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يكتسب التخطييط الميلل همميتيم ميه هممييد اليلذي اليبه تملييم لممييد التيييب اليلليو يناي المذابييلت المطمذييد سيذا
كليت سيذيد ،هذ هكثي مه بلي  .ذتمثي الملمذميلت نايي الباذييد لةيايطد اةلايييد ذالمللييد المختم يد ذبلي اللتميلل
الذظييل ا اةلاييييد المختم ييد مييه تخطيييط ذتيظييي ذيلليييد ذتذايييم ذتن يييب ذتقييذي هلا  .ذياييلح اةلاية يتذلييا لم ي
ميل ك يل ة ل اييات،يل ،ذاه طييليد القي اييات ذك ل ت،يل تلتميل لمي طييليد ذلليد الملمذميلت المسيتخلمد ي

ييل،ل.لييبا
 ،لمييل

للييت النلاييد لامتمييل ييييظ الملمذمييلت اةلاييييد ياييك لييل  ،ذيظييل ملمذمييلت الميذايل اليا يييد ياييك خييل

ل،ييل مييه همميييد يلل ييد ي تبذيييل القييل مذه يلمميييد التخطيييط المييلل  ،يللييليييلت ذالملمذمييلت اللليقييد الت ي تسيي ،ي
تيايل الق اي ايت المتلمقد يللتخطيط الملل لممذابيد االلتيلليد يلةضل د إل تذ يي الذليت ذالا،يل اليبه يتطمييم هليلال
مييبا المذابيييد.ذمييه ميييل ييييبت همميييد المذضييذع لمقيييل يينييث لذي ذهممي يد يظييل ملمذمييلت الم يذايل اليا يييد يتييذ يي
الييلييلت الكلممييد ذاللليقيد لييه اللييلمميه ي الكميييلت ذالالملييد ،ذكيبل هلييلال الطميييد اله ذمسيتقيا ،ذمييل النلاييد
إل تذ يي هثيلث ذهييييد ذمسيتمبملت هخيي لتميييد نلايد ميبا الليلال المت ابييلة ميه الطمييد ،ذتذظييا ميبا الملمذميلت

ذتنذيم ،ييل إلي ي كم ييا تقلييي ييد ل يييا إلياا ،ييل ض ييمه المذابي ييد االلتيللي ييد المخط ييط ل ،ييل ،ذنس ييب هيي يذاب ذ

ييذ

المذابيد ،مه يذاتب ذمستمبملت سمليد ذخلميد ذي قلت يهسملليد ذغييمل.
أوال :مشكمة البحث ،أهميته وأهدافه ،مع نبذة عن المنظمة المبحوثة.
 -1مشكمة البحث:تلتمل لليد القي اييات لمي ميل تيذ ي الييلييلت ذالملمذميلت ال ينيند ذتذ يا القي اييات المتخيبة
ي ظ ي ذ يية الملمذمييلت يري،ييل ل ي اييات يايييلة لم ي لك ي

الق ي اييات المتخييبة ي ظ ي لييل تييذ ي ييليييلت ذملمذمييلت

لليقد يري،ل ل اييات غيي يايلة ذمخلطيت،ل كييية ،إال إه الذالع يلك
لم الملمذملت اللليقد

التخطيط لممذابيلت االلتيلليد

نللد لل الذضيذح ي تقيليي هممييد االلتميلل

الميظمد المينذثد (الالملد) ،ذايميل ييت االلتميلل ي

التخطيييط ذاةلييلال لممذابيييد االلتيلليييد لمي مذابيييلت الليذا السييليقد ،مييع إضييل د ميييللم ييسييب ملييييد لبيييللة نا ي
المذابي ييد يي هغم ييب هيذاي ،ييل ذ

ييذل،ل ،لذه االس ييتيلل إلي ي ل ايس ييد ذتنميي ي ذام ييع الييلي ييلت هذ االلتم ييلل لمي ي يظ ييل

الييليلت ذالملمذملت الاليلة

إللال تخمييلت المذابيد السيذيد.

ملمذملت المذايل الياييد ،البه يلك

النلايد ال لمييد لمميظميد المينذثيد يكي هلسيلم،ل ،ذيللتيلل ليل تذظييا ميبا

مه خا ماكمد الينث يمكه طيح سبا الينيث التيلل  :ميل إمكليييد اسيتخلا يظيل ملمذميلت الميذايل اليايييد ي

التخطيط لممذابيد االلتيلليد

الملد يلي ؟.

 -2أهميةةة البحةةث وأهدافةةه:تكمييه همميييد الينييث النييلل مييه خييا إييياب همميييد مت ي ايتييم ( يظي ملمذمييلت الم يذايل
الياي يييد ذالتخط يييط لممذابي ييد االلتيللي ييد) ،يلةض ييل د إلي ي هممي ييد ملي ييد ذتنميي ي الذال ييع اللمميي لمتخط يييط ذاةل ييلال
لممذابيييد السيييذيد لمميظمييد المينذثييد (الالملييد) ،يللاييك الييبه يضييمه الذ ييذ إل ي اليلييل الت ي تلك ي
النقيقيد ل،با الميظمد الت تس،

تطذيي لمم،ل ذتنقيو هملا ،ل.
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نيه ي،لا الينث إل الت -:

ه -التليا لم ذالع إللال المذابيد االلتيلليد السيذيد

الميظميد المينذثيد ،ذميلم السي

الملتميلة ي إليلال

تخمييلت المذابيد.
ب -تنلي ييل يق ييلط الض ييلا يي لممي ييد التخط يييط الم ييلل الس يييذه يي الميظم ييد المينذث ييد ،م ييه ااي ي الذ ييذ إلي ي
ملللاد ميلطو الخم

مبا اللمميد.

ج-التليييا لم ي مييل مسييلممد يظييل ملمذمييلت الم يذايل اليا يييد ي ت،ي ييد مقذمييلت ياييلح الخطييط السيييذيد ذم ي
الملمذملت اللليقد ذال نيند.

