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هل الشهرة ٌ
أصل مستهلك؟
ميصدر مجلس معايير التقييم الدولية أوراق عمل من فترةألخرى ،وهي بحوث تركز على املواضيع الرائجة والقضايا
الحديثة في التقييم .وتراعي أوراق العمل عددا من األغراض منها :تحفيز النقاش حول موضوعات التقييم من حيث

صلتها بمعايير التقييم الدولية ،وتوفير معلومات عن موضوع معين من منظور مصدري املعايير ،وأخيرا دعم املهتمين
في تطبيق معايير التقييم الدولية من خالل اإلرشادات والحاالت الدراسية.
تعتبر أوراق العمل مكملة للمعايير وال تبدلها أو تحل محلها .وتقع املسؤولية على املقيم في قراءة املعايير واتباعها عند
إجراء التقييمات.
إعداد :كيفين برال ،املديرالفني ملعاييرتقييم األعمال في مجلس معاييرالتقييم الدولية

إعادة النظر في استهالك الشهرة

تشتمل األسئلة الذي يخطط املجلس
استعراضها في سلسلة من ثالث مقاالت هي:

تلقى مجلس معايير التقييم الدولية مؤخرا
عددا من األسئلة عنما إذا كانت املبادئ التي

 هل الشهرة أصل مستهلك ذو عمر قابل

تستند إليها تقييمات األعمال أو املنشآت

للتحديد بسهولة ،أو أنه أصل غير محدد

االقتصادية متوافقة مع مفهوم استهالك

األجل؟

الشهرة .وناقشت لجان مجلس معايير التقييم

 ما قيمة معلومات عملية تحديد الهبوط في

الدولية املوضوع وخلصت إلى أن أفضل طريقة

قيمة الشهرة الحالية ملستخدمي القوائم

لإلجابة على هذه األسئلة هي من خالل نشر

املالية ،وهل تبرر قيمة تلك املعلومات تكاليف

سلسلة من املقاالت من ثالثة أجزاء لإلجابة على

االمتثال التي يتحملها القائمون بإعدادها؟

عدة مسائل أساسية في هذا املجال بهدف
إيصال املعلومات ملم ّ
عدي القوائم املالية

 هل يمكن تحسين فحص هبوط القيمة
الحالي (باإلضافة إلى محاسبة االستحواذ) لزيادة

واملراجعين واملستخدمين وسوق رأس املال.

قيمة املعلومات للمستخدمين مع تكلفة إضافية
ضئيلة أو معدومة؟
1

ورقة عمل مجلس معايير التقييم الدولية

تقييم املنشآت االقتصادية – هل الشهرة التجارية ٌ
أصل مستهلك؟

 ما هي العواقب املحتملة للتغيير من نموذج

شابه) ،واألصول غير امللموسة (العقود

هبوط القيمة الحالي إلى استهالك الشهرة؟

وعالقات العمالء والتقنية وامللكية الفكرية
والتسويق وما شابه) .وتمثل الشهرة ،عند دمج

في هذا املقال ،أولى املقاالت الثالثة ،يناقش

األعمال ،القيمة املتبقية للسعر املدفوع فوق

املجلس ما إذا كانت الشهرة من األصول املهدرة

األصول امللموسة وغير امللموسة املحددة للعمل

اقتصاديا ،وإذا كان األمر كذلك فعال ،هل يمكن

املستحوذ .وعلى الرغم من عدم االعتراف

تقدير عمر األصل ومدى التراجع الضمني في

بالشهرة كأصل إال كجزء من عمليات دمج

القيمة ودعمهما.

األعمال ،إال أن الشهرة االقتصادية موجودة في
جميع األعمال التجارية املستمرة تقريبا1.

الشهرة– ٌ
أصل مستهلك؟

تمثل األصول امللموسة وغير امللموسة،

في جميع الحاالت تقريبا ،يتم االستحواذ على

باستثناء بعض األصول غير امللموسة غير

األعمال التجارية بافتراض استمراريتها ،وتماشيا

محددة األجل ،العمر املحدد ألصول الشركة.

مع هذه الفرضية ،فإن النماذج املالية

لذلك يجب أن يمثل املبلغ املتبقي املدفوع

املستخدمة لتسعير الصفقات ،وإعداد تقارير

للنشاط التجاري (على سبيل املثال الشهرة) على

حسن الرأي ،والحصول على موافقات مجلس

األقل استمرارية (أي النمو الدائم) النشاط

اإلدارة ،وأهمها تحديد األسعار املدفوعة في

التجاري املكتسب .وإذا افترضنا أن الشهرة هي

الصفقات ،تعكس دائما افتراض نمو دائم

أصل محدود ومستهلك ،فسيكون ذلك غير

للتدفقات النقدية .محاسبة دمج االعمال هي

متسق مع فرضية االستمرارية املتأصلة في

عملية تخصيص املقابل املدفوع لألعمال

املقابل املدفوع القتناء كافة األعمال التجارية

لألصول وااللتزامات املحددة التي تم الحصول

للشركة.

