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 ، ظهور مؤسساتمعقدة، شدة املنافسة، تطور سريع للتكنولوجيا يشهد عامل األعمال حتوالت كبرية و تغريات متزايدة و
على  فرضمما .، و غريها من األمور اليت يصعب على املؤسسة التحكم فيها، أو حىت تقديرهااهنيار مؤسساتو 

أو حيدث  أوحدث  املعلومات اليت جتعل املسريين بدراية كافية عن كل ماالسعي للحصول على حتمية املؤسسات 
على الصعيد الوطين تشهد  و املناسبة، األوقاتملناسبة يف هبدف اختاذ القرارات ا ،خارجهاأو سيحدث داخل املؤسسة 

اخلاص وهذا  القطاع العام أواجلزائر منذ بداية التسعينات تغيريات جذرية يف مؤسساهتا االقتصادية سواء تلك اليت تتعلق ب
 ،بسب شروعها يف تغيري نظامها االقتصادي من اقتصاد خمطط إىل اقتصاد تسوده املنافسة أو ما يسمى باقتصاد السوق

 األساسييعترب نظام املعلومات هو املصدر  و إعادة النظر يف أنظمة معلوماهتا ملؤسسات اجلزائرية إىللكثري من امما دفع با
اليت عرفت يف  األخريةنظام املعلومات احملاسبية مصدر املعلومة احملاسبية بصفة خاصة، هاته  فة عامة ومعلومة بصلل

مما دفع املؤسسات االقتصادية للبحث عن .النقلأساليب  اجلودة و ،األنواعمن حيث  تطور كبرية و  أمهيةالوقت الراهن 
 األكثراملعلومة احملاسبية  إلنتاج التكنولوجية االقتصادية و ،اإلداريةاحدث نظم املعلومات احملاسبية ملواكبة التطورات 

 .معاصرةسليمة و  يف ظل قواعد معطيات متخصصة، إالخري الذي ال ميكن حتقيقه هذا األ .جودة وقربا من واقع املؤسسة
حدث تقنيات التسيري أبىن سعيها لت املناسبةاحملاسبية املعلومات  أنظمةيف البحث عن  يوازي سعيها األخرىمن الناحية  و

 تمامهاالههذه التقنية  أمهيةتعود  و ،تقنيات التسيري حماسبة التكاليف أهمومن بني  ،استمراريتها لضمان بقاءها و
ا جعل الكل يرغب يف مم( تكلفة منخفضة جودة ،)ا يف ثنائية البقاء أساسي اعنصر ، هذه األخرية اليت أضحت التكلفةب

حديثة  وما تقدمه من أساليب قدمية  ميكن توفريه من دون حماسبة التكاليف و هذا ما ال ومتابعتها  معرفة تكاليفه و
 .ومعلومات هتم املؤسسة

 مكانة ما و دراك مدى أمهيتهاإلالتعرف على أساليبها مينح لنا فرصة  دراسة حماسبة التكاليف و أنشك فيه  من ما ال و
 .للمؤسسةعالقة هذه املعلومات بنظام املعلومات احملاسبية  و توفره من معلومات،
 :  اآلتية اإلشكاليةطرح  إىليقودنا هذا التمهيد 

 ما هو دور محاسبة التكاليف في دعم نظام المعلومات المحاسبية؟

 :الفرعية اآلتية و لإلجابة عن إشكالية املوضوع حمل الدراسة تتفرع عنها األسئلة 
 هل يساهم سعر التكلفة يف دعم نظام املعلومات احملاسبية ؟ _ 1
 هل يساهم تقييم املخزون يف دعم نظام املعلومات احملاسبية؟_2
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 تساهم التكاليف املعيارية يف دعم نظام املعلومات احملاسبية؟ هل_3
 

 : و لإلجابة عن هذه األسئلة لدينا الفرضيات التالية
 .سعر التكلفة يف دعم نظام املعلومات احملاسبية  يساهم– 1
 .يساهم تقييم املخزون يف دعم نظام املعلومات احملاسبية – 2
 .تساهم التكاليف املعيارية يف دعم نظام املعلومات احملاسبية -3

 : أسباب اختيار الموضوع

 : يرجع اختيارنا هلذا املوضوع إىل عدة عوامل منها
 .بصفة عامة م املعلومات للتسيريايف نظ خاصة و ف يف نظام املعلومات احملاسبية بصفةأمهية حماسبة التكالي_1
 .الرغبة يف املسامهة يف اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار إلبراز خمتلف استعماالت حماسبة التكاليف_2
يف الدول املتقدمة  التأخر احلاصل يف جمال حماسبة التكاليف ال سيما على املستوى التطبيقي على عكس ما حيدث_3

اليت يوفرها تطبيق  زايا املتعددةملاعدم االستفادة من منذ فرتة طويلة مما ينعكس سلبا على املؤسسات اجلزائرية فيما خيص 
 .حماسبة التكاليف

 .امليول الشخصي و التخصص الدراسي الذي يفرض علينا التمكن يف كافة أنواع احملاسبات_4
 : أهداف البحث

 : ن األهداف اليت يرمي إليها هذا البحث نوجزها فيما يليتوجد العديد م
اسبية و نظم املعلومات للتسيري من جهة و من جهة أخرى بني حماسبة احمل تحماولة إبراز العالقة بني نظام املعلوما_1

