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محاسبة عوامل  :(المعضلية)تكاليف المحاسبة *: صباح قدوري. د

 **كمثال على ذلك ،البشرية مواردال/نتاجإلا
 
 
 لمقدمةا
 

ما يسمى بمحاسبة التكاليف  ةكبير بمسال اهتمامظهر في أوائل السبعينات من القرن الماضي 
المعضلية. وصدرت العديد من الدراسات واألبحاث بهذا الخصوص. وهي تشمل: محاسبة 

[. اي بمعنى آخر 1العنصر البشري في اإلنتاج، محاسبة وقاية الطبيعة، محاسبة الرقابة النوعية ]
وظيفة إضافية لمحاسبة التكاليف، تحت باب المسؤولية االجتماعية للمحاسبة. كان  استحداث

الهدف من ذلك هو الربط بين األهداف االقتصادية النقدية للوحدة االقتصادية ومردودها 
، الذي أصبح يمثل عنصر التمييز والتغيير في ظل االقتصاد المعرفي والتكنولوجيا االجتماعي

السوق، التي تتطلب عمالة بشرية على مستوى عال من المهارة  وانفتاحورة المعلوماتية المتط
والتعليم والخبرة والتخصص. وبذلك أصبحت الوحدات االقتصادية أمام مسؤولية المساهمة 
دامتها وحمايتها من التلوث،  واالهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتنميته، والحفاظ على البيئة وا 

جودة اإلنتاج لحماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات اليه، وفي تحسين والرقابة على نوعية و 
 القرارات اإلدارية في هذه الوحدات. 

 
نحاول في هذه الورقة أن نركز بشكل خاص على محاسبة العنصر البشري في وحدات إدارة 

ة. وهنا فقد برزت آراء ووجهات نظر مختلفة حول المعالجة المحاسبية للموارد البشري األعمال،
نتناول الموضوع من منظور، عليه اجماع كبير في أوساط المحاسبين والجمعيات المحاسبية 

الموارد أصاًل من أصول الوحدة  هيعتبر هذالمهنية والباحثين في النظام المحاسبي، والذي 
ليها، بالوحدة النقدية، والرقابة ع ا، يمكن قياسهعليهابعائد  االقتصادية، وكنشاط استثماري يّدر
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نتاج البيانات والمعلومات عنها، والتي تساعد الوحدة االقتصادية على  قرارات إدارية  اتخاذوا 
 سليمة، والجهات المتعاملة معها في تحسين قراراتها تجاهها.

 
مهما وأساسيا في العملية  يعد عامالمن المفهوم الذي يعتبر إن العنصر البشري  وانطالقا
همة في األهداف وتقديم الخدمات الحالية والمستقبلية، ورفع اإلنتاجية ، من خالل المساةاإلنتاجي

الذي يعتمد على العنصر البشري بدرجة أولى، ولتحقيق الميزة التنافسية للوحدة االقتصادية، فقد 
تكلفة رأسمالية يمتد مردودها االقتصادي  واعتبارهابالموارد البشرية  االهتمامالحاجة الى  ازدادت

لعدة سنوات، وبذلك تعامل محاسبيا كأصل من أصول الوحدة االقتصادية. ومن هنا  واالجتماعي
أصبحت الحاجة ملحة لتطوير المبادئ العلمية والنظم المحاسبية لمعالجة أسس االستثمار في 

 هذا المجال، وهو ما يعرف بمحاسبة تكاليف الموارد البشرية.
 

باع أسلوب وصفي وتحليلي للموارد البشرية، ضمن نحاول تسليط الضوء على الموضوع بات
 المحاور اآلتية:

 
 المفهوم المحاسبي لطبيعة الموارد البشرية كأصل من أصول الوحدة االقتصادية. .1
 االصل البشري ومعالجته المحاسبية في التطبيق العملي، وفق معايير المحاسبة الدولية. .2
 .تماعيأهمية محاسبة الموارد البشرية ومردودها االج  .3

 
 : المفهوم المحاسبي لطبيعة الموارد البشرية كأصل من أصول الوحدة االقتصادية.أوال
 

وخاصة المعلوماتية منه، أصبحت  يوالتطور التكنلوجعلى السوق  واالنفتاحفي ظل العولمة 
بالموارد البشرية وأهميتها كأصل من أصول الوحدة االقتصادية، وذلك  االهتمامهناك حاجة الى 