عليها .وبما أن معظم األصول تقيم باستخدام

على الرغم من وجهة النظر تلك ،ال تزال هناك

نموذج التدفقات النقدية ،فإن محاسبة دمج

وجهة نظر مفادها أن الشهرة هي إحدى األصول

األعمال تعتمد بشكل كبير على نموذج

املستهلكة ،وبالتالي يجب استهالكها على مدى

التدفقات النقدية لتسعير املعامالت.

عمرها اإلنتاجي بما يتوافق مع مبدأ املطابقة في

تشمل األصول القابلة للتحديد األصول

املحاسبة .فعلى سبيل املثال ،هناك منظور

امللموسة (مثل العقارات واآلالت واملعدات وما

مفاده أن الشهرة تمثل إلى حد كبير القيمة

 1باستثناء االعمال التي تتكون أساسا من األصول امللموسة.
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املستقبلية ،و )3القوى العاملة املدربة التي

التكاملية لعملية االستحواذ وأن مثل هذه
القيمة التكاملية تتحقق ،أو ميكتشف أنها

تمتلك املعارف واملهارات الالزمة .إضافة إلى

مستحيلة التحقيق ،خالل فترة منفصلة

مكونات الشهرة التي تتواجد في كافة األعمال

ومحدودة .وفي ظل هذا املنظور ،يمكن تقدير
م
الفترة ذات الصلة التي تحقق فيها املنافع

التجارية ،غالبا ما يكون اندماج األعمال قيمة
وشهرة إضافية أعلى من تلك املوجودة قبل

التكاملية واستهالك الشهرة ملطابقتها .يرى

االستحواذ .وقد تشمل مكونات الشهرة الناتجة

آخرون أنه على الرغم من أن الشهرة قد تكون

عن االستحواذ ،من بين أمور أخرى  )1تكامل

أحد األصول غير محددة املدة ،إال أنها تتطلب

اإليرادات والتكلفة ،و )2إما انخفاض املخاطر

استثمارات مستمرة للحفاظ على قيمتها وحياتها

أو زيادة التدفقات النقدية الناتجة عن دمج

غير املحددة .ولكن بالنسبة لهذا االستثمار،

أصول الشركتين (أي قيمة التجميع).

ستنخفض الشهرة مع مرور الوقت ،كما أن

مع أن مكونات الشهرة ال تستوفي االشتراطات

االستهالك ،بدال من اختبار انخفاض القيمة،

املحددة من قبل معدي املعايير املحاسبية

يجسد االنخفاض في القيمة بشكل مناسب.

لالعتراف بتلك املكونات بشكل منفصل كجزء

تهدف هذه املقالة إلى التوفيق بين وجهات النظر

من محاسبة اندماج االعمال ،إال أن تحليل هذه

املتعارضة من خالل  )1دراسة طبيعة الشهرة،

املكونات مفيد في تطوير املنظور حول ما إذا
كانت الشهرة باملجمل ٌ
أصل مستهلك.

و )2تحليل االفتراضات التي تقوم عليها نماذج
الصفقات واالفتراضات الضمنية املتعلقة

غالبا ما يشار إلى املكونات األساسية التالية

بالشهرة.

للشهرة بأنها تولد تدفقات نقدية تتجاوز عمر
األصول املادية وغير امللموسة املحددة.

الشهرة في األنشطة املستمرة:

ماذا تشمل الشهرة؟
على الرغم من أن الشهرة ال يعترف بها إال كجزء

السمعة (أي والء العمالء) – بالرغم من أن

من عملية اندماج/استحواذ األعمال ،إال أن

أصول التسويق غير امللموسة مثل األسماء

الشهرة االقتصادية موجودة في جميع الشركات

التجارية تحتسب جزءا من عملية االستحواذ،

العاملة .ونناقش بمزيد من التفصيل أدناه،

إال أن النظرة العامة لتقييمات األسماء التجارية

مكونات هذه الشهرة ،من بين أشياء أخرى ،مثل

بأنها ال تتضمن الكثير من جوانب السمعة

 )1سمعة الشركة )2 ،البنية التحتية إلنشاء
قيمة غير ملموسة جديدة مثل التكنولوجيا
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غير مهلكة في طبيعتها بل هي مكون أساس ي يمكن

التجارية وبالتالي تندرج ضمن الشهرة .2غالبا ما
ميفترض أن تتمتع سمعة الشركة بمدة غير

أن تستفيد منه الشركة لتوليد أرباح فائضة

محدودة ،حيث ميتوقع أن تحقق عوائد في

تتجاوز عمر األصول التقنية املحددة.

