداد  فتح سجالت  عليها  جداول امل 

 الرواتب. 

حركات على الرواتب وإجازة  إدخال الحركات المتغيرة على رواتب الموظفين وعالوات الموظفين وتدقيق مستندات ال

 صرفها.

 اتب واألجور وتدقيقها بعد الصرف.متابعة اإلجراءات المتعلقة باقتطاعات الرو 

 عمال حين إعداد مشروع الموازنة.لتوفير البيانات المالية الخاصة برواتب وعالوات الموظفين أجور ا

 موظف المالية عند انتهاء خدماته.متابعة اإلجراءات المتعلقة بتسوية حقوق ال
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 محاسبة الرواتب واألجور 

 تمهيد، التأمينات االجتماعية 

 ما يخصم من الرواتب واألجور

 ضبط الوقت 

 مسير الرواتب 

 قيود المحاسبية للرواتب واألجور ال

 أسئلة وتمارين 

 الرواتب واألجور. مفهوم

 يخصم من الرواتب واألجور.  يوضح ما

 ائل المستخدمة لضبط وقت العامل.يبّين بعض الوس

 يوضح مسّير الرواتب واألجور.

 يود المحاسبية للرواتب واألجور.اعداد الق

 وعالقته بهيكل تكاليف األنشطة.  عنصر العمل: أهميته
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 دام منحنيات التعلم.العمل، واستخالموازنة التقديرية لتكلفة عنصر 

 العاملين ومشاكل المحاسبة عنها. استحقاقات 

 ساب صافي األجر المستحق للعامل. الحسميات، وح

 مهارات خاصة باستخدام الحاسوب.

 إعداد كشف الرواتب واألجور.

 اته في مجاالت محاسبة التكاليف.معدل األجر الشامل: مبادئ حسابه واستخدام

 لفة عنصر العمل.وظيفيًا وتحميل األنشطة بتكتحليل األجور 

 بية والتكلفية على عنصر األجور.الرقابة المحاس

 ثي والرباعي النحرافات العنصر. التحليل الثنائي والثال 

 دئ ومعايير ربط األجر باإلنتاج.نظم الحوافز، مبا

 تقييم وتطوير نظم الحوافز.

 مراجعة حسابات األجور والرواتب. 

 متعلقة بعنصر العمل.القرارات اإلدارية الصياغة وصناعة 
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 في االختيار بين بدائل التدريب. حـالة: استخدام نقطة تماثل التكلفة 

 مختبر عملي عام في المشاكل المالية والمحاسبية لعنصر الرواتب. 

 برنامج ادارة الرواتب واالجور 

 دفـاتر،اللمعالجة قائمة رواتب في 

 الموظفين. أنشئ هياكل الرواتب لجميع   .1

 قم بإنشاء قسائم الراتب عبر أداة مدير الرواتب.  .2

 احجز الرواتب في حساباتك.  .3

مؤثرات الرواتب: ُتعد تلك الواجهة كسجل للتأثيرات التي ستتم على قسيمة الراتب سواء باإلضافة او بالخصم وتوجيهها  

 الُمحاسبي 
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 ويمكن تسجيل تلك المؤثرات عن طريق

 تلقائي من النظام : الطريق األولى

ندما تتم الموافقة على خطة  ، بحيث عالخطط بسبب تأثير الراتب"  ، فإنه "يسمح بإلغاءوفًقا إلنشاء الموارد البشرية

 .لتعرف على تأثير راتب هذا الموظف، يتم الموظف

 : أن يقوم المستخدم مباشرة بتسجيل مؤثرات الراتب لموظف ُمحدد من خالل خطوتين الطريقة الثانية

 : تحديد البيانات االساسية الخطوة األولى

 : تاريخ تسجيل العملية؛ وال يؤثر ذلك في التأثير على الراتب تاريخ االدخال

وهنا يقوم المستخدم باختيار السنة المالية والتي سيتم فيها تسجيل التأثيروتحديد الشهر؛ ثم يتم اختيار الموظف من 

 .سم الموظف”موظف” ومن ثم سيظهر اسمه في حقل ا حقل

الثانية أنواع الخطوة  القائمة تظهر  تلك  التأثير وتحديد نوعه وفي  تاريخ  يتم تسجيل  المؤثر؛ وهنا  بيانات  : تسجيل 

 . مؤثرات الراتب الُمضافة بالنظام

ثم يتم تحديد "نوع الوحدة" وحسابها وفًقا لذلك. يمكن أن تكون ساعات أو أيام والرقم مأخوذ من حقل "عدد وحدات  

السكتة الدماغية" وال يزال في مسودة حقل "الحالة" ولن يؤثر التأثير على كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها أو الموافقة 

 .عليها وينعكس الموظف في كشوف المرتبات 
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تستخدم هذه الواجهة إلظهار ما تم إضافته من قبل وإدخال تفاصيل هيكل الراتب ويظهر كل هيكل :  هيكل الرواتب

تاريخ بداية العمل في الهيكل وتطبيقه    -نشط أم ال    -اسم الموظف    -القائمة بالبيانات التالية )عنوان الهيكل  في  

واتب، وااللتزام به في عملية إنشاء قسيمة الراتب ومن خالل الضغط على الزر "جديد" في واجهة قائمة هيكل الر 