ل-تقلي المقتينلت ذالتذ يلت الضيذييد لتطذيي السلليب الملتملة نلليل ي التخطييط لممذابييد السييذيد ذتذضيي
همميد االلتملل لمي الملمذميلت اللليقيد التي يذ يميل يظيل ملمذميلت الميذايل اليايييد يميل يتلميو ييللتخطيط لممذابييد
السيذيد لمميظمد المينذثد.
-3مجتمع البحث :نبذة عن المنظمة المبحوثة ::ت اختيلي الملد يلي مذللل ةاي اي الينيث كذي،يل تمثي يمذبايل
ذاضينل لتنليييل المذابييلت الالييييد كذي،يل ميظمييد كيييية ياليييد ضيمه منيط،ييل للممييد التخطييط يميل يتلمييو يللقضييليل
اةلاييييد ذال ييييد ذالملليييد ،ذهه نا ي ذضييخلمد المذابيييد االلتيلليييد الت ي تلييلمل الالملييد سيييذيل يتطمييب ل ايسييد كي ي يد
إلييلالمل ذتيظيم،ييل ذمييل االسييت للة مييه يظييل ملمذمييلت الم يذايل اليا يييد ي التخطيييط السييمي لممذابيييد االلتيلليييد،
ذسلت الملد يلي ميب ترسيس،ل ي  1991/4/25إلي االمتميل يللاذاييب اللممييد الابميد ةتميل يسيللت،ل اللممييد
ذالتييذيييد المتضييميد تبذيييل الطميييد يللم،ييليات الضيييذييد لتخيييا ،ذم ي مسييمنيه يييلللم ذالملي ييد ،ذاا ي اي الينييذث

ذالل ايسييلت .ذلمييلت إلاية الالملييد لت،ي ييد القللييلت ذالمختي ييات ذذية اللم ي ذالا ،يبة الضيييذييد ،يلةضييل د إل ي
ت،ي ييد الكت ييب المي،اي ييد ذالمس ييلللة.ذا يي،لت الالمل ييد تط ييذ اي كييي ييا ،يل ييل هه كلي ييت تضي ي هيي ييع كمي ييلت مي ي ال ي ييذه
الاميم ييد ،الق ييليذه ،ال،يلس ييد ،ذاللمي ييذ  ،اس ييتنلثت س يييع كمييييلت الي ييلة ل ييل  2001م ي ي الط ييب ،التييي ييد ،التيييي ييد

الييلضيد ،الملمميه ،ذ(التيييد ،ذاةلاية ذااللت لل ذالقيليذه كيييا ) ،ثي اسيتنلثت كمييلت الب ايليد ،ذاللاب ،ذطيب
السييله ،ذالطيب الييطييه ،ذالتميييا ،ذميلسيد الميذال .ذامتميت الالملييد يللل ايسيلت اللمييل (الملاسيتيي ذالييلكتذياا)،

يلةضييل د المتملم،ييل يييللمذيذث اليييليم الييبه ياييك يييذع مييه االي تييلح لم ي اليي ييد المنيطييد ي،ييل ،مث ي ميكييب ذثييل و

ذل ايسي ييلت النمي ييد ،ذميكي ييب الل ايسي ييلت اليليميي ييد ،ذميكي ييب اليي ي ييد المنميي ييد ،ذالتلمي ييي المسي ييتمي ،يلةضي ييل د إل ي ي تقي ييلي
االستاليات ال،يلسيد ذاةلاييد إل لذا ي المنل ظد المختم د ،ذمختما هييل المنل ظلت المالذية.
ثانيا :اإلطار النظري
 -1نظام معمومات الموارد البشرية (.) Human Resource Information System
أ -مقدمةةة تاريخيةةة حةةول نشةة ت وتطةةور نظةةم المعمومةةات اإلداريةةة ::لي ي الييلخذ إل ي مذضييذع يظييل ملمذمييلت
المي يذايل الياي يييد ،الي ييل م ييه إلط ييل كي يية يس يييطد ل ييه يظي ي الملمذم ييلت اةلايي ييد التي ي تا ييك الذل ييل ال ييبه ين ييذه

( ،)HRIMمييع مامذلييد هيظمييد هخيي ضيييذييد لمميظمييد.ياييرت يظي الملمذمييلت اةلاييييد ي يلايييد السييتييلت مييه
القيييه اللا يييه ،ذيييلهت تياييط لمميييد تي يييب مييبا اليييظ ي يلايييد السيييلييلت ذسييللل لم ي مييبا التقييل تطييذي ها ،يبة
النلسيلت االلكتيذييد ذييمايلت،يل ذالتي ل،يل امكلييلت خيبه كيييية ايلا ضيا ليه ظ،يذي الييماييلت المتقلميد ذمي،يل
181
مجلة كلية التربيةصفي الدين الحلي – جامعة بابل

العدد االول-المجلداالول – العلوم االنسانية 9002

نظن هعلىهات املىارد البشرية وإهكانية استخذاهها يف التخطيط للوىازنة االعتيادية يف جاهعة بابل

يظي ي إلاية لذال ييل الملمذم ييلت  DBMSالتي ي س ييلللت كثيي ي اي لمي ي تقميي ي ذل ييت اةيا ييلب ذاس ييت ال،ل يا ييك كيي ييي.

