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لدا اصتصدرد املعرودة مالادهة الرا دد ندع يدرة الريدرد الد

تتهتددهب ددر املصددررث ا دينددةا منددع ىددعا املنارددا تاددعر املصددررث اب تاددوير نواردىددر البشدرية ل د ت ددون صددردر ارددر ت ددد
خمترف اااهرل الت ريدية ما دينة دمر مي ع املصررث نع زيرد حصتهر الاوصية مينع س اجيربير ارر رحبيتهر.
مياددرا الب ددض العددوا ارددر املصددررث الد ت ددوم براهددتنهرر نواردىددر البشدرية نددع د ل ت دددير ر ددة ا صددول
اريهددر مانع ددرس علددر ارددر رحبيتهددرا اع رهددر تاددورة الت نولو يددر املاددت دنة املصددررث اتددر علددر اب ت يددف امل دوارد
البشرية روة لزيرد ال را مان رنية تعرنرهر نعهرا مهوث يتم اثبرة ترر الت رليف حمرهبير من ررنتهدر ندهب رحبيدة املصدرث
لن س ال رت مبيرن الع صة بني ااهتنهرر املوارد البشرية مرحبية املصرث.

الكلمات المفتاحية:البحث والتطوير،االستثمار في الموارد البشرية ،محاسبة الموارد البشرية.

Abstract
The human resources of the new element of the production elements in light of the knowledge and characte
ristic economy flagship of the leadership attributes enjoyed by modern banks, and from this point of banks seeking to
develop human resources in order to be able to offer various traditional and modern business than can banks to increase
their market share and reflect positively their profitability.
Sheds search light on the banks that invest in human resources by estimating the cost of access to and impact
on profitability, as the more developed the technology used in banks, so it needs to adapt human resources all to
increase efficiency and the possibility of dealing with it, will be to prove that the cost accounting and compare it with the
profitability of the bank for the same period and the statement of the relationship between investment in human
resources and profitability of the bank.
Key words: research and development, investment in human resources, accounting and human resources

* قدم ىذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية/السليمانية/نيسان 1025
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المقدمة

ر ددا املنروا دةك ال بددا بددني املصددررث اخريددة بش د ا ددر ا مالدمليددة بش د ا اددرم مفديدددا بعددد تعددرلم نددريعرث
دورد البشدر ا مي دع
درم براهدتنهرر املدوارد البشدريةا الد بدرة ي يندر لدديهر من تنهيدة امل ك
برلعوملة ارر ىعه املصدررث ااىته ك
من فا حمرة الت نولو ير نههر تاورة مت دناا ورملورد البشر ىو امل ِّ ر ماملبدعُ ماملبت درا مل د تدته ع ىدعه املصدررث
ندع زيدرد حصدتهر الاددوصيةا مم اخروىدة اردر حصددتهر الادوصية ا رليدة اردر مصددا ت دديرا ا بدد اددر ندع ت دد ننتذددرة عاة
هوح زبر نهر مرغبرهتم.
ود ارلية منتهيز تريب نع ار طُ ك
مثبا لدى املصررث من ىعه اجلود ك العرلية ماملتهيز لع فصدا اريهدر برلت نولو يدر و داا بدا تت دا براهدتنهرر
املوارد البشرية ال متتر هر املصررثا منع مث ينع س ارر زيرد مربرحهرا ال لع تتدتتر الا ندع د ل زيدرد ااهدتنهرر
نواردىر البشرية.
مصددد ت ت ادديم ىددعا الب ددض اب ث ثددة نبرحددض تنددرمل اامل ااطددرر النىددر لرهدوارد البشدريةا ويهددر تنددرمل املب ددض
النرين اجلرنب العهر ا ما اا خنتتم الب ض برىم ااهتنتر رة مالتو يرة.

