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 : الملخص

المحاسبية يهتم بتوفير كافة المعلومات يعتبر نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية أحد النظم الفرعية ضمن نظام المعلومات  
الموارد   التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، الخاصة بالموارد البشرية ، وتقديمها إلى كافة الجهات التي يهمها أمر تلك

 .وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب منها

شرية بكافة البيانات الخاصة بالموارد البشرية من خالل تجميعها من مصادرها المختلفة كما يهتم نظام معلومات المحاسبة عن الموارد الب
ومن ثم تشغيلها وفق أسس وقواعد محاسبية معينة طبقًا لمدى الحاجة إلى المعلومات التي يمكن إنتاجها والتي يتم إيصالها إلى الجهات 

 .التي لها اهتمامات بهذه الموارد

معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية سوف يساهم في قياس قيمة الموارد البشرية وتحليلها بصورة مالية إضافة إلى  وإن تصميم نظام  
المساهمة في تخطيط تلك الموارد على مستوى الوحدة االقتصادية وكذلك على المستوى القومي من خالل المساهمة في رسم سياسات 

 سات تنظيم الهجرة واألجور والترقيات والحوافز بشكل علمي. التوظف والعمالة وما يرتبط بها من سيا

  :المقدمة

يعتبر موضوع المحاسبة عن الموارد البشرية من الموضوعات الحديثة نسبيًا في مجال المحاسبة ، حيث ظهرت بوادر االهتمام به من 
الموارد البشرية في الوحدات االقتصادية ، ومن ثّم  قبل المحاسبين منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي في سبيل التعرف على أهمية

دراسة مجموعة من األساليب العلمية التي يمكن أن تساهم وتساعد في تقييم تلك الموارد بصورة مالية شأنها بذلك شأن أية موارد أخرى 
 .يتم استثمارها في الوحدات االقتصادية في سبيل تحقيق األهداف التي تبغيها

الموارد البشرية في أية وحدة اقتصادية من حيث مساهمتها في العمليات االقتصادية التي تمارسها تلك الوحدات وما   وال تخفى أهمية
يمكن أن تشكله تلك الموارد وما تحتله من قيمة ملموسة وغير ملموسة يمكن أن تؤثر بشكٍل أو بآخر على استمرارية تلك الوحدات في  

ها ، وبما يعني معه أن الموارد البشرية يمكن أن تحتل مكانًا بارزًا وأهمية كبيرة عند اتخاذ القرارات أداء مهامها بالمسارات التي تبغي 
المختلفة والمتعلقة بأمر ونشاط الوحدات االقتصادية التي تعمل فيها ، ومن ثّم يصبح من الضروري االهتمام بكافة البيانات التي تتعلق 

 االستفادة منها في كافة المجاالت التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات مباشرة بشأنها. بالموارد البشرية لكي يكون باإلمكان

 نظم المعلومات المحاسبية

أة أو  وهي ُنظم تتحّمل مسؤولّية توفير تقارير إحصائّية ومالّية تساعد في عملّية اتخاذ القرارات ذات الطبيعة اإلدارّية، سواًء داخل المنش
الخارجّية التي تتعامل معها، مثل الُمستثمرين والدائنين، وُتعرَّف ُنظم المعلومات المحاسبّية بأّنها أنظمة مسؤولة عن التقارير مع المكّونات  

انات المالّية الخاصة بأطراف العمل سواًء الخارجّية أو الداخلّية. من التعريفات األخرى لُنظم المعلومات الُمحاسبّية هي ُنظم تعالج البي
ل صة بالُمعامالت المالّية؛ بهدف توفير المعلومات إلى األقسام المعنّية بها، وَتختلف أنواع هذه الُنظم نتيجًة للعديد من العوامل، مثالخا

 حجم األعمال، وطبيعة النشاط التجارّي، وكمية البيانات، وغيرها من العوامل اأُلخرى.
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 عوامل تؤثر على نظم المعلومات المحاسبية

