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طـــرح و  ةـــامــــع دمةـــمق
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على  والفكر االقتصادي داريلفكر اإلبالنسبة ل هامة نقطة حتول تسعينيات القرن العشرينرب بداية تعت
 ،ألول مرة م 1990عام  "رأس املال الفكري"مصطلح  (Ralph Stayer) ماستخدوذلك منذ أن ، سواءحد 

ما كانت املوارد الطبيعية أهم مصادر الثروة القومية  وبعد"فإنه  ،فحسبه .للتعبري عن العناصر غري امللموسة
ممثال يف النقد واملوجودات الثابتة أهم مكونات املادي وأهم مكونات املؤسسات واتمع، أصبح رأس املال 

املؤسسات واتمع، أما اآلن فقد حل حملهما رأس املال الفكري الذي يعد أهم مكونات الثروة القومية 
، وما نتج اليت مست النشاط االقتصادي التحوالت تصريحهذا الويعكس  .(1)"غلى موجودات املؤسساتوأ

جوهرية يف عمليات توليد القيمة االقتصادية، مما أثر من جهة على مكونات الثروة عنها من تغريات 
  .من جهة أخرى خمتلف عمليات توليد القيمةإدارة  طرقوكذا  ،كما أثر على أساليب إدارا ومصادرها،

، سواء من طرف املسريين ،غري امللموسةالعناصر زا كبريا على ركيشهدت العشريتان األخريتان ت
، اليت احلكوماتأو من طرف  ؛امللموسة، وتطوير ممارسات إلدارا ت غرياتكثيف االستثمار اجتهوا حنوذين لال

إجراءات تنظيمية خبصوص ووضع ، والعموميةدعم مشاريع البحث والتطوير يف املؤسسات اخلاصة  حنو اجتهت
للمخترعني واملبدعني واملؤسسات  محاية ،)وباقي العناصر غري امللموسة( حقوق امللكيةالعالمات التجارية و

قومية أو إقليمية خاصة بالعناصر غري  (Observatoires)، كما أصبحت تم بإنشاء مراصد مالكة هذه احلقوق
ني حنو حتديد مفاهيم للعناصر غري داريذلك، اجتهت حبوث وكتابات االقتصاديني واإلإضافة إىل و. *امللموسة

وتطوير مناذج لقياسها وأساليب إلدارا، كما حاولت العديد من الدراسات إبراز  ،امللموسة وحصر مكوناا
  .أمهية العناصر غري امللموسة بالنسبة للمؤسسة ودورها يف االقتصاد القومي

لتوليد القيمة كعامل و ،مللموسة كمصدر للمزايا التنافسيةر غري اأمهية العناصالسابقة  اتاألدبيأثبتت 
 برزحد أأمنها  ما جعل، اعتبارها املورد االقتصادي األهمالنمو، لذا أصبح ينظَر إليها باالستمرار ووحتقيق 

الذي أصبح مركز اهتمام العديد من لألداء،  متعدد األبعادالقياس يف إطار  ،اتألداء الشامل للمؤسسحمددات ا
موضوعا لعدة عنها  فصاحواإل ر غري امللموسةالعناصقياس أصبح لذلك  .**ة واالقتصاديةداريالدراسات اإل

معامل القيمة ": على غرار ،قياس املايل للعناصر غري امللموسةالعديد من طرق الا أدى إىل بروز ممحبثية، أعمال 
، (Tobin’s Q Ratio) "توبن كيو نسبة"، (Value Added Intellectual Coefficient)" الفكرية املضافة

عن العناصر غري امللموسة  فصاحلإلبرزت عدة مناذج كما  .(Market Value Added) "القيمة السوقية املضافة"
                                                             

، الطبعة الثانية، املنظمة طرق قياسه وأساليب احملافظة عليه: رأس املال الفكري، )2008(عادل حرحوش املفرحي وأمحد علي صاحل : نقال عن  (1)
  .14. العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ص

  .م 2007عام  (L’Observatoire de l'Immatériel)" مرصد العناصر غري امللموسة"فمثال، عرفت فرنسا إنشاء    *
التحكم يف األداء ، )2011(الرمحن  عبد العايب: لإلطالع على املفاهيم املتعلقة باألداء الشامل أو األداء متعدد األبعاد، ميكن العودة إىل **

، كلية )غري منشورة(االقتصادية  العلوم دكتوراه علوم يف ، رسالةالشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة
  .203-142: ، ص01العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 



 

 
  

عام  )Norton & Kaplan(، اليت اقترحها )Balanced Scorecard( "بطاقة األداء املتوازن" :وإدارا على غرار
عام  (.Roos & al) من طرف طورامل ،)Intellectual Capital Index( "مؤشر رأس املال الفكري" ؛م 1992
من  م 1997عام الذي مت تطويره ، )Intangible Assets Monitor( "دليل العناصر غري امللموسة" ؛م 1997

، )Navigator Model of Intellectual Capital(" الفكري املال لرأس املستكشف منوذج"؛ (Sveiby)طرف 
  .*إخل ...م 1997عام  (Skandia)الذي مت تطويره من طرف مؤسسة 

إال  ،داريا العناصر غري امللموسة على املستويني االقتصادي واإل األمهية اليت أصبحت حتظىرغم 
فاملقاييس  .عقود ةلعد نياحملاسبي واملمارسةالفكر  تواجهمن أهم املشاكل اليت  ا تعترب عترافواال هاقياس أن

 أصبح قياس لذا، لجدل واخلالفتعترب مصدرا ل ،املتعلقة االبدائل احملاسبية و احملاسبية للعناصر غري امللموسة
ا يف القوائم املالية أحد أهم أوجه القصور احملاسيب، وأبرز نقاط الضعف يف  عترافواال العناصر غري امللموسة

املشرفة اهليئات  اهتمتومن هذا املنطلق  .القياسالقياس احملاسيب، رغم وجود العديد من مداخل وأسس نظام 
، وبعض ا عترافاالاألصول غري امللموسة ولقياس تطوير ممارسات حماسبية ب ةعلى تنظيم مهنة احملاسب

  .الختاذ القرارات القوائم املالية وزيادة مالءمتها حمتوى عنها، دف إثراء فصاحإلعرضها واالتوجيهات ل
طورا ملحوظا، وخصوصا مع رواج أعمال تالعناصر غري امللموسة املتعلقة بعرفت البدائل احملاسبية 

هلذه املهمة، حيث أسفرت أعمال  التنميط احملاسيب على املستوى الدويل، وتويل جملس معايري احملاسبة الدولية
، واليت أثارت الكثري من اجلدل وفتحت اال للنقاش، احملاسبية غري املعهودةالس عن العديد من املمارسات 

، كما قام  امللموسة املطورة داخليا كأصولغري بنودال ببعض عترافاال بضرورةومن أمهها إلزام املؤسسات 
بالعناصر  عترافاال بضرورةتدين القيمة، وأوصى املؤسسات  اختبارالس بإلغاء اهتالك الشهرة ليحل حمله 

بالعناصر غري امللموسة احملصل عليها  عترافغري امللموسة بشكل منفصل عن الشهرة قدر اإلمكان، وأتاح هلا اال
  .تكن املؤسسة املُقتناة تعترف ا كأصولمل  ، حىت ولو ندماجاالو قتناءاالعمليات إطار يف 

اليت جاءت ا معايري ورغم اجلدل الذي أثري حول البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة، 
ا  ينبغي القياماليت  ات واألحكام الشخصيةوكذا التقدير ،للمسرييناليت تتيحها ، بسبب املرونة احملاسبة الدولية

يف توفري مقاييس كمية للعديد  لعديد من الكتاب أشاروا إىل أمهيتهاا أن، إال وتطبيق هذه البدائل اختيارعند 
فهناك إمجاع بينهم على أن املرونة املتاحة سوف تؤثر سلبا على موثوقية املقاييس  .غري امللموسةنود البمن 

 مقاييس مالئمة لتقييم ريوفسمح بتل تعلى أن تلك البدائ أكدوااحملاسبية للعناصر غري امللموسة، إال أم 
  .الدفتريةسد الفجوة بني القيمة السوقية للمؤسسة وقيمتها و، تفسري التغريات اليت حتدث يف قيمتهاو املؤسسة،

  

                                                             
  :لإلطالع على خمتلف طرق القياس املايل والقياس غري املايل للعناصر غري امللموسة، ميكن العودة إىل  *

- Karl-Erik Sveiby (2010), Methods for Measuring Intangible Assets, Available at: 
http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm [See on: 26/06/2013]. 



 

 
  

راسة: ٔوال ٕشاكلیة ا   طرح ا

العديد من  اجتهت ،بداية األلفية اجلديدة منذ ست هيئة معايري احملاسبة الدوليةات اليت مصالحبعد اإل
دول حنو تنظيم ممارساا احملاسبية وفق معايري احملاسبة الدولية، سواء من خالل تبين هذه املعايري يف حد ذاا، ال

م، أو من خالل  2005عام  األورويب بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف السوق املايل ابتداء من اإلحتادكحالة دول 
  .م 2010عام ابتداء من بالنسبة للنظام احملاسيب املايل كحالة اجلزائر  ،املعايريتكييف األنظمة احملاسبية مع هذه 

تعترب املمارسة احملاسبية يف البلدين واألورويب،  اإلحتادتعترب فرنسا وإجنلترا من أكرب االقتصاديات يف  
بعدة اسبية يف البلدين مرجعا للممارسات احملاسبية يف العديد من دول العامل لعدة عقود، وتتميز املمارسة احمل

أساسا إىل ترجع اليت ، وو من حيث أدوات وإجراءات التطبيقاختالفات سواء من حيث األهداف واملفاهيم، أ
بالنسبة  01/01/2005تالشت ابتداء من  االختالفات هذهلكن . إخل. ..القانونية والثقافيةاالقتصادية والعوامل 

تبنت معايري  األورويب اليت اإلحتاد، كون فرنسا وإجنلترا من بني دول مؤسسات املدرجة يف السوق املايللل
على القوائم املالية املنفصلة وامعة للمؤسسات الربيطانية املدرجة يف تطَبق هذه األخرية  ،احملاسبية الدولية

أما يف فرنسا فتطَبق معايري احملاسبة الدولية بصفة إجبارية على القوائم املالية امعة للمؤسسات  ؛السوق املايل
  .السوق املايليف  ، وتطَبق باخليار على القوائم املالية امعة للمؤسسات غري املدرجةالسوق املايلاملدرجة يف 

هلا بتطوير ممارسات حماسبية حماسبية تسمح  على عكس فرنسا وإجنلترا، ال متتلك اجلزائر تقاليد
ا أدى إىل تطبيق نظام حماسيب مستمد من النظام احملاسيب الفرنسي ألكثر من ثالث عقود، األمر مم، خاصة ا

بادرت اجلزائر  ،رغم ذلك .بشكل كبري الذي جعل املمارسة احملاسبية يف اجلزائر تعتمد على مثيلتها يف فرنسا
ابتداء من " النطام احملاسيب املايل"خالل تبين  من إىل تكييف نظامها احملاسيب مع معايري احملاسبة الدولية،

  .توصيات معايري احملاسبة الدوليةتتوافق أغلب تعليماته مع ، هذا األخري 01/01/2010
تطبق  املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإلملؤسسات اجلزائرية والفرنسية واسبق، يتضح أن  انطالقا مما

البدائل احملاسبية ممارسات حماسبية مصدرها معايري احملاسبة الدولية، مما يعين وجود تقارب كبري فيما خيص 
ختتلف فيما بينها من  ذه األخريةه غري أن، الثالث يف الدولملؤسسات ذه اهل العناصر غري امللموسةاملتعلقة ب

من حيث ، كما ختتلف فيما بينها ةاملالي هاقاسوأمستوى نشاط وكفاءة و ادي والقانوين،ام االقتصالنظحيث 
ميكن وعليه . على العناصر غري امللموسة هاومستوى اعتماد ،يف املؤسسات افة االستثمارات غري امللموسةكث

  :اآليت الرئيسي التساؤل يفالدراسة إشكالية  صياغة

اجلزائرية  القيم السوقية للمؤسسات يفاملقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة  كيف تؤثر
  ؟ املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإلوالفرنسية و



 

 
  

  :التساؤالت الفرعية اآلتية ها إىلتقسيم مت  ،ن أجل معاجلة اإلشكالية املطروحةم

عناصر غري امللموسة للملقاييس احملاسبية بني اة إحصائيات داللة ذ عالقةوجد هل ت :السؤال الفرعي األول
 املدرجة يف السوق املايل ؟ جنليزيةاإلالفرنسية واجلزائرية وات القيم السوقية للمؤسسو

 القيم السوقية للمؤسساتتفسري املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة يف  تساهمهل  :السؤال الفرعي الثاين
  ؟ املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإلاجلزائرية والفرنسية و

العالقة بني املعلومات  علىاملقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة هـل تؤثر  :السؤال الفرعي الثالث
املدرجة يف  جنليزيةاإلاجلزائرية والفرنسية وات القيم السوقية للمؤسسو احملاسبية

  ؟ السوق املايل

راسة: نیا   تقدمي فرضیات ا

ومن أجل اإلجابة على ، مبثابة حتديد ملوضوعها تساؤالا وحتديد خمتلفإشكالية الدراسة  طرحيعترب 
بني واستنادا للعالقات املتوقعة فرضيات الدراسة انطالقا من األدبيات السابقة،  وضع ، متاملطروحةالتساؤالت 

  .يف الدراسة امليدانية ختبارلال خمتلف املتغريات، هذه الفرضيات سوف تكون موضوعا

  الفرضية األوىل .1
  .ة بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسساتإحصائيهناك عالقة ذات داللة 

  :كاآليت ثالث فرضيات فرعيةالفرضية األوىل يف بيئات الدراسة، مت تقسيمها إىل  اختبارمن أجل 

 ة بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسساتإحصائيعالقة ذات داللة  هناك :1.1ف
  .املدرجة يف السوق املايلاجلزائرية 

 ة بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسساتإحصائيهناك عالقة ذات داللة  :2.1ف
  .املدرجة يف السوق املايلالفرنسية 

 ة بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسساتإحصائياك عالقة ذات داللة هن :3.1ف
  .املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإل

 الفرضية الثانية .2

 .اسبية للعناصر غري امللموسة جزء من القيم السوقية للمؤسساتاملقاييس احمل تفسر

  



 

 
  

  :كاآليتثالث فرضيات فرعية الفرضية الثانية يف بيئات الدراسة، مت تقسيمها إىل  اختبار للتمكن من
املدرجة يف  اجلزائريةالقيم السوقية للمؤسسات  جزء مناسبية للعناصر غري امللموسة تفسر املقاييس احمل :1.2ف

  .املايلالسوق 

املدرجة يف تفسر املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة جزء من القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية  :2.2ف
  .السوق املايل

املدرجة يف  جنليزيةاإل تفسر املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة جزء من القيم السوقية للمؤسسات :3.2ف
 .السوق املايل

  الفرضية الثالثة .3
احملاسبية التقليدية على تفسري القيم  املقاييسقدرة املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة يف زيادة  تساهم

  .السوقية للمؤسسات

  :ةاآلتيالفرضيات الفرعية ة يف بيئات الدراسة، مت تقسيمها إىل الفرضية الثالث اختبارمن أجل 

تفسري  التقليدية على احملاسبيةاملقاييس قدرة تساهم املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة يف زيادة  :1.3ف
  .املدرجة يف السوق املايلالقيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية 

تفسري على احملاسبية التقليدية املقاييس املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة يف زيادة قدرة  تساهم :2.3ف
  .املدرجة يف السوق املايل القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية

على تفسري احملاسبية التقليدية املقاييس امللموسة يف زيادة قدرة  تساهم املقاييس احملاسبية للعناصر غري :3.3ف
  .املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإلالقيم السوقية للمؤسسات 

راسح: لثا   ةدود ا

  وأهداف الدراسةأمهية  .1
 ذالإعداد وعرض القوائم املالية، ىل يهدف إ الذيتعترب البدائل احملاسبية مركز اهتمام العمل احملاسيب 

حمصلة للبدائل احملاسبية املتعلقة  ما هي إاللموسة املنشورة يف القوائم املالية، للعناصر غري املسبية احملا فإن املقاييس
، وسة يف القوائم املالية للمؤسساتالوقوف على واقع العناصر غري امللمإىل  هذه الدراسةدف  وعليه .ا

ومدى  ،اتالسوقية للمؤسس على القيمحتليل أثرها كما دف إىل ، إثراء قيمها السوقية ومدى مسامهتها يف
وتنبع أمهية  .اجلزائر، فرنسا وإجنلترا: ية وهييف ثالث بيئات اقتصادوذلك  ؛فسري هذه األخريةمسامهتها يف ت

باعتبارها  تلعبه البدائل احملاسبية يف تكييف شكل وحمتوى القوائم املالية، أصبحت الدور الذيهذه الدراسة من 



 

 
  

واألمهية اليت ؛ وتطبيق السياسات احملاسبية اختيارعند  ،أداة يف يد املسريين للتحكم يف البيانات احملاسبية
لنقاشات  اىلإإضافة بالنسبة للمؤسسة، " ةإستراتيجيأصوال "ا العناصر غري امللموسة، باعتبارها  ظىأصبحت حت

موسة، بعد توجه العديد من اليت أثريت يف السنوات األخرية حول البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري املل
  .اسبية معهاأو تكييف أنظمتها احملتبين معايري احملاسبة الدولية، الدول حنو 

  اال املكاين للدراسة .2
فرضيات الدراسة، مت حتديد ثالث بيئات اقتصادية لتكون ميدانا لذلك وهي البيئة اجلزائرية،  ختبارال
من فرنسا رجة يف السوق املايل يف كل جمموعة من املؤسسات املد اختيار؛ من خالل جنليزيةاإلالفرنسية و

ؤسسات عدد قليل جدا من امل، نظرا لوجود املؤسسات مجيع أما بالنسبة للجزائر فإن الدراسة مشلت ،وإجنلترا
هذه البيئات االقتصادية لعدة اعتبارات، فمن جهة هناك  اختيار السبب يف ويرجع. درجة يف بورصة اجلزائرامل

احملاسبية للمؤسسات املدرجة يف السوق املايل، وخصوصا بني فرنسا  اتبينها فيما خيص املمارس كبري تقارب
 اتالسوقية للمؤسس والقيم بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة حليل العالقةتيسمح ب وهو ما وإجنلترا،

فات بني يف بيئات اقتصادية تطبق تقريبا نفس املمارسات احملاسبية؛ ومن جهة أخرى هناك العديد من االختال
إخل، مما يتيح حتليل أثر تلك  ...، ومن حيث النظام القانوينمن حيث النظام االقتصادي واملايلالدول الثالث 

  .السوقية للمؤسسات االختالفات على العالقة بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة والقيم

  اال الزماين للدراسة .3
 (Zeghal & Meloche)حسب فترات زمنية طويلة نسبيا، ف علىهذا النوع من الدراسات عتمد ي

(1) 
السوقية يف العديد من الدراسات، ترجع  املؤشراتإن االرتباطات الضعيفة املسجلة بني املعلومات احملاسبية وف

الدراسات اليت استندت إىل فترات طويلة، على غرار ، عكس إىل االعتماد على مناذج للتحليل يف األجل القصري
(Eston, Harris & Ohlson) 

ذين افترضوا أن زيادة فترة املشاهدة تؤدي إىل زيادة االرتباط بني للا، (2)
معامل التحديد  جتاوزحيث  االفتراض، ااملتغريات احملاسبية واملؤشرات السوقية، وقد توافقت نتائجهم مع هذ

م،  2013م و 2005بني بإجراء هذه الدراسة خالل الفترة  قمنا لذلك .سنواتعشر  دةملاستخدامهم  عند % 63
. كافية إلجراء دراسة حول مالءمة املعلومات احملاسبية مدة الدراسة هي تسع سنوات، وهي مدةلتكون 

م، وهي نفس السنة اليت بدأ فيها  2005 عاموا األنسب، حيث كانت بدايتها كالفترة  هذه اختياروالسبب يف 
 عامكانت فايل، أما ايتها جة يف السوق املاحملاسبة الدولية من طرف املؤسسات األوربية املدرتطبيق معايري 

  .م هي آخر ما أمكن احلصول عليه 2013 لدورةم، ألن القوائم املالية  2013

                                                             
(1)

  Voir : Daniel Zeghal & Hélène Meloche (1992), L’utilité des données comptables dans les décisions de 
placement, Revue FINECO, Vol. 02, N°. 01, p. 14. 

(2)  Check: P. D. Easton & al. (1990), Accounting Earnings Can Explain Most of Security Returns: The Case of 
Long Event Windows, The American Accounting Association Annual Meeting, Toronto.  



 

 
  

  منهج الدراسة .4
 مبالءمة للدراسات املهتمة األنسب حصائييعترب املنهج الوصفي من خالل أسلوب املسح اإل

مبا يتيح  ضيات النظرية على جزء من اتمعفرال اختبارية، عن طريق استقراء الواقع من أجل ملعلومات احملاسبا
من  جمموعة اختيارومن أجل ذلك مت  .ةحصائيما يستدعي االعتماد على الطريقة اإل ، وهونتائجتعميم ال

 اتالدراسة من قوائمها املالية، مث دراسة العالق ، ومجع البيانات املتعلقة مبتغرياتاقتصادية املؤسسات يف كل بيئة
ة بني البيانات احملاسبية وقيم املؤسسات ممثلة يف أسعار أسهمها، باالعتماد على منوذج مكون من حصائياإل

؛ وجتدر اإلشارة م 1995لعام  )Ohlson( انطالقا من منوذج ااخلطي املتعدد، مت تطويره حندارثالث معادالت لال
  .)SPSS( حصائية مت باستخدام الربنامج اإلحصائياإل اتختباراالإىل أن حتليل البيانات، وتنفيذ خمتلف 

ها البحث ار اإلجيايب يف احملاسبة، فليس هدفميكن القول أن هذه الدراسة تتوافق يف منطلقاا مع التي
 كما هيوصيفها ت، وإمنا )التيار املعياري(عن األمثلية يف املمارسات احملاسبية من خالل القياس واالستنباط 

سعار األ، هذه اآلثار تربز يف عدة مؤشرات كآثارها على ختصيص املوارد يف السوق املايل وحتليل موجودة،
الءمة املعلومات مباملرتكزة على السوق املايل، واملهتمة  تندرج ضمن الدراسات احملاسبيةكما . السوقية والعوائد
  .دراسة القدرة التفسريية اإلضافيةودراسة القدرة التفسريية النسبية،  :دخليمباالعتماد على  ،للتقييماحملاسبية 

  صعوبات الدراسة .5
الزماين ا جيب مناقشتها ضمن اإلطار ، إال أن النتائج املتوصل إليهاإلجراءات املنهجية املُتخذَةرغم 

املتبعة، وبعض الصعوبات اليت واجهت بعض اخلطوات املنهجية  واملكاين للدراسة، كما جتدر اإلشارة إىل
  :ةاآلتي النقاط ، وميكن حصرها يفحتد من نتائج الدراسةميكن أن  الباحث، واليت

، مام إمتام الدراسة كما هو مطلوبعائقا أ من املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر يعدوجود عدد قليل  -
دف جتاوز و. سليم أساسعلى  جنليزيةاإلكما ال يتيح مقارنة املؤسسات اجلزائرية باملؤسسات الفرنسية و

واجهنا مشكلة حاولنا تشكيل عينة من املؤسسات غري املدرجة يف بورصة اجلزائر، إال أننا  ،هذه املشكلة
؛ العناصر غري امللموسةاملؤسسات اليت مشلها املسح ال تتضمن قوائمها املالية أي مبلغ خيص  فجميع، أخرى

 .شافيةال تعدو أن تكون أكثر من دراسة استك يةاجلزائراملؤسسات لذا فإن دراسة حالة 

 مستقلةثالث متغريات  باالعتماد على مت تقدير منوذج الدراسةفقد  ،يةاجلزائراملؤسسات الة حلبالنسبة  -
التثبيتات غري  دفترية بعد ختفيضالقيم ال، والتثبيتات غري امللموسةدفترية للمؤسسات، القيم ال: وهي فقط

االهتالكات وخسائر القيمة وخمصصات البيانات احملاسبية املتعلقة بالتدفقات النقدية،  توفرعدم ل امللموسة؛
 . القوائم املالية للمؤسساتلشهرة يفأي مبلغ خيص ا وغيابعن العناصر غري امللموسة، 

من حيث قيمها السوقية، أو من  جنليزيةاإلهناك تفاوت كبري بني املؤسسات، سواء يف البيئة الفرنسية أو  -
حيث أمهية العناصر غري امللموسة يف قوائمها املالية، األمر الذي أدى إىل ظهور العديد من القيم الشاذة 



 

 
  

شروط تطبيق طريقة  من أهماليت تعترب أثرت سلبا على خاصية الطبيعية للبيانات  األخرية، هذه واملتطرفة
عاجلة هذه املشكلة مت التخلي عن العديد من املشاهدات، ألنه يف كل مرة كان يتم املربعات الصغرى، ومل

 .من القيم الشاذة واملتطرفة كانت تظهر قيم أخرىفيها التخلص 

اليت ال تتضمن قوائمها املالية أي مبالغ للعناصر غري امللموسة  جنليزيةإلاوجود بعض املؤسسات الفرنسية و -
م، مما أدى إىل ظهور العديد من القيم املفقودة،  2006وم  2005وخصوصا عامي  ،خالل بعض السنوات

 .ملشاهدات اليت تتضمن قيما مفقودةامجيع اليت ال ميكن تعويضها بقيم أخرى، لذا مت التخلي عن 

راس: رابعا   ةات السابقا

لعناصر غري امللموسة والقيم ا الدراسات اليت تناولت العالقة بنيمن عديد اليزخر األدب احملاسيب ب
، الواليات املتحدة األمريكيةالسوقية للمؤسسات، ورغم أن بدايات هذه الدراسات كانت قبل أربع عقود يف 

القرن من تسعينيات ال خالل عقد رواجها كانمن خالل التركيز على مصاريف البحث والتطوير، إال أن 
بدايات هذا العقد،  ة واالقتصادية منذداريتزايد االهتمام بالعناصر غري امللموسة من الناحية اإلمع العشرين، 

ه رتكز هذوت. منتصفهاسبية للتقييم يف وبروز بعض الدراسات اليت أشارت إىل تراجع مالءمة املعلومات احمل
درجة ، وخصوصا يف البيئة األمريكية بالالدراسات على السوق املايل، لذا فإن أغلبها أجريت يف الدول املتقدمة

  .لتميز أسواقها املالية مبستوى عال من النشاط، ومستوى مقبول من الكفاءةنظرا األوىل تليها البيئة األوروبية، 
عدة على غرار أستراليا، ماليزيا، بروز عدة دراسات يف بعض الدول الصاالسنوات األخرية عرفت 

، اليت أجريت يف أستراليامن أهم الدراسات  م 2009عام  Dahmash & al.( (1)(دراسة وتعترب . إخل ...والصني
، وقد واألصول غري امللموسةالشهرة املتعلقة باملعلومات احملاسبية واليت كانت دف فحص مالءمة وموثوقية 

. (Ohlson)ىل منوذج باالستناد إ، م 2003م و 1994بني مشاهدة  11285أجريت الدراسة باالعتماد على 
كانت مالئمة لتقييم املؤسسات  الشهرة واألصول غري امللموسةاملتعلقة باملعلومات احملاسبية  نفإنتائج ال وحسب

بالشهرة متيل حنو  املعلومات احملاسبية املتعلقةخالل فترة الدراسة، غري أا مل تكن موثوقة، حيث كانت 
  .*باألصول غري امللموسة اليت كانت متيل حنو االندفاعية املعلومات احملاسبية املتعلقةالتحفظ، على عكس 

العالقة بني املعلومات احملاسبية بجدا من األعمال اليت اهتمت  قليلعدد  هناكلدول العربية، بالنسبة ل
العناصر غري امللموسة، باستثناء عدد قليل جدا من الدراسات تناولت أي دراسة جند أننا مل  ملؤسسة، غرياقيمة و

 )Bellalah & Bouri(دراسة ، على غرار  أجريت يف البيئة التونسيةاليت

دف واليت كانت  ،م 2008ام ع (2)
                                                             

(1) F.N. Dahmash & al. (2009), The value relevance and reliability of reported goodwill and identifiable 
intangible assets, The British Accounting Review, Vol. 41, p: 120-137. 

  .(Aggressive)، وقد مت ترمجتها من املصطلح األجنلوسكسوين تعين اإلفراط يف التفاؤل: االندفاعية  *
(2)

  Mondher Bellalah & Abdelfettah Bouri (2008), L’évaluation des investissements immatériels : une étude 
empirique : cas des entreprises tunisiennes, 29e congrès de l'AFC sur le thème : La comptabilité, le contrôle 
et l'audit entre changement et stabilité, France. 



 

 
  

مؤسسة  21االستثمارات غري امللموسة لتقييم املؤسسات، حيث مشلت املتعلقة بمالءمة املعلومات املالية  حتليل
من  )Tobin’s Q(العالقة بني نسبة  اختبارم؛ وقد حاول الباحثان  2005م و 2002مدرجة يف بورصة تونس بني 

ووفقا . خرىألصول غري امللموسة من جهة أعن ا اتاالهتالكوخمصصات جهة، واألصول غري امللموسة 
خمصصات  بني أيضا ل غري امللموسة، وعالقة طرديةواألصو )Tobin’s Q(بني نسبة  طرديةعالقة  هناكنتائج لل

، حيث جتاورت القدرة التفسريية لألصول غري )Tobin’s Q(ونسبة  عن األصول غري امللموسة اتاالهتالك
 .خالل فترة الدراسة % 78 مستوى وخمصصات اهتالكهاامللموسة 

 أهم الدراسات اليت أجريت يف البيئة األوروبية .1

 (Casta & Ramond) حاول

 اتاملعلومومنفعة املسامهة يف النقاش حول مالءمة  م 2005 عام (1)
احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري  اتاملعلوممن خالل دراسة العالقة بني  قة بالعناصر غري امللموسة،احملاسبية املتعل

باالعتماد على عينة من جهة، واألداء املايل، األداء االقتصادي واألداء التنافسي من جهة أخرى؛ امللموسة 
 .م 2003وم  1993لفترة بني خالل ا؛ باريس، مدريد، ولندن :صاتمدرجة يف بور مؤسسة 1501مكونة من 
على تفسري العوائد  احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسةة املعلومات إىل أن قدر نتائج الدراسة وقد أشارت

ضعيفة يف بيئات الدراسة، ففي فرنسا وإسبانيا كانت القدرة التفسريية للشهرة هي األعلى  كانت السوقية
، ويف اململكة املتحدة كانت مصاريف البحث والتطوير )على الترتيب % 16,19و % 13,33معامل التحديد (

هذه النتائج فإن وحسب الباحثني،  .)% 17,48معامل التحديد (هي األكثر قدرة على تفسري العوائد السوقية 
اليت عند تكوين احملافظ االستثمارية، مما يؤثر سلبا على املؤسسات ألجل القصري ل ملستثمرينتوجه نظرة ا تعكس

تسمح إىل حد ما لدراسة إىل أن العناصر غري امللموسة انتائج  تشريكما  .غري امللموسة العناصرتفصح عن 
  .املركز التنافسي للمؤسساتغري أا ال تسمح بتفسري بتفسري األداء االقتصادي، 

قام دف حتليل أثر تبين معايري احملاسبة الدولية على مالءمة األصول غري امللموسة لتقييم املؤسسات، 
)Morricone & al.( 

مؤسسة مدرجة يف السوق املايل  267ونة من على عينة مك دراسةبم  2010ام ع (2)
. خالل فترة الدراسة 1751حيث بلغ عدد املشاهدات  م، 2006 غاية م إىل 1996خالل الفترة من اإليطايل، 

سة لتقييم غري امللمو العناصروجود اخنفاض معنوي يف مالءمة  للبيانات، تبني حصائيوبعد التحليل اإل
خصوصا بالنسبة  ،املؤسسات اإليطالية املدرجة يف السوق املايل ملعايري احملاسبة الدوليةبعد تبين املؤسسات 

، سواء يف ظل القواعد احملاسبية لتطوير غري مالئمة لتقييم املؤسساتتبني أن مصاريف البحث وا؛ كما للشهرة
  .م 2005م، أو يف ظل معايري احملاسبة الدولية، اليت أصبحت مطبقة بعد  2005اإليطالية قبل 

                                                             
(1)

  Jean-François Casta & Olivier Ramond (2005), Investissement en capital immatériel et utilité de l’information 
comptable : Étude comparative des marchés financiers britannique, espagnol et français, Cahier de recherche N°. 
2005-07, C.E.R.E.G , Université Paris-Dauphine, France. 

(2)
  Serena Morricone & al. (2010), The Value Relevance of Intangible Assets and the Mandatory Adoption of 

IFRS, 2010 American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and 
Learning in Accounting, July 31 - August 04, 2010, San Francisco, USA. 



 

 
  

األصول غري مدى مالءمة املبالغ املتعلقة بالشهرة و اختبار Oliveira & al.( (1)(حاول ، م 2010ام ع
ومدى تأثري ، )مشاهدة 354(الرئيسي  املايل املدرجة يف السوقالربتغالية املؤسسات  لتقييماألخرى  امللموسة

ووفقا لنتائج . م 2008وم  1998بني الفترة خالل على ذلك،  م 2005تبين معايري احملاسبة الدولية بدء من عام 
ومعنوية بني األرباح الصافية، الشهرة، واألصول غري امللموسة من الدراسة، فإنه توجد عالقات ارتباط قوية 

يف ظل  ،م 2005 عام واألسعار السوقية من جهة أخرى؛ وقد كانت األرباح احملاسبية أكثر مالءمة قبل ،جهة
تطبيق القواعد احملاسبية الربتغالية مقارنة مبعايري احملاسبة الدولية، غري أن نتائج الدراسة أثبتت أن حتول املؤسسات 

واألصول غري  أثر إجيابا على مالءمة الشهرة الدولية تطبيق معايري احملاسبةل يف السوق املايل الربتغالية املدرجة
  .والتطويرومصاريف البحث امللموسة األخرى 

 ).Sahut & al( دراسةأما 

غري م، فقد اهتمت بتحليل احملتوى املعلومايت لألصول  2011 عام (2)
 يف ظل معايري احملاسبة الدولية مقارنة مبعايري ،األوروبية ملؤسسات املدرجة يف األسواق املاليةدى ال امللموسة

السوقية للمؤسسات والقيم الدفترية لألصول غري امللموسة، من خالل فحص العالقة بني القيم احملاسبة احمللية، 
، وعلى *مؤسسة تنتمي إىل عشر دول أوروبية 1855حيث مشلت الدراسة  ؛راباالعتماد على مناذج لالحند
، فإن القيم الدفترية النتائجوحسب . م 2007وم  2002 بنيالفترة متت خالل قد رأسها بريطانيا وفرنسا، و

أكرب من حيث القيمة، وأكثر قدرة على كانت  يف ظل معايري احملاسبة الدوليةجمتمعة للعناصر غري امللموسة 
الشهرة أقل مالءمة للتقييم، على  كانتوقد  مقارنة مبعايري احملاسبة احمللية؛تفسري األسعار والعوائد السوقية 

 .يف ظل معايري احملاسبة الدولية عكس األصول غري امللموسة القابلة للتحديد اليت كانت أكثر مالءمة للتقييم

 يف البيئة الفرنسية اليت أجريت الدراساتأهم  .2

 )Cazavan-Jeny(تعترب دراسة 

البيئة م، من أهم وأوىل الدراسات اليت أجريت يف  2003عام  (3)
 فحصوقيمها السوقية، من خالل  بني القيم احملاسبية للمؤسساتفرنسية، حيث اهتمت بتفسري الفجوة ال

إىل  تقسيمها مت األخرية هذه والعناصر غري امللموسة، ة الدفتريةمالعالقة بني نسبة القيمة السوقية إىل القي
مؤسسة  470وقد متت الدراسة على عينة مكونة من  ؛واألصول غري امللموسة ، الشهرةاملصاريف غري امللموسة

ة بني الشهرة إحصائيوجود عالقة ذات داللة فأثبتت النتائج  أما .م 1999م إىل  1994فرنسية، خالل الفترة من 
ة بني األصول غري إحصائيالدفترية، وعدم وجود أي عالقات ذات داللة القيمة ونسبة القيمة السوقية إىل 

  .ة الدفترية من جهة أخرىمونسبة القيمة السوقية إىل القي ،يف غري امللموسة من جهةواملصار امللموسة
                                                             

(1) Lídia Oliveira & al. (2010), Intangible assets and value relevance: Evidence from the Portuguese stock 
exchange, The British Accounting Review, Vol. 42, p: 241-252. 

(2)  Jean-Michel Sahut & al. (2011), Do IFRS provide better information about intangibles in Europe? , Review of 
Accounting and Finance, Vol. 10, N°. 03, p: 267-290. 

  .بريطانيا، فرنسا، السويد، إيطاليا، فنلندا، إسبانيا، النرويج، بلجيكا، لوكسمبورغ، وأيرلندا: مشلت الدراسة عشر دول أوروبية وهي  *
(3)

  Anne Cazavan-Jeny (2003), Le ratio market-to-book et la reconnaissance des immatériels - une  étude du 
marché français, 24e congrès de l'AFC sur le thème : Identification et maîtrise des risques : enjeux pour 
l'audit, la comptabilité et le contrôle de gestion, Belgique. 



 

 
  

  (.Jamoussi & al)ة دراسأما 

مسامهة العناصر  منها حتليل مدى م، فقد كان اهلدف 2007م اع (1)
عينة مكونة من على مت إجراء دراسة ميدانية ذلك  ومن أجل ات؛لمؤسسلسوقية لقيم االغري امللموسة يف إثراء 

أن  إىلنتائج الدراسة  وقد أشارت .م 2004وم  2001 بنيلفترة خالل امؤسسة مدرجة يف بورصة باريس،  391
 % 86,2تفسر جزء مهما من القيم السوقية للمؤسسات، حيث بلغ معامل التحديد  ككل احملاسبية املعلومات

لمؤسسات العاملة يف القطاع بالنسبة لالقدرة التفسريية للمعلومات احملاسبية  ، غري أنخالل فترة الدراسة
 ات التقليديةالعاملة يف القطاعاملؤسسات مقارنة ب أكرب بكثريكانت  )% 89,7معامل التحديد (التكنولوجي 

 احملاسبية التقليدية لمعلوماتالتفسريية لقدرة الالنتائج إىل ضعف  أشارتكما ). % 22,4معامل التحديد (
تفسر جزء مهما من القيم  اليت العناصر غري امللموسة، مقارنة ب)% 6معامل التحديد ( النتائج احملاسبيةمقاسة ب
لمؤسسات بالنسبة لالقدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة  أما .)% 76,5معامل التحديد ( للمؤسسات السوقية

مقارنة ، % 2,4معامل التحديد حيث مل يتجاوز كانت ضعيفة جدا،  دفق قطاعات التقليديةالعاملة يف ال
  .% 89,5معامل التحديد ، أين بلغ باملؤسسات العاملة يف القطاع التكنولوجي

فحص فيما إذا كانت املعلومات  م 2008عام  Lenormand & Touchais( (2)(من جهتهما حاول 
األصول غري امللموسة وفق معايري احملاسبة الدولية أكثر مالءمة للمستثمرين مقارنة بالقواعد املتعلقة باحملاسبية 

. )SBF 250(مؤسسة مدرجة يف مؤشر  160احملاسبية الفرنسية، وقد اعتمدت دراستهما على عينة مكونة من 
الشهرة يف القوائم املالية، نتج عنه زيادة مبالغ  ، فإن التحول ملعايري احملاسبة الدوليةنتائج الدراسةوحسب 

املعلومات احملاسبية  فقد كانتمبالغ األصول غري امللموسة القابلة للتحديد؛ أما فيما خيص املالءمة،  تراجعو
أكثر قدرة على تفسري األسعار السوقية مقارنة بالعوائد السوقية، كما أن معايري  املتعلقة بالعناصر غري امللموسة

القواعد احملاسبية للمستثمرين مقارنة بمعلومات حول العناصر غري امللموسة أكثر مالءمة  توفراحملاسبة الدولية 
الفرنسية، فبنود األصول غري امللموسة والشهرة وفق معايري احملاسبة الدولية كانت أكثر قدرة على تفسري 

مقارنة بالنسبة للعوائد،  % 16وبالنسبة لألسعار  % 73 معامل التحديد، حيث بلغ األسعار والعوائد السوقية
  ).على الترتيب % 14و % 67( بالقواعد احملاسبية الفرنسية

 )Sahut & Boulerne(أما 

احملاسبية املتعلقة   للبياناتملعلومايتام، فقد اهتما باحملتوى  2008عام  (3)
بالعناصر غري امللموسة، يف ظل معايري احملاسبة الدولية مقارنة بالقواعد احملاسبية الفرنسية، باالعتماد على عينة 

أن املعلومات  النتائجوقد أثبتت . م 2005 عام خالل )SBF 250(مؤسسة مدرجة يف مؤشر  120مكونة من 
أن املعلومات املعدة وفق غري ، املؤسسات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة تساهم بشكل كبري يف تقييم

                                                             
(1)

  Wassim Jamoussi & al. (2007), La pertinence des intangibles dans l’évaluation des entreprises  :  cas du 
marché français, 28e Congrès de l’AFC sur le thème : comptabilité et environnement, France, 23-24 & 25 
Mai 2007. 

(2)  Gaëlle Lenormand & Lionel Touchais (2008), La pertinence des actifs incorporels avec les IFRS, Finance - 
Contrôle - Stratégie, Vol. 11, N°. 02, p : 173-201. 

(3)
  Jean-Michel Sahut & S. Boulerne (2008), Les normes IFRS ont-elles améliorées le contenu informationnel 

des immatériels ? : Le cas des entreprises françaises cotées, 29e congrès de l'AFC sur le thème : La 
comptabilité, le contrôle et l'audit entre changement et stabilité, France. 



 

 
  

ة مقارن ،)من األسعار السوقية % 60,4تفسر ( أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات كانت معايري احملاسبة الدولية
كما أن مسامهة املعلومات ، )من األسعار السوقية % 54,1تفسر ( الفرنسيةباملعلومات املعدة وفق القواعد 

 .ئد السوقيةتفوق مسامهتها يف تفسري العوا احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة يف تفسري األسعار السوقية

  يف البيئة الربيطانية اليت أجريت الدراساتأهم  .3

من الدراسات اليت تناولت مالءمة املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة يف بريطانيا،  العديد هناك
 )Kallapur & Kwan(دراسة أمهها 

مدى مالءمة  لفحص، واليت كانت عبارة عن حماولة م 2004عام  (1)
عن  فصاحلإل ومدى استجابة األسعار السوقية وموثوقية العالمات التجارية لتقييم املؤسسات الربيطانية،

، وذلك انطالقا من م 1997 غاية إىلم  1985من بالعالمات التجارية كأصول، خالل الفترة  عترافعمليات اال
ووفقا لنتائج . مؤسسة مدرجة يف بورصة لندن 33العالمات التجارية املعترف ا كأصول يف القوائم املالية لـ 

الدراسة، فإن العالمات التجارية املعترف ا كأصول كانت مالئمة لتقييم املؤسسات خالل فترة الدراسة، 
القدرة التفسريية بلغت كما ، )0,86معامل االرتباط (حيث ترتبط يف عالقة قوية ومعنوية مع األسعار السوقية 

بالعالمات التجارية كأصول، كان أعلى لدى املؤسسات اليت  عترافغري أن معدل اال. % 96لنموذج الدراسة 
مل يكن لديها دوافع تعاقدية، مقارنة باملؤسسات اليت كان لديها دوافع تعاقدية، وهو ما ميكن اعتباره اختالفا 

قييمها للعالمات ة عند تجوهريا يف مستوى التحفظ بني املؤسسات اليت ختتلف من حيث الدوافع التعاقدي
. ة املقاييس احملاسبية للعالمات التجاريةيعلى عدم موثوقيال دلكون وحسب الباحثني فإن ذلك قد يالتجارية، 

بالعالمات  عترافإضافة ملا سبق، تشري النتائج إىل أن استجابة األسعار خالل عشرة أيام قبل اإلعالن عن االو
  .ترتبط يف عالقة موجبة وقوية باملبلغ املعترف به اإلعالنبعد هذا أيام وعشرة  ،التجارية كأصول

ييم لتقى فحص مدى مالءمة مصاريف اإلشهار عل م 2009عام  Ali Shah & al.( (2)(دراسة ركزت 
إىل مقياس وقد استندت الدراسة . على ذلكها نشاطاملؤسسات وقطاع حجم املؤسسات الربيطانية، وأثر 

)ACNielsen MEAL( فصلية عن مصاريف اإلشهار حسب املنتجات وحسب العالمات ، الذي يوفر بيانات
وتشري النتائج . م 1998 غاية إىلم  1990من خالل الفترة  ،مشاهدة 9752أجريت باالعتماد على ؛ والتجارية

اإلشهار مصاريف ، حيث وجِد ارتباط موجب بني الربيطانية إىل مالءمة مصاريف اإلشهار لتقييم املؤسسات
كما  ؛% 51، وبلغت القدرة التفسريية لنموذج الدراسة )0,2معامل االرتباط ( اتالسوقية للمؤسس والقيم

على مالءمة مصاريف  هانشاطأثري مهم نسبيا لقطاع تشري النتائج إىل وجود تأثري طفيف حلجم املؤسسات، وت
  .اإلشهار لتقييم املؤسسات الربيطانية

                                                             
(1)

  Sanjay Kallapur & Sabrina  Y.S. Kwan (2004), The value relevance and reliability of brand assets recognized 
by U.K. firms, The Accounting Review, Vol. 79, N°. 01, p: 151-172. 

(2)
  Syed Zulfiqar Ali Shah & al. (2009), The value relevance of major media advertising expenditures: Some 

U.K. evidence, The International Journal of Accounting, Vol. 44, p: 187-206. 



 

 
  

 )Tsoligkas & Tsalavoutas(دراسة أما 

حص مدى مالءمة حاولت ف، فقد م 2011م اع (1)
الدراسة  اهتمتوقد  .مصاريف البحث والتطوير لتقييم املؤسسات بعد تبين معايري احملاسبة الدولية يف بريطانيا

باالعتماد على عينة من املؤسسات  جارية، كأعباءباملصاريف املعترف ا كأصول، واملصاريف املعترف ا 
م  2005 عام منمشاهدة خالل فترة الدراسة املمتدة  418عدد املشاهدات  بلغاملدرجة يف بورصة لندن، حيث 

ن مصاريف البحث والتطوير املعترف ا كأصول وفق معايري احملاسبة فإ، النتائجحسب و. م 2007 عام إىل غاية
تعترب  املعاجلةفإن هذه  الباحثني ترتبط بشكل موجب ومعنوي بالقيم السوقية للمؤسسات، وحسب الدولية

اليت من املتوقع أن تولد منافع اقتصادية مستقبلية؛ أما وإشارة للسوق املايل على جناح مشاريع التطوير، 
مصاريف البحث والتطوير املعترف ا كمصاريف جارية وفق معايري احملاسبة الدولية، فإا ترتبط بشكل 

  .سساتسالب ومعنوي بالقيم السوقية للمؤ
ة قيمالمدى مالءمة خسائر  فحص هدفت إىلبدراسة  AbuGhazaleh & al.( (2)( قام ،م 2012 عام

مشاهدة لعينة مكونة من  528الدراسة باالعتماد على  أجريتوقد  ،الربيطانية اتالشهرة لتقييم املؤسس عن
نتائج إىل وجود ارتباط ال أشارتو. م 2006م و 2005جمموعة من املؤسسات املدرجة يف بورصة لندن عامي 

املالية والقيم السوقية للمؤسسات، حيث الشهرة املفصح عنها يف القوائم قيمة عن البني خسائر  ومعنويسالب 
خسائر  مالءمة، وهو ما يعين % 76,57ت القدرة التفسريية لنموذج الدراسة بلغو، 0,31 معامل االرتباط بلغ

  .املتوقعة دفقاتحيث تعترب مؤشرا على تراجع الت، املؤسسات لتقييمالقيمة عن الشهرة 
إىل فحص مالءمة الشهرة واألصول غري  م 2013عام  Istrate( (3)(دراسة هدفت  إىل ذلك، إضافة

امللموسة األخرى لتقييم املؤسسات، قبل وبعد تبين معايري احملاسبة الدولية يف بريطانيا، باالعتماد على عينة 
توصل قد و. م 2007 غاية إىلم  2002من مؤسسة مدرجة يف بورصة لندن، خالل الفترة  350مكونة من 

والقيم السوقية صول غري امللموسة األخرى من جهة، الباحث إىل وجود ارتباط قوي ومعنوي بني الشهرة واأل
 معامل االرتباط بني الشهرة والقيم السوقية بلغللمؤسسات خالل فترة الدراسة من جهة أخرى، حيث 

القدرة أما ، للمؤسسات بني األصول غري امللموسة األخرى والقيم السوقية 0,42، و0,41للمؤسسات 
كما توصل الباحث إىل عدم وجود أي تأثري ملعايري احملاسبة . % 81,79بلغت  فقد التفسريية لنموذج الدراسة

  .ألصول غري امللموسة األخرى لتقييم املؤسسات الربيطانيةالدولية على مالءمة الشهرة وا
العالقة بني القيم السوقية للمؤسسات دراسات السابقة اليت اهتمت بالأغلب أن  يتضحمما سبق، 

يف بيئات اقتصادية متقدمة، تتميز أسواقها املالية بالنشاط ومبستوى مقبول من أجريت والعناصر غري امللموسة 
                                                             

(1) F. Tsoligkas & I. Tsalavoutas (2011), The value relevance of R&D in the UK after IFRS mandatory 
implementation, Applied Financial Economics, Vol. 21, Iss. 13, p: 957-967. 

(2) Naser M. AbuGhazaleh & al. (2012), The Value Relevance of goodwill impairments: UK Evidence, 
International Journal of Economics and Finance, Vol. 04, N°. 04, p: 206-216. 

(3)  Raluca Istrate (2013), IFRS adoption and the value relevance of goodwill and other intangible assets: U.K. 
empirical evidence, University of Amsterdam, Available at: http://dare.uva.nl/document/490390 [See on: 
10/06/2013]. 



 

 
  

تتميز بوجود العديد من األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية، مما يفرض على املؤسسات كما  الكفاءة،
اليت مت أغلب الدراسات  اهتمتفيما خيص اإلجراءات املنهجية،  .ضرورة تبين سياسة فعالة لالتصال املايل

ىل باالستناد إ رات طويلة،والعناصر غري امللموسة خالل فت تحليل العالقة بني القيم السوقية للمؤسساتعرضها ب
ة كاالرتباط واالحندار، وباالعتماد على القيم املطلقة لبنود القوائم املالية كمقاييس حصائيبعض األساليب اإل

بني خمتلف الفترات وخمتلف البيئات االقتصادية، إال أن ما خيص النتائج، فرغم وجود تضارب فيأما . للمتغريات
  .تقييم املؤسساتلاالجتاه العام للدراسات يؤكد على أمهية العناصر غري امللموسة 

  :أا ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
 .حديثةومدت على بيانات واقعية اعت -
 معايري احملاسبة الدولية،مع  ممارساا احملاسبية توجه العديد من الدول حنو تنميط شهدتأجريت يف فترة  -

 ماأ م، 2005منذ عام املؤسسات املدرجة يف السوق املايل  من طرفرنسا وإجنلترا يف ف تطبق هذه األخرية
 .م 2010منذ عام  عايريتلك املبدأ تطبيق النظام احملاسيب املايل املستنبط من يف اجلزائر فقد 

اقتصادية ختتلف فيما بينها من حيث مستوى التطور االقتصادي، مستوى كفاءة بيئات ثالث أجريت يف  -
 .سياسات االتصال املايل ونظم حوكمة الشركاتومن حيث  ونشاط أسواقها املالية،

األوىل اليت اهتمت بالبيئة ، كما أا الدراسة من أوىل الدراسات العربية اليت تناولت هذا املوضوعتعترب  -
 .، وذلك يف حدود حبثنااجلزائريةاالقتصادية 

احملاسبية  زيادة قدرة املعلوماتدور العناصر غري امللموسة يف اهتمت بتعترب من الدراسات القليلة اليت  -
قياس ح بعض التحسينات فيما خيص تقترى تفسري القيم السوقية للمؤسسات، كما أا علالتقليدية 

  .امللموسةغري القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر 

مي: امسا ة تقس راس   ا

فصول، حيث  مثانيةإىل تساؤالا، مت تقسيمها  إجناز الدراسة، وحتقيق أهدافها واإلجابة على بغرض
وقد خصص  .اخلمسة األخرية فتعترب فصوال تطبيقيةفصوال نظرية، أما الفصول األوىل تعترب الفصول الثالثة 

أما باقي الفصول التطبيقية فقد خصصت  ،وعرض اإلجراءات املنهجية للدراسة الفصل الرابع لتصميم البحث
  .الفصل الثامن الذي خصص ملناقشتها ، باستثناءنتائج الدراسةلعرض 

 .اإلطار النظري للبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة :الفصل األول -

 .املتعلقة بالعناصر غري امللموسة يف املمارسة احملاسبية احملاسبية لبدائلا :الفصل الثاين -

 .وقيمة املؤسسة ةري امللموسالعناصر غب ةة املتعلقالبدائل احملاسبي :الفصل الثالث -



 

 
  

 .ية للدراسة امليدانيةاإلجراءات املنهج :الفصل الرابع -

 .تيف تقييم املؤسسا للعناصر غري امللموسة القياس احملاسيب دور :الفصل اخلامس -

 .ساتلتقييم املؤسة املقاييس احملاسبية التقليدية مالءم :الفصل السادس -

 .على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات اصر غري امللموسةأثر العن :الفصل السابع -

 .مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات ونتائج الدراسات السابقة :الفصل الثامن -

 :يف الشكل اآليت لدراسةاإلطار العام ل، ميكن عرض يف األخري

  .لدراسةاإلطار العام ل :)1(الشكل 

  
  .الباحثمن إعداد   :ملصدرا

  

 املستقلة واملتغري التابع عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات    

 التابع قدرة املتغريات املستقلة على تفسري املتغري    

ري امللموسة    العنارص 
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ـــــــــــمت    ده

  

دية للمؤسسة ملختلف املستخدمني، األحداث االقتصا عندف احملاسبة إىل توصيل معلومات مالية 
 يفمبا سيكون عليه التنبؤ و، )النقدية التدفقاتملايل واملركز ا، األداء(احلايل  هاوضعمبا يتيح هلم احلكم على 

. اختاذ قرارات تتعلق بتخصيص مواردهم االقتصادية أجلمن وذلك ، )التدفقات النقدية املتوقعة(املستقبل 
لة للعمل احملاسيب، تقوم اإلدارة بإعداد وعرض القوائم املالية، اليت تعترب حمصاملالية، وبغرض توصيل املعلومات 

ن اإلطار النظري اليت تعرب عاملبادئ احملاسبية، املفاهيم، االفتراضات و هذا األخري يرتكز على جمموعة من
وتطبيق  اختيارضمن العمل احملاسيب، يتم النظري  اإلطار مكونات هذاوحىت ميكن ترمجة خمتلف  .لمحاسبةل

 تسمحلي، واليت مالسياسات احملاسبية، من خالل املفاضلة بني خمتلف البدائل املتاحة من أدوات التطبيق الع
  .استخدامهاب املعايري احملاسبيةالقواعد أو 

وتطبيق السياسات  اختياريرتبط بعملية  ةل احملاسبيمفهوم البدائ القول أن ميكن، ملا سبقاستنادا 
إىل يهدف هذا الفصل فإن لذا  ؛إعداد وعرض القوائم املالية يتجه حنواحملاسبية ضمن العمل احملاسيب، الذي 

بشكل عام، والبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة بشكل  إلطار النظري للبدائل احملاسبيةعرض ا
  :كاآليت من خالل تقسيمه إىل ثالث مباحث ،صخا

 .احملاسبية للبدائل النظرياإلطار  :األول املبحث -
 .احملاسبية لبدائلسري ايف تف اإلجيايبدور االجتاه  :املبحث الثاين -
  .غري امللموسة صرانلعاملتعلقة باالبدائل احملاسبية  :لثاملبحث الثا -
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ٔول املبحث   ةاسباحمل دائلل   النظري اراالٕط :ا

وتطبيق السياسات احملاسبية،  اختيارإعداد وعرض القوائم املالية، من خالل يهدف العمل احملاسيب إىل 
 مالية توفري معلوماتومن مث  ،املتعلقة باملؤسسة ألحداث االقتصاديةحماسبية سليمة لمعاجلة  بتحقيقاليت تسمح 

وتطبيق السياسات  اختيارفإن ، اليت تتميز ا املمارسة احملاسبية املعاصرةللمرونة ونظرا . موثوقةمالئمة و
 خمتلفلف البدائل احملاسبية املتاحة ملعاجلة املفاضلة بني خمت، يف أغلب احلاالت ،ناحملاسبية يفرض على املسريي

  .، كما يفرض عليهم إصدار بعض األحكام والتقديراتاالقتصاديةاألحداث و البنود

ٔول ة: املطلب ا ٔساسیة عن السیاسات احملاس   مفاهمي 

متثل جمموع املبادئ، االتفاقيات، القواعد "، فإن السياسات احملاسبية (.Bogdan & al)حسب 
 عترافأو على مستوى املؤسسة من أجل اال ،والطرق احملاسبية اليت يتم تبنيها على املستوى القومي

  :ويتيح هذا التعريف التمييز بني مفهومني للسياسات احملاسبية، (1)"احملاسيب وإعداد القوائم املالية
، اليت احملاسبية خمتلف الطرق، القواعد واإلجراءات متثلاليت و: السياسات احملاسبية على مستوى املؤسسة -

 .من أجل إعداد وعرض قوائمها املاليةتعتمد عليها إدارة املؤسسة 
املعايري واآلراء والتفسريات والقواعد والترتيبات " وهي :*السياسات احملاسبية على املستوى القومي -

ل هلا سلطة إعداد السياسات احملاسبية وخي ،أو أي أجهزة خاصةة، اليت تقررها احلكومة احملاسبي
  .لدولةم احملاسيب لايعرب عن النظهو ما و، (2)"وإرسائها بوسائل عديدة

على مستوى املؤسسة حمتواة يف  عند املقارنة بني املفهومني السابقني، جند أن السياسات احملاسبية
تم فرض ، ويأو أي أجهزة مخولة بذلك اليت يتم تنظيمها من طرف احلكومات، السياسات احملاسبية القومية

وتطبيق السياسات احملاسبية، اليت  ختيارمصدرا ال مما جيعلها، احملاسيبالتنظيم  تطبيقها من خالل التشريع أو
  .تستخدم يف إعداد وعرض القوائم املالية على مستوى املؤسسة

  السياسات احملاسبية على مستوى املؤسسة .1
إعداد وعرض عند اجلوانب املهمة  املؤسسة، من يفاحملاسبية وتطبيق السياسات  اختيارتعترب عملية 

، ومن مث التأثري على جودة هذه األخريةالقوائم املالية، نظرا للدور الذي تلعبه يف حتديد شكل وحمتوى 
عند  للمسريين ةامش املتاحواهلويرجع ذلك إىل . اذ القراراتاملعلومات احملاسبية، ومنفعتها للمستخدمني يف اخت

  .ت احملاسبيةوتطبيق السياسا اختيارتقديرات عند الو حكاماألإصدار فاضلة بني البدائل احملاسبية، وامل
                                                             

(1)
  Bogdan Victoria & al. (2010), Accountants about accounting policies: An empirical investigation of SMEs 

from Bihor county, Economic Science Series, Vol. 19, Iss. 01, p. 470. 
  ".النظام احملاسيب"و" احملاسيبالتنظيم "، "املعايري احملاسبية": تعرف السياسات احملاسبية على املستوى القومي باصطالحات أخرى وهي    *

  .207. جامعة االسكندرية، مصر، ص، (2008) يدز أبو .كمال خ :ترمجة ، الطبعة الرابعة،النظرية احملاسبية، )1982(هندريكسن . إلدون س  (2)
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 مفهوم البديل احملاسيب -
البديل احملاسيب هو كل قرار يهدف أساسا إىل التأثري على خمرجات "، فإن (Francis)حسب 

املعاجلة احملاسبية املناسبة من بني ما  اختيارينتج عن و ،(1)"النظام احملاسيب، سواء من حيث الشكل أو اجلوهر
القرار هو التأثري على  إعداد وعرض القوائم املالية، لذا فإن اهلدف األساسي من هذا من أجل، هو متاح
احملاسيب، سواء من حيث شكل القوائم املالية وطريقة عرض البنود فيها، أو من حيث  املعلومات نظامخمرجات 

بدائل  اختيارالسياسة احملاسبية تعرب عن عملية " فإن ،"هندريكسن" وحسب .ردة فيهاحمتواها وقيم البنود الوا
، ويتم ذلك من بني ما هو متاح فصاحاإلمعينة من طرق إعداد القوائم املالية وأنظمة القياس وأساليب 

للبدائل احملاسبية ألغراض إعداد التقارير املالية يف املؤسسات، لذا جيب أن تتضمن القوائم املالية وصفا 
 ياسة احملاسبية والبديل احملاسيب،ومن هذا التعريف ميكن الربط بني الس ؛(2)"املختارة واليت تعترب ذات أمهية

املالية، فإن ذلك يتطلب املفاضلة  القوائموتطبيق السياسات احملاسبية بغرض إعداد وعرض  اختيارفعندما يتم 
الطرق، القواعد واإلجراءات احملاسبية؛ لذا  :التطبيق العملي، املتمثلة يفبني خمتلف البدائل املتاحة من أدوات 

  .حىت يتسىن  للمستخدمني فهم القوائم املاليةاسبية يعترب أمرا ضروريا عن السياسات احمل فصاحاإلفإن 
، املتاحة يف املعايري احملاسبية دوات التطبيق العمليهي خمتلف أ ةاحملاسبي القول أن البدائل مما سبق ميكن

 وتطبيق اختيار ، واليت ميكن املفاضلة بينها عندواملتمثلة أساسا يف الطرق، القواعد واإلجراءات احملاسبية
ويعترب تعدد البدائل احملاسبية من بني املشاكل اليت . وعرض القوائم املالية السياسات احملاسبية، بغرض إعداد

اإلدارة مازال لديها  أن إال احملاسبية، املمارسة ليهافرغم وجود معايري تستند إ، املعاصرة الفكر واملمارسة تواجه
ة نفس البند أو احلدث االقتصادي، بديل متاح ملعاجل أكثر منقدر من احلرية للمفاضلة بني يف أغلب احلاالت 

 .وى القوائم املاليةوحمتتكييف شكل من احلرية من أجل  القدراإلدارة هلذا مما نتج عنه استخدام 

  مفهوم السياسات احملاسبية -
هناك العديد من التعاريف اليت أعطيت للسياسات احملاسبية، كلها تشري يف مضموا إىل أن حتديد 

املعايري املتاحة ضمن يتطلب قيام اإلدارة باملفاضلة بني البدائل  سات احملاسبية على مستوى املؤسسةمعامل السيا
السياسات احملاسبية، التغري يف التقديرات " (IAS 08) املعيار الدويلويف هذا الصدد ورد يف . احملاسبية

واملمارسات األحكام ، األعراف، القواعد، اخلصوصيةاملبادئ تتمثل يف  ، أن السياسات احملاسبية"واألخطاء
أا فريى جملس معايري احملاسبة املالية،  أما. (3)اليةإعداد وعرض القوائم امل فيما خيصمن طرف املؤسسة  املتبعة
املبادئ احملاسبية املستخدمة من طرف املؤسسة يف عملية اإلبالغ، والطرق املستخدمة لتطبيق هذه  متثل

                                                             
(1)  Jennifer Francis (2001), Discussion of empirical research on accounting choice, Journal of Accounting and 

Economics, Vol. 31, p. 310. 
  .207. ، نفس املرجع السابق، صهندريكسن. إلدون س  (2)

(3)  Hennie van Greuning (2006), International Financial Reporting Standards: A Practical Guide, 4th edition, 
The World Bank, Washington, USA, p. 41. 



 

  5 

جند أما يركزان على اهلدف من السياسات احملاسبية، وهو  وعند التمعن يف التعريفني السابقني، .(1)املبادئ
وعرض القوائم املالية، غري أما ال حيددان أدوات التطبيق العملي بدقة، وخيلطان بينها وبني مكونات إعداد 

اهليكل النظري، فاملبادئ جزء من اهليكل النظري وليست أدوات للتطبيق العملي؛ لذا ينبغي التمييز بني املبادئ 
إىل ممارسات بية اليت تسمح بترمجة هذا اهليكل اسات احملاساحملاسبية اليت تعترب حمصلة للهيكل النظري، والسي

  .شكل وحمتوى القوائم املالية، وهنا تعترب السياسات احملاسبية أداة لتطبيق املبادئ احملاسبية حتدد
 تعرب عنفإن السياسات احملاسبية  ،"السياسات احملاسبية" (FRS 18) الربيطاين معيار اإلبالغ املايل وفق

واليت توضح كيف مت عرض آثار  ،واملمارسات املطبقة من طرف املؤسسة القواعد املبادئ، األسس، األعراف،
هذه  اختياروجيب على املؤسسة أن تقوم ب ،العمليات االقتصادية واألحداث األخرى يف القوائم املالية

ة من أجل إعطاء صورة حقيقية السياسات احملاسبية، عندما تتوقع أن تكون األكثر مالءمة لظروفها اخلاص
األصول : وتشرح هذه السياسات احملاسبية كيف قامت املؤسسة مبعاجلة خمتلف املشاكل احملاسبية، مثل ،وعادلة
؛ وهذا التعريف ال خيلو بدوره من اخللط بني مكونات اهليكل النظري (2)إخل... لبحث والتطويراأنشطة الثابتة، 

السياسات احملاسبية وهو مالءمتها لظروف  ختياريضع املعيار األساسي الوأدوات التطبيق العملي، لكنه 
  .ضرورة مسامهتها يف حتقيق الصورة الصادقةواملؤسسة، 

أدوات التطبيق اليت تستخدمها املؤسسة  احملاسبية هي جمموع ةأن السياس" الشريازي"من جانبه يرى 
اليت  ،التطبيق العملي تلك القواعد والطرق واإلجراءاتويقصد بأدوات  يف إنتاج وتوصيل املعلومات املالية،

 ،وبيان كيفية معاجلة البنود والعمليات واألحداث يف جمال حمددحملاسب لتطبيق املبادئ احملاسبية، يستعني ا ا
ومن املعروف أنه قد جتمع لدى احملاسبني عرب التاريخ رصيد ضخم من أدوات التطبيق العملي ومبا يتالءم مع 

لسياسة احملاسبية، فهو ال خيلط بني مكونات فهوم امل األكثر مالءمةويعترب هذا التعريف  .(3)ف احلالظرو
واليت وتسمح بتطبيق املبادئ احملاسبية،  لسياسات احملاسبية،تعترب مصدرا ل اليت، النظري وأدوات التطبيق اهليكل

  .املقبولة املمارساتديد من سمح بتراكم العالذي ي ،التطبيق العمليغالبا ما يكون مصدرها 
تتضمن جمموع البدائل اليت يتم تبنيها من طرف اإلدارة  احملاسبيةالسياسات  فإن ،(Casta)حسب 

حمتوى القوائم املالية، و شكل للتعامل مع املعلومات املتعلقة باألحداث االقتصادية للمؤسسة، من أجل تكييف
احملاسبية  ات، فالسياسنظرا لدقته ويعترب هذا التعريف أيضا مهما .(4)والتشريعيةيف إطار القيود التنظيمية وذلك 

أدوات التطبيق العملي املتاحة يف املعايري احملاسبية، أو اليت بني ها وتطبيقها من اختيارتعرب عن البدائل اليت مت 
  .القوائم املاليةبغرض إعداد وعرض  األحداث االقتصاديةباستخدامها ملعاجلة التنظيم  وأ يسمح التشريع

                                                             
(1) Steven M. Bragg (2010), Wiley GAAP 2011 : interpretation and application of generally accepted 

accounting principles, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, USA, p. 115. 
(2)   John Stittle & Robert Wearing (2008), Financial Accounting, 1st edition, SAGE Publications, London, p. 11. 

  .101. ، الطبعة األوىل، ذات السالسل، الكويت، صنظرية احملاسبة، )1991(عباس مهدي الشريازي   (3)
(4)

  Voir : Nihel Chabrak (2000), La politique comptable comme comportement organisationnel : une approche 
socio-cognitive, Actes du Congrès ASAC-IFSAM,  Montréal, Canada, p. 01. 
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ها اختيارأدوات التطبيق العملي، اليت مت  هي جمموعاحملاسبية  مما سبق، ميكن القول أن السياسات
أداة للربط بني اإلطار الفكري واملمارسة  وتعتربيف املعايري احملاسبية،  امن بني البدائل املرخص وتطبيقها 

القوائم املالية "يشمل  السياسات احملاسبية جمال تطبيقفإن  Casta & Olivier( (1)(حسب و .العملية للمحاسبة
ات فصاحاإلوقارير املرحلية، تقارير التسيري، التالتقارير السنوية، ، امعةاملتعلقة باحلسابات السنوية واحلسابات 

من خالل  إعداد القوائم املاليةالذي ينصب على  ،بالعمل احملاسيبميكن التعبري عنه  وهو ما، "ةيختياراال
م عرض القوائإخل؛ و... والتسجيل، القياس الدوري، القياس املبدئي، اإلدراج عترافالتحديد، اال: عمليات

 .ا ذا املالحظات والتفسريات املرفقة، وأسلوب تبويبها، وكفيها تظهرحتديد البنود اليت املالية من خالل 

  اعتبارات السياسات احملاسبية .2
 اختياروعموما يتم جمموعة من اخلصائص والقيود،  إىلالسياسات احملاسبية  وتطبيق اختياريستند 

عتبارات اليت يتم وظروفها اخلاصة، مع وجود بعض اال السياسات احملاسبية لتكون مالئمة لطبيعة املؤسسة
إدارة  دورا مهما يف حتديد طبيعة السياسات احملاسبية اليت جيب على األخريةحيث تلعب هذه  االسترشاد ا،

الثبات والتجانس وقابلية  :وتتمثل هذه االعتبارات يف. ا وتطبيقها، وكذا كيفية تطبيقهاهاختياراملؤسسة 
 .واألمهية النسبيةواحلذر، تغليب اجلوهر على الشكل  املقارنة، احليطة

األحداث على  طبيق نفس السياسات احملاسبية، فإا تتطلب تلثبات والتجانس وقابلية املقارنةبالنسبة ل
لتوفري قابلية املقارنة الزمانية  بني خمتلف املؤسسات،بني خمتلف الدورات احملاسبية و ،االقتصادية والبنود املتماثلة

عن  ،مصدرها األحداث االقتصاديةالفروقات والتطورات يف املعلومات احملاسبية، اليت يكون صل وف ،واملكانية
األمر الذي  ،واختالفها بني املؤسساتها التغري يف السياسات احملاسبية الفروقات والتطورات اليت يكون مصدر

يعين عدم إمكانية اإلشارة إىل أن الثبات ال جتدر و. ختاذ القراراتالات احملاسبية يادة منفعة املعلومينتج عنه ز
إذا كان هذا ا احملاسبية، غيري سياسالذا بإمكان أي مؤسسة ت ،، نظرا لتغري الظروف احمليطة باملؤسسةالتغيري بتاتا

  .ومات أكثر مالءمة وأكثر موثوقية، أو كان يسمح بتوفري معلحماسيب التغيري مفروضا مبوجب معيار أو تفسري
وقد بالنسبة لقيد احليطة واحلذر، فإنه يعترب من بني املفاهيم املؤثرة يف املمارسة احملاسبية املعاصرة، أما 

 التأكد عدم حاالت مع للتعامل وسيلة بأنه )SFAS N°. 02(احملاسبة املالية  مفاهيم ملحق قائمةضمن  وصفهمت 
ق فيما التحق من مستوى إتباع عينياحليطة واحلذر  أن (Watts) ويرى ؛املؤسسة أنشطة يف الكامنة واملخاطرة
قيد هذا ال ويفرض. (2)باخلسائر عترافاال صخي فيماتبع امل املستوى ذلك من أعلى باملكاسب عترافخيص اال

ينتج عنها البدائل اليت  اختيارالسياسات احملاسبية للمؤسسة، من خالل  تنظيمعند تبين وجهة نظر تشاؤمية 
                                                             

(1) Jean-François Casta & Ramond Olivier (2009), Politique comptable des entreprises, Bernard Colasse, 
Encyclopédie de comptabilité : contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, p. 1152. 

دراسة نظرية وميدانية : املنشورة املالية القوائم يف احملاسيب التحفظ درجة زيادة يف املؤسسي االستثمار دور ،)2010( عبيد السيد إبراهيم: أنظر  (2)
كلية إدارة  ،الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية، الشركات املقيدة يف السوق املالية السعوديةعلى 

  .18-17. ص.، ص2010 ايم 19و 18، اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود، األعمال
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؛ (1)فعال تحققحىت تباملكاسب املتوقعة  عترافوتأجيل اال ،باخلسائر املتوقعة قبل حدوثها عترافتعجيل اال
، وزيادة للمؤسسة املالية قوائمالعدم التأكد اليت تواجه اإلدارة عند إعداد وعرض  تملواجهة حاالوذلك 

 امضمن  تندرجاحملاسبية اليت  البدائلمستوى التحقق من املعلومات احملاسبية، مما يتطلب التخلي عن مجيع 
يتم و .احليطة واحلذر مفهوم مع تتناىف، واليت (Aggressive Accounting)يعرف بأساليب احملاسبة االندفاعية 

إيرادات الدورة احملاسبية، أو من خالل ها من اقتطاع يتم، تكوين خمصصاتخالل إما من هذا القيد تطبيق 
 .صايف للمؤسسةايل الامل لدعم املركز يتم اقتطاعها من األرباح قبل توزيعها ،حجز احتياطات

 اطبق ا وعرضهاعنه احملاسبةيتطلب  ،دقامتثيال صااالقتصادية  ألحداثا ليمتث فإنما سبق، إضافة إىل 
فق دائما مع واال يت هذا األخريألن  ،فحسب القانوين شكلهاطبقا ل وليس، االقتصادية وحقيقتها جلوهرها

 ذلك ومعته، ملكي نقلتا أ املفترض من بطريقه أصل مناملؤسسة  تخلصت أن ميكن مثالف، اجلوهر االقتصادي
تناقض بني الشكل القانوين، الذي  ما يعين وجود، (2)االقتصادية هنافعمبها متتع استمرارية تضمناتفاقية  توجد قد
 ، واجلوهر االقتصاديضمن امليزانيةآخر، وبالتايل ال ميكن إدراجه ري إىل انتقال ملكية األصل إىل طرف يش

ومن هذا . إدراجه ضمن ميزانيتها مما يتطلب، ه االقتصاديةمنافعإىل استمرار سيطرة املؤسسة على الذي يشري 
االقتصادية  ألحداثلملزمة بتبين السياسات احملاسبية اليت تسمح بإظهار اجلوهر االقتصادي ، فإن اإلدارة املنطلق

عند وجود أي تعارض بينهما، وذلك من أجل توفري قوائم مالية أكثر مالءمة،  القانوين هاكلعلى حساب ش
 .ادي للمؤسسة، وبالتايل زيادة منفعتها للمستخدمنيوتعرب بصدق عن الواقع االقتص

على السياسات احملاسبية، كما هو من القيود عترب تال وفيما خيص األمهية النسبية، فإا يف األخري 
تعرب األمهية لذا . *"مفيدةاحملاسبية  ملعلوماتا تكون لكي عتبةزودنا بت"الشأن بالنسبة لالعتبارات السابقة، وإمنا 

 االقتصاديةاألحداث على مجيع  النسبية عن تلك العتبة اليت يتطلب بلوغها ضرورة تطبيق السياسة احملاسبية
السياسة تقتضيه ويف حالة عدم بلوغها ميكن معاجلتها بطريقة استثنائية، ختتلف عما  ،اليت تنطبق عليهاوالبنود 
ت جارية إذا كانت قيمتها ضئيلة، أو كانت ال فمثال ميكن معاجلة النفقات الرأمسالية كمصروفا ،احملاسبية

، فإن األخذ باعتبار (3)"الشريازي"وحسب  .الدورات احملاسبية املستفيدة منها تعكس ختصيص املنافع على
احملاسبية  البدائلوتطبيق  اختياراألمهية النسبية ما هو إال تطبيق ملبدأ اقتصاديات املعلومات، فمن غري املعقول 

ض أن العائد من املعلومات احملاسبية يزيد دائما عن تكاليف إنتاجها افترتكاليف تطبيقها، أو االمراعاة ل دون
  .دون التأثري على مالءمتها وموثوقيتهاكوسيلة لتخفيض تكاليف املعلومات لذا ينظَر هلذا االعتبار  ،وتوصيلها

                                                             
، مركز بيان للهندسة املالية امللتقى الرابع للمنتجات املالية اإلسالمية، دور السياسات احملاسبية يف التحوط، )2012(سامر مظهر قنطقجي   (1)

  .04. ، ص2012اإلسالمية، اخلرطوم، السودان، أفريل 
(2)  IASB (2008), International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2008, Framework for the Preparation 

and Presentation of Financial Statements, IASCF Publications Department, London, p. 80. 
 

دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع منوذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم ، )2006(ي تيجاين بالرق: أنظر   *
  .68. ، ص، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف)غري منشورة(يف العلوم االقتصادية  ، أطروحة دكتوراه دولةاملالية

  .103. ، نفس املرجع السابق، صعباس مهدي الشريازي   (3)
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ة :املطلب الثاين ة يف احلد من تعدد البدائل احملاس   ٔمهیة تنظمي السیاسات احملاس

سات احملاسبية من طرف نظرا للمشاكل الناجتة عن تعدد البدائل احملاسبية، برزت أمهية تنظيم السيا
وإعداد النظام  ،املهنية، من خالل توحيد املمارسات احملاسبية على املستوى القومياملنظمات احلكومة أو 

  .، وذلك رغم الصعوبات اليت تعترض هذه العمليةدف ختفيض البدائل احملاسبية املتاحة، احملاسيب للدولة

  أسباب تعدد البدائل احملاسبية .1
احملاسبية على  املمارسة يمظبتناحملاسبية املكلفة  رغم اجلهود املبذولة من طرف اهليئات واملنظمات

وتطبيق السياسات  اختياربية، إال أن املسريين عند قيامهم بعايري احملاساملمن خالل إصدار  املستوى القومي
، وذلك ة نفس البند أو احلدث االقتصاديملعاجل متاححماسيب  بديلغالبا ما جيدون أمامهم أكثر من  احملاسبية

 ، فمثالاحملاسبية املمارساتبتوحيد احملاسبية اليت تتيح استخدامها خمتلف اهليئات املكلفة  البدائلراجع لتعدد 
ني ملعاجلة نفس البند أو احلدث حماسبي بديلنياملفاضلة بني غالبا ما يتيح جملس معايري احملاسبة الدولية 

احملاسبية من بني أهم املشاكل اليت تواجه احملاسبة على  البدائلميكن اعتبار تعدد وانطالقا مما سبق،  .االقتصادي
  :(1)والعملي، ويرجع هذا التعدد إىل مجلة من العوامل، ميكن ذكر أمهها يف النقاط اآلتية املستويني الفكري

 تلك إشباعتعدد األطراف املهتمة باملعلومات احملاسبية، وتباين احتياجام ومصاحلهم، وبالتايل فإن  -
 .خمتلفة حماسبية طرق إتباع عن تبحث اإلدارة علجي املتباينة االحتياجات

 األمريكي الضرائب قانون فمثال جند ة،ياحملاسب البدائل تعدد على ترسيخ فكرة التشريعات بعض ساعدت -
املعدة  املالية التقارير إعداد عند، "أوال صادر أخريا الوارد"طريقة على أساس  املخزون تقييمب حيسم

 التقارير املالية ذات إعداد عند "أوال صادر أوال الوارد" طريقة قيتطب يفرض بينما الضريبة، ألغراض
 .العام الغرض

 تعدد وراء الرئيسية األسباب أحد احملاسبية واآلراء التوصيات بإصدار القائمة املهنية اجلمعيات تعترب -
 .احلدث البند أو نفس ملعاجلة لسياسات بديلة استخداممن  به تسمح ما خالل من ،احملاسبية السياسات

 ، سواء علىعامة بصفة احملاسبة التعددية يفتكريس  على عليها املتعارف احملاسبية املبادئ ساعدت -
 .بينها للمفاضلة اإلدارة أمام البدائل كبريا من قدرايتيح  العمليالتطبيق ف املعايري أو السياسات، مستوى

إضافة إىل الطابع اخلاص لبعض املؤسسات  ،ظروفها وتبايناملؤسسات وتعدد أنشطتها  طبيعة اختالف -
على مجيع املؤسسات، معينة حماسبية  بعض األنشطة، كل ذلك ال يسمح بفرض سياساتوخصوصيات 

  .مما يتطلب قدر من املرونة يف حتديد السياسات احملاسبية

                                                             
 جامعة(التسيري  وعلوم االقتصادية العلوم جملةاحملاسبية،  القياس بدائل تعدد من اإلجيايب واملنهج املعياري املنهج ، موقف)2005( تيجاين بالرقي  (1)

  .83. ص، )05(، العدد )سطيف
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 على املستوى القوميأمهية تنظيم السياسات احملاسبية  .2
وتطبيق السياسات احملاسبية،  اختياراحلرية كاملة للمؤسسات فيما خيص  بالرغم من إمكانية ترك

، إال أن (1)م، وقبل الثالثينيات من القرن العشرين يف الواليات املتحدة األمريكية 1918كما كان ذلك قبل عام 
 حبجة أنذا االجتاه، من املعارضني هل، رغم وجود العديد اسبية أصبح هو االجتاه السائدتنظيم السياسات احمل

مالئمة لطبيعتها  حماسبية بدائلرونة الكافية اليت تسمح للمؤسسات بتبين ؤدي إىل غياب امليسوف ذلك 
 ويركز على تنظيم السياسات احملاسبيةفكرة لكن ذلك مل مينع من وجود تيار آخر يؤيد  وظروفها اخلاصة،

  :*أمهيتها، هذه األمهية ميكن إبرازها يف النقاط اآلتية

، وبالتايل للفهمتوفري معلومات مالئمة، موثوقة، وقابلة من خالل  :االرتقاء مبخرجات النظام احملاسيب -
أكثر منفعة للمستخدمني، على اعتبار أن عملية التنظيم تتم من طرف هيئات خمتصة تأخذ بعني االعتبار 

، لكن ذلك يتطلب دراسة وافية ملختلف واجبة التطبيق البدائلاملستخدمني قبل حصر خمتلف احتياجات 
 .كل طرف واهتماماته تمة باملعلومات احملاسبية يف اتمع، إضافة إىل احتياجاتاألطراف امله

الف بني املؤسسات فيما اخل تتضييق جماال عن طريق :حتقيق التجانس وقابلية املقارنة بني املؤسسات -
ذلك من خالل تقليل و، عنها يف القوائم املالية فصاحاإلووطرق عرض املعلومات  ،خيص طرق القياس

 .نشاط كل مؤسسة وظروفها اخلاصةمراعاة ، مع ترك هامش من املرونة يتيح املتاحة البدائلوحتديد عدد 

حيث يؤدي تنظيم السياسات احملاسبية  :األخرى التعارض بني مصاحل اإلدارة ومصاحل األطرافتقليل  -
على حساب حماسبية ختدم فئة  بدائلتبين  هعنالذي ميكن أن ينتج ، تقليل التحيزو حتقيق حياد اإلدارةإىل 

، ة كاحملاسبة االندفاعيةد من املمارسات اليت تقوم ا اإلدارة خدمة ملصاحلها الذاتيواحل، خرىاألفئات ال
جتميل القوائم ؛ واليت يكون اهلدف منها إخل... ةسري متهيد الدخل، أو تكوين احتياطاتإدارة األرباح، 

 .يتطلب أيضا حياد اجلهات املكلفة بعملية التنظيم، غري أن حتقيق هذا اهلدف املستخدمنيتضليل املالية و

، مما ينتج عنه فصاحاإلويكون ذلك من خالل السهر على حتقيق عدالة العرض و :حتقيق األهداف القومية -
يساهم احملاسبية  كما أنَّ تنظيم السياسات تخصيص األمثل للموارد االقتصادية؛حتقيق الومتاثل املعلومات، 

تسهيل عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتخطيط  مث عملية إعداد احلسابات القومية، ومن يف تسهيل
 .للسياسات االقتصادية واالجتماعية

                                                             
  .209. ، نفس املرجع السابق، صهندريكسن. إلدون س  (1)

  

  :ميكن العودة إىل) التوحيد، التنميط أو التوافق احملاسيب(لإلطالع أكثر على أمهية وأهداف تنظيم السياسات احملاسبية    *
 .217-210: ، نفس املرجع السابق، ص هندريكسن. إلدون س -
 .118- 109: عباس مهدي الشريازي، نفس املرجع السابق، ص -
 ، أطروحةاجلزائر حالة على بالتطبيق الدولية التوحيد أعمال ظل يف للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أمهية، )2004( بلغيث بن مداين -

  .68-97. ص.، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ص)غري منشورة( االقتصادية العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة
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  اإلطار التنظيمي للسياسات احملاسبية .3
يسواء على اجلوانب املؤثرة يف حتديد معاملها د باإلطار التنظيمي للسياسات احملاسبية، خمتلفقص ،
حتديد معامل السياسات احملاسبية يف شكل  يتم املستوى القوميفعلى . لقومي أو على مستوى املؤسسةاملستوى ا

، العوامل البيئية أو التنظيم، لذا تشكل كل من نظرية احملاسبةالتشريع وضة مبوجب فرمحماسبية أو قواعد معايري 
لتشريع  اىلإهذه األخرية إضافة  ،على املستوى القوميإلعداد املعايري احملاسبية واألعراف احملاسبية، اإلطار العام 

  .تشكل اإلطار العام للسياسات احملاسبية على مستوى املؤسسة اجلبائي

  .اإلطار التنظيمي للسياسات احملاسبية :)1.1(الشكل 

 
  ).بتصرف( 125. ص ،نفس املرجع السابق، )1991( الشريازيعباس مهدي   :املصدر

  على املستوى القوميالسياسات احملاسبية  -
إلدارة  احملاسبية اليت ميكن البدائلحتديد ع املعايري على املستوى القومي، تتوىل اهليئات الـمخولَة بوض

ولضمان مالءمة املعايري احملاسبية للممارسة العملية، ، قوائم املاليةالوعرض إعداد املؤسسة املفاضلة بينها بغرض 
  :وهيها إغفال ثالث جوانب أساسية عند وضع جيب عدم

 انطالقا منومرجعا للحكم عليها،  يعترب مرشدا للممارسةالذي و :ةاإلطار املفاهيمي لنظرية احملاسب 
، اليت تسمح باشتقاق الفروض ائص النوعية للمعلومات احملاسبيةاخلصو ،القوائم املاليةومفاهيم أهداف 

 بني وصلاليت متثل مهزة إعداد املعايري احملاسبية، قبل  املنطقية اخلطوة تعتربهذه األخرية  ،واملبادئ احملاسبية
 .تطبيق املبادئ احملاسبية يةتوضح كيف ليتدوات ااألد يدحت من خالل واملمارسة، املفاهيمي اإلطار

 افالسياسات احملاسبية جيب أن تع :العوامل البيئيةالصدد  هذا ؛ ويف(1)كس بيئة املؤسسة مبختلف مكونا
املمارسات احملاسبية بني  يفعض العوامل اليت أدت إىل وجود اختالفات ب (Nobes & Parker)حيدد 

                                                             
، الطبعة الثانية، التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية يف جماالت القياس، العرض واإلفصاح، )2008(حممد مطر وموسى السويطي   (1)

  .72. دار وائل، عمان، األردن، ص

 العوامل البيئية احملاسبةنظرية 

على ة ياحملاسبالسياسات 
 مستوى املؤسسة

املتبناة من طرف  ةياحملاسبخمتلف البدائل 
 املؤسسة بغرض إعداد وعرض القوائم املالية

 يةاحملاسب األعراف

 السياسات احملاسبية على املستوى القومي
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لذا . ، طرق متويل املؤسسات، النظام اجلبائي، عوامل ثقافية وقيمية أخرىالقانوينالنظام : *الدول وهي
 األخريةعند إعداد املعايري احملاسبية، فحىت تكون هذه فقط فإنه ال يكفي االعتماد على اإلطار املفاهيمي 

 .تغري الظروف عرب الزمن ومراعاةجيب مراعاة البيئة اليت تنشط فيها املؤسسات،  لتطبيقلومالئمة  عملية
 تتمثل يف املمارسات احملاسبية املتراكمة عرب الزمن، واليت ليس هلا أي أساس فكري أو  :األعراف احملاسبية

شأا باالعتماد على مربر بيئي، وإمنا هي جمرد اصطالح أو تقليد حماسيب، حيث ال ميكن حسم اخلالف ب
  .اريتها من منفعتها يف املمارسة العملية، وإمنا تستمد أمهيتها واستمرالبحث العلمي

  املؤسسةعلى مستوى احملاسبية  السياسات -
 املعايري احملاسبية، اليت تكون مفروضة مبوجب على مستوى املؤسسة إىلاحملاسبية  تستند السياسات
 العمليجمموع أدوات التطبيق  يف على مستوى املؤسسة ، وتتمثل السياسات احملاسبيةالتشريع أو التنظيم احملاسيب

 .احملاسبية واإلجراءاتالطرق، القواعد : تشملواليت املالية، إعداد وعرض القوائم  املستخدمة يف

  إعداد وعرض القوائم املالية عند هاإتباع الواجب األساسية البدائل متثل :احملاسبية) األساليب(الطرق، 
يف جمال املمارسة احملاسبية، واليت تكفل القيام بعملييت القياس  عليها املتعارف الوسائل من جمموعةفهي 

حماسبية تتعلق ببند أو حدث  عبارة عن معاجلاتأي أا . (1)والتوصيل طبقا لألهداف واملبادئ احملددة
حماسبية  طريقةاملمارسة، فكل  دي معني يف ظل توفر شروط معينة، وحيصل االتفاق عليها من خاللاقتصا
 طرفتلقى قبوال من  منفعتها ومالءمتها ملعاجلة مشكلة معينة يف جمال إعداد وعرض القوائم املالية تثبت

طرق تقييم األصول واخلصوم، طرق تقييم : ومن أمثلة الطرق احملاسبية. اق عليهااملهنيني وبالتايل يتم االتف
 .إخل ...املخزونات الصادرة، طرق االهتالك، طرق معاجلة األرباح الرأمسالية

 تم بكيفية تطبيق الطرق احملاسبية، فهي الوسائل أو :القواعد احملاسبية اليت يتبعها احملاسب من  املنهجية
من أجل وضع كل طريقة إىل جمموعة من اخلطوات لتطبيقها، فمثال الطرق احملاسبية، إذ حتتاج  تطبيق أجل

 .قاعدة تكوين خمصصات أو قاعدة حجز احتياطات اختيار، ميكن مبدأ التحفظ قيد التنفيذ
 لتحقيق هدف  متثل اخلطوات املتبعة من طرف احملاسب أثناء تطبيق قاعدة معينة :اإلجراءات احملاسبية

تشري إىل التفاصيل ، كما أا لذا جيب أن تكون متكاملة مع بعضها ،(2)الطريقة على الوجه املطلوب
  .غريهاخاصة دون  اظروفوناسب حالة معينة توعادة ما  بعمل احملاسب، املتعلقة

                                                             
  :إىلمن أجل اإلطالع أكثر على مصادر االختالف يف األنظمة واملمارسات احملاسبية على املستوى الدويل ميكن العودة    *

- Christopher Nobes & Robert Parker (2008), Comparative International Accounting, 10th edition, 
Pearson Education, England, p: 25-36. 

 .116-115. ص.، ص)04(، العدد الباحث جملةواألهداف،  املفهوم، املربرات -  الدويل احملاسيب ، التوافق)2006( بلغيث بن مداين -
  

  .52. ، املكتبة العصرية، مصر، صالتأصيل وإطار التطبيق: أسس احملاسبة ،)2007(حممود السيد الناغي   (1)
 .28. ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، صبني النظرية والتطبيقاملبادئ احملاسبية ، )دون سنة نشر( عبد الفتاح الصحن  (2)
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جت :يناملبحث الثا   ةاحملاسب دائلالري سيف تف  االٕجيايباه دور 

يرى العديد من املؤلفني يف جمال احملاسبة، أن وجود نظرية حماسبية بإمكاا تفسري املمارسات القائمة 
إىل نظرية بعد لتوصل ا مل يتماوالت لبناء نظرية حماسبية، لكن من احملوتطويرها يعترب ضروريا، وقد متت العديد 

 .على أهداف احملاسبة االتفاق عدمبنائها، ول االعتماد على مناهج خمتلفةيف األساس إىل ويرجع ذلك  ،مقبولة
منذ ى حماوالت التنظري احملاسيب من بني أهم االجتاهات اليت سيطرت عل" االجتاه املعياري"يعترب ويف هذا اإلطار، 

عجز حماوالت التنظري اليت االنتقادات اليت وجهت له، نتيجة بدايات القرن العشرين إىل غاية الستينيات، وبعد 
وقد ". اإلجيايباالجتاه "ل إىل نظرية حماسبية، اجته البحث احملاسيب إىل االعتماد على التوص عناستندت إليه 

 :إشكالية البحث احملاسيب، واالختالف املوجود بني االجتاهني السابقني يف معاجلتها بقوله (Amblard)خلص 
 كيف ميكن النظر إىل النموذج احملاسيب ؟ هل نتجه للبحث فيما هو كائن، أم فيما جيب أن يكون ؟ إنَّ"

االجتاه (مقبول لتوجهه إىل ما هو صحيح و ،هل النظرية جيب أن تسبق التطبيق: هذا النقاش ليس جبديد
  .(1)"؟ )اإلجيايباالجتاه (والتنبؤ مبا سيكون  ،، أم جيب أن تتبع التطبيق لتحديد ما هو كائن)املعياري

ٔول   جتاه املعیاري يف احملاسبة: املطلب ا

د ما جيب أن يهدف إىل حتديوذلك التيار الفكري الذي يتجه حنو املثالية،  عناالجتاه املعياري  يعرب
إىل املنهج االستنباطي الذي يتجه من الكل إىل  استنادا ،أفصل ما هو متاح اختيارمن خالل يكون عليه الواقع 

يرجع الفضل و .من بديهيات أو مسلمات ليصل إىل جمموعة من املبادئ العامة اليت حتكم الواقع وينطلق اجلزء،
داية من ثالثينيات القرن العشرين، ليتم بعد ب (Rochester)سة إىل مدر احملاسبةيف رواج االجتاه املعياري يف 

ن تكون عليه املمارسة تحديد ما جيب ألة، ياحملاسب لمعايريلصدرة املاهليئات  من عديدالمن قبل  هذلك استخدام
  .العمليتطبيق الصعوبات ل، ودون مراعاة املطورة نظريا االفتراضات اختبار، دون االهتمام بيف الواقع

، فإن االجتاه املعياري يهتم بالبحث عما هو أفضل من بني جمموعة (Watts & Zimmerman)حسب 
فريى أن الفكر املعياري يركز على مالحظة الظاهرة والتعرف على " الشافعي"، أما ئل املتاحةاالبدمن 

االجتاه املعياري يف احملاسبة ف. (2)الفروض الالزمة لتفسري وحتديد نطاقها اختيارالبديهيات السائدة يف جماهلا، مث 
استخدام االستنباط لتكوين ، واستخدام الوصف للتعرف على البدائل احملاسبية املوجودة يف الواقع يقوم على

بتفسري سبب وجود هذه دون االهتمام و، بغض النظر عن إمكانية تطبيقها ،أفضلها اختياربإطار نظري يسمح 
حتديد آثارها والتنبؤ ا، لذا فهو ال يسمح بتطوير بدائل جديدة بل  أواستخدامها، سبب البدائل احملاسبية و

  .تظهرأن يعتمد على البدائل املتاحة ملواجهة أي مشكلة ميكن 

                                                             
(1) Marc Amblard (2006), Recherches autour d’un modèle : comptabilité et conventions, Candidature à 

l'habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion, Tome 01, Université du Sud Toulon-Var, p. 75. 
  .87. ، صنفس املرجع السابق، )2005( تيجاين بالرقي: نقال عن  (2)
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أهداف  وحتديد، القوائم املالية االحتياجات املفترضة ملستخدميمن حتديد االجتاه املعياري  ينطلق
من أجل استنباط إطار نظري يشمل جمموعة من املفاهيم واالفتراضات حول الواقع،  بوضعسمح ي امماحملاسبة، 

يفترض أا قابلة للتطبيق بشكل مطلق مهما تغري الزمان  واليتاليت حتكم املمارسة احملاسبية، جمموعة من املبادئ 
 البدائلأفضل  ختيارالساسا أاملبادئ  هذه وتعترب .الفتراضات احملددة مسبقاإذا توفرت األهداف وا واملكان
القوائم املالية، دون االهتمام بالصعوبات املتعلقة بالتطبيق وعرض ، واليت جيب األخذ ا عند إعداد احملاسبية

  .واألفضلية، للوصول إىل ما جيب أن تكون عليه املمارسة احملاسبية األمثليةالعملي، بل البحث دائما عن 
بقوله أن مناقشة املنهجية  (Yu)وجود هدف يراد تعظيمه، ويؤكد ذلك عيارية الدراسات امل تفترض

املعيارية ال تكون مكتملة إذا أمهلنا حتديد اهلدف كنقطة بداية، لذا ال بد من وضع جمموعة من األهداف 
املثالية املفترضة عن طبيعة الواقع الذي ستطبق فيه النظرية، مث استنباط جمموعة من القواعد والسياسات احملاسبية 

كما يفترِض االجتاه املعياري أن القوائم املالية هي املصدر . (1)ق اهلدف املنشود منطقيايتحقلواجبة التطبيق، 
لصالحية املعلومات احملاسبية،  امقياس" املنفعة"تعترب ، لذا للمستخدمني مما يعين منفعتهاالوحيد للمعلومات، 

  .وقياسها ملنفعة الـمفترضةدون حتديد مؤشرات تسمح باحلكم على هذه ا
توفري إطار  يفكرة مفادها أن الوظيفة األساسية للنظرية احملاسبية، ه علىيدافع رواد االجتاه املعياري 

، فإن (Chambers) فحسب .للممارسة باالعتماد على عدد من االفتراضات االقتصادية املتعلقة باملؤسسة
البديهيات املتعلقة باملؤسسة وحميطها، وتتأسس من خالل استنباط جمموعة النظرية احملاسبية ترتكز على عدد من 

وقد مت االستناد إىل هذا املدخل من طرف  .(2)من الفرضيات املالئمة لتمثيل الواقع انطالقا من تلك البديهيات
اية السبعينيات يف  مفاهيميتطوير إطار لصة جملس معايري احملاسبة املالية ، وخاةيئات احملاسبياهل من العديد

تثمرين وباقي املستخدمني، وبداية الثمانينيات من القرن العشرين، حيث يفترِض منفعة املعلومات احملاسبية للمس
  .عد جملس معايري احملاسبة الدولية، وفيما بمعايري احملاسبة الدولية يف ذلك هيئة وتبعته

، الذي يفترِض أن اتأمهها مدخل اختاذ القراريعتمد االجتاه املعياري على العديد من املداخل، 
، وبالتايل فهو ينطلق من حتديد القوائم املالية هي املصدر الوحيد للمعلومات، كما يفترِض منفعتها للمستخدمني

ةاملُ ماحتياجاضرم، كما أثبتت العديد من الدراسات  هم، واملشكل هنا يتمثل يف تعددفتواختالف احتياجا
استخدمت الدراسات املعيارية مداخل قيمية أخرى،  وإىل جانب ذلك، .مصادر بديلة للمعلوماتوجود 

األخالقية، اليت تعترب صادقة يف حد ذاا ويصعب إثبات عدم صحتها  إىل القيم يستند الذي املدخل األخالقيك
امتدادا للمدخل األخالقي، فالقيمة األخالقية  يعتبر الذي املدخل االجتماعيو ؛رفضها كالعدالة واملساواةأو 

الذي ينظر للمؤسسة باعتبارها جزء من االقتصاد  ،املدخل االقتصاديإضافة إىل ، الرفاهية االجتماعية تتمثل يف
  .ةالقومي إعداد احلساباتاملالية ما هي إال مرحلة يف سبيل  وليس كوحدة بذاا، فالقوائملة والكلي للد

                                                             
  .88. ، صنفس املرجع السابق، )2005( تيجاين بالرقي: نقال عن  (1)

(2)  Voir :   Marc Amblard (2006), Op.cit., p.p. 75-76. 
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رسالة  من خاللصاحب أول حماولة جادة لبناء نظرية حماسبية وفق املدخل املعياري،  (Patôn)يعترب 
 ة، حيث اعتمد على املنهج االستنباطي، ووظف خربته العميقة وقدرته التأمليم 1916دكتوراه قدمها عام 

نظرية "وان يف شكل كتاب بعن مت نشرها، ونظرا ألمهية هذه الرسالة ،الكبرية يف وضع ست مصادرات حماسبية
م نشرت نفس  1940ويف عام  .طرف اجلمعية األمريكية للمحاسبة م، من 1978م و 1922: عامي" احملاسبة

، وقد (Patôn & Littleton)لـ " مدخل إىل معايري احملاسبة يف شركات املسامهة"اجلمعية حماولة أخرى بعنوان 
قام فقد  ،م 1961أما عام  .حماسبية ست مصادراتمتكن املؤلفان باالعتماد على املنهج االستنباطي من وضع 

ية، وبعكس حماسب ومبادئ مصادراتوضع ب (Moonitz)تكليف ع األمريكي للمحاسبني القانونيني بام
مصادرات تنسب إىل احمليط االقتصادي  تووضع ،من أسعار السوقت هذه الدراسة ة، انطلقالسابق الدراسات
بسلسلة  (Sprouse & Moonitz)قام  العمل اوانطالقا من هذ. ومصادرات تنبع من جمال احملاسبة ،والسياسي

مبادئ  مسح بوضع مما ،"مشروعات األعماليف جمموعة ال ائية من مبادئ احملاسبة "من الدراسات بعنوان 
  .*إىل مستخدم معياري للقوائم املالية واستنادا، من القيم اجلارية انطالقامعياري  حماسبية على أساس

، بدليل سيطرته على جمال كبرية يف جمال التنظري احملاسيبرغم أمهية االجتاه املعياري ومسامهاته ال
، أين متكن من تقدمي العديد من اإلضافات للفكر احملاسيب، إال أنه لقي عدة انتقادات عقودالبحث احملاسيب لعدة 

لعدم اعتماده على  بأنه غري علمي وصفحيث ية حماسبية مقبولة ومتفق عليها، بسبب فشله يف تطوير نظر
كما أن اعتماده على األحكام القيمية، جعل من النتائج املتوصل إليها غري قابلة ، املتعارف عليها البحث نهجيةم

 :أمههاأخرى ، كما مت انتقاده يف عدة جوانب هاكيك فيمما فتح اال للتش، التجرييب ختبارلال
من خالل حماولة إجياد إطار نظري يسمح بتربير البدائل احملاسبية  على الوصف دون التفسري، االعتماد -

 .وآثاره املتوقعة ختياراالأفضلها، دون االهتمام بتحديد دوافع هذا  ختيارال
االعتماد على االستنباط واالستدالل املنطقي وإمهال استقراء الواقع والوقوف على متطلبات التطبيق، مما  -

 .التطبيقالتربير النظري صعبة وها على أساس املثالية اختيارتم ياليت البدائل احملاسبية جعل 
ارجي، فعدم مراعاة االهتمام باالتساق الداخلي بني مكونات اإلطار النظري على حساب االتساق اخل -

الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي وإمهال اال الزماين، سوف يؤدي حتما إىل نتائج غري 
 .متناسقة مع الواقع، كما يؤدي إىل سياسات حماسبية صعبة التطبيق أو يتم رفضها من قبل املمارسني

االنطالق منه، وهنا يصعب مراعاة حتديد االحتياجات املفترضة للمستخدمني كهدف يتم االعتماد على  -
كمقياس " املنفعة"العتماد على ا، واحتياجات مجيع املستخدمني، لتعددهم واختالف هذه االحتياجات

  .مني، دون حماولة إجياد مقياس هلاصالحية املعلومات احملاسبية يف تلبية احتياجات املستخدلجمرد 

                                                             
  :لإلطالع أكثر على أهم الدراسات املعيارية ميكن العودة إىل  *

 .13-10 :، ص)02(، العدد )16( ، الدجملة جامعة دمشق، منهج احملاسبة، )2006(حسني القاضي  -
  .100-80 :عباس مهدي الشريازي، نفس املرجع السابق، ص -
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جتاه : الثاين املطلب   يف احملاسبة االٕجيايبطبیعة 

إىل غاية الستينيات من القرن العشرين، كانت الدراسات احملاسبية اليت تفترض بشكل مطلق منفعة 
ختاذ القرارات، ذات طابع معياري يف األساس، دف إىل إجياد أطر نظرية ألفصل الطرق الاملعلومات احملاسبية 

ن هذا االجتاه لقي عدة انتقادات، ووصف بأنه غري غري أ. ها يف التطبيقإتباعوالسياسات احملاسبية اليت جيب 
 .هاالتجرييب للتأكد من ختبارلالعلمي ألنه يعتمد على أحكام قيمية، وينطلق من افتراضات نظرية، ال ختضع 

فهذا التيار الذي يتجه حنو املثالية، ويبحث عما جيب أن تكون عليه املمارسة احملاسبية، مل يسمح بتطوير 
كل ذلك أدى . احملاسيب، وتفسري تأثري املمارسات احملاسبية على خمتلف األطراف ختياراالة وحل مشكلة احملاسب

، الذي ينظر للمحاسبة كما هي كائنة، مث حياول شرح وتفسري األسباب )الوضعي( اإلجيايبإىل ظهور االجتاه 
ج عنه، من أجل التنبؤ باألوضاع املمكنة اليت أدت إىل ذلك الوضع، وحتديد اآلثار االقتصادية اليت ميكن أن تنت

  .يف املستقبل، مبا يتيح تعديل املمارسات احملاسبية وتطويرها
والقياس احملاسيب، من خالل  عترافلقد كان االهتمام منصبا يف ظل االجتاه املعياري على مشاكل اال

بالتغري  عترافمن أجل اال: "لكواإلجابة عليها، ومثال ذ" ما جيب أن يكون"طرح أسئلة حماسبية قياسية حول 
يف األسعار السوقية عندما ال تكون املؤسسة طرفا يف املعامالت، ما هو األساس الذي جيب استخدامه إلعداد 

، لذا فإن "ما هو كائن"ة للمحاسبة، فالتساؤل يكون حول اإلجيابي؛ أما إذا كنا بصدد النظرية "القوائم املالية ؟
السؤال السابق يما هو أساس القياس احملاسيب وما هي املعلومات احملاسبية املفيدة للسوق املايل، : يتح كاآلطر

وهذه التساؤالت األخرية تتطلب استقراء الواقع من أجل اإلجابة عليها، فال ميكن  (1)املستخدم حاليا وملاذا ؟
  .االكتفاء بالوصف واالستنباط واالستنتاج النظري فقط

م، إال أن الفضل يف رواج البحث  19كاجتاه حبثي يعود إىل مطلع القرن  اإلجيايبرغم أن التيار 
يف احملاسبة يرجع إىل احلركة اليت عرفتها العلوم االقتصادية خالل اخلمسينيات من القرن العشرين،  اإلجيايب

م،  1953عام  (The Methodology of Positive Economics)بعنوان  (Milton Friedman)بفضل أعمال 
أعمال مدرسة إضافة إىل . األعوان االقتصاديني سلوكعلى  االقتصادية القرارات تأثري منق الذي انطلو

(Chicago) وبعد ذلك ،(Neville Keynes) الذي يرتكز على اإلجيايب، الذي وضع حدا فاصال بني املدخل ،
، وفقا "ما جيب أن يكون"يرتكز على ، فهو يتعلق بالواقع؛ واملنهج املعياري الذي "ما هو كائن"االستفسار عن 

، اإلرادة يف إعطاء بعد اإلجيايبالتوجه اجلديد املتمثل يف التيار  ويترجِم .(2)م من القيم، فهو يتعلق باملثاليةلنظا
، مث وضع االفتراضات النظرية الكفيلة خالل االنطالق من مالحظة الظواهرعلمي للبحث احملاسيب من 

ـُلتأكد من صحتها ومدواها اختباربتفسريها، ليتم    .الحظَةَى قدرا على تفسري الظواهر امل

                                                             
(1)  M. Humayun Kabir (2010), Positive Accounting Theory and Science, Journal of CENTRUM Cathedra, Vol. 

03, N°. 02, p. 136. 
(2)  Jean-François Casta (2009), Théorie positive de la comptabilité, B. Colasse, Encyclopédie de comptabilité : 

contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, p. 1394. 
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، الذي يعتبر أول من قام بتحليل (Gordon)ة يف احملاسبة مع أعمال اإلجيابيكانت بدايات الدراسات 
املبادئ احملاسبية  اختيارم، حيث توصل إىل أن اإلدارة تقوم ب 1964املبادئ احملاسبية عام  ختياردوافع اإلدارة ال

 (Income Smoothing)اليت تؤدي إىل متهيد األرباح 

اال أمام  (Jensen)م فتحت أعمال  1966ويف عام . (1)
نظرية إجيابية للمحاسبة دف إىل شرح واقع احملاسبة، وتفسري سلوك احملاسبني وما يقومون به، وأثر ذلك على 

، اإلجيايبوقد مسحت األعمال السابقة بتحديد جمال اهتمام االجتاه . األعوان االقتصاديني وعلى ختصيص املوارد
بدائل حماسبية معينة من بني البدائل املتاحة واملتعارف عليها، وأثر ذلك  ختيارواملتمثل يف تفسري دوافع اإلدارة ال

  .على سلوك األعوان االقتصاديني املهتمني بنشاط املؤسسة، وعلى ختصيص املوارد االقتصادية يف السوق املايل
ل كل من ة يف احملاسبة إىل أعمااإلجيابيغري أن العديد من املؤلفني يرجِعون الفضل يف رواج البحوث 

(Ball, Brown & Beaver)  طرق البحث املايل للمحاسبة، حيث اعتمدوا على أدخلوا ذين لم، ال 1968عام
فرض كفاءة السوق ومنوذج تسعري (بعض الفرضيات اليت تقوم عليها النظرية املالية يف جمال أسواق رأس املال 

. (2)من خالل دراسة سلوك أسعار األوراق املاليةمن أجل تفسري البدائل احملاسبية، وذلك ) األصول الرأمسالية
بعد ذلك متت العديد من األعمال اليت افترضت أن املعلومات احملاسبية تؤثر على قرارات املستثمرين يف السوق 

 أولئكلى سلوك ع ات حماسبية جديدةتطبيق سياسكما اهتمت مبدى تأثري التغري يف السياسات احملاسبية واملايل، 
تلك الفرضية من خالل دراسة العالقة بني املعلومات احملاسبية  اختبارسات ان، وحاولت هذه الدراملستثمري

ة املرتكزة على السوق نظرا اإلجيابيوجهت عدة انتقادات للدراسات احملاسبية وقد  .وأسعار األوراق املالية
فشلت يف تفسري أسباب اختالف السياسات لفشلها يف تفسري العديد من اخليارات احملاسبية والتنبؤ ا، كما 

احملاسبية املطبقة بني املؤسسات، واألسباب اليت جعلت قطاعات بأكملها تتحول من تطبيق سياسة حماسبية 
احملاسبية املتعلقة ا لسياسا األمريكية ألخرى، فمثال مل تتمكن من تفسري سبب تغيري العديد من الصناعات

  .ق طريقة االهتالك املتزايد إىل تطبيق طريقة االهتالك الثابتباالهتالك، كالتحول من تطبي
يف اية السبعينيات وبداية الثمانينيات وضع نظرية  (Watts & Zimmerman)نتيجة لذلك حاول 

إجيابية للمحاسبة، وحسبهما فإن النظرية احملاسبية جيب أن ال تكتفي بتفسري املمارسات احملاسبية املوجودة، بل 
سمح أيضا بالتنبؤ ا؛ وقد ركزا على دراسة وحتليل دوافع اإلدارة لتبين بديل حماسيب معني، وكذا أن ت جيب

سعي اإلدارة وخمتلف األطراف للتدخل يف عملية وضع املعايري احملاسبية، وقد استندا إىل األعمال املعروفة لكل 
 أول من أصر (Watts & Zimmerman)ويعترب . م حول نظرية الوكالة 1976عام  (Jensen & Meckling)من 

  .الوصفية "النظرية املعيارية"لتمييزها عن " للمحاسبة ةاإلجيابيالنظرية "على استخدام مصطلح 
  

                                                             
(1)  M.E. Zmijewski & R.L. Hagerman (1981), An income strategy approach to the positive theory of accounting 

standard setting/choice, Journal of Accounting and Economics, Vol. 03, p. 130. 
(2)

  Ross L. Watts & Jerold L. Zimmerman (1990), Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective, The 
Accounting Review, Vol. 65, N°. 01, p. 132. 
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  ةاالٕجيابیخمتلف اجتاهات البحوث : لثاملطلب الثا

، فهناك الكثري من املؤلفني يركزون فقط على ةاإلجيابيالبحوث حول اجتاهات  اختلفت اآلراء
ة اإلجيابيالنظرية "اسبية، وهو االجتاه الذي ينبع من احملسياسات الليت تناولت دوافع اإلدارة لتبين الدراسات ا

، لكن هناك (Watts & Zimmerman)، اليت جاء ا (PAT : Positive Accounting Theory)" للمحاسبة
يف احملاسبة يشمل االجتاه الذي يرتكز  اإلجيايبالعديد من املؤلفني يرون أنه إىل جانب هذا االجتاه، فإن التيار 

  :ةاإلجيابي، فإنه ميكن التمييز بني ثالث اجتاهات للدراسات (1)"الشريازي"فحسب ، على السوق املايل

تركز على اجلانب احملاسيب اخلاص بتوفري وويتعلق بالدراسات اليت تم بالسوق املايل،  :االجتاه األول -
يف السوق املايل، باالعتماد على فرض  يم واختاذ قرارات االستثماريتقراض الألغ املالئمةاملعلومات 

 .ومنوذج تسعري األصول الرأمسالية رأس املال سوقكفاءة 
ويهتم بدراسة أثر التغريات يف السياسات احملاسبية على أسعار األوراق املالية، حيث فتح  :الثايناالجتاه  -

نظرية ، هذا االجتاه اال لدراسة النظريات احلديثة يف االقتصاد والتمويل، خاصة نظرية الوكالة
 .، نظرية اإلشارة، وحوكمة الشركاتاقداتالتع

حماسبية معينة يف التطبيق العملي، ويهدف  سياسات ختياراإلدارة الدوافع  ويهتم بدراسة :الثالثاالجتاه  -
 .إىل تكوين نظريات تتعلق باملمارسة احملاسبية

يف احملاسبة،  اإلجيايبفيما خيص البحث  رئيسيني ، ميكن حتديد اجتاهني"الشريازي"تقسيم انطالقا من 
يف احملاسبة يشمل  اإلجيايباالجتاه  فإن، (Ball & Brown)فحسب ، الدراساتإليهما العديد من  تأشار

  :(2)السياسات احملاسبية اختيار، والبحوث حول دوافع لبحوث احملاسبية املرتكزة على السوق املايلا
، وكذا ذلك يف، والعوامل املؤثرة من طرف اإلدارة السياسات احملاسبية اختياردوافع يدرس الذي االجتاه  -

، وتنطلق الدراسات اليت ة من طرف اهليئات املصدرة هلااحملاسبيوضع املعايري عملية  يفالعوامل املؤثرة 
، اليت ترتكز ة للمحاسبةاإلجيابيحول النظرية  (Watts & Zimmerman) من أعمال االجتاهاهتمت ذا 

 .يف األساس على نظرية الوكالة ونظرية التكاليف السياسية
 د االقتصادية،على األعوان االقتصاديني وعلى ختصيص املوار احملاسبية املعلوماتأثر يدرس االجتاه الذي  -

دراسة سلوك هذا االجتاه على  رتكزحيث يوينصب االهتمام هنا على ختصيص املوارد يف السوق املايل، 
 (Ball, Brown & Beaver)نطلق من أعمال وسلوك املتدخلني يف السوق املايل، وي، األوراق املالية

استنادا إىل فرض كفاءة سوق رأس املال ومنوذج تسعري  ،السوق املايلحول أثر املعلومات احملاسبية على 
  .األصول الرأمسالية، ليتم بعدها االستناد إىل نظرية الوكالة ونظرية اإلشارة

                                                             
  .415 .عباس مهدي الشريازي، نفس املرجع السابق، ص: أنظر  (1)

(2)  Check: M. Humayun Kabir (2010), Op.cit., p. 136. 
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 إذ، ، فمن الصعب فصلهما عن بعضهماالسابقني هنياالجتاني تداخل ب ، هناكيف حقيقة األمر
 ختيار، غري أن االجتاه األول يركز على العوامل احملددة الالنظرية ليالتوالتح ان إىل نفس األطريستند

 فحسب مدخل التعاقدات. السياسات احملاسبية، أما االجتاه الثاين فريكز على اآلثار االقتصادية هلذه السياسات
فإن السياسات احملاسبية تتحدد يف األول بكيفية استخدام األرقام  ،(Watts & Zimmerman)الذي اعتمد عليه 

املعلومات فإن  املدخل ، ويف ظل هذا(Contracting Perspectives)احملاسبية يف العالقات التعاقدية للمؤسسة 
أثري على قيم على البنود التعاقدية ملختلف األطراف مبا فيهم املسامهني، وبالتايل الت احملاسبية تؤثر بشكل مباشر

لكن ليس من السهل الفصل بني احملدد  .* (Information Perspectives)هذه البنود مبا فيها أسعار األسهم 
واألثر، فقد يكون تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة هو اهلدف األول لإلدارة، وبالتايل يصبح هو احملدد األساسي 

 بني تداخليتضح وجود  وعليه .اتتكاليف التعاقد يؤثر علىالسياسات احملاسبية، األمر الذي قد  ختيارال
ن أجل فهم العالقة املتبادلة ، ومإغفال أغلب الدراسات واألدبيات احملاسبية لذلك، رغم االجتاهني السابقني

  .احملاسبية ةللسياس اإلجيايبذي يوضح النموذج ال ،)2.1(على الشكل ، ميكن االعتماد بينهما

  ."الشريازي"حسب  للسياسة احملاسبية اإلجيايبالنموذج  :)2.1(الشكل 

   
  

  .393. ، صنفس املرجع السابق، )1991(الشريازي  عباس مهدي  :املصدر

                                                             
*  Check: margin of Ross L. Watts & Jerold L. Zimmerman (1990), Op.cit., p. 132. 

أثر املعلومات 
 اجلديدة

  

تكلفة   اآلثار النقدية
 االقتراض

التكاليف 
 السياسية

أسعار األوراق 
 املالية

ملكية اإلدارة 
 نظام احلوافز اإلدارية شهرة اإلدارة املاليف رأس 

 السلوك اإلداري

الضغط على األجهزة 
 املنظمة ملهنة احملاسبة

التغريات االختيارية يف 
 السياسة احملاسبية

اإلنتاج تغيري سياسات 
 واالستثمار والتمويل

 التغري يف السياسة احملاسبية األحداث االقتصادية

 القوائم املالية
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تبين  عندركز على سلوك اإلدارة للسياسة احملاسبية ييتضح أن النموذج الوضعي  ،)2.1(الشكل من 
املفروضة من طرف  التغريات اإلجبارية ملواجهةاألحداث االقتصادية للمؤسسة، أو  عاجلةمل السياسات احملاسبية

األجهزة املنظمة للمهنة، وذلك من خالل دراسة وحتليل خمتلف العوامل احملددة هلذا السلوك، مبا يتيح التنبؤ 
املتوقع؛ حيث يفترِض هذا النموذج أن اإلدارة تسعى إىل حتقيق مصاحلها الذاتية، لذا فإن  داريبالسلوك اإل

  :ميكن أن تأخذ أحد األشكال اآلتيةها للسياسات احملاسبية يكون متاشيا مع خدمة هذه املصاحل، واليت اختيار

تبىن السياسات ويرتبط هذا العنصر باألجل القصري، أين تتجه اإلدارة حنو  :نظام الرواتب واملكافآت -
 .وافز املتفق عليه مع املسامهنيقدر اإلمكان، وذلك وفق نظام احل مكافآازيادة ينتج عنها احملاسبية اليت 

 يفترض أا فاإلدارة كرأمسال فكري الطويل، باألجل العنصر هذا طيرتب :تكوين وحتسني شهرة اإلدارة -
ا يتيح هلا فرص عمل أكرب، واحلصول على أنظمة مبتسعى إىل تكوين صورة جيدة عنها يف سوق العمل، 

 .ملؤسسةاقيمة ون ذلك من خالل قدرا على رفع ، ويكأفضلحوافز 

  .وهنا بطبيعة احلال سوف تتجه اإلدارة إىل تعظيم قيمة املؤسسة يف السوق املايل :امللكية يف رأس املال -
 باآلثارما يتعلق  وهوة، اإلجيابياجلوانب املهمة يف الدراسات أحد الشكل  إضافة إىل ذلك، يوضح

حسب فرض كفاءة سوق رأس فى أسعار األوراق املالية، التأثري عل أمهها ومن احملاسبية، لسياساتاالقتصادية ل
على  من خالل نشر معلومات جديدة أو التأثرييكون  السوقيةتأثري املعلومات احملاسبية على األسعار املال، فإن 

باالعتماد على نظرية  ةياحملاسبيف تفسري السياسات  اإلجيايبوهنا تربز مسامهة التيار  ،التدفقات النقدية
ميكن  ومن هذا املنطلق، .(1)"التكاليف السياسيةو ،تكاليف التمويلتكاليف التعاقد، "استنادا إىل لتعاقدات، ا

مل يعتمد على األثر احملت اإلجيايب وفق النموذجاألوراق املالية على أسعار  ن تأثري السياسات احملاسبيةالقول أ
إلدارة الترتيبات التعاقدية بني ا، هذه األخرية تعتمد بشكل كبري على اإلدارةمصاحل ألسعار األوراق املالية على 

 ، لذا فإن سلوك اإلدارة يف هذا اال يكون بتبين السياسات احملاسبية اليت تؤثر إجيابا علىخمتلف األطرافو
  :السياسات كأداة من أجلاستخدام هذه أسعار األوراق املالية، وذلك ب

 على مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛التأثري بشكل مباشر  -
 ؛التكاليف السياسيةو التمويل تكاليف، التعاقد تكاليفالتأثري غري املباشر على التدفقات النقدية من خالل  -
، تكاليف تكاليف التعاقد ضختفيثري على التدفقات النقدية أو عن معلومات جديدة من شأا التأ فصاحاإل -

  .التكاليف السياسيةالتمويل أو 
القوائم املالية،  يفمن أجل حتقيق مصاحلها الذاتية، فإنه جيب على اإلدارة التعامل مع العوامل املؤثرة 

  :ويكون ذلك من خالل احملاسبية؛ األحداث االقتصادية، والتغريات اإلجبارية يف السياسات: يف أساسا واملتمثلة
                                                             

(1)
  George Iatridis & Nathan Lael Joseph (2005), A conceptual framework of accounting policy choice under 

SSAP 20, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, Iss. 07, p. 764. 
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وذلك إما باختاذها ملوقف مؤيد أو معارض للمعايري الصادرة  :الضغط على األجهزة املنظمة ملهنة احملاسبة -
 .لتخفيف من حدة أوضاع اقتصادية معينةتسمح با عنها، أو بالضغط عليها إلصدار معايري حماسبية

معيار تطبيق املتوقعة نتيجة ختفيف اآلثار  وذلك من أجل :احملاسبية اتية يف السياسختياراالالتغريات  -
ومن األمثلة األكثر وضوحا يف هذا ، طرف األجهزة املنظمة ملهنة احملاسبة مفروض من ،حماسيب معني

األورويب املدرجة يف  اإلحتاداال، جند التحول اإلجباري لتطبيق معايري احملاسبة الدولية، بالنسبة ملؤسسات 
الوطين إىل تطبيق النظام  احملاسيب جلزائرية من تطبيق املخططحتول املؤسسات ا وأيضا السوق املايل،

 مساح عنداحملاسبية  ية يف السياساتختياراالالتغريات  وإضافة إىل ذلك، ميكن أن تتم. ملايلاحملاسيب ا
يف ظل واالهتالكات  ، كحالة مصاريف التطويربديل حماسيبباستخدام أكثر من  لمهنةلاألجهزة املنظمة 

مبصاريف التطوير كأصول أو كمصاريف جارية، أما فيما  عترافميكن اال حيثالنظام احملاسيب املايل، 
 .)ملتزايد أو احلقيقيطي، املتناقص، ااخل( لالهتالك بعدة أسالي املفاضلة بنيخيص االهتالكات، فيمكن 

 ختفيف اآلثار الناجتة عن معيار حماسيب معني من أجلف :تغيري سياسات اإلنتاج واالستثمار والتمويل -
تفادي األحداث والعمليات ، ميكن للمؤسسات مفروض من طرف األجهزة املنظمة ملهنة احملاسبة

  .طبق عليها هذا املعيار سواء كانت عمليات إنتاجية، استثمارية أو متويليةناالقتصادية اليت ي
الذي يركز على دراسة وحتليل دوافع  اسة احملاسبية،للسي اإلجيايببعد هذا الشرح املوجز للنموذج 

نظرية الوكالة ونظرية انطالقا من  ،رينعلى قرارات املستثم وأثر ذلكالسياسات احملاسبية،  ختياراإلدارة ال
  :كاآليت * (.Dumontier & al)اإلشارة، ميكن حتديد وظيفتني أساسيتني للمحاسبة، تتفقان مع وجهة نظر 

تتجه حنو العالقات التعاقدية للمؤسسة، وتم مبراقبة خمتلف العالقات بني املؤسسة : الوظيفة األوىل -
واألطراف ذات املصلحة، ويف هذا اإلطار تستواإلثبات، وهنا نكون  للتسجيلاحملاسبة كأساس  مخد

بنود  لوضع وحتديد احملاسبة أداة هامة تعترب، أين "نظرية التعاقدات"أو بصورة أمشل  "نظرية الوكالة"بصدد 
 .العقود ومتابعتها تنفيذالتعاقد بني املؤسسة وخمتلف األطراف ذات العالقة، مث  

احلكم على الوضعية ب احلاليني واملرتقبني تتمثل يف توفري معلومات تسمح للمستثمرين :الوظيفة الثانية -
 ."نظرية اإلشارة"نكون بصدد وهنا احلالية للمؤسسة، من أجل التنبؤ بآفاقها املستقبلية، 

   

                                                             
*  Voir : Lionel Escaffre & Réda Sefsaf (2008), La qualité informationnelle des Chiffres Comptables (IFRS 

Marché Français vs US GAAP Marché Américain), 29e congrès de l'AFC sur le thème : La comptabilité, le 
contrôle et l'audit entre changement et stabilité, France, p. 03. 
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ة املتعلقة  :املبحث الثالث   ري امللموسةغ رصانلع البدائل احملاس

تعترب البدائل احملاسبية املستخدمة ملعاجلة خمتلف البنود واألحداث االقتصادية للمؤسسة مصدر 
 احملاسبية للعناصر غري امللموسةاملقاييس ومن هذا املنطلق فإن ، د القوائم املاليةبنوها تشهدالتغريات املستمرة اليت 

 بعد ،هذه البدائل عرضيتطلب  ما ، وهوحمصلة للبدائل احملاسبية املتعلقة اتعترب يف القوائم املالية،  املفصح عنها
  .املفهوم احملاسيب للعناصر غري امللموسةحتديد 

ٔول ري امللموسةا: املطلب ا ة لعنارص غ ة نظر حماس   من و

من الكتاب أن األمهية املتزايدة للعناصر غري امللموسة تعترب من أبرز العوامل اليت أدت إىل يرى العديد 
فإن العناصر غري امللموسة تعرب عن  ووفقا لذلك ،(1)اختالف القيم احملاسبية للمؤسسات عن قيمها السوقية

الفرق ال يتأثر فقط  ذلك إال أن ةوقيمتها احملاسبية؛ ورغم أمهية هذه النظرلسوقية للمؤسسة قيمة االالفرق بني 
  .بالعناصر غري امللموسة، وإمنا هناك عدة عوامل أخرى تتحكم فيه

املؤسسة  اقتناءلشهرة، حيث ينظَر إليها بأا فائض تكلفة امع  العناصر غري امللموسةدد من حيهناك 
، حيث (White, Sondhi & Fried)عن القيمة السوقية ألصوهلا امللموسة، وقد ساهم يف ترويج هذا االجتاه 

ي أصل ألختصيصه  نسبه أو الذي ال ميكن، قتناءاالتكلفة يرون أن العناصر غري امللموسة متثل ذلك اجلزء من 
يتم  ال غري امللموسة، اليت البنودورغم صحة هذه النظرة، إال أا غري كافية لتحديد العديد من  ؛(2)ملموس

 على عكسو .غري امللموسةالتثبيتات ، أو املصاريف الداخلية لتطوير ندماجاالعمليات يف  احلصول عليها
 العناصر غري امللموسة :بني ميكن التمييز أين واإلدراج، عتراففاهيم االمل احملاسبةستند تاملفهومني السابقني، 

امللموسة املدرجة  والعناصر غري قياسها مبوثوقية، وميكن عترافمعايري االألا تستويف  ،كأصولاملدرجة 
إضافة للعناصر غري امللموسة اليت ال ميكن إدراجها يف القوائم  ألا ال تليب مفهوم األصل،، كمصاريف جارية

  .إخل... والسمعة املهارات واألفكارك، عدم إمكانية قياسها مبوثوقيةأو  عترافاال ملعايريفائها ياست لعدم ،املالية
 ،أو تصنيفها حتديد مكوناا ينبغيوسة املتعلقة بالعناصر غري امللممن أجل حصر السياسات احملاسبية 

أنه ميكن تصنيفها ضمن ب، فهناك من يرى احملاسبية بالعديد من التصنيفات تزخر األدبياتويف هذا اإلطار 
، (Hendriksen & Van Breda)وحسب . صل، وجتميعها ضمن عدة فئاتالشهرة، أو حتديدها بشكل منف

، واألمساء التجارية العالمات الشهرة،( ضمن األصول التقليدية العناصر غري امللموسة فإنه ميكن تصنيف
  .(3))إخل ...البحث والتطوير مصاريف اإلشهار، مصاريف(ضمن األعباء املؤجلة أو ) إخل... الرباءات

                                                             
(1) Yassine Louzzani (2005), Représentations comptables des immatériels entre prudence et souplesse, 26e 

congrès de l'AFC sur le thème : Comptabilité et connaissances, France, p. 03. 
(2)

  Leandro Cañibano & al. (2000), Accounting for Intangibles: A literature review, Journal of Accounting 
Literature, Vol. 19, p. 105. 

(3)   Ibid., p. 107. 
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أسس لتصنيف العناصر غري امللموسة، واليت تعترب من أهم  ةأربعجملس املبادئ احملاسبية األمريكي قدم 
املطروحة فيما خيص تطبيق بعض  بعض املشاكلاألسس اليت يعتمد عليها الفكر احملاسيب، حيث مسحت حبل 

  :(1)يفهذه األسس القيمة وتتمثل  وتدينوالتقييم املبدئي، االهتالك  عترافالسياسات احملاسبية، كاال
لة ميكن التمييز بني العناصر غري امللموسة القابو، عترافأمهية هذا املعيار عند االتربز  :قابلية التحديد -

 .يت ينقصها التحديد، والعناصر غري امللموسة غري القابلة للتحديد، أو الللتحديد بشكل منفصل
 بشكل منفرداملشتراة  ميكن التمييز بني العناصر غري امللموسةيرتبط هذا املعيار بالتقييم، و :طريقة احليازة -

 .اصر غري امللموسة املطورة داخليا، والعناندماجأو يف جمموعات أو يف عملية 
العناصر ميكن التمييز بني و، باالهتالك وتدين القيمةيرتبط هذا املعيار  :الفترة املتوقعة للمنافع االقتصادية -

، والعناصر غري امللموسة غري القابلة إنتاجي حمددعمر وهي العناصر اليت هلا  غري امللموسة القابلة لالهتالك
 .نتاجيوهي العناصر اليت ال ميكن حتديد عمرها اإل لالهتالك

التصرف  ، وبالتايل إمكانيةهافصلبقابلية  البنودتتميز بعض  :البنود أو باقي قابلية الفصل عن املؤسسة -
التصرف  عدم إمكانية، وبالتايل فال ميكن فصلها األخرى البنودبعض التأجري، أما  التبادل أو ها بالبيع أوفي

، (Entry separability)قابلية الفصل بالدخول  :(2)نيب (Napier & Power)مييز و. بشكل منفصلفيها 
لفصل حسب املعيار الدويل ة اـقابلي، وهو ما يتفق مع قتناءاالالتطوير أو من خالل  ميكن حتديد البند نيأ

(IAS 38)قابلية الفصل باخلروج ؛ و(Exit separability)، ال عن منفصميكن بيعه البند  واليت تعين أن
 (SSAP 22)لفصل حسب قائمة معايري املمارسة احملاسبية ، وهذا ما يتفق مع قابلية اباقي البنود أو املؤسسة

  .الصادرة عن معهد احملاسبني القانونيني يف بريطانيا وبالد الغال
قائمة معايري احملاسبة ضمن م،  2001عايري احملاسبة املالية األمريكي يف جوان جملس م من جهته قدم

  :كاآليتتصنيفا للعناصر غري امللموسة  ،(SFAS N°. 141) املالية
 .إخل... الصحف واالتإلعالنات يف اواألمساء التجارية،  العالمات :املرتبطة بالتسويقلعناصر ا -
 .إخل... تر الطلبيات، والعالقات التعاقدية مع الزبائناقوائم العمالء، دف :بالزبائناملرتبطة العناصر  -
 .إخل... حقوق امللكية الفكرية ،والنشرحقوق الطبع  :املرتبطة بالفنونالعناصر  -
 .إخل... ص، تصاريح البناء، حقوق اخلدمة أو اإلمدادات، الرخاالمتياز :املرتبطة بالعقودالعناصر  -
 .إخل... وقواعد البيانات الربجميات، أنظمة املعلومات براءات االختراع، :املرتبطة بالتكنولوجياالعناصر  -

لصعوبة تصنيفا للعناصر غري امللموسة، استنادا  * (Blair & Wallman) إضافة ملا سبق، قدم كل من
أنه إضافة للمعيارين السابقني، فإن هذا  (Ashton)مايتها، ويرى حل ووجود حقوق ملكية عليها الرقابة حتقيق

                                                             
  .391. السعودية، ص ، دار املريخ،وآخرونكاجيجي  .أ. خالد ع: ، ترمجةنظرية احملاسبة ،)2006(وآخرون  يتشارد شرويدرر: أنظر  (1)

(2)  Check: Leandro Cañibano & al. (2000), Op.cit., p. 106. 
*   Check: Daniel Zéghal & Anis Maaloul (2011), The accounting treatment of intangibles - A critical review of 

the Literature, Accounting Forum, Vol. 35, p. 263. 
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والقياس أكثر من  عترافيطرح مشاكل تتعلق باالالصنف الثالث ؛ فقياسالصعوبة أيضا على التصنيف يعتمد 
  :التصنيف ثالث مكونات كاآليت االثاين، والثاين أكثر من األول، ويضم هذ

أسواق وباإلمكان تبادهلا، وميكن التمييز بني العناصر غري امللموسة اليت هلا حقوق ملكية واضحة، وهلا  -
 .الرخصك والعقود الرباءات، حقوق التأليف، العالمات واألمساء التجارية؛كاألصول : وهي نوعني منها

لكن ليس هلا حقوق ملكية تسمح حبمايتها، واألسواق  ،العناصر غري امللموسة املراقبة من طرف املؤسسة -
 .نظم التسيريو مصاريف البحث والتطوير، األسرار التجارية، السمعةك ،دةخلاصة ا ناذرة أو غري موجوا

واق خاصة، ، وال توجد حقوق ملكية تسمح حبمايتها، وليس هلا أسعناصر غري امللموسة غري املراقبةال -
 .ملال العالقايتا رأسوملال البشري، ا رأس على غرار، وترتبط غالبا باألفراد

ت العنارص :املطلب الثاين ة ري امللموسةغ مكو ة نظر حماس   من و

واإلدراج،  عترافتعتمد املمارسة احملاسبية على جمموعة من أدوات التطبيق العملي، وأمهها معايري اال
ري امللموسة من وجهة تحديد مكونات العناصر غللذا سوف نعتمد على هذين اجلانبني  ،وكذا أساليب القياس

 .األصول غري امللموسة، الشهرة واملصاريف غري امللموسة: د، ميكن التمييز بنيهذا الصد؛ ويف نظر حماسبية

  األصول غري امللموسة .1
واإلدراج، وأمكن قياسها  عترافاليت تستويف معايري اال البنوداألصول غري امللموسة مجيع  تشمل

على احلقوق واملنافع اليت مادي، تعتمد قيمتها  كيانأصول رأمسالية ليس هلا  فهي (Köhler) ووفقمبوثوقية، 
أصول  اليت يرى أا، ةل غري امللموسولتمييز األصن غياب الكيان املادي ال يكفي فإ (Patôn)؛ وحسب متنحها

، وتكمن قيمتها يف احلقوق اخلاصة واالمتيازات سسة ككل، حتمل معها حقا احتكارياترتبط بشكل كبري باملؤ
أصول غري جارية،  على أن األصول غري امللموسة (Patôn)و (Köhler)مما سبق يتضح اتفاق و .(1)اليت تتضمنها

منافعها ارتباط يضيف خاصية  (Patôn) تتميز بغياب الكيان املادي، غري أنتتضمن منافع اقتصادية مستقبلية، 
، وما يعاب ت منفردةإذا استخدممنافع اقتصادية د أي ولتال  فهياالقتصادية باملنافع االقتصادية لباقي األصول، 

حقا احتكاريا، وهذا يكون يف حاالت معها اعتباره أن األصول غري امللموسة حتمل  (Patôn)على تعريف 
  .اليت تراقبهاللمؤسسة ميزة  متنحبأنه عادة ما  ازات، لذا من األفضل القولكاالمتي فقط خاصة

امللموسة هي أصول غري نقدية، ليس هلا كيان غري  األصول فإن حسب املفاهيم احملاسبية املعاصرة،
مادي ملموس، وتستمد قيمتها من املنافع أو اخلدمات أو احلقوق اليت تقدمها للمؤسسة، وافتقاد الكيان املادي 

؛ (2)شرط الزم لكنه غري كاف لتمييز األصول غري امللموسة عن بعض األصول األخرى كاألدوات املالية
عناصر قابلة للتحديد من ثروة املؤسسة، ليس هلا كيان عبارة عن ألصول غري امللموسة فإن ا (APIE) حسبو

                                                             
 .390. ، صنفس املرجع السابق ،وآخرون ريتشارد شرويدر: أنظر  (1)
 .195. ، الطبعة األوىل، دار املسرية، عمان، األردن، صاحملاسبة املتوسطة، )2011(عبد الناصر إبراهيم نور وإيهاب نظمي إبراهيم   (2)
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، (1)هامادي ملموس، تتضمن منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات حمتملة تستفيد منها املؤسسة املسيطرة علي
  .لتحديدى لألصول غري امللموسة وهي قابليتها لومن هذا التعريف ميكن استنتاج خاصية أخر

ختضع لرقابة املؤسسة نتيجة  صاديةموارد اقتتعترب أن األصول غري امللموسة مما سبق ميكن القول، 
عناصر قابلة للتحديد من ثروة كما أا  أحداث ماضية، وتتضمن منافع اقتصادية ميكن حتصيلها يف املستقبل،

بافتقارها للكيان املادي امللموس، وعدم وتتميز عن باقي األصول حماسبية،  ألكثر من دورة مخدستتاملؤسسة 
  :تتمثل يفصائص اخلالعديد من األصول غري امللموسة ب وتتميز. بري الذي مييز منافعها االقتصاديةالتأكد الك

  .على خالف األصول امللموسة، اليت تتميز بوجود الكيان املادي امللموس :ليس هلا كيان مادي ملموس -
تفتقر للكيان امللموس، لكن ال اليت واألصول املالية، الودائع واحلسابات البنكية ك :ليست أدوات مالية -

  .من احلق يف احلصول على النقد أو ما يعادله يف املستقبل تنبع قيمتهاتصنف كأصول غري ملموسة، ف
، االقتصادية اهمنافعحتصيل القدرة على  من خاللويكون ذلك  :السيطرة على األصول غري امللموسة -

رغم يتطلب ذلك وجود حقوق قانونية أو تعاقدية،  ا ماغالبود من حصول األطراف األخرى عليها، واحل
بصعوبة  وتتميز أغلب العناصر غري امللموسةتسمح بتحقيق الرقابة؛ اليت وجود بعض األدوات األخرى 

 .املوارد البشرية، كحالة عملية صعبة أو غري ممكنة ا ضمن امليزانية عتراف، ما جيعل االهاعليالسيطرة 
تنتج عن اخلدمات املتوقعة منها، احلقوق واالمتيازات اليت و :املنافع االقتصادية لألصول غري امللموسة -

ا إذا بعض األصول غري امللموسة يصعب حتديد فيمف ،هذه املنافع تتميز بعدم التأكد اليت متنحها، غري أن
حصر يصعب إنه فاألصول غري امللموسة اليت تتضمن منافع اقتصادية،  أماكانت ستولد منافع اقتصادية، 

قيمة أما . ، لذا تكون أغلبها ذات أعمار غري حمددةةرها اإلنتاجياعمأوبالتايل صعوبة حتديد  هامنافع
خباصية تتميز متثل إمكانية حتقيق الدخل والنمو مستقبال، كما  باملستقبل، إذترتبط فاألصول غري امللموسة 

 .على مؤسسة بعينها دون غريهاغالبا ما تقتصر  ال متتلكها باقي األصول، وهي أن منافعها االقتصادية
كان باإلمكان فصله عن صل غري امللموس قابال للتحديد إذا يعترب األ :ديد األصول غري امللموسةحت -

نازل عنه، تأجريه، أو املؤسسة أو عن اجلزء األكرب منها أو عن باقي األصول األخرى، أي باإلمكان الت
نتج عن حقوق قانونية أو تعاقدية،  إذا أو؛ صلة وتبادله بشكل منفرد أو ضمن عقد مع أصل أو التزام ذ

غري امللموسة  العناصرالعديد من غري أن  .(2)بغض النظر عن إمكانية التنازل عن هذه احلقوق أو فصلها
خارجية ، وصعوبة حتقيق عمليات متصلة ا حقوق قانونية أو تعاقدية ، وغيابعدم إمكانية فصلهاتتميز ب

عند غالبا ما يتم االعتماد على التقدير لذا . ا عترافقياسها واالمما يؤدي إىل صعوبة ، تسمح بتحديدها

                                                             
(1)

  Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (2011), La comptabilisation des actifs immatériels : enjeux et 
applications, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie & Ministère du budget, des comptes 
publics et de la réformes de l’Etat, France, p. 02. 

 .506. ، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، صإعداد وعرض القوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبة، )2008(مني السيد أمحد لطفي أ  (2)
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، لذا صعوبة إجياد معيار يسمح بذلك على حنو دقيق رغم، هكوناتم علىاألصل غري امللموس  قيمة توزيع
 .إمجايلقياسها بشكل  يتطلب العناصر غري امللموسة قياس عند وضوعيةزيادة مستوى امل فإن

التعاضد ، ألا حباجة إىل دام األصول غري امللموسة منفردةاستخ يصعب :استخدام األصول غري امللموسة -
 ا، ولكنهخاصاتلك تأثريا متال  ةغري امللموس العناصر، فإن )Nussenbaum( حسبف. *املوارد األخرىمع 

 العمليةللتآكل والتناقص التدرجيي ضمن  بالضرورة يتعرضالذي ال  ،االقتصادي فزاحمل لعب دورت
 .الغلةضع لقانون تناقص ا ال خت، أي أ(1)ذلك ميكن أن يتزايد ويتطورمن عكس ال، لكن على يةاإلنتاج

 الشهرة .2
املشاكل اليت تواجه املمارسة احملاسبية، صعوبة حتديد العديد من العناصر غري امللموسة، من بني 

القابلة للتحديد  بالعناصر عتراف، لذا يتم االندماجااليف عمليات  املبلغ الذي خيصص هلاحتديد وصعوبة 
متثل جمموع قيم العناصر ي العناصر فيتم إحلاقها بالشهرة، اليت لقياس مبوثوقية بشكل منفصل، أما باقلالقابلة و

  .ندماجااليف عمليات  حمدد أصلأي كأصول منفردة، وال ميكن إحلاقها بإدراجها  غري امللموسة اليت ال ميكن
التنظيم واإلدارة : ، وأمههاللمؤسسة مضافةقيمة  تولدحمصلة للعديد من العوامل، اليت تعترب الشهرة 

وقد . إخل... كفاءات العاملني، جودة املنتجات املوقع املناسب، ،وباقي األطراف اجليدة، العالقات مع الزبائن
بأا كل شيء ميكن أن يساهم يف إعطاء ميزة ملا حتوزه مؤسسة قائمة عما حتوزه مؤسسة  (Yang)وصفها 
حتققه  بالقيمة احلالية موع ما ميكن أنالقدرة على حتقيق األرباح، حيث تتحدد وميكن قياسها ب .(2)جديدة

يستند إىل األرباح غري العادية املتوقعة من  ، وهذا املدخلاةما حتققه مؤسسات مشاملؤسسة مستقبال زيادة ع
خيتلف كثريا عن بقية األصول يف العديد من  تعترب الشهرة أصال غري ملموس ذو طبيعة خاصة،و .املؤسسة

  :(3)اخلصائص اليت متيز الشهرة عن باقي األصول يف اآليت (Olsen & Catlett) اجلوانب، وقد خلص كل من
-  قيمة الشهرة ليست هلا عالقة موثوقة ميكن التنبؤنفَدستة إلنشائها أو تطويرها؛ا استنادا للتكاليف الـم 
 إن العوامل غري امللموسة املختلفة اليت ميكن أن تساهم يف الشهرة ال ميكن تقييمها؛ -
 لمستثمر أو مالك املؤسسة؛لترتبط الشهرة باملؤسسة، فهي عامل من عوامل القيمة يعود مباشرة  -
  .ميكن أن تنقلب قيمة الشهرة فجأة وبشكل كبري بسبب عوامل عديدة تؤثر يف القيمة -

                                                             
  :ملزيد من اإلطالع ميكن العودة إىل   *

- Baruch Lev & Juergen H. Daum (2004), The dominance of intangible assets: consequences for enterprise 
management and corporate reporting, Measuring Business Excellence, Vol. 8, Iss. 1, p. 7. 

- Center for Excellence in Accounting and Security Analysis (2009), Accounting for Intangible Assets: 
There is Also an Income Statement, Occasional Paper Series, Colombia Business School, p. 03. 

 
(1)

  Voir : Marie-Annick Montalan & Béatrice Vincent (2010), Proposition d’un modèle d’évaluation du capital 
immatériel pour les organisations transversales à l’hôpital : le cas des Equipes Mobiles de Gériatrie (EMG), 
31e congrès de l'AFC sur le thème : Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice, France, p. 2. 

  .395. وآخرون، نفس املرجع السابق، ص ريتشارد شرويدر: أنظر  (2)
  .نفس املرجع والصفحة السابقني: أنظر  (3)
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مؤسسة مستمرة بنشاطها  اقتناء عندا، إال بادهلالشهرة ال ميكن اقتناؤها أو ت، فإن إضافة إىل ما سبق
 اقتناء عملياتحماسبيا إال يف ا  عترافال ميكن االكما  ،دف االستمرار ا كمؤسسة مستقلة، بالكامل

لعدم إمكانية حتديدها بشكل  ،املطورة داخليا كأصل شهرةحيث ال تعترف احملاسبة بال املؤسسات، اندماجو
يتم على أساسها حتديد سعر  ،وجودة معاملة يف حالةال ورغم أن الشهرة ال تظهر بشكل صريح إ". منفصل

التبادل، إال أا توجد بشكل ضمين يف حالة غياب أي معاملة، ألن القيمة اإلمجالية للمؤسسة ختتلف حتما 
ساب الفرق بني القيمة العادلة ، حبندماجاالالناجتة عن عمليات  الشهرة وتدرج .(1)"عن ثروا القابلة للتحديد

  .مؤسسة مستمرة اقتناء لقاءح مكونات السعر املدفوع يوض )3.1(الشكل املشتراة والسعر املدفوع، وصول لأل

 .وقيمتها احملاسبية الصافية مستمرة مكونات الفارق بني سعر شراء مؤسسة :)3.1(الشكل 

 
Source : Sylvie Marchal & Annie Sauvé (2004), Goodwill, structures de bilan et normes comptables : 

Évolutions récentes et enjeux pour les groupes français, Revue de la stabilité financière, 
Banque de France, N°4, p. 137. 

مؤسسة مستمرة،  قتناءتعرب عن املبلغ املدفوع ال وجهة نظر حماسبية فإن الشهرة من، كما رأينا
موجبة، مما يعين حتمل كون ألصوهلا وخصومها القابلة للتحديد، وغالبا ما ت العادلةمطروحا منه جمموع القيم 

وذلك راجع إما لضعف مردودية "، ةكون سالبلكن ميكن أن ت ؛املؤسسة اقتناءمقابل  ملبلغ إضايفاملشتري 
  .(2)"يف ظروف مواتية اقتناءاملؤسسة املشتراة، أو إىل قيام املشتري بعملية 

، احملاسبية تهاقيمالقيمة السوقية للمؤسسة والفرق بني  متثلالشهرة فإن ظر اقتصادية، وجهة نأما من 
لعالقات الطيبة مع ا: املؤسسة، اليت تتحدد مبجموعة من العوامل أمههاسمعة هذا الفرق يتم تفسريه عادة ب

ضعف املنافسة اليت تواجهها من باقي ة يف اإلنتاج واألعمال األخرى، الكفاءاإلدارة املتميزة، ، الزبائن
                                                             

(1)
  Lionel Escaffre (2002), Contribution à l’analyse des déterminants de l’offre d’information sur le capital 

intellectuel, Thèse pour l'obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Université Paris IX - Dauphine, 
France, p. 48. 

(2)
  Karine Fabre & Anne-Laure Farjaudon (2007), Une étude exploratoire des règles et pratiques françaises et 

internationales en matière de traitement comptable des actifs incorporels, 28e congrès de l'AFC sur le 
thème : comptabilité et environnement, France, 23-24 & 25 Mai 2007, p. 03. 
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من وجهة نظر ، فإن الشهرة * )Fabre & Farjaudon(وحسب . إخل.. .املوقع اجلغرايف املتميز وأاملؤسسات، 
  :ميكن تفسريها من خالل العوامل اآلتية اقتصادية

حسب جملس معايري احملاسبة الدولية، فإن الشهرة ف :ا عترافوجود عناصر غري ملموسة ال ميكن اال -
غري أن الكثري من  ؛(1)املنتظر بني األصول املقتناة القابلة للتحديد (Synergie)ميكن أن تنتج عن التعاضد 

بعني  تؤخذعناصر غري ملموسة مل  رجع إىلت أا يعتربون (Edvinsson & Malone)الباحثني على غرار 
إخل؛ ... املوظفني وعالقات املؤسسة بزبائنها ومورديها معارفسمعة املؤسسة، ك، احملاسبةيف االعتبار 

 .غري قابلة للتحديد وليس هلا قيمة تبادليةا، كما تتضمن الشهرة عناصر غري ملموسة مالزمة هل
من أهم العوامل  :(Synergies potentielles)املؤسسات  اندماجالتعاضد الذي ميكن أن يتولد نتيجة  -

 اندماج، الذي ميكن أن يتولد من **)التعاضد(هو االستفادة من أثر التكاتف  ندماجاالاحملفزة على 
يف شكل حتسني للعمليات اإلنتاجية، االستخدام املشترك التعاضد ميكن أن يكون و؛ مؤسستني أو أكثر

 .إخل... احلجمللمعارف وتبادهلا، احتكار السوق أو من خالل اقتصاديات 
لقانون العرض والطلب، لذا ميكن  حمصلةيعترب السعر املدفوع من طرف املؤسسة املقتنية  :احمليط التنافسي -

يرجع إىل عوامل متعلقة باحمليط التنافسي، الذي يعترب حمصلة للعديد  قتناءاالاالفتراض أن جزء من فارق 
  .التفاوضية للطرفني وظروف إجراء الصفقةمن العوامل، أمهها موقع املؤسسة يف السوق، القدرة 

  املصاريف غري امللموسة .3
تعترب املصاريف غري امللموسة جزء من العناصر غري امللموسة، لكنها ال تعترب أصوال حسب املفهوم 
احملاسيب لألصل غري امللموس، رغم أا تتوفر على خاصية أساسية من خصائصه، وهي وجود منافع اقتصادية 

  .واحدة يف املستقبل، وإمكانية االستفادة منها ألكثر من دورة حماسبية متوقعة منها
 مصاريف البحث والتطوير -

أصوال غري فهي ال تعترب  مفهوم األصل غري امللموس على مصاريف البحث والتطوير، ال ينطبق
تعترب من أهم العناصر ا عند تناول األصول غري امللموسة، ألا إال أنه غالبا ما يتم التعرض هل ،ملموسة بذاا

غالبا ما تكون ضرورية للمحافظة على األصول غري امللموسة  غري امللموسة، فأنشطة البحث والتطوير
  :وتقسم إىل ،املوجودة، كما تعترب من العوامل اهلامة لتطوير وتوليد العديد من األصول غري امللموسة

                                                             
  :لإلطالع أكثر ميكن العودة إىل   *

- Karine Fabre & Anne-Laure Farjaudon (2005), Ecart d’acquisition et normes IAS/IFRS : une étude 
empirique des pratiques des entreprises françaises, 26e congrès de l'AFC sur le thème : Comptabilité et 
connaissances, France, p.p. 06-07. 

- Karine Fabre & Anne-Laure Farjaudon (2007), Op.cit., p : 03-05. 
(1)

  Pierre Schevin (2005), Dépréciation d’un goodwill : Les nouvelles règles IAS/IFRS, Revue Française de 
Comptabilité, N°. 382, p. 48. 

ليس هلا أي  ةنفرداملاملتوقعة من األصول جمتمعة تفوق املنافع املتوقعة من كل أصل منفردا، حىت أن بعض األصول  االقتصادية املنافعأي أن   **
  .مؤسسة منفردةكل املتوقعة من  املنافع تفوقاملتوقعة من مؤسستني معا  االقتصاديةنافع امل كما أنمنافع، 
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 تكون بغرض متويل أنشطة حبثية أو استكشافية، من أجل ابتكار معرفة وأفكار جديدة :مصاريف البحث. 
 دف إىل استغالل خمرجات األنشطة البحثية، وترمجتها  :مصاريف التطوير تكون بغرض متويل أنشطة

  .، أو تطوير املنتجات واألساليب املوجودةجديدة أساليب إنتاجأو من جمرد تصاميم إىل منتجات 
مصاريف البحث والتطوير ال تشمل التغيريات ترى أن  بعض اآلراءأن  اإلشارة إىل جتدر

 ،ميكن أن ينتج عنها حتسينات، بالرغم من أنه أساليب اإلنتاجنتجات وورية للمواالستبداالت الروتينية والد
من . (1)وبالتايل ال تعترب اجلهود املستمرة بغرض حتسني جودة منتجات موجودة كمصاريف حبث وتطوير

  :(2)جانب آخر، هناك من يرى أن مصاريف البحث والتطوير ميكن تصنيفها إىل

 وهي التجارب اليت ليس هلا غرض جتاري حمدد :مصاريف البحوث األساسية. 
 سبق جتربتهالتجريبية املوجهة حنو منتجات مل يوهي اجلهود ا :مصاريف تطوير منتجات جديدة. 
 وهي اجلهود املبذولة لتطوير اخلطوط اإلنتاجية احلالية وحتسني أدائها :مصاريف حتسني املنتجات. 
 وهي مصاريف تطوير عمليات  :حتسني الطاقة اإلنتاجية أو كالمها معا مصاريف خفض التكلفة أو

 .جديدة أو حتسني العمليات املوجودة، وتطوير املعدات الصناعية وما شابه ذلك
  مصاريف حتسني ظروف العمل وغريها تشمل :السالمة والصحة واملالءمةمصاريف. 