 طرق جديدة لتحقيق اهدافها وتحسين اداءها وتوفير مكانة تنافسية لها.  إليجاد
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وليست نفقات جارية يحمل بها عادة حساب األرباح  رأسماليةتعتبر تكاليف الموارد البشرية نفقات 

واحدة عند حدوثها خالل السنة المالية للوحدة االقتصادية. وعليه البد من تعريف  ةوالخسائر دفع
نتاج المعلومات الخاصة بها المف هوم المحاسبي لهذه الموارد، ليتسنى لنا قياسها والرقابة عليها وا 

اإلنتاجية والمالية  ألنشطتها المالئمةالقرارات  اتخاذوالتي تساعد الوحدة االقتصادية على 
 واإلنسانية. 

 
 cir ) مثال عرفهالقد ظهرت مفاهيم وتعريفات عديدة لمحاسبة الموارد البشرية، فعلى سبيل ال

zalohmalF)  بأنها المحاسبة عن االفراد كموارد تتضمن التكاليف المحققة من قبل الوحدة
االقتصادية في استقطاب واختيار واستخدام وتدريب وتطوير االصول البشرية، وتشمل ايضا 

( AAA[. وعرَّفت جمعية المحاسبين االمريكيين )2قياس القيمة االقتصادية للعاملين فيها ]
محاسبة الموارد البشرية بأنها عملية تحديد وقياس الموارد البشرية، وتوصيل المعلومات الخاصة 

(، بأنها عملية تطوير تقييمات مالية yllFM & yrcM) [. كما عرفها3بها الى متخذي القرارات ]
 [. 4] نزمعبر ال تالتقييمالألفراد والجماعات في الوحدة االقتصادية والمجتمع، ومراقبة هذه 

 
في الجوهر، على تحديد قياس التكلفة والرقابة على عناصرها  ،وتتركز هذه التعاريف وغيرها

نتاج البيانات والمعلومات، وتحديد أسلوب معالجة الموارد البشرية وتقييم قيمتها االقتصادية  وا 
والوحدة االقتصادية والمجتمع، وتقديم هذه المعلومات الى الجهات المعنية  لألفرادبالنسبة 
 القرارات.  اتخاذمنها في عملية  لالستفادة

 
ولتحقيق هذه الوظائف البد من وجود نظام محاسبي شامل يتم من خالله تزويد المعلومات عن 

تتحملها  اقتصاديةتكلفة  هاباعتبار الموارد البشرية واإلفصاح عنها بشفافية ومصداقية عاليتين 
ظهارها  الوحدة االقتصادية مقابل عائد تحصل عليه مستقبال، وترجمة ذلك في صورة نقدية وا 
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ضمن التقارير والقوائم المالية للوحدة االقتصادية، بهدف تحقيق نوع من التخطيط السليم ألعباء 
يق إتباع فهم جديد لتصميم القوى العاملة المتوقعة، الذي يساهم في تطوير العاملين، عن طر 

يجاد أفضل الطرق لالستفادة من  في االصول البشرية، وقياس  االستثماراتوتنظيم العمل، وا 
العائد من استخدام هذه االصول، باعتبار ان العنصر البشري يمثل موردا هاما من موارد الوحدة 

 [.5االقتصادية ]
 

 ذلك تطبيق المبادئ كاالتي: لمالية، يتطلبإظهار كلفة الموارد البشرية في القوائم ا وألجل
 

 .إظهار التكلفة كأصل ضمن االصول كنفقات إيرادات مؤجلة 
  الوحدة االقتصادية،  ألصولإطفاء التكلفة وفق الطرق المعروفة في النظام المحاسبي

لكل منتسب، وتنظيم حسابات شخصية لكل منهم لهذا  يالعمر اإلنتاجعلى اساس 
 الغرض. 

  الرأسماليةالتفرقة بين المصروفات اإليرادية والمصروفات. 
 .متابعة دورية للحسابات الشخصية لتحديد عدد تاركي العمل 
 .وجود خطة تدريبية مستمرة سنويا للعاملين 

 
 األصل البشري ومعالجته المحاسبية في التطبيق العملي، وفق معايير المحاسبة الدولية ثانيا:

 
، فإن االصل الثابت يتضمن (BAAI) لمجلس معايير المحاسبة الدولية( 38وفق معيار )
 [ 6األركان التالية:]

 
  من فترة مالية. ألكثريستخدم 
  معين. يبعمر إنتاجيحدد 
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 إدارية للوحدة  ألغراض الخدمية أو له خاصية ملكية الستخدامه في العملية اإلنتاجية او
 االقتصادية.