(اليي ييلت ذنس ييه)43 :1992 ،ذل يييا يظ ييل الملمذم ييلت االلايي ييد يري ييم التك ييذيه ال،يكمي ي المتكلمي ي ذالمت للي ي م ييه
الالت ذالمليلات ذالييياما ذالقذالييل ذالقييذ الللممييد الييبه يك ي ملللاييد الييليييلت لاي تييذ يي الملمذمييلت الضيييذييد
يللذلت الميلسب ذالتكم د ذالكميد الميلسيتيه له اليي د اللاخميد ذالخليايد لمميظمد ،ذيميل يسي ،م،ميد اةلايات ي

امي ييع المس ييتذيلت ي ي

يييع القي ي اييات ،ذيم ييل ينق ييو ه ضي ي اس ييتخلا ممك ييه ل ،ييبا الملمذم ييلت( .الط ييل :2000 ،

)26ذيتكييذه يظييل الملمذمييلت اةلاييييد مييه يظ ي يليييد متلييللة لمملمذمييلت تت ي يلضيي،ل ييييلا ،ذتتكلمي لخلمييد
اللمميلت السلسيد مه تخطيط ذتي يب ذيلليد ،نيث ياتي ك يظيل يلي

ي تيذ يي الملمذميلت الابميد لملممييلت

المبكذية ،ضا له تيلل الييليلت ذالملمذميلت ميع الييظ ال يلييد لمملمذميلت ذلالت،يل يلضي،ل يييلا ،ذهثيميل ي

لل ي اللمميييلت ذالذظييل ا المختم ييد لاخ ي الميظمييد( .يلاييليي ذالم ت ي )31 :1993 ،ذي ييذي الاييك ( )1هُيمذباييل
ليظل الملمذملت اةلاييد
شكل ( )1أُنموذج لنظام المعمومات اإلدارية
البيئة اخلارجية

التخطيط

خطط

قرارات تنفيذية

نظام معلومات املوارد البشرية

نظام معلومات اإلنتاج

معلومات تغذية
التخطيط

معلومات
تغذية
الرقابة
نظام معلومات التسويق

نظام املعلومات املالية
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الم لي ( :يي نملاه ،خللل منمل ,يظ ملمذملت المذايل الياييد ذلالتم يييل هي
هطيذند لكتذياا ،الملد ي لال) 5 :2002 ,

المل ال كيه ذالميبة التيل سيد،

ذيظ،ي مه الاك السيليو ،هه يظيل ملمذميلت الميذايل اليايييد ميذ هنيل اليظميد ال يلييد المكذييد ليظيل الملمذميلت
اةلاييييد ي الميظمييد.يبكييل هغمييب اليييلنثيه هه يلايييد االمتمييل ييظييل ملمذمييلت الميذايل اليايييد كليييت ي السييتييلت
ذالسي يييلييلت مي ييه القي يييه الملض ي ي  .)Grossman ,1988 :53( ،ي ي ني يييه اي يي،لت الثمليييي ييلت اليلايي ييد النقيقيي ييد
الستخلا ( ،) HRISذتاممت مذضذللت مث خبه ذاستيالع الملمذميلت يكمييد منيلذلة .ذيليل مييذي ميلة تذسيع

اسي ييتخلا ) (HRISي ل ي ي إلخي ييل ها ،ي يبة النلسي يييد االلكتيذييي ييد الكيي ي يية الت ي ي تمتي ييلب يقي ييليت،ل لم ي ي الخي ييبه اللي ييلل
لمملمذمييلت ذها ي اي اللمميييلت النسييلييد الملقييلة ،ذ ي ميت ييا التسييلييلت مييه القيييه اللا يييه ايي،ل يظييل ملمذمييلت

الم يذايل اليا ييييد ط ي يية يذليييد ي ضي ي اس ييتخلا الييمايييلت الخل ييد ي ييللمذايل اليا يييد ،ذايتا ييلي النلس يييد الاخ يييد
ذتذسييلت اةلايات يلالمتمييل ي،ييبا اليظييل خ ذ ييل ي ال ت يية الخي يية ،يسيييب التنييليلت الملل يية الت ي تذاا،،ييل
إلاية الميظملت ،ذمي،ل) Safran ,1994 :1( :
 -1اليظية النليثد ةلاية المذايل الياييد الت تلتييميل السييل الكييي ل يييو اةلاية اللمييل ذتقيع لمي،يل يسييد كيييية ميه
تي يب استياتيايد الميظمد.

-2ظ،ييذي يلييا التا يييللت الخل ييد يلللم ي  ،مث ي الت ييلميه ال يين لملييلمميه ذالس ييامد الم،ييييد ذضيييذية ت ييذ يي
ي

اللم المتسلذيد لاميع الللمميه.

-3الضي ذط االلت ييلليد الت ي تسييييت ي إلييللة ميكمييد الييياما الت ي اييكمت ض ي طل لمي الميظمييلت ،لتلمي يلييلل
هلي مييه اللييلمميه الم يلمييه.ذييييل لمي مييل تقييل يييي هه يظييل ملمذمييلت الميذايل اليا يييد (HRIS) ،نقييو ل يبات
يذلي ييد سي يييلد ،ذيمك ييه الق ييذ هه م ييبا اليظ ييل يا ييك نا ييي الباذي ييد ةلاية الميظم ييلت م ييه ااي ي يا ييلح هه لمي ي

تخطيط ي

ييني  ،كمييل ياييك ذسيييمد تسييتخلم،ل إلاية الميظمييلت لتنقيييو همييلا ،ل مييه خييا التيسيييو ييييه اميييع

لمميلت،ييل التيظيميييد .يلةضييل د إل ي كذيييم ذسيييمد تسييتخلم،ل اةلايات لمت ييله لغمييب التنييليلت الكيي يية مييه خييا
تذ ييمل لمك ال،ل

مه الملمذملت ،ذالييليلت له هييد مت يييات تتلميو يمذاضييع اتخيلب القي اييات التي تت يا يلليايل

مث ييليلت له اليي د المنيطد يللميظمد.