 .نظام املعلومات احملاسبية التكاليف و
ساعدهم على اختاذ نقاط الضعف و نقاط القوة و تبكشف سمح للمسريين تبيني أمهية حماسبة التكاليف كتقنية ت_2

 .حلساب سعر التكلفة أوملتابعة التكاليف  وليس جمرد طرقاملناسبة،  األوقاتاملناسبة يف  اتالقرار 
و اختاذ  االطالع على خمتلف التطورات و الطرق احلديثة يف حماسبة التكاليف و إبراز اهلدف منها يف حتسني التسيري_3

 .القرار
 : الدراسة حدود

 : جمموعة من العوائق امهها هذه الدراسة واجهتنا اثناء
 .بصفة خاصة املعلومات املفصلة اليت تتطلبها حماسبة التكاليف مات بصفة عامة وصعوبة احلصول على املعلو  



 ج
 

 قصر فرتة الرتبص  
سس أجود نظام حملاسبة التكاليف مبين على  بعد الدراسة النظرية عن الواقع العملي للمؤسسة بسبب عدم و 

 .علمية
 .خاصة يف جمال حماسبة التكاليف يقصدها الُكّتاب املعاين اليت يستعملها و تعدد املصطلحات و -

 : الدراسات السابقة

 :نذكر منهاتوجد العديد من الدراسات السابقة يف هذا اجملال 
المحاسبة التحليلية نظام معلومات مساعد للتسيير و مساعد على اتخاذ القرار في  :درمحون هاللدراسة  .1

 ؛دكتوراه أطروحةدراسة مقارنة، .المؤسسة االقتصادية
مذكرة االقتصادية، داة لتحسين مراقبة التسيير بالمؤسسةأ دور محاسبة التكاليف :عبد العايل شحتايندراسة  .2

 ؛ماجستري
 ؛، مذكرة ماجستريالمحاسبة التحليلية كأداة للتسيير الفعال :رجراج عبد الزوهريدراسة  .3
 .ماجستريمذكرة ، مراجعة نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة الجزائرية االقتصادية :صديقي مسعوددراسة  .4
 :مـنهج الـبحث  

عرب كامل فصول البحث  األول التحليلي، فكان استخدام الوصفي و ملعاجلة هذا البحث اعتمدنا املنهجني
حتليل خمتلف  للموضوع و تبيان العناصر املكونة ذلك بغرض التعمق يف فهم و حسب ما تقتضيه مرحلة املعاجلة و

أيضا  و ،ة املتعلقة بالتطبيقات العمليةخاصة فيما يتعلق باجلوانب العملية التنفيذي حتديد أثارها و والعالقات 
ة االستخدامات املختلفة هلا للوصول إىل استنتاجات متكننا من اإلجابة على اإلشكالية املطروحة متضمنة األسئلة الفرعي

األشكال البيانية كأدوات حبث خلدمة  و( حتليل مضمون)ومت استخدام املنهج التحليلي  ،لإلملام باملوضوع حمل الدراسة
 .غرض هذه الدراسة 

ظهور  تخدام املنهج التارخيي يف سرد أصول احملاسبة منذ ظهورها وصوال إىل مرحلة النظر إليها كنظام وباإلضافة إىل اس
كما اعتمدنا منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي من اجل الوقوف على الواقع و حماولة إسقاط ،أنواع جديدة هلا

 .النظري عليه
 :خطة البحث 

 : فصول تناولنا فيها ما يأيتلقد قمنا بتقسيم حبثنا إىل ثالثة 
 .نظام املعلومات احملاسبية :الفصل األول 
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صوال إىل النظر إليها من مدخل نظمي  انطالقا من النظر إليها كتقنية و و تناولنا يف هذا الفصل التطور التارخيي للمحاسبة 
باإلضافة إىل دراسة مكونات نظام  اسبية ضمن نظم املعلومات للتسيريكنظام و حاولنا إبراز موقع نظام املعلومات احمل

كيفية تصميم نظام املعلومات  املعلومات احملاسبية و أنواعالفرعية كما تعرفنا على  أنظمته ووظائفه  املعلومات احملاسبية و
 .احملاسبية

 .مسامهة حماسبة التكاليف يف دعم نظام املعلومات احملاسبية :الفصل الثاني 
إىل طرق حساب  ةاسبة التكاليف و املفاهيم العامة حول التكاليف و تصنيفاهتا باإلضافتناولنا فيه التطور التارخيي حمل و

سعر التكلفة القدمية و احلديثة و استعماالهتا املختلفة مث تطرقنا للعالقة بني حماسبة التكاليف و نظام املعلومات احملاسبية 
 .حماولني إبراز الدور الذي تلعبه األوىل يف الثانية

  -بسكرة-استخدام حماسبة التكاليف يف عم نظام املعلومات احملاسبية ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب :ثالث الفصل ال
 هبدف إسقاط املعارف النظرية على الواقع العملى دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوبقمنا بيف هذا الفصل 

 .علومات احملاسبية اخلاص هباإلبراز الدور الذي تلعبه حماسبة التكاليف يف دعم نظام امل