 
نتاج البيانات والمعلومات الخاصة بها  إن تحديد وقياس تكاليف الموارد البشرية والرقابة عليها وا 

بشكل نقدي  اوالتعبير عنهومعالجتها محاسبيا باعتبارها أصاًل من اصول الوحدة االقتصادية، 
وحقوق محددة للمنافع والخدمات التي تحصل عليها مستقبال، وتكون مملوكة للشخص أو الوحدة 

البد أن تخضع لطريقة اإلطفاء خالل فترة زمنية معينة تحدد بمدة عقد العمل.  فإنهااالقتصادية، 
قسط  وتظهر في الميزانية العمومية للوحدة االقتصادية، كأصل غير ملموس، مطروحا منه

 ( سنويا، الذي يعتبر عبئا ماليا يتحمله حساب االرباح والخسائر للسنة المالية. كاإلطفاء )االهتال
 

مثال  كلفة الحصول على العاملين،ويمكن قياس تكلفة االصل من خالل تبويبها الى عناصرها: 
 واالختبارات)اإلعالن عن الوظيفة، وأتعاب هيئة التوظيف، ونفقات السفر، وتكاليف المقابالت 

، التأهيليةمثال )تكاليف التدريب، والتطوير، والدورات وكلفة التأهيل والتعليم، والتعيين، وغيرها(، 
تكلفة ترك الوظيفة الدراسة والبعثات، والمشاركة في المؤتمرات وكتابة األبحاث، وغيرها. وكذلك 

قيمة المورد البشري يتضمن  مثال )صرف المكافآت والتعويضات واالستحقاقات، وغيرها(. لذا فإن
كل التكاليف المذكورة والمرتبطة بالمدة اإلنتاجية للعنصر البشري التي يمثلها العقد المبرم 

 للعنصر البشري في الوحدة االقتصادية.
 

بالمقابل، يجب إظهار عناصر تكاليف الموارد البشرية المذكورة في اعاله بتفاصيلها بشكل 
صل الثابت )الموارد البشرية( على أساس القيمة الحالية للخدمات تحليلي في حساب تكوين األ

المستقبلية التي يمكن الحصول عليها من العامل. ويحسب وفق راتبه السنوي الذي يساوي القيمة 
الفعلية للخدمات التي يقدمها للوحدة االقتصادية، معتمدا على استخدام معدل خصم وعمر العامل 

السنوات المتوقعة للعمل في الوحدة االقتصادية حتى سن التقاعد.  عند التحاقه بالعمل وعدد
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وبذلك تقدم محاسبة الموارد البشرية المقاييس المالية لقيمة الموارد البشرية بصورة شفافة وصادقة 
 وعادلة.

 
نحاول وباختصار شديد )من دون الدخول في التفاصيل(، عرض نموذج تطبيق محاسبة الموارد 

في الوحدة االقتصادية، على ضوء المبادئ المتعارف عليها في النظام المحاسبي البشرية عمليا 
لقياس القيمة  يالفكر المحاسب(، الذي يستند على 38ووفق معايير المحاسبة الدولية رقم )

به  واالعترافاالقتصادية لراس المال البشري، مما يساهم في تسهيل المعالجة المحاسبة له، 
مكانية قياس  اقتصاديةكأصل من أصول الوحدة االقتصادية، الذي يقدم منافع  مستقبلية للوحدة، وا 

ظهاره ايضا في جانب أصول الوحدة. وهذا يتطلب اإلجراءات، التالية:   تكلفته وا 
 
، تحت الرأسماليةوتجميعها ضمن العمليات  فصل التكاليف الرأسمالية عن النفقات الجارية،. 1

 )الموارد البشرية(. عنوان
 إعداد الحسابات الشخصية للعاملين لهذا الغرض، تسجل فيها عناصر التكاليف بتفاصيلها.. 2
اليها سابقا، تحت حسابات إجمالية، وهي: تكاليف  يمكن تجميع وتصنيف التكاليف المشار. 3