يسمح هذا التصنيف األخري بتحديد املصاريف اليت جيب تأجيلها، واليت جيب حتميلها حلساب 
النتيجة، ويرى هذا االجتاه ضرورة رمسلة العناصر الثالثة األوىل واهتالكها، وحتميل العنصرين األخريين على 

  .ترات املستقبلية اليت ميكن أن تولد خالهلا منافع اقتصاديةحساب النتيجة، نظرا لصعوبة حتديد الف

 املصاريف غري امللموسة األخرى -
  :يفاألخرى تتمثل املصاريف غري امللموسة 

 تتحملها املؤسسة مرة واحدة عند تأسيسها أو عند  ،ضروريةوهي مصاريف  :مصاريف بدء التشغيل
، ممارسة نشاط يف منطقة جديدة منتج أو خدمةح مصنع جديد، إدخال افتتا(البدء يف عملية جديدة 

 .إخل... ، وتشمل املصاريف التنظيمية ومصاريف التأسيس كاألتعاب القضائية، أتعاب اخلربة)جديدة
 ال ميكن تعترب ضرورية اليت وغالبا ما تتحمل املؤسسة خسائر عند بدء نشاطها،  :خسائر التشغيل املبدئية

بداية نشاطها املؤسسة يف تكون ، لذا كبريةعادة عن تكاليف االستثمار املبدئية اليت تكون  وتنتججتنبها، 
 .التعلم، لتبدأ فيما بعد بتحقيق األرباح، إضافة لعامل يف طور استرجاعها

 حتديث معارفإىل جانب ، املنتجاتتعترب ضرورية لزيادة رواج  :مصاريف التدريبو مصاريف اإلشهار 
 .صاريف جارية، ورغم أمهيتها إال أن مجيع املمارسات احملاسبية تعتربها موحتسني كفاءامالعاملني 

                                                             
(1)  D.E. Kieso & al. (2012), Intermediate Accounting, 14th edition, John Wiley & Sons, New York, p. 681. 

  .401. وآخرون، نفس املرجع السابق، ص ريتشارد شرويدر  (2)
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 ال تتضمن هذه البنود أي منافع  :خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
املدرجة كأصول، نتيجة  ملنافع االقتصادية للعناصر غري امللموسةا مستقبلية، وإمنا تعرب عن اخنفاض اقتصادية

  .إخل... مرور الزمن أو نتيجة العوامل التكنولوجية والقانونيةو االستخدام

لعنارص غ: املطلب الثالث ة املتعلقة    ري امللموسةالسیاسات احملاس

ت حوهلا، دون اخلوض يف النقاشات واآلراء اليت أثريباختصار، السياسات احملاسبية  نتناولسوف 
السياسات : إىلتصنيفها ميكن و. أو نقدها هالتربيركما هي موجودة دون السعي ألننا سوف نتعامل معها 

غري ل واألص بية املتعلقة مبتابعة قيمالسياسات احملاس ،واإلدراج والتقييم املبدئي عترافاالاملتعلقة باحملاسبية 
  .غري امللموسة العناصرعن  فصاحاإلوالسياسات احملاسبية املتعلقة ب ،املبدئي عترافبعد اال ةامللموس

  ، اإلدراج والتقييم املبدئي للعناصر غري امللموسةعترافاال .1
يف أي حلظة زمنية يصبح : إن املشكل املفاهيمي املطروح فيما خيص العناصر غري امللموسة هو

معينة تأثري على مردوديتها املستقبلية ؟ ويف أي حلظة للمصاريف غري امللموسة، اليت حتملتها املؤسسة يف دورة 
  .(1)زمنية يتم التوقف عن إدراج استثمار غري ملموس كمصروف جاري ليصبح أصال غري ملموس يف امليزانية

 تتوافقواإلدراج املبدئي للعناصر غري امللموسة، فإن أغلب املمارسات احملاسبية  عتراففيما يتعلق باال
جيب على املؤسسة أن تدرج كأصل، "، وحسب هذا األخري، فإنه لس املبادئ احملاسبية )17(مع الرأي رقم 

العناصر غري امللموسة املشتراة من األطراف اخلارجية، أما مصاريف تطوير أو صيانة األصول غري امللموسة 
ل املستمرة، وترتبط أو كامنة يف األعما ةدميكن حتديدها أو ذات أعمار غري حمدأو استعادا، واليت ال 

املبدئي بالعناصر غري  عتراف، لذا ومن أجل اال(2)"فيجب استقطاعها من الدخل عند حتملهاباملؤسسة ككل، 
  :تقسيمها إىل صنفني وفقا لطريقة احلصول عليها ميكنامللموسة، 

 ل عليها من أطراف خارجيةصحالعناصر غري امللموسة املُ -
 غري امللموسة احملصل عليها من أطراف خارجية مع املعاجلة احملاسبةتتماثل املعاجلة احملاسبة للعناصر 

ج كأصل بالتكلفة، اليت تشمل مجيع مصاريف الشراء ومجيع املصاريف الضرورية در، حيث تامللموسة للعناصر
امللموس بأصل آخر، فإن التكلفة متثل  وإذا مت تبادل األصل غري. جلعل األصل جاهزا لالستخدام املرغوب فيه

صل عليه أيهما أكثر وضوحا؛ وعند شراء جمموعة من األصول غري القيمة العادلة لألصل املقدم أو األصل احمل
امللموسة معا أو مع أصول أخرى، فإن تكلفة الشراء توع تناسبيا على خمتلف األصول استنادا إىل قيمها ز

تحديد العناصر غري امللموسة تسمح ب وجود معاملة مالية مع طرف خارجي، عاجلة إىلوتستند هذه امل .العادلة
                                                             

(1)
  Christophe Thibierge (1994), Le traitement comptable des éléments incorporels : un aperçu des pratiques en 

Europe, 15e Congrès de l’Association Française de Comptabilité, Université Dauphine, Paris. p. 01. 
  .392. وآخرون، نفس املرجع السابق، ص ريتشارد شرويدر: نقال عن  (2)
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ثبت حتقيق سيطرة املؤسسة على بشكل منفصل، وتسمح بقياس تكلفتها بكل موثوقية، إضافة إىل توفر دليل ي
 .التبادل عاملةمب، واملتمثل يف املستندات املرتبطة غري امللموس املنافع االقتصادية لألصل

 ة داخلياروطَالعناصر غري امللموسة املُ -
لس املبادئ  )17(وفق الرأي رقم  طورة داخلياـمامللموسة الاملبدئي بالعناصر غري  عترافيعتمد اال

فالبنود اليت ميكن حتديدها بشكل  الغموض،، الذي يزيل الكثري من "لتحديدالقابلية ل"احملاسبية، على معيار 
كأصول، أما البنود اليت ال ميكن حتديدها أو ذات أعمار غري حمددة، أو كامنة يف  إدراجهامنفصل ميكن 

ونظرا لصعوبة حتديد العناصر غري  .تدرج كمصاريف جاريةوترتبط باملؤسسة ككل، ف األعمال املستمرة
غري بغرض تطوير أصول مصاريف جارية، سواء كانت مصاريف ، فإن أغلبها تعاجل كامللموسة املطورة داخليا

غالبا ما تتضمن منافع اقتصادية تستفيد منها العديد من  ا، رغم أبغرض صيانتها أو استعاداسة أو ملمو
  :(1)، وتستند هذه املعاجلة إىل املربرات اآلتيةا أا غالبا ما تكون مهمة نسبياالدورات احملاسبية، كم

  مشروع، فهناك من يرى أن املصاريف الداخلية لتطوير أصل أو صعوبة حتديد املصاريف املتعلقة بكل
 .حمددة، مما ال يسمح بربطها بأصول البنوداألصول غري امللموسة قد ينتج عنها العديد من 

 ة والقيمة احلقيقية لألصول غري امللموسةالقة سببية بني املصاريف املستنفدهناك من يرى عدم وجود ع. 
 املنافع االقتصادية املستقبلية، واملدة اليت ميكن أن تتحقق خالهلا عدم التأكد فيما خيص حتديد مستوى. 

  .بالعناصر غري امللموسة وإدراجها ألول مرة عترافلال احملاسبية البدائل :)1.1(اجلدول 
  امليزانية  النتائج حساب

  ةل غري ملموسوأص  اترودتوزع على عدة  أعباء مؤجلة  مصاريف جارية
املصاريف الداخلية لتطوير عناصر غري 

ال ل، ال تليب مفهوم األصملموسة، 
ميكن  ال وأ عترافايري االتستجيب ملع

  .قياسها مبوثوقية

غري  تطوير عناصرلاملصاريف الداخلية 
 ميكن حتديدها بشكل منفصلملموسة 
  .ميكن قياسها مبوثوقيةو

من العناصر غري امللموسة املقتناة 
خارجية، واملصاريف  أطراف

الداخلية املدرجة ضمن تكلفة 
  .أصل غري ملموس

  .من إعداد الباحث  :املصدر

  املبدئي عترافقيمة األصل غري امللموس بعد اال متابعة .2
، اليت متثل تكلفة الشراء يف حالة املدرجة كأصول بالتكلفة يتم التقييم املبدئي للعناصر غري امللموسة

أصل محل عليه من صطَأطراف خارجية، أو تكلفة اإلنتاج يف حالة أصل مر داخليا وقابل للتحديد، وميكن و
  .تغيريات سواء بالزيادة أو النقصانعدة أن يطرأ على القيمة املبدئية 

                                                             
(1)  Jerry J. Weygandt & al. (2012), Accounting Principles, 10th edition, John Wiley & Sons, USA, p. 478. 
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  حالة نقص قيمة األصل غري امللموس -
األصول غري  هتالكايف  عنها نقص قيمة األصل غري امللموس،تتمثل السياسات احملاسبية اليت ينتج 

  .ا عترافالتوقف عن االوها، قيم وتدين امللموسة

 اهتالك األصول غري امللموسة  
يتعلق االهتالك بالعناصر غري امللموسة املعترف ا كأصول، ويهدف إىل توزيع تكلفتها على 

 انسجاما مع مبدأ مقابلة خالهلا منافع اقتصادية ققِّحع أن تقَّوتليت ياوالدورات احملاسبية املستفيدة من خدماا، 
املنافع االقتصادية لألصل غري امللموس خالل  حتصيل منط وجيب أن يعكس االهتالك. اإليرادات باملصاريف

 أسلوبمبوثوقية، وإذا كان ذلك غري ممكن يتم استخدام النمط  هذا مدته النفعية، إذا كان باإلمكان حتديد
  :إىلم العناصر غري امللموسة سقَض االهتالك تولغر. القسط الثابت

 ا النفعية  :غري امللموسة ذات املدة النفعية احملددة األصولالعمر القانوين أو (ويتم اهتالكها على مدار مد
، هذه املدة جيب أن تعكس الفترة اليت ميكن أن يساهم فيها األصل غري امللموس يف )االقتصادي أيهما أقصر

 .افر مع باقي األصولردا أو بالتضالتدفقات النقدية للمؤسسة، سواء منف

  في بعض احلاالت يصعب حتديد أي عوامل ف :النفعية غري احملددةغري امللموسة ذات املدة األصول
لذا قانونية، تنظيمية، تعاقدية، تنافسية أو أي عوامل أخرى ميكن أن حتد من استخدام األصل غري امللموس، 

منافع  خالهلاا يعين عدم إمكانية التنبؤ بالفترة اليت ميكن أن يذر دة، مميعترب هذا األصل ذو مدة نفعية غري حمد
اقتصادية، وقد اختلفت اآلراء يف اهتالك هذا النوع من األصول غري امللموسة، فهناك من يرى أنه جيب 

، الذي يرى لس املبادئ احملاسبية )17(هذه النظرة مع الرأي رقم تتفق واهتالكها خالل فترة طويلة جدا، 
أساس أن املدة النفعية لألصول غري امللموسة ضرورة اهتالكها على مدار فترة ال تتجاوز أربعني عاما، على "

الفترة، فعندما يصعب حتديد املدة النفعية لألصول غري امللموسة، تستخدم فترة  هذهنادرا ما تزيد عن 
ذات وهناك من يرى أن األصول غري امللموسة . (1)"أربعني عاما، بالرغم من أا حمددة بصورة اجتهادية

 .ما مل يكن باإلمكان حتديد مدا النفعية ال جيب أن تلك املدة النفعية غري احملددة
اليت كثريا ما يدور النقاش حول ، وددةحمذو مدة نفعية غري اليت تعترب أصل  أما فيما خيص الشهرة،

  :(2)وهي آراء ثالث بني يف املمارسات واألعراف احملاسبية كيفية اهتالكها، فيمكن أن منيز
  ؤدي إىل ، ومربر هذا االجتاه أن هذه املعاجلة تندماجاالأو  قتناءاالاهتالك الشهرة مبجرد إمتام عملية

على أكثر من الشهرة  املطورة داخليا، كما أن اهتالك املقتناة والشهرة الشهرة بني إجراءات حماسبية موحدة
                                                             

أمحد حامد حجاج وسلطان احملمد السلطان، الطبعة : ، اجلزء األول، ترمجةاحملاسبة املتوسطة، )1999(دونالد كيسو وجريي وجيانت : أنظر  (1)
  .548- 547. ص.العربية الثانية، دار املريخ، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص

  .292. ، األكادميية العربية املفتوحة، الدمنارك، صاحملاسبة املتوسطة، )2007(وليد ناجي احليايل   (2)
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صاريف مصاريف اهتالك الشهرة وامل: فيؤدي إىل حتميل إيرادات الفترة بنوعني من املصاري دورة حماسبية
 .للشهرة عمر اإلنتاجيالصعوبة تقدير اجلارية للمحافظة عليها، ضف إىل ذلك 

 قيمتهادورة جبزء من وذلك بتحميل كل ل العمر اإلنتاجي االفتراضي هلا، الشهرة خال اهتالك. 
 الشهرة فقط يف حالة عدم التأكد من جدواها يف حتقيق الدخل غري العادي، وهذا يعين االحتفاظ  اهتالك

 .ةقيمال تدين اختبارها يف امليزانية واالكتفاء بإجراء بالشهرة بكامل قيمت

 األصول غري امللموسة تدين قيم اختبار 
وخاصة فيما يتعلق بالعناصر غري تتأثر املمارسة احملاسبية املعاصرة كثريا مببدأ احليطة واحلذر، 

على ، لذا تتفق أغلب املمارسات احملاسبية خمتلف األطراف امللموسة، وذلك لتجنب أي تأثري لعدم التأكد على
أو على أن أحداثا قيمة األصل غري امللموس، يف حالة وجود أي مؤشرات تدل  تدينخبسارة  عترافضرورة اال

 اختبارويتم تطبيق نفس القواعد اخلاصة ب. ابلة لالسترداد بشكل كاملغري ق جعلت من تكلفتهظروفا معينة 
بني األصول متيز  غالبا مااملمارسات احملاسبية على األصول غري امللموسة، غري أن األصول امللموسة تدين قيم 

واألصول  القيمة العادلة؛ اختباروالقابلية لالسترداد  ختبار، اليت ختضع الغري امللموسة ذات املدة النفعية احملددة
القيمة العادلة فقط، على أساس أا سوف  ختبار، اليت ختضع الغري امللموسة ذات املدة النفعية غري احملددة

وإضافة ملا  .القابلية لالسترداد بسهولة ألن املنافع االقتصادية املتوقعة منها ال تنضب باالستخدام اختبارتتجاوز 
، لذا فإن األخرىشهرة، هذه األخرية ال ميكن فصلها عن باقي األصول وااللتزامات سبق، هناك حالة خاصة بال

تقسيم  يستدعي، وهذا ما )الوحدة املولدة للنقدية(قيمتها يرتبط باملؤسسة ككل أو جبزء منها  تدين اختبار
  .املؤسسة إىل وحدات مولدة للنقدية وختصيص الشهرة عليها

 باألصول غري امللموسة عترافالتوقف عن اال  
مجيع منافعه االقتصادية، أي أنه أصبح ال  حتصيلباألصل إذا مت  عترافبصفة عامة يتم التوقف عن اال

باألصول غري امللموسة يطرح  عترافيتضمن أي خدمات ميكن أن تستفيد منها املؤسسة، لكن التوقف عن اال
  .بلية، وصعوبة حتديد مدا النفعيةتأكد منافعها املستقعدة مشاكل، ترجع أساسا إىل عدم 

  حالة زيادة قيمة األصل غري امللموس -
أغلب املمارسات احملاسبية تفرض إدراج بإعادة التقييم، غري أن  زيادة قيمة األصل غري امللموس تتعلق

يات املتحدة فرنسا، الوال(، وال تسمح بإعادة تقييمها بالتكلفة املبدئي عترافاألصول غري امللموسة بعد اال
، لكن هناك منافعها االقتصاديةمييز لعدم التأكد الذي  وذلك تطبيقا ملبدأ احليطة واحلذر،) إخل... األمريكية

بعض املمارسات احملاسبية اليت تسمح بإعادة تقييم األصول غري امللموسة وفقا لقيمها العادلة، كاملعايري 
وميكن تربير عدم اعتماد منوذج إعادة التقييم يف أغلب املمارسات . إخل... الربيطانية، ومعايري احملاسبة الدولية

احملاسبية لصعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول غري امللموسة باالعتماد على سوق نشط، فاألسواق اخلاصة ا 
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ربز مشكلة تقدير إذا مت االعتماد على القيمة االستعمالية لتقدير القيمة العادلة لألصل غري امللموس، تأما نادرة، 
 .التدفقات النقدية املتوقعة منه يف املستقبل، واملدة اليت ميكن حتصيل هذه التدفقات خالهلا

  .)2.1(ميكن تلخيصها يف اجلدول عرض أهم السياسات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة،  عدب

  .السياسات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة :)2.1(اجلدول 
  غري امللموس نوع األصل

  

  
  السياسات احملاسبية

  
أصل ذو مدة نفعية 

  حمددة
أصل ذو مدة نفعية 

  غري حمددة

  ، اإلدراج والتقييمعترافاال
  املبدئي للعناصر غري امللموسة

  بالتكلفة تدرج كأصول  خارجي اقتناء

  داخليتطوير 

ما تدرج كمصاريف جارية، وتسمح غالبا 
بعض املمارسات احملاسبية يف بعض الدول 

، أو إدراجها ها كأعباء مؤجلةبعض بإدراج
  ضمن تكلفة أصل غري ملموس

قيمة األصل غري  متابعة
  امللموس

 املبدئي عترافبعد اال

قيمة الة نقص ح
األصل غري 

  امللموس

يهتلَك خالل مدته   االهتالك
  يهتلَكال   النفعية

  تدين القيمة اختبار

رداد االست اختبار
 القيمة العادلة اختبارو

يف حالة وجود 
  فقط التدينمؤشرات 

 القيمة العادلة اختبار
دوري  اختباروهو 

دون مراعاة ألي 
  مؤشرات

  مجيع املنافع االقتصادية حتصيلعند   عترافالتوقف عن اال
حالة زيادة قيمة 

األصل غري 
  امللموس

  إعادة التقييم
  )مستمر أو دوري(

ح بإعادة تقييم األصول غري سمال ييف الغالب 
امللموسة، باستثناء بعض الدول اليت تسمح 

  بإعادة التقييم وفقا للقيمة العادلة
لعناصر غري عن ا فصاحاإل

  امللموسة
  

اإلجباري، إضافة إىل إمكانية تقدمي  فصاحاإل
  يةاختيارات إفصاح

  :باحث باالعتماد على ما مت عرضه سابقا، وباالعتماد أيضا علىإعداد المن   :املصدر
- D.E. Kieso & al. (2012), Intermediate Accounting, 14th edition, John Wiley & Sons, New York, 

USA, p. 668. 
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  لالصة الفصـــــــ

  
، مت املتعلقة بالعناصر غري امللموسة اإلطار النظري للبدائل احملاسبية اإلحاطة مبختلف جوانبمن أجل 

، إضافة إىل هاسرييف تف اإلجيايبدور االجتاه  والوقوف على، بشكل عام احملاسبية للبدائلالتطرق يف هذا الفصل 
اإلدارة  أنَّميكن القول  ،ذا الفصلتناولنا هلمن خالل و .غري امللموسة صرانلعلبدائل احملاسبية املتعلقة بالالتطرق 

 وتطبيق اختيار الذي يعتمد على العمل احملاسيب،ب تقوم ودف إعداد وعرض القوائم املالية للمؤسسة
واملسموح باستخدامها من طرف  ،املتاحة البدائل احملاسبية املفاضلة بني خمتلفمن خالل السياسات احملاسبية، 

تلعب دورا كبريا يف حتديد شكل وحمتوى القوائم املالية،  وهذا ما يعين أن اإلدارة. احملاسبيةأو القواعد املعايري 
مما ، وتطبيق السياسات احملاسبية اختيارنظرا للمرونة املتاحة هلا عند عنها للمستخدمني،  فصاحاإلاليت يتم 
 التأثري على خمرجات النظام احملاسيب، سواء من حيث شكل القوائم املالية وطريقة عرض البنود فيها،بهلا يسمح 

  .أو من حيث حمتواها وقيم البنود الواردة فيها
تفسري عملية وضع املعايري أو القواعد احملاسبية على املستوى السابقة حاولت العديد من الدراسات 

من خالل حتديد سواء ، السياسات احملاسبية على مستوى املؤسسة وتطبيق اختيارسري عملية فالقومي، وت
تناوهلا كما هي و من خالل ، أ)االجتاه املعياري(جيب أن تكون عليه املمارسة احملاسبية البدائل احملاسبية وفقا ملا 

  ).ايبجياالاالجتاه (ؤ ا بموجودة وحماولة تفسريها والتن
ميكن تصنيفها ضمن األصول غري امللموسة، الشهرة،  تتكون العناصر غري امللموسة من عدة بنود،

، واليت ال تسمح وسة غري املعترف ا يف القوائم املاليةملإىل العناصر غري املة، باإلضافة املصاريف غري امللموس
وتتحدد مبالغ العناصر غري امللموسة يف القوائم املالية . أخذها يف االعتباربادئ احملاسبية املتعارف عليها بامل

، بدائل ، اإلدراج والتقييم املبدئيافعترالانطالقا من البدائل احملاسبية املتعلقة ا، واليت ميكن حصرها يف بدائل ا
 .لعناصر غري امللموسةا عن  فصاح، والبدائل احملاسبية لإلاملبدئي عترافمتابعة قيمة األصل غري امللموس بعد اال

  



 

 

  

  

  

  :يالفصــل الثــا

ي دائلــلبا ة ـــاملتعلق ــةـاملحاس

  ةامللمـوسـ ـغاصر ـبالعن

ية   املمارسة املحاس
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ـــــــــــمت    ده

  

يف حيث أصبحت ، للمؤسساتمهية كبرية بالنسبة موارد اقتصادية ذات أ تعترب العناصر غري امللموسة
؛ للنمو، واملصدر الرئيسي للقيمة ظل البيئة االقتصادية احلالية الوجهة األكثر جذبا لالستثمار، واحملرك األساسي

أن احملاسبة مل تتمكن من مواكبة  غري .ةداريواإل وهذا ما جعل االهتمام ينصب عليها من الناحية االقتصادية
وإدرجها غري امللموسة كأصول  البنود بالعديد من عترافاالال ميكن ملتزايد بالعناصر غري امللموسة، إذ االهتمام ا

ميكن حتصيلها  مستقبليةاقتصادية توقَّع منها منافع ي موارد، رغم أا تعترب من الناحية االقتصادية ضمن امليزانية
  .خالل عدة دورات حماسبية
احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري حصر البدائل إىل  من جهةهذا الفصل يهدف ، انطالقا مما سبق

هذه األخرية تعترب ألن ، وكذا وفق معايري احملاسبة الدولية، )جنلترااجلزائر، فرنسا، إ(بيئات الدراسة امللموسة يف 
، )01/01/2010بدء من ( النظام احملاسيب املايل اجلزائرحيث تبنت مرجعا للعديد من األنظمة احملاسبية يف العامل، 

املؤسسات املدرجة يف  األورويب اإلحتادتوجيهات  ألزمتكما ، الدوليةاحملاسبة من معايري  هطاستنباالذي مت و
ومن جهة أخرى يهدف هذا  .*)01/01/2005بدء من (تطبيق معايري احملاسبة الدولية ب ة األوروبيةق املالياسواأل

وضيح العوامل اليت أدت إىل قصور النظرة احملاسبية للعناصر غري امللموسة مقارنة بالنظرة الفصل إىل ت
  :كاآليتإىل ثالث مباحث  هتقسيم لمن خالوذلك االقتصادية؛ 

 .ري امللموسة يف بيئات الدراسةاحملاسبية املتعلقة بالعناصر غ البدائل :األولاملبحث  -

 .معايري احملاسبة الدولية ري امللموسة يفاحملاسبية املتعلقة بالعناصر غ البدائل :الثايناملبحث  -

  .ري امللموسةغقصور النظرة احملاسبية للعناصر  :املبحث الثالث -

                                                             
  :نياآلتي نيلرابط اىلإميكن العودة حول الدول اليت تبنت معايري احملاسبة الدولية  لتفاصيل أكثر  *

- http://www.iasplus.com/en/resources/use-of-ifrs [Consulter le : 12/01/2013]. 
- http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Use-around-the-world.aspx [Consulter le : 12/01/2013]. 
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ة البدائل :ٔولاملبحث ا راسة امللموسة ريغ رصانلع  املتعلقة احملاس ات ا   يف ب

 البدائلعرض ما يتطلب  ووه ،عواملنتيجة عدة  ألخرى بيئة احملاسبية من املمارساتختتلف 
املعاجلات احملاسبية املؤثرة على  أهم توضيحح تي، مبا يالدراسة اتبيئعلقة بالعناصر غري امللموسة يف احملاسبية املت

خمتلف بني  أوجه التشابه واالختالفحتديد أهم و، بيئةيف كل  القوائم املالية ضمن قيم العناصر غري امللموسة
  .احملاسبية فيما خيص البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة ياتجعاملر

ٔول ة البدائل :املطلب ا ر امللموسة ريغ رصانلع  املتعلقة احملاس   يف اجلزا

 التحوالتمواكبة إىل هدف ي الذي، النظام احملاسيب املايل لىعتعتمد املمارسة احملاسبية يف اجلزائر 
حتوال  هذا النظام أحدثلذا فقد  ،احملاسبية على املستوى الدويل املمارساتمواكبة و، يف اجلزائر ةاالقتصادي

  .احملاسيب الوطينمقارنة باملخطط  ،املتعلقة بالعناصر غري امللموسةهاما فيما خيص البدائل احملاسبية 

  امللموسة يف املخطط احملاسيب الوطينر غري العناص .1
األمهية اليت ب ظىحتمل تكن فيها العناصر غري امللموسة  يف مرحلةاحملاسيب الوطين مت اعتماد املخطط 

 29 يف املؤرخ 35-75اكتفى األمر رقم فقد ، لذا العشرينبداية التسعينيات من القرن  منذا  ظىحتأصبحت 
 ،(2)1975جويلية  23القرار املؤرخ يف  حسبو، فئتنيوحددها يف  فقط بنودثالث بتناول  (1)1975 أفريل

  :ا تتمثل يف عترافغري امللموسة اليت ميكن االاألصول  فإناحملاسيب الوطين،  املخطط تطبيق بكيفية واملتعلق
وحتسني ها تطوير تكوين املؤسسة، أو بغرض عندة املصاريف املستنفدهي : )20/ح( املصاريف اإلعدادية -

 .أعواممدة أقصاها مخس  خاللويتم إطفاؤها  ، وتدرج كأصولاالستثمارات اقتناء، أو عند نشاطها
حقوق امللكية حق استخدام ومحاية  اقتناءتشمل مصاريف احلصول على املزايا الناجتة عن و :قيم املعنويةال -

، وقد )210/ح(عناصر املعنوية للمحل التجاري ال اقتناءومصاريف  ،)212/ح( الصناعية والتجارية
أكثر  افهوم قانونيويعترب هذا امل تأسيا باملخطط احملاسيب الفرنسي، ،الشهرةعوض تخدم احملل التجاري اس

العناصر املعنوية للمحل  ميكن حتديدمن القانون التجاري اجلزائري  )78( لمادةوبالعودة ل، امنه حماسبي
 .اإلجيار وحق امللكية الصناعية والتجاريةق ، حالتجاري هامسو، ، الشهرة، عنوان احمللالزبائن: التجاري يف

 ممثلة يفكأصول،  ا عترافاالغري امللموسة، اليت ميكن  البنودالوطين بذكر احملاسيب اكتفى املخطط 
احملل التجاري ( أطراف خارجية قتناة من لموسة املامل ، واألصول غري)اإلعداديةاملصاريف ( ؤجلةامل عباءاأل
بدائل القياس كما أغفل ، هلا م يتطرقفل داخليا املطورةالبنود ، أما )والتجارية حقوق امللكية الصناعيةو

  .، وهو ما يعترب من النقائص اجلوهرية يف هذا املخططاملتعلقة بالعناصر غري امللموسة فصاحاإلعرض ووال
                                                             

  .503. ، ص1975ماي  9، الصادر بتاريخ 37، العدد اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،   (1)
  .332. ، ص1976مارس  23، الصادر بتاريخ 24، العدد اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،   (2)
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  العناصر غري امللموسة يف النظام احملاسيب املايل .2
البدائل من خالل حتديد  ،املتزايد بالعناصر غري امللموسةالنظام احملاسيب املايل مواكبة االهتمام حاول 
تناول وقد  .الشهرةفهوم واستبداله مب والتخلي عن مفهوم احملل التجاري ،عنها فصاحاإلو احملاسبية لقياسها

 26حسب القرار املؤرخ يف ف ،التثبيتات املعنويةالعناصر غري امللموسة اليت ميكن إدراجها كأصول، وأطلق عليها 
ل من عمستاقب ومروغري مادي، م للتحديد، غري نقدي أصل قابل املعنوي هو التثبيتفإن ، (1)2008جويلية 
  :(2)يف النظام احملاسيب املايل العناصر اآلتية التثبيتات املعنويةوتضم  .ملؤسسة يف إطار أنشطتها العاديةطرف ا

أو النفقات الناجتة عن مرحلة  التطويرنفقات  يف واملتمثلة :)203/ح(القابلة للتثبيت  التطويرمصاريف  -
نفس يف ثبيت معنوي كتج درة داخليا، وتدلَّوغري ملموسة م ناصرعالتطوير ملشروع داخلي، وتعترب 

  :الشروط اآلتية جمتمعةإذا توفرت ) يف دورة الحقةال ميكن إدراجها ( الدورة اليت حدثت فيها
  بعمليات نوعية مستقبلية هلا حظوظ كبرية لتحقيق مردودية شاملة؛التطوير ارتباط مصاريف 
 ا العمليات إلمتام وغريها واملالية للمؤسسة النية والقدرة التقنية واستخدامها أو بيعها؛ املرتبطة 
 ميكن تقييمها مبوثوقية. 

ومصاريف التطوير  ة عن مرحلة البحث ملشروع داخلي،مصاريف البحث أو املصاريف الناجت أما
  .الدورة اليت حدثت فيها يف فتدرج كمصاريف جاريةالسابقة،  اليت ال تتوفر على إحدى الشروط

تدرج كتثبيتات معنوية بتكلفة شرائها عند احلصول عليها من  :)204/ح(شاها  الربجميات املعلوماتية وما -
 .أطراف خارجية، أو بتكلفة إنتاجها عند تطويرها داخل املؤسسة

ال تدرج كتثبيتات معنوية إال  :)205/ح(والرباءات والرخص والعالمات  واحلقوق املماثلة االمتيازات -
 .تكلفةالتدرج بألا تتطلب محاية قانونية من أجل السيطرة عليها، و إذا مت اقتناؤها من أطراف خارجية،

 .تدرج أيضا بالتكلفة :)208/ح(التثبيتات املعنوية األخرى  -
 هماكتثبيت معنوي م قتناءاال فارقإدراج  يفرض النظام احملاسيب املايل :)207/ح( )الشهرة( قتناءاال فارق -

  .األخرى املعنوية التثبيتاتباقي  عنمتييزه  جيب فرعم غري صالأ هويعترب ،)باالسموجبا أو ( رصيده كان

  لعناصر غري امللموسة وفق النظام احملاسيب املايلتعلقة باملاالبدائل احملاسبية  .3
حيث ، املتعلقة بالعناصر غري امللموسةلبدائل احملاسبية ه لديدحتلنظام احملاسيب املايل من أهم ميزات ا

الدولية، ورغم أنه مل يتم تفصيلها وتوضيحها بشكل كاف، إال أا  احملاسبةمتوافقة مع معايري  يف جمملهاجاءت 
  :*تشكل مرجعا ميكن االعتماد عليه من طرف املؤسسات، وتتمثل هذه البدائل يف

                                                             
  .08. ، ص2009مارس  25، الصادر بتاريخ 19، العدد اجلريدة الرمسيةالشعبية،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  (1)

(2) CNC (2006), Projet de système comptable financier, p.p. 81-82, Disponible sur le lien: http://blogs-
static.maktoob.com/userFiles/a/l/ali-comptable/office/nouveaupcn.pdf [Consulter le : 10/01/2013]. 

  .2008جويلية  26ميكن العودة إىل القرار املؤرخ يف    *
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  والتقييم املبدئي عترافاال -
سة عدا تلك املتعلقة امللموبالعناصر غري  عترافختص االأي شروط  مل يتضمن النظام احملاسيب املايل

 منه ذا كان من احملتمل أن تؤولكأصل إ جدرالتثبيت العيين أو املعنوي ي ووفقا للقاعدة العامة فإنبالتثبيتات، 
الوقوف على  كنميو .بصورة صادقةكان من املمكن تقييمه مستقبلية مرتبطة به إىل املؤسسة، و منافع اقتصادية
، بالعناصر غري امللموسةخاصة  للتقييم أي قواعدحيث ال توجد التطرق للتقييم املبدئي، عند  نفس املالحظة

، إليها مباشرة بنساليت ميكن أن ت ،بالتكلفةهذه األخرية ج درتخبالف القاعدة العامة املتعلقة بالتثبيتات، حيث 
تتضمن  تهتكلف ، فإنبشكل منفصلتثبيت  اقتناءحالة ففي . التثبيت وفقا لطريقة احلصول عليهتكلفة وتتحدد 

سعر الشراء بعد طرح التخفيضات التجارية، وإضافة الرسوم غري القابلة لالسترجاع، واملصاريف املتعلقة 
اريف العامة ى من ذلك املصثنست، وياملرغوب فيه مباشرة بتحقيق الرقابة على األصل وجعله قابال لالستخدام

ة، إضافة واخلدمات املستنفداملواد تتضمن  التثبيت املطور داخليا، فإنه تكلفتهحالة يف أما . ةداريواملصاريف اإل
املرتبطة  ميكن إضافة تكاليف االقتراضو بشكل عقالين لعملية التطوير، ختصيصهاألعباء غري املباشرة اليت ميكن ل

  .شهراتتجاوز اثين عشر تطلب فترة طويلة عملية تهذه الت ، إذا كانبعملية التطوير
 تدرج ، فإااملؤسسات اقتناءو اندماج امللموسة احملصل عليها يف عمليات العناصر غريفيما خيص 

قدر  (Ecart de première consolidation)ص فارق اإلدماج األول يبقيمها العادلة، إذ جيب أن يتم ختص
اإلمكان على القيم العادلة لألصول القابلة للتحديد، أما اجلزء املتبقي فيالشهرة( قتناءاالج ضمن فارق در.( 

أما ، زيادة لألصول إذا كان موجبايف شكل  األخرى املعنوية التثبيتاتمنفصل عن  كتثبيتج دريهذا األخري 
إذا كان سالبا فيمث ، ج كتخفيض لألصولدريحة عن مصاريف على اإليرادات تبعا ملصدره، فإذا كان عبار لم

ان عبارة عن فارق سالب إذا كأما  ؛املصاريفعند حدوث تلك  اإليراداتيحمل على متوقعة يف املستقبل، 
ية هلذه يدرج كإيراد على مدار املدة النفعية املتبقف ها احملاسبية،ألصول غري النقدية املقتناة وقيمالعادلة ل بني القيم
 .بأي من البندين السابقني يدرج مباشرة كإيراد ال ميكن إحلاقه ، وعندمااألصول

الالحقة املتعلقة بالتثبيتات املعنوية كمصاريف جارية، إذا كانت  املصاريفج درتما سبق،  ىلإإضافة 
أي من احملتمل أن تؤول ، أما إذا كانت تزيد من قيمته؛ ليهمن استرجاع مستوى أداء األصل أو احملافظة ع متكن

  .احملاسبية منه منافع اقتصادية يف املستقبل تزيد عن املستوى األصلي، فإا تدرج كأصول وتضاف إىل قيمته

 االهتالك -
 دةذات املتناول النظام احملاسيب املايل اهتالك التثبيتات املعنوية، ويتعلق األمر هنا بالتثبيتات املعنوية 

، ويف حالة تتجاوز عشرين عاماض أن ال رفتي ن املدة النفعية ألي تثبيت معنويفإدة، وحسبه داحملنفعية ال
تثبيت معنوي، جيب تقدمي توضيحات على هتالك اال تطبيق عدمدة نفعية تفوق عشرين عاما، أو استخدام م

  .، ويتم اهتالك التثبيتات املعنوية بشكل منتظم على مدار مدا النفعيةاملالحقضمن 
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 القيمة تدين اختبار -
أي  يف حالة وجود تدين قيم التثبيتات املعنوية اختبار املايل على املؤسسات النظام احملاسيب يفرض

ت غري قابلة لالسترجاع بشكل كامل، نتيجة لوجود احملاسبية الصافية أصبح اهأن قيمدل على ات تمؤشر
ملعنوية ذات التثبيتات اتدين قيم  اختبارملزمة بإجراء  ومن هذا املنطلق، فإن املؤسسات. تدهور يف قيمها العادلة

 إجراء فإن األمر يتطلب لشهرةلبالنسبة أما  ،القيمة فقط تديندة يف حالة وجود مؤشرات املدة النفعية احملد
 خسائرأو مل توجد؛ وجتدر اإلشارة إىل أن  التدين ت مؤشراتدجِعند كل إقفال، سواء و ةقيمالتدين  اختبار
 استرجاع موضع تكون أن نال ميك والتثبيتات املعنوية ذات املدة النفعية غري احملددة للشهرةاملدرجة  القيمة

  .التثبيتاتلباقي  املدرجة القيمة سائرخ الف، وذلك خبمستقبال

 إعادة التقييم -
على أساس مبلغها ا  املبدئي عترافاالدراج التثبيتات املعنوية بعد إإمكانية النظام احملاسيب املايل  يتيح
 يةناكممرهونة بإ املعاجلة هذه غري أن ،إعادة تقييم التثبيتات العينية شروط نفس حسبوذلك  املعاد تقييمه،

، وهو ما يعترب من األمور املستبعدة يف الواقع نشط سوق إىل باالستناد املعنوي القيمة العادلة للتثبيت حتديد
  .يف ظل البيئة احلالية التساؤالت بعضيثري اجلزائري، وبالتايل فإن إعادة تقييم التثبيتات املعنوية يف اجلزائر 

لع : املطلب الثاين ة املتعلقة    يف فرسا امللموسة ريغ رصانالبدائل احملاس

معايري تطَبق  حيث، ونوع القوائم املالية حسب طبيعة املؤسسات فرنساختتلف املمارسة احملاسبية يف 
تطَبق  يف حني، معة للمؤسسات املدرجة يف السوق املايلالقوائم املالية ا على إجبارية بصفة احملاسبة الدولية

يطَبق والقوائم املالية املنفردة، بصفة إجبارية على  العام ة يف املخطط احملاسيبالقواعد احملاسبية الفرنسية، احملدد
  .السوق املايليف  ية امعة للمؤسسات غري املدرجةاإلثنني باخليار على القوائم املال

  مكونات العناصر غري امللموسة وفق القواعد الفرنسية .1

عنصر يسمح بتوليد موارد، ، فإن األصل *الفرنسيمن املخطط احملاسيب  01-211حسب الفقرة 
أما األصل غري امللموس فهو  ر منه منافع اقتصادية مستقبلية،لرقابة املؤسسة نتيجة أحداث ماضية، وينتظَخيضع 

عن قابلية  الفرنسية قابلية حتديد األصول غري امللموسةالقواعد  ومتيز .أصل غري نقدي ليس له جوهر مادي
إذا كان قابال للفصل د يعترب األصل غري امللموس قابال للتحدي 03-211الفقرة  فحسب حتديد باقي األصول،

 .لتحويلا أو لفصلل لو كانت غري قابلةونتج عن حقوق قانونية أو تعاقدية، حىت  ، أوعن نشاطات املؤسسة
 التثبيتات األعباء املؤجلة،: إحدى الفئات اآلتية القواعد الفرنسية ضمنالعناصر غري امللموسة يف  ميكن جتميعو

 .كأصولا  عترافااليت ال ميكن الغري امللموسة  واملصاريف، املعنوية غري
                                                             

*  Voir : Règlement n°2004-06 du CRC. 
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ج درتعترب أعباء مؤجلة توهي يف اجلوهر ليست عناصر غري ملموسة،  :)201/ح(مصاريف التأسيس  -
على خالف  وذلك حماسبية، خالل عدة دورات تستنفَدكتثبيتات معنوية، ألن منافعها االقتصادية 

 .جارية مصاريفك ا تعترفاسبية، اليت احملنظمة العديد من األاملمارسات احملاسبية املعروفة يف 
التطوير، أو  مصاريف البحث التطبيقي ومصاريف تشمل ):203/ح(مصاريف البحث والتطوير  -

تتوفر على شروط  املعترف ا كأصول ألا، ومرحلة التطوير ملشروع داخلية يف املصاريف املستنفد
 .، أما مصاريف البحث األساسي فتدرج كمصاريف جاريةواإلدراج عترافاال

يتم  ):205/ح(يات، احلقوق والقيم املماثلة االمتيازات، الرباءات، الرخص، العالمات، الربجم -
 .كأصولة داخليا روطَمـال بالربجميات عترافاال ميكنكما اخلارجي،  قتناءاال احلصول عليها من خالل

تتمتع ، واليت ال قتناءاال عمليات الناجتة عنغري امللموسة العناصر  ويشمل ):207/ح(احملل التجاري  -
العناصر املعنوية للمحل التجاري، هذا يف  اقتناءتكلفة  وتتمثل يفماية قانونية متنحها قيمة مؤكدة، حب

 .بالشهرة إحلاقهاحلسابات املنفردة، أما يف احلسابات امعة فإن احملل التجاري يتم 
، ا ضمن البنود السابقة عترافال ميكن االوتشمل كل العناصر اليت  :املصاريف غري امللموسة اجلارية -

إىل صعوبة قياسها، لذا تدرج كمصاريف جارية يف الدورة  إضافة، عترافعايري االألا ال تتوفر على م
  .)إخل... مصاريف اإلشهار التدريب، مصاريف البحث األساسي، مصاريف(اليت حدثت فيها 

  الفرنسية ، اإلدراج والتقييم املبدئي للعناصر غري امللموسة وفق القواعدعترافاال .2

عن املعايري العامة إلدراج وفق القواعد الفرنسية  بالتثبيتات املعنوية عترافمعايري االال ختتلف 
كان و ،بإمكان املؤسسة أن تستفيد منها إذا كان يتضمن منافع اقتصاديةباألصل  عترافم االصول، حيث يتاأل

عندما  املعنويضمن تكلفة التثبيت  إدراج املصاريفويبدأ  .(1)مبوثوقية كافيةأو قيمته تكلفته حتديد  باإلمكان
  .(2)أنه يتضمن منافع اقتصادية تبِثْوت البيع،ائه أو إنتاجه بغرض االستخدام أو تتخذ اإلدارة قرار شر

  العناصر غري امللموسة املولدة داخليا -
مبصاريف البحث والتطوير، ويف هذا اإلطار تتضمن غالبا تتعلق العناصر غري امللموسة املولدة داخليا 

املولد داخليا مجيع املصاريف الضرورية، واليت ميكن ربطها مباشرة بعملية إنشاء، إنتاج تكلفة التثبيت املعنوي 
وإعداد التثبيت ليكون جاهزا لالستخدام الذي حدمصاريف  :وميكن التمييز بني. له من طرف اإلدارة د

  .(3)املولدة داخليالعناصر غري امللموسة األخرى وا، مصاريف البحث التطبيقي والتطوير، البحث األساسي
مصاريف حبث تطوير ملشروع داخلي، تعترب مجيع البنود كالوالبحث  عند صعوبة التمييز بني مرحليت

كمصاريف  أو يف مرحلة البحث ملشروع داخلية يف البحث املستنفدصاريف امل، وتدرج تطبيقا ملبدأ التحفظ
                                                             

(1)  Paragraphe 311-01 du PCG (Règlement n°2004-06 du CRC). 
(2)  Paragraphe 321-11 du PCG (Règlement n°2004-06 du CRC). 
(3)  Voir : les paragraphes 311-03, 321-15, 321-16 & 331-08 du PCG (Règlement n°2004-06 du CRC). 



 

  42 

مصاريف أما  .لفة أي تثبيت يف تاريخ الحقجارية يف الدورة اليت حدثت فيها، وال ميكن إدراجها ضمن تك
ختصيصها ملشاريع منفصلة، هلا حظوظ كبرية  إذا أمكنكأصول يمكن إدراجها ، فالبحث التطبيقي والتطوير

 يتطلبشاريع اليت امليف حالة من ناحية االستمرارية والناحية التقنية، من ناحية املردودية التجارية،  منللنجاح 
 :اآلتية يتطلب احترام املعايري ذلك، لكن دورة حماسبيةأكثر من  تنفيذها
 اء التثبيت املعنوي إىل غاية وضعه يف اخلدمة أو بيعه؛توفر اإلمكانات التقنية الضرورية إل 
  إمتام التثبيت املعنوي واستخدامه أو بيعه؛ علىالقدرة وللمؤسسة النية 
  عن التثبيت املعنوي أو للتثبيت املعنوي يف حد على املؤسسة إثبات وجود سوق للمخرجات الناجتة جيب

ذاته، وإذا كان هذا األخري جيب أن يستإثبات منفعته؛ ضرورةم داخليا خد 
  الضرورية إلمتام عملية التطوير واستخدام أو بيع التثبيت املعنوي؛) املالية وغريهاو التقنية(توفر املوارد 
 تطوير التثبيت املعنوي بشكل موثوقة يف ستنفدالقدرة على تقييم املصاريف امل.  

وأمساء ة داخليا لتطوير احملالت التجارية، العالمات، عناوين ستنفداملصاريف املإضافة ملا سبق، فإن 
قة ذه العناصر، اجلرائد واالت، قوائم الزبائن والعناصر املماثلة هلا يف اجلوهر، وكذا املصاريف الالحقة املتعل

عن مصاريف تطوير نشاط وفصلها ، لعدم إمكانية متييزها يف الدورة اليت حدثت فيها ةكمصاريف جاري تعاجل
توفر نفس الشروط  عند تتيح إمكانية رمسلتهاالفرنسية  القواعدأما فيما خيص الربجميات، فإن  .املؤسسة ككل

ويبقى التطور  .تخاصة بالربجميا أخرىالتطوير، إضافة لشروط البحث التطبيقي ومصاريف برمسلة املتعلقة 
كتثبيتات معنوية، غري أن  مواقع اإلنترنيتوتطوير مصاريف إنشاء  اهلام يف املعايري الفرنسية هو إمكانية إدراج

  .ذلك يتطلب معايري صارمة، كما يتطلب ضرورة استخدام هذه املواقع بغرض التسويق والتجارة اإللكترونية

  العناصر غري امللموسة املقتناة -
 عتراففيما خيص اال أي مشكل من أطرف خارجية غري امللموسة املقتناةالعناصر ج إدرا يطرحال 

أساسا لتحديد تشكل ن معاملة التبادل تبادل، كما أالد سند قانوين يثبت عملية نظرا لوجووالقياس املبدئي، 
اليت  بالتكلفة منفصلالعناصر غري امللموسة املقتناة بشكل تدرج و. موثوقيةكل باألصل موضع التبادل  تكلفة

مبجرد ما املصاريف ويتم التوقف عن رمسلة ، اتهيئريف املرتبطة مباشرة باحلصول عليها وتضم مجيع املصا
اليت يتم حتملها أثناء استخدام املرغوب فيه؛ وبالتايل فإن مجيع املصاريف  األصل جاهزا لالستخداميصبح 
  .(1)تدرج كمصاريف جارية يف حالة االستخدامإعادة يئته، واملصاريف غري الضرورية جلعله أو  ،األصل

على  قتناءاالختصيص سعر  ضرورة تفرض القواعد الفرنسية، *املؤسسات اندماجعمليات إطار يف 
للمؤسسة  املالية املنفردةائم ، مبا فيها تلك اليت ال تظهر يف القوالعادلة على أساس قيمها القابلة للتحديد العناصر

                                                             
(1)   Voir : les paragraphes 321-15 & 321-16 du PCG (Règlement n°2004-06 du CRC). 
*   Voir : le paragraphe 211 du Règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du CRC, relatif aux comptes consolidés des 

sociétés commerciales et entreprises publiques. 
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يف  القابلة للتحديدالعناصر وتتمثل . (1)فيتم ربطه بالشهرة ألي أصل ، أما اجلزء الذي ال ميكن ختصيصهاملقتناة
غري  عناصرللها، وبالنسبة منفصل وفق شروط تسمح مبتابعة قيماليت ميكن تقييمها بشكل األصول واخلصوم 

ويتم اإلدراج األويل لألصل غري  .امللموسة فإن األمر يتعلق خصوصا بالرباءات، العالمات واحلصص السوقية
، ترتكز على مكان تقييمه وفق معايري موضوعيةكان باإل امللموس بشكل منفصل يف القوائم املالية امعة، إذا

 عترافوبالتايل فإن قرار اال؛ تدجِعلى قيمته السوقية إن و أو ،ااملنافع االقتصادية املستقبلية اليت ميكن أن يولده
أما . باألصول غري امللموسة بشكل منفصل عن الشهرة وتقييمها خيضع ألحكام وتقديرات اإلدارة بشكل كبري

املرتبطة مبشاريع البحث التطبيقي  قتناءاالفيما خيص مصاريف البحث والتطوير، فيمكن فقط رمسلة تكاليف 
والتطوير قيد التنفيذ، القابلة للتحديد، والقابلة للتقييم مبوثوقية، واليت ميكن فصلها، وهلا حظوظ كبرية لتحقيق 

يف كما ميكن إدراجها ضمن األموال اخلاصة  ،كأصل منفصلفتدرج الشهرة املوجبة أما  .مردودية جتارية
الشهرة السالبة ضمن وتدرج  ؛املادة التاسعة من القانون التجاري الفرنسي وفق ما تقتضيه حاالت استثنائية،

  .ندماجاالتعكس خمتلف االفتراضات وأهداف  النتيجة خالل مدة يفليتم إطفاؤها سنويا ، اخلصوماملؤونات يف 

  التقييم الالحق للعناصر غري امللموسة وفق القواعد الفرنسية .3

، الفرنسية القواعدالالحق للعناصر غري امللموسة وفق ال ختتلف كثريا البدائل احملاسبية املتعلقة بالتقييم 
على الشهرة علق باهتالك تت الفرنسية اليت ميكن متييزها يف القواعد البارزة، وأهم النقاط عما هو متعارف عليه

 .وفقا لقيمها العادلةعادة تقييم األصول غري امللموسة إ، إضافة لعدم إمكانية مدار مدة حياا االقتصادية

 االهتالك -
يف ، واليت يعترب استخدامها قابال للتحديد ةاهتالك التثبيتات املعنوييتم فقط  ،لقواعد الفرنسيةل اوفق

من  التثبيت املعنويويتحدد استخدام . بشكل دوريالقيمة  تدين اختبارحالة العكس يتم االكتفاء بإجراء 
املعيار االقتصادي، التقين معيار الزمن، على باالعتماد خالل املنافع االقتصادية املتوقعة منه، واليت ميكن حتديدها 

 أقصر مدة ذ بعني االعتبار املعيار الذي ينتج عنهؤخق، يينطبأو القانوين؛ وإذا كان هناك أكثر من معيار 
تلك بدء من اليت  ، باستثناء الربجمياتاستخدام األصل مبجرد البدء يفتم البدء يف تطبيق االهتالك وي. (2)ممكنة

مصاريف اهتالك القواعد الفرنسية  تفرضو .ها يف حالة تطويرها داخلياتاريخ إمتامء من تاريخ شرائها، أو بد
 اهتالك احمللتفرض كما  ،مخس سنواتمدة ال تتعدى ، ومصاريف التأسيس بشكل منتظم على مدار التطوير

تهتلك على مدار مدة احلقوق فويات، ربجمال ،منتظم أيضا؛ أما االمتيازات، الرباءات، الرخصبشكل  التجاري
 .(3)عاماعشرين  على أن ال تتجاوز االقتصادية حياامدة ؛ وتلك الشهرة على مدار االقتصادية حياا

                                                             
(1)   Inès Bouden & Jean-François Casta (2011), L'identification du capital immatériel dans les états financiers : 

problématique et enjeux, p. 11, Disponible sur le lien : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00679575 
[Consulter le : 23/01/2013]. 

(2)   Voir : les paragraphes 322-01 & 331-03 du PCG (Règlement n°2002-10 du CRC). 
(3)

  Bessieux-Ollier Corinne & al. (2010), L'adoption en France des normes IFRS relatives aux incorporels : 
Bouleversement des pratiques ou inertie ?, Revue française de gestion, 2010/08, N°. 207, p. 96. 
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 القيمة تدين اختبار -
قابلة ، سواء كانت العينية واملعنوية التثبيتاتقيم مجيع  تدين اختبار القواعد احملاسبية الفرنسية تتطلب

القابلة املعنوية  التثبيتاتخيتلف حسب نوع التثبيت املعنوي، ف ختبارالتطبيق اغري أن ، (1)ة لالهتالكأو غري قابل
 احتمالفقط يف حالة وجود مؤشرات داخلية أو خارجية تدل على  تدين القيمة اختبارلالهتالك، تتطلب إجراء 

دوريا عند كل  ختباراالغري القابلة لالهتالك، فتتطلب إجراء التثبيتات املعنوية يف قيمها؛ أما  خسارةوجود 
  .القيمة تدينإقفال دون أي اعتبار ملؤشرات 

 إعادة التقييم -
بعد  لتثبيتات العينية واملاليةاقيم ، فإنه ميكن إجراء تعديالت على حسب املخطط احملاسيب الفرنسي

ال يشمل التثبيتات املعنوية، ، وهذا الترخيص (2)إعادة تقييم احلساباتوذلك يف إطار ، اإلدراج والتقييم املبدئي
  .اعترب ممارسة حماسبية غري مرخص امللموسة حسب القواعد الفرنسية ت وبالتايل فإن إعادة تقييم العناصر غري

ة املتعلقة : املطلب الثالث ٕجنلرتا ري امللموسةغ رصانلع البدائل احملاس   يف ا

وهذا  ،بنظريا يف اجلزائر وفرنسامقارنة  املرونةامش أكرب من  املمارسة احملاسبية يف بريطانياتتميز 
. القاريمقارنة بالنموذج األورويب عموما  األجنلوسكسوين احملاسيب النموذج نابع من املرونة اليت يتصف ا

 املنفردة وامعة املالية القوائم يسمح يف بريطانيا بتطبيق معايري احملاسبة الدولية على وجتدر اإلشارة إىل أنه
  .األورويب اإلحتاد توجيهات إطار يف، وذلك 01/01/2005بدء من  املايل للمؤسسات املدرجة يف السوق

اإلبالغ املايل عايري ن ميد مغري امللموسة يف إجنلترا بالعد احملاسبية املتعلقة بالعناصر ترتبط السياسات
معيار اإلبالغ املايل ، و"حماسبة البحث والتطوير" (SSAP 13) املمارسة احملاسبية قائمة معايري: أمهها، الربيطانية

(FRS 10) "احملاسبية  قائمة معايري املمارسةحل حمل ، الذي "امللموسة غري الشهرة واألصول(SSAP 22) 
حماسبة " (FRS 02)ايل معيار اإلبالغ امل: ملعايري األخرى املكلمة هلما، وهيإضافة إىل بعض ا ؛"حماسبة الشهرة"

القيمة " (FRS 07)معيار اإلبالغ املايل ؛ "ندماجاالو قتناءاال" (FRS 06) يلاملا الغمعيار اإلب؛ "الشركات التابعة
  ."رةة والشهقيم األصول الثابت تدين" (FRS 11)معيار اإلبالغ املايل ؛ "قتناءاالالعادلة يف حماسبة 

  العناصر غري امللموسة وفق املعايري الربيطانية .1

 اللذين الشهرة،و األصول غري امللموسة: ملعايري الربيطانية إىلا ميكن تقسيم العناصر غري امللموسة وفق
، ومصاريف البحث والتطوير؛ (FRS 10)تتحدد السياسات احملاسبية املتعلقة ما من خالل معيار اإلبالغ املايل 

وحسب املعايري الربيطانية، فإن  .(SSAP 13)معايري املمارسة احملاسبية  قائمة يتم احملاسبة عنها وفقاليت 
                                                             

(1) Pierre Schevin (2005), Les nouvelles règles en matière de dépréciation d’actifs, Revue Française de 
Comptabilité, N°. 377, p. 22. 

(2)   Paragraphe 350-01 du PCG (Règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du CRC). 
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هو  يعترب االبتكارو ،تحقيق أنشطة البحث والتطويرة لستنفداملصاريف امل متثل مصاريف البحث والتطوير
م هذه قس، وتاألخرى أنشطة البحث والتطوير وباقي األنشطةالعنصر الرئيسي، الذي يتيح التمييز بني 

  .مصاريف البحث األساسي، مصاريف البحث التطبيقي، ومصاريف التطوير: املصاريف إىل
 (FRS 10) الربيطاين معيار اإلبالغ املايلما خيص األصول غري امللموسة، فإن أما في

(1) ير أن األصل بِعت
اقب من طرف املؤسسة من روم ،غري مايل، ليس له جوهر مادي لكنه قابل للتحديدغري امللموس أصل ثابت، 

اليت ميكن التصرف فيها  البنود يف القابلة للتحديدوتتمثل األصول  أو تعاقدية؛ حقوق قانونيةوجود خالل 
احلقوق يف حالة غياب واملعيار، فإنه  نفس وحسب .أو عن اجلزء األكرب منها بشكل منفصل عن املؤسسة

، غري أنه ميكن حتقيقها من خالل على األصول غري امللموسة صعب حتقيق الرقابةفإنه ي القانونية أو التعاقدية
احملتفظ ا يف شكل أسرار ، وتقنية الناجتة عن البحث والتطويراملعرفة الفكرية أو ال، كحالة (Custody)احلجز 

افعها مللموسة اليت ال ميكن فصلها عن النشاط الذي ترتبط به منأما األصول غري ا ؛أو ما يعرف باملعرفة الضمنية
وجدير بالذكر أن املعايري  .، فإا تدرج ضمن الشهرة املتعلقة ذا النشاط)جزء من املؤسسة(االقتصادية 

عيار امل، غري أن ة، وتركت للمؤسسات احلرية يف ذلكغري امللموس لألصولالربيطانية مل تعطي أي تصنيف 
: وهي أعطى أمثلة عن العناصر غري امللموسة اليت ميكن إدراجها يف جمموعات منفصلة (FRS 10) الربيطاين

  .الرخص، احلصص، الرباءات، حقوق الطبع والنشر، االمتيازات، والعالمات

  ، اإلدراج والتقييم املبدئي للعناصر غري امللموسة وفق املعايري الربيطانيةعترافاال .2

ناصر غري امللموسة حسب طريقة والتقييم املبدئي للع عترافاحملاسبية املتعلقة باالختتلف السياسات 
  .، وميكن التمييز بني العناصر غري امللموسة املولدة داخليا، والعناصر غري امللموسة املقتناةاحلصول عليها

 اصر غري امللموسة املولدة داخلياالعن -
 ،خرىاألعناصر المصاريف البحث والتطوير و ،يف الشهرةتتمثل العناصر غري امللموسة املولدة داخليا 

مصاريف البحث  فيما خيصأما  ؛كأصلبالشهرة املولدة داخليا  عترافاالح املعايري الربيطانية ال تتيحيث 
خالل ة ستنفداملأو وع رأكثر من مشة يف حتقيق ستنفدامل البنودميكن التمييز بني عدة حاالت، ف ،*والتطوير

، يتم  تسهيالت ألنشطة البحث والتطوير، كاألصول الثابتة املقتناة أو املطورة بغرض توفريحماسبية عدة دورات
أما  ؛النفعيةويتم اهتالكها خالل مدا  منفصلة يف امليزانية، احملاسبة عنها بشكل منفصل، حيث تدرج كأصول

يف حني  ،جارية يف الدورة اليت حدثت فيها ، فيجب إدراجها كمصاريفأنشطة البحث ة يفستنفداملصاريف امل
 :الشروط اآلتيةعند توفر التطوير كأصول  أنشطة ة يفستنفدج املصاريف املادرميكن إ
 ا بوضوح قابلة للتحديد تطوير وجود مشاريع ميكن حتديديها بشكل منفصل؛، واملصاريف املرتبطة 

                                                             
(1)  Check: ASB (1997), FRS 10: Goodwill and Intangible Assets, p. 08. 
*   Check: paragraphs 23, 24 & 25 of ICAEW (1989), SSAP 13: Accounting for research and development, p. 6. 
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  التطوير؛إمكانية التحقق من اجلدوى التقنية والتجارية ملشروع 
  باإليرادات املتوقعة منه؛التطوير صاريف املتعلقة مبشروع املإمكانية تغطية 
 اء املشروع، وإمكانية تغطية أي زيادة حمتملة يف رأس املال العاملتوفر املوارد اليت تسمح بإ. 

، إال إذا اداخلياملولدة غري امللموسة األصول ب عترافاال املعايري الربيطانيةإىل جانب ذلك، ال تتيح 
 (Krohn & Knivsfla) وحسب ،ما يتطلب وجود سوق نشط هلا، (1)هلا قيمة سوقية ميكن التحقق منهاكان 

  .(2)بريطانيا نادرة يف املولدة داخليا ممارسةغري امللموسة األصول ب عترافهذا املعيار جعل اال فإن
  العناصر غري امللموسة املقتناة -

املؤسسات  اندماجيف إطار الشهرة املوجبة املقتناة  إدراججيب فإنه  ،*حسب املعايري الربيطانية
احملصل عليها كما جيب إدراج مجيع العناصر غري امللموسة  ،لبة فتدرج كأصل سالبأما الشهرة السا ،كأصل

ميكن التحقق  ةإذا كان هلا قيم سوقيبقيمها العادلة،  عن الشهرة ةمنفصل كأصول املؤسسات اندماجإطار يف 
فصلها عن الشهرة أو كان من الصعب مكن املغري  منإذا كان و، باإلمكان قياسها مبوثوقيةكان و منها بسهولة

أما األصول غري امللموسة املقتناة بشكل منفصل عن املؤسسة  .بالشهرةفيتم إحلاقها تقييمها مبوثوقية كافية 
  .فيجب إدراجها كأصول بتكلفة اقتنائها

  الربيطانية الالحق للعناصر غري امللموسة وفق املعايريالتقييم  .3

التقييم الالحق للعناصر غري امللموسة وفق املعايري خيص فيما  إبداؤهاأهم املالحظات اليت ميكن 
االهتالك، فيما خيص من املرونة أكرب وتوفر هامش  ،امللموسة ، هو إمكانية إعادة تقييم العناصر غريالربيطانية

، دةامللموسة مدة حياة اقتصادية حمددة أو غري حمد فيما إذا كان للشهرة واألصول غري تقديرحيث يتطلب ذلك 
  .ال يتفق مع املمارسات احملاسبية يف كل من فرنسا واجلزائر وهذا ما

  االهتالك -
اهتالك الشهرة واألصول غري امللموسة بشكل منتظم على مدار مدة  **تفرض املعايري الربيطانية

مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املدة جيب أن ال  ،دةا كان هلا مدة حياة اقتصادية حمدحياا االقتصادية، إذ
اما ادية تفوق عشرين عإذا مت إثبات أن للشهرة أو األصل غري امللموس مدة حياة اقتصوتتجاوز عشرين عاما، 

، ألن املنافع االقتصادية املتوقعة منها تستمر لفترة طويلة جدا، مما جيعل ال ميكن اهتالكها فإنه دةغري حمد أو
املعايري الربيطانية  وجتدر اإلشارة إىل أن .قسط االهتالك املخصص لكل دورة حماسبية غري مهم أو ميكن إمهاله

                                                             
(1)   ASB (1997), FRS 10: Goodwill and Intangible Assets, Paragraph 14, p. 14. 
(2)

  Jean-François Casta (2008), Economic Properties of Recognized Intangibles under Domestic Accounting 
Standards: Evidence from European Capital Markets, The Illinois International Accounting Symposium, 
Warsaw, Pologne, Juin 2008, p. 13. 

*    Check: paragraphs 07, 09, 10 & 13 of FRS 10: Goodwill and Intangible Assets, p.p. 13-14. 
**  Check: paragraphs 15, 17 & 19 of FRS 10: Goodwill and Intangible Assets, p.p. 14-15. 
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مبجرد البدء يف بيع خمرجات األصل  ،بشكل منتظم كأصلاملدرجة  مصاريف التطويرضرورة اهتالك "تفرض 
  .(1)"لم فيها هذا األصخدستعلى مدار الفترة اليت ميكن أن ي، وذلك الناتج عن أنشطة التطوير

 القيمة تدين اختبار -
الشهرة واألصول غري امللموسة حسب مدا النفعية،  تدين قيمة اختبارختتلف متطلبات تطبيق 

ألن  اقتصادية ال تتعدى عشرين عاما،يتم اهتالكها على مدار مدة حياة الشهرة واألصول غري امللموسة اليت ف
  :(2)قيمها كما يأيت تدين اختبارجيب أن يتم  حمددة، مدة نفعية هلا
  ؛غري امللموساألصل  اقتناءفيها عند إقفال الدورة األوىل اليت مت 
  يف حالة وجود مؤشرات تدل على أن القيمة الدفترية للشهرة أو األصل غري امللموس الدورات الالحقة يف

 .بشكل كامل غري قابلة لالسترجاعأصبحت 
ادية تفوق عشرين عاما أو ك، ألن مدة حياا االقتصلَهتاليت ال تاألصول غري امللموسة الشهرة وأما 

تدين مؤشرات  دون مراعاة أليحماسبية كل دورة  اية قيمها عند تدين اختبارجيب أن يتم فإنه دة، غري حمد
قيمة الشهرة  تدين اختبارويتم . االقتصادية اليت تعرفها املؤسسة حداثواألظروف للودون مراعاة  ،القيمة

  ".األصول الثابتة والشهرة قيم تدين" * (FRS 11)متطلبات معيار اإلبالغ املايل وفق  األصول غري امللموسةو

  التقييمإعادة  -
إذا كان هلا قيمة سوقية ميكن التأكد ، تسمح املعايري الربيطانية بإعادة تقييم األصول غري امللموسة

جيب  هتفئنفس إعادة تقييم أصل غري ملموس، فإن مجيع األصول غري امللموسة املنتمية ل ويف حالةمنها بسهولة، 
لألصل غري امللموس حمل إعادة التقييم مساوية لتكلفته إعادة تقييمها؛ ويتطلب ذلك أن تكون القيمة الدفترية 

  .**األصلية، أو أن مجيع خسائر القيمة اليت مت إدراجها يف الدورات السابقة قد مت استرجاعها
ات اخلاصة بالعناصر غري فصاحاإل، فإن املعايري الربيطانية توصي ببعض السابقةاحملاسبية  للبدائلإضافة 

متطلبات  لقوائم املالية، وأهم ما يثري االهتمام يف هذا اجلانب هولجمرد شروحات وسة، غري أا تعترب امللم
عن السياسات احملاسبية  فصاحاإلاليت تفرض و، (SSAP 13)الواردة يف قائمة معايري املمارسة احملاسبية  فصاحاإل

  .جارية كأعباءاليت مت إدراجها  البحث والتطوير مصاريفعن  فصاحاإلالبحث والتطوير، ومبصاريف املتعلقة 

                                                             
(1)   ICAEW (1989), SSAP 13: Accounting for research and development, Paragraph 28, p. 07. 
(2)   Check: paragraphs 34, 37 & 39 of FRS 10: Goodwill and Intangible Assets, p.p. 20-21. 
*    ASB (1998), FRS 11: Impairment of fixed assets and goodwill. 
** Check: paragraphs 43 & 45 of FRS 10: Goodwill and Intangible Assets, p.p. 22-23. 
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لع  البدائل :املبحث الثاين ة املتعلقة    ولیةمعایري احملاسبة ا يف ري امللموسة رصاناحملاس

حيث اجتهت بعض أصبحت معايري احملاسبة الدولية تشكل مرجعا للعديد من األنظمة احملاسبية، 
تكييف ني اجتهت دول أخرى إىل يف ح ،دول اإلحتاد األورويبحالة ك الدوليةىل تبين معايري احملاسبة الدول إ

، يشهدها العاملوجة التنميط احملاسيب اليت إىل م ذلك عجروي .اجلزائركحالة  عايريهذه املمع سبية أنظمتها احملا
، احملاسبة الدوليةمعايري به  ظىحتلقبول الذي أصبحت لنشاط االقتصادي، واا مستركة العوملة اليت نتيجة حل
  .م 2001منذ عام ست هيئة معايري احملاسبة الدولية الت اليت ميبعد التعد

 ٔ ة  البدائل حتدید :ولاملطلب ا ولیةعایري املوفق  ري امللموسةغ رصانلع  احملاس   ا
 (IAS 38) الدويل املعيار من انطالقا امللموسة غري بالعناصر املتعلقة البدائل احملاسبية حتديد ميكن

خرى، األعايري يف بعض امل متعلقة بالعناصر غري امللموسة إضافيةمتطلبات  توجد، كما "األصول غري امللموسة"
مع  ؛إخل"... قيم األصول تدين" (IAS 36)املعيار الدويل ، "املؤسسات اندماج" (IFRS 3)املعيار الدويل : أمهها

مصاريف البحث " (IAS 09)املعيار الدويل كانت تتم وفق  ،العلم أن احملاسبة عن مصاريف البحث والتطوير
  .(IAS 38)املعيار الدويل ، الذي أُلغي بعد صدور "والتطوير

  العناصر غري امللموسة يف معايري احملاسبة الدولية .1
املوارد اليت هي  لعناصر غري امللموسةا فإن، (IAS 38) من املعيار الدويل )10(و )9(الفقرتني  حسب

أو تطوير أو صيانة وحتسني املوارد غري امللموسة؛  اقتناء، أو االلتزامات اليت يتم حتملها، بغرض استهالكهايتم 
 ،ة تليب تعريف األصل غري امللموس، فيما خيص قابلية التحديد والرقابةستنفدغري أنه ليست مجيع املوارد امل

للحصول على موارد غري ملموسة، وال تليب تعريف  ةستنفدووجود منافع اقتصادية مستقبلية؛ لذا فإن البنود امل
ا كمصاريف جارية يف الدورة اليت حدثت فيها، باستثناء البنود احملصل  عترافاألصل غري امللموس، يتم اال

ميكن  ومن هذا التعريف ؛(1)ا كجزء من الشهرة عترافاليت يتم االواملؤسسات،  اندماجعليها يف عمليات 
  :البنود اآلتية ايري احملاسبة الدولية يفجملس مع امللموسة وفق حتديد العناصر غري

كمصاريف جارية يف الدورة اليت حدثت فيها، حيث ال ميكن إدراجها اليت يتم  غري امللموسةاملصاريف  -
 .اندماج ةال تتعلق بعملي ألا ميكن ربطها بالشهرة كما ال، منفصلة سةا كأصول غري ملمو عترافاال

يتم  لذا، والقياس عترافليب معايري االوت تليب مفهوم األصل غري امللموساليت  غري امللموسة صاريفامل -
 .تكلفة أصل غري ملموس أو ضمن، منفصلة كأصولا وإدراجها  عترافاال

كأصل وإدراجها ا  عترافاالال ميكن اليت ، وندماجاالعمليات  يف احملصل عليها امللموسة غري العناصر -
  .لشهرةا يتم إدراجها كجزء من ، لذامنفصل

                                                             
، نسخة مترمجة إىل العربية، جلنة 38 الدويل احملاسبة معيار ،2008املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ، )2008(الدولية  احملاسبة معايري جملس  (1)

  .1868. معايري احملاسبة الدولية، لندن، ص
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أصل قابل للتحديد، غري  ، فإن األصل غري امللموس(IAS 38)املعيار الدويل من  )08(حسب الفقرة 
حىت يا رضرو شرطا باعتبارها، قابلية التحديدعلى  التعريفهذا يركز و ؛ملموس ليس له جوهر مادينقدي و

إن تعريف األصل غري امللموس يتطلب أن يكون ف، )11(الفقرة فحسب  .مللموستعريف األصل غري االبند  يليب
يعه، إذا كان باإلمكان فصله عن املؤسسة وب" وذلك ،عن الشهرة للتحديد بشكل يتيح متييزه هذا األخري قابال

نتج عن حقوق تعاقدية أو أو  سواء منفردا أو مع أصل أو خصم آخر مرتبط به؛حتويله، تبادله أو تأجريه، 
أما فيما خيص حتقيق السيطرة على األصل غري . (1)"غري قابلة للفصل أو التحويلقانونية، حىت وإن كانت 

، اليت يتضمنها يعتبِر أا تنبع أساسا من احلقوق القانونية أو التعاقدية (IAS 38)امللموس، فإن املعيار الدويل 
واكتفي بذكر  أخرى، إال أنه مل حيددها آلياتإىل إمكانية حتقيق السيطرة من خالل  أشار ورغم أن الس

  .أكثر كمثال على ذلك، رغم أن املوقف حيتاج إىل تفصيل" السرية"

  الدولية احملاسبة، اإلدراج والتقييم املبدئي للعناصر غري امللموسة وفق معايري عترافاال .2

ة يف ستنفدامل جبميع املصاريف عتراف، فإنه جيب اال(IAS 38)من املعيار الدويل  )68(حسب الفقرة 
العناصر غري امللموسة على أا مصاريف جارية عندما يتم حتملها مباشرة، باستثناء املصاريف  اقتناءتطوير أو 

وإدراجها ضمن  ا عترافتكلفة أصل غري ملموس، والعناصر غري امللموسة اليت مت االلاليت ميكن إدراجها 
 (IAS 38)لشروط العامة احملددة يف املعيار الدويل ووفق ا. الشهرة

بأصل غري ملموس، إذا  عترافيتم اال إنهف، (2)
 .تقييم تكلفته مبوثوقية ملؤسسة، وكان باإلمكانا إىل أن تتدفق املتوقعكان يتضمن منافع اقتصادية من إذا وفقط 

يف احلالة العامة،  بالتكلفةذلك فإن املعيار يفرض أن يتم  ،للعناصر غري امللموسة املبدئيأما فيما خيص القياس 
  .بنود العناصر غري امللموسة بني املوجودة اتغري أنه ميكن متييز عدة حاالت خاصة، بسبب االختالف

  العناصر غري امللموسة املقتناة -
تدفق  احتمالويتم تقييمها بالتكلفة، ألن شرط  ةمنفصلكأصول العناصر غري امللموسة املقتناة تدرج 

 عترافالتوقف عن اال يتمو؛ كما ميكن قياس تكلفتها مبوثوقية ،ققادائما حم منافع اقتصادية منها يكون
فإن املصاريف  ، لذافيه املرغوبعندما يصبح يف الوضع  ،ضمن تكلفة األصل غري امللموس الشراءمبصاريف 

غري امللموسة احملصل عليها  األصول وتدرج. تدرج كمصاريف جاريةضرورية أو خسائر التشغيل األولية غري ال
 من خاللما تدرج العناصر غري امللموسة املقتناة ؛ ك*بالقيمة العادلة أو مببلغ رمزي من خالل منحة حكومية

التبادل  عملية تفتقر مل ماهما أكثر وضوحا، أياملستلم أو األصل املتنازل عنه لألصل بالقيمة العادلة عملية تبادل 
  .ةقياس القيمة العادلة لألصل املستلم أو األصل املتنازل عنه مبوثوقيأمكن و ،إىل جوهر جتاري

                                                             
(1)

  Brian Friedrich & Laura Friedrich (2009), Norme comptable internationale 38 (IAS 38), Immobilisations 
incorporelles, Série du Reper, CGA-Canada, p. 03. 

(2)
  IASB (2008), International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2008, IAS 38, IASCF Publications 

Department, London, p. 1870. 
  ".احلكومية املساعدات واإلفصاح عن احلكومية املنح حماسبة" (IAS 20) الدويل عيارميكن العودة إىل امل  *
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وجمموع  قتناءاالالفرق بني تكلفة ب حتديدهايتم ف ،ندماجااليف عمليات  احملصل عليهاالشهرة أما 
بالشهرة املوجبة  عترافويتم اال؛ (1)احملتملة وااللتزامات االلتزامات للتحديد،القابلة  لألصول القيم العادلة

 عتراففيتم االكأصل غري جاري، وتدرج بشكل منفصل عن باقي األصول غري امللموسة؛ أما الشهرة السالبة 
عة القيم بعد مراج وذلك ،قتناءاالضمن حساب النتيجة يف الدورة اليت متت فيها عملية كإيراد ا مباشرة 

  .والتأكد منها جيدا ندماجاال، االلتزامات وااللتزامات احملتملة، وكذا تكلفة القابلة للتحديد العادلة لألصول
، يتضح القرن العشرين مثانينياتلس معايري احملاسبة الدولية منذ عند حتليل املعايري الصادرة عن جم

لعناصر غري بالنسبة ل، ويبدو ذلك جليا ةاالقتصاديييف القوائم املالية مع التطورات توجه واضح حنو تك
وفقا للمعيار الدويل ف. (2)ة قدر اإلمكانا بشكل منفصل عن الشهر عترافمن خالل تسهيل اال ،امللموسة

(IFRS 3) 

بشكل ا  عترافاال أن يتم جيب، ندماجاالة املقتناة يف عمليات العناصر غري امللموس ، فإن(3)
مبوثوقية، بغض  تقديرها باإلمكانإذا كان  ،ندماجااللقيمة العادلة يف تاريخ قياسها بامنفصل عن الشهرة، و

 ،لموسة القابلة للفصل معااألصول غري املأما  ؛أو الكأصول ا ف تعتراملؤسسة املقتناة ت النظر عما إذا كان
قيد التنفيذ  والتطوير البحث مبشروع عترافكما يتم اال، الشهرةكأصل منفصل عن  ا معا عترافاال فيتم

  .صل منفصل عن الشهرة إذا استوىف تعريف األصل غري امللموسكأاملقتناة للمؤسسة 

  ة داخلياالعناصر غري امللموسة املطور -
نظرا  ،املبدئي والتقييم عترافاالفيما خيص  عدة إشكاالت غري امللموسة املولدة داخليا العناصرتطرح 

من  )51(فحسب الفقرة  .كوجود معاملة مع طرف خارجي ،االعتماد عليه يف ذلك ميكنلغياب أي أساس 
د لَّوم غري ملموس بندفإنه يصعب يف كثري من األحيان حتديد فيما إذا كان هناك ، (IAS 38)املعيار الدويل 

لصعوبة حتديد فيما إذا كان هناك أصل غري ملموس قابل للتحديد  ،والقياس عترافيستويف شروط اال داخليا
مبوثوقية، ويف بعض احلاالت ال ميكن متييز تكلفة  س تكلفتهصعوبة قيايف املستقبل، و اقتصاديةسيولد منافع 

  .تطوير أصل غري ملموس عن تكلفة االحتفاظ بالشهرة املولدة داخليا
بالنسبة أما ، أصلك ا عترافاالمينع  (IAS 38)املعيار الدويل بالنسبة للشهرة املولدة داخليا، فإن 

 ولد أصالميكن أن يمشروع داخلي هناك حتديد فيما إذا كان ، فإن األمر يتطلب *ملصاريف البحث والتطوير
مرحلة البحث : مرحلتنيإىل شروع هذا املتقسيم  ، من خاللوالقياس عترافيليب معايري اال غري ملموس

بني مرحلة البحث ومرحلة التطوير ألي مشروع بوضوح مكن التمييز كان من غري املوإذا  التطوير؛ومرحلة 
                                                             

(1)
  Mateja Jerman & Massimo Manzin (2008), Accounting Treatment of Goodwill in IFRS and US GAAP, 

Organizacija, Vol. 41, p. 219. 
(2)

  Pierre Astolfi (2010), IFRS 3 et reconnaissance des actifs incorporels : L’inertie des émetteurs en question, 
journée sur le thème : "Capital immatériel : état des lieux et perspectives", Montpellier, France, 18 juin 
2010, p. 03. 

(3)
  IASB (2008), International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2008, IFRS 03, IASCF Publications 

Department, London, p. 333. 
  .(IAS 38) من املعيار الدويل 57و 55 ،54 ،53 ،52: ميكن العودة إىل الفقرات لإلطالع على املعاجلة احملاسبية ملصاريف البحث والتطوير،  *
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 حسبو .البحث فقطاملشروع كما لو أنه مت حتملها يف مرحلة  ذااملصاريف املتعلقة كل داخلي، يتم معاجلة 
ة يف مرحلة ستنفداملصاريف املمصاريف البحث، أو إدراج ميكن  ال، فإنه (IAS 38)متطلبات املعيار الدويل 

ناتج أصل إثبات وجود  لصعوبة، مصاريف جاريةكج درتوإمنا ، ملموس أصل غريالبحث ملشروع داخلي ك
  .يف املستقبل منافع اقتصاديةميكن أن يولِّد هذه املصاريف  عن

تساهم يف  نشاطات التطوير يعتبِر أن جملس معايري احملاسبة الدوليةفإن  مرحلة التطوير،أما فيما خيص 
وبالتايل فهي تتضمن معلومات ، يةاملستقبل للمنافع االقتصاديةمصدرا  ميكن أن تكونموارد غري ملموسة،  توليد

يفرض ضرورة  لذا فإن الس .(1)األداء املستقبلي للمؤسسة تسمح هلم بالوقوف على ،مفيدة للمستثمرين
  :اآلتية جمتمعة الشروطإذا توفرت  وير ملشروع داخلي،ن مرحلة التطامللموس الناتج ع باألصل غري عترافاال
 ؛البيع وأ لالستعمالجاهزا  يصبححىت  امللموس غري األصلالتقنية اليت تسمح بإمتام  اجلدوى 
 ؛بيعه أوواستعماله  امللموس غري األصللدى املؤسسة إلمتام ة قدروالة نيتوفر ال 
  ألصلل سوق وجودإثبات ة، ومستقبلي قتصاديةا منافع امللموس غري األصل سيولد كيفإمكانية حتديد 

 ضرورة إثبات منفعته؛ ،داخليا استعماله سيتم كان إذا، والناجتة عنهلمخرجات ل أو امللموس غري
 اء  األخرى واملوارد واملاليةالتقنية  املوارد توفر؛هبيع أو داخليا استعمالهمبا يتيح  األصلالضرورية إل 
 قموثو بشكل امللموس غري ألصلير اتطوة يف ستنفدتقييم املصاريف امل علىة رالقد.  

واألمساء  العالماتبإدراج ال يسمح  (IAS 38)املعيار الدويل جتدر اإلشارة إىل أن يف األخري، 
يف  والبنود املشاة هلا ،قوائم الزبائن، االت والصحف ة، عناوين داري، البيانات اإلاملولدة داخليا التجارية

اجلوهر كأصول غري ملموسة، لعدم إمكانية متييز املصاريف املرتبطة ا عن املصاريف املرتبطة بتطوير نشاط 
، )*إال إذا مت إدماجها ضمن تكلفة أصل آخر(بدء التشغيل  مصاريفتعترب كل من كما . املؤسسة ككل

إعادة تنظيم جزء من املؤسسة أو مصاريف التدريب، مصاريف اإلعالن والدعاية، مصاريف تغيري املوقع أو 
  .**يف الدورة اليت حدثت فيها تدرج مباشرة كلها، كمصاريف جارية

  التقييم الالحق للعناصر غري امللموسة وفق معايري احملاسبة الدولية .3

على مدا النفعية، فالعناصر  التقييم الالحق للعناصر غري امللموسة وفق معايري احملاسبة الدولية يعتمد
؛ أما ذلك على مؤشرات تدل ودجيف حالة وقيمها،  تدين اختبارجيب اهتالكها و اليت هلا مدة نفعية حمددة

كما  تدين قيمها بشكل دوري، اختبارجيب ، وإمنا ميكن اهتالكهافال  حمددة غريالعناصر اليت هلا مدة نفعية 
  .إمكانية إعادة تقييم العناصر غري امللموسة وفقا لقيمها العادلة معايري احملاسبة الدوليةتتيح 

                                                             
(1)

 Gaëlle Lenormand & Lionel Touchais (2008), L’impact de l’IAS 38 sur le traitement des frais de 
développement : le cas des groupes français, Revue Française de Comptabilité, N°. 409, p. 28. 

  ".واملعدات واملصانع املمتلكات" (IAS 16)الدويل  املعيار ملتطلبات وفقا   *
  .(IAS 38)من املعيار الدويل  68، و64، 63: ميكن العودة إىل الفقرات  **
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 االهتالك -
، فإنه جيب تقييم فيما إذا كانت املدة النفعية لألصل غري امللموس (IAS 38)حسب املعيار الدويل 

تقييم الفترة أو عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات األخرى اليت يتم حمددة أو غري حمددة، وإذا كانت حمددة 
د بذلك أن لألصل غري امللموس مدة قص، وإمنا ي"ال ائية"ال يعين " غري حمددة"مصطلح و ،هاالتعبري عن تتيح

 ويشري. نفعية، لكن ليس باإلمكان تقييم الفترة أو عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات األخرى اليت تعرب عنها
أن حماسبة األصل غري امللموس تعتمد على مدته النفعية، حيت يتم اهتالك األصل غري  إىل املعيار صراحة

  .(1)امللموس ذو املدة النفعية احملددة، يف حني ال يتم اهتالك األصل غري امللموس ذو املدة النفعية غري احملددة

 القيمة تدين اختبار -
العناصر غري امللموسة تقييم كلفة لمنوذج الت اختياريف حالة ه ، فإن(IAS 38) ملعيار الدويلوفق ا

 ،(IAS 36) ها وفق متطلبات املعيار الدويليمقيف  تدين مدى وجود اختبار أن يتم جيب، ا كأصولاملعترف 
عند وجود مؤشرات تدل على  ،قيم األصول غري امللموسة ذات املدة النفعية احملددة تدين اختبارالذي يقضي ب

 ختباراال تطبيقفيجب قيمها؛ أما يف حالة األصول غري امللموسة ذات املدة النفعية غري احملددة، ور هتد احتمال
وفيما خيص الشهرة، فإن األمر يتطلب ختصيصها على الوحدات . التدينعليها دوريا بغض النظر عن مؤشرات 

على هذه  التدين اختبار، مما يتطلب إجراء يةيف حتقيق منافعها االقتصادالشهرة املولدة للنقدية اليت تساهم 
  .ال ميكن أن تكون حمل استرجاع يف املستقبلا للشهرة، فإالقيمة ر ختصيص خسائ دوريا، وعندالوحدات 

  إعادة التقييم -
فإنه ميكن إدراج األصل غري امللموس يف القوائم  ،(IAS 38)املعيار الدويل من  )75(الفقرة حسب 

 ولغرض. تراكمةالقيمة امل خسائراالهتالكات و منها مطروحا العادلةمة قياملالية مببلغه املعاد تقييمه، الذي ميثل ال
 البانتظام حىت  التقييم إعادة عمليات تتم، ونشط سوقىل إ بالرجوع العادلة القيمة حتديد يتم، التقييم إعادة

ويف حالة إعادة تقييم أصل غري  ة،العادل قيمته عن كبري بشكلغري امللموس  لألصل املسجل املبلغ خيتلف
  .املنتمية لفئته غري امللموسة قييم مجيع األصولملموس، فإن األمر يتطلب إعادة ت

لعنارص غم: الثايناملطلب  ة املتعلقة    امللموسةري قارنة بني خمتلف املامرسات احملاس

بعد عرض أهم البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة وفقا للقواعد اجلزائرية والفرنسية 
على العموم تقارب بني هذه أنه يوجد ببة الدولية، ميكن القول ووفقا ملعايري احملاس ،واملعايري الربيطانية

ميكن مالحظة غري أنه  ،الدوليةاسبة احمل ئرية ومعايرياحملاسبية األربعة، وخصوصا بني القواعد اجلزا ياتجعاملر
  .امللموسة غريهتالك، وإعادة تقييم العناصر البعض االختالفات وخصوصا فيما يتعلق با

                                                             
  .(IAS 38)من املعيار الدويل  91و 89، 88الفقرات  :أنظر  (1)
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  للعناصر غري امللموسة املبدئي والتقييم ، اإلدراجعترافاال .1

، اإلدراج عترافاال فيما خيص احملاسبية ياتجعبني خمتلف املر وجود جتانس يتضح )1.2(اجلدول من 
مبا فيها  لوكأصاملقتناة  بالعناصر غري امللموسة هاحيث تعترف مجيع للعناصر غري امللموسة، والتقييم املبدئي
 لكن هناك بعض .كما أا ال تعترف بالشهرة املطورة داخليا كأصل، ندماجااليف عمليات الشهرة املقتناة 

ا  عترافالاالقواعد الفرنسية  تفرضما خيص مصاريف التأسيس،  فيفاإلشارة إليها،  جتدراالختالفات اليت 
مصاريف وفيما خيص  .ها كمصاريف جاريةإدراجاحملاسبية األخرى، اليت تفرض  ياتجعخبالف املر كأصل
 ممارسة هو وإمنا، واملعايري الربيطانية الفرنسية القواعد وفق إجباري غري كأصول ا عترافاال فإن، التطوير
 كأصول ا عترافاال تفرض اليت الدولية احملاسبة معايري عكس علىالشروط املطلوبة،  توفر حالة يف يةاختيار

باإلضافة إىل اختالف  ؛، والشيء نفسه بالنسبة للنظام احملاسيب املايل يف اجلزائراملطلوبة الشروط توفر حالة يف
العناصر أما فيما خيص  .احملاسبية ياتجعاملرالتطوير كأصول بني خمتلف مبصاريف  عترافلشروط املطلوبة لالا

فيمكن أن منيز تقارب كبري بني القواعد الفرنسية واجلزائرية ومعايري املطورة داخليا، األخرى غري امللموسة 
العناصر غري امللموسة املطورة اج راحملاسبة الدولية، خبالف املعايري الربيطانية اليت تعترب أكثر تشددا فيما يتعلق بإد

 .إال إذا كان هلا قيمة سوقية ميكن التحقق منها بسهولة ا كأصول عترافال ميكن اال، حيث داخليا

 يف للعناصر غري امللموسة ، اإلدراج والتقييم املبدئيعترافاحملاسبية املتعلقة باالاملمارسات  :)1.2(اجلدول 
  .بريطانيا واملعايري الدولية ،اجلزائر، فرنسا

  املعايري الدولية  املعايري الربيطانية  القواعد الفرنسية  القواعد اجلزائرية  امللموسةالعناصر غري 
  .كأصل ندماجاالبالشهرة املقتناة يف عمليات  عترافيتم فقط اال  الشهرة

العناصر غري امللموسة 
  القابلة للتحديدو املقتناة

، أما العناصر غري شرائهاتناة بشكل منفصل كأصول بتكلفة تدرج العناصر غري امللموسة املق
  .فتدرج كأصول بالقيمة العادلة ندماجاالامللموسة احملصل عليها يف عمليات 

العناصر غري امللموسة 
املطورة داخليا، القابلة 

  للتحديد

 مجاالربتدرج 
املطورة  املعلوماتية

داخليا كأصول بتكلفة 
  .هاإنتاج

باملصاريف  عترافميكن اال
املتعلقة بالربجميات ومواقع 
اإلنترنيت املطورة داخليا 

  .كأصول بشروط

 عترافال ميكن اال
إال إذا  ا كأصول

كان هلا قيمة سوقية 
ميكن التحقق منها 

  .بسهولة

فقط ميكن 
باألصول  عترافاال

الناجتة عن مرحلة 
التطوير ملشروع 

  .داخلي

مصاريف البحث 
  والتطوير

مبصاريف  عترافااليتم 
التطوير فقط كأصول 

  .بشروط

مبصاريف  عترافميكن اال
البحث التطبيقي والتطوير 

  .كأصول بشروط

 عترافاالميكن 
مبصاريف التطوير 
  .كأصول بشروط

 عترافاالجيب 
مبصاريف التطوير 
  .كأصول بشروط

  مصاريف جارية  مصاريف جارية  أصول غري ملموسة  مصاريف جارية  مصاريف التأسيس
  .من إعداد الباحث  :املصدر
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  لعناصر غري امللموسةا اهتالك .2

 رف ا كأصولاملعت لقة باهتالك العناصر غري امللموسةعلبدائل احملاسبية املتا )2.2(اجلدول  يلخص
، وخصوصا فيما بينهافيما ات جوهرية وجود اختالفيتضح  ومن اجلدول، ةياحملاسب ياتجعاملرخمتلف وفق 

اهتالكها حسب القواعد  جيبحسب املعايري الدولية، يف حني  اهتالكها ميكنال يتعلق باهتالك الشهرة، اليت 
فإن ذلك يعتمد على  حسب املعايري الربيطانية،أما  ،خالل مدة ال تتجاوز عشرين عاماواجلزائرية  الفرنسية

باعتمادها  ،تتميز املمارسة احملاسبية وفق املعايري الربيطانية ،ذلكإضافة إىل . يرات املتعلقة بعمرها اإلنتاجيالتقد
عمر إنتاجي أقل من عشرين (على فترة عشرين عاما كمعيار للفصل بني العناصر غري امللموسة اليت تلك 

هذه املمارسة  وتتميز، )عمر إنتاجي أكرب من عشرين عاما(اليت ال تلك غري امللموسة والعناصر  ،)عاما
أما بالنسبة . أكرب من املرونة مقارنة بباقي املمارسات املتعلقة باهتالك العناصر غري امللموسة بقدرحملاسبية ا

يف املعايري الدولية والقواعد  لم ترد أي توضيحات فيما خيص فترة اهتالكهافملصاريف البحث والتطوير، 
خالل مدا النفعية، على أن  مظمنتاملعايري الربيطانية والقواعد الفرنسية بشكل  حسباجلزائرية، يف حني تلك 

  .ال تتجاوز هذه املدة مخس أعوام حسب القواعد الفرنسية

  .بريطانيا واملعايري الدولية ،اجلزائر، فرنساباهتالك العناصر غري امللموسة يف املمارسات احملاسبية املتعلقة  :)2.2(اجلدول 
  عايري الدوليةامل  املعايري الربيطانية  القواعد الفرنسية  القواعد اجلزائرية  امللموسة غريالعناصر 

ال  على أنتلك على مدار عمرها االقتصادي،   الشهرة
  .عاما 20يتجاوز 

يتم اهتالكها إذا مت تقدير 
أن عمرها االقتصادي ال 

عاما، أما يف  20يتجاوز 
  .حالة العكس فال تلك

اهتالك ال ميكن 
  .الشهرة

 العناصر املقتناة
  القابلة للتحديدو

 خالل تلك
أما ، النفعية مدا

البنود ذات املدة 
النفعية غري احملددة 

  .ال تلكف

االمتيازات،  ،احملل التجاري يهتلك
والقيم  ، الربجمياتالرباءات، الرخص
خالل مدا  منتظماملماثلة بشكل 

النفعية البنود ذات املدة ، أما النفعية
  .ال تلكف غري احملددة

يتم اهتالكها 
إذا كان هلا مدة 
نفعية حمددة، 
أما يف حالة 
العكس فال 

  .تلك
العناصر املطورة 

لقابلة وا داخليا
  للتحديد

  .تلك خالل مدا النفعية

مصاريف البحث 
  والتطوير

تلك بشكل 
  .منتظم

تلك بشكل منتظم خالل مدة ال 
  .أعوام 5تتجاوز 

تلك بشكل منتظم 
  .عمرها االقتصادي خالل

تلك بشكل 
  .منتظم

تلك بشكل منتظم خالل مدة ال   /  مصاريف التأسيس
  /  /  .أعوام 5تتجاوز 

  .من إعداد الباحث  :املصدر
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  املبدئي عترافبعد االللعناصر غري امللموسة  التقييم الالحق .3

 تدين اختبار صاحملاسبية فيما خي ياتجعجتانس كبري بني خمتلف املر وجود )3.2(اجلدول من  يالحظ
على  القيمة تدين اختبارضرورة تطبيق ، حيث تفرض مجيعها املعترف ا كأصول قيم العناصر غري امللموسة

على العناصر  ختباراال، وتطبيق فقط التدينالعناصر غري امللموسة ذات املدة النفعية احملددة عند وجود مؤشرات 
  .إذا كانت مدا النفعية غري حمددةبشكل دوري  غري امللموسة

بريطانيا  ،اجلزائر، فرنسا يف قيم العناصر غري امللموسة تدين اختبارباملتعلقة  احملاسبية املمارسات :)3.2(اجلدول 
  .واملعايري الدولية

  املعايري الدولية  املعايري الربيطانية  القواعد الفرنسية  القواعد اجلزائرية  العناصر غري امللموسة

  الشهرة

تدين قيمتها  اختباريتم 
عند كل إقفال، من 
خالل ختصيصها على 

الوحدات املولدة 
  .للنقدية

تدين قيمتها  اختباريتم 
عند وجود مؤشرات 

  .تدل على ذلك

يف حالة اهتالكها يتم 
تدين قيمتها عند  اختبار

وجود مؤشرات، ويف 
حالة العكس يتم 

تدين قيمتها  اختبار
  .بشكل دوري

تدين قيمتها  اختباريتم 
بشكل دوري من 

خالل ختصيصها على 
الوحدات املولدة 

  .للنقدية

العناصر القابلة 
مقتناة أو (لتحديد ل

  )مطورة داخليا

تدين  ختبارختضع ال
القيمة يف حالة وجود 

  .مؤشرات التدين

تدين  اختباريطبق 
القيمة إذا وجدت 

بالنسبة مؤشرات التدين 
لبنود ذات املدة النفعية ل

دة، ويف حالة احملد
العكس يتم إجراء 

  .ادوري ختباراال

يف حالة اهتالكها يتم 
تدين قيمها عند  اختبار

وجود مؤشرات التدين، 
ويف حالة العكس يتم 

تدين قيمها  اختبار
  .بشكل دوري

يف حالة اهتالكها يتم 
تدين قيمها عند  راختبا

وجود مؤشرات التدين، 
ويف حالة العكس يتم 

تدين قيمها  اختبار
  .بشكل دوري

  .من إعداد الباحث  :املصدر

يف األخري وفيما خيص إعادة التقييم، فإن مجيع املرجعيات احملاسبية السابقة تتيح إمكانية إعادة تقييم 
لقيمها العادلة، عند وجود أسواق نشطة خاصة ا، تسمح العناصر غري امللموسة املعترف ا كأصول وفقا 

بتحديد قيمها العادلة بشكل موثوق، كما تطرح بدائل أخرى لتقدير القيم العادلة إذا تعذر حتديدها استنادا 
م ألسواق نشطة، ويتمثل االستثناء بالنسبة هلذه املعاجلة احملاسبية، يف القواعد الفرنسية اليت ال ترخص إعادة تقيي

  .األصول غري امللموسة وفقا لقيمها العادلة
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لعنارص غ: املبحث الثالث ة    ري امللموسةقصور النظرة احملاس

العناصر غري فهوم عرف م ،من القرن العشرين وبداية التسعينيات منذ ظهوره يف اية الثمانينيات
اتسع جمال العناصر غري  حيثة، دارياإل أو من الناحيةمن الناحية االقتصادية ، سواء امللموسة عدة تطورات

بة من احملاس من الناحية احملاسبية، أين مل تتمكن تلفن األمر خيليشمل العديد من املكونات؛ لك امللموسة
أما اجلزء األكرب والذي ميثل  .الشهرةأو ضمن  لموسةيسري منها ضمن األصول غري امل جبزءإال  عترافاال

غري القابلة للتحديد بشكل منفصل، واليت غري امللموسة  البنوداجلانب األهم واملخفي من قيمة املؤسسة، وهي 
، اال ميكن إحلاقها بالشهرة أو بأصل غري ملموس آخر، فلم تتمكن املمارسات احملاسبية املعاصرة من حصره

، ها جملس معايري احملاسبة الدولية، وعلى رأساهليئات مصدرة املعايري احملاسبيةمن طرف رغم احملاوالت املبذولة 
  .لموسة املعترف ا بشكل منفصلالذي عمل جاهدا على توسيع نطاق األصول غري امل

ٔول املطلب لعنارص غٔمه مظاهر : ا ة   ري امللموسةقصور النظرة احملاس

جيب أن تكون مفيدة للمستثمرين  احملاسبية املعلوماتلس معايري احملاسبة الدولية، فإن حسب جم
من  ،ت االستثمار واالئتمان وباقي القراراتقراراائنني واألطراف األخرى يف اختاذ احلاليني واملرتقبني، والد

فاقها آلتنبؤ ب، مبا يتيح اا النقديةمركزها املايل وتدفقالحكم على أداء املؤسسة ول خالل استخدام القوائم املالية
أدائها  ميكن أن يؤثر على يؤثر على املركز املايل احلايل للمؤسسة أواقتصادي فإن أي حدث  وعليه. املستقبلية

وذلك من أجل توفري معلومات حماسبية  ،يف القوائم املاليةوإدراجه به  عترافجيب أن يتم اال ،يف املستقبل
  .مستخدمنيللمما يزيد من منفعتها االقتصادية للمؤسسة،  األحداثوتعرب بصدق عن مجيع  ،مالئمة

عن مواكبة التطورات االقتصادية،  هاعجزو املوثوقية على حساب املالءمةاحملاسبة ب اهتماملكن 
، أخذها بعني االعتبارمن  املبادئ احملاسبيةكن العناصر غري امللموسة، اليت مل تتمأمهية  تزايدبوخاصة فيما يتعلق 

توفر معلومات موثوقة لكنها غري  مات احملاسبية، ألن القوائم املالية يف شكلها احلايلأثر سلبا على منفعة املعلو
أن القوائم املالية  لعشرين أثبتت العديد من الدراساتالقرن ا تسعينيات اية فمع. مالئمة لتقدير قيمة املؤسسة

أصبحت غري  بأثر األحداث االقتصادية، عترافاليت تتجه أكثر حنو املاضي، وتعتمد على نظرية املعامالت يف اال
تعلق يما فيوخصوصا  قادرة على أخذ التحوالت املتسارعة اليت يعرفها النشاط االقتصادي بعني االعتبار،

مما أثر سلبا على  ذه التحوالت،الرئيسي هل صدرامل وتعترب ،و املستقبلبالعناصر غري امللموسة، اليت تتجه أكثر حن
ال تتيح و ،للمؤسسة احلقيقياملركز املايل للمستثمرين، ألا ال تسمح بإبراز  ومالءمتها منفعة القوائم املالية

  .الشامل ئهاأدالتعبري عن اوال ميكنها ، بشكل سليم آفاقها املستقبليةالتنبؤ ب
الفجوة بني القيم السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية باهتمام العديد من الدراسات احملاسبية حظيت 

لعناصر غري يف جمال ا احملاسيب قصورة لللوحمص ،على تراجع منفعة املعلومات احملاسبية مؤشرا باعتبارهاواملالية، 
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 القيم السوقيةفجزء كبري من الفجوة بني  ،ت احملاسبية على حصر مجيع مكوناالعدم قدرة املمارسا، امللموسة
هذه ، يرجع يف األساس للعناصر غري امللموسة غري املعترف ا يف القوائم املالية دفتريةللمؤسسات وقيمها ال

 مثال فلو أخذنا .القابلة للتحديد بقيمها العادلةالفجوة ميكن مالحظتها حىت يف حالة إعادة تقييم مجيع األصول 
ميكن مالحظة أن الشهرة احملاسبية وغري  ،])1.2(الشكل [ 2009و م 2006بني عامي  (CAC 40)مؤشر 
  .%) 72و%  55 بني(متثل جزءا كبريا من قيمة املؤسسات  (Goodwills extra-comptables) احملاسبية

  .2010و 2006بني خالل الفترة  (CAC 40)ؤشر مللقيمة السوقية مكونات ا :)1.2(الشكل 

  
Source  :  Ricol Lasteyrie (2011), Présentation du 5e Profil financier du CAC 40, Communiqué de 

Presse, Paris, 28 juin 2010, p. 08, Disponible sur le lien : http://www.ricol-
lasteyrie.fr/doc/news/2011/Com%205eme%20Profil%20CAC%2040%20%20DEF.pdf 
[Consulter le : 25/11/2012]. 

، عرب وقيمها احملاسبية القيم السوقية للمؤسساتتضح وجود فجوة معتربة بني ي )1.2(الشكل من 
إذا مت أخذ الشهرة يف احلسبان وبالعناصر غري امللموسة غري املعترف ا يف القوائم املالية،  (Lasteyrie)عنها 

، فإن الفجوة سوف تزداد باعتبارها جمموعة من العناصر غري امللموسة غري القابلة للتحديد بشكل منفصل
وما ميكن . قيمة املؤسسة  من النصف بكثري، وهو ما يربز أمهية العناصر غري امللموسة كجزء منوتصبح أكرب

م، وذلك  2008عام بدء من مالحظته من الشكل هو تراجع أمهية العناصر غري امللموسة غري املعترف ا حماسبيا 
  .(1)م 2008راجع حسب العديد من الباحثني إىل تأثري األزمة املالية العاملية لعام 

حتديد نصيب العناصر غري م،  2007عام  (Ernst & Young)مكتب التدقيق إضافة ملا سبق، حاول 
وكما . درجة يف أهم املؤشرات األوروبيةات املؤسسمن املعينة وذلك من خالل  ،اتامللموسة من قيم املؤسس

                                                             
(1)

  Check: Daniel Guevara & Ahmed Bounfour (2011), Monitoring intellectual capital: A case study of a large 
company during the recent economic crisis, The European Chair on Intellectual Capital Management, 
Working Paper Series N°. 2011-3A, p. 04. 
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بنسبة  العناصر غري امللموسة تشكل النصيب األكرب من القيم السوقية للمؤسسات نفإ )2.2( الشكليتضح من 
كما أن هناك حضورا للعناصر غري امللموسة يف كل  ؛م 2006عام  % 4,60ما كانت  بعد يف املتوسط، % 6,63
حيتل قطاع  من القيمة السوقية للمؤسسات، حيث هافيما خيص نصيبلقطاعات، مع وجود تباين كبري بينها ا

  .% 14 السيارات يف املركز األخري بنصيب، ويأيت قطاع % 88 التبغ الصدارة بنصيب

  .م 2007نصيب العناصر غري امللموسة من القيمة السوقية لعينة من املؤسسات األوروبية عام  :)2.2( الشكل

  
Source : Alexis Karklins-Marchay & al. (2008), Capital immatériel,  son importance se confirme, 2e 

édition, Service d’experts en transactions, Ernst & Young, p. 04. 

 املعترف ا يف القوائم املالية،العناصر غري امللموسة  حصةعلى أيضا حاولت الدراسة السابقة التركيز 
ما  بعديف املتوسط،  % 34,3 بلغ كأصول املدرجةنصيب العناصر غري امللموسة ن أيتضح ، )3.2(من الشكل ف

. )يف املتوسط % 65,7(معترف ا غري ا يعين أن أغلب العناصر غري امللموسة مم، م 2006عام  % 4,36 كان
، امللموسة املدرجة يف امليزانية العناصر غرينسبة فيما خيص  بني خمتلف القطاعاتوجود تباين كبري كما يتضح 

، حيث يقدر نصيب العناصر غري امللموسة أقل قطاع يعتمد على العناصر غري امللموسة قطاع السيارات يعتربإذ 
أما أقل نسبة من مدرجة يف امليزانية؛  % 62منها يف املتوسط،  % 14 بنسبةلمؤسسات ل من القيمة السوقية

  .فقط % 15العناصر غري امللموسة املدرجة يف امليزانية، فهي من نصيب قطاع الصناعات الصيدالنية بنسبة 
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  .م 2007لعينة من املؤسسات األوروبية عام نصيب العناصر غري امللموسة املدرجة يف امليزانية  :)3.2( الشكل

  
Source : Alexis Karklins-Marchay & al. (2008), Capital immatériel : son importance se confirme, 2e 

édition, Service d’experts en transactions, Ernst & Young, p. 09. 

 تغريات يف عمليات توليد القيمة االقتصادية، فإن هذه الظاهرة ال تعرب عن (Lev & Zarwin)حسب 
واملايل، ما يتطلب إعادة النظر يف النموذج احملاسيب  ، وإمنا تعرب أيضا عن تراجع مالءمة القياس احملاسيبفقط

توضح ما حدث، أما السوق املايل فيتوقع ما سيحدث، مما أدى يف شكلها احلايل التقارير املالية ف ،(1)التقليدي
وحسب العديد من الباحثني وعلى . لتناظر بني ما يتم معاجلته حماسبيا وما يقدر املستثمرون قيمتهإىل غياب ا

، فإن تلك الفجوة تعود إىل عدة أسباب، ومن أمهها العناصر (Edvinsson, Malone, Pierrat & Lev)رأسهم 
  .)اجلزء املخفي من قيمة املؤسسة(كبري منها كأصول  جبزء عترافغري امللموسة، اليت مل تتمكن احملاسبة من اال

اجلزء غري أن ، اتاألكرب من قيم املؤسس اجلزءيتضح أن العناصر غري امللموسة متثل انطالقا مما سبق 
متييز ثالث  لذا ميكن وإدراجه كأصول ضمن امليزانية،به  عترافة االياحملاسب املمارسات تتيحال األكرب منها 

  :عترافحسب قابلية االأصناف من العناصر غري امللموسة 
 ؛ألا تليب مفهوم األصل غري امللموس، وميكن قياسها مبوثوقية :ر غري امللموسة املعترف ا كأصولالعناص -
، ندماجاالناتج عن عمليات  )أو غري معرف(اليت ميكن اعتبارها كفارق قيمة غري قابل للتفسري  :الشهرة -

 ؛غري القابلة للتحديد بشكل منفصلتعترب حمصلة موعة من العوامل، ومن بينها العناصر غري امللموسة و
                                                             

(1)  Check: Leandro Cañibano & al. (2000), Op.cit., p. 103. 
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ألصل غري امللموس احملاسيب لفهوم املال تليب فهي : كأصول العناصر غري امللموسة غري املعترف ا حماسبيا -
، وال ختضع لرقابة آخرصل ي أأو بأكن إحلاقها بالشهرة وال مي ،منفصل بشكلألا غري قابلة للتحديد 

ويتم إدراج ، رغم أمهيتها "اجلزء املخفي من قيمة املؤسسة"ال ميكن قياسها مبوثوقية، ومتثل كما ، املؤسسة
 .كمصاريف جارية، أما البنود األخرى فال تظهر متاما يف القوائم املاليةهذه البنود بعض 

ة ٔسباب: الثايناملطلب  ري امللموسة قصور النظرة احملاس   لعنارص 

قصور النظرة احملاسبية للعناصر غري سباب اليت كانت وراء األالعديد من الدراسات حصر حاولت 
على أن  أغلبهاوقد أمجعت ، *على أخذ العناصر غري امللموسة بعني االعتبار ةاحملاسبوعدم قدرة  ،امللموسة

مثانينيات  اية ط االقتصادي منذاليت عرفها النشا والتغرياتمل تتمكن من مواكبة التطورات املبادئ احملاسبية 
حيث أبدى النموذج احملاسيب التقليدي املرتكز على نظرية املعامالت ومبدأ القياس التارخيي، العشرين، القرن 

 عترافوالذي ينطلق من التحليل القانوين للعمليات على حساب التحليل االقتصادي، قصورا فيما خيص اال
  . جها يف امليزانية كباقي املوارد االقتصادية للمؤسسةاكأصول وإدربالعناصر غري امللموسة 

 قابلية التحديد: املشاكل املتعلقة مبفهوم األصل غري امللموس .1

ليس له جوهر مادي؛ واملشكل يف أنه أصل غري نقدي، قابل للتحديد، يعرف األصل غري امللموس ب
واليت ، د حمدود من العناصر غري امللموسةبالنسبة لعديكون حمققا الذي  قابلية التحديدمعيار هذا التعريف هو 

، أما العناصر غري امللموسة املطورة داخليا فأغلبها غري قابلة للتحديد يةخارجقتناة من أطراف تكون أغلبها م
تأجريها للغري، كالعالقات مع  وال ميكن تبادهلا أو ،ال تنتج عن حقوق قانونية أو تعاقديةبشكل منفصل، ألا 

  .إخل ...خمتلف األطراف، احلصص السوقية، مهارات العاملني

 السيطرة: احملاسيب عترافاملشاكل املتعلقة باال .2

ختضع لرقابة  باألصل غري امللموس وجود منافع اقتصادية متوقعة منه يف املستقبل عترافيتطلب اال
. األمر الذي يتطلب قدرة املؤسسة على حتصيل هذه املنافع، والقدرة على منع الغري من الوصول إليها، املؤسسة

يف حالة العناصر غري امللموسة اليت ال متتلكها املؤسسة، أو ال تتضمن حقوق السيطرة وتربز املشكلة فيما خيص 
وهذه احلالة تنطبق على  .من الوصول إليها نع الغريومت ،قانونية أو تعاقدية تسمح بتحصيل منافعها االقتصادية

، تكوينالتدريب وال، فعندما تقوم املؤسسة باالستثمار يف العاملني على غرار معارف ومهاراتالعديد من البنود 
تتمكن من حتصيل املنافع االقتصادية املتوقعة منهم، إذا قرروا االنتقال قد ال ن أكفاء، فإا الء العاملوأو كان هؤ

ا وإدراجها كأصول وفق  عترافيف مؤسسات أخرى، وبالتايل فإن هذه االستثمارات ال ميكن اال للعمل
 .العالقات التعاقدية بني املؤسسة والعاملنيمييز عدم التأكد الذي املفهوم احملاسيب لألصل، نتيجة 

                                                             
*  Check: Hartini Jaafar (2010), Accounting Choice, Firm Life-Cycle and the Value-Relevance of Intangible 

Assets, Global Review of Accounting and Finance, Vol. 01, N°. 01, p: 19-21. 
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 اسالقي: احملاسيب عترافاملشاكل املتعلقة باال .3

 عترافلكن ال ميكن اال ألصل غري امللموسامفهوم تليب اليت وسة هناك العديد من العناصر غري امللم
تقييمها ح يتي لوجود أساساملقتناة ال تطرح أي مشكل فإذا كانت العناصر  ،مبوثوقية هالعدم إمكانية قياس ا

مبوثوقية  هاحتديد قيم يصعب واليت ،صر غري امللموسة املطورة داخلياا، فإن األمر خيتلف بالنسبة للعنمبوثوقية
ة ستنفدعن املصاريف امل ة داخليا لتطوير أصول غري ملموسةستنفدففي الغالب يتعذر فصل املصاريف امل. كافية

عمليات  يف ةستنفدامل املصاريف، إىل جانب صعوبة إجياد عالقات سببية بني ككل ؤسسةملانشاط تطوير ل
  .مصاريفأي كما أن العديد من العناصر غري امللموسة ال تتطلب حتمل  ،ملنافع االقتصادية املتوقعةواالتطوير 

وهذا ما  ،على حتديد قيمة كل أصل منفصال تعتمد أغلب مداخل القياس احملاسيب ،من جانب آخر
، الذي يأخذ بعني الشامل التقييم تعتمد على واليتاالقتصادية لتقييم العناصر غري امللموسة،  املداخلال يتفق مع 

 (Dument) حسبف .باقي العناصر مع وأمع بعضها  العناصر غري امللموسةالناتج عن تفاعل  داالعتبار التعاض

(1) 
غري  أصلهي جمموع القيم احملسوبة لكل  العناصر غري امللموسةقيمة أن  مباشرةاالستنتاج  اخلطأمن  فإنه

جزء كبري من العناصر غري امللموسة ليس هلا تعريف حماسيب : لسببني رئيسنيوذلك ملموس على حدا، 
 .ع القيم احملصل عليها غري مالئمةيمجتمما جيعل عملية  ،التقييم طرقباعتبارها أصال، إضافة إىل عدم جتانس 

  التحفظ احملاسيب .4

قياسها يصعب لعديد منها فا ،التحفظ احملاسيب بدأمبتعترب العناصر غري امللموسة من أكثر البنود تأثرا 
، ا كأصول عتراف، وبالتايل عدم إمكانية االها االقتصاديةمنافعمييز عدم التأكد الذي ، نظرا لمبوثوقية كافية

ت وزيادة قيم عنها ختفيض قيم األصول واإليرادااليت ينتج  احملاسبية البدائلين بالتحفظ بت مبدأ يقضيحيث 
  .املستخدمنياخلصوم واملصاريف، لتجنب أي تأثري حمتمل لعدم التأكد املتعلق باملستقبل على قرارات 

فالنموذج يثري العديد من املشاكل، احملاسيب بالعناصر غري امللموسة  عترافميكن القول أن اال ،مما سبق
اجلانب األهم من قيمة أخذ غري قادر على  ، أصبحالعناصر امللموسة يرتكز علىاحملاسيب التقليدي الذي 

ن اللغة احملاسبية مازالت غري قادرة ايد بالعناصر غري امللموسة، إال أفرغم االهتمام املتز. بعني االعتباراملؤسسة 
عجزت احملاسبة عن حصر أغلب العناصر غري  على متثيل األحداث االقتصادية املرتبطة ا وتوصيلها، حيث

وحسب  .ها بإدراجها كمصاريف جاريةبنود ديد منمعاجلات غري مالئمة للع توفرامللموسة، كما أا 
(Zéghal & Maaloul) 

ل فيما خيص ة أدت للعديد من املشاكري املالئمغ احملاسبية هذه املعاجلاتفإن ، (2)
أما  .منو االستثمارات غري امللموسة ومتويلهاومالءمة املعلومات احملاسبية، ختصيص املوارد يف السوق املايل، 

                                                             
(1)  Didier Dument (2008), À la recherche de la valeur cachée, La lettre de l’économie de l’intelligence, du savoir 

et de la création, N°. 09, p. 04. 
(2)

  Daniel Zéghal & Anis Maaloul (2010), Le traitement comptable des intangibles, ses conséquences et les 
solutions envisagées : Une revue de la littérature, Journée sur le thème : "Capital immatériel : état des lieux 
et perspectives", Montpellier, France, 18 juin 2010, p : 08-18. 
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(Würzburg)  فريى أن تقدير العديد من العناصر غري امللموسة بصفر كما حيدث اآلن، يقود إىل حدوث
ؤثر على أسلوب مكافأة األداء، فإن ذلك يؤثر بدوره تشوهات يف ختصيص املوارد، ومبا أن األنظمة احملاسبية ت

  .(1)على السلوك االقتصادي للمسريين داخل املؤسسة واملستثمرين خارجها

یار  فصاحاالٕ : لثالثا املطلب اوز القصور احملاسيب ف خيص العنارص غل  يخ   ري امللموسةت

نعكس سلبا على مالءمة ، وهو ما ابالعناصر غري امللموسة يتعلقفيما  مشاكلتواجه احملاسبة عدة 
 (Fustec) فحسب. للواقع االقتصادي املعلومات احملاسبية، ودرجة متثيلها

من تتكون قيمة املؤسسة  فإن (2)
  :ثالث جوانب، وهي

 ؛غري اجلارية، باستثناء العناصر غري امللموسة األصولممثال يف : (Solide)اجلانب الصلب  -
 ؛)النقديات واحلقوق(ممثال يف األصول اجلارية : (Liquide)اجلانب السائل  -
 .الذي ميثل العناصر غري امللموسة: (Gazeux)اجلانب الغازي  -

ة واجلانب السائل فقط، إضاف غري أن املمارسات احملاسبية املعاصرة تركز على إبراز اجلانب الصلب
م أن هذا األخري رغ يعين إمهال اجلزء األهم من قيمة املؤسسة،، وهو ما إىل جزء يسري من اجلانب الغازي

فحسب  ،التنبؤ بأدائها املستقبلي ويساهم يف، الذي يعرب عن آفاقها ستراتيجياإل باجلانب يرتبط أكثر
)Collier( (3)الصلب  الذي يسمح بتوليد اجلانب د بتوليد الغازإدارة املؤسسة مطالبة قبل توليد النق" ، فإن

نظمة التعاون مها العناصر غري امللموسة، أكدت لوانطالقا من املكانة اليت أصبحت حتت. "واجلانب السائل
نقص املعلومات حول العناصر غري امللموسة، ومدى مسامهتها يف توليد القيمة يكلف  نأ والتنمية االقتصادية

اليت ال و، يف السوق املايل املؤسسات كثريا من الناحية املالية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية املدرجة
آفاق منوها يف كثريا باهتمام احملللني املاليني، حيث يؤدي ذلك إىل عدم وضوح الرؤية فيما خيص  حتظى

  .(4)لهامتوي يفلاما يؤثر سلبا على تكوهو ، فيها املستقبل، األمر الذي ينتج عنه نقص ثقة املستثمرين
وجتاوز  ،بالعناصر غري امللموسة عترافواجه احملاسبة يف جمال االالذي ي القصورمن أجل جتاوز 

ي ختياراال فصاحإله االهتمام حنو ااجت ،العناصرهلذه على توفري مقاييس مالئمة وموثوقة مشكلة عدم قدرا 
حتسني بغرض عناصر غري امللموسة، حول ال (Information extra-comptable)عن معلومات غري حماسبية 

واقع املؤسسة وآفاقها عن توفري معلومات أكثر مالءمة ، واملاضي حنوتجه امل للبيانات احملاسبية املعلومايتاحملتوى 
                                                             

عال أمحد إصالح، الدار : ، ترمجةرأس املال الفكري ومؤسسة القرن احلادي والعشرين: ثروة املعرفة، )2004(ستيوارت . توماس أ: أنظر  (1)
  .422. ، صة، القاهرةالدولية لالستثمارات الثقافي

(2)
  Alan Fustec (2007), Mesurer les facteurs de production de la richesse future, La lettre de l’économie de 

l’intelligence, du savoir et de la création, N°. 06, p. 05. 
(3)  Philippe Collier (2007), Les trois états de la valeur, La lettre de l’économie de l’intelligence, du savoir et de 

la création, N°. 02, p. 01. 
(4)

  Philippe collier (2007), Reporting éxtrafinancier, ce que l’OCDE préconise, La lettre de l’économie de 
l’intelligence, du savoir et de la création, N°. 05, p. 02. 
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يف  اإلجباري فصاحاإلالذي يتجاوز نطاق  اإلضايف فصاحاإل ذلك يفي ختياراال فصاحاإلويتمثل . املستقبلية
  .والتفسريات املرفقة ااسبية احمل املعايري مبوجب املفروضو، القوائم املالية

على املاضي  تعتمدالتقليدية  احملاسبية املقاييس"إىل أن  الدراسات العديد من ترأشايف هذا الصدد، 
أخذ التغريات الرئيسية بعني االعتبار، كما  يفتأخرها ، نتيجة لالتنبؤيةبشكل كبري، مما أدى إىل ضعف قدرا 

منفعة ما نتج عنه تراجع  ،(1)"املوارد االقتصادية اجلديدة كالعناصر غري امللموسة يف احلسبانأا ال تأخذ 
وسيلة هامة لتجاوز ي ختياراال فصاحاإليعترب  لذا. عن واقع املؤسسةألا ال تعرب بصدق املعلومات احملاسبية، 

عن  بالعناصر غري امللموسة وقياسها، حيث يتيح تقدمي توضيحات عترافاملشاكل اليت تطرحها عملية اال
 .يف القوائم املالية املعترف اغري  العناصر غري امللموسةعن وتقدمي معلومات ، املدرجة يف القوائم املالية العناصر

 ،من جهة باعتبارها موارد اقتصادية أمهية العناصر غري امللموسةالتمييز بني جتدر اإلشارة إىل ضرورة 
أمهية كبرية  ، فالعناصر غري امللموسة هلامن جهة أخرى باعتبارها بنودا حماسبية ا وقياسها عترافوإمكانية اال

إىل سوء ختصيص أدى  أثر سلبا على منفعة القوائم املالية، ممااحملاسيب  القصورة، غري أن يف احلياة االقتصادي
فحسب . يختياراال فصاحميكن تصحيحه من خالل إرساء ممارسات لإل ختاللوهذا االاملوارد االقتصادية، 

(Wilson & Stenson) 

 ،التمويلارتفاع تكلفة  يؤدي إىلعن العناصر غري امللموسة  فصاحاإلفإن نقص  ،(2)
الدراسات  تفترض أغلب كما .أسعار األسهم تراجعينتج عنه  منفعة التقارير املالية، األمر الذيتراجع نتيجة 

األداء املستقبلي  تقييمب يف حالة نشرهاواليت ميكن أن تسمح ، اخلاصة أن املسريين لديهم العديد من املعلومات
  .تازيادة منفعة املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرار األمر الذي ميكن أن ينتج عنه، سليمبشكل  للمؤسسة

نظرية الوكالة ونظرية ، إىل يختياراال فصاحاإلب ةاملهتمالدراسات تستند ، ة النظريةيمن الناح
تكلفة و مصحوبا بتكاليف وكالة عادة يكون يختياراال فصاحاإلتوصل إليها إىل أن تشري النتائج املُواإلشارة، 

املدرجة يف ملؤسسات لذا فإن ا .(3)، األمر الذي يؤدي إىل زيادة القيمة السوقية للمؤسسةمنخفضتني مالرأس 
، ألن يختياراال التصال املايلتبين سياسة لأمام حتمية تكون ، دخار العامالا ىلإالسوق املايل أو اليت تلجأ 

  .لتطلعات املستخدمنيباالستجابة  وحده يسمحال  اإلجباري احملاسيب فصاحاملتطلبات القانونية لإلب كتفاءاال
أن املعلومات املتعلقة بالعناصر غري امللموسة ال ميكن الباحثني العديد من  يرىذلك،  ىلإإضافة 

أن املعلومات احملاسبية األمريكي رى جملس معايري احملاسبة املالية ي كمامعاجلتها من جانب حماسيب فقط، 
فطبيعة القياس احملاسيب الذي يعتمد على مبدأ التكلفة  ؛(4)لتفسري قيمة املؤسسةأصبحت غري كافية وحدها 

                                                             
(1) Mohamed Aymen Baklouti & al. (2007), Les intangibles: émergence, reconnaissance et performance 

financière: étude du marché tunisien, 28e congrès de l’AFC sur le thème : comptabilité et environnement, 
France, 23-24 & 25 Mai 2007, p. 02. 

(2)
  Richard M.S. Wilson & Joan A. Stenson (2008), Valuation of information assets on the balance sheet, 

Business Information Review, Vol. 25, N°. 3, p. 169. 
(3)

  H.H. Kang & S.J. Gray (2011), Reporting intangible assets: Voluntary disclosure practices of top emerging 
market companies, The International Journal of Accounting, Vol. 46, p. 403. 

(4)
  Alexis Karklins-Marchay (2009), Que disent les normes comptables sur la valorisation financière des actifs 

immatériels, La lettre de l’économie de l’intelligence, du savoir et de la création, N°. 13, p. 06. 
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قياس أثر األحداث االقتصادية، مل يتمكن من ل التارخيية، ويستند إىل وجود معامالت مالية مع أطراف خارجية
 بشرية، مسعة املؤسسة،فاملوارد ال ،استيعاب العناصر غري امللموسة، اليت ال تنتج بالضرورة عن معامالت خارجية

كلها  إخل،... لعالقات مع خمتلف األطراف، جودة املنتجات، املعرفة، حمفظة الزبائن، احلصص السوقية، االتنظيم
ال تتطلب استثمارات نقدية للحصول مالت مالية مع أطراف خارجية، وقد عناصر غري ملموسة ال تتطلب معا

  .إدراجها يف القوائم املاليةيتيح مما ال وهو ما جيعل التعبري عنها بقيم نقدية عملية صعبة أو غري ممكنة،  ،عليها
، أصبح يفرض )Reporting extra-financier( غري املايل يختياراال فصاحاإل أنيتضح  مما سبق

توصيل معلومات أكثر مالءمة وأكثر  بغرض ،اخلارجياملهتمة ببناء سياسة فعالة لالتصال نفسه على املؤسسات 
وقد  .، ممثال يف العناصر غري امللموسةمنفعة للمستخدمني، تسمح بإبراز اجلزء غري املرئي من قيمة املؤسسة

تطورا ملحوظا منذ تسعينيات القرن العشرين على  غري املايل عن العناصر غري امللموسة فصاحاإلعرفت مناذج 
ومن هذا  .إخل.. .ل الفكريامؤشر رأس امل، (Sveiby)، منوذج )Skandia(ملؤسسة  املستكشف منوذج: غرار

على اعتماد مناذج ثها وح ،املؤسساتعلى حتفيز  العديد من اهليئات واملنظمات االقتصادية حرصت املنطلق،
  .نظمة التعاون والتنمية االقتصاديةغري املايل عن العناصر غري امللموسة، وعلى رأسها م فصاحلإل

 واليت، غري املاليةا املعلومات النوعية  حتظىي من األمهية اليت أصبحت ختياراال فصاحاإلتنبع أمهية 
إكمال املعلومات اإلجبارية مبعلومات يف رية احل لإلدارة لذا فإنحت أكثر طلبا من طرف املستثمرين، أصب

طلب ، يتاالقتصادية األحداثكما أن التعبري بصدق عن  .كاملةدة الشفافية وتوفري معلومات زيال، يةاختيار
على قدرة املؤسسة على توليد  الوقوفاملستخدمني من  تمكنيل، املاليةتوفري معلومات إضافية يف التقارير 

اخلارجي  التصالسياسة ايعترب دعما قويا لفتبين سياسة طوعية إلدارة رأس املال غري امللموس،  أما ؛القيمة
  :(1)غري املايل عن العناصر غري امللموسة يف النقاط اآلتية فصاحاإلأمهية  (Netherlands)قد حدد و .للمؤسسة

ما قد ينتج عنه ختفيض تكلفة رأس املال تعترب من آليات حوكمة الشركات، وهو  حتقيق الشفافية اليت -
 .وزيادة القيمة السوقية للمؤسسة

ة للمؤسسة، إضافة إىل إمكانية استخدامه كأداة ستراتيجيدعم النظرة طويلة األجل، وإبراز اجلوانب اإل -
 .األطراف ذات املصلحة متسويقية أما

مؤسسة بريطانية تنتج عن  56من األرباح اليت تفصح عنها  % 56، فإن أكثر من (Perrin)حسب  -
  .عنها مفصلةما يتطلب معرفة كل اجلوانب املتعلقة ا، وتقدمي معلومات وهو العناصر غري امللموسة، 

أن  يرون، تبني أن مستخدمي القوائم املالية (Andrieu & Frotiée)دراسة قام ا كل من  يف
كما تبني أن أخطاء التنبؤ تنخفض نسبيا مع زيادة  ال تليب بشكل كاف احتياجام،املعلومات املفصح عنها 

مستوى حتليل العناصر غري املالية لألداء، وأن أمهية املعلومات غري املالية يف اختاذ القرارات من طرف املستثمرين 
                                                             

(1)  Check: A. Seetharaman & al. (2002), Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, 
Journal of Intellectual Capital, Vol. 03, Iss. 02, p. 133. 
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، مت عرض قائمة من (Mavrinac & Siesfield)كل من  قام ا أخرى دراسةويف . % 39و % 20تتراوح بني 
وحسب هذه  ،)4.2(كما يتضح من اجلدول  ، وذلكباهتمام املستثمرين حتظىغري املالية اليت املؤشرات 

تعترب األكثر  ،ة، االبتكار، منو احلصص السوقية وكفاءات املسريينستراتيجيالدراسة، فإن املعلومات املتعلقة باإل
  .(1)للمؤسسة ةاملستقبلي اآلفاقحلكم على تها يف امهي، نظرا أليف السوق املايل طلبا وإحلاحا من قبل املستثمرين

  .(Mavrinac & Siesfield)املعلومات غري املالية األكثر إحلاحا من طرف املستثمرين حسب  :)4.2(ل واجلد
  )7من ... (النقطة املتوسطة   املؤشرات غري املالية

 6,26  ة املؤسسةإستراتيجيتنفيذ 

  6,16  مصداقية املسريين

 5,92  املؤسسةة إستراتيجيجودة 

  5,77  االبتكار

  5,61  القدرة على جذب املوظفني األكفاء

  5,60  احلصص السوقية

  5,54  خربة املسريين

  5,48  جودة سياسات املكافآت

  5,40  نشاطات البحث

  5,34  جودة اإلجراءات

  5,33  إشباع الزبائن
Source : Lionel Escaffre (2007), Informations financières et capital intellectuel : Un défi comptable, 

La lettre de l’économie de l’intelligence, du savoir et de la création, N°. 02, p. 04. 

 (Bejar)يف نفس السياق قامت 

م باستقصاء مشل عينة من احملللني املاليني ومديري  2009عام  (2)
العناصر غري امللموسة األكثر منفعة من وجهة نظر غري املالية املتعلقة ب، دف حتديد املعلومات املاليةاحملافظ 

 علىنتائج الدراسة  أكدت ،(La méthodologie Delphi)" ديلفيمنهجية "باالعتماد على و .السوق املايل
اليت  ،مكملة للمعلومات املالية حاجة املتدخلني يف السوق املايل ملعلومات غري مالية حول العناصر غري امللموسة

ميع املعلومات غري املالية حول العناصر غري فج ،ملؤسسة والتنبؤ ا يف املستقبلاقيمة وحدها لتفسري  ال تكفي
احملللني حصل عليه كل مؤشر من حيث جتاوز التنقيط الذي املايل، نظر السوق  من وجهةامللموسة تعترب مفيدة 

  .7من  3,5املاليني ومديري احملافظ املالية 

                                                             
(1)  Voir : Lionel Escaffre (2007), Informations financières et capital intellectuel : Un défi comptable, La lettre de 

l’économie de l’intelligence, du savoir et de la création, N°. 02, p. 04. 
(2)

  Yosra Bejar (2009), Publication d’informations sur le capital immatériel et attentes des investisseurs: une 
étude exploratoire par la méthode Delphi, Comptabilité - Contrôle - Audit, Tome 15, Vol. 02, p : 165-192. 
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  لالصة الفصـــــــ

  
، ر غري امللموسة يف بيئات الدراسةاحملاسبية املتعلقة بالعناصالفصل حصر البدائل  احاولنا يف هذ

وبناء  .للعناصر غري امللموسة مقارنة بالنظرة االقتصادية وتوضيح العوامل اليت أدت إىل قصور النظرة احملاسبية
بني املمارسات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري  نوع من التجانسضح وجود ات ،هذا الفصلعرضه يف  على ما مت
 ومعايري احملاسبة يةالقواعد اجلزائر أكرب بني كانهذا التجانس  ،احملاسبية األربعة ياتجعوفق املر امللموسة
 عترافاهتالك الشهرة، اال: فيما بينها، وذلك فيما خيصوجود بعض االختالفات تضح أيضا كما ا .الدولية

  .غري امللموسة األصولمبصاريف التأسيس، وإعادة تقييم  عترافمبصاريف البحث والتطوير، اال
ملفهوم افيما خيص العناصر غري امللموسة يرجع إىل  قصور احملاسيبالكن القول أن مي ،إضافة ملا سبق

اليت أصبحت ال تتوافق مع احملاسبية واملمارسات  واملفاهيموبعض املبادئ  احملاسيب لألصل غري امللموس،
وفق النظرة  تضييق جمال العناصر غري امللموسةذلك  حيث نتج عن ،التغريات اليت يشهدها النشاط االقتصادي

القيمة وحتقيق النمو يف املستقبل، ال  توليداالقتصادية مصدرا لمن الناحية اليت تعترب ، فكثري من البنود احملاسبية
السوقية األمر الذي ساهم يف زيادة الفجوة بني القيم احملاسبية،  املبادئتظهر يف القوائم املالية الـمعدة وفق 

 حتقيق القابلية للتحديد،: وهي مفاهيم حماسبيةعدة  إىل، ويرجع ذلك يف األساس احملاسبيةللمؤسسات وقيمها 
  .السيطرة، مشاكل القياس احملاسيب، احليطة واحلذر

 فصاحاإلبز االهتمام بر ،من أجل تدارك القصور احملاسيب فيما خيص العناصر غري امللموسة
، من خالل غري امللموسة االقتصادية للعناصرالقتراب أكثر من النظرة ليعترب وسيلة هامة  الذي، يختياراال

ملعروفة انماذج التقدمي معلومات غري مالية، قد تكون يف شكل كمي أو وصفي، كما ميكن االعتماد على 
  .عن العناصر غري امللموسةغري املايل  فصاحإلل

  



 

 

  

  

  :ـثالـــثال الفصــــل

يــة املتعلقلبــدا ة ـــائل املحاس

 ةـــ امللموســـاصر غـــبالعن

  وقيـمــة املؤسســـة
     



 

  68 

  

  

ـــــــــــ   دمته

  

 ة يف احملاسبة،اإلجيابيمن أهم اجتاهات البحوث  احملاسبية املرتكزة على السوق املايلالدراسات  تعترب
ممثلة يف أسعار  السوقية للمؤسسات بالعالقة بني املعلومات احملاسبية والقيم املهتمةالدراسات تعترب كما 

املعلومات  ومبا أن .ملايلالدراسات احملاسبية املرتكزة على السوق امن أهم االجتاهات البحثية ضمن ، أسهمها
السياسات احملاسبية للمؤسسة،  اختيارو وضععند ة اإلدارتبنتها حمصلة للبدائل احملاسبية اليت ما هي إال احملاسبية 

البدائل احملاسبية بني للعالقة دراسة تعترب فإن دراسة العالقة بني املعلومات احملاسبية والقيم السوقية للمؤسسات، 
  .للمؤسسات والقيم السوقية

ع أن قَّوتمـمن النود يف القوائم املالية، لذا إىل جانب ذلك تعترب العناصر غري امللموسة من بني أهم الب
ض أن تؤثر رفتمـمن ال املستثمرين، وبالتايل من طرفباهتمام كبري  املعلومات احملاسبية املتعلقة ا حتظى

الفصل حتديد إطار نظري من خالل هذا حاولنا  ،هذا املنطلق ومن. ةبشكل جوهري على أسعار األوراق املالي
، وذلك والقيم السوقية للمؤسساتلعناصر غري امللموسة بني البدائل احملاسبية املتعلقة بايسمح بتفسري العالقة 

  :املباحث اآلتية عرضمن خالل 

 .القيمة السوقية للمؤسسة علىأثر املعلومات احملاسبية  :املبحث األول -

 .قيمة املؤسسة علىاحملاسبية املعلومات أهم النظريات املفسرة ألثر  :املبحث الثاين -

  .قيمة املؤسسة على امللموسة غرياحملاسبية املتعلقة بالعناصر املعلومات أثر  :املبحث الثالث -
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ٔول ة : املبحث ا ر املعلومات احملاس لمؤسسة ىلٔ ة  لقمية السوق   ا

العودة إىل الدراسات احملاسبية املرتكزة على ب علومات احملاسبية وقيمة املؤسسةلربط بني املميكن ا
ر املتبادل بني احملاسبة واألسواق تم بدراسة األثو، ةاإلجيابيث واليت تعترب من أهم اجتاهات البحوالسوق املايل، 

 (Kothari) وقد قسمها. املالية

كفاءة سوق رأس املال، سات التحليل األساسي والتقييم، دراسات درا :إىل (1)
 (Beaver)أما . فصاحاإلاملهتمة بدور احملاسبة يف التعاقدات، والدراسات املهتمة بتنظيم عملية الدراسات 

(2) 
، (Feltham & Ohlson)دراسات كفاءة سوق رأس املال، الدراسات املرتكزة على منوذج : قسمها إىلف

 االنتهازيدراسات مالءمة املعلومات احملاسبية، الدراسات املهتمة بسلوك احملللني، والدراسات حول السلوك 
 (Kothari)ما يهمنا يف هذا املقام هو الدراسات حول مالءمة املعلومات احملاسبية، واليت عرب عنها و .لإلدارة

 ؛أسعار األوراق املاليةاملعلومات احملاسبية على  تأثريتدرس مدى  فهيبدراسات التحليل األساسي والتقييم، 
ت يف السوق اقرارالينيات من القرن العشرين إبراز دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ تسوحياول هذا االجتاه منذ ال

د من عد الحظمن القرن العشرين التسعينيات  ايةمع و، املايل، وقدرا على تفسري القيم السوقية للمؤسسات
النشاط  ايعرفهأصبح  اليت اتلتغريباذلك وقد برروا وقت، رور المبمنفعة املعلومات احملاسبية  الباحثني تراجع

  .يف النشاط االقتصادي العناصر غري امللموسة دورتزايد ل نتيجة االقتصادي

ٔول مي املؤسسة :املطلب ا ة لتق   مالءمة املعلومات احملاس

إعداد وعرض القوائم املالية  عندمت تبنيها اليت  للبدائل احملاسبيةتعترب املعلومات احملاسبية حمصلة 
، من خالل احلكم على ذه البدائلهلإال تقييم ما هو  للمؤسسة، لذا فإن دراسة مالءمة املعلومات احملاسبية

 علىقدرا  ويكون ذلك من خاللاملايل،  ختاذ قرارات االستثمار يف السوقال مالئمةمعلومات توفري دورها يف 
 .سوقية للمؤسسة مصدرة هذه األوراقأسعار األوراق املالية، اليت تعرب عن القيمة ال يفالتأثري 

  مفهوم مالءمة املعلومات احملاسبية .1

ة العالقة بني املعلومات احملاسبي عن (Value Relevance)مفهوم مالءمة املعلومات احملاسبية يعرب 
 يندات احملاسبية املعاصرة خالل العقمن املفاهيم اليت عرفت رواجا يف األدبيويعترب ، سسةوالقيمة السوقية للمؤ

مل يظهر فعليا يف األدبيات احملاسبية إال مع بداية تسعينيات  (Value Relevance)، ورغم أن مصطلح األخريين
القرن العشرين، إال أن الدراسات اليت تناولت العالقة بني املعلومات احملاسبية وقيمة املؤسسة بدأت يف اية 

" آفاق املعلومة"على هذا التيار من الدراسات بـ  (Watts & Zimmerman)الستينيات، وقد أطلق 
(Information Perspectives) ،يف التقييمدور املعلومات احملاسبية ركز على ي ألنه.  

                                                             
(1)  Check: S.P. Kothari (2001), Capital markets research in accounting, Journal of Accounting and Economics, 

Vol. 31, p: 108-112. 
(2)

  Check: William H. Beaver (2002), Perspectives on recent capital market research, The Accounting Review, 
Vol. 77, N°. 02, p: 453-474. 
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 دور من نوعها يف هذا اال، حيث أثبتا م األوىل 1966عام  (Modigliani & Miller)أعمال تعترب 
سي هم من يستحقون اعتبارهم مؤس (Ball, Brown & Beaver)رمسلة األرباح يف تقييم املؤسسة، غري أن 

م،  1968عام  (Ball & Brown)كانت البداية مع و. للبيانات احملاسبيةى املعلومايت االجتاه البحثي حول احملتو
؛ مث تبعهما بعد ذلك نتيجة لنشر األرباح احملاسبيةألسعار السوقية ا قبلمن  استجابةاللذان أثبتا وجود 

(Beaver)  يف نفس العام، من خالل مالحظة مدى استجابة أسعار األسهم وحجم املعامالت لنشر القوائم
 (Value Relevance)هي األوىل اليت استخدمت مصطلح  م 1993عام  (.Amir & al)دراسة  وتعترب. املالية

  .(1)بني املعلومات احملاسبية وقيمة املؤسسة يف السوق املايل العالقةلوصف " مالءمة املعلومات احملاسبية"
، فإن (Value Relevance)كترمجة للمفهوم األجنلوسكسوين " مالءمة املعلومة"عند تناول مصطلح 

باعتبارها إحدى اخلصائص النوعية األساسية للمعلومات " املالءمة"ذلك ال يعين أن االهتمام ينصب على 
املعلومة احملاسبية املالئمة ال يكفي أن تتوفر على خاصية املالءمة "أن  (Karğın)ث يرى حي. فقط احملاسبية

فقط، وإمنا جيب أيضا أن تعرب بصدق عن احلدث االقتصادي الذي  )، التغذية العكسيةتنبؤيةالوقتية، القيمة ال(
املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات من يقصد ا منفعة  وهذا يعين أن املالءمة وفق املفهوم السابق .(2)"متثله

واملتمثلة يف  طرف املستثمرين يف السوق املايل، وهو ما يتطلب أن تتوفر على مجيع اخلصائص النوعية األساسية
  ).، احليادالقابلية للتحقق، الصدق يف التعبري(املالءمة واملوثوقية 

بشكل " موثوقيتها"املعلومات احملاسبية و" مالءمة"، فإنه من الصعب دراسة (.Barth & al)فحسب 
منفصل عن بعضهما البعض، نظرا للتعارض املوجود بينهما، وعدم وجود مفاهيم نظرية ملقاييس كمية تسمح 

 راسة مالءمة املعلومات احملاسبيةلذا فإن د. (3)، وصعوبة إجياد مثل هذه املقاييسكل على حدا بالتعبري عنهما
 من مث احلكمو ،)املوثوقيةوتفعيل خاصييت املالءمة (ا وموثوقيتها يف الوقت نفسه تتضمن احلكم على مالءمته

التأثري  على ملستثمرين، هذه املنفعة تتجسد بقدرة املعلومات احملاسبيةامن طرف  لقراراتختاذ االعلى منفعتها 
 يعينيفترض أن تنعكس يف األسعار السوقية، مما ) املالئمة واملوثوقة(يف األسعار السوقية، فاملعلومات النافعة 

، أو بالنقصان إذا كانت تتضمن إجيابيةبالزيادة إذا كانت املعلومات تتضمن إشارات  ةاستجابة هذه األخري
  ).حاليا أو يف املستقبل(أو تدفقاا النقدية عن أداء املؤسسة، مركزها املايل  سلبيةإشارات 

ملؤسسة، من تقييم اتعين احلكم على دورها يف  املعلومات احملاسبيةبق، يتضح أن دراسة مالءمة مما س
أن املعلومات احملاسبية تكون ذات  (.Barth & al)ويف هذا الصدد يرى  ،خالل تأثريها على قرارات املستثمرين

؛ األسعاريف عكس نإذا وجدها املستثمرون مالئمة لتقدير قيمة املؤسسة، وموثوقة حبيث تجيد حمتوى معلومايت 
وائد ر أو العاسعلمالءمة باعتبارها قدرة خمتلف البنود احملاسبية على تفسري األلفينظران  (Sammy & Chao)أما 

                                                             
(1)   Lionel Escaffre & Réda Sefsaf (2008), Op.cit., p. 04. 
(2)

  Sibel Karğın (2013), The Impact of IFRS on the Value Relevance of Accounting Information: Evidence from 
Turkish Firms, International Journal of Economics and Finance, Vol. 05, N°. 04, p. 71. 

(3)
  Check: Ali Faal Ghayoumi & al. (2011), Value-Relevance of Accounting Information: Evidence from Iranian 

Emerging Stock Exchange, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 54, p. 124. 



 

  71 

 (Francis & Schipper)وحسب  .(1)السوقية

القوائم املالية على تلخيص تتحدد بقدرة إن املالءمة ، ف(2)
ائص نظام احملاسيب، استنادا إىل اخلصالعن تقييم ملخرجات  فهي عبارة ؛املعلومات اليت تنعكس يف قيمة املؤسسة

القوائم املالية  بنودلذا ميكن القول أن مالءمة املعلومات احملاسبية تعين حتديد مدى مسامهة . اتالنوعية للمعلوم
تعترب حمصلة ملختلف قرارات البيع والشراء اليت يتخذها املستثمرون،  هذه األخرية، ملؤسسةا قيمة يف تفسري

  .ومن بينها القوائم املالية باالستناد إىل املعلومات املتاحة هلم حول املؤسسة من مصادرها املختلفة

  الءمة املعلومات احملاسبيةفهوم ماملرتكزات النظرية مل .2

يف احملاسبة،  اإلجيايبومات احملاسبية من أهم ميادين البحث تعترب الدراسات حول مالءمة املعل
  :(3)فإن هذا التيار يرتكز على ثالث إسهامات أساسية ،(Tremblay)و  (Cormier & Magnan)وحسب 

الواقع للحكم على صحة  والذي يعتمد على استقراء :(Friedman)لـ ) امليداين( اإلجيايباملدخل  -
يف األجل (األسعار السوقية عالقتها ب فحص يتطلب منفعة املعلومات احملاسبيةم على حلكفا، ضاتااالفتر

 ).يف األجل القصري(األسعار لنشر القوائم املالية  فحص مدى استجابة، أو )الطويل

راق املالية يف حلظة أن أسعار األو وملخص هذا االفتراض :(Fama)فرض كفاءة سوق رأس املال لـ  -
يل فإن أي معلومات املعلومات املتاحة حول املؤسسة مصدرة هذه األوراق، وبالتاتعكس مجيع زمنية معينة 

 .يف أسعار األوراق املالية بشكل فوريسوف تنعكس  )مل تكن معروفة( عنها فصاحيتم اإلجديدة 

الذي يربط العوائد باملخاطر احمليطة ا، فتحقيق  :(Sharpe)منوذج تسعري األصول الرأمسالية لـ  -
يف زيادة  هنادور املعلومات احملاسبية ويتمثل ، طراخستوى من املائد يتطلب حتمل نفس املوعال مستوى من

 .ختاذ قرارات استثمارية سليمةستقبلية واملخاطر احمليطة ا القدرة املستثمرين على التنبؤ بالعوائد امل
تعكس تنبؤات املستثمرين السوقية  األسعارأن  هعلى حتليل مفاد الناحية النظريةمن  الءمةاملترتكز 

على املعلومات  االعتمادب املستقبليةقدير األرباح احملاسبية ما يتطلب ت، وهو املتوقعةحول التدفقات النقدية 
 يف عمليات التنبؤ اليت يقوم بنود القوائم املاليةإىل تقييم دور  دف احملاسبيةمالءمة املعلومات  فإن لذا ؛املتاحة

 لقيمة احلالية للمؤسسةتأسيس أي عالقة بني ا ، فإن(Beaver) بفحس. ا املتدخلون يف السوق املايل
الية االرتباط بني األسعار احل :(4)وهي ])1.3(شكل ال[ يتطلب تطوير ثالث ارتباطات سبيةواملعلومات احملا

االرتباط بني األرباح املستقبلية، وواألرباح ط بني التدفقات النقدية املتوقعة االرتبا، والتدفقات النقدية املتوقعة
                                                             

(1) Check: Mahmoud Dehghan Nayeri & al. (2012), Factors Affecting the Value Relevance of Accounting 
Information, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 
Sciences, Vol. 02, Iss. 02, p. 77. 

(2)
  Jennifer Francis & Katherine Schipper (1999), Have Financial Statements Lost their Relevance?, 

Journal of Accounting Research, Vol. 37, N°. 02, p. 325. 
(3) Voir : Martinez Isabelle (2004), Le contenu informatif des chiffres comptables : vers de nouvelles 

améliorations méthodologique ?, Comptabilité - Contrôle - Audit, Vol. 02, Tome 10, p. 10. 
(4)

  Check: Luzi Hail (2103), Financial Reporting and Firm Valuation: Relevance Lost or Relevance Regained?, 
Accounting and Business Research, Vol. 43, N°. 04, p: 331-333. 
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يهتمون  اللذين، نقدية مركز اهتمام املستثمرينتدفقات الويف هذا الصدد تعترب ال .ملستقبلية واألرباح احلاليةا
، وهذا االرتباط تحققباألرباح اليت ميكن أن ت معليها أكثر من اهتمامه واالتدفقات النقدية اليت ميكن أن حيصلب

ونسب التوزيع املتوقعة  املستقبلية، إذ يتطلب تقدير األرباح )االرتباط األول( صعب التحقيق يف الواقع
القول أن واستنادا هلذا التحليل ميكن ). االرتباط الثالث( احلالية، باالعتماد على األرباح )االرتباط الثاين(

، املتوقعةمؤشرا للتدفقات النقدية بدورها تعترب  اليتتعترب مؤشرا لألرباح املستقبلية،  اجلاريةاسبية املعلومات احمل
باألداء  املستثمرين على التنبؤقدرة زيادة  من خالل دورها يفوبالتايل فإن منفعة املعلومات احملاسبية تتحدد 

  .لمحاسبة يتمثل يف حتسني االرتباط الثالثأن الدور الرئيسي ل (Beaver)املستقبلي للمؤسسة، لذا يرى 

  .(Beaver)حسب  خمتلف االرتباطات بني املقاييس السوقية واملقاييس احملاسبية :)1.3(شكل ال

 

Source : Luzi Hail (2103), Financial Reporting and Firm Valuation: Relevance Lost or Relevance 
Regained?, Accounting and Business Research, Vol. 43, N°. 04, p. 332. 

يل السابق على حاجة املستثمرين ملعلومات مالية مفيدة، من أجل التنبؤ بقدرة املؤسسة ليعتمد التح
. ختاذ قرارات استثمارية رشيدةالوتوقيتها،  ، وأمهية هذه التدفقاتيف املستقبل على حتقيق تدفقات نقدية

فإن املعلومات احملاسبية ال تكون نافعة إال إذا مسحت بالتنبؤ باألداء ، (Dumontier & Raffournier)فحسب 
يسمح جديدة  اتفريى أن احلصول على معلوم  (Klimczakr)املستقبلي انطالقا من املالحظات التارخيية، أما

بية تعين ومن هذا املنطلق، فإن مالءمة املعلومات احملاس. ويكون سببا يف مراجعة التنبؤات تخفيض عدم التأكدب
 (Disle)تفق ؛ وت(1)تحديد قيمة األسهملأن املستثمرين سوف يستخدموا 

رى بأنه حيث ت ،هذا الرأي مع (2)
  .القيمة اليت يفترض أن تعرب عنهابمات احملاسبية من خالل عالقتها ميكن فهم مالءمة املعلو

                                                             
(1)  Karim Bicha (2008), Réaction des cours boursiers autour de la publication des indicateurs comptables: Cas de 

l’annonce des résultats annuels sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis, Recherches en comptabilité et 
finance, N°. 01, p. 52. 

(2) Charlotte Disle (2004), Intérêt de la normalisation comptable : pertinence des chiffres comptables et 
opportunités de croissance, 25e congrès de l'AFC sur le thème : Normes et mondialisation, France, p. 04. 
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  الءمة املعلومات احملاسبيةفهوم مأهم التفسريات مل .3

من أجل  مالءمة املعلومات احملاسبية على منفعتها يف التنبؤ باألداء املستقبلي للمؤسسةمفهوم رتكز ي
التغريات  وتساهم يف تفسريملؤسسة ا ةقيميف اليت تنعكس  تلكاملالئمة هي فاملعلومات ، تقدير قيمتها اجلارية

  :*ملالءمةافهوم ملممكنة  أربع تفسريات بني (Francis & Schipper) ومييز، اليت حتدث فيها

 نظرة التحليل األساسي: فسري األولالت -
من  على املعلومات املتعلقة باملؤسسةباالعتماد  األوراق املالية لتقييمالتحليل األساسي هو تقنية 

حيث ، صادرهذه املتعترب القوائم املالية إحدى أهم وخارجية،  وأداخلية سواء كانت  ،مصادرها املختلفة
بغض  (Intrinsic Value) اجلوهرية ألسهمهاالقيمة  تقدير يتيحا مب، الوضعية احلالية للمؤسسة تقييمتسمح ب

فإن املعلومات احملاسبية تؤثر يف األسعار السوقية من  ،وحسب هذه النظرة .به تالنظر عن السعر الذي بيع
 الشكل شبه القوييتمتع ببافتراض أن السوق املايل وذلك  ،قيمته اجلوهرية لسهم حنوسعر اخالل توجيه 

، وميكن إجياد هذا املعلومات احملاسبية باالعتماد علىية لمستثمرين حتقيق عوائد غري عادمما يتيح ل ،للكفاءة
 .م 1990عام  (Ohlson)م و 1989عام  (Ou & Penman)التفسري يف أعمال 

 التنبؤيةالنظرة : التفسري الثاين -
باإلمكان  إذا كان اليت تكون مالئمةو، احملاسبية للمعلومات تنبؤيةة على القدرة الهذه النظرتركز 

كانت تتضمن املتغريات املستخدمة يف خمتلف مناذج أو  ،نقديةلا تابالقيم املستقبلية كالتدفقاستخدامها للتنبؤ 
من  ،املخصومةلنموذج التوزيعات مالءمة األرباح احملاسبية ثال ميكن قياس مف .تساعد على التنبؤ االتقييم أو 

 .التوزيعات بتقديرأو قدرا على التنبؤ مبتغريات أخرى تسمح ، املستقبليةخالل قدرا على التنبؤ بالتوزيعات 

 النظرة املعلوماتية: فسري الثالثالت -
يفتاحملتوى "مصطلح األدبيات ستخدم متتع السوق املايل بالشكل القوي للكفاءة، وت هناض ر

 اآلين للمعلومات تخدامساالب تتحدد واليت، وفق هذه النظرة "املعلومات مالءمة"مفهوم للتعبري عن " املعلومايت
من خالل قياس مدى استجابة األسواق املالية لعملية نشر القوائم  احلكم عليهايتم و ،من طرف املستثمرين

املالية خالل فترات قصرية، وفيما إذا كان ذلك يغري من توقعات املستثمرين ويؤثر يف حركة األسعار السوقية، 
  .(Le contenu informatif des états financiers)استنادا حلداثة املعلومات وسرعة انعكاسها يف األسعار 

                                                             
  :ميكن العودة إىلملفهوم مالءمة املعلومات احملاسبية، لإلطالع أكثر على التفسريات املمكنة   *

- Jennifer Francis & Katherine Schipper (1999), Op.cit., p: 325-327. 
- R.A.A.S. Perera & S.S. Thrikawala (2010), An empirical study of the relevance of accounting 

information on investor’s decisions, International Conference on Business & Information 2010, 
University of Kelaniya, Sri Lanka, p. 04. 