املستقبل بما يتوافق مع فرضية استمرارية

القوى العاملة – أصبح الحصول على قوى

النشاط التجاري ككل .ولكن هناك حاالت ال

عاملة مجمعة أهمية متزايدة مع التحول نحو

يهتم فيها املشترون بقيمة سمعة الشركة محل

نماذج األعمال التجارية غير امللموسة .ولكن،

التقييم وقدرتها على توليد عوائد طويلة املدى في

تنص املعايير املحاسبية على أن قيمة القوى

املستقبل .وفي مثل هذه الحاالت ،يمكن أن

العاملة املوجودة يجب أن تندرج ضمن الشهرة.

نفترض أن عنصر السمعة في الشهرة يتم

وعلى الرغم من عدم إدراجها بشكل منفصل في

اهالكه مع الوقت ،وأن القيمة األولية

امليزانية العمومية ،ويتم تقييم القوى العاملة

املخصصة لها ستتضاءل قيمتها .وبناء على

املجمعة غالبا كجزء من محاسبة االستحواذ

ذلك ،يمكن وصف معظم السمعة بأنها غير

كمدخل لتقييم األصول غير امللموسة (على

محددة العمر.

سبيل املثال ،تغيير األصول املساهمة بموجب

القيمة غير امللموسة املستقبلية – يستخدم

طريقة األرباح الزائدة) واالختبارات التشخيصية

معدي ومراجعي البيانات املالية عادة مصطلح

(مثل متوسط العائد املرجح لألصول

"التقنية املستقبلية" كجزء ومكون للشهرة.

" .)"WARAوتعتبر طريقة تكلفة اإلحالل

تفترض فرضية استمرارية النشاط القدرة على

املمارسة الشائعة لتقييم القوى العاملة

تكوين قيمة غير ملموسة مستمرة .وتتجلى

املجمعة لهذه األغراض .وهناك أدلة تشير إلى أن

التقنية املستقبلية في األصول املوجودة مثل

هذه املنهجية ينتج عنها في كثير من األحيان قيم

القوى العاملة واملعرفة الفنية والتقنيات

متدنية للقوة العاملة املجمعة ألنها تفشل في

األساسية التي يتم االستفادة منها جميعا في

حساب أصول املعرفة والسمعة التي توجد مع

األفكار والتقنيات املستقبلية .تعتبر هذه القدرة

القوى العاملة .بالنسبة للجزء من القيمة

على خلق قيمة غير ملموسة جديدة مستمرة

املتحقق من تجنب تكاليف إعادة بناء األصل،

 2بدأ مجلس تقييم األعمال مؤخرا مشروعا لتحليل املنهجيات املستخدمة في تقييم األشياء غير امللموسة للتسويق .املالحظات
األولية من قبل مجلس اإلدارة هي أن التسويق غير امللموس يتم تقييمه في كثير من األحيان من خالل التردد في استخدام منهجية
األرباح الزائدة متعددة الفترات .هدف املجلس هو إجراء أبحاث إضافية في هذا املجال وتحديد ما إذا كانت املعايير اإلضافية
ضرورية.
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ميفترض بأن هذا الجزء املحدود من إجمالي قيمة

ويحقق هذا الجزء من الشهرة الشرط في تعريف

القوى العاملة له عمر محدد .ويمكن مالحظة

غير محدد بدال من مستهلك في طبيعته.

بيانات وأدلة تاريخية وافرة لتحديد العمر

قيمة التجميع – قيمة التجميع هي مفهوم أن

اإلنتاجي ألغراض االستهالك .ولكن هناك قاعدة

مجموعة األصول تساوي أكثر من مجموع قيم

معرفية معينة لكل مؤسسة تنتقل عبر القوى

األصول الفردية .وينطبق هذا املفهوم في سياق

العاملة ومع مرور الوقت تصبح غير محددة في

اندماج األعمال أيضا ،حيث قد تكون الشركة

طبيعتها .3وعلى هذا النحو ،فإن جزء كبير من

املستهدفة (أي مجموعة من األصول) أكثر قيمة

الشهرة التي تنسب إلى القوى العاملة يفضل

كونها جزء من مؤسسة أكبر .وقد تمثل قيمة

تصنيفها على أساس أنها غير محددة.

التجميع إما تقليل املخاطر لكونها جزءا من

الشهرة التي نتجت من عملية االستحواذ:

مؤسسة أكبر أو توليد تدفقات نقدية إضافية
ناتجة عن اندماج األعمال .وعلى غرار املنافع

املنافع التكاملية –التكامل بين األعمال

التكاملية ،ويتم رسملة هذه الفوائد عادة في

املستقلة يمكن أن يتجلى في طرق عديدة؛ ولكن

حساب األبدية (إما بمعدل خصم أقل أو

أكثرها شيوعا هي )1 :قدرة املؤسسة على تحقيق

هوامش أعلى) وبالتالي يفترض ضمنيا أنها

وفورات الحجم في هيكل التكاليف ونتيجة

موجودة إلى ألمد غير محدد .وعلى هذا النحو،

لذلك ،تحقيق هوامش تشغيلية أعلى ،و )2من

من األفضل تصنيف كل الشهرة التي يمكن أن
م
تنسب إلى قيمة التجميع على أنها غير محددة.