 مل مؤّثرة على فاعلّية وكفاءة ُنظم المعلومات الُمحاسبّية، وُتصّنف إلى َنوعين هما:توجد َعوا

: هي كاّفة الموارد البشرّية، والمادّية، والبرمجّية التي تتوفر في ُنظم المعلومات المحاسبّية، بمشاركة البيانات الُمتاحة العوامل الداخلّية •
 م. والّنشاطات الُمستخدمة في تشغيل هذه الُنظ

: هي كاّفة األمور الَموجودة خارج نطاق المنشأة، وتتمّثل بحاجات الّنشاطات التشغيلّية من الَمعلومات الخاّصة  العوامل الخارجّية •
ة بالتطّورات التكنولوجّية، والسوق، والمنافسة، مع دور ُنظم المعلومات المحاسبّية بتوفير الَمعلومات للمستثمرين، والمؤّسسات الحكوميّ 

 .حاجتهم لها عند

 المحاسبة عن الموارد البشرية بأنها 

 ."عملية تحديد وقياس البيانات عن الموارد البشرية وتوصيل تلك البيانات للجهات المعنية"

المحاسبية وعرفت أنها "محاولة لتحديد وتقرير االستثمار في الموارد الخاصة بالمشروع والتي ال تتم المحاسبة عنها حاليًا باإلجراءات  
 التقليدية، وبصفة أساسية في نظام للمعلومات يبين لإلدارة التغيرات التي تطرأ على الموارد البشرية للمشروع بمرور الزمن. 

وايضا عرفت بأنها "المحاسبة عن األفراد كمورد من موارد المنظمة، وتتضمن هذه العملية قياس التكاليف التي حدثت بواسطة المشروع 
ألخرى الستجالب واختيار واستئجار وتدريب وتنمية األصول البشرية، إنها تشمل أيضًا قياس القيمة االقتصادية لألفراد من والمنظمات ا

 . وجهة نظر المنظمات

ويمكن أن يالحظ مما تقدم أن الهدف من المحاسبة عن الموارد البشرية يتمثل في حصر كافة النفقات التي يتم إنفاقها أو يتوقع إنفاقها 
الوحدات ف استئجارها من  تكاليف  أو  يمكن أن تشغلها  التي  الوظائف  لحظة اإلعالن عن  بدءًا من  البشرية  الموارد  المستقبل على  ي 

  االقتصادية األخرى مرورًا بكافة ما ينفق عليها في سبيل تنميتها وتطويرها من خالل برامج التدريب والدورات التي تساهم فيها حتى لحظة 
)سواًء بإحالتها على التقاعد أو إنهاء خدمتها ألي سبب آخر(، األمر الذي يستلزم معه االهتمام بكافة البيانات التي االستغناء عنها  

تتعلق بتلك الموارد وضرورة تنظيمها بصورة جيدة ودقيقة لكي يكون باإلمكان المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية في اتخاذ  
لبشرية من خالل تزويد الجهات التي يهمها أمر تلك الوحدات بالمعلومات الالزمة عنها بمرور الزمن وبما القرارات الخاصة بالموارد ا

يعني معه ضرورة أن ينظر إلى المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات يستلزم وجود "مجموعة من العناصر البشرية واآللية 
لغرض تحويلها   البيانات  لجمع وتشغيل  المعلومات الالزمة  أن نظام  اعتبار  القرارات. وعلى  اتخاذ  اإلدارة على  إلى معلومات تساعد 

المحاسبية هو "أحد النظم الفرعية في الوحدة االقتصادية ، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة 
ة، المالية وغير المالية، لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة االقتصادية ومتبادلة بهدف توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلي

المعلومات  الفرعية ضمن نظام  النظم  أنها أحد  البشرية على  المحاسبة عن الموارد  إلى  النظر  فإنه يمكن  أهدافها،  وبما يخدم تحقيق 
ة، المالية وغير المالية، الخاصة بالموارد البشرية وتقديمها إلى كافة  المحاسبية يهتم بتوفير كافة المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلي

 . الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب
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 أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات 

 في الوحدات االقتصادية 

أهمية الموارد البشرية في الوحدات االقتصادية وما تشكله من مورد هام من بين تأتي أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية من خالل  
مواردها التي تستخدم في عملياتها االقتصادية شأنها بذلك شأن أية موارد مهمة أخرى في تلك الوحدات بإمكانها المساهمة في تحقيق  

 . أهدافها

 للمحاسبة عن الموارد البشرية في أية وحدة اقتصادية ، فإن وظيفته سوف تشمل القيام باآلتي(: وعليه ، فإنه إذا ما تواجد نظام معلومات  

ت جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية ، مثل بيانات األفراد العاملين في الوحدة االقتصادية ومؤهالتهم ودرجاتهم المالية والمسؤوليا •
 . كاليف عمليات التدريب والبعثات واإلجازات الدراسيةالملقاة على عاتقهم واألجور المدفوعة لهم وت

تبويب البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تعمل بالوحدة ، مثل تبويب تكاليف القوى البشرية بالوحدة إلى: أجور ، تكاليف تدريب  •
 .، تكاليف اختبار … الخ

الداخلية • للجهات  البشرية  بالموارد  المتعلقة  المعلومات  وبالدقة    توصيل  المالئم  الوقت  في  المعلومات  هذه  تهمها  التي  والخارجية 
 المطلوبة.

ويالحظ أنه إذا ما تم ذلك ، فإن نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية سوف تزداد أهميته في الوحدة االقتصادية من خالل  
 -مساهمته في تحقيق أهدافها عن طريق اآلتي:

 وتحليلها بصورة ماليةقياس قيمة الموارد البشرية  .1

 . يتم قياس قيمة الموارد البشرية عن طريق االستخدام كافة البيانات المتعلقة بتلك الموارد في سبيل تقييمها مالياً 

دام  خ ويقصد بتقييم الموارد البشرية ماليًا "تحديد قيمة الخدمات التي ينتظر أن تقدمها الموارد البشرية في المستقبل ويتم ذلك من خالل است
 إحدى طرق التقييم التي تراها الوحدة االقتصادية مناسبة لها، لكي يكون باإلمكان حصر قيمتها األساسية واالندثارات التي تترتب عليها،

األمر الذي يجب إظهاره في القوائم المالية للوحدة االقتصادية وبما يساعد على إعطاء صورة توضيحية أكبر وأدق عن نشاط الوحدة 
 . يقها ألهدافها وخاصًة ما يتعلق بناتج النشاط ومدى مساهمة الموارد البشرية في تحقيقهومدى تحق

إضافة إلى ذلك، فإن قياس قيمة الموارد البشرية وإظهارها في القوائم المالية سوف يساعد في إجراء التحليالت المالية الخاصة بها من 
 حيث(: 

 . البشرية )باعتبارها أصول بشرية( بصورة سنوية إظهار التغيرات التي تطرأ على قيم الموارد -أ

 . إيجاد نسبة رأس المال البشري إلى غير البشري وتحديد درجة كثافة العمالة بصورة عملية  -ب
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تقدير نسب االستثمار في الموارد البشرية إلى إجمالي األصول كمؤشر الحتماالت تحقيق األرباح مستقباًل وعلى األقل في المشروعات   -ج
 . لتي يعتبر العنصر البشري فيها عاماًل مهمًا من عوامل اإلنتاجا

إمكانية تحليل نسب العائد على االستثمار بطريقة أفضل في حالة إثبات قيمة األصول البشرية ضمن النسبة وخاصة في المشروعات   -د
 .التي يكون فيها العنصر البشري هو الغالب

 الوحدة االقتصاديةالمساعدة في تخطيط الموارد البشرية في  .2

يمكن لنظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية أن يساعد في تخطيط الموارد البشرية في الوحدة االقتصادية من خالل البيانات 
 والمعلومات التي يمكن أن يقدمها في المجاالت اآلتية(: 