منهجية البحث
مشكلة البحث
تتهنا نش رة الب ض

نواردىدر البشدرية متت هدا ت درليف تددريبهر متاويرىدر ندع ا دا

ان املصررث تاتنهر

فاني نوصعهر الاوص ا مل ع يؤثر ترك ام انت رل املوارد البشدرية ندع نصدرث اب ا در بت هدا ادر ر ااهدت رد ندع تردر
املوارد البشرية اب هنرية اهرىر اانتر ا دمر اتم ارر املصررث نعرجلة ترر املش رة لره روىة نواردىر البشرية املرىر .
اىمية البحث
تنبهب امهية الب ض ندع ان ااهدتنهرر املدوارد البشدرية لدو اثدرر اجيربيدة اردر املوصدهب التنرواد لرهصدرث الدع تعهدا
ويددوا مىددو نددر تاددعر اب ف ي ددة روددة املصددررث لرو ددا اليددة مالددد بدددمر يددنع س اجيربيددر ددود منوايددة م ر ددة ا دددنرة
املصروية امل دنة اب مجهور املتعرنرني نعهر نع ل را املنرواة بينهر.
ىدف البحث

يهدث الب ض اب بيرن ت ر ة ااهتنهرر املوارد البشدرية العرنردة املصدرث مانع رهدة اردر رحبيتهدر ندع هدوا
مت رليف ىذرىر لرهصرث ماثره ارر رحبيتهر نع هو ا رى مان رنية اثبرهتر نرلير محمرهبير
فرضية البحث  :ي رتض الب ض ان :
 ي رتض الب ض م ود ا صة طردية بني ااهتنهرر

املوارد البشرية مرحبية املصرث.

 ي رتض الب ض م ود ا صة ا اية بني ىذر املوارد البشرية لرهصرث مرحبيتة.
 ي رتض الب ض ان ااهتنهرر

املوارد البشرية لو اثرر اجيربية ارر املوصهب التنرواد لرهصدرث الدع تعهدا ويدو ندع

ل زيرد الرحبية.
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المبحث االول
االطار النظري للموارد البشرية
اوالً :المقدمة

ميندا اصدر العوملدة ن ادة انت درل اجيربيدة مبدر بدا لرتادوير مف يدا نزايدر تنرواديية نههدة لرهصدررثا م ن دس
الوصددا فدددير انددرم ترددر املصددررث الد تريددد الب ددرا مااهددتهرار ىددع البيسددة املرليددة اجلديددد ا ماهددتنردا اب ترددر الت ددديرة
توهعا املتاربرة انرم ااداراة املصروية ملوا بة ترر التادوراة املتادرراةا در يعدهع تدووا الت نيدرة اجلديدد مااىدم ندع

علر ا صول ارر املوارد البشرية اجلديد عاة املهدرراة العرليدة ام ااهدتنهرر متددريب مترىيدا متادوير املهدرراة ا رليدة
املصر ث لعهرن حرضر املصرث منات بروا منع ىنر ابد نع ااشرر اب ان اهرية دع امتادوير املدوارد البشدرية اتدر
اب فها ت رليف نر يدؤثر بشد ا غدا نرهدوس اردر تعىديم صيهدة املصدرث ندع ا صدة الادوصية مالرحبيدةا ندر يددام املصدرث
تاددوير نيزاتددو التنرواددية اانددديع ال صددا مالاويدداا مالت ددد اجلديددد انددرم اخرهددبني اان ىددو ي يددة ت ييددف اخرهددبة
لرتعرنا نهب العنصر اانتر الر يس (املورد البشر ) م ي ية احتار ت درليف ا صدول اردر امتاويرىدر م دعلر احتادر
ت رليف ىذرىر لرهصرث صبا انتهرا اهرىر اانتر ( .املعهور ا 2102ا ( )0محرد ا )2112044
ثانياً :تعريف تنمية الموارد البشرية

 حادب ت ريدر التنهيدة البشدرية تعريدف التنهيدة البشدرية اردر مهندر ىد توهديهب يدرراة الندرس مصددراهتم ندع د ل
ت ويع رمس املرل اا تهرا ا حبيض تتم تربية احتير رة اجليا ا ريل بت رب صدر دم ع نع العدالدة دمن املادرس
برحتير رة األ يرل ال ردنة ( .رحلا 2100ا )01

 ام ى

ا هدد ارهد ندنىم يبدعل ندع م دا تعىديم ااهدت رد ندع املدوارد البشدرية الد متتر هدر املنشدت  ( .درحلا

2100ا )01

 امىد ناددراد العددرنرني ارددر نوا هدة الت ددديرة الد ار هددر التاددوراة الت نولو يددة مغاىددر نددع مندواع التاددور
بيسددة العهدداا متاددتهدث ميعددر نعددرمنتهم ارددر الت يددف الداا املتاربددرة اجلديددد لت يددا ناددتويرة األداا املاروبددة
لرب را ما رظ ارر ال در التنرواية ( .رحلا 2100ا )00
ثالثاً :تنمية الموارد البشرية باالستثمار فيها