خالل القدرة على توليد إيرادات إضافية من
املنتجات املستهدفة أو تلك الخاصة بأنشطة
املشتري .و ميفترض عادة أن املنافع التكاملية

ملخص – يوضح الرسم البياني أدناه أهم

تكون خالل فترة معينة من التوقعات املتغيرة،

استنتاجات مكونات الشهرة .وبالرغم من أن

وبعد ذلك يتم رسملة املنافع التكاملية لألبدية

السمعة والقوى العاملة قد تحتوي في بعض

إما من خالل هامش أعلى (املنافع التكاملية

الحاالت على مكون صغير محدود العمر ،إال أن

للتكاليف) أو دخل وإيرادات أعلى (املنافع
التكاملية لإليرادات) .لذلك ،ميفترض ضمنيا أن

الدالئل تشير إلى أن غالبية مكونات الشهرة غير
محددة في طبيعتها .وإجماال وبناء على التحليل

املنافع التكاملية موجودة ملدة غير محددة.

الوظيفي للشهرة ،فإن االستنتاج املعقول هو أن
كافة مكونات الشهرة غير محددة في طبيعتها.

 3يخطط مجلس تقييم األعمال إلجراء أبحاث حول ممارسات تقييم القوى العاملة املجمعة للمساعدة في التوفيق بين االختالفات بين تكلفة
إعادة األسلوب وإشارة السوق إلى القيمة من عمليات االستحواذ على األصول التي تشمل األصول التي تستند إلى املعرفة بقاعدة املوظفين.
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من منظورإعداد النماذج

ويمكن تقسيم التدفقات النقدية في الفترات
التي تلت عملية االستحواذ مباشرة على جميع
األصول املشتراة ،ولكن يكون توزيعها غير

م
كما ذكر سابقا ،فإن محاسبة اندماج الشركات

متناسب لألصول ذات العمر األقصر وتلك التي

هي العملية التي يتم من خاللها تحديد وتسجيل

من املتوقع أن تولد تدفقات نقدية على املدى

األصول وااللتزامات املحددة للشركة .وتمثل

القريب .وبمرور الوقت ،يتحول توزيع التدفقات

الشهرة السعر املدفوع مطروحا منه األصول

النقدية إلى األصول غير امللموسة وامللموسة

امللموسة وغير امللموسة املحددة للمنشأة

طويلة األجل .وأخيرا ،بعد اهالك األصول طويلة

املستحوذ عليها.

األجل واستهالكها بالكامل ،يتم تقسيم

تمثل األصول امللموسة وغير امللموسة التي

التدفقات النقدية على العالمات والشهرة غير

يمكن تحديدها ،باستثناء بعض أصول

املحددة .ويمثل الرسم البياني األول هذا املفهوم

التسويق غير امللموسة غير محدودة العمر،

بافتراض أن الشهرة أصل غير مستهلك .كما

كافة األصول املحدودة العمر القابلة للتحديد

يوضح إجمالي التدفقات النقدية التي يولدها

للشركة .لذلك ،يجب أن يمثل املبلغ املتبقي

فوق كل أصل .ويوضح الرسم أن التدفقات

املدفوع للنشاط التجاري (مثل الشهرة) الجزء

النقدية طويلة املدى ولألبدية تحفزها أصول ال

املستمر من النشاط التجاري

تكون موجودة في تاريخ االستحواذ (مثل
الشهرة).

املستحوذ عليه .ويعرض الرسم البياني أدناه
هذا املفهوم عن طريق تقسيم التدفقات
النقدية للشركة املستحوذ عليها على األصول
املشتراة بدءا من تاريخ االستحواذ ويستمر إلى
األبدية.
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(الرسم البياني )1

أما الرسم البياني التالي فيمثل هذا املفهوم

من التدفقات النقدية غير مرتبطة بأي أصل.

بافتراض أن الشهرة أصل مستهلك.