إل إضافة  وتعيينهم،  واختيارهم  الموظفين  تكاليف طلب  بيانات عن  توفير  يمكن آ.  السابقة  للعمليات  معيارية  تكاليف  بيانات  توفير  ى 
 . استخدامها في إعداد الموازنة لتخطيط أنشطة القوى العاملة وألغراض الرقابة وتقدير كلفة إحالل األفراد في المواقع المختلفة

لى المستوى المرغوب الوصول إليه وبين ب. توفير بيانات يمكن من خاللها المفاضلة بين تكلفة تدريب العاملين بالوحدة االقتصادية إ
 . تكلفة تدريب على نفس المستوى من الخارج

جـ. المساعدة على االستفادة المثلى من العاملين المستخدمين في أعمال ال تتناسب مع مهاراتهم )إمكانياتهم( عن طريق إظهار قيمة 
 . الخسارة الناجمة عن ذلك 

العاملين ومدى كفاءة استخدامهم والتغيرات التي تحدث على تلك القيمة بمرور الوقت ، األمر الذي يساعد  د. توفير بيانات عن قيمة  
 . على تحسين نوعية التخطيط واتخاذ القرارات بالوحدة االقتصادية

 المساعدة في تخطيط الموارد البشرية على المستوى القومي  .3

اسبة عن الموارد البشرية يمكن أن يساهم في خدمة الدولة من خالل مساعدة األجهزة  إن توافر البيانات والمعلومات عن طريق نظام المح
المختصة فيها في رسم سياسات التوظيف والعمالة وما يرتبط بها من سياسات األجور والهجرة والترقيات والحوافز بشكل عملي ، فإذا  

لوظائفهم في الدولة كبيرًا، وإن كثيرًا من العاملين يهاجرون خارج   من تلك البيانات والمعلومات أن معدل ترك األفراد  –مثاًل    – اتضح  
في حدوث ندرة كبيرة في بعض المهن ، فإن ذلك قد يدفع الحكومة إلى تعديل تشريعات   –إذا استمر    –الدولة ، األمر الذي يتسبب  

 .هجرةاألجور والترقيات ونظم العمل بشكٍل يغري المواطنين على البقاء في وطنهم وعدم ال

 التكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية  

الوحدة  في  المحاسبية  المعلومات  الفرعية ضمن نظام  األنظمة  أحد  يمثل  البشرية يمكن أن  الموارد  المحاسبة عن  أن نظام معلومات 
 . االقتصادية
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إدار  أن نظام معلومات  الوحدة كذلك يالحظ  في  اإلدارية  المعلومات  الفرعية ضمن نظام  النظم  أحد  أن يمثل  البشرية يمكن  الموارد  ة 
من  االقتصادية ، كونه يهتم بتدفق وانسيابية المعلومات الخاصة باألفراد العاملين وتحديد احتياجاتهم المستقبلية باعتبارهم جزءًا مهمًا  

ال بد من النظر إلى أي نظام ككل قائم على أساس  System Approach  لمنهج النظمكيان الوحدة االقتصادية ككل. وبما أنه طبقاً 
عالقات الترابط والتكامل والتنسيق بين أجزائه )النظم الفرعية( في سبيل تحقيق الهدف الشامل للتنظيم مع األخذ بنظر االعتبار كافة  

وخارجه ، فإنه يمكن النظر إلى الوحدة االقتصادية    –يعمل ضمن نطاقه  الذي    –العالقات البيئية والتنظيمية التي تحدث داخل التنظيم  
ت على أنها تمثل نظامًا كليًا ومتكاماًل للمعلومات يشمل كاًل من نظام المعلومات المحاسبية )بجميع نظمه الفرعية بما فيها نظام معلوما

 الفرعية بما فيها نظام معلومات إدارة الموارد البشرية(.  المحاسبة عن الموارد البشرية( ونظام المعلومات اإلدارية )بجميع نظمه