برة نوضوع تنهية املوارد البشرية عم امهية بدا د ل ااربدهب ا دود املنصدرنةا اع تادرراا التادوراة دراة
التنهي د ددة ا داري د ددة تا د ددورا ى د ددر ا حي د ددض صرن د ددا ربي د ددرة املص د ددررث ماملؤها د ددرة املرلي د ددة ب ه د ددت دا الداراة نت صص د ددة
ل هتنهررمتنهية نواردىر البشرية متدريب العرنرني ويهر ارر املنرىج م اجلوانب املهنيدة امل تر دة ىدعا ا،درلا ميعدد ن هدوم

التنهيددة البش درية ن هونددر دينرني يددرا وهددو اهريددة توهدديهب متعىدديم
))www.abahe.co.uk
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منع ىعا املناردا زاد ااىتهدرم برلتددريب متادوير املدوارد البشدرية املصدررث حيدض من العنصدر البشدر ىدو اخدرك
األهرهد ملدوارد املصددرث م ر دة انددنر يتهتددهب هدرره مصدددراة نعرويدة تتنرهدب مطبيعددة اهردوا ميادراد ارددر غدرس الن ددة
ن وس العه ا مااع ود ا دنرة املصدروية امل دندةا ماملصدررث الد ا تدويل ممهيدة ملوضدوع التددريب مالتادوير مم الد ا
يو ددد ويهددر فاددني ناددتهر لدربانج التدددريب مالتاددوير هددتذد ن اددهر نددتز نتيذددة العهددا بيسددة دينرني يددة نت ددا مال د
تتار د ددب ن د ددع املص د ددرث ما د ددرد نى د ددر برلرت يب د ددة املهرري د ددة ماملعروي د ددة مص د دددراة ن د دوارده البش د درية لتنره د ددب ن د ددهب نتارب د ددرة البيسي د ددة
اجلديد (.ال برن م يرهنيا 2117ا )090
رابعاً :اىمية االستثمار الموارد البشرية

املد دوارد البشد درية متنهيته ددر

ا ددو ممب لرتنهي ددة ااصتص ددردية ماا تهراي ددة ن ددع د د ل :

تنب ددهب ممهي ددة ااه ددتنهرر
(املصبحا 2116ا )6
نددا نددع الدددمل يعددود الب اوانددا غددا ننىددور ت ادداىر الوحيددد ىددو الت اددع
 -0الن ارت ددرع النهددو ااصتصددرد
نواية العوانا املردية مال تر هب مهرهر ارر الت اع نواية املوارد البشرية مالتعريم.
 -2نررها املوارد البشرية دمرا حمورير الارد الاهرر ممربر بعد ا ر العرملية النرنية.
 -3تارىم املوارد البشرية املرىر اهت دام املوارد األ رى بصور اوعا.
 -4نع مىم مهبر تر ر البردان النرنية ىو تدين نواية نواردىر البشرية.
خامساً :عالقة إدارة الموارد البشرية بانتاج الخدمات المصرفية

ىنددرك ا صددة ت رنريددة ىرنددة بددني الدار امل دوارد البش درية م ا داراة األ ددرى

دزمد الدار ا نتددر ا
املصددرثا حيددض تد ِّ

صصددرة املنرهدبة ل دا اهدداا مبدعلر ود ن م
مالتادويا ماملرليدة ....اب ب د ِّدا احتير رهتدر ندع املدوارد البشدريةا محادب الت مل
صصددور نددع صبددا الدار امل دوارد البش درية ت دددير ااحتير ددرة املنرهددبة نددع امل دوارد البش دريةا مم اهريددة اا تي ددررا التعيددنيا
دؤد اب اارصددة العهري ددة اانتر يددة ار ددر ناددتوى املص ددرث دداا ن ددر يددنع س ه ددربر ارددر اى ددداث
التدددريبا ممالت يددزا ي د ِّ
املصرثا ا شر من اهرية انتر ا دنرة دا ا املصرث تعتهد نىرم ارر نزيج نع الت نيرة ا ديندة لننتدر ماملدوارد
البشريةا وهههر رنا املصررث تعتهد ارر ت نيرة حدينة نع مهر ا ا نتر ا ا بد نع نارمهة املدوارد البشدرية ويهدر حد
تعهع ذمرحهر مف يا ن رنة هوصية ا رب( .ش يلا 2119ا ( )6هرملا 2118ا .)6
ان املصررث ال تعتهد ارر املعروة ماملهرر تعد ااغدى ندع بدني املصدررث الد تعتهدد اردر املدوارد املرديدة ماملرليدةا
ورلدع را ما درب ماملعرودة مالادروك مال ديم انددنر تُاد ر ر برلاري دة الصد ي ة مو در لر دراة ماملواصدف امل تر دة تادراد اردر
تادور ال درا مال راريدة مبرلتدريل تدؤد اب ف يدا زيدرد صيهدة املصدرثا لدعلر ودرن املدوارد البشدرية املصدرث متندا طرصدة
اابداع مالت يز ال مي ع ان تعها ارر ف يا األىداث املاروبة( .الص را بدمن هنة نشرا )075- 072
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المبحث الثاني
الجانب العملي
تحلي للا تك للاليف االس للتثمار ف للي الم للوارد البشل لرية وتك للاليف ىجرى للا لمص للرف دجل للة والفل لرات االس للالمي للتنمي للة
واالستثمار للسنوات ()1020-1002
اوال .بيان طبيعة تكاليف االستثمار في الموارد البشرية لمصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار
يعته ددد د ر ددة مال دراة