وتتناول الفقرة التالية هذه املشكلة من خالل
تحليل تسعير الصفقات واالفتراضات الخاصة

ونجد بسبب هذا االفتراض أن هناك مبالغ كبيرة

بها.
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(الرسم البياني )2

املنافع التكاملية
تحليل اآللية النموذجية للصفقات

إن النماذج املالية املستخدمة في تسعير
الصفقات ،وإعداد اآلراء املنصفة ،والحصول

يدعم تحليل تسعير الصفقات واالفتراضات

على موافقة مجلس اإلدارة ،وفي النهاية األسعار

الخاصة بنماذج الصفقات فرضية أن الشهرة

املدفوعة في املعامالت ،تعكس دائما افتراض

ليست أصل مستهلك .ويوجد سببان رئيسيان

نمو دائم للتدفقات النقدية يكون فيه التوسع

لفرضية أن الشهرة أصل مستهلك وهي )1:ال

الهامش ي املتراكم الناتج عن عمليات االستحواذ

تتحقق املنافع التكاملية إال على فترة محددة من

واإليرادات اإلضافية (أي املنافع التكاملية)

الوقت  )2تتطلب الشهرة تكاليف صيانة.

مدرجة في حساب القيمة النهائية .لذلك،
يفترض أن الشهرة املرتبطة باملنافع التكاملية
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موجودة إلى األبد ،وبالتالي يكون من األفضل

الداخلي .ففي العديد من الحاالت ،يؤدي

وصف هذه الشهرة على أنها أصل غير محدد

تخفيض معدل العائد الداخلي إلى دفع النتيجة

املدة بدال من أصل مستهلك.4تعديل نماذج

إلى أقل من النطاق املعقول الذي يمكن دعمه

الصفقات على افتراض أن توسع الهامش

بواسطة متوسط التكلفة املرجحة لتكلفة رأس

املتراكم سيكون في فترة محددة فقط ،وافتراض

املال ( .)WACCوبمعنى آخر ،فإن معدل العائد

عدم وجود تعديل على سعر الشراء ،يخفض

املتوقع تحقيقه ملعظم املعامالت سيكون أقل

من معدل العائد الداخلي ( )IRRالضمني في

من معدل العائد املطلوب للشركة .يرجى االطالع

املعاملة .وإن استبعاد توسع هامش املنافع

على جدول الحالة أدناه ،وكذلك الجدول ()2

التكاملية من حسابات القيمة النهائية يمكن أن

الذي يمثل سيناريو منقح يستبعد املنافع

يكون له أثر سلبي كبير على معدل العائد

التكاملية في القيمة النهائية.

الجدول ( :)1مثال – الحالة األساس5

أساس االفتراض
العائد
%7
تكلفة السلع املباعة
%50
إجمالي األرباح
املصروفات اإلدارية والعمومية6
%20
األرباح قبل الفوائد ،والضرائب ،واإلهالك واالستهالك
اإلهالك واالستهالك
%11
األرباح قبل الفوائد والضرائب
الضرائب
%24
بعد ضريبة الدخل  /التدفق النقدي
القيمة النهائية
 %10.0التدفقات النقدية املخصومة
القيمة العادلة

2020 2019
107.0 100.0
53.4 49.9
53.6 50.1
19.8 20.0
33.8 30.1
11.8 11.0
22.0 19.1
5.3
4.6
16.7 14.5
13.8

14.5

2021
113.4
56.6
56.8
19.3
37.5
12.5
25.0
6.0
19.0

2022
119.1
56.5
59.6
18.5
41.2
13.1
28.1
6.7
21.3

2023
123.9
61.8
62.0
17.3
44.7
13.6
31.0
7.5
23.6

15.0

15.3

15.4

القيمة النهائية

32.0
7.7
24.3
347.2
226.1
7

300.0

 4يتم احتساب القيمة التكاملية أيضا في تقييم بعض األصول امللموسة وغير امللموسة املحددة.
 5جميع املبالغ واالفتراضات هي ألغراض العرض فقط وال تعكس البيانات الفعلية لنموذج الصفقة .تم استبعاد تعديالت التدفقات النقدية
لرأس املال العامل والنفقات الرأسمالية للبساطة.
 6تكاليف  SG & Aتنخفض كنسبة مئوية من اإليرادات خالل الفترة املنفصلة لتعكس مرحلة التآزر في التكلفة.
 7نمت  EBITالطرفية  7في .٪ LTGR 3
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الجدول ( :)2مثال – بدون تكاليف املنافع التكاملية في القيمة النهائية:
أساس االفتراض
العائد
%7
تكلفة السلع املباعة
%50
إجمالي األرباح
املصروفات اإلدارية والعمومية
%20
األرباح قبل الفوائد ،والضرائب ،واإلهالك واالستهالك
اإلهالك واالستهالك
%11
األرباح قبل الفوائد والضرائب
الضرائب
%24
بعد ضريبة الدخل  /التدفق النقدي
القيمة النهائية
 %8.7التدفقات النقدية املخصومة
القيمة العادلة

2020 2019
107.0 100.0
53.4 49.9
53.6 50.1
19.8 20.0
33.8 30.1
11.8 11.0
22.0 19.1
5.3
4.6
16.7 14.5
13.9