ب -مفهوم نظام معمومات الموارد البشرية) Concept of HRIS ( :
اختميا الميظيييذه ي تنليييل تليييا مذنييل ليظيل ملمذمييلت الميذايل اليايييد قيل لي ييم (،)Tannenbaum:1990

يريييم يظييل يسييتخل لمن ييذ لم ي الملمذمييلت الخل ييد ياميييع ذظييل ا إلاية الم يذايل اليا يييد ،ذخبي،ييل ذملللات،ييل
ذتنميم،يل ذاسييتيالل،ل ذتذبيل،ييل ،همييل ( ،) Safran: 1994قييل هكييل ايييم لللييلة ييليييلت تنتييذه لمي كي الملمذمييلت
الميلسيييد ذالخل ييد يييللمذايل اليا يييد ،مييع تييذ يي التسيي،يات الابمييد ةلامييد الييليييلت ذسيي،ذلد الن ييذ لمي،ييل ،ي

نيييه لي ييم (لي ييل الذم ييلب ذ خ يييذه ،)1996 ،يري ييم امييع الملمذم ييلت ذالييلي ييلت الخل ييد ي ييللمذايل الياي يييد ذخبي ،ييل
ذن ظ،ل ذتنذيم،ل إل ملمذملت يلل ملللات،ل ذاالنت لظ ي،ل

للليلة ييلييلت اليظيل ذاسيتيالل،ل ي نلليد الطميب

م ييه ليي ي اةلاية اللمي ييل لمميظم ييد ،هم ييل ( الم ييي ي  ،)1998 :إي ييم ي ييي اه يظ ييل ملمذم ييلت المي يذايل الياي يييد يمثي ي
مامذل ييد م ييه المكذي ييلت تلمي ي ي ييذية ميظم ييد ذمت للم ييد لام ييع ذتخي يبيه ذاس ييتخا

الييلي ييلت الميتيط ييد ي ييللمذايل

اليا يييد لمميظمييد ،مييه ها ي تييذ يي الملمذمييلت المتكلممييد لييه الم يذايل اليا يييد ي،ييلا ي ييع ك ييل ة ذ للميييد اللييلمميه
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ذتنسيييه ذظييل ا الميظمييد.ذبمييب (السييلل ذ ييلل  ،)2000 :إل ي التيييلي هه ( )HRIMمييذ يظييل يسييل لتييذ يي
ملمذملت

ييع القيياي الميليييه لتنقييو هميلاا الميظميد ،هميل (الييذبيك  ،)2001:ييي ييم تكيذيه ميكمي متكلمي

ذمت للي ي م ييه المس ييتمبملت المختم ييد (تقيي ييلت نلس ييذب ،ييماي ييلت ،الل ييلمميه يي اليظ ييل  ،الالت ،)... ،ت ،ييلا ا
تذ ييي الييليييلت إليي المسييت يليه ل يييا

يييع القي يياي ذيمييل ينق ييو هنسييه اس ييتخلا لمملمذمييلت .نظةةةام معمومةةةات

المةوارد البشةةرية" :مامذلييد المكذيييلت الت ي تلمي ي ييذية ميتظمييد ذمت للمييد ،تاييم امييع ذخييبه ذتنمي ي ذملللاييد
ذاسييتيالع الييليييلت ذالملمذمييلت المتلمقييد ي يللمذايل اليا يييد ذهلايت،ييل ذت،ي ت،ييل همييل المسييت يليه مييه المييليييه ذ يييلع

القيياي ،لمسيلللت ،ي اتخيلب القي اييات ي مايل تخطييط الميذايل اليايييد ،ذاسيتقطلي،ل ذتلييي،يل ذتلذيضي،ل ذتيلييي،ل

ذتطذييم ييل ذتق ييذي هلا  ،ييل ،يك ييل ة ذ للمي ييد" .هم ييل (ييي ي نم ييلاه )19 : 2002 ،ق ييل ل يييا يظ ييل ملمذم ييلت المي يذايل
الياييد " :مامذلد المكذييلت التي تلمي ي يذية ميتظميد ذمت للميد ،تايم اميع ذخيبه ذتنميي ذملللايد ذاسيتيالع
الييلي ييلت ذالملمذم ييلت المتلمق ييد ي ييللمذايل الياي يييد ذهلايت ،ييل ذت،ي ت ،ييل هم ييل المس ييت يليه م ييه الم ييليييه ذ يييلع القي يياي،

لمسيييلللت ،ي ي اتخيييلب الق ي ي اييات ي ي مايييل تخطي يييط الم ي يذايل اليا ي يييد ،ذاسي ييتقطلي،ل ذتلييي،يييل ذتلذيضي يي،ل ذتي ييلييي،ل
ذتطذييمييل ذتقييذي هلا ،ييل ،يك ييل ة ذ للميييد".ذيمكييه هه يليييا يظييل ملمذمييلت الم يذايل اليا يييد يريييم ( لللييلة ييليييلت
تضي ي امي ييع الملمذم ييلت المتلمق ييد ي ييللمذايل الياي يييد يي الميظم ييد ،ذالميظم ييلت الما ييلي،د يي التخ ي ي

 ،ذالابم ييد

لت ذيب القياي اةلايه ،مع ضمله تنليث مبا الملمذملت ياك لذيه).
ج -أهميةةة نظةةام معمومةةات المةةةوارد البشةةرية ::) Impartment of HRISٍ ( :تتمث ي همميييد ( ) HRIS
يللتيليا ذسييمد إلاية الميذايل اليايييد لت يذيب ذتياييل ليايميل ميه خيا االلتميلل لمي ملمذميلت نليثيد ذ ينيند،
ذتضييمه تقمي ي الذلييت ذالا،ييل ،كمييل ايييم يسييلم ي ال ي ذظي ييد الم يذايل اليا يييد ذظي ييد اسييتياتيايد ل،ييل تييرثيي ي
مالالت

يلغد ،ذتي يب استياتيايد الميظمد ،يلةضيل د إلي هييم هلاة تسيتخل لتقيذي ذظي يد الميذايل اليايييد( :سييل

خطييلب.)151: 1999 ،كمييل ايييم يسييلم ي لل ي الق ي اييات المتلمقييد يإلييللة ميكمييد اللمللييد )،(Down Sizing
ذملللاد ماكمد ال ل ضيه ،له إلللة ميكمد اللمللد يمث ميلخ  ،لتنسييه ك يل ة الميظميد ذهلا ،يل ميه خيا إليللة

ت ييمي ال يييظ ذاللممي ييلت ذك ييبل اس ييت ا الطلل ييلت المتلن ييد كذي ييم يمثي ي هلاة تط ييذيي ذت يي ييي ،ذيلتا ييلميه ( ،ييي ي
نملاه.)14 :2002 ،
الذ  :تنسيييه اليذليييد ذتطذييمييل مييه خييا
التلليات يلل نلذث الخطر.