 [.7] اوبتفاصيله، وتكاليف التأهيل والتعليم، وتكاليف ترك العمل االقتناء
 )الموارد البشرية(. ل هذه التكاليف على مركز مراقبة العمليات الرأسمالية تحت عنوانمَّ ح  ت  . 4
 ولقياس هذه التكلفة، هناك طرق ووجهات نظر مختلفة بذلك، منها:. 5
 

  [ .8التكاليف الكلية التاريخية، وتشمل كل التكاليف المشار اليها سابقا في اعاله] 
  تكلفة اإلحالل، وهي التضحية التي تتحملها الوحدة االقتصادية اليوم إلحالل موارد

بشرية بدال من الموجود االن. وهي تشمل: تكلفة اإلحالل الوظيفي، اي إحالل 
القيام بنفس المهام  ىوالقادر عل، يشغلها شخص أخر وظيفة معينةشخص محل 

والخدمات التي تخص تلك الوظيفة. وتكلفة اإلحالل الشخصي، اي إحالل شخص 
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يكون قادرا على تقديم المهام والخدمات التي يوديها الشخص  محل شخص آخر
 [9الحالي، وتشكل تكلفة إحالل الفرد أو التنظيم البشري كله. ]

 ة على أساس التوصل الى القيمة الحالية العوائد المستقبلية، يتم تقييم األصول البشري
للمرتبات واألجور التي يتقاضاها العامل في المستقبل حتى نهاية عمر اإلنتاجي 

البشري من واقع متوسط  لألصلللوحدة. ويتم الوصول الى حساب القيمة اإلجمالية 
ر الرواتب لمجموعة متماثلة من العاملين. ويعاب على هذه الطريقة بانها تأخذ بنظ

االعتبار فقط عنصرًا واحدًا من عناصر التكاليف للوصول الى قيمة الموارد 
همال العوامل االخرى، كسن وكفاءة وخبرة العامل.  البشرية، وا 

  تكلفة الفرصة البديلة، وهي قيمة االصل عندما يكون هناك استخدام بديل يختلف
ين، المهرة والعاديين. الحالي. وتصّنف هذه الطريقة العاملين الى فئت االستخدامعن 

 في أكثر استخدامهااالولى، وهي نادرة، ويتم تقويمها باعتبارها أصل بشري يمكن 
من نشاط، اي عدة بدائل لمعرفة قيمتها في أفضل استخدام. والثانية، يسهل 

 [10، ويتم تقسيمهم على أسس نفقات االستدعاء.]بآخرينإحاللهم 
  تقيم االصل البشري وفقا لمعدل العائد الممكن التكلفة االقتصادية، وبموجبها يتم

الحصول عليه من استخدامه، اي تحديد قيمة الشخص في الوحدة االقتصادية بما 
يساوي القيمة الحالية لألرباح المستقبلية، ويعتمد على مدى مساهمة الفرد في 

 تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية.

 
البشري وتسجل في الدفاتر المحاسبية بشكل منفرد  تجمع كل التكاليف التي تنفق على االصل. 6

 وتحليلي وفي دفاتر الفرعية لكل العاملين.
 
 إظهار هذه التكاليف في القوائم المالية )حساب تكوين االصل، قائمة المركز المالي(.. 7
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 ما ورد اعاله، نتبع اسس المعالجة المحاسبية للموارد البشرية، كالتالي: ضوءعلى 
 

  تسجيل القيد الخاص بعناصر التكاليف في الدفاتر المحاسبية: )من ح/مفردات تكلفة
، ح/تكلفة التأهيل والتعليم، ح/تكلفة ترك الخدمة الى ح/النقد، البنك(، دفع االقتناء
 إما نقدا أوعن طريق البنك. فالتكالي

 ة التأهيل تحميل حساب االصل: )من ح/الموارد البشرية الي ح/تكلفة االقتناء، تكلف
في حساب تكوين أصل  ابتفاصيلهوالتعليم، تكلفة ترك الخدمة(، غلق هذه التكاليف 

 المورد البشري.
 المالية يظهر حساب الموارد البشرية بكلفته الكلية والتاريخية ضمن  في نهاية السنة

