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  الخاتمة

 
نظام معلومات  إىلعلى ضوء الدراسة اليت قمنا ميكن القول بان احملاسبة تطورت من تقنية لتسجيل املبادالت 

حماسبية هذا النظام تتفرع عنه شبكة من األنظمة الفرعية تتكامل فيما بينها من اجل إنتاج املعلومة احملاسبية ذات اجلودة 
ابتعاد هذه األخرية عن املقاييس العاملية كلما كانت قاعدة معطيات النظام رشة وغري متخصصة مما  العالية،ومن البديهي

فرض ظهور العديد من الفروع احملاسبية املتخصصة اليت تزود نظام املعلومات احملاسبية باملعطيات الضرورية الجناز تقاريره 
املورد األول والرمسي للمعلومة  اته األخرية اليت أضحتبشكل موضوعي ومن بني أهم هذه الفروع حماسبة التكاليف ه

التكاليفية بالدرجة األوىل،إضافة ملا توفره من معلومات كمية حتليلية التتوفر على مستوى احملاسبة املالية باإلضافة إىل البعد 
البحث  إىلدفعتنا التكاليف  الزمىن هلا والذي ميتد من املاضي إىل احلاضر،كل هاته املميزات اليت اشتملت عليها حماسبة

 .يف هذا اجملال 
 :بناءا على ما مت التطرق إليه يف الدراسة النظرية والتطبيقية مت التوصل إىل النتائج التاليةو 

  :النظرية نتائجال

نظرا للدور الذي يلعبه يف   االقتصادية، باملؤسسة احملاسبية بصفة عامة ونظام املعلومات نظام املعلومات أمهية ازدياد-1
 .الداخلية أواخلارجية  لألطرافتوفري املعلومة احملاسبية 

نظام املعلومات احملاسبية جزء من نظام اكرب منه هو نظام املعلومات للتسيري وتوجد عالقة تكامل بينه وبني  خمتلف -2
 .لنظام معلومات التسيري األخرىالفرعية  األنظمة

 . وبرامج جاهزة اآلالت و أفراديتكون نظام املعلومات احملاسبية من -3
املعلومة احملاسبية باعتبارها املخرج الرئيسي لنظام املعلومات احملاسبية،أضحت يف عصرنا هذا سلعة تباع وتشرتى وركيزة -4

 . ا مل تتميز خبصائص معينةتعكس الصورة احلقيقية للواقع املايل للمؤسسة كما قد ال تفعل ذلك اذ أنمن شاهنا 
 .احملاسبية مثل امليزانية التقديرية وحماسبة التكاليف املعلوماتالفرعية من شاهنا دعم نظام  األنظمةتوجد جمموعة من 5-
ملساعدهتم يف اختاذ  اإلدارية املستويات خمتلف إىل معلومات كمية ورقمية تفصيلية بتوفري التكاليف حماسبة تقوم6-

 .أدائهمالقرارات املناسبة وتطوير 
لطرق تسمح بتحديد سعر التكلفة و حتليل التكاليف ومتابعتها هبدف اة من جمموع التكاليف حماسبة تستخدم 7

 .حتسني مردودية املؤسسةوبالتايل  ختفيضهاومن مث التحكم فيها 
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 .توفر حماسبة التكاليف جمموعة من األساليب لتقيني املخزون ،حساب األجور وحساب االهتالكات-8
وحساب تكلفة اإلنتاج  ،مثل املخزون تدعم حماسبة التكاليف نظام املعلومات احملاسبية بتقييم بعض عناصر امليزانية-9
 .ومهم أساسيكعنصر   األجور إىل ضافةباإلإعداد جدول حسابات النتائج  سعر التكلفة اللذان يسامهان يفو 

 .امليزانية وجدول حسابات النتائج إلعدادالبد منها  ،واليت هتتم حماسبة التكاليف حبساب االهتالكات-11
والتكاليف التجارية كبنود رئيسة يف  اإلداريةتوفر حماسبة التكاليف معلومات عن التكاليف الوظيفية مثل التكاليف -11

 .جدول حسابات النتائج الوظيفي والذي تعده الكثري من املؤسسات،مبوجب النظام احملاسيب املايل اجلديد إعداد
من خال التكاليف املعيارية اليت توفر التكلفة املعيارية للمحاسبة املوازنية بنك معطيات  حماسبة التكاليف توفر -12

 .للوحدة املنتجة كما تقوم حبساب االحنرافات وحتليلها
 :النتائج التطبيقية

املؤسسة تتبع  أن إىلاليت قمنا هبا يف مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  بسكرة مت التوصل التطبيقية الدراسة  لخال من
 :طريقة غري علمية يف حتديد سعر تكلفة منتجاهتا حيث

 حتصر كافة التكاليف املعنية؛ ال و ،املعتربة غري األخرى األعباءهتمل  احملاسبة املالية و بأعباءهتتم املؤسسة فقط -1
مباشرة وغري مباشرة غري سليم فمثال االهتالكات اليت تعتربها املؤسسة ثابتة ليست دائما   إىلتقسيم املصاريف  أساس-2

 مباشرة؛ األحيانكذلك بل هي يف الكثري من 
ة هو فقط مصلحة احملاسبة ال وجود حملاسب تكاليف وملصلحة حماسبة التكاليف والذي يقوم حبساب سعر التكلف-3