- Ali Faal Ghayoumi & al. (2011), Op.cit., p.p. 124-125. 
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على  النتائج احملاسبيةفعدم تأثري  ،وتشكل التوقعات الوقتية االهتمام مبفهومي تطلب هذا التفسريي
مت التنبؤ به من طرف  هااجلزء األكرب منأو أن  ،عدم مالءمتهالإما ، ميكن إرجاعه األسعار السوقية مثال

القوائم املالية بشكل نشر تصبح غري نافعة إذا مت  هذه األخريةخرى، األعلومات لى املباالعتماد عرين املستثم
يتعلق بالعناية  فإن هذا التفسري يطرح إشكاال، (Francis & Schipper)وحسب . دوري ويف فترات قصرية

غري املمكن  لكنه من، تنبؤيةوالقدرة ال الوقتية اليت يعطيها املستثمرون حملتوى املعلومات احملاسبية من حيث
، مما يعين صعوبة احلكم على احملتوى املعلومايت املفهومني وقياس التغري يف اآلخرتصميم دراسة للتحكم يف أحد 

 .جعل القوائم املالية أكثر منفعة للمستثمرين يفأكرب  دور، وصعوبة حتديد أي من املفهومني له ةللتقارير املالي

 نظرة القياس: التفسري الرابع -
النظرة على احملاسبة باعتبارها أداة للقياس، وعلى عكس النظرة املعلوماتية فإن املستثمر هنا  تركز هذه

بني املعلومات احملاسبية  العالقةأن يتم دراسة  هذا التفسري ويتطلب ،ال يعتمد كليا على املعلومات احملاسبية
ترتبط كانت املعلومات احملاسبية إذا  وتكون هذه العالقة معنوية، السوقية خالل فترات طويلة واألسعار

قياس مالءمة املعلومات احملاسبية وفق هذا التفسري بقدرة  باملعلومات املستخدمة من طرف املستثمرين، ويتم
وذلك على اعتبار بغض النظر عن مصدرها،  األسعار السوقية يفالقوائم املالية على تلخيص املعلومات اليت تؤثر 

 .للمعلوماتالوحيد املصدر القوائم املالية ليست أن 

  تصنيف الدراسات حول مالءمة املعلومات احملاسبية .4

ادا مالءمة املعلومات احملاسبية استنحول اهتم العديد من الباحثني حبصر وتصنيف خمتلف الدراسات 
سهيل مهمة الباحث عند قيامه مبثل هذه الدراسات، فيما بتهذه التصنيفات  وتسمحإىل العديد من األسس، 

من أهم و .واملنهجية املطلوبة لذلك، وتفسري النتائج املتوصل إليها اجلوانب اليت يتم تناوهلا اختيارخيص 
 (Beisland)تصنيف  جند حول مالءمة املعلومات احملاسبيةالتصنيفات فيما خيص الدراسات 

، الذي يقسمها (1)
ية واملقاييس كلألخرى للتدفقات، مالءمة حقوق املمالءمة األرباح واملقاييس ا: جمموعات كاآليتإىل مخس 

والسياسات احملاسبية البديلة،  رور الوقت، مالءمة الطرقمباألخرى للميزانية، مالءمة املعلومات احملاسبية 
  .ومالءمة املعلومات احملاسبية على املستوى الدويل

 فينظران ملالءمة املعلومات احملاسبية من زاوية احملتوى املعلومايت (Landsman & Maydew)أما 
يعتربان أن املعلومة  ،ويف هذا الصدد. عالقتها باملعلومات األخرى، اليت ال يكون مصدرها القوائم املاليةو

مقارنة مبصادر املعلومات األخرى البديلة واملنافسة، حمتوى معلومايت، إذا كانت هامشية احملاسبية تكون ذات 
 :(2)هما فإن هذا املفهوم يرتبط جبانبنيوحسب. تؤكد أو تكمل معلومة سابقةوإذا كانت 

                                                             
(1)

  Leif Atle Beisland (2009), A Review of the Value Relevance Literature, The Open Business Journal, Vol. 
02, p. 09. 

(2)   Voir : Charlotte Disle (2004), Op.cit., p. 04. 
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من خالل حتديد فيما إذا كانت تنعكس يف  لتقييملاهتم بدراسة أمهية املعلومات احملاسبية  :التيار األول -
 ،(Le contenu informatif redondant)قيمة املؤسسة، استنادا لدورها يف تأكيد املعلومات السابقة 

 .ملعلومات أخرى متاحة بشكل خمتلف تعرب عن نفس احملتوى إذا كانتوذلك 
، أي دراسة فيما إذا كان املؤشرات السوقيةعلى حركة  فصاحاإلتأثري عمليات بدراسة  اهتم :التيار الثاين -

ومات السابقة ـاستنادا لدورها يف إكمال املعل، عن املعلومات احملاسبية فصاحيستجيب لإل املايل السوق
(Le contenu informatif intrinsèque) " مرتبطة باملعلومات السابقةوتوفري معلومات جديدة".  

 (Watts & Holthausen) ، قدمإىل جانب ذلك

حول مالءمة املعلومات  اتللدراس فاتصني (1)
 (Dumontier & Raffournier) حسب، وباالعتماد على منهجية قياسها والتفسريات املمكنة هلا احملاسبية،

(2) 
  :أكثر الدراسات احملاسبية املرتكزة على السوق املايل انتشارا يعتربان من فإن الصنفني األول والثالث

ة املعلومات إىل قياس قدر واليت دف :(Relative association studies)دراسات االرتباط النسيب  -
املؤشرات احملاسبية من جهة، وأسعار  بنيالعالقة  حتليلخالل من  ،السوقية احملاسبية على تفسري القيم

استنادا إىل و، (Long windows)طويلة زمنية األسهم أو عوائدها من جهة أخرى، باالعتماد على فترات 
كبريا كلما دل ذلك على مالءمة  األخريلمالءمة، فكلما كان هذا كمقياس ل (R2)معامل التحديد 

 ةعدملُباملقارنة بني مالءمة املعلومات ااملؤشرات احملاسبية والعكس صحيح؛ كما اهتمت هذه الدراسات 
 .وفق مرجعني حماسبيني خمتلفني

يستند التفسري  :(Incremental association studies)) التصاعدي( اإلضايفدراسات االرتباط  -
بتحديد فيما إذا كان ملتغري حماسيب دور يف زيادة قدرة  ، وتم"نظرة القياس"النظري هلذه الدراسات على 

ر بعت، ويف هذا اإلطار يالعوائد السوقية وأعلى تفسري األسعار  خرىاألتغريات من املجمموعة متغري أو 
 .اجلديد أكرب من معامل التحديد األول (R2) كان معامل التحديد إذا ه مالئمااختباراملتغري الذي مت 

يستند التفسري  :(Marginal information content studies)دراسات احملتوى املعلومايت اهلامشي  -
تركز و. "كفاءة سوق رأس املال"، اليت تنطلق من فرض "النظرة املعلوماتية"النظري هلذه الدراسات على 

استجابة األسعار هلا، وإىل السوق املايل  احملاسبية هذه الدراسات على الفاصل الزمين بني تدفق املعلومات
 اليت تعتمد، (La méthodologie d’étude des évènements)ىل منهجية دراسة األحداث باالستناد إ

منها هو حتديد مدى  واهلدف االرتباط، بدراسات مقارنة (Short windows) على فترات زمنية قصرية
 وجود ، ويف حالةلقوائم املاليةابنود  عن فصاحلعمليات اإلأو العوائد السوقية سعار األاستجابة سرعة 
  .مالئمة البنودتعترب هذه  لألسعار أو العوائد السوقية بةاستجا

                                                             
(1)  Robert W. Holthausen & Ross L. Watts (2001), The relevance of the value-relevance literature for financial 

accounting standard setting, Journal of Accounting and Economics, Vol. 31, p.p. 05-06. 
(2)

  Pascal Dumontier & Bernard Raffournier (2002), Accounting and capital markets: a survey of the European 
evidence, The European Accounting Review, Vol .11, N°. 01, p. 120. 
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ة :املطلب الثاين مي املؤسسة مبرور الوقت مالءمة املعلومات احملاس   لتق

القرن العشرين، ظهرت بعض الدراسات اليت أثبتت وجود تراجع يف تسعينيات  منتصف بداية من
، كما أشارت إىل العوامل اليت كانت سببا يف ذلك، واالقتراحات اليت مالءمة املعلومات احملاسبية مبرور الوقت

  .مالءمة املعلومات احملاسبية زيادةميكن أن تساهم يف 

  تراجع مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسة .1

 (Lev) م أشار 1989عام 

 احملاسبية قدرة التفسريية لألرباحالأن  وجدتأغلب الدراسات  نأإىل  (1)
عام  (Cho & Jung) توصلكما  ،يف بعض احلاالتمستمرا لتقترب من الصفر  تراجعاتشهد و، كانت ضعيفة

 من بدءو .(2)التغريات فيهاواحملاسبية والنتائج  السوقيةائد وبني الع عالقةالدراسة  عند النتائجإىل نفس م  1991
، حيث مالءمة املعلومات احملاسبية بظاهرة تراجع اهتمت اليت الدراساتمن  عديدال ظهرت التسعينيات منتصف
قدرا على تفسري جتسد يف تراجع مبرور الوقت،  تشهد اخنفاضا مستمرا منفعة القوائم املاليةأن  أغلبهاأثبتت 

عام  (.Collins & al)م،  1994عام  (.Harris & al): الدراسات هذه أبرز ومن؛ السوقية األسعار والعوائد
 ،م 2001عام  (.Chen & al)م،  2001عام  (.Barth & al)م،  2000ام ـع (.Graham & al)م،  1997

(Black & White)  م،  2003عام(Bartov & al.)  م، و 2005عام(Shamy & Kaled)  إخل... م 2005عام.  
س مجيع املقاييس احملاسبية، مل متظاهرة تراجع مالءمة املعلومات احملاسبية غري أن بعض اآلراء ترى أن 

 (Gjerde)فحسب 

، يف حني احملاسبية النتائجمالءمة  تراجعا مستمرا يفالدراسات وجدت  العديد منإن ، ف(3)
 ففي. ، مما أدى إىل تراجع جزئي يف مالءمة املعلومات احملاسبية ككلالقيم الدفتريةمالءمة يف تزايدا  وجدت

 (.Collins & al) م قام 1997عام 

دراسة مالءمة األرباح احملاسبية والقيم الدفترية يف السوق املايل ب (4)
 مل احملاسبية والقيم الدفترية جمتمعة النتائجفإن مالءمة  هموحسب م، 1993وم  1953 بنياألمريكي، خالل الفترة 

النتائج غري أن مالءمة  ،م 1996عام  (Francis & Schipper)و (Ely & Waymire)، وهو ما يتفق مع تنخفض
النتائج مسح بتعويض االخنفاض يف مالءمة  تزايداالقيم الدفترية فعرفت  مالءمة أما ،احملاسبية عرفت تراجعا

 (Lev & Zarowin) قام دورمهابو .احملاسبية

، م 1996وم  1978 بنيالفترة  خاللبدراسة  م 1999عام  (5)
الدراسة إىل نتائج أشارت  التحديد وبعد متابعة تطور معامالت ،مريكيةاأل من املؤسساتباالعتماد على عينة 

  .])2.3(الشكل [ الوقترور مبمالءمة املعلومات احملاسبية مستمر يف وجود اخنفاض 
                                                             

(1)
  Check: Baruch Lev (1989), On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and directions from 

two decades of empirical research, Journal of Accounting Research, Vol. 27, p: 153-192. 
(2)

  Check: Pascal Dumontier & Real Labelle (1998), Accounting earnings and firm valuation: the French case, 
European Accounting Review, Vol. 07, Iss. 02, p. 166. 

(3)  Øystein Gjerde & al. (2011), The value relevance of financial reporting in Norway 1965-2004, Scandinavian 
Journal of Management, Vol. 27, p.p. 114-115. 

(4)
  Check: Daniel W. Collins & al. (1997), Changes in the value-relevance of earnings and book values over the 

past forty years, Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, p: 39-67. 
(5)

  Check: Baruch Lev & P. Zarowin (1999), The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, 
Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 37, N°. 02, p: 353-385. 
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  .(Lev & Zarowin) حسب م 1996وم  1978 بنياحملاسبية خالل الفترة  األرباحمالءمة تطور  :)2.3( الشكل

  
Source : Baruch Lev (1999), R&D and Capital Markets, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 

11, N°. 04, p. 29. 

 (Francis & Schipper)أما 

يف دراسة مشلت  م، فقد توصال إىل نفس النتائج السابقة 1999عام  (1)
م، حيث  1994م إىل غاية  1952، خالل الفترة املمتدة من )NASDAQ(عينة من املؤسسات املدرجة يف مؤشر 

 مستمر يفوجود تزايد و، احملاسبية مبرور الزمنالنتائج مالءمة مستمر يف وجود تراجع  إىلأشارت نتائجهما 
  ].)3.3(الشكل [ ، معربا عنها بالقيمة الدفترية حلقوق امللكيةمالءمة امليزانية لتقييم املؤسسات

  .(Francis & Schipper)م حسب  1994وم  1952 بنيمالءمة املعلومات احملاسبية تطور  :)3.3( الشكل

  الوقتتراجع مالءمة النتائج المحاسبیة بمرور   الوقتتزاید مالءمة المیزانیة بمرور 
Source : Jennifer Francis & Katherine Schipper (1999), Have Financial Statements Lost their 

Relevance?, Journal of Accounting Research, Vol. 37, N°. 02, p. 340. 

 (Hail)دراسة  ومن أمههاالسابقة يف األعوام األخرية،  الذي تدعم النتائجاستمرت الدراسات 

(2) ،
م، حيث حاول الباحث حتديد فيما إذا كان دور املعلومات  2008م و 1981 عامي اليت مشلت أربعني بلدا بني

قد أثبتت الدراسة وجود و، أم ال احملاسبية يف تقييم املؤسسة قد تغري خالل فترة الثالثني عاما اليت مشلتها الدراسة
مبرور  ملؤسساتتقييم اووجود تزايد مستمر يف مالءمة القيم الدفترية ل، بيةاحملاس النتائجتراجع مستمر يف مالءمة 

  .بشكل مستمر اتالسوقية للمؤسس على تفسري القيم قدرااحملاسبية تفقد النتائج مما يعين أن  ،الوقت
                                                             

(1)  Jennifer Francis & Katherine Schipper (1999), Op.cit., p. 340. 
(2)  Check: Luzi Hail (2103), Op.cit. p: 329-358. 
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مالءمة  تراجعينبغي اإلشارة إىل وجود العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع ، يف األخري
اليت كانت نتائجها مؤيدة للنتائج ملعلومات احملاسبية، وقد كانت نتائجها متضاربة، فهناك بعض الدراسات ا

ملعلومات امالءمة  يف مستمر وجود تزايد أشارت نتائجها إىلاليت األخرى ، وهناك بعض الدراسات السابقة
  .اسبية مبرور الوقت، وقد تطرقنا ألهم الدراساتاحمل

  أسباب تراجع مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسة .2
تقدمي اقتراحات ملعاجلة هذه ودراسات حصر أسباب تراجع مالءمة املعلومات احملاسبية، عدة حاولت 

القيم السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية  املشكلة، حيث ركزت العديد منها على الفجوة املتزايدة بني
املعلومات احملاسبية املتجهة للماضي على "كإشارة الخنفاض قدرة  ،)الفارق بني املعلومات احملاسبية والسوقية(

 (Deegan)و (Zeghal & Meloche)ويف هذا الصدد يرى كل من . (1)"تفسري القيم السوقية املتجهة للمستقبل
احملاسيب جعل رواد النظرية وأن الطابع التارخيي للمعلومات احملاسبية، والفارق املوجود بني التقييم االقتصادي 

 :(2)يرجع إىلاملالية احلديثة يشككون يف منفعة املعلومات احملاسبية يف سوق كفء، وحسبهم فإن ذلك الفارق 
، ويزداد الفارق التقييم عملية االقتصادي فيما خيصاالختالفات اجلوهرية بني املدخل احملاسيب واملدخل  -

 . فترات التضخم وتقلبات األسعارالناتج عن ذلك يف
إليها  رنظَيغري املعترف ا حماسبيا، وخاصة العناصر غري امللموسة اليت املوارد االقتصادية وجود العديد من  -

 .الفارق لذلك ياملصدر الرئيسباعتبارها 
نظرية دعمت العديد من الدراسات فرضيات رق احملاسبية واملرونة يف تطبيقها، وقد وجود العديد من الط -

ملسريين اصاحل متعارض بني وجود  )Chambers, Zimmerman & Antle(الوكالة، حيث يرى كل من 
، حىت تحقيق مصاحلهم الشخصيةتسمح باليت  ملستثمرين، وأن املسريين يتبنون البدائل احملاسبيةامصاحل و

 .عة املعلومات احملاسبيةكانت تؤثر سلبا على منف وإن
فإن املسريين يفضلون البدائل  )Gonedes(، فحسب )Income smoothing( احملاسبية األرباحمتهيد  -

 .احنراف الربح احملاسيب عن الربح االقتصادييؤدي إىل ، مما األرباحض تقلبات يتخفتسمح باحملاسبية اليت 
للفجوة بني القيم السوقية للمؤسسات وقيمها  امصدرتعترب  البدائل احملاسبية فإن اآلراء،هذه حسب 

 ،االقتصادية غري قادرة على التعبري بصدق عن مجيع األحداث املمارسات احملاسبية أصبحت حيث الدفترية،
اليت تكتسي  سةالعديد من العناصر غري امللموإدراج  تتيحال  ، كما أاحميط األعماللتغري املستمر يف لنتيجة 

ضف إىل ذلك السلوك  ،لتوليد القيمة والنمو يها املصدر الرئيسكبرية بالنسبة للمؤسسة، باعتبار أمهية
  .مبا يتماشى ومصاحلهم الشخصية  حماسبية معينة دون غريهااالنتهازي للمسريين، وحتيزهم لبدائل 

                                                             
(1)   Pascal Barneto (2006), Normes IFRS : Application aux états financiers, 2e édition, Dunod, Pris, p. 07. 
(2)  Voir: Sonda Marrakchi Chtourou & al. (2005), Analyse de l’Utilité des Données Comptables dans la Décision 

de Placement avant et après l’Adoption du Système Comptable Tunisien (1997), 26e congrès de l'AFC sur le 
thème : Comptabilité et connaissances, France, p. 03. 
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 (Sellami) حسب

ذلك إىل  رجعوي ،قيمةتفسري العن أصبحت عاجزة املبادئ احملاسبية  فإن، (1)
الفاصل الزمين بني وقوع األحداث االقتصادية وأخذها بعني االعتبار من طرف احملاسبة، مما يفرغ املعلومات 

  .باألحداث االقتصادية عترافند االإضافة إىل اإلفراط يف التحفظ احملاسيب ع ،احملاسبية من حمتواها
 واحلقيقة احملاسبية احلقيقة االقتصادية بنيالتفاوت  -

التفاوت بني  ، فإن(Dumontier & Raffournier)و (Collins)، (Dechow) كل من فحسب
؛ املستثمرين تيؤثر على قرارا التسجيل احملاسيب لألحداث االقتصادية وأخذها يف احلسبان من طرف السوق

ج تدم عند تقييمها لألوراق املالية أن األسواق املاليةفريون  )Sloan & Kothari(و )Kothari(، (Beaver)أما 
م  1994عام وا أثبت، فقد (.Collins & al)أما  .والعكس بالعكس أخذها يف االعتبارعوامل ال تستطيع احملاسبة 

ة واألسعار احملاسبي النتائجالضعيفة بني  اتأن االرتباط مؤسسة أمريكية 136من خالل حتليل قطاعي لـ 
املوجود بني السوق املايل واحملاسبة فيما خيص أخذ األحداث االقتصادية يف رجع إىل التفاوت ت السوقية
عام  (Jacobson & Aaker)توصل  ومن خالل دراسة مقارنة بني املؤسسات األمريكية واليابانية. احلسبان

، للمسريينة دارية واإلستراتيجييرجع إىل النظرة اإل م إىل أن عدم توافق األحداث االقتصادية واحملاسبية 1993
 .ما خيص تقييم األداء تتجه نظرة السوق حنو األجل القصري، أما املسريين فتتجه نظرم حنو األجل الطويل ففي

 السلوك املتحفظ للمسريين -

واملستثمرين عدم التماثل املعلومايت بني املسريين  (Kothari & Ball) مثليرجِع العديد من املؤلفني 
أن إىل  م 1992أجريت عام اليت  هتيف دراس (Kothari) توصلكما  ،للمسريينمارسات احملاسبية املتحفظة إىل امل

جودة املعلومات نقص ميكن إرجاعه إىل  االرتباط املنخفض بني املعلومات احملاسبية واملؤشرات السوقية
ة إىل واحملاسبالتفاوت بني السوق املايل  (.Ball & al)كما أرجع للمسريين؛ السلوك املتحفظ ، واحملاسبية

  .السلوك املتحفظ للمسريين عند تسجيل األحداث االقتصادية
ا على جودة القوائم املالية ومنفعتهاهتمت العديد من الدراسات احملاسبية بالتحفظ وأثره السليب 

 (Dumontier)للمستثمرين، فحسب 

إن األرقام احملاسبية ال تعكس بشكل جيد قيمة املؤسسة بسبب ، ف(2)
اليت تؤثر حاليا على ، وفقط بعض األحداث االقتصاديةاحملاسيب لتسجيل ال ينتج عنهتطبيق مبدأ التحفظ، الذي 

فإا ال تعتبر حسب مبدأ التحفظ موضوعا  األخرى االقتصادية األحداث أما ،القيمة السوقية للمؤسسة
 .اليت ال تظهر أبدا يف القوائم املالية العناصر غري امللموسةبنود العديد من  يل احملاسيب، وذلك على غرارللتسج

 (Balachandran & Mohanram) وحسب

ت احملاسبية عن اعجز املمارس أدى إىلاحملاسيب إن التحفظ ، ف(3)
                                                             

(1) Mohamed Sellami (2006), Typologie des déterminants comptables de la valeur : Apports de l’approche 
économique de l’information dans la mesure de la valeur, 27e Congrès de l’AFC sur le thème : Comptabilité, 
contrôle, audit et institution(s), Tunisie, p : 16-19. 

(2)  Pascal Dumontier (2004), Essor des marchés boursiers et croissance de l’immatériel : de nouveaux défis pour 
la comptabilité, Finance - Contrôle - Stratégie, Vol. 07, N°. 02, p. 27. 

(3)  Sudhakar Balachandran & Partha Mohanram (2011), Is the decline in the value relevance of accounting driven 
by increased conservatism?, Review of Accounting Studies, Vol. 16, Iss. 2, p. 02. 
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ا أثر ، ممإخل... والتدريب اإلشهاروالناجتة عن البحث والتطوير  غري امللموسة األصولبالعديد من  عترافاال
 (Disle)وحسب . سلبا على مالءمة املعلومات احملاسبية

نوعا من التناقض عند حتديد خيلق مبدأ التحفظ  فإن (1)
عنه فارقا ينتج بلية، وهو ما املستقاملكاسب قيمة املؤسسة، إذ يؤدي إىل تقييم اخلسائر املستقبلية على حساب 

تشهد أحداث  احملاسبية، فاملؤسسة ميكن أن النتائجبني املصاريف واإليرادات، مما يؤثر سلبا على مالءمة  زمنيا
، غري أن مبدأ التحفظ يقضي بعدم ملتوقعة من العناصر غري امللموسةالتدفقات اإجيابية يف املستقبل، كاقتصادية 

  .االقتصادية بأقل من قيمتها حماسبيا املؤسسةأخذها بعني االعتبار، مما يؤدي إىل تقييم 
 (.Collins & al) مع أفكارتتفق  اليت األخرى عواملبعض الاألدبيات ، تناولت ذلكإىل جانب 

(2) 
لعناصر تزايد أمهية ا: وهيالعوامل جموعة من تأثر مبتاملعلومات احملاسبية مالءمة فإن  ووفقا لذلكم،  1997عام 

ررة، استمرارية املؤسسة يف حتقيق عن البنود غري املتك فصاحاإلغري امللموسة غري املعترف ا حماسبيا، زيادة 
الدراسات على أن تزايد األمهية االقتصادية للعناصر  معظمع جمت ويف هذا الصدد .وحجم املؤسسة ،اخلسائر

يعترب من أهم العوامل اليت أثرت سلبا على مالءمة ا،  عترافاال ناملبادئ احملاسبية ع زوعجغري امللموسة، 
 (Lev & Zarowin)م توصل  1999املعلومات احملاسبية، ففي دراستهما لعام 

  :إىل النتائج اآلتية (3)
 ؛قتصادي لدى املؤسسات األمريكية ارتفاعا خالل فترة الدراسةالنشاط اال يف التغري عرف معدل -
 احملاسبية؛ مالءمة النتائجتغري النشاط االقتصادي وتراجع ود ارتباط بني الزيادة يف معدل وج -
 ؛النتائج احملاسبيةمالءمة زيادة مستوى املصاريف غري امللموسة وتراجع وجود ارتباط بني  -
 .امللموسةزيادة معدل التغري يف النشاط االقتصادي والزيادة يف مستوى املصاريف غري  وجود ارتباط بني -

وراء تراجع مالءمة املعلومات احملاسبية هو  يفإن السبب الرئيس، (Lev & Zarowin) نتائج حسب
 املعاصر احملاسيبنموذج ال، وفشل يف القوائم املالية ا تزايد األمهية االقتصادية للعناصر غري امللموسة غري املعترف

، هذه التغريات ترجع للعناصر غري امللموسة عن أخذ التغريات املستمرة يف النشاط االقتصادي بعني االعتبار
للتغري، يف حني  محفزكبعض العناصر تعترب ، حيث )إخل... ، حتسني العمليات اإلنتاجيةةتطوير منتجات جديد(

أما فيما خيص اخلسائر والبنود غري . ةكمصدر للمحافظة على الوضعية احلالي ىخراألالعناصر بعض تعترب 
 فإا تعترب ،املتكررة، اليت أشارت إليها العديد من الدراسات كمصدر الخنفاض مالءمة املعلومات احملاسبية

  .بضرورة رمسلة بعض العناصر غري امللموسة (Lev & Zarowin)ى عراض هلذا االخنفاض، لذا فقد أوصكأ
يف معدل تغري النشاط  املستمرة ةزيادإىل ال يرجعأن تراجع منفعة املعلومات احملاسبية  يتضحمما سبق، 

تعترب العناصر غري نتائج هذا التغري بعني االعتبار، وحمفزات و، وعدم قدرة النظام احملاسيب على أخذ االقتصادي
راجع مالءمة املعلومات ما يف تعامال مه ميكن اعتبارها لذا، ات االقتصاديةامللموسة من أهم حمفزات التغري

                                                             
(1)  Charlotte Disle (2004), Op.cit., p. 08. 
(2)  Daniel W. Collins & al. (1997), Op.cit., p. 42. 
(3)  Check: Baruch Lev & P. Zarowin (1999), Op.cit., p: 371-376. 
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م، أعمال  1996عام  (Amir & Lev)م، أعمال  1991عام  (Elliott & Jacobsen)فوفقا ألعمال  .احملاسبية
(Aboody & Lev)  م، أعمال  1998عام(Lev & Zarowin)  تقرير وم،  1999عام(Jenkins Committee) * 

االعتماد على العناصر امللموسة والتصنيع، إىل االعتماد على لتحول االقتصاد من  نتيجة"م، فإنه  1994عام 
  .(1)"العناصر غري امللموسة، اخلدمات واملعلومات، أصبحت احملاسبة غري قادرة على مواكبة هذه التحوالت

العديد من أصبحت حمل اهتمام مالءمة املعلومات احملاسبية  تراجعظاهرة  أن ميكن القوليف األخري، 
خمتلف الدراسات باعتبارها اليت أشارت إليها  العديدة العوامل خالل العقدين األخريين، ورغم الدراسات

، نظرا للعجز الذي هتمامهااي بإمجاعها والعامل الذي حظ، إال أن البدائل احملاسبية تعترب مسببات هلذه الظاهرة
ومن هذا املنطلق، أصبح تغيري  .لموسةالعناصر غري املما تعلق ب وخصوصا أبدته يف مواكبة احلقائق االقتصادية

 املواردال يعترف وال يقيس العديد من ألنه  يشكل أولوية بالنسبة للعديد من الباحثني، احلايل فصاحاإلمنوذج 
 (Francis & Schipper)فحسب  .للمؤسسةبالنسبة اليت تولد قيمة  االقتصادية

هذا الوضع ميكن "فإن ، (2)
رغم التغري الذي يعرفه النشاط االقتصادي، وإما إىل أن  املعايري واملمارسات احملاسبيةثبات إما ل ،إرجاعه

التغري الذي يعرفه النشاط االقتصادي، وبالتايل  عنالتغري الذي تعرفه املعايري واملمارسات احملاسبية خيتلف 
 (Francis & Schipper) ركزفقد لذا  ."ةفهو ال يتوافق مع النموذج الذي يسمح بتوفري معلومات مالئم

احلايل، ليستجيب للتغريات اليت يعرفها النشاط االقتصادي، وحسبهما فإنه  فصاحاإللى ضرورة تغيري منوذج ع
  :احملاسيب يف ثالث جمموعات رئيسية فصاحاإلميكن حصر االقتراحات املتعلقة بنموذج 

، من أجل ختفيض التأثري السليب فصاحاإلفيما خيص مشكلة الوقتية، ميكن معاجلتها من خالل تغيري فترات  -
 .ملصادر املعلومات األخرى على مالءمة املعلومات احملاسبية

دون تغيري ) عنه فصاحاإلما يتم (معاجلة مشكلة احملتوى املعلومايت من خالل تعديل بنود القوائم املالية  -
 .(Amir & Lev)، وهو ما يتفق مع توصيات فصاحاإلفترات 

، وإعادة عتراف، ميكن معاجلتها من خالل تغيري متطلبات اال)تنبؤيةالقدرة ال(املعلومة فيما خيص آفاق  -
 .فصاحاإلعنه أو فترات  فصاحاإلصياغة القوائم املالية باستمرار دون تغيري ما يتم 

ضمن هذه االقتراحات يف البندين الثاين والثالث، ميكن إجياد موقع هلا  ،للعناصر غري امللموسةبالنسبة 
 فصاحاإلللذان يسمحان بتوسيع دائرة العناصر غري امللموسة املعترف ا ضمن القوائم املالية، أو توسيع نطاق ا

  .ا ضمن القوائم املالية األساسية عترافاإلجباري ليشمل العناصر غري امللموسة اليت ال ميكن اال

                                                             
 .(Edmund Jenkins)م حتت رئاسة  1991من طرف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني عام  (Jenkins Committee)مت تأسيس جلنة   *

(1)
  Check: Wayne R. Landsman & Edward L. Maydew (2001), Beaver (1968) Revisited: Has the Information 

Content of Quarterly Earnings Announcements Declined in the Past Three Decades?, p. 02, Available at 
SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.204068 [See on: 05/01/2013]. 

(2)   Jennifer Francis & Katherine Schipper (1999), Op.cit., p. 323. 
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ٔ  :الثاين املبحث ت املفرسة  ة املعلومات ر ٔمه النظر   قمية املؤسسة ىلاحملاس

اعتمدت األدبيات  من أجل تفسري العالقة بني املعلومات احملاسبية والقيمة السوقية للمؤسسة،
من القرن  منذ مطلع الستينيات اليت جاء ا الفكر املايل ،على العديد من النظريات واالفتراضات احملاسبية
؛ وقد مت يف البداية االعتماد على فرض كفاءة اإلجيايبلفكر  اىلتستند إاليت  بعد ظهور األعمال األوىل ،العشرين

، مت االعتماد على نظرية الوكالة وكذا نظرية ذا االفتراضهل وجهت اليت سوق رأس املال، وبعد االنتقادات
  .اإلشارة لتفسري العالقة بني املعلومات احملاسبية والقيمة السوقية للمؤسسة

ٔو   املال كفاءة سوق رٔسفرض : لاملطلب ا

، الذي طورها يف بدايات ستينيات القرن العشرين، (Fama)تعود فكرة كفاءة سوق رأس املال إىل 
ام م، لكن االهتاسبية املرتكزة على السوق املايلاليت سيطرت على الدراسات احملالنظرية األطر  أهم تعترب منو

لتحقيق يف كفاءة األسواق املالية صعبة افإن حسب العديد من الدراسات فمبفهوم الكفاءة مل يدم طويال، 
  .على األقل للكفاءة بالشكل شبه القوي املالية األسواقمتتع ة يفترض وبغرض الدراسات احملاسبي لكنالواقع، 

  مفهوم كفاءة سوق رأس املال .1

ألي  السوقية استجابة األسعارسرعة يف هذا الصدد بالكفاءة املعلوماتية، أي مدى  االهتمامينصب 
تعكس مجيع املعلومات املتاحة يف ظل السوق الكفء األسعار " إنف، (Fama)معلومات جديدة؛ فحسب 

دما تعكس نع ء، فإن السوق املايل يكون كف (Haim & Marshall)حسب أما  ؛(1)"بشكل كامل وفوري
ويف ؛ (2)لقيمتها تقدير، ويصبح السعر احلايل هو أفضل املؤسسةعن  واملالئمة األسعار مجيع املعلومات املتاحة

 زمنية مكن أبدا حتقيق أرباح غري عادية باختاذ قرار ضد اجتاه السوق، ففي أي حلظةفإنه من غري امل هذه احلالة،
ح ابرأأي  ة بشكل جيد وصحيح يف األسعار، فإنه ال ميكن استخدامها لتحقيقنمضتم اتتكون فيها املعلوم

متضمنة يف األسعار، وبالتايل معروفة لدى اجلميع وفإن كل املعلومات املتاحة  ،املفهومووفقا هلذا . (3)ةغري عادي
غري املتوقعة أن اجلديدة وميكن فقط للمعلومات و، عليهاال ميكن ألي مستثمر حتقيق ربح غري عادي باالعتماد 

كما أشار إىل ذلك " اتاملعلوممالءمة "لكن ال جيب إمهال مفهوم ، يـتؤثر على األسعار يف السوق املال
(Haim & Marshall)هذا املفهوم ميكن التمييز  ويف ظل .األسعار ال ميكن أن تعكس املعلومات غري املالئمة، ف

 :بني ثالث أشكال لكفاءة سوق رأس املال

                                                             
(1)

  Voir : Rim Bouaicha (2010), Le contenu informatif des états financiers annuels définitifs : Etude empirique 
sur les rendements boursiers, volume de transaction et fourchette de prix, 31e congrès de l'AFC sur le 
thème : Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice, France, p. 03. 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية باجلزائر، )2008(هواري سويسي : أنظر  (2)
  .132. ، جامعة اجلزائر، ص، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،)غري منشورة(الدكتوراه يف علوم التسيري 

(3)   Philippe Herlin (2010), Finance : le nouveau paradigme, Groupe Eyrolles, Paris, p. 34. 
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، التداولوأحجام  أسعار عن تعكس سوى املعلومات التارخييةوحسبه فإن األسعار ال  :الشكل الضعيف -
، ألا انعكست يف األسعار وأصبحت معروفة لدى باالعتماد عليها حتقيق أي ربح غري عادي ال ميكن لذا
 .ذي جدوىالتحليل الفين لألوراق املالية غري  مما جيعل من، وبتكاليف منخفضةعامة ال

 املعلومات التارخيية األسعار تعكسمات احملاسبية ألن االستخدمالءمة ل يعترب األكثر :الشكل شبه القوي -
إىل جانب املعلومات القطاعية  اهل درأهم مص القوائم املاليةتعترب  هذه األخريةإضافة للمعلومات العامة، 

 .غري جمدالتحليل األساسي لألوراق املالية  يف هذه احلالة يصبحو القومي، واملعلومات املتعلقة باالقتصاد
، حيث تعكس األسعار مجيع املعلومات رأس املالسوق يعترب الشكل املثايل لكفاءة  :الشكل القوي -

 .ةح غري عادياربأوجد أي فرصة لتحقيق أو خاصة، تارخيية أو جارية، وبالتايل ال تكانت املتاحة، عامة 
يف ظل األسواق الكفأة، تستجيب بشكل  أسعار األوراق املاليةن ، فإ(Gonedes) اتجاستنتوفقا ال

بعدها، فكلما زادت سرعة  ، مبا ال يتيح حتقيق أي أرباح غري عادية(1)ألي معلومات جديدة حتيز سريع ودون
 :(2)بنياملفهوم التمييز  هذا حويتي ،زادت كفاءة السوق، واالستجابة الفورية تعين الكفاءة التامةاالستجابة 

عن الكفاءة التامة، اليت تفترض عدم وجود فاصل زمين بني  هنا يكون احلديثو :اجلانب النظري للكفاءة -
هناك استجابة فورية من قبل األسعار ألي معلومات  حلظة تدفق املعلومات وانعكاسها يف األسعار، أي

 .ةفاصل زمين ميكن أن خيتلف فيه سعر الورقة عن قيمتها احلقيقيمبا ال يترك اال ألي مالئمة، وجديدة 
ميكن أن  زمينفاصل الكفاءة االقتصادية، وهنا يفترض وجود ويتعلق األمر ب :اجلانب العملي للكفاءة -

ح للمستثمرين العاديني ، لكن ليس بالشكل الذي يتيقيمتها احلقيقية عنفيه سعر الورقة املالية  خيتلف
ن اللذين لديهم سرعة للمستثمري إمكانية ذلك بالنسبةحتقيق أرباح غري عادية يف املدى املتوسط، رغم 

  .التحليلالقدرة على و والفهم االستيعاب
حلظة أي فاألسعار يف ، حدوث التوازن من زاوية رأس املال سوقكفاءة ل (Beaver)نظر ي من جهته

احلقيقية لألوراق  ا وجِد فرق بني القيم، ويكون السوق غري كفء إذللمستثمرين الواردةى املعلومات تعتمد عل
حمصلة للمعلومات  فتعتربلمعلومات املتاحة، أما األسعار لحمصلة  تعترب القيم احلقيقيةف، (3)وأسعارها املالية

(4)أما  .املاليةألوراق ا يف تقييم فعال املستخدمة
 (Hamon)  تعكس كفأ ق الأن األسعار يف ظل السوفريى

اإلضافية  فالناجتة عن استعمال املعلومات اجلديدة مع التكالي األرباحاملعلومات إىل احلد الذي تتعادل فيه 
  .رتبطة بالتسيري وإبرام الصفقاتيل حتقيق أي أرباح بعد نقطة التعادل يف ظل التكاليف امل، ويستحاملرتبطة ا

                                                             
  .133. هواري سويسي، نفس املرجع السابق، ص  (1)
  .134. نفس املرجع، ص  (2)
، دراسة حالة جمموعة من أسواق رأس املال العربية: السوقية للسهمكفاءة سوق رأس املال وأثرها على القيمة ، )2010(لطرش مسرية   (3)

  .80. ، صجامعة منتوري، قسنطينة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،)غري منشورة( دكتوراه يف العلوم االقتصادية أطروحة
(4)

  J. Hamon (2003), Eugene Fama et l’efficience des marchés financiers, Les grands auteurs en finance, 
Collection dirigée par M. Albouy, Ed. EMS, Colombelles, p. 101. 
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  املعلومات احملاسبية واألسعار السوقية يف ظل مفهوم الكفاءة .2
سعار وبشكل فوري، األسوف تنعكس يف املعلومات احملاسبية املالئمة  فإن ،كفاءةالوفق مفهوم 

  .بالتدفقات النقدية املتوقعة واملخاطر احمليطة ا املتعلقةوذلك يف حالة املعلومات احملاسبية اجلديدة و
 اجلديدة املتدفقة للسوق املايل احملاسبية املعلومات -

 يف، ويعتمد تأثريها من وجهة نظر السوق املايل ضمن املعلومات العامة املعلومات احملاسبيةتصنف 
، فإن املعلومات الشكل الضعيف للكفاءةفي ظل ف .سوق رأس املالكفاءة  األسعار السوقية على مستوى

يف أما  ،يسمح بتحقيق أرباح غري عادية االعتماد عليها ، غري أناألسعار السوقيةيف تنعكس أبدا احملاسبية ال 
، ألا سوف تنعكس فيها مبجرد األسعار يففإن املعلومات احملاسبية تؤثر الشكل شبه القوي للكفاءة، ظل 

ميكن  وال ،، فإن املعلومات احملاسبية قد انعكست يف األسعارالشكل القوي للكفاءةظل يف أما  .اإلعالن عنها
  .للمعلومات بديلة، إضافة إىل وجود مصادر أرباح غري عادية باالعتماد عليهاأي حتقيق 
  ي يف السياسات احملاسبيةختياراالالتغري  -

اسبية على أسعار ي يف السياسات احملختياراالالدراسات على مدى تأثري التغري من ركزت العديد 
  :(1)، وميكن التمييز بني فرضيتني متنافستني يف هذا االاألوراق املالية

  الفرضية امليكانيكية(The mechanistic hypothesis): وتفترض مع مفهوم الكفاءة، اليت تتناقض و
، حيث تفترض نقص وعي املستثمر، السوقيةسعار األ وحركةعالقة ميكانيكية بني التغريات احملاسبية 

وجود مصادر بديلة  ية على القوائم املالية؛ كما تفترض عدمختياراالوعدم متكنه من إدراك أثر التغريات 
وبالتايل إمكانية خداع السوق بشكل منتظم، والتأثري على األسعار من  ،للمعلومات خبالف القوائم املالية

 .خالل التغريات احملاسبية، طاملا أن املستثمر يستجيب بطريقة ميكانيكية ملا هو وارد يف القوائم املالية
  أثر فرضية عدم وجود(The no-effects hypothesis):  وعي املستثمر وإدراكه ألثر واليت تفترض

 ،)فرض كفاءة السوق وعقالنية املستثمر(ية يف السياسات احملاسبية على القوائم املالية ختياراالالتغريات 
ال ميكن خداع السوق املايل  وعليه؛ وجود مصادر بديلة للمعلومات خبالف القوائم املالية هنا يفترضكما 

 .يف التدفقات النقدية أثرتإذا إال  السوقيةسعار األ يف تؤثرميكن أن ال  هذه األخريةالتغريات احملاسبية، ب
بعض  رغم وجود ،فاءةكالفرض ة لؤيدامليدانية جاءت م ، فإن الدراسات(2)"الشريازي"حسب 

  :ثالث جمموعاتضمن اال  يف هذاف الدراسات نصتالدراسات اليت تشري إىل نقيض ذلك، لذا 
 وبالتايل عدم استجابة األسعار هلا؛ حبوث تتعلق بالبدائل اليت ليس هلا تأثري واضح على التدفقات النقدية -
 ؛استجابة األسعار هلاوبالتايل  حبوث تتعلق بالبدائل احملاسبية اليت هلا تأثري واضح على التدفقات النقدية -

                                                             
(1)  M. Humayun Kabir (2010), Op.cit., p. 138. 

  .387- 385: ، نفس املرجع السابق، صعباس مهدي الشريازي  (2)
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 تؤثرأن  املفترضحبوث تتعلق بالبدائل احملاسبية اليت هلا تأثري غري مباشر على التدفقات النقدية، واليت من  -
وليس  للمستخدمنيد بالتأثري غري املباشر، التأثري على قيمة املؤسسة بالنسبة قصوي ؛السوقيةعلى األسعار 

  .للمحاسبة اإلجيايب االجتاهاالعتماد على ها بتفسريعلى التدفقات النقدية املتوقعة يف حد ذاا، وقد مت 
يف ظل فرض األسعار السوقية  علىاحلديث عن تأثري املعلومات احملاسبية  ه ال ميكننأب يتضحا سبق، مم

 :ينبغي مراعاة اجلوانب اآلتيةغري أنه ، "الشكل شبه القوي" حالةيف إال  كفاءة سوق رأس املال
، كما أن تلقي املعلومات من أمر صعب التحقق يف الواقعمعلومات لل بشكل فوريإن استجابة األسعار  -

ضف إىل  ،االستيعابوالتحليل  إضافة الختالف قدرام علىقبل املستثمرين ال يكون بشكل متزامن، 
 .اإلدارةقبل نشرها من طرف بشكل غري رمسي سرب املعلومات ذلك إمكانية ت

يعتمد أيضا على املعلومة يف حد ابة األسعار للمعلومات احملاسبية ال جيب إمهال خصائص املعلومة، فاستج -
عدم تأثري املعلومات احملاسبية يف األسعار السوقية، ف أا تتوفر على اخلصائص املطلوبة،ذاا، واليت يفترض 

 .ملايلعدم كفاءة السوق الأو  ميكن إرجاعه إما لعدم توفر املعلومات احملاسبية على اخلصائص املطلوبة
خيتلف من مستثمر آلخر، لذا فإن تأثري  هاألن تفسري على اخلصائص املطلوبةتوفر املعلومات ال يكفي  -

 .)خصائص املستخدم( من قبل املستثمرين فهمهايعتمد أيضا على كيفية سعار األ يفعلومات احملاسبية امل
ىل يلجؤون إأم أم  فهل يعتمد عليها املستثمرون فعال تتوفر على اخلصائص املطلوبةإذا كانت املعلومة  -

فاملعلومات احملاسبية ليست العامل ، املعلومات التارخيية، أم أم يتصرفون بناء على معلومات أخرى
  .بعني االعتباراملستثمرون  يأخذهااليت  العواملتوجد العديد من ، إذ السوقية سعاراأل يفالوحيد املؤثر 

ٔوراق املالیة االٕجيايبالتفسري : املطلب الثاين ٔسعار ا ىل  ة  ر املعلومات احملاس ٔ  

ىل اآلثار غري املباشرة إ وراق املاليةأسعار األواملعلومات احملاسبية  للعالقة بني اإلجيايبتفسري ال يستند
  .الوكالة والتكاليف السياسةكاليف احملاسبية على التدفقات النقدية، من خالل تأثريها على ت للبدائل

 نظرية الوكالة .1

حتكم اليت  ر للمؤسسة باعتبارها جمموعة من العقود الضمنية أو الصرحيةنظَوفق نظرية التعاقدات ي
يسعى فإن كل طرف  ،األعوان االقتصاديني بني خمتلف األطراف ذات املصلحة، واستنادا لفرض عقالنية ةالعالق

، األخرى مصاحل األطراف على حساب يكون يف هذا االجتاه ولو وبالتايل فإن سلوكه الذاتية، مصاحلهتعظيم ل
العقود  دورربز وهنا ي ،كس سلبا على قيمة املؤسسةا ينعممتعارض بني خمتلف املصاحل،  وجودما ينتج عنه وهو 

 إجيابا، مما ينعكس ، وحتديد التزامات كل طرف وحقوقهصاحلامل بني وختفيف التعارض يف إجياد نوع من التوازن
  :العالقات التعاقدية من خاللمح هذه النظرة بتحديد دور احملاسبة يف توجيه تسوعلى قيمة املؤسسة، 

 .املتمثلة يف التزامات وحقوق كل طرف حتديد بنود التعاقدو دور املعلومات احملاسبية يف وضع العقود -
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طرف بالتزاماته، وهنا يربز دور البدائل احملاسبية  ضمان وفاء كللدور احملاسبة يف متابعة تنفيذ العقود  -
  .التعاقد املتفق عليها وبنودتكييف املعلومات احملاسبية مبا يتفق كأداة لبالنسبة للمسريين 

أهم أشكال العقود يف املؤسسة، إذ تتحدد بناء عليه العديد من القرارات  من يعترب عقد الوكالة
 (Jensen & Meckling)فحسب . احملاسبية

عالقة الوكالة عبارة عن عقد، يقوم مبوجبه شخص أو "، فإن (1)
بأداء جمموعة من األعمال لصاحله، وهو ما ) الوكيل(بتكليف شخص آخر ) األصيل(جمموعة من األشخاص 

دارة باعتبارها الطرف عالقة الوكالة بني اإل وتقوم. "يتطلب تفويض سلطة اختاذ بعض القرارات للوكيل
أن قرارات اإلدارة لن تكون دائما يف صاحل ومبا  ،، واملسامهني واملقرضني باعتبارهم الطرف األصيلالوكيل

ويف هذا الصدد، يرى . التعارضيؤدي إىل إمكانية وجود نوع من  فإن ذلك ميكن أناملسامهني واملقرضني، 
(Jensen & Meckling)  التوازن بني اإلجراءات  ناجتة عن حتقيق جمموعة من التعاقداتمتثل أن املؤسسة

  :ويشريان إىل نوعني من الصراعات اليت ميكن أن تظهر ،التعاقدية املتعلقة باملصاحل املتناقضة ملختلف األطراف

 (Watts & Zimmerman) صاحل بني املسامهني واإلدارة، وقد حاوليتمثل يف صراع امل :النوع األول -
نظام احلوافز يف ممثلة تعظيم منافعهم  ىلإ، حيث يسعى املسريون "فرضية أنظمة احلوافز"نطالقا من فسريه ات

اليت ، مهنياملساحتقيق مصاحل العمل على ، أو امللكية يف رأس املال، أو حتسني مسعتهم، من خالل ةدارياإل
 .يف السوق املايل املؤسسة قيمةأو  تتوافق مع مستوى األرباحميكن أن 

انطالقا من  (Watts & Zimmerman) وقد فسرهصراع بني املقرضني واإلدارة، اليتمثل يف  :النوع الثاين -
ويف هذا اإلطار يفترض توافق مصاحل اإلدارة ، (Debt Covenants Hypothesis)" االستدانة قيود فرض"
 من خاللاملسامهني،  اجتاهب محاية املؤسسة من أي حتويل للثروة عناملقرضون  لذا يبحثاملسامهني، و

قروض السياسة التوزيعات، : (2)يف (Smith & Warner)جمموعة من القيود التعاقدية، حددها وضع 
 أن أكثر القيود التعاقدية استخداما يف (Duke, Franz & Hunt)يف حني وجد . ديدة، زيادة رأس املالاجل

 سللتوزيع، مستوى أدىن من رأقابلة المستوى أدىن من األرباح غري  :(3)الواليات املتحدة األمريكية هي
 .ال ميكن االكتتاب يف أي قرض جديد هاوعند عدم احترام، مستوى أعلى من املديونيةاملال العامل، 

 بتصرفات واختاذه لقرارات الوكيلقيام  الناجتة عنو، "مشاكل الوكالة"إىل  السابقة اتصراعال تؤدي
من ل هذه املشاكل يتطلب األمر وضع شبكة من العالقات التعاقدية، حلو ،ال ختدم مصاحل األصيل بشكل دائم

فرض الرقابة عليه، وجمموعة من وحد من السلوك االنتهازي للوكيل للحتديد جمموعة من البنود التقييدية خالل 

                                                             
(1)

  Michael C. Jensen & William H. Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 03, N°. 04, p. 05, Available at: 
http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/7770 [See on : 02/10/2012]. 

(2)   Voir : Lionel Escaffre (2002), Op.cit., p. 189. 
(3)

  Voir : Christophe Thibierge (1997), Contribution à l'étude des déterminants de la comptabilisation des 
investissements immatériels, Thèse pour l'obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Université 
Paris IX - Dauphine, France, p. 193. 
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مما  خمتلف األطراف،تعارض املصاحل بني ختفيض  وذلك دفاحل األصيل، على حتقيق مص حلثهالبنود التحفيزية 
 (Jensen & Meckling) عرب عنها اليت تكاليف الوكالةيسمح بتخفيض 

  :جموعمب (1)
ختفيض تعارض مصاحله مع  من أجل (The Monitoring Costs) تكاليف الرقابة اليت يتحملها األصيل -

واملكافآت لصاحل هذا األخري، ، من خالل وضع أنظمة خاصة للحوافز وفرض الرقابة عليه مصاحل الوكيل
 .دف إىل احلد من أي تصرفات انتهازية منه )مثال التدقيق املايل( إضافة إىل وضع أنظمة للرقابة

 .تأمني مصاحلهو (The Bonding Costs)طمأنة األصيل وكسب ثقته ف دتكاليف يتحملها الوكيل  -
 وهيالوكيل،  ه معمصاحلعارض ت بسببا األصيل يتحمله اليت (The Residual Loss)اخلسائر املتبقية  -

 .السلوك الذي يؤدي إىل زيادة فعلية يف منافع األصيلو، الفعل الذي قام به الوكيل نتيجة الفرق بني
هذا الدور الذي  ؛من احملاسبة أداة هامة لوضع، تنفيذ ومتابعة العقود الوكالة لقد جعلت مشاكل

احملاسبية استنادا إىل منوذج ينطلق من الرشد  البدائل اختيارأُنِيطَت به احملاسبة أدى إىل مشاكل متعلقة ب
 (Kabir)، واستنادا هلذه النظرة يرى (2)ن االقتصادينياالقتصادي لألعوا

التأثري البدائل احملاسبية  أنه بإمكان (3)
  .على قيمة املؤسسة من خالل تأثريها على هذه العقود

مما سبق، ميكن القول أن التعاقدات يف املؤسسة تعتمد بشكل كبري على املعلومات احملاسبية، وبالتايل 
من مصلحة اإلدارة نشر معلومات حماسبية تتسق مع خمتلف الترتيبات التعاقدية مبا حيقق مصاحلها الذاتية، لذا 

ينتج  فاإلخالل ا. احملددة يف هذه الترتيباتها للطرق والسياسات احملاسبية يكون مبا يتفق والبنود اختيارفإن 
قيام الوكيل بتصرفات ال تتوافق مع مصاحل باقي األطراف  مما يعينبني أطراف الوكالة،  يف املصاحل عنه تعارض

(The Residual Loss) سوف يتم تصرفات من قبل الوكيل وأي . ينعكس سلبا على قيمة املؤسسة ما، وهو
سعيا من اإلدارة لتجنب و، االعتبار من قبل املستثمرين عند تقييمهم لألوراق املاليةتوقعها وأخذها بعني 

كما  ،تقوم مبجموعة من اإلجراءات اليت دف إىل طمأنة األصيل وبث الثقة لديه املالية األوراق أسعار اخنفاض
 واليتوك االنتهازي لإلدارة، لمبجموعة من اإلجراءات الوقائية، اليت تساهم يف احلد من السيقوم  أن هذا األخري

وبطبيعة احلال سوف حتاول اإلدارة جتنب الوقوع يف . وسلطتها يف اختاذ القرارات تهاميكن أن تؤثر على حري
التكاليف النامجة عن تفادي لسلطتها يف اختاذ القرارات، من حتد ة أمام األصيل، وجتنب أي إجراءات أي مساءل

  .ض عليهافرت املؤسسة بسبب القيود اليت ميكن أن تاخنفاض كفاءا يف إدارة عمليا
إن اإلجراءات السابقة اليت يقوم ا كل طرف سوف تنشأ عنها تكاليف الوكالة، اليت يتم أخذها 

املؤسسة، األمر الذي يؤدي يف األخري إىل مر جديد عندما يقرر شراء أسهم بعني االعتبار من طرف أي مستث
طر ض، وهو ما يعين التأثري على مسعة اإلدارة أو مكافآا، ومن أجل جتنب كل ذلك تهاأسعارالتأثري سلبا على 

                                                             
(1)  Michael C. Jensen & William H. Meckling (1976), Op.cit., p.p. 05-06. 
(2)  Jean-François Casta (2009), Op.cit., p.p. 1396-1397. 
(3)  M. Humayun Kabir (2010), Op.cit., p. 138. 
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حمتوى القوائم املالية مبا يتماشى والبنود احملددة شكل واإلدارة إىل استخدام السياسات احملاسبية دف تكييف 
  :*ويف هذا الصدد ميكن التمييز بني فرضيتني ،يف عقود الوكالة

سة سوف ختتار السياسات إدارة املؤسف :(The Bonus Plan Hypothesis)ز نظام احلواففرضية  -
رتكز على فإذا كان ي ،مع املسامهني املتفق عليهاحلوافز  اهم يف تعظيم ثروا استنادا لنظاممبا يساحملاسبية 

رتكز ي ختتار السياسات احملاسبية اليت ينتج عنها زيادة األرباح، أما إذا كان ا سوفالنتائج احملاسبية، فإ
أنَّ م القيمة السوقية للمؤسسة، كما ز على تعظيتركاإلدارة سوف على األداء يف السوق املايل، فإن 

 .يهاإلدارة سوف تكون حريصة على مسعتها عند اختاذ أي قرار حماسيب مهما كان نظام احلوافز املتفق عل

 اجتهت كلما مديونية املؤسسة كلما زادتف :(Debt Covenants Hypothesis) فرضية قيود االستدانة -
اجلارية، دف ختفيض تكاليف  الدورة أرباح زيادة عنها ينتج احملاسبية اليت اإلدارة لتبين السياسات

وتفادي أي املؤسسة،  تسيريأو أي تدخل منهم يف أن يفرضها املقرضون وجتنب أي قيود ميكن  ،االقتراض
 .لقيود املفروضة عليهابسبب اعمليات املؤسسة تسيري  يفاإلدارة  تنتج عن نقص كفاءةتكاليف ميكن أن 

  نظرية التكاليف السياسية .2
، (Posner)ومن أهم روادها  (Public Choice)مدرسة  إىل **نظرية التكاليف السياسيةتعود 

اهلدف من خمتلف فمنافسة بني األفراد لتعظيم منافعهم،  باعتبارها السياسيةلعملية تركز اهتمامها على او
، تربطها عالقات امفتوح املؤسسة نظامذه النظرة تعترب اووفقا هل .(1)لثروةحتويالت ل هو حتقيقالتنظيمات 

تقوم  اليتوجمموعات الضغط،  وخصوصا املتدخلني املؤسساتيني، السلطات املنظمة لالقتصاد حيطهامبوطيدة 
 فالقطاع السياسي بإمكانه التأثري على املؤسسة ؛ميكن أن تؤثر على قيمة املؤسسةتتخذ قرارات  بإجراءات أو

  ).إخل... ، والغرامات، اإلعاناتالضرائب(ا على خمتلف القطاعات ثروجزء من من خالل إعادة توزيع 
املعلومات احملاسبية للمؤسسات، لذا  من أجل تنظيم االقتصاد القومي تعتمد السلطات السياسية على

إىل  السلطات قد يدفع األمر الذيإليه على أنه راجع لعوامل احتكارية،  رنظَن نشر أرباح مرتفعة ميكن أن يفإ
الضرائب، حتديد األسعار، أخذ املطالب من خالل والقيام بتحويالت للثروة عادة تنظيم القطاع إلالتدخل 

 صحية بالنسبة مراعاة أي تأثريات سلبية للمؤسسة على احمليط، أو أي منتجات غري العمالية بعني االعتبار،
قبل ما يعين خضوع املؤسسة للتكاليف السياسية، هذه األخرية تكون حمل توقع من  وهو .إخل... للمستهلك

                                                             
  :تناولت العديد من الدراسات هاتني الفرضيتني، ومن أجل اإلطالع أكثر ميكن العودة إىل    *

- Stan Martens & Kevin T. Stevens (1993), Positive Accounting Theory and the Obligation for Post-
Retirement Benefits, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 04, p: 280-286. 

- Haheen Mohamed Ahmed (2012), The Choice of Accounting Policy in Developing Countries: Case of 
the State of Kuwait (An Empirical Investigation of the Validity of the Positive Theory), Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1983417 [See on: 07/07/2013]. 

  .(La théorie économique de la réglementation)" النظرية االقتصادية للتنظيم"يطلَق عليها أيضا   **
(1)  Jean-François Casta (2009), Op.cit., p. 1397. 
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بية تستخدم كأساس ، فإن األرقام احملاسإضافة إىل ذلك. املستثمرين يف السوق املايل عند تقييم األوراق املالية
لسياسات احملاسبية سوف يؤثر على الضريبة املستحقة على لحلساب الضريبة على األرباح، لذا فإن أي تغيري 

  .األوراق املاليةاملؤسسة، مما يؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية، وبالتايل التأثري على قيمة 
ات، ويف هذا اإلطار ي املفروض على املؤسسضغط السياسنه ليس من السهل قياس اللكن املشكل أ

، زاد حجم املؤسسةكلما ف"أن تأثري التكاليف السياسية يرتبط حبجم املؤسسة،  (Watts & Zimmerman)يرى 
، لذا يطلق "السياسات احملاسبية اليت ينتج عنها حتويل األرباح للفترات املستقبلية ختيارالزاد ميل اإلدارة كلما 
 (Size Hypothesis)" فرضية احلجم"عليها 

كثر تأثرا أالكبرية  وترتكز على افتراض مفاده أن املؤسسات. (1)
مت إثبات العالقة بني ، وقد (2)ت حتويل الثروةحتماال، وأكثر خضوعا ال)أكثر استهدفا(باملتغريات السياسية 

عام  (Skinner): دراسات أمههاعدة عنها ختفيض األرباح يف  والسياسات احملاسبية اليت ينتج حجم املؤسسة
  .إخل.. .م 1979عام  (Hagerman & Zmijewski) ،م 1978عام  (Watts & Zimmerman) م 1993

تكون أكثر عرضة للتدقيق  الكبريةاملؤسسات ألن  ،يعترب حجم املؤسسة مقياسا للتكاليف السياسية
الضرييب  ءديد العبدورا مهما يف حتتلعب السياسية  السلطات، فالصغريةواملتابعة مقارنة باملؤسسات 

ويف ظل هذه الشروط فإنه كلما كانت يها ضمان متويل السياسات العامة، ، كما يتوجب علللمؤسسات
كلما كانت ، )إخل... النشاط تدويلشاط، ، قطاع النرباحكثافة األصول، مستوى األ(ر استهدافا املؤسسة أكث

السياسات احملاسبية اليت يقوموا بتبين يفترض أن  الكبرية لذا فإن مسريي املؤسسات. عرضة لضرائب إضافية
، كما دوراتا على عدة أو توزيعه املستقبلية الدوراتتؤدي إىل ختفيض األرباح، أو حتويل جزء منها إىل 

  .جتنب أي تكاليف سياسية ميكن أن تؤثر سلبا على قيمة املؤسسةدف  فصاحاإليقوموا بالتوسع يف أن يتوقَّع 

  ارةة االٕشنظری: املطلب الثالث

عدم "فرض ، واستندت لالسوق املايل كفاءةعلى غرار نظرية الوكالة، جتاهلت نظرية اإلشارة فرض 
النظر ميكن و، تلف األطراف املرتبطة باملؤسسةخاملتاحة ملاملعلومات يف فارق ال عنالذي يعرب " متاثل املعلومات

يرى و .هامن حيث طبيعتها، جودا أو توقيتاملعلومات من أشكال عدم املساواة يف  شكال باعتباره هلذا الفرض
(Beaudoin & St-Pierre)  عدم متاثل املعلومات مييز كل وضع يكون فيه شخصني أو أكثر يف حالة اختاذ "أن

  .(3)"من املعلومات القدرميتلكون نفس قرارات مهمة تتعلق بنفس احلدث، املشروع أو األصل، ولكن ال 
                                                             

(1)
  Samira Benabdellah (2008), Les choix d’options comptables lors de la première application des normes 

IAS/IFRS : Observation et compréhension des choix effectués par les groupes français, Thèse en vue de 
l’obtention du Doctorat en  Sciences de Gestion, Université de Nice-Sophia Sntipolis, France, p. 92. 

(2)  Emita W. Astami & Greg Tower (2006), Accounting-policy choice and firm characteristics in the Asia Pacific 
region: An international empirical test of Costly Contracting Theory, The International Journal of 
Accounting, Vol. 41, p.p. 05-06. 

(3)  Voir : Jean Bosco Biyamba (2007), La communication sur les investissements en R & D et la valorisation 
des firmes par les marchés financiers, Thèse pour l'obtention du doctorat en sciences de gestion, Université 
de Reims Champagne Ardenne, France, p. 140. 
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 تطرقم، الذي يعتبر أول من  1970عام  (Akerlof)ترجع األعمال األوىل يف جمال نظرية اإلشارة إىل 
، وبعد ذلك مت االستناد لفرض عدم متاثل (1)إىل اآلثار السلبية لعدم متاثل املعلومات على املبادالت الدولية

هذه  من تخفيفالعلى أمهية نظرية اإلشارة يف  مأكدت أعماهل اللذين علومات من طرف العديد من الباحثني،امل
واملبادالت اليت ختص أطرافا موجودين يف  مالت، وحتديد اإلشارات اليت تسمح بتحسني فعالية املعاالظاهرة

  :إن عدم متاثل املعلومات يكون بنيفيما خيص املؤسسة فو .وضعية عدم متاثل املعلومات بصفة عامة

حول املؤسسة، فهم من يقومون بإعدادها  الذي ميتلكون املعلومات العامة واخلاصة :نياملسري -
إلمكانات اليت تسمح هلم بتفسريها وفهمها متتعهم باويتحكمون يف نوعيتها وتوقيت نشرها، إضافة إىل 

 .املتوقعوضعها واملؤسسة واقع لومات املتاحة هلم أكثر قربا املعللذا تكون بشكل صحيح، 
ن، الذين ميتلكون معلومات أقل مقارنة يوخصوصا املستثمر :باملؤسسة نياملرتبط ينياألطراف اخلارج -

  .يف إعدادها ونشرهااملسريون اليت يتحكم وباملسريين، فغالبا ما تتاح هلم املعلومات العامة فقط، 
لظاهرة عدم متاثل املعلومات، جند أنه يركز على  (Beaudoin & St-Pierre)بالعودة إىل تعريف 

حلظة اختاذ القرار، هلم االختالف املوجود بني خمتلف األعوان االقتصاديني من حيث كمية املعلومات املتاحة 
جودة : وهي تعرب أيضا عن حالة عدم متاثل املعلومات لكن ميكن النظر هلذه الظاهرة من جوانب أخرى

، ومن هذا املنطلق تشري خمتلف االقتصاديني األعوانيضا كيفية تفسريها وفهمها من طرف املعلومة، توقيتها وأ
  :(2)ومها ىل فكرتني أساسيتنياألخرية تستند إاألعمال اليت أُجرِيت حول نظرية اإلشارة إىل أن هذه 

نفس املعلومة غري موزعة يف مجيع االجتاهات، فبإمكان املسريين يئة واستخدام معلومات ال تكون  -
 ؛باقي األطرافمتوفرة لدى 

  .وال تفهم بنفس الطريقة حلَّلاملعلومات متوفرة لدى مجيع األطراف، فإا سوف ال تحىت وإن كانت  -
م، حيث استند إليها  1977عام  (Ross)اإلشارة إىل الفضل يف استخدام نظرية  يرجعال املايل، يف ا

الذي تتصف به األسواق املالية، فقد أثبت الواقع أن املعلومات اليت ينشرها  تعبري عن عدم التماثل املعلومايتلل
بإمكان املسريين يف املؤسسات ذات األداء األفضل إصدار إشارات ، فوكاملة املسريون ليست بالضرورة صادقة

خاصة وفعالة، تسمح بتمييزها عن املؤسسات األخرى ذات األداء األقل، هذه اإلشارات يصعب تقليدها من 
فإن املسريين غالبا ما ميتلكون معلومات غري معروفة ، (.Watson & al)فحسب . طرف املؤسسات األخرى

، وبالتايل قد يكون من مصلحتهم إرساهلا يف شكل األسعارميكن أن يكون هلا تأثري على  من طرف السوق
  .(3)إشارات للسوق املايل، إذا كانت مكافآم مرتبطة بقيمة املؤسسة

                                                             
(1)   Ibid., p.p. 136-137. 

 .319. ص، )07( عدد، الالباحث جملة، واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل هياكل حول القائم اجلدل، )2010( دادن الوهاب عبد  (2)
(3) Actes Congrès AFC (2008), L’analyse de l’impact des mécanismes de gouvernance sur le niveau de 

divulgation volontaire : Cas des sociétés tunisiennes non financières, 29e congrès de l'AFC sur le thème : la 
comptabilité, le contrôle et l'audit entre changement et stabilité, France, p. 08. 
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حسب هذه النظرية، فإن اإلشارة ليست جمرد سر أو تصريح مضلل، اهلدف منه نشر معلومات غري 
عواقبها املتدخلون األوائل يف السوق، ولكن ينظَر لإلشارة يف هذا الصدد على أا صادقة بالضرورة، يتحمل 

جتسيد موعة من اآلليات واألدوات اليت تساعد املسريين على اختاذ القرارات، باإلضافة إىل العمل على إقناع 
ىل حدوث انعكاسات سلبية ؤدي إت السوق بأا قرارات جيدة، فاإلشارة يف حد ذاا تعترب قرار مايل حقيقي

دصا يف حالة ثبوت عدم صحتها، كما أن على مبل  ال يستقبل أي معلومة بسذاجة بطبيعته املستثمر عقالينرِه
  :(1)االهتمام ا ينبغيينظر إليها مبستوى من الشك والريبة، لذا ميكن حتديد ثالث نقاط أساسية 

فكل إشارة يتم إرساهلا بغرض حتقيق هدف معني، لذا جيب فهم هذا اهلدف، فإن كان  :هدف اإلشارة  -
 .يتعارض مع منفعة املستثمر فإن اإلشارة سوف تستقْبل بشكل سليب

 .واليت تسمح بفهم اهلدف من اإلشارات اليت يتم إرساهلا :صورة فريق اإلدارة وسياسته االتصالية -

عقوبات ، وحتدد الر على متابعة املعلومات املنشورةاليت تسهو :املايلرقابة السلطات املنظمة للسوق  -
مضللة، حيث تعترب اإلجراءات الرقابية للسلطات املنظمة للسوق قيدا على املتعلقة بنشر أي معلومات 

 .كما تشجع املستثمر على استقبال اإلشارات والتعامل معها بشكل إجيايب السياسة االتصالية لإلدارة،
احملاسبية لتعكس البدائل  اختيارأن اإلدارة تقوم ب (Holthausen)احملاسبية، يرى  البدائلص فيما خي

تسمح عترب إشارة عن التوقعات الداخلية لإلدارة احملاسبية ت البدائلفتوقعاا حول التدفقات النقدية للمؤسسة، 
استجابة البدائل احملاسبية ميكن أن يكون  اختيارأن فريى  (Puxty) أما. مفيدة يف عمليات التنبؤري معلومات توفب

سياسة حماسبية معينة، فعدم التوافق مع الضغوط  إتباعض فرِلتطلعات مؤسساتية أو اجتماعية، أو أي ضغوط ت
  .(2)آفاقها املستقبلية املؤسساتية يعترب إشارة تؤثر سلبا على نظرة املستثمرين لواقع املؤسسة وتوقعام حول

احملاسبية بالنسبة لنظرية اإلشارة باعتبارها األدوات املستخدمة يف إعداد وعرض البدائل تربز أمهية 
القوائم املالية، هذه األخرية تعترب اجلزء األهم من املعلومات العامة حول املؤسسة، اليت يستند إليها املستثمرون 

ن استنادا لإلشارات املرغوب إرساهلا للسوق احملاسبية يكوللبدائل املسريين  اختياراختاذ قرارام؛ لذا فإن عند 
إشارات حول أداء املؤسسة ومركزها املايل، التدفقات النقدية وآفاق املؤسسة املستقبلية، املخاطر احمليطة (املايل 

  .من أجل حتقيق اآلثار املرغوبة على قيمة املؤسسة) إخل... باملؤسسة، جودة االستثمارات

                                                             
، العدد )جامعة سطيف(جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،نظرية اإلشارة يف الرفع من كفاءة األسواق املالية دور، )2010( شوقي بورقبة  (1)

 .145. ص، )10(
(2)

  Nicholas Rowbottom (1998), Intangible asset accounting and accounting policy selection in the football 
industry, A thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, University of Birmingham, p.p. 144-145. 
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ر  :ثالثاملبحث ال  لعنارص  املعلوماتٔ ة املتعلقة    قمية املؤسسةىل وسة ري امللماحملاس
هامة مكانة  حتتلبنود القوائم املالية، لذا فإن املعلومات املتعلقة ا العناصر غري امللموسة من أهم تعترب 

من بني السوق املايل، وهذا ما جعلها بتعلق األمر إذا ، وخصوصا للمؤسسة اخلارجيضمن سياسة االتصال 
بالعناصر غري احملاسبية املتعلقة  املعلومات أنالدراسات  العديد من حيث أثبتت ،لقيمةل يةسرئيال تددااحمل

  .مهم  من القيمة السوقية للمؤسسةتساهم يف تفسري جزء امللموسة 

 ٔ ة  البدائل موقع :ولاملطلب ا ري امللموسة ل احملاس لمؤسسة مضنعنارص    سیاسة االتصال املايل 

من ناحتني، فمن جهة تعترب  لعناصر غري امللموسة ضمن سياسة االتصال املايل للمؤسسةاأمهية تربز 
من القوائم املالية، كما تتميز  معتربةتشكل نسبة ومن جهة أخرى أصبحت ، موارد اقتصادية ذات أمهية كبرية

 علىلة للتأثري أكرب من املرونة مقارنة بباقي البنود، مما يتيح استخدامها كوسي امشاحملاسبية املتعلقة ا  البدائل
  .البنود التعاقدية للتوافق مع، أو من خالل استخدامها كأداة خالل إرسال إشارات قرارات املستثمرين من

  كفاءة سوق رأس املاليف ظل لعناصر غري امللموسة ئل احملاسبية املتعلقة باالبدا .1

إذا  ميكن أن تؤثر على األسعار السوقية احملاسبية البدائلفإن لفرض كفاءة سوق رأس املال، وفقا 
معلومات  نتج عنها وأكانت تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية أو تسمح بتخفيض املخاطر احمليطة ا، 

توقع أي تأثري  ميكنال  ،فسريتال هذا انطالقا منو .يف السوق املايل طرف املتدخلني تكن معروفة من مل جديدة
بالعناصر غري امللموسة  عترافاالف ،السوقية للمؤسسة القيمةللبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة على 

بشكل مباشر على ؤثر يا، ال  عترافاء االغكأصول أو كمصاريف جارية، وطريقة تقييمها واهتالكها أو إل
كانت ، ندماجاالد عمليات نتائج الدراسات اليت أجريت بع"فإن ، (Davis)وحسب  .التدفقات النقدية

  .(1)"فيما خيص املعاجلات احملاسبية املتعلقة بالشهرةافتراضات كفاءة سوق رأس املال متوافقة مع 
 أمامه العديد من مصادر املعلومات، كماظل الكفاءة أن املستثمر عقالين إضافة ملا سبق، يفترض يف 

احملاسبية، وانطالقا من ما يف إعادة معاجلة املعلومات احملاسبية إلزالة تأثري البدائل يلعب احملللون املاليون دورا مه
 امالي حملال 69 ىلعبتوزيع ثالث نسخ من التقارير املالية لنفس املؤسسة  (Goodacre)قام هذا االفتراض 

 خةففي النس: املعاجلة احملاسبية ملصاريف البحث والتطوير من حيث، وختتلف هذه النسخ فيما بينها اإجنليزي
كأصل منفصل واهتالكها خالل أربع  يف النسخة الثانيةومت إدراجها ، جارية مصاريفك، مت إدراجها األوىل

 وقد أثبتت النتائج أن احملللني املاليني. ضمن االستثمارات امللموسةها أما يف النسخة الثالثة، فتم إدراج ،سنوات
، وهو ما يتفق مع املعاجلة احملاسبية ملصاريف البحث والتطويريقيمون املؤسسة بنفس الطريقة بغض النظر عن 

                                                             
(1)

  Christophe Thibierge (2001), Actifs immatériels, valorisation boursière et contrainte d’endettement : étude 
empirique sur les marchés français et espagnol, 18e Journées Internationales de l'Association Française de 
Finance, Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion, Namur, Belgique, 28-30 juin 2001, p. 05. 
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ريف البحث والتطوير بشكل أفضل من لكن النتائج أثبتت أن احملللني املاليني يقيمون مصا. (1)الكفاءةفرض 
  .ترب أكثر مردودية مقارنة باالستثمارات امللموسةتع إال أاتعترب أكثر خماطرة،  فرغم أاامللموسة،  املصاريف

السبعينيات وبداية  يف ا حيظى كان اليت األمهية نفس رأس املالفرض كفاءة سوق لعلى كل مل يعد 
، غري أنه وبغرض عدم واقعيتهالدراسات أثبتت  إذ لقي عدة انتقادات كماثمانينيات من القرن العشرين، ال

  .للكفاءة "الشكل شبه القوي" ـاألسواق تتمتع ب يفترض أنة الدراسات احملاسبي

  التعاقدية العالقات يفلعناصر غري امللموسة تعلقة باملاالبدائل احملاسبية دور  .2

عدة سوق رأس املال  فرض كفاءةتفسري العالقة بني املعلومات احملاسبية وقيمة املؤسسة وفق  لقي
إسهامات يف إطار  ونظرية اإلشارة السياسية التكاليف نظرية، الوكالةمت االستناد إىل نظرية لذا  ،انتقادات
املصاحل بني تعارض  التركيز على من خاللويرتكز هذا املدخل على املساهم  .للمحاسبة اإلجيايباالجتاه 

األدبيات  ويف هذا الصدد، تشري. اإلدارة والسوق املايلعدم متاثل املعلومات بني  ظاهرةو، واملستثمريناملسريين 
  :(2)جانبني للمعلومات احملاسبيةميكن متييز و، ن عدم التماثل املعلومايت يؤثر على نشاط األسواق املاليةإىل أ

برام، تنفيذ ومراقبة خمتلف العقود، ويتحقق أساسا إلاملعلومات احملاسبية  تعتربأين  :اجلانب التعاقدي -
بشكل غري مباشر من خالل تأثريها على تكاليف التعاقد  قيمة املؤسسةتأثري البدائل احملاسبية على 

التمويل، تكاليف إنتاج  اليفعلى تكبدورها  تؤثر اليتو وتكاليف الوكالة والتكاليف السياسية،
 .فيض أو تأجيل املدفوعات الضريبيةخت ينتج عنها، كما ميكن أن املعلومات

، ملؤسسةبآفاق ا على التنبؤ يف حتسني قدرة املستثمريناملعلومات احملاسبية  أين يربز دور :اجلانب التنبئي -
  .واملخاطر احمليطة ا أو تعديل هذه التوقعات النقديةمن خالل تأكيد توقعام حول تدفقاا 

ضرورة توفري  مما يعين، للمسامهنيهو تعظيم توليد القيمة اإلدارة فإن هدف الة نظرية الوك يف إطار
سهم ، واليت تتحدد من خالهلا قيمة الاملتوقعةللتدفقات النقدية  احلاليةمعلومات تساعد على زيادة القيمة 

تساهم يف التحديد ميكن أن  فإن املعلومات احملاسبية حول العناصر غري امللموسة لذاوتكلفة رأس املال؛ 
ة بني القيم احملاسبية للمؤسسات وقيمها السوقية، إضافة ، ما يسمح بإجياد تفسري للفجوالصحيح لقيمة املؤسسة

  .ميكن أن تولد قيمة للمستثمرين إىل توفري معلومات حول عوامل األداء اليت
املعلومات حول العناصر غري امللموسة تسمح بتخفيض تكاليف  ، فإن)Yu(و (Depoers)حسب 

أا تسمح ، كما (3)سريونامل الرقابة اليت يتحملها املستثمرون واملقرضون، وتكاليف بث الثقة اليت يتحملها

                                                             
(1)   Christophe Thibierge (2001), Op.cit., p. 04. 
(2)

  Inès Kateb & al. (2009), Les déterminants de l’offre volontaire d’information sur le capital immatériel, 30e 
congrès de l'AFC sur le thème : La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle 
Audit, Strasbourg, France, p.p. 04-05. 

(3)
  Bruno Fabre (2010), Le rôle de la diffusion d'informations relatives aux actifs immatériels auprès des parties 

prenantes : synthèse et illustrations, Capital immatériel : état des lieux et perspectives, France, p. 05. 
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وبالتايل ارتفاع القيمة السوقية التمويل، ختفيض تكاليف ينتج عنه  وكل ذلكبتخفيض التكاليف السياسية، 
  :ذلك من خالل آليتني ، ويكونوالعكس صحيح للمؤسسة

فحسب ، دارة البيانات احملاسبيةكأداة إلاستخدام البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة  -
(Vernimmen) 

تأثري كبري على  هلا البدائل احملاسبية املتعلقة باألصول غري اجلارية ميكن أن يكون"ن فإ (1)
 (Aboody & Lev) أما، "العديد من املؤشرات احملاسبية واملالية

أن املؤسسات ذات األداء  افوجد (2)
 .أرباحها اجلاريةدف زيادة  كأصول املصاريف غري امللموسة إلدراجاملنخفض هي األكثر ميال 

وحتسني قدرة  ،التماثل املعلومايت تخفيض عدملي عن العناصر غري امللموسة ختياراال فصاحاإلالتوسع يف  -
  .تنبؤ باآلفاق املستقبلية للمؤسسةاملستثمرين على ال

  ات للسوق املايلإشاراملعلومات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة كأمهية  .3
 السوقية ميكن أن تؤثر على األسعار شارات للسوق املايلباعتبارها إ احملاسبية معلوماتلميكن النظر ل

ويف هذا الصدد، . يف حالة العكس سلباأو  (Plus informatives)جيد  معلومايتإذا كانت ذات حمتوى  إجيابا
يفضلون البدائل احملاسبية  مؤسستهمين اللذين يبحثون عن تعظيم قيمة املسري أن (Bartov & Bodnar)يرى 

، فحسبهما تعترب تماثل املعلومايتالاجليد، وخاصة إذا كانت املؤسسة تعاين من عدم املعلومايت ذات احملتوى 
 .(3) بعض البدائل احملاسبية ذات حمتوى إعالمي أفضل من باقي البدائل

 تنظر )Resources-Based View( "املواردالنظرة املرتكزة على "لعناصر غري امللموسة، فإن بالنسبة ل
دعامة هامة وبالتايل فهي ، مصدرا للمزايا التنافسية واألرباح غري العاديةتشكل  ةإستراتيجيباعتبارها موارد إليها 

أثبتت  وقد. من الوقوف على قيمة املؤسسة هم، من أجل متكيناخلارجي مع األطراف ذات املصلحة لالتصال
يف  مؤسستهمالعناصر غري امللموسة تساعد املسريين على رفع قيمة  حولالعديد من الدراسات أن املعلومات 

البدائل احملاسبية ومن هذا املنطلق، فإن . نظر شركائها ومستثمريها، وتدفعهم باجتاه حتسني فعاليتها ومردوديتها
مايت بني اإلدارة خفِّض من عدم التماثل املعلوتسمح بترمجة توقعات املسريين وتالعناصر غري امللموسة املتعلقة ب

  .سوقيةال هاقيمللمؤسسات مع احملاسبية  القيمواملستثمرين، مما ينتج عنه توافق 
حول للسوق املايل ترسل إشارات  اليت يتبناها املسريونالبدائل احملاسبية  ، فإن(Dumontier) حسب

يفترض أن  تدين قيمها اختبار واهتالكها أ، وكأصولالعناصر غري امللموسة  إدراج، وبالتايل فإن املؤسسة
أن  (Hughes & Kao)يرى  ،ويف هذا الصدد .(4)زيد من مالءمة املعلومات احملاسبيةيعكس توقعات املسريين وي

                                                             
(1)   Pierre Vernimmen (2011), Finance d’entreprise, 9e édition, Dalloz, Paris, p. 52. 
(2)  David Aboody & Baruch Lev (1998), The value relevance of intangibles: The case of Software capitalization, 

Journal of Accounting Research, Vol. 36, p. 167. 
(3)   Christophe Thibierge (2001), Op.cit., p. 03. 
(4) Voir : Isabelle Martinez & Sahondra Raobadia (2004), Normes comptables internationales et capital 

immatériel : Une étude exploratoire à partir de deux cas de la « nouvelle économie », 25e congrès de l'AFC 
sur le thème : Normes et mondialisation, France, p. 06. 



 

  95 

 نوعية مشاريع البحث والتطوير؛ حول كون إشارة للسوق املايلميكن أن ي كأصول مصاريف التطويرإدراج 
إرسال بغرض  ية من طرف املسرييناختيارتشكل عملية  املعاجلةهذه أن  (Lev, Thomas & Goodwin)ويرى 

لذا فإن املصادقة على عملية  ،من أجل متييزها عن باقي املؤسسات، آفاق املؤسسةإشارات للسوق حول 
 للمعلومات خارجي تسمح بإعطاء موثوقية أكرب من طرف مدقق تقييمهاوبالعناصر غري امللموسة  عترافاال

 مسرييمن  % 90و % 80 ما بني تبني أن، (Mazars Guérard)يف استقصاء قام به مكتب و. احملاسبية
االتصال اخلارجي  ة للعناصر غري امللموسة، وأكدوا على أنستراتيجيأمجعوا على األمهية اإل املؤسسات األوروبية

  .(1)عامال مهما يساهم يف رفع قيمة املؤسسة يشكلمن خالل املعلومات املتعلقة بالعناصر غري امللموسة 
! (Cazavan-Jeny & Jeanjean)توصل من جهتهما 

 اصاريف البحث والتطوير املعترف أن مإىل  (2)
إشارة جيدة  تعترب هذه املعاجلة وحسبهما فإن السوقية، رتبط بشكل إجيايب مع األسعار والعوائدت كأصول

ارتباط  وجدايف حني  ،طوير الناجحةاملعلومايت حول مشاريع البحث والتختفض من عدم التماثل للمستثمرين، 
واألسعار والعوائد السوقية من  ،ف ا كمصاريف جارية من جهةرعت بني مصاريف البحث والتطوير امليبسل

  .قيمة املؤسسة يفانعكست  ثمرينتإشارة سلبية للمس حسبهما جهة أخرى، وهو ما يشكل
أثري مباشر على التدفقات النقدية احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة ليس هلا ترغم أن البدائل 

أشارت إىل وجود استجابة مهمة من قبل  ، إال أن العديد من الدراساتسوق رأس املال كفاءة مفهوموفق 
على لتأثريها غري املباشر  من جهة للبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة، وذلك راجعالسوقية األسعار 

لألداء املستقبلي  احملدد الرئيسي تعترب العناصر غري امللموسة أنكما  ،وفق نظرية التعاقدات التدفقات النقدية
من شأا أن تؤثر  ملؤسسةا آفاق حولإشارة للمستثمرين  ااملعلومات احملاسبية املتعلقة  تعترب، لذا للمؤسسة

  .القيمة السوقية للمؤسسةوبالتايل التأثري على ، على قرارام
على دور نشاطات البحث  م 1999عام  (.Deng & al)أكدت أعمال  ،نظرية اإلشارةيف إطار 

ينتج عنها زيادة األرباح املستقبلية، ومبا غري امللموسة االستثمارات فوالتطوير يف األداء املستقبلي للمؤسسات، 
عالقة متبادلة بني األسعار السوقية  عقُّوتأن القيمة السوقية للمؤسسة ترتبط باألرباح املستقبلية، فإنه ميكن 

 .(3)لعوائد السوقية ومنو االستثمارات غري امللموسة، وكذا ارتباط إجيايب بني اواالستثمارات غري امللموسة
بإمكام استخدام البدائل احملاسبية املتعلقة وتطبيقها  لسياسات احملاسبيةل هماختياروبالتايل فإن املسريين عند 

  .إرسال اإلشارات املرغوبة للسوق املايلبغرض  بالعناصر غري امللموسة

                                                             
(1) Hamadi Matoussi & Ahmed Zemzem (2004), Investissements immatériels et création de valeur : étude 

empirique sur le marché français, 25e congrès de l'AFC : Normes et mondialisation, France, p.p. 04-05. 
(2) Voir : Anne Cazavan-Jeny & Thomas Jeanjean (2003), Value relevance of R&D reporting: a signalling 

interpretation, Working paper N°. 2003-12, CEREG, University Paris IX Dauphine, France. 
(3)

  Yuan Ding & Hervé Stolowy (2003), « Capitalisation » des frais de R&D en France : déterminants et 
pertinence, 24e congrès de l'AFC sur le thème : Identification et maîtrise des risques : enjeux pour l'audit, 
la comptabilité et le contrôle de gestion, Belgique, p.p. 04-05. 
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حملاسبية املتعلقة أمهية العناصر غري امللموسة والبدائل اتتجه لتأكيد األدبيات يف األخري، ميكن القول أن 
 مع املستثمرين يف السوق املايل وفق نظرية اإلشارة، نظرا للدور الذي ميكن أناخلارجي كموضوع لالتصال  ا

توقعات املستثمرين حول التدفقات النقدية واملخاطر احمليطة ا، فالعناصر غري امللموسة أو تعديل يف تأكيد  تلعبه
 .السوقية لقيمتها يالذي يعترب احملدد الرئيسللمؤسسة، و تعترب مؤشرا لألداء املستقبلي

ة املتعلقة  املعلومات مالءمة :املطلب الثاين ري امللموسة لع احملاس مينارص    املؤسسة لتق

، فإا تعتمد على للمحاسبة اإلجيايبحول مالءمة املعلومات احملاسبية تنبع من االجتاه  الدراسات مبا أن
نتائج الدراسات امليدانية فيما خيص  أهم عرض يتطلب ما وهوامليداين للفرضيات املطورة نظريا،  ختباراال

  .العالقة بني البدائل احملاسبية للعناصر غري امللموسة والقيمة السوقية للمؤسسة

  لتقييم املؤسسة غري امللموسةاألصول مالءمة  .1

ف األطراف ذات بإمكاا توليد قيمة ملختلامللموسة فإن املوارد غري  (Lacroix & Zambon)حسب 
م املتدخلني يف باهتما املتعلقة ااملعلومات  حتظى، لذا من املتوقع أن (1)املصلحة وخاصة بالنسبة للمستثمرين

لمؤسسة يف وضع للنظرية املالية يف حالة سوق تنافسي، فإن القيمة السوقية ابادئ بالعودة ملو .السوق املايل
املؤسسة  أصولفإنه إذا كانت أغلب ، (Beaver)وحسب  ؛ديوابعد طرح جمموع أصوهلا تعكس التوازن 

غري أن اجلزء األكرب من  ،من قيمتها السوقية جدا تكون قريبةاحملاسبية  تهاملموسة، فإن قيم عناصرعبارة عن 
أن  (Ohlson)غري امللموسة، لذا يرى  هادمواريف االقتصاديات احلديثة يعكس  اتلمؤسسلسوقية لقيم اال

بالعناصر امللموسة  ترتبط هابنود ، ألن أغلب(2)للمؤسسة السوقيةلوحدها تفسري القيمة  القوائم املالية ال ميكنها
من  عنهاأي معلومات  عن فصاح، واإلالعناصر غري امللموسة كأصولاملالية؛ وهذا ما يعين أن إدراج العناصر أو 

  .السوقية للمؤسسة وقيمتهااحملاسبية  ةيف تفسري الفارق بني القيمشأنه أن يساهم 
غري امللموسة يف تقييم املؤسسات، على غرار العناصر  مكانةإبراز بدراسات الالعديد من  اهتمت

مهية أل نياملالي احملللنيتقديرات ، انطالقا من "الشركة الفرنسية للمحللني املاليني"االستقصاء الذي قامت به 
حصة العناصر غري  أن وقد بينت النتائج، (SBF 120)غري امللموسة يف تقييم املؤسسات املشكلة ملؤشر العناصر 
لعناصر أمهية اانطالقا من و .(3)م 2000عام  % 75و ،م 1999عام  اتقيمة املؤسس من % 50 بلغتامللموسة 

تفسري يف  املتعلقة ااملعلومات احملاسبية دور  حتليلدراسات ة دع حاولتثة، احلدي تغري امللموسة يف االقتصاديا
 املستقبلية، آلفاقهاتشكل إشارات للسوق املايل ميكن أن تلفت انتباه املستثمرين أا  ، على اعتبارملؤسسةاقيمة 

                                                             
(1)   Wassim Jamoussi & al. (2007), Op.cit., p. 01. 
(2)

  Jean-François Casta & al. (2007), Investissement immatériel et utilité de l’information comptable : Etude 
empirique sur les marchés financiers européens, 28e congrès de l'AFC sur le thème : Comptabilité et 
environnement, France, 23-24 & 25 Mai 2007, p. 03. 

(3)   Hamadi Matoussi & Ahmed Zemzem (2004), Op.cit., p. 05. 
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، فإن املعلومات (Ely & Waymire)وحسب . األسعار السوقيةا يسمح بالتأثري يف قرارام ومن مث التأثري يف م
  :(1)القيمة السوقية للمؤسسة فيما خيصغري امللموسة، ميكن أن تلعب دورين رئيسيني  األصولاسبية حول احمل

ايب بشكل إجياملتعلقة باألصول غري امللموسة وهو دور مباشر، أين تؤثر املعلومات احملاسبية  :الدور األول -
 .غري امللموسة يف القوائم املاليةاألصول وثوقية قيم مبإذا اقتنع املستثمرون يف أسعار األسهم، وذلك 

 مبلغ ؤثر علىي العناصر غري امللموسة كأصول سوفب عتراففاالوهو دور تفاعلي،  :الدور الثاين -
ا  عترافجيب اال تكاليف مؤجلة إال ما هي غري امللموسة صولأن األبإذا اقتنع املستثمرون ، والربح

  .غري امللموسة واألسعار السوقية األصول، فإنه يتوقَّع أن تكون العالقة سلبية بني كمصاريف جارية
 (Mather & Peasnell) يف بريطانيا، اهتم

استجابة أسعار األسهم مدى  اختبارم ب 1991عام  (2)
م،  1989م و 1986، حيث متت الدراسة خالل الفترة بني عترف ا بشكل منفصل عن الشهرةلعالمات الـمل

اليت تسمح للمؤسسات بإدراج العالمات  (ED N°. 52)عن املسودة ل إعالن هيئة املعايري احملاسبية وذلك قب
إىل وجود استجابة إجيابية ذات  النتائج أشارتوقد . فرض اهتالكها خالل مدا النفعيةأصول وتكاملقتناة 
غري أن هذه عن الشهرة، ول منفصلة بالعالمات كأص عترافاألسعار السوقية لعملية االقبل ة من إحصائيداللة 

  .عن معلومات إضافية فصاحاإلاالستجابة كانت أكثر أمهية يف حالة 
 120عينة مكونة من فباالعتماد على ، م بنفس الظاهرة 2003عام  (Seethamraju)كما اهتم 

وجود توصل إىل  ،األحداث باستخدام منهجية دراسةو ،م 1998م و 1993خالل الفترة بني  مؤسسة أمريكية
بالعالمات املقتناة يف إطار  عترافاملستثمرين بشكل إجيايب لعملية اال استجابةما يعين عوائد غري عادية معتربة، 

زيادة احلصص السوقية والتعاضد الذي ميكن أن إىل اقتصاديات احلجم،  وقد أرجع ذلك ؛ندماجاالعمليات 
أن املؤسسات اليت تقوم بنشر  وجدتوما يثري االنتباه يف هذه الدراسة أا  .(3)ندماجاالتحقق نتيجة عملية ي

معلومات كمية هلا عوائد غري عادية أعلى من املؤسسات اليت تقوم بنشر معلومات نوعية فقط، األمر الذي 
  .تااألداء املستقبلي للمؤسسبميكن إيعازه إىل دور املعلومات الكمية يف ختفيض عدم التأكد املرتبط 

 )Ji & Lu(من جهتهما حاول 

أثر موثوقية املعلومات احملاسبية املتعلقة  دراسةم  2014عام  (4)
الدولية على أثر تبين معايري احملاسبة ، وحتليل األسترالية املؤسساتغري امللموسة على مالءمتها لتقييم  باألصول

، مالئمة لتقييم املؤسساتكانت غري امللموسة  باألصول، فإن املعلومات احملاسبية املتعلقة نتائجووفقا لل. ذلك

                                                             
(1)

  Kirsten Ely & Gregory Waymire (1999), Intangible Assets and Stock Prices in the Pre-SEC Era, Journal of 
Accounting Research, Vol. 37, p. 18. 

(2)
  Check: P.R. Mather & K.V. Peasnell (1991), An examination of the economic circumstances surrounding 

decisions to capitalize brands, British Journal of Management, Vol. 2, p: 151-164. 
(3)

  Voir : Inès Bouden (2005), L’identification des incorporels lors des regroupements d’entreprises : une étude 
exploratoire du marché financier français, 26e congrès de l'AFC sur le thème : comptabilité et 
connaissances, France, p : 06-08. 

(4)
  Check: Xu-Dong Ji & Wei Lu (2014), The value relevance and reliability of intangible assets: evidence from 

Australia before and after adopting IFRS, Asian Review of Accounting, Vol. 22, Is. 03, p: 182-216. 
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 عترافإىل صرامة متطلبات االذلك  ارجعقد أو، عد تبين معايري احملاسبة الدوليةتراجعت ب غري أن مالءمتها
مكملة للمالءمة، فكلما فإا تعترب  أما فيما خيص املوثوقية .غري امللموسة وفق معايري احملاسبة الدولية باألصول

  .لتقييم املؤسسات ، كلما زادت مالءمتهااملعلومات احملاسبية وقيةزادت موث
غري باألصول لمعلومات احملاسبية املتعلقة إىل وجود تأثري لالدراسات  العديد منتشري على كل 
 (.Casta & al)يرى  ،ويف هذا الصدد. وقية للمؤسساتالس امللموسة على القيم

أن األعمال النظرية  (1)
، غري أنه ة هلذا الرأيؤيدمالعشرين جاءت بنتائج  انطالقا من مثانينيات القرناال  هذا اليت متت يفوالتجريبية 
 وبراءات االختراع التطويرالبحث ومصاريف على  حيث ركزت أغلبهاها يف جانبني أساسيني، ميكن انتقاد

صعوبة تعميم  وبالتايل مريكية،البيئة األ يف أجريت أغلبها كما أنعلى حساب باقي األصول غري امللموسة، 
  .احملاسبة واألسواق املاليةاالقتصاد،  :تنظرا للتنظيم األمريكي اخلاص يف جماال ،خرىاألبيئات الها على نتائج

  لتقييم املؤسسة مصاريف البحث والتطويرمالءمة  .2

نظرا  ،العناصر غري امللموسة على مصاريف البحث والتطوير مالءمة حولارتكزت أغلب الدراسات 
عن زيادة أن اإلعالن  منها عديدالت ، وقد أثبتالعديد من البنود غري امللموسة تطويرل امصدر باعتبارها ألمهيتها

كما أثبتت دراسات أخرى أن  السوقية، املؤشراتبزيادة يف  امصحوبعادة كون مصاريف البحث والتطوير ي
 بتحسنيسمح ، وتبالعوائد املستقبلية موجبا ارتباطا مصاريف البحث والتطوير املعترف ا كأصول ترتبط

  .للمؤسسات احملاسبية والقيم السوقية املعلوماتاالرتباط بني 
، فإن إدراج مصاريف البحث والتطوير كمصاريف جارية يسمح بتحقيق (.Healy & al)حسب 

ولكن مبوثوقية أقل، لذا  املوثوقية، أما إدراجها كأصول فيمكن أن يستخدم لتوصيل املعلومات وحتقيق املالءمة
 1968عام  (Johnson)تعترب أعمال و. مبصاريف البحث والتطوير يتطلب التوفيق بني اخلاصيتني عتراففإن اال

على  بالتركيز م من أوىل الدراسات اليت متت حول مالءمة العناصر غري امللموسة 1968عام  (Newman)و
البحث ومصاريف األسعار السوقية بني أي عالقة  غري أما توصال إىل عدم وجود مصاريف البحث والتطوير،

ة إحصائيتقنيات ترجع إىل صغر حجم العينات، استخدام هذه النتائج  فإن، (Sougiannis) وحسب ،والتطوير
دراسات الغري أن العديد من  .(2)مصاريف البحث والتطوير يف تلك الفترة حول، ونقص املعلومات غري مناسبة

ام ع (Hirschey)مبصاريف البحث والتطوير كأصول، على غرار أعمال  عترافأثبتت مالءمة اال ،حقةاللا
مصاريف البحث بني  وجود ارتباط إجيايب أثبتتم، اليت  1984عام  (.Hirschey & al)م وأعمال  1982

  .(3)من جهة أخرى األمريكيةاألسعار السوقية للمؤسسات و ،من جهة ومصاريف اإلشهار والتطوير

                                                             
(1)   Jean-François Casta & al. (2007), Op.cit., p.p. 03-04. 
(2)   Yuan Ding & Hervé Stolowy (2003), Op.cit., p.p. 04-05. 
(3)

  Sandrine Boulerne & Jean-M. Sahut (2014), Les normes IFRS ont-elles améliorées le contenu informationnel 
des immatériels ? : Le cas des entreprises françaises cotées, Working Paper N°. 2014-262, IPAG Business 
School, France, p. 06. 
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 (Zhao)قام ، ذلك ىلإإضافة 

مدى مالءمة  اختبارم بدراسة مقارنة، حاول فيها  2002عام  (1)
فرنسا، بريطانيا، : دول وهين األصول، حيث مشلت الدراسة أربعة مبصاريف البحث والتطوير ضم عترافاال

يؤثر عن مصاريف البحث والتطوير  فصاحاإلمستوى أن إىل  توصلوقد  .أملانيا والواليات املتحدة األمريكية
بشكل جوهري على االرتباط بني القيمة السوقية حلقوق امللكية من جهة، واألرباح احملاسبية والقيم الدفترية 

معلومات إضافية لألرباح والقيم يوفر  عن مبلغ مصاريف البحث والتطوير فصاحاإلكما أن  .من جهة أخرى
أملانيا والواليات ( كمصاريف جاريةمصاريف البحث والتطوير إدراج تفرض  لدول اليت ا، سواء يفالدفترية

  ).وبريطانيا فرنسا(كأصول  ا عترافاال إمكانية تتيحيف الدول اليت أو  ،)ألمريكيةاملتحدة ا
املؤسسة، تضح أمهية املعلومات املتعلقة مبصاريف البحث والتطوير يف تقييم انطالقا من هذه النتائج ي
أدت املعلومات حول  )ا كأصول أو إدراجها كمصاريف جارية عترافاال(فبغض النظر عن طريقة إدراجها 

مصاريف البحث والتطوير إىل حتسني مالءمة األرباح احملاسبية والقيم الدفترية، وهو ما يعين أن املعلومات حول 
أو بطريقة غري مباشرة من للمؤسسة بطريقة مباشرة،  تؤثر على القيمة السوقيةميكن أن العناصر غري امللموسة 

  .واملقاييس احملاسبية األخرى على العالقة بني القيمة السوقية للمؤسسة خالل تأثريها
 (Goodwin & Ahmed)من جهتهما قام كل من 

م بدراسة على عينة من املؤسسات  2006عام  (2)
مالءمة م، وقد أشار الباحثان إىل تراجع  1975سنة بداية من عام  25مشاهدة لفترة  13000األسترالية، مشلت 

 عترافباالاحملاسبية بالنسبة للمؤسسات اليت تقوم  ألرباحمالءمة ا، غري أما الحظا حتسن احملاسبية ألرباحا
 مقارنة باملؤسسات اليت تقوم بإدراجها كمصاريف جارية يف الدورة اليت كأصول، صاريف غري امللموسةبامل

املستثمرون يف السوق  يعتربه باملصاريف غري امللموسة كأصول عترافحدثت فيها، وهو ما يدل على أن اال
  .لمؤسسةاآلفاق املستقبلية ل يل كإشارة موجبة حولاملا

يف املؤسسات األمريكية  (Accruals)إىل اخنفاض مالءمة املستحقات احملاسبية  (Chang)كما أشار 
. خالل السبعينيات من القرن العشرين، وأرجع ذلك إىل إدراج مصاريف البحث والتطوير كمصاريف جارية

م اللذين فسرا تراجع مالءمة املعلومات احملاسبية  1999عام  (Lev & Zarowin)وتتفق هذه النتائج مع 
عدم قدرة املبادئ احملاسبية األمريكية على التعبري عن تلك  بالتغريات اليت يعرفها النشاط االقتصادي، إضافة إىل

ا كمصاريف جارية ينتج عنه مقابلة غري  عترافالتغريات، وخصوصا بالنسبة ملصاريف البحث والتطوير، فاال
ة لتحقيقها، وهو ما يؤثر سلبا على مالءمة املعلومات احملاسبية، ستنفدسليمة بني اإليرادات واملصاريف امل

  .(3)داد تأثري ذلك عندما تكون معدالت االستثمار يف مصاريف البحث والتطوير مرتفعةويز

                                                             
(1) Check: Ronald Zhao (2002), Relative Value Relevance of R&D Reporting: An International Comparison, 

Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 13, N°. 2, p: 153-174. 
(2)

  Check: John Goodwin & Kamran Ahmed (2006), Longitudinal value relevance of earnings and intangible 
assets: Evidence from Australian firms, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 
15, p: 72-91. 

(3)   John Goodwin & Kamran Ahmed (2006), Op.cit., p. 75. 
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  لتقييم املؤسسة الشهرةمالءمة  .3

 (Churyk & Chewning) قامفيما خيص الشهرة، 

، خمصصات اهتالكهاومالءمة الشهرة  اختبارب (1)
 وجود ارتباط موجب املتوصل إليها النتائج، وقد أثبتت أمريكيةمؤسسة  96من خالل حتليل القوائم املالية لـ 

والقيم بني اهتالك الشهرة ومعنوي ارتباط سالب و، ات األمريكيةلمؤسسل القيم السوقيةبني الشهرة و ومعنوي
رة كإشارة موجبة، يف حني ينظرون املستثمرين ينظرون للشه وهو ما يعين أنَّ، األمريكية السوقية للمؤسسات

أنه ، اليت أشارت إىل (.Jennings & al)لكن النتائج السابقة ال تتفق مع نتائج  .سالبة كإشارةالشهرة الهتالك 
مل تقدم خمصصات اهتالك الشهرة  (SFAS N°. 142)قبل اعتماد اإلصدار األخري من قائمة معايري احملاسبة املالية 

  .بعني االعتبار هاذقبل أخ احملاسبية أي معلومات مالئمة، حيث أبدى املستثمرون استجابة للنتائج
، اليت استبدلت (SFAS N°. 142)عد اعتماد النسخة األخرية من قائمة معايري احملاسبة املالية ب

مالءمة هذه املعاجلة  اختبارم  2004عام  (Churyk)القيمة، حاول  تدين اختباراالهتالك املنتظم للشهرة ب
قام نفسه ويف السياق . املايل احملاسبية، وقد توصل إىل وجود توافق بني القائمة وتقييم الشهرة من طرف السوق

(Hirschey & Richardson)  الشهرة، قيمة  تدينم بدراسة مدى استجابة السوق املايل لإلعالن عن  2003عام
على الشهرة  قيمة تدينوجود تأثري سليب لإلعالن عن  وتوصال إىلمشاهدة،  80انطالقا من عينة مكونة من 

  .(2)، هذه االستجابة تكون مسبوقة ومتبوعة بعوائد غري عادية لكنها سالبةأسعار األسهم
 (.Xu & al)حاول  ،يف دراسة أخرى

مدى مالءمة اإلعالن عن اخلسائر يف قيمة الشهرة،  اختبار (3)
عن اخلسائر يف قيمة الشهرة، ورغم  فصاحاألسعار السوقية تستجيب بشكل سليب لإل وحسب النتائج فإن

قدرم على توزيع  يفال تؤثر  مصاريف غري نقدية عبارة عن تأكيد مسريي املؤسسات على أن خسائر القيمة
إليها كإشارة سلبية، االستثمارية والوفاء مبختلف التزامام، إال أن املستثمرين ينظرون  الربامجاألرباح وتنفيذ 

  .لتقييم املؤسسة وهو ما يعين مالءمة اخلسائر يف قيمة الشهرة
عام  (Hirschey & Richardson)م،  2000عام  (.Henning & al) أثبتت أعمال ،السياقيف نفس 

 يف حالة عدمقيمة الشهرة  تدينمالءمة  م 2005عام  (Schultze)م، و 2005عام  (Duangploy & al)م،  2002
بري عن قيمة املؤسسة والتغري واألموال اخلاصة للتع ومسامهتها يف حتسني مالءمة النتائج احملاسبية ،اهتالكها

ترمجة هذه املعاجلة من طرف املستثمرين كإشارة سلبية حول املنافع االقتصادية املستقبلية  يتم حيث ،(4)فيها
  .مقابل ضمن اخلسائراملدفوعة بدون تسمح بإدراج فوائض القيمة للمؤسسة، كما 

                                                             
(1)

  Check: Natalie Tatiana Churyk & Eugene G. Chewning Jr. (2003), Goodwill and amortization: are they value 
relevant?, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 07, N°. 02, p: 57-69. 

(2)
 Voir : Marc Feuilloley & Patrick Sentis (2007), Pertinence économique de la comptabilisation des 

dépréciations de goodwill : le cas français, Finance - Contrôle - Stratégie, Vol. 10, N°. 1, p.p. 101-102. 
(3) Check: Wei Xu & al. (2011), The value relevance of goodwill impairment, Research in Accounting 

Regulation, Vol. 03, p. 145-148. 
(4)   Sandrine Boulerne & Jean-M. Sahut (2014), Op.cit., p. 10. 
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  لالصة الفصـــــــ

  

تشكالن  ،ونظرية اإلشارة التعاقداتنظرية من خالل هذا الفصل، ميكن أن نستخلص أن كال من 
حيث تسمحان  لعناصر غري امللموسة وقيمة املؤسسة،تعلقة باملاللعالقة بني البدائل احملاسبية اإلطار النظري 

املعلومات  مخدستأين ت ،يركز على اجلانب التعاقدي األولفالتفسري  .بإجياد تفسريات نظرية مقبولة هلذه العالقة
 اختيارملسريين يف اسلوك ي من االنتهازاجلانب ؛ ويربز هنا التعاقداتاحملاسبية يف إبرام، تنفيذ ومراقبة خمتلف 

خدمة ملصاحلهم، ويتحقق تأثري البدائل احملاسبية على مع خمتلف األطراف بنود التعاقد والبدائل احملاسبية مبا يتفق 
األسعار يف السوق املايل بشكل غري مباشر من خالل تأثريها على تكاليف التعاقد وتكاليف الوكالة والتكاليف 

فيض أو تأجيل خت نتج عنها، كما ميكن أن يعلى تكلفة التمويل، تكاليف إنتاج املعلومات تؤثر اليتالسياسية، 
أين يربز دور  ،ينطلق من نظرية اإلشارة، فريكز على اجلانب التنبئي أما التفسري الذي .املدفوعات الضريبية

لمؤسسة، من خالل تأكيد باآلفاق املستقبلية لاملعلومات احملاسبية يف حتسني قدرة املستثمرين على التنبؤ 
  .ا أو تعديلهاخاطر احمليطة توقعام حول تدفقاا النقدية وامل

 



 

 

  

  

  :الفصــل الـرابـــع

ـــجـيـــة  جـــراءات امل

  امليـــدانية ةـــللدراس
    



 

  103 

  

  

ــــــــمت    ده

  

يتطلب  ،ذات الصلة مبشكلة الدراسة األدبياتبعد عرض اإلطار النظري للدراسة، وتوضيح خمتلف 
يف شكل إجراءات  العمليةاخلطوات  من ومن أجل ذلك مت حتديد جمموعة .األمر القيام بتصميم البحث

ل يهدف إىل توضيح لذا فإن هذا الفص. فرضيات الدراسة واإلجابة على إشكاليتها اختباردف إىل  ،متسلسلة
  :كاآليت نيحثمبإىل  تقسيمه من خالل، امليدانية خمتلف اإلجراءات املنهجية للدراسة

 .منوذج الدراسة :املبحث األول -

 .اإلطار العملي للدراسة :املبحث الثاين -
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ٔولاملبحث  راســــمن: ا   ةـــــوذج ا

من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة وفحص فرضياا، مت االعتماد على منوذج قياسي يربط بني 
العناصر غري امللموسة واملقاييس احملاسبية ( ، وخمتلف املتغريات املستقلة)القيمة السوقية للمؤسسة(املتغري التابع 

عام ل )Ohlson(، ويعترب منوذج اخلطي حنداراالل النموذج يتكون من ثالث معادالت تأخذ شك هذا ؛)التقليدية
اإلطار املرجعي للنموذج املستخدم  اليت متت بعد ذلك (Feltham & Ohlson)م، باإلضافة إىل أعمال  1995

فإن القيمة السوقية للمؤسسة تعترب دالة خطية ألرباحها احملاسبية  )Ohlson(نموذج ا لفوفق .يف هذه الدراسة
ؤ باألرباح والتدفقات النقدية ووضعيتها الصافية، باإلضافة إىل املعلومات األخرى املالئمة، اليت تتيح التنب

  .املؤسسة يف السوق املايل قيمة بتحديد يسمح اوهو م، أو تساهم يف حتسني عملية التنبؤ ،املستقبلية

  )Ohlson( منوذج تقدمي :ٔولا املطلب

التقييم اليت تعتمد على املزج بني العناصر  من أهم مناذجم  1995لعام  )Ohlson(يعترب منوذج 
احملاسبية واملالية، بعد فترة طويلة عرفت سيطرة النماذج املالية، اليت ترتكز على القيمة احلالية املخصومة، وذلك 

 القوائم املالية يف التعبري عن قيمةاليت يكون مصدرها  احملاسبية البنوديف حماولة لتركيز االهتمام على دور 
 (Feltham)و )Ohlson(مبثابة مقدمة لسلسلة من األعمال قام ا كل من  )Ohlson(منوذج ويعترب  .سسةاملؤ

أمهية املعلومات احملاسبية اجلارية يف دراسة أدت إىل رواج جمال حبثي جديد ينصب على  ،م 1995ام بدء من ع
وقد مسحت هذه األعمال بلفت االنتباه لطرق التقييم اليت  أو التنبؤ بالعناصر احملددة هلا؛ التنبؤ بقيمة املؤسسة

تربط بني املداخل احملاسبية واملداخل املالية للقيمة، واليت تزايد االهتمام ا يف العقدين األخريين، وخصوصا بعد 
  .األورويب حنو تطبيق معايري احملاسبة الدولية اإلحتاداجتاه العديد من الدول على غرار دول 

يف جمال البحوث  اإلجيايبنظرا لإلضافة اليت قدمها للتيار باهتمام كبري  )Ohlson(منوذج  حظي
مالءمة املعلومات دراسة من أجل ، فمن جهة حفَّز الباحثني على استخدام منوذج التقييم التارخيي احملاسبية

؛ كما مسح باستخدام بشكل كبريعليه على اعتبار أن املمارسات احملاسبية املعاصرة مازالت ترتكز احملاسبية، 
ويرتكز . األخرى لتقدير قيمة املؤسسة احملاسبية املعلوماتو، األرباح غري العادية، للمؤسساتالقيم الدفترية 

على مبادئ التحليل األساسي، اليت تعترب مزجيا بني مدخل التدفقات النقدية املخصومة  )Ohlson(منوذج 
 الءمة املعلومات احملاسبية منذ ظهوره عامم، ويعترب األكثر استخداما لدراسة (1)وأسلوب القيم الدفترية لألصول

  :رغم االنتقادات املوجهة له لعدة أسباب تتلخص فيما يأيت النموذج ويرجع اعتمادنا على. (2)م 1995

                                                             
(1)

 F.N. Dahmash & Majed Qabajeh (2012), Value Relevance of Ohlson Model with Jordanian Data, 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 03, N°. 11, p. 551. 

(2)  Andriantomo & Ninik Yudianti (2013), The Value Relevance of Accounting Information at Indonesia Stock 
Exchange, The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting, 20 - 23 
March 2013, Thailand, p. 02. 
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إذ ينطلق ، بالقبول يف اال احملاسيب واملايل ظىحتاليت فتراضات االفاهيم ويتميز بوجود قاعدة صلبة من امل -
من مدخل القيمة احلالية املخصومة، الذي يعترب املرجع يف جمال التقييم املايل، كما يعتمد على عالقة 

 .النتيجة الشاملة، اليت تعترب أساس الفكر احملاسيب املعاصر

للتعبري عن قيمة املؤسسة، بعد فترة ج القليلة اليت ركزت على استخدام بنود القوائم املالية يعترب من النماذ -
طويلة عرفت سيطرة املفاهيم املالية اليت ترتكز أساسا على مدخل القيمة احلالية املخصومة املُطَور من 

ذا فقد شكل منوذج ل" ،االنتقادات املوجهة للمحاسبة يف جمال التقييم بسببوذلك  ،(Fisher)طرف 
)Ohlson( (1)"أداة هامة للباحثني من أجل فهم العالقة بني املعلومات احملاسبية وقيمة املؤسسة. 

، سواء يف شكله تقييمللالءمة املعلومات احملاسبية اليت اهتمت مبمت استخدامه يف العديد من الدراسات  -
، (.Collins & al) ، وكانت البداية معمن خالل إضافة متغريات مفسرة جديدة تعديله بعداألصلي أو 

(Lev & Zarowin) و(Francis & Schipper) دف فحص العالقة بني القيمة السوقية للمؤسسة  من
؛ ليستخدم بعدها يف العديد من الدراسات، أخرى من جهة ، وأرباحها احملاسبية ووضعيتها الصافيةجهة

املعلومات  كما مت استخدام حماسبية،يف شكل معلومات حماسبية أو غري بعد إضافة بعض املتغريات األخرى 
 .مفسرةكمتغريات  امللحقة بالقوائم املالية املالحظاتالواردة يف 

من و ةحصائياإلمن الناحية  صالحيته )Ohlson(منوذج أغلب الدراسات امليدانية اليت اعتمدت على  تأثبت -
من خالل قياس سواء االقتصادية، وأمهيته للحكم على مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسة،  الناحية

 .اإلضافية للمعلومات احملاسبية القدرة التفسريية أو القدرة التفسريية النسبية

، جند أنه يركز على دور Ohlson((2)(منوذج  بالعودة إىل األسس واالفتراضات اليت ينطلق منها
املعلومات احملاسبية يف تقييم املؤسسة، من خالل املزج بني املفاهيم املالية واحملاسبية للتقييم، انطالقا من صيغة 

ة الشاملة من أجل جواستخدام صيغة األرباح غري العادية وصيغة النتي القيمة احلالية املخصومة للتوزيعات،
  .تعويض التوزيعات مبا يقابلها يف الصيغة األوىل

 قة القيمة احلاليةعال .1

املفاهيم اليت يرتكز عليها التقييم املايل، فحسب النموذج  أبرز من املخصومة احلاليةعالقة القيمة تعترب 
ة تتحدد على أساس القيمة احلالية األدوات املالية، فإن القيمة السوقية حلقوق امللكي النيوكالسيكي يف تقييم

، كما يعكس مستوى املخاطر احمليطة بالتدفقات النقديةعائد قعة يف املستقبل، خمصومة مبعدل للتوزيعات املتو
  .)1.4(هو موضح يف املعادلة 

                                                             
(1)

  Dorra Talbi (2010), Impact de la divulgation volontaire des informations sur le coût des fonds propres des 
entreprises tunisiennes cotées, La Revue Comptable et Financière, N°. 05, p. 58. 

(2)
  Check: James A. Ohlson (1995), Earnings, book values and dividends in equity valuation, Contemporary 

Accounting Research, Vol. 11, N°. 02, P: 661-687. 
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푷풕 = ∑ 푹풇
흉푬풕흉 ퟏ [풅풕 흉] …...............……….………………………………………. (1.4) 

  :حيث
Pt : اية الفترة )سعر السهم(القيمة السوقية حلقوق امللكية بعد t.  
dt : خالل الفترةالتوزيعات t.  
Rf : املخاطرة زائد واحدمعدل العائد اخلايل من.  
Et : اية الفترةمعامل القيمة املتوقعة استنادا للمعلومات املتاحة عند t.  

 

 )Clean Surplus Relation(عالقة النتيجة الشاملة  .2

 أن )Ohlson(انطالقا من معادلة امليزانية اليت تعترب من مرتكزات الفكر احملاسيب املعاصر، يفترِض 
 ترجع إىل النتائج احملاسبية *"كل التغريات اليت حتدث يف القيمة الدفترية حلقوق امللكية خالل دورة معينة"

دون  لقيمة الدفترية اجلارية حلقوق امللكيةأن التوزيعات تؤدي إىل ختفيض اوتوزيعات األرباح، كما يفترِض 
ؤدي إىل ختفيض األرباح املتوقعة يف الفترات تالتأثري على النتائج احملاسبية اجلارية، غري أن زيادة التوزيعات 

ختفيض األرباح امعة لفترتني الحقتني،  أن زيادة التوزيعات ينتج عنه )Ohlson(الالحقة، وبشكل عام يرى 
وميكن التعبري عن العالقة بني القيمة الدفترية . االخنفاض مبعدل الفائدة املركب هلاتني الفترتنيويتحدد ذلك 

  :)2.4(خالل املعادلة  من" النتيجة الشاملة" فتراضحلقوق امللكية والنتائج احملاسبية والتوزيعات حسب ا
  

휸풕 = 휸풕 ퟏ + 흌풕 − 풅풕 ……………..……….………….………………………………. (2.4) 

  :حيث
γt : اية الفترةالقيمة الدفترية حلقوق امللكية عند t.  
χt : خالل الفترةالنتيجة الصافية t.  

  

حسب هذه العالقة فإن التغريات اليت حتدث يف املركز املايل للمؤسسة خالل دورة حماسبية معينة، 
اليت حتدث يف األصول  ميكن أن يكون مصدرها النتائج احملاسبية أو التوزيعات للمسامهني، لذا فإن التغريات

وال يكون مصدرها التوزيعات جيب أن متر عرب قائمة الدخل، وبعبارة أخرى فإن مجيع التغريات يف  وااللتزامات
منها دورة حماسبية معينة، ميكن التعبري عنها بالنتائج احملاسبية مطروحا  خالل )γt - γt-1(امللكية حقوق 

  ].(1.2.4)املعادلة [ اليت متت خالل نفس الدورة التوزيعات
  

휸풕 − 휸풕 ퟏ = 흌풕 − 풅풕 …………..………..….………………………………………. (1.2.4) 

                                                             
  .)Comprehensive Income( يتوافق هذا املفهوم مع مفهوم الدخل الشامل  *
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 عالقة األرباح غري العادية .3

تطور األرباح غري العادية أن  )Ohlson(يعترب هذا االفتراض األكثر إثارة للجدل، ووفقا له يرى 
األرباح غري العادية للفترة ب العادية للفترة اجلاريةيأخذ شكل سلسلة زمنية، تربط يف عالقة خطية األرباح غري 

إليها املتغريات التصحيحية، اليت متثل املعلومات األخرى خبالف األرباح غري العادية  مضافا ،تسبقهااليت 
والتوزيعات، وعب(3.4)املعادلة عن هذا االفتراض من خالل  ر.  

  

흌̃흉 ퟏ
퐚 = 흎흌풕

퐚 + 풗풕 + 휺̃ퟏ풕 ퟏ……..…….……..……………..…………………………. (3.4) 

  :علما أن
풗̃풕 ퟏ = 휸 풗풕 + 휀̃ ….………………..…………............…………………………. (1.3.4) 

  :حيث
흌풕

퐚:  خالل الفترةالربح غري العادي t.  
풗풕:  ايةاملعلومات احملاسبية األخرى خبالف األرباح غري العادية الفترة عند t.  
흎  ،휸: ثابتني ومعلومني.  
휺̃ퟏ ،휺̃ퟐ:  0حدي اخلطأ، غري قابلني للتنبؤ، متوسطهما احلسايب معدوم  =Et[ε̃kt+τ] )k = 1, 2 1و ≥ τ(.  

  

عدة إشكاالت، تتعلق بتعريف املتغريات التصحيحية وقياس األرباح غري العادية،  (3.4)عادلة ملاتطرح 
 .(1.3.4)لة مل حيددها واكتفى بالتعبري عنها من خالل املعاد )Ohlson(وفيما خيص املتغريات التصحيحية فإن 

بأنه الفرق بني الربح احملاسيب والربح العادي، وعبر عنه  )Ohlson(فيما خيص الربح غري العادي، فقد عرفه أما 
لعائد ا( تعرب عن الربح العاديهذه األخرية  أي أنبالربح احملاسيب مطروحا منه تكلفة استخدام األموال، 

فوق ي وبالتايل فإن الربح غري العادي يقيس مدى قدرة املؤسسة على حتقيق مستوى من األرباح. )املطلوب
أن  )Ohlson(، لذا يرى *لعائد املطلوب من طرف املستثمرينلذلك املستوى الذي جيعل العائد احملقق مساو 

  .(2.3.4)لة املعاد، وعرب عنه ب)Firm’s goodwill(الربح غري العادي يعترب مبثابة فائض قيمة للمؤسسة 
  

흌풕
퐚 ≡ 흌풕 − 푹풇 − ퟏ 휸풕 ퟏ…………………...…………...…………………………. (2.3.4) 

  

رية لتطبيق عالقة القيمة احلالية وفق فإن العناصر املالية الضرو ،Degos & Abou fayad( (1)(حسب 
، مما يتطلب )التوزيعات املستقبلية ومعدالت اخلصم( بشكل مباشر متاحة للمستثمرين غري (1.4)ملعادلة ا

ضرورة إجياد صيغة تربط بني املعلومات احملاسبية من هذا املنطلق تربز و .اللجوء إىل معاجلة عناصر حماسبية
بني القيم السوقية الفجوة من خالل سد  القيام به )Ohlson(والقيم السوقية بشكل مباشر، وهذا ما حاول 

                                                             
  .حتقيق مستوى من األرباح يفوق ذلك املستوى احملقق من طرف املؤسسات املماثلةالربح غري العادي عن مدى قدرة املؤسسة على كما يعرب   *

(1)  Jean-Guy DEGOS & Amal ABOU FAYAD, Le modèle d’évaluation de Feltham - Ohlson : Un lien entre la 
comptabilité, la finance et les IFRS, The certified accountant, Iss. 25, p. 50. 
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واستنادا  (2.3.4)املعادلة فانطالقا من . صة وقيمها احملاسبية باالعتماد على األرباح غري العاديةلألموال اخلا
  .(3.3.4)خالل املعادلة قة النتيجة الشاملة، ميكن التعبري عن التوزيعات باستخدام األرباح غري العادية من عالل
  

풅풕 = 흌풕
퐚 − 휸풕 + 푹풇휸풕 ퟏ…...…….…………..…………...…………………………. (3.3.4) 

  

مبا أن منوذج القيمة احلالية املخصومة للتوزيعات، ومنوذج النتيجة الشاملة يقضيان بأن القيمة السوقية 
حلقوق امللكية تساوي قيمتها الدفترية، مضافا إليها القيمة احلالية املخصومة لألرباح غري العادية، فإن التقييم 

التوزيعات يف  )Ohlson(تنبؤ بالتوزيعات، لذا استبدل ميكن أن يرتكز على التنبؤ باألرباح غري العادية بغرض ال
  .* (4.4)، وبعد اإلثبات توصل إىل املعادلة (3.3.4)مبا يقابلها يف املعادلة  (1.4) املعادلة

  

푷풕 = 휸풕 + ∑ 푹풇
흉푬풕흉 ퟏ [흌̃풕 흉

퐚 ]……………...………..………………………………. (4.4) 
  

إىل منوذج  )Ohlson(وبعد مناقشة األرباح غري العادية، توصل  ،انطالقا من االفتراضات السابقة
، والذي يعرب عن القيمة السوقية للمؤسسة باعتبارها القيمة احملاسبية حلقوق (5.4)املعادلة  التقييم املوضح يف

  .املعلومات األخرى املالئمةباإلضافة إىل امللكية، مصححة بالربح غري العادي 

Pt = γt + α1 χªt + α2vt …………….…………..…………………………………………. (5.4) 
  :حيث

α1 = ω/ (Rf - ω) ≥ 0 
α2 = Rf / (Rf - ω)(Rf - γ) > 0 

راسة: املطلب الثاين   تطور منوذج ا

يف  احملاسبية ملعظم الدراسات امرجع، إال أنه يعترب )Ohlson(لنموذج  املوجهةرغم بعض االنتقادات 
يوفر أساسا صلبا للدراسات املهتمة مبالءمة  )Ohlson(فإن منوذج ، )Stober(فحسب  .العقدين األخريين

األخرى، كما أن باملعلومات تعلق ما وخصوصا  االهتمام بعض املشاكل اليت تتطلبرغم ملعلومات احملاسبية، ا
)Ohlson(  نفسه أكد على الدور احلاسم للمتغريات احملاسبية األخرى يف التنبؤ بالنتائج املتوقعة يف املستقبل، لذا

، بدليل أن األرباح غري العادية وحدها ال تسمح بتفسري الشهرة بشكل هلا سليمةهناك حاجة ماسة ملقاييس 
فإن النموذج يقبل أي معلومات إضافية خبالف األرباح غري العادية، القيمة  )Ohlson(وحسب  .(1)مالئم

على التنبؤات  الدفترية حلقوق امللكية والتوزيعات، لوجود بعض األحداث االقتصادية املالئمة اليت ميكن أن تؤثر
  .اجلاريةفق أو يتعارض والتنبؤات املعدة على أساس األرباح مبا يتاملستقبلية  املتعلقة باألرباح

                                                             
  .)Residual Income Valuation Model(بـ  (4.4)تعرف املعادلة   *

(1)
  G.E. Swartz & al. (2006), An empirical examination of the value relevance of intellectual capital using the 

Ohlson (1995) valuation model, Meditari Accountancy Research, Vol. 14, N°. 02, p. 71. 
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فيما يتعلق باألرباح غري العادية واملعلومات  )Ohlson(انطالقا من االنتقادات املوجهة لنموذج 
م الذي استخدم القيمة احملاسبية  1997عام  )Rees(، وكانت البداية مع خرى، متت عدة حماوالت لتجاوزهااأل

 (1)هاسهمللمؤسسة ممثلة يف سعر حلقوق امللكية، واألرباح اجلارية املفصح عنها للتعبري عن القيمة السوقية 
  .مفترضا أن منو املتغريات يكون بوترية ثابتة مع وجود عالقة خطية بني معامالا ،](6.4)املعادلة [
  

Pt = α0 + α1 Bt + α2 Ct + εt ……………..…..…………………………………………. (6.4) 

  :حيث
Pt:  اية الفترة) سعر السهم(القيمة السوقية حلقوق امللكية عند t.  
Bt:  اية الفتر) للسهم(القيمة الدفترية حلقوق امللكية ةعند t.  
Ct:  خالل الفترةاألرباح اجلارية t.  
α0  ،α1 وα2: ثوابت عددية.  
εt :متغري عشوائي.  

  

فحص مدى مالءمة دف  عدة دراسات يف (6.4)دلة استخدام النموذج املوضح يف املعامت 
ا مت ، كم(Francis & Schipper)و (Lev & Zarowin)، (.Collins & al)املعلومات احملاسبية، على غرار 

مت االعتماد عليه يف  ،ذلكباإلضافة إىل و .حملاسبية مبرور الوقتلدراسة تطور مالءمة املعلومات ااستخدامه 
معبرَا  بالربح احملاسيب، ومالءمة امليزانية معبرَا عنه ةجللمقارنة بني مالءمة حساب النتي العديد من الدراسات

ويعترب هذا النموذج األخري حماولة لتجاوز مشكلة األرباح غري العادية اليت . عنها بالقيمة احملاسبية حلقوق امللكية
أن التقييم ميكن أن يرتكز على التنبؤ باألرباح غري العادية  )Ohlson(كاالت، فمن جهة يرى تطرح عدة إش

بغرض التنبؤ بالتوزيعات، وهذا االستنتاج يعترب حمل انتقاد بسبب العالقة غري املؤكدة بني األرباح غري العادية 
ؤ بالتوزيعات مقارنة باألرباح غري والتوزيعات، كما ميكن أن تكون األرباح احملاسبية أكثر قدرة على التنب

األرباح غري العادية انطالقا من األرباح احملاسبية واألرباح العادية،  )Ohlson(عرف  ،ومن جهة أخرى .العادية
حيث يتطلب مفهوم األرباح العادية املُقَدم من طرفه تقدير تكلفة رأس املال، اليت مل يوضحها واكتفى باحلديث 

  .دون ذكر طريقة معينة لقياس أي منهما عن معدل العائد اخلايل من املخاطرة
أو تسمح بتحسني عملية  اليت ميكن أن تتيح التنبؤ بالتوزيعات ،مشكلة املعلومات األخرىبالعودة إىل 

خبالف األرباح غري العادية والقيمة احملاسبية للمؤسسة، جند أن األعمال السابقة مل جتد أي صعوبة يف  ،ا التنبؤ
القيم الدفترية حلقوق اسبية إىل جانب اسبية وغري احملالتعامل معها، حيث مت استخدام العديد من املعلومات احمل

                                                             
(1)  Kobana Abukari & al. (2003), Information comptable et cours boursiers au canada, FINÉCO, vol. 13, p. 91. 
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ة يأو دراسة قدرا التفسري ،املعلومات ه، دف دراسة القدرة التفسريية النسبية هلذوالنتائج احملاسبية امللكية
ومن هذا . والنتائج احملاسبية لقيم الدفترية حلقوق امللكيةلاإلضافية، أي دورها يف حتسني القدرة التفسريية 

  .(7.4)يف املعادلة  )Ohlson( ميكن حتديد الشكل العام لنماذج التقييم اليت تنطلق من منوذج ،املنطلق
  

Pt = α0 + α1 CPPAt + α2 RPAt + α3 V1t + α4 V2t + … + αn Vkt + εt …………..…. (7.4) 

  :حيث
Pt:  اية الفترة) سعر السهم(القيمة السوقية حلقوق امللكية عند t.  

CPPAt:  اية الفترة) للسهم(القيمة الدفترية حلقوق امللكية عند t.  
RPAt:  خالل الفترةنتيجة الدورة الصافية لكل سهم t.  

Vkt:  اية الفترة املعلومات احملاسبية وغري احملاسبية األخرى عندt علما أن ،k = 1, 2, 3, …, τ.  
α0 ،α1، ... ،αn:  النموذج، وتسمح بتحديد فيما إذا كانت هناك أي  احندارثوابت متثل معامالت

  .ة بني املعلومات احملاسبية والقيمة السوقية حلقوق امللكيةإحصائيعالقة ذات داللة 
εt: متغري عشوائي. 

  

 السوقية دف هذه الدراسة إىل حتليل أثر البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة على القيم
القوائم ، من خالل الوقوف على مدى مالءمة خمتلف بنود العناصر غري امللموسة املعترف ا يف اتللمؤسس

، وذلك على اعتبار أن هذه البنود ما هي إال حمصلة للبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر اتاملالية لتقييم املؤسس
لذا ميكن القول أن هذه البنود تعترب  ،احملاسيب عترافتستمد قيمها من نظام القياس واال فهي غري امللموسة،

  ."مقاييس حماسبية للعناصر غري امللموسة"مبثابة 
للعناصر غري  املقاييس احملاسبيةقياس مدى قدرة  األمر يتطلب ،الدراسة حتقيق هدف هذهمن أجل 

 املقاييسزيادة قدرة  يف مسامهتها فحص مدىإضافة إىل ى تفسري القيم السوقية للمؤسسات، علامللموسة 
تشكيل منوذج قياسي مكون من ثالث من خالل  تفسري القيم السوقية للمؤسسات، على احملاسبية التقليدية

  :معادالت استنادا إىل مدخلني

القدرة التفسريية النسبية للعناصر غري امللموسة منفردة باالعتماد على  اختباريهدف إىل  :املدخل األول -
صر غري امللموسة تتيح احلكم على قدرة املقاييس احملاسبية للعنااألخرية  يف األسفل، هذه (8.4)لة املعاد

 .بينهما ةإحصائيذات داللة ود عالقة يف حالة وجوذلك على تفسري القيم السوقية للمؤسسات، 

حتديد  من خاللالقدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة،  فحصيهدف إىل  :املدخل الثاين -
 (9.4)باالعتماد على املعادلتني  ،للمقاييس احملاسبية التقليديةمدى مسامهتها يف حتسني القدرة التفسريية 
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كمقياس  القيم الدفترية للمؤسسات: هي باملقاييس احملاسبية التقليديةواملقصود هنا يف األسفل،  (10.4)و
  .كمقياس للسيولة والتدفقات النقدية، كمقياس لألداء املايل النتائج احملاسبية، كز املايلرللم

 ،دراسةاملعادالت املكونة لنموذج ال املوضحة يف األسفل (10.4)و (9.4)، (8.4)ت املعادال تعترب
الذي يرتكز على منوذج ، و(6.4)املوضح يف املعادلة  )Rees( منوذج، فانطالقا من فرضياا ختبارواملستخدمة ال

)Ohlson(مات إضافية تتيح التنبؤ باألرباح ، مت إضافة املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة، باعتبارها معلو
  .)Ohlson(املستقبلية أو تحسن من عملية التنبؤ ا، وذلك وفقا الستنتاجات 

  

Pit = α0 + α1 IIPAit + α2 GWPAit + α3 ADPAit + μit ..………..…………………….…... (8.4) 

Pit = β0 + β1 CPPA_IMit + β2 RPA_ADit + β3 CFPAit + εit ......................................... (9.4) 

Pit = δ0 + δ1 CPPAit + δ2 RPAit + δ3 CFPAit + δ4 IIPAit + δ5 GWPAit + δ6 ADPAit + Зit ........ (10.4) 

  :حيث
Pit:  القيمة السوقية للمؤسسةi اية الفترة  بعدt.  

CPPAit:  القيمة الدفترية للمؤسسةi  اية الفترة عندt.  
RPAit:  نتيجة الدورة الصافية للمؤسسةi  خالل الفترةt.  

CFPAit:  صايف التدفق النقدي للمؤسسةi  خالل الفترةt.  
IIPAit:  للمؤسسة  )الشهرة ماعدا(التثبيتات غري امللموسةi  اية الفترة عندt.  

GWPAit:  للمؤسسة ) الشهرة( قتناءاالفارقi  اية الفترة عندt.  
ADPAit:  للمؤسسة  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةخمصصاتi  خالل الفترةt.  

CPPA_IMit:  العناصر غري امللموسة للمؤسسة  ختفيضبعد القيمة الدفتريةi اية الفترة عند t.  
RPA_ADit:  للمؤسسة النتيجة الصافيةi  خالل الفترةt خمصصات االهتالكات إضافة بعد ، وذلك

  .وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
α0 ،α1 ،α2 ،α3:  (8.4)املعادلة  احندارثوابت عددية متثل معامالت. 
β0 ،β1 ،β2 ،β3:  (9.4)املعادلة  احندارثوابت عددية متثل معامالت.  
δ0 ،δ1 ،δ2 ،δ3 ،δ4، δ5، δ6:  (10.4)املعادلة  احندارثوابت عددية متثل معامالت.  
μit ،εitو ،Зit: متغريات عشوائية.  
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غريات: لثاملطلب الثا اس م راسة ق   ا

ا من القوائم يتكون منوذج الدراسة من متغري تابع ومثانية متغريات مستقلة، مت أخذ البيانات املتعلقة 
ناء نتيجة باستث، أن البيانات اخلام املتعلقة جبميع املتغريات اتضحا إحصائيوبعد معاجلتها  ،*املالية للمؤسسات

، مما أثر لوغاريتميةوتأخذ شكل الدالة ال موجب وإمنا هلا تفرطح، اطبيعي تتوزعال  الدورة وصايف التدفق النقدي
فرغم أن هذا . إىل اللوغاريتم الطبيعي يكون مناسبا البيانات ، لذا فإن حتويلمعادالت االحندارسلبا على معنوية 

، أو من حيث ةحصائياإل تائج الدراسة، سواء من حيث طبيعة وقوة العالقاتنلى اإلجراء مل يؤثر كثريا ع
البيانات تأخذ  أصبحتمسح بتجاوز املشاكل املطروحة، حيث ية للمتغريات املستقلة، إال أنه القدرة التفسري

  .**النموذج معنويا، ويتوفر على شروط تطبيق طريقة املربعات الصغرىأصبح بيعي، كما شكل التوزيع الط
 )Herlin(حسب 

، فإن أغلب البيانات املالية تتميز بوجود العديد من القيم الشاذة واملتطرفة، (1)
، املاليةالبنوك، األسواق املؤسسات، (تت بني خمتلف املفردات إضافة إىل وجود مستوى كبري من التش

، مما يؤثر سلبا وبشكل كبري على خاصية الطبيعية للبيانات، وقد انتقد بشدة اعتماد أغلب )إخل... املعامالت
ضرورة ربط البيانات املالية مبنحىن لوغاريتمي  ويرى الدراسات والنماذج املالية على افتراض طبيعية البيانات،

)Reporter les données sur une échelle logarithmique( وجتدر اإلشارة إىل وجود بعض الدراسات ؛
يف األخري، وبعد تبين . ***ياطبيعتتوزع احلديثة اليت اعتمدت على هذا اإلجراء بغرض احلصول على بيانات 

  :وفق العالقة اآلتية صايف التدفق النقدي، باستثناء النتيجة الصافية واملتغرياتمجيع قياس هذا اإلجراء، مت 

V = LN(v) ………………………….....……………………………………..……….... (11.4) 

  :حيث
V:  يف التحليل املستخدماملتغري.  
v: املتغري األصلي.  

LN: اللوغاريتم الطبيعي.  

                                                             
  .)19(إىل  )01(أنظر املالحق من  *

  .)23(و )22(: أنظر املدرجات التكرارية املتعلقة باملتغريات املعنية يف امللحقني **
(1)  Voir : le 1er et le 2e chapitre du Philippe Herlin (2010), Op.cit., p : 73-121. 

  :ميكن العودة إىل ***
- Michalis Glezakos & al. (2012), The Impact of Accounting Information on Stock Prices: Evidence from 

the Athens Stock Exchange, International Journal of Economics and Finance, Vol. 04, N°. 02, p. 59. 
- Alex Edmans (2011), Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity 

prices, Journal of Financial Economics, Vol. 101, p. 629. 
- Dominique Dufour & Ahmed Zemzem (2005), Activation des frais de R&D : le cas des entreprises 

françaises cotées sur le Nouveau Marché, 26e congrès de L'AFC sur le thème : Comptabilité et 
connaissances, France, p. 18. 

- Elisabeth Dedman & al. (2009), Accounting, Intangible Assets, Stock Market Activity, and Measurement 
and Disclosure Policy-Views from the U.K., ABACUS: A Journal Accounting, Finance and Business 
Studies, Vol. 45, N°. 03, p. 322. 
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  (Pit)القيمة السوقية للمؤسسة : املتغري التابع .1

املتغري التابع يف منوذج الدراسة، وتتمثل يف القيمة السوقية حلقوق  تعرب القيمة السوقية للمؤسسة عن
، وجتدر tبعد اية الفترة  iامللكية، ومن أجل قياسها مت االعتماد على اللوغاريتم الطبيعي لسعر سهم املؤسسة 

بعد  املؤسسات أسهمهي أسعار اإلقفال جللسات تداول  اإلشارة إىل أن األسعار اليت مت أخذها بعني االعتبار
موعد قفال وتاريخ اإلمرور أربعة أشهر من تاريخ إقفال الدورة احملاسبية، وذلك لوجود فترة زمنية تفصل بني 

املدقق اخلارجي، هذه الفترة ختتلف من دولة ألخرى، وقد  طرف نشر القوائم املالية بعد املصادقة عليها من
إعطاء فرصة أكرب  بغرضال أننا استخدمنا فترة أربعة أشهر استخدمت العديد من الدراسات فترة ثالثة أشهر، إ

فوفقا لفرض كفاءة سوق رأس املال، ويف ظل الشكل القوي للكفاءة، . للمعلومات حىت تنعكس يف األسعار
فإن املعلومات تنعكس بشكل آين وفوري يف األسعار، إال أن الدراسات امليدانية أثبتت أن هذا الشكل للكفاءة 

فغالبا ما يوجد فاصل زمين بني تدفق املعلومات للسوق املايل وانعكاسها يف األسعار، لذا تعترب فترة غري عملي، 
  .وانعكاس املعلومات احملاسبية يف األسعار ،بعد املصادقة عليها أربعة أشهر كافية لنشر القوائم املالية

 وسةملالعناصر غري امل: املتغريات املستقلة .2

طبيعة غري اليت هلا البنود تعترب العناصر غري امللموسة من املتغريات املستقلة يف منوذج الدراسة، وتشمل 
 :ا، واملعترف ا يف القوائم املالية، وتتمثل يف البنود املرتبطةملموسة أو 

 الصافيةمفهوم األصل غري امللموس، وتشمل املبالغ تليب هي البنود اليت  :(IIPAit)التثبيتات غري امللموسة  -
، ولقياس هذا باستثناء الشهرة املتراكمة جلميع العناصر غري امللموسة املُعترف ا كأصول ضمن امليزانية
، t يف اية الدورة iللمؤسسة  املتغري مت االعتماد على اللوغاريتم الطبيعي موع التثبيتات غري امللموسة

 .t، مقسومة على عدد أسهم املؤسسة يف اية الدورة د االهتالكات وخسائر القيمةوذلك بع

به  عترافيتم اال املؤسسات اندماجو اقتناءناتج عن عمليات قيمة فائض متثل  :(GWPAit)الشهـرة  -
يتم إطفاؤها  غالبا ما وذلك على عكس الشهرة السالبة اليت ،)الشهرة املوجبة(ضمن امليزانية كأصل 
غري  ،وميكن النظر إىل الشهرة باعتبارها جمموعة من العناصر غري امللموسة. حساب النتيجة يفمباشرة 

الصايف مت التعبري عنها باللوغاريتم الطبيعي ملبلغ الشهرة  ، وقدبلة للتحديد بشكل منفصل عن بعضهاالقا
 .tقسمته على عدد أسهم املؤسسة يف اية الدورة  ، بعدt عند اية الدورة iاملتراكم يف ميزانية املؤسسة 

قيم  التدهور يفعن عرب ت :(ADPAit) االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةات خمصص -
إضافة إىل تدين قيم يجة االستخدام أو عامل الزمن، نت ،اليت هلا مدة نفعية حمددة التثبيتات غري امللموسة

نتيجة العوامل القانونية واالقتصادية  اليت هلا مدة نفعية غري حمددةاألخرى  امللموسة التثبيتات غريو الشهرة
خمصصات وإمنا  ،االهتالكات وخسائر القيمة املتراكمة متثل الوهي . األخرى والتكنولوجية والعوامل
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لقيمة عن االهتالكات وخسائر االلوغاريتم الطبيعي موع خمصصات فقد مت قياسها ب لذاالدورة فقط، 
 .t، مقسومة على عدد أسهم املؤسسة يف اية الدورة t خالل الدورة iللمؤسسة  العناصر غري امللموسة

 احملاسبية التقليدية قبل العناصر غري امللموسة املقاييس :املتغريات املستقلة .3

حماسبية  مؤشراتوهي متغريات مستقلة،  املقاييس احملاسبية التقليدية قبل العناصر غري امللموسةرب تتع
سامهة قياس م حىت يتسىنوذلك ، املدرجة ضمنهالموسة املالعناصر غري إزالة بعد  املايلداء املؤسسة ومركزها أل

 .للمؤسسات على تفسري القيم السوقيةتلك املؤشرات ة يف زيادة قدر جهااإدربعد  العناصر غري امللموسة

أثر  إزالةاألموال اخلاصة بعد  هي :(CPPA_IMit)العناصر غري امللموسة  ختفيضعد بالدفترية  القيمة -
بالتثبيتات غري  عترافيف حالة عدم اال للمؤسسة ، وتعرب عن املركز املايل الصايفالعناصر غري امللموسة

امليزانية، والغرض من ذلك هو دراسة مدى تأثري العناصر غري امللموسة على  يفامللموسة والشهرة كأصول 
لطبيعي لألموال وقد مت قياس هذا املتغري باالعتماد على اللوغاريتم ا. سةملؤستقييم امالءمة القيمة الدفترية ل

 .t الدورة يف اية iللمؤسسة  *التثبيتات غري امللموسة والشهرة لكل سهم بعد طرحاخلاصة لكل سهم، 

مت استخدام  :(RPA_ADit)االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  قبل الصافيةنتيجة ال -
بأي مبلغ ملخصصات  عترافيف حالة عدم اال للتعبري على النتيجة الصافية للمؤسسةهذا املتغري 

، والغرض من ذلك هو دراسة مدى تأثري خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
ولقياس هذا املتغري مت . النتيجة الصافيةعلى مالءمة  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة

االهتالكات وخسائر القيمة عن خمصصات ها مضافا إلي ،لكل سهم االعتماد على نتيجة الدورة الصافية
 .t الدورة خالل iللمؤسسة  سهملكل  العناصر غري امللموسة

 املقاييس احملاسبية التقليدية بعد العناصر غري امللموسة: املتغريات املستقلة .4

وهي مبثابة  ،متغريات مستقلة هي األخرى املقاييس احملاسبية التقليدية بعد العناصر غري امللموسةرب تتع
قياس حىت يتسىن وذلك ، غري امللموسةالعناصر إدراج  بعد املايلاملؤسسة ومركزها داء ألحماسبية مؤشرات 

  .ى تفسري القيم السوقية للمؤسساتعل ة تلك املؤشراتيف زيادة قدر هذه األخريةمدى مسامهة 

مت استخدام هذا املتغري قد ، وحلقوق امللكيةة الدفترية القيم هي :(CPPAit)القيمة الدفترية للمؤسسة  -
التثبيتات غري امللموسة ا تتضمن علما أملؤسسة، لتقييم ااألموال اخلاصة  مالءمةمدى  للحكم على

مت التعبري عنها باللوغاريتم الطبيعي لألموال اخلاصة امعة قد ، والةيف هذه احل األصولضمن  والشهرة
 .tبعد طرح حقوق األقلية، مقسومة على عدد األسهم يف اية الدورة  tيف اية الدورة  iللمؤسسة 

                                                             
بعض للتعبري عن القيمة الدفترية للمؤسسة قبل العناصر غري امللموسة يف طرح التثبيتات غري امللموسة والشهرة مت استخدام األموال اخلاصة بعد    *

  :الدراسات احلديثة على غرار

- Lídia Oliveira & al. (2010), Op.cit., p. 251. 
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على اعتبار ، حساب النتيجة مالءمةمت االعتماد عليها للحكم على مدى  :(RPAit)نتيجة الدورة الصافية  -
االهتالكات أن النتيجة الصافية يف هذه احلالة تتضمن جزء من العناصر غري امللموسة، ممثال يف خمصصات 

قياس هذا املتغري مت االعتماد على نتيجة الدورة الصافية ول. وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
 .tاية الدورة  يفعلى عدد األسهم  وقسمتهاحقوق األقلية،  ح، بعد طرt خالل الدورة iللمؤسسة 

 (CFPAit)صايف التدفقات النقدية : متغري الرقابة .5

قدرا على تفسري القيم والتدفقات النقدية،  مدى مالءمة للحكم على هذا املتغريلى االعتماد عمت 
، وقد وفاء بالتزامااا يف حتديد قدرة املؤسسة على ال ظىبحت حت، نظرا لألمهية اليت أصالسوقية للمؤسسات

احملاسبية من طرف املسريين، بغرض التأثري على  البياناتنتيجة لرواج بعض ممارسات إدارة  هذه األمهية تجاء
على قرارات املستثمرين، لذا تعترب املعلومات ما يؤثر ومركزها املايل ألغراض انتهازية، وهو أداء املؤسسة 

ولقياس هذا املتغري مت . ء املؤسسة ومركزها املايلااملتعلقة بالتدفقات النقدية مكملة للمعلومات املتعلقة بأد
 tخالل الدورة  iمويلية للمؤسسة من األنشطة التشغيلية، االستثمارية والت ةالنقدي اتحساب صايف التدفق

 .tمقسومة على عدد أسهم املؤسسة يف اية الدورة ) التغري يف النقدية بني بداية واية الدورة(

  حنداراالمعامالت  .6

ملربعات الصغرى، وتسمح يتم تقديرها باالعتماد على طريقة ادية عد هي ثوابت حنداراالمعامالت 
تها داللبعد التأكد من  ، وذلكومستويااالعالقات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة بفحص طبيعة 

يساوي أو أقل  ختبارلالكان مستوى املعنوية  ، فإذا) Student ( حصائياإل ختباراال، باالعتماد على ةحصائياإل
، ويف هاملتغري التابع ويساهم يف تفسري يفميكن القول أن العالقة معنوية، أي أن املتغري املستقل يؤثر  % 5من 

املتغري التابع، وال يساهم يف  يفحالة العكس تكون العالقة غري معنوية، وهو ما يعين أن املتغري املستقل ال يؤثر 
غري أن هذه املعامالت ال تسمح بقياس القدرة التفسريية للمتغريات املستقلة . التغريات اليت حتدث فيه تفسري

  :يف حنداراال، وتتمثل معامالت حنداراالبشكل دقيق، هذه األخرية تزيد كلما زادت القيمة املطلقة ملعامالت 
 .α0 ،α1 ،α2 ،α3: (8.4)املعادلة  -

 .β0 ،β1 ،β2 ،β3: (9.4)املعادلة  -

  .δ0 ،δ1 ،δ2 ،δ3 ،δ4 ،δ5 ،δ6: (10.4)املعادلة  -

  املتغريات العشوائية .7

املعادالت السابقة، فكل مشاهدة تقابلها قيمة  تقديريف البواقي الناجتة عن  املتغريات العشوائيةتتمثل 
احملسوبة  تهوقيم التابع معينة يأخذها املتغري العشوائي، هذه القيمة عبارة عن الفرق بني القيمة احلقيقية للمتغري

التغريات اليت حتدث يف  تلكالعشوائية تعرب عن املتغريات املقدرة، وميكن القول أن  حنداراالعلى أساس معادلة 
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املتغري التابع، وال ميكن تفسريها باالعتماد على املتغريات املستقلة، وإمنا ميكن إيعازها للعوامل األخرى اليت مل 
، فكلما اخنفضت قيمتها زادت قدرة املتغريات العشوائيةخطاء ألالتحليل ومن بينها ابعني االعتبار يف يتم أخذها 

، (8.4)سبة للمعادلة بالن μit :يف ةالعشوائي اتتمثل املتغريوت. لتابع والعكس صحيحاملستقلة على تفسري املتغري ا
εit و(9.4)معادلة بالنسبة لل ،Зit (10.4)لمعادلة بالنسبة ل.  

  :تلخيص متغريات الدراسة وطريقة قياسها يف اجلدول اآليتيف األخري ميكن 

  .متغريات الدراسةقياس  :)1.4(اجلدول 
  حساب املتغريطريقة   رمز املتغري  اسم املتغري

 Pit  Pit = LN(pit)  القيمة السوقية للمؤسسة

 CPPAit  CPPAit = LN(CPit/ nit)  القيمة الدفترية للمؤسسة

 RPAit  RPAit = RNit/ nit  نتيجة الدورة الصافية

 CFPAit  CFPAit = CFit/ nit  صايف التدفق النقدي

 IIPAit  IIPAit = LN(IIit/ nit)  التثبيتات غري امللموسة

 GWPAit  GWPAit = LN(GWit/ nit)  الشهرة

االهتالكات وخسائر القيمة عن خمصصات 
 ADPAit  ADPAit = LN(ADit/ nit)  العناصر غري امللموسة

 CPPA_IMit  CPPA_IMit = LN[(CPit - IIit - GWit)/ nit]  العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  الدفترية القيمة

االهتالكات خمصصات قبل النتيجة الصافية 
 وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة

RPA_ADit  RPA_ADit = (RNit + ADit)/ nit 

  :حيث
pit:  سعر سهم املؤسسةi إقفال الدورة  تاريخ بعد أربعة أشهر منt.  

CPit:  األموال اخلاصة للمؤسسةi  اية الدورة عندt بعد طرح حقوق األقلية.  
RNit:  نتيجة الدورة الصافية للمؤسسةi  خالل الدورةt بعد طرح حقوق األقلية.  
CFit:  صايف التدفق النقدي للمؤسسةi  خالل الدورةt.  

IIit:  التثبيتات غري امللموسة للمؤسسة جمموعi  اية الدورة عندt.  
GWit:  للمؤسسة  قتناءاالفارقi  اية الدورة عندt.  
ADit:  للمؤسسة العناصر غري امللموسة عن  وخسائر القيمةخمصصات االهتالكاتi  خالل الدورةt.  

nit:  عدد أسهم املؤسسةi  اية الدورة عندt.  