لها كأصل غير ملموس مطروحا  الماليأصول الوحدة االقتصادية في كشف المركز 
 إلطفاء السنوي.منه قسط ا

 
القسط  الخطي أوهناك طرق الحتساب االستهالك السنوي على أساس: القسط الثابت اي . 8

المتناقص، ونفضل في هذه الحالة تطبيق القسط الثابت اي بنسبة ثابته خالل العمر اإلنتاجي 
 لألصل، لكون هذا االستثمار طويل االجل، وكاالتي:

 
  الموارد البشرية الى ح/ الموارد البشرية. يقفل يسجل كل سنة: من ح/ إطفاء

ح/إطفاء الموارد البشرية في حساب األرباح والخسائر، ويظهر الحساب المقابل في 
(، كجهة االصول بصافي قيمة االصل اي مطروحا منه قسط اإلطفاء )االهتال

 ويحسب قسط االطفاء السنوي وفق المعادلة الخطية التالية:
 

السنوي = تكلفة األصل البشري مقسوم على العمر اإلنتاجي لألصل قسط اإلطفاء 
 البشري.
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ووفق طريقة القسط الثابت فإن القيمة الدفترية ألصل الموارد البشرية تصبح صفرا في 

 نهاية فترة العقد، إذا لم تحدث التعديالت على هذه القيمة خالل تلك الفترة.
 

  سيتم التسوية بقيمة ةأو الوفا: النقل او البيع ألسبابففي حالة ترك الشخص الوظيفة ،
 :وكاآلتيأصل الموارد البشرية لكل حالة على حدة، 

 
  عند الحصول على الربح او الخسارة من النقل او البيع، يكون القيد: من ح/النقد أو

 الى ح/الموارد البشرية وح/الربح عن الموارد البشرية. البنك
  القيد: من ح/النقد أو البنك وح/خسارة الموارد البشرية الى عند حصول الخسارة يكون

 ح/الموارد البشرية.
 .عند الوفاة: من ح/إطفاء الموارد البشرية الى ح/الموارد البشرية 

 
توجد طرق عدة لتقييم الموارد البشرية وتعتمد على طريقة توزيع االصل البشري على فترات . 9

معدل مناسب. وللوصول الى قيمة التخفيض في الموارد البشرية، يفضل التفرقة  باستخدامزمنية 
 بين تكلفة االقتناء وتكلفة التأهيل والتعليم، وكاالتي:

 
  ،إطفاء تكلفة االقتناء، يعتمد على فترة بقاء الفرد في العمل لحين إحالته على التقاعد

 . المعادلة ادناهاالقتصادية، وفق  مطروحا منه عمر الفرد وقت التحاقه بالعمل في الوحدة
 

لخدمة الشخص  مقسوم على الفترة الزمنية C ( al ( = )c  +1قسط اإلطفاء السنوي )
(N.) 

 حيث:
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al : قسط اإلطفاء السنوي 
C  العاملين اقتناء:  تكلفة 
c :   المعدل المستخدم خالل الفترة 
N : الفترة الزمنية المتوقعة لخدمة الشخص 

 
  تكاليف التأهيل والتعليم، يتوقف على مدة االستفادة المتوقعة من برامج التأهيل إطفاء

والتعليم، وعادة تكون أقل من الفترة المتوقعة لبقاء الشخص في الخدمة، وتحسب وفق 
 المعادلة الخطية االتية:

 
مقسوم علي العمر  CC (c+ 1) ( = تكلفة األصل البشري alإطفاء العنصر البشري )

 (.ANاإلنتاجي لألصل البشري محدد في مدة العقد )
 حيث:

al: إطفاء العنصر البشري 
CC: تكلفة االصل البشري 
c : المعدل المستخدم خالل الفترة 

A N :البشري محدد في مدة العقد، وهو: حاصل ضرب )الفترة  لألصل يالعمر اإلنتاج
( A( مضروبا في )Nالزمنية المتوقعة للمهارات المعينة يقدمها الفرد للوحدة االقتصادية )

 التي اكتسبها من برنامج التدريب وتنمية االفراد.
 