 حماسبية الجناز القوائم املالية؛ توفري معلومة إىل األوىلاملالية وهتدف بالدرجة 
طريقة  وإمناتقييم املخزون يف املؤسسة حمل الدراسة ال يعتمد على طريقة التكلفة الوسطية املرجحة متاما -4

 .ال تقوم بتقييم كافة خمزوناهتا فقط،كما اهنا الشهريتشبهها،وتعتمد على االمجاىل 
 :من خالل املسامهة اليت قمنا هبا متكنا من 

 .ما ساهم يف حتديد تكاليف كل قسم رئيسية من أقسام إىلتقسيم املؤسسة -1
وذلك يفيد .احلقيقية بأعبائهمباشرة وغري مباشرة حبسب عالقتها باملنتوج وحماولة حتميل كل منتج  إىل األعباءتقسيم -2

 .موضوعي بيني مدى ربح كل منتوج بشكليف ت
حلساب سعر تكلفة باقي املنتجات ويف هذا  إتباعهكغ من الفرينة العادية كنموذج ميكن   01حتديد تكلفة منتوج -3

تكلفة اقل من السعر املعتمد من املؤسسة وهذا يفسح اجملال للمؤسسة لوضع سعر بيع تنافسي سعر  إىلتوصلنا  اإلطار
 .ل للعديد من األسواق يف ظل املنافسة الشديدة وتدخالت الدولة يف تسقيف األسعاريفسح هلا اجملا
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 :بالنسبة الختبار الفرضيات أما
 :حيث  األوىلمن صحة الفرضية  التأكدمت 

 البيع  أسعارمن خالله ميكن حتديد   دعم نظام املعلومات احملاسبية ،والذييساهم حساب سعر التكلفة يف
 .الذي يظهر كحساب مهم يف جدول حساب النتائج األعمالللمنتجات املختلفة ومن مث حتديد رقم 

  ظهر يف امليزانية  خالل توفري خمزون أخر املدة الذي ييساهم تقييم املخزون يف دعم نظام املعلومات احملاسبية من
 . من األصولكمجموعة مهمة 

 حول التكلفة ام املعلومات احملاسبية من خالل توفري قاعدة معلوماتية تساهم التكاليف املعيارية يف دعم نظ
 .امليزانية التقديرية عدادالوحدوية للمنتج الضرورية إل

 :التوصيات

وبرامج  إطاراتمصلحة حملاسبة التكاليف وتوفري  إنشاء تبين نظام حملاسبة التكاليف ونوصي بضرورة 
 :اآلتيةاخلطوات  بإتباع متخصصة الجناز ذلك،

  ببناء نظام حماسبة تكاليف علمية حىت يسهل القيام  أسسبناء نظام معلومات للتسري على
 ؛ويوفر له بنك معطيات سليمة

  وبرامج وسجالت  أجهزة و أعوان و إطاراتتوفري كافة متطلبات نظام حماسبة التكاليف من
 توفر املعلومة املفصلة؛ إجراءات و
 تقسيم  فصلة عن استثمارات املؤسسة للتمكن منضرورة السعي لتوفري معلومات م

 االهتالكات حسب املنتوجات؛
  الطاقة الكهربائيةأعباء توزيع  للتمكن منللكهرباء للفروع اإلنتاجية  عداداتوضع. 
 ؛ األقسامليف هذه وتتبع تكاحبسب جتانس الوظائف  أقسام إىلتقسيم املؤسسة  إعادة 
 إعداد سجالت هتتم بتسجيل اختصاصات العمال والكميات اليت ينتجوهنا يوميا ضرورة 
  ضرورة توفري سجالت يسجل فيها الزمن املستغرق يف العمليات اإلنتاجية ،الختاذه كأساس

 ؛أدقلتوزيع األعباء غري املباشرة بشكل 
 بشكل يومي وتطبيق طريقة التكلفة الوسطية املرجحة  ضرورة االهتمام بتقييم كل املخزونات

 جملموع اإلدخاالت على املنتجات اليت التتعرض لتغريات يف األسعار حبذافريها 
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 :أفاق البحث

من خالل هذه الدراسة قمنا بتوظيف حماسبة التكاليف يف دعم نظام املعلومات احملاسبية ونظرا لصعوبة احلصول على 
املعلومات وقصر فرتة الرتبص سامهنا فقط يف حساب سعر تكلفة منتوج واحد وتقييم صنفني من املخزون،ولو توفرت لنا 

احدث  أساليبسات مستقبلية تتسع لعدد اكرب من املنتجات وبتطبيق الظروف املالئمة يف املستقبل فسنحاول القيام بدرا
 :جديدة للبحث يف هذا املوضوع نذكر آفاقوانسب،ومن مجلة تصوراتنا حول 

 نظام حماسبة تكاليف ملؤسسة اقتصادية؛ إعداداملسامهة يف  .1
 استخدام التكلفة املستهدفة لتحسني كفاءة التسعري؛ .2
 القدمية واحلديثة حلساب التكاليف؛دراسة مقارنة بني الطرق  .3
 .التكلفة إدارةيف  األنشطة أسلوب التكاليف على أساساستخدام  .4