  .الباحثمن إعداد   :املصدر
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بعد حتديد منوذج الدراسة، وخمتلف املتغريات املكونة له وطريقة حساا، ميكن توضيح هذا النموذج 
  :من خالل الشكل اآليت

  .منوذج الدراسة :)1.4(الشكل 

  
  .من إعداد الباحث  :املصدر

  
  
  
  
  
  
   

  

  
  

ري امللموسة  العنارص 

  
  
  
  
  
  
  
   
 

ة التقلیدیة س احملاس  املقای

لمؤسسةمة الق فرتیة    ا

(CPPA) 

ة ورة الصاف ة ا   ن
(RPA) 

 

 صايف التدفق النقدي
(CFPA) 

 

ري امللموسة تات    التث

(IIPA) 

  الشهــرة
(GWPA) 

 
ر القاالٕ    مةهتالاكت وخسا

ري امللموسة   عن العنارص 

(ADPA) 
 

ة الق مة السوق

  لمؤسسة
(P) 

 

 

  الفرضیة
  

  األولى

  الفرضیة
 

 ةنیالثا

  الفرضیة
 

 الثالثة

 املستقلة واملتغري التابع عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات    

 التابع قدرة املتغريات املستقلة على تفسري املتغري    
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راسار العماالٕط: املبحث الثاين   ةيل 

 وذلك من خالللدراسة، اجابة على تساؤالت لإلاملتخذة يف خمتلف اإلجراءات يتمثل اإلطار العملي 
حتديد املؤسسات املعنية بالدراسة، واملصادر كيفية ، وهو ما يتطلب عرض مجع البيانات الضرورية وحتليلها

  .فرضيات الدراسة اختبارو ها، باإلضافة إىل األدوات املستخدمة لتحليلاملتعلقة ا مع البياناتاملستخدمة جل

ٔول تو املؤسسات املدروسة  حتدید: املطلب ا   مجع البیا

املفردات  اختياردراسة استقرائية، فم املراحل يف أي يعترب تشكيل عينة الدراسة ومجع البيانات من أه
هذه  ألن النتائج املتوصل إليها،ويعترب من أكثر اإلجراءات املنهجية تأثريا على صالحية منوذج الدراسة وعددها 
 .فرضيات الدراسة اختبارخصائصه وتقدير بغرض املصدر الرئيسي جلمع البيانات حول اتمع متثل  املفردات

، حىت يتسىن ةإحصائيتم وفق معايري لألحكام الشخصية، وإمنا جيب أن ت ضعفإن هذه العملية ال جيب أن خت لذا
، وتفادي أي صائص، تسمح باختاذ قرارات صحيحةاحلصول على عينة ممثلة للمجتمع من حيث العدد واخل

  .وتعميم النتائج املتوصل إليها أخطاء مهما كانت درجتها
ي التأكد املتعدد، ينبغ حنداراالة الذي يعترب من بني املعايري املهمة عند استخدام فيما خيص حجم العين

املفردات على أن عدد وجهات النظر ، وتجمع خمتلف لتقدير معادالت االحنداراملفردات من كفاية عدد 
فيما خيص طريقة آراء خمتلفة املتعدد يرتبط بعدد املتغريات املستقلة، لكن هناك عدة  حنداراالاملطلوب لتطبيق 

املتعدد، رغم عدم وجود اختالفات كبرية  حنداراالاملطلوب الستخدام املفردات حساب احلد األدىن من عدد 
  :(1)لمفردات ميكن حسابه كاآليتك من يرى أن العدد املثايل لبني خمتلف اآلراء، فهنا

N > 20m 
أنه إذا تعلق األمر بأحباث العلوم االجتماعية، فإن عدد املفردات املطلوب  (Stevens)يف حني يرى 

أما . N > 15m((2)(لضمان موثوقية النموذج، جيب أن ال يقل عن مخسة عشرة حالة لكل متغري مستقل 
(Fidell & Tabachnick)  (3)املطلوب كاآليتعدد املفردات فقد حددا معادلة حلساب:  

N > 8m + 50 

  :حيث

N :احلد األدىن لعدد املفردات املطلوب.    m :عدد املتغريات املستقلة.  
                                                             

فؤاد بن عبد اهللا العواد وأمحد حسن يوسف، : ، ترمجةبدون عناء SPSSحزمة الربامج اإلحصائية ، )2008( شريايدن كوكيس وليندل ستيد  (1)
  .278. جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص

  .165. خالد العامري، دار الفاروق، القاهرة، ص: ، ترمجةSPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برامج ، )2007( ـويل باالنتچ  (2)
  .السابقنينفس املرجع والصفحة   (3)
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، فإن تقدير ست متغريات بلغعدد من املتغريات املستقلة، والذي أكرب تضم  )10.4(املعادلة  أن مبا
 98كما يتطلب  ،على األقل مشاهدة 90 يتطلب (Stevens)حسب  الدراسة لنموذجملكونة عادالت اامل

  .(Fidell & Tabachnick)حسب  مشاهدة على األقل
  حالة املؤسسات اجلزائرية .1

نشاط بورصة اجلزائر،  ضعف، تتمثل يف املؤسسات اجلزائرية مشكلة جوهريةتطرح دراسة حالة 
أمهها وجود عدد  ،يف عدة أوجه ضعف نشاط بورصة اجلزائروكذا عدم كفاءا على كل املستويات، ويتجلى 

منها أربع مؤسسات هلا  بست مؤسسات فقط،حاليا قليل جدا من املؤسسات املدرجة، حيث يقدر هذا العدد 
أصبح هذا التاريخ من وابتداء  م، 2011 عام عدد كان يقدر مبؤسستني فقط قبلهذا العلما أن  ،أسهم مدرجة

  .م 2013عام ابتداء من  أربع مؤسسات ليبلغيقدر بثالث مؤسسات، 
ؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر، فإنه ال ميكن سحب عينة كافية تسمح بتطبيق نظرا لقلة عدد امل

ومن هذا  .يف هذه احلالة للتقديرغري قابل فإن منوذج الدراسة  كثر من متغريين، وبالتايلألاخلطي  حندارالا
خالل تقديره مت املؤسسات اجلزائرية حيتاج إىل تعديالت، حيث  فيما خيصمنوذج الدراسة  تقديراملنطلق فإن 

: كما مت التخلي عن أربع متغريات وهي ،اعلى حد خالل كل سنةتقديره دون  ،فقط فترة الدراسة ككل
 توفر، وصايف التدفقات النقدية، بسبب عدم االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةالشهرة، 

عن العناصر غري  التخلي عن االهتالكات وخسائر القيمة ، ونتيجة الدورة الصافية بسببالقة البيانات املتع
ائرية باالعتماد على متغريين ، مت تقدير منوذج الدراسة يف البيئة اجلزاملتغرياتهذه وبعد التخلي عن  .امللموسة
القيم الدفترية  )9.4(املعادلة  وضمتفقط، غري امللموسة التثبيتات  )8.4(املعادلة  ضمتفقط، حيث  مستقلني

 للمؤسسات القيم الدفترية كل من )10.4(املعادلة ضمت ، يف حني عد ختفيض التثبيتات غري امللموسةب
واملوضحة يف امللحق  جتدر اإلشارة إىل أن البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية،و .والتثبيتات غري امللموسة

 .*من املوقع اإللكتروين الرمسي لبورصة اجلزائرإللكترونية للمؤسسات، وملواقع امن امت احلصول عليها  ،)01(

  حالة املؤسسات الفرنسية .2
جمموعة من املؤسسات الفرنسية بغرض إجراء  ختياريتمثل جمتمع الدراسة الذي مت االنطالق منه ال

، غري أن هذه الدراسة فترة الدراسة بورصة باريس خالل الدراسة امليدانية، يف املؤسسات الفرنسية املدرجة يف
املؤسسات اليت هلا أسهم مدرجة فقط، لذا ومن أجل فحص فرضيات الدراسة يف البيئة  اختيارتتطلب 

استنادا إىل قائمة مكونة من مجيع املؤسسات اليت هلا أسهم  غري املالية الفرنسية، مت تشكيل عينة من املؤسسات
  .**مؤسسة 1060عددها مدرجة يف بورصة باريس، واليت بلغ 

                                                             
  :ميكن اإلطالع على املوقع اإللكتروين اخلاص ببورصة اجلزائر على الرابط اآليت   *

- http://www.sgbv.dz/ [Consulter le : 10/01/2014]. 
  :اآليتقائمة املؤسسات اليت هلا أسهم مدرجة يف بورصة باريس من خالل الرابط ميكن اإلطالع على  **

- http://www.boursedeparis.fr/cours/actions-paris [Consulter le : 01/11/2013]. 
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املؤسسات غري جمموعة من  اختيارانطالقا من املؤسسات اليت هلا أسهم مدرجة يف بورصة باريس، مت 
حىت يتسىن احلصول على عينة ممثلة للمجتمع، وبعد عملية املعاينة العشوائية مت احلصول  بشكل عشوائي املالية

مؤسسة، هذه األخرية تتطلب التخلص من مجيع املفردات غري املالئمة إلجراء  186على عينة أولية تضم 
الدراسة، حيث مت التخلي عن مجيع املؤسسات اليت ال تتوفر على معلومات كافية خالل فترة الدراسة، كما مت 

ن التخلي عن مجيع املؤسسات اليت مل تكن مدرجة يف بورصة باريس خالل كامل فترة الدراسة، والغرض م
هذين اإلجراءين هو جتاوز مشكلة القيم املفقودة وكذا مشكلة معاجلتها، باإلضافة إىل ذلك مت التخلي عن 

، بسبب عدم أمهية مبالغ العناصر غري امللموسة يف قوائمها املالية خالل كامل فترة األخرىبعض املؤسسات 
مؤسسة، ومتثل هذه العينة  151ونة من وبعد القيام باإلجراءات السابقة مت احلصول على عينة مك. الدراسة
يتجاوز بكثري احلد األدىن من عدد املفردات  املفرداتمن اتمع األصلي، وهذا العدد من  % 14,25حوايل 

عدد، ولكون فترة املت حندارااللتطبيق  (Fidell & Tabachnick)و (Stevens)املطلوب من طرف كل من 
فإن العدد اإلمجايل للمشاهدات املتوقعة يف ، )تسع سنوات(م  2013م إىل غاية عام  2005 الدراسة متتد من عام

  .خالل كامل فترة الدراسة مشاهدة 1359الفرنسية هو املؤسسات حلالة لنسبة اب
تشكيل قاعدة و ، مت مجع البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسةبعد تشكيل عينة من املؤسسات الفرنسية

 تشمل القيم اليت يأخذها كل متغري لدى كل مؤسسة خالل كل سنة من سنوات ،مقطعيةبيانات سلسلة 
وتعترب القوائم املالية للمؤسسات مصدر مجيع  ،)10(إىل  )2(وذلك كما يتضح يف املالحق من  ،الدراسة

وجلمع  .)سوقية للمؤسسةالقيمة ال(باستثناء البيانات املتعلقة باملتغري التابع  ،البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة
وذلك بالعودة إىل اد على القوائم املالية للمؤسسات، ، مت االعتماحملاسبية املتعلقة باملتغريات املستقلةالبيانات 

مواقعها اإللكترونية الرمسية، واالعتماد على بعض املواقع اإللكترونية األخرى لتكملة البيانات غري املتوفرة يف 
انطالقا من  مجعهاأما فيما خيص البيانات املتعلقة باملتغري التابع، فقد مت . *الرمسية للمؤسساتاملواقع اإللكترونية 

 .**ة على مستوى موقعها اإللكتروين الرمسيح، واملتا(Euronext)قاعدة البيانات اخلاصة بـ 

  جنليزيةاإلحالة املؤسسات  .3

جمموعة من املؤسسات  اختيار، ينبغي جنليزيةاإلفرضياا يف البيئة  اختبارمن أجل إجراء الدراسة و
ة لندن جمتمع الدراسة الذي مت صاملدرجة يف بور جنليزيةاإللتكون ميدانا لذلك، وتعترب املؤسسات  جنليزيةاإل

املؤسسات اليت  اختيارإىل أن طبيعة الدراسة تفرض  ةاالنطالق منه بغرض تشكيل عينة الدراسة، وجتدر اإلشار
ومن أجل حتديد املؤسسات املكونة لعينة الدراسة، مت االنطالق من قائمة املؤسسات . فقط هلا أسهم مدرجة

                                                             
  :لتكملة البيانات املتعلقة باملتغريات املستقلة، مت االعتماد على املوقعني اإللكترونيني اآلتيني   *

- http://www.xavierpaper.com/biblio/rap.php [Consulter le : 15/10/2013]. 
- http://www.zonebourse.com [Consulter le : 10/10/2013]. 

  :، واملتاحة على مستوى موقعها اإللكتروين الرمسي على الرابط اآليت(Euronext) اخلاصة بـقاعدة البيانات ميكن اإلطالع على   **
- https://europeanequities.nyx.com/fr/listings/issuers-directory [Consulter le : 25/10/2013]. 
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االعتماد على ويرجع ، *مؤسسة 341، واليت بلغ عددها (FTAS: FTSE ALL-SHARE^)املشكلة ملؤشر 
  .املؤسسات املشكلة هلذا املؤشر ألن مجيعها هلا أسهم مدرجة يف بورصة لندن قائمة

، ودون ختطيط مسبق (FTAS: FTSE ALL-SHARE^)انطالقا من قائمة املؤسسات املشكلة ملؤشر 
بشكل عشوائي، حيث مسحت هذه العملية باحلصول على عينة  غري املالية جمموعة من املؤسسات اختيارمت 

، ومن أجل جتاوز مشكلة القيم املفقودة وكذا مشكلة معاجلتها، كان غري مالية مؤسسة 192أولية مكونة من 
فترة الدراسة، كامل يتم يف كل مرة التخلي عن مجيع املؤسسات اليت ال تتوفر على معلومات كافية خالل 

من ( ككل والشيء نفسه بالنسبة جلميع املؤسسات اليت مل تكن مدرجة يف بورصة لندن خالل فترة الدراسة
، كما مت التخلي عن مجيع املؤسسات اليت تعترب عناصرها غري امللموسة غري مهمة نسبيا )2013 غاية إىل 2005

وبعد القيام جبميع اإلجراءات السابقة مت . يف القوائم املالية مقارنة بباقي البنود خالل كامل فترة الدراسة
 املفرداتكثري احلد األدىن من عدد مؤسسة، وهذا العدد يتجاوز ب 160مكونة من ائية احلصول على عينة 

املتعدد، وإذا أخذنا  حندارااللتطبيق أسلوب  (Fidell & Tabachnick)و (Stevens)كل من  حسباملطلوب 
بعني االعتبار أن فترة الدراسة تقدر بتسع سنوات فإن العدد اإلمجايل لعدد املشاهدات املتوقع خالل فترة 

  .اهدةشم 1440الدراسة ككل هو 
لتكون ميدانا للدراسة، مت مجع املعلومات  جنليزيةاإلجمموعة من املؤسسات  تضمبعد تشكيل عينة 

 )11(كما هو موضح يف املالحق من ، مقطعيةحول متغريات الدراسة، مما مسح بتشكيل قاعدة بيانات سلسلة 
وتعترب القوائم املالية للمؤسسات املصدر األساسي جلميع البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة، باستثناء ، )19(إىل 

، اليت مت احلصول عليها باالستناد إىل قاعدة البيانات )القيمة السوقية للمؤسسة(البيانات املتعلقة باملتغري التابع 
الذي يقدم معلومات جد مفصلة عن نشاط و، (Yahoo finance)**اخلاصة باملوقع اإللكتروين املعروف 

مت  ،وللحصول على القوائم املالية للمؤسسات. األسواق املالية الكربى يف العامل وخاصة األوروبية واألمريكية
االعتماد على مواقعها اإللكترونية الرمسية بشكل أساسي، واالستعانة ببعض املواقع اإللكترونية األخرى لتكملة 

  .***الية غري املتوفرة يف املواقع اإللكترونية الرمسية للمؤسساتالقوائم امل
  
  

                                                             
  :من خالل الرابط اآليت )FTAS: FTSE ALL-SHARE^(املؤسسات اإلجنليزية املشكلة ملؤشر قائمة ميكن اإلطالع على    *

- http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/indices/summary/summary-
indices-constituents.html?index=ASX&page=1 [Consulter le : 10/10/2013]. 

  :من خالل الرابط اآليت (Yahoo finance)ميكن اإلطالع على البيانات اخلاصة ببورصة لندن على موقع  **
- http://uk.finance.yahoo.com [Consulter le : 10/12/2013]. 

  :لتكملة القوائم املالية غري املتوفرة يف املواقع اإللكترونية الرمسية للمؤسسات اإلجنليزية، مت االستعانة باملوقع اإللكتروين اآليت  ***
- http://www.zonebourse.com [Consulter le : 10/12/2013]. 
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ٔدوات : املطلب الثاين دمة ةحصائیاالٕ ا ت املست لیل البیا   لت

مة املعلومات احملاسبية مالءمدى حتليل  اسبية املرتكزة على السوق املايل إىلالدراسات احملدف 
من خالل ، ، إضافة إىل إبراز دورها يف تقييم املؤسساتاملالية وختصيص املوارد االستثمار قراراتالختاذ 

باالعتماد على معامل  اتالسوقية للمؤسس القوائم املالية يف تفسري القيم التركيز على حتديد مدى مسامهة بنود
يف  )اسبيةاملعلومات احمل(، الذي يقيس القدرة التفسريية ملتغري أو جمموعة من املتغريات املستقلة )R2(التحديد 
وميكن القول أن هذه الدراسات . هو املتغري التابع) املؤسسات قيم(، يكون فيه سعر السهم حندارمنوذج لال

املعلومات احملاسبية، وحتديد ات يف القيم السوقية للمؤسسات اليت يكون مصدرها تبحث عن حتديد التغري
ويف هذا الصدد ميكن  .األخرىوالعوامل  املعلوماتيت يكون مصدرها الالتغريات يف القيم السوقية للمؤسسات 

تركز املنهجية األوىل على دراسة القدرة التفسريية النسبية ملتغري مستقل أو جمموعة من : التمييز بني منهجيتني
أي  ،)أو أكثر(ملتغري مستقل  املتغريات املستقلة، أما املنهجية الثانية فتركز على دراسة القدرة التفسريية اإلضافية

  .ة أخرىمستقل اتمدى مسامهته يف زيادة القدرة التفسريية ملتغري
           املهتمة مبالءمة املعلومات احملاسبية للتقييم احملاسبية تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات

الءمتها بالتركيز على العناصر غري امللموسة، اليت تعترب من أهم البنود يف القوائم املالية، من خالل فحص مدى م
لتحليل اخلطي املتعدد  حنداراالباالعتماد على ، س احملاسبية التقليديةلتقييم املؤسسات، وأثرها على مالءمة املقايي

على طريقة املربعات الصغرى  حصائياملفترضة بني متغريات الدراسة، ويستند هذا األسلوب اإل العالقات
يف يتطلب األمر  ،ومن أجل ذلك. املتعلقة مبختلف املتغرياتالبيانات انطالقا من ، حندارااللتقدير معادالت 

من خالل التأكد من عدم  ،ةحصائياإلن الناحية م موثوقيتهوالتأكد من صالحية النموذج املستخدم البداية 
، وفحص مدى توفر شروط تطبيق طريقة املربعات الصغرى لتقدير معادالت أو شاذة وجود قيم متطرفة

بني املتغريات املستقلة  عالقات االرتباطمن خالل دراسة  ،فرضيات الدراسة اختبار ذلك بعدليتم  ؛حنداراال
 .القدرة التفسريية للمتغريات املستقلة، مث قياس حنداراالالكلية واجلزئية ملعادالت  عنويةاملواملتغري التابع، ودراسة 

 والقيم الشاذة القيم املتطرفة .1

، نظرا لتأثريها أو شاذة ا، ينبغي التأكد من عدم وجود قيم متطرفةحتليل البيانات اخلام ومعاجلته قبل
 حتديد، ومن أجل هذه القيم املتعدد حبساسيته الكبرية اجتاه حنداراالالكبري على النتائج املتوصل إليها، كما يتميز 

  :اآلتية ةحصائياإلواختاذ قرار بشأا، مت االعتماد على األدوات  أو شاذة احلاالت اليت تعترب قيما متطرفة

  (Mahalanobis) مسافات -
املشاهدات للمتغريات املستقلة وتقيس املسافة بني قيم ، (Mahalanobis distance)تعرف بـ 

حاالت اليت تعترب قيما وتستخدم كمؤشر لل، ما يسمح باحلصول على مسافة لكل مشاهدةوهو ، اهومتوسط
  .معينة دل ذلك على أا قيمة متطرفة ملشاهدة (Mahalanobis)، فكلما زادت مسافة متطرفة
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  (Chi-Square) اختبار -
 ،احملسوبة (Mahalanobis)على مسافات باالعتماد من أجل حتديد احلاالت اليت تعترب قيما متطرفة 

عدد املتغريات املستقلة كدرجات للحرية، مما يسمح باالستناد إىل ، (Chi-Square) اختبار يطَبق عليها
أكرب  (Mahalanobis)تكون مجيع املشاهدات اليت هلا قيم  حيثاحلرجة،  (Chi-Square)باحلصول على قيمة 

  .(1)احلرجة قيما متطرفة، ما يعين ضرورة حذفها بغرض حتليل البيانات (Chi-Square)من قيمة 

  حتليل البواقي املعيارية -
ين السابقني املستخدمني ملعاجلة مشكلة القيم املتطرفة، مت االعتماد على أسلوب حتليل ختبارلالإضافة 

 (Casewise Diagnostics)سم حتت ا (SPSS) حصائياإلالبواقي املعيارية، املتاح يف الربنامج 

حيدد  ، والذي(2)
احلاالت اليت لديها بواقي معيارية تزيد عن ثالث مرات املدى الربيعي يف االجتاهني املوجب والسالب، حيث مت 

  .]-3, 3[التخلي عن املشاهدات اليت هلا بواقي معيارية تقع خارج اال 

  شروط املربعات الصغرى .2

املربعات الصغرى، مث فحص ، باالعتماد على طريقة املتعدد على تقدير معامالته حنداريعتمد اال
بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، غري أن استخدام ة حصائياإلداللة العالقة مدى  اختباربغرض معنويتها 

  :، وهيةحصائياإلطريقة املربعات الصغرى يتطلب التأكد من توفر بعض الشروط 

  للبواقي حتمايلاالاعتدالية التوزيع  -
 من الشروط اليت الطبيعيةخاصية تعترب ، وفق طريقة املربعات الصغرى حندارالا معامالت تقديرند ع

وقد مت الطبيعي، شكل التوزيع  الناجتة عن التقدير للبواقي حتمايلاال، إذ جيب أن يأخذ التوزيع جتاهلها ال ميكن
، إذ (Shapiro-Wilk)و (Kolmogorov-Smirnov) :نيحصائياإلين ختبارالاالعتماد على ابذلك التأكد من 

ذلك ويتبع التوزيع الطبيعي للحكم على توفر الطبيعية،  للبواقي حتمايلاالالتوزيع يكفي أن يشري أحدمها إىل أن 
  .% 5من مستوى  أكربعلى األقل ين ختباراالإذا كان مستوى املعنوية ألحد 

  اخلطي بني املتغريات املستقلة زدواجاال -
، لذا بني املتغريات املستقلةومعنوي رتباط قوي طريقة املربعات الصغرى عدم وجود أي اتتطلب 

مدى وجود فحص ومن أجل  .أو غري معنويةغري قوية جيب أن تكون مجيع االرتباطات بني املتغريات املستقلة 
، فإذا كان معامل (VIF: Variance Inflation Factor)، مت االعتماد على معامل تضخم التباين خطي ازدواج

                                                             
(1)

  Check: Julie Pallant (2003), SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for 
windows, Open University Press, USA, p.p. 144-145. 

(2)
  Check: Andy Field (2005), Discovering statistics using SPSS, 2nd edition, SAGE publications Ltd, London, 

UK, p. 180. 
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، والعكس خطي بينها ازدواجعين ذلك عدم وجود ، يجلميع املتغريات املستقلة أقل من مخسةتضخم التباين 
  .(1)تغريات املستقلة أو أكثر أكرب من مخسةصحيح إذا كان معامل تضخم التباين ألحد امل

  االستقالل الذايت للبواقي -
والذي ، )Durbin - Watson( اختبارلبواقي مت استخدام لفحص مدى وجود استقالل ذايت  بغرض

ر اارات املتاحة عند تنفيذ االحندميكن احلصول عليها آليا من اخليو، )Durbin - Watson(حساب قيمة يتطلب 
 لومن جد )القيمة الدنيا والقيمة القصوى( احلرجة ، مث إجياد القيم)SPSS( حصائياإلاملتعدد يف الربنامج 

)Durbin - Watson(  شاهدات ملىل عدد ااستنادا إ ،% 5عند مستوى معنوية)n( وعدد املتغريات املستقلة )k( 
  :(2)كاآليت ليتم بعدها اختاذ القرار بشأن االستقالل الذايت للبواقي ،])20(امللحق [ كدرجات للحرية

  .)Durbin - Watson(وفق اختبار  خمتلف احلاالت املمكنة فيما خيص االستقالل الذايت للبواقي :)2.4(الشكل 

  
 :من إعداد الباحث باالعتماد على  :املصدر

- Éric Dor (2009), Économétrie, Pearson Education, France, p.p. 55-56. 

  )ثبات التباين(جتانس البواقي  -
طلق من ترتيب ين، اليت )Goldfield-Quandt(اختبار  مت االعتماد على ،جتانس البواقيمدى  لفحص

من املشاهدات يف املنتصف، للحصول  % 20املشاهدات تصاعديا أو تنازليا وفق أحد املتغريات، مث استبعاد 
من املشاهدات، حيث تبدأ السلسلة األوىل من املشاهدة األوىل، أما  % 40 واحدةعلى سلسلتني تضم كل 

السلسة الثانية فتنتهي عند املشاهدة األخرية، مع العلم أن الترتيب مهم، ليتم بعدها حساب جمموع مربعات 
احملسوبة  (F)يف األخري نقوم مبقارنة ، و)12.4(وفق العالقة  (F)، مث حساب قيمة )SSE(األخطاء لكل سلسلة 

F(m;m;5)بقيمة  فإذا  ،])21(امللحق [ (Fisher-Snedecor)اجلدولية، اليت ميكن احلصول عليها من جدول  * ((% 
  .(3)والعكس صحيح متجانسة البواقيأن  ميكن القولاجلدولية،  (F(m;m;5 %))احملسوبة أقل من  (F)كانت 

                                                             
(1)   Check: Andy Field (2005), Op.cit., p.p. 174-175. 
(2)

  Gilbert Saporta (2006), Probabilités : analyse des données et statistique, 2e édition, Editions TECHNIP, 
France, p. 398. 

*  m :مستوى املعنوية متثل :0,05متثل عدد مشاهدات كل سلسلة، إذ يفترض أن يكون للسلسلتني نفس عدد املشاهدات؛ و.  
(3)  Sessi Tokpavi, Quelque tests de spécification et problèmes liés au modèle de régression linéaire multiple, 

p : 02-04, Disponible sur le lien : http://storage.canalblog.com/11/75/545924/91283491.pdf [Consulter le : 
05/07/2014]. 

0 2 4 Min Max 4 - Min 4 - Max 

 عدم تأكد عدم تأكد استقالل ذاتي للبواقي
 

 ارتباط ذاتي موجب سالبارتباط ذاتي 

  :حيث
Max: القيمة احلرجة القصوى.  
Min: القيمة احلرجة الدنيا. 
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F = SSE2 / SSE1 …………………………………………………………..…….…… (12.4) 
  

  فرضيات الدراسة اختبار .3

بعد حتديد األدوات املستخدمة لدراسة القيم املتطرفة وشروط املربعات الصغرى، بقي أن نشري إىل 
  .فرضيات الدراسة ختبار، واملعايري االقتصادية املستخدمة الةحصائياإلاألدوات واملعايري 

  دراسة االرتباط -
غري التابع واملتغريات املستقلة، العالقات بني املت قوة لفحصمت االعتماد على االرتباط يف هذه الدراسة 

ويف هذا الصدد ، )Pearson(، باالعتماد على معامل االرتباط بني املتغريات املستقلة فيما وكذا قوة العالقات
 0,3ا بني رتكون متوسطة إذا كان حمصوو ،0,65أكرب من  االرتباط معاملن عالقة االرتباط قوية إذا كان كوت
فتتطلب أن  معنوية عالقة االرتباط، أما فيما خيص 0,3أقل من  معامل االرتباط كان، وتكون ضعيفة إذا 0,65و

 .والعكس صحيح % 5مستوى املعنوية أقل من يكون 

 حندارلالاملعنوية الكلية  -

 (F)من خالل حساب قيمة حتليل التباين باالعتماد على  حندارالعادالت املاملعنوية الكلية  اختبارمت 
 (F)قيمة أكرب من حملسوبة ا (F) قيمة كانت، فإذا نسبة التباين املفسر إىل التباين غري املفسر تعرب عناليت 

األمر وإذا كان ، امعنوييكون  حنداراالفإن  ةاملعني وعند درجات احلرية % 5معنوية اجلدولية عند مستوى 
معامل كما أن لصفر، خيتلف عن امعنوي و على األقل حندارالا معامالتأن أحد كذلك فإنه ميكن القول 
ة بني املتغري إحصائيوجود عالقة ذات داللة  وهو ما يدل على، (1)ر بشكل جوهريالتحديد خيتلف عن الصف

التابع وأحد املتغريات املستقلة على األقل، كما أن املتغريات املستقلة جمتمعة تفسر جزء من التغريات اليت حتدث 
، ختبارلال من خالل مستوى املعنوية أيضا حندارالعادالت املالكلية عنوية املميكن احلكم على و. املتغري التابع يف

 .معنويا والعكس صحيح حنداراالحىت يكون  % 5أقل من  هذا األخري إذ يكفي أن يكون

  حندارلالاملعنوية اجلزئية  -
باالعتماد ، هاحندارامعنوية معامالت  اختبارانطالقا من  حندارالملعادالت ااملعنوية اجلزئية  فحص مت

اجلدولية، فإن معامل  (t) قيمة، فإذا جتاوزت هذه األخرية (t) من خالل حساب قيمة، )Student( اختبارعلى 
ملتغري التابع واملتغري املستقل، وعليه ا ة بنيإحصائيوجود عالقة ذات داللة  يدل على، ما يكون معنويا حنداراال

خالل مستوى  مناملعنوية اجلزئية احلكم على  أيضا وميكن. املتغري املستقل يؤثر يف املتغري التابع ميكن القول أن
  .معنويا والعكس صحيح حنداراال، حىت يكون معامل % 5، إذ يكفي أن يكون أقل من لالختبار املعنوية

                                                             
(1)

  Voir : Jean Stafford & Paul Bodson (2006), L’analyse multivariée avec SPSS, Presses de l’Université du 
Québec, Canada, p. 174. 
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  القدرة التفسريية -
جبودة التوفيق، وتعرب عن قدرة املتغريات املستقلة على تفسري  حنداراالملعادلة تعرف القدرة التفسريية 

التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع، ومن أجل قياس القدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة يف هذه الدراسة، 
  .مت االعتماد على القدرة التفسريية النسبية والقدرة التفسريية اإلضافية

  واليت تعرب عن قدرة املتغريات املستقلة على تفسري جزء من التغريات اليت  :النسبيةالقدرة التفسريية
األخري  افإذا كان هذ، (R2)، ويتم قياسها مبعامل التحديد حندارحتدث يف املتغري التابع يف معادلة لال

اليت  من التغرياتخيتلف عن الصفر بشكل جوهري، فإن ذلك يعين أن املتغريات املستقلة تفسر جزء 
 .وكلما زادت قيمته دل ذلك على زيادة القدرة التفسريية للمتغريات املستقلة التابع،حتدث يف املتغري 

 تعرب عن قدرة متغري أو جمموعة من املتغريات على زيادة القدرة التفسريية و :القدرة التفسريية اإلضافية
، وقد اعتمدنا على هذه املنهجية (1)حندارلاليف معادلة بعد إضافتها  موعة أخرى من املتغريات املستقلة

كما هو  للمقاييس احملاسبية التقليديةلقياس مسامهة العناصر غري امللموسة يف زيادة القدرة التفسريية 
 .)13.4(لة موضح يف املعاد

  

R2 IMǀMCT = R2
 MCT, IM - R2

 MCT ………...………………………………………. (13.4) 

  :حيث

R2
 MCT, IM:  معربا  ،والعناصر غري امللموسةيس احملاسبية التقليدية يللمقا املشتركةالقدرة التفسريية

  .)10.4(عنها مبعامل التحديد للمعادلة 
R2

 MCT:  معربا عنها  ،العناصر غري امللموسةقبل  س احملاسبية التقليديةيللمقايالقدرة التفسريية
  .)9.4(مبعامل التحديد للمعادلة 

R2
IMǀMCT: معربا عنها بالفرق بني معاملي القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة ،

  .)9.4(و )10.4(التحديد للمعادلتني 

  

  )ANOVA(حتليل التباين  -
للمقاييس احملاسبية العناصر غري امللموسة يف زيادة القدرة التفسريية حلكم على مدى مسامهة يتطلب ا

لتأكد من وجود زيادة امبا يتيح  ،لعناصر غري امللموسةل التفسريية اإلضافية ةقدرالمعنوية مدى  التقليدية، اختبار
حىت يتسىن وذلك  ،)9.4(مقارنة مبعامالت التحديد للمعادلة  )10.4(للمعادلة  فعلية يف معامالت التحديد

                                                             
(1)  Voir : Lionel Escaffre & Réda Sefsaf (2008), Op.cit., p. 15. 
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، ميكن إرجاعه تقليديةيف القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية ال جوهريحتسن إصدار حكم حول مدى وجود 
 .(1)ة، أم أنه جمرد حتسن غري جوهري يرجع رد عوامل الصدفممثلة يف العناصر غري امللموسة لعوامل حقيقية

 )F(ومقارنتها مع قيمة  ،(2) )14.4(كما هو موضح يف املعادلة  )*F(ومن أجل ذلك يتطلب األمر حساب قيمة 
 )*F(فإذا كانت قيمة  ].)21(امللحق [ % 5عند مستوى معنوية  )Fisher(اجلدولية احملصل عليها من توزيع 

 اجلدولية، تكون الزيادة يف القدرة التفسريية معنوية وترجع لعوامل حقيقية، )F(احملسوبة أكرب من قيمة 
  .والعكس صحيح

  

  

F* = 
Obs. – k(4.10) – 1 

× 
R2

TAM, IN – R2
TAM 

……...…………………..…………. (14.4) 
k(4.10) – k(4.9) 1 – R2

TAM, IN 

 :حيث

F*:  قيمة)F( احملسوبة.  
k(4.9): أن ، أي (9.4)ادلة عدد املتغريات املستقلة يف املعk(4.9) = 3.  

k(4.10): أي أن  (10.4)ادلة عدد املتغريات املستقلة يف املع ،k(4.10) = 6.  
Obs.: عدد املشاهدات.  

F : قيمة)F(  من توزيع اجلدولية احملصل عليها)Fisher(  وعند ، % 5عند مستوى معنوية
  :أي ،)Obs. – k(4.10) – 1(و )k(4.10) – k(4.9)(درجات حرية 

P[F*> F(k(4.10) – k(4.9); Obs. – k(4.10) – 1)] = 0,05 
 

  

  املعايري االقتصادية -
فرضيات  اختباراملستخدمة لدراسة صالحية النموذج و السابقة ةحصائياإلإىل جانب املعايري 

من أجل وذلك ، امللخصة يف اجلانب النظريإىل األدبيات  استناداالدراسة، مت االعتماد على املعايري االقتصادية، 
فبالنسبة للقيمة الدفترية للمؤسسة ونتيجة . توضيح خمتلف العالقات املتوقعة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

ن تربطهما عالقة طردية بالقيمة السوقية للمؤسسة، فزيادة األموال اخلاصة الدورة الصافية، فإنه من املتوقع أ
ألن ذلك يعين زيادة  للمؤسسة أو حتقيقها ألرباح خالل دورة معينة، سوف يؤدي إىل ارتفاع أسعار أسهمها

 عند سسةاملؤ ثروة يف ثروا، مما يفرض على أي مستثمر جديد دفع مبلغ إضايف مقابل تلك الزيادة احملققة يف
                                                             

، الطبعة الثانية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، احلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق، )2005(عبد القادر حممد عبد القادر عطية   (1)
  .426- 425. ص.مصر، ص

(2)
  R. A. Cooper and A. J. Weekes (1983), Data, Models and Statistical Analysis, 1st edition, BARNES & 

NOBLE BOOKS, New Jersey, USA, p. 193. 
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العناصر  ختفيضبعد  القيم الدفتريةوالتحليل نفسه ينطبق على . والعكس صحيح ،جزء من رأمساهلاي اقتنائه أل
يف عالقتهما بالقيمة العناصر غري امللموسة  عناالهتالكات وخسائر القيمة  قبل، ونتيجة الدورة غري امللموسة

النقدية، فإن عالقتها بالقيمة السوقية للمؤسسة يتوقَّع أن تكون أما بالنسبة لصايف التدفقات . السوقية للمؤسسة
عالقة طردية، ألن حتقيق املؤسسة لصايف تدفق نقدي موجب خالل دورة ما، يعين قدرا على مواجهة خمتلف 

  .، والعكس صحيحالسوقية ا يؤثر إجيابا على قيمتهاالتزاماا ومن أمهها التوزيعات، مم
، وزيادة التثبيتات غري مؤسسة اقتناءمبلغ الشهرة نتيجة  امللموسة، فإن زيادة غري لعناصرا خيص فيما

أو التطوير أو نتيجة إلعادة التقييم، سوف يؤدي إىل زيادة القيمة السوقية للمؤسسة،  قتناءاالامللموسة نتيجة 
فمن جهة تعترب هذه البنود زيادة يف ثروة املؤسسة، ومن جهة أخرى تعترب إشارة موجبة للسوق املايل، ألن 

املستقبل بالنسبة ألي وتوليد القيمة وحتقيق األرباح يف  العناصر غري امللموسة تشكل املصدر األساسي للنمو
الشهرة  تدهورأما . كل تلك العناصر عند تقييم املؤسسة مؤسسة، والسوق املايل سوف يأخذ بعني االعتبار

خسارة اهتالكها أو نتيجة أي التثبيتات غري امللموسة نتيجة  وتدهوربأي خسارة يف قيمتها،  عترافنتيجة اال
 يعتربذلك كل ؤثر سلبا على القيمة السوقية للمؤسسة، ألن ا، سوف ي عترافقيمها أو التوقف عن االيف 

اخنفاضا يف ثروا، كما يعترب إشارة سالبة للسوق املايل، تؤخذ بعني االعتبار من طرف املستثمرين عند تقييمهم 
 والقيمة ،ومما سبق ميكن توقع عالقة طردية بني الشهرة والتثبيتات غري امللموسة من جهة. ألسهم املؤسسة

االهتالكات وخسائر القيمة السوقية للمؤسسة من جهة أخرى، كما ميكن توقع عالقة عكسية بني خمصصات 
  .والقيمة السوقية للمؤسسة من جهة أخرى ،من جهة عن العناصر غري امللموسة

 ، يتضح أن العالقاتاتالسوقية للمؤسس بني العناصر غري امللموسة والقيممن خالل حتليل العالقة 
يفترض  من جهة أخرى، والقيم السوقية للمؤسسات ،قيم الدفترية للمؤسسات ونتيجة الدورة من جهةالبني 

 قبلونتيجة الدورة العناصر غري امللموسة،  ختفيضبعد  القيم الدفتريةبني  أن تكون أقوى من العالقات
، من جهة أخرى والقيم السوقية للمؤسسات ،عن العناصر غري امللموسة من جهة االهتالكات وخسائر القيمة

  .لومات احملاسبية وزيادة مالءمتهاتوقع أن تلعبه العناصر غري امللموسة يف تفسري املعالذي ي اإلجيايبنظرا للدور 
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ة الفصــــــل   الص

  

، الدراسةتطوير منوذج من خالل  امليدانية للدراسة ةاملنهجي اإلجراءاتقمنا يف هذا الفصل بعرض 
للتعبري عن العالقة  ،املتعدداخلطي  حنداراالعلى  باالعتمادوم،  1995لعام  (Ohlson)انطالقا من منوذج 

القيمة السوقية ( اتابع اويضم هذا النموذج متغري بني املعلومات احملاسبية والقيم السوقية للمؤسسات، ةحصائياإل
، كما يتكون من ثالث )العناصر غري امللموسة واملقاييس احملاسبية التقليدية( ومثانية متغريات مفسرة )للمؤسسة

الدراسة،  وصف العينات املستخدمة جلمع بيانات يف األخريليتم  .املتعدداخلطي  حنداراالمعادالت تأخذ شكل 
واالقتصادية  ةحصائياإلاملعايري األدوات املستخدمة للحكم على صالحية النموذج، إضافة إىل كما مت حتديد 

  .فرضيات الدراسة ختباراملستخدمة ال
  



 

 

  

  

ــامــــس   :الفصــــل ا

قيـــاس املحاســ ال دور 

للعنــــاصر غــــ امللمــوســة 

  املؤسـســــات تـقــــييم 
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ــــــــد   مته

  

 امللموسة يف اهتمام الدراسات احملاسبية بالعناصر غري دتزاي يف الفصول النظريةت البحث املكتيب أثب
 ،داريواإل االقتصادي ينيعلى املستوا  ظىجة حتمية لألمهية اليت أصبحت حتكنتي وذلك، العقدين األخريين

وعامل من عوامل النمو  فهي مصدر لتوليد القيمةبالنسبة للمؤسسات، ة إستراتيجيموارد  باعتبارها
ذلك ال تزال العناصر غري امللموسة مصدرا للقصور احملاسيب، بسبب عجز املمارسات ورغم  .واالستمرار

  .أخذ أغلب بنودها بعني االعتبار عند إعداد وعرض القوائم املالية اسبية املعاصرة علىاحمل
بني القيم  اليت تشهدها األسواق املاليةن جزء مهما من الفجوة فإ، حسب العديد من الدراسات

ومن هذا . يرجع إىل القصور احملاسيب يف جمال العناصر غري امللموسة للمؤسسات وقيمها الدفتريةالسوقية 
غري امللموسة الختاذ القرارات  منفعة املعلومات احملاسبية املتعلقة بالعناصر يبقى التساؤل مطروحا حول، املنطلق

سري الفجوة بني القيم السوقية ، ومدى مسامهتها يف تفتقييم املؤسساتيف  ودورهااملايل،  السوق يف
إىل الوقوف على طبيعة العالقة بني املقاييس احملاسبية هذا الفصل يهدف لذا  .للمؤسسات وقيمها الدفترية

 يف تقييم امللموسة غريبنود العناصر  مهةمدى مسا قياسو ،للعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات
  .يف بيئات الدراسة املؤسسات

سنوات كل سنة من ، خالل )8.4( حنداراالتقدير معادلة مت من أجل حتقيق أهداف هذا الفصل 
الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية، مث باالعتماد على 

مسح ، وهو ما جنليزيةاإلة باملؤسسات البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية، وباالعتماد على البيانات املتعلق
. يف بيئات الدراسة) 3.2وف 2.2، ف1.2ف(والفرضية الثانية ) 3.1وف 2.1، ف1.1ف(الفرضية األوىل  اختبارب

  :مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث اآلتية وقد

 .املؤسسات اجلزائرية تقييم يف امللموسة غري القياس احملاسيب للعناصر دور :املبحث األول -

  .الفرنسيةاملؤسسات  تقييم يف امللموسة غري القياس احملاسيب للعناصر دور :املبحث الثاين -

  .جنليزيةاإلاملؤسسات  تقييم يف امللموسة غري القياس احملاسيب للعناصر دور :املبحث الثالث -
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ٔولـامل  می تق  يف وسةــامللم ريغ ارصلعاسيب  اس احملالقدور  :حث ا

ری اتاملؤسس   ةاجلزا

عينة  اختيار، املؤسسات اجلزائرية تقييم يف امللموسة غري للعناصر ةس احملاسبييياقامل دورتتطلب دراسة 
مسح مجيع مت فقد  اجدقليل ومبا أن عددها  املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل فترة الدراسة،من 

من أجل زيادة عدد املشاهدات خالل فترة الدراسة إىل أقصى ما ميكن، حىت يتسىن وذلك ، املدرجة املؤسسات
جتدر اإلشارة إىل أن عدم و .املؤسسات اجلزائريةاملتعلقة ببيانات الباالعتماد على  )8.4( حنداراالتقدير معادلة 

وعدم وجود أي مبلغ  ،لقيمة عن العناصر غري امللموسةاالهتالكات وخسائر االبيانات احملاسبية حول توفر 
، ليصبح لدينا متغري )8.4(املعادلة  ختلينا عن هذين املتغريين يف وراءكان  للشهرة يف القوائم املالية للمؤسسات،

يف هذا  اخلطي البسيط حنداراالتأخذ شكل  )8.4(لذا فإن املعادلة  ،وهو التثبيتات غري امللموسة واحد فقط
مت خالل فترة  )8.4( حنداراالفإن تقدير معادلة  ،إضافة إىل ذلك .باملؤسسات اجلزائريةراسة املتعلق اجلزء من الد

نقص عدد بسبب  الدراسة ككل فقط، لعدم إمكانية القيام بذلك خالل كل سنة من سنوات الدراسة
، وهو عدد كاف الدراسة ككلخالل فترة  مشاهدة 22 الكلية هو تاملشاهدات، حيث كان عدد املشاهدا

البحوث االجتماعية، فإن  حالة يف هالذي يرى أن ،(Stevens)إرشادات اخلطي البسيط حسب  حندارااللتطبيق 
  .*حالة لكل متغري مستقل 15جيب أن ال يقل عن  املفرداتعدد 

ٔولاملطلب  ري امللموسة ال  عرض: ا لعنارص  ت املتعلقة  ریة يفبیا   املؤسسات اجلزا

قمنا مبسح مجيع املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل فترة الدراسة، فإننا لسنا حباجة مبا أننا 
 للتأكد من مدى متثيل العينة للمجتمع املدروس، لذا سوف نكتفي بدراسة تطور القيمة السوقية للمؤسسات

القيمة متثل يف هذا الصدد و، )1.5(الشكل  من حيتضكما  خالل فترة الدراسةيف بورصة اجلزائر  املدرجة
  .املالية بعد أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة هاجمموع أسعار أسهم، السوقية للمؤسسات

عرفت منوا طفيفا  م 2010م إىل غاية عام  2005نالحظ أن الفترة املمتدة من عام  )1.5(من الشكل 
تقريبا خالل هذه  السوقية للمؤسسات اجلزائرية، حيث كانت حركة املنحىن يف نفس املستوى ةيف القيمجدا 
األسعار السوقية خالل هذه حيث مل تتأثر  ،بورصة اجلزائراملعلوماتية لكفاءة غياب ال، ويعكس ذلك الفترة

السوقية يف نفس املستوى تقريبا  ة، فاستقرار القيمذلك عدم نشاطها الفترة بأي حدث اقتصادي، كما يعكس
 ورغم ذلك عرفت. اجلزائر بورصةلضعف عمليات وأحجام التداول يف ميكن إرجاعه أيضا  ،خالل هذه الفترة

غري أن تلك الزيادة ميكن ، قدر بأكثر من الضعف م 2011عام  مهمامنوا القيمة السوقية للمؤسسات اجلزائرية 
حتول املؤسسات اجلزائرية إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل ابتداء من إرجاعها لعاملني رئيسيني، يتمثل األول يف 

                                                             
  .من الرسالة 148. ص :أنظر  *
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 يف أما العامل الثاين فيتمثل، الوطين، والذي خيتلف يف كثري من جوانبه عن املخطط احملاسيب 01/01/2010
. بشكل كبري يف تلك الزيادة األمر الذي ساهم ،م 2011عام  للتأمينات )ALLIANCE( ؤسسةاألويل مل دراجاإل

 دراجاإلم شهد  2013أما يف السنتني املتبقيتني فإن القيمة السوقية للمؤسسات شهدت منوا طفيفا، رغم أن عام 
  .مقارنة بباقي املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر هذه األخريةضعف قيمة مما يعين ، "رويبة"ؤسسة األويل مل

  .السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل فترة الدراسةة القيم تطور :)1.5(الشكل 
  .دينار جزائري :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

تطور هذه األخرية، معربا عنها الذي يوضح  )2.5(من الشكل التثبيتات غري امللموسة، و فيما خيص
 جدا كانت ضعيفةميكن أن نالحظ أن قيمتها من التثبيتات غري امللموسة،  املؤسسات مبجموع حصص أسهم

و ه )2.5(الشكل وما يشد االنتباه يف ، م 2011عام  ينار جزائريد 12,35مبلغ ، مل تتجاوز الدراسة خالل فترة
بين النظام إرجاع ذلك إىل تبنسبة كبرية وبشكل مفاجئ، وميكن  م 2009تزايد قيمة التثبيتات غري امللموسة عام 

سة بالعناصر غري امللمو عترافاال توصي بضرورة هذه األخريةاملستمد من معايري احملاسبة الدولية، احملاسيب املايل 
 ،ااحملاسبية املتعلقة  السياساتخيص ، كما تتميز مبرونة كبرية فيما قدر اإلمكان بشكل منفصل عن الشهرة

 اجلزائرية ، إال أن املؤسساتم 2010بداية عام  معاحملاسيب املايل مل يتم إال  ورغم أن التطبيق الرمسي للنظام
وسة منذ ذلك منوا وقد عرفت التثبيتات غري امللم .م 2009عام  هذا النظام قامت بإعداد قوائم مالية تتوافق مع

م عرف إدراج  2011م، لتتراجع نوعا ما يف السنتني األخريتني، مع العلم أن عام  2011 مهما إىل غاية عام
، األمر الذي ميكن اعتباره سببا يف الزيادة اليت سجلت يف هذا العام، كما للتأمينات )ALLIANCE(مؤسسة 

ل أي تأثري إجيايب على قيمة التثبيتات غري يتسج، لكن دون "رويبة"م إدراج مؤسسة  2013عرف عام 
  .شهدت هذه األخري اخنفاضا طفيفا من ذلك امللموسة، بل على العكس
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  .الدراسةخالل فترة  املدرجة يف بورصة اجلزائرلمؤسسات امللموسة ل التثبيتات غري تطور :)2.5(الشكل 
  .زائريجينار د :الوحدة

  
  .ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات اجلزائريةباالعتماد على بيانامن إعداد الباحث   :املصدر

 فيتضح من، خالل فترة الدراسةمن قيم املؤسسات التثبيتات غري امللموسة  حصةأما فيما خيص 
القيمة الدفترية من والسوقية أن التثبيتات غري امللموسة متثل نسبة ضعيفة جدا من القيمة  )1.5(اجلدول 

خالل فترة الدراسة  على الترتيب % 0,378و % 0,431، مل تتعدى يف بورصة اجلزائر للمؤسسات املدرجة
ككل، وميكن التوصل لنفس املالحظة خالل سنوات الدراسة، حيث مل تتعدى حصة التثبيتات غري امللموسة 

يف القوائم  قيمتها تزايدبسبب ، م 2009عام  مهمةعرفت زيادة م، وذلك رغم أا  2010عام  % 0,953نسبة 
  .ذلك سابقاإىل  ين النطام احملاسيب املايل كما أشرناتبلاملالية، نتيجة 

لمؤسسات القيمة الدفترية ل ومن السوقيةقيمة النصيب التثبيتات غري امللموسة من تطور  :)1.5(ل اجلدو
  .املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل فترة الدراسة

  .% :الوحدة
  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 2006  2005  السنوات

ر ـات غيـب التثبيتـنصي
  0,431  0,41  0,48  0,63  0,95  0,70  0,04  0,05  0,05  0,10  امللموسة من القيمة السوقية

ر ـات غيـب التثبيتـنصي
  0,378 0,35  0,42  0,56  0,95  0,70  0,04  0,05  0,04  0,07  الدفتريةامللموسة من القيمة 

  .ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات اجلزائريةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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لمعاد  :الثايناملطلب  ریة( )8.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى    )ا املؤسسات اجلزا

 فحصيف البيئة اجلزائرية، من خالل ) 1.2ف(والفرضية الثانية ) 1.1ف(الفرضية األوىل  اختبارقبل 
خالل فترة للتثبيتات غري امللموسة  التفسريية القدرة، وقياس )8.4(ملعادلة ا حندارمعنوية معامالت امدى 

باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات  عند تقديرها هذه املعادلة صالحية التأكد منينبغي ، الدراسة
  .شروط طريقة املربعات الصغرى ها علىدراسة مدى توفرواملدرجة يف بورصة اجلزائر، 

الذي يلخص نتائج  )2.5(اجلدول ميكن العودة إىل ، للبواقي حتمايلاالالتوزيع بداية وفيما خيص 
ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) حصائياإل ختباراالو، (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراال
خالل فترة  )8.4(املعادلة  الناجتة عن استخدام البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية لتقدير بواقيلل حتمايلاال

 ، مما يعين أن بواقي% 5كان أكرب من مستوى  ينختباراالمستوى املعنوية لكال  أن حيث يتضح الدراسة،
  .تتبع التوزيع الطبيعي )8.4(املعادلة 

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)2.5(اجلدول 
  .)حالة املؤسسات اجلزائرية( خالل فترة الدراسة )8.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال
  (Shapiro-Wilk) اختبار  (Kolmogorov-Smirnov) اختبار

  مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة 
,139 20 ,200 ,907 20 ,055 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 اختبارنتائج الذي يلخص  )3.5(اجلدول ، وكما يتضح من االستقالل الذايت للبواقيأما فيما خيص 
)Durbin - Watson(  الناجتة عن استخدام البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية لتقدير  بواقيالملدى استقاللية

 تقع ضمن منطقة القبول، حيث احملسوبة )Durbin - Watson( قيمةخالل فترة الدراسة، يبدوأن  )8.4(املعادلة 
  .)8.4(املعادلة  بواقياستقالل ذايت ل دووجيتبني ، وعليه القصوى احلرجةوالقيمة  2كانت حمصورة بني القيمة 

فترة الدراسة  خالل )8.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل )Durbin - Watson( اختبارنتائج  :)3.5(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(

 (Durbin - Watson) قيمة

  احملسوبة

 (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  املالحظة  n = 22و k = 1، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 
1,761 1,24 1,43 Max < 1,761 < 2 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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 ملدى جتانس البواقي )Goldfield-Quandt( اختبارتشري نتائج  ،جتانس البواقييف األخري وفيما خيص 
املوضحة و ،خالل فترة الدراسة )8.4(ملؤسسات اجلزائرية لتقدير املعادلة ملتعلقة بابيانات االالناجتة عن استخدام 

 (Fisher-Snedecor)احملصل عليها من توزيع  (F)قيمة أقل من  احملسوبة (F)قيمة  ، إىل أن)4.5(يف اجلدول 
  .تتوفر على خاصية التجانس )8.4(املعادلة ، وبالتايل فإن بواقي % 5عند مستوى معنوية 

فترة الدراسة  خالل )8.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)4.5(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(

 األخطاءجمموع مربعات 
 ىـة األولـللسلسل

(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  وبةـاحملس (F)قيمة 
  

(F = SSE2/ SSE1) 

  من ةـاجلدولي (F)ة ـقيم
عند  (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـمستوى معن

,690 ,038 ,055 F(8; 8) = 3,440 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

بار :الثالثاملطلب  ریة اخ ة اجلزا ٔوىل والثانیة يف الب   الفرضیتني ا

املقدرة باالعتماد على البيانات  )8.4(عادلة املبعد التأكد من توفر شروط طريقة املربعات الصغرى يف 
لكن قبل . زائريةاألوىل والثانية يف البيئة اجل تنيالفرضي ختبارالسسات اجلزائرية، يتضح صالحيتها املتعلقة باملؤ

أن ؛ واليت تبني )5.5( يف اجلدول ةوضحاملنتائج ال، باالعتماد على للمعادلة الكلية ةعنوياملذلك ينبغي فحص 
املقدرة  )8.4( حنداراالمعادلة لذا ميكن القول أن  ،% 5وهو أقل من  % 1,5 بلغ ختبارلالمستوى املعنوية 

 حنداراال، وبالتايل فإن معامل خالل فترة الدراسةمعنوية  باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية
  .تلف عن الصفرللمعادلة خي معامل التحديدكما أن  ،معنوي وخيتلف عن الصفرغري امللموسة التثبيتات املتعلق ب

  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(خالل فترة الدراسة  )8.4(للمعادلة  املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)5.5(اجلدول 
  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية

20 7,185 ,015 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 تقييم يف امللموسة غري القياس احملاسيب للعناصر دور دراسةلاملستخدمة  )8.4( املعادلة مبا أن
اخلطي البسيط، وذلك بعد التخلي عن الشهرة وخمصصات  حنداراالشكل  تأخذ املؤسسات اجلزائرية

ذه ، لعدم توفر البيانات املتعلقة ما، فإن املعنوية الكلية هلالعناصر غري امللموسةاالهتالكات وخسائر القيمة عن 
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سة معنوي وخيتلف عن الصفر، التثبيتات غري امللموسة خالل فترة الدرا احنداردليل على أن معامل املعادلة 
، حيث )8.4(املعادلة  احندار معنوية معاملمدى  اختباريلخص نتائج الذي  )6.5(من اجلدول  يتضحما وذلك 

 .0,094 حنداراال، كما بلغت قيمة معامل % 5وهو أقل من مستوى  % 1,5 ختبارلالبلغ مستوى املعنوية 
ة بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية إحصائيبوجود عالقة طردية ذات داللة  احلكمميكن وعلية 

 ةللمؤسسات اجلزائرية خالل فترة الدراسة، فتغري التثبيتات غري امللموسة بدينار واحد ينتج عنه تغري يف القيم
  .يف نفس االجتاهينار د 0,094 مبقدار السوقية للمؤسسة

عالقة  أي هناك جزئيا يف البيئة اجلزائرية، صادقة) 1.1ف(الفرضية األوىل أن من هذه النتائج يتضح 
املدرجة يف بورصة  غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات للتثبيتاتة بني املقاييس احملاسبية إحصائيذات داللة 

فلم يتم دراستها بسبب عدم  ،لمؤسساتل، أما العالقة بني باقي العناصر غري امللموسة والقيم السوقية اجلزائر
االرتباط بني القيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية والتثبيتات غري  حتليل، أثبت ذلكوإضافة إىل  .البيانات توفر

خالل فترة  0,534لغت ب ،بني املتغريين % 5، وجود عالقة ارتباط متوسطة ومعنوية عند مستوى امللموسة
  .معامل االحنداراختبار معنوية  عنداملتوصل إليها  ، وهو ما يؤكد النتائجالدراسة ككل

  ةخالل فترة الدراس )8.4(ملعادلة ا احندار لمعنوية معام اختبارنتائج  :)6.5(اجلدول 
  ).اجلزائريةحالة املؤسسات (

  الثابت
(α) 

 امللموسةالتثبيتات غري 
(IIPA)  

 مستوى املعنوية (t) قيمة قيمة املعامل مستوى املعنوية (t) قيمة قيمة املعامل

6,178 107,097 ,000 ,094 2,681 ,015 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

يم السوقية للمؤسسات املدرجة على تفسري الق لتثبيتات غري امللموسةقدرة ا خيص فيمايف األخري، و
وهو ما يعين أن  خالل فترة الدراسة، %24 حوايل  )8.4( للمعادلة معامل التحديدبلغ يف بورصة اجلزائر، فقد 

املدرجة يف القيم السوقية للمؤسسات  مستمن التغريات اليت  %24 تفسر ما مقداره  لتثبيتات غري امللموسةا
، لتثبيتات غري امللموسةخرى خبالف ااأللعوامل لأما باقي التغريات فترجع  ،خالل فترة الدراسةبورصة اجلزائر 

يف البيئة اجلزائرية،  )1.2ف(صحة الفرضية الثانية  تسمح هذه النتائج بالتأكد منو. ومن بينها األخطاء العشوائية
بورصة جة يف املدرلقيم السوقية للمؤسسات اري تفس تساهم يف املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسةأي أن 

لدى املؤسسات اجلزائرية كانت  لتثبيتات غري امللموسةغري أن القدرة التفسريية ل، اجلزائر خالل فترة الدراسة
  .% 25مل تتجاوز  حيث ،ضعيفة
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اسيب   دور :املبحث الثاين اس احمل  میتق  يف وسةــامللم ريغ ارصلعالق

  الفرسیة اتاملؤسس

 مت ، املؤسسات الفرنسية تقييم يف امللموسة غري للعناصر ةس احملاسبييياقأمهية املمن أجل حتديد مدى 
كل سنة من سنوات  خالل، )8.4( املعادلة احندارتقدير معامالت لاملؤسسات ذه البيانات املتعلقة استخدام 

لتطبيق طريقة ، بعد التأكد من صالحيتها للمعادلةوقياس معامل التحديد  ،ككل فترة الدراسة الدراسة وخالل
  .يف البيئة الفرنسية )2.2ف( الثانيةوالفرضية  )2.1ف( األوىل الفرضية اختباروهو ما مسح ب، املربعات الصغرى

ٔول ت ا عرض: املطلب ا ري امللموسةاملتعلقة لبیا   فرسیةال املؤسسات يف لعنارص 

بغرض التأكد من مدى متثيل عينة الدراسة للمجتمع الذي سحبت منه، ممثال يف املؤسسات الفرنسية 
القيمة السوقية للمؤسسات  طورت، الذي ميثل )3.5(الشكل املدرجة يف بورصة باريس، ميكن االعتماد على 

يعترب من أهم املؤشرات يف بورصة  هذا األخري ،(CAC 40)مؤشر ركة مقارنة حب خالل فترة الدراسة الفرنسية
، حيث يضم جمموعة من أكرب املؤسسات الفرنسية وأفضلها من أدائهاللحكم على يعترب مرجعا باريس، كما 

 سهماألاإلقفال جللسات تداول  ، فهي متثل جمموع أسعاريما خيص القيمة السوقية للمؤسساتوف. حيث األداء
  .أربعة أشهر بعد تاريخ إقفال الدورة

  (CAC 40)مؤشر ركة مقارنة حباملدروسة تطور القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية  :)3.5(الشكل 
  .خالل فترة الدراسة

  
ؤشر مل املنحىن البياينباالعتماد على و، ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

(CAC 40) يف قاعدة البيانات ، املتاح(yahoo-finance) على الرابط اآليت:  
 https://fr.finance.yahoo.com/echarts?s=%5EFCHI#symbol=%5EFCHI;range=1d 

[Consulter le : 07/05/2014]. 
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خالل فترة الدراسة،  (CAC 40)، ميكن أن نالحظ تذبذب كبري يف حركة مؤشر )3.5(من الشكل 
إىل غاية منتصف عام  اصعوديا اجتاه ليعرفم،  2005مستمر منذ بداية عام كبري و كان يف حالة تزايد حيث
بربوز فجوة كبرية متيزت م،  2007منذ بداية األلفية اجلديدة إىل غاية عام م، وجتدر اإلشارة إىل أن الفترة  2007

إن هذا االجتاه العام وقيمها الدفترية على املستوى األورويب ككل، لذا فالسوقية للمؤسسات، بني القيم 
م،  2008م وبداية عام  2007ر عام أواخ مع. ال يعترب حالة استثنائية (CAC 40) ؤشرمل غري املسبوق الصعودي

م، واليت مست العديد من الدول نتيجة لعوملة أسواق رأس املال،  2008وحتت تأثري األزمة املالية العاملية لعام 
، لتشهد م 2009بداية عام  حىتزوليا، واستمر ذلك نالعام  هاجتاه ليصبح كبرياتراجعا  (CAC 40) عرف مؤشر

أين  ،م 2012إىل غاية منتصف عام  نوعا من االستقرار مع بعض احلركات الصعودية والرتولية حركة املؤشر
وميكن م،  2007غري أنه بقي بعيدا عن املستوى الذي وصل إليه منتصف عام  شهد بداية اجتاه صعودي جديد،

، واليت مل تدم طويال لتأثري م 2012م وبداية عام  2011خالل عام  إرجاع احلركات الرتولية اليت عرفها املؤشر
  .م 2011ألزمة املالية اليت عرفتها منطقة اليورو بدء من عام ا

كبري بني تطور القيمة السوقية للمؤسسات  وجود جتانس )3.5(من الشكل يتضح إىل جانب ذلك، 
وخصوصا خالل الفترة من بداية عام  خالل فترة الدراسة، (CAC 40)مؤشر الفرنسية املدروسة، وحركة 

فرغم  ،أما خالل الفترة املتبقية . على بعضهما البعضبقنياطتم أين كانا م 2009م إىل غاية منتصف عام  2005
مؤشر للمؤسسات كان أكرب بقليل من تزايد سه، إال أن تزايد القيمة السوقية أن حركتهما كانت يف االجتاه نف

(CAC 40)كان قريبا جدا املدروسة ، ورغم ذلك ميكن القول أن تطور القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية ،
 جيدوهو ما يدل على أن العينة املدروسة متثل بشكل  خالل فترة الدراسة، (CAC 40)مؤشر من حركة 

  .م النتائج املتوصل إليها من دراستهاسمح بتعمياألمر الذي ياتمع الذي سحبت منه، 
تطور بنود العناصر غري الذي ميثل  )4.5(خالل الشكل فيما خيص العناصر غري امللموسة، ومن 

بني بداية فترة الدراسة يتضح وجود منو طفيف ومستقر للعناصر غريامللموسة ، الدراسةخالل فترة  *امللموسة
خالل فترة  % 58 ، وقدر منو التثبيتات غري امللموسة بـ% 40 منوا قدرهحيث حققت الشهرة  وايتها،

 % 16فقد منت بـ  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةخمصصات  أما الدراسة ككل،
أن الشهرة تعترب أكرب بنود العناصر غري امللموسة من  )4.5(الشكل كما يتضج من  .خالل فترة الدراسة ككل

حيث القيمة، حيث متثل حوايل ضعف التثبيتات غري امللموسة خالل كل سنة من سنوات الدراسة، وهو ما 
بالعناصر غري امللموسة وقياسها، فرغم أن جملس معايري  عترافاالفيما خيص يثبت مستوى املشاكل احملاسبية 

قدر اإلمكان، عن الشهرة بشكل منفصل ي بضرورة إدراج العناصر غري امللموسة كأصول صاحملاسبة الدولية يو
ثل جزء مهما نسبيا من حىت وإن كانت املؤسسات املقتناة ال تعترف ا كأصول، إال أن الشهرة مازالت مت

، فإا تعترب االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةوفيما يتعلق مبخصصات  .املؤسساتأصول 
                                                             

 .، متثل جمموع حصص كل سهم من أسهم املؤسسات من هذا البند)4.5(قيمة كل بند من العناصر غري امللموسة يف الشكل   *
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مهمة مقارنة  تعتربن ذلك ال يعين إمهاهلا ألا أغري مهمة نسبيا مقارنة بالتثبيتات غري امللموسة والشهرة، إال 
  .])7.5(أنظر اجلدول [ النتيجةنود حساب اقي ببب

  .خالل فترة الدراسةللمؤسسات الفرنسية  العناصر غري امللموسة بنود تطور :)4.5(الشكل 
  .أورو: الوحدة

  
  .ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

 املدرجة يف بورصة باريسملؤسسات سامهة العناصر غري امللموسة يف قيم امن أجل حتديد مدى م
أن جليا ، يبدو )5.5(الشكل  فانطالقا من .)6.5(و )5.5( نيالشكل ميكن االعتماد على، خالل فترة الدراسة

نصف  ، حيث كاناملدروسة السوقية للمؤسسات الفرنسية لموسة متثل نسبة معتربة من القيمةالعناصر غري امل
اسة، وإذا أخذنا بعني االعتبار عبارة عن عناصر غري ملموسة خالل فترة الدر تقريباللمؤسسات  السوقية ةقيمال

عناصر غري امللموسة غري املعترف الفجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمؤسسات، باعتبارها مقياسا لل
غري صر رة عن عناعبا كان ما يقارب ثلثي القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية فإن ،ا يف القوائم املالية

  .)معترف ا وغري معترف ا يف القوائم املالية(خالل فترة الدراسة  ملموسة
لقيمة السوقية مسامهة الشهرة يف اأن  )5.5(نالحظ من الشكل أن  ، ميكنإىل ما سبقضافة باإل

ن مسامهة ، كانت أكرب مككل خالل فترة الدراسةللمؤسسات الفرنسية، واليت بلغت حوايل الثلث تقريبا 
نصف الثلث تقريبا، كما أن العناصر غري امللموسة غري املعترف ا يف التثبيتات غري امللموسة، اليت بلغت حوايل 

 % 25 حبوايل قدرتحيث  ،متثل حصة ال يستهان ا من القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية ،القوائم املالية
مل حيث ، مرئيغري الفرنسية يف املتوسط يعترب  املؤسسات قيمربع وهو ما يعين أن ، ككل خالل فترة الدراسة

أما باقي األصول بعني االعتبار عند إعداد وعرض القوائم املالية؛  أخذهمن ة ياحملاسباملمارسات تتمكن 
من القيمة السوقية  % 29فتمثل  حبالف العناصر غري امللموسة، جمتمعة واخلصوم املعترف ا يف القوائم املالية

  .ككل للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة
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جتدر اإلشارة إىل أن حصة العناصر غري امللموسة من القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية، كانت 
 % 46للتثبيتات غري امللموسة و % 24(م  2009ت أعلى حصة عام لَجبني سنوات الدراسة، حيث س متذبذبة

، وميكن %) 2(حصة هلا  أدىن، أين شهدت العناصر غري امللموسة غري املعترف ا يف القوائم املالية )للشهرة
تفسري ذلك بتراجع القيمة السوقية ألدىن مستوياا، مما أدى إىل اخنفاض الفجوة بني القيمة السوقية للمؤسسات 

. حصة التثبيتات غري امللموسة والشهرة ألعلى مستوى هلما وتزايدها الدفترية ألدىن مستوى هلا، تالفرنسية وقيم
، أين )للشهرة % 22للتثبيتات غري امللموسة و % 11(م  2007م و 2006حصة عامي  أدىنسجلَت يف حني 

وميكن تفسري ذلك  ،%) 45(شهدت العناصر غري امللموسة غري املعترف ا يف القوائم املالية أعلى حصة هلا 
بتزايد القيمة السوقية ألعلى مستوياا، مما أدى إىل تزايد الفجوة بني القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية 

  . مستوى هلماثبيتات غري امللموسة والشهرة ألدىنمستوى هلا، واخنفاض حصة الت علىها الدفترية ألتوقيم

 .من القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية املدروسة نصيب العناصر غري امللموسةتطور  :)5.5(الشكل 
  .% :الوحدة

  
  .ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

حيث ، )5.5(مع ما مت عرضه يف الشكل  يلخصهافال ختتلف النتائج اليت ، )6.5(لشكل أما بالنسبة ل
، %) 61(القيمة الدفترية للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة  ما يقارب ثلثيمتثل العناصر غري امللموسة 

كان من نصيب والباقي  ،%) 20(، تليها التثبيتات غري امللموسة %) 41(كانت احلصة األكرب للشهرة وقد 
العناصر غري امللموسة  غري أن حصة .%) 39( جمتمعة املعترف ا يف القوائم املالية األصول واخلصوم األخرى

من القيمة الدفترية للمؤسسات الفرنسية، شهدت تغريات طفيفة خالل فترة الدراسة، حيث سجلَت أعلى 
م  2005عامي  ، أما أدىن حصة فسجلَت)للشهرة % 47للتثبيتات غري امللموسة و % 24(م  2009حصة عام 

وجدير باملالحظة أن حصة التثبيتات غري امللموسة ). للشهرة % 36للتثبيتات غري امللموسة و % 16(م  2006و
  .لشهرة، وذلك خالل مجيع سنوات الدراسةمتثل حوايل نصف حصة ا اتلمؤسسلدفترية لمة اقيالمن 
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  .الدفترية للمؤسسات الفرنسية املدروسة ب العناصر غري امللموسة من القيمةنصيتطور  :)6.5(الشكل 
  .% :الوحدة

  
  .ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

غري  التثبيتاتذلك اجلزء من  فهي، االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةفيما خيص 
 )القيمة تدين(أو كخسارة  )االهتالك( كمصروفمباشرة به  عترافإطفاؤه واالالذي يتم الشهرة، أو امللموسة 

ة أو الضائعة خالل الدورة ستنفداملنافع االقتصادية للعناصر غري امللموسة امل كما متثلالنتيجة،  حسابضمن 
نتيجة الصافية خالل فترة المن  % 30ح يف األسفل جند أا متثل املوض )7.5(وبالعودة للجدول  .اجلارية

، وكذا ساب النتيجةحللبنود املكونة لالكبري عدد الأخذنا بعني االعتبار  ما إذا وهي نسبة جد معتربةالدراسة، 
أدىن نسبة سجلَت الدراسة، حيث  سنواتوقد اختلفت هذه النسبة من سنة ألخرى خالل . أمهية هذه البنود

  .%) 68(م  2010عام  فسجلَتأما أعلى نسبة  ،%) 19(م  2006عام هلا 

 الصافية نتيجة الدورة من االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةنصيب تطور  :)7.5( اجلدول
  .للمؤسسات الفرنسية املدروسة

  .% :الوحدة
  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

الكات وخسائر ـاالهتمسامهة 
 القيمة عن العناصر غري امللموسة

  افيةـالص دورةـيف نتيجة ال
27  19  21  23  53  68  24  32  41  30  

  .ت الدراسة املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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لمعاد  :الثايناملطلب    )فرسیةا املؤسسات ال( )8.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى 

، ويتطلب تطبيق هذه املربعات الصغرى لتقدير معامالته اخلطي املتعدد على طريقة حندارااليعتمد 
، االستقالل الذايت للبواقيالتوزيع االحتمايل  طبيعية: يف ممثلة ةحصائياإلالطريقة توفر جمموعة من الشروط 

  .خطي بني املتغريات املستقلة ازدواجعدم وجود وجتانس البواقي، للبواقي، 

االختبار و (Kolmogorov-Smirnov) اإلحصائي ختبارالاتنفيذ  وبعدالطبيعية،  شرطبالنسبة ل
، )8.5(اجلدول مت التوصل إىل النتائج املوضحة يف ، )8.4(املعادلة على بواقي  (Shapiro-Wilk)اإلحصائي 

يتبع التوزيع الطبيعي خالل  للبواقي حتمايلاالالتوزيع  نأ إىل يشري االختبارين كال أنووفقا هلذه النتائج يتضح 
، مجيع السنوات خالل % 5أكرب من  اختبارسنوات الدراسة، حيث كان مستوى املعنوية لكل  سنة منكل 

  .املتطرفةالشاذة و إىل التخلص من القيميرجع سنوات البني وجتدر اإلشارة إىل أن اختالف درجات احلرية 

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)8.5(اجلدول 
  .)حالة املؤسسات الفرنسية( خالل فترة الدراسة )8.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال

  واتسنال
  (Shapiro-Wilk) اختبار  (Kolmogorov-Smirnov) اختبار

  مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة 
2005  ,056 122 ,200 ,979 122 ,060 
2006  ,052 128 ,200 ,991 128 ,582 
2007  ,052 131 ,200 ,985 131  ,148 
2008  ,054 130 ,200 ,994 130 ,817 
2009  ,048 132 ,200 ,991 132 ,572 
2010  ,046 128 ,200 ,993 128 ,776  
2011  ,049 131 ,200 ,989 131 ,418 
2012  ,047 131 ,200 ,994 131 ,850 
2013  ,050 135 ,200 ,994 135 ,869 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

باالستناد إىل البيانات املتعلقة  )8.4(عادلة املالناجتة عن تقدير  بواقيللذايت الستقالل بالنسبة لال
يتضح أن ، )9.5(املوضحة نتائجه يف اجلدول  (Durbin - Watson) اختباروبالعودة إىل  باملؤسسات الفرنسية،

كانت  حيث، قة القبولتقع ضمن منطكل سنة من سنوات الدراسة خالل  احملسوبة (Durbin - Watson) قيم
، وهو ما يدل على وجود استقالل (Max - 4)القيمة و (Max) احلرجة القصوى ةحمصورة بني القيم مجيعها
  .البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عند تقديرها باالعتماد على )8.4(عادلة امل بواقيلذايت 
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فترة الدراسة  خالل )8.4(عادلة استقاللية بواقي امل ملدى (Durbin - Watson) اختبار نتائج :)9.5(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات
  قيمة

(Durbin - Watson)  
  احملسوبة

 (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  ةـاملالحظ  n = 150و k = 3، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 
2005  2,012 1,69 1,77 2 < 2,012 < 4 - Max 
2006  2,142 1,69 1,77 2 < 2,142 < 4 - Max 
2007  2,005 1,69 1,77 2 < 2,005 < 4 - Max 
2008  1,989 1,69 1,77 Max < 1,989 < 2 
2009  2,011 1,69 1,77 2 < 2,011 < 4 - Max 
2010  2,079 1,69 1,77 2 < 2,079 < 4 - Max 
2011  2,162 1,69 1,77 2 < 2,162 < 4 - Max 
2012  2,178 1,69 1,77 2 < 2,178 < 4 - Max 
2013  2,133 1,69 1,77 2 < 2,133 < 4 - Max 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، مت احلصول )Goldfield-Quandt( االحصائي ختبار، وبعد تنفيذ االجتانس البواقيبالنسبة لشرط 
  .)10.5(اجلدول املوضحة يف النتائج على 

فترة الدراسة  خالل )8.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)10.5(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات
 األخطاءجمموع مربعات 

 ىـة األولـللسلسل
(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  وبةـاحملس (F)قيمة 
  

(F = SSE2/ SSE1) 

  دوليةـاجل (F)ة ـقيم
 (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـعند مستوى معن
2005  41,071 17,223 0,419 F(48; 48) =̃ 1,61 
2006  38,987 20,401 0,523 F(49; 49) =̃ 1 ,61 
2007  44,959 23,937 0,532 F(50; 50) =̃  1,60 
2008  36,347 21,264 0,585 F(49; 49) =̃ 1,61 
2009  43,914 21,026 0,479 F(49; 49) =̃  1,61 
2010  38,234 17,413 0,455 F(51; 51) =̃  1,60 
2011  36,089 21,194 0,587 F(52; 52) =̃  1,60 
2012  48,049 26,132 0,544 F(52; 52) =̃  1,60 
2013  64,178 32,270 0,503 F(54; 54) =̃  1,60 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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واليت ميكن  ،اجلدولية (F) وقيمةاحملسوبة  (F) قيمةاملقارنة بني ، وب)10.5(اجلدول انطالقا من 
كانت احملسوبة  (F) قيمةنالحظ أن  ،% 5 عند مستوى معنوية (Fisher-Snedecor) توزيعاحلصول عليها من 

املعادلة بواقي الناجتة عن تقدير خالل مجيع سنوات الدراسة، وهو ما يعين جتانس ال اجلدولية (F) أقل من قيمة
  .خالل فترة الدراسة املؤسسات الفرنسيةباالعتماد على البيانات املتعلقة ب )8.4(

 اجلدول، ومن خالل خطي بني املتغريات املستقلة ازدواجيف األخري، وبالنسبة لشرط عدم وجود 
املتعلقة البيانات االعتماد على املقدرة ب، )8.4( معادلةللتضخم التباين الذي يوضح معامالت  )11.5(

املستقلة،  ميع املتغريات، يبدو أن معامالت تضخم التباين املتعلقة جبخالل فترة الدراسة باملؤسسات الفرنسية
طي خ ازدواجبعدم وجود وعلى هذا األساس ميكن القول  ،خالل مجيع سنوات الدراسة كانت أقل من مخسة
  .)8.4(معادلة لل بني املتغريات املستقلة

  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )8.4(معادلة للن معامالت تضخم التباي: )11.5(اجلدول 

 التثبيتات غري امللموسة  السنوات
(IIPA)  

 الشهرة
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA) العناصر غري امللموسة

2005  1,797 1,680 2,081 

2006  2,738 1,369 2,646 

2007  3,105 1,532 3,324 

2008  2,635 1,464 2,642 

2009  2,444 1,511 2,516 

2010  2,070 1,522 2,234 

2011  3,360 1,449 3,252 

2012  2,097 1,499 2,136 

2013  2,372 1,516 2,544 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

البيانات  اليت مت تقديرها باالعتماد على )8.4( حنداراالملعادلة  بعد دراسة شروط املربعات الصغرى
 اختباروؤ، للتنبوموثوقيتها  )8.4( يتضح صالحية املعادلة والتأكد من توفرها، املتعلقة باملؤسسات الفرنسية

  .األوىل والثانية يف البيئة الفرنسيةالفرضيتني 
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بار :الثالثاملطلب  ة ا اخ ٔوىل والثانیة يف الب   فرسیةاللفرضیتني ا

 ،دراسة االرتباط بني خمتلف املتغرياتالفرضيتني األوىل والثانية يف البيئة الفرنسية،  اختبار يتطلب
القدرة التفسريية للمتغريات  وقياس، )Student( اختبار باالعتماد على )8.4(للمعادلة فحص املعنوية اجلزئية 

  .للمعادلة الكليةاملعنوية لك بعد التأكد من ، وذمعامل التحديدباالعتماد على جمتمعة املستقلة 

 املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية )8.4(للمعادلة فيما خيص املعنوية الكلية 
 )8.4(ملعادلة ا احندار، يتضح أن )12.5(اجلدول امللخصة يف الدراسة، وحسب نتائج حتليل التباين  فترةخالل 
فقد  (F)قيمة ، أما % 1أقل من  ختبارلالمستوى املعنوية  خالل مجيع سنوات الدراسة، حيث كان معنوي

ن أحد معامالت وبالتايل فإ .خالل كل سنة من سنوات الدراسة كانت كبرية جدا وبعيدة عن احلد األدىن
ة إحصائيما يدل على وجود عالقة ذات داللة وهو على األقل معنوي وخيتلف عن الصفر،  )8.4(ملعادلة ا احندار

وأحد بنود العناصر غري امللموسة على األقل، كما أن معامل التحديد  الفرنسية بني القيم السوقية للمؤسسات
من التغريات اليت  مح بتفسري جزءخيتلف عن الصفر، أي أن بنود العناصر غري امللموسة جمتمعة تسللمعادلة 

  .خالل فترة الدراسة القيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةمست 

  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )8.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)12.5( اجلدول
  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية  السنوات

2005  121 22,668 ,000 

2006  127 21,742 ,000 

2007  130 30,061 ,000 

2008  129 41,035 ,000 

2009  131 41,287 ,000 

2010  127 48,681 ,000 

2011  130 50,978 ,000 

2012  130 41,078 ,000 

2013  134 36,736 ,000 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

  دراسة االرتباط .1

بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية  الكلي معامالت االرتباطالذي يلخص  )13.5(اجلدول  من
نود العناصر غري امللموسة والقيم بني خمتلف بمتوسطة و موجبة ، يتضح وجود ارتباطاتللمؤسسات الفرنسية
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ورغم وجود ، % 1مجيع هاته االرتباطات معنوية عند مستوى  وقد كانت ،الفرنسية السوقية للمؤسسات
 الل فترة الدراسةخ األقوىكان االرتباط بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات  إال أن تقارب بينها

القيم  ، مث االرتباط بني)0,526( تات غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات، يليه االرتباط بني التثبي)0,565(
أما فيما  .)0,457( غري امللموسةعن العناصر  االهتالكات وخسائر القيمةخمصصات السوقية للمؤسسات و

 والقيمخيص االرتباطات خالل سنوات الدراسة فقد كانت متذبذبة، خاصة بالنسبة لالرتباط بني الشهرة 
بنود بشكل عام أن االرتباطات بني وكما يالحظ  ؛0,670و 0,500الذي تراوح بني  اتالسوقية للمؤسس

خالل الفترة من كانت أقوى منها  ،م 2013م إىل  2010 خالل الفترة من ملؤسساتا قيمو العناصر غري امللموسة
جتدر اإلشارة إىل أن مجيع االرتباطات كانت متوافقة مع االفتراضات، حيث  يف األخري .م 2009م إىل  2005

، باستثناء بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسساتكانت موجبة مما يوحي بوجود عالقات طردية 
، للمؤسساتوالقيم السوقية  غري امللموسةعن العناصر  خمصصات االهتالكات وخسائر القيمةاالرتباط بني 

والذي كان من املتوقع أن يكون سالبا، نظرا للعالقة العكسية املتوقعة بينهما غري أنه كان موجبا، لذا البد من 
  .من أجل إصدار حكم ائي حول هذه العالقة رادراسة معامالت االحند

  .الفرنسيةبني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الكلي االرتباط  :)13.5( اجلدول
  املتغيـرات املفسـرة    

 التثبيتات غري امللموسة  السنـوات  
(IIPA)  

  الشهرة
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA)العناصر غري امللموسة 

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

 
2005  ,512** ,503** ,465** 
2006  ,542** ,500** ,512** 
2007  ,502** ,598** ,507**  
2008  ,518** ,657** ,506** 
2009  ,571** ,644** ,464** 
2010  ,559** ,670** ,476** 
2011  ,619** ,666** ,545** 
2012  ,588** ,624** ,460** 
2013  ,594** ,570** ,561** 

2005 - 2013  ,526** ,565** ,457** 
 ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات من أجل احلكم على عالقات االرتباط 
وذلك  بشكل سليم، يتطلب األمر فحص عالقات االرتباط بني خمتلف بنود العناصر غري امللموسة،الفرنسية 
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غري امللموسة للمؤسسات  بني العناصر االرتباط معامالتالذي يلخص  )14.5(اجلدول كما يتضح من 
والشهرة، والشيء حيث نالحظ وجود عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بني التثبيتات غري امللموسة ، الفرنسية

، مع امللموسةغري عن العناصر  االهتالكات وخسائر القيمةنفسه بالنسبة لالرتباط بني الشهرة وخمصصات 
عن العناصر  االهتالكات وخسائر القيمةوخمصصات  التثبيتات غري امللموسةوجود ارتباط موجب وقوي بني 

  .% 1، وقد كانت مجيع هذه االرتباطات معنوية عند مستوى غري امللموسة

  سسات الفرنسيةمصفوفة االرتباط بني خمتلف بنود العناصر غري امللموسة للمؤ :)14.5( اجلدول
  .خالل فترة الدراسة

 التثبيتات غري امللموسة  
(IIPA)  

 رةـالشه
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA) العناصر غري امللموسة

 التثبيتات غري امللموسة
(IIPA) 

1 ,520** ,747** 

 رةـالشه
(GWPA)  

 1 ,548** 

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
 1    (ADPA)العناصر غري امللموسة 

  ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

كانت معنوية، فإن األمر يتطلب دراسة  امللموسة مبا أن مجيع االرتباطات بني بنود العناصر غري
، للتأكد من مدى الفرنسية والقيم السوقية للمؤسساتاالرتباط اجلزئي بني العناصر غري امللموسة معامالت 

الذي يلخص  )15.5(اجلدول  ، وذلك انطالقا منامللموسةتأثرها باالرتباطات املسجلة بني بنود العناصر غري 
بعد املتغري التابع واملتغريات املستقلة  تعرب عن مستويات االرتباط بني هذه األخرية، معامالت االرتباط اجلزئي

حيث نالحظ من . الرتباطعالقات ااحلقيقية لقيم الاحلصول على بغرض متغريات الرقابة، وذلك  تأثري إزالة
غري  تتعترب األقل تأثرا بالتثبيتاالفرنسية  اتاجلدول أن عالقة االرتباط بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسس

، تليها عالقة االرتباط بني التثبيتات عن العناصر غري امللموسة امللموسة وخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة
بعد إزالة تأثري الشهرة  0,278إىل حدود وصلت ، اليت الفرنسية اتالسوقية للمؤسس مغري امللموسة والقي

عالقة االرتباط بني خمصصات  وتعترب. عن العناصر غري امللموسة معا وخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة
من جهة  الفرنسية اتالسوقية للمؤسس ممن جهة، والقيعن العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر القيمة 

بعد إزالة تأثري  وأصبحت غري معنويةبعد إزالة تأثري الشهرة،  0,152 اخنفضت إىل، حيث األكثر تأثراأخرى 
 وهي، 0,066- اخنفضت إىل فقدمعا الشهرة والتثبيتات غري امللموسة  لة تأثريبعد إزا أماالتثبيتات غري امللموسة، 

  ).عالقة عكسية(تتوافق مع االفتراضات  اليتالقيمة 
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  .معامالت االرتباط اجلزئي بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية :)15.5( اجلدول

 التثبيتات غري امللموسة  الرقابةمتغريات  
(IIPA)  

 رةـالشه
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA) العناصر غري امللموسة

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

  

 - **449, **340, االهتالكات وخسائر القيمة

 **152, - **307, رةـالشه

 050, **406, -  التثبيتات غري امللموسة

  ...و رةـالشه
 االهتالكات وخسائر القيمة

,278** - - 

... و التثبيتات غري امللموسة
 االهتالكات وخسائر القيمة

- ,408** - 

... و التثبيتات غري امللموسة
  رةـالشه

- - -,066* 

  ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **
  ).من اجلهتني( % 5معنوي عند مستوى ارتباط    *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

من خالل دراسة االرتباط، يتضح وجود عالقات ارتباط طردية ومتوسطة بني بنود العناصر غري 
تأثري كبري للتثبيتات غري  وجودكما يتضح خالل فترة الدراسة،  امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية

عن العناصر غري  بني خمصصات االهتالكات وخسائر القيمةرتباط عالقة االعلى  امللموسة والشهرة بدرجة أقل
من جهة أخرى، مما يعين أن التثبيتات غري امللموسة  ، والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةمن جهةامللموسة 
االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري خمصصات بني  يف العالقة نيوسيطين متغرييلعبان دور والشهرة 

  . والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية وسةامللم

  )2.1ف( الفرنسيةالفرضية األوىل يف البيئة  اختبار .2

تبني من دراسة االرتباط وجود عالقات ارتباط معنوية بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية 
أن واحد على األقل من معامالت  )8.4( حنداراال ملعادلة املعنوية الكلية اختبارللمؤسسات الفرنسية، كما أثبت 

حتديد معامالت ل أج من )8.4(املعنوية اجلزئية للمعادلة  معنوي وخيتلف عن الصفر، لذا ينبغي دراسة حنداراال
عنوية امل اختبارنتائج  )16.5(اجلدول  ويوضح، البيئة الفرنسيةاألوىل يف  الفرضية اختباراملعنوية، و حنداراال

  .خالل كل سنة من سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل )8.4(ملعادلة ا احندارملعامالت 
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  خالل فترة الدراسة )8.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  :)16.5(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات

  الثابت
  
(α) 

  التثبيتات غري امللموسة
 
(IIPA)  

  الشهرة
 

(GWPA)  

 وخسائر القيمةاالهتالكات 
 ر امللموسةـعن العناصر غي

(ADPA)  
 (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل

2005  2,885** 21,036 ,166** 3,943 ,153** 3,034 ,010 ,160 

2006  3,124** 21,648 ,143** 2,727 ,165** 3,727 ,021 ,319 

2007  3,009** 17,992 ,130* 2,264 ,257** 5,460 -,001 -,014 

2008  2,608** 18,031 ,145** 2,617 ,308** 6,989 -,010 -,183 

2009  1,944** 12,481 ,216** 3,785 ,347** 6,330 -,050 -,810 

2010  2,244** 14,387 ,210** 4,165 ,391** 7,176 -,058 -,884 

2011  2,180** 13,152 ,270** 4,415 ,373** 7,251 -,139 -1,902 

2012  1,857** 10,606 ,272** 4,756 ,390** 6,382 -,128 -1,867 

2013  2,350** 12,764 ,269** 4,263 ,251** 4,433 ,000 ,002 

2005 - 2013  2,458** 45,028 ,185** 9,760 ,289** 15,967 -,054* -2,381 

  .% 1معنوي عند مستوى  **
 .% 5معنوي عند مستوى    *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، % 1معنوية عند مستوى كانت  )8.4(ملعادلة ا احندار معامالتأن مجيع يتضح  )16.5(اجلدول من 
املتعلق مبخصصات  حنداراالخالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، باستثناء معامل 

، الذي مل يكن معنويا خالل مجيع سنوات الدراسة، لكنه عن العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر القيمة
خالل فترة الدراسة،  2,458 الثابت قيمة بلغتوقد  .خالل فترة الدراسة ككل % 1كان معنويا عند مستوى 

بأي مبلغ للعناصر غري امللموسة يف امليزانية أو يف  عترافيف حالة عدم اال ةعن القيمة السوقية للمؤسسوتعرب 
خالل فترة  2,82حساب النتيجة، وهو أقل من املتوسط احلسايب للقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية الذي بلغ 

خالل فترة الدراسة، مما يوحي  0,185املتعلق بالتثبيتات غري امللموسة فقد بلغ  حنداراالمعامل أما  .الدراسة
واحد بوجود عالقة طردية بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات، فتغري التثبيتات غري امللموسة ب

املتعلق  حنداراالوبلغ معامل  ،يف نفس االجتاهأورو  0,185بـ  السوقية للمؤسسةة أورو ينتج عنه تغري يف القيم
؛ يف هي األخرى، ما يعين أن العالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية طردية 0,289بالشهرة 
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 0,054- وسةاالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللماملتعلق مبخصصات  حنداراالحني بلغ معامل 
والقيم السوقية  ، وميكن تفسري ذلك بوجود عالقة عكسية بني هذا املتغري األخريككل خالل فترة الدراسة

العالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات كانت  فإن حنداراالحسب معامالت و. للمؤسسات الفرنسية
بني القيم السوقية تليها العالقة بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات، مث العالقة قوى، األ

ما ، وهو اليت كانت األضعف عن العناصر غري امللموسة وخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة للمؤسسات
  .يتفق مع النتائج املتوصل إليها من دراسة االرتباط

، يتضح )8.4(إليها من دراسة االرتباط ودراسة املعنوية اجلزئية للمعادلة  املتوصل انطالقا من النتائج
ة بني املقاييس احملاسبية إحصائيهناك عالقة ذات داللة ، أي يف البيئة الفرنسية )2.1ف( الفرضية األوىلصحة 

  .خالل فترة الدراسة املدرجة يف السوق املايلللعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية 

 )2.2ف(الفرنسية يف البيئة  الثانيةالفرضية  اختبار .3

القيم  على تفسرياملقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة قدرة مدى تتمحور الفرضية الثانية حول 
 ،)8.4(للمعادلة  التفسريية القدرةما يتطلب دراسة  املدرجة يف السوق املايل، وهوسات الفرنسية السوقية للمؤس

خالل كل سنة من  )8.4(معامالت التحديد للمعادلة  يوضح )17.5(اجلدول وباالعتماد على معامل التحديد، 
  .سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل

  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )8.4(للمعادلة معامالت التحديد  :)17.5( اجلدول

  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 397, 444, 480, 536, 530, 480, 482, 401, 329, 349,  التحديد تمعامال

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

املتغري  مستيتضح أن املتغريات املستقلة تفسر جزء مهما من التغريات اليت  )17.5(اجلدول  من
وهو ما يعين أن العناصر غري  خالل فترة الدراسة، % 39,7 )8.4(، حيث بلغت القدرة التفسريية للمعادلة التابع

القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل مست من التغريات اليت  % 39,7 هاقدرمما  تفسرجمتمعة امللموسة 
أما باقي التغريات فترجع للعوامل األخرى خبالف العناصر غري امللموسة ومن بينها األخطاء  ،فترة الدراسة

 اليت تنص علىو، يف البيئة الفرنسية )2.2ف( صدق الفرضية الثانيةعلى من هذا املنطق ميكن احلكم و .العشوائية
جة يف املدرمن القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية جزء تفسر املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة  أن

وجتدر اإلشارة إىل أن القدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة ختتلف من سنة ألخرى، حيث  .السوق املايل
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م، وهي الفترة اليت عرفت تزايد الفجوة بني القيم السوقية  2006م و 2005ا عامي مستوياأدىن  بلغت
م، وهي الفترة اليت عرفت  2011م و 2010ى قيم هلا عامي ات وقيمها الدفترية، كما شهدت أعلللمؤسس

تزايد الفجوة بني القيم "تناقص الفجوة بني القيم السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية، وهو ما يثبت فرضية أن 
  ."اخنفاض مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسات يعترب مؤشرا على السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية

لعناصر غري امللموسة والقيم السوقية املقاييس احملاسبية ل للعالقة بنيوبعد هذه املناقشة  ،يف األخري
لعناصر غري امللموسة يف تقييم لقياس احملاسيب لامسامهة  ةالوصفي البيانات من اتضح للمؤسسات الفرنسية،

املقاييس احملاسبية للعناصر ة مالءمة حصائياإل اتختباراالخمتلف أثبتت كما  .بشكل كبري املؤسسات الفرنسية
ة بني خمتلف بنود إحصائيحيث اتضح وجود عالقات ذات داللة  غري امللموسة لتقييم املؤسسات الفرنسية،

مهم من التغريات اليت  قدرا على تفسري جزء، كما اتضح لمؤسساتوالقيم السوقية ل العناصر غري امللموسة
وعليه ميكن القول أن العناصر غري امللموسة تعترب من العوامل املؤثرة . القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية مست

وأن املعلومات احملاسبية املتعلقة ا تنعكس يف األسعار السوقية  بورصة باريس،يف قرارات املستثمرين يف 
السوقية وميكن تلخيص النتائج املتوصل إليها فيما خيص العالقة بني العناصر غري امللموسة والقيم . لألسهم

  .)7.5(الشكل يف  خالل فترة الدراسة للمؤسسات الفرنسية

  .طبيعة العالقات بني بنود العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية :)7.5(الشكل 

  
  .من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج املتوصل إليها  :املصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ري امللموسةالعنارص 

ة ـــــوقــــم الس الق 
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ٔخرى  العوامل ا
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2
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  عالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع وجود
 املتغريات املستقلة على تفسري املتغري التابع قدرة
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اسيب   دور :الثالثاملبحث  اس احمل  میتق  يف وسةــامللم ريغ ارصلعالق

  جنلزيیةاالٕ  اتاملؤسس

 وذلك بغرض، )8.4(املعادلة  مت تقدير املدروسة جنليزيةاإلاملؤسسات املتعلقة ب بياناتالعلى  باالعتماد
 حتليل، من خالل جنليزيةاإلاملؤسسات  تقييم يف امللموسة غري القياس احملاسيب للعناصر مدى مسامهة دراسة

) 3.1ف(األوىل  الفرضية اختبارحىت يتسىن ، ة والقيم السوقية للمؤسساتامللموس غري لعناصرالعالقة بني ا
  .جنليزيةاإليف البيئة ) 3.2ف(الثانية والفرضية 

ٔول لعنارص غا عرض: املطلب ا ت املتعلقة    جنلزيیةاالٕ  املؤسسات يفري امللموسة لبیا

الذي سحبت لمجتمع لالعينة لتأكد من متثيل ، ينبغي انية تعميم النتائجضمان إمكاومن أجل  يةبدا
، الذي )8.5(الشكل االعتماد على  ذلك ميكنل، بورصة لندناملدرجة يف  جنليزيةاإل، ممثال يف املؤسسات منه

فترة خالل  (FTSE MID 250) مؤشرركة مقارنة حباملدروسة  جنليزيةاإلتطور القيمة السوقية للمؤسسات ميثل 
املؤسسات اليت هلا أسهم  أهم وأغلبيضم  هنأل، (FTSE MID 250) مؤشرويرجع االعتماد على . الدراسة

 ؛لحكم على أداء البورصةاالعتماد عليها ل يتمأهم املؤشرات اليت  بني مدرجة يف بورصة لندن، كما أنه من
 أسهماإلقفال جللسات تداول جمموع أسعار فإا متثل  ،جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات القيمة وفيما خيص 

  .إقفال الدورة املاليةأربعة أشهر بعد تاريخ املؤسسات املدروسة 

 (FTSE MID 250)مؤشر ركة املدروسة مقارنة حب جنليزيةاإلتطور القيمة السوقية للمؤسسات  :)8.5(الشكل 
  .خالل فترة الدراسة

  
  :على الرابط اآليتاملتاح ، (FTSE MID 250)مؤشر تطور  ومنحىنالدراسة،  تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

- https://uk.finance.yahoo.com/echarts?s=%5EFTMC#symbol=%5EFTMC;range=1d 
[Consulter le : 07/05/2014]. 
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كان صعوديا خالل فترة  (FTSE MID 250) ؤشرمل العام االجتاه أن يتضح )8.5( الشكلمن 
م إىل غاية منتصف عام  2005أساسية، تبدأ املرحلة األوىل من عام مر بثالث مراحل الدراسة، غري أن تطوره 

شهد اجتاها صعوديا ال خيتلف عن ذلك االجتاه الذي عرفته الذي مستمر للمؤشر،  يزت بتزايدمت وقد م، 2007
بروز فجوة كبرية بني  والذي كان سببا يف، بداية األلفية اجلديدة منذ خمتلف األسواق املالية الكربى يف العامل

م بداية املرحلة الثانية، اليت متيزت  2007ويعترب منتصف عام . القيم السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية
اجتاها نزوليا خالل م، حيث شهد  2009اية منتصف عام غإىل  (FTSE MID 250)ؤشر ملباخنفاض مستمر 

م، اليت أثرت بشكل كبري على أداء خمتلف األسواق  2008هذه املرحلة، وذلك بفعل األزمة املالية العاملية لعام 
م فقد شهد بداية املرحلة الثالثة، اليت  2009أما منتصف عام . ، وخصوصا يف أمريكا وأوروبااملالية يف العامل

الذي وصل ذلك املستوى  م 2013مع بداية عام ليتجاوز  (FTSE MID 250)مؤشر متيزت بتزايد مستمر يف 
الذي ميكن إيعازه لألزمة هذا التراجع ؛ م 2011، رغم أنه عرف تراجعا طفيفا أواخر عام إليه يف املرحلة األوىل

خالل هذه على االجتاه الصعودي للمؤشر ؤثر كثريا مل ي م، 2011األخرية اليت عرفتها منطقة اليورو بدء من عام 
  .بعد فترة قصرية م 2008لعام املالية األزمة منذ تعافيه من آثار قي مستمرا يف التزايد الذي بو ،املرحلة

كان متوافقا  املدروسة جنليزيةاإلأن تطور القيمة السوقية للمؤسسات أيضا  )8.5(يتضح من الشكل 
أن تطورمها مل يكن يف نفس املستوى،  غري خالل فترة الدراسة، (FTSE MID 250)ؤشر مع االجتاه العام مل

. املستوى تقريبا نفس م، أين كانا يتحركان يف 2007م إىل غاية منتصف عام  2005باستثناء الفترة من عام 
يتحرك يف مستوى أعلى من القيمة السوقية للمؤسسات إىل  (FTSE MID 250)مؤشر لكن بعد ذلك أصبح 

املدروسة يف مستوى أعلى  جنليزيةاإل أين أصبحت القيمة السوقية للمؤسسات ،م تقريبا 2012غاية منتصف عام 
 جنليزيةاإلورغم ذلك ميكن القول أن تطور القيمة السوقية للمؤسسات . (FTSE MID 250)مؤشر من 

خالل فترة الدراسة، مما يعين أن العينة املسحوبة  (FTSE MID 250)مؤشر فقا مع حركة ااملدروسة كان متو
  .ممثلة للمجتمع املدروس، وهو ما يسمح بتعميم النتائج املتوصل إليها

 بنود تطورالذي ميثل  )9.5(الشكل من وانطالقا فيما خيص البيانات املتعلقة بالعناصر غري امللموسة، 
خالل فترة مهما منوا  شهدت العناصر غري امللموسةأن  خالل فترة الدراسة، يتضح *العناصر غري امللموسة

اليت بلغ معدل التثبيتات غري امللموسة و، % 71 وخصوصا بالنسبة للشهرة اليت بلغ معدل منوها حوايلالدراسة، 
فلم يبلغ معدل  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة، أما خمصصات % 170منوها حوايل 
كانت يف أدىن قيمها عام  العناصر غري امللموسة جتدر اإلشارة إىل أنو .خالل فترة الدراسة % 33منوها سوى 

لتصل ذلك تزايدا مستمرا منذ  عرفت م، وقد 2006م، باستثناء الشهرة اليت شهدت أدىن قيمة هلا عام  2005
م عادت للتزايد لكنها  2011منذ عام وم،  2010م، لكنها عرفت تراجعا مهما عام  2009ى قيم هلا عام أعلإىل 

  .م 2009مل تبلغ املستوى الذي كانت عليه عام 
                                                             

  .متثل جمموع حصص أسهم املؤسسات من هذا البند )9.5(قيمة كل بند من العناصر غري امللموسة يف الشكل   *



 

  155 

أن الشهرة هي أكرب العناصر غري امللموسة أمهية من حيث  )9.5(يتبني من الشكل  ،ذلك ىلإإضافة 
م،  2009القيمة، حيث متثل أكثر من ضعف التثبيتات غري امللموسة خالل مجيع سنوات الدراسة باستثناء عام 

فتعترب أقل العناصر غري امللموسة أمهية من  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةأما خمصصات 
قيمة من  % 16الشهرة خالل فترة الدراسة، كما متثل حوايل  قيمة من % 7حيث القيمة، حيث متثل حوايل 

 .خالل فترة الدراسة امللموسةالتثبيتات غري 

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلللمؤسسات  العناصر غري امللموسة بنود تطور :)9.5(الشكل 
 .جنيه إسترليين: الوحدة

  
  .جنليزيةاإلت الدراسة املتعلقة باملؤسسات من إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

وهو مدى ، الدراسةأكثر ارتباطا مبوضوع يعترب باإلضافة إىل اجلوانب السابقة، هناك جانب آخر 
 )10.5( نيالشكل وهذا ما يتضح من ،املدروسة جنليزيةاإل ملؤسساتسامهة العناصر غري امللموسة يف قيم ام
 جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات  ةوجود فجوة كبرية بني القيمميكن أن نالحظ  )10.5(فمن الشكل . )11.5(و

العناصر غري امللموسة غري املعترف ا يف  وحسب العديد من الكتاب فإن هذه الفجوة متثل ها الدفترية،توقيم
غري مرئي، ألنه ال يتم  % 63واملقدر بـ  جنليزيةاإلالقوائم املالية، مما يعين أن اجلزء األكرب من قيم املؤسسات 

إعداد وعرض  سبية أخذه بعني االعتبار عندحيث ال تتيح املعايري احملايف القوائم املالية،  هجادروإ به عترافاال
القوائم املالية، وقد سا عام لَج أما أدىن %) 70(م  2013ت أعلى نسبة للعناصر غري امللموسة غري املعترف ،

من الشكل نالحظ أيضا أن الشهرة حتتل املركز الثاين من حيث . %) 47(م  2009عام  نسبة هلا فسجلَت
خالل فترة الدراسة، تليها  % 19، حيث قدر نصيبها بـ جنليزيةاإلمساهتمها يف القيمة السوقية للمؤسسات 

من القيمة  % 10بعد ذلك باقي األصول واخلصوم األخرى املعترف ا يف القوائم املالية، واليت ال متثل سوى 
من القيمة  % 8خالل فترة الدراسة، أما التثبيتات غري امللموسة فتمثل نسبة  جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 
  .املدروسة جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 
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امللموسة من القيمة  عرف أعلى حصة للشهرة والتثبيتات غري م 2009عام أن جتدر اإلشارة إىل 
غري  للعناصر، كما عرف أدىن حصة )على التوايل % 24و % 33(املدروسة  جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 

، مما أدى إىل اخنفاض الفجوة التراجع الكبري يف القيم السوقية وذلك بسبب ،%) 47(امللموسة غري املعترف ا 
امللموسة، وذلك على وزيادة حصة الشهرة والتثبيتات غري  ،السوقيةها تللمؤسسات وقيم الدفترية ةالقيمبني 

لعناصر اعرفت زيادة كبرية يف القيم السوقية للمؤسسات، مما أدى إىل تزايد حصة  عكس باقي السنوات، اليت
 . غري امللموسة غري املعترف ا يف القوائم املالية، وتناقص حصة الشهرة والتثبيتات غري امللموسة

  .املدروسة جنليزيةاإلنصيب العناصر غري امللموسة من القيمة السوقية للمؤسسات تطور  :)10.5(الشكل 
 .% :الوحدة

  
  .جنليزيةاإلت الدراسة املتعلقة باملؤسسات من إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

الدفترية للمؤسسات العناصر غري امللموسة من القيمة  ، الذي يوضح حصة)11.5(الشكل  فيما خيص
ؤسسات تستحوذ على أكرب حصة من القيمة الدفترية للمميكن أن نالحظ أن الشهرة املدروسة،  جنليزيةاإل
، حيث قدر نصيبها حبوايل نصف القيمة الدفترية خالل مجيع سنوات الدراسة، مما يوحي بالقصور جنليزيةاإل

غم تبين معايري احملاسبة الدولية من طرف املؤسسات ، رباألصول غري امللموسة عترافل االاحملاسيب يف جما
املدرجة يف السوق املايل، واليت تتميز بنوع من املرونة فيما خيص اإلدارج احملاسيب للعناصر غري  جنليزيةاإل

 .قدر اإلمكانعن الشهرة بالعناصر غري امللموسة بشكل منفصل  عترافاال بضرورة امللموسة، كما أا توصي
خالل فترة الدراسة،  جنليزيةاإلمن القيمة الدفترية للمؤسسات  % 21غري امللموسة فتمثل حوايل  التثبيتاتأما 

 % 28متثل حوايل  ،وهي نسبة معتربة إذا علمنا أن باقي األصول واخلصوم املعترف ا يف القوائم املالية جمتمعة
يتضح من الشكل أن حصة  ،إىل جانب ذلك. خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلمن القيمة الدفترية للمؤسسات 

شهدت تزايدا مستمرا خالل فترة الدراسة بدء  جنليزيةاإلالعناصر غري امللموسة من القيمة الدفترية للمؤسسات 
بالنسبة للتثبيتات غري  % 44بالنسبة للشهرة و % 62(م  2009م، لتبلغ  أعلى قيمة هلا عام  2005من عام 
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يف القوائم املالية بشكل  تناقص مسامهة باقي األصول واخلصوم املعترف اإىل ذلك ميكن إرجاع ، و)امللموسة
، % 51نسبة  م عرفت حصة الشهرة تراجعا لتستقر عند 2009، وبعد عام أصبحت سالبة إىل درجة أا كبري

  .% 21 نسبة أما التثبيتات غري امللموسة فقد عرفت تراجعا كبريا لتستقر عند

  .املدروسة جنليزيةاإل للمؤسسات الدفترية القيمة نصيب العناصر غري امللموسة منتطور  :)11.5(الشكل 
  .% :الوحدة

  
  .جنليزيةاإلت الدراسة املتعلقة باملؤسسات من إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

وخسائر القيمة عن العناصر غري االهتالكات يف األخري مل يتبقى سوى احلديث عن خمصصات 
ة، وذلك ريف نتيجة الدو حصتها لوقوف علىاحساب النتيجة، لذا ميكن  مكونات، واليت تعترب من امللموسة

االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري ، حيث يبدو أن خمصصات )18.5( من اجلدولكما يتضح 
بلغت  املدروسة، حيث جنليزيةاإلتشكل نسبة ال يستهان ا من نتيجة الدورة الصافية للمؤسسات ، امللموسة

، وهو % 42م حبوايل  2009خالل فترة الدراسة ككل، وقد سجلت أعلى نسبة عام  % 19حوايل  هذه النسبة
أما أدىن ، جنليزيةاإلالعام نفسه الذي شهد أعلى حصة للعناصر غري امللموسة من القيمة السوقية للمؤسسات 

  .% 10م حبوايل  2008سجلت عام نسبة ف

 الصافية الدورة نتيجة من االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة نصيبتطور  :)18.5( اجلدول
  .املدروسة جنليزيةاإل للمؤسسات

  .% :الوحدة
  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

ات وخسائر الكـاالهتمسامهة 
  امللموسةالقيمة عن العناصر غري

  الصـافية ورةدـة الـيف نتيج
18  11  16  10  42  25  20  21  20  19  

  .جنليزيةاإلت الدراسة املتعلقة باملؤسسات من إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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لمعاد  :الثايناملطلب    )جنلزيیةاالٕ ا املؤسسات ( )8.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى 

، يتطلب األمر جنليزيةاإليف البيئة  )3.2ف( الثانيةالفرضية و) 3.1ف(األوىل  فرضيةال اختباربغرض 
اليت  هااحندار تقدير معامالت حىت يتسىنلتطبيق طريقة املربعات الصغرى،  )8.4(املعادلة  التأكد من صالحية

وتتمثل  .)3.2ف(الفرضية  اختبارسمح بت التحديد اليت ت، وقياس معامال)3.1ف(الفرضية  اختبارتسمح ب
، االستقالل الذايت للبواقي، جتانس للبواقيالتوزيع االحتمايل  طبيعية: املربعات الصغرى يف طريقة شروط

  .خطي بني املتغريات املستقلة ازدواجعدم وجود و البواقي،
االختبار حملصل عليها من تطبيق ا نتائجال )19.5(يلخص اجلدول ، للبواقي حتمايلااللتوزيع ل بالنسبة

على البواقي الناجتة عن تشغيل  (Shapiro-Wilk) اإلحصائي ختبارالاو (Kolmogorov-Smirnov) اإلحصائي 
 حتمايلاالع طبيعية التوزيدف التأكد من وذلك ، )8.4(عادلة امل لتقدير جنليزيةاإلالبيانات املتعلقة باملؤسسات 

 % 5كان أكرب من مستوى  (Shapiro-Wilk) ختبارالوتشري هذه النتائج إىل أن مستوى املعنوية  .للبواقي
 ختبارالاملعنوية  مستوى أن كما ،% 1أقل من م أين كان  2006خالل مجيع سنوات الدراسة، باستثناء عام 

(Kolmogorov-Smirnov) خالل مجيع سنوات الدراسة، لذا ميكن القول أن  % 5أكرب من مستوى  كان
باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اإلجنليزية  )8.4(عادلة امل احندارمعامالت  تقدير البواقي الناجتة عن

  .تتبع التوزيع الطبيعي خالل مجيع سنوات الدراسة، وبالتايل فإن شرط الطبيعية متوفر

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)19.5(اجلدول 
  .)جنليزيةاإلحالة املؤسسات ( خالل فترة الدراسة )8.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال

  السنـوات
  (Shapiro-Wilk) اختبار  (Kolmogorov-Smirnov) اختبار

  مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة 
2005  ,047 100 ,200 ,991 100 ,745 

2006  ,061 119 ,200 ,934 119 ,000 

2007  ,045 137 ,200 ,988 137 ,280 

2008  ,051 143 ,200 ,985 143 ,123 

2009  ,056 144 ,200 ,984 144 ,094 

2010  ,040 141 ,200 ,994 141 ,855 

2011  ,048 141 ,200 ,990 141 ,425 

2012  040 144 ,200 ,993 144 ,734 

2013  ,049 144 ,200 ,988 144 ,273 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر



 

  159 

 اإلحصائي ختبارالاالذي يلخص نتائج  )20.5(من اجلدول ، والستقالل الذايت للبواقيبالنسبة ل
(Durbin - Watson)  لتقدير  جنليزيةاإلملدى استقاللية البواقي الناجتة عن استخدام البيانات املتعلقة باملؤسسات

كانت إما  احملسوبة (Durbin - Watson) قيمةسنوات الدراسة، يتضح أن خالل  )8.4(عادلة امل احندارمعامالت 
وكالمها تعترب ، القصوىوالقيمة احلرجة  2، أو حمصورة بني القيمة )Max - 4(والقيمة  2حمصورة بني القيمة 

م أين كانت  2013، باستثناء عام للبواقينص على وجود استقالل ذايت منطقة قبول للفرض الصفري الذي ي
، )Max(القصوى  والقيمة احلرجة )Min( حمصورة بني القيمة احلرجة الدنيا احملسوبة (Durbin - Watson) قيمة

، ومن هذه النتائج االستقالل الذايت للبواقيتأكد، ال ميكن عندها اختاذ أي قرار بشأن اليت تعترب منطقة عدم و
  .توفر شرط االستقالل الذايت للبواقيعلى ميكن احلكم 

فترة الدراسة  خالل )8.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)20.5(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات
  قيمة

(Durbin - Watson)  
  احملسوبة

 (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  املالحظة  n = 150و k = 3، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 
2005  2,000 1,61* 1,74* 2 ≤ 2,000 < 4 – Max 

2006  2,056 1,61* 1,74* 2 < 2,056 < 4 – Max 

2007  2,148 1,69 1,77 2 < 2,148 < 4 – Max 

2008  2,101 1,69 1,77 2 < 2,101 < 4 – Max 

2009  1,867 1,69 1,77 Max < 1,867 < 2 

2010  2,007 1,69 1,77 2 < 2,007 < 4 – Max 

2011  1,947 1,69 1,77 Max < 1,947 < 2 

2012  2,008 1,69 1,77 2 < 2,008 < 4 – Max 

2013  1,690 1,69 1,77 Min ≤ 1,690 < Max 

* n = 100 
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

البواقي الناجتة عن استخدام البيانات املتعلقة حلكم على مدى جتانس ميكن اتجانس البواقي، بالنسبة ل
الذي ، )21.5(جدول العودة للب كل سنة من سنوات الدراسة خالل )8.4(عادلة امللتقدير  جنليزيةاإلباملؤسسات 

خالل كل سنة من سنوات  احملسوبة (F) يتضح أن قيمةحيث  ،)Goldfield-Quandt( اختبار نتائجيلخص 
 عند مستوى معنوية (Fisher-Snedecor) توزيع ، احملصل عليها مناجلدولية (F) قيمةأقل من كانت  الدراسة

  .متوفرالبواقي  جتانسشرط ميكن القول أن وعليه ، % 5
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فترة الدراسة  خالل )8.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)21.5(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات
 األخطاءجمموع مربعات 

 ىـة األولـللسلسل
(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

 (F = SSE2/ SSE1) 

  من ةـاجلدولي (F)ة ـقيم
 (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـعند مستوى معن
2005  16,285 22,694 1,394 F(39; 39) =̃ 1,71 
2006  36,005 26,542 0,737 F(46; 46) =̃ 1,63 
2007  37,351 25,577 0,685 F(56; 56) =̃  1,55 
2008  49,301 28,904 0,586 F(56; 56) =̃  1,55 
2009  66,727 48,937 0,733 F(57; 57) =̃  1,55 
2010  70,266 35,784 0,509 F(54; 54) =̃  1,60 
2011  77,558 58,217 0,751 F(56; 56) =̃  1,55 
2012  65,980 42,096 0,638 F(52; 52) =̃  1,60 
2013  74,356 37,039 0,498 F(57; 57) =̃  1,55 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

مت تلخيص النتائج ، فقد خطي بني املتغريات املستقلة ازدواجيف األخري، وبالنسبة لشرط عدم وجود 
، يف حالة استخدام البيانات املتعلقة )8.4(للمعادلة  اخلطي بني املتغريات املستقلة زدواجاالاملتعلقة بدراسة 

  .معامالت تضخم التباين، ممثلة يف )22.5( اجلدوليف  لتقديرها جنليزيةاإلباملؤسسات 

  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )8.4(للمعادلة معامالت تضخم التباين : )22.5(اجلدول 

 التثبيتات غري امللموسة  السنوات
(IIPA)  

 الشهرة
(GWPA)  

  عن االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA) العناصر غري امللموسة

2005  1,227 1,156 1,322 
2006  1,513 1,192 1,385 
2007  1,525 1,204 1,459 
2008  2,454 1,311 2,226 
2009  2,268 1,366 2,008 
2010  2,000 1,357 1,928 
2011  1,721 1,440 1,720 
2012  1,733 1,506 1,797 
2013  1,682 1,499 1,892 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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كانت أقل  املتغريات املستقلةميع يتضح أن معامالت تضخم التباين املتعلقة جب )22.5( اجلدولمن 
غري العناصر بنود خطي بني  ازدواج، وبالتايل فإنه ال يوجد أي خالل مجيع سنوات الدراسة بكثري من مخسة

  .بالقيم السوقية للمؤسسات اعالقامن شأنه التأثري على  امللموسة
استخدام البيانات عند  )8.4( حندارااليف معادلة  املربعات الصغرى طريقة مما سبق يتضح توفر شروط

 اختبارصالحية هذه املعادلة وموثوقيتها للتنبؤ و األمر الذي يترتب عليه، لتقديرها جنليزيةاإلاملؤسسات املتعلقة ب
  .جنليزيةاإلالفرضيتني األوىل والثانية يف البيئة 

بار: الثالثاملطلب  ة  اخ ٔوىل والثانیة يف الب   جنلزيیةاالٕ الفرضیتني ا

باالعتماد على البيانات املتعلقة  املقدرة )8.4(أثبتت دراسة شروط املربعات الصغرى صالحية املعادلة 
يتطلب التأكد من املعنوية  البيئة اإلجنليزيةيف  الفرضيتني األوىل والثانية اختبار، غري أن جنليزيةاإلباملؤسسات 

بني العالقات  داللةمدى   فحصىنحىت يتسدراسة االرتباط بني خمتلف املتغريات،  مث، حنداراالالكلية ملعادلة 
  .تغريات املستقلةماملتغريات املستقلة واملتغري التابع، ليتم يف األخري قياس القدرة التفسريية لل

 املعنوية الكلية اختبارنتائج الذي يلخص  )23.5(اجلدول ، وكما يتضح من فيما خيص املعنوية الكلية
ميكن أن نالحظ أن ، جنليزيةاإلبعد تقدير معامالا باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات  )8.4( للمعادلة

خالل مجيع سنوات الدراسة، وهو ما يعين أن واحد على األقل من  % 1عند مستوى  كان معنويا ختبارالا
خالل مجيع سنوات  كما أن معامل التحديد خيتلف عن الصفر ،املستقلة معنوي وخيتلف عن الصفر املتغريات
القيم  مست، وبالتايل فإن أحد بنود العناصر غري امللموسة أو أكثر يسمح بتفسري جزء من التغريات اليت الدراسة

 .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 

  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )8.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)23.5(اجلدول 
  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية  السنوات

2005  99 7,876 ,000 
2006  118 13,863 ,000 
2007  137 7,087 ,000 
2008  142 8,529 ,000 
2009  145 3,976 ,009 
2010  140 10,563 ,000 
2011  140 10,452 ,000 
2012  143 11,153 ,000 
2013  143 18,429 ,000 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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  دراسة االرتباط .1

بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية الكلي  معامالت االرتباط )24.5(اجلدول يلخص 
الدراسة ككل، حيث يتضح وجود عالقة ارتباط خالل سنوات الدراسة وخالل فترة  جنليزيةاإلللمؤسسات 

خالل  0,27مل تتعدى  ،جنليزيةاإلبني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات  % 1ومعنوية عند مستوى  ضعيفة
القيم السوقية للمؤسسات  بني % 1ومعنوية عند مستوى  وعالقة ارتباط ضعيفة أيضا ،ككل فترة الدراسة

خالل فترة  0,24مل تتعدى  ،وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةاالهتالكات وخمصصات  جنليزيةاإل
فقد  ،جنليزيةاإلأما عالقة االرتباط بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات ، ككل الدراسة

  .ككل الل فترة الدراسةخ 0,35بلغت و، % 1ومعنوية عند مستوى  كانت متوسطة
جلت أدىن ، حيث سسنوات الدراسة بنييف معامالت االرتباط  كبري يتضح أيضا وجود تذبذب كما

للمؤسسات  املعلومات احملاسبية مالءمةم سلبا على  2008تأثري األزمة املالية لعام بسبب م،  2009عام  قيم هلا
، أما باقي السنوات فقد شهدت تطورات غري منتظمة يف معامالت االرتباط بني القيم السوقية جنليزيةاإل

أما بالنسبة لعالقة االرتباط بني القيم  .للمؤسسات من جهة، والشهرة والتثبيتات غري امللموسة من جهة أخرى
 م 2005عرفت تزايدا منذ عام ، فقد االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةالسوقية وخمصصات 

م، مث  2011م، وشهدت أدىن قيمة هلا عام  2010م و 2009م، لتصبح غري معنوية عامي  2008إىل غاية عام 
  .كانت عليه يف السنوات األوىل للمستوى الذيت يف السنتني األخريتني تزايد

  .جنليزيةاإلبني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات  الكلي معامالت االرتباط :)24.5( اجلدول
  املتغيـرات املفسـرة    

 امللموسةالتثبيتات غري   السنـوات  
(IIPA)  

 الشهرة
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA)العناصر غري امللموسة 

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

 

2005  ,395** ,234** ,264** 
2006  ,486** ,292** ,345** 
2007  ,248** ,295** ,304** 
2008  ,323** ,354** ,340** 
2009  ,202* ,223** ,056 
2010  ,378** ,279** ,151 
2011  ,346** ,309** ,190* 
2012  ,406** ,293** ,279** 
2013  ,495** ,296** ,344** 

2005 - 2013  ,351** ,267** ,239** 
  ).من اجلهتني(%  1ارتباط معنوي عند مستوى  **

 ).من اجلهتني(%  5ارتباط معنوي عند مستوى     *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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للمؤسسات  على عالقات االرتباط بني املتغريات املستقلة والقيم السوقيةبشكل سليم يتطلب احلكم 
من أجل حتديد فيما إذا كان هناك  وذلك ،يف حد ذاا بني املتغريات املستقلةدراسة عالقات االرتباط  جنليزيةاإل

االرتباط بني خمتلف بنود العناصر غري  معامالت )25.5(اجلدول أي تأثري هلذه األخرية على األوىل، ويلخص 
وجود عالقة ارتباط اجلدول من حيث يتضح ككل، خالل فترة الدراسة  جنليزيةاإلامللموسة للمؤسسات 

وخمصصات  غري امللموسة والشهرة، أيضا هناك عالقة ارتباط متوسطة بني الشهرة التثبيتاتمتوسطة بني 
غري التثبيتات ، لكن هناك عالقة ارتباط قوية بني االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة

د ؛ وكما يتضح من اجلدول فقاالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةوخمصصات  امللموسة
تأثري هذه ، لذا فإن األمر يتطلب فحص مدى % 1القات االرتباط معنوية عند مستوى كانت مجيع ع

  .جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات  والقيم امللموسةغري على عالقات االرتباط بني العناصر  االرتباطات

  جنليزيةاإلللمؤسسات مصفوفة االرتباط بني خمتلف بنود العناصر غري امللموسة  :)25.5( اجلدول
  .فترة الدراسة خالل

 التثبيتات غري امللموسة  
(IIPA)  

 رةـالشه
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA)العناصر غري امللموسة 

 التثبيتات غري امللموسة
(IIPA) 

1 ,461** ,654** 

 رةـالشه
(GWPA)  

 1 ,458** 

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
 1    (ADPA)العناصر غري امللموسة 

  ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

والقيم السوقية للمؤسسات  امللموسةفحص مدى تأثر عالقات االرتباط بني العناصر غري من أجل 
 االرتباط اجلزئي معامالت ، ميكن االعتماد علىالعناصر غري امللموسةرتباط املوجودة بني عالقات االب جنليزيةاإل

، واليت تتضح يف خالل فترة الدراسة ككل جنليزيةاإل بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات
غري  العناصروخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن حيث يبدو أن إزالة الشهرة  ،)26.5(اجلدول 
 ،جنليزيةاإلاالرتباط بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات   يؤثر كثريا على عالقةمل امللموسة

 عالقة االرتباط بني القيم السوقية للمؤسساتغري امللموسة أثر بشكل كبري على التثبيتات غري أن إزالة 
، وبدرجة أصبحت غري معنويةاليت  غري امللموسةعن العناصر  وخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة جنليزيةاإل
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، 0,096مستوى إىل  والشهرة اليت اخنفصت جنليزيةاإل أقل على عالقة االرتباط بني القيم السوقية للمؤسسات
  .السابقتني ادة قوة عالقيت االرتباطيسامهت يف زغري امللموسة لتثبيتات أن اوهو ما يعين 

  .جنليزيةاإلمعامالت االرتباط اجلزئي بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات  :)26.5( اجلدول

 التثبيتات غري امللموسة  الرقابةمتغريات  
(IIPA)  

 رةـالشه
(GWPA)  

عن  االهتالكات وخسائر القيمة
  (ADPA)العناصر غري امللموسة 

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

  

 - **159, **281, االهتالكات وخسائر القيمة

 **174, - **302, الشهـرة

 034, **096, -  التثبيتات غري امللموسة

  ...الشهـرة و
 االهتالكات وخسائر القيمة

,251** - - 

... التثبيتات غري امللموسة و
 االهتالكات وخسائر القيمة

- ,091** - 

... التثبيتات غري امللموسة و
  الشهـرة

- - ,014 

  ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

ميكن القول أن عالقات االرتباط بني العناصر غري امللموسة والقيم  ،خالل نتائج دراسة االرتباط من
غري التثبيتات كانت ضعيفة خالل فترة الدراسة، باستثناء عالقة االرتباط بني  جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 

تعترب غري امللموسة لتثبيتات ان وسطة، كما أاليت كانت مت جنليزيةاإلامللموسة والقيم السوقية للمؤسسات 
القيمة عن  خمصصات االهتالكات وخسائرو جنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اإلبني االرتباط عالقة ا لمصدر

كما سامهت يف زيادة  غري امللموسة،لتثبيتات اغري معنوية بعد إزالة تأثري  أصبحتاليت  ،العناصر غري امللموسة
تلعب  التثبيتات غري امللموسةإن وبالتايل ف؛ والشهرة جنليزيةقوة عالقة االرتباط بني القيم السوقية للمؤسسات اإل

  .السابقتني العالقتني ات يفبني املتغريدور املتغري الوسيط 

  )3.1ف( جنليزيةاإلية األوىل يف البيئة ضالفر اختبار .2
بني املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة ة حصائياإل عالقةال داللةمبدى األوىل تتعلق الفرضية 

فحص املعنوية  يتطلب األمر هااختبارمن أجل و، املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات 
 )27.5( اجلدول، ويلخص جنليزيةاإلاملؤسسات ، املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة ب)8.4(لمعادلة ل اجلزئية

  .)8.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارتائج ن
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  رة الدراسةخالل فت )8.4(عادلة امل احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  :)27.5(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات

  الثابت
  
(α) 

التثبيتات غري 
 ةـوسـامللم

(IIPA)  

  الشهرة
 

(GWPA)  

 االهتالكات وخسائر القيمة
 ر امللموسةـعن العناصر غي

(ADPA)  
 (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل

2005  1,858** 8,460 ,175** 3,726 -,011 -,204 ,073 1,272 
2006  2,196** 9,883 ,211** 3,997 ,034 ,569 ,097 1,672 
2007  2,084** 10,357 ,031 ,585 ,129 2,330 ,118 2,106 
2008  1,838** 7,214 ,092 1,237 ,120 1,788 ,121 1,405 
2009  ,687** 3,164 ,146* 2,020 ,133 1,844 -,130 -1,647 
2010  1,398** 5,630 ,310** 3,599 ,140 1,823 -,079 -,868 
2011  1,524** 5,612 ,326** 3,858 ,140 1,691 -,090 -,944 
2012  1,813** 6,931 ,277** 3,428 ,097 1,289 ,030 ,324 
2013  2,094** 7,946 ,380** 5,125 ,082 1,134 ,004 ,039 

2005 - 2013  1,668** 21,730 ,189** 8,433 ,082** 3,539 ,018 ,704 
  .% 1معنوي عند مستوى  **

 .% 5معنوي عند مستوى    *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، خالل مجيع سنوات الدراسة % 1عند مستوى  الثابت كان معنويا يتضح أن )27.5( اجلدولمن 
بأي مبلغ  عترافيف حالة عدم اال عن القيمة السوقية للمؤسسة الثابتوخالل فترة الدراسة ككل، ويعرب هذا 

عند بدوره معنويا غري امللموسة التثبيتات املتعلق ب حنداراالمعامل وكان  .املاليةللعناصر غري امللموسة يف القوائم 
خالل فترة  0,189وقد بلغت قيمته خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل،  % 1مستوى 
، ما يعين أن تغري التثبيتات غري امللموسة جبنيه واحد يؤدي إىل تغري يف القيمة السوقية للمؤسسة ككل الدراسة

ة إحصائيذات داللة طردية د عالقة أنه توجوعليه ميكن القول بنفس االجتاه، املتوسط ويف جنيه يف  0,189بـ 
الشهرة  احندارمعامل  أما. ل فترة الدراسةخال جنليزيةاإلغري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات التثبيتات بني 

 الل فترة الدراسة ككلخ % 1سنوات الدراسة، غري أنه كان معنويا عند مستوى مجيع معنويا خالل فلم يكن 
، واليت تعرب عن مقدار التغري يف القيمة السوقية يف حالة تغري الشهرة جبنيه واحد، وعلى 0,082أين بلغت قيمته 

ة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات إحصائيذات داللة طردية وجود عالقة القول بهذا األساس ميكن 
يف . ةإحصائييف األجل الطويل فقط، أما يف األجل القصري فال توجد بينهما أي عالقة ذات داللة  جنليزيةاإل

سواء يف  ،معنويا االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةخمصصات  احندارحني مل يكن معامل 
ة بني القيم إحصائيتوجد أي عالقة ذات داللة  أنه البالطويل، وعليه ميكن القول  يف األجل األجل القصري أو
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وجتدر . االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةوخمصصات  جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 
 كانت متوافقة مع نتائج دراسة االرتباط، حيث )8.4(املعنوية اجلزئية للمعادلة  اختباراإلشارة إىل أن نتائج 
 جنليزيةالعالقة بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات اإل إىل أن حنداراالتشري قيم معامالت 

، أما العالقة بني خمصصات جنليزيةعالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات اإلالاألقوى، تليها  كانت
فقد كانت غري  جنليزيةوالقيم السوقية للمؤسسات اإلاالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة 

  .االرتباط املسجل بينهما يرجع لتأثري التثبيتات غري امللموسةا ما يثبت أن ذوهمعنوية، 

 يتضح أن الفرضية األوىل )8.4(ئية للمعادلة املعنوية اجلز اختباردراسة االرتباط ونتائج من نتائج 
غري امللموسة التثبيتات ة بني إحصائي، حيث سجلت عالقة ذات داللة جنليزيةاإلحمققة جزئيا يف البيئة  )3.1ف(

بني الشهرة والقيم السوقية يف األجل الطويل ة إحصائي، وعالقة ذات داللة جنليزيةاإلقيم السوقية للمؤسسات وال
القيم السوقية للمؤسسات بني ة إحصائي، يف حني مل تسجل أي عالقة ذات داللة جنليزيةاإلللمؤسسات 

  .االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةخمصصات و جنليزيةاإل

  )3.2ف( جنليزيةاإليف البيئة  الثانيةية ضالفر اختبار .3
اليت حتدث يف  التغريات جمتمعة على تفسريتتعلق الفرضية الثانية مبدى قدرة العناصر غري امللموسة 

 )8.4(قياس القدرة التفسريية للمعادلة األمر  ها يتطلباختبارومن أجل ، جنليزيةاإلالقيم السوقية للمؤسسات 
التحديد  معامالت )28.5(اجلدول  يوضحو، جنليزيةاإلباالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات املقدرة 
خالل سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، هذه األخرية تعترب مقياسا للقدرة التفسريية  )8.4(للمعادلة 

  .العناصر غري امللموسةممثلة يف  ملعادلةيف اللمتغريات املستقلة 

  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات ( الدراسة فترة خالل )8.4(للمعادلة معامالت التحديد  :)28.5( اجلدول

  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 142, 268, 176, 168, 170, 058, 137, 118, 246, 172,  التحديد تمعامال

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، ما يعين مجيع سنوات الدراسة خالل امعنويكان  )8.4(املعادلة  احندارأن  املعنوية الكلية اختبارأثبت 
، وبالتايل فإن العناصر )28.5(اجلدول خيتلف عن الصفر، وذلك ما يتضح من ذه املعادلة معامل التحديد هلأن 

غري أن قيم معامالت التحديد . جنليزيةاإلغري امللموسة جمتمعة تساهم يف تفسري القيم السوقية للمؤسسات 
من  14,2 %العناصر غري امللموسة ال تفسر سوى ف ،ككل خالل فترة الدراسة 15 %مل تتجاوز  كانت ضعيفة
من بينها ، أما باقي التغريات فترجع للعوامل األخرى وجنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اإل مستالتغريات اليت 
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القدرة التفسريية للعناصر غري  والشيء نفسه خالل مجيع سنوات الدراسة، حيث مل تتجاوز .األخطاء العشوائية
وهي  % 26,8م أين بلغت  2013، وعام % 24,6م أين بلغت  2006 ، باستثناء عام18 % امللموسة مستوى

يتضح ومن هذه النتائج  .5,8 % بـم  2009سجلت عام قد أعلى قيمة خالل فترة الدراسة، أما أدىن قيمة ف
جزء من  تفسر املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسةأي أن ، جنليزيةاإليف البيئة  )3.2ف( صحة الفرضية الثانية

  .خالل فترة الدراسة املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاإل القيم السوقية للمؤسسات
ن العناصر غري امللموسة تساهم بشكل كبري يف تقييم فإية، البيانات الوصفمن كما تبني و ،يف األخري

لتقييم املؤسسات  مالءمة العناصر غري امللموسةفأثبتت  ةحصائياإل اتختباراال أما ،جنليزيةاإلاملؤسسات 
ة العناصر غري امللموسة أن قدر غري، العناصر غري امللموسة عن االهتالكات وخسائر القيمة، باستثناء جنليزيةاإل

أن العناصر غري ما يعين وهو كانت ضعيفة،  للمؤسسات السوقية قيماليف اليت حتدث على تفسري التغريات 
وميكن تلخيص  .ةخالل فترة الدراس بورصة لندنامللموسة ال تؤثر بشكل كبري على قرارات املستثمرين يف 

خالل  جنليزيةاإللعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات االنتائج املتوصل إليها فيما خيص العالقة بني 
حيث يتضح وجود عالقتني طرديتني بني التثبيتات غري امللموسة والشهرة من  ،)12.5(الشكل فترة الدراسة يف 

رى، يف حني ال توجد أي عالقة بني االهتالكات وخسائر خجهة، والقيم السوقية للمؤسسات من جهة أ
القيمة عن العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات، كما أن التثبيتات غري امللموسة تلعب دور املتغري 

  .جنليزيةالوسيط يف العالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات اإل

  .جنليزيةطبيعة العالقات بني بنود العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات اإل :)12.5(الشكل 

  
 .من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج املتوصل إليها  :املصدر

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ري امللموسة   العنارص 

ر القالاكت وخسهاالٕ    ةما

ري امللموسةــــن العناصــــع   ر 
(ADPA)  

ة وقــــم الس الق 

  االٕجنلزيیةلمؤسسات 
(P) 

ٔخرى العوامل  ا

ري امللموسة تات    التث
(IIPA) 

  الشهــــــرة
(GWPA) 

R2
 = 14,2 % 

  عالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع وجود
 املتغريات املستقلة على تفسري املتغري التابع قدرة
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ة الفصــــــل   الص

  

والقيم السوقية  عالقة ارتباط متوسطة بني التثبيتات غري امللموسة وجودل، صمن خالل هذا الفاتضح 
عالقات ارتباط متوسطة بني العناصر غري و فترة الدراسة؛خالل  للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر

 القيم السوقيةوالقيم السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة باريس، باستثناء عالقة االرتباط بني  امللموسة
 ،، اليت كانت ضعيفةاالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةخمصصات و للمؤسسات الفرنسية

أما يف البيئة  .كما اتضح أن التثبيتات غري امللموسة والشهرة يلعبان دور متغريين وسيطني يف العالقة األخرية
، كانت ضعيفة املدرجة يف بورصة لندنوالقيم السوقية للمؤسسات  الشهرةاالرتباط بني  ، فإن عالقةجنليزيةاإل

مل  حني يف ،متوسطة جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  غري امللموسةالتثبيتات عالقة االرتباط بني  وكانت
والقيم السوقية  تسجل أي عالقة ارتباط بني خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة

عالقة بني الشهرة والقيم الغري امللموسة تلعب دور املتغري الوسيط يف التثبيتات أن ، كما جنليزيةاإل للمؤسسات
  .جنليزيةوقية للمؤسسات اإلالس

ة بني القيم السوقية للمؤسسات وخمتلف إحصائيإىل جانب ذلك، اتضح وجود عالقات ذات داللة 
 جنليزيةبنود العناصر غري امللموسة يف بيئات الدراسة، باستثناء العالقة بني القيم السوقية للمؤسسات اإل

وخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة، اليت كانت غري معنوية؛ وقد تبني أن 
  .جنليزيةالفرضية األوىل حمققة يف البيئة الفرنسية، وحمققة جزئيا يف البيئة اجلزائرية واإل

اتضح أن املقاييس ، حيث الثالث االقتصادية ة الثانية، تبني أا حمققة يف البيئاتفيما خيص الفرضي
سواء بالنسبة القيم السوقية للمؤسسات،  مست احملاسبية للعناصر غري امللموسة تفسر جزء من التغريات اليت

؛ غري أنه ميكن أن منيز اختالف يف القدرة التفسريية للعناصر غري جنليزيةأو اإل للمؤسسات اجلزائرية، الفرنسية
، جنليزيةبالنسبة للمؤسسات اجلزائرية واإلجدا ث، حيث كانت ضعيفة امللموسة بني البيئات االقتصادية الثال

  .مقارنة باملؤسسات الفرنسية
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ـــــدـ مت    ه

  

، لمؤسساتل اصر غري امللموسة والقيم السوقيةبعد حتليل طبيعة العالقة بني املقاييس احملاسبية للعن
 اختبارمن خالل ، لمؤسساتتفسري القيم السوقية ل على امللموسة غري بنود العناصر قدرةمدى  قياسو

املقاييس  على مالءمةالعناصر غري امللموسة  أثردراسة  ومن أجل. يف بيئات الدراسة والثانية األوىل تنيالفرضي
 قبل احملاسبية التقليديةقاييس ملمالءمة امدى يف البداية دراسة  ملؤسسات، يتطلب األمرلتقييم ا احملاسبية التقليدية

ومن هذا املنطلق، . بعد إضافتها هلذه األخريةغري امللموسة، حىت ميكن قياس القدرة التفسريية اإلضافية  لعناصرا
لتقييم  قبل العناصر غري امللموسة قاييس احملاسبية التقليديةامل مالءمة فإن هذا الفصل يهدف إىل دراسة

والقيم السوقية املقاييس احملاسبية  هذه العالقة بني طبيعة خالل حتليل، من يف بيئات الدراسة املؤسسات
  .لمؤسساتتفسري القيم السوقية ل علىقدرا مدى  قياسللمؤسسات، و

سنوات  كل سنة من خالل )9.4( حنداراالتقدير معادلة مت من أجل حتقيق أهداف هذا الفصل 
الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية، مث باالعتماد على 

وتتمثل البيانات . جنليزيةاإلت املتعلقة باملؤسسات البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية، وباالعتماد على البيانا
بعد  القيمة الدفترية البيانات املتعلقة باملتغريات املستقلة، ممثلة يف يف )9.4( حنداراالمعادلة  لتقدير املستخدمة

 قبل ، والنتيجة الصافية، كمقياس للمركز املايل للمؤسسة(CPPA_IM)غري امللموسة  العناصر ختفيض
ملايل داء األل امقياسباعتبارها ، )RPA_AD( االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةخمصصات 
، (P)السوقية للمؤسسات  القيمالبيانات املتعلقة ب، باإلضافة إىل )CFPA( ، وصايف التدفقات النقديةللمؤسسة

  :قد مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث اآلتيةو ،التابعباعتبارها املتغري 

 .اجلزائرية ساتلتقييم املؤساحملاسبية التقليدية  املقاييسة مالءم :املبحث األول -

 .الفرنسية ساتلتقييم املؤساحملاسبية التقليدية  املقاييسة مالءم :املبحث الثاين -

  .جنليزيةاإلسات لتقييم املؤساحملاسبية التقليدية  املقاييسة مالءم :املبحث الثالث -
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ٔول س  مالءمة: املبحث ا ة التقلیدیةاملقای یميل  احملاس ریة املؤسسات تق   اجلزا

، املؤسسات اجلزائرية قييملت قبل العناصر غري امللموسة املقاييس احملاسبية التقليديةمالءمة  فحص بغرض
ميع املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل فترة الدراسة، حىت يتسىن احلصول على أكرب جلمسح إجراء مت 

املتعلقة باملؤسسات باالعتماد على البيانات  )9.4(عادلة املتقدير  بغرضذلك و عدد ممكن من املشاهدات،
االهتالكات وخسائر خمصصات و، التدفقات النقدية صايف عدم توفر البيانات احملاسبية حولل ونظرا. اجلزائرية

نقص ، إضافة لللمؤسسات يف القوائم املاليةعدم وجود أي مبلغ للشهرة و، القيمة عن العناصر غري امللموسة
االهتالكات وخسائر القيمة عن  قبلالنتيجة الصافية عن  التخلي، مت عدد املشاهدات خالل فترة الدراسة

، )9.4(يف املعادلة مستقلني تغريين كم )CFPA( وصايف التدفقات النقدية ،)RPA_AD( العناصر غري امللموسة
لذا  ،(CPPA_IM) غري امللموسة العناصرختفيض بعد للمؤسسة الدفترية  القيمةواحد وهو  مستقل متغري ليبقى

، وتسمح بدراسة اخلطي البسيط حنداراالتأخذ شكل فيما خيص حالة املؤسسات اجلزائرية،  )9.4(فإن املعادلة 
تقدير مت ذلك، جانب إىل . لتقييم املؤسسات اجلزائرية غري امللموسةالتثبيتات القيم الدفترية بعد ختفيض  مالءمة
خالل فترة الدراسة ككل فقط، لعدم إمكانية القيام بذلك خالل كل سنة من سنوات الدراسة  حنداراالمعادلة 
وهو عدد كاف لتطبيق ، مشاهدة خالل فترة الدراسة ككل 22 الذي بلغنقص عدد املشاهدات، بسبب 

  .* (Stevens)اخلطي البسيط حسب إرشادات  حنداراال

ٔول تا: املطلب ا ریة لبیا لمؤسسات اجلزا فرتیة  لقمي ا   املتعلقة 

غري امللموسة التثبيتات عد ختفيض الدفترية ب القيمدراسة مالءمة بغرض  )9.4(املعادلة قبل تقدير 
. ، ينبغي تقدمي عرض وصفي للبيانات املستخدمة يف عملية التقديرملؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائرلتقييم ا

 القيمة السوقية يف غري امللموسةالتثبيتات بعد ختفيض مسامهة القيمة الدفترية عرض  ميكن ،يف البداية
القيمة  أن من الشكل حيث يتضح ،)1.6(يف الشكل  مبنيكما هو  املدرجة يف بورصة اجلزائر،للمؤسسات 

، باإلضافة إىل غري امللموسة بعد ختفيض التثبيتاتالقيمة الدفترية : جزءين ومهامكونة من  السوقية للمؤسسات
  .ا كأصول يف امليزانية عترافاليت مل يتم االلعناصر غري امللموسة مبا فيها تلك ا

 (CPPA_IM) غري امللموسةختفيض التثبيتات بعد القيمة الدفترية الحظ أن ن )1.6(الشكل من 
من القيمة  % 128 حيث متثل حوايل تتجاوز بكثري قيمتها السوقية،يف بورصة اجلزائر للمؤسسات املدرجة 

أدىن نسبة عام  سجلتكما ، % 188 حبوايل م 2010أعلى نسبة عام ، وقد سجلت السوقية خالل فترة الدراسة
ما وهو ، )ALLIANCE(ؤسسة مل األويل دراجاإلشهد هذا العام ، وجتدر اإلشارة إىل أن % 113 م حبوايل 2011

  .ها الدفتريةتمقارنة بقيم إجيابا على القيمة السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر أثر

                                                             
  .من الرسالة 148. ص :أنظر  *
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 غري املعترف ا كأصول يفالعناصر غري امللموسة  أن )1.6(الشكل يتضح من ، إضافة إىل ذلك
 تلك البنودالقيمة السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر، حيث كانت نسبة  على سلبا تؤثر امليزانية

 وتعكس .سالبة خالل كل سنة من سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككلللمؤسسات إىل القيمة السوقية 
العناصر غري على اعتمادها  ضعف ومن أمهها اجلزائرية،ملؤسسات احيط هذه الظاهرة عدة عوامل ترتبط مب

اليت تؤثر سلبا على القيم السوقية  والعوامل األخرى ، إضافة إىل وجود بعض العناصر غري امللموسةامللموسة
  .املالية هاقوائما يف  عترافيتم االال جلزائرية، لكن للمؤسسات ا

السوقية للمؤسسات  لقيمةغري امللموسة من ابعد ختفيض التثبيتات نصيب القيمة الدفترية تطور  :)1.6(الشكل 
  .املدرجة يف بورصة اجلزائر

  .% :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

بعد القيمة الدفترية  مسامهةمدى يوضح  الذي، )1.6(اجلدول وكما يتبني من  آخر، من جانب
 للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر الدفترية ةقيمال يف (CPPA_IM)غري امللموسة  التثبيتاتض ختفي

(CPPA) ،حيث ماليةعناصر أو  عبارة عن عناصر ملموسة اجلزائريةميزانيات املؤسسات أغلب بنود أن  يبدو ،
 للمؤسساتالدفترية القيمة إىل  (CPPA_IM)غري امللموسة التثبيتات بعد ختفيض القيمة الدفترية  نسبةكانت 

(CPPA)  من غري امللموسة  التثبيتات بسبب ضعف حصةخالل مجيع سنوات الدراسة،  مائةقريبة جدا من
ت بوهو ما يث، الصفر خالل مجيع سنوات الدراسة قريبة جدا من ، اليت كانتالقيمة الدفترية للمؤسسات

  .امللموسةعلى العناصر غري  ضعف اعتماد املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر

، وذلك ما امللموسةباملوارد غري املؤسسات اجلزائرية  تعكس عدم اهتمامهذه النتائج  ميكن القول أن
قوائمها املالية، فرغم أن النظام احملاسيب املايل الذي يعكس توصيات وتعليمات معايري احملاسبة الدولية،  يتبني من

 يفملخطط احملاسيب الوطين، إال أن ذلك مل ينعكس مقارنة باغري امللموسة يتسم مبرونة أكرب فيما خيص العناصر 
قطاع يعتمد إىل اليت تنتمي " صيدال"مؤسسة فمثال القوائم املالية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر، 
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ال  إخل،... الرباءات، العالمات، الرخص وعلى العناصر غري امللموسة، كأنشطة البحث والتطويربشكل كبري 
  .*% 0,4العناصر غري امللموسة من قيمتها الدفترية نسبة  تتعدى حصة

للمؤسسات املدرجة يف بورصة  غري امللموسة التثبيتاتبعد ختفيض نصيب القيمة الدفترية تطور  :)1.6(ل اجلدو
  .الدفترية تهاقيماجلزائر من 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  99,65  99,58  99,44  99,50  99,52  99,97  99,96  99,96  99,93  (%) النسبة

  .املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية الدراسة تى بيانامن إعداد الباحث باالعتماد عل  :املصدر

معربا املدرجة يف بورصة اجلزائر، للمؤسسات  يف األخري، ميكن إلقاء نظرة على تطور القيمة الدفترية
متها السوقية خالل مجيع سنوات الدراسة، يكانت أكرب من قا رغم أف، ع القيم الدفترية ألسهمهاعنها مبجمو

يبدو جليا أن تطور القيمتني خالل  حيث ،)2.6(ضحه الشكل ، وذلك ما يوةإال أن حركتهما كانت متماثل
 أينفترة الدراسة كان يف نفس االجتاه وبنفس الوترية تقريبا، غري أن حركتهما كانت يف مستويني خمتلفني، 

مما أدى خالل مجيع سنوات الدراسة،  انت حركة القيمة الدفترية قي مستوى أعلى مقارنة بالقيمة السوقيةك
يف القيمتني  جتدر اإلشارة إىل أن النمو الكبريو، م 2010عام إىل بروز فجوة بينهما، هذه األخرية بلغت أقصاها 

  .للتأمينات )ALLIANCE(ؤسسة مل األويل إلدراجسببه ام،  2011عام 

  .السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر مقارنة بقيمتهاتطور القيمة الدفترية  :)2.6(الشكل 
  .دينار جزائري :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

                                                             
  .)1(أنظر امللحق   *
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اس : ينالثا املطلب ري امللموسةلقمي  التفسريیةقدرة الق تات  ض التث فرتیة بعد ختف   ا

على  (CPPA_IM)امللموسة  غريالتثبيتات الدفترية بعد ختفيض  القيمقدرة مدى قياس من أجل 
خالل فترة الدراسة  )9.4( حنداراالتقدير معادلة مت السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر،  يمتفسري الق
اخلطي  حنداراالتأخذ شكل  )9.4(باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية، ومبا أن املعادلة ككل، 

، كما ينبغي وفر شروط طريقة املربعات الصغرىالتأكد من تالبسيط يف حالة املؤسسات اجلزائرية، فإنه ينبغي 
بني املتغري املستقل واملتغري  ةإحصائية ذات داللة وجود عالقذلك يعين ، ألن املقدرةالتأكد من معنوية املعادلة 

  .أن القدرة التفسريية للمتغري املستقل ختتلف عن الصفروالتابع، 
خالل  )9.4(املعادلة الناجتة عن تقدير  للبواقي حتمايلااللتوزيع بالنسبة لشرط الطبيعية، وبعد دراسة ا

املدرجة يف بورصة اجلزائر، مت تلخيص النتائج احملصل باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات ، فترة الدراسة
 .(Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبار نتائج يلخصالذي و، )2.6(اجلدول يف عليها 

 لبواقي حتمايلاال التوزيعيشري إىل عدم طبيعية  (Shapiro-Wilk) حصائياإل ختبارالاأن ومن اجلدول يتضح 
 (Kolmogorov-Smirnov) اختبار، غري أن % 5أقل من مستوى كان  ختبارلالمستوى املعنوية  ألن، عادلةامل

أكرب من مستوى  ختبارلال، حيث كان مستوى املعنوية )9.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال يشري إىل طبيعية التوزيع
، باالعتماد على البيانات )9.4(املعادلة ير للبواقي الناجتة عن تقد حتمايلاالالتوزيع ، وعليه ميكن القول أن % 5

  .املدرجة يف بورصة اجلزائر يتبع التوزيع الطبيعياملتعلقة باملؤسسات 

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)2.6(اجلدول 
  .)اجلزائريةحالة املؤسسات ( خالل فترة الدراسة )9.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال
  (Shapiro-Wilk) اختبار  (Kolmogorov-Smirnov) اختبار

  مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة 

,212 22  ,200  ,897  22  ,026  

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، باالعتماد )9.4(املعادلة  احندارمعامالت للبواقي الناجتة عن تقدير االستقالل الذايت بالنسبة لشرط 
نتائج احملصل عليها من  ، فإن الخالل فترة الدراسةاملدرجة يف بورصة اجلزائر على البيانات املتعلقة باملؤسسات 

تقع  احملسوبة (Durbin - Watson) قيمة، توضح أن )3.6(، وامللخصة يف اجلدول (Durbin - Watson) اختبار
، واليت تعترب منطقة عدم تأكد بالنسبة لفرض (Min)والقيمة احلرجة الدنيا  (Max)بني القيمة احلرجة القصوى 

املعادلة خيص االستقالل الذايت لبواقي  يسمح باختاذ أي قرار فيماوجود استقالل ذايت للبواقي، وهو ما ال 
  .ككل خالل فترة الدراسة )9.4(
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فترة الدراسة  خالل )9.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)3.6(اجلدول 
  ).اجلزائريةحالة املؤسسات (

 (Durbin - Watson) قيمة
  احملسوبة

عند  (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  ةـاملالحظ  n = 22و k = 1، % 5مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 
1,330 1,240 1,430 Min < 1,330 < Max 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، باالعتماد على )9.4(املعادلة  احندارمعامالت الناجتة عن تقدير نس البواقي اجتشرط أما بالنسبة ل
 ختباراالوبعد تطبيق خالل فترة الدراسة ككل،  املدرجة يف بورصة اجلزائرالبيانات املتعلقة باملؤسسات 

اجلدول يف  النتائج تلخيصمت ، املستخدمة يف عملية التقديرات على البيان )Goldfield-Quandt( حصائيإلا
عند  (Fisher-Snedecor)توزيع من جلدولية ا (F)قيمة أقل من  احملسوبة (F)قيمة أن واليت توضح ، )4.6(

، باالعتماد على )9.4( حنداراال معادلةجتانس البواقي الناجتة عن تقدير  يدل على، وهو ما % 5مستوى معنوية 
  .بورصة اجلزائراملدرجة يف البيانات املتعلقة باملؤسسات 

فترة الدراسة  خالل )9.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)4.6(اجلدول 
  ).اجلزائريةحالة املؤسسات (

 األخطاءجمموع مربعات 
 ىـلة األولـللسلس

(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةــة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

F = SSE2/ SSE1 

  من ةـدوليـاجل (F)ة ـقيم
 (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـعند مستوى معن
1,378 0,206 0,149 F(9; 9) =̃ 3,18 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

اخلطي البسيط فيما خيص حالة املؤسسات اجلزائرية، فإننا  حنداراالتأخذ شكل  )9.4(املعادلة مبا أن 
ومن . فقط لسنا يف حاجة لدراسة االستقالل اخلطي بني املتغريات املستقلة، نظرا لوجود متغري مستقل واحد

، وتقدير معامالا باالعتماد على طريقة املربعات الصغرى لتطبيق )9.4(املعادلة يتضح صالحية  النتائج السابقة
. لمعادلةلاملعنوية الكلية  فحص ينبغي قبل ذلك لكن ،نات املتعلقة باملؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائرلبياا

 خالل فترة )9.4( للمعادلة حتليل التبايننتائج الذي يوضح  ،)5.6(جلدول  اىلإومن أجل ذلك ميكن العودة 
هذا األساس فإن ، وعلى % 5من مستوى بكثري كان أكرب  ختبارالل، حيث يتبني أن مستوى املعنوية الدراسة
معدوم أو غري  هاحندارامعامل  ة الدراسة، وهو ما يدل على أنغري معنوية خالل فتر )9.4( حنداراالمعادلة 