14.8

2021
113.4
56.6
56.8
19.3
37.5
12.5
25.0
6.0
19.0

2022
119.1
56.5
59.6
18.5
41.2
13.1
28.1
6.7
21.3

2023
123.9
61.8
62.0
17.3
44.7
13.6
31.0
7.5
23.6

15.4

15.9

16.2

القيمة النهائية
127.6
63.7
63.9
25.5
38.4
14.0
24.3
5.8
18.5
325.4
223.7

300.0

( )CAPMيبالغ في تقدير حقوق امللكية وبالتالي
يؤثر على املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال .في

ميخفض السيناريو املعدل معدل العائد الداخلي

حين أن حساسية املثال تنظر إلى تكلفة املنافع

للصفقة من  ٪ 10.0إلى  .٪ 8.7واإلبقاء على سعر

التكاملية فقط ،فإن استبعاد إيرادات املنافع

الخصم ثابتا عند  ٪10من شأنه أن يقلل من

التكاملية من الفترة النهائية لن يؤدي إال إلى

قيمة الشركة من  300مليون إلى  246مليون،

تفاقم الفجوة.

مما يعني أن املشتري دفع مبالغ زائدة للشركة

تكاليف الصيانة/املحافظة على الشهرة

بنسبة  ٪22في هذا الحالة .لذلك ،إذا افترضنا
أن جزء املنافع التكاملية من الشهرة كان أحد
األصول املهدرة التي تحققت فقط خالل الفترة

تذكر الحجة الثانية أن سبب كون الشهرة أحد

املحددة ،فيعني ذلك إما أن  )1املشاركين في

األصول املهدرة ألن الشهرة أصل غير محدد

السوق يدفعون للشركات أكثر مما تستحق ،أو

األجل فقط عندما تحافظ االستثمارات على

 )2أن نموذج تسعير األصول الرأسمالية

قيمة أصولها أو زيادتها مع مرور الوقت.
ولكن بالنظر لهذه النفقات ،من املعقول توقع
انخفاض قيمة بعض أجزاء الشهرة على مدار
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فترة من الزمن وعدم وجودها إلى األبد .في

إذا افترضنا أن تكاليف املحافظة على الشهرة لم

الواقع ،تشير بيانات هبوط قيمة الشهرة في كثير

يتضمنها نموذج الصفقة ،وبالتالي فإن الشهرة

من األحيان إلى قلة االستثمار كسبب لتدهور

ستكون من األصول املهدرة ولكن لتلك

قيمة أصل الشهرة.

التكاليف فقط ،فإن إدراج استهالك الشهرة في
نموذج توقع الصفقة سيكون له تأثير سلبي على

ولكن تتضمن النماذج املالية املستخدمة

معدل العائد الداخلي .9مرة أخرى ،قد ينتج عن

لصفقات األسعار تكاليف الحفاظ على الشهرة

ذلك معدل عائد داخلي أقل من نطاق معقول

 .8لذلك مكونات الشهرة التي تتطلب صيانة

يمكن دعمه من خالل حساب متوسط املرجح

مستمرة تنعكس تكاليفها في النموذج املستخدم

لتكلفة رأس املال.

لتسعير الصفقة وفي النهاية حساب املبلغ
املتبقي من الشهرة الضمنية في املعاملة .بمعنى
آخر ،مبلغ الشهرة املحسوب هو بالفعل صافي
من هذه التكاليف.

الجدول ( :)3مثال – إضافة تكاليف االستهالك:
أساس االفتراض
العائد
%7
تكلفة السلع املباعة
%50
إجمالي األرباح
املصروفات اإلدارية والعمومية
%20
األرباح قبل الفوائد ،والضرائب ،واإلهالك واالستهالك
اإلهالك واالستهالك10
%11
األرباح قبل الفوائد والضرائب
الضرائب
%24
بعد ضريبة الدخل  /التدفق النقدي
القيمة النهائية
 %8.9التدفقات النقدية املخصومة
القيمة العادلة

2020 2019
107.0 100.0
53.4 49.9
53.6 50.1
19.8 20.0
33.8 30.1
29.8 29.0
4.0
1.1
1.0
0.3
3.0
0.8
0.8

2.7

2021
113.4
56.6
56.8
19.3
37.5
30.5
7.0
1.7
5.3

2022
119.1
56.5
59.6
18.5
41.2
31.1
10.1
2.4
7.7

2023
123.9
61.8
62.0
17.3
44.7
31.6
13.0
3.1
9.9

4.3

5.7

6.8

القيمة النهائية

32.0
7.7
24.3
410.9
279.8

300.0
 9على الرغم من أن االستهالك هو عبارة عن مصروفات غير نقدية لن
تؤثر على التدفقات النقدية للشركة ،فقد تم تضمينه فقط إلظهار
الفصل الذي سينتج بين اقتصاديات الصفقة والتقرير املالي الناتج
على افتراض أن الشهرة قد تم إطفاءها.
 10يفترض أن االستهالك يساوي  ٪30من سعر الشراء واإلطفاء على
مدى السنوات الخمس األولى.