وعلى اعتبار أن نظام المعلومات المتكامل هو "النظام الذي تكَمل نظمه الفرعية بعضها البعض من خالل عملها بصورة متناسقة ومتبادلة  
تكاليف إنتاج المعلومات الالزمة للجهات المختلفة  ، بحيث يستبعد تكرار توليد المعلومات من أكثر من نظام فرعي وبما يؤدي إلى خفض  

ًا إضافة إلى تقليل الوقت والجهد الالزمين لها، فإن هناك ضرورة للتكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية )باعتباره نظام
ارد البشرية )باعتباره نظامًا فرعيًا ضمن نظام فرعيًا من نظام المعلومات المحاسبية في الوحدة االقتصادية( ونظام معلومات إدارة المو 

المعلومات اإلدارية في الوحدة االقتصادية(، وإنه يمكن تحقيق هذا التكامل إذا ما تم التعرف على وظائف كل من النظامين وبالتالي 
 . حصر النقاط التي يمكن من خاللها تحقيق ذلك التكامل

 ارد البشرية في الوحدة االقتصادية باآلتي: فإنه يمكن تحديد وظيفة نظام معلومات المو 

 استقبال المعلومات المتعلقة باألفراد العاملين في الوحدة االقتصادية والتي تشمل .1

 . أ. البيانات الخاصة بتخطيط وتهيئة وتشغيل القوى العاملة 

 . ب. البيانات الخاصة بتدريب القوى العاملة

 . ةجـ. البيانات الخاصة بمكافأة القوى العامل

 د. البيانات الخاصة بصيانة القوى العاملة 

ـ تحليل البيانات السابقة ومعالجتها بواسطة العمليات التشغيلية التي تجري عليها من تبويب وتصنيف وتخزين في ملفات خاصة أو في  2
 ذاكرة الحاسوب

 األفراد باعتبارها ـ توفير المعلومات التي تمثل مخرجات النظام لغرض االستفادة منها في إدارة شؤون 3

 معلومات يمكن االستعانة بها في اتخاذ القرارات األفرادية السليمة ، وتشمل هذه المعلومات 

 . آ. معلومات دقيقة لتخطيط القوى العاملة واتخاذ قرارات سليمة بصددها

 . ب. معلومات دقيقة عن تحليل وتوصيف األعمال
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 . جـ. وضع أسس دقيقة لالختيار والتعيين

 .علومات دقيقة عن تدريب القوى العاملة وتحديد االحتياجات التدريبية ونوعية البرامجد. م

 . هـ. معلومات دقيقة عن تقويم الوظائف وتقويم أداء العاملين والترقية والترفيع والنقل وانضباط العاملين

 . و. معلومات دقيقة الندماج القوى العاملة

 . لة وسالمتهاز. معلومات دقيقة لصيانة القوى العام

 نظام المحاسبة عن الموارد البشرية 

يعتبر نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية أحد النظم الفرعية ضمن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بتوفير كافة المعلومات 
وتقديمها إلى كافة الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد  التاريخية والحالية والمستقبلية، المالية وغير المالية، الخاصة بالموارد البشرية،  

 .وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب منها

كما يهتم نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية بكافة البيانات الخاصة بالموارد البشرية من خالل تجميعها من مصادرها المختلفة 
عينة طبقًا لمدى الحاجة إلى المعلومات التي يمكن إنتاجها والتي يتم إيصالها إلى الجهات ومن ثم تشغيلها وفق أسس وقواعد محاسبية م

 .التي لها اهتمامات بهذه الموارد

وإن تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية سوف يساهم في قياس قيمة الموارد البشرية وتحليلها بصورة مالية إضافة إلى  
لك الموارد على مستوى الوحدة االقتصادية وكذلك على المستوى القومي من خالل المساهمة في رسم سياسات المساهمة في تخطيط ت

 .التوظف والعمالة وما يرتبط بها من سياسات تنظيم الهجرة واألجور والترقيات والحوافز بشكل علمي