  .من الصفر جدا معنوي، كما أن معامل التحديد معدوم أو قريب
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  ).اجلزائريةحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )9.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)5.6(اجلدول 
  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية

21 0,518 ,480 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

كما يتضح من  )9.4(لمعادلة لدراسة املعنوية اجلزئية  عند ميكن احلصول على نفس النتيجة السابقة
ما يدل على أن ، % 5من مستوى  بكثري أكرب (Student) ختبارال ، حيث كان مستوى املعنوية)6.6(اجلدول 

الدفترية بعد ة بني القيم إحصائيغري معنوي، وبالتايل فإنه ال توجد أي عالقة ذات داللة معامل احندار املعادلة 
 خالل فترة الدراسة، وهذاوالقيم السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر غري امللموسة  التثبيتاتختفيض 

تفسري القيم  ال تساهم يفغري امللموسة التثبيتات الدفترية بعد ختفيض القيم ما يقودنا إىل استنتاج مفاده أن 
، الذي كان )9.4(معامل التحديد للمعادلة وميكن تأكيد كذلك من خالل ، للمؤسسات اجلزائريةالسوقية 

  .خالل فترة الدراسة % 2,40-سالبا وبلغ 

  خالل فترة الدراسة )9.4(ملعادلة ا احندارل معنوية معام اختبارنتائج  :)6.6(اجلدول 
  ).اجلزائريةحالة املؤسسات (

  الثابت
(β) 

 القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة
(CPPA_IM)  

 مستوى املعنوية (t) قيمة قيمة املعامل املعنويةمستوى  (t) قيمة قيمة املعامل

5,488 5,989 ,000 ,104 ,719 ,480 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
   



 

  177 

س  مالءمة :الثاين املبحث ة التقلیدیةاملقای یميل  احملاس   الفرسیة املؤسسات تق

املؤسسات  ييمتقل قبل العناصر امللموسة احملاسبية التقليدية املقاييس مالءمةمدى  دراسة بغرض
وخالل فترة الدراسة ككل،  الدراسة سنوات من سنة خالل كل )9.4( حنداراالمعادلة  تقدير ، متالفرنسية
رض من ذلك هو فحص العالقة بني املقاييس احملاسبية غعلى البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية، وال باالعتماد
الذي قياس معامل التحديد للمؤسسات الفرنسية، ليتم بعدها والقيم السوقية  قبل العناصر غري امللموسة التقليدية

بعد التأكد من  وذلك بطبيعة احلال ،للمؤسسات على تفسري القيم السوقيةاملقاييس  هذه يعرب عن مدى قدرة
  .والتأكد من معنويتها لتطبيق طريقة املربعات الصغرى )9.4(ة صالحية املعادل

ٔول تا: املطلب ا لمؤسسات الفرسیة لبیا ة التقلیدیة  س احملاس ملقای   املتعلقة 

القيمة السوقية  يف العناصر غري امللموسةبعد ختفيض  القيمة الدفترية مسامهة )3.6(الشكل ميثل 
أن اجلزء األكرب من القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية كان من نصيب  يتضححيث للمؤسسات الفرنسية، 

القيمة  يف % 71وايل تساهم حب واليت ،القوائم املاليةالعناصر غري امللموسة املعترف ا وغري املعترف ا يف 
العناصر غري بعد ختفيض  القيمة الدفترية، وذلك على عكس ككل خالل فترة الدراسةالسوقية للمؤسسات 

نصيب القيمة فإن  وكما يتضح ،السوقية للمؤسساتمن القيمة فقط  % 29، اليت ال تساهم إال حبوايل امللموسة
عرف تغريات جوهرية ي السوقية للمؤسسات الفرنسية، مل العناصر غري امللموسة من القيمةبعد ختفيض الدفترية 

  .م 2013وم  2008 يعام بنيخالل فترة الدراسة، وباخلصوص 

من القيمة السوقية للمؤسسات العناصر غري امللموسة بعد ختفيض نصيب القيمة الدفترية تطور  :)3.6(الشكل 
  .خالل فترة الدراسةالفرنسية 

  .% :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات الفرنسية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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لصاحل العناصر غري للمؤسسات تراجع القيم الدفترية ظاهرة ، فإن حسب العديد من الدراسات
طبيعة يف  جوهرية حتوالتيف األساس إىل  املتقدمة، تعود تواليت أصبحت متيز العديد من االقتصاديا امللموسة،

العناصر أمهية تزايد  تغريات هامة يف عمليات توليد القيمة االقتصادية، نتج عنهاالنشاط االقتصادي، مما أدى إىل 
 األمر الذي، حتتل مكانة هامة ضمن سلسلة توليد القيمة موارد اقتصادية، باعتبارها بشكل كبري غري امللموسة

دائرة تعمل جاهدة على توسيع ، على غرار جملس معايري احملاسبة الدولية ،ةاحملاسبجعل اهليئات املنظمة ملهنة 
على القيم الدفترية للمؤسسات إجيابا القوائم املالية، وهو ما انعكس يف  العناصر غري امللموسة القابلة لإلدراج

الذي ميثل  )4.6(الشكل من يتضح ما ك، وذلك اليت أصبح اجلزء األكرب منها عبارة عن عناصر غري ملموسة
العناصر غري امللموسة يف القيمة بعد ختفيض القيمة الدفترية امللموسة، وكل من العناصر غري مسامهة مدى 

  .ترية للمؤسسات الفرنسية املدروسةالدف
اجلزء األكرب من القيمة  نمتثال أن التثبيتات غري امللموسة والشهرةيبدو جليا  )4.6(الشكل من 

حصة القيمة مل تبلغ خالل فترة الدراسة ككل، يف حني  % 62الدفترية للمؤسسات الفرنسية بنسبة قدرها 
القيمة فإن حصة  ،م 2006م و 2005وباستثناء عامي  .% 38سوى العناصر غري امللموسة بعد ختفيض الدفترية 
د بلغت ـوق خالل مجيع سنوات الدراسة، % 40 نسبة تتجاوزالعناصر غري امللموسة مل بعد ختفيض الدفترية 

بفترات سابقة، أو مبؤسسات ناشطة يف م، وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت  2009فقط عام  % 28
التحوالت اليت يعرفها االقتصاد الفرنسي، وتزايد عكس كحالة املؤسسات اجلزائرية، وهو ما ي ناميةاقتصاديات 

  . ومسامهتها يف توليد القيمة، العناصر غري امللموسة لدى املؤسسات الفرنسية أمهية

للمؤسسات الدفترية العناصر غري امللموسة من القيمة بعد ختفيض نصيب القيمة الدفترية تطور  :)4.6(ل الشك
  .الفرنسية خالل فترة الدراسة

  .% :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات الفرنسية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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ا عنها مبجموع قيم أسهم معرب ،رنسيةللمؤسسات الفالسوقية القيمة وفيما خيص تطور القيم الدفترية 
ها تفإن حركة كل من القيمة الدفترية للمؤسسات الفرنسية، وقيم ،)5.6(الشكل  من يتضحوكما ، املؤسسات

بنفس الوترية خالل فترة الدراسة، حيث مل تعرفا أي تغريات  كانت وسةالدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللم
على  ،)% 17,31 حوايل( فترة الدراسة وايتهابداية جوهرية، غري أن القيمة الدفترية عرفت منوا طفيفا بني 
، ما يعين أن % 13,85وايل حب فيفااليت عرفت تراجعا ط عكس القيمة الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة

خالل فترة الدراسة يرجع للعناصر غري الدفترية للمؤسسات الفرنسية  الذي عرفته القيمةنمو جزء مهما من ال
ميكن أن نالحظ أن إضافة إىل ذلك، . امللموسة، اليت تشهد أمهيتها تزايدا مستمرا يف القوائم املالية للمؤسسات

القيمة الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة، بمقارنة  ثريبك ركة القيمة الدفترية كانت يف مستوى أعلىح
للتثبيتات غري هذه األخرية ، ترجع خالل فترة الدراسة جود فجوة كبرية بينهماو )5.6(يتضح من الشكل حيث 

  .امللموسة والشهرة
، كما نفس الوتريةبحركة القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية مل تكن على عكس القيم الدفترية، 

هذه ورغم  ؛م 2009م و 2007أا عرفت عدة تغريات جوهرية خالل فترة الدراسة، وخصوصا عامي 
 .)فقط % 13,74( بني بداية فترة الدراسة وايتهاكان طفيفا القيمة السوقية للمؤسسات  إال أن منوالتغريات، 

وقيمتها  ميكن أن نالحظ وجود فجوة كبرية بني القيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية ،إضافة إىل ذلكو
الفجوة  ، وميكن تفسري هذهم 2009عام   مستويااإىل أدىن ووصلتم،  2007عام  أقصاهاالدفترية، بلغت 

باهتمام املستثمرين باعتبارها مصدرا لتوليد القيمة والنمو  ظى، اليت حتالعناصر غري امللموسةد من يالعد دبوجو
، باإلضافة إىل العوامل األخرى اليت املاليةيف القوائم ا  عترافاالتتيح أن املبادئ احملاسبية ال  غري يف املستقبل،

  . القوائم املالية وعرض يتم أخذها بعني االعتبار عند إعداد وال املؤسسة قيمة تؤثر على

  .خالل فترة الدراسةالدفترية مقارنة بالقيمة السوقية للمؤسسات الفرنسية  تطور القيم :)5.6(الشكل 
  .أورو :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات الفرنسية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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االهتالكات  قبلالنتائج الصافية ، واملتمثلني يف )9.4(بالنسبة للمتغريين املستقلني اآلخرين يف املعادلة 
 ،ةالنقدي اتصايف التدفقو معربا عنها مبجموع النتائج لكل سهم، ،القيمة عن العناصر غري امللموسة وخسائر

فإن حركتهما عرفت عدة ، )6.6(الشكل وكما يتضح من  معربا عنه مبجموع التدفقات النقدية لكل سهم،
ه ذاستنادا الجتاه ه خمتلفتنيإىل مرحلتني ها جوهرية خالل فترة الدراسة، وميكن تقسيمتذبذبات وتغريات 

  .)6.6( كما يتضح جليا من الشكل ،احلركة

يف  املتغريينخالل هذه املرحلة كانت حركة  :)م 2009م إىل غاية عام  2005من عام ( املرحلة األوىل -
 قبلالنتيجة الصافية ، لكن يف مستويني خمتلفني، حيث كانت تقريبا وبنفس الوترية نفس االجتاه

 اتالتدفقصايف بيف مستوى أعلى مقارنة تتحرك القيمة عن العناصر غري امللموسة  االهتالكات وخسائر
الناجتة عن االختالف بني  يعرب عن املستحقات احملاسبيةالفارق كبري بينهما، هذا مع وجود فارق  ةالنقدي

األحداث االقتصادية، أثر ب عترافاألساس النقدي وأساس االستحقاق احملاسيب فيما خيص توقيت اال
املؤسسات الفرنسية لسلوك إدارة األرباح خالل هذه  مسريي وهو ما ميكن أن يكون دليال على ممارسة

يعترب مؤشرا  )بالزيادة أو النقصان( حملاسبيةاملستحقات ا فإن زيادة العديد من الدراساتفحسب الفترة، 
 .على ممارسة إدارة األرباح

س بنف املتغريين متت حركةخالل هذه املرحلة  :)م 2013م إىل غاية عام  2009من عام ( املرحلة الثانية -
يدل ما م،  2010م عاتقريبا  أما أصبحا متساوينيكما يالحظ لكن يف اجتاهني خمتلفني،  الوترية تقريبا

عرفت تزايدا كبريا يف  م 2010 عام تراجع إدارة األرباح من طرف املسريين، لكن الفترة بعد على
إىل املستوى الذي كان عليه يف املرحلة  م 2011 عام ليصل بداية من ،بني املتغريني املوجود الفارق
  .مما يعين تزايد إدارة األرباح من طرف مسريي املؤسسات الفرنسية األوىل،

مقارنة بصايف  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبل الصافيةنتيجة التطور  :)6.6(الشكل 
  .خالل فترة الدراسةالتدفقات النقدية للمؤسسات الفرنسية 

  .أورو :الوحدة

  
  .املتعلقة باملؤسسات الفرنسية الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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  )فرسیةال املؤسسات ا( )9.4( لمعاد دراسة رشوط املربعات الصغرى :الثايناملطلب 

، (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراال، وبعد إجراء الطبيعيةوفيما خيص شرط  بداية
باالعتماد  ،)9.4(املعادلة  احندارتقدير معامالت  الناجتة عنالبواقي على  (Shapiro-Wilk) حصائياإل ختبارالوا

، واللذين مت تلخيص نتائجهما ة، خالل كل سنة من سنوات الدراسةعلى البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسي
كانت أكرب من  (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختبارلالضح أن مستويات املعنوية ات ،)7.6(اجلدول يف 

 ختبارلالأما مستويات املعنوية  ؛م 2009و م 2008 باستثناء عامي ،خالل مجيع سنوات الدراسة % 5مستوى 
 عامباستثناء خالل مجيع سنوات الدراسة  % 5فقد كانت أكرب من مستوى ، (Shapiro-Wilk) حصائياإل

كل  خالل % 5ين على األقل كان أكرب من مستوى ختباراالتضح أن مستوى املعنوية ألحد ، كما ام 2006
  .تتبع التوزيع الطبيعي )9.4(املعادلة الدراسة، وعليه ميكن القول أن بواقي  سنوات سنة من

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)7.6(اجلدول 
  .)حالة املؤسسات الفرنسية( خالل فترة الدراسة )9.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال

  اختبار  
(Kolmogorov-Smirnov)  

  اختبار
(Shapiro-Wilk)  

  مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة   لسنواتا

2005  ,050 110 ,200 ,982 110 ,156 

2006  ,070 109 ,200 ,975 109 ,040 

2007  ,082 110 ,069 ,986 110  ,334 

2008  ,086 108 ,046 ,983 108 ,180 

2009  ,097 110 ,013 ,980 110- ,105 

2010  ,074 105 ,192 ,984 105 ,221  

2011  ,084 113  ,050  ,978  113  ,062  

2012  ,061 111  ,200 ,993  111  ,842  

2013  ,065 110  ,200  ,985  110  ,271  

    .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

ى عل (Durbin - Watson) حصائياإل ختباراالي، وبعد تطبيق االستقالل الذايت للبواقأما فيما خيص 
، مت ة خالل سنوات الدراسةالبيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسي باستخدام هابعد تقدير )9.4(بواقي املعادلة 

حملصل ا قيموال ،احملسوبة (Durbin - Watson) قيمةومن خالل املقارنة بني ، )8.6(تلخيص نتائجه يف اجلدول 
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 (Durbin - Watson) اتضح أن قيمة، % 5مستوى معنوية عند  (Durbin - Watson) عليها من جدول
 )Max( ، أو حمصورة بني القيمة احلرجة القصوى)Max - 4(والقيمة  2 القيمة بني حمصورة اإم كانت احملسوبة

منطقة قبول للفرض الصفري الذي ينص على وجود استقالل ذايت للبواقي، وعليه وكالمها تعترب  ،2القيمة و
باالعتماد على ، )9.4(املعادلة  احندارمعامالت  ميكن احلكم بوجود استقالل ذايت للبواقي الناجتة عن تقدير

  .سسات الفرنسية خالل فترة الدراسةالبيانات املتعلقة باملؤ

فترة الدراسة  خالل )9.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)8.6(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات
  قيمة

(Durbin - Watson) 
  احملسوبة

 (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  املالحظة  n = 100و k = 3، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 

2005  2,065 1,61 1,74 2 < 2,065 < 4 - Max 

2006  1,925 1,61 1,74 Max < 1,925 < 2 

2007  1,909 1,61 1,74 Max < 1,909 < 2 

2008  2,009 1,61 1,74 2 < 2,009 < 4 - Max 

2009  2,143 1,61 1,74 2 < 2,143 < 4 - Max 

2010  2,177 1,61 1,74 2 < 2,177 < 4 - Max 

2011  1,689 1,61 1,74 Max < 1,689 < 2 

2012  2,009 1,61 1,74 2 < 2,009 < 4 - Max 

2013  2,128 1,61 1,74 2 < 2,128 < 4 - Max 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

باالعتماد على ، )9.4(الناجتة عن تقدير املعادلة  بواقيق بتجانس البالنسبة للشرط الثالث املتعل
 حصائياإل ختباراالالنتائج احملصل عليها من  وانطالقا مـن ،البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية

)Goldfield-Quandt( اجلدول يف  امللخصةكل سنة من سنوات الدراسة، و خالل)يتضح أن قيمة ، )9.6(F) 
عند مستوى  (Fisher-Snedecor) توزيععليها من احملصل  ،اجلدولية (F) من قيمةأقل بكثري  كانت احملسوبة
معامالا يع سنوات الدراسة، يف حالة تقدير خالل مج )9.4(املعادلة وهو ما يعين جتانس بواقي  ،% 5معنوية 

  .متوفر، لذا فإن شرط التجانس باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية
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فترة الدراسة  خالل )9.4(املعادلة بواقي جتانس ملدى  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)9.6(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات
 جمموع مربعات األخطاء

 ىـاألولة ـللسلسل
(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

F = SSE2/ SSE1 

  من ةـدوليـاجل (F)ة ـقيم
 (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـعند مستوى معن
2005  13,171 12,474 0,947 F(44; 44) =̃ 1,65 
2006  26,338 10,253 0,389 F(43; 43) =̃ 1,66 
2007  21,853 9,496 0,435 F(44; 44) =̃ 1,65 
2008  32,325 11,271 0,349 F(45; 45) =̃ 1,64 
2009  46,228 14,917 0,323 F(44; 44) =̃ 1,65 
2010  30,379 11,263 0,371 F(42; 42) =̃ 1,67 
2011  40,653 13,454 0,331 F(45; 45) =̃ 1,64 
2012  31,963 17,657 0,552 F(44; 44) =̃ 1,65 
2013  45,038 13,991 0,311 F(44; 44) =̃ 1,65 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

فإن معامالت خطي بني املتغريات املستقلة،  ازدواجيف األخري، وفيما يتعلق بشرط عدم وجود 
تبني عدم وجود ارتباط قوي ومعنوي يف نفس الوقت بني املتغريات  )10.6(اجلدول تضخم التباين املوضحة يف 

حيث كانت معامالت بشكل جوهري على نتائج الدراسة، و من شأنه التأثري، )9.4(لمعادلة املكونة لاملستقلة 
، وعليه فإن شرط خالل مجيع سنوات الدراسة أقل من مخسةعلقة جبميع املتغريات املستقلة تضخم التباين املت

  .متوفرخطي بني املتغريات املستقلة  ازدواج عدم وجود

  ).الفرنسيةحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )9.4( للمعادلةمعامالت تضخم التباين : )10.6( اجلدول

  السنوات
العناصر   بعد ختفيض القيم الدفترية

  (CPPA_IM) غري امللموسة
وخسائر  االهتالكات قبل النتائج الصافية

  (RPA_AD) عن العناصر غري امللموسة القيمة
 التدفقات النقدية

(CFPA)  
2005  1,602 1,667 1,067 
2006  1,608 1,591 1,050 
2007  1,483 1,447 1,074 
2008  2,028 4,625 3,043 
2009  1,295 1,311 1,030 
2010  1,073 1,065 1,008 
2011  1,298 1,621 1,299 
2012  1,527 1,521 1,007 
2013  1,207 1,243 1,042 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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اس : الثالث املطلب ة التقلیدیة یةالتفسري قدرة الق س احملاس   ى املؤسسات الفرسیة لمقای

املتغريات املستقلة ممثلة يف ، قبل العناصر غري امللموسة ملقاييس احملاسبية التقليديةامدى قدرة  لفحص
 هذه املقاييس احملاسبيةبني  العالقاتمت فحص  ،الفرنسية لمؤسساتلسوقية لا قيمالعلى تفسري ، )9.4(للمعادلة 

  .)9.4(ملعادلة معنوية ا، بعد التأكد من القيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةو

  الفرنسية املؤسسات حالة :)9.4( املعنوية الكلية للمعادلة .1

معامالا باالعتماد على البيانات  تقدير، بعد )9.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج انطالقا من 
، يتبني أن مستويات املعنوية )11.6(اجلدول  يف الدراسة، واملوضحة فترةخالل  املتعلقة باملؤسسات الفرنسية

أن معادلة  يتضحوعلى هذا األساس  خالل مجيع سنوات الدراسة، % 5كانت أقل من مستوى  ختبارالل
كما أن معامل  ،معنوية، أي أن واحد على األقل من معامالا معنوي وخيتلف عن الصفر )9.4( حنداراال

ة بني القيم إحصائياحلكم بوجود عالقة ذات داللة  ميكن ومن هذه النتائج .خيتلف عن الصفرالتحديد للمعادلة 
أن و، قبل العناصر غري امللموسة ملقاييس احملاسبية التقليديةاوواحد على األقل من للمؤسسات الفرنسية  السوقية

  .للمؤسسات يف القيم السوقية حتدثم يف تفسري جزء من التغريات اليت هتساهذه األخرية 

  ).حالة املؤسسات الفرنسية( ةخالل فترة الدراس )9.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)11.6(اجلدول 
  

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 لمؤسسات الفرنسيةلسوقية لا قيموال املقاييس احملاسبية التقليديةبني  دراسة االرتباط .2

 قبل العناصر غري امللموسة التقليدية املقاييس احملاسبيةمستويات االرتباط بني  )12.6(اجلدول يلخص 
، حيث ككل نوات الدراسة وخالل فترة الدراسةس ، خالل كل سنة منالقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةو

كانت ضعيفة جدا  أن قيم معامالت االرتباط بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةيتضح 
م أين  2007م و 2006وغري معنوية، خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، باستثناء عامي 

  املعنويةمستوى   (F)قيمة   درجات احلرية  السنوات
2005  109 38,824 ,000 
2006  108 42,800 ,000 
2007  109 43,295 ,000 
2008  107 51,997 ,000 
2009  109 37,883 ,000 
2010  104 47,762 ,000 
2011  112 32,413 ,000 
2012  110 61,110 ,000 
2013  109 43,914 ,000 
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هذه النتائج على عدم وجود  دلوت، % 5وكانت معنوية عند مستوى  0,19زت بلغت أقصاها، حيث جتاو
  .خالل فترة الدراسة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةارتباط عالقة 

خالل مجيع سنوات  ،% 1عند مستوى  ارتباط قوية ومعنوية ةت عالقلَج، سذلكعلى عكس 
والقيم السوقية  بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيم الدفتريةالدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، بني 

م أين شهد معامل  2009، باستثناء عام 0,64معامالت االرتباط أكرب من كانت للمؤسسات الفرنسية، حيث 
إرجاع ذلك إىل االخنفاض الكبري يف القيم السوقية ، وميكن 0,555 االرتباط اخنفاضا حمسوسا ليصل إىل

 القيم الدفتريةعالقة االرتباط بني على غرار و .م 2008لعام  للمؤسسات الفرنسية حتت تأثري األزمة املالية العاملية
عند ارتباط متوسطة ومعنوية  ةعالق مت تسجيل، للمؤسسات والقيم السوقية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة

لقيم السوقية وا االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلالصافية بني النتائج  % 1مستوى 
اسة خالل مجيع سنوات الدر، 0,65و 0,40كانت معامالت االرتباط حمصورة بني ، حيث للمؤسسات الفرنسية

  .وخالل فترة الدراسة ككل

  .والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية التقليدية املقاييس احملاسبيةبني الكلي الرتباط معامالت ا :)12.6(اجلدول 
  املتغيـرات املفسـرة    

  السنـوات  
 القيم الدفترية بعد ختفيض

 ر امللموسةـالعناصر غي
(CPPA_IM)  

االهتالكات  قبلالنتائج الصافية 
العناصر عن  ائر القيمةــوخس

  (RPA_AD) وسةــغري امللم

  التدفقات النقدية
  

(CFPA)  
الق

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

ي
  

(P
)

 
2005  ,691** ,570** ,006 
2006  ,734** ,504** ,194* 
2007  ,716** ,534** ,198* 
2008  ,727** ,539** ,153 
2009  ,555** ,613** ,089 
2010  ,715**  ,406**  -,034 
2011  ,657**  ,470**  ,034  
2012  ,751**  ,657**  -,011  
2013  ,646**  ,606**  ,097  

2005 - 2013  ,657**  ,500**  -,008  
  ).من اجلهتني(%  1ارتباط معنوي عند مستوى  **

 ).من اجلهتني(%  5ارتباط معنوي عند مستوى    *

  .(SPSS) حصائياإلمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج   :املصدر

بعد  القيم الدفتريةميكن أن نالحظ أيضا أن اجتاه تطور معامالت االرتباط بني  )12.6(من اجلدول 
كان عكس اجتاه تطور معامالت االرتباط بني النتائج للمؤسسات  السوقيةوالقيم  ختفيض العناصر غري امللموسة

والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، وذلك  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلالصافية 
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باخنفاض يف معامل مصحوبا  كان األوىل للعالقة ، فزيادة معامل االرتباطم 2011و م 2005 بنيخالل الفترة 
م، فإن تطور معامالت  2013 إىل م 2011والعكس صحيح، أما خالل الفترة من  ةالثانيللعالقة االرتباط 

 .)7.6(من الشكل  ذلكاالرتباط للعالقتني السابقتني كان يف االجتاه نفسه، وميكن توضيح 

تطور معامالت االرتباط بني القيم الدفترية والقيم السوقية مقارنة مبعامالت االرتباط بني النتائج  :)7.6(الشكل 
  ).العناصر غري امللموسة قبل(الصافية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية 

  
  .)12.6(اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، وكما يتضح من اجلدول )9.4(ونة للمعادلة باط بني املتغريات املستقلة املكفيما خيص عالقات االرت
خالل  غري امللموسة قبل العناصر املقاييس احملاسبية التقليدية، الذي يلخص مصفوفة االرتباط بني خمتلف )13.6(

 القيم الدفتريةتباطات، باستثناء االرتباط املتوسط واملعنوي بني االر معنوية مجيع يتبني عدمفترة الدراسة ككل، 
  .االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلالصافية والنتائج  فيض العناصر غري امللموسةبعد خت

  .خالل فترة الدراسة للمؤسسات الفرنسية مصفوفة االرتباط بني املقاييس احملاسبية التقليدية :)13.6(جلدول ا

  
القيم الدفترية بعد ختفيض 

 العناصر غري امللموسة
(CPPA_IM)  

االهتالكات  لقبالنتائج الصافية 
غري  عن العناصر وخسائر القيمة
  (RPA_AD) امللموسة

التدفقات 
 النقدية

(CFPA)  
العناصر غري  ختفيضبعد  الدفتريةالقيم 
 1 ,499** -,027  (CPPA_IM) امللموسة

عن  القيمةوخسائر االهتالكات  قبلالنتائج الصافية 
 1 ,007 -  (RPA_AD) العناصر غري امللموسة

 1 - -  (CFPA) التدفقات النقدية
  ).من اجلهتني( % 1ارتباط معنوي عند مستوى  **

  .(SPSS) حصائياإلمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج  :املصدر

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
االرتباط بین القیم الدفتریة بعد تخفیض العناصر غیر الملموسة والقیم السوقیة للمؤسسات
االرتباط بین النتائج الصافیة قبل االھتالكات وخسائر القیمة عن العناصر غیر الملموسة والقیم السوقیة للمؤسسات
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قبل  املقاييس احملاسبية التقليدية، الذي يلخص معامالت االرتباط اجلزئي بني )14.6(من اجلدول 
، وذلك بعد إزالة تأثري ككل والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة العناصر غري امللموسة

إزالة تأثري التدفقات النقدية مل يؤثر إطالقا على عالقيت االرتباط بني املتغريين متغريات الرقابة، يتضح أن 
االهتالكات وخسائر القيمة عن  قبلالصافية تأثري النتائج كما أن إزالة  ؛املستقلني اآلخرين واملتغري التابع

 القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسةبني مل يؤثر كثريا على عالقة االرتباط  العناصر غري امللموسة
خالل  فقط 0,541إىل  0,657من  بينهما معامل االرتباط حيث اخنفض والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية،

نتيجة  سوقية للمؤسساتمل تتأثر عالقة االرتباط بني التدفقات النقدية والقيم ال يف حني ؛فترة الدراسة ككل
 اجلوهري املسجل أما التأثري. مجيع احلاالتإزالة تأثري املتغريين املستقلني اآلخرين، حيث كانت غري معنوية يف 

بشكل كبري على عالقة  تأثر اليتالقيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة،  زالة تأثريفقد كان نتيجة إل
والقيم السوقية  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلالصافية بني النتائج االرتباط 

 نبني املتغريي ض معامل االرتباطما كانت متوسطة، حيث اخنف، اليت أصبحت ضعيفة بعد للمؤسسات الفرنسية
العناصر غري القيم الدفترية بعد ختفيض ما يعين أن ، وهو خالل فترة الدراسة ككل 0,272إىل  0,500من 

  .تلعب دور املتغري الوسيط بينهما فهي وبالتايل ،دة مستوى االرتباط بني املتغريينامللموسة سامهت يف زيا

والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية  املقاييس احملاسبية التقليديةمعامالت االرتباط اجلزئي بني  :)14.6(اجلدول 
  .خالل فترة الدراسة

  متغريات الرقابة 
 ختفيضبعد  القيم الدفترية

 ر امللموسةـالعناصر غي
(CPPA_IM)  

االهتالكات وخسائر  قبل النتائج الصافية
 ةـر امللموسـعن العناصر غي ةـالقيم

(RPA_AD)  

  التدفقات النقدية
 

(CFPA)  
ات

سس
لمؤ

ية ل
سوق

م ال
القي

  
(P

)
  

(CFPA) ,657** ,506** - 

(RPA_AD) ,541** - -,016 

(CPPA_IM)  - ,272** ,011 

(CFPA) و...  
(RPA_AD) 

,541** - - 

(CFPA) و...  
(CPPA_IM) 

- ,272** - 

(RPA_AD) و...  
(CPPA_IM)  

- - ,004 

  ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **
  .(SPSS) حصائياإلمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج  :املصدر
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 سات الفرنسيةحالة املؤس: )9.4( للمعادلةاملعنوية اجلزئية  .3

بني املتغري  ةحصائياإل اتفحص مدى معنوية العالقب )9.4(دراسة املعنوية اجلزئية للمعادلة  تسمح
ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  )15.6(ويلخص اجلدول التابع واملتغريات املستقلة املكونة هلا، 

كل سنة من سنوات الدراسة خالل املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية،  )9.4(
ة بني التدفقات النقدية إحصائيإىل عدم وجود أي عالقة ذات داللة اليت تشري و .ككل فترة الدراسةوخالل 

حيث كانت  ،ككل وخالل فترة الدراسة خالل مجيع سنوات الدراسة ،والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية
، % 1معنويا عند  ختباراالم أين كان  2008، باستثناء عام % 5أكرب من  )Student( ختبارالمستويات املعنوية 
اليت تشري إىل القبلية خبالف التوقعات  ،املتغريينتشري إىل وجود عالقة عكسية بني  حندارااللكن قيمة معامل 

وعلى هذا األساس  معدوما، حنداراالفقد كان معامل  ما خالل فترة الدراسة ككلأ، بينهماوجود عالقة طردية 
  .ميكن القول أن التدفقات النقدية ال تساهم يف تفسري القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية

  ةخالل فترة الدراس )9.4(ملعادلة ا احندارالت معنوية معام اختبارنتائج  :)15.6(اجلدول 
  ).املؤسسات الفرنسيةحالة (

  السنوات

  الثابت
  
  
(β) 

 ختفيضبعد  القيم الدفترية
  ر امللموسةـالعناصر غي

 
(CPPA_IM)  

 قبـل افيةـائج الصـالنت
 االهتالكات وخسائر القيمة

 ر امللموسةيـعن العناصر غ
(RPA_AD)  

  التدفقات النقدية
  
 

(CFPA)  
 (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل

2005  2,142** 22,214 ,311** 6,205 ,067** 3,181 ,006 ,375 

2006  2,303** 22,736 ,422** 7,860 ,021 1,490 ,010 ,512 

2007  2,441** 23,760 ,390** 7,325 ,041** 2,912 ,014 ,531 

2008  1,842** 15,944 ,386** 5,500 ,115** 4,204 -,074** -3,913 

2009  1,547** 12,376 ,266** 4,223 ,186** 6,495 ,020 ,885 

2010  1,696** 13,604 ,546** 9,781 ,101** 4,259 ,000 ,474 

2011  1,897** 13,695 ,467** 6,935 ,054** 2,733 -,017 -,506 

2012  1,216** 9,211 ,535** 7,864 ,138** 4,335 ,018 ,706 

2013  1,511** 10,345 ,440** 6,707 ,161** 5,582 ,006 ,175 

2005 - 2013  1,857** 46,133 ,392** 19,000 ,109** 13,109 ,000 ,135 

  .% 1معنوي عند مستوى  **

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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العناصر  ختفيضبعد  املتعلق بالقيم الدفترية حندارااليتضح من اجلدول أن معامل  إىل جانب ذلك،
، ككل ت الدراسة وخالل فترة الدراسة، خالل مجيع سنوا% 1كان موجبا ومعنويا عند مستوى  غري امللموسة

 العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  القيم الدفتريةة بني إحصائيذات داللة طردية وجود عالقة ا يدل على م
تغري  لذا فإن، ككل خالل فترة الدراسة 0,392 حنداراال عاملم وقد بلغ ،القيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةو

أورو يف القيمة  0,392، يؤدي إىل تغري قدره بواحد أورويض العناصر غري امللموسة القيم الدفترية بعد ختف
االهتالكات وخسائر  قبلاملتعلق بالنتائج الصافية  حنداراالمعامل  كما كان .السوقية للمؤسسة يف املتوسط

ت الدراسة وخالل فترة ، خالل مجيع سنوا% 1موجبا ومعنويا عند مستوى القيمة عن العناصر غري امللموسة 
 االهتالكات وخسائر قبلالنتائج الصافية  ة بنيإحصائيذات داللة طردية عالقة وبالتايل هناك ، ككل الدراسة

خالل  0,109 حنداراال عاملم وقد بلغ، الفرنسيةالقيم السوقية للمؤسسات و القيمة عن العناصر غري امللموسة
االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  قبلفترة الدراسة ككل، مما يعين أن تغري النتائج الصافية 

  .يف املتوسطأورو  0,109بـ بأورو واحد، يؤدي إىل تغري القيمة السوقية للمؤسسة 
العالقات  إىل أن حنداراالدراسة االرتباط، تشري قيم معامالت  عندعلى غرار النتائج املتوصل إليها 

 والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية تتوافق قبل العناصر غري امللموسة املسجلة بني املقاييس احملاسبية التقليدية
العالقة بني السوقية للمؤسسات؛ كما أن  باستثناء العالقة بني التدفقات النقدية والقيممع التوقعات القبلية، 

والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، كانت أقوى من العالقة  العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  القيم الدفترية
والقيم السوقية للمؤسسات  القيمة عن العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر قبلبني النتائج الصافية 

، العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  القيم الدفتريةميكن القول أن كال من ، وانطالقا من هذه النتائج .الفرنسية
يسامهان يف تفسري القيم السوقية  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلوالنتائج الصافية 

ساس يتضح أما من بني العوامل املؤثرة ، وعلى هذا األللتقييمالءمتهما ، وهو ما يعين مللمؤسسات الفرنسية
  .الفرنسية قرارات املستثمرين يف السوق املايل، واحملددة للقيم السوقية للمؤسسات يف

  حالة املؤسسات الفرنسية: لمقاييس احملاسبية التقليديةل القدرة التفسريية .4
العناصر غري  ختفيضبعد  القيم الدفترية، فإن )9.4(دراسة املعنوية اجلزئية للمعادلة نتائج وفق 

يسامهان يف تفسري القيم  العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر القيمة عن قبل، والنتائج الصافية امللموسة
خالل  % 47,2، حيث بلغ معامل التحديد )16.6(اجلدول السوقية للمؤسسات الفرنسية، وهذا ما يتضح من 

من  % 47,2ما مقدراه تفسر  العناصر غري امللموسة قبل املقاييس احملاسبية التقليدية لذا فإن، ككل فترة الدراسة
القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة، أما باقي التغريات فترجع للعوامل  مستالتغريات اليت 

باستثناء  % 50فقد كان معامل التحديد أكرب من خالل سنوات الدراسة، ما أ .األخرى واألخطاء العشوائية
قبل العناصر غري  املقاييس احملاسبية التقليدية، وعلى ضوء هذه النتائج يتضح أن % 45,7م أين بلغ  2011عام 

  .خالل فترة الدراسة القيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةمن التغريات اليت مست  ار جزء مهمتفس امللموسة
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  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )9.4(للمعادلة معامالت التحديد  :)16.6( اجلدول
  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 472, 542, 621, 457, 574, 504, 588, 538, 537, 510,  التحديد تمالمعا

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 قبل القيم الدفترية ضعف مسامهة نتبيالرغم من أن البيانات الوصفية ب ميكن القول ،يف األخري
أن املقاييس  أثبتتة حصائياإل اتختباراال إال أن، للمؤسسات الفرنسية السوقية القيميف  العناصر غري امللموسة

باستثناء التدفقات ، الفرنسيةلتقييم املؤسسات  مالئمةكانت  قبل العناصر غري امللموسة احملاسبية التقليدية
العوامل اليت يأخذها  بنيما يعين أا من ، قيمها السوقيةجزء مهم من  قدرا على تفسري كما أثبتتالنقدية، 

عالقة بني فيما خيص الوميكن تلخيص النتائج . يف السوق املايل مقراراعند اختاذ  بعني االعتبار املستثمرون
خالل فترة الدراسة  الفرنسيةوالقيم السوقية للمؤسسات  قبل العناصر غري امللموسة املقاييس احملاسبية التقليدية

 غري امللموسة، حيث يتضح وجود عالقتني طرديتني بني القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر )8.6(يف الشكل 
والقيم السوقية  والنتائج الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة من جهة،

ل أي عالقة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات، تسجللمؤسسات من جهة  أخرى، يف حني مل 
تلعب دور املتغري الوسيط يف العالقة بني النتائج  كما أن القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة

  .الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية

  .طبيعة العالقات بني املقاييس احملاسبية التقليدية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية :)8.6(الشكل 

  
 .من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج املتوصل إليها  :املصدر

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ة التقلیدیة س احملاس  املقای

  التدفقات النقدیة
(CFPA) ٔخرى  العوامل ا

لمؤسساتالق فرتیة    بعد م ا

ري امللموسة ض العنارص    ختف
(CPPA_IM) 

ة هتالاكت ق النتاجئ الصاف ل 

ر الق ري  ارصالعن نع مةوخسا

 (RPA_AD) امللموسة
R2

 = 47,2 % 

ة ـــــوقـــالس مالق

  لمؤسسات الفرسیة
(P) 

  عالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع وجود
 املتغريات املستقلة على تفسري املتغري التابع قدرة
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س  مالءمة :لثاملبحث الثا ة التقلیدیةاملقای یميل  احملاس   جنلزيیةاالٕ  املؤسسات تق

املؤسسات  ييمتقل قبل العناصر غري امللموسة املقاييس احملاسبية التقليدية مالءمةمدى دف دراسة 
، ككل نوات الدراسة وخالل فترة الدراسةخالل كل سنة من س )9.4( حنداراال، مت تقدير معادلة جنليزيةاإل

املقاييس احملاسبية من أجل فحص العالقة بني وذلك ، جنليزيةاإلباالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات 
 ،، حىت يتسىن قياس معامل التحديدجنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  قبل العناصر غري امللموسة التقليدية

التأكد من  لكن قبل ذلك ينبغي، لى تفسري القيم السوقية للمؤسساتعاملقاييس  هذه قدرةالذي يعرب عن مدى 
  .ها لتطبيق طريقة املربعات الصغرىصالحيتكذا ، و)9.4(معنوية املعادلة 

ٔول ت : املطلب ا لمؤسسات االٕ البیا ة التقلیدیة  س احملاس ملقای   جنلزيیةاملتعلقة 

العناصر غري امللموسة بعد ختفيض القيمة الدفترية  حصةالذي ميثل  )9.6(الشكل عند مالحظة 
(CPPA_IM)  خالل كل سنة من سنوات الدراسة وخالل فترة ، جنليزيةاإلمن القيمة السوقية للمؤسسات

كانت  خالل فترة الدراسة ككل جنليزيةاإلمن القيمة السوقية للمؤسسات  % 90الدراسة ككل، يتضح أن 
بعد القيمة الدفترية حصة ، أما )معترف ا وغري معترف ا يف القوائم املالية(عبارة عن عناصر غري ملموسة 

خالل فترة  جنليزيةاإلمن القيمة السوقية للمؤسسات  % 10ثل سوى ، فال متلعناصر غري امللموسةختفيض ا
العناصر غري امللموسة من القيمة السوقية للمؤسسات بعد ختفيض الدراسة ككل، علما أن حصة القيمة الدفترية 

، لتصل إىل أدىن مستوى هلا عام %) 19(أين بلغت أقصاها  ،م 2005عرفت اخنفاضا مستمرا منذ عام  جنليزيةاإل
املستوى ذلك إال أا مل تبلغ  ،م 2010، ورغم أا عرفت ارتفاعا منذ عام )-% 3(م، أين كانت سالبة  2009

  .م 2009الذي كانت عليه قبل عام 
تعكس هذه النتائج الدور املتزايد للعناصر غري امللموسة يف االقتصاد اإلجنليزي على غرار باقي 

نتيجة للتحوالت اليت أصبح يعرفها االقتصاد احلديث فيما خيص عمليات توليد القيمة االقتصاديات املتقدمة، 
قد وكبري ضمن سلسلة توليد القيمة،  دور هلاأصبحت العناصر غري امللموسة موارد اقتصادية  أيناالقتصادية، 

ى تشجيع الستثمارات غري امللموسة من طرف السلطات، إضافة إىل عملها عللكثافة اكان ذلك حمصلة 
املؤسسات على تركيز استثماراا غري امللموسة من خالل الدعم والتنظيم، كما تعكس هذه النتائج االعتماد 

السوقية  ةأما فيما خيص الفجوة الكبرية بني القيم .على العناصر غري امللموسة جنليزيةاإلالكبري للمؤسسات 
، اليت غري املعترف ا يف القوائم املالية العناصر غري امللموسة بإىل جانها الدفترية، فتوقيم جنليزيةاإل للمؤسسات

ى اليت تؤثر على أسعار األسهم، ال ميكن إمهال العوامل األخر ها،تعترب من بني أهم العوامل اليت أدت إىل بروز
  .خلإ... القومي، والظروف السياسية كظروف االقتصاد
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من القيمة السوقية للمؤسسات  العناصر غري امللموسةبعد ختفيض  نصيب القيمة الدفتريةتطور  :)9.6(الشكل 
  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإل

  .% :الوحدة

  
  .جنليزيةاملتعلقة باملؤسسات اإل الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

 )CPPA_IM( امللموسةري غ العناصربعد ختفيض كانت مسامهة القيمة الدفترية ، ما سبقعلى غرار 
القيمة ، يتضح أن حصة )10.6(الشكل  فمن ضعيفة، )CPPA( جنليزيةاإلللمؤسسات  الدفتريةيف القيمة 

خالل  جنليزيةاإلالقيمة الدفترية للمؤسسات  من % 28مل تتجاوز العناصر غري امللموسة بعد ختفيض الدفترية 
وكما يتضح من  .% 72عكس ذلك بلغت حصة التثبيتات غري امللموسة والشهرة ، وعلى ككل اسةفترة الدر

م أين  2005مستمرا منذ عام  تراجعاالعناصر غري امللموسة كل عرفت حصة القيمة الدفترية بعد ختفيض الش
، ورغم أا )-% 6(سالبة أين كانت  م 2009، لتصل إىل أدىن مستوى هلا عام %) 48( ى مستوى هلاعلبلغت أ

  .م 2009إال أا مل تبلغ املستوى الذي كانت عليه قبل عام  ،م 2010عرفت ارتفاعا منذ عام 
العناصر  ما جعل احلديثة، تالتحوالت اليت مست االقتصاديا تعترب هذه النتائج حمصلة لسابقتها، فبعد

االقتصادية، وتوجه املؤسسات إىل االعتماد عليها  غري امللموسة حتتل مكانة هامة ضمن سلسلة توليد القيمة
ا وعلى رأسه ،نة احملاسبة يف العاملة، عملت اهليئات املنظمة ملهإستراتيجيبشكل كبري باعتبارها موارد اقتصادية 

أثر على توسيع دائرة العناصر غري امللموسة املعترف ا يف القوائم املالية، وهو ما  جملس معايري احملاسبة الدولية
إضافة إىل ذلك، ال . القيم الدفترية للمؤسسات اليت أصبح اجلزء األكرب منها عبارة عن عناصر غري ملموسة يف

ا، أو أخذها بعني  عترافميكن إمهال دور األحداث االقتصادية اليت تؤثر على املؤسسات وال ميكن اال
ال تسمح بذلك أو يصعب التحقق منها، كالتضخم غري ألن املعايري احملاسبية  االعتبار عند إعداد القوائم املالية

  .إخل... يف القيم العادلة لبعض األصول أو اخلصوم اجلامح، والتغريات
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لعناصر غري امللموسة من القيمة الدفترية للمؤسسات بعد ختفيض انصيب القيمة الدفترية تطور  :)10.6(الشكل 
  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإل

  .% :الوحدة

 
  .جنليزيةاملتعلقة باملؤسسات اإل الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر

الشكل وكما يتضح من  معربا عنها مبجموع قيم أسهما، جنليزيةاإليما خيص تطور قيم املؤسسات ف
العناصر غري امللموسة والقيمة الدفترية للمؤسسات بعد ختفيض القيمة الدفترية  حركةكانت  فقد، )11.6(

العناصر غري بعد ختفيض م، أين عرفت القيمة الدفترية  2009بنفس الوترية تقريبا باستثناء عام  جنليزيةاإل
العناصر غري امللموسة بعد ختفيض القيمة الدفترية عرفت أصبحت سالبة، كما  حيثامللموسة تراجعا كبريا 

 % 39بلغ  الذيالقيمة الدفترية وهو ما يعين أن النمو يف ، )% 82حوايل (تراجعا مهما خالل فترة الدراسة 
يالحظ وجود فجوة بني القيمتني،  ،لكإضافة إىل ذ ؛امللموسةوايتها يرجع للعناصر غري  الفترة بني بدايةتقريبا 
  ).التثبيتات غري امللموسة والشهرة(املعترف ا يف القوائم املالية لعناصر غري امللموسة ترجع ل

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلالدفترية مقارنة بالقيمة السوقية للمؤسسات  تطور القيم :)11.6(الشكل 
  .جنيه إسترليين :الوحدة

  
  .جنليزيةاملتعلقة باملؤسسات اإل الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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املدروسة عدة تذبذبات  جنليزيةاإلعكس القيم الدفترية، عرفت القيمة السوقية للمؤسسات  على
م،  2013ى مستوى هلا عام أعلشهدت م، كما  2009أدىن مستوى هلا عام  شهدتخالل فترة الدراسة، حيث 

جتدر اإلشارة إىل وجود فجوة كبرية  كما .وايتها الدراسة فترةبني بداية  % 83 بلغغري أا عرفت منوا مهما 
عرفت عدة تغريات خالل فترة  الفجوةهذه ها الدفترية، توقيم جنليزيةاإلبني القيمة السوقية للمؤسسات 

إىل العناصر غري تلك الفجوة  ة السوقية للمؤسسات، وميكن إرجاعالكبرية يف القيمالتذبذبات الدراسة، بسبب 
 لعوامل األخرى اليت تؤثر على القيما إىل ة املعترف ا وغري املعترف ا يف القوائم املالية، باإلضافةامللموس

  .املالية هاقوائما يف  عترافوال ميكن اال السوقية للمؤسسات
القيمة عن االهتالكات وخسائر  قبل الصافيةنتيجة الوفيما خيص صايف التدفق النقدي و، يف األخري

يبدو جليا أن حركة املتغريين  ،)12.6(وكما يتضح من الشكل ، اإلجنليزيةللمؤسسات  غري امللموسةالعناصر 
 كما أن حركتمها عرفت كانت يف اجتاهني متعاكسني، فعند اخنفاض أحدمها يزيد اآلخر والعكس صحيح،

االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري  قبلالنتيجة الصافية أن عدة تذبذبات خالل فترة الدراسة، غري 
، أما صايف التدفق النقدي فقد شهد % 130 بلغوايتها فترة الدراسة  بني بدايةوا مهما منشهدت  امللموسة

 ،نالحظ من الشكل وجود مستوى كبري من املستحقات احملاسبية ،إضافة إىل ذلك. % 238 بلغتراجعا مهما 
م،  2013عام ى مستوى هلا علم وبلغت أ 2009عام  املتغريين، بلغت أدىن مستوى هلارق بني فال عنتعرب  اليتو

لسلوك إدارة األرباح خالل فترة الدراسة،  جنليزيةاإلعلى ممارسة مسريي املؤسسات  يعترب مؤشراوهو ما 
  .م 2013إىل غاية عام  م 2011 من عامم، وكذا خالل الفترة  2008م و 2007عامي وخصوصا 

االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة مقارنة  قبل الصافيةنتيجة التطور  :)12.6(الشكل 
  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإل بصايف التدفقات النقدية للمؤسسات

  .جنيه إسترليين :الوحدة

  
  .جنليزيةاملتعلقة باملؤسسات اإل الدراسة تمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانا  :املصدر
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لمعاد  :الثايناملطلب    )جنلزيیةاالٕ ا املؤسسات ( )9.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى 

 حصائياإل ختباراال، الذي يلخص نتائج )17.6( اجلدوليتضح من وكما  ،الطبيعيةرط فيما خيص ش
(Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراالنتائج و (Shapiro-Wilk)  حتمايلاالملدى طبيعية التوزيع 

 حصائياإل ختبارلالخالل كل سنة من سنوات الدراسة، فقد كان مستوى املعنوية  )9.4(املعادلة  لبواقي
(Shapiro-Wilk)  م،  2010م،  2009: أعوامباستثناء ، سنوات الدراسةخالل مجيع  % 5أكرب من مستوى

فقد كان أكرب من ، (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختبارلالوية مستوى املعنم؛ أما  2012م، و 2011
للبواقي  حتمايلاالوانطالقا من هذه النتائج ميكن القول أن التوزيع  .خالل مجيع سنوات الدراسة % 5مستوى 

ألن ، الطبيعييتبع التوزيع  جنليزيةاإل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )9.4(املعادلة الناجتة عن تقدير 
  .كل سنة من سنوات الدراسة خالل % 5أكرب من ين على األقل كان ختباراالحد ألمستوى املعنوية 

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)17.6(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )9.4(املعادلة  لبواقي حتمايلاال

  
  واتالسن

  اختبار
(Kolmogorov-Smirnov)  

  اختبار
(Shapiro-Wilk)  

  مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة 
2005  ,069 118 ,200 ,982 118 ,112 
2006  ,051 107 ,200 ,987 107 ,390 
2007  ,044 109 ,200 ,994 109 ,938 
2008  ,063 100 ,200 ,986 100 ,360 
2009  ,089 92 ,068 ,964 92 ,012 
2010  ,077 92 ,200 ,964 92 ,012 
2011  ,071 103 ,200 ,969 103 ,015 
2012  ,068 101 ,200 ,966 101 ,011 
2013  ,061 85 ,200 ,990 85 ,762 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

باالعتماد على معامالا  رتقديبعد ، )9.4(املعادلة الناجتة عن  الستقالل الذايت للبواقيبالنسبة ل
الذي  )18.6(جلدول  اىلإوات الدراسة، وبالعودة خالل كل سنة من سن جنليزيةاإلالبيانات املتعلقة باملؤسسات 

 (Durbin - Watson)ة املقارنة بني قيمالل ومن خ، (Durbin - Watson) حصائياإل ختباراالنتائج  يلخص
عند النقطة اليت إحدثياها عدد متغريات  (Durbin - Watson)من جدول احملصل عليها  ،احملسوبة والقيم احلرجة

 (Durbin - Watson)ضح أن قيمة يت، % 5مستوى معنوية ، وعند 100وعدد مشاهدات يساوي ، 3يساوي 
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، (Max - 4)والقيمة  2والقيمة احلرجة القصوى، أو حمصورة بني القيمة  2حمصورة بني القيمة كانت  احملسوبة
وكالمها تعترب منطقة قبول للفرض الصفري، الذي ينص على وجود استقالل ذايت للبواقي، ومن هذا املنطلق 

، باالعتماد على البيانات املتعلقة )9.4(املعادلة للبواقي الناجتة عن تقدير ميكن احلكم بوجود استقالل ذايت 
 100دد مشاهدات مساو لـ ر اإلشارة إىل أن االعتماد على عوجتد .الدراسةخالل فترة  جنليزيةاإلباملؤسسات 

استبعاد القيم ، يرجع لكون عدد املشاهدات بعد (Durbin - Watson)أجل حتديد القيم احلرجة من جدول  من
  .100ة واملتطرفة، كان قريبا من ذالشا

فترة الدراسة  خالل )9.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)18.6(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات
  

  قيمة
(Durbin - Watson) 

  احملسوبة

 (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  ةـاملالحظ  n = 100و k = 3، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 
2005  2,064 1,61 1,74 2 < 2,064 < 4 - Max 

2006  2,165 1,61 1,74 2 < 2,165 < 4 - Max 

2007  1,802 1,61 1,74 Max < 1,802 < 2 

2008  1,915 1,61 1,74 Max < 1,915 < 2 

2009  1,943 1,61 1,74 Max < 1,943 < 2 

2010  2,191 1,61 1,74 2 < 2,191 < 4 - Max 

2011  1,957 1,61 1,74 Max < 1,957 < 2 

2012  1,812 1,61 1,74 Max < 1,812 < 2 

2013  2,058 1,61 1,74 2 < 2,058 < 4 - Max 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 ختبارالائج نتا الذي يلخص )19.6(اجلدول ىل وبالعودة إ، )9.4(املعادلة  بواقي بالنسبة لتجانسأما 
احملسوبة بعد تقسيم البيانات إىل سلسلتني  )F(قيمة  بني املقارنة وبعد ،)Goldfield-Quandt( حصائياإل

، % 5مستوى معنوية ند ع (Fisher-Snedecor) جدولعليها من اجلدولية احملصل  )F(، وقيمة تنيإحصائي
خالل مجيع سنوات الدراسة، وعليه يتبني  ةاجلدولي )F(أقل بكثري من قيمة كانت احملسوبة  )F( قيمةيتضح أن 

  .جنليزيةاإل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )9.4(املعادلة  تقدير الناجتة عنالبواقي جتانس 
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فترة الدراسة  خالل )9.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)19.6(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات
 األخطاءجمموع مربعات 

 ىـة األولـللسلسل
(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

F = SSE2/ SSE1 

  من ةـاجلدولي (F)ة ـقيم
 (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـعند مستوى معن
2005  22,045 21,458 0,973 F(47; 47) =̃ 1,62 
2006  18,429 18,683 1,014 F(42; 42) =̃ 1,67 
2007  17,301 12,278 0,710 F(44; 44) =̃ 1,65 
2008  10,835 16,244 1,499 F(39; 39) =̃ 1,71 
2009  20,778 24,665 1,187 F(36; 36) =̃ 1,75 
2010  19,881 14,641 0,736 F(36; 36) =̃ 1,75 
2011  20,155 15,125 0,750 F(40; 40) =̃ 1,69 
2012  22,865 14,750 0,645 F(40; 40) =̃ 1,69 
2013  21,089 8,105 0,384 F(34; 34) =̃ 1,77 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

معامالت تضخم يتضح أن  )20.6(اجلدول ، وانطالقا من اخلطي زدواجاالخيص يف األخري وفيما 
خالل مجيع سنوات الدراسة،  كانت أقل من مخسة )9.4(للمعادلة  املتغريات املستقلةميع املتعلقة جب ،التباين

قبل العناصر غري  املقاييس احملاسبية التقليديةبني  ةمعنويو ةارتباط قويعالقة وهو ما يثبت عدم وجود أي 
وجود  عدميتضح  باملتغري التابع، وعليه ارتباطها التأثري على عالقات خالل فترة الدراسة، من شأا امللموسة
  .جنليزيةاإلبيانات املؤسسات املقدرة باالعتماد على ، )9.4(للمعادلة  خطي بني املتغريات املستقلة ازدواج

  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )9.4( للمعادلةمعامالت تضخم التباين : )20.6( اجلدول

  السنوات
العناصر  ختفيضبعد  القيم الدفترية

  (CPPA_IM) غري امللموسة
االهتالكات وخسائر  قبل النتائج الصافية

  (RPA_AD)ة عن العناصر غري امللموس القيمة
 التدفقات النقدية

(CFPA)  
2005  1,209 1,416 1,300 
2006  1,503 1,505 1,004 
2007  1,450 1,439 1,020 
2008  1,230 1,219 1,012 
2009  1,092 1,009 1,094 
2010  1,125 1,157 1,038 
2011  1,419 1,683 1,332 
2012  1,238 1,253 1,082 
2013  1,168 1,143 1,023 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على  :املصدر
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اس القدرة التفسريیة: الثالث املطلب ة التقلیدیة ق س احملاس   جنلزيیةاملؤسسات االٕ ى  لمقای

 فحص، امللموسة غري العناصر قبل التقليدية احملاسبية لمقاييسل التفسريية قدرةال قياسيتطلب 
املقدرة باالعتماد ، )9.4(د من معنوية املعادلة التأك بعد، للمؤسساتوالقيم السوقية هذه املقاييس بني  اتالعالق

 .جنليزيةتعلقة باملؤسسات اإلعلى البيانات امل

 جنليزيةاإلحالة املؤسسات : )9.4( املعنوية الكلية للمعادلة .1

نتائج الذي يلخص  )21.6(جلدول  ىلإعودة وبال، )9.4( ملعادلةامعنوية  مدى يف البداية ينبغي فحص
أن  سنوات الدراسة، وعليه ميكن القولخالل مجيع  % 1معنوية عند مستوى  انالحظ أ للمعادلة حتليل التباين

خالل خيتلف عن الصفر  كما أن معامل التحديد ،معنوي وخيتلف عن الصفر اواحد على األقل من معامال
ة بني القيم السوقية للمؤسسات إحصائيوجود عالقة ذات داللة يتضح  لذلك اووفق .مجيع سنوات الدراسة

، كما أن واحد على األقل من هذه )9.4(ملعادلة يف اوواحد على األقل من املتغريات املستقلة  جنليزيةاإل
  .جنليزيةللمؤسسات اإل يسمح بتفسري التغريات اليت حتدث يف القيم السوقية املتغريات

  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )9.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)21.6(اجلدول 
  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية  السنوات

2005  117 25,576 ,000 
2006  106 33,676 ,000 
2007  108 34,455 ,000 
2008  99 21,668 ,000 
2009  91 13,350 ,000 
2010  91 43,548 ,000 
2011  102 49,704 ,000 
2012  100 50,339 ,000 
2013  84 53,598 ,000 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على  :املصدر

 جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات  والقيم املقاييس احملاسبية التقليديةدراسة االرتباط بني  .2

بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات  االرتباط تمعامال أننالحظ  )22.6( من اجلدول
، باستثناء عام خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل ضعيفة وغري معنويةكانت  جنليزيةاإل

 قدرتبقيمة  أقصاهام أين بلغت  2012، وعام % 5كانت معنوية عند مستوى و 0,184م أين بلغت  2010
بني التدفقات رتباط اعالقة  وجودعدم يتبني ، واستنادا هلذه النتائج % 5 مستوىكانت معنوية عند و - 0,203

ومعنوية  متوسطةارتباط  ةت عالقلَج، سذلكعلى عكس و .جنليزيةاإلالنقدية والقيم السوقية للمؤسسات 
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 بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيم الدفتريةخالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، بني 
 معامالت االرتباطو، % 5كانت مستويات املعنوية أقل من حيث  ،جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات 

، كما شهد 0,64أكرب من أين كانت  ،م 2013م و 2007م،  2006: باستثناء أعوام ،0,64و 0,39حمصورة بني 
ارتباط  عالقة وجوديتضح ، وانطالقا من هذه النتائج 0,726 بلغت م أعلى قيمة ملعامل االرتباط 2013عام 

على غرار و .جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيم الدفتريةبني  ةمتوسط
عن  االهتالكات وخسائر القيمة قبلالصافية ارتباط متوسطة ومعنوية بني النتائج  ةعالق مت تسجيل، ذلك

، خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  العناصر غري امللموسة
باستثناء  ،0,64و 0,32 حمصورة بني معامالت االرتباطو، % 5من  كانت مستويات املعنوية أقلككل، حيث 

  .االرتباط تملعامال م أعلى قيمة 2010شهد عام  وقد، م 2012م و 2011م،  2010: أعوام

  .جنليزيةاإل والقيم السوقية للمؤسسات التقليدية املقاييس احملاسبيةبني  الكلي الرتباطا معامالت :)22.6( اجلدول
  املتغيـرات املفسـرة    

  السنـوات  
القيم الدفترية بعد ختفيض 

 ر امللموسةـالعناصر غي
(CPPA_IM)  

 الكاتـاالهت لـقبافية ـائج الصـالنت
 عن العناصر غري امللموسة وخسائر القيمة

(RPA_AD)  

  التدفقات النقدية
 

(CFPA)  

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

 

2005  ,569** ,453** ,137 
2006  ,661** ,541** ,102 
2007  ,642** ,501** ,133 
2008  ,582** ,466** ,080 
2009  ,396** ,327** ,093 
2010  ,456** ,715** ,184* 
2011  ,581** ,701** ,052 
2012  ,562** ,701** -,203* 
2013  ,726** ,574** -,082 

2005 - 2013  ,561** ,522** -,007 
  ).من اجلهتني(%  1ارتباط معنوي عند مستوى  **

 ).من اجلهتني(%  5ارتباط معنوي عند مستوى    *
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

والقيم بعد ختفيص العناصر غري امللموسة  معامالت االرتباط بني القيم الدفترية تطور خيصفيما 
 االهتالكات وخسائر القيمة عن قبل معامالت االرتباط بني النتائج الصافيةتطور مقارنة ب ،للمؤسسات السوقية

، وباستثناء الفترة )13.6(الشكل  ، وكما يتضح منجنليزيةاإلالعناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات 
وخصوصا قبل عام  ،فإن حركتهما كانت بنفس الوترية تقريبا، ويف نفس االجتاه م 2013م و 2012بني عامي 

االرتباط بني القيم  معاملم كان  2009عام مستويني خمتلفني، فقبل م، غري أن حركتهما كانت يف  2009
االرتباط بني النتائج  يف مستوى أعلى من معامل السوقية والقيمبعد ختفيص العناصر غري امللموسة  الدفترية



 

  200 

 م 2009والقيم السوقية، أما انطالقا من عام  العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر القيمة عن قبل الصافية
  .م 2013، ليعود إىل ما هو عليه عام العكس تغري الوضع إىلقد فم  2012إىل غاية عام 

تطور معامالت االرتباط بني القيم الدفترية والقيم السوقية مقارنة مبعامالت االرتباط بني  :)13.6(الشكل 
  ).العناصر غري امللموسة قبل( جنليزيةاإلالنتائج الصافية والقيم السوقية للمؤسسات 

 
  .)22.6(اجلدول على من إعداد الباحث باالعتماد   :املصدر

اجلدول وبالعودة إىل ، الرتباط بني املتغريات املستقلةفحص عالقات ا تتطلب دراسة االرتباط
ضعيفة جدا  كانت قبل العناصر غري امللموسة املقاييس احملاسبية التقليديةبني فيما ، يتبني أن االرتباطات )23.6(

، جنليزيةها بالقيم السوقية للمؤسسات اإلارتباطري املتوقع أن تؤثر على عالقات وغري معنوية، وبالتايل من غ
 نتائجالمن جهة، و العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  القيم الدفترية بنيواملعنوي  باستثناء االرتباط املتوسط

من جهة أخرى، وهو ما يتطلب التأكد من  العناصر غري امللموسةعن  االهتالكات وخسائر القيمة قبلة الصافي
  .جنليزيةوالقيم السوقية للمؤسسات اإل املستقلني هذين املتغريين مدى تأثريه على عالقة االرتباط بني

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلات للمؤسس املقاييس احملاسبية التقليدية مصفوفة االرتباط بني :)23.6(اجلدول 

  
 ختفيضبعد  القيم الدفترية

 العناصر غري امللموسة
(CPPA_IM)  

االهتالكات  قبلالنتائج الصافية 
اصر غري العنعن  وخسائر القيمة
  (RPA_AD) امللموسة

التدفقات 
 النقدية

(CFPA)  
العناصر غري  القيم الدفترية بعد ختفيض

 1 ,371** -,028  (CPPA_IM) امللموسة

االهتالكات وخسائر  لقبالنتائج الصافية 
 1 ,007 -  (RPA_AD) عن العناصر غري امللموسة القيمة

 1 - -  (CFPA) التدفقات النقدية
  ).من اجلهتني( % 10ارتباط معنوي عند مستوى  **

  .(SPSS) حصائياإلمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج  :املصدر

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
االرتباط بین القیم الدفتریة بعد تخفیض العناصر غیر الملموسة والقیم السوقیة للمؤسسات
االرتباط بین النتائج الصافیة قبل االھتالكات وخسائر القیمة عن العناصر غیر الملموسة والقیم السوقیة للمؤسسات
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قبل  املقاييس احملاسبية التقليديةالذي يلخص معامالت االرتباط اجلزئي بني  )24.6(من اجلدول 
ككل، ميكن التأكد من عدم  خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  العناصر غري امللموسة
من جهة،  العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  القيم الدفتريةبني  عالقة االرتباط املسجلةلوجود تأثري جوهري 

على عالقات  من جهة أخرى العناصر غري امللموسةعن  االهتالكات وخسائر القيمة قبلة الصافيوالنتائج 
نسبة لعالقة االرتباط بني التدفقات النقدية بالف. )9.4(االرتباط بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع يف املعادلة 

وبالنسبة لعالقة االرتباط بني  يف مجيع احلاالت؛ فيمكن جتاهلها ألا غري معنويةللمؤسسات، والقيم السوقية 
، فيبدو أا مل تتأثر كثريا مبتغريات للمؤسسات بعد ختفيض العناصر غري امللموسة والقيم السوقية القيم الدفترية

إزالة  عندفقط  0,464إىل  0,561واخنفضت من الرقابة، حيث مل تتأثر إطالقا بعد إزالة تأثري التدفقات النقدية، 
 لعالقة االرتباط بنيأما بالنسبة  ؛االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلتأثري النتائج الصافية 

والقيم السوقية للمؤسسات  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة قبلالنتائج الصافية 
 0,412إىل  0,522، فهي األخرى مل تتأثر مطلقا نتيجة إزالة تأثري التدفقات النقدية، واخنفضت من جنليزيةاإل

  .بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيم الدفتريةفقط نتيجة إزالة تأثري 

والقيم السوقية للمؤسسات  املقاييس احملاسبية التقليديةمعامالت االرتباط اجلزئي بني  :)24.6(اجلدول 
  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإل

  متغريات الرقابة 
 القيم الدفترية بعد ختفيض

 ر امللموسةـالعناصر غي
(CPPA_IM)  

االهتالكات وخسائر  قبلالنتائج الصافية 
 اصر غري امللموسةـن العنـع ةـالقيم

(RPA_AD)  

  التدفقات النقدية
 

(CFPA)  
ات

سس
لمؤ

ية ل
سوق

م ال
القي

  
(P

)
  

(CFPA) ,561** ,525** - 

(RPA_AD) ,464** - -,008 

(CPPA_IM)  - ,412** ,009 

(CFPA) و...  
(RPA_AD) 

,464** - - 

(CFPA) و...  
(CPPA_IM) 

- ,412** - 

(RPA_AD) و...  
(CPPA_IM)  

- - ,006 

  ).من اجلهتني( % 1معنوي عند مستوى ارتباط  **
  .(SPSS) حصائياإلمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربنامج  :املصدر
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 جنليزيةاإلحالة املؤسسات : )9.4(املعنوية اجلزئية للمعادلة  .3

خالل كل سنة من  )9.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  )25.6(اجلدول يلخص 
القيمة السوقية للمؤسسة يف  يعرب عنالذي  الثابت أنككل، حيث يتضح خالل فترة الدراسةسنوات الدراسة و

 % 1يف القوائم املالية، كان معنويا عند مستوى للمقاييس احملاسبية التقليدية بأي مبلغ  عترافحالة عدم اال
املتعلق بالتدفقات النقدية، الذي  حنداراال معاملأما . خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل

غري معنوي خالل مجيع كان فالتغري يف القيمة السوقية عند تغري صايف التدفق النقدي جبنيه واحد،  يعرب عن
، باستثناء عام % 5أكرب من  ختبارلالمستوى املعنوية كان  حيثككل،  خالل فترة الدراسةسنوات الدراسة و

ة بني إحصائيميكن القول بعدم وجود عالقة ذات داللة وعليه ، % 1م أين كان معنويا عند مستوى  2007
  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلت التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسا

  خالل فترة الدراسة )9.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  :)25.6(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات

  الثابت
  
  
(β) 

القيم الدفترية بعد 
ـر العناص ضـختفي
 وسةـر امللمـغي

(CPPA_IM)  

 قبـلافية ـائج الصـالنت
 االهتالكات وخسائر القيمة

 ر امللموسةـالعناصر غيعن 

(RPA_AD)  

  التدفقات النقدية
  
 

(CFPA)  
 (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل

2005  1,009** 10,281 ,254** 5,863 ,586** 3,872 -,305 -1,303 

2006  1,242** 12,107 ,325** 5,768 ,471** 3,277 ,203 ,958 

2007  1,444** 16,377 ,329** 6,624 ,265** 2,652 ,376** 3,309 

2008  1,152** 11,636 ,296** 5,331 ,334** 2,811 ,382 1,751 

2009  ,813** 7,582 ,355** 5,050 ,460** 3,919 -,097 -,432 

2010  ,566** 5,130 ,185** 3,291 1,848** 9,013 ,072 ,428 

2011  ,809** 7,145 ,189** 3,644 1,404** 7,762 -,398 -1,890 

2012  ,818** 7,916 ,233** 4,384 1,361** 8,372 -,024 -,116 

2013  2,646** 13,965 ,474** 8,489 ,329** 5,705 ,001 ,045 

2005 - 2013  ,983** 30,429 ,254** 15,608 1,048** 20,964 ,017 ,680 

  .% 1معنوي عند مستوى  **

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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 بعد ختفيض العناصر غري امللموسة بالقيم الدفترية املتعلق حنداراالمعامل على عكس ما سبق، كان 
ا م 0,254بلغت قيمته  أين، ككل خالل فترة الدراسةمجيع سنوات الدراسة وخالل  % 1مستوى عند معنويا 

يكون مصحوبا  ،جبنيه واحد بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيمة الدفترية للمؤسسة تغري يفيعين أن كل 
ة بني إحصائيوهو ما يوحي بوجود عالقة طردية ذات داللة ، يف املتوسط يف قيمتها السوقية 0,254بتغري قدره 

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيم الدفترية
االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري  قبلاملتعلق بالنتائج الصافية  حنداراالالنسبة ملعامل أما ب

بلغت ككل، و خالل فترة الدراسةمجيع سنوات الدراسة وخالل  % 1مستوى معنويا عند فقد كان  امللموسة،
االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر  قبلالنتائج الصافية ، مما يعين أن تغري خالل فترة الدراسة 1,048قيمته 

، وعليه يف املتوسط يف القيمة السوقية للمؤسسةجنيه  1,048جبنيه واحد، ينتج عنه تغري قدره غري امللموسة 
االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر  قبلة بني النتائج الصافية إحصائييتضح وجود عالقة طردية ذات داللة 

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةيم السوقية للمؤسسات اإلوالق غري امللموسة
 قبليتبني أن العالقة بني النتائج الصافية  ،حنداراالإضافة ملا سبق، وباملقارنة بني قيم معامالت 

 ،كانت أكثر قوة جنليزيةوالقيم السوقية للمؤسسات اإل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
خالل  جنليزيةوالقيم السوقية للمؤسسات اإل بعد ختفيض العناصر غري امللموسة القيم الدفتريةالعالقة بني مقارنة ب

مع  السابقةالنتائج  فق مجيعواوتت. عند دراسة االرتباطإليه توصل ما مت الوهو ما يتفق مع ، فترة الدراسة
 .جنليزيةالتوقعات القبلية، باستثناء العالقة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات اإل

  جنليزيةاإلحالة املؤسسات : القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية .4
، املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )9.4(لمعادلة زئية لدراسة املعنوية اجل أثبتت

االهتالكات  قبل، والنتائج الصافية العناصر غري امللموسة ختفيضبعد  القيم الدفتريةأن كل من  جنليزيةاإل
وهذا ما يتضح من  ،لقيم السوقية للمؤسساتيف تفسري ا يسامهان امللموسة عن العناصر غري وخسائر القيمة

، املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة )9.4(للمعادلة  معامالت التحديدالذي يلخص  )26.6(اجلدول 
وهو ما  ،ككل راسةخالل فترة الد % 57,1بلغ معامل التحديد  وقد .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلباملؤسسات 

يف  تحدثمن التغريات اليت  % 57,1قبل العناصر غري امللموسة تفسر  يدل على أن املقاييس احملاسبية التقليدية
 .، أما باقي التغريات فيمكن إيعازها للعوامل األخرى واألخطاء العشوائيةجنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اإل

خالل مجيع سنوات الدراسة،  % 38أكرب من كان  )9.4(للمعادلة معامل التحديد  يتضح أناجلدول ن وم
عام  % 65,3ملعامل التحديد  بلغت أعلى قيمةو، % 28,9 تبلغشهد أدىن قيمة له م أين  2009باستثناء عام 

تساهم يف قبل العناصر غري امللموسة يتضح أن املقاييس احملاسبية التقليدية  ،وعلى ضوء هذه النتائج .م 2013
  .جنليزيةاإلالقيم السوقية للمؤسسات  مستتفسري جزء مهم من التغريات اليت 
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  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )9.4(للمعادلة معامالت التحديد  :)26.6( اجلدول
  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 571, 653, 597, 589, 584, 289, 385, 482, 480, 387,  التحديد تمعامال

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

قبل املقاييس احملاسبية التقليدية أثبتت مالءمة  ةحصائياإل اتختباراالميكن القول أن  يف األخري،
 ومسامهتها، خالل فترة الدراسة جنليزيةاإللتقييم املؤسسات  )باستثناء التدفقات النقدية( العناصر غري امللموسة

باهتمام  ظىحت، ما يعين أا من بني العوامل اليت السوقية هاقيم تفسري جزء مهم من التغريات اليت حتدث يفيف 
القيم الدفترية  ضعف مسامهةالرغم من أن البيانات الوصفية تشري إىل ، وذلك على يف السوق املايل املستثمرين

عالقة بني املقاييس وميكن تلخيص النتائج املتوصل إليها فيما خيص ال. قيمها السوقية يف جنليزيةاإلللمؤسسات 
، حيث )14.6(يف الشكل  جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  قبل العناصر غري امللموسة احملاسبية التقليدية

وجود عالقة طردية بني القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات،  يتضح
والقيم السوقية  ةكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموساالهتال بلالنتائج الصافية ق وعالقة طردية بني

  .السوقية للمؤسساتوالقيم توجد أي عالقة بني التدفقات النقدية  ال، يف حني للمؤسسات

  .جنليزيةطبيعة العالقات بني املقاييس احملاسبية التقليدية والقيم السوقية للمؤسسات اإل :)14.6(الشكل 

  
  .من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج املتوصل إليها  :املصدر

    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
ة التقلیدیة س احملاس  املقای

  التدفقات النقدیة
(CFPA) 

ٔخرى  العوامل ا

لمؤسساتالق فرتیة    بعد م ا

ري ض العنارص    امللموسة ختف
(CPPA_IM) 

اجئ الص ة ق الن هتالاكت  لاف

ر الق ـر وخسا مة عن العنارص غ

 (RPA_AD) امللموسة
R2

 = 57,1 % 

ــــم السالق ـة ـــوق

  لمؤسسات االٕجنلزيیة
(P) 

  عالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع وجود

  املستقلة على تفسري املتغري التابعاملتغريات  قدرة
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ل ة الفص الص   خ

  

لتقييم مة املقاييس احملاسبية التقليدية قبل العناصر غري امللموسة حاولنا يف هذا الفصل دراسة مدى مالء
 قياسوالقيم السوقية للمؤسسات، واملقاييس املؤسسات يف بيئات الدراسة، من خالل فحص العالقة بني هذه 

لتقييم  امللموسة تشري النتائج املتوصل إليها إىل مالءمة القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غريو. يةتفسريال قدرا
ذات داللة  طردية عالقة حيث وجدت، خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلواملؤسسات الفرنسية املؤسسات 

فسري جزء مهم من يف تتساهم  بعد ختفيض العناصر غري امللموسةالقيم الدفترية  كما أن، بني املتغريينة إحصائي
حالة فيما خيص أما . خالل فترة الدراسة جنليزيةواإل الفرنسية القيم السوقية للمؤسساتمست التغريات اليت 

التثبيتات غري امللموسة لتقييم املؤسسات فقد أثبتت النتائج عدم مالءمة القيم الدفترية بعد ختفيض  ،اجلزائر
  .املتغريين خالل فترة الدراسةبني ة إحصائي، حيث مل يتم تسجيل أي عالقة ذات داللة اجلزائرية

االهتالكات وخسائر القيمة عن  قبلإىل مالءمة النتائج الصافية  املتوصل إليها تشري النتائجكما 
 اليت ةحصائياإل تالتحليال ت، حيث أثبتجنليزيةاإللتقييم املؤسسات الفرنسية واملؤسسات  العناصر غري امللموسة

االهتالكات  قبلمسامهة النتائج الصافية  تة بينهما، كما أثبتإحصائيوجود عالقة ذات داللة إجراؤها  مت
القيم السوقية  مستيف تفسري جزء مهم من التغريات اليت  وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلللمؤسسات الفرنسية واملؤسسات 
تشري النتائج إىل عدم مالءمة التدفقات النقدية لتقييم املؤسسات الفرنسية إضافة إىل ذلك، 

التدفقات النقدية والقيم  ة بنيإحصائي، حيث مل يتم تسجيل أي عالقة ذات داللة جنليزيةاإلواملؤسسات 
ري ، وعلى هذا األساس اتضح أن التدفقات النقدية ال تساهم يف تفسخالل فترة الدراسةالسوقية للمؤسسات 

جتدر اإلشارة إىل أنه مل يتم دراسة مدى مالءمة التدفقات و .جنليزيةاإلوالفرنسية  القيم السوقية للمؤسسات
لتقييم املؤسسات اجلزائرية،  القيمة عن العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر لبقالنقدية، والنتائج الصافية 

تعترب مقدمة  الفصل املتوصل إليها يف هذا شري إىل أن النتائجيف األخري، ن. ألن البيانات املتاحة مل تسمح بذلك
  .يف بيئات الدراسة لدراسة أثر العناصر غري امللموسة على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات

  



 

 

  

  

  :الفصــــل الســــابــــع

العنـاصر غ امللموسة  أثر

سة مالءم ع  املقاي

ية التقليدية  املحاس

  تؤسساقييم امللت
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ـــــد   متـه

  

لتقييم قبل العناصر غري امللموسة مت يف الفصل السابق دراسة مدى مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية 
والقيم السوقية هذه املقاييس  بني ةحصائياإلالعالقة  طبيعة من خالل فحص املؤسسات يف بيئات الدراسة،

وانطالقا من  .قبل العناصر غري امللموسة التقليدية ، وقياس القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبيةللمؤسسات
دراسة أثر العناصر غري امللموسة على مالءمة إىل هذا الفصل  يهدفيف الفصل السابق،  لنتائج املتوصل إليهاا

بني املقاييس  ةحصائياإلمن خالل فحص أثرها على العالقة  املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات،
، للمقاييس احملاسبية التقليدية فسرييةالت ةقدرالعلى  هاوالقيم السوقية للمؤسسات، وقياس أثر احملاسبية التقليدية

  .يف بيئات الدراسةالثالثة  الفرضية اختباروذلك بغرض 
خالل سنوات الدراسة وخالل  )10.4( حنداراالمن أجل حتقيق أهداف هذا الفصل، مت تقدير معادلة 

فترة الدراسة ككل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية، مث باالعتماد على البيانات املتعلقة 
فحص طبيعة حىت يتسىن ؛ وذلك جنليزيةاإلباملؤسسات الفرنسية، وباالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات 

والقيم السوقية للمؤسسات، وقياس القدرة  اسبية التقليدية بعد العناصر غري امللموسةالعالقة بني املقاييس احمل
العناصر غري  قبل إدراجالتفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية يف هذه احلالة، ومقارنتها بالنتائج املتوصل إليها 

على مالءمة  اصر غري امللموسةالعن أثرليتم يف األخري حتديد  ،)9.4( حنداراالعند دراسة معادلة  امللموسة،
  :مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث اآلتيةومن أجل ذلك،  .املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات

 .على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات اجلزائرية أثر العناصر غري امللموسة :املبحث األول  -

  .على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات الفرنسية أثر العناصر غري امللموسة :الثايناملبحث   -

 .جنليزيةاإلعلى مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات  أثر العناصر غري امللموسة :الثالثاملبحث   -
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ٔول ر : املبحث ا ارصٔ ة التقلیدیة ىل مالءمة  ري امللموسة الع س احملاس املقای

ریة مي املؤسسات اجلزا   لتق

لتقييم املؤسسات  الدفترية القيمعلى مالءمة  غري امللموسة بغرض دراسة مدى تأثري التثبيتات
خالل فترة  ، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية)10.4( حنداراال، مت تقدير معادلة اجلزائرية
بني القيم الدفترية للمؤسسات والتثبيتات غري  ةحصائياإل العالقة طبيعة فحص حىت يتسىن ،ككل الدراسة
من جهة، والقيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية باعتبارها متغري تابع من متغريين مستلقني ا باعتبارمه ،امللموسة

من  بعدها مقارنة النتائج احملصل عليها، ليتم ، وقياس القدرة التفسريية هلذين املتغريين املستقلنيجهة أخرى
 ، فيما خيص العالقة بني القيم الدفترية)9.4(املعادلة من دراسة  إليها مع النتائج املتوصل )10.4(عادلة املدراسة 

الفرضية الثالثة  اختبارما يسمح بوهو وقيمها السوقية، بعد ختفيض التثبيتات غري امللموسة  للمؤسسات اجلزائرية
حتديد مدى تأثري التثبيتات غري امللموسة على العالقة بني القيم الدفترية ، من خالل )1.3ف(يف البيئة اجلزائرية 

  .اجلزائرية للمؤسسات وقيمها السوقية، وقياس أثرها على القدرة التفسريية للقيم الدفترية للمؤسسات

ٔول املطلب لمعاد : ا ریة( )10.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى    )ا املؤسسات اجلزا

للبواقي الناجتة عن تقدير املعادلة  حتمايلاالبعد دراسة التوزيع بداية، وفيما يتعلق بشرط الطبيعية، و
باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية خالل فترة الدراسة، مت التوصل إىل النتائج ، )10.4(

نتائج و (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراالنتائج ، الذي يلخص )1.7(يف اجلدول  املوضحة
 (Shapiro-Wilk) ختبارالمستوى املعنوية ومن اجلدول نالحظ أن  .(Shapiro-Wilk) حصائياإل ختباراال

 (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراللمستوى املعنوية عكس ، وذلك على % 5أقل من مستوى  كان
املعادلة  بواقي الناجتة عن تقديرالواستنادا هلذه النتائج ميكن القول أن ، % 5 مستوى أكرب منالذي كان 

  .تتبع التوزيع الطبيعي اجلزائرية خالل فترة الدراسةباالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات ، )10.4(

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)1.7(اجلدول 
  .)حالة املؤسسات اجلزائرية( خالل فترة الدراسة )10.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال
  (Shapiro-Wilk) اختبار  (Kolmogorov-Smirnov) اختبار

  مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية  ةحصائياإلقيمة 

,137  22  ,200  ,904  22  ,049  

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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 (Durbin - Watson) حصائياإل ختباراالنتائج لاستنادا ثانيا، وفيما يتعلق بشرط استقالل البواقي، و
لبواقي الناجتة ضح وجود استقالل ذايت ليت ،)2.7(اجلدول امللخصة يف و، )10.4(عادلة بواقي اململدى استقاللية 

، حيث باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية خالل فترة الدراسة، )10.4(عن تقدير املعادلة 
وأكرب من القيمة احلرجة القصوى، احملصل عليها  2احملسوبة أقل من القيمة  (Durbin - Watson)كانت قيمة 

، واليت تعترب منطقة قبول للفرض الصفري الذي ينص على (Durbin - Watson)من جدول القيم احلرجة لـ 
  .وجود استقالل ذايت للبواقي

فترة الدراسة  خالل )10.4(عادلة استقاللية بواقي اململدى  (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)2.7(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(

  قيمة
(Durbin - Watson)  

  احملسوبة

  (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 

  املالحظة  n = 22و k = 2، % 5وى معنوية ـعند مست
  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 

1,753  1,130 1,540 Max < 1,753 < 2 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 ختباراالنتائج  الذي يلخص )3.7(بالعودة إىل اجلدول أما فيما يتعلق بشرط جتانس البواقي، و
باالعتماد على ، )10.4(الناجتة عن تقدير املعادلة البواقي ملدى جتانس  )Goldfield-Quandt( حصائياإل

من قيمة  قلأ كانت احملسوبة (F)، يتضح أن قيمة البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية خالل فترة الدراسة
(F)  احملصل عليها من جدول(Fisher-Snedecor)  بواقي ، وهو ما يدل على جتانس % 5عند مستوى معنوية

  .البيانات املتعلقة باملؤسسات اجلزائريةعلى باالعتماد  يف حالة تقديرها، )10.4(املعادلة 

فترة الدراسة  خالل )10.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)3.7(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(

 األخطاءجمموع مربعات 
 ىـة األولـللسلسل

(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

F = SSE2/ SSE1 

  من ةـاجلدولي (F)ة ـقيم
 (Fisher-Snedecor)توزيع 

  % 5وية ـعند مستوى معن

0,608 0,173 0,285 F(9; 9) =̃ 3,18 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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اجلدول وبالعودة إىل ، خطي بني املتغريات املستقلة ازدواجأخريا، وفيما يتعلق بشرط عدم وجود 
على البيانات املتعلقة املقدرة باالعتماد  ،)10.4(الذي يلخص معامالت تضخم التباين للمعادلة  )4.7(

أن معامل تضخم التباين املتعلق باملتغريين املستقلني كان أقل من مخسة، وهو ما يتبني ، باملؤسسات اجلزائرية
القيم و التثبيتات غري امللموسة بنييف الوقت نفسه عالقة ارتباط قوية ومعنوية أي ميكن تفسريه بعدم وجود 

، لذا ميكن حصائياإلمن شأا التأثري على نتائج التحليل  خالل فترة الدراسة، الدفترية للمؤسسات اجلزائرية
  .)10.4(للمعادلة خطي بني املتغريات املستقلة  ازدواجالقول بعدم وجود 

  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(خالل فترة الدراسة  )10.4(معامالت تضخم التباين للمعادلة : )4.7(اجلدول 
  القيم الدفترية للمؤسسات

(CPPA)  
 التثبيتات غري امللموسة

(IIPA)  
1,022 1,022 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

بار: الثاين املطلب ریة  اخ ة اجلزا   )1.3ف(الفرضیة الثالثة يف الب

معنوية معادلة فحص مدى ، يتطلب األمر )1.3ف(الفرضية الثالثة يف البيئة اجلزائرية  اختبارقبل 
 اختبارنتائج انطالقا من قة باملؤسسات اجلزائرية، وذلك باالعتماد على البيانات املتعل، املقدرة )10.4( حنداراال

بقليل  % 5جتاوز مستوى  ختباراللأن مستوى املعنوية تبني  واليت، )5.7(املوضحة يف اجلدول  املعنوية الكلية
أن يكون أحد  احتمال، وهذا ما يعين )10.4( عنوية املعادلةاحلكم مب، لكن رغم ذلك ميكن % 5,7بلغ لي

أكرب من  )10.4(معامل التحديد للمعادلة يكون أن  احتمالمعامالا على األقل معنويا وخيتلف عن الصفر، و
ة بني القيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية إحصائيوجود عالقة ذات داللة  احتمالالصفر بشكل جوهري، أي 

 جزء من التغريات اليت حتدث يف يف تفسري أو كالمهاألقل، وأن يساهم أحدمها ستقلني على اوأحد املتغريين امل
  .القيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية

  ).حالة املؤسسات اجلزائرية( خالل فترة الدراسة )10.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)5.7(اجلدول 

  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية

21 3,406  ,057  

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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، املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )10.4( حنداراالمعادلة بعد التأكد من معنوية 
وذلك باالعتماد اجلزائرية خالل فترة الدراسة، ميكن دراسة عالقات االرتباط بني خمتلف املتغريات املكونة هلا، 

 حيثخالل فترة الدراسة،  )10.4(ملعادلة امتغريات لذي يوضح مستويات االرتباط بني ا )6.7(اجلدول على 
بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية  % 5عند مستوى  ةومعنوي ةارتباط متوسطعالقة نالحظ وجود 

بني  يف حني مل يتم تسجيل أي عالقة ارتباط، 0,534الكلي  طبلغ معامل االرتبا أين للمؤسسات اجلزائرية،
يدل ما وهو غري معنوي، الكلي كان معامل االرتباط  أينالقيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية وقيمها السوقية، 

غري امللموسة للقيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية مل يؤثر على مستوى ارتباطها بالقيم  التثبيتاتأن إضافة  على
أيضا أن االرتباط اجلزئي بني القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية  من اجلدول كما ميكن أن نالحظ .السوقية
بعد إزالة تأثري التثبيتات غري امللموسة كان غري معنوي، أما إزالة تأثري القيم الدفترية  ا السوقيةوقيمه

أدى إىل اخنفاض معامل االرتباط اجلزئي بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية قد للمؤسسات، ف
  .فقط 0,01للمؤسسات اجلزائرية مبا مقدراه 

  خالل فترة الدراسة )10.4( للمعادلةاالرتباط بني املتغريات املكونة  معامالت: )6.7( اجلدول
  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(

  القيم الدفترية للمؤسسات    
(CPPA)  

 التثبيتات غري امللموسة
(IIPA)  

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

 

 *534,  166, االرتباط الكلي

بعد إزالة  االرتباط اجلزئي
 تأثري القيم الدفترية

-,034  - 

بعد إزالة  االرتباط اجلزئي
 غري امللموسة التثبيتاتتأثري 

- ,533* 

 ).من اجلهتني( % 5ارتباط معنوي عند مستوى   *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

واملتغري التابع،  دراسة عالقات االرتباط بني املتغريات املستقلة منميكن تأكيد النتائج املتوصل إليها 
معنوية  اختبارنتائج  الذي يلخص )7.7(اجلدول بالعودة إىل ، ف)10.4(املعنوية اجلزئية للمعادلة من خالل دراسة 

املتعلق بالقيم الدفترية  حنداراالأن معامل  ، يتضحخالل فترة الدراسة )10.4(املعادلة  احندارمعامالت 
. 0,891بكثري ليبلغ  % 5مستوى  ختبارلال املعنوية مستوى جتاوزللمؤسسات اجلزائرية مل يكن معنويا، حيث 

، فرغم أن قيمته كانت قريبة جدا من الصفر، حيث بلغت املتعلق بالتثبيتات غري امللموسة حنداراالمعامل  أما
واستنادا هلذه النتائج  .% 1,9 ختبارلال، حيث بلغ مستوى املعنوية % 5 كان معنويا عند مستوىإال أنه  0,094
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 ة بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسساتإحصائيذات داللة طردية وجود عالقة  يتضح
؛ السوقيةة بني القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية وقيمها إحصائيعالقة ذات داللة أي ، وعدم وجود اجلزائرية

ال يؤثر يف قيمها السوقية، أما تغري  وهو ما يعين أن أي تغري حيدث يف القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية
السوقية  يف القيمدينار يف املتوسط  0,094التثبيتات غري امللموسة بدينار واحد، فيؤدي إىل تغري قدره 

يقودنا إىل استنتاج مفاده أن التثبيتات ما وهذا . امللموسةيف نفس اجتاه تغري التثبيتات غري اجلزائرية  للمؤسسات
على وذلك القيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية، جزء من التغريات اليت حتدث يف غري امللموسة تساهم يف تفسري 

  .عكس القيم الدفترية للمؤسسات

  خالل فترة الدراسة )10.4(ملعادلة ا احندار تالمعنوية معام اختبارنتائج  :)7.7(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات اجلزائرية(

  الثابت
(β) 

 اتالقيم الدفترية للمؤسس
(CPPA)  

 التثبيتات غري امللموسة
(IIPA)  

 مستوى املعنوية (t) قيمة قيمة املعامل مستوى املعنوية (t) قيمة قيمة املعامل مستوى املعنوية (t) قيمة قيمة املعامل

6,290 7,734 ,000 -,018 -,138 ,891 ,094 2,599 ,019 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

فحص طبيعة العالقة بني بعد ، و)10.4(املعادلة  احندارعامالت اجلزئية ملعنوية امل اختبار انطالقا من
ميكن احلكم على مدى  ،بعد إضافة التثبيتات غري امللموسة وقيمها السوقيةالقيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية 

املتعلق بالقيم الدفترية  حنداراالاملقارنة بني معامل فب .القيم الدفترية للمؤسسات مالءمة على هذه األخريةتأثري 
املتعلق بالقيم الدفترية بعد  حنداراال، ومعامل )9.4(يف املعادلة  )CPPA_IM(بعد ختفيض التثبيتات غري امللموسة 

ما يتضح ك ،مستوى املعنويةكذا ، من حيث القيمة و)10.4(املعادلة يف  )CPPA( إضافة التثبيتات غري امللموسة
اجلزائرية، وإضافتها  إضافة التثبيتات غري امللموسة للقيم الدفترية للمؤسسات ، نالحظ أن)8.7(من اجلدول 

، مل يؤثر على العالقة بني القيم الدفترية للمؤسسات وقيمها السوقية )10.4( حنداراالكمتغري مستقل يف معادلة 
بعد  بشكل جوهري سواء من حيث القيمة أو من حيث مستوى املعنوية، فرغم أن قيمة املعامل اخنفضت

غري  يوبق % 5مبتعدا أكثر عن مستوى ارتفع  ختبارلال، إال أن مستوى املعنوية إضافة التثبيتات غري امللموسة
لمؤسسات اجلزائرية وقيمها ة بني القيم الدفترية لإحصائيمعنوي، وبالتايل مل توجد أي عالقة ذات داللة 

  .بعدهاء قبل التثبيتات غري امللموسة أو السوقية خالل فترة الدراسة، سوا
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  خالل فترة الدراسة القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائريةاملتعلق ب حنداراالمعامل  :)8.7(اجلدول 
  .)غري امللموسة التثبيتاتقبل وبعد ختفيض (

 مستوى املعنوية (t) قيمة حنداراال معاملقيمة  

 CPPA_IM( ,104 ,719 ,480( غري امللموسة التثبيتاتبعد ختفيض 

 CPPA( -,018 -,138 ,891( ر امللموسةـغيالتثبيتات افة ـبعد إض

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 حصائياإلفقد اتضح من نتائج التحليل  ،)10.4(خيص القدرة التفسريية للمعادلة وفيما  ،يف األخري
من التغريات اليت حتدث يف القيم السوقية للمؤسسات  يسرياتفسر جزء هلذه املعادلة ملتغريات املستقلة أن ا

تفسر  )10.4(، ما يعين أن املتغريات املستقلة يف املعادلة % 20,2معامل التحديد اجلزائرية، حيث مل يتعدى 
القيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية، أما باقي التغريات فترجع إىل  مستفقط من التغريات اليت  % 20,2

  .األخطاء العشوائيةمن بينها ، وخبالف القيم الدفترية للمؤسسات والتثبيتات غري امللموسة األخرىالعوامل 
عدم وجود أي عالقة ذات  )10.4(و )9.4(للمعادلتني  حصائياإلالتحليل  أثبت إىل جانب ذلك،

التثبيتات غري  ة بني القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية وقيمها السوقية، سواء بعد ختفيضإحصائيداللة 
يف  امللموسة أو بعد إضافتها، ما يعين أن القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية ال تساهم يف تفسري قيمها السوقية

ن إيعازه للتثبيتات ، فيمك)10.4( حنداراال معادلةمعامل التحديد املسجل عند دراسة  فيما خيص أما ،احلالتني
وعلى هذا األساس ال ميكن احلديث عن القدرة التفسريية اإلضافية للتثبيتات غري امللموسة، أي  .غري امللموسة

 املدرجة يف بورصة اجلزائرأن هذه األخرية مل تؤدي إىل زيادة القدرة التفسريية للقيم الدفترية للمؤسسات 
، واليت تنص على أن اجلزائريةيف البيئة  )1.3ف( ، وهو ما يثبت عدم صحة الفرضية الثالثةخالل فترة الدراسة

على تفسري القيم احملاسبية التقليدية  املقاييسيف زيادة قدرة  تساهمامللموسة  املقاييس احملاسبية للعناصر غري
  .املدرجة يف السوق املايل اجلزائريةالسوقية للمؤسسات 
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ري امللموسة :املبحث الثاين ارص  ر الع سىل مالءمة  ٔ ة التقلیدیة  املقای احملاس

مي املؤسسات   الفرسیة لتق

العناصر غري  قبل املقاييس احملاسبية التقليديةأن  الفصل السابق حالة فرنسا يف دراسة تبني من
حيث  ،خالل فترة الدراسة لتقييم املؤسسات الفرنسية مالئمة كانت ، باستثناء التدفقات النقدية،امللموسة

والقيم السوقية ) باستثناء التدفقات النقدية(احملاسبية ة بني هذه املقاييس إحصائيوجِدت عالقات ذات داللة 
من التغريات  ري جزء مهمتفسعلى  قدرة املقاييس احملاسبية التقليدية نتائجأثبتت الللمؤسسات الفرنسية، كما 

  .الدراسةخالل فترة القيم السوقية للمؤسسات  مستاليت 
املقاييس على مالءمة  غري امللموسة سوف حناول دراسة مدى تأثري العناصر ،النتائج هذه انطالقا من

، باالعتماد على البيانات )10.4( حنداراالتقدير معادلة  من خالل احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات الفرنسية،
خالل كل سنة من سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، من أجل فحص  ،املتعلقة باملؤسسات الفرنسية

ا متغريات مستقلة من والعناصر غري امللموسة، باعتباره *بني املقاييس احملاسبية التقليدية ةحصائياإل طبيعة العالقة
تفسريية هلذه وقياس القدرة ال ،باعتبارها متغري تابع من جهة أخرى ،السوقية للمؤسسات الفرنسية جهة، والقيم

مع النتائج املتوصل  )10.4( حنداراالمن دراسة معادلة  ليتم بعدها مقارنة النتائج احملصل عليها .املتغريات املستقلة
قبل العناصر غري  املقاييس احملاسبية التقليدية، فيما خيص العالقة بني )9.4( حنداراالإليها من دراسة معادلة 

يف البيئة ) 2.3ف(رضية الثالثة الف اختباروهو ما يسمح ب ؛للمؤسسات الفرنسية قيم السوقيةالوامللموسة 
بني املقاييس احملاسبية  ةحصائياإل، من خالل حتديد مدى تأثري العناصر غري امللموسة على العالقة الفرنسية

  .التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليديةأثرها على القدرة  الفرنسية، وقياس للمؤسسات التقليدية والقيم السوقية

ٔول املطلب لمعاد : ا   )ا املؤسسات الفرسیة( )10.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى 

املقدرة  )10.4(، ينبغي فحص مدى توفر املعادلة )2.3(الفرضية الثالثة يف البيئة الفرنسية ف اختبارقبل 
. على شروط طريقة املربعات الصغرى خالل فترة الدراسة باملؤسسات الفرنسيةباالعتماد على البيانات املتعلقة 

 حصائياإل ختباراال، و(Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراالبعد تطبيق ف طبيعية،شرط ال معبداية وال
(Shapiro-Wilk)  املتعلقة باملؤسسات ، باالعتماد على البيانات )10.4(على البواقي الناجتة عن تقدير املعادلة

أن  حيث يتضح من اجلدول، )9.7(اجلدول ين يف ختباراالنتائج ، مت تلخيص خالل فترة الدراسة الفرنسية
خالل مجيع سنوات  % 5كان أكرب من مستوى  (Shapiro-Wilk) حصائياإل ختبارلالمستوى املعنوية 

                                                             
ة للمؤسسات، املقاييس احملاسبية التقليدية يف هذه احلالة تتضمن العناصر غري امللموسة، بعد إضافة التثبيتات غري امللموسة والشهرة للقيم الدفتري   *

 امللموسة إدراج خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة ضمن النتائج الصافية، وإضافة املقاييس احملاسبية للعناصر غري
  .)10.4(كمتغريات مستقلة يف املعادلة 
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أما  ؛% 5مستوى أقل من  ختبارلالمستوى املعنوية م أين كان  2011م و 2007ناء عامي ثالدراسة، باست
خالل مجيع  % 5أكرب من مستوى كان ، فقد (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختبارلال مستوى املعنوية
، )10.4(الناجتة عن تقدير املعادلة  للبواقي حتمايلاال التوزيع وانطالقا من هذه النتائج يتبني أن .سنوات الدراسة

لذا فإن  ،الدراسة مجيع سنواتخالل ي عع التوزيع الطبييتب على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةباالعتماد 
  .شرط الطبيعية متوفر

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)9.7(اجلدول 
  .)حالة املؤسسات الفرنسية( خالل فترة الدراسة )10.4(عادلة امل لبواقي حتمايلاال

  واتالسن

  اختبار
(Kolmogorov-Smirnov)  

  اختبار
(Shapiro-Wilk)  

  مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة 

2005  ,069 118 ,200 ,989 118 ,460 

2006  ,054 128 ,200 ,993 128 ,814 

2007  ,075 130 ,069 ,974 130 ,013 

2008  ,064 129 ,200 ,990 129 ,470 

2009  ,042 130 ,200 ,994 130 ,847 

2010  ,047 125 ,200 ,992 125 ,735 

2011  ,067 129 ,200 ,974 129 ,013 

2012  ,067 128 ,200 ,985 128 ,166 

2013  ,035 133 ,200 ,997 133 ,989 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

الذي يلخص نتائج  )10.7(اجلدول ، وكما يتضح من االستقالل الذايت للبواقيفيما خيص شرط 
بعد املقارنة بني قيم وخالل فترة الدراسة،  )10.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبار

(Durbin - Watson) ن جدول ـاحملسوبة، والقيم احلرجة املأخوذة م(Durbin - Watson) د مستوى ـعن
والقيمة  2حمصورة بني القيمة إما كانت  احملسوبة (Durbin - Watson) قيمة ، ميكن أن نالحظ أن% 5معنوية 

(4 - Max) والقيمة احلرجة القصوى، وكالمها تعترب منطقة قبول للفرض الصفري  2، وإما حمصورة بني القيمة
 احملسوبة (Durbin - Watson) قيمةلكن نالحظ من اجلدول أن  ؛الذي ينص على وجود استقالل ذايت للبواقي
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، كما كانت حمصورة بني القيمة احلرجة م 2006عام  (Max - 4)والقيمة  (Min - 4)كانت حمصورة بني القيمة 
م، وكالمها تعترب منطقيت عدم تأكد ال ميكن  2011م و 2010، م 2009القصوى والقيمة احلرجة الدنيا أعوام 

واستنادا هلذه النتائج ميكن القول بأنه يوجد استقالل ذايت  .عندمها اختاذ أي قرار بشأن االستقالل الذايت للبواقي
خالل فترة ، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية )10.4(عن تقدير املعادلة  للبواقي الناجتة

أي حالة وميكن تربير ذلك بعدم وجود ، التأكد معدبسبب تتسم ود بعض احلاالت اليت جرغم و الدراسة،
  .سنوات الدراسةمجيع تشري إىل عدم وجود استقالل ذايت للبواقي خالل 

فترة الدراسة  خالل )10.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)10.7(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات
  قيمة

(Durbin - Watson)  
  احملسوبة

  (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 

  املالحظة  n = 100و k = 6، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 

2005  2,047 1,55  1,80 2 < 2,047 < 4 - Max 

2006  2,329 1,55  1,80 4 - Max < 2,329 < 4 - Min 

2007  1,856 1,55  1,80 Max < 1,856 < 2 

2008  1,875 1,55  1,80 Max < 1,875 < 2 

2009  1,761 1,55  1,80 Min < 1,761 < Max 

2010  1,755 1,55  1,80 Min < 1,755 < Max 

2011  1,777 1,55  1,80 Min < 1,777 < Max 

2012  1,818 1,55  1,80 Max < 1,818 < 2 

2013  2,046 1,55  1,80 2 < 2,046 < 4 - Max 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

على  )Goldfield-Quandt( حصائياإل ختباراالتطبيق وبعد  أما فيما خيص شرط جتانس البواقي،
من خالل  ،خالل فترة الدراسة )10.4(قدير املعادلة تلالبيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية، املستخدمة 

أن قيمة حيث يتضح ، )11.7(اجلدول النتائج امللخصة يف مت احلصول على  تني،إحصائيتقسيمها إىل سلسلتني 
(F)  احملسوبة كانت أقل من قيمة(F)  املأخوذة من جدول(Fisher-Snedecor)  5عند مستوى معنوية % ،
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، باالعتماد )10.4(البواقي الناجتة عن تقدير املعادلة جتانس وعليه يتبني  ،سنوات الدراسة كل سنة منخالل 
  .على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة

فترة الدراسة  خالل )10.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)11.7(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  السنوات
 األخطاءجمموع مربعات 

 ىـة األولـللسلسل

(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

F = SSE2/ SSE1 

  من ةـاجلدولي (F)ة ـقيم

 (Fisher-Snedecor)توزيع 
  % 5وية ـعند مستوى معن

2005  17,594 11,020 0,626 F(45; 45) =̃ 1,65 

2006  22,722 12,091 0,532 F(50; 50) =̃ 1,60 

2007  25,146 12,260 0,488 F(50; 50) =̃ 1,60 

2008  15,950 10,243 0,642 F(49; 49) =̃ 1,61 

2009  23,797 16,501 0,693 F(52; 52) =̃ 1,58 

2010  16,040 8,328 0,519 F(50; 50) =̃ 1,60 

2011  13,636 14,355 1,053 F(52; 52) =̃ 1,58 

2012  16,816 15,241 0,906 F(51; 51) =̃ 1,58 

2013  15,259 18,305 1,200 F(53; 53) =̃ 1,58 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

اجلدول ، وبالعودة إىل خطي بني املتغريات املستقلة ازدواجعدم وجود  وفيما خيص شرط ،يف األخري
يتضح أن معامالت تضخم  خالل فترة الدراسة، )10.4(معامالت تضخم التباين للمعادلة  الذي يلخص )12.7(

كانت أقل من مخسة خالل مجيع سنوات الدراسة، ما يعين عدم وجود  املستقلةالتباين املتعلقة جبميع املتغريات 
التأثري على  ا، من شأ)10.4(للمعادلة بني املتغريات املستقلة يف الوقت نفسه عالقة ارتباط قوية ومعنوية  أي

 املتغريات املستقلة خطي بني ازدواجبعدم وجود  احلكمومن هذه النتائج ميكن  ؛ملتغري التابعباعالقات ارتباطها 
  .خالل فترة الدراسة )10.4(للمعادلة 
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  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )10.4(للمعادلة  معامالت تضخم التباين :)12.7(اجلدول 

  السنوات
القيم الدفترية 
  للمؤسسات
(CPPA) 

النتائج 
 الصافية
(RPA)  

التدفقات 
 ديةـالنق

(CFPA)  

ات ـالتثبيت
 امللموسةغري 

(IIPA)  

  رةـالشه
 

(GWPA)  

 االهتالكات وخسائر القيمة
 ر امللموسةـعن العناصر غي

(ADPA)  
2005  3,164 1,996 1,040 2,127 1,929 2,349 

2006  2,636 1,523 1,045 2,903 1,519 2,809 

2007  2,856 1,351 1,077 3,210 2,066 3,432 

2008  2,998 2,043 1,328 2,823 1,907 2,812 

2009  2,925 1,433 1,084 2,710 2,079 2,747 

2010  2,256 1,134 1,061 2,375 2,112 2,359 

2011  2,698 1,356 1,071 3,529 2,078 3,205 

2012  2,858 1,562 1,016 2,337 1,951 2,044 

2013  2,364 1,269 1,060 2,737 1,786 2,587 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

بار: الثاين املطلب ة  اخ   )2.3ف( الفرسیةالفرضیة الثالثة يف الب

املقارنة بني النتائج احملصل عليها من دراسة  )2.3ف(الفرضية الثالثة يف البيئة الفرنسية  اختباريتطلب 
احملاسبية التقليدية والقيم السوقية للمؤسسات ، فيما خيص العالقة بني املقاييس )10.4(و )9.4(املعادلتني 

، باالعتماد )10.4(تقدير املعادلة  وهذا ما سنحاول القيام به بعد، لكل معادلةالقدرة التفسريية كذا الفرنسية، و
  .على البيانات املتعلقة باملؤسسات الفرنسية، خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل

  حالة املؤسسات الفرنسية: )10.4( للمعادلةاملعنوية الكلية  .1

، املقدرة باالعتماد على البيانات املتعلقة )10.4( حنداراال عادلةملاملعنوية الكلية ميكن احلكم على 
 % 1معنويا عند مستوى  كان ختبارالاأن حيث يتضح ، )13.7(من اجلدول انطالقا  الفرنسيةباملؤسسات 

فإن واحد على معنوية، وبالتايل  )10.4( حنداراالأن معادلة  يدل علىوهو ما خالل مجيع سنوات الدراسة، 
خيتلف عن الصفر خالل مجيع للمعادلة معنوي وخيتلف عن الصفر، كما أن معامل التحديد األقل من معامالا 

ة بني القيم السوقية إحصائيد عالقة ذات داللة ووجبميكن القول  ،وانطالقا من هذه النتائج .سنوات الدراسة
احملاسبية للعناصر غري  املقاييس احملاسبية التقليدية أو املقاييسللمؤسسات الفرنسية، وواحد على األقل من 

يسمح بتفسري جزء من التغريات اليت حتدث يف القيم املقاييس ، كما أن واحد على األقل من هذه امللموسة
  .الفرنسية للمؤسسات السوقية
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  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )10.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)13.7(اجلدول 

  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية  السنوات
2005  117 27,525 ,000 

2006  127 34,656 ,000 

2007  129 39,760 ,000 

2008  128 65,850 ,000 

2009  129 48,567 ,000 

2010  124 79,656 ,000 

2011  128 68,973 ,000 

2012  127 67,942 ,000 

2013  132 86,560 ,000 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 حالة املؤسسات الفرنسية: )10.4( ملعادلةاالرتباط بني متغريات اعالقات دراسة  .2

بني سوف نركز على عالقة االرتباط  مت دراستها يف الفصلني السابقني، االرتباط عالقات مبا أن مجيع
 .والقيم السوقية للمؤسسات الصافية النتائجوعالقة االرتباط بني  ،وقيمها السوقية القيم الدفترية للمؤسسات

للمؤسسات معامالت االرتباط الكلي بني املقاييس احملاسبية التقليدية  )14.7(اجلدول  يلخص ،ويف هذا الصدد
حيث يتضح من اجلدول وجود عالقة ارتباط قوية  ؛بعد العناصر غري امللموسةوقبل  ،الفرنسية وقيمها السوقية

، خالل فترة الدراسة ككل الفرنسية وقيمها السوقية القيم الدفترية للمؤسساتبني  % 1عند مستوى ومعنوية 
، 0,768 مبا مقدارهم  2005أين بلغت أدىن قيمة هلا عام  ، وخالل مجيع سنوات الدراسة،0,771أين بلغت 
القيم ، وبشكل عام يبدو أن معامالت االرتباط بني 0,860مبا مقداره م  2012ى قيمة هلا عام وبلغت أعل

  .الفرنسية وقيمها السوقية عرفت تزايدا خالل فترة الدراسة الدفترية للمؤسسات

والقيم السوقية للمؤسسات  الصافية النتائجاالرتباط بني  ورغم أن عالقة لى العكس من ذلك،ع
القيم الدفترية االرتباط بني أقل قوة مقارنة بعالقة  ، إال أا كانت% 1كانت معنوية عند مستوى  الفرنسية

، 0,457ككل أين بلغت  متوسطة خالل فترة الدراسة الفرنسية وقيمها السوقية، حيث كانت للمؤسسات
 ،0,651 قدرتى قيمة هلا علم أين كانت قوية وبلغت أ 2012باستثناء عام  سنوات الدراسة،وخالل مجيع 

عدة عرفت والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية  الصافية النتائجبني معامالت االرتباط  وجتدر اإلشارة إىل أن
  .تذبذبات خالل فترة الدراسة
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ملقاييس احملاسبية التقليدية، يتضح من ضمن اإدراج العناصر غري امللموسة وبعد جانب ذلك، إىل 
أثر بشكل كبري على عالقة  ،اجلدول أن إضافة التثبيتات غري امللموسة والشهرة للقيم الدفترية للمؤسسات

إىل زيادة معامالت االرتباط بني القيم  ى ذلكحيث أد بالقيم السوقية للمؤسسات، ذه األخريةه ارتباط
خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة بشكل جوهري،  السوقية هاقيمة وللمؤسسات الفرنسي الدفترية
وعلى العكس  .العناصر غري امللموسة قبلبينهما أقوى مما كانت عليه االرتباط عالقة لتصبح  ككل، الدراسة

تأثري الصافية،  لنتائجضمن ااالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  إدراج نتج عن ،من ذلك
حيث أدى ذلك إىل اخنفاض طفيف  الفرنسية،األخرية بالقيم السوقية للمؤسسات عالقة ارتباط هذه  سليب على

والقيم السوقية للمؤسسات، خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل النتائج الصافية يف معامالت االرتباط بني 
االهتالكات وخسائر  قبلا كانت عليه فترة الدراسة ككل، لتصبح عالقة االرتباط بينهما أضعف بقليل مم

  .يف احلالتني متوسطةكانت القيمة عن العناصر غري امللموسة، لكن رغم ذلك 

 الفرنسية وقيمها السوقية بني املقاييس احملاسبية التقليدية للمؤسسات الكلي االرتباط معامالت :)14.7(اجلدول 
  .)العناصر غري امللموسةوبعد قبل (

  املفسـرةاملتغيـرات     

  واتالسنـ  

 ختفيضبعد  القيم الدفترية
  ر امللموسةـالعناصر غي

 
(CPPA_IM)  

 قبـل افيةـائج الصـالنت
 االهتالكات وخسائر القيمة

 ر امللموسةـالعناصر غيعن 
(RPA_AD)  

القيم الدفترية 
  اتـللمؤسس
  

(CPPA) 

  النتائج الصافية
  
 

(RPA)  
ات

سس
لمؤ

ية ل
سوق

م ال
القي

  
(P

)
 

2005  ,691** ,570** ,768** ,566** 

2006  ,734** ,504** ,774** ,472** 

2007  ,716** ,534** ,787** ,480** 

2008  ,727** ,539** ,836** ,474** 

2009  ,555** ,613** ,801** ,458** 

2010  ,715**  ,406**  ,852** ,314** 

2011  ,657** ,470** ,843** ,440** 

2012  ,751** ,657** ,860** ,651** 

2013  ,646** ,606** ,847** ,571** 

2005 - 2013  ,657** ,500** ,771** ,457** 

 ).من اجلهتني(%  1ارتباط معنوي عند مستوى  **

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر



 

  221 

اجلدول ، وكما يتضح من )10.4(فيما خيص عالقات االرتباط بني املتغريات املستقلة للمعادلة 
بني  ارتباط قوية ومعنوية يف الوقت نفسه ةعالقأي يتضح عدم وجود ، مصفوفة االرتباطالذي يوضح  )15.7(

القيم الدفترية  االرتباط بنيباستثناء عالقة خالل فترة الدراسة،  )10.4(للمعادلة خمتلف املتغريات املستقلة 
، كما كانت قريبة جدا من مستوى % 1متوسطة ومعنوية عند مستوى  اليت كانتللمؤسسات والشهرة، 

 % 1ل عالقات ارتباط ضعيفة ومعنوية عند مستوى يسجمت ت أما فيما خيص باقي عالقات االرتباط، فقد. 0,64
عالقات ارتباط متوسطة ومعنوية عند مت تسجيل كما ، امللموسةالصافية وخمتلف بنود العناصر غري  النتائجبني 

، والشيء نفسه بالنسبة لعالقة امللموسةبني القيم الدفترية للمؤسسات وخمتلف بنود العناصر غري  % 1مستوى 
  .الصافية والنتائجاالرتباط بني القيم الدفترية للمؤسسات 

  .)حالة املؤسسات الفرنسية( )10.4(بني املتغريات املستقلة للمعادلة  مصفوفة االرتباط :)15.7(اجلدول 

 

القيم الدفترية 
  اتـللمؤسس
  

(CPPA) 

 النتـائج
  افيةـالص

 
(RPA)  

التدفقات 
  ديةـالنق

 
(CFPA)  

التثبيتات 
ر ـغي
 وسةامللم

(IIPA)  

  رةـالشه
  
 

(GWPA)  

االهتالكات وخسائر 
ن العناصر ـالقيمة ع

  ةـر امللموسـغي
 

(ADPA)  
  القيم الدفترية للمؤسسات

(CPPA) 
1 ,479** -,013 ,586** ,632** ,560** 

 ةـالصافيالنتـائج 
(RPA)  

- 1 ,003 ,207** ,213** ,169** 

 النقـديةات ـالتدفق
(CFPA)  

- - 1 ,020 ,033 ,030 

 ).من اجلهتني(%  1مستوى عند ارتباط معنوي  **

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 ،)10.4(للمعادلة واملتغري التابع  االرتباط اجلزئي بني املتغريات املفسرةخيص فيما إىل جانب ذلك، و
معامالت االرتباط اجلزئي بني املقاييس احملاسبية التقليدية الذي يلخص  )16.7(اجلدول  وبالعودة إىل

أدى إىل اخنفاض كبري يف  ، يتضح أن إزالة تأثري القيم الدفترية للمؤسساتللمؤسسات الفرنسية وقيمها السوقية
أما إزالة تأثري  فقط، 0,148 ليبلغالسوقية للمؤسسات الفرنسية  الصافية والقيم النتائجبني معامل االرتباط 

الصافية، فقد أدى إىل اخنفاض طفيف يف معامل االرتباط بني القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية وقيمها النتائج 
أدى إىل اخنفاض حمسوس يف  ،امللموسةكما أن إزالة تأثري خمتلف بنود العناصر غري  ،0,708السوقية ليبلغ 

، وأدى إىل اخنفاض طفيف 0,603ية ليبلغ معامل االرتباط بني القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية وقيمها السوق
 .0,393ليبلغ  السوقية للمؤسسات الفرنسية لصافية والقيماالنتائج يف معامل االرتباط بني 
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  .السوقية وقيمها الفرنسية للمؤسسات التقليدية احملاسبية املقاييس بني اجلزئي االرتباط معامالت :)16.7( اجلدول

  
  املتغيـرات املفسـرة  

  القيم الدفترية للمؤسسات  متغريات الرقابة
(CPPA) 

 الصافية النتائج
(RPA)  

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

 

(CPPA)  - ,148** 
(RPA)  ,708** - 

(IIPA) ،(GWPA) و(ADPA)  ,603** ,393** 

(IIPA) ،(GWPA) ،(ADPA) و(CPPA)  - ,182** 

(IIPA) ،(GWPA) ،(ADPA) و(RPA)  ,522** - 

  ).من اجلهتني(%  1ارتباط معنوي عند مستوى  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

  حالة املؤسسات الفرنسية: )10.4(املعنوية اجلزئية للمعادلة  .3

، خالل فترة الدراسة )10.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  )17.7(اجلدول  يلخص
، % 1عند مستوى معنويا موجبا و كاناملتعلق بالقيم الدفترية للمؤسسات  حنداراالمعامل  أنحيث يتضح 

ذات داللة  طردية ، وهو ما يثبت وجود عالقةككل فترة الدراسة مجيع سنوات الدراسة وخالل خالل
الصافية،  بالنتائجاملتعلق  حنداراالأما معامل  .السوقيةة بني القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية وقيمها إحصائي

باستثناء  ،سنوات الدراسةمجيع وخالل  ككل فترة الدراسة خالل % 1معنويا عند مستوى موجبا وفقد كان 
م أين كان معنويا عند مستوى  2005، وعام غري معنوين اكم أين  2011م و 2009م،  2006م،  2005: أعوام

لسوقية للمؤسسات ة بني القيم اإحصائيذات داللة  طردية ذلك ميكن القول بأنه توجد عالقة، لكن رغم % 5
كما يتضح من اجلدول عدم وجود أي عالقة ذات داللة  .الصافية خالل فترة الدراسةالفرنسية والنتائج 

والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة، نظرا لعدم معنوية  قديةنة بني التدفقات الإحصائي
  .املتعلق بالتدفقات النقدية حنداراالمعامل 

ة بني الشهرة والقيم إحصائيذات داللة طردية إضافة إىل ذلك، ميكن أن نالحظ وجود عالقة 
، % 1معنويا عند مستوى موجبا واملتعلق بالشهرة  حنداراالالسوقية للمؤسسات الفرنسية، حيث كان معامل 

بيتات غري بالتث املتعلق حنداراالورغم أن معامل  .الدراسة ككلفترة أغلب سنوات الدراسة وخالل  خالل
، كانا غري معنويني وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةاالهتالكات املتعلق ب حنداراالمعامل و ،امللموسة

، لذا ميكن الدراسة ككلفترة خالل  % 1معنويني عند مستوى  كانا سنوات الدراسة، إال أماأغلب  خالل
  .ة بالقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةإحصائييني تربطهما عالقة ذات داللة كال املتغري القول أن
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  خالل فترة الدراسة )10.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  :)17.7(اجلدول 
  ).حالة املؤسسات الفرنسية(

  املتغريات              
 السنوات 

  ابتـالث
  
  
(δ) 

م ـالقي
رية ـالدفت

  اتللمؤسس
(CPPA) 

 النتائج
  الصافية
 
(RPA)  

التدفقات 
  ةـالنقدي

 
(CFPA)  

التثبيتات 
ر ــغي

 وسةامللم
(IIPA)  

  رةـالشه
  
 

(GWPA)  

االهتالكات وخسائر 
العناصر ن ـع القيمة

  ةـر امللموسـغي
  

 

(ADPA)  

2005  
 015, 076, 021, 003,- 024, **378, **1,995 قيمة املعامل

 11,069 5,191 1,103 -,259 ,591 1,890 ,311 (t) قيمة

2006  
 072,- **093, 050, 017, 016, **428, **1,919 قيمة املعامل

 10,727 7,021 1,406 1,129 1,225 2,629 -1,409 (t) قيمة

2007  
 025,- *088, 046, 006, **035, **455, **1,951 قيمة املعامل

 10,029 6,416 2,857 ,294 1,025 2,067 -,459 (t) قيمة

2008  
 001,- **121, 047, *029,- **075, **511, **1,379 قيمة املعامل

 7,595 7,024 3,882 -2,239 1,173 3,470 -,019 (t) قيمة

2009  
 034,- *120, 080, *039, 030, **622, **712, قيمة املعامل

 3,382 7,223 1,508 2,020 1,700 2,364 -,661 (t) قيمة

2010  
 019,- **134, 034, 000, *030, **733, **805, قيمة املعامل

 4,816 11,706 2,068 -,278 ,930 3,084 -,422 (t) قيمة

2011  
 **167,- **119, **153, 015,- 020, **663, **754, قيمة املعامل

 4,197 9,468 1,803 -,930 3,331 2,658 -3,158 (t) قيمة

2012  
 **126,- **126, **110, 015, **101, **643, *391, قيمة املعامل

 2,077 8,084 3,982 ,999 2,621 2,611 -2,693 (t) قيمة

2013  
 044,- 043, *091, **033,- **103, **744, **514, قيمة املعامل

 2,862 11,520 5,133 -3,240 2,195 1,142 -,913 (t) قيمة

2005  - 2013  
 **067,- **110, **053, 000, **034, **608, **1,064 قيمة املعامل

 15,714 23,845 6,427 -,197 3,574 7,361 -3,903 (t) قيمة

  .% 1معنوي عند مستوى  **
 .% 5عنوي عند مستوى م   *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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أثر العناصر غري امللموسة على مستوى وداللة هو  حنداراالما يهمنا أكثر فيما خيص معنوية معامالت 
 وكما يتضح من .بني املقاييس احملاسبية التقليدية للمؤسسات الفرنسية وقيمها السوقية ةحصائياإل اتالعالق

، فإن إضافة التثبيتات غري امللموسة والشهرة للقيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية، وإضافة )18.7(اجلدول 
املتعلق  حنداراالمعامل قيمة  زيادة مهمة يفنتج عنه  )10.4(العناصر غري امللموسة كمتغريات مستقلة يف املعادلة 

عليه يف  تمقارنة مبا كان ،تقريبابالضعف قدرت  )10.4(يف املعادلة  الفرنسية بالقيم الدفترية للمؤسسات
يف حتسني  بشكل كبري ما يعين أن العناصر غري امللموسة سامهتوهو  ،ككل خالل فترة الدراسة )9.4(املعادلة 

  .للمؤسسات الفرنسية وقيمها السوقيةالقيم الدفترية  العالقة بني
ضمن االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  إدراجعلى العكس من ذلك، نتج عن 

قيمة يف  كبري جدااخنفاض  )10.4(وإضافة العناصر غري امللموسة كمتغريات مستقلة يف املعادلة الصافية، لنتائج ا
خالل فترة  )9.4(مقارنة مبا كان عليه يف املعادلة ، )10.4(يف املعادلة  الصافيةبالنتائج املتعلق  حنداراالمعامل 

للمؤسسات  السوقيةأن العناصر غري امللموسة أثرت سلبا على العالقة بني القيم الدراسة، وهو ما يدل على 
لعناصر غري امللموسة أما فيما خيص التدفقات النقدية، يتضح من اجلدول أن إضافة ا .الصافيةوالنتائج الفرنسية 

نسية والتدفقات للمؤسسات الفرالسوقية مل يؤثر على العالقة بني القيم  )10.4(كمتغريات مستقلة يف املعادلة 
 إىل أن قيمة الثابت قد جتدر اإلشارة ،يف األخري .يف احلالتني االنقدية، حيث كان معامل االحندار معدوم

كمتغريات مستقلة يف وإضافتها  ،ملقاييس احملاسبية التقليديةضمن ا العناصر غري امللموسة إدراجاخنفضت بعد 
  .)10.4(املعادلة يف  املفسرة ، وميكن إرجاع ذلك إىل زيادة عدد املتغريات)10.4(املعادلة 

خالل فترة  الفرنسيةللمؤسسات  باملقاييس احملاسبية التقليدية ةاملتعلق حنداراال تمعامال :)18.7(اجلدول 
  .)قبل وبعد العناصر غري امللموسة( الدراسة

  
 الثابت

القيم الدفترية 
  التدفقات النقدية  الصافية النتائج  اتـللمؤسس

 (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل

اصر ـقبـل العن
 135, 000, 13,109 **109, 19,000 **392, 46,133 **1,857  غيـر امللموسـة

اصر ـالعن بعـد
 197,- 000, 6,427 **034, 23,845 **608, 15,714 **1,064  ةـر امللموسـغي

  .% 1معنوي عند مستوى  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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  حالة املؤسسات الفرنسية: اإلضافية للعناصر غري امللموسة القدرة التفسرييةقياس  .4
تعرب عن  واليتفترة الدراسة،  خالل )10.4(معامالت التحديد للمعادلة  )19.7(اجلدول يلخص 

ن املتغريات املستقلة فإ هلاووفقا  .للمقاييس احملاسبية التقليدية والعناصر غري امللموسة املشتركة القدرة التفسريية
تفسر جزء مهما من التغريات اليت حتدث يف القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، حيث بلغت  )10.4(لمعادلة ل

املقاييس احملاسبية خالل فترة الدراسة ككل، أي أن املقاييس احملاسبية التقليدية و % 67,2قدرا التفسريية 
من التغريات اليت حدثت يف القيم السوقية للمؤسسات  % 67,2 ما مقداره معا انفسري لعناصر غري امللموسةل

الفرنسية خالل فترة الدراسة، وقد عرفت القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية والعناصر غري امللموسة 
  .قيمة هلا أعلىم أين بلغت  2013إىل غاية عام  م أين بلغت أدىن قيمة هلا، 2005زيادة مستمرة منذ عام 

  ).حالة املؤسسات الفرنسية(خالل فترة الدراسة  )10.4( للمعادلة معامالت التحديد :)19.7( اجلدول

  2013 – 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 672, 795, 760, 761, 792, 689, 752, 643, 614, 576,  التحديد تمعامال

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

للمقاييس احملاسبية التقليدية والعناصر غري  املشتركة القدرة التفسريية أن )20.7(يتضح من اجلدول 
R2( امللموسة

 MCT, IM(  يف املعادلة)قبل للمقاييس احملاسبية التقليديةأكرب بكثري من القدرة التفسريية  )10.4 
R2( العناصر غري امللموسة

 MCT(  يف املعادلة)ملقاييس ضمن ا العناصر غري امللموسة إدراج، مما يعين أن )9.4
قدرة املقاييس احملاسبية  زيادةأدى إىل  )10.4(يف املعادلة  وإضافتها كمتغريات مستقلة ،احملاسبية التقليدية

القدرة التفسريية اإلضافية من خالل حساب و .التقليدية على تفسري القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية
R2( للعناصر غري امللموسة

IMǀMCT(  املعادلة وفق)ا، )13.4خالل فترة الدراسة ككل % 20بلغت  يتضح أ ،
م أين بلغت أعلى  2011، إىل غاية % 6,6أدىن قيمة هلا بـ  بلغتم أين  2005 عام وعرفت تزايدا مستمرا منذ

ا تزايدت بشكل كبري عام ، غري أ% 13,9م أين بلغت  2012عام  مهما، لتعرف تراجعا % 30,4بـ قيمة هلا 
  اييس احملاسبية التقليدية معنوية ؟القدرة التفسريية للمقالزيادة املسجلة يف  لكن هل ؛% 25,3م لتبلغ  2013

 باالعتماد على احملسوبة (*F) قيمةيتضح أن ، )20.7(اجلدول من خالل حتليل التباين املوضح يف 
، خالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة % 5عند مستوى  دوليةاجل (F)ة أكرب من قيم )14.4(املعادلة 

 )4.9(مقارنة باملعادلة  )10.4(الدراسة ككل، مما يعين أن الزيادة املسجلة يف معامالت التحديد للمعادلة 
وعليه ميكن القول أن العناصر غري امللموسة كانت سببا يف  ،رد صدفةوترجع لعوامل حقيقية وليست ، معنوية

انطالقا من هذه النتائج، يتضح صحة الفرضية الثالثة يف و. حتسني القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية
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احملاسبية  املقاييسيف زيادة قدرة  املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة تساهم، أي أن )2.3ف(البيئة الفرنسية 
 .املدرجة يف السوق املايل على تفسري القيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةالتقليدية 

  .الفرنسية ملؤسساتدى اغري امللموسة ل لعناصرلاإلضافية القدرة التفسريية  :)20.7( اجلدول

  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية 
  التقليدية والعناصر غري امللموسة معا

)R2
 MCT, IM(  

,576 ,614 ,643 ,752 ,689 ,792 ,761 ,760 ,795 ,672 

يس احملاسبية يالقدرة التفسريية للمقا
  العناصر غري امللموسةالتقليدية قبل 
)R2

 MCT(  

,510 ,537 ,538 ,588 ,504 ,574 ,457 ,621 ,542 ,472 

القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر 
R2( ةغري امللمـوسـ

IMǀMCT(  ,066 ,077 ,105 ,164 ,185 ,218 ,304 ,139 ,253 ,200 

A
N

O
V

A
 

 Obs.(  117 127 129 128 129 124 128 127 132 1145(عدد املشاهدات 

 231,30 51,42 23,17 51,30 40,88 24,19 26,67 11,96 7,98 5,71  احملسوبة (*F)قيمة 
 **2,60 *2,68  اجلدولية (F)قيمة 

* F(3; 120) = 2,68       ** F(3; ∞) = 2,60 
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

املقاييس على مالءمة  العناصر غري امللموسة أثرتلخيص نتائج الدراسة فيما خيص ميكن  ،يف األخري
ذات داللة وجود عالقات وضح والذي ي ،)1.7(الشكل  يفالفرنسية ؤسسات امل لتقييم التقليديةاحملاسبية 

خالل فترة الدراسة، حيث  والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةة بني خمتلف بنود العناصر غري امللموسة إحصائي
 والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةوالشهرة من جهة،  التثبيتات غري امللموسة بني تنيطردي تنيعالق مت تسجيل

والقيم السوقية  عالقة عكسية بني االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةو، من جهة أخرى
يف العالقة  نيوسيطمتغريين  دوران لعبي التثبيتات غري امللموسة والشهرةأن  دجِوكما  للمؤسسات الفرنسية؛

تبني ، حيث والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية ،عن العناصر غري امللموسة االهتالكات وخسائر القيمةبني 
  .كبري زيادة قوا بشكل تهما يفسامهم

بعد إدراج  ة بني املقاييس احملاسبية التقليديةإحصائيعالقات ذات داللة  وجودكما يوضح الشكل 
 للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة، والقيم السوقية) باستثناء التدفقات النقدية( العناصر غري امللموسة

جِحيث ووالقيم السوقية للمؤسسات بعد إدراج العناصر غري امللموسة بني القيم الدفترية عالقة طردية ت د
 بعد إدراج االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة لنتائج الصافيةابني دية عالقة طروالفرنسية، 
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الوسيط يف العالقة بني املتغري تلعب دور  القيم الدفتريةأن  تبني؛ كما للمؤسسات الفرنسيةوالقيم السوقية 
  .النتائج الصافية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، حيث تساهم يف زيادة قوا بشكل جوهري

تفسر  هذه األخريةمقاييس احملاسبية التقليدية، القدرة التفسريية للإىل جانب ذلك، يوضح الشكل 
القدرة و، يف القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة حدثتجزء مهما من التغريات اليت 

على العالقة وجوهري  أن هذه األخرية تؤثر بشكل إجيايبحيث تبني ، التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة
النتائج الصافية  بنيعلى العالقة  ر بشكل سليبوتؤث، السوقية بني القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية وقيمها

قدرة  يف زيادة بشكل كبري تساهمالعناصر غري امللموسة  كما تبني أنلقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، وا
  .املقاييس احملاسبية التقليدية على تفسري القيم السوقية

  .الفرنسيةؤسسات امل لتقييم احملاسبية التقليديةاملقاييس على مالءمة  العناصر غري امللموسة أثر :)1.7(الشكل 

  
  .من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج املتوصل إليها  :املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

ري امللموسة  العنارص 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ة التقلیدیة س احملاس  املقای

R
2  =

 32
,8

 %
 

  الشهــــــرة
(GWPA) 

ٔخرى  العوامل ا

ري امللموسة تات    التث
(IIPA) 

ر القاالٕ    مةهتالاكت وخسا

ري    امللموسةعن العنارص 
(ADPA) 

R2
 = 67,2 % 

  التدفقات النقدیة
(CFPA) 

ة   النتاجئ الصاف
(RPA) 

لمؤسسات فرتیة    القمي ا
(CPPA) 

R2
IMǀMCT = 20 % 

R2
MCT = 47,2 % 

 

  واملتغري التابع عالقة بني املتغري املستقلوجود 
  

  املتغري التابععلى تفسري  ةاملستقل اتاملتغري قدرة

ة  القمي السوق

  لمؤسسات الفرسیة
(P) 
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ري امللموسة: الثالثاملبحث  ارص  ر الع سىل مالءمة  ٔ ة التقلیدیة  املقای احملاس

مي املؤسسات   جنلزيیةاالٕ  لتق

ذات داللة  ات، هناك عالقعند دراسة حالة إجنلترا يف الفصل السابق لنتائج املتوصل إليهاوفقا ل
، جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  قبل العناصر غري امللموسة احملاسبية التقليديةاملقاييس  بني ةإحصائي

كما أن  ؛القيم السوقيةبة إحصائيال تربطها أي عالقة ذات داللة  هذه األخرية ،باستثناء التدفقات النقدية
 وهو ما يعين، جنليزيةاإلتساهم يف تفسري جزء مهم من القيم السوقية للمؤسسات التقليدية  احملاسبيةاملقاييس 
هذه من  وانطالقا .)التدفقات النقديةباستثناء ( جنليزيةاإللتقييم املؤسسات ) العناصر غري امللموسة قبل( مالءمتها

على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات  امللموسةدراسة مدى تأثري العناصر غري  النتائج ميكن
االهتالكات  وإدراجللقيم الدفترية للمؤسسات، والشهرة غري امللموسة  التثبيتاتبعد إضافة  وذلك ،جنليزيةاإل

أيضا كمتغريات  ة العناصر غري امللموسةافوإضالصافية، لنتائج ضمن اوخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة 
  .)10.4( حندارااليف معادلة املقاييس احملاسبية التقليدية مستقلة إىل جانب 

، باالعتماد على البيانات املتعلقة )10.4( حنداراالتقدير معادلة  يتطلب األمر ،أجل ذلكمن 
فحص  حىت يتسىنوخالل فترة الدراسة ككل،  خالل كل سنة من سنوات الدراسة، جنليزيةاإلباملؤسسات 

من لعناصر غري امللموسة، باعتبارها متغريات مستقلة املقاييس احملاسبية التقليدية واملقاييس احملاسبية ل العالقة بني
باعتبارها متغري تابع من جهة أخرى، وقياس القدرة التفسريية هلذه  جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات  جهة، والقيم

، مع النتائج )10.4( حنداراالمن دراسة معادلة  ليتم بعدها مقارنة النتائج احملصل عليها .ريات املستقلةاملتغ
لعناصر قبل ااملقاييس احملاسبية التقليدية ، فيما خيص العالقة بني )9.4( حنداراالاملتوصل إليها من دراسة معادلة 

 جنليزيةاإلالفرضية الثالثة يف البيئة  اختباروهو ما يسمح ب، جنليزيةللمؤسسات اإلالسوقية  القيموغري امللموسة 
، من خالل حتديد مدى تأثري العناصر غري امللموسة على العالقة بني املقاييس احملاسبية التقليدية والقيم )3.3ف(

  .، وقياس أثرها على القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليديةجنليزيةاإل للمؤسسات السوقية

ٔول املطلب لمعاد : ا   )جنلزيیةاالٕ ا املؤسسات ( )10.4(دراسة رشوط املربعات الصغرى 

يف  الفرضية الثالثة ختبار، فإن االعتماد عليها الاخلطي حنداراالتأخذ شكل  )10.4(مبا أن املعادلة 
بالنسبة لشرط بداية و. الصغرىعلى شروط طريقة املربعات ، يتطلب التأكد من توفرها )3.3ف( جنليزيةاإلالبيئة 

، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )10.4(املعادلة  الناجتة عن تقدير للبواقي حتمايلاالالتوزيع طبيعية 
 حصائياإل ختباراالنتائج  ، الذي يلخص)21.7(اجلدول إىل  وباالستناد ،خالل فترة الدراسة جنليزيةاإل

(Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختباراالنتائج و (Shapiro-Wilk) نالحظ أن مستوى املعنوية ،
خالل مجيع سنوات الدراسة،  % 5كان أكرب من مستوى  (Kolmogorov-Smirnov) حصائياإل ختبارلال
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، أما مستوى م أين كان أقل من ذلك 2008عام كذا و ،% 5ـ مساويا لم أين كان  2005باستثناء عام 
خالل مجيع سنوات الدراسة،  % 5فقد كان أكرب من مستوى  (Shapiro-Wilk) حصائياإل ختبارلالاملعنوية 

، باالعتماد على )10.4(املعادلة  للبواقي الناجتة عن تقدير حتمايلاالالتوزيع وانطالقا من هذه النتائج يتبني أن 
  .سنوات الدراسةيتبع التوزيع الطبيعي خالل مجيع  جنليزيةاإلالبيانات املتعلقة باملؤسسات 

ملدى طبيعية التوزيع  (Shapiro-Wilk) اختبارو (Kolmogorov-Smirnov) اختبارنتائج  :)21.7(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )10.4(املعادلة  لبواقي حتمايلاال

  السنـوات
  (Shapiro-Wilk) اختبار  (Kolmogorov-Smirnov) اختبار

  مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة   مستوى املعنوية  درجات احلرية   ةحصائياإلقيمة 

2005  ,045 100 ,200 ,990 100 ,681 

2006  ,053 113 ,200 ,994 113 ,910 

2007  ,078 131 ,050 ,987 131 ,230 

2008  ,089 137 ,010 ,981 137 ,059 

2009  ,061 135 ,200 ,984 135 ,116 

2010  ,070 134 ,200 ,982 134 ,075 

2011  ,071 137 ,087 ,988 137 ,285 

2012  ,039 139 ,200 ,993 139 ,747 

2013  ,052 137 ,200 ,993 137 ,711 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، باالعتماد على البيانات املتعلقة )10.4(املعادلة  الناجتة عن تقدير الستقالل الذايت للبواقيبالنسبة ل
 ختباراالنتائج ، الذي يلخص )22.7(اجلدول خالل فترة الدراسة، وبالعودة إىل  جنليزيةاإلباملؤسسات 

احملسوبة كانت إما حمصورة بني القيمة  (Durbin - Watson) ، يتضح أن قيمة(Durbin - Watson) حصائياإل
خالل مجيع سنوات الدراسة،  2والقيمة  )Max - 4(والقيمة احلرجة القصوى، وإما حمصورة بني القيمة  2

م  2007وكالمها تعترب منطقة قبول للفرض الصفري الذي ينص على وجود استقالل ذايت للبواقي، باستثناء عام 
م أين كانت حمصورة بني القيمة  2013، وعام )Min - 4(والقيمة  )Max - 4(أين كانت حمصورة بني القيمة 

 عندمهاال ميكن  ،احلرجة القصوى والقيمة احلرجة الدنيا، وتعترب كال املنطقتني األخريتني منطقيت عدم تأكد
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ذايت استقالل وباالعتماد على هذه النتائج ميكن القول بوجود . اختاذ أي قرار بشأن االستقالل الذايت للبواقي
خالل فترة  جنليزيةاإل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )10.4(املعادلة  للبواقي الناجتة عن تقدير

م  2007: احملسوبة تقع يف منطقة عدم التأكد عامي (Durbin - Watson)رغم من أن قيمة ، وذلك بالالدراسة
 )10.4( املعادلةوجود استقالل ذايت لبواقي  عدمم، وميكن تربير ذلك بعدم وجود أي قيمة تشري إىل  2013و

  .سنوات الدراسة أي سنة منخالل 

فترة الدراسة  خالل )10.4(عادلة ملدى استقاللية بواقي امل (Durbin - Watson) اختبارنتائج  :)22.7(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات
  ةـقيم

(Durbin - Watson)  

  احملسوبة

 (Durbin - Watson)القيم احلرجة من جدول 
  املالحظة  n = 100و k = 6، % 5عند مستوى معنوية 

  (Max)القيمة القصوى  (Min)القيمة الدنيا 

2005  1,852 1,55* 1,80* Max < 1,852 < 2 

2006  2,150 1,55* 1,80* 2 < 2,150 < 4 - Max 

2007  2,350 1,65 1,82 4 - Max < 2,35 < 4 - Min 

2008  2,066 1,65 1,82 2 < 2,066 < 4 - Max 

2009  2,093 1,65 1,82 2 < 2,093 < 4 - Max 

2010  1,931 1,65 1,82 Max < 1,931 < 2 

2011  1,904 1,65 1,82 Max < 1,904 < 2 

2012  1,834 1,65 1,82 Max < 1,834 < 2 

2013  1,772 1,65 1,82 Min < 1,772 < Max 

* n = 100 
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

، باالعتماد على البيانات املتعلقة )10.4(املعادلة  الناجتة عن تقدير جتانس البواقيشرط أما بالنسبة ل
 ختباراالنتائج  ، الذي يلخص)23.7(اجلدول وباالستناد إىل  خالل فترة الدراسة، جنليزيةاإلباملؤسسات 

تقسيم  بعد احملسوبة (F)قيمة يتضح أن ، )10.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( حصائياإل
 املأخوذة من توزيع (F)كانت أقل من قيمة  تنيإحصائيإىل سلسلتني  جنليزيةاإلاملتعلقة باملؤسسات  البيانات

(Fisher-Snedecor)  مجيعة، خالل إحصائي، وعند عدد مشاهدات كل سلسلة % 5عند مستوى معنوية 
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، باالعتماد على البيانات )10.4(املعادلة  لبواقي الناجتة عن تقديرجتانس لوهو ما يثبت وجود سنوات الدراسة، 
  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلاملتعلقة باملؤسسات 

فترة الدراسة  خالل )10.4(املعادلة ملدى جتانس بواقي  )Goldfield-Quandt( اختبارنتائج  :)23.7(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  السنوات
 األخطاءجمموع مربعات 

 ىـاألولة ـللسلسل

(SSE1)  

 األخطاءجمموع مربعات 
 ةـة الثانيـللسلسل

(SSE2)  

  احملسوبة (F)قيمة 
  

F = SSE2/ SSE1 

  من ةـاجلدولي (F)ة ـقيم

 (Fisher-Snedecor)توزيع 
  % 5وية ـعند مستوى معن

2005  18,164 7,792 0,429 F(40; 40) =̃ 1,69 

2006  8,838 12,380 1,401 F(41; 41) =̃ 1,68 

2007  18,358 17,830 0,971 F(52; 52) =̃  1,60 

2008  23,781 21,611 0,909 F(54; 54) =̃  1,60 

2009  30,861 30,979 1,004 F(54; 54) =̃  1,60 

2010  26,295 14,700 0,559 F(54; 54) =̃  1,60 

2011  16,220 17,673 1,090 F(55; 55) =̃ 1,58 

2012  15,418 16,961 1,100 F(56; 56) =̃  1,55 

2013  13,930 17,002 1,221 F(55; 55) =̃ 1,58 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

 ،)24.7(اجلدول وكما هو موضح يف ملستقلة، اخلطي بني املتغريات ا زدواجالوبالنسبة ل ،يف األخري
 معامالت تضخم التباينخالل فترة الدراسة، يبدو أن  )10.4(معامالت تضخم التباين للمعادلة الذي يلخص 

خالل كل سنة من سنوات الدراسة، وهو بكثري  كانت أقل من مخسةللمعادلة املتعلقة جبميع املتغريات املستقلة 
 )10.4(لمعادلة لبني املتغريات املستقلة يف الوقت نفسه ما يدل على عدم وجود أي عالقة ارتباط قوية ومعنوية 

 ازدواجلذا فإن شرط عدم وجود ، )القيم السوقية للمؤسسات(من شأا التأثري على عالقتها باملتغري التابع 
  .متوفر املستقلةخطي بني املتغريات 
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  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )10.4(للمعادلة معامالت تضخم التباين : )24.7(اجلدول 

  السنوات
القيم الدفترية 

  اتـللمؤسس
(CPPA) 

 النتائج
 الصافية
(RPA)  

التدفقات 
 ديةـالنق

(CFPA)  

التثبيتات غري 
 ةـوسـامللم

(IIPA)  

  رةـالشه
 

(GWPA)  

االهتالكات وخسائر القيمة 
 ةـعن العناصر غري امللموس

(ADPA)  
2005  1,655 1,787 1,493 1,411 1,357 1,384 

2006  1,776 1,275 1,102 1,800 1,376 1,397 

2007  1,836 1,358 1,040 1,629 1,466 1,512 

2008  2,113 1,637 1,043 2,885 1,428 2,467 

2009  1,401 1,257 1,241 2,546 1,773 2,300 

2010  1,689 1,417 1,057 2,591 1,649 2,148 

2011  1,868 1,681 1,180 2,065 1,707 1,898 

2012  1,990 1,527 1,089 1,883 1,774 1,954 

2013  1,892 1,597 1,030 1,897 1,668 1,990 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

بار: الثاين املطلب ة  اخ   )3.3ف( جنلزيیةاالٕ الفرضیة الثالثة يف الب

الثالثة يف البيئة الفرضية  اختباربغرض قياس القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة، و
، جنليزيةاإل، باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات )10.4(، يتطلب األمر تقدير املعادلة )3.3ف( جنليزيةاإل

مع  النتائج احملصل عليها ةخالل مجيع سنوات الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، وذلك من أجل مقارن
  .)9.4(النتائج املتوصل إليها من دراسة املعادلة 

  جنليزيةاإلاملؤسسات  حالة: )10.4( املعنوية الكلية للمعادلة .1

قدرة ، امل)10.4(لمعادلة لاملعنوية الكلية  اختبارالذي يلخص نتائج  )25.7(اجلدول انطالقا من 
 )10.4( حنداراالأن معادلة ، يتبني فترة الدراسةخالل  جنليزيةاإلباالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات 

ن واحد على األقل من معامالت أوعليه ميكن القول ب، خالل مجيع سنوات الدراسة % 1عند مستوى  معنوية
خيتلف عن الصفر خالل مجيع سنوات معادلة للمعنوي وخيتلف عن الصفر، كما أن معامل التحديد  هااحندار

، وواحد على األقل جنليزيةاإلة بني القيم السوقية للمؤسسات إحصائيد عالقة ذات داللة وجما يعين والدراسة، 
مح بتفسري املتغريات املستقلة يس ، كما أن واحد على األقل من هذه)10.4(من املتغريات املستقلة يف املعادلة 

  .جنليزيةاإليف القيم السوقية للمؤسسات  تحدثجزء من التغريات اليت 
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  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )10.4( للمعادلة املعنوية الكلية اختبارنتائج  :)25.7(اجلدول 
  مستوى املعنوية  (F)قيمة   درجات احلرية  السنوات

2005  99 14,450 ,000 
2006  112 23,223 ,000 
2007  130 21,455 ,000 
2008  136 23,233 ,000 
2009  134 16,719 ,000 
2010  133 37,602 ,000 
2011  136 48,051 ,000 
2012  138 59,687 ,000 
2013  136 72,182 ,000 

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

  جنليزيةاإلحالة املؤسسات : )10.4( دراسة عالقات االرتباط بني متغريات املعادلة .2

 ،وقيمها السوقية جنليزيةاإلاالرتباط بني القيم الدفترية للمؤسسات  ةعلى دراسة عالق مت التركيزلقد 
فقط، ألن عالقات االرتباط بني  جنليزيةاإلالصافية والقيم السوقية للمؤسسات  النتائج وعالقة االرتباط بني

العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات مت دراستها يف الفصل اخلامس، أما عالقة االرتباط بني 
الذي ، )26.7(يتضح من اجلدول  وكما. غري معنويةالقيم السوقية للمؤسسات فقد كانت التدفقات النقدية و

وقيمها السوقية، قبل  جنليزيةاإلمعامالت االرتباط الكلي بني املقاييس احملاسبية التقليدية للمؤسسات يلخص 
القيم الدفترية بني  % 1متوسطة ومعنوية عند مستوى  وجود عالقة ارتباطوبعد العناصر غري امللموسة، نالحظ 

وخالل مجيع سنوات  ،0,615أين بلغت  ككل وقيمها السوقية، خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلللمؤسسات 
م أين سجلت عالقة ارتباط قوية بني  2013م و 2012م،  2011م،  2007م،  2006: الدراسة، باستثناء أعوام

  .0,764 بقيمة قدرهام  2013عام  ، بلغت أقصاهااملتغريين
بني  % 1متوسطة ومعنوية عند مستوى ارتباط عالقة  وجود من اجلدول ميكن أن نالحظ أيضا

وخالل ، 0,526أين بلغت  ، خالل فترة الدراسة ككلجنليزيةاإلللمؤسسات السوقية الصافية والقيم النتائج 
 رتباط بني املتغرييناالعالقة  كانتم أين  2013م و 2010: مجيع سنوات الدراسة، باستثناء الفترة بني عامي

عالقة االرتباط بني القيم  وجتدر اإلشارة إىل أن .0,737م بقيمة قدرها  2013قيمة هلا عام  أعلى، بلغت قوية
الصافية والقيم النتائج كانت أقوى من عالقة االرتباط بني  وقيمها السوقية جنليزيةاإلالدفترية للمؤسسات 

 عالقتنيال، كما أن معامالت االرتباط لكال م 2011م و 2010: ، باستثناء عاميجنليزيةاإلللمؤسسات  السوقية
  .مقارنة بباقي السنوات خالل السنوات الثالث األخرية من فترة الدراسةكانت أقوى 
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إىل جانب ذلك، يتضح من اجلدول أن إضافة التثبيتات غري امللموسة والشهرة للقيم الدفترية 
، حيث جنليزيةاإلللمؤسسات مل يؤثر كثريا على عالقة االرتباط بني هذه األخرية والقيم السوقية للمؤسسات 

سنوات الدراسة، باستثناء  مجيع وخالل ككل رة الدراسةفت دة طفيفة يف معامالت االرتباط خاللسجلت زيا
معامالت االرتباط، لتصبح عالقة االرتباط بني  يفأين سجلت زيادة حمسوسة  ،م 2012م و 2011 :عامي

االهتالكات وخسائر  إدراجوميكن تسجيل نفس املالحظات فيما خيص . طةما كانت متوس املتغريين قوية بعد
ؤثر كثريا على عالقة االرتباط بني هذه مل تواليت الصافية، لنتائج ضمن االقيمة عن العناصر غري امللموسة 

حيث كانت الزيادة املسجلة يف معامالت االرتباط جد ضعيفة، ، جنليزيةاإلاألخرية والقيم السوقية للمؤسسات 
م، أين سجلت زيادة معتربة يف  2013باستثناء عام وخالل مجيع سنوات الدراسة، ككل خالل فترة الدراسة 

  .طةكانت متوس مابعد  قوية معامل االرتباط، جعلت عالقة االرتباط بني املتغريين

وقيمها  جنليزيةاإلمعامالت االرتباط الكلي بني املقاييس احملاسبية التقليدية للمؤسسات  :)26.7(اجلدول 
  ).العناصر غري امللموسة وبعد قبل(السوقية 

  بعد  العناصر غري امللموسة  العناصر غري امللموسة قبل     

  السنـوات  
 ختفيضبعد  القيم الدفترية

  ر امللموسةـالعناصر غي
 

(CPPA_IM)  

قبـل  النتـائج الصـافية
االهتالكات وخسائر القيمة 

 ر امللموسةـالعناصر غيعن 
(RPA_AD)  

القيم الدفترية 
  للمؤسسـات

  
(CPPA) 

   النتائج الصافية
  
  

(RPA)  
ات

سس
لمؤ

ية ل
سوق

م ال
القي

  
(P

)
 

2005  ,569** ,453** ,587** ,527** 

2006  ,661** ,541** ,677** ,537** 

2007  ,642** ,501** ,655** ,518** 

2008  ,582** ,466** ,629** ,454** 

2009  ,396** ,327** ,504** ,332** 

2010  ,456** ,715** ,578** ,713** 

2011  ,581** ,701** ,653** ,711** 

2012  ,562** ,701** ,714** ,703** 

2013  ,726** ,574** ,764** ,737** 

2005 - 2013  ,561** ,522** ,615** ,526** 

 ).من اجلهتني(%  1معنوي عند مستوى ارتباط  **

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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العناصر غري امللموسة، يتضح من ملقاييس احملاسبية التقليدية بعد فيما خيص عالقات االرتباط بني ا
 ةل أي عالقأنه من غري املتوقع أن تؤثر على عالقات ارتباطها باملتغري التابع، نظرا لعدم تسجي )27.7(اجلدول 

خالل فترة الدراسة، حيث  )10.4(املتغريات املستقلة للمعادلة ارتباط قوية ومعنوية يف الوقت نفسه بني خمتلف 
قلة غري معنوية، ورغم أن عالقات كانت عالقات االرتباط بني التدفقات النقدية وخمتلف املتغريات املست

إال أا كانت  % 1مستوى الصافية وخمتلف بنود العناصر غري امللموسة كانت معنوية عند  النتائجاالرتباط بني 
خمتلف بنود العناصر غري امللموسة، فقد و جنليزيةاإلضعيفة، أما عالقات االرتباط بني القيم الدفترية للمؤسسات 

الصافية والقيم النتائج ، والشيء نفسه بالنسبة لعالقة االرتباط بني % 1كانت متوسطة ومعنوية عند مستوى 
  .جنليزيةاإلالدفترية للمؤسسات 

  .)جنليزيةاإلحالة املؤسسات ( )10.4(مصفوفة االرتباط بني املتغريات املستقلة للمعادلة  :)27.7(اجلدول 