 8على سبيل املثال ،يتم تضمين تكاليف الحفاظ على سمعة الهدف
كمصاريف تسويق وإعالن .يتم الحفاظ على الشهرة املتعلقة بالقوى
العاملة من خالل التكاليف املختلفة املرتبطة باالحتفاظ باملوظفين
والتدريب واكتسابهم .ويدعم القدرة على توليد التكنولوجيا الجديدة
من قبل البحث والتطوير األساسية.
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مشابه للمالحظة الناتجة من املنافع التكاملية
أعاله ،أن الشهرة تحتاج إلى تكاليف املحافظة

ميخفض السيناريو املعدل معدل العائد الداخلي

عليها لم تتضمنها الفترة املحددة في النموذج،

للصفقة من  ٪ 10.0إلى  .٪ 8.7واإلبقاء على سعر

مما يعني ذلك أن املشاركين في السوق يدفعون

الخصم ثابتا عند  ٪10من شأنه أن يقلل من

للشركات أكثر مما تستحق ،أن نموذج تسعير

قيمة الشركة من  300مليون إلى  246مليون،

األصول الرأسمالية ( )CAPMيبالغ في تقدير

مما يعني أن املشتري دفع مبالغ زائدة للشركة

حقوق امللكية (تكلفة األسهم).

بنسبة  ٪22في هذا الحالة .لذلك ،نستنتج بأنه

الجدول ( :)4مثال – استثناء تكلفة املنافع التكاملية في القيمة النهاية وإضافة تكاليف املحافظة على الشهرة:
أساس االفتراض
%7
%50
%20
%11
%24

%7.2

2020

2021

2022

2023

القيمة النهائية

2019

107.0 100.0
53.4 49.9
53.6 50.1
25.1 25.0
28.4 25.1
11.8 11.0
16.7 14.1
5.3
4.6
12.7 10.7

113.4
56.6
56.8
25.0
31.8
12.5
19.4
6.0
14.7

119.1
56.5
59.6
24.4
35.2
13.1
22.1
6.7
16.8

123.9
61.8
62.0
23.5
38.5
13.6
24.9
7.5
18.9

12.4

13.2

13.8

127.6
63.7
63.9
31.9
32.0
14.0
17.9
4.3
13.6
326.3
238.9

العائد
تكلفة السلع املباعة
إجمالي األرباح
املصروفات اإلدارية والعمومية
األرباح قبل الفوائد ،والضرائب ،واإلهالك واالستهالك
اإلهالك واالستهالك
األرباح قبل الفوائد والضرائب
الضرائب
بعد ضريبة الدخل  /التدفق النقدي
القيمة النهائية
التدفقات النقدية املخصومة

10.3

القيمة العادلة

300.0

11.4

يعني أن املشتري دفع مبالغ زائدة للشركة بنسبة
 ٪56في هذا السيناريو.

السيناريو يتضمن كل من تكاليف االستهالك

العمر اإلنتاجي لالستهالك

ويزيل تكلفة املنافع التكاملية من القيمة
النهائية ،مما يقلل من معدل العائد الداخلي من
 ٪ 10.0إلى  .٪ 7.7واإلبقاء على سعر الخصم

استنادا إلى االعتبارات املذكورة أعاله ،تدعم

ثابتا عند  ٪10من شأنه أن يقلل من قيمة

األدلة فكرة أن الشهرة ليست من األصول

الشركة من  300مليون إلى  192مليون ،مما

املهدرة .وبصرف النظر عن االستنتاجات
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الواردة أعاله ،إذا افترضنا أن الشهرة كانت من

الخيار األخير الذي تم اعتباره هو قاعدة اإلبهام

األصول املهدرة ،فإن السؤال يصبح :ما هي

التي يتم فيها حساب العمر اإلنتاجي لألصول غير

الفترة املحددة التي سيكون فيها استهالك األصل.

امللموسة عندما تتحقق معظم التدفقات

وفيما يلي نأخذ بعين االعتبار ثالث وجهات نظر

النقدية املخصومة (ما بين  ٪90و .)٪95بالنظر

فيما يتعلق بالفترة التي يمكن خاللها استهالك

إلى القبول العام لهذه املنهجية في املمارسة

الشهرة ،إذا افترضنا أنها محدودة.