تا دديا ااهرل ددو ار ددر ا ددد نا ددتويرة ن ددع امل دوارد البش درية محا ددب طبيع ددة من ددوع العه ددا

مناؤمليتةا اع فتر بعض اااهرل اب رب منهرراة ارلية اداا مالبعض اا ر ااتر ا اع ير ز املصدرث اردر تددريب
املوارد البشرية ال تعها الولر ف ال فتر اب رب ارلية برلدر ة اامب ا محادب اامهيدة النادبية لرعهداا ميت هدا
املصرث هنوير اب فها ت رليف ااهدتنهرر املدوارد البشدرية اجلديدد نتيذدة التوهدهب ا ر دا ويدو او يدر ماهوديدرا م دعلر
فها ت رليف ىذر املوارد البشرية لو صبا انتهرا اهرىر اانتر دمر يزيد نع هوع الت رليف ال يت ههدر بادبب العدود
نع ديد اب الب ض اع املوارد البشرية لاد العذز ا ر ا لدية نرينع س هربر ارر رحبية املصرث.
ثانيا .قياس تكلفة الموارد البشرية في مصرف دجلة والفرات
نع ا ا فديد الت ر ة ااهتنهررية لرهوارد البشرية

نصرث د رة مال دراة جيدب التعدرث اردر اندواع الت درليف

ال اهرهر املصرث م هر ير :
.2

تكاليف االستقطاب وشروط نجاحو واىدافو

يقوم مصرف دجلة والفرات باستقطاب الموارد البشرية والعما على انجاح ىذه العملية وكما يلي:
 oا تددعا ادددد ددرث نددع املرش د ني امل هددني ددر ي ددا تدددبا امل دوارد البش دريةا ارددر ضددوا احتير ددرة املصددرث
حاددب نتددر ج اادديا املدوارد البشدرية ادار املدوارد البشدريةا حيددض فدددد األاددداد مالنوايددرة املاروبددة نددع املدوارد
البشريةا حاب فريا الولر ف املاروبة اش رار.
هوادة رويدة ندع املت ددنني امل هدني

 oاتبرع اهدرليب ا صدول اردر املدوارد البشدرية بتصدا ت ر دة دم ندة ماهدت ار
لش ا ترر الولر ف.
 oالرت يددز ارددر اا تيددرر ااوعددا لزيددرد وعرليددة العهريددة نددع د ل الرت يددز ارددر اهددت ار ما تددعا املدوارد البشدرية
املنرهبة نع بني ااداد املت دنني غا املؤىرني لش ا الولر ف الشرغر .
.2

تكاليف التعيين تحت االختبار والتدريب
 oتكاليف التعيين تحت االختبار

بعد فديد مترشيح املوارد البشرية لش ا الولدر ف املاروبدة تعدني املدوارد البشدرية متوضدهب فدا اا تبدرر ملدد بعدعة

اشهر ورعا ثبتا دارهتم يتم تنبيتهم مبش ا هندر اردر ند ك املصدرثا ما ادو يدتم واد الع دد اعا ثبدا اددم صددرهتم
ارر الت يف نهب و العها منهب الولر ف املنرطة ام.
( ) 219