يظ ي لممياليييد تنييل ظ لم ي اسييتمياي اليذليييد هكثييي مييه االلتمييلل لم ي

الثلي  :بيللة الماليكد ذااليلملج ييه مستخلم اليظل  ،مه خا ال الملمذملت متلند هملم ،يس،ذلد ذيسي.
 -2الموازنةةة االعتياديةةة ::Traditional Budget :ليي تذضييي م ،ييذ المذابيييد االلتيلليييد اليييل مييه تذضييي
مكذيي ييلت المذابيي ييلت التخطيطيي ييد الت ي ي تض ي ي يلةضي ييل د إل ي ي المذابيي ييد االلتيلليي ييد ،المذابي ي يد االسي ييتثملييد ( الخطي ييد
االستثملييد)( .ذ ابية الملليد ،مياذي لا ية المذابيد يل 2788

.)2008/4/17

ه-المذابيييد االسييتثملييد (الخطييد االسييتثملييد) :ذتتضييمه مييبا المذابيييد اةي ييلو االسييتثمليه لم ي الماييلييع الخل ييد
يللييييل ذاللمييلي ،ذنسييب خطييد المبسسييد لمماييلييع الت ي تيييذه القيييل ي،ييل.ذتقس ي إل ي لييلة هي يذاب ذ
المالييع المخطط ل،ل ذالملياد ضمه

ناي ي ذهيي يذاع الما ييلييع التي ي س ييتي ب خ ييا

ييذ ذنسييب

ذ الخطد االستثملييد ،ذميبا المذابييلت تتطميب ةليلالمل ملمذميلت ليه
تي يية المذابي ييد التخطيطي ييد سي يذا كلي ييت س يييذيد ،ه تمت ييل لل ييلة س يييذات،
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خ ذ ل ي نلليد التذسيع ال قي ميه خيا إضيل د هييييد الييلة هذ إيايل مايلييع خلمييد هذ إيتلاييد تضيلا إلي

المالييع المقلمد لا.

ب-الموازنةةةةة االعتياديةةةةة :ذتتلم ييو يلةي ييلو الا ييليه الخ ييل
ذال يليد ذالي قلت اليهسملليد .ذتتضمه خم

يلليذات ييب ذالا ييذي ذالمس ييتمبملت الخلمي ييد ذالس ييمليد

ذ ينتذه ك

لم للة مذال ذكللت -:

 -1الفصل األول :الرواتب واألجور ويتضمن:
ه-يذاتب المذظ يه.

لت يريذال،ل.

ب-المخ

ج-هاذي المنلضيات.
ل-هاذي الماله.

مي المكل آت.

 -2الفصل الثاني ( المستمزمات الخدمية) ،وتحتوي عمى:
ه-مخ

لت ذي قلت اةي لل ذالس ي.

ب -ي قلت الياي ذاللا .
ج-ي قلت الطيع.

ل -ي قلت اليييل ذاالت لالت.
مي-إيالي الياض ذالميلي .
ذ -هاذي المنلميه.

ب-هاذي ترليا ذتلضيل الكتب ذالينذث.
ح-تيظيا اللا ية.
ط-مخ

لت التاميب.

ه-االات اي يلللذيات التلييييد.
اليالط الييلض ذالكا .-إيالي المكل ه ذالمللات ذذسل ط اليق .

الضيل د ذالذ ذل ذاللاللت الللمد ذالمبتميات ذاليلذات ذاالنت لالت.ه-ي قلت الل لع الملي .
 -3الفصل الثالث( :المستمزمات السمعية) ويحتوي عمى:
ه-القيطلسيد ذالمطيذللت.
ب-هاذي المل ذالك،ييل .
ج-الذلذل.
ل-ماي

المذظ يه.

مي-مذال المكل ند ذالذلليد.
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ذ-المذال ذالمذاب المختيييد ذالمليسيد ذالطييد ذالبياليد ذالخي .

ب-الكتب المليسيد.

ح-التا،يبات الييلضيد.
-4الفصل الرابع (صيانة الموجودات) ويحتوي عمى:
ه -يليد الثلث.

ب -يليد الميلي .
ج -يليد الطيو ذالاسذي.
ل -يليد التلسيسلت المل يد الك،ييل يد.

مي -يليد المكل ه ذالا،بة ذالالت.
ذ -يليد السيليات ذذسل ط اليق .

ب -يليد الكتب ذالساات ذالذثل و.
ح -يليد الميلب ذمالييع اليه.

ط -يليد النلا و ذالمتيبملت.
 -5الفصل الخامس (النفقات الرأسمالية) ويحتوي عمى:
ه -ي قلت ا اي الثلث يريذال،ل (الخاي ذالمللي ذالخي ).
ب-ي قلت ا اي المكل ه ذالا،بة ذالالت.

ج-ي قلت ا اي السيليات ذالليلت ذذسل ط اليق .
ل-الكتب ذالماات.

مي-المسليح ذلذابم،ل ذالا،بة المذسيقيد.

