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 الملخص

القياس واإلفصاح المحاسبي عن رأس عملية إشكالية الهدف من هذه الدراسة هو توضيح إن    
، لتوضيح تأثيره على أداء األصلف بشروط االعترا وتبيان مدى توافره علىالمال البشري، 

المؤسسة االقتصادية، خصوصا في ظل التوجهات المحاسبية المعاصرة القائمة أساسا على تحديد 
  تقرير عنها ضمن القوائم المالية.قيمة المعرفة التي يمتلكها رأس المال البشري، ومن ثم ضرورة ال

بغرض بلوغ هدف الدراسة، تم إسقاط ما تم تناوله في الجانب النظري من خالل دراسة حالة و    
إحدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية آال وهي شركة سونطراك، قصد محاولتنا لمعرفة واقع عملية 

مدى تأثيرها على أدائها، ونظرا ولتوجه القياس واإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري بها و 
اكبر المؤسسات االقتصادية للمحاسبة عن رأس المال البشري كأصل غير ملموس، اعتمدنا على 

موظف،  100أسلوب الدراسة االستقصائية، من خالل توزيع استمارة استبيان على فئة مكونة من 
ستوى الشركة، والوصول إلى أهم لمعرفة مدى إمكانية المحاسبة عن رأس المال البشري على م

 العراقيل التي تواجه هذه األخيرة لالهتمام برأس المال البشري واعتباره من أصولها غير الملموسة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تبرز أهمها في أن هناك مجموعة    
س المال البشري رغم توافرها عليه، من المشاكل التي تواجه شركة سونطراك في المحاسبة عن رأ

نظرا لنقص الوعي بأهمية هذا األخير من جهة، ومن جهة أخرى فإن البيئة المحاسبية في الجزائر 
المال البشري  برأسال يعترف  ، الذيالنظام المحاسبي الماليتقوم على المبادئ التي نص عليها 

كما أوضحت الدراسة ، األخرىيف كغيره من المصار  اكأصل غير ملموس، حيث اعتبره مصروف
أيضا أن لشركة سونطراك بوادر في مجال االهتمام برأس مالها البشري، وقد أظهرت الدراسة 
دراجه  االستقصائية التي أجريت على مستوى شركة سونطراك، أن قياس رأس المال البشري وا 

شركة، األمر الذي من أن محاسبيا ضمن القوائم المالية للشركة، سيؤثر بشكل إيجابي على أداء ال
شانه أن يدعوا إلى ضرورة االعتماد على مرجعية محاسبية توضح أسس ومبادئ المحاسبة عن 

 رأس المال البشري كأصل غير ملموس.   
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