جملة جامعة التنمًة البشرية  /اجمللد ( / )2العدد (  )2حزيران 2016

االستجمار يف املىارد البشرية واثره يف تنمًة املصارف /...ص ص226-215

 oتكاليف التدريب

بعددد تنبيددا امل دوارد البش درية املاددت ابة نددع صبددا املصددرث ال د اثبتددا دددارهتر ي ددوم املصددرث برش درا هم ال دربانج
التدريبية ال تتنرهب نهب طبيعة الولي ة الد يشد رهر املدورد البشدر محادب ال ادم الدع يعهدا ويدو ا م دعلر اشدر هم
برانج تدريبة اص روة اااهرل املصروية ماخرهبية مالتاوي ية لزيرد صدراهتم املهررية العها املصر .
خمتر ددف ال دربانج

م ددعلر يش ددرك املص ددرث امل دوارد البش درية ال د ت تعينهددر ال درتاة الا ددرب ة م امل د ك ال دددا م
التدريبية لزيرد ر تهم اانتر ية نرينع س هربير ارر رحبية املصرث.
ميتم اشراك املوارد البشرية العرنرة املصرث بعدد نع الربانج التدريبية دا ا العرا م رر العرا ا مي دهب ال ادم
اا رب نع التدريب الدا ا مالع ي ون انر دا ا املصرث ام رر ة.
انر ال ام املتب مي ع ان يتم تدريبة رر العرا اعا نرحصا ناتذداة ديد العها املصر ماددم تدوور
املدددربني دا ددا الع درا نددر جيعددا املصددرث يشددرك ن دوارد ا ددرر ل اددب املهددرراة اجلديددد ت ددد دنددة ديددد ام
اهت دام ت نرو ير امل نر املصرث منع مث ي وم املتدربني ا رر اب ندربني م دا ا العرا اماملصرث.
ميشا اجلدمل ( )0اب ااداد املتدربني دا ا م رر العرا لرانواة ()2101 - 2117
.3

تكاليف المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية
يدز املصدرث دوارد البشدرية

ما رددول النر عددة اددر نددر ياددرىم
املر و .

االندددماة ماملدؤمتراة الد ادتص برلعهدا املصددر لرتعدرث اردر املشدر ا املارمحددة

حرهددر مالت ريدا نددع ارىددر ارددر العهددا املصددر ا ماملاددرمهة
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يشددا اجلدددمل( )0اب امجددريل الت ددرليف ال د ت ددروهر ارددر امل دوارد البش درية نصددرث د رددة مال دراة لراددنواة
()2118 - 2117ا اع بر ا امجريل ت رليف ااهت ار مالتعيني مالتدريب دا ا م درر العدرا ماملشدرر ة النددماة
مامل د د دؤمتراة مارد د ددر الت د د دوايل (228152900ا 83221900ا208223232ا )132930222ا اع ش د د د را
امجريل لانة  2117نرنابتو  %20,3م  %06,6م  %09,5م  %42,4مارر التوايل.

جدول ( )2اجمالي تكاليف الموارد البشرية (االستقطاب  +التعيين  +التدريب داخا وخارج العراق +
المؤتمرات والندوات)(للسنوات )1020-1002
ت رليف
املشرر ة
املؤمتراة
مالندماة

امجريل ت رليف
املوارد البشرية
لرهصرث

%

7622111

2418811

009257811

20,3565
2

2418811

93062811

06,6834
7

019063037

09,5487
9

236831064

42,4002
2

558403910

011

ت رليف
ت رليف التدريب
التدريب رر
دا ا العرا
العرا

الانواة

ت رليف
ااهت ار

ت رليف
التعيني

2117

012581111

3472111

3075111

2118

34741111

2618111

222188111

50086111

2119

75541111

3664111

86821737

08867611

2418811

2101

63811111

2714111

031314564

27984111

02137611

ا،هوع

اجلدمل نع ااداد البرحنني برااتهرد ارر  :لعييب ىرتو رفا 2100ا حمرهبة املوارد البشريةا رهرلة نر اتا غا ننشور ا اا ردميية
العربية امل توحة الدمنررك.