 
القيم الدفترية 
  للمؤسسات

(CPPA) 

النتـائج 
 افيةـالص

(RPA)  

التدفقات 
 ديةـالنق

(CFPA)  

التثبيتات غري 
 ةـوسـامللم

(IIPA)  

  رةـالشه
 

(GWPA)  

االهتالكات وخسائر القيمة 
  ر امللموسةـعن العناصر غي

 

(ADPA)  
ـريـة م الدفتـالقي

 (CPPA) للمؤسسات
1 ,450** -,017 ,461** ,499** ,373** 

 النتـائج الصـافية
 (RPA)  

- 1 ,004 ,241** ,229** ,126** 

 ات النقديةـالتدفق
(CFPA)  

- - 1 -,016 ,011 ,013 

  ).من اجلهتني(%  1مستوى عند رتباط معنوي ا **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

معامالت االرتباط اجلزئي بني املقاييس احملاسبية التقليدية الذي يلخص ، )28.7(اجلدول  من
عالقات االرتباط املسجلة بني املتغريات كبري لتأثري  ، يتبني عدم وجودوقيمها السوقية جنليزيةاإلللمؤسسات 

وقية للمؤسسات على عالقات االرتباط بني املقاييس احملاسبية التقليدية والقيم الس )10.4(املستقلة للمعادلة 
إزالة تأثري العناصر غري امللموسة اخنفاض معامل االرتباط بني القيم الدفترية  نتج عن، حيث جنليزيةاإل

الصافية والقيم النتائج وارتفاع معامل االرتباط بني  فقط، 0,536إىل  0,561من للمؤسسات وقيمها السوقية 
 اخنفاض فقد أدى إىل ،أما إزالة تأثري القيم الدفترية للمؤسسات .0,562إىل  0,522 من السوقية للمؤسسات
النتائج إزالة تأثري  نتج عن، يف حني 0,362إىل  الصافية والقيم السوقية للمؤسساتالنتائج معامل االرتباط بني 

ومن هذه النتائج  .0,497اخنفاض معامل االرتباط بني القيم الدفترية للمؤسسات وقيمها السوقية إىل الصافية 
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بقيت متوسطة  جنليزيةاإليتضح أن عالقات االرتباط بني املقاييس احملاسبية التقليدية والقيم السوقية للمؤسسات 
  .متغريات الرقابةخمتلف بعد إزالة تأثري  % 1ومعنوية عند مستوى 

  .السوقية وقيمها جنليزيةاإل للمؤسسات التقليدية احملاسبية املقاييس بني اجلزئي االرتباط معامالت :)28.7( اجلدول

  
  املتغيـرات املفسـرة  

  القيم الدفترية للمؤسسات  متغريات الرقابة
(CPPA) 

 الصافية النتائج
(RPA)  

ات
سس

لمؤ
ية ل

سوق
م ال

القي
  

(P
)

 

(CPPA)  - ,362** 

(RPA)  ,497** - 

(IIPA) ،(GWPA) و(ADPA)  ,536** ,562** 

(IIPA) ،(GWPA) ،(ADPA) و(CPPA)  - ,457** 

(IIPA) ،(GWPA) ،(ADPA) و(RPA)  ,419** - 

  ).من اجلهتني(%  1مستوى عند ارتباط معنوي  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

  جنليزيةاإلحالة املؤسسات : )10.4(املعنوية اجلزئية للمعادلة  .3

بني املقاييس احملاسبية التقليدية والقيم السوقية  ةحصائياإل العالقاتميكن فحص مدى داللة 
 )29.7(اجلدول  هيوضح ، وذلك ما)10.4(لمعادلة لملعنوية اجلزئية امن خالل فحص  جنليزيةاإلللمؤسسات 
حيث نالحظ أن معامل  ؛خالل فترة الدراسة )10.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  الذي يلخص

، خالل مجيع سنوات % 1معنويا عند مستوى موجبا واملتعلق بالقيم الدفترية للمؤسسات كان  حنداراال
ة بني القيم إحصائيذات داللة طردية الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل، لذا ميكن القول بأنه توجد عالقة 

وميكن أن نالحظ نفس الشيء فيما خيص . فترة الدراسة وقيمها السوقية خالل جنليزيةاإلالدفترية للمؤسسات 
، خالل مجيع سنوات % 1معنويا عند مستوى و موجبا الذي كان ،الصافية بالنتائجاملتعلق  حنداراالمعامل 

النتائج ة بني إحصائيذات داللة طردية وهو ما يدل على وجود عالقة  الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل،
املتعلق  حنداراالوفيما خيص معامل  .خالل فترة الدراسة جنليزيةاإلالصافية والقيم السوقية للمؤسسات 

ة بني التدفقات إحصائيبالتدفقات النقدية فيتضح أنه غري معنوي، وهو ما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة 
أما فيما خيص العناصر غري امللموسة فقد كانت معامالت  ،جنليزيةاإلالنقدية والقيم السوقية للمؤسسات 

  .املتعلقة ا معنوية خالل فترة الدراسة ككل فقط حنداراال
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  خالل فترة الدراسة )10.4(ملعادلة ا احندارمعنوية معامالت  اختبارنتائج  :)29.7(اجلدول 
  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (

  املتغريات             
 السنوات 

  الثابت
  
  
(δ) 

م ـالقي
رية ـالدفت

  للمؤسسات
(CPPA) 

 النتـائج
  افيةـالص

 
(RPA)  

التدفقات 
  النقـدية

 
(CFPA)  

التثبيتات 
ر ـغي

 امللموسة
(IIPA)  

  الشهرة
  
 

(GWPA)  

االهتالكات وخسائر 
ن العناصر ـالقيمة ع

  ةـوسـر امللمـغي
  
 

(ADPA)  

2005  
 053, *109,- 077, **928,- **1,218 **249, **1,128 قيمة املعامل

 5,180 3,566 4,892 -3,542 1,870 -2,185 1,107 (t) قيمة

2006  
 039, 059,- *097, 052,- **840, **352, **1,398 قيمة املعامل

 7,764 4,826 4,813 -,231 2,397 -1,276 ,947 (t) قيمة

2007  
 052, 092,- 008,- **356, **456, **487, **1,272 قيمة املعامل

 7,490 6,518 3,648 2,765 -,196 -1,880 1,196 (t) قيمة

2008  
 064, 004, 009, 018, **868, **371, **952, قيمة املعامل

 4,274 4,123 4,939 ,100 ,141 ,081 ,899 (t) قيمة

2009  
 052, *180,- 081, 076,- **692, **550, **736, قيمة املعامل

 3,861 6,614 5,275 -,420 1,220 -2,429 ,717 (t) قيمة

2010  
 049, 051,- 080, 054, **1,737 **281, **772, قيمة املعامل

 4,271 3,947 9,243 ,341 1,148 -,862 ,736 (t) قيمة

2011  
 024, 078,- 104, **571,- **1,346 **445, **811, قيمة املعامل

 4,389 5,760 8,853 -3,229 1,747 -1,374 ,382 (t) قيمة

2012  
 103, 089,- 058, 004, **1,198 **480, **981, قيمة املعامل

 5,787 6,705 9,072 ,021 1,187 -1,871 1,802 (t) قيمة

2013  
 *121, **124,- **141, 006, **1,022 **491, **1,382 قيمة املعامل

 8,475 7,473 8,766 ,249 3,092 -2,765 2,095 (t) قيمة

2005 - 2013  
 *044, **066,- *042, 004,- **1,138 **389, **938, قيمة املعامل

 15,933 15,634 21,854 -,150 2,548 -3,816 2,418 (t) قيمة

  .% 1معنوي عند مستوى  **
 .% 5معنوي عند مستوى    *

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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املتعلقة باملقاييس احملاسبية التقليدية قبل وبعد العناصر غري  حنداراالمن خالل املقارنة بني معامالت 
غري امللموسة على مستوى  ، ميكن حتديد مدى تأثري العناصر)30.7(اجلدول امللموسة، كما هو موضح يف 

حيث نتج عن  ؛وقيمها السوقية جنليزيةاإل بني املقاييس احملاسبية التقليدية للمؤسسات ةحصائياإلوداللة العالقة 
كمتغريات  وإضافة العناصر غري امللموسةإضافة التثبيتات غري امللموسة والشهرة للقيم الدفترية للمؤسسات، 

، جنليزيةاإل املتعلق بالقيم الدفترية للمؤسسات حنداراالمعامل قيمة يف  طفيفارتفاع  )10.4(مستقلة يف املعادلة 
وعلى هذا ، )9.4(عند ختفيض العناصر غري امللموسة يف املعادلة  0,254بعد أن كانت  0,389حيث بلغت 

القيم الدفترية  بني ةحصائياإل العناصر غري امللموسة سامهت يف حتسني العالقة نأباألساس ميكن القول 
  .وقيمها السوقية جنليزيةاإلللمؤسسات 

الصافية، وإضافة لنتائج ضمن ااالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  إدراجأما 
 حنداراالمعامل  يف تفاع طفيفر، فقد أدى إىل ا)10.4(العناصر غري امللموسة كمتغريات مستقلة يف املعادلة 

، )9.4(العناصر غري امللموسة يف املعادلة  قبل 1,048ما كانت  ، بعد1,138قيمته  لتبلغبالنتائج الصافية املتعلق 
النتائج الصافية بني  ةحصائياإل أن العناصر غري امللموسة سامهت يف حتسني العالقةومن هذا املنطلق ميكن القول 
مل ينتج عن إضافة العناصر غري امللموسة كمتغريات مستقلة يف يف حني  .جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات 

بني التدفقات النقدية والقيم السوقية  ةحصائياإلالعالقة  داللةمستوى و أي تأثري على )10.4(املعادلة 
اخنفضت  إىل أن قيمة الثابت قد اإلشارةكما جتدر  .، حيث كانت غري معنوية يف احلالتنيجنليزيةاإلللمؤسسات 

كمتغريات مستقلة يف املعادلة ملقاييس احملاسبية التقليدية، وإضافتها ضمن ا العناصر غري امللموسة إدراجبعد 
  .إرجاع ذلك إىل زيادة عدد املتغريات املفسرة يف املعادلة، وميكن )10.4(

خالل فترة  جنليزيةاإلللمؤسسات  باملقاييس احملاسبية التقليدية ةاملتعلق حنداراال تمعامال :)30.7(اجلدول 
  .)قبل وبعد العناصر غري امللموسة(الدراسة 

  السنوات
 الثابت

م الدفترية ـالقي
  دفقات النقديةـالت  افيةـالصالنتـائج   اتـللمؤسس

 (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل (t) قيمة قيمة املعامل

اصر ـالعن قبـل
 680, 017, 20,964 **1,048 15,608 **254, 30,429 **983,  ةـمللموسر اـغي

اصر ـد العنـبع
 150,- 004,- 21,854 **1,138 15,634 **389, 15,933 **938,  ةـر امللموسـغي

  .% 1معنوي عند مستوى  **
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر
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  جنليزيةاإلحالة املؤسسات : قياس القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة .4
أن يتضح خالل فترة الدراسة،  )10.4(يلخص معامالت التحديد للمعادلة الذي  )31.7(اجلدول من 

، جنليزيةاإليف القيم السوقية للمؤسسات تغريات املستقلة للمعادلة تفسر جزء مهما من التغريات اليت حدثت امل
لتقليدية املقاييس احملاسبية ا وهو ما يعين أنخالل فترة الدراسة ككل،  % 59,3حيث بلغت قدرا التفسريية 

من التغريات اليت حدثت يف القيم السوقية للمؤسسات  % 59,3حوايل معا  انفسروالعناصر غري امللموسة ي
أما باقي التغريات فيمكن إيعازها للعوامل األخرى واألخطاء العشوائية، وبشكل خالل فترة الدراسة،  جنليزيةاإل

للمقاييس احملاسبية التقليدية والعناصر غري امللموسة عرفت املشتركة التفسريية القدرة  عام يتضح من اجلدول أن
  .ى قيمة هلام أين بلغت أعل 2013إىل غاية عام  ،قيمة هلام أين بلغت أدىن  2005زيادة مستمرة منذ عام 

  ).جنليزيةاإلحالة املؤسسات (خالل فترة الدراسة  )10.4(للمعادلة معامالت التحديد  :)31.7( اجلدول

  2013 - 2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 593, 758, 718, 675, 623, 413, 495, 486, 543, 449,  التحديد تمالمعا

  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

للمقاييس احملاسبية التقليدية والعناصر غري  املشتركة أن القدرة التفسريية )32.7(يتضح من اجلدول 
R2( امللموسة

 MCT, IM(  يف املعادلة)كانت أكرب بقليل من القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية  )10.4
R2( العناصر غري امللموسة قبل

 MCT(  يف املعادلة)لمقاييس ل العناصر غري امللموسة إضافة وبالتايل فإن، )9.4
التفسريية للمقاييس  قدرةالأدى إىل حتسني  )10.4(يف املعادلة  كمتغريات مستقلة وإدراجها ،احملاسبية التقليدية
R2( القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة حسابمن خالل و ؛احملاسبية التقليدية

IMǀMCT(  املعادلة وفق
)13.4( خالل فترة الدراسة وخالل مجيع سنوات  % 13مل تتعدى مستوى  جدا، كانت ضعيفة ايتضح أ

بلغت أدىن قيمة هلا عام و ،خالل فترة الدراسة ككل، كما عرفت عدة تذبذبات % 2,2 بلغت الدراسة، حيث
  .% 12,4م قدرت بـ  2009، وبلغت أعلى قيمة هلا عام % 0,4م قدرت بـ  2007

 احملسوبة (*F)قيمة م، فإن  2007أنه باستثناء عام  )32.7(حتليل التباين يف اجلدول  يتبني من
، وهو ما يثبت معنوية % 5عند مستوى  اجلدولية (F)أكرب من قيمة كانت  )14.4(املعادلة باالعتماد على 

، وعليه يتضح أنه )9.4(مقارنة مبعامالت التحديد للمعادلة  )10.4(الزيادة يف معامالت التحديد للمعادلة 
معنوية، زيادة إال أن هذه اليف القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية  املسجلة بالرغم من ضعف الزيادة

انطالقا من هذه النتائج، و. صدفةالوترجع لعوامل حقيقية ممثلة يف العناصر غري امللموسة، وال ترجع لعوامل 
 تساهم املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة، أي أن )3.3ف( جنليزيةاإليتضح صحة الفرضية الثالثة يف البيئة 
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املدرجة يف السوق  جنليزيةاإلعلى تفسري القيم السوقية للمؤسسات احملاسبية التقليدية  املقاييسيف زيادة قدرة 
  .% 0,4مل تتعدى اليت و فترجع لضعف الزيادة يف معامل التحديد، م 2007عام أما النتيجة املسجلة  ؛املايل

  .جنليزيةاإلاملؤسسات  لدى امللموسة غري للعناصر اإلضافية التفسريية القدرة :)32.7( اجلدول

  2013-2005  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية 
  التقليدية والعناصر غري امللموسة معا

)R2
 MCT, IM(  

,449 ,543 ,486 ,495 ,413 ,623 ,675 ,718 ,758 ,593 

يس احملاسبية يالقدرة التفسريية للمقا
  التقليدية قبل العناصر غري امللموسة

)R2
 MCT(  

,387 ,480 ,482 ,385 ,289 ,584 ,589 ,597 ,653 ,571 

ر القدرة التفسريية اإلضافية للعناص
R2( غيـر امللمـوسـة

IMǀMCT(  ,062 ,063 ,004 ,110 ,124 ,039 ,086 ,121 ,105 ,022 

A
N

O
V

A
 

 Obs.(  117 112 130 136 134 133 136 138 136 1146(عدد املشاهدات 
 20,52 18,66 18,74   11,38 4,34 8,94 9,37 32,  4,82 4,13  احملسوبة (*F)قيمة 
 **2,60 *2,68  اجلدولية (F)قيمة 

* F(3; 120) = 2,68       ** F(3; ∞) = 2,60 
  .(SPSS) حصائياإلخمرجات الربنامج من إعداد الباحث باالعتماد على   :املصدر

ؤسسات امل لتقييم املقاييس احملاسبية التقليديةعلى مالءمة  العناصر غري امللموسةبعد دراسة أثر 
وجود عالقات ذات داللة يبني ؛ والذي )2.7(الشكل  املتوصل إليها يف تلخيص النتائجميكن ، جنليزيةاإل

، حيث مت تسجيل عالقتني طرديتني جنليزيةاإلة بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات إحصائي
غري أنه مل من جهة أخرى،  جنليزيةاإلبني التثبيتات غري امللموسة والشهرة من جهة، والقيم السوقية للمؤسسات 

بني االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة والقيم  ةإحصائييتم تسجيل أي عالقة ذات داللة 
يف العالقة بني  املتغري الوسيط دور تلعب جِد أن التثبيتات غري امللموسة؛ كما وجنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 

إضافة إىل  .معتربا يف زيادة قوا بشكل مسامهته، من خالل جنليزيةاإلللمؤسسات  لقيم السوقيةاالشهرة و
، اليت كانت غري معنوية جنليزيةوباستثناء العالقة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات اإلذلك، 
بعد إدراج العناصر ة بني املقاييس احملاسبية التقليدية إحصائيالشكل وجود عالقات ذات داللة  يبنيا، إحصائي

، حيث وجِدت عالقة طردية بني القيم الدفترية والقيم جنليزيةاإلوالقيم السوقية للمؤسسات  غري امللموسة
عالقة طردية بني  بعد إدراج التثبيتات غري امللموسة والشهرة، كما وجِدت جنليزيةاإلالسوقية للمؤسسات 

، وذلك بعد إدراج االهتالكات وخسائر القيمة عن جنليزيةوالقيم السوقية للمؤسسات اإل ج الصافيةالنتائ
  .العناصر غري امللموسة
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مت تسجيل تأثري إجيايب طفيف للعناصر غري امللموسة على العالقة بني القيم الدفترية للمؤسسات كما 
السوقية، والشيء نفسه بالنسبة للعالقة بني النتائج الصافية والقيم السوقية للمؤسسات  وقيمهااإلجنليزية 
القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية، هذه األخرية تفسر جزء يبني الشكل إىل جانب ذلك،  .اإلجنليزية

القدرة ترة الدراسة، كما يبني خالل ف جنليزيةاإلمهما من التغريات اليت حتدث يف القيم السوقية للمؤسسات 
تساهم يف زيادة قدرة املقاييس احملاسبية  هذه األخرية حيث وجِد أن التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة،

  .، لكن مسامهتها كانت ضعيفةجنليزيةاإل التقليدية على تفسري القيم السوقية للمؤسسات

  .جنليزيةاإلؤسسات امل لتقييم املقاييس احملاسبية التقليديةعلى مالءمة  العناصر غري امللموسة أثر :)2.7(الشكل 

  
  .من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج املتوصل إليها  :املصدر

   

  

  

  

  

  

  

  

  
ري امللموسة  العنارص 

R
2  =

 40
,7

 %
 

ر القاالٕ    مةهتالاكت وخسا

ري امللموسة عن   العنارص 
(ADPA) 

ٔخرى  العوامل ا

ري امللموسة تات    التث
(IIPA) 

  الشهــــــرة
(GWPA) 

R2
 = 59,3 % 

  التدفقات النقدیة
(CFPA) 

ة   النتاجئ الصاف
(RPA) 

لمؤسسات فرتیة   القمي ا
(CPPA) 

R2
IMǀMCT = 0,022  

 

R2
MCT = 57,1 % 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ة التقلیدیة س احملاس  املقای

 

  واملتغري التابع عالقة بني املتغري املستقلوجود 
  

  املتغري التابععلى تفسري  ةاملستقل اتاملتغري قدرة

ة م السوقالق

  لمؤسسات االٕجنلزيیة
(P) 
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ل ة الفــص الص   خ

  

العناصر غري امللموسة لتقييم ملقاييس احملاسبية التقليدية بعد مت يف هذا الفصل دراسة مالءمة ا
عدم وجود أي عالقة ذات داللة  حصائياإلاملؤسسات يف بيئات الدراسة، وقد اتضح من نتائج التحليل 

بعد إضافة التثبيتات غري امللموسة للقيم  ة بني القيم الدفترية للمؤسسات اجلزائرية وقيمها السوقيةإحصائي
 البيئة يفا يعين عدم صحة الفرضية الثالثة ، مم)10.4(قل يف املعادلة الدفترية للمؤسسات، وإضافتها كمتغري مست

احملاسبية التقليدية  املقاييسيف زيادة قدرة  تساهم ال املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة ، أي أناجلزائرية
  .اجلزائر خالل فترة الدراسة املدرجة يف بورصةعلى تفسري القيم السوقية للمؤسسات 

والشهرة للقيم الدفترية،  امللموسة اتضح أن إضافة التثبيتات غري خيص املؤسسات الفرنسية، فقد فيما
الصافية، وإضافة العناصر غري  لنتائجضمن ااالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  وإدراج

أثر إجيابا على العالقة بني القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية  )10.4(امللموسة كمتغريات مستقلة يف املعادلة 
الصافية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، ومل يؤثر على  النتائجوقيمها السوقية، وأثر سلبا على العالقة بني 
لعناصر غري بقيت غري معنوية حىت بعد ا هذه األخرية، للمؤسسات العالقة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية

على تفسري القيم السوقية للمؤسسات احملاسبية التقليدية  املقاييسزيادة قدرة إىل ذلك أدى كما امللموسة، 
  .يف البيئة الفرنسيةالثالثة ، وهو ما مسح بالتأكد من صحة الفرضية املدرجة يف السوق املايلالفرنسية 

إضافة التثبيتات غري امللموسة والشهرة للقيم ، فقد اتضح أن جنليزيةاإلأما فيما خيص املؤسسات 
الصافية، لنتائج ضمن ااالهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة  وإدراج، للمؤسسات الدفترية

أثر إجيابا على العالقة بني القيم الدفترية  )10.4(وإضافة العناصر غري امللموسة كمتغريات مستقلة يف املعادلة 
من جهة أخرى، ومل يؤثر على  جنليزيةاإلالصافية من جهة، والقيم السوقية للمؤسسات والنتائج للمؤسسات 

، كما أن يف احلالتنيغري معنوية  كانتاليت  ،جنليزيةاإلللمؤسسات العالقة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية 
 ،جنليزيةاإلعلى تفسري القيم السوقية للمؤسسات احملاسبية التقليدية  املقاييسيف قدرة طفيفة زيادة إىل  ذلك أدى

  .جنليزيةاإليف البيئة الثالثة وعليه تبني صحة الفرضية  غري أن هذه الزيادة كانت معنوية،
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ـــــد   متـه

  

، مع ومناقشتها خالصة للدراسة، فهو يتناول النتائج املتوصل إليها يف كل بيئةيعترب هذا الفصل 
إن وجدت؛ ليتم بعد ذلك تقدمي إجراء بعض املقارنات بني خمتلف البيئات االقتصادية، وحتليل االختالفات 

قة، وهو ما يسمح بتحديد إسهامات هذه ، مث مقارنتها مع نتائج الدراسات السابنتائجلذه ابعض التفسريات هل
ومن  .خري حتديد اآلفاق البحثية ملوضوع الدراسة االقتراحات املناسبة، مث يف األ، وتقدميالدراسة يف املوضوع

  :مت تقسيمه إىل املباحث اآلتيةأجل حتقيق أهداف هذا الفصل، 

  .النتائج املتعلقة مبسامهة العناصر غري امللموسة يف قيم املؤسسات :املبحث األول -

  .النتائج املتعلقة بأثر العناصر غري امللموسة على قيم املؤسسات :املبحث الثاين -

  .إسهامات الدراسة ومقترحاا :املبحث الثالث -
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ٔول ري امللموسة يف قمي املؤسسات: املبحث ا   النتاجئ املتعلقة مبسامهة العنارص 

بيئات خمتلف ال يف املدروسة الوصفي للبيانات املتعلقة باملؤسسات حصاءاإل انطالقا من نتائج
تطور وكذا  االستنتاجات املهمة، وذلك فيما خيص تطور املؤشرات السوقية، ببعض، ميكن اخلروج االقتصادية

 .يف القيم السوقية للمؤسسات مسامهة هذه األخريةمدى فيما خيص بنود العناصر غري امللموسة، و

ٔول ة القميتطور  :املطلب ا راسة السوق الل فرتة ا   لمؤسسات 
كانت الدراسة خالل فترة حركة القيم السوقية للمؤسسات الوصفي إىل أن  حصاءتشري نتائج اإل

حركة القيمة السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة  شهدت، حيث الثالث االقتصادية بيئاتبني ال متباينة
م، والذي  2011و م 2010 :عامياملسجل بني و املهمباستثناء االرتفاع الدراسة،  ةخالل فتر ااستقراراجلزائر 

 م 2012 :االرتفاع الطفيف املسجل بني عاميإضافة إىل ، )ALLIANCE(يعكس اإلدارج األويل ملؤسسة 
ورغم أن حركة القيمة السوقية للمؤسسات  ؛"رويبة" ؤسسةم، والذي يرجع إىل اإلدراج األويل مل 2013و

نتيجة للفجوة املوجودة  الدفتريةحركة قيمتها من املدرجة يف بورصة اجلزائر كانت يف مستوى أدىن بقليل 
السوقية  القيمة حركة عرفت، عكس ذلكوعلى . تقريبا بينهما، إال أن حركتهما متت بالوترية نفسها

 عدة تغريات جوهرية خالل فترة الدراسة، كما شهدا (CAC 40)وحركة مؤشر  ،ت الفرنسيةللمؤسسا
مؤشر  وحركة ،جنليزيةالقيمة السوقية للمؤسسات اإلاجتاهات صعودية ونزولية، والشيء نفسه بالنسبة حلركة 

(FTSE MID 250) ،الدراسة واالجتاهات الصعودية والرتولية خالل فترة اللذين شهدا العديد من التذبذبات.  
 مهمةاملؤشرات السوقية يف بورصة باريس شهدت استجابة إىل جانب ذلك، تشري النتائج إىل أن 

، وأزمة الديون م 2008حلاالت الركود االقتصادي املؤثرة خالل فترة الدراسة، ممثلة يف األزمة املالية العاملية لعام 
والقيمة السوقية ، (CAC 40)كل من مؤشر عرف م، حيث  2011نطقة اليورو بدء من عام ملالسيادية 

م، كما عرفا  2009عام منتصف  حىتم استمر  2007عام كبريا بدء من  اعتراجللمؤسسات الفرنسية املدروسة 
ملؤشرات السوقية يف بورصة شهدت او. م 2012عام م استمر إىل غاية منتصف  2011عام تراجعا مهما بدء من 

، (FTSE MID 250)مؤشر حيث عرف كل من لألوضاع االقتصادية السابقة،  مهمة استجابة بدورهالندن 
م استمر إىل غاية  2007عام بدء من منتصف املدروسة تراجعا كبريا،  جنليزيةإلوالقيمة السوقية للمؤسسات ا

 ،كانت أقل م 2011نطقة اليورو بدء من عام ملألزمة الديون السيادية م، غري أن استجابتهما  2009عام بداية 
تراجعا طفيفا بدء من  (FTSE MID 250)مؤشر شهد  أينمقارنة باملؤشرات السوقية يف بورصة باريس، 

 ، فلم تشهدلمؤشرات السوقية يف بورصة اجلزائرأما بالنسبة ل. م 2012عام م إىل غاية بداية  2011عام منتصف 
حركة القيمة السوقية للمؤسسات املدرجة يف  تعرفأي استجابة لألوضاع االقتصادية السابقة، حيث مل 

يف نفس املستوى تقريبا، باسثناء  بورصة اجلزائر أي اجتاه صعودي أو نزويل خالل فترة الدراسة، وإمنا كانت
  .م كما مت اإلشارة إىل ذلك سابقا 2013و م 2011عامي 
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ؤشرات السوقية على عكس تربز النتائج السابقة مستوى كفاءة كل سوق مايل، معربا عنها بقدرة امل
، ألن كفاءة بورصة اجلزائر عدماملعلومات املالئمة، واالستجابة هلا خالل فترة الدراسة، ووفقا لذلك يتضح 

منها لألوضاع االقتصادية حركة القيمة السوقية للمؤسسات متت يف نفس املستوى تقريبا، ودون أي استجابة 
على شبه القوي  الشكل(ستوى معني من الكفاءة مبباريس، اللتني تتمتعان ولندن  على عكس بورصيت ،املؤثرة
، كاستجابة منها للمعلومات املالئمة بورصة، نظرا للتذبذبات اليت عرفتها املؤشرات السوقية يف كل )األقل

استجابة كبرية لألوضاع االقتصادية املؤثرة اليت سادت خالل فترة  املؤشراتهذه املتاحة، كما شهدت 
  .م 2011منطقة اليورو بدء من عام ، وأزمة م 2008لعام الدراسة، ممثلة يف األزمة املالية 

ري امللموسة يف ماكنة: املطلب الثاين ل العنارص    مؤسساتالقوامئ املالیة 

فيما خيص الوصفي للبيانات املتعلقة باملؤسسات، ميكن تلخيص أهم النتائج  حصاءانطالقا من اإل
  . قيم املؤسسات يف بيئات الدراسةغري امللموسة يفمسامهة العناصر 

  الة املؤسسات اجلزائريةح .1
غري  احلصول سوى على البيانات املتعلقة بالتثبيتاتنتمكن من  ملات اجلزائرية، سسللمؤبالنسبة 

، نتيجة لتبين النظام م 2009م و 2008: عاميبني ه عرفتاألخرية وبالرغم من النمو الكبري الذي  امللموسة، هذه
يف املتوسط،  % 1نسبة مل تتعدى ضعيفة جدا، تعترب  يف قيم املؤسسات اجلزائريةتها مسامهإال أن احملاسيب املايل، 

خالل مجيع سنوات الدراسة، مما جعل أغلب  اجلزائرية للمؤسساتأو من القيم الدفترية  من القيم السوقيةسواء 
 األصول واخلصوم األخرى تشكلقيم املؤسسات اجلزائرية عبارة عن عناصر ملموسة وعناصر مالية، حيث 

من القيم الدفترية للمؤسسات املدرجة يف  % 99من  أكثر خبالف العناصر غري امللموسة املعترف ا يف امليزانية
أكرب  يةاجلزائر للمؤسسات القيم الدفترية كانتإىل جانب ذلك، . نوات الدراسةس مجيعاجلزائر خالل بورصة 

واألحداث االقتصادية  جود جمموعة من العناصر غري امللموسةوميكن تفسري ذلك بو لسوقية،ا هاقيمبكثري من 
، حيث يةالسوقية للمؤسسات اجلزائر لبا على القيمتؤثر سلكنها ، يف القوائم املاليةاملعترف ا  غري األخرى

 .الدراسة وخالل فترة الدراسة ككل مجيعخالل  إىل القيم السوقية للمؤسسات سالبةتها كانت نسب

 املؤسسات الفرنسية حالة .2
 لمؤسساتلبالنسبة  ضمن هيكل العناصر غري امللموسة بنود من حيث القيمةالعترب الشهرة أكرب ت

ضعف التثبيتات غري امللموسة خالل كل سنة من سنوات الدراسة، أما خمصصات ، حيث متثل حوايل الفرنسية
لموسة مقارنة بالتثبيتات غري املامللموسة، فإا تعترب غري مهمة  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري

امللموسة لدى  العناصر غري بنود عرفتوقد  .حساب النتيجة ببنودمقارنة  ةيمهوالشهرة، إال أا تعترب ذات أ
، % 40الشهرة حبوايل قدر منو املؤسسات الفرنسية منوا طفيفا ومستقرا بني بداية فترة الدراسة وايتها، حيث 
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غري  التثبيتات، أما خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن % 58 در منو التثبيتات غري امللموسة حبوايلوق
  .% 16مل يتجاوز حيث كان منوها األضعف مقارنة بالبندين اآلخرين، ف والشهرة، امللموسة

ناصر غري امللموسة املعترف العنتائج أن الأثبتت القوائم املالية،  يفالعناصر غري امللموسة  ألمهية بالنسبة
تساهم بشكل كبري يف قيم املؤسسات الفرنسية، حيث متثل التثبيتات غري امللموسة والشهرة حوايل  ا كأصول

وتتجاوز النصف بكثري  ،خالل فترة الدراسة ككل نصف القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية يف املتوسط
الدفترية للمؤسسات يف  من القيم % 60 أكثر منكما متثل  ،م 2013إىل غاية عام  م 2009خالل الفترة من عام 

  .سنوات الدراسة كل سنة منوخالل  املتوسط خالل فترة الدراسة
تعترب الشهرة أكثر بنود العناصر غري امللموسة مسامهة يف قيم املؤسسات الفرنسية، حيث بلغت 

وجتاوزت الثلث ، ككل مسامهتها حوايل الثلث من القيم السوقية للمؤسسات يف املتوسط خالل فترة الدراسة
 القيم الدفترية للمؤسسات؛ أما مسامهة الشهرة يف م 2013إىل غاية عام  م 2009خالل الفترة من عام بكثري 

مسامهة التثبيتات غري ذلك، كانت  وعلى عكس .سنوات الدراسة كل سنة منخالل  % 40 فقد جتاوزت
يف  % 15حوايل مسامهتها أقل بكثري مقارنة بالشهرة، حيث بلغت يف قيم املؤسسات الفرنسية امللموسة 

الفترة من خالل  % 15وكانت أكرب من ، ككل خالل فترة الدراسة للمؤسسات السوقيةالقيم املتوسط من 
 الدفتريةالقيم  منيف املتوسط  % 20حوايل مسامهتها  كما بلغت، م 2013إىل غاية عام  م 2009عام 

  .م 2013إىل غاية عام  م 2009الفترة من عام خالل  % 20، وجتاوزت نسبة فترة الدراسةخالل  للمؤسسات
، ممثلة يف باقي للمؤسساتاملالية  بالنسبة للعناصر امللموسة والعناصر املالية املعترف ا يف القوائمأما 

الفرنسية كانت ضعيفة األصول واخلصوم خبالف العناصر غري امللموسة، فإن مسامهتها يف قيم املؤسسات 
خالل  يف املتوسط يف القيم السوقية للمؤسسات % 30أقل من ارنة بالعناصر غري امللموسة، حيث تساهم بمق

يف القيم الدفترية  % 40من وتساهم بأقل م؛  2012م و 2006م،  2005: مجيع سنوات الدراسة، باستثناء أعوام
؛ وقد م 2006م و 2005: خالل مجيع سنوات الدراسة، باستثناء عاميوككل فترة الدراسة  خاللللمؤسسات، 

  .تراجعا طفيفا بني بداية الفترة وايتهاعرفت مسامهتها 
والعوامل يف القوائم املالية  ا عترفامللموسة غري املعناصر غري إضافة إىل ما سبق، ال ميكن إمهال ال

 يف القيم بلغت مسامهتها واليت ها الدفترية،وقيمبني القيم السوقية للمؤسسات فجوة المعربا عنها باألخرى، 
 % 25نسبة  مسامهتهاكما جتاوزت ، ككل خالل فترة الدراسة % 25السوقية للمؤسسات الفرنسية حوايل 

غري مرئي، حيث مل تتمكن ين أن ربع قيم املؤسسات الفرنسية وهو ما يعسنوات الدراسة، أغلب خالل 
 احلسبانارسات احملاسبية املعاصرة من أخذه بعني االعتبار عند إعداد وعرض القوائم املالية، وإذا أخذنا يف املم

يف القوائم املالية، تصبح حصة العناصر  ا ذلك اجلزء باعتباره جمموعة من العناصر غري امللموسة غري املعترف
 .سنوات الدراسة مجيعاملتوسط خالل يف  ثلثنيالمن  القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية أكثرمن غري امللموسة 
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 جنليزيةاملؤسسات اإل حالة .3
 ملؤسساتدى ال ضمن هيكل العناصر غري امللموسة أمهية من حيث القيمةالبنود تعترب الشهرة أكرب 

سنوات الدراسة  كل سنة منخالل  ،ضعف التثبيتات غري امللموسة بكثري قيمتها جتاوزت حيث، جنليزيةاإل
 البنودفتعترب أقل  ،م، أما خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة 2009باستثناء عام 

 .خالل فترة الدراسةيف املتوسط  امللموسةمن التثبيتات غري  % 16حوايل ة من حيث القيمة، حيث متثل أمهي
منوا مهما نسبيا بني بداية فترة الدراسة  جنليزيةاملؤسسات اإل العناصر غري امللموسة لدىخمتلف بنود  عرفتوقد 

خالل فترة الدراسة ككل،  % 170 منت مبا مقدارهلتثبيتات غري امللموسة اليت ل وايتها، وخصوصا بالنسبة
، أما خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة، % 71حوايل بلغ منوها لشهرة اليت وا

  .بني بداية فترة الدراسة وايتهافقط  % 33منوا قدر حبوايل  فسجلت
العناصر غري امللموسة  حصةكانت  فقد قيم املؤسسات، يفالعناصر غري امللموسة  مسامهةفيما خيص 

التثبيتات  حصة مل تتعدىضعيفة، حيث  جنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اإل مناملعترف ا يف القوائم املالية 
سنوات الدراسة، باستثناء عامي مجيع  فترة الدراسة وخالل يف املتوسط خالل % 30معا  غري امللموسة والشهرة

 % 70ر من ، حيث يعترب أكثجوهريةكانت  للمؤسساتم، غري أن مسامهتها يف القيم الدفترية  2009م و 2008
 ،ملموسة معترف ا يف القوائم املاليةعناصر غري عبارة عن  جنليزيةاإلللمؤسسات القيم الدفترية يف املتوسط من 

  .م 2007و م 2006، م 2005 :اموعأسنوات الدراسة باستثناء  كل سنة منخالل 
، جنليزيةيف قيم املؤسسات اإل ةمسامهأكرب بنود العناصر غري امللموسة  هي الشهرةتشري النتائج إىل أن 

وكانت هذه ، يف املتوسط خالل فترة الدراسة % 19مبا مقداره تساهم يف القيم السوقية للمؤسسات حيث 
 فقدرتتها يف القيم الدفترية للمؤسسات مسامه ، أماأغلب سنوات الدراسة خالل % 15املسامهة أكرب من 

كانت مسامهة التثبيتات غري  ،وعلى العكس من ذلك. مجيع سنوات الدراسةحبوايل النصف يف املتوسط خالل 
يف املتوسط من القيم الدفترية  % 21حوايل ضعيفة، حيث متثل  جنليزيةامللموسة يف قيم املؤسسات اإل

؛ أما م 2013إىل عام  م 2009من عام خالل الفترة  % 21نسبة وقد جتاوزت  ،فترة الدراسة للمؤسسات خالل
عام ، وباستثناء يف املتوسط خالل فترة الدراسة % 8حوايل بلغت فقد مهتها يف القيم السوقية للمؤسسات، مسا

  .سنوات الدراسة مجيعخالل  يف املتوسط % 9كانت هذه املسامهة أقل من  ،م 2009
القيم الدفترية  من املالية والعناصر امللموسة العناصر حصةالف العناصر غري امللموسة، كانت خب

؛ أما أغلب سنوات الدراسة خالليف املتوسط  % 32، حيث قدرت بأقل من جدا ضعيفة جنليزيةللمؤسسات اإل
خالل مجيع سنوات الدراسة، كما  % 20، مل تتجاوز أضعففقد كانت القيم السوقية للمؤسسات  منحصتها 

 العناصرحصة جتدر اإلشارة إىل أن وم؛  2013 عام غايةإىل  م 2009 عام خالل الفترة من % 10كانت أقل من 
  .بني بداية الفترة وايتها عرفت تراجعا كبريا جنليزيةاإلمن قيم املؤسسات  املالية والعناصر امللموسة
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 ،والعوامل األخرى يف القوائم املالية ا عترفامللموسة غري املعناصر غري وفيما خيص ال ،يف األخري
، مما يف املتوسط خالل فترة الدراسة % 63حوايل  جنليزيةيف القيم السوقية للمؤسسات اإلبلغت مسامهتها  فقد

به  عترافال يتم اال إذغري مرئي، وايل الثلثني يعترب حبواملقدر  جنليزيةيعين أن اجلزء األكرب من قيم املؤسسات اإل
، حيث ال تتيح املعايري احملاسبية أخذه بعني االعتبار عند إعداد وعرض القوائم حسابات املؤسساتوإدراجه يف 

 % 60أكرب من  جنليزيةكان اجلزء غري املرئي من قيم املؤسسات اإل ،م 2009و م 2008: باستثناء عاميو. املالية
، تصبح حصة العناصر غري امللموسة من القيم وإذا أخذنا هذا اجلزء يف احلسبان؛ سنوات الدراسة خالل محيع

  .سنوات الدراسة مجيعيف املتوسط خالل  % 85أكثر من  جنليزيةالسوقية للمؤسسات اإل

ري امللموسة يف قمي املؤسساتاملتعلقة مب النتاجئ حتلیل : املطلب الثالث   سامهة العنارص 

 .ناقشتها وحتليلهامل، وحماولة يف البيئات االقتصادية الثالثةإليها  املتوصلالنتائج فيما يلي مقارنة بني 

  الثالثات يف البيئات االقتصادية بني املؤسس النتائج املقارنة .1
بين النظام احملاسيب املايل، إال أن نتيجة لتم  2009عرفت منوا معتربا عام  رغم أن التثبيتات غري امللموسة

قورنت بالعناصر غري امللموسة لدى املؤسسات ما ضعيفة جدا، إذا  كانتجلزائرية مسامهتها يف قيم املؤسسات ا
هيكل العناصر غري امللموسة وقد كان  .م 2005منوا مهما منذ عام  ، اليت شهدت بدورهاجنليزيةاإلوالفرنسية 

ناصر ، أين كانت الشهرة أكرب بنود العجنليزيةنظريه لدى املؤسسات اإلتقريبا للدى املؤسسات الفرنسية مماثال 
بنفس احلصة تقريبا يف هيكل العناصر غري امللموسة للمؤسسات تساهم ، حيث غري امللموسة من حيث القيمة

، كان جنليزيةعلى حد سواء، غري أن منو بنود العناصر غري امللموسة لدى املؤسسات اإل جنليزيةاإلوالفرنسية 
أكرب من منوها لدى املؤسسات الفرنسية بني بداية الفترة وايتها، حيث بلغ معدل منو الشهرة لدى املؤسسات 

ضعف معدل منوها لدى املؤسسات الفرنسية تقريبا، أما معدل منو التثبيتات غري امللموسة لدى  جنليزيةاإل
  .، فقد بلغ ثالث مرات معدل منوها لدى املؤسسات الفرنسيةجنليزيةاملؤسسات اإل

على حد سواء،  جنليزيةالعناصر غري امللموسة األكثر مسامهة يف قيم املؤسسات الفرنسية واإل كانت
 ، غري أن حصةخبالف العناصر غري امللموسةمقارنة بباقي األصول واخلصوم املعترف ا يف القوائم املالية 

القيم السوقية  يف) معا التثبيتات غري امللموسة والشهرة(العناصر غري امللموسة املعترف ا يف القوائم املالية 
 ؛لدراسةخالل فترة ا جنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اإل يفحصتها أكرب من  كانت للمؤسسات الفرنسية،

القيم يف حصتها ، أكرب من جنليزيةالقيم الدفترية للمؤسسات اإليف حصتها كانت وعلى العكس من ذلك متاما، 
عترب الشهرة أكثر بنود العناصر غري امللموسة مسامهة يف قيم املؤسسات وت .الدفترية للمؤسسات الفرنسية

كل ( حصة التثبيتات غري امللموسةومقارنة بالتثبيتات غري امللموسة، غري أن حصة الشهرة  جنليزيةية واإلالفرنس
قية القيم السو يف كانت أكرب من حصة كل منهما سسات الفرنسيةالقيم السوقية للمؤيف  )على حدا
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أكرب   جنليزيةللمؤسسات اإلالقيم الدفترية  كانت حصة الشهرة يف ،عكس ذلكوعلى  ؛جنليزيةللمؤسسات اإل
 حصة التثبيتات غري امللموسة يف القيم الدفترية من حصتها يف القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية، وكانت

 امللموسة العناصرأما  .من حصتها يف القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية قريبة جدا جنليزيةللمؤسسات اإل
فقد كانت ، )باقي األصول واخلصوم خبالف العناصر غري امللموسة(املالية ائم ف ا يف القواملعتر املالية والعناصر

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةيف قيم املؤسسات الفرنسية أكرب من مسامهتها يف قيم املؤسسات اإلمسامهتها 
، األخرىوالعوامل  املعترف ا يف القوائم املاليةغري العناصر غري امللموسة يف األخري، وفيما خيص 

القيمة السوقية للمؤسسات املدرجة يف ألن لدى املؤسسات اجلزائرية،  االقتصادية سالبة فقد كانت قيمتها
ملؤسسات الفرنسية كل من اوذلك على عكس القيمة السوقية ل ؛تها الدفتريةأقل من قيمكانت  بورصة اجلزائر

غري لعناصر غري امللموسة مما يعين أن القيمة االقتصادية ل ها الدفترية،تيممن قبكثري اليت كانت أكرب  جنليزيةواإل
موجبة كانت  جنليزيةواإلملؤسسات الفرنسية اكل من دى لوالعوامل األخرى  املعترف ا يف القوائم املالية

للمؤسسات القيم السوقية  مناملعترف ا غري لعناصر غري امللموسة خالل فترة الدراسة؛ غري أن حصة ا
  .سنوات الدراسة مجيعلمؤسسات الفرنسية خالل من القيم السوقية لجتاوزت بكثري ضعف حصتها  جنليزيةاإل

  مناقشة النتائج .2
تأكيدا للنتائج  املتوصل إليها يف العديد من األعمال، اليت  ئج املعروضة يف الفقرات السابقةتعترب النتا

مورد اقتصادي بالنسبة للمؤسسات، نظرا للتحوالت ايد أمهية العناصر غري امللموسة باعتبارها أشارت إىل تز
توليد القيمة االقتصادية، األمر الذي  عمليات، مما نتج عنه تغريات جوهرية يف (1)اليت مست النشاط االقتصادي

 ؛ةإستراتيجياالقتصادية باعتبارها أصوال  جعل العناصر غري امللموسة حتتل مكانة هامة ضمن سلسلة توليد القيمة
واليت تم  ،(Resources-Based View) "النظرة املرتكزة على املوارد" من التصور املنبثقوذلك انطالقا من 

ووفقا  مصدرا للمزايا التنافسية أو مصدرا لألرباح غري العادية، باعتبارها ،اخلصائص املتمايزة بني املؤسساتب
لكها املؤسسة تطريقة املزج بني املوارد اليت متاملستمر هي والنمو تحقيق األرباح احملدد الرئيسي لهلذه النظرة فإن 

  .ة مفتاحيةإستراتيجي صر غري امللموسة باعتبارها مواردينظَر للعناويف هذا اإلطار تفعيلها، طريقة و
كبري ، توجه االقتصادية ضمن سلسلة توليد القيمة العناصر غري امللموسة أمهيةلقد نتج عن تزايد 

لالستثمار يف مكوناا، سواء على املستوى القومي أو على مستوى املؤسسات، كما أشارت إىل ذلك تقارير 
، كما اجتهت السلطات على مستوى الدول إىل حتفيز املؤسسات لتركيز *التنمية االقتصاديةومنظمة التعاون 

ثماراا غري امللموسة، ووضع سياسات دف إىل تشجيع ذلك، من خالل الدعم والتنظيم وإنشاء مراصد تاس
                                                             

(1) Voir : Mohamed Triki & Younes Boujelbene (2008), Les déterminants culturels et économiques de la 
communication d'informations volontaire sur le capital immatériel : cas des entreprises multinationales, 29e 
congrès de l'AFC : la comptabilité, le contrôle et l'audit entre changement et stabilité, France, p.p. 02-03. 

  :ميكن العودة إىل  *
- OCDE (2010), Mesurer l’innovation : Un nouveau regard, EDITIONS OCDE, Paris, p. 22. 
- OCDE (2010), Actifs immatériels et création de valeur, EDITIONS OCDE, Paris, p : 11-17. 
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، األمر الذي أدى إىل تغريات هامة يف مكونات الثروة القومية وثروة املؤسسات، غري امللموسة بالعناصر خاصة
دراسات تزايد أمهية العناصر غري  ةعد أثبتتوإىل جانب ذلك . *كما أشار البنك الدويل إىل ذلك يف تقاريره

يف الواليات املتحدة األمريكية،  Corrado & Hulten( (1)(: املتقدمة، على غرار دولامللموسة وخصوصا يف ال
)Delbecque & al.( (2) يف فرنسا و)Goodridge & al.( (3) إخل... اململكة املتحدة يف.  

ا العناصر غري  ظىاالقتصادي، واملكانة اليت أصبحت حتأدت التحوالت الكبرية اليت مست النشاط 
 الفكري املال لرأس املستكشف منوذجا، على غرار ، إىل توجه املؤسسات حنو تبين مناذج إلدارامللموسة
لعناصر غري امللموسة دون إدارا باالستثمار يف ا كتفاء، وذلك إدراكا من املسريين أن اال(Skandia)ملؤسسة 

على اعتبار أن بعض مكوناا ال تنتج بالضرورة عن االستثمار، ووجودها ال يتطلب حتمل أي  غري كاف،
  .تكاليف، كما أن بعضها اآلخر ينتج عن تعاضد وتكاتف املوارد االقتصادية األخرى

به العناصر غري امللموسة باعتبارها مصدرا للقيمة االقتصادية، وباعتبارها  ظىرغم االهتمام الذي حت
ضمن القوائم  مكوناابالعديد من  عترافة للمؤسسات، إال أن احملاسبة مازالت عاجزة عن االإستراتيجيأصوال 

تعترب العناصر غري املالية، مما أدى إىل بروز فجوة كبرية بني القيم السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية، حيث 
امللموسة من بني األسباب وراء تلك الفجوة، إىل جانب العوامل األخرى، وقد أشار إىل ذلك العديد من 

م،  2006عام ليف دراستها  )Bejar(م،  1997يف كتابه لعام  )Sveiby(: **الكتاب والباحثني على غرار
)Moore & Craig(  ما لعامم،  وتقرير  2008يف كتا)Thésaurus-Bercy(  إخل... م 2011عام.  

يف جمال العناصر غري امللموسة، حاول جملس معايري احملاسبة الدولية  احملاسيب من أجل جتاوز القصور
م، تطوير بدائل حماسبية أكثر مرونة فيما خيص بنود العناصر غري امللموسة، حيث ألزم  2001منذ عام 
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يف حالة توفر شروط معينة، على غرار  كأصول ببعض العناصر املطورة داخليا عترافاملؤسسات بضرورة اال
 عترافإخل؛ كما أوصى املؤسسات بضرورة اال ...نترنيتوحىت مواقع اإل الربجميات،ف التطوير، يمصار

عن الشهرة قدر اإلمكان، حىت وإن  بشكل منفصل ندماجاالإطار عمليات غري امللموسة املقتناة يف  باألصول
الوصفي  حصاءن خالل اإلم املتوصل إليها وهو ما يفسر النتائج .كانت املؤسسة املقتناة ال تعترف ا كأصول

، وخصوصا وسة يف القوائم املالية للمؤسساتبنود العناصر غري امللمل املضطردلتزايد واملتعلقة أساسا با ،للبيانات
 .م 2005، اليت شهدت تطبيق معايري احملاسبة الدولية ابتداء من عام جنليزيةالفرنسية واإلبالنسبة للمؤسسات 

لكن رغم ذلك ال تزال الفجوة بني القيم السوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية كبرية، وخصوصا لدى 
غري امللموسة ، وهو ما يعين وجود بعض العناصر لدى املؤسسات الفرنسية بدرجة أقل، وجنليزيةاملؤسسات اإل

املالية، هذه األخرية كان ها قوائما ضمن  عترافاال يتموالعوامل األخرى اليت تؤثر على قيم املؤسسات، وال 
  .كثري من قيمها الدفتريةعلى املؤسسات اجلزائرية، مما جعل قيمها السوقية أقل ب اتأثريها سلبي

املتعلقة ، والوصفي للبيانات حصاءاإل من خاللإىل أن النتائج املتوصل إليها جتدر اإلشارة األخري،  يف
الشركة "االستقصاء الذي قامت به  نتائج ، كانت متوافقة إىل حد كبري معجنليزيةباملؤسسات الفرنسية واإل
وايل ـحب الفرنسية ، واليت قدرت حصة العناصر غري امللموسة من قيم املؤسسات(1)"الفرنسية للمحللني املاليني

كانت مؤكدة الوصفي للبيانات  حصاءاإلنتائج كما أن  .م 2000عام  % 75وايل حبم، و 1999عام  % 50
العناصر غري امللموسة  واليت أشارت إىل أن، * (Ernst & Young)مكتب التدقيق  اتوصل إليهللنتائج اليت 

 % 6,63 قدرها بنسبةاملدرجة يف األسواق املالية األوروبية  تشكل النصيب األكرب من القيم السوقية للمؤسسات
املدرجة العناصر غري امللموسة ؛ وأن م 2006عام  % 4,60 هذه النسبة ما كانت بعد ،م 2007عام  يف املتوسط

اإلحصاء نتائج إىل جانب ذلك، تتوافق . م 2006عام  % 4,36ما كانت  بعد ،فقط % 34,3 كأصول متثل
الشهرة احملاسبية وغري احملاسبية متثل ، والذي أشار إىل أن م 2011عام  Lasteyrie( (2)( تنتاجاتالوصفي مع اس

  .م 2010و م 2006خالل الفترة بني عامي  )CAC 40(من قيم املؤسسات املدرجة مبؤشر  % 72و%  55 بنيما 

                                                             
(1)  Voir : Hamadi Matoussi & Ahmed Zemzem (2004), Op.cit., p. 05. 

  :أنظر  *
- Alexis Karklins-Marchay & al. (2007), Le capital immatériel, première richesse de l’entreprise, Service 

d’experts en transactions, Ernst & Young, p : 02-13. 
- Alexis Karklins-Marchay & al. (2008), Op.cit., p : 02-09. 

(2)  Voir : Ricol Lasteyrie (2011), Op.cit., p : 06-09. 
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رالنتاجئ املتعلقة : املبحث الثاين ٔ ري امللموسة  ب   املؤسساتقمي  ىلالعنارص 

املتغري التابع،  بني ةحصائياإل من خالل حتليل العالقاتاملتوصل إليها  نتائج الدراسة باالعتماد على
 ،ممثلة يف املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة واملتغريات املفسرة القيم السوقية للمؤسسات، ممثال يف

مالءمة العناصر غري امللموسة فيما خيص ستنتاجات املهمة، اال ميكن اخلروج ببعضواملقاييس احملاسبية التقليدية، 
أثر العناصر غري خيص  ، وفيماوكذا مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات ،لتقييم املؤسسات

  .امللموسة على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات

ٔول مي املؤسساتالنتاجئ املتعلقة : املطلب ا ري امللموسة لتق   مبالءمة العنارص 

يف قيم  لموسةامل التثبيتات غري الوصفي للبيانات أثبتت ضعف مسامهة حصاءنتائج اإل رغم أن
التثبيتات  ةمالءممل تكن متوافقة معها، حيث اتضح  ةحصائياإل اتختباراال نتائج ، إال أناملؤسسات اجلزائرية

وجود عالقة ذات نظرا للتقييم املؤسسات اجلزائرية املدرجة يف السوق املايل خالل فترة الدراسة، غري امللموسة 
، ووجود عالقة ارتباط للمؤسساتامللموسة والقيم السوقية املقاييس احملاسبية للتثبيتات غري  ة بنيإحصائيداللة 

من التغريات اليت مست  % 24ه ما مقدار كما تبني أن التثبيتات غري امللموسة تفسر ؛متوسطة ومعنوية بينهما
، أما باقي التغريات فترجع للعوامل خالل فترة الدراسةالقيم السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

  .ألخطاء العشوائيةإضافة ل لتثبيتات غري امللموسةاألخرى خبالف ا
 حصاءة مؤيدة لنتائج اإلحصائياإل اتختباراالكانت نتائج الفرنسية، فقد  املؤسسات لدىأما 

 اتختبارالل ايف قيم املؤسسات الفرنسية، فوفق امللموسةمسامهة العناصر غري اليت أثبتت و ،الوصفي للبيانات
خالل فترة  ة تعترب العناصر غري امللموسة مالئمة لتقييم املؤسسات الفرنسية املدرجة يف السوق املايلحصائياإل

ة بني التثبيتات غري امللموسة والقيم السوقية إحصائيالدراسة، حيث تبني وجود عالقة طردية ذات داللة 
ة بني إحصائي ةكما تبني وجود عالقة طردية ذات دالل ،عالقة ارتباط متوسطة ومعنوية بينهماو، للمؤسسات

وتبني أيضا  .ارتباط متوسطة ومعنوية بني املتغريينوالقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، ووجود عالقة  الشهرة
 ة بني خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةإحصائيوجود عالقة عكسية ذات داللة 

غري أن  ،عالقة االرتباط بينهما فقد كانت متوسطة ومعنوية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، أما
كانت ضعيفة بعد إزالة تأثري التثبيتات غري امللموسة  األخرية عالقةهذه ال أثبتت أنة حصائياإل اتختباراال

والشهرة، وبالتايل فإن عالقة االرتباط املتوسطة بني املتغريين ترجع يف األساس إىل الشهرة والتثبيتات غري 
لعالقة بني خمصصات االهتالكات امللموسة، مما يعين أن هذين املتغريين األخريين يلعبان دور املتغري الوسيط يف ا

  .خالل فترة الدراسة قيم السوقية للمؤسسات الفرنسيةوخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة وال
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مست سبق، تبني أن العناصر غري امللموسة جمتمعة تفسر جزء مهما من التغريات اليت  إىل ماإضافة 
خالل فترة الدراسة ككل، وكانت  % 39,7، حيث بلغت قدرا التفسريية القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية

 اتختباراالأثبتت وقد  .م 2006م و 2005خالل مجيع سنوات الدراسة، باستثناء عامي  % 40أكرب من 
بني  تنيمقارنة بالعالقكانت أقوى،  العالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية ة أنحصائياإل

والقيم عن العناصر غري امللموسة من جهة،  وخمصصات االهتالكات وخسائر القيمة ات غري امللموسةتالتثبي
العناصر كانت أكثر  الشهرةأن تبني كما  خالل فترة الدراسة، من جهة أخرى الفرنسية السوقية للمؤسسات

ات غري امللموسة، مث خمصصات تالفرنسية، تليها التثبي قدرة على تفسري القيم السوقية للمؤسساتغري امللموسة 
  .االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة

أن اجلزء األكرب من قيمها الوصفي للبيانات  حصاءنتائج اإل أثبتتأما لدى املؤسسات اإلجنليزية، فقد 
ة أثبتت وجود عالقة حصائياإل اتختباراالموسة خالل فترة الدراسة، ورغم أن عن عناصر غري مل كان عبارة
، من جهة أخرىوالقيم السوقية للمؤسسات  ،ة بني التثبيتات غري امللموسة والشهرة من جهةإحصائيذات داللة 

كانت ضعيفة،  جنليزيةاإلإال أن قدرة التثبيتات غري امللموسة والشهرة على تفسري القيم السوقية للمؤسسات 
 خالل فترة الدراسة جنليزيةاألكرب من التغريات اليت مست القيم السوقية للمؤسسات اإلاجلزء  أنما يعين  وهو

  .من خالل العناصر غري امللموسة اال ميكن تفسريه
ة بني التثبيتات غري إحصائيوجود عالقة طردية ذات داللة  إىل ةحصائياإل اتختباراالتشري نتائج 

أيضا  تشري، ووجود عالقة ارتباط متوسطة ومعنوية بينهما؛ كما جنليزيةامللموسة والقيم السوقية للمؤسسات اإل
، ووجود عالقة جنليزيةة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات اإلإحصائيوجود عالقة طردية ذات داللة إىل 

ب دور املتغري ة أثبتت أن التثبيتات غري امللموسة تلعحصائياإل اتختباراالارتباط ضعيفة ومعنوية بينهما، غري أن 
بعد إزالة  ضعيفة جداالوسيط يف العالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات، حيث أصبحت هذه األخرية 

ي عالقة ذات داللة فإنه ال توجد أ ،ةحصائياإل اتختباراالوحسب نتائج . تأثري التثبيتات غري امللموسة
والقيم السوقية  ،العناصر غري امللموسة من جهةة بني خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن إحصائي

من جهة أخرى، كما كانت عالقة االرتباط بني املتغريين األخريين غري معنوية بعد إزالة  جنليزيةللمؤسسات اإل
  .لتثبيتات غري امللموسة والشهرةتأثري ا

هرة معا يفسران ما ة أن التثبيتات غري امللموسة والشحصائياإل اتختباراالتبني من  ،إىل جانب ذلك
خالل فترة الدراسة، أما التغريات  جنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اإل مستمن التغريات اليت  % 14,2مقداره 

التثبيتات غري امللموسة والشهرة إضافة لألخطاء العشوائية؛ كما أن  األخرى فترجع للعوامل األخرى خبالف
م  2006: خالل مجيع سنوات الدراسة باستثناء عامي % 20القدرة التفسريية املشتركة للمتغريين مل تتجاوز 

 للمؤسساتات غري امللموسة والقيم السوقية تة أن العالقة بني التثبيحصائياإل اتختباراالأثبتت وقد  .م 2013و
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خالل فترة الدراسة، وأن  مقارنة بالعالقة بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات ،كانت أقوىاإلجنليزية 
  .مقارنة بالشهرة جنليزيةاإل التثبيتات غري امللموسة كانت أكثر قدرة على تفسري القيم السوقية للمؤسسات

، يتضح أن ا يف خمتلف البيئات االقتصاديةيهيف األخري، ومن خالل املقارنة بني النتائج املتوصل إل
، حيث جنليزيةأكثر مالءمة لتقييم املؤسسات الفرنسية مقارنة باملؤسسات اإل كانت العناصر غري امللموسة

ة بني بنود العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية أكثر داللة حصائيكانت العالقات اإل
 ،جنليزيةة بني بنود العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات اإلحصائيبالعالقات اإلوأكثر قوة، مقارنة 

كما كانت القدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة لدى املؤسسات الفرنسية أكرب من القدرة التفسريية للعناصر 
سة أقل مالءمة لتقييم املؤسسات كانت العناصر غري امللمو يف حني ؛جنليزيةغري امللموسة لدى املؤسسات اإل

وجتدر اإلشارة إىل أن الشهرة كانت أكثر مالءمة لتقييم  .جنليزيةاجلزائرية مقارنة باملؤسسات الفرنسية واإل
املؤسسات الفرنسية، مقارنة بباقي بنود العناصر غري امللموسة، وعلى عكس ذلك كانت التثبيتات غري امللموسة 

  .، مقارنة بباقي بنود العناصر غري امللموسةجنليزيةات اإلأكثر مالءمة لتقييم املؤسس

س احمل: الثايناملطلب  مي املؤسساتالنتاجئ املتعلقة مبالءمة املقای ة التقلیدیة لتق   اس

كانت يف غالبيتها عبارة عن عناصر ملموسة  رغم أن قيم املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر
ة أثبتت عدم مالءمة القيم الدفترية بعد حصائياإل اتختباراال، إال أن القوائم املاليةوعناصر مالية معترف ا يف 

، حيث تبني فترة الدراسة ختفيض التثبيتات غري امللموسة لتقييم املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل
والقيم السوقية  القيم الدفترية بعد ختفيض التثبيتات غري امللموسة بني ةإحصائيعالقة ذات داللة أي  وجودعدم 

كما تبني أن القيم الدفترية  ؛بني املتغريينتباط معنوية عالقة االرعدم ، وللمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر
للمؤسسات التغريات اليت مست القيم السوقية  ريتفسال تساهم أبدا يف  بعد ختفيض التثبيتات غري امللموسة

  .خالل فترة الدراسة املدرجة يف بورصة اجلزائر
مسامهة القيم الدفترية  ضعفأثبتت  رغم أن البيانات الوصفية املتعلقة باملقاييس احملاسبية التقليدية

مقارنة مبسامهة العناصر غري ، للمؤسسات الفرنسية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة يف قيمها السوقية
كانت أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات  امللموسة غري قبل العناصر أن املقاييس احملاسبية التقليديةامللموسة، إال 

ة وجود حصائياإل اتختباراالالفرنسية املدرجة يف السوق املايل، مقارنة بالعناصر غري امللموسة؛ حيث تبني من 
الفرنسية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة ة بني القيم الدفترية للمؤسسات إحصائيعالقة طردية ذات داللة 

ة بني إحصائيوجود عالقة طردية ذات داللة تبني و ؛د عالقة ارتباط قوية ومعنوية بينهماوقيمها السوقية، ووجو
القيم السوقية للمؤسسات و وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة النتائج الصافية قبل االهتالكات

أن القيم الدفترية للمؤسسات بعد ختفيض تبني كما  ؛هماارتباط متوسطة ومعنوية بينالفرنسية، ووجود عالقة 
العناصر غري امللموسة تلعب دور املتغري الوسيط يف العالقة األخرية، حيث يعود جزء كبري من االرتباط املسجل 
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أما فيما خيص التدفقات  .وسةبني املتغريين يف هذه العالقة لتأثري القيم الدفترية بعد ختفيض العناصر غري امللم
والقيم السوقية للمؤسسات  املتغري ابني هذ ةإحصائيذات داللة عدم وجود أي عالقة فقد تبني النقدية، 

  .خالل فترة الدراسة همارتباط بينالعالقة امعنوية الفرنسية، وعدم 
العناصر غري امللموسة، القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية بعد ختفيض أن ا سبق، اتضح إضافة إىل م

يفسران معا جزء مهما من التغريات  النتائج الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةو
 املشتركةت قدرما التفسريية زالقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة، حيث جتاو مستاليت 

ة أن العالقة بني حصائياإل اتختباراالأثبتت كما  .م 2011عام خالل مجيع سنوات الدراسة باستثناء  % 50
القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة وقيمها السوقية كانت أقوى من العالقة 

القيم السوقية للمؤسسات و امللموسةوخسائر القيمة عن العناصر غري  النتائج الصافية قبل االهتالكاتبني 
كانت أكثر املقاييس  الفرنسية، وأن القيم الدفترية للمؤسسات الفرنسية بعد ختفيض العناصر غري امللموسة

النتائج الصافية قبل االهتالكات احملاسبية التقليدية قدرة على تفسري القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، تليها 
القيم السوقية للمؤسسات ، أما التدفقات النقدية فال تساهم يف تفسري اصر غري امللموسةوخسائر القيمة عن العن

  .خالل فترة الدراسة الفرنسية
قبل ة أن املقاييس احملاسبية التقليدية حصائياإل اتختباراالأثبتت على غرار املؤسسات الفرنسية، 

مقارنة بالعناصر غري خالل فترة الدراسة،  جنليزيةكانت أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات اإلالعناصر غري امللموسة 
بعد  جنليزيةاإلة بني القيم الدفترية للمؤسسات إحصائيوجود عالقة طردية ذات داللة فقد اتضح امللموسة، 

 ؛ واتضحومعنوية بني املتغريين متوسطةختفيض العناصر غري امللموسة وقيمها السوقية، ووجود عالقة ارتباط 
النتائج الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري ة بني إحصائيدية ذات داللة وجود عالقة طر

كما ، ووجود عالقة ارتباط متوسطة ومعنوية بني املتغريين؛ جنليزيةاإلالقيم السوقية للمؤسسات امللموسة و
، جنليزيةاإلوقية للمؤسسات والقيم الس التدفقات النقديةبني ة إحصائيذات داللة اتضح عدم وجود أي عالقة 

  .خالل فترة الدراسةينهما وعدم وجود أي عالقة ارتباط معنوية ب
بعد ختفيض العناصر غري امللموسة،  جنليزيةاإلالقيم الدفترية للمؤسسات أن ، اتضح إىل جانب ذلك

يفسران معا جزء مهما من التغريات  النتائج الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةو
 املشتركةت قدرما التفسريية زخالل فترة الدراسة، حيث جتاو جنليزيةاإلالقيم السوقية للمؤسسات  مستاليت 
 اتختباراالأثبتت كما  .م 2009و م 2008، م 2005ام وعأخالل مجيع سنوات الدراسة، باستثناء  % 45
القيم و الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسةالنتائج ة أن العالقة بني حصائياإل

بعد ختفيض  جنليزيةكانت أقوى من العالقة بني القيم الدفترية للمؤسسات اإل جنليزيةالسوقية للمؤسسات اإل
لعناصر غري النتائج الصافية قبل االهتالكات وخسائر القيمة عن االعناصر غري امللموسة وقيمها السوقية، وأن 

، تليها جنليزيةكانت أكثر املقاييس احملاسبية التقليدية قدرة على تفسري القيم السوقية للمؤسسات اإل امللموسة
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القيم ، أما التدفقات النقدية فال تساهم يف تفسري القيم الدفترية للمؤسسات بعد ختفيض العناصر غري امللموسة
  .لدراسةخالل فترة ا جنليزيةالسوقية للمؤسسات اإل
، اليت كانت غري مالئمة مللموسةبعد ختفيض التثبيتات غري اللمؤسسات القيم الدفترية  على عكس

قبل  الءمة املقاييس احملاسبية التقليديةمبالنتائج املتعلقة خيص ، هناك تقارب فيما اجلزائرية لتقييم املؤسسات
الفرنسية، فباستثناء االختالف املوجود فيما خيص واملؤسسات  جنليزيةلتقييم املؤسسات اإل العناصر غري امللموسة

غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات، اليت كانت أقوى يف  العناصرالعالقة بني القيم الدفترية بعد ختفيض 
نتائج ، كانت النتائج املتعلقة بباقي العالقات، والجنليزيةحالة املؤسسات الفرنسية مقارنة حبالة املؤسسات اإل

وقد كانت القيم  .يف كال احلالتنيكبري املتعلقة بالقدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية متقاربة إىل حد 
يف حني كانت النتائج  ة،العناصر غري امللموسة أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات الفرنسي ضالدفترية بعد ختفي

  .جنليزيةالعناصر غري امللموسة أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات اإلاالهتالكات وخسائر القيمة عن الصافية قبل 

ىل مالء: املطلب الثالث ري امللموسة  ر العنارص  ٔ ة التقلیدیةالنتاجئ املتعلقة ب س احملاس   مة املقای

حسب نتائج الدراسة فإن التثبيتات غري امللموسة مل تؤثر إطالقا على مالءمة القيم الدفترية لتقييم 
ة إحصائيأي عالقة ذات داللة  يتم رصدسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل فترة الدراسة، حيث مل املؤ

بعد خالل فترة الدراسة، سواء وقيمها السوقية  ائرللمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلز بني القيم الدفترية
، مما أو بعد إضافتها وإدراجها ضمن معادلة االحندار إىل جانب القيم الدفترية التثبيتات غري امللموسةختفيض 

  .يف احلالتنيللمؤسسات اجلزائرية  قيم السوقيةاليف تفسري تساهم  مل أن هذه األخريةيعين 
للعناصر غري امللموسة مهم أثبتت نتائج الدراسة وجود تأثري على عكس حالة املؤسسات اجلزائرية، 

ة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات الفرنسية املدرجة يف السوق املايل خالل فترة الدراسة، على مالءم
، اليت النقدية والقيم السوقية للمؤسساتأن العناصر غري امللموسة مل تؤثر على العالقة بني التدفقات من غم الربف

أثرت سلبا على العالقة بني النتائج الصافية والقيم إال أا ، العناصر غري امللموسة قبل وبعدكانت غري معنوية 
ا على يإجيابتأثريها  وكان العناصر غري امللموسة، إدراج اخنفاضا بعدقوا السوقية للمؤسسات، اليت عرفت 

بعد العناصر غري  أكثر قوة أصبحت ذه األخريةه، ها السوقيةقيمللمؤسسات والعالقة بني القيم الدفترية 
، كما أا سامهت بشكل كبري يف زيادة قدره املقاييس احملاسبية التقليدية على تفسري القيم السوقية موسةاملل

  .للمؤسسات الفرنسية خالل فترة الدراسة
للعناصر غري  ضعيف أثبتت نتائج الدراسة وجود تأثري، فقد جنليزيةأما فيما خيص حالة املؤسسات اإل

املدرجة يف السوق املايل خالل فترة  جنليزيةامللموسة على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات اإل
الدراسة، فرغم أن العناصر غري امللموسة أدت إىل زيادة ملموسة يف قوة العالقة بني القيم الدفترية للمؤسسات 

 زيادة طفيفة يف قوة العالقة بني النتائج الصافية والقيم السوقية للمؤسسات، أدت إىلإال أا وقيمها السوقية، 
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د مل تؤثر إطالقا على العالقة بني التدفقات النقدية والقيم السوقية للمؤسسات، اليت كانت غري معنوية قبل وبعو
التقليدية على تفسري القيم املقاييس احملاسبية  ةقدر يف العناصر غري امللموسة، كما أن تأثريها كان ضعيفا جدا

بعد إدراج املدرجة يف السوق املايل، هذه األخرية شهدت زيادة غري مهمة  جنليزيةالسوقية للمؤسسات اإل
  .العناصر غري امللموسة مقارنة مبا كانت عليه قبل العناصر غري امللموسة

أثر العناصر غري امللموسة على مالءمة املقاييس  فيما خيص من خالل املقارنة بني نتائج الدراسة
إجيابا أثرت العناصر غري امللموسة ، يتضح أن يةديف خمتلف البيئات االقتصا لتقييم املؤسسات احملاسبية التقليدية

كانت العالقة بني القيم ويف كل من فرنسا وإجنلترا،  على العالقة بني القيم الدفترية للمؤسسات وقيمها السوقية
مقارنة بالعالقة بني القيم  ،قبل وبعد العناصر غري امللموسة ،أقوى الدفترية للمؤسسات الفرنسية وقيمها السوقية

سلبا على العالقة أثرت العناصر غري امللموسة  يتضح أن كما .وقيمها السوقية جنليزيةالدفترية للمؤسسات اإل
الفرنسية، وأثرت إجيابا على العالقة بني النتائج الصافية والقيم والقيم السوقية للمؤسسات  بني النتائج الصافية

األخرية أقوى من سابقتها بعد ما كان العكس قبل العالقة ، مما جعل هذه جنليزيةالسوقية للمؤسسات اإل
وإىل جانب ذلك، يتضح أن العناصر غري امللموسة مل تؤثر على العالقة بني التدفقات . صر غري امللموسةالعنا

  .على حد سواء جنليزيةلنقدية والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية واإلا
أثرت إجيابا على القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية، سواء العناصر غري امللموسة رغم أن 

املؤسسات لدى ، إال أن أثرها كان أكرب بكثري جنليزيةاإلحالة املؤسسات يف الفرنسية أو  حالة املؤسسات يف
مقارنة باملؤسسات  ،، مما جعل املقاييس احملاسبية التقليدية أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات الفرنسيةالفرنسية

جتدر اإلشارة إىل عدم وجود أي تأثري للتثبيتات غري و. أو بعدها قبل العناصر غري امللموسة سواء، جنليزيةاإل
غري مالئمة  ملؤسسات اجلزائرية خالل فترة الدراسة، حيث كانتامللموسة على مالءمة القيم الدفترية لتقييم ا

  .غري امللموسة التثبيتاتقبل وبعد 
يف األخري، بقي أن نشري إىل النتائج املتعلقة بتطور مالءمة املعلومات احملاسبية خالل فترة الدراسة، 

احملاسبية لتقييم املؤسسات مالءمة املعلومات ما خيص ففي وذلك باالعتماد على تطور معامالت التحديد، 
 فترة الدراسة بني بدايةملحوظا  حتسنا عرفت، بل على العكس من ذلك ، فإا مل تعرف أي تراجعالفرنسية
العناصر غري امللموسة، أين شهدت القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية إدراج ، وخصوصا بعد وايتها

أما بالنسبة  .م 2013عام  % 79,5م إىل  2005عام  % 57,6يث انتقلت من زيادة مهمة خالل فترة الدراسة، ح
للعناصر غري امللموسة، واملقاييس احملاسبية التقليدية قبل العناصر غري امللموسة، فقد عرفت القدرة التفسريية لكل 

القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة هي  عرفتكما  ،منهما زيادة طفيفة خالل فترة الدراسة
 .بني بداية فترة الدراسة وايتهاتزايدا مهما  األخرى
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حملاسبية التقليدية لدى املؤسسات تطور القدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة واملقاييس ا :)1.8(الشكل 
 .الفرنسية خالل فترة الدراسة

  
    ةوسمللعناصر غیر المل ةیة اإلضافیریالقدرة التفس

 .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة  :ملصدرا

هي األخرى  مل تعرف، فإا جنليزيةأما فيما خيص مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسات اإل
التفسريية للعناصر غري  الزيادة اليت شهدا القدرة ضعففرغم  ؛تراجعا، وإمنا شهدت زيادة خالل فترة الدراسة

 ، إال أن القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية عرفت زيادة جد معتربة بني بداية فترة الدراسةامللموسة
وعلى عكس حالة املؤسسات الفرنسية، شهدت القدرة  ؛، سواء قبل العناصر غري امللموسة أو بعدهاوايتها

 .خالل فترة الدراسةجدا زيادة طفيفة لدى املؤسسات اإلجنليزية التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة 

تطور القدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة واملقاييس احملاسبية التقليدية لدى املؤسسات  :)2.8(الشكل 
 .الل فترة الدراسةخ جنليزيةاإل

  
    ةوسمللعناصر غیر المل ةیة اإلضافیریالقدرة التفس 

  .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة  :ملصدرا
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اقشة : الرابعاملطلب  ىل قمي املؤسسات النتاجئم ري امللموسة  ر العنارص  ٔ   املتعلقة ب

والقيم  غري امللموسة التثبيتاتة بني إحصائيذات داللة طردية  اتوجود عالق إىل الدراسةج ئنتاتشري 
ة بني الشهرة إحصائي، ووجود عالقات طردية ذات داللة جنليزيةواإل الفرنسيةوالسوقية للمؤسسات اجلزائرية 

ة بني إحصائيوجود عالقة عكسية ذات داللة  إىل تشريكما  ،جنليزيةوالقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية واإل
 االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات الفرنسية فقط؛خمصصات 

وصحتها جزئيا بالنسبة للمؤسسات  ،ألوىل بالنسبة للمؤسسات الفرنسيةصحة الفرضية اهذه النتائج  ؤكدوت
ثانية بالنسبة للمؤسسات ورغم أن نتائج الدراسة مسحت باحلكم على صحة الفرضية ال .جنليزيةاجلزائرية واإل

 مستجزء مهما من التغريات  تفسر العناصر غري امللموسةإىل أن  تشري، إال أا جنليزيةاجلزائرية، الفرنسية واإل
سة جزء تفسر العناصر غري امللمو ،وعلى عكس ذلك ؛الدراسة فترة القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية خالل

  .خالل فترة الدراسة جنليزيةالقيم السوقية للمؤسسات اجلزائرية واإلغري مهم من التغريات اليت مست 
كانت مالئمة عناصر غري امللموسة ال القول أن ميكن ،امللخصة يف الفقرة السابقة النتائجانطالقا من 

القيم قد انعكست يف  احملاسبية املتعلقة ا املعلوماتأن ما يعين يم املؤسسات خالل فترة الدراسة، وهو لتقي
ومن هذا  .هم ملختلف القراراتاعتماد املستثمرين عليها عند اختاذويرجع ذلك إىل ، السوقية للمؤسسات

 يف ةالعوامل املؤثربني من تعترب  أن املعلومات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسةميكن القول  ،املنطلق
املعلومات  هذه تلعبه ع أنقَّوتي لدور الذيمن ا انطالقافسري ذلك وميكن ت قرارات املستثمرين يف السوق املايل،

أو توفري معلومات مفيدة تسمح بتقدير بعض املتغريات  ،أو تدفقاا النقدية تقدير األداء املستقبلي للمؤسسة يف
توفري معلومات جديدة  ، وذلك من خاللقيمة املؤسسة يف السوق املايلمما يسمح بتحديد  احملددة هلما،

  .(Le contenu informatif intrinsèque) األخرىومرتبطة باملعلومات 
أثر إجيابا على القيم  هما يف امليزانيةكل منبلغ زيادة مإن فللتثبيتات غري امللموسة والشهرة، نسبة بال

عترب إشارة موجبة للسوق املايل عن اآلفاق املستقبلية السوقية للمؤسسات، والعكس صحيح، ألن تلك الزيادة ت
تعترب األصول غري امللموسة مصدرا للمنافع االقتصادية املستقبلية، يف حني تعرب الشهرة عن  حيثللمؤسسة، 

قدرا على حتقيق عوائد غري عادية،  وأأكرب من املؤسسات املماثلة، مستقبلية  عوائدقدرة املؤسسة على حتقيق 
 ،وإىل جانب ذلك .أن تولدها املؤسسة يف املستقبل عقَّوتيعن التدفقات اليت موجبة إشارة الشهرة عترب كما ت
غري امللموسة والشهرة جزء من املوارد االقتصادية، اليت ينتج عن إدراجها زيادة يف ثروة لتثبيتات ا تعترب

  .عند حتديده لقيمة املؤسسةعتبار مستثمر جديد أخذها بعني اال املؤسسة، مما يفرض على كل
 يف ، فإن زيادة مبلغهاعن العناصر غري امللموسةأما بالنسبة ملخصصات االهتالكات وخسائر القيمة 

تعترب  تلك الزيادةسلبا على القيم السوقية للمؤسسات الفرنسية، والعكس صحيح، ألن  أثر القوائم املالية
خمصصات عترب ، كما تعند حتديدهم لقيمتها من طرف املستثمرينبعني االعتبار ثروة املؤسسة، تؤخذ ل ختفيضا
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إشارة سالبة للسوق املايل حول اآلفاق املستقبلية  االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
  .ها االقتصاديةدملوار ، واستهالكالمنافع املستقبلية للمؤسسةكتخفيض لسة، كما ميكن النظر إليها للمؤس

تأثري العناصر غري امللموسة على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية لتقييم  نتائج الدراسةأثبتت 
يف زيادة قدرة املقاييس احملاسبية التقليدية على تفسري القيم السوقية  ومسامهتها، جنليزيةالفرنسية واإل املؤسسات

حملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة يف املعلومات ا ويرجع ذلك إىل انعكاسخالل فترة الدراسة،  للمؤسسات
احملاسبية اليت تتضمنها املقاييس احملاسبية ، استنادا لدورها يف تأكيد املعلومات القيم السوقية للمؤسسات

يعين أا تساهم يف حتسني احملتوى املعلومايت هلذه مما  ،(Le contenu informatif redondant) التقليدية
 صحة الفرضية الثالثة بالنسبة للمؤسسات الفرنسيةباحلكم على نتائج الدراسة  مسحتوقد  .األخرية

أن مسامهة العناصر غري امللموسة يف زيادة القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية غري ، جنليزيةملؤسسات اإلوا
  .كانت ضعيفة مقارنة باملؤسسات الفرنسية جنليزيةالتقليدية لدى املؤسسات اإل

قوة فيما خيص  الثالث يةنتائج الدراسة إىل وجود بعض االختالفات بني البيئات االقتصادتشري 
العالقات بني العناصر غري امللموسة والقيم السوقية للمؤسسات، وفيما خيص قدرة العناصر غري امللموسة على 

البيئات االقتصادية  ههذ، وميكن إرجاع ذلك إىل االختالفات املوجودة بني القيم السوقية للمؤسسات تفسري
والعوامل اليت يأخذوا بعني  ،حاجة املستثمرين من املعلومات احملاسبيةوفيما يتعلق بكفاءة األسواق املالية، 

وتسمح هذه النتائج  .، وفيما يتعلق مبكانة العناصر غري امللموسة يف كل بيئةلمؤسساتل هماالعتبار عند تقييم
غرار  على ؛*اهتمت بأثر الشروط االقتصادية على مالءمة املعلومات احملاسبية بتأكيد العديد من الدراسات اليت

)Kang & Pang( (1)  أن املقاييس احملاسبية للمؤسسات يف  بلدا 41يف دراسة مشلت  اأثبت نذيل، الم 2005عام
؛ مقارنة باملقاييس احملاسبية للمؤسسات يف االقتصاديات الصاعدة ،أكثر مالءمة للتقييم االقتصاديات املتقدمة

ا بتحليل أثر بعض الشروط االقتصادية على ام، عندما قم 2013عام  Beisland & Hamberg( (2)(إضافة إىل 
  .ا أن هذه األخرية تتأثر بكثافة االستثمارات ومستوى النمو املتوقعووجد مالءمة املعلومات احملاسبية،

مع  جنليزية، وجزء من النتائج املتعلقة باملؤسسات اإلاملتعلقة باملؤسسات الفرنسية الدراسةنتائج تتفق 
أثبتت وجود ارتباط  واليتم،  2003 دراستهما اليت أجريت عام يف (Churyk & Chewning)ما توصل إليه 

السوقية موجب بني الشهرة والقيم السوقية للمؤسسات األمريكية، وارتباط سالب بني اهتالك الشهرة والقيم 
ما يعين أنَّ املستثمرين ينظرون للشهرة كإشارة موجبة، يف حني ينظرون للمؤسسات األمريكية، وهو 

 ،م 2008عام  )Bellalah & Bouri(خيص دراسة  أما فيما .كإشارة سالبة عن املؤسسةها اهتالكخصصات مل
                                                             

*    Check: Stefan Veith & Jörg R. Werner (2014), Comparative Value Relevance Studies: Country Differences 
Versus Specification Effects, The International Journal of Accounting, Vol. 49, p: 301-330. 

(1)  T. Kang & Y.H. Pang (2005), Economic Development and the Value-Relevance of Accounting Information - 
A Disclosure Transparency Perspective, Review of Accounting and Finance, Vol. 4, N°. 2, p: 5-31. 

(2)
  Leif Atle Beisland & Mattias Hamberg (2013), Earnings sustainability, economic conditions and the value 

relevance of accounting information, Scandinavian Journal of Management, Available at: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.scaman.2013.02.001 [See on : 26/06/2014]. 
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فإن نتائجها تتفق بشكل جزئي مع النتائج املعروضة سابقا، وذلك فيما واليت أجريت على املؤسسات التونسية، 
غري أا ختتلف معها فيما يتعلق واألصول غري امللموسة،  )Q de Tobin(وجود عالقة طردية بني نسبة ب يتعلق

  .)Q de Tobin(األصول غري امللموسة ونسبة  عنخمصصات االهتالك عالقة طردية بني بوجود 
مع تتفق  املتعلقة باملؤسسات الفرنسيةنتائج ، فإن الجنليزيةعلقة باملؤسسات اإلتعلى عكس النتائج امل

 (Duangploy & al)م،  2002عام  (Hirschey & Richardson)م،  2000عام  (.Henning & al): *أعمال
 .سساتلتقييم املؤالشهرة  خسائر القيمة عناليت أثبتت مالءمة و م، 2005عام  (Schultze)م، و 2005عام 

بإدراج فوائض القيمة املدفوعة بدون  تسمح هذه املعاجلة فإن، )Boulerne & Sahut(وحسب استنتاجات 
واألموال اخلاصة أكثر مالءمة ضمن اخلسائر، كما تصبح كل من النتيجة  ندماجااليف إطار عمليات مقابل 

أن وجدت ليت ا، م 2011 امع (.Xu & al)بالنسبة لدراسة والشيء نفسه . للتعبري عن قيمة املؤسسة والتغري فيها
رغم فإنه و همقيمة الشهرة، وحسبيف سائر اخلعن  فصاحالسوقية للمؤسسات تستجيب بشكل سليب لإل القيم

القيمة عبارة عن مصاريف غري نقدية، ال تؤثر يف قدرم على توزيع تأكيد مسريي املؤسسات على أن خسائر 
على  كمؤشر، إال أن املستثمرين ينظرون إليها ثمارية والوفاء مبختلف االلتزاماتاألرباح وتنفيذ الربامج االست

ام ع ).AbuGhazaleh & al(وال خيتلف األمر فيما خيص دراسة . يف املستقبلاملتوقعة التدفقات النقدية  تراجع
الشهرة املفصح عنها يف القوائم قيمة عن البني خسائر  وقوي عكسيارتباط  وجود ، واليت توصلت إىلم 2012
  .الربيطانية والقيم السوقية للمؤسسات املالية

اليت أشارت إىل وجود عالقات ذات  تسمح نتائج هذه الدراسة بتأكيد العديد من األعمال السابقة،
على م السوقية للمؤسسات من جهة أخرى، األصول غري امللموسة والشهرة من جهة، والقية بني إحصائيداللة 
، يف اململكة املتحدة م 2013ام ع )Istrate(م يف الربتغال، دراسة  2010عام  ).Oliveira & al(دراسة : غرار

يف  م 2014عام  )Ji & Lu(دراسة مع كما تتوافق . رالياأستيف  م 2009عام  ).Dahmash & al(ودراسة 
مالءمة املعلومات واليت أوضحت ، يف فرنسا م 2008ام ع )Lenormand & Touchais( دراسةوأستراليا، 

  .السوقيةفسري األسعار على تغري امللموسة لتقييم املؤسسات، وقدرا  احملاسبية املتعلقة بالعناصر
اليت و، م 2006عام  )Goodwin & Ahmed(دراسة إضافة إىل ذلك، تتفق نتائج هذه الدراسة مع 

أن و، األستراليةعدم وجود إشارات واضحة على تراجع مالءمة األرباح احملاسبية لتقييم املؤسسات توصلت إىل 
؛ كما امليزانيةيف املعترف به األصول غري امللموسة تزيد بزيادة مبلغ  احملاسبية لتقييم املؤسساتاألرباح مالءمة 

العالمات التجارية املعترف ا كأصول  اليت وجدت أن ،م 2004ام ع )Kallapur & Kwan(دراسة تتفق مع 
كانت مالئمة لتقييم املؤسسات الربيطانية خالل فترة الدراسة، حيث ترتبط يف عالقة قوية ومعنوية مع األسعار 

لتقييم مالءمة مصاريف اإلشهار أثبتت  اليتم،  2009ام ع ).Ali Shah & al(دراسة ؛ وتتفق مع السوقية
التطوير وجدت أن مصاريف اليت ، م 2011ام ع )Tsoligkas & Tsalavoutas(دراسة و ؛املؤسسات الربيطانية

                                                             
*  Voir : Sandrine Boulerne & Jean-M. Sahut (2014), Op.cit., p. 10. 
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شكل موجب ومعنوي بالقيم السوقية للمؤسسات، معايري احملاسبة الدولية، ترتبط باملعترف ا كأصول وفق 
هذه البنود تعترب إشارة للسوق املايل على جناح مشاريع التطوير، اليت من املتوقع أن  وقد مت تفسري ذلك بأن

أما مصاريف البحث والتطوير املعترف ا كمصاريف جارية وفق معايري  ،تولد منافع اقتصادية مستقبلية
  .احملاسبة الدولية، فإا ترتبط بشكل سالب ومعنوي بالقيم السوقية للمؤسسات

 ،يف فرنسا م 2003ام ع )Cazavan-Jeny(دراسة من جانب آخر، ختتلف نتائج هذه الدراسة مع 
واملصاريف غري  ة بني األصول غري امللموسةإحصائيعدم وجود أي عالقات ذات داللة  والذي توصل إىل

 (Casta & Ramond) دراسة؛ وة الدفترية من جهة أخرىمامللموسة من جهة ونسبة القيمة السوقية إىل القي
على تفسري العوائد  احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسةقدرة املعلومات اليت أشارت إىل أن  ،م 2005 امع

 ةدراسع مكما ختتلف ). فرنسا، إسبانيا واململكة املتحدة( ضعيفة يف بيئات الدراسة كانت السوقية
(Jamoussi & al.)  معربا عنها بالنتائج  ،احملاسبية التقليدية إىل ضعف قدرة املعلومات أشارتاليت م،  2007م اع

يف الواليات  (.Jennings & al)دراسة وختتلف أيضا مع ؛ على تفسري القيم السوقية للمؤسسات احملاسبية
، حيث أبدى لتقييم املؤسسات عدم مالءمة خمصصات اهتالك الشهرةاليت بينت واملتحدة األمريكية، 

  .ات اهتالك الشهرة بعني االعتباراملستثمرون استجابة للنتائج احملاسبية قبل أخذ خمصص
ة املعلومات احملاسبية خالل املتعلقة بتطور مالءم، والدراسةهذه إىل أن نتائج جتدر اإلشارة يف األخري، 

 (Lev) احملاسبية، على غرارمالءمة املعلومات عدم ، ختتلف مع العديد من األعمال اليت أشارت إىل الدراسة فترة
تسعينيات والعديد من الدراسات اليت أجريت بدء من منتصف  .م 1991ام ع (Cho & Jung)وم،  1989ام ع

رور الوقت، جتسد يف تراجع ئم املالية تشهد اخنفاضا مستمرا مباليت أثبتت أن منفعة القواوالقرن العشرين، 
 (.Graham & al)، م 1994عام  (.Harris & al): على غرارللمؤسسات،  القيم السوقيةقدرا على تفسري 

م،  2002ام ع (Arca & Mora)م،  2001عام  (.Chen & al)م،  2001عام  (.Barth & al)م،  2000ام ع
(Black & White)  م،  2003عام(Bartov & al.)  م، و 2005عام(Shamy & Kaled)  إخل... م 2005عام. 

كما ختتلف نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات اليت وجدت أن مالءمة النتائج احملاسبية تشهد اخنفاضا 
 (.Collins & al) مالءمة القيم الدفترية تزايدا مستمرا مبرور الوقت، على غرار دراسةتشهد مستمرا، يف حني 

دراسة ، وم 1999عام  (Francis & Schipper)دراسة م،  1999عام  (Lev & Zarowin) دراسة م، 1997عام 
(Hail)  الدراسات اليت نتائج وميكن إرجاع االختالفات املسجلة بني نتائج هذه الدراسة و .إخل... م 2013عام

ة إىل اختالف واملدة اليت أجريت خالهلا كل دراسة، إضافليها، إىل اختالف اال الزماين سبق اإلشارة إ
  .اقتصاديةاملطبقة يف كل بيئة ، وكذا اختالف طبيعة األنظمة احملاسبية البيئات االقتصادية
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اهتا: املبحث الثالث راسة ومقرت   إسهامات ا

 واخلروج باستنتاجات عمليةمن أجل إبراز القيمة املضافة هلذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة، 
 بعض ، وتقدمييف إثراء املوضوعهذه الدراسة  دورحتديد يتطلب األمر انطالقا من النتائج املتوصل إليها، 

، من خالل حتديد اإلشكاالت اليت تعذر حثيةالب هاآفاق، مث الوقوف على املترتبة عن نتائجهاقترحات امل
  .لدراسةهذه ا واملواضيع اليت تثريها ،معاجلتها

ٔول راسة: املطلب ا ٕسهامات ا   ا

تشاا  نقاطاملدروس، وذلك انطالقا من دون حتديد إسهاماا يف املوضوع  دراسة إاء أيال ميكن 
، اإلجراءات املنهجيةيف هذه الدراسة واختالفها مع الدراسات السابقة، لذا سوف حناول حتديد إسهامات 

  .الدراسات السابقةوإسهاماا أيضا مقارنة بنتائج 

  دراسةلل اإلجراءات املنهجيةاإلسهامات اليت جاءت ا  .1

من نفس  قنطالفقد مت اال، دراسةاملتعلقة بتصميم البحث واإلجراءات املنهجية للانب وللجبالنسبة 
 بأثر، واملهتمة لتقييمالدراسات املتعلقة مبالءمة املعلومات احملاسبية ل العديد مناألسس اليت انطلقت منها 

من خالل حتليل القيم السوقية للمؤسسات يف األجل الطويل،  املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة على
 .على تفسري القيم السوقية للمؤسسات لعناصر غري امللموسةاقدرة قياس وة بينهما، حصائيطبيعة العالقة اإل

واملقاييس احملاسبية للعناصر غري  وذلك على عكس الدراسات املهتمة بالعالقة بني القيم السوقية للمؤسسات
احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة، من للبيانات لحكم على احملتوى املعلومايت لامللموسة يف األجل القصري، 

. قبل وبعد نشر القوائم املاليةللمؤسسات، خالل فترة قصرية املدى استجابة القيم السوقية  مدى اختبار خالل
الذي يعترب املرجع  م، 1995لعام  )Ohlson(على منوذج اد عتممت اال سابقة،راسات عدة دوعلى غرار 

من على القوائم املالية، وأسعار األسهم يف السوق املايل، مت االعتماد للدراسات احملاسبية يف هذا اال، كما 
  .تغريات الدراسةمقاييس كمية مل اختيارأجل 

املنطلقات النظرية، بيتعلق الدراسات السابقة فيما و ،الدراسةبني هذه  رغم نقاط التشابه الكبرية
عض به ميكن حتديد فرضيات الدراسة، إال أن ختبارمن اإلجراءات املنهجية املتبعة ال وفيما يتعلق بالعديد

من قبل هذه حماولة ، هذه االختالفات تعترب اجلوانب املتعلقة بتصميم البحث ما خيصفيوهرية اجلختالفات اال
  .يف النقاش حول مالءمة املعلومات احملاسبيةللمسامهة  الدراسة

تنشط يف البيئة اجلزائرية،  ملؤسسات املالية بياناتالإىل جانب كوا األوىل اليت أجريت باالعتماد على  -
ات ناشطة ملؤسس املالية بياناتالمن بني الدراسات القليلة اليت أجريت باالعتماد على هذه الدراسة تعترب 

 .أسواقها املالية بضعف نشاطها وعدم كفاءا، تتميز أو نامية متخلفةيف بيئات اقتصادية 
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ملؤسسات تنشط يف  مالية تعترب من الدراسات القليلة اليت أجريت يف نفس الوقت، باالعتماد على بيانات -
الشكل شبه القوي للكفاءة على (بيئات اقتصادية متقدمة، ومدرجة يف أسواق مالية نشطة وكفأة 

ملؤسسات  مالية وباالعتماد على بيانات ،جنليزيةممثلة يف املؤسسات الفرنسية واملؤسسات اإل ،)األقل
ممثلة يف املؤسسات  وغري كفأة،تنشط يف بيئات اقتصادية نامية، ومدرجة يف أسواق مالية غري نشطة 

سوق رأس  ةومستوى كفاء ،الكبري ملستوى التقدم االقتصادي التأثريما مسح مبالحظة وهو اجلزائرية، 
على مالءمة املعلومات احملاسبية، وأثرها أيضا على  املال، واالختالفات األخرى بني البيئات االقتصادية

 .للمؤسسات ملاليةمكانة العناصر غري امللموسة يف القوائم ا
العناصر غري امللموسة يف القوائم املالية للمؤسسات  أثبتت تزايد أمهيةتعترب من الدراسات القليلة اليت  -

 .الوصفي للبيانات حصاءباالعتماد على اإل
باالعتماد على أن يتم  من األفضلهذه الدراسة أن قياس املتغريات انطالقا من القوائم املالية، أثبتت  -

غالبا ما يؤدي إىل  عينة عشوائية من املؤسسات املدرجة يف السوق املايل اختيار، ألن اللوغاريتم الطبيعي
ج عنه زيادة مستوى تشتت احلصول على عينة من املؤسسات اليت تتباين أحجامها بشكل كبري، مما ينت

صالحية منوذج الدراسة ى وظهور العديد من القيم الشاذة واملتطرفة، وهو ما يؤثر سلبا علالبيانات، 
حية صاللذا ومن أجل ضمان . فرضياتال لفحصالضرورية  ةحصائيات اإلختبارااللتطبيق خمتلف 
، ألن هذا اإلجراء باالعتماد على اللوغاريتم الطبيعي ، فإن األمر يتطلب حتويل البياناتمنوذج الدراسة

مشكل القيم الشاذة  بتخفيض، كما يسمح القضاء على مشكل تشتت البيانات سوف يؤدي إىل
، غري أن تني، أي قبل وبعد حتويل البياناتوقد مت احلصول على نفس النتائج تقريبا يف احلال. واملتطرفة
كانت أكثر موثوقية، ألن منوذج الدراسة  اللوغاريتم الطبيعي باالعتماد علىبعد حتويل البيانات النتائج 

 .لفحص فرضيات الدراسة الضرورية ةصائيحات اإلختباركان أكثر صالحية لتطبيق اال
عن  امللموسة خيتلف نوعا مااستخدمت هذه الدراسة مقياسا للقدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري  -

باقي الدراسات، اليت كانت تقيسها من خالل املقارنة بني القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية، 
للمقاييس احملاسبية التقليدية والعناصر غري امللموسة، بعد إدراجهما يف نفس والقدرة التفسريية املشتركة 

 :قياس القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة كاآليت مت املعادلة، أما يف هذه الدراسة فقد
 بل استخدام املعادلة األوىل من أجل قياس القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية، لكن ق

، حيث مت ختفيض السابقةالعناصر غري امللموسة، وهنا يكمن االختالف اجلوهري مع الدراسات 
الشهرة والتثبيتات غري امللموسة من القيم الدفترية للمؤسسات، كما مت إضافة خمصصات االهتالكات 

احملاسبية وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة للنتائج الصافية، ليتم احلصول على املقاييس 
 التقليدية قبل العناصر غري امللموسة؛
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  استخدام ، من خالل )بعد العناصر غري امللموسة(قياس القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية
املقاييس احملاسبية التقليدية، لقياس قدرما تضم العناصر غري امللموسة إىل جانب ة ثاني معادلة

احلالة فإن القيم الدفترية تتضمن الشهرة والتثبيتات غري امللموسة،  هذه يفالتفسريية املشتركة، لكن 
 خمصصات االهتالكات وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة؛ فتتضمن النتائج الصافية أما
 القدرة التفسريية للمقاييس  مقارنةمن خالل  ،قياس القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة

 التقليدية والعناصر غري امللموسة؛للمقاييس احملاسبية  املشتركة القدرة التفسرييةمع  ية التقليديةاحملاسب
 اختبار مدى معنوية القدرة التفسريية اإلضافية للعناصر غري امللموسة.  

  اإلسهامات اليت جاءت ا نتائج الدراسة .2
، حيث أثبتت أمهية العناصر غري السابقة الدراساتالعديد من تؤكد نتائج هذه الدراسة بشكل عام، 

فباستثناء حالة املؤسسات  ؛امللموسة ومكانتها يف القوائم املالية، ومسامهتها بشكل كبري يف تقييم املؤسسات
ذا أخذنا الفجوة ، وإجنليزيةاملؤسسات الفرنسية واإلجزء مهما من قيم تشكل العناصر غري امللموسة اجلزائرية، 

عترف ا يف املموسة غري لاملعناصر غري جمموعة من ال باعتبارهاللمؤسسات وقيمها الدفترية، بني القيم السوقية 
كما أثبتت هذه الدراسة . ، يصبح اجلزء األكرب من قيم املؤسسات عبارة عن عناصر غري ملموسةالقوائم املالية

أثر العناصر غري امللموسة على قيم املؤسسات، سواء سابقة، فيما خيص النتائج املتوصل إليها يف الدراسات ال
تفسري التغريات اليت ا يساهم يف معلومات مفيدة لتقييم املؤسسات، مببطريقة مباشرة من خالل دورها يف توفري 

 اسبيةاحمل للبياناتحتدث يف قيمها، أو بطريقة غري مباشرة من خالل دورها يف حتسني احملتوى املعلومايت 
  .األخرى، اليت تصبح أكثر منفعة لتقييم املؤسسات، وأكثر قدرة على تفسري التغريات اليت حتدث يف قيمها

إال أن نتائج املتوصل إليها، خيص الرغم التشابه الكبري بني هذه الدراسة والدراسات السابقة فيما 
تضمنت بعض النتائج اليت مل  أا، كما الدراسات السابقة العديد منمع  خمتلفةبعض نتائج هذه الدراسة كانت 

 :يف النقاط اآلتية هاتلخيصوميكن  الدراسات السابقة،يتم اإلشارة إليها يف 
القيم ( ضعف قدرة املعلومات احملاسبيةأشارت إىل ، اليت السابقة العديد من الدراساتعلى عكس  -

لوجود العديد من العوامل نظرا  لمؤسسات،ل السوقية قيمالعلى تفسري ) الدفترية والنتائج الصافية
هذه الدراسة املعلومات احملاسبية، أثبتت  أكثر من املايل املستثمرين يف السوق متماظى باهاألخرى اليت حت

عند تقييم بعني االعتبار من أهم العوامل اليت يأخذها املستثمرون  ال تزالاملعلومات احملاسبية أن 
 .لمؤسساتلسوقية لقيم االدث يف حتسر جزء مهما من التغريات اليت حيث تفاملؤسسات، 

ية لتقييم املؤسسات مبرور مالءمة املعلومات احملاسب يف تراجعوجود أثبتت أغلب الدراسات السابقة  -
الدراسة أثبتت وجود تزايد مهم يف مالءمة املعلومات احملاسبية مبرور الوقت، سواء  ههذأن  غري، الوقت

؛ حيث شهدت القدرة التفسريية للمقاييس جنليزيةاملؤسسات اإللدى لدى املؤسسات الفرنسية أو 



 

  267 

 تزايدا القدرة التفسريية املشتركة هلمااحملاسبية التقليدية، والقدرة التفسريية للعناصر غري امللموسة، و
وميكن إرجاع هذه النتائج إىل االختالف بني هذه . منذ بداية فترة الدراسة إىل غاية ايتها ملحوظا

، واختالف دراسةفترة القياس املتغريات وفيما خيص طريقة لسابقة فيما خيص الدراسة والدراسات ا
فمن جهة مت قياس املتغريات يف الدراسات السابقة مباشرة باالعتماد على املبلغ احملصل  .األنظمة احملاسبية

 أماخالل قسمة هذا األخري على سعر السهم، أو من ، األسهمعليه من القوائم املالية مقسوما على عدد 
راء هذه مت إجومن جهة أخرى،  .على اللوغاريتم الطبيعي لقياس املتغريات تاعتمدفقد هذه الدراسة 

تطبق  املدرجة يف السوق املايل جنليزيةاملؤسسات الفرنسية واإل أصبحتم، أين  2005الدراسة بعد عام 
 تلك م، أين كانت 2005قبل عام  أغلبها أجريتدولية، أما الدراسات السابقة فمعايري احملاسبة ال

كن اعتبار هذه النتائج إشارة على وبشكل عام مي .املعايري احملاسبية احمللية القواعد أو تطبقاملؤسسات 
 .إجيايب ملعايري احملاسبة الدولية على مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسساتوجود تأثري 

مقارنة  جنليزيةأثبتت أغلب الدراسات السابقة أن املعلومات احملاسبية أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات اإل -
املعلومات احملاسبية أكثر مالءمة لتقييم أن  هذه الدراسةأثبتت  ذلك، على عكسو ؛باملؤسسات الفرنسية

فيما خيص أو لعناصر غري امللموسة، ا، سواء فيما خيص جنليزيةاملؤسسات الفرنسية مقارنة باملؤسسات اإل
وميكن تفسري ذلك بالتحول من معايري احملاسبة احمللية إىل معايري احملاسبة . املقاييس احملاسبية التقليدية

الدولية، مما يعين أن معايري احملاسبة الدولية أثرت إجيابا على مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسات 
 .جنليزيةالفرنسية، وأثرت سلبا على مالءمة املعلومات احملاسبية لتقييم املؤسسات اإل

م املؤسسات الفرنسية الءمة لتقييمكانت أكثر  للمؤسسات إىل أن القيم الدفتريةتشري نتائج الدراسة  -
كما تشري . جنليزيةأكثر مالءمة لتقييم املؤسسات اإلهذه األخرية يف حني كانت مقارنة بالنتائج الصافية، 

، يف مقارنة بالتثبيتات غري امللموسة إىل أن الشهرة كانت أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات الفرنسيةالنتائج 
؛ وهو ما يدل على اختالف املعلومات جنليزيةاملؤسسات اإل أكثر مالءمة لتقييمهذه األخرية حني كانت 

 .والعوامل اليت يأخذها املستثمرون عند تقييم املؤسسات يف السوق املايل بني خمتلف البيئات االقتصادية
 تبقى جمرد نتائج أوليةكنها من أهم إسهامات الدراسة، ل املؤسسات اجلزائريةاملتعلقة بالنتائج تعترب  -

  .أو دحضهاها تأكيدلعلى أساليب خمتلفة  ااعتمادلدراسات أخرى  منطلقا تشكل، كشافيةلدراسة است

راسة: املطلب الثاين ات ا   مقرت

تعزز مكانة العناصر انطالقا من النتائج املتوصل إليها، ميكن تقدمي بعض االقتراحات اليت من شأا أن 
دف زيادة مالءمة املعلومات احملاسبية ومنفعتها  ،ضمن سياسة االتصال اخلارجي للمؤسساتغري امللموسة 
 تركيز املعلومات املتعلقة بالعناصر غري امللموسة ضمنحات حول ضرورة وتتمحور خمتلف املقتر. للمستخدمني

من وضمن خمتلف آليات االتصال املايل للمؤسسات، ودعم هذه اآلليات  القوائم املالية والتفسريات امللحقة ا،
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الطوعي عن العناصر  فصاحبغرض اإلاإلجباري،  فصاحغري املايل الذي يتجاوز اإل سياسة لالتصال خالل تبين
املعاصرة على ة ياحملاسباملمارسات  عدم قدرةحال ائيا ملشكلة تعترب  الحات وهذه املقتر .غري امللموسة

  .هذه املشكلة أبعادتوضح خمتلف ، وإمنا هي جمرد إرشادات عامة بنود غري امللموسةالاستيعاب العديد من 

 ضمن القوائم املالية وقياسها بالعناصر غري امللموسة عترافاال .1
، ألن يف القوائم املاليةوقياسها  بالعناصر غري امللموسة عترافمن الصعب اقتراح بدائل جديدة لال

لذا سوف  ،والسلطاتواملهنيني الباحثني افر جهود ضب دراسة منفصلة، كما يتطلب تلهذا العمل الدقيق يتط
  .إعادة النظرحول اجلوانب اليت تستدعي حناول تقدمي بعض االقتراحات 

فإن األمر يتطلب من  نظرا لدور العناصر غري امللموسة يف تقييم املؤسسات ومسامهتها يف تفسري قيمها، -
ببعض العناصر غري امللموسة ضمن  عترافتتيح اال ة تطوير بدائل حماسبيةياحملاسب املصدرة للمعايرياهليئات 

 .بشكل موثوق بقياسهالزيادة مالءمتها، لكن ذلك يتطلب تطوير طرق تسمح  القوائم املالية
بالعناصر غري امللموسة املطورة داخليا كأصول، فاملشاكل املطروحة  عترافإلزام املؤسسات بضرورة اال -

روحة فيما خيص التطوير الداخلي للعناصر فيما خيص هذه البنود ال ختتلف كثريا عن املشاكل املط
العناصر غري امللموسة  ذه األخرية كأصول، على عكس عترافتم االامللموسة، لكن رغم ذلك ي

خيص بعض  أما فيما .ا اليت يتم إدراجها كمصاريف جارية يف الدورة اليت حدثت فيهااملطورة داخلي
القواعد الفرنسية فيما  أصول، على غرارالبنود ك بعض تتيح إدراج اليت املمارسات احملاسبية املعاصرة

ن الشروط املطلوبة من أجل ذلك ال فإ إخل،...تيمواقع اإلنترنومصاريف التطوير، الربجميات،  خيص
لذا فإن األمر يتطلب يف البداية مراجعة  ،لعناصر غري امللموسةالداخلي ل تطويرالتتوفر يف أغلب عمليات 

، على حدا أو مشروع رتبطة بتطوير كل بندشكلة صعوبة فصل املصاريف اململوبالنسبة  .هذه الشروط
بالعناصر غري امللموسة املطورة داخليا وإدراجها  عترافففي هذه احلالة ميكن السماح للمؤسسات باال

ضمن بند واحد، أما إذا كان من الصعب فصل املصاريف املرتبطة بالتطوير الداخلي للعناصر غري مجيعا 
األخرى، فيمكن السماح  النشاطاتوسة عن املصاريف املرتبطة بتطوير العناصر امللموسة أو امللم

 .املعروفة االعتماد على إحدى طرق ختصيص األعباءبللمؤسسات 
ملتبقي من حتميل كل اجلزء اضرورة ب )IAS 36(تقضي طريقة تدين القيمة وفق املعيار احملاسيب الدويل  -

 مهما كانت طبيعتها لال ميكن حتميله لبعض األصوخسارة القيمة على الشهرة، وهو اجلزء الذي 
 ،املخصص هلاالصافية أقل من مبلغ اخلسارة  كون قيمها احملاسبيةل) مالية، ملموسة أو غري ملموسة(

حتميل الشهرة مبا وهذه املعاجلة ميكن أن ينتج عنها . م طريقة الوحدات املولدة للنقديةوذلك عند استخدا
يف حالة استخدام  ةقيمال خسارةيتم معاجلة من األفضل أن  لذا، يتجاوز التدهور الذي حصل يف قيمتها

 .طريقة الوحدات املولدة للنقدية بشكل منفصل بالنسبة ملختلف البنود
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خسائر القيمة، بعدم إمكانية استرجاع  )IAS 36( تقضي طريقة تدين القيمة وفق املعيار احملاسيب الدويل -
أخذ بعض يسمح باحملددة، مما ال  غري اليت سبق إدراجها للشهرة والعناصر غري امللموسة ذات املدة النفعية

باسترجاع خسائر القيمة اليت سبق إدراجها السماح  من األفضلث االقتصادية بعني االعتبار، لذا األحدا
 .يف حاالت معينة غري امللموسة ذات املدة النفعية غري احملددةللشهرة والعناصر 

 القوائم املاليةضمن عن العناصر غري امللموسة  اإلجباري فصاحتعزيز اإل .2
تعترب التفسريات امللحقة بالقوائم املالية من بني احللول املتاحة لسد الفجوة بني بنود العناصر غري 

ا يساهم يف سد مب، سعاو، والعناصر غري امللموسة مبفهومها الاألساسية ا يف القوائم املالية املعترف امللموسة
لمعايري احملاسبية، لصدرة املالفجوة بني القيم الدفترية للمؤسسات وقيمها السوقية، لذا يتطلب األمر من اهليئات 

ملسنا نقصا فادحا يف هذا اال بالنسبة بالعناصر غري امللموسة، خصوصا وأننا ات املتعلقة فصاحبط اإلض
  .املدروسةلمؤسسات وبالنسبة للقوائم املالية ل، للممارسات احملاسبية اليت مت التطرق إليها يف هذه الدراسة

العناصر غري امللموسة احملصل عليها وبشكل منفصل عن العناصر غري امللموسة املقتناة من الغري،  فصاحاإل -
عن التغريات اليت حدثت يف  فصاحوالعناصر غري امللموسة املطورة داخليا، واإل ،ندماجااليف عمليات 

 .ء املؤسسةاكل صنف خالل الدورة وأسباا وأثرها على املركز املايل وأد
، وتقدمي خالل الدورة جارية كأعباءعن املصاريف غري امللموسة املعترف ا بشكل منفصل  فصاحاإل -

ت فيها، وتقدمي املربرات اليت اليت استنفداملشاريع معلومات فيما خيص مبلغ هذه املصاريف، طبيعتها، 
 .ا كأصول عتراف، وتقدير قيمتها يف حالة االجعلت املؤسسة تعترف ا ضمن حساب النتيجة

، خالل الدورة زانيةعن املصاريف غري امللموسة املعترف ا كأصول ضمن امليبشكل منفصل  فصاحاإل -
واملشاريع أو األصول اليت  ، طبيعتها،، مدا النفعيةهذه املصاريف مبلغوتقدمي معلومات فيما خيص 

 .ت فيها، وتقدمي املربرات اليت جعلت املؤسسة تعترف ا كأصولاستنفد
عن طرق التخصيص املستخدمة لتوزيع املصاريف غري امللموسة بني خمتلف األصول أو  فصاحاإل -

 .ة لتطوير كل أصل أو مشروعستنفد، يف حالة صعوبة فصل املصاريف املاملشاريع
غري  عناصر: العوامل اليت مت أخذها بعني االعتبار عند تصنيف البنود إىل بشكل منفصل عن فصاحاإل -

 .حمددة، وعناصر غري ملموسة ذات مدة نفعية غري حمددة ات مدة نفعيةملموسة ذ
بند من العناصر غري امللموسة ذات املدة النفعية ل عن املدة النفعية املعتمدة لكل بشكل منفص فصاحاإل -

لدورة، ا لخالخسارة القيمة  وخمصصاالهتالك،  وخمصصاالهتالك املستخدم،  احملددة، وأسلوب
 .أو جزء منها والشيء نفسه يف حالة استرجاع خسارة القيمةواألسس املستخدمة حلساا، 
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اليت حدثت خالل الدورة بالنسبة للعناصر غري امللموسة ذات القيمة  خسائرعن بشكل منفصل  فصاحاإل -
وبالنسبة للشهرة حتديد فيما إذا كانت  ، واألسس املستخدمة حلساا،املدة النفعية غري احملددة والشهرة

 .أخرى الشهرة يف حد ذاا أو ختص أصوال هذه اخلسائر ختص

 عن العناصر غري امللموسةالطوعي  فصاحإلا ضرلالتصال بغتبين سياسة  .3
اإلجباري عن العناصر غري امللموسة، فإن املؤسسات ملزمة بتبين سياسة  فصاحمن أجل دعم اإل

دف عرض ، )Communication extra-financier(تجاوز االتصال املايل الذي يلالتصال اخلارجي، 
ات عنها يف إفصاحميكن تقدمي أي ال اليت و ،كمية ونوعية عن العناصر غري امللموسة ،معلومات غري حماسبية

  :، ويف هذا الصدد ميكن للمؤسساتاألساسية والتفسريات امللحقة ا القوائم املالية
 فصاحللمعلومات املفروضة مبوجب اإلت امللحقة بالقوائم املالية، مكملة اتقدمي معلومات ضمن التفسري -

 .اإلجباري، حىت وإن كانت هذه املعلومات تتعلق ببنود غري واردة يف القوائم املالية
تقدمي معلومات غري مالية عن العناصر غري امللموسة ضمن التقارير األخرى خبالف القوائم املالية،  -

 .إخل... النشاطتقارير التسيري، تقارير رير املالية، اكالتقارير السنوية، التق
املقترحة من طرف العديد القياس و فصاحاإلري امللموسة باالعتماد على مناذج عن العناصر غ فصاحاإل -

بطاقة ، عامل القيمة الفكرية املضافةم: رارعلى غالكتاب يف اال، العديد من و االقتصادية من اهليئات
دليل العناصر غري ، ي، مؤشر رأس املال الفكرالفكري املال لرأس املستكشف منوذج، األداء املتوازن

... )Intellectual Capital Statement(، قائمة رأس املال الفكري (.Chen & al)منوذج ؛ امللموسة
 تطوير مناذجمن أجل  ،تكليف فرق عمل متخصصة، سواء كانت داخلية أو خارجيةكما ميكن  .إخل

 .عنها فصاحواإل وإدارة العناصر غري امللموسةاس يدف إىل ق

راسة: املطلب الثالث ٓفاق البحثیة ملوضوع ا   ا

، سواء سساترغم أمهية هذه الدراسة يف إثراء النقاش حول مالءمة العناصر غري امللموسة لتقييم املؤ
فيما يتعلق باإلجراءات املنهجية، أو النتائج املتوصل إليها، إال أننا مل نتمكن من معاجلة مجيع اإلشكاالت اليت 
يثريها هذا املوضوع، كما أن النتائج املتوصل إليها تثري جمموعة من التساؤالت األخرى، لذا ميكن حتديد بعض 

  .اليت ميكن معاجلتها انطالقا من النتائج املتوصل إليها املكملة هلذه الدراسة، أو البحثية املواضيع
سوقية للمؤسسات وقيمها الدفترية، فرغم وجود العديد من العوامل احملددة للفجوة بني القيم ال -

ودور العناصر غري  ذه الفجوةالعوامل احملددة هل تربزالدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، إال أا مل 
 .امللموسة يف سدها
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أثر تغيري األنظمة احملاسبية على مالءمة املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة لتقييم املؤسسات يف  -
 .خمتلف البيئات االقتصادية

أثر تبين معايري احملاسبة الدولية يف خمتلف البيئات االقتصادية على مالءمة املقاييس احملاسبية للعناصر غري  -
 .امللموسة لتقييم املؤسسات

البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة يف إدارة البيانات احملاسبية، باالعتماد على خمتلف  دور -
 .إخل...إدارة األرباح، متهيد األرباح، غسيل القوائم املالية: التقنيات اليت تناولتها األدبيات، على غرار

، يف خمتلف البيئات االقتصادية ر غري امللموسةالعوامل احملددة لتبين البدائل احملاسبية املتعلقة بالعناص -
جمموعة من االعتبارات، وبغرض  م لبديل حماسيب معني سوف يراعوننيهمسريي املؤسسات عند تبف

 .حتقيق جمموعة من األهداف، وخصوصا إذا تعلق األمر بالعناصر غري امللموسة
يف خمتلف  املتعلقة بالعناصر غري امللموسةاحملاسبية البدائل  اختيارو العالقة بني خصائص املؤسسات -

وتطبيق السياسات احملاسبية خيتلف حسب طبيعة كل مؤسسة وظروفها،  اختيار، فالبيئات االقتصادية
 .إخل... ا فيما يتعلق باحلجم، قطاع النشاط، البيئة االقتصادية، النظام احملاسيبصوخصو

 امللموسة املتاحة يف خمتلف األنظمة احملاسبية يف العامل، تصنيف املمارسات احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري -
 .سبااوحتديد االختالفات املوجودة فيما بينها وأ

ا يف القوائم املالية، انطالقا من نقاط  عترافتطوير بدائل حماسبية لقياس العناصر غري امللموسة واال -
 .املعاصرة الضعف يف البدائل اليت تتيحها املمارسة احملاسبية

التقارير املالية، تقارير (ي عن املعلومات املتعلقة بالعناصر غري امللموسة ختيارقياس مستوى اإلفصاح اال -
  .ة هذه النوع من اإلفصاح، ومدى مالءم)إخل... التسيري، تقارير النشاط

 يف هذا اال، مبا القصور احملاسيبجاوز وإدارا، لت لعناصر غري امللموسةلقياس اتطوير مناذج غري مالية  -
 .للمؤسساتاالتصال املايل  اتدعم سياسيتيح 
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  لالصة الفصـــــــ

  

، سواء من وضوعامليف إثراء  اتضح مسامهة هذه النتائج ،الدراسة يف هذا الفصلبعد عرض نتائج 
أن مسامهة العناصر غري امللموسة يف قيم  اتضح كما ؛الناحية املنهجية أو من ناحية النتائج املتوصل إليها

فرض على اهليئات كلها عوامل ت ،مؤسساتلل السوقية قيمال، ودورها يف تفسري للتقييماملؤسسات، ومالءمتها 
من أجل زيادة البنود ، العناصر غري امللموسة وقياسهاب عترافتطوير بدائل حماسبية لالللمعايري احملاسبية  ةاملصدر

ضمن (اإلجباري عن العناصر غري امللموسة  فصاحتعزيز اإلاألساسية، و ضمن القوائم املاليةتظهر  اليت ميكن أن
الطوعي  فصاحاإل بغرض اخلارجي، لالتصال اتتبين سياس ضرورة كما تفرض على املؤسسات، )القوائم املالية

  .التصال املايلا ا لسياساتدعم عن العناصر غري امللموسة
  



 

 

  

  

  

  خــــاتمـــة الـــــدراســــة
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 قيم على امللموسة غري بالعناصر املتعلقة احملاسبية البدائل أثر حتليل إىل الدراسة هذه هدفت
واملقاييس احملاسبية التقليدية  امللموسة غري للعناصر احملاسبية املقاييس بني خالل دراسة العالقة من املؤسسات،
فحص مدى مالءمة العناصر غري  بغرضوذلك  ،من جهة أخرى للمؤسسات السوقية والقيم من جهة،

، وفحص أثر العناصر غري هاقيم ريات اليت حتدث يفغامللموسة لتقييم املؤسسات، ومدى قدرا على تفسري الت
ومن أجل حتقيق هذه األهداف،  .وأثرها على قدرا التفسريية ،امللموسة على مالءمة املقاييس احملاسبية التقليدية

من خالل التطرق  ،لدراسة ومرجعا لتفسري نتائجهالالذي يعترب منطلقا  ،حتديد اإلطار النظرييف اجلزء األول مت 
 اختيار لبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللموسة، باعتبارها جمموعة من أدوات التطبيق العملي املتاحة عندل

ويف  سة يف بيئات الدراسةلبدائل احملاسبية املتعلقة بالعناصر غري امللمووالتطرق ل ؛السياسات احملاسبية وتطبيق
العالقة بني البدائل احملاسبية املتعلقة  للدراسة تناول اإلطار النظري ،إضافة إىل ذلكمعايري احملاسبة الدولية؛ 

هم الدراسات امليدانية أل، من خالل حتديد النظريات املفسرة هلا، وعرض ةاملؤسس ةوقيم غري امللموسة بالعناصر
  .البيئات االقتصاديةاليت أجريت يف خمتلف 

بدء بتحديد إجراءاا املنهجية، مث تقدمي النتائج  يف اجلزء التطبيقي، فقد مت عرض الدراسة امليدانيةأما 
انطالقا من فرضيات الدراسة، واستنادا لنتائج الدراسات  تم يف األخري مناقشة هذه النتائجاملتوصل إليها، لي

كما ، املدرجة يف بورصة اجلزائراملؤسسات مجيع  على فقد أجريت ،الدراسة امليدانية خيص وفيما. السابقة
، املدرجة يف بورصة لندنعينة من املؤسسات ، واملدرجة يف بورصة باريسأجريت على عينة من املؤسسات 

مت تطوير منوذج قياسي مكون من ثالث  ،ومن أجل ذلك. م 2013إىل غاية م  2005من خالل الفترة 
، تربط بني املتغري التابع ممثال يف القيم السوقية للمؤسسات، واملتغريات تأخذ شكل االحندار اخلطي ،معادالت
التثبيتات غري امللموسة، الشهرة، االهتالكات ( يف املقاييس احملاسبية للعناصر غري امللموسة: ممثلة املفسرة

ترية للمؤسسات، النتائج فالقيم الد( اسبية التقليدية، واملقاييس احمل)وخسائر القيمة عن العناصر غري امللموسة
  .م 1995لعام  )Ohlson(وقد مت تطوير هذا النموذج انطالقا من منوذج ، )الصافية، التدفقات النقدية

التثبيتات  ضعف مسامهة ،الوصفي للبيانات حصاءأثبتت نتائج الدراسة املتوصل إليها من خالل اإل
قيمها من وللمؤسسات لقيم السوقية غري امللموسة يف تقييم املؤسسات اجلزائرية، حيث كانت حصتها من ا

مة لتقييم التثبيتات غري امللموسة كانت مالئأن  بينتة حصائيات اإلختبارغري أن نتائج اال ؛ضعيفة جداالدفترية 
 .ها، لكن قدرا التفسريية كانت ضعيفةقيم دثت يفح التغريات اليت جزء من روتفساملؤسسات اجلزائرية، 

 تفسروعلى عكس ذلك، كانت القيم الدفترية للمؤسسات غري مالئمة لتقييم املؤسسات اجلزائرية، وال 
، رغم أا متثل اجلزء األكرب منها، كما أثبتت النتائج عدم تأثري التثبيتات السوقية هاقيم التغريات اليت حدثت يف

  .ة على مالءمة القيم الدفترية لتقييم املؤسسات اجلزائريةغري امللموس
بالنسبة للمؤسسات الفرنسية، أثبتت نتائج الدراسة أن العناصر غري امللموسة تساهم بشكل كبري يف 

، كما أثبتت مالءمتها لتقييم املؤسسات الفرنسية، منها األكرب متثل اجلزءقيم املؤسسات الفرنسية، حيث 
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؛ والشيء نفسه بالنسبة للمقاييس احملاسبية تفسري جزء مهم من التغريات اليت حدثت يف قيمهاوقدرا على 
من التغريات اليت حدثت يف قيمها  ار جزء مهموتفسالتقليدية اليت كانت مالئمة لتقييم املؤسسات الفرنسية، 

القدرة التفسريية للعناصر غري كانت القدرة التفسريية للمقاييس احملاسبية التقليدية أكرب من وقد السوقية، 
العناصر غري امللموسة يف زيادة مالءمة املقاييس احملاسبية  دورأثبتت نتائج الدراسة  ،امللموسة؛ وإىل جانب ذلك

  .يف حتسني قدرا التفسريية بشكل كبري ودورهاالتقليدية، 
صر غري امللموسة متثل جزء ، فقد اتضح من نتائج الدراسة أن العناجنليزيةأما بالنسبة للمؤسسات اإل

ورغم أن نتائج  ؛غري معترف به يف القوائم املالية كان ها، غري أن اجلزء األكرب منقيم املؤسساتمهما من 
قدرا على تفسري القيم أن ، إال جنليزيةالدراسة أثبتت مالءمة العناصر غري امللموسة لتقييم املؤسسات اإل

اليت كانت أكثر مالءمة  ،على عكس املقاييس احملاسبية التقليدية وذلككانت ضعيفة؛  للمؤسسات السوقية
 .مقارنة بالعناصر غري امللموسة ،، كما كانت أكثر قدرة على تفسري قيمها السوقيةجنليزيةلتقييم املؤسسات اإل

ييس للعناصر غري امللموسة على مالءمة املقا غري مهماتضح من نتائج الدراسة وجود تأثري  ،وإىل جانب ذلك
، حيث كانت الزيادة اليت عرفتها القدرة التفسريية للمقاييس جنليزيةلتقييم املؤسسات اإل احملاسبية التقليدية
  .ضعيفة جدا، مقارنة حبالة املؤسسات الفرنسية نتيجة للعناصر غري امللموسة احملاسبية التقليدية

بية كانت أكثر مالءمة لتقييم جتدر اإلشارة إىل أن نتائج الدراسة أثبتت أن املعلومات احملاس
يف حني كانت املعلومات احملاسبية أقل مالءمة لتقييم  ،جنليزيةاإل املؤسسات الفرنسية مقارنة باملؤسسات

الشهرة كانت أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات الفرنسية، مقارنة بباقي بنود  تبني أنكما  املؤسسات اجلزائرية؛
كانت التثبيتات غري امللموسة أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات  ،العناصر غري امللموسة، وعلى عكس ذلك

تت نتائج وفيما خيص املقاييس احملاسبية التقليدية، أثب .، مقارنة بباقي بنود العناصر غري امللموسةجنليزيةاإل
مقارنة بالنتائج الصافية،  الدراسة أن القيم الدفترية للمؤسسات كانت أكثر مالءمة لتقييم املؤسسات الفرنسية

  .مقارنة بالقيم الدفترية للمؤسسات جنليزيةاملؤسسات اإليف حني كانت النتائج الصافية أكثر مالءمة لتقييم 
امات هذه الدراسة يف اإلجراءات املنهجية، ميكن حتديد إسه ،باملقارنة مع الدراسات السابقة

للعناصر غري امللموسة، كما ميكن  اإلضافية وقياس القدرة التفسريية ،رياتغوخصوصا فيما يتعلق بقياس املت
متحورت موعة من االقتراحات حتديد اإلسهامات اليت جاءت ا نتائج الدراسة، واليت مسحت باخلروج مبج

  :حول النقاط اآلتية
 .العناصر غري امللموسةمن  أخرىاستيعاب بنود  لقوائم املاليةحىت يتسىن لتطوير املعايري احملاسبية ضرورة  -
 .القوائم املاليةيف التفسريات امللحقة باإلجباري عن العناصر غري امللموسة  فصاحتعزيز اإل -

من أجل دعم  ، وذلكالطوعي عن العناصر غري امللموسة فصاحبغرض اإلاخلارجي تبين سياسة لالتصال  -
 .للمؤسسات سياسة االتصال املايل
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  .نات اخلام املتعلقة باملؤسسات اجلزائرية خالل فترة الدراسةاالبي :)1(امللحق 
  جزائري دینار: الوحدة

 
 p CP/ n II/ n 

2005 
EGH EL AURASSI 270,00000 361,02032 - 
SAIDAL 350,00000 566,50627 0,61384 
∑ 2005 620,00000 927,52659 0,61384 

2006 
EGH EL AURASSI 355,00000 378,92081 - 
SAIDAL 360,00000 577,19914 0,36203 
∑ 2006 715,00000 956,11996 0,362027213 

2007 
EGH EL AURASSI 400,00000 380,31330 0,02853 
SAIDAL 440,00000 590,67389 0,36128 
∑ 2007 840,00000 970,98719 0,38982 

2008 
EGH EL AURASSI 415,00000 440,70613 0,01729 
SAIDAL 405,00000 614,33350 0,28085 
∑ 2008 820,00000 1 055,03963 0,29813 

2009 
EGH EL AURASSI 450,00000 499,50971 5,57293 
SAIDAL 380,00000 725,71074 0,26510 
∑ 2009 830,00000 1 225,22045 5,83804 

2010 
EGH EL AURASSI 450,00000 564,77277 4,41600 
SAIDAL 405,00000 1 053,97468 3,72846 
∑ 2010 855,00000 1 618,74744 8,14447 

2011 

EGH EL AURASSI 460,00000 687,07141 3,38227 
SAIDAL 660,00000 1 106,04382 3,19771 
ALLIANCE ASSURANCES 830,00000 422,63740 5,76590 
∑ 2011 1 950,00000 2 215,75263 12,34588 

2012 

EGH EL AURASSI 485,00000 657,35580 2,12160 
SAIDAL 685,00000 1 303,11508 2,85492 
ALLIANCE ASSURANCES 825,00000 339,12415 4,61316 
∑ 2012 1 995,00000 2 299,59503 9,58968 

2013 

EGH EL AURASSI 345,00000 629,96262 0,81391 
SAIDAL 600,00000 1 390,72377 2,05506 
ALLIANCE ASSURANCES 825,00000 379,25414 3,63420 
NCA-Rouiba SPA 400,00000 186,70299 2,46738 
∑ 2013 2 170,00000 2 586,64352 8,97056 
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  .م 2005نات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام االبي :)2(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 5,29872 1,25713 0,46070 0,71651 0,00091 0,00218 0,00241 
ACANTHE DEV 1,27834 5,21846 0,24642 0,85930 - - - 
ACCES INDUSTRIE 5,85319 -0,73075 2,36718 0,06139 0,49247 - 0,16305 
ACCOR 24,19000 18,16550 1,15621 1,78994 1,76092 8,50465 0,65309 
ACTIA GROUP 4,99000 2,58767 0,20320 0,31613 1,06799 1,06436 0,26103 
AIR FRANCE 13,50000 23,77823 1,59705 3,72644 0,72345 0,37765 0,28665 
AIR LIQUIDE 48,41554 49,21735 6,44068 -18,86867 4,31669 21,16577 2,72758 
AKKA 7,05593 1,63847 0,23968 0,16022 0,06173 1,06747 0,26193 
ALCATEL LUCENT 8,24000 3,92211 0,42682 -1,05518 0,52240 2,79653 0,24823 
ALES GROUPE 15,30000 6,12746 0,69130 1,16451 2,63608 1,25528 - 
ALPES 27,97116 51,89755 4,64464 -4,78766 8,22185 14,00486 1,26890 
ALPHA MOS 2,54775 1,54463 -0,14108 -0,23042 0,04963 - 0,00511 
ALSTOM 16,80000 0,21502 -0,15735 0,26850 0,16536 0,58102 0,03711 
ALTEN 17,95000 3,90617 0,88285 0,48787 0,04862 2,68289 0,12683 
ALTRAN TECHN 6,20308 2,79370 0,14773 1,47702 0,35795 4,18589 0,00737 
AS SYSTEM 15,83000 6,79481 1,05859 0,49019 0,23466 3,94756 0,14080 
AUDIKA 22,56667 5,43714 1,86984 0,34667 0,79556 9,36254 0,02254 
AUSY 8,98328 5,38526 -0,68792 0,72822 0,02530 3,83979 0,27320 
AVENIR TELECOM 2,68466 0,72377 0,20669 0,03736 0,06610 0,09946 0,04044 
BAINS MER MONACO 60,10000 295,04778 13,05278 -33,97722 1,53889 - 0,73111 
BENETEAU 11,44000 17,29562 3,69570 0,61580 0,08233 - 0,04842 
BIC 41,00378 19,17317 2,19561 -0,13439 0,56084 3,35398 0,62963 
BIOMERIEUX 33,85000 9,92301 2,02009 1,86294 0,51960 1,67791 0,24332 
BOIRON 22,00000 7,74371 1,10665 0,10990 0,16741 0,57971 0,09803 
BOURBON 16,14544 23,19259 3,84735 0,08817 0,51178 1,97140 0,88116 
BOUYGUES 30,84000 14,98249 2,73586 2,30245 3,06994 13,66423 0,41233 
CANAL PLUS 6,59000 1,64181 0,29995 0,53674 0,04736 - 0,08683 
CAP GEMINI 24,16000 21,22037 -4,06445 0,38818 14,94103 - 0,39579 
CAPELLI 7,12500 3,97648 1,12211 0,00099 0,00167 0,03612 0,00040 
CARREFOUR 32,75917 11,29725 2,28226 -0,73728 1,04710 13,38142 1,55000 
CAST 13,59800 -0,70854 -0,45971 0,13616 0,12028 - 0,00348 
CEGEDIM 53,35145 16,74552 3,65452 -1,97665 4,54517 12,13499 1,59718 
CEGID GROUP 30,44000 14,05017 0,05824 0,00947 3,55770 17,04120 1,63857 
CGG 10,76985 5,02819 -0,07999 0,42745 2,81469 - 0,92865 
CIMFRA 73,35000 53,98459 8,03970 0,85151 0,69479 20,54329 1,18062 
CLUB MEDITERRANEE 35,41724 21,69645 -2,27296 -0,05166 5,37245 4,08100 1,03316 
CNIM 72,00000 29,63862 5,08172 9,28137 2,23109 0,85433 0,89990 
DALET 6,86275 0,50863 -0,52372 0,10144 0,00359 0,33641 0,06479 
DANONE 34,15871 16,80744 1,67478 0,05595 5,04671 14,34936 0,02984 
DASSAULT SYSTEMES 36,24000 6,16618 1,06652 1,02875 0,08993 0,81210 0,18578 
DELFINGEN 13,53784 15,21201 -1,65192 0,00119 0,24089 15,67085 1,97929 
DERICHEBOURG 9,11000 -1,41989 -3,77453 -0,63685 0,41858 21,69131 6,78431 
DUC 10,00000 11,33931 -5,08479 -2,13345 0,18981 - 0,09336 
ECA 9,88000 5,03685 0,66802 1,94916 0,71841 0,26729 0,17090 
EIFFAGE 30,33333 37,51170 7,69040 -9,67177 0,36941 19,20922 0,16791 
ESKER 3,64990 1,32829 -0,64584 -0,22700 0,24105 0,10486 0,05477 
ESSILOR 27,62500 13,19860 2,39781 0,77876 0,86479 3,43697 0,19800 
EUTELSAT 11,13991 1,35758 -0,04503 0,11698 3,29595 2,61423 0,03987 
FAURECIA 45,87615 70,25014 5,39814 9,72243 22,16252 63,85250 11,16386 
FRANCE TELECOM 22,64500 7,16685 1,22278 -0,09727 6,33558 11,18171 1,05944 
GEA GRENOBL.ELECT 25,35000 16,69729 1,50971 2,98250 0,02126 - 0,04988 
GENERALE DE SANTE 11,20558 7,21529 0,70974 1,09152 0,07943 4,46600 0,29210 
GROUPE FLO 5,61572 5,22380 0,48196 0,23321 6,60749 4,80403 0,07255 
GUERBET 88,20000 40,87718 5,84990 4,08605 8,77739 - 0,54850 
HAULOTTE GROUP 8,35000 6,30928 0,26112 -0,50481 0,18759 - 0,01417 
HAVAS 4,90000 1,46180 0,13052 -0,29900 0,05695 3,27719 0,15662 
HF 30,81030 7,31083 1,35048 0,31801 0,03840 1,20626 0,28212 
HOTELS DE PARIS 8,79000 8,25113 0,40041 -0,10939 0,07200 5,47344 <223 
HUBWOO 2,28812 1,92469 -0,17249 0,00370 0,11479 1,63337 0,03267 
ILIAD 24,89000 3,33900 0,76175 0,23236 0,01824 0,08344 0,01510 
INTER PARFUMS 11,42940 9,49290 1,78202 2,12825 2,76582 0,55753 0,10381 
JCDECAUX 20,48000 7,13444 0,70362 -0,48155 0,18424 4,69022 0,05225 
KLEPIERRE 24,10578 50,41956 2,27767 0,71692 0,15423 0,72277 0,06072 
LAFARGE 61,03149 57,92800 6,11986 0,29839 1,80202 35,09263 0,63773 
LECTRA 3,52000 2,27213 0,16066 -0,21433 0,06106 1,07008 0,13830 
L'OREAL 55,60000 18,52714 6,21943 -0,22435 1,66840 5,50516 0,09087 
MAISONS FRANCE CONFORT 30,63333 14,79548 4,62178 5,46414 0,67459 2,59197 0,02811 
MAROC TELECOM 7,30489 2,06007 0,53464 -0,03450 0,13266 0,01391 0,00650 
MICHELIN 45,26843 24,73027 4,49831 0,69741 1,07402 2,09921 0,41147 
MONTUPET SA 17,37000 16,87846 1,43533 0,01398 0,49677 - 0,01705 
NATUREX 23,58036 8,10462 1,06849 0,10777 0,04331 2,56751 0,01732 
NEOPOST 71,90832 15,90862 3,27087 2,02154 1,16772 15,58216 0,27623 
NETGEM 1,22000 0,13028 -0,14932 -0,03432 0,00269 0,03059 0,00749 
NEURONES 5,32000 2,83194 0,23736 0,25675 0,05699 0,57009 0,03987 
NEXANS 26,59894 46,25932 2,76602 0,81073 0,33383 3,81520 0,19076 
NICOX 3,43269 1,68102 0,42876 0,10978 0,00731 - 0,00333 
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  ).تابع(م  2005البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)2(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

NOVAMEX 2,45000 1,51911 0,14672 -0,00743 0,26582 0,00633 0,06527 
NRJ GROUP 16,56200 4,42521 0,81600 0,64010 1,16666 1,77527 0,11377 
OENEO 0,92512 -0,28289 -4,08240 -1,87752 0,11218 1,17350 0,23157 
ORANGE 22,64500 7,16685 1,22278 -0,09727 6,33558 11,18171 1,05944 
ORAPI 10,36153 6,28822 -0,22912 2,69495 0,19169 1,82272 0,29944 
ORPEA 14,96059 11,12127 1,08657 0,21589 13,93253 0,32676 - 
PCAS 7,11823 7,64825 1,96388 -0,55150 0,53488 1,84700 0,42225 
PERNOD RICARD 56,21210 27,38272 5,16695 -0,28824 21,27632 2,31659 0,33201 
PIERRE VACANCES 85,00000 36,30547 6,87171 -1,77057 13,74827 14,25375 0,20582 
PLASTIC OMNIUM 2,37778 40,55736 5,88579 2,49790 11,45084 13,44940 1,76898 
PSA PEUGEOT CITROEN 39,89960 56,36563 6,77062 -0,48538 15,07142 7,70436 2,84234 
PSB INDUSTRIES 33,00000 15,29850 2,62667 -2,19129 0,06857 6,32245 0,40354 
PUBLICIS GROUPE 22,12000 9,11646 1,52673 0,27459 4,06396 14,40511 1,39493 
QUANTEL 16,17317 6,80218 1,61819 -0,00644 2,35109 1,12565 0,80480 
RADIALL 89,00000 52,32195 2,04738 2,66912 0,89316 1,52482 0,20469 
RALLYE 38,78000 85,11583 2,27225 19,59482 7,40486 146,41312 1,17622 
RENAULT 64,70000 55,67547 9,95308 1,83198 8,63349 0,69138 1,77934 
RIBER 0,63000 1,23684 -0,60109 -0,23347 0,00832 0,08999 0,00767 
ROBERTET 120,00000 53,65902 7,44622 2,83301 0,01868 7,71704 - 
RODRIGUEZ GROUP 37,95000 7,01216 2,31632 2,42848 2,26664 0,13016 0,07800 
S.E.B 26,50000 40,33693 7,65980 -1,18879 11,37258 6,78724 0,32209 
SAFT 23,50292 1,29708 0,43455 6,25494 16,82249 7,33474 0,65183 
SAINT-GOBAIN 39,61042 31,99526 3,63356 -0,04692 5,29051 15,25860 0,38418 
SAMSE 69,45000 89,50066 9,99254 0,03522 1,95420 8,87393 1,55081 
SANOFI 68,40000 29,41964 1,40711 -0,65538 23,54322 20,07788 1,22502 
SCHNEIDER ELECTRIC 27,55618 32,81472 3,64245 -8,64655 3,95457 19,72774 0,33909 
SECURIDEV 12,80000 16,42366 0,71416 0,77520 0,19467 9,76397 0,35055 
SEQUANA 90,08946 17,24678 -0,26519 2,68031 0,50197 8,03145 1,32595 
SES 10,60000 4,57588 0,46186 0,15825 1,57827 2,21519 0,05492 
SODEXO 34,80000 13,06701 1,33311 0,91809 0,54708 23,29802 0,20751 
SODIFRANCE 5,90000 3,35253 0,10008 1,39146 0,58333 1,74844 0,30024 
SOGECLAIR 7,60000 11,22064 0,32249 -4,50069 10,56549 0,32624 1,38682 
SOITEC 8,77602 2,11783 -0,32783 0,45556 0,04551 - 0,01794 
SOLOCAL GROUP 18,53000 1,39009 0,76618 0,22290 0,03020 0,27790 0,01408 
SOLUCOM 11,95000 10,76074 2,28398 2,11396 0,05612 4,28068 0,03936 
SYNERGIE 9,36000 4,88041 1,65253 -0,20113 0,33719 1,77384 0,20900 
SYSTAR 2,95000 0,52499 0,13191 -0,01173 0,51766 - 0,24593 
SYSTRAN 3,13000 1,87335 0,27243 0,12833 1,68970 - 0,00447 
TECHNICOLOR 149,40580 9,12158 -2,04531 8,71910 3,38080 3,84548 0,32930 
TECHNILINE 3,85932 1,05629 0,06598 -0,02369 0,01345 0,32982 0,00578 
TECHNIP 31,73489 77,20239 4,63695 23,46266 3,22679 99,32953 0,73412 
TELEPERFORMANCE 20,38910 9,92676 1,44799 -3,46770 0,28426 7,34079 0,22712 
TESSI 46,50000 12,88164 2,79220 1,44274 0,84302 3,79603 0,41524 
TF1 21,90000 4,54229 1,04629 -0,19510 0,58251 4,13951 0,35062 
THALES 31,38000 9,31477 1,89343 0,78762 1,37747 11,20122 0,37694 
THERMADOR GROUPE 38,65714 35,62640 6,29387 -0,11661 0,34810 3,52461 0,17462 
TIVOLY 23,50000 41,11173 3,42583 -0,31226 0,78066 6,77722 0,21423 
TONN.FRANCOIS FRES 27,15000 15,92950 2,19368 -0,36207 0,00575 0,79598 0,13218 
TOTAL 42,57054 51,05075 17,11455 -1,20312 3,23614 1,76531 0,33070 
TOUAX 19,43548 11,98462 1,11940 2,26945 0,01797 0,93160 0,08315 
TOUPARGEL 31,80000 6,86780 1,83760 -3,21410 0,01820 9,80860 0,84190 
TRIGANO 33,00000 19,12293 3,76775 1,42469 0,26358 2,87800 0,47390 
U10 11,41430 10,52299 2,30336 -0,73395 0,08680 8,15504 0,05825 
UBISOFT ENTERTAIN 11,28488 16,70145 -0,51319 4,23744 9,35896 6,00120 7,07939 
UMANIS 12,97810 -0,32380 0,35550 0,10430 0,02976 0,39975 0,05916 
UNIBAIL-RODAMCO 83,90581 71,80284 18,20093 -4,92280 1,70634 0,22928 0,21605 
UNION TECH. INFOR 0,50000 -0,07564 -0,46917 -0,00371 0,00084 1,90159 0,26942 
VALEO 33,85000 22,06453 2,87902 0,82428 3,35687 13,83363 1,07515 
VALLOUREC 16,10682 132,98337 14,69348 3,99911 1,09919 4,79597 0,46262 
VEOLIA ENVIRON 28,67262 12,15461 0,95910 4,72317 6,89554 10,44924 1,15127 
VET AFFAIRES 64,20000 32,15591 8,03070 -13,65154 1,67673 - 0,04730 
VICAT 30,00000 76,96756 11,15667 4,05859 1,17925 28,28555 0,15978 
VIEL ET COMPAGNIE 3,45000 2,25513 0,32344 -0,30238 0,19747 0,59958 0,12183 
VILMORIN & CIE 44,71356 107,11845 10,12859 2,66542 48,10296 5,98935 7,71403 
VINCI 28,57038 43,12655 8,72887 1,00222 60,92195 9,26936 3,59249 
VIRBAC 29,55000 13,57990 1,39769 0,77263 5,79596 3,39853 0,60659 
VIVENDI 22,62581 16,86705 3,51195 0,40368 4,29601 12,26338 0,58548 
VM MATERIAUX 51,50000 35,16200 7,88830 2,34320 0,91915 15,69332 1,49260 
VRANKEN-POMMERY 33,19993 39,55878 2,18251 -0,63661 19,96342 0,48328 0,60743 
WENDEL 60,80681 28,76963 7,75610 15,75422 12,58057 33,99624 0,59696 
ZODIAC 31,47988 12,10637 1,81924 0,02287 13,78715 - 0,02317 
BRICORAMA 51,50000 29,77844 4,07509 -7,47768 0,37212 21,09963 0,15967 
∑ 4034,82148 3124,58658 359,65918 58,53013 526,03367 1110,99762 97,02309 
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  .م 2006نات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام االبي :)3(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 13,69676 1,61874 0,53170 0,71670 0,00266 0,00864 0,00331 
ACANTHE DEV 1,16454 3,44798 0,11664 0,94076 0,00013 - 0,00013 
ACCES INDUSTRIE 17,48750 -1,34033 0,32040 -0,16863 0,15735 - 0,49498 
ACCOR 34,12000 20,23328 1,53269 3,25408 2,01136 8,73124 0,23934 
ACTIA GROUP 3,74000 2,84620 -0,08226 -0,19074 1,04276 1,10884 0,18277 
AIR FRANCE 19,33000 29,15175 3,38922 3,93120 1,58881 0,77213 0,14478 
AIR LIQUIDE 60,16858 54,14103 8,52124 -1,28722 3,52389 24,15691 2,99531 
AKKA 11,20199 9,38581 1,64599 2,98660 0,24731 5,16610 0,08410 
ALCATEL LUCENT 11,43000 4,90572 0,67983 -0,07383 0,59869 2,75732 0,21930 
ALES GROUPE 17,99000 6,32463 0,42020 -0,18465 2,23887 1,25525 0,38380 
ALPES 31,16787 54,69665 4,28099 -2,83193 9,06863 14,27681 1,34187 
ALPHA MOS 5,33250 1,55125 0,00782 0,02437 0,05505 - 0,00541 
ALSTOM 33,97500 13,31685 1,28826 -0,74545 8,66319 24,04995 0,13027 
ALTEN 30,00000 5,27698 1,24230 0,19376 0,05164 2,83229 0,04844 
ALTRAN TECHN 11,36736 3,03689 0,00202 -2,04965 0,34848 4,36980 0,03463 
AS SYSTEM 24,90000 7,56260 1,49559 -2,48324 0,49100 5,81868 0,12416 
AUDIKA 21,60000 2,33048 0,66519 0,35556 0,33767 3,58730 0,00677 
AUSY 16,14108 4,01262 0,23140 1,50201 0,01660 2,66684 0,00944 
AVENIR TELECOM 2,59272 0,08095 0,13064 0,00256 0,11156 0,25640 0,03098 
BAINS MER MONACO 51,05000 314,98111 16,67222 -2,87222 1,20056 0,01111 0,72222 
BENETEAU 16,50000 19,90965 4,10650 2,02714 0,13208 - 0,06042 
BIC 55,70000 21,19163 3,10757 -1,08595 0,59667 3,70640 0,18311 
BIOMERIEUX 49,37000 12,63505 2,28369 1,85027 0,49425 1,76409 0,16982 
BOIRON 17,50000 10,47189 7,47153 0,77114 0,24426 4,10500 0,04806 
BOURBON 34,56048 30,36520 8,18664 3,01391 0,34194 0,09291 0,98225 
BOUYGUES 43,25000 16,53637 2,47406 -0,10110 3,14016 13,73224 0,44902 
CANAL PLUS 6,59000 1,69705 0,27626 0,06315 0,03157 - 0,09472 
CAP GEMINI 42,42000 22,73868 1,07158 6,77904 14,82726 - 0,50919 
CAPELLI 11,01250 5,40332 1,83167 -0,00030 0,00228 0,06992 0,00153 
CARREFOUR 40,16710 13,41872 2,05298 0,75915 1,23236 14,63250 0,69624 
CAST 5,43800 -0,05107 -0,19790 -0,04587 0,16064 - 0,04905 
CEGEDIM 62,10109 20,49553 4,03228 0,88679 5,56880 17,20387 0,71800 
CEGID GROUP 39,30000 14,41957 1,14436 5,14932 3,95768 17,11097 1,84387 
CGG 24,43976 8,31534 -0,09133 -0,21309 4,55693 - 0,91326 
CIMFRA 134,10000 83,60592 10,96232 5,18214 0,85806 36,01238 0,01560 
CLUB MEDITERRANEE 36,60649 26,24237 0,46492 0,41327 3,71939 5,32080 0,56824 
CNIM 100,00000 34,46440 6,73258 13,38525 2,51642 1,05313 0,25230 
DALET 9,65000 0,30971 -0,36409 -0,24042 0,15917 0,29237 0,03155 
DANONE 46,66155 21,27272 5,54052 0,41630 4,39381 15,59217 0,03785 
DASSAULT SYSTEMES 43,00000 7,70134 1,35790 -1,54050 1,73990 2,63656 0,11912 
DELFINGEN 17,28447 15,91868 0,73158 0,00013 0,20040 14,45871 1,18353 
DERICHEBOURG 12,40000 3,62951 -0,55612 -0,16844 0,18119 10,23051 0,02352 
DUC 7,90000 6,96439 -4,95285 1,48917 0,16589 - 0,04244 
ECA 17,20000 5,40779 0,82084 0,30504 1,06956 0,26729 0,09100 
EIFFAGE 59,85000 31,22857 6,72684 1,73740 0,31184 15,30244 0,08910 
ESKER 6,74000 1,11233 -0,47267 -0,39842 0,30539 0,10343 0,06818 
ESSILOR 39,75000 16,56677 2,81828 -0,23051 1,21900 4,42703 0,28082 
EUTELSAT 13,20182 5,61113 0,14103 1,21947 4,05780 3,48048 0,20608 
FAURECIA 39,95048 63,56051 -7,53087 -5,08798 24,77139 58,36937 12,60234 
FRANCE TELECOM 18,51000 10,92484 2,19319 0,32154 7,24724 12,95629 0,97693 
GEA GRENOBL.ELECT 21,00000 16,55827 0,65975 -3,58417 0,02630 - 0,05658 
GENERALE DE SANTE 21,01000 7,93016 1,10433 1,78845 0,14605 7,24604 0,08712 
GROUPE FLO 7,04452 5,88338 0,62999 -0,52586 6,66957 5,01389 0,06248 
GUERBET 140,00000 47,54439 7,75145 1,06804 12,71609 - 0,29943 
HAULOTTE GROUP 24,21000 5,11515 1,34251 1,09902 0,12873 - 0,02735 
HAVAS 4,10000 1,09021 0,13863 0,00940 0,06109 3,40689 0,06579 
HF 41,94595 15,61498 1,41565 -0,78446 0,97858 8,99941 0,36818 
HOTELS DE PARIS 10,16000 7,38801 -0,86335 -0,07547 0,02331 5,66453 0,17216 
HUBWOO 2,05384 1,90339 -0,11606 0,05780 0,12158 1,70257 0,04383 
ILIAD 81,50000 4,59036 1,27239 0,48610 0,02449 1,11731 0,01610 
INTER PARFUMS 17,10523 10,07997 1,67521 1,68786 2,28917 0,51588 0,18690 
JCDECAUX 23,70000 7,93794 0,88441 0,26990 0,71459 5,42555 0,08921 
KLEPIERRE 30,39565 49,92151 2,60914 -0,21341 0,13069 0,72372 0,05420 
LAFARGE 84,70563 70,05699 6,22779 0,09660 2,01721 37,76452 0,73302 
LECTRA 5,90000 1,83860 -0,33851 -0,60530 0,09945 1,03436 0,36888 
L'OREAL 73,50000 23,64165 3,18126 0,14033 1,93718 6,18913 0,11436 
MAISONS FRANCE CONFORT 59,60000 6,48049 2,16732 1,39515 0,23567 1,38867 0,01413 
MAROC TELECOM 12,57796 2,06007 0,59834 0,02255 0,14538 0,01347 0,03937 
MICHELIN 55,26904 31,57176 6,19998 7,28096 1,33903 3,09650 0,57885 
MONTUPET SA 15,24000 16,63685 0,68312 3,88727 0,42300 - 0,10551 
NATUREX 53,23388 14,00215 1,48460 0,73742 0,03089 10,70092 0,01726 
NEOPOST 82,95970 15,95322 4,28483 -0,05589 1,55558 15,96875 0,32602 
NETGEM 4,20000 0,23168 0,06243 0,00820 0,01570 0,02711 0,01586 
NEURONES 6,00000 3,04996 0,25586 0,14004 0,05668 0,58589 0,04580 
NEXANS 59,62448 46,32126 5,07373 -0,18792 0,65771 4,13415 0,18792 
NICOX 8,40000 1,21431 0,48243 0,37768 0,00591 - 0,00333 
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  ).تابع(م  2006البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)3(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