 -3األسةةس التةةي يةةتم االسةةتناد ليهةةا فةةي عةةداد الموازنةةة:تخطييط المذابيييد االلتيلليييد ي الل يياو ذ ييو السييل
التقمي ييله ،ذم ييبا م ييل هكلت ييم التلميم ييلت ،ذاس ييتمليات إل ييلالمل التيي ت ييليمل ذ ابية المللي ييد ،ذي ييت يمذاي ،ييل الطم ييب م ييه
الييلذا ي النكذميييد إلييلال المذابيييد يللاييك الييبه يييبمه يلليييد ذ ابية الملليييد لم ي إي لل،ييل ،كذي،ييل الييذ ابية المسييبذلد لييه
تيظي ذتلييي الابذه الملليد للذا ي اللذليد.ذتلتميل اليلذا ي النكذمييد ي تخطيط،يل ذاليلالمل لممذابييد السييذيد لمي
الميايذي الييلذيه اليبه ت ييليا ذ ابية المللييد ،المتضييمه القذاليل ذالسي

الذاايب إتيلل،ييل ي تخطيييط المذابييد لم تيية

القللمييد ذالتمييللا لم ي تقييليي التخ ي ييلت الملليييد لةياييطد القل مييد مييه خييا اسييتق اي اةي ييلو لمسيييذات الخي يية
ذاتالملتييم ي السيييد النلليييد مبا ي اي هذليييل لمتخطيييط لمسيييد القللمييد ،يلةضييل د إل ي تقييليي يسيييد لمبيييللة ي اةي ييلو
( يمختمي ييا الذاي ييم )،لمذاا،ي ييد االيت ي ييلع ي ي السي ييللي (التضي ييخ ) ،مي ييع ضي يييذية تقي ييليي البيي ييللات الابمي ييد يسي يييب
االنتيلا ييلت الالي ييلة لمس يييد القللم ييد.ثي ي تام ييع التق ييلييات الس ييليقد لتكتمي ي المذابي ييد الت

يييميد التي ي تا ييم اةي ييلو

المقتيييح لم ي ك ي الياييطد القل مييد ذالاليييلة ،ذيلييل بل ي يييت تقييذي تقييلييات المذابيييد ي ضييذ ت ييذيات ذهمييلاا
الميظمد الملييد ،إبا تالذبت مل مذ متلح له إيقل م يت يطييقد الت لذا ذالمسيلذمد يييه ميبا الميظميد ذاليلذا ي

الملييد

ذ ابية الملليد .ث تي ع لمسمطد التاييليد لقيايمل ياك ي،ل .

إه لذالل تي يب المذابيد الت ييي

لم الميظملت النكذميد الخلميد اللم يمذاي،ل م ( :اللييله)4 :1989 ،
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أ  -اللم يللتلميملت الخل د يتي يب المذابيد ال للية مه ذ ابية الملليد ذلل مخلل ت،ل.

ب  -االلتي اب يللتخ ي ييلت الملليييد المقيييية ذلييل تالذبمييل ،ذلييل إاي اي الميللمييد ييييه

ييذل،ل إال يللنييلذل التي

تسم ي،ل التلميملت.
ت  -لذيد الن ذ لم تخ ي لت ملليد إضل يد خا مينمد التي يب.

 -4البيانات والمعمومات التي يتطمب توافرها إلعداد الموازنة االعتيادية:
اليل مه تذا ي ملمذملت تلتيي ضيذييد لمتخب القياي ،يمل يتلمو ي

ذ المذابيد االلتيلليد ،ذكلالت -:

الفصل األول :نفقات األفراد العاممين.
اليييل مييه ت يذا ي الييليييلت الت

يييميد ذالكلممييد لييه هلييلال اللييلمميه ي الميظمييد ،م ييي د نسييب الييليالت الذظي يييد

ذمقلاي الياتب لك لياد ،مضل ل إليم المخ

ذ

لت ،نسب هيذال،ل ذهللال المامذليه ي،ل.

نللد التخطيط لممذابيد االلتيللييد ي الميظميد المينذثيد (الالمليد) ،يايب هه تتضيمه هليلال الليلمميه نسيب

اي،للات ، ،ذ

ي نممييد الايي،للات اللميييل لييه هلييلال ييلل اللييلمميه ضييمه الالملييد ،ل يييا انتسييلب مخ

ييلت

الخلمد الالمليد ،ذكبل ل ييا انتسيلب هايذي المنلضييات خيا السييد ،ذكيبل الييل ميه تيذا ي ملمذميلت لليقيد
لييه الماييله االمتنليي ييد ذلاييله ميللا ييد يسييل

ذهط ييليي الل ايسييلت اللمي ييل ذغييمييل م ييه الماييله ل يييا ضييمله لل ييد

انتسلب كما هاذي الماله ذمكل رت،ل.
الفصل الثاني :المستمزمات الخدمية
مه ها هه يتمكه المخطط الملل مه تنلييل كيلا المسيتمبملت الخلمييد التي تنتلا،يل الميظميد خيا

تيية إليلال

المذابيد اليل مه ت،ي د الييليلت ذالملمذملت التيد:

ه-هللال الللمميه المتذلع إي للم خا السيد الملليد ،لاخ ذخليج القطي ،ل يا تنليل ي قلت اةي لل.
ب-هللال طميد اللياسلت اللميل ( الملاستيي ذاللكتذياا) ،ل يا تنليل كما مخ

لت التاميب ذي قلت الطيع.

ج-ملمذم ييلت لليق ييد ل ييه هييي ييد ذس ييلنلت ذن ييلا و ذم اي ييو الميظم ييد ،م ييع هل ييلال لم ييل التيظي ييا ،ذمق ييلاي ها ييذيم
اليذميد هذ الا،ييد ،ل يا إللال تخمييلت لتيظيا الميظمد ذ يليد النلا و ذاليييد ي،ل.

ل-ملي ييد هلييلال ذيييذع الييلذيات التلييييييد المخططييد لتييلييب مامذلييد مييه اللييلمميه ي،ييل ،ل يييا إا ي اي التخمييييلت
الابمد.

م ي ي-ملمذم ييلت ل ييه الييي ييد الم ييباية هذ المخط ييط إياليم ييل خ ييا الس يييد المللي ييد ،ذييلي ييلت ل ييه كم ييا ال ايضي ي هذ
السلنلت الت سيت إياليمل هذ المباية لا.
ذ-ملمذملت له هللال الينذث ،هذ الكتب المخطط ترلي ،ل ،هذ تلضيلمل.
ب-المييبتميات ذالي ييلذات المتذل ييع إللمت،ييل ،يلةض ييل د إليي الياييطد الييلض يييد ،هذ االنت ييلالت المخطييط القي ييل ي ،ييل،
لتخميه ذتقليي الكما المطمذيد لك مي،ل.