مجال المحاسبة ، حيث ظهرت بوادر االهتمام به من   يعتبر موضوع المحاسبة عن الموارد البشرية من الموضوعات الحديثة نسبيًا في
قبل المحاسبين منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي في سبيل التعرف على أهمية الموارد البشرية في الوحدات االقتصادية ، ومن ثّم 

مالية شأنها بذلك شأن أية موارد أخرى دراسة مجموعة من األساليب العلمية التي يمكن أن تساهم وتساعد في تقييم تلك الموارد بصورة  
 .يتم استثمارها في الوحدات االقتصادية في سبيل تحقيق األهداف التي تبغيها

وال تخفى أهمية الموارد البشرية في أية وحدة اقتصادية من حيث مساهمتها في العمليات االقتصادية التي تمارسها تلك الوحدات وما 
الموارد وما تحتله من قيمة ملموسة وغير ملموسة يمكن أن تؤثر بشكٍل أو بآخر على استمرارية تلك الوحدات في  يمكن أن تشكله تلك  

ات أداء مهامها بالمسارات التي تبغيها ، وبما يعني معه أن الموارد البشرية يمكن أن تحتل مكانًا بارزًا وأهمية كبيرة عند اتخاذ القرار 
اط الوحدات االقتصادية التي تعمل فيها ، ومن ثّم يصبح من الضروري االهتمام بكافة البيانات التي تتعلق المختلفة والمتعلقة بأمر ونش

 بالموارد البشرية لكي يكون باإلمكان االستفادة منها في كافة المجاالت التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات مباشرة بشأنها.
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 محاسبة الموارد البشرية: 

م على أساس إعالم اإلدارة بالتغيرات التي تحدث مع مرور الوقت على الموارد البشرّية للشركة، ويتضمن هذا  بأنَّه نظام معلومات يقو 
تكبدها النوع من المحاسبة تحديد وقياس البيانات وحساب النفقات المتعّلقة بالموارد البشرّية كأصول، كما أنَّها تهتم بحساب التكاليف التي ت

تدريب هذه األصول، باإلضافة إلى قياس القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمنظمة، لذلك تعتبر محاسبة المنظمات لتوظيف واختيار و 
الموارد البشرّية واحدة من أهم وأحدث المفاهيم المعتمدة من قبل عدد قليل من الشركات، حيث تمَّ ابتكار هذا المفهوم بعد إدراك مدى  

هذه الموارد التخاذ اإلجراءات الالزمة في تقييم ورفع األداء لديهم، األمر الذي يدفع بكل ذلك إلى    أهمية الموارد البشرّية وأهمية تنمية
 .تحقيق أهداف المنظمات وتعزيز كفاءة إنتاجها

 أسباب ظهور محاسبة الموارد البشرّية؟ 

رد التي تستخدمها المنظمة، وإنما يشمل أيًضا  إنَّ الهدف من إنشاء مفهوم محاسبة الموارد البشرّية ليس فقط لالعتراف بقيمة جميع الموا
ة إدارة هذه الموارد التي ستعزز في نهاية المطاف كمية ونوعية السلع والمنتجات التي تقدمها وبالتالي زيادة فرصة تحقيق األهداف بالصور 

 المطلوبة، ويمكن تلخيص أهداف وأسباب ظهور محاسبة الموارد البشرّية في ما يأتي:

معلو  • البشرّية  توفير  الموارد  على  الحصول  بشأن  والفّعالة  المناسبة  اإلدارّية  القرارات  التخاذ  تحتسب  التي  التكلفة  قيمة  عن  مات 
 .وتخصيصها وتطويرها من أجل األهداف التنظيمّية