NOVAMEX 4,25000 2,90108 1,74197 1,55805 0,06516 0,00379 0,06598 
NRJ GROUP 17,23800 5,49111 1,35365 0,96366 1,25600 1,72234 0,14594 
OENEO 2,05000 0,58030 0,02098 0,32227 0,02721 0,43664 0,11390 
ORANGE 18,51000 10,92484 2,19319 0,32154 7,24724 12,95629 0,97808 
ORAPI 10,72193 6,84513 0,51324 -1,27488 0,22628 3,17643 0,08960 
ORPEA 27,45576 12,88487 2,09126 1,15228 16,94469 0,53265 0,10700 
PCAS 5,70000 5,30054 -0,26746 0,74354 0,23169 0,94654 0,05985 
PERNOD RICARD 60,45016 62,42728 6,79343 3,31698 85,34847 37,49677 0,25515 
PIERRE VACANCES 75,40000 35,26691 4,80779 0,08017 13,54050 14,59991 0,32957 
PLASTIC OMNIUM 3,97778 23,05331 2,35200 0,34817 6,06422 6,97507 2,51442 
PSA PEUGEOT CITROEN 45,46740 61,40187 4,38585 5,08486 16,89553 7,46745 3,39701 
PSB INDUSTRIES 38,15000 16,78476 2,42639 0,34721 0,04789 5,93878 0,02993 
PUBLICIS GROUPE 32,95000 11,43591 2,09704 4,73191 4,14518 15,66258 0,37486 
QUANTEL 25,86783 10,07663 1,30533 2,41566 3,40699 1,41528 0,49861 
RADIALL 90,20000 59,66338 4,72867 -4,26563 6,65792 4,09656 0,38233 
RALLYE 38,00000 124,69211 0,10307 -0,05154 8,42619 175,63576 1,05649 
RENAULT 92,00000 69,00122 11,81665 1,83198 9,56352 0,86686 2,27068 
RIBER 2,65000 1,18536 -0,05039 0,15672 0,01113 0,11532 0,00294 
ROBERTET 123,30000 60,39358 6,33590 3,45196 0,04918 7,57078 - 
RODRIGUEZ GROUP 48,95000 9,47096 2,88296 3,46480 2,30576 0,35952 0,10512 
S.E.B 31,50000 47,26137 6,04828 0,53003 16,06592 7,62071 0,48881 
SAFT 22,09274 3,94294 1,09646 -1,37733 13,65447 6,61658 0,55633 
SAINT-GOBAIN 54,01008 36,47436 3,66105 -2,62703 6,79495 30,53094 0,34467 
SAMSE 79,50000 104,78209 14,12568 28,84493 1,85303 9,07755 0,68896 
SANOFI 74,75000 33,41596 1,61135 -0,42175 21,57201 21,57558 3,67086 
SCHNEIDER ELECTRIC 44,40156 36,79079 4,38754 1,57445 5,73252 25,94131 0,47083 
SECURIDEV 19,56000 17,11747 1,07507 0,20119 0,32252 16,13646 0,35055 
SEQUANA 97,53163 20,69668 3,28429 1,20801 0,60401 7,69165 0,13213 
SES 12,99000 5,06829 0,55564 0,26931 1,82944 2,78272 0,05572 
SODEXO 47,53000 13,66440 2,03111 0,62254 0,79232 22,78238 0,22009 
SODIFRANCE 5,75000 3,26181 -0,08886 -0,37413 0,51163 1,74844 0,27842 
SOGECLAIR 12,30000 13,88841 1,51550 2,55310 13,08342 3,35878 2,56741 
SOITEC 16,61317 7,29102 0,39663 3,71573 0,06462 - 0,02469 
SOLOCAL GROUP 22,91000 1,46023 0,93886 -0,33807 0,04129 0,38522 0,01344 
SOLUCOM 12,87500 13,10993 2,66305 -0,14047 0,13797 6,30021 0,08145 
SYNERGIE 13,56400 11,39320 1,90095 -0,95908 0,43668 2,68887 0,12269 
SYSTAR 4,25000 0,60619 0,14666 0,10875 0,50379 - 0,24642 
SYSTRAN 4,25000 2,24961 0,31128 0,21050 1,69275 - 0,00691 
TECHNICOLOR 128,96080 8,10807 -2,10019 6,76160 4,20771 6,42498 0,49029 
TECHNILINE 2,11000 1,63179 0,04696 0,00184 0,00252 0,22087 0,00386 
TECHNIP 48,31426 19,90004 0,94362 7,62383 0,75854 24,03965 0,17295 
TELEPERFORMANCE 29,69104 12,48150 1,64959 0,54601 0,36358 9,41553 0,39907 
TESSI 52,90000 16,51791 2,52245 5,37591 0,53289 9,69230 0,55378 
TF1 26,30000 4,88825 1,10030 -0,11501 0,83721 2,24157 0,29056 
THALES 34,06000 12,23199 1,94230 0,80449 2,02548 10,81439 0,58345 
THERMADOR GROUPE 45,21429 38,67080 7,23878 3,05589 0,20622 3,52461 0,19645 
TIVOLY 22,50000 38,58276 0,71167 -4,38985 1,56858 6,77722 0,35765 
TONN.FRANCOIS FRES 32,28000 17,99444 2,35556 0,10651 0,00479 0,82299 0,00326 
TOTAL 54,09543 67,43928 19,95232 -0,81936 5,23966 1,88745 1,18677 
TOUAX 23,97846 14,93308 0,10837 -2,51107 0,03028 1,89698 - 
TOUPARGEL 42,50000 4,92307 2,21437 -0,51358 0,04299 9,71975 1,07264 
TRIGANO 45,59000 22,34012 3,77332 1,19044 0,38874 2,86837 0,52115 
U10 15,14000 2,48263 0,85548 -0,08301 0,03393 1,81566 0,01487 
UBISOFT ENTERTAIN 9,37119 17,68589 1,10957 2,14216 9,57792 6,50579 6,81148 
UMANIS 13,37138 0,18804 0,00189 -0,05912 0,01175 0,65600 0,00746 
UNIBAIL-RODAMCO 121,20703 102,08360 30,29227 -3,15540 5,85597 3,33033 0,13558 
UNION TECH. INFOR 3,38000 0,25278 0,25673 -0,03004 0,00443 1,90159 0,00156 
VALEO 33,96000 22,80234 1,83827 1,70789 6,75335 18,78683 1,42107 
VALLOUREC 103,00000 141,79707 44,61983 3,90214 2,00003 8,58633 0,47697 
VEOLIA ENVIRON 46,56842 13,92150 1,52548 -5,91091 8,27023 11,65143 0,78113 
VET AFFAIRES 25,80000 31,30691 1,46566 -0,59064 1,86238 - 0,12002 
VICAT 64,70000 97,33855 14,25063 3,72479 1,25019 30,74116 0,17928 
VIEL ET COMPAGNIE 4,30000 2,81225 0,19804 0,01825 0,19548 0,83990 0,02644 
VILMORIN & CIE 52,63425 38,71651 0,47855 0,60625 16,20156 2,31003 2,97900 
VINCI 39,37500 27,04744 4,43052 9,13668 29,72345 4,13505 1,25816 
VIRBAC 46,40000 18,38197 2,27200 -0,02123 5,42404 3,99674 0,85790 
VIVENDI 28,00645 18,73293 2,73434 -0,22280 3,81369 11,96036 0,57478 
VM MATERIAUX 79,75000 45,19235 10,88115 -6,51002 1,08415 16,88548 0,57111 
VRANKEN-POMMERY 41,18648 36,66935 2,80642 0,26868 16,97485 0,57059 0,57173 
WENDEL 98,02944 32,75574 8,41873 1,44303 12,35095 39,18715 2,54093 
ZODIAC 50,05801 14,43882 2,22455 0,44556 1,48443 23,77946 0,92242 
VOYAGEURS DU MONDE 20,30000 4,30501 0,83597 -0,55343 1,51997 1,01232 0,12109 
BRICORAMA 46,30000 33,05971 3,74404 1,48611 0,42186 21,26715 0,09388 
∑ 5286,04449 3429,11615 435,31421 135,36036 561,68704 1238,94449 83,98528 
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  .م 2007نات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام االبي :)4(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 9,59247 2,22222 0,83039 1,61358 0,01249 0,03909 0,00739 
ACANTHE DEV 0,87901 5,08608 0,77247 0,49871 - - - 
ACCES INDUSTRIE 13,41316 0,40012 0,06592 0,02288 0,02241 0,05156 0,05224 
ACCOR 47,52000 19,60362 2,35865 -4,99977 1,83607 8,16818 0,31072 
ACTIA GROUP 3,10000 2,92770 0,08046 0,19668 0,97654 1,11289 0,21435 
AIR FRANCE 33,29000 30,11107 3,18937 1,86136 1,51772 0,73023 0,15034 
AIR LIQUIDE 70,52319 54,20433 8,27328 2,15932 3,03098 21,58251 2,54563 
AKKA 9,85290 11,41977 2,08547 -0,40692 0,41610 11,18091 0,17069 
ALCATEL LUCENT 9,69000 11,32160 -0,07315 0,24845 3,75500 7,51621 0,36232 
ALES GROUPE 18,80000 6,48083 0,62974 -0,38871 2,14572 1,25532 0,27668 
ALPES 35,11400 60,09143 5,38571 3,28419 10,50201 27,42722 0,50139 
ALPHA MOS 4,36475 0,20001 0,05324 -0,00241 0,05203 - 0,00541 
ALSTOM 66,90000 16,38325 3,23192 4,37175 8,59201 25,32153 0,07214 
ALTEN 29,47000 6,89690 1,48201 -0,52023 0,06081 3,94719 0,04903 
ALTRAN TECHN 6,97475 3,26404 0,03228 -0,31442 0,35276 4,19332 0,17142 
AS SYSTEM 14,94000 6,22944 0,27085 -0,69374 0,57020 4,08168 0,16156 
AUDIKA 25,91000 2,98095 0,83344 0,08550 0,36571 3,90349 0,00317 
AUSY 13,79678 4,34798 0,57428 0,22460 0,01323 2,46368 0,00722 
AVENIR TELECOM 1,99510 0,84643 0,09617 0,03857 0,16967 0,28448 0,02976 
BAINS MER MONACO 70,00000 340,36896 29,71180 13,19748 0,95955 - 0,93515 
BENETEAU 17,51000 5,01836 1,07390 0,51852 0,02480 0,72676 0,01265 
BIC 53,70000 22,51937 3,44729 1,36170 0,80733 3,82997 0,18385 
BIOMERIEUX 61,90000 14,13047 2,66895 0,97329 0,78826 1,89589 - 
BOIRON 22,78000 10,50382 0,46770 0,53924 0,43794 4,09719 0,08099 
BOURBON 36,11775 17,40051 3,28577 0,00506 0,11676 0,28259 0,02174 
BOUYGUES 58,68000 19,69965 3,74577 1,46963 3,05277 14,28112 0,58546 
CANAL PLUS 8,49000 1,79966 0,33152 0,24469 0,03157 - 0,11840 
CAP GEMINI 55,84000 25,65903 2,03357 5,13597 0,84674 12,83299 0,27068 
CAPELLI 7,14000 1,79902 0,06627 0,63599 0,01107 0,01747 0,00075 
CARREFOUR 49,47071 14,89993 0,58547 -0,05107 1,47254 15,39503 0,25394 
CAST 15,79900 0,17087 -0,53199 0,00483 0,13549 - 0,13674 
CEGEDIM 69,14348 23,63138 4,14223 -2,67665 4,47690 21,81698 0,69218 
CEGID GROUP 37,70000 15,68259 1,87306 -5,55737 4,50041 18,30084 1,89450 
CGG 29,23041 10,22736 1,78544 1,58428 1,45017 3,03900 1,06604 
CIMFRA 166,81000 90,68508 13,06050 -0,89329 0,80344 36,81538 0,06500 
CLUB MEDITERRANEE 37,32699 26,55232 0,25829 0,25829 4,08100 5,32080 0,36161 
CNIM 131,00000 38,50884 6,96045 -0,04359 3,19704 15,48326 0,37251 
DALET 9,00000 0,41460 -0,01022 0,08094 0,22561 0,25563 0,07214 
DANONE 57,15922 11,63246 2,59330 0,15142 2,17929 7,94473 0,05175 
DASSAULT SYSTEMES 43,44000 8,76076 1,50520 0,82572 2,71260 3,48995 0,30180 
DELFINGEN 16,96476 15,80192 1,65992 0,00043 0,18725 10,20248 0,16003 
DERICHEBOURG 11,38000 2,23100 -1,18965 -0,55541 0,19119 10,09370 0,02622 
DUC 13,20000 6,40576 -2,38036 2,45521 0,07330 - 0,05247 
ECA 15,89000 6,45604 1,04193 -0,25461 1,83763 1,39302 0,11588 
EIFFAGE 98,90000 29,55813 4,04627 10,97965 0,15026 24,00927 0,04293 
ESKER 11,33000 2,13063 0,41008 0,80852 0,37914 0,08327 0,07606 
ESSILOR 44,30000 9,20786 1,60007 -0,28089 0,57516 2,31090 0,11412 
EUTELSAT 18,07000 6,03269 0,73310 -1,04080 3,81687 3,48747 0,20907 
FAURECIA 43,42178 44,95607 -18,46307 -2,46504 23,73117 53,14677 14,00704 
FRANCE TELECOM 21,59000 12,13731 1,58785 -0,03798 7,17888 12,09089 2,00831 
GEA GRENOBL.ELECT 18,49000 15,23957 -1,02218 1,63333 0,00604 - 0,05188 
GENERALE DE SANTE 23,68000 15,32690 4,20022 -1,50194 0,14162 11,57204 0,08199 
GROUPE FLO 9,58561 4,57773 0,65054 -0,82173 4,82425 3,70121 0,01370 
GUERBET 143,00000 57,26142 6,33927 -2,27900 12,10879 - 0,43845 
HAULOTTE GROUP 25,31000 7,92566 2,07118 -0,09985 0,14990 0,05455 0,11828 
HAVAS 4,11000 2,20156 0,10739 -0,04436 3,27782 0,05136 0,04436 
HF 22,07156 15,98606 1,18672 0,74844 1,16593 8,51254 0,25286 
HOTELS DE PARIS 9,21000 8,15213 0,76435 0,26678 0,01892 5,92439 0,00554 
HUBWOO 1,14141 0,90904 -0,97627 -0,08341 0,10828 0,83146 0,04376 
ILIAD 75,10000 7,06606 2,28730 4,19024 1,04172 0,63847 0,02039 
INTER PARFUMS 16,98121 10,65019 1,71937 0,89050 3,76212 0,47845 1,80794 
JCDECAUX 22,98000 8,41530 0,90702 -0,00947 0,85966 5,80610 0,13576 
KLEPIERRE 46,13330 51,81728 3,56410 0,16636 0,16199 0,90016 0,02450 
LAFARGE 103,99245 66,20801 7,76786 -2,18542 2,41189 42,52509 0,45860 
LECTRA 6,32000 2,01829 0,33926 0,39712 0,16675 1,03205 0,03131 
L'OREAL 88,12000 24,14672 3,40255 0,19481 2,95977 6,69267 0,13273 
MAISONS FRANCE CONFORT 61,17000 8,46994 2,97956 2,52220 0,26681 3,46979 0,01773 
MAROC TELECOM 12,28000 0,15433 0,06320 -0,50022 0,24650 0,01490 0,05757 
MICHELIN 90,65282 32,63435 3,98184 0,48033 1,25999 3,04903 0,44552 
MONTUPET SA 20,79000 15,79732 0,17239 0,00784 0,36082 - 0,10546 
NATUREX 50,32851 17,69240 1,88591 2,39125 0,05581 8,72060 0,01940 
NEOPOST 110,35000 16,66827 4,88162 1,17929 1,63859 16,43241 0,43137 
NETGEM 3,82000 0,52001 0,25302 0,14507 0,04241 0,04940 0,00600 
NEURONES 5,49000 3,29112 0,26415 -0,08869 0,07188 0,79546 0,00856 
NEXANS 97,22003 62,89344 7,48072 6,72869 4,35386 6,88701 0,91035 
NICOX 17,03875 1,94260 0,84483 0,49049 0,00562 - 0,00158 
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  ).تابع(م  2007البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)4(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

NOVAMEX 3,95000 2,54339 -0,13800 -0,26447 0,02226 0,00211 0,00679 
NRJ GROUP 12,82469 5,54681 0,61201 -0,08772 1,23645 1,74893 0,05628 
OENEO 2,17000 0,68640 0,14167 -0,05320 0,02152 0,43661 0,01113 
ORANGE 21,59000 12,13731 1,58785 -0,03798 7,17888 12,09089 1,87404 
ORAPI 12,11849 7,65044 0,80304 0,40039 0,22968 6,31204 0,23479 
ORPEA 35,31894 14,27853 1,77560 -0,76358 19,56829 2,92256 - 
PCAS 5,75000 5,31369 0,09138 0,36054 0,19646 0,94654 0,05723 
PERNOD RICARD 73,74226 58,90209 7,57938 -0,58373 71,47054 31,71300 0,55637 
PIERRE VACANCES 93,90000 42,00033 8,38959 3,64798 14,34028 14,83289 0,45252 
PLASTIC OMNIUM 4,07778 24,46885 2,48793 2,71921 6,46446 7,00323 2,39399 
PSA PEUGEOT CITROEN 52,17842 60,12320 0,77999 -0,24295 17,19389 6,66189 3,85733 
PSB INDUSTRIES 41,90000 18,17388 2,80680 -0,60571 0,02585 5,79265 0,10476 
PUBLICIS GROUPE 35,05000 11,47579 2,41280 0,02723 3,77443 15,46808 0,37581 
QUANTEL 20,84028 10,33082 0,90870 -0,55843 4,17379 1,00458 0,66554 
RADIALL 99,80000 65,38347 8,66123 12,98013 5,89453 2,57330 0,63656 
RALLYE 51,25000 132,43723 3,74895 21,90710 7,52339 168,01396 2,42279 
RENAULT 95,72000 73,94968 10,12855 -0,69489 11,03402 0,97565 2,44615 
REXEL 15,81000 15,68067 2,99624 0,70425 11,05387 40,64507 1,79552 
RIBER 1,65000 1,74165 0,55424 -0,18569 0,01496 0,08888 0,00708 
ROBERTET 132,04000 61,55042 6,82200 2,45673 0,27602 7,55002 - 
RODRIGUEZ GROUP 39,40000 9,21320 0,83088 1,53592 0,24368 2,27296 0,03560 
S.E.B 45,50000 47,94104 5,11199 0,27616 16,18209 6,98638 0,76386 
SAFT 22,59896 5,80099 2,44679 -0,05941 13,37900 6,02244 0,56173 
SAINT-GOBAIN 71,63489 39,32200 4,44330 -1,49286 8,69117 25,31623 0,59986 
SAMSE 97,11000 60,70099 6,93955 0,55297 0,72761 9,27863 0,39494 
SANOFI 67,48000 33,70519 2,94681 -0,07062 17,46167 20,94400 3,72287 
SCHNEIDER ELECTRIC 52,03500 38,81496 5,75059 4,93196 6,55736 27,16621 0,50813 
SECURIDEV 28,70000 20,54925 3,35960 2,69536 0,32483 12,72157 0,35055 
SEQUANA 88,44435 25,32587 19,50336 -3,92917 1,32330 15,53347 1,03828 
SES 14,40000 4,59769 0,65800 0,29684 2,45353 2,93503 0,05511 
SODEXO 42,00000 14,46301 2,18203 2,43985 0,76717 22,10325 0,30812 
SODIFRANCE 6,31000 3,29236 0,28496 -0,11567 0,40313 1,74844 0,33454 
SOGECLAIR 9,25000 15,44276 2,58759 -0,93655 12,25379 5,69103 4,31177 
SOITEC 10,32754 6,49477 0,56190 -0,11071 0,15874 0,16177 0,01842 
SOLOCAL GROUP 17,03000 -7,35216 1,05933 -1,76529 0,09996 0,38437 0,02367 
SOLUCOM 19,15000 4,13991 0,94734 -0,06974 0,03272 2,65632 0,15605 
SYNERGIE 16,05600 16,39619 2,12105 -0,72766 0,62572 2,93070 0,08975 
SYSTAR 3,74000 0,74575 0,22888 0,10351 0,50526 - 0,21932 
SYSTRAN 3,48000 2,30024 0,11017 -0,00528 1,69931 - 0,00934 
TECHNICOLOR 111,73981 7,73721 0,20082 1,17573 3,91060 6,25841 0,54040 
TECHNILINE 2,18000 1,79763 0,16584 0,20643 0,02901 0,17993 0,00335 
TECHNIP 55,78584 22,77482 1,88565 2,02606 0,59368 22,23862 0,14418 
TELEPERFORMANCE 33,05000 15,66352 1,50226 6,11249 0,26183 7,11376 0,16587 
TESSI 51,97000 19,25538 3,13845 -0,57897 0,24083 10,89579 0,43092 
TF1 25,30000 6,34217 2,11328 0,45208 0,73930 2,35940 0,39604 
THALES 44,75000 13,58544 2,29760 5,99981 2,56052 10,80937 0,56492 
THERMADOR GROUPE 62,87571 43,11793 9,24062 -2,60268 0,08272 3,52461 0,14475 
TIVOLY 20,25000 36,86148 -0,38639 2,91880 1,08843 6,77910 0,45714 
TONN.FRANCOIS FRES 43,59000 20,24410 2,79723 1,11568 0,00369 1,85627 0,00221 
TOTAL 54,46000 16,96288 4,85125 0,37926 1,47623 0,46336 0,11625 
TOUAX 31,29062 15,56189 1,85252 0,61562 0,03397 1,33110 - 
TOUPARGEL 38,90000 7,72446 2,38000 -1,22712 0,06039 9,69155 0,01673 
TRIGANO 41,75000 14,03436 1,97670 -0,38830 0,16521 1,94884 0,02342 
U10 12,80000 3,62411 0,47469 0,32904 0,04164 2,76513 0,01865 
UBISOFT ENTERTAIN 23,64992 11,49450 0,89340 -0,10723 6,64793 1,70438 4,82683 
UMANIS 11,70000 0,08717 -0,12698 -0,02080 0,01845 0,65447 0,00695 
UNIBAIL-RODAMCO 179,43205 148,17267 46,39312 0,29269 6,67126 3,64675 0,12358 
UNION TECH. INFOR 2,23000 0,55770 0,26212 0,06716 0,00023 1,84598 0,00534 
VALEO 42,33000 22,78464 2,09379 -5,82621 6,86660 18,40198 1,70365 
VALLOUREC 101,00000 41,93817 17,29811 4,48484 0,38644 1,64703 0,22210 
VEOLIA ENVIRON 59,88211 15,88216 1,83871 0,90324 9,02850 13,82606 0,54092 
VET AFFAIRES 25,48000 31,15200 0,68701 11,58223 1,89017 - 0,12357 
VICAT 90,00000 36,35229 6,03380 0,80387 0,46858 10,18114 0,07387 
VIEL ET COMPAGNIE 5,69000 3,23240 0,45090 1,48670 0,29605 0,90944 0,03531 
VILMORIN & CIE 85,44123 52,68873 4,09204 4,36833 28,76375 20,60207 5,13745 
VINCI 59,27500 40,86031 5,39880 2,26763 105,50612 15,64437 3,86721 
VIRBAC 58,01000 18,92602 2,85885 -0,62414 6,92662 9,42537 0,63172 
VIVENDI 29,40000 18,89659 3,48564 -0,43387 3,78727 11,29440 0,54017 
VM MATERIAUX 74,70000 26,95347 5,74576 2,68867 0,56648 9,07240 0,20937 
VRANKEN-POMMERY 52,93415 38,75688 3,09902 -0,43198 17,49835 - 0,44660 
WENDEL 125,28019 38,39886 7,27213 -0,04981 31,08688 66,87374 2,61398 
ZODIAC 48,54682 15,83055 2,93876 0,19305 2,00684 22,98330 0,10653 
VOYAGEURS DU MONDE 26,81000 7,47987 0,82676 2,81321 2,00108 1,16240 0,20263 
VOLTALIA 6,51852 0,85966 0,09998 0,30399 0,21242 - 0,00014 
BRICORAMA 48,00000 36,47596 3,96434 4,03577 0,42772 21,13958 0,08697 
∑ 6088,10543 3357,30253 429,70948 139,47831 654,22077 1344,90780 91,03337 
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  .م 2008نات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام االبي :)5(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 3,65878 2,64483 0,59969 1,33434 0,08808 0,03909 0,02232 
ACANTHE DEV 0,63573 0,70536 0,26582 0,17993 - - - 
ACCES INDUSTRIE 6,03727 0,53186 0,11243 0,00617 0,01884 - 0,00083 
ACCOR 36,46000 16,31888 3,84050 -0,20442 1,60492 8,55523 0,41319 
ACTIA GROUP 2,30000 3,18641 0,29396 0,61269 0,97654 0,11561 0,25368 
AIR FRANCE 16,07000 35,35416 2,49151 2,81461 1,58218 1,25575 0,14656 
AIR LIQUIDE 74,65255 26,49554 4,70223 -0,69962 2,95590 15,25138 1,54662 
AKKA 8,33897 6,21070 1,05967 1,19147 0,18121 9,43305 0,11164 
ALCATEL LUCENT 4,33000 5,20726 -1,55947 -0,21854 1,87509 3,24838 0,54613 
ALES GROUPE 17,00000 6,48030 0,49327 -0,05305 2,22593 1,25446 0,04152 
ALPES 29,30848 31,61581 1,82600 -1,89569 5,05841 13,22368 0,28334 
ALPHA MOS 3,94013 0,19989 -0,14082 -0,15932 0,04863 - 0,00627 
ALSTOM 72,42000 15,85428 6,01686 1,46890 9,33602 26,60271 0,91807 
ALTEN 22,60000 8,41286 1,36295 0,10877 0,09657 3,95504 0,22899 
ALTRAN TECHN 5,57980 3,36276 0,18269 0,43461 0,34462 4,01669 0,15645 
AS SYSTEM 9,96000 6,92140 0,87860 2,09399 0,66871 4,13429 0,22453 
AUDIKA 33,30000 3,95323 1,17302 0,29989 0,40698 5,14106 0,01164 
AUSY 10,95926 6,31947 0,95883 1,05264 0,01112 5,08402 0,00692 
AVENIR TELECOM 0,96537 0,88670 0,13174 -0,17794 0,19617 0,28369 0,01450 
BAINS MER MONACO 68,50000 366,70793 51,75633 67,75166 0,75960 - 0,48665 
BENETEAU 6,75000 5,62135 1,31280 0,79875 0,01760 0,72676 0,01192 
BIC 32,88000 23,78584 3,50114 0,54031 0,79615 3,92230 0,16649 
BIOMERIEUX 70,00000 15,24063 2,48392 -0,82882 1,08481 1,94912 0,24586 
BOIRON 19,00000 11,41861 1,23943 0,73804 0,36077 4,10145 0,10293 
BOURBON 32,54696 21,56951 7,28117 0,31606 0,11826 0,63190 0,00002 
BOUYGUES 48,02000 23,61134 3,95968 -1,20575 3,08775 14,74234 0,53525 
CANAL PLUS 6,69000 1,93384 0,37098 0,07104 0,03947 - 0,25258 
CAP GEMINI 38,99000 26,48091 3,02560 -4,46277 1,17586 17,72041 0,38508 
CAPELLI 1,47000 2,09669 0,41536 -1,58253 0,02063 0,01822 0,00527 
CARREFOUR 39,51192 16,69734 0,61129 0,66250 1,66406 16,56115 0,25961 
CAST 6,00500 0,33755 0,16168 -0,03461 0,17529 - 0,09221 
CEGEDIM 51,21739 22,28346 4,69798 7,96318 18,56786 62,28347 2,50808 
CEGID GROUP 20,95000 16,91189 1,91765 -1,21189 4,85309 19,36037 2,09376 
CGG 30,87690 17,67237 1,78866 0,01821 4,95797 14,04697 2,51651 
CIMFRA 124,35000 95,78075 12,14695 1,37660 1,32707 38,45361 0,01043 
CLUB MEDITERRANEE 26,99696 25,29593 -0,51624 -2,94259 4,28482 5,57543 0,41299 
CNIM 78,47000 45,43164 11,77962 8,68991 5,17385 14,94497 0,99435 
DALET 4,65000 0,48635 -0,13306 0,06584 0,02385 0,20141 0,08792 
DANONE 53,63484 17,74393 8,15051 -0,20864 8,50539 25,09304 0,05460 
DASSAULT SYSTEMES 40,40000 9,50822 1,50235 1,60283 2,53761 3,55258 0,36992 
DELFINGEN 10,83027 16,26873 2,27090 0,00125 0,15029 9,86612 0,04768 
DERICHEBOURG 3,90000 1,96796 0,44424 -0,30671 0,04257 3,21881 0,01255 
DUC 13,52000 10,83049 2,27161 -4,88604 0,07600 2,02808 0,02607 
ECA 12,66000 7,45174 1,04985 0,62275 2,31000 1,43856 0,21143 
EIFFAGE 58,90000 39,34180 10,73153 4,88285 0,24683 26,02396 0,04293 
ESKER 4,75000 1,92517 -0,23760 -0,02959 0,52300 0,08148 0,11516 
ESSILOR 39,95000 10,39340 1,75794 0,50066 0,58305 2,83361 0,11041 
EUTELSAT 16,77000 6,45252 0,78435 -0,13954 3,57555 3,66446 0,20238 
FAURECIA 24,84958 34,69147 -9,73558 0,81574 20,96327 52,82220 8,50173 
FRANCE TELECOM 20,16000 13,12946 2,40978 0,04169 6,37176 12,00643 0,99260 
GEA GRENOBL.ELECT 12,37000 16,17763 0,93805 2,34083 0,00320 - 0,01128 
GENERALE DE SANTE 14,61000 8,25766 0,83307 0,47682 0,13336 11,84937 0,09135 
GROUPE FLO 6,67375 4,95435 0,65054 -0,20543 4,42023 4,39968 0,53070 
GUERBET 114,00000 50,63488 7,90862 -2,57375 11,34173 - 0,49824 
HAULOTTE GROUP 12,87000 9,19208 1,75385 -0,55137 0,15549 0,07493 0,07432 
HAVAS 2,75000 2,27521 0,19309 0,28847 4,35733 0,04885 0,02559 
HF 13,96000 16,08590 1,42001 4,53681 1,23918 8,58506 0,32007 
HOTELS DE PARIS 7,15000 8,63977 0,50518 -0,32332 0,01569 7,14015 0,00623 
HUBWOO 0,52108 0,94406 0,00147 0,07956 0,08413 0,76292 0,03251 
ILIAD 68,29000 9,54161 2,77194 -0,98307 1,04422 0,57627 0,03019 
INTER PARFUMS 14,43121 11,07659 1,67053 0,99613 5,12180 0,36235 2,83320 
JCDECAUX 18,40000 8,93295 0,99076 0,15422 1,29157 5,51910 0,12866 
KLEPIERRE 38,04076 17,92175 1,42760 0,22290 0,05249 0,61125 0,01578 
LAFARGE 100,68241 69,98540 11,06253 1,79063 2,73521 43,29394 0,44621 
LECTRA 4,25000 0,92352 0,20406 0,40155 0,20111 1,28051 0,04899 
L'OREAL 76,21000 22,88183 4,46154 0,51318 3,29105 7,29770 0,14026 
MAISONS FRANCE CONFORT 32,19000 10,66335 3,40723 -0,80561 0,28511 4,84866 0,02249 
MAROC TELECOM 17,40000 0,16517 0,07276 0,09985 0,36588 0,21758 0,07490 
MICHELIN 56,78604 36,73632 5,37503 -2,43057 1,38890 2,78474 0,60417 
MONTUPET SA 7,70000 14,12309 -0,70063 0,06188 0,47412 - 0,19453 
NATUREX 27,17927 17,08191 1,45302 -3,12688 0,31877 13,41777 0,06268 
NEOPOST 74,46000 15,54137 4,27955 -0,29645 1,49169 18,13370 0,57397 
NETGEM 2,15000 0,84515 0,30219 0,22538 0,03214 0,02592 0,00961 
NEURONES 5,25000 3,67321 0,39388 0,38113 0,08699 0,88394 0,01356 
NEXANS 76,15510 68,46233 9,38534 11,91665 3,93327 7,47711 0,54521 
NICOX 12,88043 3,57845 0,52226 1,88860 0,00981 - 0,00231 
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 ).تابع(م  2008البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)5(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

NOVAMEX 5,90000 2,80556 0,25706 0,19617 0,01825 0,00042 0,00507 
NRJ GROUP 4,98309 5,82755 0,59591 -0,15440 1,28455 1,77068 0,05236 
OENEO 2,00000 1,19662 0,52816 0,04242 0,01471 0,43661 0,00687 
ORANGE 20,16000 13,12946 2,40978 0,04169 6,37176 12,00643 0,79561 
ORAPI 15,95115 8,63246 1,08524 0,48636 0,75268 7,66110 0,09165 
ORPEA 32,67609 13,59487 1,11985 1,17910 13,41741 3,51195 - 
PCAS 3,65000 5,79227 0,21148 0,12173 0,26754 0,94626 0,04806 
PERNOD RICARD 46,95463 30,02721 3,82338 0,17296 32,48965 14,57892 0,15020 
PIERRE VACANCES 70,35000 47,91400 8,56756 4,80098 15,47445 16,84877 0,55556 
PLASTIC OMNIUM 2,53333 27,53296 2,64304 -10,75826 7,46840 15,46397 2,70548 
PSA PEUGEOT CITROEN 39,25381 62,12644 3,77753 5,55318 16,98393 6,67150 3,62386 
PSB INDUSTRIES 32,70000 19,45361 2,88599 -1,05959 0,03156 5,89986 0,04735 
PUBLICIS GROUPE 25,95000 12,11871 2,46187 -3,27341 4,49890 19,31368 0,27778 
QUANTEL 6,28443 9,31694 -1,50308 -2,14631 5,07017 1,27870 0,90201 
RADIALL 79,00000 66,70984 5,83413 7,11617 4,23462 5,39480 0,41955 
RALLYE 48,73000 150,23706 6,75223 13,34034 13,36378 169,50904 1,35982 
RENAULT 66,05000 77,45221 9,36698 4,01141 13,18186 1,05286 2,54091 
REXEL 10,43000 12,60694 0,55861 0,18125 2,67975 10,18892 0,24922 
RIBER 0,94000 1,20527 -0,52422 -0,14541 0,01659 0,04416 0,00528 
ROBERTET 84,61000 66,45076 9,08326 -11,91153 0,22448 7,60478 - 
RODRIGUEZ GROUP 14,35000 10,23136 1,21760 0,21800 0,21008 2,35104 0,04040 
S.E.B 39,16667 50,84850 8,41972 4,71103 15,39488 6,55064 1,16744 
SAFT 22,40913 6,85424 1,64199 -0,95603 13,08193 5,59034 0,60494 
SAINT-GOBAIN 47,01466 40,79728 3,97364 -0,39015 8,35079 24,69161 0,50506 
SAMSE 71,99000 69,52005 8,55517 -10,19155 0,58499 9,60745 0,45157 
SANOFI 50,15000 32,73919 3,85309 0,40852 14,04332 19,91264 2,76957 
SCHNEIDER ELECTRIC 39,30500 42,04537 6,45375 -5,16879 15,14232 33,18884 0,80310 
SECURIDEV 25,19000 25,13137 4,31642 1,49051 0,21885 12,65591 0,35055 
SEQUANA 64,23770 25,97638 2,86608 -1,17065 1,27157 17,29741 1,27157 
SES 15,81000 3,02190 0,75744 0,36803 2,54718 3,07627 0,07781 
SODEXO 39,57500 13,79645 2,38944 1,25827 1,83021 24,10408 0,40671 
SODIFRANCE 4,90000 3,87476 0,62885 0,07545 0,42339 5,21571 0,27031 
SOGECLAIR 5,78000 17,27310 2,04966 6,14759 10,39172 5,57931 3,40828 
SOITEC 3,04734 6,21714 -0,12149 -1,45307 0,13163 0,16065 0,03148 
SOLOCAL GROUP 12,85000 -7,38637 0,96052 0,05755 0,09310 0,44728 0,03150 
SOLUCOM 16,00000 5,54695 1,32626 1,96316 0,03483 3,65475 0,02301 
SYNERGIE 12,66000 8,76996 2,56468 2,50602 0,80179 3,02239 0,00410 
SYSTAR 1,95000 0,83587 0,13268 -0,10258 0,58791 - 0,25086 
SYSTRAN 1,32000 2,28875 0,08378 0,09771 1,71059 - 0,00932 
TECHNICOLOR 32,24020 7,61421 -0,08522 -2,66405 6,09508 2,56771 0,59654 
TECHNILINE 1,66000 1,80182 0,10413 -0,76366 0,08602 0,13918 0,01040 
TECHNIP 59,36000 20,46318 1,17648 -0,01211 0,57753 21,95917 0,10060 
TELEPERFORMANCE 26,50000 17,43559 1,77459 -2,01645 0,26860 9,61925 0,20849 
TESSI 33,50000 19,79186 2,42141 -0,87390 0,41506 15,98359 0,25614 
TF1 13,62000 6,53201 1,06743 -1,13350 0,98261 2,38835 0,37955 
THALES 42,00000 19,87810 4,54143 -4,44726 6,14838 14,68774 1,52251 
THERMADOR GROUPE 40,62000 49,01201 11,29071 -2,69056 0,07238 3,52461 0,07295 
TIVOLY 20,49000 38,18542 2,66743 0,84321 1,19681 6,77647 0,57664 
TONN.FRANCOIS FRES 31,95000 22,33930 3,07897 1,78856 0,19391 2,07897 0,00387 
TOTAL 53,94000 19,07718 5,50233 1,74408 1,49570 0,44541 0,12189 
TOUAX 35,20976 17,57342 3,00715 0,15932 0,16600 5,61510 - 
TOUPARGEL 18,97000 7,57902 1,75141 0,30178 0,04890 9,69002 0,02267 
TRIGANO 21,60000 14,92686 1,45989 -2,17472 0,19538 2,13067 0,01978 
U10 5,98000 3,64789 0,52967 -0,43414 0,04009 2,78526 0,02496 
UBISOFT ENTERTAIN 31,31456 13,71891 2,37631 1,97460 8,61831 1,82535 5,25385 
UMANIS 7,20000 0,30015 0,02635 -0,00277 0,00516 0,60208 0,00553 
UNIBAIL-RODAMCO 145,48355 191,22459 0,18358 0,03791 3,69854 5,12096 16,38781 
UNION TECH. INFOR 1,15000 0,86891 0,33389 0,10004 - 1,87754 0,00070 
VALEO 26,03000 23,21013 1,05501 2,17514 6,69473 15,17385 1,71927 
VALLOUREC 87,62500 52,59669 18,59406 4,78639 0,40940 1,50645 0,13860 
VEOLIA ENVIRON 46,54000 21,60132 1,96688 0,96277 6,33624 14,65398 1,21735 
VET AFFAIRES 19,80000 31,76570 1,18897 -4,74404 2,00487 - 0,02365 
VICAT 60,75000 36,70293 6,39934 -3,56978 0,62564 11,72283 0,16957 
VIEL ET COMPAGNIE 4,34000 3,92435 0,77652 0,31330 0,34183 0,93998 0,03927 
VILMORIN & CIE 64,97519 55,19025 3,30798 8,28862 29,39099 20,23618 5,57055 
VINCI 47,43000 16,69524 2,99397 -1,80605 49,40627 6,96021 1,90956 
VIRBAC 60,50000 21,14730 3,56217 -0,58203 7,22211 9,48240 0,44180 
VIVENDI 25,22903 19,09606 2,25372 -0,30135 5,06464 13,24498 0,68427 
VM MATERIAUX 66,00000 32,86393 7,30937 -1,43705 0,64929 14,55212 0,19948 
VRANKEN-POMMERY 46,80493 41,32500 3,45524 1,54239 17,42069 - 0,39476 
WENDEL 87,84481 51,47779 17,53497 36,30077 30,53159 64,06148 2,70505 
ZODIAC 33,91666 17,48304 3,28289 0,06300 2,43600 16,30268 0,23059 
VOYAGEURS DU MONDE 22,90000 8,63332 1,61235 3,51509 2,14465 1,09224 0,28660 
VOLTALIA 5,69925 2,48830 0,13956 0,53136 0,35668 0,13804 0,00247 
BRICORAMA 51,50000 40,34098 4,16056 0,81694 0,49628 25,11113 0,15502 
∑ 4651,56118 3460,05187 449,97927 147,14377 582,45696 1401,34058 101,89252 
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  .م 2009نات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام االبي :)6(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 2,21833 2,36874 0,31093 1,62704 0,08393 0,03257 0,01830 
ACANTHE DEV 0,33523 0,49304 -1,04144 0,00890 0,00014 - - 
ACCES INDUSTRIE 4,28350 7,70950 0,02616 -0,20909 0,35613 - 0,01316 
ACCOR 21,39000 15,02993 2,61489 16,20322 2,32839 8,78603 0,25467 
ACTIA GROUP 1,47000 3,08384 0,22667 -0,17687 1,02687 1,13115 0,19985 
AIR FRANCE 8,83100 18,72631 2,71135 -2,47486 1,25575 1,33236 0,15655 
AIR LIQUIDE 52,51651 26,27912 4,67573 1,86876 2,74412 15,16239 1,73538 
AKKA 6,79598 7,21887 1,71830 4,39144 0,15087 8,39361 0,00982 
ALCATEL LUCENT 1,94600 2,05075 2,30836 -0,30542 1,13626 1,86573 2,45753 
ALES GROUPE 9,65000 6,58868 0,62412 0,48485 2,28640 1,20672 0,05552 
ALPES 20,19757 30,87134 2,11814 -1,29499 5,02487 17,52860 0,32315 
ALPHA MOS 3,51550 1,42665 -0,03101 -0,07545 0,04831 0,12913 0,00716 
ALSTOM 48,17000 9,91470 3,85533 2,87846 4,85653 13,50930 0,55275 
ALTEN 13,73000 10,00919 1,71731 0,36412 0,32185 5,12395 0,22458 
ALTRAN TECHN 2,56300 3,51622 -0,16493 0,36224 0,28475 3,01314 0,21855 
AS SYSTEM 5,98000 7,04997 1,31613 -0,55094 0,65296 4,23916 0,52033 
AUDIKA 18,29000 4,55587 1,05249 -0,39661 0,50529 5,98466 0,02677 
AUSY 14,77543 8,10294 1,46642 1,73646 0,07270 5,25571 0,03425 
AVENIR TELECOM 0,55164 0,80616 0,01926 0,06454 0,16900 0,15551 0,14225 
BAINS MER MONACO 46,80000 32,13207 2,24591 0,70645 0,12451 - 0,04534 
BENETEAU 10,72000 5,00271 -0,11956 -0,83901 0,02129 0,72676 0,00964 
BIC 40,67500 24,13939 2,98492 0,86232 0,75713 4,02142 0,16781 
BIOMERIEUX 56,88000 17,35450 3,29246 -0,05830 1,97953 4,25815 0,31683 
BOIRON 19,15000 12,46265 1,79918 1,14407 0,60423 4,14221 0,11277 
BOURBON 21,48760 23,07735 4,04606 -3,57366 0,16408 0,57878 0,02164 
BOUYGUES 32,52000 22,03501 4,37842 0,94802 3,19703 15,04296 0,57173 
CANAL PLUS 4,88000 2,06013 0,37098 - 0,05525 - 0,29205 
CAP GEMINI 28,40500 27,00814 3,09233 -1,00792 0,95992 18,69108 0,76794 
CAPELLI 1,47000 2,06642 0,11529 -0,01092 0,01589 0,01822 0,00813 
CARREFOUR 26,98482 14,41476 1,80025 1,63569 1,49666 16,11995 0,90083 
CAST 17,50100 0,46780 0,12867 0,10784 0,24365 - 0,09731 
CEGEDIM 35,85217 25,84454 3,60737 1,36731 22,45911 65,76781 0,32674 
CEGID GROUP 10,20000 16,80347 1,88255 0,08925 6,76878 20,30971 2,43645 
CGG 10,57912 19,65307 2,20957 1,74349 5,44425 13,64448 1,97918 
CIMFRA 69,00000 77,71044 6,87612 -0,89958 1,85603 38,90175 0,77550 
CLUB MEDITERRANEE 9,19286 22,44825 0,05161 2,27063 2,73507 1,65137 0,41284 
CNIM 56,66000 49,73102 8,74605 20,54219 8,48516 15,53708 0,08817 
DALET 2,75000 0,50187 0,00941 0,02727 0,01027 0,21961 0,13043 
DANONE 34,09738 16,93259 2,90190 0,08369 8,22496 23,97810 0,12067 
DASSAULT SYSTEMES 31,19500 11,02581 1,68682 1,65653 2,36076 3,71314 0,36574 
DELFINGEN 8,98193 14,57093 -2,56755 -1,74487 0,40304 10,90547 0,04424 
DERICHEBOURG 1,72900 2,47600 0,45600 0,31574 3,52062 0,04695 0,01350 
DUC 4,79000 6,82186 -4,03503 -1,83176 0,09288 - 0,02899 
ECA 9,70000 7,42624 0,89980 0,63299 2,54628 1,40638 0,67942 
EIFFAGE 39,34000 33,53230 3,19927 -1,25569 140,85531 30,49681 6,37671 
ESKER 3,95000 1,78224 -0,25237 -0,06014 0,65747 0,08125 0,13821 
ESSILOR 32,74000 11,42906 1,84701 -0,91194 0,99147 4,62580 0,12194 
EUTELSAT 21,65000 6,35946 1,12531 0,61538 3,41888 3,67487 0,21867 
FAURECIA 8,40000 9,98153 -23,56216 -4,82885 19,25801 42,63980 17,53635 
FRANCE TELECOM 16,87000 11,73541 1,55603 0,34685 5,52621 11,58742 1,01301 
GEA GRENOBL.ELECT 14,90000 17,83780 2,05928 9,20917 0,01380 - 0,01255 
GENERALE DE SANTE 13,19000 9,07703 1,55078 0,51041 0,28277 12,86505 0,15472 
GROUPE FLO 2,29693 3,28070 -1,30143 0,47787 2,50458 4,27372 2,40630 
GUERBET 112,96000 61,49939 8,07592 3,24375 11,73656 - 0,63411 
HAULOTTE GROUP 4,80000 6,21104 0,97910 -1,56098 0,15986 0,61670 0,06652 
HAVAS 2,39000 2,36118 0,24193 0,66532 0,06048 3,28240 0,02559 
HF 7,25000 17,97683 1,40107 -0,97071 1,16192 9,49055 0,57603 
HOTELS DE PARIS 3,91000 8,69492 0,05908 0,01154 0,01477 7,20154 0,00185 
HUBWOO 0,33084 0,74242 -0,16369 -0,08555 0,07368 0,74419 0,03000 
ILIAD 79,80000 10,97803 1,84186 2,10085 1,61666 3,02831 0,31811 
INTER PARFUMS 9,71584 11,55442 1,58176 -2,23262 4,46066 0,28566 0,23660 
JCDECAUX 10,84000 8,90177 0,40493 -0,11298 1,16509 5,47203 0,37646 
KLEPIERRE 16,93000 19,07389 1,20493 0,01575 0,08041 0,56936 0,01379 
LAFARGE 43,22000 74,96036 8,18494 1,33172 3,14490 68,50152 1,70050 
LECTRA 2,20000 1,00381 0,11363 -0,17905 0,20659 1,28311 0,04597 
L'OREAL 54,22000 20,28448 3,34105 -0,01646 3,49521 9,48742 0,19155 
MAISONS FRANCE CONFORT 20,00000 11,89635 2,72458 0,78096 0,28223 5,34912 0,02551 
MAROC TELECOM 14,50000 2,05666 0,95439 -0,10502 0,39289 0,21387 0,09638 
MICHELIN 37,67860 35,26270 2,46211 0,86898 2,13797 2,76557 0,33794 
MONTUPET SA 2,94000 11,81387 -0,07068 -3,83877 0,36378 - 0,21832 
NATUREX 23,69541 19,64558 1,42323 -1,90681 0,72438 17,77492 0,11841 
NEOPOST 58,71000 13,99622 5,03646 -0,28230 2,11724 21,48034 0,55818 
NETGEM 1,91000 1,59892 0,55214 0,24606 0,20490 0,13113 0,03452 
NEURONES 5,00000 4,13975 0,51452 0,17510 0,08915 1,47436 0,01871 
NEXANS 31,52600 57,91612 2,97098 -7,37375 6,22831 11,02482 0,42954 
NICOX 7,72136 2,14918 -1,55577 -1,12676 0,01758 - 0,00354 
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  ).تابع(م  2009البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)6(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

NOVAMEX 6,00000 3,20385 0,59829 -0,02899 0,01431 - 0,00394 
NRJ GROUP 4,80926 5,18800 -0,05348 -0,41619 1,26781 1,65020 0,05410 
OENEO 1,03000 1,57327 0,33487 0,62524 0,02965 0,45454 0,00866 
ORANGE 16,87000 11,73541 1,55603 0,34685 5,52621 11,58742 1,01301 
ORAPI 12,15504 9,24039 0,86185 -0,79664 2,40539 6,60930 1,03196 
ORPEA 29,08536 14,65912 1,31096 -0,03479 16,53580 4,86047 0,02696 
PCAS 2,16000 5,66754 -0,06790 -0,07936 0,54338 0,61013 0,06029 
PERNOD RICARD 55,67647 29,41352 0,96267 0,38275 43,72593 18,89764 0,80029 
PIERRE VACANCES 43,35000 53,34636 8,33444 0,56192 16,04953 17,26643 0,38259 
PLASTIC OMNIUM 1,03889 23,34908 -3,60389 4,17225 9,22642 16,04901 2,93484 
PSA PEUGEOT CITROEN 15,40306 56,65058 -1,55096 -11,66423 17,76125 5,60567 3,90944 
PSB INDUSTRIES 14,70000 19,00408 1,88517 0,10231 0,27075 7,95592 0,03265 
PUBLICIS GROUPE 23,26500 13,13919 2,49924 -2,52720 4,43937 20,64809 0,31310 
QUANTEL 3,34494 6,40843 -1,31852 -0,83572 3,67041 0,92537 0,79386 
RADIALL 39,95000 70,61904 3,56333 -2,49639 5,46989 4,52211 0,44181 
RALLYE 15,33000 141,92588 6,51556 -6,58638 17,04433 170,13636 1,53446 
RENAULT 24,57000 68,14138 2,00395 -9,07920 14,17506 0,96162 3,11297 
REXEL 6,31600 12,68937 0,89924 0,96096 3,62235 14,27417 0,69299 
RIBER 1,03000 1,11411 -0,05292 0,08203 0,05588 0,04246 0,00616 
ROBERTET 68,00000 71,60347 6,37573 -3,61516 0,21510 7,57226 - 
RODRIGUEZ GROUP 2,90000 6,29544 -3,80568 -2,67008 0,04456 2,35024 0,16960 
S.E.B 25,65000 20,37824 2,97768 1,77954 7,24582 8,24558 0,40855 
SAFT 21,01703 8,30719 1,89585 1,62039 12,74705 5,79559 0,65356 
SAINT-GOBAIN 27,42500 37,97978 3,60194 1,97087 7,49663 27,89279 0,42868 
SAMSE 55,50000 73,15870 5,64907 5,18601 0,66906 11,13582 0,60118 
SANOFI 43,77000 34,26083 2,92735 1,91178 11,59993 21,40818 3,86766 
SCHNEIDER ELECTRIC 28,95500 44,66386 6,79799 1,45094 16,13008 34,52345 1,27311 
SECURIDEV 16,50000 27,09799 3,47018 1,83684 0,25840 12,39329 0,35055 
SEQUANA 20,95559 14,41114 -8,63861 0,22202 1,21102 12,71571 4,03673 
SES 13,71000 3,12587 1,07352 0,47730 2,84297 3,47643 0,09750 
SODEXO 39,86500 14,73920 2,50108 -2,27197 2,49472 26,89458 0,32457 
SODIFRANCE 4,00000 4,27508 0,49822 -0,25722 0,38349 5,22818 0,27810 
SOGECLAIR 3,86250 19,71862 2,98345 -0,13655 8,49103 5,39034 2,81241 
SOITEC 4,89086 6,02194 -0,50917 -0,23089 0,24316 - 0,21816 
SOLOCAL GROUP 8,27000 -7,82469 0,63083 0,12117 0,07546 0,17951 0,03952 
SOLUCOM 14,75000 6,45435 1,41235 -2,51687 0,05335 5,75673 0,02778 
SYNERGIE 7,95000 10,89377 1,45821 1,47761 0,63427 3,56471 0,35076 
SYSTAR 2,35000 0,80217 -0,04729 0,25216 0,62820 - 0,29325 
SYSTRAN 0,90000 1,64272 0,08795 -0,15568 0,55230 - 0,01021 
TECHNICOLOR 8,10723 -0,49650 -7,15106 0,74475 2,49361 3,43103 4,22765 
TECHNILINE 0,49000 1,51138 -0,20995 0,58406 0,10430 0,09827 0,02314 
TECHNIP 32,85500 22,82444 4,09719 0,00091 0,36673 21,66662 0,18565 
TELEPERFORMANCE 21,95500 18,68801 2,06371 -1,30944 1,25153 10,13292 0,22854 
TESSI 36,90000 22,50810 2,99546 2,13981 0,31528 12,94143 2,76520 
TF1 7,14000 6,45189 0,76753 -0,15979 0,78722 2,37149 0,41844 
THALES 31,55000 20,26762 2,87156 0,18309 5,79185 14,32550 1,37501 
THERMADOR GROUPE 35,87143 55,21857 11,57849 7,89592 0,09650 3,52461 0,05170 
TIVOLY 9,38000 38,96019 1,00551 -1,95144 0,97662 6,74610 0,46936 
TONN.FRANCOIS FRES 28,80000 24,90406 3,17878 -1,47731 0,26605 2,36052 0,00387 
TOTAL 38,34500 21,05988 4,46495 2,87587 1,79905 0,45282 0,10920 
TOUAX 15,57073 21,87265 3,59579 2,39122 0,22870 4,66157 - 
TOUPARGEL 14,40000 7,47223 1,45844 -0,51290 0,05018 9,69002 0,02702 
TRIGANO 5,99000 14,53790 0,75794 -4,96234 0,24231 1,86518 0,22739 
U10 1,10000 2,91373 -0,41283 -0,33802 0,02594 2,52823 0,02750 
UBISOFT ENTERTAIN 11,82249 8,00964 0,73355 0,02121 5,12390 1,06061 3,24268 
UMANIS 5,30000 0,43046 0,09027 0,01531 0,00260 0,59890 0,00276 
UNIBAIL-RODAMCO 99,55477 173,73393 -0,16748 1,18977 2,28622 3,96343 10,95468 
UNION TECH. INFOR 0,53000 0,91745 0,04088 -0,00658 0,00058 1,86840 0,00058 
VALEO 15,71500 18,14376 -2,75753 -0,21314 6,99374 15,37291 1,99821 
VALLOUREC 41,69500 60,08565 17,98130 -7,11528 4,85001 5,73148 0,74175 
VEOLIA ENVIRON 20,96500 20,16964 0,85722 1,53986 7,69759 14,22690 2,49737 
VET AFFAIRES 13,05000 33,06996 1,78079 2,52692 2,07522 - 0,06326 
VICAT 40,63000 43,51376 5,46227 0,56577 0,97105 14,94212 2,92098 
VIEL ET COMPAGNIE 2,35000 4,25571 0,43673 1,44112 0,72787 1,19690 0,16691 
VILMORIN & CIE 63,45067 56,28794 3,95763 -0,72432 31,36234 20,83356 5,95138 
VINCI 34,20000 18,19122 3,20742 1,97576 48,84791 7,21316 2,02333 
VIRBAC 51,00000 23,06689 4,06318 -0,39234 9,80578 9,64811 0,55001 
VIVENDI 19,80968 22,75343 2,22441 0,94258 6,73733 19,32324 0,97505 
VM MATERIAUX 37,25000 38,34154 6,64198 2,45298 1,11436 1,99322 0,20815 
VRANKEN-POMMERY 21,35939 44,78176 3,20801 -15,18239 17,20290 - 0,34140 
WENDEL 27,79654 46,14549 3,14791 -2,35944 30,05948 51,91965 6,47303 
ZODIAC 26,73000 21,08350 9,18564 -0,10351 3,30632 17,60108 0,20549 
VOYAGEURS DU MONDE 12,16000 9,85396 1,40268 0,16199 2,13977 0,99607 0,22890 
VOLTALIA 2,11585 2,91093 0,20262 0,19037 1,03023 0,31703 0,00254 
BRICORAMA 19,80000 42,86269 3,52934 -2,06302 0,59309 26,33945 0,12139 
∑ 3118,03933 3042,07994 253,19279 12,53401 744,84970 1442,47556 134,90655 
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  .م 2010البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)7(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 3,53250 2,47825 0,16520 1,43714 0,09426 0,33966 0,03650 
ACANTHE DEV 0,36287 3,05565 -0,19278 0,11769 0,00008 -0,02755 0,01619 
ACCES INDUSTRIE 2,86750 6,50656 -1,22499 0,03659 0,35613 - 0,04001 
ACCOR 29,65000 14,43283 -1,25079 -0,21290 2,16448 7,88173 1,67215 
ACTIA GROUP 1,77000 3,08503 -0,11891 0,28368 1,08558 1,10876 0,25398 
AIR FRANCE 11,46000 18,04681 -5,19287 0,56292 2,03851 1,33569 0,18320 
AIR LIQUIDE 74,56996 29,33503 4,65461 0,69781 2,55814 15,14793 1,98521 
AKKA 10,39068 7,16294 1,12477 -0,67737 0,13859 8,54111 - 
ALCATEL LUCENT 2,41400 1,90689 -0,23189 -0,04868 0,97978 1,84450 0,28809 
ALES GROUPE 12,65000 6,71902 0,49013 0,25214 2,29843 1,20670 0,06288 
ALPES 22,95051 33,50615 2,27306 2,90157 4,62232 16,88163 0,32821 
ALPHA MOS 3,51550 0,97281 -0,46020 0,03266 0,03968 0,14333 0,00888 
ALSTOM 40,16000 13,95648 4,14168 4,36970 4,94483 13,28605 0,61598 
ALTEN 22,05500 10,60266 0,58114 0,27310 0,37728 5,60029 0,36731 
ALTRAN TECHN 3,65000 3,19972 -0,45840 0,09129 0,28018 2,75689 0,30408 
AS SYSTEM 11,65000 6,68065 -0,04156 1,15846 0,47793 3,89618 0,79482 
AUDIKA 26,55000 5,33640 1,13587 0,29407 0,57862 6,76519 0,07228 
AUSY 15,94964 9,50227 1,29322 2,87053 0,14541 11,90261 0,05502 
AVENIR TELECOM 0,66197 0,66676 -0,07825 0,04826 0,15959 0,14295 0,02881 
BAINS MER MONACO 49,00000 35,58998 0,05924 -6,92567 0,13719 - 0,03823 
BENETEAU 15,83000 5,47316 0,36080 1,06102 0,03156 0,72676 0,01053 
BIC 58,50000 26,85053 0,00312 4,86333 0,82665 4,42705 0,20850 
BIOMERIEUX 81,88000 20,43913 3,74616 -0,27120 2,35719 4,23027 0,21037 
BOIRON 30,43000 14,58565 2,78600 1,00575 0,93950 4,18117 0,12026 
BOURBON 27,10331 24,29429 2,53975 -8084,87213 0,16670 0,54750 0,02451 
BOUYGUES 37,47000 27,45380 3,72317 2,90176 2,78885 14,55960 0,56454 
CANAL PLUS 5,86000 2,11539 0,31573 -0,23680 0,07104 - 0,27626 
CAP GEMINI 38,15500 27,32567 1,13506 4,74778 0,75238 17,83660 0,35673 
CAPELLI 2,13000 2,17402 0,02304 1,02508 0,00904 0,01747 0,00889 
CARREFOUR 32,18260 15,76813 0,46389 -2,85997 1,53638 16,27600 1,08242 
CAST 17,18800 0,47047 -0,00639 -0,14939 0,24685 - 0,17560 
CEGEDIM 60,99000 33,29179 3,90929 2,27739 16,12083 43,81899 1,27011 
CEGID GROUP 20,46000 17,79606 1,93565 0,09823 7,15635 20,12692 2,73474 
CGG 21,63997 17,87338 1,74863 -0,24215 4,82247 12,35952 2,21705 
CIMFRA 76,36000 106,25799 6,38939 4,72046 1,84891 41,30877 0,10908 
CLUB MEDITERRANEE 11,50500 17,39659 -2,05082 0,67182 1,83866 1,09613 0,28287 
CNIM 70,02000 47,31928 0,89528 -8,82167 2,79316 14,82542 2,52137 
DALET 4,60000 0,50183 0,00374 0,02788 0,20354 - 0,14552 
DANONE 44,38000 20,57062 2,35088 0,08192 6,58124 19,98019 0,11128 
DASSAULT SYSTEMES 49,06000 12,23952 1,43402 1,22425 1,93796 3,64448 0,39141 
DELFINGEN 7,94287 13,86745 -0,37539 5,69480 0,43745 10,60503 0,06820 
DERICHEBOURG 3,24500 1,22949 -1,04991 0,04284 0,03991 2,77882 0,73006 
DUC 4,68000 3,53575 -3,31725 -0,16804 0,13851 - 0,04080 
ECA 14,04000 7,23847 1,15762 1,03739 2,88377 1,76492 0,13797 
EIFFAGE 38,87000 33,95814 2,07461 -8,24386 143,83620 30,90082 5,67789 
ESKER 6,75000 2,06762 0,25806 0,37828 0,72043 0,07985 0,18356 
ESSILOR 45,93500 12,98341 1,86854 -0,61909 1,05126 5,02629 0,16244 
EUTELSAT 26,98500 6,87055 1,22437 -0,45447 3,22194 3,66970 0,22399 
FAURECIA 15,27000 3,38407 -4,84748 0,75910 4,43719 11,62568 2,15543 
FRANCE TELECOM 16,44500 10,85359 1,13149 -0,34243 3,91738 10,63650 1,05825 
GEA GRENOBL.ELECT 40,00000 22,77992 5,74114 8,95583 0,03462 - 0,04079 
GENERALE DE SANTE 12,92000 8,47255 0,75296 0,26105 0,34096 11,15052 0,09234 
GROUPE FLO 4,25000 3,13759 0,15161 -0,17474 1,90671 3,20697 0,00771 
GUERBET 87,15000 67,49577 6,73787 -3,17053 11,41740 - 0,57434 
HAULOTTE GROUP 8,90000 7,22411 -1,78532 1,50351 0,18935 0,61680 0,04479 
HAVAS 4,04600 2,38907 0,21402 0,03955 0,04885 3,20559 0,02559 
HF 16,00000 18,46312 1,11185 0,60506 1,08043 9,49055 0,41305 
HOTELS DE PARIS 5,00000 8,52668 -0,19640 -0,15439 0,01477 7,20154 - 
HUBWOO 0,38236 0,56173 -0,02329 0,02550 0,04171 0,53232 0,02559 
ILIAD 75,50000 14,00443 3,21825 5,36714 1,47098 3,92148 0,27679 
INTER PARFUMS 16,15327 10,50017 1,39914 2,46486 3,48782 0,16143 0,22958 
JCDECAUX 21,65500 9,07666 0,15404 -0,11519 1,50743 6,03650 0,13959 
KLEPIERRE 26,03500 19,40478 0,89081 0,32239 0,10609 0,72809 0,01242 
LAFARGE 55,00000 58,64830 2,56935 2,24469 2,20629 46,25186 0,42939 
LECTRA 2,63000 0,86642 0,12714 0,32781 0,20344 1,27743 0,04569 
L'OREAL 78,31000 23,25547 3,06497 0,16418 3,49286 9,34781 0,21326 
MAISONS FRANCE CONFORT 33,22000 12,97093 1,65937 -0,53304 0,30904 5,27532 0,02522 
MAROC TELECOM 14,50000 2,30578 0,95212 -0,18225 0,37429 0,73100 0,10828 
MICHELIN 53,01769 37,27032 0,70539 4,33407 2,17721 2,73338 0,35948 
MONTUPET SA 5,22000 11,67075 -1,50240 0,14032 0,35149 - 0,12381 
NATUREX 29,37688 22,74780 0,82448 2,53551 0,47187 11,64221 0,12948 
NEOPOST 59,61000 15,68451 4,73706 0,14413 2,10750 23,95435 0,62456 
NETGEM 3,21000 2,05367 0,55199 0,60262 0,16291 0,13008 0,14099 
NEURONES 7,41000 4,61252 0,48142 0,30714 0,08891 1,47033 0,03255 
NEXANS 53,22467 68,46839 0,28558 15,06447 6,74688 11,95876 0,92814 
NICOX 7,77100 1,97979 -0,83635 0,80844 0,01104 - 0,08454 
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NOVAMEX 5,99000 3,71308 0,70923 -0,05845 0,01134 - 0,00297 
NRJ GROUP 7,19457 5,45336 0,08235 0,39345 1,26870 1,65837 0,06961 
OENEO 1,84000 2,24143 0,34411 -0,43106 0,01663 0,45437 0,01668 
ORANGE 16,44500 10,85359 1,13149 -0,34243 3,91738 10,63650 1,05825 
ORAPI 14,96162 10,54888 1,25179 2,22966 1,86384 5,10679 0,33671 
ORPEA 29,44023 16,52334 1,57381 2,10342 19,95901 5,24311 0,13239 
PCAS 3,49000 5,46092 0,07854 0,59341 0,46250 0,59118 0,06542 
PERNOD RICARD 63,71000 35,33492 7,05033 0,68498 46,79030 20,40926 0,49576 
PIERRE VACANCES 50,86000 55,66628 4,79207 -5,95675 17,22611 17,23269 0,38222 
PLASTIC OMNIUM 3,66667 24,34569 1,58048 5,72470 6,06032 16,43171 3,98502 
PSA PEUGEOT CITROEN 19,59200 53,18114 -4,96050 24,71276 19,37627 5,60566 3,46936 
PSB INDUSTRIES 23,00000 19,16027 1,23673 0,78912 0,20980 7,89714 0,07129 
PUBLICIS GROUPE 33,25500 15,16279 2,15314 3,79337 4,46121 20,98641 0,36865 
QUANTEL 3,20721 4,55337 -1,81454 0,74175 3,34962 0,86542 1,00718 
RADIALL 64,10000 61,71247 6,28629 5,55568 4,55647 3,86849 0,87362 
RALLYE 27,75000 164,25819 15,91118 24,07924 15,15576 177,28931 2,00660 
RENAULT 35,41000 57,80927 -10,96734 20,73441 12,84845 0,81422 3,79031 
REXEL 12,82000 13,21354 0,31214 1,57346 3,59306 14,55890 0,40082 
RIBER 1,71000 1,12153 0,02210 0,12675 0,06340 0,04244 0,01387 
ROBERTET 94,49000 75,42842 6,91337 5,37750 0,27588 7,55950 - 
RODRIGUEZ GROUP 5,26000 -3,45328 -9,73280 -2,99456 0,03112 2,03032 0,01392 
S.E.B 57,38000 24,42553 2,92282 1,66560 7,45118 7,73946 0,77074 
SAFT 27,50500 12,42906 1,15459 5,32327 9,24482 4,24565 0,50235 
SAINT-GOBAIN 37,41500 31,61049 0,39382 2,28491 5,84484 20,93849 0,61217 
SAMSE 67,04000 78,80132 7,35339 5,34995 0,63276 12,23037 0,53224 
SANOFI 51,66000 36,74385 3,99324 0,35344 10,42641 22,55098 2,99588 
SCHNEIDER ELECTRIC 42,96500 45,24418 3,24260 7,26160 14,91521 32,77235 1,45765 
SECURIDEV 17,51000 28,42241 0,81344 1,22220 0,27005 12,64673 0,37358 
SEQUANA 48,31537 14,97628 0,40367 2,64406 1,23120 12,81663 0,34312 
SES 17,27000 3,19454 0,54997 0,29811 0,00198 3,36251 0,08989 
SODEXO 51,57000 17,43120 2,60291 2,25925 3,13112 27,25733 0,40094 
SODIFRANCE 5,95000 4,80822 0,34888 0,74608 0,35854 5,25624 0,28902 
SOGECLAIR 4,36250 20,69793 2,07172 0,14207 6,57793 5,39034 2,75448 
SOITEC 6,59355 5,78643 -0,51130 1,28066 0,31493 0,82767 0,07791 
SOLOCAL GROUP 9,04900 -7,89127 0,97561 -0,09642 0,08932 0,17956 0,04499 
SOLUCOM 17,00000 6,90494 0,65474 1,01975 0,04208 4,90529 0,02778 
SYNERGIE 12,72000 11,07013 0,56336 1,63503 0,91929 3,52926 0,15847 
SYSTAR 3,49000 0,94002 0,10727 0,03849 0,64227 - 0,32262 
SYSTRAN 1,19000 1,71764 -0,81273 0,24770 0,58837 - 0,01121 
TECHNICOLOR 7,84460 -1,67846 -1,26718 -0,75957 1,68958 2,76409 1,43392 
TECHNILINE 0,56000 1,21256 -0,29882 -0,26143 0,07781 0,05735 0,06708 
TECHNIP 60,50000 24,85511 1,55876 2,32899 0,35584 21,67355 0,20399 
TELEPERFORMANCE 26,34500 19,68450 1,55843 -0,38556 1,15648 11,35765 0,23256 
TESSI 55,00000 29,14016 8,19760 7,27133 0,32383 12,98998 0,24570 
TF1 14,00500 6,54420 0,53606 2,67559 0,64524 2,37523 0,44609 
THALES 28,06000 19,20426 -1,03240 2,35487 4,73379 15,28084 0,92548 
THERMADOR GROUPE 47,91429 59,60423 9,09932 7,89592 0,06491 3,52461 0,05285 
TIVOLY 11,45000 30,81686 -8,47008 3,46421 0,88275 7,21726 0,39173 
TONN.FRANCOIS FRES 28,90000 27,94908 2,79133 -0,33838 0,22878 3,87804 0,00590 
TOTAL 40,97000 22,79785 3,59688 -0,33043 2,70479 0,49480 0,14691 
TOUAX 22,77073 22,67140 2,49533 -1,37047 0,17177 3,87881 - 
TOUPARGEL 15,90000 7,75431 1,32125 0,95860 0,06750 9,69002 0,03138 
TRIGANO 18,04000 13,52783 -0,75336 3,11000 0,25553 1,89596 0,04670 
U10 3,39000 2,80022 -0,06125 1,25586 0,02458 2,36717 0,30302 
UBISOFT ENTERTAIN 7,16748 8,06247 -0,46240 -1,19732 5,57335 1,12760 3,57738 
UMANIS 7,80000 0,48737 0,09758 0,07532 0,00138 0,56423 0,00240 
UNIBAIL-RODAMCO 125,06881 136,25882 -16,08292 1,45621 2,16294 2,41496 1,59536 
UNION TECH. INFOR 1,26000 0,89147 -0,02622 -0,04065 0,00058 1,81562 0,07680 
VALEO 25,40500 16,99368 -2,02495 3,86461 7,08070 15,16726 2,02495 
VALLOUREC 75,22500 71,61172 9,03806 11,21870 4,36962 6,94479 0,68327 
VEOLIA ENVIRON 23,74500 20,52285 1,18327 3,59702 7,34315 13,42016 1,47094 
VET AFFAIRES 18,00000 32,17346 1,11973 1,12912 2,23758 0,24486 0,12901 
VICAT 59,19000 46,36020 4,26276 2,62746 1,65889 14,94931 3,21735 
VIEL ET COMPAGNIE 2,81000 4,66066 0,49297 0,08297 0,58907 1,13647 0,24037 
VILMORIN & CIE 69,42727 60,70356 3,14204 7,06814 27,48271 17,40610 5,17479 
VINCI 42,12500 20,09206 3,06359 0,76494 46,26198 6,90767 1,96753 
VIRBAC 83,00000 27,10471 4,45426 1,22235 9,40368 9,67370 0,66373 
VIVENDI 19,16129 21,14807 0,67542 0,15787 6,13415 19,95021 1,71785 
VM MATERIAUX 46,29000 41,24097 4,70482 4,00362 1,62633 21,57820 0,29576 
VRANKEN-POMMERY 33,07037 37,57690 2,71647 1,07940 14,49690 - 0,02238 
WENDEL 48,57085 31,69948 -18,41566 -5,75351 28,86785 49,30094 4,12312 
ZODIAC 27,90500 23,48031 3,10822 1,11941 3,61578 17,87730 0,28669 
VOYAGEURS DU MONDE 19,96000 10,51467 1,62914 0,67940 2,17147 0,89936 0,30855 
VOLTALIA 3,44805 3,49952 -0,11768 0,59124 0,62852 0,22012 0,00204 
BRICORAMA 30,40000 45,59370 3,72192 -1,32477 0,66488 27,59245 0,19590 
∑ 4100,06521 3120,66282 144,82047 -7841,81375 687,47532 1381,39573 98,17559 
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A.S.T. GROUPE 3,80351 2,25072 0,00134 0,94903 0,07870 0,20079 0,15482 
ACANTHE DEV 0,37010 2,76723 -0,00440 0,07194 0,00004 - 0,00004 
ACCES INDUSTRIE 3,70684 6,95261 0,36296 -0,03331 0,39523 - 0,03193 
ACCOR 30,00000 17,41228 15,87344 0,26456 1,80340 3,27610 1,13319 
ACTIA GROUP 1,60000 2,93707 -0,16030 0,02085 1,16458 1,10876 0,25015 
AIR FRANCE 8,42600 23,00319 4,83646 -0,15655 2,31497 1,40564 0,19985 
AIR LIQUIDE 90,59095 32,07554 4,94060 0,55017 2,35872 15,45539 2,08416 
AKKA 17,08490 9,18303 2,31446 1,61602 0,11615 8,56187 0,02196 
ALCATEL LUCENT 4,35300 1,86072 -0,14780 0,64738 0,90978 1,93373 0,37524 
ALES GROUPE 14,14000 6,33503 0,02435 0,28349 2,36110 1,20670 0,07747 
ALPES 22,97000 30,72276 1,74313 2,70256 3,45028 12,22502 0,23456 
ALPHA MOS 3,49575 0,89906 -0,13328 0,00560 0,13063 0,14272 0,01121 
ALSTOM 36,75500 14,10234 1,56919 -5,67218 6,56886 18,32760 1,18878 
ALTEN 27,69500 11,66075 1,69831 0,17732 0,36294 5,68597 0,06834 
ALTRAN TECHN 5,33000 3,10813 -0,18092 -0,19149 0,29618 2,64987 0,22084 
AS SYSTEM 17,69000 7,56614 1,12420 1,82487 0,32419 3,95301 0,20393 
AUDIKA 20,21000 5,90413 0,99471 0,09069 0,62656 7,02423 0,08497 
AUSY 24,90000 10,26499 2,17117 -0,07607 0,11479 11,55574 0,07416 
AVENIR TELECOM 0,75391 0,69409 0,06486 -0,13764 0,14945 0,14295 0,00990 
BAINS MER MONACO 43,50000 34,28289 -0,95421 -1,57507 0,25561 - 2,34493 
BENETEAU 8,09200 6,14964 0,56753 0,51597 0,03343 0,76501 0,00368 
BIC 65,64000 29,67116 4,26089 -2,86763 0,78380 4,51582 0,24944 
BIOMERIEUX 73,45000 24,74037 4,02243 0,30415 3,10997 4,78282 0,28388 
BOIRON 30,05000 16,01167 2,01513 0,01057 1,48911 4,18463 0,16345 
BOURBON 26,42562 23,85404 0,63706 0,12676 0,16089 0,54443 0,04388 
BOUYGUES 33,61500 28,99176 2,92733 2,26041 2,70593 15,11770 0,59585 
CANAL PLUS 5,52000 2,16275 0,31573 0,26837 0,06315 - 0,28416 
CAP GEMINI 40,91500 27,64968 1,79752 -2,40739 1,08493 20,54948 0,30815 
CAPELLI 1,98000 2,27417 0,08788 1,09812 0,00354 0,01747 0,00783 
CARREFOUR 27,96322 14,98505 0,61427 -0,04114 1,56192 16,78104 0,36885 
CAST 23,08600 0,69708 0,18729 0,33187 0,28301 - 0,13968 
CEGEDIM 42,51000 34,31450 -1,16802 -1,73649 12,14710 50,80233 9,08505 
CEGID GROUP 23,19000 18,83981 2,08934 -0,30878 7,58070 20,18313 3,07612 
CGG 22,77515 18,94247 -0,36038 -0,95310 4,76152 13,27999 2,12401 
CIMFRA 71,36000 117,38554 5,56399 -0,22003 1,80974 43,05970 0,06876 
CLUB MEDITERRANEE 17,42500 17,06788 -0,52924 - 1,78617 1,05847 0,23154 
CNIM 70,00000 53,74078 48,22084 16,59121 2,68980 15,24086 0,83782 
DALET 4,59000 0,57329 0,05032 -0,04975 0,21544 0,12041 0,10143 
DANONE 49,45500 18,18738 2,89387 0,63279 7,28946 17,45735 0,10186 
DASSAULT SYSTEMES 54,92000 14,76773 1,81768 0,30845 5,08270 5,08206 0,62514 
DELFINGEN 8,82414 15,01471 0,93107 -0,64579 0,34940 9,29956 0,13330 
DERICHEBOURG 6,33100 1,71307 0,36034 -0,06162 0,02934 2,71427 0,01408 
DUC 4,51000 1,96812 -1,55904 0,13421 0,21421 - 0,04993 
ECA 16,80000 8,06894 1,18006 0,31331 3,75159 1,58729 0,52020 
EIFFAGE 46,68500 27,78889 2,57778 -2,64444 148,97778 31,66667 5,88889 
ESKER 7,00000 2,39984 0,41666 0,27622 0,86212 - 0,31100 
ESSILOR 56,52000 14,58211 2,21291 -0,14604 2,40179 7,29039 0,19035 
EUTELSAT 29,85000 7,85411 1,53784 0,41388 3,04842 3,66992 0,22943 
FAURECIA 27,85000 8,13832 1,82754 2,24705 3,94322 11,15191 1,89006 
FRANCE TELECOM 15,83500 11,91041 1,84230 0,19631 4,26674 10,96057 1,00458 
GEA GRENOBL.ELECT 62,50000 28,45277 7,26614 1,57917 0,02262 - 0,09391 
GENERALE DE SANTE 11,55000 7,97490 0,67301 -0,94648 0,36225 11,39322 0,15449 
GROUPE FLO 6,74000 3,55362 0,39115 -0,12016 1,88163 3,16246 0,00767 
GUERBET 69,40000 69,02060 4,73009 1,43014 11,20967 - 1,61375 
HAULOTTE GROUP 14,97000 5,95003 -1,34324 -0,86493 0,16919 0,65480 0,04062 
HAVAS 3,85000 2,79428 0,25550 0,13704 0,07897 3,47020 0,03020 
HF 15,90000 19,38825 1,67001 -0,65458 1,14033 9,49040 0,37896 
HOTELS DE PARIS 3,75000 9,16179 0,63488 0,20216 0,01454 7,20154 - 
HUBWOO 0,34130 0,56136 -0,01009 - 0,03795 0,53937 0,02388 
ILIAD 86,79000 19,71487 5,72541 -5,35551 5,47093 3,91702 0,07086 
INTER PARFUMS 20,09767 10,71832 1,49739 -2,47553 3,95555 0,14596 0,17093 
JCDECAUX 23,59000 10,03014 0,76398 0,49593 1,43907 6,05861 0,21660 
KLEPIERRE 27,74000 19,32774 0,65687 0,13193 0,12732 0,69742 0,01703 
LAFARGE 47,77500 63,61934 2,88703 3,38973 2,30753 50,01505 0,34211 
LECTRA 6,50000 1,47486 0,54904 0,98751 0,19130 1,08772 0,05067 
L'OREAL 85,61000 25,21097 3,79832 0,64003 3,69283 9,71685 0,26490 
MAISONS FRANCE CONFORT 35,63000 14,47202 2,28134 1,73533 0,39913 5,87336 0,02047 
MAROC TELECOM 13,87000 2,38996 0,97145 -0,00876 0,41516 0,70130 0,11503 
MICHELIN 67,67000 42,29710 6,14355 2,03275 2,03841 2,35550 0,45864 
MONTUPET SA 8,27000 12,62793 0,61923 0,02903 0,76251 - 0,14774 
NATUREX 49,93100 57,46810 5,04318 1,90592 2,14906 28,55885 0,49887 
NEOPOST 62,22000 18,77108 4,82127 -0,22605 2,24807 23,37869 0,55118 
NETGEM 3,52000 1,22623 0,62474 -0,17044 0,01384 - 0,01162 
NEURONES 8,78000 5,14946 0,55991 0,36518 0,09533 1,47837 0,02012 
NEXANS 63,87317 77,15599 2,86669 -0,94391 6,74722 13,21475 1,29351 
NICOX 1,78300 1,38516 -0,60552 -0,56433 0,00532 - 0,00477 
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NOVAMEX 6,02000 2,08630 -1,03217 -0,47111 0,00843 - 0,00292 
NRJ GROUP 7,74503 5,72106 0,38874 -0,09821 1,26340 1,65871 0,04350 
OENEO 2,14000 2,38644 0,21922 0,43689 0,00811 0,43497 0,01029 
ORANGE 15,83500 11,91041 1,84230 0,19631 4,26674 10,96057 0,81243 
ORAPI 15,66325 11,86538 1,37067 0,28720 1,81370 7,01686 0,19077 
ORPEA 31,52276 21,12264 1,56653 3,33291 19,71761 10,18237 0,09019 
PCAS 2,58000 5,22178 -0,29214 -0,38983 0,50810 0,93500 0,21254 
PERNOD RICARD 67,50000 35,86857 3,94679 0,27571 42,64420 17,92484 0,23039 
PIERRE VACANCES 63,96000 55,18814 0,82468 4,97974 12,30917 17,72194 0,29326 
PLASTIC OMNIUM 7,18889 34,38333 7,90871 3,49246 16,14658 20,54731 2,57801 
PSA PEUGEOT CITROEN 26,75682 61,11108 4,84513 6,19955 21,13231 6,43027 3,87098 
PSB INDUSTRIES 28,83000 21,77796 2,88707 0,00218 0,28435 8,09796 0,06367 
PUBLICIS GROUPE 38,26000 18,54461 2,88423 3,18581 4,69373 23,45767 0,29610 
QUANTEL 6,63085 4,92351 0,19791 -0,18576 2,97894 0,99820 0,95311 
RADIALL 77,90000 65,21586 2,29422 -6,88590 5,39141 4,99047 0,56111 
RALLYE 35,51500 179,79683 -0,02257 4,51467 25,50790 173,13769 1,94131 
RENAULT 41,14000 76,95403 11,56492 6,44862 11,58859 0,84539 3,33759 
REXEL 18,49500 14,73562 0,87813 -0,05611 3,59090 15,10762 0,49421 
RIBER 3,53000 1,18105 0,09197 0,20413 0,06552 0,04244 0,01087 
ROBERTET 123,99000 88,88437 11,48916 6,84306 0,44035 7,49881 - 
RODRIGUEZ GROUP 5,47000 -1,29944 0,30304 3,30712 0,02096 2,03792 0,01120 
S.E.B 74,22000 31,45631 4,41225 -1,42537 7,98169 8,18989 0,67865 
SAFT 31,00000 13,57965 1,44871 -0,75619 8,84349 4,38990 0,54924 
SAINT-GOBAIN 46,63500 34,34580 2,12683 -0,88163 5,77767 20,77853 0,35604 
SAMSE 78,60000 85,88976 7,89686 -12,14169 0,65875 13,83136 0,67668 
SANOFI 53,40000 40,64690 4,17011 1,36766 9,51870 24,35702 3,05950 
SCHNEIDER ELECTRIC 59,65000 55,11493 6,32448 -0,47434 15,65677 37,55345 1,55538 
SECURIDEV 34,38000 31,98970 4,19283 3,94324 0,27011 12,68767 0,37478 
SEQUANA 45,33850 16,42951 0,64588 -0,12110 1,25139 12,97810 0,28257 
SES 17,73000 4,26145 0,97562 0,07428 2,82936 3,56232 0,06927 
SODEXO 55,47000 16,32385 2,87020 0,26729 3,35387 29,49112 0,47094 
SODIFRANCE 7,10000 4,94820 0,22136 -0,84336 0,40718 5,25998 0,30897 
SOGECLAIR 8,25000 22,67448 3,42759 -3,00414 6,54069 5,39034 2,49931 
SOITEC 5,60494 5,53647 -0,20401 -0,11268 0,32155 0,29370 0,09271 
SOLOCAL GROUP 7,03900 -7,68350 0,87359 0,15001 0,17532 0,23786 0,03752 
SOLUCOM 20,51000 8,06140 1,39625 1,07633 0,05959 4,90529 0,01752 
SYNERGIE 13,23000 12,49849 1,05116 0,93499 -0,79742 4,02478 0,41656 
SYSTAR 2,54000 0,94755 0,07927 -0,01929 0,66125 - 0,27881 
SYSTRAN 1,80000 1,83662 0,01051 -0,23006 0,65878 - 0,01179 
TECHNICOLOR 5,06807 2,88825 -0,39463 -1,41839 2,92828 3,68323 1,57281 
TECHNILINE 0,45000 1,05778 -0,15478 -0,11353 0,05165 0,01660 0,06674 
TECHNIP 76,16000 28,84189 4,77645 4,08619 0,50250 21,57927 0,11429 
TELEPERFORMANCE 25,76500 21,74017 1,26540 -1,85051 1,89487 12,38663 0,30725 
TESSI 70,00000 37,35083 9,03698 5,33276 0,43417 13,53041 0,21282 
TF1 12,67000 7,25175 1,06977 -2,48254 0,69069 4,13991 0,46202 
THALES 29,82500 18,84319 -0,55076 4,04576 4,26330 15,58570 0,94643 
THERMADOR GROUPE 57,80143 60,87860 9,29701 3,29504 0,11106 3,35686 0,04924 
TIVOLY 14,15000 31,66170 0,12637 -2,13196 0,77985 7,22628 0,31591 
TONN.FRANCOIS FRES 29,10000 29,77306 2,62878 0,37011 0,28635 3,74059 0,00996 
TOTAL 43,22000 26,07675 4,49899 1,35680 3,41116 0,38389 0,23536 
TOUAX 30,39025 24,60105 2,33073 -0,10605 0,18224 4,02711 - 
TOUPARGEL 14,60000 7,98849 1,27335 -0,27941 0,05810 9,69002 0,03296 
TRIGANO 24,14000 14,29470 0,71488 7,41473 0,23834 1,91910 0,04717 
U10 4,95000 3,43044 0,47867 -0,21101 0,02752 2,43807 0,02006 
UBISOFT ENTERTAIN 5,74700 7,53733 -0,55021 0,63858 4,76841 1,14143 4,21174 
UMANIS 7,10000 5,45580 1,02792 -0,56621 0,00619 5,54327 0,00735 
UNIBAIL-RODAMCO 157,95000 134,83542 23,84411 -2,01099 1,86166 2,89495 0,33680 
UNION TECH. INFOR 1,39000 1,08919 0,21331 0,02229 0,00012 1,81562 0,00092 
VALEO 42,99500 23,57166 4,86082 6,01943 7,24462 16,11396 2,11745 
VALLOUREC 84,19000 40,89711 3,47283 -4,53840 2,25954 4,29374 0,36351 
VEOLIA ENVIRON 22,55500 21,64662 1,11896 -0,27989 11,36065 13,70435 1,51344 
VET AFFAIRES 42,00000 35,19573 3,12122 2,13175 0,24486 2,61458 0,05887 
VICAT 61,63000 56,95105 4,51528 1,64131 2,26049 22,96635 0,15209 
VIEL ET COMPAGNIE 3,51000 5,45316 0,50441 -0,34493 0,47857 1,20794 0,26809 
VILMORIN & CIE 72,30909 60,16343 5,28514 -0,13358 28,29000 18,09723 5,63361 
VINCI 45,10000 23,56898 3,21360 -0,36119 43,65836 11,04393 1,79563 
VIRBAC 124,50000 34,69610 7,27685 3,25004 9,75334 9,91617 0,78308 
VIVENDI 20,50161 22,76906 1,77640 -0,02909 5,81248 20,48351 1,17349 
VM MATERIAUX 44,95000 45,19544 5,13354 -8,00396 1,56766 26,58901 0,39818 
VRANKEN-POMMERY 34,04018 46,40752 2,18565 -0,68717 14,06902 - 0,21349 
WENDEL 83,82078 58,52492 20,27987 -14,67524 32,83061 59,92709 2,63438 
ZODIAC 54,39000 27,56374 2,64308 1,03224 4,29373 19,49920 0,21816 
VOYAGEURS DU MONDE 22,49000 11,45954 1,74779 2,36055 2,23486 0,87308 0,20940 
VOLTALIA 2,42930 3,46813 0,02172 -0,68842 0,91749 0,27630 0,13653 
BRICORAMA 37,00000 48,47542 3,92327 0,27461 0,54515 28,83348 0,21940 
∑ 4691,25098 3452,36590 405,03731 43,82391 722,11240 1479,34803 98,88067 
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  .م 2012البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)9(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 3,98860 2,63084 0,51911 2,47879 0,07936 0,20079 0,01889 
ACANTHE DEV 0,52684 1,63006 -0,00993 0,01452 0,00002 -0,00001 0,00954 
ACCES INDUSTRIE 3,29421 7,85957 0,68277 0,32119 0,39454 - 0,03935 
ACCOR 25,00000 16,58075 0,11881 0,95489 1,64135 3,13309 0,22442 
ACTIA GROUP 1,57000 3,38324 0,39124 -0,50722 1,38428 1,10876 0,50722 
AIR FRANCE 3,62500 20,29850 -1,47226 -2,06183 2,57812 1,41896 0,37306 
AIR LIQUIDE 88,13299 35,21932 5,40814 0,81110 2,24866 16,06163 2,32477 
AKKA 20,13223 9,95166 2,21021 -0,18579 0,11649 7,73709 0,11600 
ALCATEL LUCENT 1,16400 2,03132 0,48344 -0,66092 0,78321 1,93773 0,26666 
ALES GROUPE 14,00000 6,17123 0,02462 -0,78025 2,39158 1,20670 0,06033 
ALPES 15,31000 32,02089 1,27044 -4,09220 3,86428 12,62772 0,31892 
ALPHA MOS 1,83000 1,02762 -0,19538 0,04661 0,21920 0,12394 0,01306 
ALSTOM 27,04000 15,05431 2,48528 -2,06768 6,52217 18,61587 1,08307 
ALTEN 21,93000 12,55850 1,87297 0,05101 0,31001 5,79956 0,21107 
ALTRAN TECHN 4,45300 2,81734 -0,31534 -0,19393 0,06527 2,19421 0,13265 
AS SYSTEM 15,67000 9,24583 2,19121 1,29335 0,28860 6,09263 0,16033 
AUDIKA 11,05000 6,40243 0,90106 0,00952 0,83206 7,09746 0,18296 
AUSY 19,41000 15,99998 2,98731 -2,02625 0,14772 17,65715 0,07564 
AVENIR TELECOM 0,45000 0,71663 0,06392 0,10326 0,14618 0,14545 0,00988 
BAINS MER MONACO 30,99000 31,52426 1,82963 -0,95636 0,32785 - 2,49448 
BENETEAU 8,24000 5,94459 -0,00887 1,03487 0,07785 0,76501 0,01812 
BIC 83,21000 30,63456 4,96719 -1,41901 1,06535 4,41842 0,33353 
BIOMERIEUX 61,96000 27,96693 4,00976 -1,32814 4,67383 8,47321 0,44102 
BOIRON 23,33000 17,21760 1,97316 0,37373 1,86939 4,19839 0,28326 
BOURBON 20,09091 20,90687 0,10032 0,25081 0,14458 0,50161 0,03541 
BOUYGUES 20,52000 30,73658 3,39824 -6,68849 3,83969 17,72165 0,52403 
CANAL PLUS 4,28500 2,28114 0,38677 -0,40255 0,06315 - 0,03157 
CAP GEMINI 29,49000 27,49560 2,59356 -0,45580 0,98863 24,18945 0,35308 
CAPELLI 1,18000 2,45776 0,17967 0,57643 0,00105 0,01747 0,00301 
CARREFOUR 15,17500 11,22714 0,54612 0,85083 1,42198 12,86550 3,30470 
CAST 16,75600 9,61567 0,25993 -0,07428 0,31016 - 0,14608 
CEGEDIM 24,62000 36,88130 2,32761 -0,45023 13,67762 51,80032 2,06870 
CEGID GROUP 15,12000 19,59091 1,75218 -0,18672 7,92630 20,91366 3,44068 
CGG 20,51910 19,79693 -0,12511 0,49255 4,52121 13,68085 1,61594 
CIMFRA 48,40000 117,02806 5,91778 2,42978 1,31659 41,38325 1,31934 
CLUB MEDITERRANEE 15,90000 16,92558 0,03306 -3,80164 1,61983 0,99173 0,23140 
CNIM 59,00000 58,54378 6,80325 -1,73706 3,55833 15,04965 0,85697 
DALET 3,78000 3,29001 0,36549 0,35983 1,05908 0,61284 0,65732 
DANONE 53,15000 18,99271 2,60180 -0,04204 7,45664 17,57736 0,09498 
DASSAULT SYSTEMES 73,23000 16,92756 2,34932 1,44438 4,82454 5,26424 0,70886 
DELFINGEN 5,99602 15,08854 0,36467 -1,74729 0,32737 9,29598 0,09276 
DERICHEBOURG 2,82300 2,23641 0,57293 -0,00773 0,03213 2,80280 0,00892 
DUC 1,79000 0,82300 -0,73335 -0,51055 0,37365 - 0,04993 
ECA 13,40000 8,12570 0,64612 -0,68447 3,87564 1,58577 0,46624 
EIFFAGE 25,68000 26,07778 2,27778 17,18889 144,98889 31,67778 6,16667 
ESKER 8,40000 2,92361 0,57621 0,28898 0,98240 - 0,27326 
ESSILOR 66,54000 16,57002 2,42300 0,10879 2,78797 9,02518 0,21512 
EUTELSAT 24,70000 8,39520 1,48151 -0,20308 2,89941 3,66992 0,24078 
FAURECIA 16,24000 11,48337 3,36419 0,22017 4,20592 11,42175 1,61188 
FRANCE TELECOM 10,33500 11,17149 1,47043 1,40097 4,28218 10,32132 1,14803 
GEA GRENOBL.ELECT 61,16000 34,18742 7,68911 6,57868 0,02389 - 0,07031 
GENERALE DE SANTE 9,13000 6,63333 0,45545 0,34912 0,32963 10,08379 1,01901 
GROUPE FLO 3,95000 3,83100 0,37956 0,17966 1,86489 3,10731 0,00759 
GUERBET 68,50000 70,42451 4,73009 -5,06419 11,72835 - 0,46622 
HAULOTTE GROUP 8,05000 5,78978 -0,27952 -0,63471 0,21160 0,66540 0,04251 
HAVAS 4,28000 3,02960 0,27837 -0,41756 0,09511 3,61650 0,03248 
HF 5,39000 19,23140 0,72808 -1,86229 1,26336 9,49040 0,36777 
HOTELS DE PARIS 3,80000 8,37829 -0,78373 0,06416 0,01500 5,92462 - 
HUBWOO 0,20000 0,49938 -0,01184 0,01760 0,03365 0,45409 0,01906 
ILIAD 97,25000 26,71573 4,41066 0,22788 17,97990 3,76438 0,06895 
INTER PARFUMS 17,77686 10,90265 1,52926 -0,22651 3,58588 0,10145 0,20526 
JCDECAUX 21,43500 11,13178 0,97223 0,40386 1,48201 6,21066 0,22762 
KLEPIERRE 23,92000 18,05037 0,75094 0,04367 0,16062 0,70998 0,02163 
LAFARGE 29,45500 63,36347 2,06442 0,11488 2,26982 44,21622 1,30201 
LECTRA 4,30000 2,03040 0,66417 -0,13936 0,16406 1,08322 0,05390 
L'OREAL 90,89000 29,67346 4,10238 0,17127 4,16783 10,43866 0,28130 
MAISONS FRANCE CONFORT 20,87000 16,53772 3,26943 4,54264 0,41729 6,53541 0,02032 
MAROC TELECOM 11,57000 2,25914 0,82130 -0,01728 0,37682 0,70218 0,11275 
MICHELIN 56,42000 45,00083 8,12137 0,01666 2,16644 2,30531 0,37774 
MONTUPET SA 5,04000 13,31801 0,78820 0,01076 0,74981 - 0,17315 
NATUREX 49,05000 52,67761 3,48502 4,60490 2,06750 20,85501 0,40475 
NEOPOST 42,00000 20,82982 4,59165 1,10905 2,74124 24,02843 0,52613 
NETGEM 2,31000 1,43763 0,30106 0,19103 0,00930 - 0,01007 
NEURONES 7,95000 5,88953 0,62647 0,28092 0,14956 1,54156 0,01808 
NEXANS 33,70836 66,84520 -6,19711 1,98447 6,40600 13,43867 0,52223 
NICOX 2,37900 1,15805 -0,22880 -0,19500 0,00161 - 0,00374 
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 ).تابع(م  2012البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)9(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

NOVAMEX 5,50000 2,01085 0,12456 0,39504 0,00811 - 0,00303 
NRJ GROUP 5,93000 5,79748 0,54835 -0,18143 1,26315 1,65871 0,04158 
OENEO 2,30000 2,53870 0,45994 0,32329 0,00336 0,26567 0,00437 
ORANGE 10,33500 11,17149 1,47043 1,40097 4,28218 10,32132 0,90604 
ORAPI 13,53859 11,85923 0,44088 -1,85195 1,95463 8,55214 0,16650 
ORPEA 25,34500 21,78477 1,51546 0,62140 21,30113 6,09468 0,02340 
PCAS 1,73000 5,04769 -0,20115 -0,48870 0,72764 0,73888 0,11645 
PERNOD RICARD 83,03000 41,35188 4,31911 0,04900 46,10817 19,31915 0,09799 
PIERRE VACANCES 27,73000 55,33619 1,08439 8,66832 12,96246 17,60291 0,45910 
PLASTIC OMNIUM 6,58667 13,78044 3,13205 -0,04625 6,30135 6,53834 1,33984 
PSA PEUGEOT CITROEN 9,07000 61,92711 2,51229 -20,28632 23,36687 6,75926 4,07179 
PSB INDUSTRIES 26,00000 23,31211 3,11156 -0,37578 0,34395 7,99429 0,07946 
PUBLICIS GROUPE 38,96000 21,13486 3,22587 0,09678 5,29581 27,99522 0,29033 
QUANTEL 2,37097 5,38841 0,32883 -0,60960 3,01102 1,05803 0,86581 
RADIALL 77,00000 68,85793 2,56260 -8,67041 5,22963 4,89415 0,43882 
RALLYE 25,21500 170,29597 0,32282 5,20809 26,85826 193,04371 2,36731 
RENAULT 34,32500 83,07464 7,07421 4,50085 11,74076 0,83186 2,80331 
REXEL 15,80000 15,44083 1,18406 0,54274 3,48077 14,88804 0,62533 
RIBER 2,84000 1,32996 0,22204 0,08292 0,06791 0,04244 0,01341 
ROBERTET 120,00000 98,22851 11,04580 -3,20865 0,43724 8,36307 - 
RODRIGUEZ GROUP 3,12000 -4,12496 -2,78704 -1,15104 0,01744 2,03912 0,00776 
S.E.B 60,21000 27,26227 4,69653 -0,81479 8,92260 9,29896 0,55053 
SAFT 20,84000 16,15104 2,96328 2,60578 8,66341 4,47669 0,53625 
SAINT-GOBAIN 31,64500 34,01649 2,39747 0,38091 5,87792 20,61566 0,74128 
SAMSE 60,35000 93,09780 9,57235 0,21833 0,65007 14,14396 0,69779 
SANOFI 57,66000 42,04058 4,24560 -1,74582 17,62896 28,77281 2,96513 
SCHNEIDER ELECTRIC 46,41000 29,31088 3,31546 -1,35169 8,56920 23,26835 0,69953 
SECURIDEV 31,50000 33,48220 3,42080 -0,94064 0,58549 12,94443 0,38237 
SEQUANA 13,78760 13,50288 -1,55414 0,36331 1,33212 12,61479 0,70643 
SES 18,09000 5,24007 1,23669 -0,21162 2,88121 3,67484 0,06947 
SODEXO 63,73000 19,53135 3,34114 -0,27366 3,58297 32,01766 0,98643 
SODIFRANCE 7,49000 5,23878 0,48668 -0,35698 0,43960 5,25780 0,28652 
SOGECLAIR 9,75000 26,87862 5,00552 6,51724 5,39034 8,23586 2,38621 
SOITEC 1,95500 4,85154 -0,46069 -0,06502 0,29420 0,25111 0,07042 
SOLOCAL GROUP 2,17000 -7,63521 0,70931 -0,09154 0,23917 0,33868 0,05965 
SOLUCOM 17,25000 9,09202 1,40913 0,11255 0,03262 4,85959 0,03121 
SYNERGIE 8,92000 7,88962 0,77617 -1,53189 0,84012 3,08911 0,27736 
SYSTAR 3,80000 1,09929 0,30439 0,16339 0,75928 - 0,39519 
SYSTRAN 1,63000 1,94442 0,08937 1,56274 0,65378 - 0,00819 
TECHNICOLOR 1,56990 0,69271 -1,44352 0,13854 2,05131 2,14963 1,13515 
TECHNILINE 0,26000 0,92028 -0,13734 -0,01358 0,02582 - 0,04259 
TECHNIP 85,43000 32,90093 4,32030 -2,67597 0,55682 23,89813 0,10722 
TELEPERFORMANCE 20,31000 22,57661 1,63034 0,67278 1,73101 12,54941 0,37828 
TESSI 78,50000 44,56033 10,33006 3,28388 0,81828 16,41726 0,37289 
TF1 7,30000 7,52110 0,86574 -0,26157 0,67288 4,14295 0,40515 
THALES 26,17500 20,77561 2,57463 -4,16226 3,74020 19,04863 0,78225 
THERMADOR GROUPE 59,32500 66,04300 11,25663 2,78899 0,20187 3,35686 0,05033 
TIVOLY 15,00000 33,93989 1,99476 3,86677 1,13729 7,23531 0,35382 
TONN.FRANCOIS FRES 35,00000 32,86568 2,93542 4,41987 0,30793 8,03819 0,00720 
TOTAL 36,07000 29,35526 5,19340 -0,31137 4,86638 0,38498 0,41925 
TOUAX 23,02439 25,57637 2,34829 1,50610 0,15208 3,92886 - 
TOUPARGEL 8,30000 8,05110 0,78299 -0,29856 0,04430 9,45758 0,03371 
TRIGANO 11,15000 15,32630 1,34190 -0,36799 0,20482 1,90715 0,04655 
U10 2,25000 3,92897 0,41682 -0,43945 0,02634 2,47471 0,02016 
UBISOFT ENTERTAIN 5,62000 8,02090 0,39248 -0,45744 5,47326 1,55403 2,98892 
UMANIS 5,67000 7,40696 1,52837 0,10968 0,90055 11,12136 0,00378 
UNIBAIL-RODAMCO 141,20000 142,20610 14,42811 0,04139 2,30157 3,23287 0,25162 
UNION TECH. INFOR 0,63000 0,49719 -0,59039 -0,01790 0,00046 1,61109 0,20569 
VALEO 37,10000 27,72284 5,69118 -0,25324 8,57009 19,16608 2,13253 
VALLOUREC 45,43000 42,90636 3,30670 1,92641 2,28066 4,28052 0,42016 
VEOLIA ENVIRON 11,06500 18,92628 -0,94255 0,50784 11,37278 11,15341 3,79176 
VET AFFAIRES 12,20000 33,11972 0,95878 -13,20192 2,84003 0,24486 0,09143 
VICAT 43,44000 54,80664 3,64381 1,27633 2,24474 22,27606 3,80065 
VIEL ET COMPAGNIE 2,44000 5,52921 0,21122 0,87430 0,50911 1,23439 0,18013 
VILMORIN & CIE 83,32727 65,15817 4,68112 -3,50213 30,04977 19,34011 6,26085 
VINCI 35,00000 24,08611 3,36880 2,48144 42,98130 11,08096 1,91092 
VIRBAC 127,05000 36,01714 6,60015 -2,27716 10,75639 10,49843 0,81245 
VIVENDI 13,51452 17,69474 2,14951 -0,00481 5,46316 20,06714 1,33733 
VM MATERIAUX 14,75000 47,75185 4,22595 -0,22848 1,62144 28,06246 0,35108 
VRANKEN-POMMERY 23,14926 45,83612 1,31721 0,94900 13,95041 - 0,21379 
WENDEL 56,01928 68,07464 10,84488 -15,94738 30,74299 57,54351 1,39741 
ZODIAC 68,34000 28,04875 4,19879 1,17544 5,67491 20,55544 0,39320 
VOYAGEURS DU MONDE 18,90000 12,10020 1,58282 0,11188 2,39956 1,13856 0,24001 
VOLTALIA 0,84064 1,57278 1,88905 1,56294 0,79560 0,06517 1,13048 
BRICORAMA 36,40000 46,58566 3,84833 -1,64755 0,41856 27,92630 0,18851 
∑ 3949,87521 3527,94804 318,97710 -16,64732 749,96306 1502,66086 100,54729 
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  .م 2013البيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات الفرنسية عام  :)10(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n أورو: الوحدة

A.S.T. GROUPE 3,19857 2,45898 0,37329 0,91328 0,08211 0,16733 0,02019 
ACANTHE DEV 0,45550 1,65587 0,11711 0,03595 - - 0,00002 
ACCES INDUSTRIE 2,07762 7,73082 -0,12875 -0,18433 0,42112 - 0,05350 
ACCOR 26,74000 13,15130 0,11880 2,19115 1,16157 3,69591 0,27719 
ACTIA GROUP 1,04000 3,59001 0,21950 0,30483 1,66513 1,08388 0,30179 
AIR FRANCE 7,69600 16,58788 -3,97043 3,45414 2,80462 0,83939 0,80275 
AIR LIQUIDE 96,12000 33,44520 5,15369 -2,00428 2,32643 16,43616 2,30369 
AKKA 22,61818 12,79909 2,92045 -0,59109 0,61951 7,52311 0,18985 
ALCATEL LUCENT 1,04100 1,18646 -0,60580 -0,06261 0,51806 1,68424 0,62608 
ALES GROUPE 12,10000 5,44086 -0,48442 0,20353 2,41794 1,20670 0,06572 
ALPES 15,20000 32,17060 1,14649 -0,03543 3,60329 12,54098 0,40887 
ALPHA MOS 1,22000 0,39000 -0,63029 0,14262 0,18806 0,12391 0,05505 
ALSTOM 25,42000 16,56293 2,60256 0,49001 6,43176 17,96480 0,79829 
ALTEN 27,36000 13,99666 2,44705 0,21625 0,31471 6,27890 0,07210 
ALTRAN TECHN 5,98000 3,29852 0,44776 -0,06251 0,08120 2,24506 0,02944 
AS SYSTEM 15,91000 10,75799 1,74568 0,79922 0,24713 6,31493 0,14723 
AUDIKA 7,73000 6,86540 0,72963 -0,65376 0,87841 7,33090 0,01767 
AUSY 21,09000 22,85765 3,22444 2,09673 0,18786 21,76266 0,12924 
AVENIR TELECOM 0,39000 0,68714 -0,03146 0,14588 0,14131 0,08353 0,01253 
BAINS MER MONACO 33,50000 28,96034 -2,83021 0,44883 0,49371 0,00176 0,09565 
BENETEAU 12,70000 5,97910 0,00888 -0,33145 0,11291 0,76501 0,02361 
BIC 81,03000 30,90950 5,43907 -0,00062 1,18998 4,31613 0,20123 
BIOMERIEUX 72,19000 30,42044 3,40652 1,82239 3,97934 7,93588 0,56268 
BOIRON 43,03000 18,24476 2,55653 0,23934 1,99182 4,51497 0,48131 
BOURBON 18,82727 20,82868 0,61816 1,20387 0,14901 0,49423 0,03541 
BOUYGUES 21,19000 31,08265 1,95230 3,46048 5,81682 17,41961 0,57983 
CANAL PLUS 5,31000 2,33639 0,33152 0,15786 0,04736 - 0,02368 
CAP GEMINI 34,92500 27,99648 2,22538 -1,09414 1,18687 22,88429 0,45126 
CAPELLI 1,55000 2,61830 0,21965 0,44608 0,00045 0,01747 0,00090 
CARREFOUR 22,50000 11,78910 1,73854 3,84087 1,12942 12,13737 0,34968 
CAST 18,12900 0,64779 -0,31604 0,20247 0,27663 - 0,16380 
CEGEDIM 21,82000 30,38206 -6,09773 -3,59187 15,01175 43,84650 2,40613 
CEGID GROUP 15,45000 19,65243 1,36542 0,09488 8,55535 21,32901 3,51595 
CGG 16,44500 26,03233 0,42065 5,60569 5,30012 13,69391 2,38899 
CIMFRA 41,49000 107,53912 2,37722 -1,07268 1,24587 33,40956 6,55062 
CLUB MEDITERRANEE 13,88000 16,40346 0,03142 0,28282 1,53979 0,97415 0,18855 
CNIM 77,00000 62,51193 6,65630 12,45364 3,75251 15,04965 0,86853 
DALET 4,78000 3,57957 0,32256 0,38931 1,07426 0,54639 0,65073 
DANONE 58,01000 19,05274 2,59966 0,37627 7,62483 17,66429 0,15082 
DASSAULT SYSTEMES 92,60000 19,03285 2,67650 0,04017 4,74725 5,17991 0,79456 
DELFINGEN 11,29250 16,65914 1,79343 3,36501 0,52075 10,80326 0,11534 
DERICHEBOURG 3,58200 2,51544 0,27665 -0,19871 0,03332 2,84742 0,00714 
DUC 2,65000 -0,74033 -1,17518 -2,84535 0,25716 - 0,15891 
ECA 7,85000 6,88343 -0,68202 0,54299 3,30510 1,53228 0,74573 
EIFFAGE 33,61000 25,69923 2,52403 -5,16279 146,81835 32,69769 6,45923 
ESKER 14,30000 3,30419 0,63760 0,12599 1,17300 - 0,30403 
ESSILOR 85,44000 18,78098 2,79749 0,82070 2,97767 9,99675 0,33167 
EUTELSAT 21,97500 9,00988 1,61235 0,72780 2,90668 3,88753 0,25351 
FAURECIA 14,10000 12,97529 1,28391 -0,01895 5,30615 11,72928 1,64932 
FRANCE TELECOM 8,12400 9,96042 0,30956 0,08834 4,46150 9,72975 1,41871 
GEA GRENOBL.ELECT 75,00000 40,33808 8,34872 -0,06190 0,02035 - 0,09902 
GENERALE DE SANTE 10,69000 6,84599 1,05091 0,27292 0,33672 9,96328 0,15064 
GROUPE FLO 2,82000 4,03374 0,31593 0,14659 1,86522 3,11629 0,01011 
GUERBET 98,85000 74,16577 6,68810 2,56619 11,88638 - 0,56261 
HAULOTTE GROUP 6,35000 5,53919 -0,22967 0,08371 0,27308 0,64327 0,04671 
HAVAS 4,64100 2,95251 0,32748 -0,65756 0,09616 4,16627 0,04418 
HF 4,75000 15,59896 -2,92166 1,02129 1,04259 6,46302 0,36404 
HOTELS DE PARIS 2,90000 7,32145 1,84435 0,60992 0,02887 7,89347 0,01509 
HUBWOO 0,20000 0,41474 -0,02105 0,01038 0,02960 0,35969 0,01512 
ILIAD 173,60000 29,95765 3,28534 0,55726 23,06072 3,72703 1,97610 
INTER PARFUMS 22,00909 15,69796 6,18434 -8,67288 3,59716 0,02727 0,20657 
JCDECAUX 20,85500 11,36664 0,73281 0,76657 1,36074 6,10779 0,42312 
KLEPIERRE 32,20000 18,15170 0,83515 0,01653 0,16947 0,67842 0,02577 
LAFARGE 49,05500 61,79168 1,50389 -1,37508 2,15836 42,41520 0,84594 
LECTRA 4,75000 2,25654 0,47132 -0,18433 0,14761 1,07543 0,05866 
L'OREAL 135,40000 34,98983 4,79263 0,28578 4,38768 10,82665 0,29965 
MAISONS FRANCE CONFORT 21,99000 17,89439 2,63290 -2,19327 0,45102 7,68970 0,02984 
MAROC TELECOM 10,03000 2,11126 0,68707 0,03546 0,35141 0,70150 0,01269 
MICHELIN 64,13000 46,56635 8,60554 1,45160 2,20753 2,26779 0,42726 
MONTUPET SA 14,44000 15,83489 2,70914 -3,97263 0,92852 - 0,24224 
NATUREX 58,94000 33,46363 2,96317 -4,34209 1,57300 14,86633 0,60128 
NEOPOST 51,71000 21,67808 4,66314 -0,41811 4,26245 28,41437 0,79558 
NETGEM 2,41000 1,49845 0,23944 0,13814 0,02014 0,01452 0,00842 
NEURONES 9,01000 6,54125 0,62497 0,53515 0,15286 1,53453 0,01936 
NEXANS 31,10202 62,69978 0,91855 -0,78247 8,09688 17,31643 0,74845 
NICOX 2,59500 1,02276 -0,13978 -0,21482 0,02471 - 0,00221 
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NOVAMEX 6,75000 2,79345 0,33201 0,08672 0,00507 - 0,00347 
NRJ GROUP 5,74000 6,14361 0,45755 -0,12545 1,30652 1,68847 0,06905 
OENEO 3,07000 2,74139 0,21393 -0,05676 0,00267 0,26567 0,00231 
ORANGE 8,12400 9,96042 0,30956 0,08834 4,46150 9,72975 0,76485 
ORAPI 11,83000 11,86584 0,63427 -0,23975 1,72001 14,07938 0,17030 
ORPEA 33,00000 22,93982 1,83078 0,99692 24,64792 7,05433 0,03677 
PCAS 3,43000 5,26154 0,21539 0,12316 1,12564 1,05532 0,11144 
PERNOD RICARD 88,50000 42,76593 0,07158 -0,71584 44,38222 18,73623 0,35039 
PIERRE VACANCES 15,71000 51,03672 -3,10286 -11,87580 13,17308 17,60155 0,30346 
PLASTIC OMNIUM 12,35667 15,81536 3,35628 3,11706 6,77994 6,49500 1,62278 
PSA PEUGEOT CITROEN 6,08000 29,75068 14,11868 2,31648 11,64721 4,40751 7,58351 
PSB INDUSTRIES 23,95000 24,37116 2,76435 0,27646 0,33605 7,96626 0,11673 
PUBLICIS GROUPE 52,82000 23,37809 3,69973 -4,31719 4,92963 28,44827 0,40160 
QUANTEL 1,48000 4,38249 -0,94356 0,54265 2,00078 0,62472 0,82693 
RADIALL 84,00000 74,39869 -7,13156 3,97863 4,86656 4,80758 0,40744 
RALLYE 30,03000 281,65035 5,03167 54,95817 87,26355 234,04458 4,39501 
RENAULT 52,32000 83,00701 5,99211 9,52246 10,95285 0,82172 3,78058 
REXEL 16,70500 15,14251 1,16982 -0,46300 3,80916 16,06777 0,41225 
RIBER 2,88000 1,34688 0,09958 -0,35174 0,09658 0,04244 0,01987 
ROBERTET 141,99000 106,64043 12,93872 4,67359 0,41283 8,31085 - 
RODRIGUEZ GROUP 2,91000 -6,66456 -2,56216 -0,37072 0,01648 1,97440 0,07272 
S.E.B 55,04000 29,14347 3,87091 4,04034 8,65075 9,20289 0,34284 
SAFT 18,69000 15,71807 1,35453 -5,97025 8,47274 4,41314 0,54817 
SAINT-GOBAIN 30,45500 33,60975 1,44222 2,35537 6,01741 20,59023 0,31254 
SAMSE 63,46000 99,92007 8,90811 1,27007 0,61797 13,97132 0,88286 
SANOFI 83,22000 43,33118 3,74488 1,70167 15,22382 28,70525 2,65090 
SCHNEIDER ELECTRIC 57,90000 30,27635 3,31283 1,91388 8,13623 23,23299 1,17929 
SECURIDEV 29,70000 32,73757 2,80934 0,10428 0,40917 12,94443 0,38237 
SEQUANA 5,59000 13,07510 -2,37911 -2,57903 1,41947 12,67525 0,79970 
SES 23,71000 5,69806 1,28120 0,04344 2,87994 3,55865 0,07998 
SODEXO 73,25000 19,02858 2,79383 0,19092 3,36023 30,56665 0,47094 
SODIFRANCE 7,51000 5,47230 0,51225 0,08356 0,38349 5,25780 0,29401 
SOGECLAIR 20,09500 36,16414 8,07862 0,49931 10,20552 5,39034 2,63034 
SOITEC 1,68000 3,18833 -1,67361 -1,05749 0,29300 0,25009 0,01381 
SOLOCAL GROUP 1,60000 -7,22751 0,57121 0,04969 0,24990 0,29633 0,11561 
SOLUCOM 22,75000 10,95476 2,08098 0,70890 0,12765 7,36941 0,16751 
SYNERGIE 8,46000 8,20253 0,60746 -0,50431 0,71049 3,11727 0,27264 
SYSTAR 3,57000 0,91203 -0,28427 0,09826 0,66118 - 0,51602 
SYSTRAN 0,97000 4,66758 0,10414 0,09408 0,71586 - 0,01104 
TECHNICOLOR 3,15000 0,71824 -0,06557 0,11325 1,29044 1,42455 0,24438 
TECHNILINE 0,19000 0,68870 -0,30687 -0,00503 0,00352 - 0,01811 
TECHNIP 81,50000 35,51293 4,77439 -4,59658 0,66613 29,12496 0,09819 
TELEPERFORMANCE 33,42000 24,42535 2,25209 0,37113 1,56230 12,57849 0,37878 
TESSI 85,00000 49,59315 7,28770 7,16877 0,62180 16,31331 0,42180 
TF1 8,03300 8,55457 0,64570 1,29425 0,61626 4,15099 0,27490 
THALES 32,98000 22,98440 2,68462 2,98280 5,87339 17,09498 1,11103 
THERMADOR GROUPE 57,20000 60,46611 9,95100 2,15845 0,15709 2,87731 0,05393 
TIVOLY 15,95000 36,13651 2,42077 -0,93690 2,10306 9,48814 0,58489 
TONN.FRANCOIS FRES 51,50000 36,31052 4,15111 2,11605 0,33801 9,75424 0,01144 
TOTAL 38,27000 31,35887 4,51999 0,69529 5,05889 0,37575 0,60822 
TOUAX 17,02439 30,14024 1,59331 2,57793 0,24790 5,94397 0,06794 
TOUPARGEL 4,50000 8,00843 0,38369 -0,35287 0,13146 9,48754 0,04382 
TRIGANO 9,62000 16,05351 0,71288 -1,39224 0,22335 3,15080 0,05061 
U10 2,75000 4,27966 0,49599 0,10809 0,01989 2,45517 0,01763 
UBISOFT ENTERTAIN 11,47000 8,73031 0,67523 0,39992 5,69936 1,51978 3,74230 
UMANIS 5,43000 8,63192 1,22493 0,76466 0,80179 11,42676 0,13039 
UNIBAIL-RODAMCO 198,50000 152,65358 15,37116 -0,17388 2,17194 2,83902 0,37832 
UNION TECH. INFOR 0,58000 0,20638 -0,29104 -0,11907 0,00035 1,26462 0,34797 
VALEO 44,10000 28,84224 4,99319 0,24966 9,67102 17,37104 2,19438 
VALLOUREC 36,49500 41,71840 1,73481 -2,54300 1,78850 4,09281 0,45520 
VEOLIA ENVIRON 10,46500 17,47928 0,75428 -0,04712 10,84398 9,18439 1,25420 
VET AFFAIRES 7,83000 27,79161 -5,00121 1,82301 2,44675 0,24486 0,16846 
VICAT 45,00000 54,89853 2,87499 -2,64886 2,23646 22,16748 4,02356 
VIEL ET COMPAGNIE 2,38000 5,19642 0,08959 -0,98265 0,51150 1,20056 0,12935 
VILMORIN & CIE 87,27000 60,73418 5,24818 2,59241 28,72242 18,13630 6,32527 
VINCI 36,56000 24,36973 3,31984 -1,28865 41,46083 11,44770 1,87634 
VIRBAC 155,00000 47,10523 7,87716 1,67297 24,66280 14,49444 1,01572 
VIVENDI 17,20000 16,19080 0,12387 0,44563 6,43296 18,62289 1,55367 
VM MATERIAUX 23,11000 40,39159 -5,35501 0,24819 1,53058 25,49269 0,38949 
VRANKEN-POMMERY 20,45000 39,05647 0,74823 -3,37862 11,27594 3,29526 0,07833 
WENDEL 82,26000 68,86772 4,62493 -1,96418 30,52537 60,43366 3,46817 
ZODIAC 82,55000 36,00476 5,58206 -1,10613 8,99160 26,30662 0,59239 
VOYAGEURS DU MONDE 20,98000 12,84352 1,64513 1,28945 4,61193 1,68549 0,91372 
VOLTALIA 0,60000 0,59019 0,10829 0,02087 0,14922 0,00845 0,01861 
BRICORAMA 35,60000 47,04844 2,42661 1,41432 0,38714 27,92630 0,16953 
∑ 4589,33681 3665,59692 274,49557 89,61953 831,91218 1552,09982 112,60243 
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3i Group PLC 7,12000 6,02042 0,81053 0,17578 - - - 
AGGREKO PLC 1,88130 0,66558 0,07010 -0,00597 0,00671 - 0,00746 
AMEC PLC 3,23000 1,01884 0,16859 -0,21894 0,11725 1,31960 0,01656 
Anite PLC 0,65500 0,10770 0,01881 0,07397 0,00749 0,09781 0,00342 
ARM Holdings PLC 0,97000 0,47568 0,01916 -0,01424 0,06221 0,31032 0,00557 
Ashley Holdings PLC 0,10250 0,07359 0,00416 0,00134 - - - 
Ashtead Group PLC 1,22000 0,36709 0,05582 0,00491 - 0,36249 - 
Associated British Foods PLC 7,53500 4,38185 0,43200 -0,02905 - 0,74905 0,05810 
Atkins PLC 7,06500 -0,53905 0,39268 0,28668 0,10902 0,29577 0,17060 
AVEVA Group PLC 2,80000 1,87728 0,23202 0,11004 0,71708 0,77857 0,12175 
Avon Rubber PLC 2,18500 2,31458 0,23857 -0,06732 0,15997 0,36458 0,06760 
Babcock International Group PLC 1,80750 0,36706 0,06270 0,06597 0,04833 0,52675 0,06205 
BAE Systems PLC 2,55000 0,69221 0,00078 0,17714 0,04883 1,53948 0,15429 
Balfour Beatty PLC 3,04500 0,71226 0,61321 0,49292 - 0,65802 0,04245 
Barr (A G) PLC 1,62920 3,11806 0,60129 0,51579 - - - 
Barratt Developments PLC 4,96040 5,47832 1,16584 0,22606 - - - 
Berkeley Group Holdings PLC 8,67500 5,14322 1,15011 0,82471 - - - 
Bodycote PLC 2,70320 1,31477 0,08786 0,33742 0,00436 0,43524 0,01869 
British American Tobacco PLC 9,78000 2,85867 1,32115 -0,15375 0,04346 3,55499 0,01963 
British Land Co PLC 8,18000 9,22812 1,26180 -0,03666 - 0,14084 - 
British Polythene Industries PLC 3,56500 1,39576 0,31318 -0,17012 0,08893 0,01160 0,02320 
British Sky Broadcasting Gr PLC 5,10000 0,10013 0,30950 -0,00535 0,10816 0,22329 0,02410 
Brown (N) Group PLC 1,69750 0,77898 0,04029 0,05992 0,06669 - 0,01828 
BT Group PLC 2,27500 0,01100 0,01784 0,03532 0,09844 0,04679 0,01737 
Burberry Group PLC 4,23250 0,96601 0,22887 0,02189 0,02291 0,23317 0,00409 
Capita PLC 3,86420 0,53704 0,15010 -0,08466 0,01997 0,72559 0,00701 
Carclo PLC 0,88500 0,92961 0,03855 0,02741 - 0,28713 0,02008 
Carillion PLC 2,35750 0,59543 0,27158 0,34344 0,00560 0,08913 0,00467 
Carr's Milling Industries PLC 5,52500 2,66693 0,91105 0,43599 0,21160 0,04870 0,12528 
Centaur Media PLC 0,87000 0,99520 0,04286 0,02277 0,02746 0,92689 0,01205 
Centrica PLC 2,22000 0,55326 0,42137 0,04714 0,13719 0,27782 0,01059 
Charles Taylor PLC 2,46000 0,23430 0,22085 0,00088 - 0,49723 - 
Chemring Group PLC 0,94800 2,18559 0,33824 0,11701 0,07924 0,96535 0,05364 
Chime Communications PLC 1,47500 0,16827 0,01999 0,05285 0,00128 0,21868 0,00063 
Cobham PLC 1,29600 0,47891 0,09014 -0,00134 0,02240 0,34102 0,00296 
Compass Group PLC 2,41000 1,15156 0,08351 0,02645 - 1,95932 0,12759 
Computacenter PLC 2,63000 1,71376 0,23413 0,15929 0,01669 0,02505 0,00940 
Consort Medical PLC 5,38000 2,16363 0,08647 0,17660 0,00485 - 0,00698 
Costain Group PLC 3,92670 -0,12601 0,02492 -0,02209 0,00142 - 0,00057 
CRH PLC 19,29000 9,34927 1,12618 0,09801 0,03229 - 0,00770 
Croda International PLC 3,70000 0,64023 0,21865 0,06860 - 0,04645 - 
Dairy Crest Group PLC 5,09000 -1,76505 0,41286 0,08481 - 0,88333 - 
De La Rue PLC 7,29860 0,97231 0,17915 0,22150 0,04886 0,07926 0,07438 
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,20000 0,28329 0,07066 0,33740 0,03695 0,07474 0,01103 
Dialight PLC 3,70850 1,67719 0,27360 0,16640 0,12288 0,51674 0,01110 
Dixons Retail 1,51250 0,76690 0,12706 0,00888 0,05698 0,53075 0,01691 
Domino Printing Sciences PLC 2,76500 0,74509 0,15626 0,03486 0,00026 0,16659 0,00812 
Domino's Pizza Group PLC 0,85160 0,27089 0,12281 0,02012 0,01611 0,01162 0,00243 
E2v technologies PLC 1,37750 0,68391 0,06066 -0,00452 0,09747 0,20409 0,03178 
Enterprise Inns PLC 3,72750 3,87290 0,42202 0,40858 - 0,22775 0,00973 
Fenner PLC 1,64000 0,68662 0,05237 0,18267 0,36535 0,06196 0,00958 
Fidessa Group PLC 5,52500 0,81865 0,23278 -0,09856 - - - 
Findel PLC 10,40000 1,42720 0,33807 -0,20780 - 0,77033 0,03429 
FirstGroup PLC 3,19000 0,56294 0,27106 0,13766 0,07372 1,16800 0,00552 
Fuller Smith & Turner PLC 2,26250 0,81218 0,06328 -0,02321 - - - 
G4S PLC 1,31250 0,71967 -0,05718 0,11073 0,22035 0,86710 0,06312 
Galliford Try PLC 8,07500 0,23681 0,08398 -0,01654 - - - 
Genus PLC 3,47500 1,47997 0,17080 -0,10102 0,00333 0,69612 0,04710 
GKN PLC 2,30250 1,27095 1,04530 0,97598 0,05437 0,28273 0,16583 
GlaxoSmithKline PLC 13,12000 0,99988 0,67737 0,10391 0,42323 0,05120 0,02981 
Goodwin PLC 4,92500 0,34986 1,83208 0,58486 0,11250 0,06806 0,05556 
Greencore Group PLC 3,29730 1,49803 0,08489 0,07266 - 1,69622 -0,10571 
Greene King PLC 4,77520 4,49276 0,44314 0,14197 - 2,48105 - 
Greggs PLC 4,37000 12,94329 2,65832 2,16136 - - - 
Halfords Group PLC 3,09500 0,77083 0,22419 -0,14916 0,02720 1,11303 0,06010 
Halma PLC 1,47000 0,46979 0,09368 -0,00870 0,01306 0,26919 0,00500 
Hays PLC 1,14500 0,06106 0,08405 -0,00513 0,00081 0,05726 0,00012 
Hill & Smith Holdings PLC 1,58850 0,55230 0,12145 -0,07124 0,00896 0,41951 0,02697 
Homeserve PLC 2,11800 2,76780 0,42259 0,06660 0,11989 2,49232 0,02061 
Hunting PLC 2,38500 1,10744 0,10787 -0,01287 0,03068 0,47009 0,01386 
Huntsworth PLC 0,04100 0,27028 0,00774 0,01703 0,04212 0,33963 0,00253 
Hyder Consulting 2,00090 0,21071 0,06655 0,09439 0,07784 0,11622 0,03074 
IMI PLC 3,97500 1,56370 0,19025 0,12514 0,03016 0,90896 0,01635 
Inchcape PLC 4,91945 1,07181 0,24239 0,16014 0,01354 0,14889 0,02915 
Informa PLC 3,85000 2,11004 0,23329 0,01984 1,60629 2,01368 0,08221 
Innovation Group (The) PLC 0,36250 0,08331 0,01950 0,01065 - 0,05409 0,03362 
Interserve PLC 3,45250 0,83688 0,24174 -0,00967 - 1,35641 - 
Intertek Group PLC 7,59000 0,08852 0,33599 -0,17381 0,02261 0,21645 0,00905 
Invensys PLC 0,01690 -0,08370 -0,01670 0,01459 0,01459 0,05451 0,00721 
ITE Group PLC 0,84000 0,15577 0,03760 -0,02768  - 0,10291 0,00886 
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ITV PLC 1,20000 0,53104 0,02340 0,06747 0,08643 0,56213 0,01981 
JD Sports Fashion PLC 2,17500 1,13375 0,04782 0,00459 - 0,40464 - 
Johnson Matthey PLC 11,52380 4,23601 0,52614 -0,12345 0,12482 1,70871 0,02232 
Johnston Press PLC 4,95000 1,38576 0,37366 0,00061 3,25092 - - 
KCOM Group PLC 0,61750 0,45107 0,03398 0,04198 0,08422 0,35829 0,01612 
Keller Group PLC 2,60500 1,39176 0,24086 0,01115 0,00439 0,77573 0,00133 
Kier Group PLC 11,34000 1,47954 1,02559 1,41509 0,32225 0,14571 0,05324 
Kingfisher PLC 2,57000 1,86853 0,18995 0,03271 0,02977 1,04902 0,01009 
Ladbrokes PLC 0,87220 1,49800 0,00006 -0,00801 0,33887 0,74657 0,00511 
Low & Bonar PLC 1,25220 0,74416 0,07033 0,03514 - 0,10848 0,00584 
Mngement Consulting Group PLC 0,49500 0,25540 0,04474 0,02707 0,00207 0,34974 0,02006 
Marks & Spencer Group PLC 3,58000 0,54834 0,35354 -0,10621 0,05784 0,04192 0,00802 
Marston's PLC 43,04000 6,36837 0,47544 0,06090 1,07171 1,07171 0,32318 
McBride PLC 1,52000 0,55513 0,12053 0,00453 - 0,04923 0,00509 
Mears Group PLC 2,18500 0,34333 0,09257 0,01584 - 0,19123 - 
Meggitt PLC 2,57500 1,07632 0,12229 -0,00035 0,46438 1,20049 0,01110 
Menzies (John) PLC 5,73000 0,68382 0,31681 0,14888 - 0,64401 0,06232 
Michael Page International PLC 1,92000 0,16937 0,09612 -0,02871 0,00614 0,00431 0,00196 
MITIE Group PLC 1,67250 0,43588 0,02722 0,03464 - 0,16462 0,00932 
Morgan Sindall Group PLC 7,17500 2,32897 0,57024 1,39592 - 1,32776 - 
Morrison Supermarkets PLC 1,89000 1,50711 0,03950 -0,08849 - 0,03883 0,03883 
Mothercare PLC 3,38000 1,66165 0,15779 -0,04608 0,03770 - 0,00279 
National Express Group PLC 4,36380 1,91731 0,44699 0,36650 0,10133 2,43401 0,33273 
NCC Group PLC 0,37500 0,73233 0,09744 0,02530 - 0,79441 0,04601 
Next PLC 14,40000 1,05897 1,16965 -0,01302 - 0,13864 - 
Northgate PLC 10,02500 3,50607 0,61123 -0,13278 0,07581 0,19394 0,01332 
Pace PLC 0,51000 0,27250 0,05195 0,02618 - 0,03909 0,00248 
Pearson PLC 6,35000 3,48584 0,32617 0,01992 0,14690 3,93402 0,03112 
Pennon Group PLC 10,63000 5,54069 0,51272 0,29466 0,04690 0,50334 0,01094 
Persimmon PLC 6,76000 4,86546 1,12256 0,33473 - 0,62999 - 
Porvair PLC 1,15000 0,97794 -0,04035 -0,02062 - 0,75497 0,06043 
Premier Farnell 1,62250 0,28238 0,10579 -0,00468 0,07934 0,13086 0,03113 
Punch Taverns PLC 1,81020 4,43404 0,66035 0,31754 0,10861 1,06161 0,00671 
PZ Cussons PLC 1,30700 0,76506 0,06718 -0,02053 0,10566 0,02053 - 
Rank Group (The) PLC 2,50030 0,64092 -0,02403 -0,12979 0,20862 0,19564 0,07146 
Reckitt Benckiser Group PLC 16,93000 2,18071 0,79637 0,19323 2,20969 0,08557 0,01656 
Reed Elsevier PLC 5,19110 1,31666 0,36195 -0,31641 2,22584 2,04998 0,24339 
Shanks Group PLC 1,54000 0,80769 0,33162 0,00726 0,00427 0,59615 0,00342 
Renold PLC 0,55000 0,80911 -0,00144 0,06058 0,00721 0,22644 0,04038 
Severfield-Rowen PLC 2,46600 2,33302 0,41437 0,03261 - 0,00794 0,00444 
Rentokil Initial PLC 1,56250 -0,43312 0,10519 -0,06519 0,04442 0,03851 -0,01420 
REXAM PLC 5,11110 1,62294 0,35944 0,04175 0,07261 2,27285 0,01452 
Ricardo PLC 2,66000 0,73550 0,15031 -0,05611 0,02004 0,31264 0,01202 
Robert Walters PLC 1,22000 0,37922 0,02922 -0,06935 - 0,08086 - 
Rolls-Royce Group PLC 2,37000 0,84821 0,15427 0,32966 0,27452 0,44522 0,03402 
Rotork PLC 4,64000 1,47302 0,24432 -0,08681 0,01223 0,22245 3,74663 
Sainsbury (J) PLC 2,79500 2,41598 0,10811 0,07932 0,05699 0,06228 0,01528 
Senior PLC 0,43000 0,27061 0,02102 -0,01746 0,00388 0,23634 0,00162 
Serco Group PLC 2,38250 0,38865 0,09992 0,08614 0,17227 0,40749 0,01654 
Severn Trent PLC 9,03460 5,34534 0,45491 -0,05578 0,36358 1,44248 0,06445 
SIG PLC 5,45000 2,09165 0,39732 -0,28982 0,12121 0,93469 0,00522 
Smith (DS) PLC 1,59500 1,33590 0,12105 0,02159 0,04138 0,44924 0,02313 
Smiths Group PLC 8,82840 2,63290 0,48229 -0,64589 0,58396 2,04521 0,06938 
Spectris PLC 4,75000 1,88898 0,18986 0,01850 0,04183 1,76187 0,01046 
Speedy Hire PLC 6,68500 2,54695 0,42723 -0,02347 0,02817 0,22300 0,01408 
Spirent Communications PLC 0,41250 0,16775 0,02771 0,01537 - 0,09287 0,00952 
Sportech PLC 0,01080 0,06266 0,00946 0,00828 0,00473 0,24524 0,00186 
SSE PLC 9,79000 2,16471 0,65070 0,23736 0,12531 0,34011 0,00407 
St Ives PLC 3,16000 1,58793 0,11077 -0,40573 0,00627 0,52126 0,00371 
Stagecoach Group PLC 1,38670 0,08642 0,06478 -0,25132 0,00689 0,07009 0,00307 
Tarsus Group PLC 1,18500 0,09475 0,04451 -0,03053 0,00471 0,37408 0,16176 
Tate & Lyle PLC 4,63500 1,24364 0,18471 0,26948 0,07591 0,19483 0,00633 
Telecom plus PLC 1,53500 0,28602 0,12304 0,05762 0,00455 0,06020 0,00211 
Tesco PLC 3,18750 1,11189 0,17268 0,00308 0,04034 0,14056 0,00797 
Thomas Cook Group PLC 2,32500 11,85198 1,68366 1,57779 1,02451 19,49714 0,64206 
Topps Tiles PLC 1,95480 0,17085 0,13344 -0,00793 - 0,00229 0,00015 
Travis Perkins PLC 16,22000 5,39830 1,17906 0,68869 - 2,52905 0,14438 
Trinity Mirror PLC 6,37000 2,37981 0,48905 0,03069 5,32861 0,02024 0,00135 
UBM PLC 4,95000 0,98101 0,70021 0,44945 0,14992 1,73654 0,00922 
Vectura Group PLC 0,82500 0,20373 -0,07216 0,15089 - 0,01865 0,00967 
Victrex PLC 6,66000 1,11003 0,17229 -0,01456 0,03192 0,08078 0,01808 
Vitec Group (The) PLC 3,31000 1,38020 0,00730 -0,02921 0,00730 0,19230 0,05355 
Vodafone Group PLC 3,06950 1,66421 0,09374 -0,03089 0,23616 1,18453 0,02912 
Vp PLC 2,09500 1,00639 0,14126 0,10099 - 0,15241 0,00325 
Weir Group PLC 3,00250 1,28134 0,21258 -0,09933 0,01787 0,53613 0,00495 
Whitbread PLC 9,28300 7,35917 0,33946 0,00802 0,10424 0,31674 0,09856 
William Hill PLC 5,38500 0,61845 0,20920 0,03483 - 1,81831 - 
Wilmington Group PLC 1,75250 0,71483 0,05359 -0,00787 0,32208 0,49921 0,04428 
Wincanton PLC 2,74000 -0,03833 0,16440 0,06133 0,14906 0,44719 0,02981 
Xaar PLC 2,06500 0,38675 0,07669 0,11253 0,04920 0,01282 0,00589 
∑ 885,89209 325,75828 56,79911 -0,90060 69,22125 169,38824 11,56783 
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3i Group PLC 9,99500 7,27627 1,54753 0,96266 - - - 
AGGREKO PLC 3,16640 0,77346 0,13634 0,00409 0,00632 - 0,01486 
AMEC PLC 3,93500 0,97009 0,01202 0,18056 0,16524 1,40421 0,01803 
Anite PLC 0,73500 0,12513 0,02524 -0,00418 0,01352 0,09711 0,00747 
ARM Holdings PLC 1,36000 0,53881 0,02139 0,00524 0,05753 0,34228 0,01638 
Ashley Holdings PLC 0,23500 0,07908 0,00563 0,00804 - - - 
Ashtead Group PLC 1,31750 0,63883 0,13751 0,00297 - 0,36851 - 
Associated British Foods PLC 8,25000 4,66859 0,42063 0,19200 - 1,30736 0,09853 
Atkins PLC 8,43500 -0,36176 0,57020 0,62932 0,10021 0,35675 0,09620 
AVEVA Group PLC 3,73330 2,28568 0,36294 0,51160 0,61047 0,74655 0,10228 
Avon Rubber PLC 1,75500 2,00359 -0,13563 -0,06572 0,26372 0,65072 0,07329 
Babcock International Group PLC 3,40500 0,55712 0,09764 -0,00457 0,04507 0,53556 0,01176 
BAE Systems PLC 4,17500 0,63011 0,12472 0,19596 0,13146 1,71506 0,02742 
Balfour Beatty PLC 3,58810 0,68384 0,24824 -0,21780 - 0,66511 0,00937 
Barr (A G) PLC 1,66250 3,33706 0,62960 -0,18221 - - - 
Barratt Developments PLC 7,10120 6,33444 1,13122 -0,99465 - - - 
Berkeley Group Holdings PLC 12,82000 6,92918 1,67311 -1,02861 - - - 
Bodycote PLC 4,83200 1,34982 0,12673 -0,05823 0,01152 0,48014 0,02086 
British American Tobacco PLC 14,02000 3,28079 0,84489 -0,03149 0,04771 3,76263 0,01717 
British Land Co PLC 12,56000 11,58739 2,40569 -0,03660 0,12520 - 0,48152 
British Polythene Industries PLC 6,33500 1,43660 0,55224 0,28191 0,06565 0,01159 0,03476 
British Sky Broadcasting Gr PLC 5,42500 0,06756 0,30764 0,17476 0,12171 0,34784 0,02847 
Brown (N) Group PLC 2,42170 0,83279 0,12221 0,02234 0,07448 - 0,01963 
BT Group PLC 2,37750 0,18609 0,19026 0,05489 0,12715 0,06288 0,02883 
Burberry Group PLC 4,75000 0,86543 0,23818 -0,25206 0,03179 0,27132 0,00448 
Capita PLC 4,78340 0,59255 0,16021 0,01013 0,05753 0,81982 0,03189 
Carclo PLC 0,68500 0,48747 0,01169 0,02979 0,14957 0,29620 0,00113 
Carillion PLC 3,28000 0,69707 0,18986 -0,09819 0,04048 0,24942 0,01861 
Carr's Milling Industries PLC 5,97500 2,70611 0,50950 -0,17234 0,09741 0,02854 0,11975 
Centaur Media PLC 1,43500 1,05734 0,07634 -0,03147 0,08772 0,95087 0,01406 
Centrica PLC 2,98750 0,65839 0,27925 0,07726 0,15701 0,32285 0,02125 
Charles Taylor PLC 4,05250 0,59727 0,25795 -0,00159 0,35296 1,01584 0,00346 
Chemring Group PLC 2,24000 2,40609 0,31802 0,15365 0,09737 1,36913 0,15790 
Chime Communications PLC 2,10000 0,21232 0,02978 0,00965 0,00055 0,27108 0,00051 
Cobham PLC 1,85250 0,52286 0,08737 0,13430 0,09271 0,37761 0,01621 
Compass Group PLC 2,21750 1,05954 0,00046 0,01345 - 1,84120 0,16886 
Computacenter PLC 2,59250 1,73941 0,10734 0,26717 0,02492 0,02501 0,00719 
Consort Medical PLC 6,72000 2,35770 0,36837 -0,99259 0,53197 1,40108 0,02680 
Costain Group PLC 4,73910 -0,06318 0,06627 0,03089 0,00983 - 0,00028 
CRH PLC 29,10000 11,62301 2,53653 0,05426 0,10796 - 0,01697 
Croda International PLC 4,95000 0,57592 0,23365 0,05145 - 0,04645 - 
Dairy Crest Group PLC 5,35000 -2,06092 0,27798 -0,10225 0,03595 1,04723 0,02796 
De La Rue PLC 9,00060 0,82426 0,30781 -0,09676 0,08527 0,08950 0,02056 
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,42000 0,46066 0,14556 0,11162 0,06052 0,08446 0,00262 
Dialight PLC 2,35500 0,93062 0,90270 0,09028 0,03321 0,10611 0,01828 
Dixons Retail 2,05000 0,78022 0,11832 0,01118 0,06012 0,59603 0,01710 
Domino Printing Sciences PLC 2,63500 0,85936 0,16737 -0,02363 0,00081 0,33546 0,01473 
Domino's Pizza Group PLC 1,50940 0,22689 0,15601 0,02005 0,01948 0,00558 0,00248 
E2v technologies PLC 1,83880 0,78212 0,14570 0,07128 0,16019 0,23987 0,04240 
Enterprise Inns PLC 4,62000 4,50065 0,59799 -0,14592 - 1,19311 0,00572 
Fenner PLC 2,16500 0,77722 0,12996 -0,05988 0,05734 0,36185 0,00510 
Fidessa Group PLC 9,01000 1,28990 0,30856 0,04248 0,24401 - - 
Findel PLC 10,82000 1,43966 0,34938 0,08386 0,40857 0,57044 0,01095 
FirstGroup PLC 4,48350 0,83225 0,26956 0,06720 0,07523 1,26153 0,01128 
Fuller Smith & Turner PLC 3,13250 0,83018 0,05535 -0,01780 - 0,13063 - 
G4S PLC 1,89210 0,76447 0,06369 0,01821 0,21179 0,92432 0,03200 
Galliford Try PLC 13,45000 0,43715 0,09226 0,11536 0,00839 0,20831 0,00163 
Genus PLC 5,13500 2,60685 0,14120 0,27517 1,55687 1,17489 0,05431 
GKN PLC 3,13500 1,21680 0,07428 -0,17557 0,07293 0,32547 0,02836 
GlaxoSmithKline PLC 15,56000 1,26953 0,80767 0,23210 0,56735 0,11672 0,04293 
Goodwin PLC 6,82500 0,48653 2,32319 -0,32792 0,07444 0,02597 0,07500 
Greencore Group PLC 4,48080 1,11912 -0,29740 -0,06075 - 1,66449 -0,10432 
Greene King PLC 5,84440 4,98038 0,58797 -0,05494 - 3,30347 - 
Greggs PLC 3,69200 14,88237 2,79433 0,24611 - - - 
Halfords Group PLC 2,93000 0,88805 0,23506 -0,01272 0,02500 1,10995 0,00833 
Halma PLC 1,92750 0,50925 0,11067 -0,02583 0,03294 0,33043 0,00934 
Hays PLC 1,48750 0,02768 0,11822 -0,01164 0,00102 0,08069 0,00013 
Hill & Smith Holdings PLC 2,61750 0,63946 0,22431 0,10146 0,02997 0,44041 0,00290 
Homeserve PLC 3,26400 3,11300 0,53324 0,03604 0,49261 2,89494 0,07935 
Hunting PLC 3,99500 1,42535 0,18942 -0,05279 0,03959 0,45493 0,01553 
Huntsworth PLC 0,88000 0,71414 -0,18754 0,03524 0,10480 0,90822 0,02391 
Hyder Consulting 3,05580 0,24348 0,21228 0,11046 0,12999 0,24765 0,04973 
IMI PLC 5,62500 1,17429 0,03765 0,17568 0,05661 0,46152 0,01562 
Inchcape PLC 7,58333 1,23111 0,26363 -0,01916 0,01249 0,13223 0,04727 
Informa PLC 4,89000 2,19678 0,02094 0,00228 2,21979 2,66515 0,11804 
Innovation Group (The) PLC 0,32000 0,05493 -0,02892 0,00868 0,00008 0,02693 0,03252 
Interserve PLC 3,82000 1,05207 0,26192 -0,04555 - 1,35166 - 
Intertek Group PLC 8,24500 0,38422 0,36748 -0,03154 0,08238 0,35847 0,01352 
Invensys PLC 0,02310 -0,10427 0,00334 -0,03781 0,01424 0,03904 0,00246 
ITE Group PLC 1,33000 0,12349 0,07089 -0,07662 0,02304 0,12609 0,01433 
ITV PLC 1,15000 0,56725 0,03810 0,01373 0,08959 0,58784 0,01751 
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JD Sports Fashion PLC 2,81750 1,13115 0,04865 0,09541 - 0,31030 - 
Johnson Matthey PLC 13,55620 4,74281 0,69065 0,25110 0,18753 1,82719 0,02770 
Johnston Press PLC 4,86250 1,66225 0,37601 0,05231 4,23201 0,35454 - 
KCOM Group PLC 0,88847 0,31960 -0,13837 -0,03128 0,07663 0,30993 0,02422 
Keller Group PLC 5,00000 1,78855 0,41645 0,17315 0,00250 0,84750 0,00127 
Kier Group PLC 20,51000 3,02337 1,19541 1,47964 0,26751 0,14490 0,05294 
Kingfisher PLC 2,26500 1,83589 0,05928 0,00076 0,04322 1,08732 0,01678 
Ladbrokes PLC 4,19500 1,61625 0,00012 0,31756 0,21831 0,02204 0,00423 
Low & Bonar PLC 1,18500 0,61875 -0,28359 -0,17222 - 0,30971 0,01307 
Mngement Consulting Group PLC 0,63000 0,30572 0,05167 0,03510 0,00221 0,36032 0,00007 
Marks & Spencer Group PLC 5,96500 0,68668 0,31092 0,07816 0,05587 0,04131 0,00755 
Marston's PLC 49,64000 7,43124 0,32809 0,27898 1,04028 1,09332 0,08055 
McBride PLC 1,76250 0,58835 0,10306 0,00793 0,00396 0,08494 0,00113 
Mears Group PLC 3,16000 0,47688 0,12256 0,07010 - 0,18098 - 
Meggitt PLC 3,36500 1,14815 0,15289 0,04487 0,45977 1,27270 0,03085 
Menzies (John) PLC 5,15000 0,87893 0,26061 0,19929 - 0,62683 0,05621 
Michael Page International PLC 3,83000 0,20712 0,14920 0,02270 0,00665 0,00463 0,00289 
MITIE Group PLC 1,92250 0,57954 0,09961 -0,17779 0,03793 0,47432 0,00066 
Morgan Sindall Group PLC 11,83000 2,75591 0,69891 -0,03377 - 1,34060 - 
Morrison Supermarkets PLC 1,95750 1,36498 -0,09364 0,04478 - - - 
Mothercare PLC 3,38000 1,81241 0,24083 -0,01514 0,05505 - 0,00963 
National Express Group PLC 4,65990 2,07480 -0,01860 -0,06577 0,24581 4,53361 0,65240 
NCC Group PLC 0,44750 0,86547 0,13980 0,00064 0,06757 0,86544 0,00144 
Next PLC 16,25000 1,04104 1,27387 -0,04876 - 0,14709 - 
Northgate PLC 9,79000 4,52700 0,57376 -0,19734 0,25735 0,63013 0,01734 
Pace PLC 0,57000 0,18343 -0,12433 -0,14050 0,04875 0,04076 0,01778 
Pearson PLC 7,60000 4,43273 0,77610 0,37313 0,24875 4,54466 0,03607 
Pennon Group PLC 4,95000 4,90014 0,31869 -0,33977 0,04806 0,83130 0,01349 
Persimmon PLC 13,10000 5,73415 1,16852 -0,24299 - 0,61679 - 
Porvair PLC 1,66500 0,74345 0,03379 -0,05299 0,00257 0,68399 0,00173 
Premier Farnell 1,93750 -0,05067 0,08564 0,02478 0,07572 0,13768 0,03112 
Punch Taverns PLC 2,72710 5,38980 0,73597 1,19652 0,61696 1,90188 0,03400 
PZ Cussons PLC 1,56250 0,78932 0,08257 -0,02589 0,10543 0,02053 - 
Rank Group (The) PLC 2,19680 0,26853 -0,33498 0,07013 0,08594 0,19872 0,13610 
Reckitt Benckiser Group PLC 19,99000 2,57006 0,92639 0,91254 2,35405 0,09139 0,01246 
Reed Elsevier PLC 5,53110 1,55441 0,36335 0,05168 2,33279 2,37272 0,26076 
Shanks Group PLC 1,70000 0,88766 0,12936 0,11447 0,00809 0,60638 0,00213 
Renold PLC 0,62500 0,58477 -0,19588 0,06625 0,00288 0,24629 0,00432 
Severfield-Rowen PLC 4,92400 2,70567 0,66244 0,60225 0,04941 0,32997 - 
Rentokil Initial PLC 1,59750 -0,36365 0,17725 0,01301 0,05486 0,04455 0,01626 
REXAM PLC 6,05560 1,82265 0,40283 -0,01987 0,19690 2,53798 0,01806 
Ricardo PLC 3,08750 1,00163 0,19193 0,09796 0,02999 0,31788 0,01200 
Robert Walters PLC 2,36000 0,39957 0,06758 0,04206 0,01003 0,08081 0,00398 
Rolls-Royce Group PLC 4,76500 0,85575 0,19901 0,18650 0,30136 0,42702 0,03070 
Rotork PLC 7,74500 1,68057 0,28557 0,02576 0,01186 0,24383 0,05476 
Sainsbury (J) PLC 3,52000 2,31736 0,03741 0,08299 0,04793 0,06371 0,01227 
Senior PLC 0,67000 0,29842 0,04559 0,00679 0,00356 0,24927 0,00162 
Serco Group PLC 3,36000 0,55528 0,11405 0,03481 0,23023 1,16289 0,02905 
Severn Trent PLC 11,99080 5,45543 0,63661 0,12669 0,32290 1,45450 0,08417 
SIG PLC 9,05000 2,38205 0,46918 0,10395 0,40408 1,35106 0,07665 
Smith (DS) PLC 1,47750 1,38526 0,01074 0,03991 0,04502 0,45485 0,00998 
Smiths Group PLC 9,15250 2,40231 0,04266 -0,11457 0,74507 1,95284 0,06980 
Spectris PLC 6,73500 2,05056 0,28250 0,34591 0,03291 1,68138 0,06982 
Speedy Hire PLC 9,35000 3,11921 0,48786 0,01104 0,13687 0,36424 0,03311 
Spirent Communications PLC 0,41250 0,12653 -0,02537 -0,00342 - 0,07403 0,03831 
Sportech PLC 0,01250 0,05303 -0,00980 -0,00844 0,00169 0,24524 0,00405 
SSE PLC 12,10000 2,49814 0,74790 -0,21425 0,34606 0,34164 0,00454 
St Ives PLC 2,46000 1,62143 0,14306 0,07037 0,01052 0,52279 0,00346 
Stagecoach Group PLC 1,48950 0,19784 0,10790 0,05544 0,01618 0,09359 0,00692 
Tarsus Group PLC 1,96250 0,23527 0,08692 -0,06118 0,01162 0,50104 0,41301 
Tate & Lyle PLC 6,85000 1,18924 -0,03795 -0,27074 0,10627 0,22646 0,01012 
Telecom plus PLC 1,25250 0,36468 -0,02018 -0,00566 0,00222 0,05468 0,00191 
Tesco PLC 3,34000 1,19628 0,19887 0,02090 0,04915 0,14402 0,00963 
Thomas Cook Group PLC 2,25000 9,84656 2,90903 0,96309 1,17382 18,81729 0,40664 
Topps Tiles PLC 2,69000 -0,37220 0,16350 -0,06642 - 0,00324 - 
Travis Perkins PLC 15,73000 6,24846 1,16066 -0,50120 1,33954 10,50038 - 
Trinity Mirror PLC 5,49000 2,57430 0,50174 -0,03484 5,51987 0,24865 0,01127 
UBM PLC 7,15500 1,59728 1,70799 0,48379 0,28718 2,12276 0,03918 
Vectura Group PLC 0,98500 0,15059 -0,05851 -0,01414 - 0,01824 - 
Victrex PLC 8,03500 1,38795 0,38948 0,13937 0,02425 0,09080 0,00747 
Vitec Group (The) PLC 5,02000 1,71832 0,23852 -0,03894 0,09979 0,38455 0,02921 
Vodafone Group PLC 2,13120 1,28770 -0,33080 -0,01250 0,24923 0,79404 0,37946 
Vp PLC 2,76000 1,30612 0,16460 -0,00383 0,03179 0,70726 0,00009 
Weir Group PLC 4,57500 1,38781 0,12360 0,01157 0,13034 0,76408 0,00636 
Whitbread PLC 11,50940 5,97104 1,02046 -0,08726 0,25622 0,20942 0,05907 
William Hill PLC 6,34500 0,63623 0,28945 0,04120 1,19056 2,22015 0,00691 
Wilmington Group PLC 2,17250 0,75165 0,08164 0,01257 0,30976 0,62913 0,03140 
Wincanton PLC 3,20000 -0,31841 0,19341 -0,05236 0,08615 0,34544 0,03209 
Xaar PLC 3,11000 0,45061 0,11528 -0,00881 0,06170 0,01178 0,00661 
∑ 824,70060 280,42753 54,71682 6,79273 38,01033 130,07254 6,05661 
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3i Group PLC 10,03000 9,21480  2,29015  -0,77423  -  -  -  
AGGREKO PLC 5,82970 0,83930  0,17142  0,01484  0,04267  0,17402  0,00297  
AMEC PLC 5,62250 1,48317  0,65376  0,35011  0,05515  0,64416  0,01858  
Anite PLC 0,80000 0,18410  0,05747  -0,04926  0,09194  0,23596  0,01973  
ARM Holdings PLC 1,34500 0,47552  0,03465  -0,01907  0,04526  0,30770  0,01543  
Ashley Holdings PLC 0,29750 0,08297  0,01072  0,00335  -  -  -  
Ashtead Group PLC 1,28500 0,70852  0,01411  0,00018  0,01732  0,51724  0,01965  
Associated British Foods PLC 8,01500 4,99953  0,38905  -0,87410  0,66820  1,27957  0,05179  
Atkins PLC 10,51000 -0,72857  0,54858  0,11967  0,08999  0,62038  0,11106  
AVEVA Group PLC 9,98930 0,96955  0,26433  0,28410  0,17855  0,22359  0,03217  
Avon Rubber PLC 1,76000 0,85127  -0,67646  -0,02546  0,41138  0,20162  0,07993  
Babcock International Group PLC 5,18000 0,67141  0,14761  -0,00131  0,07511  0,64725  0,02384  
BAE Systems PLC 4,57000 1,27357  0,50493  0,18238  0,14233  2,19747  0,04282  
Balfour Beatty PLC 4,68750 0,90000  0,21163  0,14651  0,02093  0,99302  0,03953  
Barr (A G) PLC 2,34670 3,66761  0,67780  -0,63279  0,40285  0,09773  0,00822  
Barratt Developments PLC 4,27840 8,36335  0,86087  0,40056  0,30879  2,35692  -  
Berkeley Group Holdings PLC 16,07000 6,46887  1,12187  -0,66495  0,02092  0,14202  0,00617  
Bodycote PLC 5,11270 1,40889  0,13378  -0,26260  0,03228  0,62669  0,02359  
British American Tobacco PLC 15,39000 3,23279  0,91647  -0,04640  0,06090  3,55278  0,01643  
British Land Co PLC 14,73000 16,77926  4,70556  0,12085  0,09591  -  0,23211  
British Polythene Industries PLC 4,66000 2,05580  0,38168  -0,04157  0,06802  0,01134  0,01512  
British Sky Broadcasting Gr PLC 6,80500 0,02681  0,28468  -0,21736  0,14890  0,42274  0,04108  
Brown (N) Group PLC 3,05000 0,75637  0,17070  -0,04146  0,11542  -  0,02615  
BT Group PLC 3,15000 0,49441  0,21781  -0,05798  0,20427  0,09478  0,04444  
Burberry Group PLC 6,40000 0,90662  0,25172  -0,00891  0,03815  0,26703  0,00411  
Capita PLC 7,27140 0,52753  0,22636  0,04615  0,06574  0,95434  0,01312  
Carclo PLC 1,18000 0,68270  0,11899  -0,09876  0,16779  0,28268  0,00183  
Carillion PLC 4,12000 1,54232  0,20697  -0,09673  0,39723  1,72262  0,06330  
Carr's Milling Industries PLC 5,12500 3,49466  0,50638  -0,20372  0,05378  0,12305  0,05402  
Centaur Media PLC 1,16500 1,09845  0,08213  0,01536  0,11018  0,93552  0,01736  
Centrica PLC 3,88000 0,44830  -0,04232  -0,15835  0,12177  0,28804  0,01993  
Charles Taylor PLC 3,90750 0,89243  0,27776  0,01413  0,26743  0,97588  0,09401  
Chemring Group PLC 3,50000 2,87846  0,42213  0,38543  0,76167  1,82618  0,03365  
Chime Communications PLC 2,91250 0,23764  0,03014  0,00136  0,00004  0,29458  0,00051  
Cobham PLC 2,08750 0,63240  0,13117  0,10499  0,08916  0,33769  0,01300  
Compass Group PLC 3,03250 1,10162  0,14056  0,27350  0,06766  1,64433  0,01811  
Computacenter PLC 2,94440 1,66210  0,11865  -0,46655  0,03254  0,02981  0,01267  
Consort Medical PLC 6,35000 2,51279  0,34472  0,09786  0,42096  1,25810  0,06619  
Costain Group PLC 4,01980 -0,15452  -0,15116  -0,05655  0,00952  -  0,00280  
CRH PLC 32,25000 13,08793  2,25502  -0,02211  0,23029  5,23407  0,04606  
Croda International PLC 6,30000 0,90318  0,05716  0,02358  1,42837  0,04430  0,00429  
Dairy Crest Group PLC 7,40000 -2,59241  0,37175  0,07934  1,14471  2,13981  0,02342  
De La Rue PLC 11,65320 1,02532  0,43649  0,24063  0,10384  0,08456  0,02860  
Dechra Pharmaceuticals PLC 3,53000 0,57776  0,16755  -0,04729  0,15599  0,09189  0,00259  
Dialight PLC 1,82250 0,95040  0,11742  -0,17007  0,06207  0,17785  0,02106  
Dixons Retail 1,55000 0,70782  0,00271  0,08911  0,06930  0,57367  0,07093  
Domino Printing Sciences PLC 3,46250 1,01787  0,18305  0,01827  0,04596  0,44160  0,00944  
Domino's Pizza Group PLC 2,55000 0,05454  0,06120  0,02657  0,00647  0,00261  0,00107  
E2v technologies PLC 2,35220 1,04498  0,15730  0,00880  0,57670  0,79444  0,14194  
Enterprise Inns PLC 6,43000 5,04569  0,97843  0,04516  0,00602  1,25540  0,00301  
Fenner PLC 2,42500 0,90018  0,14951  0,16654  0,06434  0,35515  0,00631  
Fidessa Group PLC 11,02000 1,62239  0,30725  0,43490  0,29566  -  -  
Findel PLC 13,88000 1,44451  0,19057  0,07958  0,92012  0,76101  0,01926  
FirstGroup PLC 6,39720 1,38558  0,20922  0,54232  0,13872  1,06959  0,02350  
Fuller Smith & Turner PLC 4,65000 0,97440  0,15520  0,04160  -  0,13067  -  
G4S PLC 2,30040 0,75909  0,07540  0,01258  0,18971  0,91857  0,03586  
Galliford Try PLC 15,72500 0,81431  0,11580  0,05710  0,03187  0,29003  0,00611  
Genus PLC 7,05000 2,69795  0,26103  -0,08224  1,38384  1,08526  0,09118  
GKN PLC 3,85500 1,22452  0,23870  -0,49763  0,15104  0,32906  0,02293  
GlaxoSmithKline PLC 14,49000 1,61025  0,78260  -0,32646  0,54960  0,12651  0,05458  
Goodwin PLC 8,47500 2,79389  0,65097  0,13194  0,53458  0,16681  0,01403  
Greencore Group PLC 4,60260 0,90881  0,00129  0,02271  0,01257  1,74548  0,00504  
Greene King PLC 8,65000 5,55023  0,72255  0,44910  -  4,04325  -  
Greggs PLC 5,12400 12,98125  2,42448  -4,12281  -  -  -  
Halfords Group PLC 3,90750 0,92720  0,26204  0,13787  0,02146  1,15546  0,00776  
Halma PLC 2,26000 0,55374  0,11796  -0,02966  0,04111  0,34713  0,01473  
Hays PLC 1,37250 0,07161  0,10645  0,00965  0,00275  0,10082  0,00026  
Hill & Smith Holdings PLC 3,61250 1,01922  0,17208  -0,02780  0,03971  0,48711  0,00529  
Homeserve PLC 3,50400 3,54770  0,64597  -0,03381  0,64769  2,91022  0,12607  
Hunting PLC 7,69500 1,61366  0,36927  0,10453  0,03052  0,40437  0,01221  
Huntsworth PLC 1,04000 0,69762  0,01373  0,00820  0,10375  0,94167  0,05884  
Hyder Consulting 5,09000 0,72346  0,31093  0,15335  0,16827  0,33515  0,06327  
IMI PLC 5,72500 1,15402  0,20139  -0,25097  0,15512  0,63934  0,04709  
Inchcape PLC 5,71000 1,34979  0,36056  0,01970  0,01368  0,29297  0,00829  
Informa PLC 5,94000 2,20190  0,15916  0,00630  2,17648  2,65679  0,20595  
Innovation Group (The) PLC 0,34750 0,10409  0,01419  0,00538  0,01576  0,07391  0,00296  
Interserve PLC 4,83500 0,98514  -0,01293  0,00970  0,28124  1,84582  0,25942  
Intertek Group PLC 9,34500 0,67270  0,40797  0,01918  0,12533  0,45465  0,03837  
Invensys PLC 4,76880 -0,17588  0,26005  -0,15075  0,11307  0,25879  0,01759  
ITE Group PLC 1,55000 0,16730  0,06669  0,03029  0,02249  0,13187  0,00621  
ITV PLC 1,20000 0,81329  0,05631  0,07714  0,12136  0,88015  0,01954  