ح -مستمبملت الل لع الملي المطمذيد ذكم ،ل.
الفصل الثالث :المستمزمات السمعية
اليييل مييه ت يذا ي ك ي مييه الملمذمييلت ذالييليييلت الملليييد الت ي يييت االلتمييلل لمي،ييل لتنليييل كمييا المسييتمبملت السييمليد
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المطمذيد خا

تية إللال المذابيد ذمي،ل:

ه-مقلاي كما است،ا المل ذالك،ييل ذالذلذل المتذلع است،اك،ل خا السيد الملليد.
سيد المذابيد.

ب-هللال القيطلسيد ذالمطيذللت الت تنتلا،ل الميظمد خا لمم،ل

ج-ملمذملت له للل المختييات ذالقلللت اللياسيد ،ذمقلاي المستمبملت المطمذيد لكي مي،يل ،ل ييا تخمييه كميا
المذال ذالمذاب المختيييد ذالمليسيد.

ل -ملمذمييلت لييه نلاييد هلسييل الميظمييد (الالملييد) ،مييه الكميييلت ذاللسييل المختم ييد لمكتييب المي،ايييد المطمذيييد مييع
كم ،ل.

الفصل الرابع :صيانة الموجودات

اليييل مييه تييذ ي كاييذ لت ذمخططييلت للمييل ال يييليد المخططييد ضييمه الميظمييد خييا الس ييد الملليييد ،مييع تقييليي
الكما التخميييد ل،بة الكاذ لت يمل ييم كميا
النلا و ذ يليد الميلب  ،ذكما

ييليد المييلي ذالثيلث ذالا،يبة ذالسييليات ذاللييلت ،ذكميا

ييليد

يليد الكتب.

الفصل الخامس :النفقات الرأسمالية

ل يييا تسيي،ي م،مييد القييل يلمميييد التخطيييط المييلل

ي كي يييد انتسييلب المذابيييد المخططييد ذالمتذللييد لييه ا ي اي

الثييلث ذالا ،يبة ذالمكييل ه ذالملييلات ذالليييلت ،ياييب ت،ي ييد ملمذمييلت لليقييد لييه هلييلالا لثييلث ذالا ،يبة ذالليييلت
المذاييذلة لييا ،ذمييل ك ليت،ييل ذم ييل النلاييد ةضييل د هثييلث ذها ،يبة هذ هييي ييد هذ ليييلت هخييي تنتلا،ييل الميظم ييد
خا السيد القللمد ،مع ييله هيذل،ل ذكم ،ل.مه خا اسيتلياا
ت،ي ت،ييل لك ي

يذ المذابييد االلتيللييد ذالملمذميلت المطميذب

ي يييي هيييم كممييل كليييت الييليييلت ذالملمذمييلت المطمذيييد ،مييه ليي القييل مذه يلمميييد التخطيييط المييلل

لليق ييد ،كمم ييل ك ييله تذظي  ،ييل يلممي ييد التخط يييط الم ييلل

يي إل ييلال المذابي ييد االلتيللي ييد لمميظم ييد المينذث ييد لليق ييل.م ييبا

الييليلت ذالملمذملت تقذ يت،ي ت،ل إلاية يظل ملمذملت المذايل الياييد ( .) HRIS

ثالثا:الجانب التطبيقي:

 واقةةةع عةةةداد الموازنةةةة االعتياديةةةة فةةةي جامعةةةة بابةةةل ::يييي مييه خ ييا الاييلذ ( )1الييبه يمثي ي هلييلال الطمي ييدذالتلييسييه ذالمذظ يه لملل الل ايسي  2007-2006ذمقيلاي البييللة ي ميبا الليلال ي الليل الل ايسي -2007
مبا الللال المي البه ينت لم القل مذه يلمميد التخطيط الميلل هخيبا ييظيي

 2008هه ميل تطذي ذاض

االلتي ي ييلي لي ي ييل التخط ي يييط لمذابي ي ييد الس ي يييد القللم ي ييد ،ذم ي ييبا البي ي ييللة ذاض ي ييند يي ي الا ي ييلذ ( )2ال ي ييبه يمثي ي ي مق ي ييلاي

التخ ي ييلت المللي ييد يي

ييذ ميبايي ييد الالمل ييد لل ييلميه متت ييللييه مم ييل 2007ذ ،2008خ ذ ييل ي ي

ييذ

اليذاتيب ذالايذي ذالمسييتمبملت السيمليد ذ يييليد المذايذلات ذالم يييذ لت الخيي  ،يمييل ييي ايخ ييلا ي الميييللم
المخ

ييد لممسييتمبملت الخلميييد ذالمذاييذلات غيييي الملليييد ي مذابيييد اللييل  2008لييه مييل كييله لميييم ي مذابيييد

اللييل  .2007ذي ييي اليلنث ييله هه تخ يييا المي ييللم المخ
ميتسي الالملد ذهللال الطميد.

الذ ( )1يمث هللال الطميد ذالتلييسييه ذالمذظ يه
األعداد

ييد لممسييتمبملت الخلمي ييد ال يتيلسي يب مييع بي ييللة هل ييلال

الميظمد المينذثد (الملد يلي ) لمللميه اللياسييه  2007-2006ذ .2008-2007
2008-2007

2007-2006

النسبة المئوية %

أعداد الطمبة

14136

15376

%1224

أعداد التدريسيين

1182

1499

%3217

188
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2897

أعداد الموظفين

%327

2934
الم لي :لس التخطيط  /ي لسد الالملد

ذ ميباييد الالملد لمللميه 2008 -2007

الذ ( )2يمث مقلاي التخ ي لت
ت

الفصل

ميزانية 2007

ميزانية 2008

1

الرواتب واألجور

29379500000

31691770000

2

المستمزمات الخدمية

1159450000

1000000000

3

المستمزمات السمعية

1472725000

1531000000

4

صيانة الموجودات

831375000

1000000000

5

المصروفات األخرى

465000000

565000000

6

الموجودات غير المالية

1840450000

1010000000

المجموع

35148500000

36797770000

الم لي  :لس الابذه الملليد  /ي لسد الالملد

رابعا :االستنتاجات والتوصيات
أ -االستنتاجات:
مه خا اةطاع لم الذالع ال لم ةللال المذابيد السيذيد