 .رصد استخدام الموارد البشرّية بصورة فّعالة من قبل اإلدارة •
 .كانت هذه األصول محفوظة أو مستنفذة أو مقّدرة الحصول على تحليل لألصول البشرّية، أي ما إذا  •
 .المساعدة في تطوير مبادئ اإلدارة، واتخاذ القرارات المناسبة للمستقبل من خالل تصنيف النتائج المالّية لمختلف الممارسات •
 .ي البيان الماليّ تسهيل عملية تقييم الموارد البشرّية وتسجيل هذا التقييم في دفاتر الحسابات واإلفصاح عن المعلومات ف •
مساعدة المنظمة في اتخاذ القرارات في كل من مجال التوظيف المباشر من خالل الترقية، النقل مقابل االحتفاظ بالموظف، التأثير   •

 .على ضوابط الميزانية للعالقات البشرّية والسلوك التنظيمّي، وغيرها العديد من المجاالت المشابهة
 .خطيط القوى العاملة والطرق المثلى لالستفادة من طاقاتهم بكفاءة وفعاليةتزويد المنظمة بمعلومات عن ت •
 .تسهيل عملية ابتكار سياسات شؤون الموظفين ونص القوانين •

 فوائد استخدام محاسبة الموارد البشرّية 

 - هناك العديد من فوائد استخدام محاسبة الموارد البشرّية، ومنها ما يأتي ذكره:

 .لقراراتالمساعدة في اتخاذ ا  •
 .المساعدة في تحديد نقاط القوة والضعف للقوى العاملة •
 .قياس فعالية سياسات الموارد البشرّية •
 .وقاية العائد على االستثمار •
 .مساعدة المستثمرين في الحكم على الشركة •
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 .توفير أساس لتخطيط األصول المادّية مقابل األصول البشرّية •
 .الشركة في ما يتعلق بالتوّسع والنمو والتغّيرات في حال لم تكن مناسبةتعديل الخطط المقترحة في  •
 .تمكين المنظمة من تالفي عدم اليقين والتغيير، وذلك من خالل اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب •
 .عائدات عالية للمنظمةالمساعدة في التأكيد على عدم هدر الموارد البشرّية لمقّدرات الشركة وأنَّها قادرة على دّر  •

 دراسات سابقة

، نظام المعلومات المحاسبية كآلية إلدارة الموارد البشرية في  (٢٠٢١دراسة بن السراج إيمان . سبتي إسماعيل . بن دقفل كمال ) 
ة نظام المعلومات القطرية أنموذجا: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمي  Bein Sportsالمؤسسة اإلعالمية الرياضية مجموعة  

المحاسبية في إدارة الموارد البشرية بصفة عامة وعلى دور نظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة اإلعالمية الرياضية بصفة خاصة،  
رة حيث تبين من خالل هذه الدراسة أن اعتماد المؤسسة على نظام المعلومات المحاسبية لقياس تكاليف الموارد البشرية ال يكفي إلدا

الموارد البشرية بشكل فعال، ألن المؤسسة اإلعالمية الرياضية محل الدراسة خصصت أيضا نصوص قانونية داخلية كافية توضح حقوق 
القطرية تقع في    beIN SPORTSوواجبات كل الموارد البشرية العاملة فيها هذا من جهة، من جهة ثانية اتضح أن إدارة مجموعة  

تكاليف الموارد البشرية، تمثلت أهم هذه المشاكل في وجود تعارض كبير بين الحق المحاسبي للمؤسسة  بعض العراقيل عند معالجة  
ة والحق الجبائي للدولة القطرية، حيث نجد أن اإلدارة الجبائية ال تعترف بالمؤونات المكونة للعمال في حين أن نظام المعلومات المحاسبي

التعارض فإن الحق يعطى للقانون الجبائي، األمر الذي يقلل من تكاليف الموارد البشرية   يفرض عليها ذلك، وفي مثل هذه الحاالت من 
القطرية. الكلمات المفتاحية: نظام المعلومات   beIN SPORTSويزيد في الوعاء الضريبي والضرائب المؤجلة خصوم إدارة مجموعة  

 . المحاسبية، إدارة الموارد البشرية، المؤسسة اإلعالمية الرياضية 

، فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية: من منظور إداري: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى  (2014دراسة المبيضين )
( فقرة وذلك لتحقيق هدف الدراسة  29فعالية نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية. قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ) 