نظام محاسبي بغية ممارسة رقابة فعالة على عناصر تكاليف الموارد البشرية، البد من جود . 10
للتكاليف يعتمد على التخطيط للموارد البشرية ضمن موازنتها التخطيطية، وبوجود نظام فعال 

 [.11لمحاسبة المسؤولية، تستند على االدوات، كاالتي: ]
 

 .نظام للتكاليف المحددة مقدما و/أو المعيارية، ليكون مقياس تقاس عليه هذه التكاليف 
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 والسلطات. تنظيم إداري تحدد المسؤوليات 
 .نظام مدروس للحوافز 
 .نظام للتقارير بين مختلف المستويات اإلدارية 
  تصميم نظام مستندي خاص بعناصر هذه التكاليف، يساعد على الرقابة عليها من

 المنبع. 
  والنفقات اإليرادية. الرأسمالية النفقاتالفصل بين 

 
ضرورة وجود مجموعة من التقارير تنتجها محاسبة الموارد البشرية، وتقوم الوحدة االقتصادية . 11

 وتقديمها الى الجهات اإلشرافية والرقابية المختلفة. وتعتمد على األركان التالية: بإعدادها
 

  القرارات الداخلية، وتكون عادة دورية. اتخاذمعلومات تفيد في 
 مختلفة، كالبنوك والمؤسسات المالية واالئتمانية  معلومات تفيد جهات خارجية

 والمستثمرين، وأصحاب العالقة بالوحدة االقتصادية.
  ،إتباع قواعد وسياسات محاسبية واستخدام المعرفة المهنية للمعايير المحاسبية الدولية

 واالعتماد على الجودة بدال من الكمية.
 المالية الخاصة بالموارد البشرية، وتكون  مبدأ الشفافية في عملية إعداد القوائم اعتماد

قابلة للفهم، مع األخذ بنظر االعتبار الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية عند 
 إعدادها.

  ذا أحسن تصميم  االستفادةيمكن من الوسائل االلكترونية في إعداد هذه التقارير، وا 
المناسب، وتحديد خطوط تسييرها بوضوح، فسوف  االتصالأنظمتها، وتوجيهها في قناة 

 يؤدي هذا الى تكامل عملية المراقبة وتكامل المعلومات أيضًا.
 

 ا: أهمية محاسبة الموارد البشرية ومردودها االجتماعيثالث
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نحن اليوم في عصر االقتصاد المعرفي، وما يفرضه من تحديات جديدة على الوحدة االقتصادية، 
من أجل المواصلة والبقاء والتفوق في السوق، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في محيطها، 

طرق جديدة ومفضلة للمنافسة والجودة، وذلك عن طريق مواردها البشرية المتالكها  واكتشاف
المهارات والقدرة على التطوير واستغاللها لتفعيل الموارد االخرى )المالية، المادية، المعارف و 

اليها  والتكنلوجيا الحديثة...الخ(. وألهمية ومزايا تطبيق محاسبة الموارد البشرية، يمكن أن ننظر
 [12] من زاوية الوحدة االقتصادية، واألفراد العاملين، والمستثمرين.

 
 دية:الوحدة االقتصا. 1
 

  تستفيد الوحدة االقتصادية من خالل إنتاج المعلومات عن الموارد البشرية في
وتحقيق الكفاءة واإلنتاجية  تحسين: قرارات التوظيف، وتحديد مستوى الرواتب،

القرار عند إنهاء خدمات األفراد وفق عملية تقيم الفرد  اتخاذللعاملين، والدقة في 
 بأن الموارد البشرية هي أصول لها قيمة مستقبلية. ارتباطاالعامل، وذلك 

  زيادة إنتاجية الفرد العامل من خالل تقييم المهارات والقدرات والتصاق العاملين
والمعنوية، ورفع الروح المعنوية والمبادرة  ةالحوافز الماديباإلدارة، وتطبيق مبدأ 

 .موالتطور لديه
 ية تمثل مجموع قيم االصول التي تمتلكها بما أن قيمة المؤسسة من الناحية المحاسب

الوحدة االقتصادية، بما فيها أصل الموارد البشرية، مطروحا منها مطلوبات الوحدة 
االقتصادية، لذا من الضروري أن تتضمن القوائم المالية تفاصيل شفافة وصادقة 

ذلك في الموارد البشرية منفصلة عن المصروفات العامة، و  االستثماراتودقيقة عن 
 قراراتهم.  اتخاذالن المستثمرين يحتاجون الى مثل هذه المعلومات لعملية 