متتم نعرجلة ىعه الت رليف حمرهبير هر نبني

اجلدمل ( )2مارر الن و اايت :

الجدول ( )1المعالجات المحاسبية للتكاليف التي يتحملها المصرف للحصول على الموارد البشرية
الانواة

ال يد اخرهيب

2117

2118

2119

2101

012581111

34741111

75541111

63811111

حد /ت رليف ااهت ار

3472111

2618111

3664111

2714111

حد /ت رليف التعيني

3075111

222188111

86821737

031314564

حد /ت رليف التدريب دا ا العرا

7622111

50086111

08867611

27984111

حد /ت رليف التدريب رر العرا

2418811

2418811

2418811

02137611

نع نع وريع
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مالندماة
009257811

019063037

93062811

236831064

اب حد /مهيرة التاديد (الدوهب)

لجدول من اعداد الباحثين باالعتماد على الجدول ()1

مل د ت فويا ىعه الت رليف (ت رليف ااهت ار ا ت رليف التعينيا ت درليف التددريب دا دا العدرا ا ت درليف
التدريب رر العرا ا ت رليف املشرر ة املؤمتراة مالندماة) اب حار املدورد البشدر ااتبدرره نو دود ندع نو دوداة
املصرث ميىهر امليزانية العرنةا مال يد اخرهيب لرت ويا ىو هر نبني اجلدمل (:)3
الجدول( )3تحويا التكاليف التي يتحملها المصرف للحصول على الموارد البشرية الى حساب الموارد البشرية
السنوات

القيد المحاسبي

1002

1009

1008

1020

228152900

83221900

208223232

132930222

201590000

32220000

25520000

23900000

حل /تكاليف االستقطاب

3221000

1209000

3222000

1202000

حل /تكاليف التعيين

3225000

111099000

92910232

230302522

حل /تكاليف التدريب داخا العراق

2211000

52292000

29922200

12892000

حل /تكاليف التدريب خارج العراق

1209900

1209900

1209900

21032200

من حل /المورد البشري
الى مذكورين

حل /تكاليف المشاركة في
المؤتمرات والندوات

لجدول من اعداد الباحثين باالعتماد على الجدول ()3

يبددني اجلدددمل ( )4اب ان نتوهددا ت ر ددة ااهددتنهرر املددورد البشددر الواحددد بر ددا ( )993805لاددنة 2117
مىد اارددر نددع نتوهددا الت ددرليف لاددنة  2118مالبرل ددة ( )824449ممي ددع ان يعددود الاددبب اب احتيددر املدوارد البشدرية
لاددنة  2117اش درا هر ب درانج نددا لزيددرد نهرراهتددر العهريددةا م ددعلر برلناددبة لاددنة  2118تعددد الت ددرليف اارددر نددع
هنة  2119اع بر ا ت رليف  2119اصا نع ا الانواة اردر الدرغم ندع ان اددد املتددربني صدد ازداد اب ندع  003اب
 217نريدددل ارددر اخن ددرض ت ددرلي هم نتيذددة زيددرد العدددد الدددمر الواحددد م ددعلر لددديهم نهددرراة اارددر نددع الاددنواة
الا ددرب ة ن ددر انع ددس اجيرب ددر احتير ددرهتم لرت دددريب ال ري دداا ان ددر ت ددرليف ه ددنة  2101بر ددا اار ددر الت ددرليف ن ررن ددة
برلاددنواة نتيذددة زيددرد ادددد املتدددربني م ددعلر اخن ددرض نهددرراهتم نددر انع ددس ارددر زيددرد ت ددرليف التدددريب نددع ا ددا زيددرد
صدر املصرث ارر املنرواة مااهتهرار العها املصر .
جدول ( )2متوسط تكلفة االستثمار في المورد البشري للمصرف للسنوات ()1020 -1002
الانواة

ادد املوارد البشرية

امجريل الت رليف

نتوها الت رليف لرهورد البشر
الواحد (دينرر)

2117

021

009257811

993805
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2118

003

93062811

824449

2119

217

019063037

527358

2101

222

236831064

0166812

اجلدمل نع ااداد البرحنني برااتهرد ارر  :لعييب ىرتو رفا 2100ا حمرهبة املوارد البشريةا رهرلة نر اتا غا ننشور ا
اا ردميية العربية امل توحة الدمنررك.