( لتحليل ودراسة  SPSSمعلومات األولية لعينة الدراسة. تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )حيث قام بجمع ال
 ( فردًا في البنوك التجارية الخاصة األردنية. 197الفرضيات. تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها: كانت استخدمت الدراسة العديد من األساليب اإلحصائية. بعد تحليل فروض  
 أهمها على النحو التالي: 

 نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية فعال في تطبيق احتياجات عمليات التخطيط.  •
 يعتبر نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية فعااًل في تطبيق احتياجات عمليات المراقبة أيضًا.  •
 يعتبر نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية فعااًل فيما يتعلق بتطبيق احتياجات عمليات اتخاذ القرار كذلك.  •
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 وبحسب نتائج الدراسة فقد أشارت الدراسة إلى أهم التوصيات كما هو مذكور أدناه:

لتكون قادرة على تنفيذ العديد من المهام بما في ذلك  مطلوب من اإلدارة في البنوك األردنية تطبيق أنظمة المعلومات المحاسبية   •
 عمليات التخطيط والمراقبة واتخاذ القرار بطريقة أكثر فاعلية على نطاق أوسع.

ضمان التحسين المستمر لنظم المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية لمواكبة تطورات التكنولوجيا المتقدمة في كل من القطاعين   •
 بي والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على الوظائف اإلدارية في البنوك مثل التخطيط والمراقبة واتخاذ القرار. المالي والمحاس

، دور نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز دورة إدارة الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية األردنية (2015دراسة الربيعي وآخرون )
في تعزيز دورة الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية األردنية. صممت هذه   AISقة إلى التعرف على دور  دراسة تطبيقية: تهدف هذه الور 

  68من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية األردنية ، تم إرجاع  92سؤااًل وتم توزيعه على  31الدراسة استبيانًا يتضمن 
ت النتائج أن نظام المعلومات المحاسبية يرتبط ارتباًطا إيجابًيا بتعزيز دورة إدارة الموارد البشرية ٪. أظهر 74استبانة فقط بنسبة استجابة 

)أي وظيفة التوظيف ، وظيفة التدريب ، وظيفة تقييم األداء ، وظيفة التعويض(. تقدم هذه الدراسة مخرجات مفيدة لصناع القرار في  
تعزيز دورة إدارة   AISفي دورة إدارة الموارد البشرية حيث أظهرت النتائج كيف يمكن لـ    AISالبنوك اإلسالمية األردنية لالستفادة من  

 الموارد البشرية. 

 الخاتمة

أن الهدف من المحاسبة عن الموارد البشرية يتمثل في حصر كافة النفقات التي يتم إنفاقها أو يتوقع إنفاقها في المستقبل على الموارد  
لحظة اإلعالن عن الوظائف التي يمكن أن تشغلها أو تكاليف استئجارها من الوحدات االقتصادية األخرى مرورًا بكافة  البشرية بدءًا من 

  ما ينفق عليها في سبيل تنميتها وتطويرها من خالل برامج التدريب والدورات التي تساهم فيها حتى لحظة االستغناء عنها )سواًء بإحالتها
تها ألي سبب آخر(، األمر الذي يستلزم معه االهتمام بكافة البيانات التي تتعلق بتلك الموارد وضرورة تنظيمها  على التقاعد أو إنهاء خدم

بصورة جيدة ودقيقة لكي يكون باإلمكان المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية في اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية من 
مر تلك الوحدات بالمعلومات الالزمة عنها بمرور الزمن وبما يعني معه ضرورة أن ينظر إلى المحاسبة خالل تزويد الجهات التي يهمها أ 

عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات يستلزم وجود "مجموعة من العناصر البشرية واآللية الالزمة لجمع وتشغيل البيانات لغرض تحويلها 
 ارات".إلى معلومات تساعد اإلدارة على اتخاذ القر 
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