 

  314 

 ).تابع(م  2007عام  جنليزيةالبيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات اإل :)13(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n جنیة إسترلیني: الوحدة

JD Sports Fashion PLC 5,97750 1,27638  0,21524  0,03924  -  0,42604  0,08288  
Johnson Matthey PLC 17,89330 4,89537  0,93766  -0,97444  0,18208  1,81266  0,04041  
Johnston Press PLC 4,65750 1,99328  0,33228  -0,00166  4,70159  0,45253  -  
KCOM Group PLC 0,61750 0,34490  0,04543  0,03501  0,09421  0,37433  0,02986  
Keller Group PLC 10,07500 2,41657  0,84603  -0,01823  0,01823  0,85514  0,03645  
Kier Group PLC 21,46000 5,00381  1,51755  1,01990  0,22421  -  0,05469  
Kingfisher PLC 2,48300 1,87410  0,14286  0,05723  0,03773  1,08181  0,01399  
Ladbrokes PLC 4,09250 -0,99855  0,98310  -1,50316  0,60974  0,07120  0,00685  
Low & Bonar PLC 1,44500 0,75910  0,04351  -0,07273  0,14546  0,30260  0,01558  
Mngement Consulting Group PLC 0,48750 0,41407  0,03229  -0,04079  0,03548  0,56483  0,00661  
Marks & Spencer Group PLC 6,32000 0,96966  0,38823  -0,13761  0,07330  0,04089  0,00835  
Marston's PLC 4,27250 3,10309  0,34822  -0,09454  0,02613  0,70451  0,00238  
McBride PLC 1,73750 0,67703  0,11987  0,00113  0,03827  0,19641  0,00281  
Mears Group PLC 3,24750 0,61828  0,16590  0,08063  0,01674  0,22465  0,00415  
Meggitt PLC 3,07500 1,28273  0,21623  0,00321  0,65306  1,29191  0,05114  
Menzies (John) PLC 5,46000 1,55597  0,45565  -0,10126  0,36621  0,62948  0,02194  
Michael Page International PLC 5,76500 0,24124  0,19639  0,05170  0,00618  0,00462  0,00245  
MITIE Group PLC 2,48250 0,66038  0,11983  0,05830  0,03206  0,48063  0,00518  
Morgan Sindall Group PLC 13,20000 3,33714  0,77171  0,55068  -  1,70990  -  
Morrison Supermarkets PLC 3,14250 1,46694  0,09249  0,05230  -  -  -  
Mothercare PLC 4,05000 2,05952  0,19777  0,05728  0,07092  -  0,01773  
National Express Group PLC 6,42100 2,24591  0,49729  0,04225  1,22014  3,31459  0,31202  
NCC Group PLC 0,63080 1,02527  0,16478  -0,02407  0,12072  1,08435  0,00705  
Next PLC 22,09000 0,83372  1,46001  0,31534  -  0,15943  -  
Northgate PLC 11,16000 5,08995  0,76515  0,49208  0,37643  1,05498  0,05508  
Pace PLC 0,97750 0,22001  0,02922  0,07636  0,05904  0,04076  0,06121  
Pearson PLC 8,61500 4,52048  0,55328  -0,38828  0,38456  4,05776  0,06327  
Pennon Group PLC 6,16500 1,76118  0,26367  0,08986  0,02190  0,37712  0,00505  
Persimmon PLC 13,47000 6,78828  1,32471  0,02740  0,20586  1,36614  0,00100  
Porvair PLC 1,33500 0,77694  0,05153  0,02046  0,01171  0,64678  0,00030  
Premier Farnell 2,15000 0,03298  0,14400  -0,03600  0,06101  0,13631  0,02941  
Punch Taverns PLC 1,63010 6,53085  1,04680  -1,10809  0,59146  2,09135  0,03534  
PZ Cussons PLC 1,68000 0,83830  0,09890  -0,00910  0,10590  0,02053  -  
Rank Group (The) PLC 1,99750 0,13883  0,21608  -0,06268  0,19451  0,09919  0,00793  
Reckitt Benckiser Group PLC 27,51000 2,59332  0,93671  4,18044  0,03196  1,15907  0,03196  
Reed Elsevier PLC 6,47490 1,53725  0,48549  0,18565  1,96060  2,17654  0,28586  
Shanks Group PLC 2,37250 0,95191  0,13319  -0,07064  0,12000  0,72383  0,00979  
Renold PLC 1,36500 0,34310  -0,18231  0,08900  0,00861  0,21820  0,00144  
Severfield-Rowen PLC 8,39200 3,24601  1,02544  0,40055  0,07882  0,32997  -  
Rentokil Initial PLC 1,73750 -0,29409  0,13508  -0,03208  0,12274  0,18540  0,01775  
REXAM PLC 5,86110 2,14116  0,04800  0,02400  0,22800  2,39831  0,05486  
Ricardo PLC 3,07750 1,21699  0,29587  -  0,03748  0,30770  0,01183  
Robert Walters PLC 3,58000 0,49329  0,13523  0,08535  0,01058  0,08046  0,00559  
Rolls-Royce Group PLC 4,79750 1,53004  0,56036  0,27007  0,40707  0,41269  0,03369  
Rotork PLC 8,38000 1,03308  0,36315  0,01226  0,01481  0,24277  4,13760  
Sainsbury (J) PLC 5,73500 2,50807  0,18743  -0,04441  0,03633  0,06459  0,01211  
Senior PLC 0,88750 0,32523  0,03889  -0,00179  0,03864  0,28403  0,00461  
Serco Group PLC 4,94250 0,75562  0,16439  -0,03821  0,26475  1,10961  0,03401  
Severn Trent PLC 12,90000 4,87767  1,14554  0,14453  0,43403  0,21058  0,26119  
SIG PLC 12,77000 2,86475  0,61614  0,24957  0,66549  1,75670  0,05639  
Smith (DS) PLC 2,43750 1,44227  0,15412  0,06104  0,03764  0,45295  0,01043  
Smiths Group PLC 11,28000 2,34320  4,48277  0,13541  0,45915  2,19015  0,08275  
Spectris PLC 9,74500 2,35280  0,49120  -0,19760  0,06400  1,65920  0,01520  
Speedy Hire PLC 12,15000 3,71957  0,57826  0,08478  0,53043  1,01957  0,08913  
Spirent Communications PLC 0,75250 0,18731  0,11149  0,05144  0,00871  0,05615  0,04960  
Sportech PLC 0,01600 0,07719  0,02381  0,00253  0,00034  0,24524  0,00084  
SSE PLC 14,49000 3,01183  0,96357  0,00534  0,01497  0,34018  0,06637  
St Ives PLC 2,85000 1,58885  0,06098  -0,04420  0,01346  0,52804  0,00782  
Stagecoach Group PLC 2,77500 0,46530  0,25186  0,28619  0,01898  0,08429  0,00872  
Tarsus Group PLC 2,51250 0,46330  0,09125  0,05502  0,18482  0,78493  0,00326  
Tate & Lyle PLC 5,68500 1,25882  0,27074  0,04175  0,09236  0,20116  0,02657  
Telecom plus PLC 1,75250 0,46930  0,12488  0,28889  0,00010  0,05429  0,00193  
Tesco PLC 4,18500 1,33013  0,23807  -0,03334  0,05776  0,19956  0,01170  
Thomas Cook Group PLC 2,82000 3,11453  0,22941  0,13943  0,11875  3,63416  0,03225  
Topps Tiles PLC 1,62500 -0,32140  0,15090  -0,00441  -  0,00838  -  
Travis Perkins PLC 20,08000 7,64535  1,36831  0,00164  1,33144  10,50406  -  
Trinity Mirror PLC 5,38500 2,48112  0,03945  -0,00137  4,65656  0,20962  0,89405  
UBM PLC 8,14500 1,90983  0,50259  0,57505  0,37579  2,45611  0,05328  
Vectura Group PLC 0,67000 0,57850  -0,02272  0,19300  0,23087  0,15758  0,00621  
Victrex PLC 7,20000 1,72063  0,44292  -0,11360  0,01670  0,12295  0,00741  
Vitec Group (The) PLC 6,40000 1,86059  0,32463  -0,09206  0,20350  0,62262  0,04118  
Vodafone Group PLC 2,75000 1,15851  -0,09341  0,08334  0,27038  0,69840  0,23586  
Vp PLC 3,93000 1,42020  0,22694  0,02347  0,03124  0,74626  0,00054  
Weir Group PLC 6,48500 1,76256  0,38673  0,17725  0,12417  0,72938  0,01185  
Whitbread PLC 17,69000 5,35440  1,42315  0,03640  0,09100  0,30586  0,01264  
William Hill PLC 6,01000 0,52678  0,46124  0,06111  1,31405  2,39387  0,00747  
Wilmington Group PLC 2,44500 0,80505  0,10987  -0,02041  0,37567  0,62908  0,00029  
Wincanton PLC 3,86500 -0,11398  0,19135  0,04243  0,32862  0,61314  0,04326  
Xaar PLC 2,37500 0,53624  0,07811  -0,03166  0,11337  0,01161  0,01266  
∑ 938,80950 297,58576 65,87658 0,81163 44,29186 131,05735 10,48348 
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3i Group PLC 9,02000 10,59985 2,16334 0,66102 - - - 
AGGREKO PLC 6,09550 1,08259 0,29787 0,00258 0,03691 0,14026 0,00591 
AMEC PLC 7,95000 2,64728 1,02021 0,95651 0,05600 0,72716 0,00741 
Anite PLC 0,39000 0,18502 0,03915 0,02995 0,09098 0,23269 0,03454 
ARM Holdings PLC 1,01000 0,43091 0,02623 -0,03040 0,03293 0,31311 0,01593 
Ashley Holdings PLC 0,24750 0,08297 0,01877 0,01287 - - - 
Ashtead Group PLC 0,76000 0,77641 0,13816 0,00125 0,01424 0,51968 0,00463 
Associated British Foods PLC 8,66500 5,36079 0,50526 0,18821 0,69094 1,29220 0,09979 
Atkins PLC 8,73500 -0,22403 0,95738 -0,31211 0,10435 0,54283 0,10627 
AVEVA Group PLC 16,74670 1,56621 0,50722 0,59388 0,16005 0,24718 0,03460 
Avon Rubber PLC 1,27500 1,49206 0,03760 -0,40581 0,43307 0,18922 0,03619 
Babcock International Group PLC 6,05000 1,16649 0,22761 0,11724 0,20541 1,56620 0,04409 
BAE Systems PLC 4,66750 1,67935 0,25797 -0,00867 0,31086 2,36374 0,08310 
Balfour Beatty PLC 4,40270 1,11547 0,34873 -0,00462 0,13626 1,60277 0,02079 
Barr (A G) PLC 2,08330 4,35620 0,86520 -0,06156 0,44904 0,09850 0,01197 
Barratt Developments PLC 0,50490 8,20177 0,24919 0,43061 0,28842 2,28485 0,09085 
Berkeley Group Holdings PLC 8,51000 5,63981 1,14075 -1,19842 0,58765 0,14202 0,01504 
Bodycote PLC 4,17570 1,53426 0,16313 -0,00340 0,04418 0,65807 0,02966 
British American Tobacco PLC 18,97000 3,50604 1,05211 -0,19165 0,08051 3,92294 0,01926 
British Land Co PLC 8,41000 13,00293 -2,99316 0,09192 0,07469 - 0,02873 
British Polythene Industries PLC 2,62000 2,35488 0,32078 -0,34719 0,06793 0,01132 0,02264 
British Sky Broadcasting Gr PLC 3,78500 -0,09584 -0,07245 0,11239 0,17286 0,48607 0,05192 
Brown (N) Group PLC 1,83000 0,91594 0,20973 0,03981 0,11389 - 0,02470 
BT Group PLC 1,73900 0,64657 0,22901 0,04964 0,26984 0,12950 0,05702 
Burberry Group PLC 4,50750 1,14477 0,31248 -0,04484 0,04692 0,30070 0,00878 
Capita PLC 6,63000 0,54483 0,27291 -0,08949 0,08686 1,13760 0,01839 
Carclo PLC 0,82500 0,88225 0,07435 -0,00023 0,19203 0,31391 0,00196 
Carillion PLC 3,63000 1,78841 0,27027 0,65612 0,31792 1,65861 0,07326 
Carr's Milling Industries PLC 4,17500 3,29533 0,91960 0,07929 0,03511 0,16491 0,01899 
Centaur Media PLC 0,51250 1,07518 0,06458 -0,01531 0,10585 0,93404 0,01798 
Centrica PLC 2,94000 0,91903 0,40897 0,13723 0,12636 0,29185 0,02174 
Charles Taylor PLC 2,69500 1,13835 0,18420 0,02794 0,28182 0,86759 0,05616 
Chemring Group PLC 4,90000 3,84674 0,99581 0,51807 1,15092 2,94090 0,12409 
Chime Communications PLC 1,58750 0,27772 0,03235 0,01330 0,00286 0,41261 0,00067 
Cobham PLC 2,20500 0,70824 0,11626 0,06113 0,08306 0,33628 0,00846 
Compass Group PLC 3,16000 1,12610 0,27193 -0,00571 0,07888 1,54904 0,01609 
Computacenter PLC 2,13890 1,75630 0,18237 -0,31689 0,08443 0,20083 0,02294 
Consort Medical PLC 5,50500 2,48986 0,09154 0,04683 0,36402 1,26154 0,06184 
Costain Group PLC 2,45050 0,04357 0,02544 0,12467 0,00429 - 0,00143 
CRH PLC 24,45000 14,65622 2,62789 -0,11147 0,38377 6,36321 0,06396 
Croda International PLC 6,75000 1,56985 0,62379 -0,20007 0,02572 1,42837 0,01358 
Dairy Crest Group PLC 3,93750 -2,91385 0,41111 0,09846 1,28820 2,35844 0,07140 
De La Rue PLC 13,15080 1,43817 0,58795 -0,21155 0,12346 0,09810 0,03404 
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,26000 1,10050 0,12749 0,07705 1,08107 0,30416 0,04951 
Dialight PLC 1,90250 0,98750 0,08736 0,07353 0,06620 0,18710 0,02699 
Dixons Retail 0,49500 0,48154 0,14714 0,04700 0,08119 0,55534 0,16497 
Domino Printing Sciences PLC 3,05000 1,13857 0,19892 0,06562 0,04903 0,46743 0,01077 
Domino's Pizza Group PLC 2,26500 0,06093 0,08154 0,02602 0,00103 - 0,00074 
E2v technologies PLC 1,38390 1,19661 0,18964 -0,05019 0,55645 0,93890 0,17277 
Enterprise Inns PLC 4,45250 2,64129 0,51829 0,01425 0,03384 0,74270 0,00178 
Fenner PLC 0,71250 1,17812 0,14705 -0,15163 0,23974 0,42856 0,01430 
Fidessa Group PLC 8,18000 2,07735 0,33489 -0,44240 0,45756 1,36096 0,05068 
Findel PLC 9,45000 1,30411 0,19624 -0,10976 1,02140 0,75710 0,07355 
FirstGroup PLC 5,19000 1,60803 0,27470 -0,37440 0,83847 2,98905 0,04312 
Fuller Smith & Turner PLC 4,05000 1,05440 0,10187 -0,02667 - 0,13067 - 
G4S PLC 2,27300 0,87686 0,11494 0,03810 0,19614 1,04036 0,03912 
Galliford Try PLC 4,55000 0,86148 0,11255 0,25132 0,02701 0,30455 0,00556 
Genus PLC 6,02500 3,11325 0,29770 -0,11942 1,33713 1,05961 0,08746 
GKN PLC 2,85000 1,60818 0,26355 -0,10488 0,18287 0,37650 0,02958 
GlaxoSmithKline PLC 11,21000 1,64821 0,86718 0,23467 0,74111 0,22786 0,04690 
Goodwin PLC 11,50000 3,44542 0,91139 0,32375 0,55347 0,18694 0,06361 
Greencore Group PLC 0,91570 1,33101 0,50621 0,20721 0,02641 1,73011 0,00564 
Greene King PLC 4,14810 5,52954 0,91603 0,05908 - 4,97637 - 
Greggs PLC 4,61600 13,68996 3,41802 -0,75260 - - - 
Halfords Group PLC 2,77250 1,03430 0,29858 -0,00840 0,01726 1,18079 0,01026 
Halma PLC 1,98500 0,63853 0,13428 0,01200 0,08880 0,43057 0,01968 
Hays PLC 0,86250 0,08401 0,12854 -0,01441 0,00369 0,11536 0,00389 
Hill & Smith Holdings PLC 3,53000 1,29664 0,29902 0,32416 0,20111 1,02540 0,01455 
Homeserve PLC 2,95000 4,07250 0,75609 0,49581 0,95693 3,39345 0,19521 
Hunting PLC 8,90000 2,37178 0,43649 0,01217 0,10570 0,55055 0,00913 
Huntsworth PLC 0,80000 0,76399 0,05661 -0,01770 0,10996 0,96282 0,02839 
Hyder Consulting 3,52000 1,31930 0,29631 -0,10186 0,36615 0,83956 0,07443 
IMI PLC 4,55000 1,22051 0,34585 -0,08572 0,15785 0,77239 0,04109 
Inchcape PLC 4,28500 1,72320 0,36282 0,04854 0,02242 0,80133 0,01337 
Informa PLC 3,45500 2,18655 0,23360 -0,00434 2,71896 3,66053 0,24718 
Innovation Group (The) PLC 0,31000 0,14770 0,01112 0,02770 0,02623 0,10962 0,00577 
Interserve PLC 4,83750 1,46852 0,37354 0,28697 0,31743 1,83084 0,03848 
Intertek Group PLC 9,73000 1,11695 0,46508 0,04575 0,22237 0,94286 0,04702 
Invensys PLC 3,53750 0,55960 0,41907 -0,13049 0,11543 0,26976 0,02509 
ITE Group PLC 1,41000 0,18137 0,09180 0,02155 0,01716 0,13752 0,00723 
ITV PLC 0,66000 0,83283 0,03523 -0,11931 0,11185 0,88400 0,02160 
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JD Sports Fashion PLC 3,54000 1,71579 0,48793 0,01531 0,20098 0,65622 0,01243 
Johnson Matthey PLC 17,50570 5,25799 0,84378 0,27824 0,49983 2,18785 0,05483 
Johnston Press PLC 1,24250 2,37108 0,39377 -0,02485 4,76320 0,45083 - 
KCOM Group PLC 0,46000 0,35773 0,03637 0,00217 0,06060 0,37420 0,04574 
Keller Group PLC 6,75500 3,18984 0,81443 0,06938 0,02715 1,19148 0,01508 
Kier Group PLC 6,76000 4,94583 1,27495 -0,12155 0,22150 0,14046 0,05672 
Kingfisher PLC 1,37200 2,00085 0,11605 -0,02372 0,03600 1,07243 0,01609 
Ladbrokes PLC 3,27500 -0,71394 0,53973 -0,01251 0,73944 0,09344 0,00792 
Low & Bonar PLC 1,07530 0,85131 0,08507 0,01234 0,13766 0,31169 0,02143 
Mngement Consulting Group PLC 0,36750 0,48347 0,04008 0,03249 0,05324 0,72544 0,00690 
Marks & Spencer Group PLC 2,58500 1,23796 0,51794 0,04374 0,11825 0,07432 0,01343 
Marston's PLC 2,73500 2,40521 0,26446 0,04724 0,03117 0,69987 0,00225 
McBride PLC 1,26000 0,65950 0,06379 -0,01498 0,03383 0,19968 0,00887 
Mears Group PLC 3,13000 1,12903 0,14928 0,04575 0,17214 0,63870 0,02123 
Meggitt PLC 2,96750 1,61537 0,13565 0,04041 1,40012 1,62722 0,08051 
Menzies (John) PLC 5,74000 1,80726 0,43348 0,14505 0,57686 0,73358 0,02668 
Michael Page International PLC 2,88750 0,32942 0,31074 -0,01207 0,00842 0,00470 0,00285 
MITIE Group PLC 2,25000 0,77336 0,14205 -0,02367 0,05335 0,64173 0,00600 
Morgan Sindall Group PLC 10,09000 3,87131 0,92052 -0,45091 0,75931 4,28251 0,10514 
Morrison Supermarkets PLC 2,92500 1,62993 0,20625 -0,04207 - - - 
Mothercare PLC 3,70000 2,26876 0,00115 -0,19938 0,40792 0,78605 0,04240 
National Express Group PLC 4,81060 2,85266 0,70427 0,06791 1,18413 6,40765 0,17785 
NCC Group PLC 0,63120 1,17355 0,18897 -0,09539 0,22939 1,31237 0,02201 
Next PLC 11,57000 -0,39404 1,76172 -0,45225 - 0,18010 - 
Northgate PLC 3,45500 5,64938 0,86939 0,69120 0,40363 1,17866 0,06652 
Pace PLC 0,81500 0,28990 0,06182 -0,10391 0,06811 0,04046 0,04270 
Pearson PLC 6,57000 4,79439 0,35147 -0,04827 0,58290 4,13723 0,08663 
Pennon Group PLC 6,40500 1,83597 0,38308 0,33003 0,01892 0,67641 0,00373 
Persimmon PLC 5,79500 7,75105 1,36653 -0,21382 0,20291 1,34307 0,00859 
Porvair PLC 1,07000 0,84573 0,05838 0,02855 0,01538 0,65142 0,00285 
Premier Farnell 1,62250 -0,01536 0,09954 0,04524 0,05512 0,08528 0,03099 
Punch Taverns PLC 0,12370 5,97617 -0,24274 0,20072 0,02664 2,08673 0,10768 
PZ Cussons PLC 1,77000 0,94676 0,10963 -0,03732 0,28666 0,06834 - 
Rank Group (The) PLC 0,89000 -0,03406 0,79770 -0,01741 0,32061 0,13777 0,00948 
Reckitt Benckiser Group PLC 29,38000 3,30164 1,29851 -0,00831 4,12670 1,14900 0,04984 
Reed Elsevier PLC 6,38000 2,27890 0,92121 1,46796 1,59967 1,88530 0,23049 
Shanks Group PLC 2,23000 1,18186 0,11941 0,02489 0,20211 0,95274 0,01688 
Renold PLC 0,70500 0,58553 0,10997 -0,03285 0,01714 0,23278 0,00286 
Severfield-Rowen PLC 3,15750 1,31849 0,29833 -0,37084 0,44059 0,61746 0,02483 
Rentokil Initial PLC 0,96000 0,03212 0,36163 -0,01796 0,13897 0,23738 0,02397 
REXAM PLC 4,97500 2,85252 0,10271 0,04669 0,81545 2,61442 0,05135 
Ricardo PLC 2,63500 1,20872 0,24096 0,17044 0,04114 0,35067 0,01567 
Robert Walters PLC 1,67000 0,58176 0,16720 0,03897 0,01141 0,08015 0,00727 
Rolls-Royce Group PLC 4,39000 1,95000 0,33297 -0,18681 0,52747 0,44011 0,03462 
Rotork PLC 10,73000 1,18484 0,45445 0,11308 0,01867 0,24896 0,04429 
Sainsbury (J) PLC 3,15500 2,82484 0,18832 -0,09388 0,02919 0,06525 0,01030 
Senior PLC 1,09500 0,38357 0,07139 -0,00614 0,03045 0,29248 0,00972 
Serco Group PLC 4,41000 1,02773 0,16885 -0,08185 0,28739 1,11761 0,04783 
Severn Trent PLC 13,31000 5,13725 0,89301 2,17434 0,45695 0,21398 0,11637 
SIG PLC 7,52000 4,25848 0,63851 0,18815 1,13184 3,22145 0,12741 
Smith (DS) PLC 1,10000 1,52999 0,19471 -0,08516 0,05669 0,49034 0,00890 
Smiths Group PLC 7,98500 2,36723 0,69223 -0,09539 0,67934 2,55157 0,07992 
Spectris PLC 7,63500 2,42240 0,68960 -0,01280 0,09760 1,78480 0,01600 
Speedy Hire PLC 7,16500 4,72638 0,45866 -0,11614 0,80315 1,69685 0,14173 
Spirent Communications PLC 0,70750 0,16425 0,02093 -0,02212 0,00381 0,06589 0,00178 
Sportech PLC 0,72750 0,94781 0,08047 0,09240 0,35965 1,64426 0,00397 
SSE PLC 14,02000 3,42524 1,00322 0,21342 0,29525 0,75738 0,03735 
St Ives PLC 0,87500 1,49559 0,15683 -0,02052 0,01693 0,52804 0,00964 
Stagecoach Group PLC 3,99690 0,11196 0,34687 -0,34993 0,03439 0,13298 0,01100 
Tarsus Group PLC 1,82000 0,57630 0,15125 0,03708 0,29233 1,08983 0,01099 
Tate & Lyle PLC 3,90750 1,20189 0,24544 -0,04048 0,15941 0,24544 0,02151 
Telecom plus PLC 3,46000 0,46984 0,17317 0,06562 0,00028 0,05421 0,00017 
Tesco PLC 3,69300 1,51358 0,27011 0,10186 0,06448 0,23259 0,01475 
Thomas Cook Group PLC 1,77100 2,28346 0,04957 0,11836 0,42374 3,33299 0,05980 
Topps Tiles PLC 0,20750 -0,32212 0,09558 -0,01153 - 0,00143 0,00693 
Travis Perkins PLC 9,69500 8,45470 1,51090 -0,24461 1,32500 10,84214 - 
Trinity Mirror PLC 2,72250 2,90613 0,69353 0,60995 3,66618 0,25210 0,53319 
UBM PLC 5,77500 1,50323 0,44551 -0,89758 0,49437 3,22859 0,08376 
Vectura Group PLC 0,53000 0,53062 -0,06011 0,00399 0,19541 0,15512 0,03185 
Victrex PLC 4,80500 2,01206 0,47133 0,05460 0,00920 0,12196 0,00736 
Vitec Group (The) PLC 4,55000 2,31420 0,43525 -0,03805 0,41384 0,90618 0,14984 
Vodafone Group PLC 2,49430 1,31269 0,11432 -0,10188 0,32607 0,88123 0,04261 
Vp PLC 2,33000 1,59779 0,33333 -0,04142 0,12946 0,76553 0,00639 
Weir Group PLC 8,32000 2,57049 0,82461 -0,43847 0,72890 1,64356 0,02876 
Whitbread PLC 12,32000 6,51135 2,81115 -0,08153 0,07534 0,57069 0,01393 
William Hill PLC 3,86000 0,65900 0,44499 -0,08283 1,39489 2,46665 0,02290 
Wilmington Group PLC 1,44000 0,78513 0,08814 -0,01270 0,41211 0,82185 0,00043 
Wincanton PLC 2,59750 0,30503 0,20610 0,02473 0,39159 0,78483 0,05688 
Xaar PLC 1,72000 0,59019 0,08593 0,00767 0,11605 0,01145 0,02100 
∑ 723,45090 326,69598 64,42855 3,83367 58,78891 163,73859 6,51276 
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3i Group PLC 2,73750 4,84933 -5,07330 -0,30211 - - - 
AGGREKO PLC 5,96650 1,70809 0,45091 0,00331 0,06100 0,19477 0,00698 
AMEC PLC 6,22000 2,96864 0,59089 0,00651 0,19381 1,12497 0,02722 
Anite PLC 0,37250 0,28100 0,12171 0,05643 0,08892 0,21572 0,03913 
ARM Holdings PLC 1,20000 0,55083 0,03243 0,01919 0,03354 0,42249 0,01621 
Ashley Holdings PLC 0,16000 0,06970 0,00952 0,01273 - - - 
Ashtead Group PLC 0,81500 0,95062 0,11386 -0,00072 0,01066 0,69652 0,00614 
Associated British Foods PLC 6,63000 6,11868 0,49389 -0,19705 0,75157 1,54104 0,10231 
Atkins PLC 6,36000 -0,41646 0,80611 0,36572 0,08616 0,59645 0,12159 
AVEVA Group PLC 8,61870 2,11049 0,62157 0,52679 0,15851 0,25148 0,03742 
Avon Rubber PLC 0,39000 1,46417 0,68094 0,18658 0,32769 - 0,33578 
Babcock International Group PLC 4,70750 0,95618 0,24264 -0,16883 0,22435 1,74777 0,05519 
BAE Systems PLC 3,58000 2,03490 0,49358 -0,21636 0,40145 3,03406 0,08459 
Balfour Beatty PLC 3,37250 1,80962 0,41004 0,00418 0,46653 2,03975 0,05649 
Barr (A G) PLC 2,10000 4,76146 0,87737 -0,57647 2,75072 1,19590 0,01747 
Barratt Developments PLC 1,35100 6,72477 -1,35153 1,06052 0,28842 2,28485 - 
Berkeley Group Holdings PLC 9,46500 6,12335 0,65817 2,21082 0,00119 0,13113 0,00423 
Bodycote PLC 1,43250 2,64969 -0,79880 1,11661 0,06826 0,75507 0,18664 
British American Tobacco PLC 16,39000 3,56291 1,31307 0,51357 0,45777 5,62510 0,04494 
British Land Co PLC 4,30750 3,71649 4,49476 0,43662 0,02895 - 0,01621 
British Polythene Industries PLC 1,31250 2,00391 0,10567 0,41135 0,06793 0,01510 0,01887 
British Sky Broadcasting Gr PLC 5,33000 -0,03651 0,14776 0,10212 0,19682 0,48607 0,06732 
Brown (N) Group PLC 2,14750 1,03245 0,22656 0,00328 0,11966 - 0,02335 
BT Group PLC 1,26650 0,02073 0,01668 -0,00724 0,28204 0,18267 0,07864 
Burberry Group PLC 4,60000 1,25572 -0,01177 -0,01154 0,05633 0,07642 0,01108 
Capita PLC 6,84500 0,63892 0,26690 0,21249 0,14263 1,31745 0,03236 
Carclo PLC 1,01500 0,69474 0,05115 -0,00147 0,21156 0,37901 0,00273 
Carillion PLC 2,66000 2,19257 0,28254 -0,20091 0,44503 2,78191 0,11170 
Carr's Milling Industries PLC 4,22500 3,79052 0,50329 1,03082 0,08697 0,18829 0,00877 
Centaur Media PLC 0,53500 1,04522 0,00599 -0,04727 0,10718 0,93404 0,01664 
Centrica PLC 2,27000 0,85597 -0,02682 0,34810 0,13137 0,29563 0,02976 
Charles Taylor PLC 1,71000 1,70845 0,19870 0,35548 0,29903 0,82937 0,08118 
Chemring Group PLC 4,37000 6,48925 1,15940 1,20724 2,39196 3,62452 0,18854 
Chime Communications PLC 0,85000 1,55090 0,18898 -0,05945 0,01411 1,98195 0,00287 
Cobham PLC 1,76500 0,74453 0,08377 0,10772 0,39753 0,66541 0,04245 
Compass Group PLC 3,44000 1,19766 0,24431 -0,14984 0,21336 1,78617 0,04560 
Computacenter PLC 1,67780 2,09913 0,24400 0,26261 0,13553 0,20136 0,05104 
Consort Medical PLC 3,88000 2,61609 0,26182 0,01413 0,41318 1,65389 0,07483 
Costain Group PLC 2,45000 0,05305 0,02873 0,02068 0,00284 - 0,00158 
CRH PLC 18,57000 14,87141 2,27529 0,35369 0,40839 7,08110 0,07840 
Croda International PLC 5,44000 1,89568 0,43587 0,07717 0,00929 1,43123 0,00857 
Dairy Crest Group PLC 3,29250 -2,67889 0,55754 0,50951 1,49628 2,57159 0,08179 
De La Rue PLC 8,32500 0,18447 3,25055 -0,58653 0,09223 0,07164 0,02507 
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,35000 1,23031 0,17235 0,06766 1,04389 0,32181 0,11325 
Dialight PLC 1,17000 1,20053 0,11105 -0,09882 0,06508 0,22084 0,03441 
Dixons Retail 0,27800 0,33000 -0,12378 -0,09574 0,08373 0,60318 0,02765 
Domino Printing Sciences PLC 1,95000 1,17377 0,15236 0,06183 0,10453 0,65834 0,04290 
Domino's Pizza Group PLC 2,04500 0,07757 0,09500 0,01774 0,00757 - 0,00117 
E2v technologies PLC 0,32860 0,85791 -0,34040 0,01363 0,65724 1,24783 0,62013 
Enterprise Inns PLC 0,48250 3,01811 0,33994 -0,03777 0,03238 0,75003 0,00180 
Fenner PLC 1,67500 1,11861 0,00229 0,03433 0,42570 0,51496 0,04120 
Fidessa Group PLC 10,99000 2,96527 0,78662 0,11226 0,37572 1,27659 0,07481 
Findel PLC 7,05000 0,64304 -0,48791 -0,06408 0,94824 0,63518 0,24750 
FirstGroup PLC 3,31500 1,66833 0,29724 0,12632 0,94731 3,77515 0,06866 
Fuller Smith & Turner PLC 4,55000 1,05067 0,04747 0,01600 - 0,12853 0,00213 
G4S PLC 1,88300 1,04445 0,11709 0,03998 0,32955 1,47660 0,05603 
Galliford Try PLC 3,40750 0,71261 -0,04712 0,06644 0,02171 0,30442 0,00529 
Genus PLC 6,68500 3,43720 0,30071 - 1,36245 1,18437 0,09744 
GKN PLC 1,20000 1,24747 -0,14652 -0,20970 0,20567 0,49334 0,02689 
GlaxoSmithKline PLC 10,49000 1,46927 0,83232 0,20278 1,03668 0,37112 0,07701 
Goodwin PLC 11,38000 4,09542 1,26556 1,19403 0,56681 0,93833 0,06597 
Greencore Group PLC 1,35150 1,18600 0,25955 0,16974 0,08427 1,87408 0,00831 
Greene King PLC 5,01630 4,74484 0,29130 0,21976 - 4,96903 - 
Greggs PLC 3,46100 14,22698 3,27867 -0,91576 65,96758 - - 
Halfords Group PLC 3,48000 1,16500 0,26599 0,02622 0,03051 1,20647 0,01287 
Halma PLC 1,91000 0,79814 0,14007 0,00584 0,10894 0,52767 0,02685 
Hays PLC 0,97900 0,10546 0,07226 -0,00102 0,02636 0,11946 0,00082 
Hill & Smith Holdings PLC 2,26000 1,59127 0,30026 -0,62302 0,27513 1,29365 0,04365 
Homeserve PLC 2,75200 3,25998 -0,54040 -0,39571 0,67063 2,68879 1,54906 
Hunting PLC 4,64750 1,27304 2,30511 2,63777 0,00909 0,22202 0,13185 
Huntsworth PLC 0,62750 0,94453 0,04612 0,01003 0,10415 1,11680 0,02381 
Hyder Consulting 1,50500 1,55874 0,09278 0,01560 0,36144 0,87623 0,11998 
IMI PLC 3,58000 1,36235 0,33314 0,06580 0,16819 1,01151 0,03069 
Inchcape PLC 1,57500 2,09259 0,10549 0,12581 0,05849 1,04445 0,11883 
Informa PLC 2,97250 2,52400 0,19971 -0,01553 2,93212 4,25881 0,30368 
Innovation Group (The) PLC 0,06430 0,14048 -0,01051 -0,00814 0,03009 0,11976 0,00740 
Interserve PLC 2,05250 1,85816 0,43514 -0,06799 0,27836 1,83096 0,03999 
Intertek Group PLC 10,21000 1,63302 0,59440 0,17110 0,34980 1,53417 0,07921 
Invensys PLC 3,22500 0,79900 0,16230 0,03870 0,15356 0,38202 0,02871 
ITE Group PLC 0,64000 0,17779 0,09471 0,01130 0,06500 0,16531 0,01136 
ITV PLC 0,32000 0,13731 -0,65722 0,03008 0,10054 0,19259 0,70993 



 

  318 

 ).تابع(م  2009عام  جنليزيةالبيانات اخلام املتعلقة باملؤسسات اإل :)15(امللحق 
 p CP/ n RN/ n CF/ n II/ n GW/ n AD/ n جنیة إسترلیني: الوحدة

JD Sports Fashion PLC 4,60000 2,13249 0,50100 0,23775 0,19190 0,68950 0,04946 
Johnson Matthey PLC 14,83430 5,32959 0,78895 0,21842 0,61539 2,33829 0,09063 
Johnston Press PLC 0,12250 0,80317 -0,57128 0,00417 1,65227 1,35055 0,65264 
KCOM Group PLC 0,75270 0,03991 -0,20612 -0,02656 0,03969 0,16727 0,02863 
Keller Group PLC 5,95000 4,56285 1,06758 0,11008 0,06032 1,62550 0,01056 
Kier Group PLC 9,63000 2,39913 0,43254 -1,38091 0,16120 0,13970 0,05911 
Kingfisher PLC 1,76900 2,03219 0,08852 0,07327 0,03092 1,01482 0,06692 
Ladbrokes PLC 2,35750 -0,51866 0,31736 -0,00553 1,01060 0,08602 0,05961 
Low & Bonar PLC 0,24500 0,57136 0,21014 0,06704 0,19624 0,28586 0,02431 
Mngement Consulting Group PLC 0,29500 0,52644 -0,06647 0,07167 0,06093 0,86880 0,09075 
Marks & Spencer Group PLC 3,45750 1,33135 0,32197 0,10939 0,17816 0,07555 0,01730 
Marston's PLC 1,04250 2,33454 0,20410 0,06341 0,07827 0,73943 0,00132 
McBride PLC 2,22700 0,65728 0,09207 -0,05047 0,03162 0,16474 0,00943 
Mears Group PLC 2,60000 1,29326 0,17273 -0,11697 0,15154 0,67915 0,05016 
Meggitt PLC 1,80250 1,93269 0,14889 0,00150 1,77254 2,07737 0,12350 
Menzies (John) PLC 1,12000 1,03973 -0,01993 -0,06810 0,83378 0,86201 0,09965 
Michael Page International PLC 2,76000 0,65426 0,30230 0,11585 0,05749 0,00478 0,00364 
MITIE Group PLC 2,37000 0,85635 0,16440 0,08204 0,07554 0,62291 0,00619 
Morgan Sindall Group PLC 6,14000 4,47168 1,04176 -0,51856 0,54414 4,26239 0,21161 
Morrison Supermarkets PLC 2,42000 1,71863 0,17490 0,07947 - - - 
Mothercare PLC 5,30000 2,26706 0,34588 0,00571 0,40981 0,78308 0,05365 
National Express Group PLC 1,36760 3,78441 0,76800 -0,38982 2,58974 7,23395 0,35685 
NCC Group PLC 0,70000 1,32941 0,22864 0,06921 0,23306 1,54950 0,03674 
Next PLC 14,55000 0,71285 1,53376 -0,11466 - 0,18367 0,00152 
Northgate PLC 2,17500 2,59056 -2,63228 0,43896 0,33842 0,05087 1,31775 
Pace PLC 1,69750 0,48141 0,03697 0,16643 0,16468 0,25533 0,08566 
Pearson PLC 7,06500 6,20802 0,36082 0,11986 0,96753 5,37023 0,14334 
Pennon Group PLC 4,56500 1,70873 0,26185 0,27072 0,01545 0,67680 0,00343 
Persimmon PLC 3,82500 5,13960 -2,25023 0,08559 0,20192 0,67285 0,67120 
Porvair PLC 0,59500 0,97886 0,06821 0,01552 0,04761 0,86993 0,00663 
Premier Farnell 1,33500 0,02327 0,14154 -0,00246 0,06844 0,08898 0,02464 
Punch Taverns PLC 0,14500 2,59817 -0,27466 0,55647 0,01028 0,78488 0,08735 
PZ Cussons PLC 2,50900 1,04916 0,11569 0,10683 0,29576 0,07184 - 
Rank Group (The) PLC 0,66750 -0,01127 -0,01255 0,09270 0,33137 0,13777 0,03380 
Reckitt Benckiser Group PLC 26,67000 4,55874 1,55003 0,05674 6,56270 2,36933 0,01107 
Reed Elsevier PLC 5,04500 0,86285 0,41867 -1,91218 3,87361 4,31075 0,32984 
Shanks Group PLC 0,77000 1,25882 0,02689 -0,12269 0,21345 1,10882 0,02311 
Renold PLC 0,22000 0,52034 0,02725 -0,09732 0,01427 0,31791 0,00389 
Severfield-Rowen PLC 2,21000 1,35161 0,27059 0,07305 0,34007 0,61746 0,10634 
Rentokil Initial PLC 0,65750 -0,03411 0,01036 0,04359 0,14800 0,26796 0,03841 
REXAM PLC 3,51670 3,38630 0,26767 -0,08092 1,09401 3,49523 0,08715 
Ricardo PLC 2,38500 1,30780 0,17594 -0,22481 0,04887 0,31278 0,01759 
Robert Walters PLC 1,16250 0,70043 0,14374 -0,01442 0,02031 0,09285 0,01165 
Rolls-Royce Group PLC 3,38000 1,20662 -0,72939 0,08080 0,69306 0,54664 0,05803 
Rotork PLC 8,15000 1,66912 0,61750 -0,00447 0,07981 0,37905 0,01707 
Sainsbury (J) PLC 3,17500 2,49629 0,16486 -0,00114 0,02624 0,06503 0,00856 
Senior PLC 0,35250 0,44083 0,09807 0,01026 0,04403 0,46035 0,01326 
Serco Group PLC 3,67250 1,40787 0,20441 0,09060 0,39588 1,97878 0,06019 
Severn Trent PLC 9,68500 4,03537 -0,24498 -0,04493 0,51412 0,26829 0,10257 
SIG PLC 1,60500 4,56284 0,04645 -0,34872 1,35212 4,18095 0,29932 
Smith (DS) PLC 0,75000 1,16014 -0,02999 -0,02262 0,05770 0,50661 0,00890 
Smiths Group PLC 8,93000 2,21784 0,69275 0,16117 0,83748 3,01908 0,14189 
Spectris PLC 5,89000 3,54560 0,64880 -0,00720 0,35120 2,74080 0,06160 
Speedy Hire PLC 2,39750 3,29077 -1,08251 0,12967 0,52849 0,87033 1,37721 
Spirent Communications PLC 0,56500 0,25454 0,11134 -0,03736 0,00491 0,11060 0,00104 
Sportech PLC 0,81000 0,96669 0,05067 -0,04371 0,37157 1,64426 0,02881 
SSE PLC 11,07000 3,23218 0,01271 0,03868 0,27488 0,78661 0,01565 
St Ives PLC 0,66000 1,17882 -0,14059 0,07336 0,01173 0,44687 0,00891 
Stagecoach Group PLC 1,68500 -0,01334 0,18555 0,01042 0,03405 0,13885 0,01154 
Tarsus Group PLC 0,96000 0,63244 0,05637 0,04143 0,31198 1,41742 0,03755 
Tate & Lyle PLC 3,67750 1,28159 0,08223 0,28972 0,16953 0,30363 0,02530 
Telecom plus PLC 2,81000 0,64596 0,23444 -0,07205 0,00001 0,05421 0,00009 
Tesco PLC 3,53600 1,63463 0,27016 0,20278 0,10665 0,40961 0,01938 
Thomas Cook Group PLC 2,30100 2,01237 0,02132 -0,36165 0,47688 3,71423 0,04055 
Topps Tiles PLC 0,83500 -0,31142 0,01006 0,07962 - 0,00143 - 
Travis Perkins PLC 7,04500 8,29700 0,83035 -0,25179 1,32416 11,01214 - 
Trinity Mirror PLC 0,53750 -2,07497 -0,22935 -0,74120 3,41340 0,29881 0,76565 
UBM PLC 4,60750 1,93050 0,31096 0,21509 0,58751 4,25430 0,11267 
Vectura Group PLC 0,78000 0,48251 -0,05202 -0,01495 0,16260 0,15450 0,03177 
Victrex PLC 8,10000 2,02385 0,21461 -0,08306 0,00184 0,12163 0,00734 
Vitec Group (The) PLC 2,35250 3,14823 0,47436 0,08024 0,56168 1,12808 0,24544 
Vodafone Group PLC 2,24950 1,46657 0,05325 0,04884 0,36294 0,93343 0,14969 
Vp PLC 1,62000 1,67108 0,32768 -0,09652 0,15916 0,73338 0,01968 
Weir Group PLC 4,85000 3,32926 0,80339 0,03528 1,31515 2,40922 0,07902 
Whitbread PLC 8,16500 5,96774 0,48546 0,11846 0,04442 0,58435 0,03596 
William Hill PLC 2,19500 1,01097 0,66154 0,02007 1,50487 2,71176 0,01809 
Wilmington Group PLC 1,45500 0,63645 -0,00368 0,00125 0,33956 0,73797 0,03349 
Wincanton PLC 1,87000 -0,27430 0,11532 -0,18287 0,60873 1,07249 0,08896 
Xaar PLC 0,85000 0,61692 0,05403 -0,02549 0,10472 0,01134 0,02127 
∑ 579,21450 308,86045 38,90216 9,55466 136,97418 190,63071 16,14647 
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3i Group PLC 2,84100 3,16164 0,15870 0,88419 - - - 
AGGREKO PLC 12,63480 2,20533 0,61578 0,02011 0,05668 0,18759 0,00987 
AMEC PLC 8,35000 3,02664 0,50804 -0,43318 0,27370 1,29895 0,04645 
Anite PLC 0,45000 0,26098 -0,01147 -0,00738 0,06419 0,19192 0,05416 
ARM Holdings PLC 2,56300 0,54960 0,03009 -0,02666 0,01837 0,38451 0,01439 
Ashley Holdings PLC 0,13750 0,06809 0,00777 -0,02855 - - - 
Ashtead Group PLC 0,76950 0,90417 0,00380 0,09597 0,00596 0,67519 0,00452 
Associated British Foods PLC 8,83000 6,41173 0,48378 0,17305 0,78568 1,63072 0,11495 
Atkins PLC 7,13500 -0,81282 0,97940 0,47103 0,04500 0,59453 0,07180 
AVEVA Group PLC 14,18670 2,49119 0,49228 -1,31817 0,15562 0,26759 0,02575 
Avon Rubber PLC 1,00000 0,07769 -1,36730 -0,05806 0,34097 - 0,06074 
Babcock International Group PLC 5,54000 0,28019 0,35400 0,07446 0,26190 1,79055 0,06172 
BAE Systems PLC 3,44000 1,31855 -0,01255 0,29623 0,30265 2,83626 0,35119 
Balfour Beatty PLC 2,77100 1,46861 0,31095 0,27007 0,43504 1,65109 0,07007 
Barr (A G) PLC 3,10000 2,58226 0,46112 0,10909 1,36531 0,59795 0,01005 
Barratt Developments PLC 0,78100 3,00472 -0,12267 0,15126 0,10360 0,82075 - 
Berkeley Group Holdings PLC 8,19000 6,39430 0,59080 0,47663 - 0,12724 0,00116 
Bodycote PLC 2,23300 2,24587 -0,26625 -1,23082 0,05793 0,57342 0,16687 
British American Tobacco PLC 20,54000 3,90646 1,45949 -0,11899 0,44486 5,59455 0,08887 
British Land Co PLC 4,68400 4,78493 1,29630 -0,61858 0,01137 - 0,01706 
British Polythene Industries PLC 2,52000 1,29820 0,30568 0,12454 0,07548 0,01510 0,01887 
British Sky Broadcasting Gr PLC 7,06500 0,31948 0,50090 -0,09242 0,19169 0,48607 0,10782 
Brown (N) Group PLC 2,50300 1,14581 0,22449 0,02945 0,13039 - 0,02622 
BT Group PLC 1,42200 -0,32216 0,13924 0,04036 0,27481 0,17568 0,09017 
Burberry Group PLC 8,41500 1,38728 0,18895 0,48388 0,06827 0,08023 0,01425 
Capita PLC 7,99000 0,74640 0,30243 0,15178 0,23327 1,53907 0,04691 
Carclo PLC 1,53000 0,72624 0,05620 0,03992 0,21645 0,34944 0,00298 
Carillion PLC 3,43200 1,95620 0,34281 0,01233 0,35238 2,77196 0,08306 
Carr's Milling Industries PLC 6,30000 4,47606 0,64114 0,47209 0,15505 0,49361 0,02243 
Centaur Media PLC 0,53500 1,04189 0,01331 0,00266 0,10785 0,93670 0,01997 
Centrica PLC 2,94600 0,82910 0,16446 -0,30573 0,14302 0,40685 0,03332 
Charles Taylor PLC 2,35000 1,82702 0,18999 -0,06364 0,39009 1,08744 0,12124 
Chemring Group PLC 6,63800 7,68845 1,96989 -0,29506 2,54034 4,20111 0,42995 
Chime Communications PLC 2,00000 1,73520 0,18532 -0,01911 0,07782 2,14762 0,01124 
Cobham PLC 2,66200 0,82725 0,16217 0,05095 0,29983 0,62748 0,07267 
Compass Group PLC 4,28000 1,37285 0,31934 -0,00593 0,26594 1,93115 0,05179 
Computacenter PLC 3,64440 2,21146 0,24627 0,38275 0,19308 0,28350 0,03025 
Consort Medical PLC 4,15000 2,59419 0,27819 0,92050 0,59757 2,14819 0,09211 
Costain Group PLC 2,40000 -0,00599 0,02302 -0,04052 0,00158 - 0,00142 
CRH PLC 21,44000 13,66672 0,83323 0,83464 0,24772 5,51595 0,01548 
Croda International PLC 10,07000 1,13040 0,17006 0,14934 0,01286 1,43051 0,00643 
Dairy Crest Group PLC 3,85700 -2,19714 0,39395 -0,59806 1,39573 2,52731 0,09155 
De La Rue PLC 7,33500 0,08507 0,62593 -0,10835 0,10208 0,07074 0,02686 
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,15000 1,30470 0,19908 -0,00843 0,90596 0,31012 0,11617 
Dialight PLC 2,55000 1,28376 0,17388 0,15919 0,05775 0,21719 0,03659 
Dixons Retail 0,24110 0,24241 0,01657 0,03094 0,03621 0,30929 0,00850 
Domino Printing Sciences PLC 3,40500 1,29912 0,17526 -0,12056 0,12601 0,65392 0,03382 
Domino's Pizza Group PLC 3,48000 0,13096 0,20323 0,03518 0,00992 - 0,00097 
E2v technologies PLC 0,60500 0,48230 -0,01055 0,09977 0,13227 0,35207 0,05588 
Enterprise Inns PLC 1,18900 2,47312 0,01079 0,00540 0,02698 0,73564 - 
Fenner PLC 3,57800 1,33752 0,19264 0,04113 0,38892 0,49617 0,04217 
Fidessa Group PLC 13,17000 3,44320 0,58670 0,38220 0,92871 1,25361 0,16960 
Findel PLC 1,65000 0,20118 -0,44502 0,35619 0,42400 0,28343 0,34191 
FirstGroup PLC 3,67900 1,88861 0,27401 0,03402 0,86268 3,64012 0,07198 
Fuller Smith & Turner PLC 5,55000 1,10507 0,10240 0,00107 - 0,12747 0,00107 
G4S PLC 2,67400 1,02033 0,15540 -0,02687 0,30478 1,44904 0,06969 
Galliford Try PLC 3,05000 4,23216 0,13195 0,08797 0,08430 1,40502 0,01588 
Genus PLC 8,44500 4,21927 0,46080 0,00168 1,36565 1,14447 0,09719 
GKN PLC 1,37000 1,30662 -0,04839 0,26079 0,25138 0,45436 0,05646 
GlaxoSmithKline PLC 12,11000 1,89616 0,97632 0,18605 1,44445 0,59328 0,10662 
Goodwin PLC 12,13000 5,57903 1,29597 0,08389 0,50347 0,97861 0,06333 
Greencore Group PLC 1,24000 0,82708 -0,04751 -0,38838 0,10075 1,83992 0,01701 
Greene King PLC 4,53900 4,21858 0,36922 -0,42791 - 3,14094 - 
Greggs PLC 4,81000 1,75483 0,36728 0,34791 6,18646 - 1,14327 
Halfords Group PLC 4,81000 1,32172 0,36543 0,10488 0,12292 1,53196 0,01044 
Halma PLC 2,77500 0,85394 0,16003 -0,00907 0,08925 0,51723 0,02587 
Hays PLC 1,10500 0,09036 0,00635 0,01277 0,04242 0,12677 0,00191 
Hill & Smith Holdings PLC 3,62250 1,72668 0,36137 0,21419 0,23390 1,20894 0,02760 
Homeserve PLC 4,36000 3,56035 0,46695 0,06631 0,85770 2,89296 0,18057 
Hunting PLC 5,65000 1,33115 0,21707 -0,03630 0,03252 0,40918 0,00378 
Huntsworth PLC 0,72000 0,82707 -0,03684 -0,01339 0,06939 1,15442 0,08251 
Hyder Consulting 3,49000 1,76227 0,29103 0,06179 0,28639 0,81422 0,11876 
IMI PLC 7,15000 1,18409 0,38351 -0,12666 0,13284 1,00530 0,03328 
Inchcape PLC 3,44000 2,23646 0,18882 0,08579 0,07306 1,04670 0,00575 
Informa PLC 3,96800 2,21865 0,17622 0,00968 1,79828 2,88249 0,23897 
Innovation Group (The) PLC 0,13750 0,11873 -0,03124 -0,00301 0,03379 0,09374 0,03644 
Interserve PLC 2,21500 1,76840 0,54799 -0,06621 0,25445 1,58653 0,27998 
Intertek Group PLC 14,89000 2,13785 0,72270 0,19154 0,29551 1,62433 0,10585 
Invensys PLC 3,33750 0,52045 0,18216 0,07807 0,16481 0,37299 0,02974 
ITE Group PLC 1,36000 0,22856 0,12267 -0,02183 0,06452 0,17984 0,01836 
ITV PLC 0,67250 0,08897 0,02340 -0,00771 0,08202 0,18282 0,01517 
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JD Sports Fashion PLC 7,60000 2,88777 0,88161 0,79240 0,36462 0,66538 0,06944 
Johnson Matthey PLC 17,85140 5,66810 0,74409 0,28594 0,59636 2,32833 0,10921 
Johnston Press PLC 0,33250 0,57840 -0,13640 -0,01228 1,44201 1,35055 0,19696 
KCOM Group PLC 0,47000 0,06922 0,03425 -0,00700 0,02042 0,16506 0,02510 
Keller Group PLC 7,30500 4,86398 0,75826 -0,18355 0,08425 1,70758 0,02257 
Kier Group PLC 13,24000 2,78034 1,05931 2,20933 0,45361 0,28551 0,18144 
Kingfisher PLC 2,23700 2,09780 0,16427 0,07367 0,02964 1,01397 0,01439 
Ladbrokes PLC 1,55900 -0,06468 0,07968 0,00396 0,60572 0,05205 0,01467 
Low & Bonar PLC 0,33000 0,57657 0,00208 -0,04550 0,19173 0,31434 0,02536 
Mngement Consulting Group PLC 0,24250 0,45720 0,00409 -0,03451 0,04626 0,80997 0,01085 
Marks & Spencer Group PLC 3,44400 1,38146 0,33261 -0,05909 0,20533 0,08083 0,02130 
Marston's PLC 0,87950 1,30381 0,07907 0,06126 0,03979 0,37323 0,00117 
McBride PLC 1,79300 0,68880 0,12207 0,05082 0,02983 0,18228 0,01105 
Mears Group PLC 3,14750 1,42392 0,18760 -0,00112 0,22949 0,70429 0,07009 
Meggitt PLC 3,11500 1,85846 0,20254 -0,00029 1,52984 1,84138 0,14140 
Menzies (John) PLC 3,83750 0,65766 0,25410 0,05813 0,83536 0,83370 0,07806 
Michael Page International PLC 4,27600 0,60916 0,03843 0,15799 0,03808 0,00476 0,00415 
MITIE Group PLC 2,08800 1,02888 0,16166 -0,01359 0,19083 0,91733 0,01670 
Morgan Sindall Group PLC 5,65500 4,84940 0,76460 -0,06024 0,38462 4,27247 0,15755 
Morrison Supermarkets PLC 2,64200 1,88175 0,22738 -0,03118 - - - 
Mothercare PLC 5,22000 2,13808 0,26783 0,15321 0,41196 0,77852 0,06128 
National Express Group PLC 2,41700 1,64600 0,10455 0,00645 0,62592 2,01201 0,11803 
NCC Group PLC 0,73920 1,49190 0,27940 0,05653 0,33774 1,89549 0,04621 
Next PLC 20,79000 0,69781 1,90407 0,54559 0,02563 0,22232 0,00418 
Northgate PLC 1,84000 2,29490 0,18320 0,04053 0,15381 0,02700 0,03979 
Pace PLC 1,85000 0,64679 0,16927 0,11637 0,14084 0,23177 0,15198 
Pearson PLC 10,51000 5,71782 0,52417 0,11223 0,96571 5,63642 0,18130 
Pennon Group PLC 5,90000 1,88293 0,40192 0,19173 0,01449 0,73113 0,00085 
Persimmon PLC 4,76300 5,36433 0,21018 0,53174 0,65964 0,20093 0,01421 
Porvair PLC 0,60000 0,86503 0,01638 0,02227 0,04257 0,85191 0,00958 
Premier Farnell 2,18800 0,06620 0,10259 0,03064 0,06620 0,09520 0,02681 
Punch Taverns PLC 0,15990 2,29409 -0,24876 -0,56333 0,00358 0,77025 0,01042 
PZ Cussons PLC 3,67000 1,21780 0,14858 0,08747 0,29926 0,08094 - 
Rank Group (The) PLC 1,21600 0,08041 0,09859 -0,12087 0,31805 0,13777 0,01460 
Reckitt Benckiser Group PLC 34,03000 5,55672 1,96299 -0,07752 6,14091 2,28969 0,02907 
Reed Elsevier PLC 5,14500 1,41027 0,31348 0,24133 2,91195 3,47878 0,53877 
Shanks Group PLC 1,04500 0,97028 0,09471 0,06222 0,11008 0,64484 0,01486 
Renold PLC 0,25250 0,20404 -0,04372 -0,01048 0,00729 0,10703 0,00182 
Severfield-Rowen PLC 2,20000 1,49507 0,35339 -0,00418 0,26232 0,61746 0,02175 
Rentokil Initial PLC 1,27400 -0,08271 0,02623 0,00634 0,10921 0,25898 0,03670 
REXAM PLC 3,59330 2,64818 -0,03307 0,09466 0,67858 2,15093 0,29766 
Ricardo PLC 2,96500 1,26255 0,14808 -0,10132 0,07209 0,30005 0,01559 
Robert Walters PLC 2,32000 0,62622 0,00282 -0,09266 0,01260 0,09205 0,01167 
Rolls-Royce Group PLC 5,78000 2,03991 1,19579 0,34358 0,80259 0,53074 0,06526 
Rotork PLC 14,06000 1,91855 0,73929 0,49877 0,08747 0,38336 0,01795 
Sainsbury (J) PLC 3,43600 2,66989 0,31452 0,12634 0,02366 0,05376 0,00699 
Senior PLC 1,16000 0,46235 0,09757 0,02352 0,02752 0,42357 0,01326 
Serco Group PLC 6,30000 1,40982 0,26522 0,15054 0,33489 1,83006 0,08250 
Severn Trent PLC 13,10000 4,00279 1,05332 -1,77484 0,58541 0,29841 0,13103 
SIG PLC 1,31900 1,40785 -0,07718 0,28215 0,25490 0,85795 0,05078 
Smith (DS) PLC 1,43200 1,20285 0,09634 -0,05541 0,06126 0,50102 0,02135 
Smiths Group PLC 11,92000 2,81475 0,79339 0,39234 0,90651 3,28720 0,17301 
Spectris PLC 9,00500 3,44720 0,34080 0,16160 0,56240 2,59840 0,10480 
Speedy Hire PLC 0,35250 0,47680 -0,03538 0,00387 0,04138 0,08565 0,01063 
Spirent Communications PLC 1,20500 0,32222 0,08568 0,07447 0,00280 0,10013 0,00177 
Sportech PLC 0,48750 0,84945 -0,12220 -0,01192 0,30103 1,46642 0,28613 
SSE PLC 11,08000 3,38100 0,80262 -0,03911 0,31221 0,78681 0,02405 
St Ives PLC 0,83000 1,25393 0,07470 -0,03373 0,04521 0,52502 0,00730 
Stagecoach Group PLC 2,15250 0,01764 0,15512 0,13790 0,02236 0,13804 0,00833 
Tarsus Group PLC 1,21500 0,51457 0,05988 0,02978 0,31910 1,07358 0,08347 
Tate & Lyle PLC 4,49400 1,08043 0,01898 0,10121 0,13917 0,29098 0,02530 
Telecom plus PLC 3,65000 0,64446 0,19472 -0,33150 - 0,05421 0,00001 
Tesco PLC 3,80050 1,83856 0,29142 -0,09255 0,10520 0,41791 0,05110 
Thomas Cook Group PLC 1,89700 2,03043 -0,00303 -0,20494 0,44775 3,74732 0,03600 
Topps Tiles PLC 0,82750 -0,15159 0,05300 0,07699 - 0,00130 - 
Travis Perkins PLC 8,50000 6,99990 0,75444 1,68623 0,77889 6,48416 0,03978 
Trinity Mirror PLC 1,57600 -1,89840 0,11370 0,15755 3,38158 0,28911 0,02755 
UBM PLC 5,54500 1,58002 0,30798 -0,01065 0,45295 3,36112 0,72694 
Vectura Group PLC 0,44000 0,45408 -0,03149 -0,03056 0,12842 0,15311 0,03272 
Victrex PLC 14,83000 2,52738 0,64590 0,69853 - 0,12081 0,00239 
Vitec Group (The) PLC 4,14000 2,58911 0,07451 0,03027 0,31665 1,03844 0,22818 
Vodafone Group PLC 2,72710 1,57086 0,14954 -0,00391 0,38783 0,89671 0,09607 
Vp PLC 1,63500 1,82282 0,22183 0,01754 0,13052 0,73180 0,02865 
Weir Group PLC 9,90000 3,49036 0,60555 0,00987 1,15562 2,32299 0,07804 
Whitbread PLC 14,09000 5,81322 0,84470 -0,00525 0,07450 0,71249 0,02046 
William Hill PLC 2,04700 1,07789 0,08708 0,06171 0,75323 1,30778 0,08523 
Wilmington Group PLC 1,75000 0,60984 0,05258 0,01193 0,28735 0,74815 0,00153 
Wincanton PLC 2,37500 -0,82372 0,02059 0,40527 0,50906 1,05189 0,10379 
Xaar PLC 1,30000 0,58615 0,00628 -0,00082 0,08043 0,01134 0,02719 
∑ 750,07040 287,21786 46,73263 10,49100 67,08455 165,65980 11,76785 
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3i Group PLC 2,71400 3,45850 0,19162 -0,55839 0,02163 - 0,00103 
AGGREKO PLC 18,44650 2,96881 0,77683 -0,01385 0,06197 0,22018 0,01021 
AMEC PLC 12,00000 3,76369 0,68350 0,26038 0,39057 1,76645 0,07397 
Anite PLC 0,61000 0,27330 0,03156 0,02348 0,06441 0,19633 0,02997 
ARM Holdings PLC 6,20660 0,66582 0,06397 -0,00418 0,00900 0,39603 0,01029 
Ashley Holdings PLC 0,20250 0,08002 0,02587 0,02828 - - - 
Ashtead Group PLC 1,17800 0,87001 0,00163 0,06488 0,02223 0,64139 0,00307 
Associated British Foods PLC 10,62000 6,68583 0,71873 -0,09600 0,72631 1,70525 0,12505 
Atkins PLC 7,11000 0,15605 0,69506 -1,26661 0,48156 1,83817 0,07946 
AVEVA Group PLC 18,18670 2,97722 0,50743 -0,18431 0,27505 0,40507 0,04252 
Avon Rubber PLC 2,17500 0,28568 0,14081 0,05608 0,28623 - 0,06184 
Babcock International Group PLC 6,74500 2,84418 0,29178 0,12039 1,31926 4,52070 0,24329 
BAE Systems PLC 3,28000 1,50627 0,30137 -0,25509 0,20937 2,91748 0,14413 
Balfour Beatty PLC 3,27800 1,69096 0,20845 -0,10204 0,36589 1,74344 0,11953 
Barr (A G) PLC 4,53330 2,99841 0,58025 0,06461 0,18174 0,04887 0,02325 
Barratt Developments PLC 0,88800 3,03530 -0,01430 -0,49081 0,10359 0,82064 - 
Berkeley Group Holdings PLC 11,83000 6,92421 0,70526 -0,61407 - 0,12724 - 
Bodycote PLC 3,88000 2,37411 0,14535 0,00263 0,05477 0,56719 0,01159 
British American Tobacco PLC 26,11000 4,71330 1,55004 0,10070 0,39590 5,75390 0,06467 
British Land Co PLC 6,00500 5,49584 0,93641 -0,01338 - - 0,01115 
British Polythene Industries PLC 2,90000 1,68314 0,51324 -0,03774 0,06416 0,01510 0,02642 
British Sky Broadcasting Gr PLC 7,04000 0,59047 0,46211 0,11581 0,26357 0,53855 0,09128 
Brown (N) Group PLC 2,63000 1,28517 0,25568 -0,03851 0,18614 - 0,02461 
BT Group PLC 2,01000 0,23935 0,18427 -0,13728 0,24929 0,16648 0,08477 
Burberry Group PLC 14,94000 1,68353 0,47819 0,08605 0,09545 0,16773 0,02042 
Capita PLC 7,36000 0,78964 0,37450 -0,38534 0,35633 1,90024 0,06614 
Carclo PLC 3,23750 0,88255 0,09611 -0,06847 0,24520 0,34617 0,00513 
Carillion PLC 3,91600 2,16462 0,36828 0,34051 0,29772 2,75757 0,07906 
Carr's Milling Industries PLC 7,90000 7,09056 2,63803 2,16415 0,11610 0,51427 0,09083 
Centaur Media PLC 0,39000 0,82619 -0,19706 0,00599 0,06524 0,77293 0,23700 
Centrica PLC 3,20900 1,12902 0,08168 -0,16162 0,21032 0,45984 0,01804 
Charles Taylor PLC 1,52000 1,91946 0,16691 -0,06663 0,31075 1,08939 0,10383 
Chemring Group PLC 6,55400 1,81631 0,37484 -0,00899 1,09754 1,29817 0,09722 
Chime Communications PLC 2,69000 1,84066 0,17893 0,06843 0,05854 2,03313 0,03319 
Cobham PLC 2,28100 0,93216 0,13235 0,08410 0,26244 0,64563 0,06089 
Compass Group PLC 5,57000 1,62908 0,36049 0,02704 0,30217 2,03197 0,05142 
Computacenter PLC 5,12560 2,40162 0,32701 0,33837 0,23112 0,27922 0,04257 
Consort Medical PLC 5,32000 2,75059 0,35777 -0,30436 0,49945 2,01998 0,10216 
Costain Group PLC 2,26250 0,59213 0,36378 0,37323 0,00157 - 0,01417 
CRH PLC 16,51000 14,48975 0,61099 0,39805 0,26722 5,72436 0,18232 
Croda International PLC 18,81000 1,95927 0,93462 0,16649 0,02644 1,42765 0,00929 
Dairy Crest Group PLC 3,75500 -2,74181 0,43284 0,16803 1,34878 2,51677 0,09227 
De La Rue PLC 7,80500 0,15044 0,59280 -0,12447 0,13880 0,06985 0,01075 
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,70000 1,47981 0,21270 0,07205 1,51768 0,36492 0,15594 
Dialight PLC 7,80000 1,46103 0,23585 0,03475 0,10259 0,22930 0,05025 
Dixons Retail 0,12080 0,18738 -0,06620 0,00277 0,03133 0,26889 0,06024 
Domino Printing Sciences PLC 6,52000 1,55110 0,33669 0,18276 0,10011 0,63620 0,02455 
Domino's Pizza Group PLC 4,62800 0,25893 0,14938 0,04498 0,01388 - 0,00582 
E2v technologies PLC 1,18250 0,56430 0,09072 -0,07163 0,31044 0,08316 0,04500 
Enterprise Inns PLC 1,07300 2,53068 0,04676 0,01259 0,02338 0,70506 0,00180 
Fenner PLC 4,00600 1,56418 0,24487 0,30920 0,44980 0,59869 0,04825 
Fidessa Group PLC 17,69000 3,70214 0,76747 0,44010 0,93782 1,24138 0,06959 
Findel PLC 1,50000 0,69781 0,05108 -0,11173 0,39866 0,28343 0,02027 
FirstGroup PLC 3,64500 1,97241 0,21406 0,11077 0,72309 3,33541 0,09936 
Fuller Smith & Turner PLC 7,02500 1,72242 0,18085 0,01896 - 0,17428 - 
G4S PLC 2,76200 1,15056 0,17368 0,00992 0,18219 1,52203 0,07444 
Galliford Try PLC 4,66000 5,56021 0,40074 -1,58584 0,10996 1,40502 0,01222 
Genus PLC 10,26000 4,53673 0,48721 -0,06340 1,26141 1,13960 0,09677 
GKN PLC 2,23000 1,06065 0,19176 0,08362 0,12574 0,22005 0,01886 
GlaxoSmithKline PLC 13,05500 1,71856 0,99974 -0,11322 1,50464 0,63593 0,12221 
Goodwin PLC 11,01000 6,34194 0,58944 -0,91764 0,61222 1,09597 0,07431 
Greencore Group PLC 0,60390 0,84951 0,16085 -0,16767 0,08124 1,83996 0,01906 
Greene King PLC 4,89600 4,52028 0,49217 0,08525 - 3,25253 - 
Greggs PLC 5,15000 1,74213 0,37501 -0,13671 4,28052 - 1,44332 
Halfords Group PLC 3,22700 1,52086 0,40333 -0,19388 0,11086 1,52274 0,02170 
Halma PLC 4,05000 0,93959 0,19150 0,03139 0,19430 0,68728 0,02699 
Hays PLC 0,79200 0,13414 0,05471 -0,01844 0,04296 0,12533 0,01428 
Hill & Smith Holdings PLC 3,36500 1,97789 0,31990 -0,18596 0,22627 1,20026 0,02731 
Homeserve PLC 4,82600 0,87605 0,23376 -0,02857 0,19941 0,58393 0,04560 
Hunting PLC 8,07000 4,48687 0,16450 -1,17039 0,17054 0,75913 0,01887 
Huntsworth PLC 0,69750 0,83573 0,07092 -0,00120 0,05283 1,12885 0,01818 
Hyder Consulting 4,31620 2,11119 0,38614 0,01201 0,22275 0,79099 0,10124 
IMI PLC 10,91000 1,69403 0,66108 0,12886 0,34275 1,17858 0,03354 
Inchcape PLC 3,64400 2,78351 0,27613 0,33744 0,08441 1,10559 0,02267 
Informa PLC 4,16700 2,33123 0,23996 0,01697 1,74231 2,91832 0,25760 
Innovation Group (The) PLC 0,16000 0,10583 -0,00545 0,00580 0,02554 0,07186 0,00615 
Interserve PLC 2,81000 2,04762 0,39506 -0,13672 0,22813 1,58659 0,04054 
Intertek Group PLC 21,25000 3,02092 0,80600 0,47946 0,27640 1,88964 0,10717 
Invensys PLC 3,85880 0,67778 0,21481 -0,01605 0,19753 0,35926 0,03951 
ITE Group PLC 2,27500 0,29230 0,09614 0,00250 0,11610 0,20371 0,02425 
ITV PLC 0,74459 0,17048 0,06917 0,07328 0,06634 0,18282 0,01620 
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JD Sports Fashion PLC 9,50000 3,80533 1,14841 0,52295 0,53107 0,66730 0,03000 
Johnson Matthey PLC 21,37140 6,36959 0,82611 -0,32491 0,69288 2,39947 0,13187 
Johnston Press PLC 0,08000 0,64273 0,05637 -0,00182 1,41846 - 0,06851 
KCOM Group PLC 0,61750 0,14168 0,04379 -0,01424 0,00902 0,16506 0,01717 
Keller Group PLC 6,58500 4,97644 0,16849 0,15796 0,06920 1,53746 0,35353 
Kier Group PLC 14,08000 4,30293 1,61950 -0,27254 0,35639 0,35115 0,08910 
Kingfisher PLC 2,87100 2,30964 0,20897 -0,20728 0,03638 1,01311 0,01100 
Ladbrokes PLC 1,52200 0,27366 0,37087 -0,01097 0,59800 0,05164 0,01512 
Low & Bonar PLC 0,61000 0,55365 0,02188 -0,01806 0,15561 0,28933 0,02362 
Mngement Consulting Group PLC 0,36750 0,39379 0,02068 0,00041 0,02970 0,59069 0,00940 
Marks & Spencer Group PLC 3,46200 1,68936 0,38615 0,03912 0,25245 0,08051 0,03218 
Marston's PLC 1,02200 1,29910 0,02730 -0,05293 0,04095 0,37317 0,00100 
McBride PLC 1,36000 0,69266 0,02928 0,02209 0,02044 0,19277 0,01602 
Mears Group PLC 2,41000 1,66896 0,17407 -0,22112 0,31994 1,14843 0,12393 
Meggitt PLC 3,59000 2,06046 0,19885 -0,01648 1,51461 1,85602 0,13840 
Menzies (John) PLC 5,41500 1,42192 0,46569 -0,05137 0,83360 0,83194 0,12429 
Michael Page International PLC 5,52000 0,55174 0,20984 -0,17129 0,08096 0,00479 0,00395 
MITIE Group PLC 2,39700 1,11235 0,18222 0,29765 0,18083 0,93069 0,03018 
Morgan Sindall Group PLC 6,96000 5,13337 0,69232 0,71548 0,38437 4,93656 0,12735 
Morrison Supermarkets PLC 3,03600 2,04451 0,23840 -0,00641 0,00604 - 0,00377 
Mothercare PLC 4,07100 2,17754 0,07341 -0,23944 0,43483 0,77479 0,07228 
National Express Group PLC 2,62900 1,83653 0,11999 0,04690 0,51844 1,99110 0,11158 
NCC Group PLC 1,11670 1,64640 0,24157 -0,01022 0,46417 2,28817 0,09614 
Next PLC 22,70000 1,28241 2,21332 -0,34930 0,02207 0,23452 0,00497 
Northgate PLC 2,76500 2,55012 0,22061 0,08586 0,08863 0,02694 0,07936 
Pace PLC 1,61000 0,79684 0,16390 0,03712 0,67465 0,71702 0,11890 
Pearson PLC 11,51000 6,89696 1,59596 1,21081 1,10622 5,62093 0,20180 
Pennon Group PLC 7,24500 2,18366 0,48071 0,07115 0,01233 0,81912 0,00196 
Persimmon PLC 4,83100 5,76355 0,38104 -0,03701 0,19994 0,64443 0,01619 
Porvair PLC 1,04000 0,96215 0,02712 0,05913 0,03651 0,86467 0,00882 
Premier Farnell 2,93000 0,10429 0,17979 0,01874 0,06599 0,09451 0,02689 
Punch Taverns PLC 0,10000 0,30637 -1,31387 -0,18191 0,00349 0,27454 0,15281 
PZ Cussons PLC 3,28900 1,24812 0,16421 -0,08584 0,43874 0,10683 - 
Rank Group (The) PLC 1,50700 0,19898 0,13624 0,02791 0,29193 0,13675 0,03841 
Reckitt Benckiser Group PLC 33,24000 7,06754 2,16297 0,30998 9,66035 3,81068 0,02342 
Reed Elsevier PLC 5,30000 1,57690 0,51870 - 2,76718 3,55483 0,40263 
Shanks Group PLC 1,27000 1,00101 0,05516 0,00856 0,10982 0,61965 0,04332 
Renold PLC 0,39620 0,25915 -0,00410 -0,00455 0,01867 0,10202 0,00228 
Severfield-Rowen PLC 2,46250 1,46713 0,08552 -0,08918 0,22963 0,61301 0,03080 
Rentokil Initial PLC 0,94250 -0,06899 -0,01289 0,00446 0,08993 0,21429 0,08723 
REXAM PLC 4,34000 2,65149 0,14141 0,06272 0,43678 2,10751 0,21098 
Ricardo PLC 3,67000 1,74291 0,29567 -0,00584 0,10893 0,32485 0,01362 
Robert Walters PLC 3,08000 0,72793 0,10078 0,12305 0,00887 0,09213 0,01052 
Rolls-Royce Group PLC 6,41500 2,12578 0,29010 -0,06625 0,39321 0,59195 0,06945 
Rotork PLC 17,15000 2,35171 0,80202 0,20814 0,09325 0,41424 0,02719 
Sainsbury (J) PLC 3,04100 2,89898 0,34206 -0,17851 0,02726 0,05345 0,00748 
Senior PLC 1,52800 0,56348 0,10077 0,09129 0,01721 0,42330 0,03467 
Serco Group PLC 5,65500 1,70573 0,31771 -0,09772 0,29399 1,82373 0,09691 
Severn Trent PLC 14,31000 4,66428 1,14952 0,37235 0,56886 0,28801 0,10711 
SIG PLC 1,39800 1,27177 -0,13049 -0,14945 0,15605 0,75673 0,08767 
Smith (DS) PLC 2,35600 1,34114 0,16093 0,12626 0,11410 0,67746 0,02594 
Smiths Group PLC 9,57000 3,51701 0,97821 0,21868 0,80132 3,30266 0,19829 
Spectris PLC 14,83000 4,10880 0,76960 0,24960 0,77920 2,84080 0,11520 
Speedy Hire PLC 0,31250 0,44354 -0,03732 -0,02552 0,03074 0,08565 0,01063 
Spirent Communications PLC 1,46000 0,39169 0,07611 0,05244 0,00154 0,10622 0,00154 
Sportech PLC 0,44000 0,62723 0,03169 -0,00654 0,28721 0,74242 0,03521 
SSE PLC 13,07000 5,55107 1,51329 0,24165 0,30718 0,73145 0,11068 
St Ives PLC 0,89750 1,26636 -0,04538 0,05433 0,10885 0,58813 0,01899 
Stagecoach Group PLC 3,21500 0,34189 0,24496 -0,02236 0,03361 0,13234 0,01403 
Tarsus Group PLC 1,65000 0,45795 0,05120 0,01817 0,25861 0,98495 0,04458 
Tate & Lyle PLC 6,09500 2,07857 0,34821 0,35889 0,20935 0,47425 0,03845 
Telecom plus PLC 6,90000 0,74349 0,30043 -0,22403 - 0,05381 - 
Tesco PLC 4,02000 2,06588 0,32996 -0,11222 0,12701 0,41211 0,03107 
Thomas Cook Group PLC 0,14750 1,35224 -0,59509 0,03177 0,44949 3,40758 0,35772 
Topps Tiles PLC 0,26500 -0,13517 0,03033 -0,17408 - 0,00130 - 
Travis Perkins PLC 10,75000 8,07193 0,58460 -1,22589 1,70251 6,99374 - 
Trinity Mirror PLC 0,48500 -2,63727 0,43967 0,21343 3,47471 0,28911 0,02328 
UBM PLC 6,04000 1,71414 0,37129 -0,15784 0,72540 4,26941 0,11695 
Vectura Group PLC 1,02250 0,42950 -0,02694 0,03153 0,09459 0,15184 0,03276 
Victrex PLC 10,96000 2,63703 0,84728 -0,06069 - 0,12019 - 
Vitec Group (The) PLC 6,15000 2,88049 0,42408 -0,11123 0,16222 1,03818 0,21088 
Vodafone Group PLC 3,15330 1,54127 0,14025 0,03263 0,41052 0,79625 0,16993 
Vp PLC 2,41500 1,98177 0,21182 0,08834 0,12147 0,73593 0,02083 
Weir Group PLC 19,24000 4,33130 0,86983 0,11184 1,65273 2,84821 0,08553 
Whitbread PLC 16,15000 6,48903 1,16667 -0,03710 0,14368 0,92372 0,01933 
William Hill PLC 2,23500 1,21814 0,18485 0,01482 0,75394 1,30721 0,02024 
Wilmington Group PLC 0,88000 0,62367 0,05077 -0,01338 0,42701 0,88053 0,00141 
Wincanton PLC 1,06500 -0,87921 -0,20789 -0,06902 0,38537 0,90797 0,45029 
Xaar PLC 2,38500 0,75003 0,05512 0,16375 0,06010 0,00995 0,01546 
∑ 885,89209 325,75828 56,79911 -0,90060 69,22125 169,38824 11,56783 
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3i Group PLC 2,08400 2,70527 -0,80633 -0,23170 0,01751 - 0,00412 
AGGREKO PLC 22,51000 3,30422 0,97518 0,09336 0,06111 0,24370 0,01350 
AMEC PLC 11,35000 4,06254 0,68646 0,15090 0,62136 2,26058 0,11540 
Anite PLC 1,30300 0,30789 0,06173 -0,06830 0,05313 0,18146 0,02953 
ARM Holdings PLC 5,24000 0,78531 0,08336 -0,00167 0,00921 0,40148 0,00421 
Ashley Holdings PLC 0,22120 0,08096 0,01743 0,00469 0,00228 - 0,00067 
Ashtead Group PLC 2,83400 1,00248 0,15994 0,00831 0,03922 0,67049 0,00560 
Associated British Foods PLC 11,53000 7,26056 0,72884 -0,03158 0,67578 1,71535 0,12126 
Atkins PLC 7,40000 1,14311 1,02248 0,43657 0,44327 1,96263 0,09095 
AVEVA Group PLC 19,05070 3,25726 0,58785 0,29017 0,27364 0,45358 0,05076 
Avon Rubber PLC 3,20000 0,68912 0,23168 -0,01334 0,34075 - 0,05764 
Babcock International Group PLC 8,58500 2,56163 0,28985 0,07852 0,96674 4,29045 0,41432 
BAE Systems PLC 3,03000 1,19849 0,35015 -0,18734 0,21996 2,97630 0,09702 
Barr (A G) PLC 2,61000 1,83843 0,27074 0,04658 0,34789 1,86172 0,09607 
Barr (A G) PLC 3,54500 3,26337 0,72312 0,00313 0,17984 0,04887 0,01901 
Barratt Developments PLC 1,89600 3,04758 0,06907 0,07953 0,10248 0,81185 - 
Berkeley Group Holdings PLC 14,44000 8,15556 1,17542 -1,95437 - 0,12724 - 
Bodycote PLC 4,25400 2,52322 0,29174 -0,04026 0,04653 0,53643 0,03712 
British American Tobacco PLC 31,59000 4,18265 1,66585 -0,11895 0,43041 5,48868 0,20681 
British Land Co PLC 4,89400 5,66985 0,53322 0,08554 - - - 
British Polythene Industries PLC 3,37750 2,05701 0,55758 0,01130 0,04521 0,01507 0,02637 
British Sky Broadcasting Gr PLC 7,09000 0,56377 0,54107 -0,27292 0,31234 0,57093 0,09854 
Brown (N) Group PLC 2,44400 1,41940 0,28579 0,02964 0,22157 - 0,03034 
BT Group PLC 2,17300 0,16047 0,24561 -0,00025 0,21935 0,16427 0,08526 
Burberry Group PLC 12,54000 2,03160 0,60009 0,09755 0,11829 0,18506 0,03783 
Capita PLC 6,63000 0,83509 0,37922 0,21176 0,49873 2,41539 0,10819 
Carclo PLC 4,44000 0,73263 0,07504 0,02042 0,31495 0,34571 0,00639 
Carillion PLC 2,91700 2,28329 0,31281 0,22635 0,27028 3,32628 0,08041 
Carr's Milling Industries PLC 10,55000 7,64518 0,95875 -1,07850 0,08202 0,58572 0,05543 
Centaur Media PLC 0,51000 0,81620 0,00865 0,02197 0,10252 0,80755 0,01997 
Centrica PLC 3,06900 1,08249 0,37404 0,00580 0,23602 0,48674 0,01817 
Charles Taylor PLC 1,46500 1,70454 0,12698 0,00525 0,24080 1,03652 0,08363 
Chemring Group PLC 4,38800 2,43201 0,37805 0,17342 1,10039 1,24516 0,12533 
Chime Communications PLC 2,18000 2,00604 0,19192 0,01264 0,04288 2,18313 0,03460 
Cobham PLC 2,26500 0,88270 0,16284 -0,12152 0,20710 0,58769 0,06843 
Compass Group PLC 5,90000 1,84603 0,38681 0,24610 0,37890 2,13956 0,06640 
Computacenter PLC 4,61000 2,62364 0,39648 -0,17788 0,31201 0,36538 0,05097 
Consort Medical PLC 7,40000 3,11198 0,48795 0,24394 0,43821 2,05412 0,08690 
Costain Group PLC 2,22500 0,47604 0,28903 -0,06646 0,07883 0,23493 0,01391 
CRH PLC 12,45000 14,53914 0,82017 -0,61272 0,25690 5,90880 0,05907 
Croda International PLC 22,32000 1,90211 1,19686 -0,16292 0,03644 1,42837 0,00643 
Dairy Crest Group PLC 3,37600 -2,05698 -0,12823 0,22197 1,27858 1,94974 0,62317 
De La Rue PLC 10,21000 -0,40833 0,28297 -0,00806 0,14775 0,06895 0,02239 
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,89800 1,76910 0,13525 0,03000 1,93336 0,66675 0,14691 
Dialight PLC 10,35000 1,72213 0,30409 0,10626 0,13390 0,24843 0,02943 
Dixons Retail 0,17550 0,11190 -0,04274 0,03609 0,02717 0,20516 0,05462 
Domino Printing Sciences PLC 6,55500 1,73960 0,36665 -0,18061 0,10730 0,62916 0,01877 
Domino's Pizza Group PLC 4,39500 0,36821 0,16506 -0,04028 0,08610 0,01641 0,00614 
E2v technologies PLC 1,14660 0,61148 0,10952 -0,01784 0,06809 0,30584 0,02607 
Enterprise Inns PLC 0,37250 2,51269 0,04317 0,01079 0,02158 0,67809 - 
Fenner PLC 3,96300 1,70098 0,30297 0,02171 0,51443 0,63024 0,06980 
Fidessa Group PLC 15,50000 3,77520 0,80936 0,19548 1,00468 1,21425 0,01974 
Findel PLC 0,60400 0,62403 -0,02899 0,04494 0,39209 0,23310 0,06386 
FirstGroup PLC 2,23400 1,82742 0,40697 0,23667 0,66127 3,31736 0,06409 
Fuller Smith & Turner PLC 7,20000 1,71585 0,17282 0,00146 - 0,22314 0,00219 
G4S PLC 2,79600 1,09452 0,12831 0,06167 0,25236 1,56309 0,08294 
Galliford Try PLC 7,38500 5,84461 0,60230 0,71958 0,14416 1,40495 0,01222 
Genus PLC 14,58000 4,61061 0,65511 0,00498 1,18085 1,10124 0,09619 
GKN PLC 2,03700 1,02104 0,17541 -0,17353 0,26658 0,33574 0,02012 
GlaxoSmithKline PLC 14,25000 1,59039 0,98339 -0,01694 1,40571 0,67637 0,11982 
Goodwin PLC 13,37500 6,76500 1,29653 0,27361 0,57792 1,16250 0,09931 
Greencore Group PLC 1,01750 0,91346 0,09318 0,33990 0,26458 1,95181 0,01830 
Greene King PLC 5,10500 4,34621 0,47080 -0,06713 - 3,35310 - 
Greggs PLC 5,01500 1,96116 0,43994 -0,01267 2,85698 - 1,42355 
Halfords Group PLC 2,05400 1,43994 0,34306 0,07774 0,10583 1,61899 0,02458 
Halma PLC 3,95500 1,05166 0,22907 0,00803 0,19676 0,70656 0,04092 
Hays PLC 0,81500 0,13018 0,05908 -0,00683 0,03791 0,12103 0,00922 
Hill & Smith Holdings PLC 3,30000 1,95584 0,20909 -0,18571 0,41558 1,28442 0,04545 
Homeserve PLC 2,08100 1,11073 0,34650 0,11307 0,43138 0,79091 0,07366 
Hunting PLC 9,51000 5,00286 0,54061 -1,19741 1,50906 2,16312 0,09363 
Huntsworth PLC 0,47500 0,84060 0,03892 -0,01412 0,04785 1,16160 0,01813 
Hyder Consulting 3,90000 2,25891 0,36064 0,02713 0,25658 0,88905 0,09067 
IMI PLC 10,15000 1,80541 0,58907 0,08201 1,67931 1,19077 0,10700 
Inchcape PLC 3,65900 2,92897 0,30681 0,09731 0,08695 1,08377 0,02503 
Informa PLC 4,14600 2,29606 0,12542 -0,00050 1,61310 2,93545 0,34148 
Innovation Group (The) PLC 0,20250 0,11217 0,00546 0,00207 0,02588 0,07208 0,00668 
Interserve PLC 2,86200 2,39101 0,45865 -0,04213 0,17646 1,58182 0,05405 
Intertek Group PLC 25,15000 3,41219 0,86663 -0,22353 1,05831 3,97725 0,18169 
Invensys PLC 3,01120 0,70849 0,04797 -0,09717 0,20664 0,35547 0,05043 
ITE Group PLC 2,04700 0,32551 0,12360 0,01233 0,23682 0,28436 0,04483 
ITV PLC 0,83700 0,20802 0,06351 -0,01491 0,05374 0,18642 0,01517 
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JD Sports Fashion PLC 6,80000 4,70774 0,96270 -0,53294 0,89010 1,10920 0,10616 
Johnson Matthey PLC 22,83810 6,94147 1,43153 -0,37793 0,57914 2,35416 0,15543 
Johnston Press PLC 0,05800 0,44450 -0,13902 0,00359 1,16117 - 0,25587 
KCOM Group PLC 0,71000 0,14219 0,07303 0,00348 0,01364 0,16506 0,00487 
Keller Group PLC 4,50000 4,91552 0,23916 0,08874 0,07220 1,44096 0,02256 
Kier Group PLC 12,88000 3,97185 1,39607 -0,92728 0,39667 0,34515 0,09530 
Kingfisher PLC 2,82000 2,41748 0,27016 -0,04981 0,05192 1,01182 0,01013 
Ladbrokes PLC 1,79400 0,32640 0,12579 0,00926 0,61832 0,05151 0,01054 
Low & Bonar PLC 0,67000 0,63488 -0,05800 0,03265 0,14101 0,29487 0,02188 
Mngement Consulting Group PLC 0,38500 0,58764 0,04958 -0,01480 0,03342 0,79423 0,01267 
Marks & Spencer Group PLC 3,33700 1,73079 0,31959 -0,04098 0,30626 0,05768 0,06210 
Marston's PLC 0,97000 1,26810 0,11449 -0,01082 0,04094 0,37311 0,00133 
McBride PLC 1,37000 0,62086 0,05027 0,02983 0,01712 0,18007 0,00663 
Mears Group PLC 2,61500 1,77197 0,19746 -0,01385 0,30877 1,17945 0,09811 
Meggitt PLC 4,08500 2,30265 0,23742 0,05637 1,60388 1,98254 0,14368 
Menzies (John) PLC 6,52000 1,44411 0,68995 0,08398 0,95012 0,84144 0,10209 
Michael Page International PLC 4,15600 0,57025 0,17953 -0,06398 0,12063 0,00486 0,00358 
MITIE Group PLC 2,71400 1,15032 0,19867 -0,19204 0,18182 0,96076 0,03067 
Morgan Sindall Group PLC 6,66500 5,45181 0,76131 -0,91866 0,28925 4,95430 0,09025 
Morrison Supermarkets PLC 2,76200 2,13152 0,27251 -0,00632 0,10624 0,01343 0,00829 
Mothercare PLC 1,98500 0,82020 -1,03569 -0,16585 0,24933 0,30236 0,22338 
National Express Group PLC 2,16700 1,88656 0,19776 -0,07015 0,51844 1,99110 0,09927 
NCC Group PLC 1,54580 1,75764 0,22175 0,04863 0,29615 2,31008 0,28625 
Next PLC 30,29000 1,31978 2,81380 0,05689 0,01837 0,25187 0,00533 
Northgate PLC 2,21500 2,74810 0,30374 -0,65346 0,07199 0,02694 0,02999 
Pace PLC 0,72750 0,86100 0,07900 -0,16839 0,57506 0,70978 0,10131 
Pearson PLC 11,60000 7,30972 1,17333 -0,45732 1,40138 6,37425 0,22927 
Pennon Group PLC 7,71500 2,27988 0,47811 -0,34028 0,06101 0,90546 0,00388 
Persimmon PLC 6,28500 6,07849 0,36022 -0,28355 0,19895 0,62989 0,01553 
Porvair PLC 1,12000 0,98896 0,07281 -0,01898 0,01821 0,85278 0,01842 
Premier Farnell 1,59000 0,18339 0,20801 0,22451 0,07276 0,09278 0,02570 
Punch Taverns PLC 0,08000 0,31333 0,07690 0,10143 0,00135 0,27089 0,00361 
PZ Cussons PLC 3,00000 1,21173 0,08024 -0,04968 0,47256 0,10683 0,02263 
Rank Group (The) PLC 1,46500 0,58372 0,42883 0,00640 0,25678 0,13671 0,06068 
Reckitt Benckiser Group PLC 35,87000 7,93416 2,39493 0,12078 9,89265 4,18599 0,03431 
Reed Elsevier PLC 5,10000 1,75632 0,60756 -0,03517 2,79316 3,78044 0,38932 
Shanks Group PLC 0,78450 0,93386 -0,06476 0,00227 0,09853 0,58537 0,01840 
Renold PLC 0,28500 0,24230 0,02824 -0,01594 0,02642 0,10156 0,00091 
Severfield-Rowen PLC 1,85000 1,48230 0,06523 -0,01485 0,20422 0,61301 0,03080 
Rentokil Initial PLC 0,86550 -0,05742 -0,03841 0,00176 0,05587 0,15924 0,11230 
REXAM PLC 4,77780 2,64415 0,42872 0,34206 0,39109 2,09115 0,04789 
Ricardo PLC 3,64000 1,73202 0,29124 0,10415 0,13116 0,29510 0,02315 
Robert Walters PLC 2,55500 0,82679 0,11530 -0,03515 0,01578 0,09281 0,00816 
Rolls-Royce Group PLC 8,23500 2,41400 0,45299 -0,83120 0,95246 0,58707 0,09028 
Rotork PLC 22,07000 2,58408 0,92681 -0,57764 0,44179 0,78915 0,05364 
Sainsbury (J) PLC 3,23300 2,98938 0,31758 0,12693 0,03186 0,05311 0,00690 
Senior PLC 2,13000 0,66755 0,13288 -0,06403 0,04083 0,50713 0,01208 
Serco Group PLC 5,42500 2,01839 0,35208 -0,04786 0,37179 2,53153 0,07942 
Severn Trent PLC 17,25000 4,13033 0,72304 -0,08543 0,48820 0,18897 0,12963 
SIG PLC 1,05300 1,19745 -0,00051 -0,00186 0,10612 0,73015 0,06025 
Smith (DS) PLC 1,50100 1,14078 0,08123 0,60939 0,03916 0,29299 0,01650 
Smiths Group PLC 10,56000 2,49742 0,65338 -0,14005 0,82169 3,55057 0,23884 
Spectris PLC 18,86000 4,83360 1,01040 -0,19360 1,64720 4,35600 0,19920 
Speedy Hire PLC 0,27500 0,44374 0,00329 0,00135 0,02649 0,08565 0,00793 
Spirent Communications PLC 1,70000 0,41022 0,08849 0,01076 0,00874 0,11096 0,00282 
Sportech PLC 0,50500 0,65993 0,02616 0,01257 0,25351 0,74242 0,04175 
SSE PLC 13,13000 4,85244 0,20938 -0,30189 0,23161 0,66423 0,18217 
St Ives PLC 1,02500 1,10107 0,04103 -0,03466 0,26142 0,59106 0,03802 
Stagecoach Group PLC 2,86600 0,09946 0,32685 -0,20396 0,03038 0,15865 0,02378 
Tarsus Group PLC 1,46750 0,48836 0,00294 -0,02780 0,19195 0,80109 0,15932 
Tate & Lyle PLC 6,60000 2,25991 0,66003 -0,42934 0,23069 0,46352 0,03845 
Telecom plus PLC 7,99500 0,89464 0,33405 0,20015 0,04229 0,05330 - 
Tesco PLC 3,10050 2,21631 0,34936 -0,01756 0,14555 0,42942 0,02664 
Thomas Cook Group PLC 0,48000 0,51688 -0,66114 0,14776 0,41675 3,00282 0,37103 
Topps Tiles PLC 0,50500 -0,09042 0,05092 0,02791 - 0,00128 - 
Travis Perkins PLC 10,50000 8,64502 0,87115 0,11361 1,59505 6,99788 0,05291 
Trinity Mirror PLC 0,32500 -2,62097 0,30191 -0,39078 0,30191 3,48441 0,01087 
UBM PLC 5,89500 1,68315 0,30926 0,08048 0,66509 4,44483 0,16300 
Vectura Group PLC 0,69000 0,42058 -0,01327 0,00332 0,07055 0,14140 0,02261 
Victrex PLC 16,19000 3,20899 0,85107 0,14441 - 0,11955 - 
Vitec Group (The) PLC 6,66250 2,98921 0,34678 -0,01156 0,41382 1,32006 0,23350 
Vodafone Group PLC 3,34770 1,45316 0,12928 0,02284 0,00039 0,71263 0,13816 
Vp PLC 3,10000 1,97166 0,26474 0,00409 0,10776 0,73593 0,01371 
Weir Group PLC 17,05000 5,24648 1,40047 0,13662 2,49296 4,15070 0,11174 
Whitbread PLC 20,28000 6,68333 1,39219 0,02760 0,15521 0,92083 0,02552 
William Hill PLC 2,81400 1,28112 0,16406 0,00698 0,74965 1,24182 0,02022 
Wilmington Group PLC 1,27750 0,59923 0,05672 0,02034 0,36610 0,86632 0,00116 
Wincanton PLC 0,40000 -2,20542 0,84141 0,64256 0,37716 0,63517 0,20789 
Xaar PLC 2,26500 0,84295 0,10544 -0,06759 0,06055 0,00989 0,01806 
∑ 934,13010 338,22276 60,11292 -7,36036 71,64895 183,90917 12,59947 
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3i Group PLC 3,83400 3,02037 0,18839 -0,05662 0,03294 0,00926 0,00618 
AGGREKO PLC 17,82000 3,89319 1,02845 -0,12446 0,09800 0,53285 0,01714 
AMEC PLC 10,13000 3,51626 0,70130 -0,82144 0,96429 2,69807 0,14286 
Anite PLC 1,15900 0,36356 0,06436 -0,00176 0,12298 0,20565 0,02959 
ARM Holdings PLC 9,96000 0,87348 0,11638 0,01463 0,00811 0,37616 0,00478 
Ashley Holdings PLC 0,29000 0,08431 0,01970 -0,00054 0,00308 - 0,00536 
Ashtead Group PLC 6,45000 1,23345 0,25085 0,00578 0,05892 0,71802 0,01048 
Associated British Foods PLC 17,49000 7,36919 0,73641 -0,03537 0,57347 1,66104 0,16168 
Atkins PLC 11,58000 1,37863 0,84632 0,29679 0,37912 2,02390 0,13403 
AVEVA Group PLC 24,04000 3,69579 0,66853 0,06335 0,36782 0,59529 0,05908 
Avon Rubber PLC 4,45000 0,77781 0,25482 0,00325 0,43228 - 0,05120 
Babcock International Group PLC 11,75000 2,67599 0,50018 -0,01574 0,82636 4,31682 0,20327 
BAE Systems PLC 3,75000 1,05184 0,30072 0,33807 0,15663 2,88907 0,08696 
Balfour Beatty PLC 2,15900 1,90262 0,06395 -0,04506 0,30814 1,68605 0,20930 
Barr (A G) PLC 5,55000 1,11886 0,21893 0,07615 0,44254 0,19644 0,00217 
Barratt Developments PLC 3,35100 3,13683 0,07655 0,14708 0,10207 0,80860 - 
Berkeley Group Holdings PLC 21,19000 9,80594 1,55498 0,47532 - 0,12724 - 
Bodycote PLC 5,17500 2,63499 0,34949 -0,03970 0,18284 0,68852 0,02194 
British American Tobacco PLC 35,66000 3,83908 2,03428 -0,05083 0,38593 5,32654 0,05675 
British Land Co PLC 5,94500 5,70016 0,28466 -0,00200 - - - 
British Polythene Industries PLC 5,50000 2,17578 0,45470 -0,09395 0,03382 0,01503 0,02255 
British Sky Broadcasting Gr PLC 9,37500 0,63492 0,61421 0,22021 0,45047 0,62676 0,06399 
Brown (N) Group PLC 4,42000 1,57358 0,28014 0,01341 0,24556 - 0,03916 
BT Group PLC 3,40700 -0,03214 0,24573 0,07361 0,22671 0,17298 0,07962 
Burberry Group PLC 15,30000 2,38104 0,58621 -0,12620 0,28022 0,19518 0,03777 
Capita PLC 9,02500 1,31373 0,35308 0,37268 0,45377 2,41861 0,21335 
Carclo PLC 3,43000 0,99927 0,06370 0,11940 0,35138 0,33170 0,00554 
Carillion PLC 2,68200 2,34604 0,38624 0,38740 0,20544 3,37369 0,08157 
Carr's Milling Industries PLC 17,16000 8,77829 1,28534 -22,60909 0,06918 0,58660 0,02835 
Centaur Media PLC 0,56000 0,54325 -0,25565 -0,01331 0,15845 0,65842 0,29293 
Centrica PLC 3,71000 1,14002 0,24485 0,08694 0,30371 0,48913 0,03212 
Charles Taylor PLC 1,77000 1,02333 0,16202 0,01487 0,21870 1,03431 0,06184 
Chemring Group PLC 2,77000 2,21749 0,07826 0,02711 0,86142 1,09877 0,22354 
Chime Communications PLC 2,56500 1,90762 -0,01554 1,90762 0,03940 2,16968 0,03685 
Cobham PLC 2,50500 0,91327 0,15019 -0,07076 0,27111 0,68348 0,06384 
Compass Group PLC 7,63000 1,74702 0,32935 -0,19837 0,43338 2,17609 0,07331 
Computacenter PLC 4,97560 2,74413 0,31916 0,08282 0,31082 0,36889 0,06220 
Consort Medical PLC 8,24750 3,55239 0,83521 0,76543 0,19947 0,54096 0,07587 
Costain Group PLC 2,76000 0,48550 0,36947 -0,52519 0,05344 0,23206 0,02748 
CRH PLC 13,82000 14,40815 0,75495 0,68000 0,28072 5,77798 0,06405 
Croda International PLC 24,78000 2,46016 1,15684 0,09575 0,04716 1,47553 0,00786 
Dairy Crest Group PLC 5,10000 -2,25043 0,39899 1,41146 0,22329 0,54394 0,05125 
De La Rue PLC 9,88500 -0,59638 0,38595 -0,00985 0,16298 0,06985 0,02597 
Dechra Pharmaceuticals PLC 6,83000 2,00345 0,20552 -8,82311 1,85000 0,66954 0,22805 
Dialight PLC 12,96000 1,95949 0,42217 0,05512 0,19381 0,37340 0,02871 
Dixons Retail 0,41250 0,04058 0,01394 0,04226 0,01829 0,19401 0,02769 
Domino Printing Sciences PLC 7,00000 1,90731 0,36518 0,07612 0,19621 0,78557 0,02530 
Domino's Pizza Group PLC 6,51000 0,42969 0,18885 -0,01410 0,11508 0,02601 0,01213 
E2v technologies PLC 1,32500 0,69543 0,12233 0,00947 0,06485 0,30881 0,01747 
Enterprise Inns PLC 0,90500 2,56305 0,07914 0,01978 0,01978 0,64571 0,00180 
Fenner PLC 4,52000 1,86790 0,23536 -0,06503 0,59098 0,76491 0,10839 
Fidessa Group PLC 17,95000 3,77209 0,81851 0,07185 1,09961 1,20860 0,01965 
Findel PLC 2,03750 0,60206 0,02267 0,00529 0,38532 0,21927 0,02204 
FirstGroup PLC 0,99950 1,69944 0,07260 0,37150 0,58453 3,45530 0,11616 
Fuller Smith & Turner PLC 9,40750 1,89159 0,21366 0,00292 - 0,21949 0,00365 
G4S PLC 3,12800 0,87264 0,03403 0,09783 0,20629 1,50496 0,08010 
Galliford Try PLC 11,46000 6,12434 0,71088 -0,46293 0,16367 1,40466 0,01221 
Genus PLC 13,20000 4,95478 0,44519 -0,01154 1,12616 1,11792 0,09563 
GKN PLC 2,74800 1,16047 0,28906 -0,01265 0,59559 0,33182 0,03252 
GlaxoSmithKline PLC 16,60000 1,25000 0,84575 -0,29773 1,88250 0,80758 0,13135 
Goodwin PLC 27,62000 8,68431 2,17042 0,04167 0,40958 1,18708 0,10250 
Greencore Group PLC 1,95000 0,94124 0,16722 -0,29585 0,27201 2,08628 0,05434 
Greene King PLC 7,27000 4,45030 0,45030 -0,05314 - 3,32020 - 
Greggs PLC 4,14500 2,24198 0,40103 0,00126 2,61237 - 1,43343 
Halfords Group PLC 3,68700 1,50053 0,26474 -0,03516 0,09746 1,62160 0,02713 
Halma PLC 5,56000 1,19633 0,25131 0,00841 0,35488 0,92849 0,05072 
Hays PLC 1,24500 0,14780 0,04897 -0,00102 0,03033 0,12110 0,00861 
Hill & Smith Holdings PLC 4,29000 2,10909 0,33896 -0,04416 0,36623 1,25455 0,05065 
Homeserve PLC 2,65200 1,13694 0,12697 0,10818 0,45090 0,75270 0,12091 
Hunting PLC 8,07000 5,53420 0,87658 -0,03604 1,25944 2,07073 0,19109 
Huntsworth PLC 0,60000 0,83706 0,05989 0,00208 0,03102 1,11665 0,01597 
Hyder Consulting 4,71000 2,48070 0,35189 0,16850 0,28769 0,91598 0,17441 
IMI PLC 12,36000 2,00616 0,67684 -0,14764 1,83710 1,29263 0,09979 
Inchcape PLC 5,01000 3,22020 0,39414 0,05875 0,10639 1,08885 0,01239 
Informa PLC 4,78000 2,19609 0,15049 0,00033 1,45129 2,86458 0,38194 
Innovation Group (The) PLC 0,24500 0,12699 0,00701 0,00404 0,03312 0,08527 0,00742 
Interserve PLC 4,72800 2,60787 1,31655 0,23966 0,31140 1,78404 0,05991 
Intertek Group PLC 33,08000 4,07257 1,08080 -0,06405 0,96078 4,15714 0,20584 
Invensys PLC 4,96300 0,74142 0,00490 0,00980 0,09559 0,36397 0,05025 
ITE Group PLC 2,56000 0,40113 0,12652 -0,06494 0,21983 0,30663 0,05428 
ITV PLC 1,25900 0,21268 0,06825 -0,02761 0,04627 0,19197 0,01534 
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JD Sports Fashion PLC 9,11500 5,17359 0,79705 -0,29830 0,85997 1,11331 0,10507 
Johnson Matthey PLC 28,35000 6,61071 1,31265 0,06599 1,01024 2,77864 0,15334 
Johnston Press PLC 0,15250 0,42817 0,00877 0,03030 1,16029 - - 
KCOM Group PLC 0,84650 0,15997 0,07336 0,01430 0,02779 0,16506 0,00720 
Keller Group PLC 8,59500 5,04814 0,44361 0,10526 0,06015 1,40151 0,02256 
Kier Group PLC 18,09000 3,97259 0,94358 -0,17065 0,41658 0,33628 0,10791 
Kingfisher PLC 3,45600 2,59528 0,23777 -0,04469 0,06998 1,01138 0,01180 
Ladbrokes PLC 1,89400 0,44905 0,20235 0,00723 0,65587 0,05295 0,01733 
Low & Bonar PLC 0,70250 0,54277 0,06222 0,02269 0,12615 0,25506 0,05087 
Mngement Consulting Group PLC 0,32000 0,39144 0,02346 -0,00515 0,01969 0,51627 0,00726 
Marks & Spencer Group PLC 4,81500 1,54063 0,28918 -0,02231 0,37326 0,05738 0,04734 
Marston's PLC 1,33600 1,36017 -0,18350 0,01298 0,03909 0,37298 0,00299 
McBride PLC 1,09500 0,58357 0,03227 -0,08587 0,01805 0,16845 -0,01203 
Mears Group PLC 3,50500 1,83778 0,21375 0,01138 0,42853 1,35292 0,09703 
Meggitt PLC 4,68600 2,42726 0,30994 0,01439 1,53376 1,90344 0,15643 
Menzies (John) PLC 7,29500 1,29489 0,35315 0,18312 1,20660 0,80440 0,12426 
Michael Page International PLC 3,72600 0,57076 0,11390 0,01480 0,13391 0,00484 0,01428 
MITIE Group PLC 2,71000 1,09511 0,11916 0,08052 0,23777 1,20832 0,03810 
Morgan Sindall Group PLC 5,75000 5,76750 0,71255 -1,35338 0,21515 4,94853 0,06709 
Morrison Supermarkets PLC 2,73800 2,22933 0,27579 0,02174 0,16240 0,01449 0,01236 
Mothercare PLC 4,18250 0,43766 -0,24816 -0,18950 0,22221 0,32260 0,06317 
National Express Group PLC 1,91500 1,76342 0,11725 -0,03752 0,43968 2,02821 0,10103 
NCC Group PLC 1,48250 0,33951 0,06978 -0,00250 0,06500 0,44415 0,01893 
Next PLC 46,19000 1,77134 3,15442 0,50982 0,01426 0,26359 0,00496 
Northgate PLC 3,95000 2,75197 -0,05522 0,03926 0,05577 0,02694 0,02694 
Pace PLC 2,48300 0,91664 0,11929 0,05311 0,44328 0,67318 0,10818 
Pearson PLC 11,71000 6,98862 0,39900 -0,18848 1,39650 6,21387 0,29007 
Pennon Group PLC 6,95500 2,91863 0,07377 0,54380 0,03428 0,92964 0,02605 
Persimmon PLC 10,80000 6,58241 0,56193 0,52991 0,19810 0,60915 0,02080 
Porvair PLC 2,10500 1,06011 0,10049 0,05240 0,03091 0,90738 0,00781 
Premier Farnell 2,13100 0,18306 0,13392 0,03240 0,08370 0,10233 0,02673 
Punch Taverns PLC 0,12380 0,44423 0,03156 0,09723 0,00060 0,26479 0,00165 
PZ Cussons PLC 4,13900 1,27424 0,14718 0,05715 0,47326 0,10683 - 
Rank Group (The) PLC 1,43500 0,61915 0,06911 -0,02048 0,66701 0,33760 0,03609 
Reckitt Benckiser Group PLC 46,96000 8,06580 2,49111 0,35957 10,69311 4,52731 0,01771 
Reed Elsevier PLC 7,52000 1,84002 0,85003 -0,05725 2,60417 3,61403 0,38088 
Shanks Group PLC 0,88000 0,78926 0,08881 0,05183 0,08831 0,54521 0,06290 
Renold PLC 0,28620 0,12937 -0,03936 0,03483 0,02805 0,09861 0,01357 
Severfield-Rowen PLC 0,56250 1,14734 -0,25912 -0,01785 0,16919 0,61301 0,03954 
Rentokil Initial PLC 0,94850 -0,08216 0,02832 0,08276 0,08105 0,16806 0,01879 
REXAM PLC 5,16500 2,60366 0,24363 0,98591 0,29600 1,76803 0,24363 
Ricardo PLC 6,10500 1,92095 0,32689 -0,07115 0,29997 0,56725 0,04230 
Robert Walters PLC 2,31000 0,83578 0,05680 -0,02757 0,01821 0,09254 0,00903 
Rolls-Royce Group PLC 11,30000 3,26122 1,22596 0,72009 0,96100 0,58868 0,11325 
Rotork PLC 29,09000 3,10251 1,02888 0,12033 0,46935 0,92997 0,09588 
Sainsbury (J) PLC 3,93600 3,02905 0,32435 -0,12414 0,03751 0,05283 0,00687 
Senior PLC 2,55000 0,75598 0,16888 0,04156 0,04518 0,53177 0,01208 
Serco Group PLC 6,18500 2,26476 0,49211 -0,09469 0,45520 2,63270 0,09168 
Severn Trent PLC 17,73000 3,54078 0,95442 0,45476 0,41659 0,17494 0,14306 
SIG PLC 1,62100 1,19967 0,04451 0,00339 0,09207 0,72559 0,03724 
Smith (DS) PLC 2,59400 1,16832 0,08303 -0,63493 0,45305 0,67155 0,04835 
Smiths Group PLC 14,35000 3,79261 0,90549 0,43192 0,73968 3,69383 0,20593 
Spectris PLC 21,10000 5,52880 1,13040 0,01120 1,53200 4,21360 0,24080 
Speedy Hire PLC 0,48500 0,45762 0,01680 0,00019 0,01912 0,08554 0,00772 
Spirent Communications PLC 1,30500 0,47022 0,12530 0,00963 0,03539 0,16139 0,00579 
Sportech PLC 0,98500 0,68105 0,00654 -0,00201 0,23842 0,77159 0,04275 
SSE PLC 15,75000 5,75433 0,44167 0,36617 0,29265 0,65934 0,17692 
St Ives PLC 1,81000 1,21762 0,04663 0,02862 0,27147 0,74072 0,05052 
Stagecoach Group PLC 3,19500 -0,04131 0,27565 0,03402 0,05138 0,22184 0,02621 
Tarsus Group PLC 2,36000 0,49279 0,05445 0,02086 0,18044 0,89458 0,03454 
Tate & Lyle PLC 8,39000 2,21276 0,59377 -0,14524 0,29689 0,46348 0,03631 
Telecom plus PLC 13,19000 1,00198 0,38336 -0,00245 0,04205 0,05300 - 
Tesco PLC 3,31400 2,06865 0,01540 0,02409 0,17482 0,36677 0,09225 
Thomas Cook Group PLC 1,67200 0,37711 -0,13692 0,43684 0,22423 1,85145 0,02250 
Topps Tiles PLC 1,16500 -0,05301 0,04759 0,02082 - 0,00128 - 
Travis Perkins PLC 14,34000 9,42647 1,06023 0,24709 1,73492 7,38198 0,07106 
Trinity Mirror PLC 0,90000 -2,47972 0,09236 0,03376 0,06908 3,47277 0,24448 
UBM PLC 7,32000 0,93454 -0,21347 -0,06844 0,45627 3,22080 0,16133 
Vectura Group PLC 0,94000 0,40394 -0,01764 -0,01615 0,05113 0,14830 0,01884 
Victrex PLC 18,37000 3,70014 0,85987 0,09318 - 0,11913 - 
Vitec Group (The) PLC 6,14000 2,62297 0,13504 0,08469 0,36392 1,19704 0,32043 
Vodafone Group PLC 3,62080 1,34685 0,00797 0,00632 0,00041 0,56432 0,20711 
Vp PLC 4,07500 2,51336 0,32497 0,07765 0,13174 0,84646 0,02363 
Weir Group PLC 22,04000 6,13436 1,47659 1,29026 2,55243 4,25515 0,17182 
Whitbread PLC 30,56000 8,00674 1,57254 0,00207 0,19585 0,92021 0,04197 
William Hill PLC 4,26000 1,46914 0,26889 0,05299 0,76928 1,26145 0,02748 
Wilmington Group PLC 2,16250 0,60061 0,04108 0,05944 0,36576 0,85110 0,05290 
Wincanton PLC 0,75250 -2,35415 0,15037 -0,51274 0,30403 0,63599 0,07724 
Xaar PLC 5,00000 0,99171 0,16896 0,09771 0,05372 0,00963 0,00987 
∑ 1185,96140 354,15842 62,81975 -21,63211 72,88733 180,50849 12,46432 
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  .% 5عند مستوى معنوية  )Durbin-Watson(جدول احلرجة من  قيمال :)20(امللحق 
k :ات املستقلة   عدد املتغ

dL :رجة الدنيا   القيمة ا

dU : رجة القصوى   القيمة ا
 

Models with an intercept (from Savin and White) 
Durbin-Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU 

k* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
150 
200 

1,08   1,36   0,95   1,54   0,82   1,75   0,69   1,97   0,56   2,21   0,45   2,47   0,34   2,73   0,25   2,98   0,17   3,22   0,11   3,44 
1,10   1,37   0,98   1,54   0,86   1,73   0,74   1,93   0,62   2,15   0,50   2,40   0,40   2,62   0,30   2,86   0,22   3,09   0,15   3,30 
1,13   1,38   1,02   1,54   0,90   1,71   0,78   1,90   0,67   2,10   0,55   2,32   0,45   2,54   0,36   2,76   0,27   2,97   0,20   3,20 
1,16   1,39   1,05   1,53   0,93   1,69   0,82   1,87   0,71   2,06   0,60   2,26   0,50   2,46   0,41   2,67   0,32   2,87   0,24   3,07 
1,18   1,40   1,08   1,53   0,97   1,68   0,86   1,85   0,75   2,02   0,65   2,21   0,46   2,40   0,46   2,59   0,37   2,78   0,29   2,97 
1,20   1,41   1,10   1,54   1,00   1,68   0,90   1,83   0,79   1,99   0,69   2,16   0,60   2,34   0,50   2,52   0,42   2,70   0,34   2,88 
1,22   1,42   1,13   1,54   1,03   1,67   0,93   1,81   0,83   1,96   0,73   2,12   0,64   2,29   0,55   2,46   0,46   2,63   0,38   2,81 
1,24   1,43   1,15   1,54   1,05   1,66   0,96   1,80   0,86   1,94   0,77   2,09   0,68   2,25   0,59   2,41   0,50   2,57   0,42   2,73 
1,26   1,44   1,17   1,54   1,08   1,66   0,99   1,79   0,90   1,92   0,80   2,06   0,71   2,21   0,63   2,36   0,54   2,51   0,46   2,67 
1,27   1,45   1,19   1,55   1,10   1,66   1,01   1,78   0,93   1,90   0,84   2,03   0,75   2,17   0,67   2,32   0,58   2,46   0,51   2,61 
1,29   1,45   1,21   1,55   1,12   1,66   1,04   1,77   0,95   1,89   0,87   2,01   0,78   2,14   0,70   2,28   0,62   2,42   0,54   2,56 
1,30   1,46   1,22   1,55   1,14   1,65   1,06   1,76   0,98   1,88   0,90   1,99   0,82   2,12   0,73   2,25   0,66   2,38   0,58   2,51 
1,32   1,47   1,24   1,56   1,16   1,65   1,08   1,76   1,01   1,86   0,92   1,97   0,84   2,09   0,77   2,22   0,69   2,34   0,62   2,47 
1,33   1,48   1,26   1,56   1,18   1,65   1,10   1,75   1,03   1,85   0,95   1,96   0,87   2,07   0,80   2,19   0,72   2,31   0,65   2,43 
1,34   1,48   1,27   1,56   1,20   1,65   1,12   1,74   1,05   1,84   0,97   1,94   0,90   2,05   0,83   2,16   0,75   2,28   0,68   2,40 
1,35   1,49   1,28   1,57   1,21   1,65   1,14   1,74   1,07   1,83   1,00   1,93   0,93   2,03   0,85   2,14   0,78   2,25   0,71   2,36 
1,36   1,50   1,30   1,57   1,23   1,65   1,16   1,74   1,09   1,83   1,02   1,92   0,95   2,02   0,88   2,12   0,81   2,23   0,74   2,33 
1,37   1,50   1,31   1,57   1,24   1,65   1,18   1,73   1,11   1,82   1,04   1,91   0,97   2,00   0,90   2,10   0,84   2,20   0,77   2,31 
1,38   1,51   1,32   1,58   1,26   1,65   1,19   1,73   1,13   1,81   1,06   1,90   0,99   1,99   0,93   2,08   0,86   2,18   0,79   2,28 
1,39   1,51   1,33   1,58   1,27   1,65   1,21   1,73   1,15   1,81   1,08   1,89   1,01   1,98   0,95   2,07   0,88   2,16   0,82   2,26 
1,40   1,52   1,34   1,58   1,28   1,65   1,22   1,73   1,16   1,80   1,10   1,88   1,03   1,97   0,97   2,05   0,91   2,14   0,84   2,24 
1,41   1,52   1,35   1,59   1,29   1,65   1,24   1,73   1,18   1,80   1,11   1,88   1,05   1,96   0,99   2,04   0,93   2,13   0,87   2,22 
1,42   1,53   1,36   1,59   1,31   1,66   1,25   1,72   1,19   1,80   1,13   1,87   1,07   1,95   1,01   2,03   0,95   2,11   0,89   2,20 
1,43   1,54   1,37   1,59   1,32   1,66   1,26   1,72   1,21   1,79   1,15   1,86   1,09   1,94   1,03   2,02   0,97   2,10   0,91   2,18 
1,43   1,54   1,38   1,60   1,33   1,66   1,27   1,72   1,22   1,79   1,16   1,86   1,10   1,93   1,05   2,01   0,99   2,08   0,93   2,16 
1,44   1,54   1,39   1,60   1,34   1,66   1,29   1,72   1,23   1,79   1,17   1,85   1,12   1,92   1,06   2,00   1,01   2,07   0,95   2,14 
1,48   1,57   1,43   1,62   1,38   1,67   1,34   1,72   1,29   1,78   1,24   1,84   1,19   1,90   1,14   1,96   1,09   2,00   1,04   2,09 
1,50   1,59   1,46   1,63   1,42   1,67   1,38   1,72   1,34   1,77   1,29   1,82   1,25   1,87   1,20   1,93   1,16   1,99   1,11   2,04 
1,53   1,60   1,49   1,64   1,45   1,68   1,41   1,72   1,38   1,77   1,33   1,81   1,29   1,86   1,25   1,91   1,21   1,96   1,17   2,01 
1,55   1,62   1,51   1,65   1,48   1,69   1,44   1,73   1,41   1,77   1,37   1,81   1,33   1,85   1,30   1,89   1,26   1,94   1,22   1,98 
1,57   1,63   1,54   1,66   1,50   1,70   1,47   1,73   1,44   1,77   1,40   1,80   1,37   1,84   1,34   1,88   1,30   1,92   1,27   1,96 
1,58   1,64   1,55   1,67   1,52   1,70   1,49   1,74   1,46   1,77   1,43   1,80   1,40   1,84   1,37   1,87   1,34   1,91   1,30   1,95 
1,60   1,65   1,57   1,68   1,54   1,71   1,51   1,74   1,49   1,77   1,46   1,80   1,43   1,83   1,40   1,87   1,37   1,90   1,34   1,94 
1,61   1,66   1,59   1,69   1,56   1,72   1,53   1,74   1,51   1,77   1,48   1,80   1,45   1,83   1,42   1,86   1,40   1,89   1,37   1,92 
1,62   1,67   1,60   1,70   1,57   1,72   1,55   1,75   1,52   1,77   1,50   1,80   1,47   1,83   1,45   1,86   1,42   1,89   1,40   1,92 
1,63   1,68   1,61   1,70   1,59   1,73   1,57   1,75   1,54   1,78   1,52   1,80   1,49   1,83   1,47   1,85   1,44   1,88   1,42   1,91 
1,64   1,69   1,62   1,71   1,60   1,73   1,58   1,75   1,56   1,78   1,54   1,80   1,51   1,83   1,49   1,85   1,46   1,88   1,44   1,90 
1,65   1,69   1,63   1,72   1,61   1,74   1,59   1,76   1,57   1,78   1,55   1,80   1,53   1,83   1,51   1,85   1,48   1,87   1,46   1,90 
1,72   1,75   1,71   1,76   1,69   1,77   1,68   1,79   1,66   1,80   1,65   1,82   1,64   1,83   1,62   1,85   1,60   1,86   1,59   1,88 
1,73   1,78   1,75   1,79   1,73   1,80   1,73   1,81   1,72   1,82   1,71   1,83   1,70   1,84   1,69   1,85   1,68   1,86   1,66   1,87 

* k: is the number of regressors excluding the intercept 
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  .% 5عند مستوى معنوية  )Fisher-Snedecor(من جدول  )F(قيم  :)21(مللحق ا

Valeur F de la variable de Fisher-Snedecor F(n1; n2) ayant la 
probabilité 0.05 d'être dépassée 

 
n1: degrés de liberté du numérateur 
n2: degrés de liberté du dénominateur 

 

n1
n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 161,45199,50215,71 224,58230,16233,99236,77238,88240,54 241,88242,98243,90244,69245,36245,95 246,47246,92247,32
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41 19,42 19,42 19,43 19,43 19,44 19,44 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74 8,73 8,71 8,70  8,69 8,68 8,67 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91 5,89 5,87 5,86  5,84 5,83 5,82 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68 4,66 4,64 4,62  4,60 4,59 4,58 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,98 3,96 3,94  3,92 3,91 3,90 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57 3,55 3,53 3,51  3,49 3,48 3,47 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28 3,26 3,24 3,22  3,20 3,19 3,17 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07 3,05 3,03 3,01  2,99 2,97 2,96 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91 2,89 2,86 2,85  2,83 2,81 2,80 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79 2,76 2,74 2,72  2,70 2,69 2,67 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69 2,66 2,64 2,62  2,60 2,58 2,57 
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60 2,58 2,55 2,53  2,51 2,50 2,48 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,51 2,48 2,46  2,44 2,43 2,41 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,45 2,42 2,40  2,38 2,37 2,35 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42 2,40 2,37 2,35  2,33 2,32 2,30 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,35 2,33 2,31  2,29 2,27 2,26 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,31 2,29 2,27  2,25 2,23 2,22 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,28 2,26 2,23  2,21 2,20 2,18 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,25 2,22 2,20  2,18 2,17 2,15 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,22 2,20 2,18  2,16 2,14 2,12 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,20 2,17 2,15  2,13 2,11 2,10 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,18 2,15 2,13  2,11 2,09 2,08 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,15 2,13 2,11  2,09 2,07 2,05 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,14 2,11 2,09  2,07 2,05 2,04 
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,12 2,09 2,07  2,05 2,03 2,02 
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,17 2,13 2,10 2,08 2,06  2,04 2,02 2,00 
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,09 2,06 2,04  2,02 2,00 1,99 
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,08 2,05 2,03  2,01 1,99 1,97 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,06 2,04 2,01  1,99 1,98 1,96 
32 4,15 3,29 2,90 2,67 2,51 2,40 2,31 2,24 2,19 2,14 2,10 2,07 2,04 2,01 1,99  1,97 1,95 1,94 
34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,29 2,23 2,17 2,12 2,08 2,05 2,02 1,99 1,97  1,95 1,93 1,92 
36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,11 2,07 2,03 2,00 1,98 1,95  1,93 1,92 1,90 
38 4,10 3,24 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 2,05 2,02 1,99 1,96 1,94  1,92 1,90 1,88 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,97 1,95 1,92  1,90 1,89 1,87 
42 4,07 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06 2,03 1,99 1,96 1,94 1,91  1,89 1,87 1,86 
44 4,06 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,10 2,05 2,01 1,98 1,95 1,92 1,90  1,88 1,86 1,84 
46 4,05 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,15 2,09 2,04 2,00 1,97 1,94 1,91 1,89  1,87 1,85 1,83 
48 4,04 3,19 2,80 2,57 2,41 2,29 2,21 2,14 2,08 2,03 1,99 1,96 1,93  1,90 1,88 1,86 1,84 1,82 
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,92 1,89 1,87  1,85 1,83 1,81 
55 4,02 3,16 2,77 2,54 2,38 2,27 2,18 2,11 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 1,88 1,85  1,83 1,81 1,79 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,89 1,86 1,84  1,82 1,80 1,78 
65 3,99 3,14 2,75 2,51 2,36 2,24 2,15 2,08 2,03 1,98 1,94 1,90 1,87 1,85 1,82  1,80 1,78 1,76 
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97 1,93 1,89 1,86 1,84 1,81  1,79 1,77 1,75 
75 3,97 3,12 2,73 2,49 2,34 2,22 2,13 2,06 2,01 1,96 1,92 1,88 1,85 1,83 1,80  1,78 1,76 1,74 
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,84 1,82 1,79  1,77 1,75 1,73 
85 3,95 3,10 2,71 2,48 2,32 2,21 2,12 2,05 1,99 1,94 1,90 1,87 1,84 1,81 1,79  1,76 1,74 1,73 
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2,04 1,99 1,94 1,90 1,86 1,83 1,80 1,78  1,76 1,74 1,72 
95 3,94 3,09 2,70 2,47 2,31 2,20 2,11 2,04 1,98 1,93 1,89 1,86 1,82 1,80 1,77  1,75 1,73 1,71 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,89 1,85 1,82 1,79  1,77 1,75 1,73 1,71 
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,96 1,91 1,87 1,83 1,80 1,77  1,75 1,73 1,71 1,69 
150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,07 2,00 1,94 1,89 1,85 1,82 1,79 1,76  1,73 1,71 1,69 1,67 
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,84 1,80 1,77 1,74 1,72  1,69 1,67 1,66 
300 3,87 3,03 2,63 2,40 2,24 2,13 2,04 1,97 1,91 1,86 1,82 1,78 1,75 1,72  1,70 1,68 1,66 1,64 
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1,77 1,74 1,71 1,69  1,66 1,64 1,62 
1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89 1,84 1,80 1,76 1,73 1,70  1,68 1,65 1,63 1,61 
2000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 2,01 1,94 1,88 1,84 1,79 1,76 1,73 1,70  1,67 1,65 1,63 1,61 
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  ).تابع( % 5عند مستوى معنوية  )Fisher-Snedecor(من جدول  )F(قيم  :)21(امللحق 

Valeur F de la variable de Fisher-Snedecor F(n1; n2) ayant la 
probabilité 0.05 d'être dépassée 

 
n1: degrés de liberté du numérateur 
n2: degrés de liberté du dénominateur 

 

n1
n2 

19 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 60 80 100 200 500 1000 

1 247,69248,02248,58 249,05249,45249,80250,10250,69251,14 251,49251,77252,20252,72253,04253,68 254,06254,19
2 19,44 19,45 19,45 19,45 19,46 19,46 19,46 19,47 19,47 19,47 19,48 19,48 19,48 19,49 19,49 19,49 19,49 
3 8,67 8,66 8,65 8,64 8,63 8,62 8,62 8,60 8,59 8,59 8,58 8,57 8,56  8,55 8,54 8,53 8,53  
4 5,81 5,80 5,79 5,77 5,76 5,75 5,75 5,73 5,72 5,71 5,70 5,69 5,67  5,66 5,65 5,64 5,63  
5 4,57 4,56 4,54 4,53 4,52 4,50 4,50 4,48 4,46 4,45 4,44 4,43 4,41  4,41 4,39 4,37 4,37  
6 3,88 3,87 3,86 3,84 3,83 3,82 3,81 3,79 3,77 3,76 3,75 3,74 3,72  3,71 3,69 3,68 3,67  
7 3,46 3,44 3,43 3,41 3,40 3,39 3,38 3,36 3,34 3,33 3,32 3,30 3,29  3,27 3,25 3,24 3,23  
8 3,16 3,15 3,13 3,12 3,10 3,09 3,08 3,06 3,04 3,03 3,02 3,01 2,99  2,97 2,95 2,94 2,93  
9 2,95 2,94 2,92 2,90 2,89 2,87 2,86 2,84 2,83 2,81 2,80 2,79 2,77  2,76 2,73 2,72 2,71  
10 2,79 2,77 2,75 2,74 2,72 2,71 2,70 2,68 2,66 2,65 2,64 2,62 2,60  2,59 2,56 2,55 2,54  
11 2,66 2,65 2,63 2,61 2,59 2,58 2,57 2,55 2,53 2,52 2,51 2,49 2,47  2,46 2,43 2,42 2,41  
12 2,56 2,54 2,52 2,51 2,49 2,48 2,47 2,44 2,43 2,41 2,40 2,38 2,36  2,35 2,32 2,31 2,30  
13 2,47 2,46 2,44 2,42 2,41 2,39 2,38 2,36 2,34 2,33 2,31 2,30 2,27  2,26 2,23 2,22 2,21  
14 2,40 2,39 2,37 2,35 2,33 2,32 2,31 2,28 2,27 2,25 2,24 2,22 2,20  2,19 2,16 2,14 2,14 
15 2,34 2,33 2,31 2,29 2,27 2,26 2,25 2,22 2,20 2,19 2,18 2,16 2,14  2,12 2,10 2,08 2,07  
16 2,29 2,28 2,25 2,24 2,22 2,21 2,19 2,17 2,15 2,14 2,12 2,11 2,08  2,07 2,04 2,02 2,02 
17 2,24 2,23 2,21 2,19 2,17 2,16 2,15 2,12 2,10 2,09 2,08 2,06 2,03  2,02 1,99 1,97 1,97  
18 2,20 2,19 2,17 2,15 2,13 2,12 2,11 2,08 2,06 2,05 2,04 2,02 1,99  1,98 1,95 1,93 1,92 
19 2,17 2,16 2,13 2,11 2,10 2,08 2,07 2,05 2,03 2,01 2,00 1,98 1,96  1,94 1,91 1,89 1,88 
20 2,14 2,12 2,10 2,08 2,07 2,05 2,04 2,01 1,99 1,98 1,97 1,95 1,92  1,91 1,88 1,86 1,85 
21 2,11 2,10 2,07 2,05 2,04 2,02 2,01 1,98 1,96 1,95 1,94 1,92 1,89  1,88 1,84 1,83 1,82 
22 2,08 2,07 2,05 2,03 2,01 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 1,91 1,89 1,86  1,85 1,82 1,80 1,79 
23 2,06 2,05 2,02 2,01 1,99 1,97 1,96 1,93 1,91 1,90 1,88 1,86 1,84  1,82 1,79 1,77 1,76 
24 2,04 2,03 2,00 1,98 1,97 1,95 1,94 1,91 1,89 1,88 1,86 1,84 1,82  1,80 1,77 1,75 1,74 
25 2,02 2,01 1,98 1,96 1,95 1,93 1,92 1,89 1,87 1,86 1,84 1,82 1,80  1,78 1,75 1,73 1,72 
26 2,00 1,99 1,97 1,95 1,93 1,91 1,90 1,87 1,85 1,84 1,82 1,80 1,78  1,76 1,73 1,71 1,70 
27 1,99 1,97 1,95 1,93 1,91 1,90 1,88 1,86 1,84 1,82 1,81 1,79 1,76  1,74 1,71 1,69 1,68 
28 1,97 1,96 1,93 1,91 1,90 1,88 1,87 1,84 1,82 1,80 1,79 1,77 1,74  1,73 1,69 1,67 1,66  
29 1,96 1,94 1,92 1,90 1,88 1,87 1,85 1,83 1,81 1,79 1,77 1,75 1,73  1,71 1,67 1,65 1,65  
30 1,95 1,93 1,91 1,89 1,87 1,85 1,84 1,81 1,79 1,77 1,76 1,74 1,71  1,70 1,66 1,64 1,63  
32 1,92 1,91 1,88 1,86 1,85 1,83 1,82 1,79 1,77 1,75 1,74 1,71 1,69  1,67 1,63 1,61 1,60 
34 1,90 1,89 1,86 1,84 1,82 1,81 1,80 1,77 1,75 1,73 1,71 1,69 1,66  1,65 1,61 1,59 1,58  
36 1,88 1,87 1,85 1,82 1,81 1,79 1,78 1,75 1,73 1,71 1,69 1,67 1,64  1,62 1,59 1,56 1,56  
38 1,87 1,85 1,83 1,81 1,79 1,77 1,76 1,73 1,71 1,69 1,68 1,65 1,62  1,61 1,57 1,54 1,54 
40 1,85 1,84 1,81 1,79 1,77 1,76 1,74 1,72 1,69 1,67 1,66 1,64 1,61  1,59 1,55 1,53 1,52 
42 1,84 1,83 1,80 1,78 1,76 1,75 1,73 1,70 1,68 1,66 1,65 1,62 1,59  1,57 1,53 1,51 1,50 
44 1,83 1,81 1,79 1,77 1,75 1,73 1,72 1,69 1,67 1,65 1,63 1,61 1,58  1,56 1,52 1,49 1,49 
46 1,82 1,80 1,78 1,76 1,74 1,72 1,71 1,68 1,65 1,64 1,62 1,60 1,57 1,55 1,51 1,48 1,47 
48 1,81 1,79 1,77 1,75 1,73 1,71 1,70 1,67 1,64 1,62 1,61  1,59 1,56 1,54 1,49 1,47 1,46  
50 1,80 1,78 1,76 1,74 1,72 1,70 1,69 1,66 1,63 1,61 1,60 1,58 1,54  1,52 1,48 1,46 1,45  
55 1,78 1,76 1,74 1,72 1,70 1,68 1,67 1,64 1,61 1,59 1,58 1,55 1,52  1,50 1,46 1,43 1,42  
60 1,76 1,75 1,72 1,70 1,68 1,66 1,65 1,62 1,59 1,57 1,56 1,53 1,50  1,48 1,44 1,41 1,40  
65 1,75 1,73 1,71 1,69 1,67 1,65 1,63 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,49  1,46 1,42 1,39 1,38 
70 1,74 1,72 1,70 1,67 1,65 1,64 1,62 1,59 1,57 1,55 1,53 1,50 1,47  1,45 1,40 1,37 1,36 
75 1,73 1,71 1,69 1,66 1,64 1,63 1,61 1,58 1,55 1,53 1,52 1,49 1,46  1,44 1,39 1,36 1,35 
80 1,72 1,70 1,68 1,65 1,63 1,62 1,60 1,57 1,54 1,52 1,51 1,48 1,45  1,43 1,38 1,35 1,34  
85 1,71 1,70 1,67 1,65 1,63 1,61 1,59 1,56 1,54 1,52 1,50 1,47 1,44  1,42 1,37 1,34 1,32 
90 1,70 1,69 1,66 1,64 1,62 1,60 1,59 1,55 1,53 1,51 1,49 1,46 1,43  1,41 1,36 1,33 1,31 
95 1,70 1,68 1,66 1,63 1,61 1,59 1,58 1,55 1,52 1,50 1,48 1,46 1,42  1,40 1,35 1,32 1,30 

100 1,69 1,68 1,65 1,63 1,61 1,59 1,57 1,54 1,52 1,49 1,48 1,45  1,41 1,39 1,34 1,31 1,30 
125 1,67 1,66 1,63 1,60 1,58 1,57 1,55 1,52 1,49 1,47 1,45 1,42  1,39 1,36 1,31 1,27 1,26 
150 1,66 1,64 1,61 1,59 1,57 1,55 1,54 1,50 1,48 1,45 1,44 1,41  1,37 1,34 1,29 1,25 1,24  
200 1,64 1,62 1,60 1,57 1,55 1,53 1,52 1,48 1,46 1,43 1,41 1,39 1,35  1,32 1,26 1,22 1,21 
300 1,62 1,61 1,58 1,55 1,53 1,51 1,50 1,46 1,43 1,41 1,39 1,36  1,32 1,30 1,23 1,19 1,17  
500 1,61 1,59 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 1,45 1,42 1,40 1,38 1,35 1,30  1,28 1,21 1,16 1,14  
1000 1,60 1,58 1,55 1,53 1,51 1,49 1,47 1,43 1,41 1,38 1,36 1,33  1,29 1,26 1,19 1,13 1,11  
2000 1,59 1,58 1,55 1,52 1,50 1,48 1,46 1,43 1,40 1,38 1,36 1,32  1,28 1,25 1,18 1,12 1,09  
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خالل فترة  ملتعلقة باملؤسسات الفرنسية قبل وبعد حتويلها إىل اللوغاريتم الطبيعيتوزيع البيانات ا :)22(امللحق 
  .)2013 - 2005(الدراسة ككل 

ع البيانات قبل تم الطبي توز ا إ اللوغار ل تم الطبي  تحو ا إ اللوغار ل عد تحو ع البيانات    توز
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خالل فترة  املتعلقة باملؤسسات الفرنسية قبل وبعد حتويلها إىل اللوغاريتم الطبيعيتوزيع البيانات  :)22(امللحق 
 ).تابع( )2013 - 2005(الدراسة ككل 

ع البيانات قبل تم الطبي توز ا إ اللوغار ل تم الطبي  تحو ا إ اللوغار ل عد تحو ع البيانات    توز
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خالل فترة  قبل وبعد حتويلها إىل اللوغاريتم الطبيعي جنليزيةاملتعلقة باملؤسسات اإل توزيع البيانات :)23(امللحق 
  .)2013 - 2005(الدراسة ككل 

ع البيانات قبل  تم الطبيتوز ا إ اللوغار ل تم الطبي  تحو ا إ اللوغار ل عد تحو ع البيانات    توز
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خالل فترة  قبل وبعد حتويلها إىل اللوغاريتم الطبيعي جنليزيةتوزيع البيانات املتعلقة باملؤسسات اإل :)23(امللحق 
 ).تابع( )2013 - 2005(الدراسة ككل 

ع البيانات  تم الطبيتوز ا إ اللوغار ل تم الطبي  قبل تحو ا إ اللوغار ل عد تحو ع البيانات    توز
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 بعد تقدير معادالت النموذج باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات املعيارية يلبواقا :)24(امللحق 
  .)2013 -  2005(اجلزائرية خالل فترة الدراسة ككل 

شار ة البوا ان   ةاملتوقع القيم مع املعيار

  

ن   د  حتمالالعالقة ب التجمي املشا

ة التجمي املتوقع للبوا حتمالو    املعيار

    
 )8.4(نحدار  معـادلة )8.4( نحدار معـادلة

    
نحدار نحدار  )9.4( معـادلة    )9.4( معـادلة 

    
نحدار نحدار  )10.4( معـادلة    )10.4( معـادلة 
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بعد تقدير معادالت النموذج باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات  املعيارية البواقي :)25(امللحق 
  .)2013 -  2005( الفرنسية خالل فترة الدراسة ككل

شار ة البوا ان   ةاملتوقع القيم مع املعيار

  

ن   د  حتمالالعالقة ب التجمي املشا

ة التجمي املتوقع للبوا حتمالو    املعيار

    
نحدار   )8.4(نحدار  معـادلة )8.4(معـادلة 

    
نحدار نحدار  )9.4( معـادلة    )9.4( معـادلة 

    
نحدار نحدار  )10.4( معـادلة    )10.4( معـادلة 
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بعد تقدير معادالت النموذج باالعتماد على البيانات املتعلقة باملؤسسات  املعيارية البواقي :)26(امللحق 
  .)2013 -  2005( خالل فترة الدراسة ككل جنليزيةاإل

شار ة البوا ان   ةاملتوقع القيم مع املعيار

  

ن   د  حتمالالعالقة ب التجمي املشا

ة التجمي املتوقع للبوا حتمالو    املعيار

    
نحدار   )8.4(نحدار  معـادلة )8.4(معـادلة 

    
نحدار نحدار  )9.4( معـادلة    )9.4( معـادلة 

    
نحدار نحدار  )10.4( معـادلة    )10.4( معـادلة 



 

 

  

  

  

ــــ   ارســـالــفــ
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 فهـــرس احملــــتويات

 طرح إشكالية الدراسةو  مقدمة عامة

 ئل املداسبية املتعلقة بالعىاصر غير امللموسةاإلاطار الىظري للبد :ول الفصل ألا  34 - 1

 تيهيد 2

 ةــاس بةــإاحمبــدإئل ل ن  إمنظري: إال طــار إملبحث إل ول 3
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̺ات يف عمليات توليد  ̺ة تحوالت جوهرية يف النشاط االقتصادي، أدت إىل تغ شهدت العقود الثالثة األخ

ة ضمن سلسلة إسرتاتيجيالقيمة االقتصادية، ما نتج عنه تزايد أهمية العنارص غ̺ امللموسة باعتبارها موارد اقتصادية 
عمل عىل تكييف تاسبة الدولية حمجلس معاي̺ املأسها الهيئات املحاسبية وعىل ر توليد القيمة، األمر الذي جعل 

ومن هذا املنطلق حاولت هذه . البدائل املحاسبية املتعلقة بالعنارص غ̺ امللموسة حتى تستجيب لهذه التحوالت
̼ الدراسة تحليل أثر البدائل املحاسبية املتعلقة بالعنارص غ̺ امللموسة عىل قيم املؤسسات، من خالل فحص العالقة ب

املقاييس املحاسبية للعنارص غ̺ امللموسة، والقيم السوقية للمؤسسات، انطالقا من البيانات املالية للمؤسسات 
 ،م 2013م و 2005الجزائر، فرنسا وإنجلرتا؛ خالل الفرتة ب̼ : املدرجة يف السوق املايل يف ثالث بيئات اقتصادية، وهي

  .تطوير ̷وذج الدراسة لمن أج 1995لعام  (Ohlson)ىل ̷وذج باالعت̲د عىل االنحدار الخطي املتعدد، وع
حسب نتائج الدراسة، فإن العنارص غ̺ امللموسة ʯثل حصة معتربة من قيم املؤسسات الفرنسية 

ييس جدا؛ وقد أثبتت الدراسة أن املقاواإلنجليزية، يف ح̼ كانت مساهمتها يف قيم املؤسسات الجزائرية ضعيفة 
للعنارص غ̺ امللموسة مالʥة لتقييم املؤسسات الجزائرية، الفرنسية واإلنجليزية، غ̺ أن قدرتها عىل تفس̺ املحاسبية 

وعىل عكس املؤسسات الجزائرية، أثبتت  .القيم السوقية للمؤسسات كانت ضعيفة باستثناء حالة املؤسسات الفرنسية
قاييس املحاسبية التقليدية لتقييم املؤسسات الفرنسية الدراسة وجود تأث̺ للعنارص غ̺ امللموسة عىل مالءمة امل

واإلنجليزية، غ̺ أن مساهمتها يف زيادة القدرة التفس̺ية للمقاييس املحاسبية التقليدية، كانت ضعيفة لدى 
   .ةاملؤسسات الفرنسيمقارنة باملؤسسات اإلنجليزية، 

  

   قيمة ، املقاييس املحاسبية التقليدية، العنارص غ̺ امللموسة املحاسبية،البدائل املحاسبية، السياسات
 .ة املعلومات املحاسبية للتقييم، مالءماملؤسسة

  

  
 

Résumé  
L’activité économique a connu des changements fondamentaux au cours des trois dernières 

décennies, qui sont modifiés totalement les processus de création de valeur économique. De ce 
fait, les immatériels sont devenus des actifs stratégiques clés, et ont pris une place primordiale 
dans la chaîne de création de valeur. Pour prendre ces changements en compte, l’IASB a essayé 
d’adapter et de façonner les normes comptables relatives aux éléments immatériels. 

La présente étude consiste à examiner le degré de contribution des immatériels dans 
l’amélioration des valeurs des entreprises ; il s’agit de vérifier l’association des valeurs 
boursières des entreprises avec les mesures comptables des immatériels et les mesures 
comptables traditionnels, afin de vérifier la pertinence des immatériels dans l’évaluation des 
entreprises, et leur impact sur la pertinence des mesures comptables traditionnels. Pour atteindre 
cet objectif, une étude empirique est réalisée pendant la période de 2005 jusqu’à 2013 sur les 
entreprises cotées dans les bourses de : Alger, Paris et Londres. Le model de l’étude est basé sur 
les travaux d’Ohlson (1995) en utilisant la Régression Linéaire Multiple. 

Selon les résultats, les immatériels représentent une part très importante dans les valeurs 
des entreprises françaises et anglaises, mais leur part dans les valeurs des entreprises algériennes 
est très faible. Les résultats confirment la pertinence des immatériels dans l’évaluation des 
entreprises pour les trois pays, mais leur pouvoir explicatif est faible, sauf pour les entreprises 
françaises. A l’exception des entreprises algériennes, les résultats montrent que les immatériels  
améliorent la pertinence des mesures comptables traditionnels, et augmentent leur pouvoir 
explicatif, mais cet augmentation est faible chez les entreprises anglaises par rapport aux 
entreprises françaises. 
 

Mots clés : Choix comptables, Politiques comptables, Eléments immatériels, Mesures 
comptables traditionnels, Valeur d’entreprise, Pertinence des informations comptables dans 
l’évaluation. 
 




