
 

 

 

 

 

 

 

 

 أمكانية أحتساب االنفاق على الموارد البشرية ضمن 

 التكوين الرأسمالي

 

 

 

 

 

 

  

 

 

دادــعأ  

/ م . مدير حسابات محمد خضر ياسين   

         . باحث        جاسم / م  صباح رباح    

 



 المقدمة

 تولیها خالل من االقتصادیة، الوحدة أهداف تحقیق في الفعالة المساهمة على ذات قدرة البشریة الموارد تعتبر

ادارات  قبل من كبیر باهتمامٍ  البشریة الموارد حظیت فقد للوحدة، المتاحة الموارد باقي وتوظیف تشغیل مهمة

 وجهة وعكسوا أهدافها، وتحقیق االقتصادیة لتقدم الوحدة األساسي المحور بأنها یصفونها الذین الشركات

 خالل استخدام من االقتصادیة الوحدة ونمو األهداف تحقیق والذي مفاده لإلدارة المعاصر التعریف في نظرهم

 الموارد هذه إلى ینظرون الذین قبل االقتصادیین من االهتمام ذات البشریة الموارد لقیت البشریة كما الموارد

 السلع إنتاج إلى تفاعل تلك العوامل یؤدي حیث المال والتنظیم ورأس األرض بجانب اإلنتاج عوامل أهم كونها

 الخدمات . تقدیم أو

 بوجهة یأخذون اآلن إلى مازالوا الذین المحاسبین باهتمام تحظى في الموارد البشریة لم  األستثمارأن تكالیف

 حسابات مع دمجها بعد عنها واإلفصاح البشریة الموارد في االستثمار معالجة تكالیف في التقلیدیة النظر

 آلجال طویلة . تمتد منها المتحققة المنافع أن على الرغم من األستخدامات السنویة 

 ألن ، أستثماریآ البشریة هي أعتبار تلك التكالیف إنفاقآ عن تكالیف االموارد المحاسبة في األساسیة ان الغایة

األموال التي تنفقها الشركات لغرض تطویر العنصر البشري الذي هو أحد عناصر األنتاج تمتد منفعتها إلى 

فترة طویلة حیث تعزز من قدرة الشركة على األستمرار والمنافسة وبذلك تعتبر تلك التكالیف نفقات أستثماریة 

  .ولیست جاریة

 

 



 أهمیة الدراسة:

تأتي أهمیة هذه الدراسة من أن نفقات التطویر والتأهیل للعنصر البشري زادت أهمیتها في الوقت الحاضر وأن 

المنفعة المتأتیة من هذه النفقات تمتد لفترة أكثر من سنة مما یستوجب أحتسابها ضمن التكوین الرأسمالي 

  .ولیس ضمن األستخدامات الوسیطة

 فرضیة الدراسة:

لقد قامت الدراسة على فرضیة أن المبالغ المنفقة على العنصر البشري التي تخص التدریب والتأهیل تعتبر 

تكوین رأسمالي ألن منفعتها تمتد ألكثر من سنة، بینما المبالغ المنفقة كرواتب وأجور وما في حكمها والمزایا 

 العینیة تعتبر تعویضات مشتغلین ألن منفعتها تكون لفترة سنة أو أقل من ذلك .

 :األشكالیة

هناك قصور في األنظمة المحاسبیة المعمول بها ونظام الحسابات القومیة حیث أن تلك األنظمة تعتبر نفقات 

 هذا التدریب والتأهیل نفقات جاریة بینما هي في الحقیقة نفقات رأسمالیة  مما یؤثر على ربحیة الشركة  وأن

 المجتمع مجهودات بیان إلى ملحة حاجة أهمیتها حیث أنه هناك من جزءًاكبیراً  القومیة المحاسبة أفقد القصور

 الحالیة  . بصورتها القومیة المحاسبة تبینه ال ما البشریة وهو ثروته تكوین في

 هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى بیان أهمیة احتساب المبالغ المنفقة على تطویر وتأهیل الموارد البشریة كتكوین رأسمالي 

 ولیس نفقات جاریة لكون المنفعة المتأتیة منها تمتد لفترة أكثر من سنة .
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