العملية ،يمكن تطبيق هذه املنهجية إذا افترضنا
أن الشهرة أصل مستهلك .كما هو موضح في

كما ذكر أعاله ،توجد وجهة نظر معينة تتمثل

الجداول أعاله ،فإن عزل التدفقات النقدية

في أن الشهرة املرتبطة باملنافع التكاملية تتحقق

املنسوبة إلى الشهرة يمكن أن يتم في نماذج

خالل فترة التنبؤ املحددة ،وبالتالي يمكن

اندماج الشركات الحالية .ولكن فشلت هذه

استهالكها خالل تلك املدة .ولكن ال يتوافق هذا

املنهجية في إدراك أن نمط املنفعة االقتصادية

املنظور مع النماذج املالية املستخدمة في تسعير

للشهرة يمكن تأجيله كما هو موضح في الرسوم

الصفقات وفي النهاية األسعار املدفوعة في

البيانية أعاله .وعلى هذا النحو ،فإن أي أسلوب

املعامالت.

يفترض وجود نمط خطي من االنحالل ال يتوافق

اقتراح آخر قدمه مؤيدو االستهالك هو

مع اقتصاديات الصفقات.

استخدام عمر أطول أصل محدد .ويبدو أنه ال

باإلضافة إلى تحديد األسلوب التحليلي ،يقترح

يوجد أي دعم تحليلي لهذه املنهجية .عالوة على

بعض مؤيدي استهالك الشهرة استخدام عمر

ذلك ،نظرا ألن عالقات العمالء غالبا ما تمثل

عشوائي في جميع عمليات االستحواذ .وال تتفق

األصل غير امللموس األطول عمرا ،فغالبا ما يتم

هذه املنهجية مع اقتصاديات الشهرة املوضحة

ضبط عمر الشهرة بناء على تلك املدة .ولكن،

في هذه املقالة وال تأخذ في االعتبار االختالفات

كما هو مذكور أعاله ،ال ترتبط أي من مكونات

بين الشركات واملجاالت.

الشهرة التي تؤدي إلى زيادة األرباح (القيمة غير
امللموسة املستقبلية واملنافع التكاملية
والسمعة وقيمة التجمع والقوى العاملة)

الخاتمة

ارتباطا وثيقا بعالقات العمالء .بدال من ذلك،
تعد عالقات العمالء مشتقة من مكونات

هل الشهرة من األصول املهدرة ذات العمر

الشهرة التجارية.

القابل للتحديد بسهولة ،أو أصل غير محدد
األجل الذي يتم اختباره بشكل أفضل من خالل
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تقييمات انخفاض القيمة املنتظمة؟ تشير

 .1هل تعتقد أن الشهرة هي أحد األصول املهدرة

األدلة املبينة هنا إلى أن الشهرة ليست من

التي يجب استهالكها ألغراض إعداد التقارير

األصول املهدرة .ويدعم هذا االستنتاج كل من

املالية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،ملاذا تعتقد

التحليل الوظيفي ملكونات الشهرة والنظر في

ذلك؟

كيفية تقييم الشركات وتسعيرها للمعامالت.

 .2هل يمكنك تحديد أي مكونات إضافية

وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أن هذا االستنتاج

للشهرة لم يرد ذكرها في هذا املقال؟

مدعوم بأدلة تجريبية .وتمثل جميع حاالت

 .3هل يمكنك تحديد أي منهجيات أخرى

انخفاض القيمة تقريبا رسوما كبيرة غير

مقترحة لتحديد عمر الشهرة غير املذكورة في

منتظمة ناتجة عن حدث منفصل أو سلسلة

هذا املقال؟

قصيرة من األحداث املحددة ،بدال من رسوم
انخفاض القيمة العادية التي تحدث باستمرار

سيواصل املجلس النظر في املوضوعات الواردة

مع مرور الوقت .باإلضافة إلى ذلك ،إذا تراجعت

في هذه املقالة ،ونرحب دوما بالتعليقات الواردة

الشهرة إلى حد كبير بمرور الوقت ،فربما تتوقع

خارج منشوراتنا الرسمية .ويمكنكم مشاركة

وجود تفوق انخفاض الشهرة لجميع الشركات

أفكاركم مع مجلس اإلدارة ،أو املساهمة في

في جميع املجاالت؟ في الواقع ،من مجموعة

املناقشة من خالل صفحة املجلس على

الشهرة املعترف بها في مجموعات األعمال ،لم

.LinkedIn

تنخفض سوى نسبة مئوية صغيرة منها.11

أو يمكنكم التواصل مع اللجان الفنية من
خالل اإليميل التاليcontact@ivsc.org :

مع النظر في هذا السؤال ،ستسعى املقالة
التالية في السلسلة إلى استكشاف قيمة
املعلومات الخاصة باختبار هبوط الشهرة.

يرحب املجلس بسماع مالحظاتكم حول
املوضوع الذي تمت مناقشته في هذه الورقة.
وعلى وجه التحديد ،فيما يتعلق باألسئلة
التالية:

 11سيكون هذا موضوع نقاشنا في الورقة القادمة.
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