الملد يلي يي -:

* هه مييل امتمييل لميي يلاللتمييلل لمي الملمذمييلت اللليقييد ي التخطيييط لممذابيييلت االلتيلليييد ،ذيييت االلتمييلل ي
التخطيييط ذاةلييلال لممذابيييد االلتيلليييد لمي مذابيييلت الليذا السييليقد ،مييع إضييل د ميييللم ييسييب ملييييد لبيييللة نا ي

المذابيييد ي هغمييب هيذاي،ييل ذ

ييذل،ل ،لذه ا السييتيلل لم ي ل ايسييد ذتنمي ي ذامييع الييليييلت هذ االلتمييلل لم ي يظييل

ملمذمييلت الميذايل اليايييد ،الييبه يلكي
تذظيا مبا الييليلت ياك تل

النلاييد ال لميييد لمميظمييد المينذثييد يكي هلسييلم،ل ذيللييد ،ذيللتييلل يييي لييل

إللال تخمييلت المذابيد السيذيد.

* هه إليلال المذابييد االلتيللييد ،يقت يي لمي ا،يد ذانيلة مي لسي الايبذه المللييد ،ذال ييت

(ي يذية ميتظمييد )

إا ي اي الا،ييلت الخييي بات اللالييد الميلا يية ،مث ي الاييبذه ال،يلسيييد (ل يييا ت،ي ييد الييليييلت المتلمقييد يلل يييليد
المطمذي ييد ،ذالمتذلل ييد ،ذالث ييلث ذالا،ي يبة المتذل ييع اي ي اي مل) ،إض ييل د إلي ي لسي ي الا ييبذه اةلاييي يد (لت،ي ييد الييلي ييلت
المتلمقييد يييللما الماي ذ ذالاييلغي ،ذالليياذات ذالتيليييلت ذغييمييل) ،ذكييبل لس ي اليلليييد اللاخميييد (لتييلليو الييليييلت

ذالتخ ي ييلت المقتين ييد) ،ض ييا ل ييه لسي ي ا ييبذه الطمي ييد ( لتنلي ييل البي ييللة المتذلل ييد ي ي هل ييلال القي ييذ لةلي يذا
القللمد).
* لييل االلتمييلل لم ي المبا ييات الضيييذييد ذالابمييد ةلييلال المذابيييد االلتيلليييد ،التي ت،يييل هيضيييد

ييميد التخييلب

الق ي اييات المتلمقييد يييللتخطيط لممذابيييد السيييذيد ،ذمي،ييل المييا ال لم ي لملييلمميه مييه ( تييلي يسيييه ،مييذظ يه ،هلييلال

الطمييد) ،ذهلييلال الكتيب ذالييلذييلت المطمذييد ،ذالثييلث ذالا،يبة المتييذ ية هذ المطميذب تذ ييمييل ،ذالميبتميات ذاليييلذات
المقتينيد ذالينييذث المتذلييع إيالبمييل ،ذاليييييد التي ياييب تذ يمييل لسييكه الطميييد ي اللسييل اللاخميييد ....ذغييمييل مييه

المبايات .ذايمل يت االلتملل قيط لمي ناي اةي يلو لسييد إليلال المذابييد ل لييد  6/30ذييت مضيلل د الميميم ،ميع
الخب يلاللتيلي مذابيد السيد النلليد ذالسليقد كمباي ةللال المذابيد لمسيد القللمد.
* غلليييل مييل تلتيييا ذ ابية الملليييد لمي هيلييل التخ ي ييلت المقتينييد ذالمقلمييد مييه ليي الالملييد ،خل ييد إبا كليييت
اليليل تبيييل لييه تخ ي يلت السيييد السييليقد ،ذال ييي مقتييييد يتيييييات مقيليد لتذضييي هسيييلب التي ايح مييبا البيييللات،
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كييذه المذضييذع يلتمييل لم ي النييل

يظل ملمذملت المذايل الياييد.

ذالتذلييع ،هكثييي مييه كذي،ييل ملمذمييلت لليقييد ملتمييلة لم ي الييليييلت المقلمييد مييه

ب -التوصيات.
 -1ضييذية لييل اةلاية اللمييل ي الالملييد يلالمتميل يتيمييد يظي الملمذميلت اةلاييييد يايك ليل  ،ذيظيل ملمذميلت
المذايل الياييد ياك خل

الملمذملت اةلاييد.

مه خا تخ ي

لس ملي ي،با المذضيذع ييذ ي االمتميل ذاليللييد الخل يد يييظ

 -2ضيذية التملل القل مذه يلمميد التخطييط اةلايه ذالميلل لمي الملمذميلت التي يقيلم،ل يظيل ملمذميلت الميذايل
اليا يييد ،لللييلة هسلسيييد لللييلال لممذابيييلت االلتيلليييد ،ذتضييميه بل ي

إل ذ ابية الملليد.

ي التييي ييات المللمييد مييع الخطييط الميسييمد
الالملد.

 -3ضيذية إا اي اميع الطياا بات اللالد يللتخطيط لممذابيد السيذيد

-4إاييللد يييذع مييه الثقل ييد الميظميييد يضيييذية االمتمييل يييللتذثيو ذاليا ي د لمملمذمييلت الت ي مييه الممكييه هه تكييذه
ليييظ الملمذمييلت اةلاييييد مييه خييا ليييل إلاية الالملييد يلقييل يييلذات هذ منلض ييات لم ي مسييتذ الالملييد

هسييل

ذالميظملت الللممد

اليي د المنيطد.
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