يشا اجلدمل ()5
ترتبا ت رليف التدريب مالتاوير لرهوارد البشرية بع صة مثي ة براربدرح املصدرويةا اع ان ااهدتنهرر املدوارد البشدرية بنادبة
نعينة يؤد اب ارت رع ااربرح بنابة ا رب املصرث محذدم ىدعا ااهدتنهرر يعتهدد اردر نهدرر املدوارد البشدرية ا رليدة ودرعا
رنا نتدنية زادة ا ر ة اب ت نيف ااهتنهرر ويهر مالع س يح.
اب د د د د ددر اارب د د د د ددرح ال د د د د د ح ه د د د د ددر املص د د د د ددرث لرا د د د د ددنواة 2101 - 2117ا بر د د د د ددا (222251933ا
2891222132ا 2083223253ا  )2398212211مارددر الت دوايلا مبر ددا امجددريل الت ددرليف ال د فهرهددر

املصرث لرانواة ( )2101 -2117مارر التوايل (009257811ا اب د ددر اارب د ددرح ال د د ح ه د ددر املص د ددرث لا د ددنة
 2117بر ددا  009257811نريددون دينددرر اارددر ااربددرح هددنة  2119اخن ددرض ت ددرليف التدددريب نددر يدددل ارددر ارت ددرع
نهرراهتم نر خي ض اابرا املصرث نع الت رليف مىعا نر انع دس اجيربدر اردر رحبيدة املصدرث ندع هدوا ا ان ىندرك ا صدة
ا اية بني الت رليف املصدروية مرحبيدة املصدرثا مالع دس د يحا ميعدزى اخن درض اربدرح املصدرث لادنة  2101اب نادبة
 1,18اب ارت ددرع ادددد املاددت ابني لرهصددرث باددبب توهددهب املصددرث مزيددرد حر تددو اب ادددد ا ددرب نددع امل دوارد البش درية نددر
ادى اب ارت رع الت رليف نر انع س هربر ارر اربرح املصرث.
جدول ( )5صافي ارباح المصرف للسنوات ()1020 -1002
الانواة

ر الربح

امجريل الت رليف

2117

676052833

009257811

2118

0982677237

93062811

2119

6193773753

019063037

2101

4389026022

236831064

اجلدمل نع ااداد البرحنني برااتهردارر الت ررير املرلية ملصرث د رة م ال راة لرتنهية مااهتنهرر ااه ن لرانواة
(.)2118-2117

يبددني اجلدددمل ( )6ادددد املدوارد البشدرية ترر ددة العهددا املصددرث صبددا هنريددة اهرىددر اانتددر مالد تددؤثر ارددر رحبيددة
املصددرثا اع فهددا املصددرث لت ددرليف تدددريبهم امل تر ددة مبرلتددريل ىذددر ترددر امل دوارد البش درية لرهص ددرث صبددا هنريددة اهرىددر
اانتددر يعتددرب اددرر لرهصددرث من اددب لرهصددرث الددع تددعىب اليددة ترددر املدوارد البش دريةا اع بر ددا اددر ر املصددرث
لراددنواة ( )2101 - 2117مارددر الت دوايل (27826821م 33812419م 04766124م  )28813652نريددون
( ) 223
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هنة ( )2118مالبر ة  33812419نريون دينرر ندر انع دس علدر هدربر اردر

جدول ( )2عدد الموارد البشرية تاركة العما في المصرف للسنوات ()1020 -1002
نتوها ت ر ة املورد
البشر الواحد ارر
املصرث

ار ر املصرث راا ترك املوارد
البشريةلرعها
(دينرر)

2117

28

993805

27826821

2118

40

824449

33812419

2119

28

527358

04766124

2101

27

0166812

28813652

الانواة

ادد املوارد البشرية ترر
العها

اجلدمل نع ااداد البرحنني برااتهرد ارر  :لعييب ىرتو رفا 2100ا حمرهبة املوارد البشريةا رهرلة نر اتا غا ننشور ا
اا ردميية العربية امل توحة الدمنررك.

متتم املعرجلة اخرهبية ار ر ترك العها نع صبا املورد البشر برل يد اخرهيب اايت املبني

اجلدمل (: )7

الجدول( )2القيد المحاسبي لخسائر ىجر المورد البشري للمصرف
الانواة

ال يد اخرهيب

2117

2118

2119

2101

27826821

33812419

04766124

28813652

نع حد /ار ر املورد البشر

27826821

33812419

04766124

28813652

اب حد /املورد البشر

اجلدمل نع ااداد البرحنني برااتهرد ارر اجلدمل ()4

حيض يتم فديد صيهة ارر ترك املورد البشر لرعها ماملتهنرة برل يهة الدورتية لرهورد البشر مبرلش ا اايت-:
ار ر ترك العها لرهورد البشر  ت ر ة ا صول ارر املورد البشر  هوع ااط را الانو
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المبحث الثالث
االستنتاجات والمقترحات
اوالً :االستنتاجات

املدوارد البشدرية ندع وهندر ت درليف تشد يرية صصدا اا دا اب وهندر ت درليف رميرليدة

 .0ت ا النىر ارر ان ااهتنهرر
طويرة اا ا.
 .2صبول ال رضية اامب برن ااهتنهرر

املوارد البشرية لو ا صة طردية نهب رحبية املصرث.

