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الوحدة االولى :

أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات 

في الوحدات االقتصادية

نشأة و تطور المحاسبة عن الموارد البشرية � 

مقومات األصول ومدى توافرها في الموارد  � 

البشرية

المحاسبة عن الموارد البشرية في ظل مفاهيم نظم  � 

المعلومات

وظيفة نظام معلومات المحاسبة عن الموارد  � 

البشرية

التكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد  � 

البشرية ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية

الموارد البشرية ومفهوم راس المال الفكرى او  � 

المعرفى

الوحدة الثانية :

طرق قياس وتقييم تكلفة الموارد البشرية

طريقة تقييم األصول وفق التكلفة التاريخية � 

طريقة التكلفة االستبدالية � 

طريقة الفرصة الضائعة � 

طريقة رسملة األجور � 

طريقة المفهوم االقتصادي لرأسمال\ � 

الوحدة الثالثة :

المشاكل المحاسبية للموارد البشرية

تقييم الموارد البشرية � 

حساب تكلفة الموارد البشرية � 

رسملة تكلفة الموارد البشرية � 

استنفاد الموارد البشرية. � 

الوحدة الرابعة :

تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية 
في الوحدات األقتصادية

مدخالت نظام معلومات المحاسبة عن الموارد  � 
البشرية

االجراءات والعمليات المحاسبية لتسجيل الموارد  � 
البشرية

مخرجات نظام معلومات المحاسبة من الموارد  � 
البشرية

المحاسبة عن الموارد البشرية وراس المال الفكرى � 

الوحدة الخامسة :

تطبيقات المحاسبة عن الموارد البشرية

نظام المحاسبة عن األجوروالحوافز � 
اعداد لموازنة التخطيطية للموارد البشرية � 

اعداد ميزانية التدريب � 
تكاليف التعيين � 

تكاليف االختبار � 
تكاليف التدريب � 

المحتويات األساسية:

أهداف البرنامج :

تعريف المشاركين باهمية نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية كأحد النظم  � 

التاريخية  المعلومات  كافة  بتوفير  يهتم  المحاسبية  المعلومات  نظام  الفرعية ضمن 

والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، الخاصة بالموارد البشرية ، وتقديمها 

إلى كافة الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية 

للجهة.

إن تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية كاحد االصول المالية سوف  � 

يساهم في قياس قيمة الموارد البشرية وتحليلها بصورة مالية بما يساعد في تخطيط 

تلك الموارد على مستوى الوحدة االقتصادية و المساهمة في رسم سياسات التوظف 

والعمالة وما يرتبط بها من سياسات األجور والترقيات والحوافز بشكل علمي.

مجال  فى  المستجدات  كاحد  المعرفى  او  الفكرى  المال  راس  مفهوم  على  التعرف  � 

المحاسبة وكيفية معالجته وفق معايير المحاسبة الدولية

اكساب المشاركين مهارات قياس وتقييم تكلفة الموارد البشرية من خالل عدة طرق  � 

نالت القبول من المنظمات المهنية المحاسبية على المستوى الدولى. وكيفية المحاسبة 

عن الموادر البشرية وفق المعايير الدولية

تطبيق مهارات نظام معلومات محاسبة الموارد البشرية فى مجال حساب االجور  � 

والحوافز والمكافآت واعداد ميزانيات التعيين والتدريب

المقدمة :
نظام معلومات محاسبة الموارد البشرية هو أحد النظم الفرعية ضمن نظم المعلومات 
بالموارد  الخاصة  والمستقبلية  والحالية  التاريخية  المعلومات  بتوفير  يهتم  المحاسبية 
البشرية كافة، وتقديمها إلى الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد سواء كانت هذه الجهات 
في  قيمة  األكثر  األصول  تعد  التي  البشرية  الموارد  قيمة  لمعرفة  خارجية  أو  داخلية 

الوحدات االقتصادية وبخاصة في المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية .

إن تصميم نظام معلومات محاسبة الموارد البشرية يساعد في قياس قيمة الموارد البشرية 
االقتصادية  الوحدة  مستوى  على  الموارد  تلك  تخطيط  في  والمساهمة  مالية  بصورة 
وكذلك على المستوى القومي من خالل المساهمة في رسم سياسات التوظف والعمالة 

وما يرتبط بها من سياسات األجور والترقيات والحوافز بشكل علمي.      

مجال  في  نسبياً  الحديثة  الموضوعات  من  البشرية  الموارد  محاسبة  موضوع  يعد   
المحاسبة ، حيث ظهرت بوادر االهتمام به من قبل المحاسبين منذ أوائل السبعينات من 
نتيجة  الوحدات االقتصادية ،  البشرية في  الموارد  إلى أهمية  للتعرف  العشرين  القرن 
، ومن  بقدرات علمية ومهنية عالية  يتمتعون  أفراد  ظهور طلب متزايد على خدمات 
. وهذا  المادي  المال  أكثر منه على رأس  البشري  المال  تركيز متزايد على رأس  ثم 
يتطلب مجموعة من االساليب العلمية التي يمكن أن تساهم وتساعد في تقييم تلك الموارد 
كأصول بصورة مالية شأنها بذلك شأن أية أصول أخرى يتم استثمارها في الوحدات 

االقتصادية.
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)ت�شميـم نظـام معلومات محــا�شبة المـوارد الب�شرية ® (  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