 .ستظهر واجهة إضافة الهيكل
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 . : اذا كانت االجازة غير مدفوعة سيتم الخصم من الراتب االساسي او نوع البدلبدون راتبُتؤثر على االجازة 

 .: اذا تم تسجيل غياب سيتم الخصم من الراتب االساسي او نوع البدلُتؤثر على الغياب

لبدل : اذا تم تحديد نوع مؤثر بخصومات عامة سيتم الخصم من الراتب االساسي او اُتؤثر على الخصومات العامة

 .المختار

 . : اذا تم احتساب ساعة عمل اضافية سيتم احتسابها للراتب االساسي أو البدل المختارُتؤثر على العمل االضافي

 . : يتم احتساب االيرادات العامة بناءا على قيمة الراتب األساسي او البدل الُمختارُتؤثر على اإليرادات العامة

 إجازة بدون راتب

إجازة غير مدفوعة األجر عند انتهاء اإلجازة المخصصة لعامل معين أو أخذ إجازة دون موافقة )عبر تلجأ إلى منح  

، فيجب عليك تحديد عمود تطبيق  مدفوعة األجر تلقائًيا من راتبك  طلب اإلجازة(. إذا كنت تريد خصم إجازتك غير

LWP    النسبة المئوية أليام اإلجازة غير مدفوعة  في القائمة الرئيسية أنواع الدخل وأنواع الخصم. تخفيض األجر هو

ال تريد إجازة غير   األجر مقسومة على إجمالي عدد أيام العمل في الشهر )بناًء على جدول اإلجازات(. إذا كنت 

 . ل على أي نوع من الدخل والخصومات الخاص بها للحصو  LWP، فال تنقر على مدفوعة األجر

 إنشاء قسائم الرواتب

الرواتب، يمكنك عمل قسيمة الراتب من نفس النموذج أو يمكنك تجهيز كشوف الرواتب لشهر   بمجرد إنشاء هيكل

 باستخدام مدير الرواتب. إلنشاء قسيمة الراتب من هيكل األجور والمرتبات، انقر على الزر عمل قسيمة راتب.
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 من خالل مدير الرواتب:
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 في أداة إدارة الرواتب

 إنشاء قسائم راتب لها. حدد الشركة التي تريد  .1

 اختر الشهر والسنة الذي تريد إنشاء قسائم راتب له.  .2

انقر على “إنشاء قسيمة الراتب”. سيؤدي هذا إلى إنشاء سجالت قسيمة الراتب لكل موظف نشط للشهر المحدد.  .3

التحديثات في قسم “سجل  إذا تم إنشاء قسائم الراتب، فإن النظام لن ينشيء قسائم رواتب أخرى. سيتم اظهار كافة  

 النشاط”.

بمجرد إنشاء جميع قسائم الراتب، يمكنك معرفة إذا ما تم إنشاؤها بشكل صحيح أو تحريرها إذا كنت تريد أن  .4

 تقتطع إجازة بدون أجر. 

. إذا كنت تريد يتم 1بعد التحقق، يمكنك “إرسالهم” جميعا معا من خالل النقر على “إرسال قسائم الراتب”.   .5

 تلقائيا عبر البريد االلكتروني إلى الموظف، تأكد من اختيار مربع “إرسال بريد إلكتروني”. ارسالهم

 تسجيل الرواتب في الحسابات

الخطوة األخيرة هي تسجيل الرواتب في حساباتك. عادة ما يتم التعامل مع الرواتب في الشركات بشكل خاص للغاية.  

واحدة للبنك لتحصيل جميع الرواتب ويوزع البنك الرواتب لحساب في معظم الحاالت ، تصدر الشركات دفعة لمرة  

راتب كل موظف. وبهذه الطريقة ، ال يوجد سوى إدخال دفع واحد في سجالت حساب الشركة ولن يتمكن أي شخص 

لديه حق الوصول إلى حسابات الشركة من الوصول إلى كشوف المرتبات الفردية. إدخال دفع الراتب هو إدخال 

خول يتم خصمه من إجمالي الراتب لجميع الموظفين إلى حساب الراتب ويتم خصمه من الحساب المصرفي إيصال د 
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، انقر فوق "إنشاء قسيمة بنكية" وسيتم إنشاء قسيمة جديدة بإجمالي شاء قسيمة راتبك من إدارة الراتب للشركة. إلن

 ب. تالروا

 الخاتمة 

س دراسة األجور  يالقي اهتماما كبيرا من طرف األفراد والشركات، فيعد أساالذي    القيود المحاسبية للرواتب واألجور

ازنـا بـين  بها التي هي من أهم الحقوق األساسية للعامل، والذي بدور يحـدث تو   والمنح الملحقة  ومختلف التعويضات 

لـى حالـة ـذا التـوازن قـد يـؤدي إ، فـإن اختـل هن تعـويض مقابـل الجهـد المبـذول يحصـل عليـه مـ  مـامـا يسـاهمه الفـرد و 

 . ، أو قدا يؤدي إلى الخسائر و تقلص األرباح للشركة في حالة منح الكثير من المكافئآت التـذمر بالنسبة للفرد 
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