 .3صبول ال رضية النرنية برن ىذر املوارد البشرية لو ا صة ا اية نهب رحبية املصرث.
 .4يارىم ااهتنهرر املوارد البشرية اب زيرد نهرراهتر نر ينع س اجيربر ارر رحبية املصرث.
 .5خي ض ااهتنهرر املوارد البشرية رحبية املصرث اا ا ال صا مزيردهتر اا ا الاويا.
ثانياً :المقترحات

 .0اهت ار املوارد البشرية اجليد لت را ت رليف التدريب مااذر لرهصرث.
 .2ي ددرتح الب ددض زيددرد ا دواوز لره دوارد البش درية املتهيددز لع ددهرن اه ددتهرارىر العه ددا لدددى املص ددرث مضددهرن ا دددم
ىذرىددر لرهصددرث دمددر ي ددد املصددرث ور ددتنيا اامب فهددا ت ددرليف ااذددر مالنرنيددة انع ددرس علددر هددربير ارددر رحبيددة
الصرث.

المصادر

 .0الت ررير املرلية ملصرث د رة مال راة املنشور هو العرا لرعرا لألمرا املرلية لرانواة (.)2101-2117
 .2بيرنددرة ت ددرليف ااهددتنهرر مىذددر امل دوارد البش درية ملصددرث د رددة مال دراة لرتنهيددة مااهددتنهرر لراددنواة (-2117
 )2101ا لعي دديب ى ددرتو ر ددفا 2100ا حمره ددبة امل دوارد البش دريةا ره ددرلة نر ا ددتا غ ددا ننش ددور ا اا ردميي ددة العربي ددة
امل توحة الدمنررك
 .3املصدبحا اهددرد الدديع امحدددا 2116ا دمر التعردديم مالرتبيدة متاددور املعرودة الت نولو يددة ف يددا التنهيدة البشدرية ا مرصددة
ال ددوطع الع ددرج مدمر الن رب ددرة

نوا هته ددر مت ددووا و ددر اه ددا لرش ددبر ا

اه ددا ح ددول ف ددديرة التنهي ددة البشد درية
دنشاا هورير.
دنهب ال درار برملؤهادة ااصتصدرديةا ريدة العردوم ااصتصدردية
 .4ش يلا ابدد ال دردرا 2119ا دمر ادار املدوارد البشدرية
ماروم التايا مالعروم التذرريةا رنعة حمهد بوضيرث برملايرةا اجلزا ر.
 .5ددرحلا ايددرا رشددرد نددريفا 2100ا اابددداع املؤهاد متنهيددة املددورد البشددر املنىهددرة غددا ا ونيددة (ااىريددة)ا
حبددض ن دددم اب املرت ددر الدددميل اابددداع التنىيهد املنىهددرة ا دينددة دراهددة مفريددا اددرر مطنيددة مدمليددة رنعددة
هعد دحرب -البريد ا اجلزا ر.
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 .6املعهور ا ار حمهد ثذياا 2102ا فديرة ااوصرح اخرهيب ادع املدوارد البشدرية دراهدة انت رديدة لددام تو هدرة
اادار لددا اصددر العوملددةا حبددض ن دددم اب امل دؤمتر العره د الدددميل املوهددوم اوملددة اادار اصددر املعروددةا رنعددة
اجلنرن ا لبنرن.
 .7الص را ثرنر اردلا بدمن هنة نشدرا حمرهدبة املدوارد البشدرية امل هوم ماامهيدة دراهدة اردر ايندة ندع الشدر رة العراصيدة
البصر  .رية اادار مااصتصردا البصر ا العرا
 .8هرلا بدمن هنة نشرا حمرهبة املوارد البشرية ننهج ديد ل يرس صيهة دنرة املورد البشر .
 .9اا ردميية العربية امل توحة الدمنرركا
 .01ال بددرنا ثددر ر ددرب ميرهددنيا هددنرا امحدددا 2117ا ااوصددرح اددع ااهددتنهرر امل دوارد البش درية
لروحداة ااصتصردية العراصيةا رة العروم ااصتصردية ماادارية ا،رد  /03العدد .45
.00
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