 .تحسين تنافسية الوحدة االقتصادية وقراراتها اإلدارية 
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 والبنوك لمنحها قروض  االئتمانيةمن المؤسسات  الحصول على تسهيالت أكثر
 ري.طويلة االجل بفوائد مناسبة، بضمان األصول بما فيها أصل المورد البش

  وجود هذه الموارد واإلفصاح عنها بالشفافية والمصداقية، يساعد على تحسين قرارات
 لقيمة الوحدة االقتصادية. وانطباعهمالمستثمرين ورؤيتهم 

  تساعد محاسبة الموارد البشرية على مشاركة الوحدة االقتصادية في المسؤولية
لبشرية الى جانب ، وذلك عن طريق وضع أهداف لتنمية الموارد ااالجتماعية

 األهداف اإلنتاجية. 
 
 بالنسبة للعاملين:. 2
 

  تؤثر محاسبة الموارد على سلوكية العنصر البشري، والشعور بأنهم جزء مهم من الوحدة
 االقتصادية، وينعكس ذلك على مزيد من الوالء واإلخالص في العمل. 

 جيا الحديثة، وخاصة بالعاملين من حيث التأهيل ورفع قدراتهم في التكنلو  االهتمام
 في العمل. واالستمراريةالمعلوماتية منها، مما يساعدهم على البقاء 

 .يساعد على تحسين المرتبات والترقيات الوظيفية للعاملين 
  حصولهم على المؤهالت والمعرفة والخبرة، يؤهلهم على حسن التنظيم والتطور ورفع

 اإلنتاجية في العمل.
 
 والممولين:بالنسبة للمستثمرين . 3
 

   وجود معلومات شفافة وصادقة وصحيحة في التقارير المالية )حساب تكوين االصل
وحساب النتيجة، وكشف المركز المالي( للموارد البشرية، يساعد في إجراء التحليالت 
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تحسين القرارات للتعامل مع الوحدة  ىأثر علالمالية الخاصة بها، لما لها من 
 االقتصادية.

  المقارنات بين الوحدات االقتصادية المتنافسة على أسس سليمة.إجراء 
  القرارات المتعلقة  واتخاذللمؤسسة  االجتماعيمساعدة الجهات الحكومية في قياس االداء

 بتخطيط وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي.
  رضا رغبة المستخدمين الخارجيين االطالع على الكشوفات المالية لمعرفة درجة

القرارات  واتخاذومعنويات العاملين، والحصول على الصورة الحقيقية للوحدة االقتصادية، 
 الصائبة والصحيحة والمناسبة تجاهها. 

 
 اهتماممهما من عوامل اإلنتاج، وبذلك يتزايد  يعتبر عامالختاما، نقول، إن العنصر البشري 

المجال، من أجل تطوير وتدريب وتأهيل وحدات إدارة األعمال في إنفاق أموال كبيرة في هذا 
العاملين، باعتبار ذلك نوع من االستثمار والتعامل معه كأصل من أصول الوحدة. وهذه الرؤية 
تتطلب وجود نظام لمحاسبة الموارد البشرية كوحدة إدارية ضمن الوحدات المحاسبية في الوحدة 

نتاج معلومات  االقتصادية، يستطيع تحديد وقياس هذه الموارد والرقابة عنها بغية  ةتفصيليعليها وا 
منها في تطوير خدمات العاملين، وتحقيق أهداف الوحدة،  واالستفادةقرارات إدارية سليمة  اتخاذ

للمجتمع بصورة عامة. بالرغم من أهمية محاسبة  اجتماعيوفي نفس الوقت يتحقق ايضا مردود 
وتكون غالبا في خدمة القرارات اإلدارية للوحدة  الموارد البشرية، إال أن تطبيقها ما زال محدودا،

 االقتصادية.
 

ان هناك ضرورة إلظهار معلومات كافية وشفافة عن العاملين، وبشكل دوري في التقارير، وأن 
وخبراتهم، كذلك اإلفصاح عن  واختصاصاتهمتتضمن بيانات عن دوران العاملين وأعدادهم 

تكاليف التأهيل والتدريب والتعليم في تبويبات خاصة ملحقة بالقوائم المالية )حساب النتيجة 
 وكشف الميزانية العمومية(، مما له أثر في تقيم الوحدة االقتصادية.
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