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متهيد
يعتــر دليــل املامرســة املهنيــة ملقيّمــي اآلالت واملعــدات مبــادرًة مــن الهيئــة الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن إلنشــاء 
دليــل إرشــادي لتقييــم اآلالت واملعــدات. ويعتمــد هــذا الدليــل عــىل األنظمــة واللوائــح املعتمــدة مــن الهيئــة وهــي 
ــة إىل  ــدات، باإلضاف ــرع اآلالت واملع ــة لف ــة التنفيذي ــلوك، والالئح ــاق اآلداب والس ــن، وميث ــني املعتمدي ــام املقيّم نظ
معايــري التقييــم الدوليــة. ونتيجــة لحاجــة الســوق امللحــة إىل مرجــع موطّــن لتقييــم اآلالت واملعــدات ونــدرة توفــر 
ــة، أصبــح العمــل عــىل الدليــل إحــدى األولويــات األساســية  مثــل هــذه املراجــع ســواء باللغــة العربيــة أو اإلنجليزي

للهيئــة. 

ــة  ــرتة مهم ــوال ف ــا ط ــي تحكمه ــري الت ــدات واملعاي ــم اآلالت واملع ــة تقيي ــراءات مهن ــح إج ــل إىل توضي ــدف الدلي يه
ــل عــىل  ــوي الدلي ــر. يحت ــة املهمــة وتســليم التقري ــل التكليــف والتعاقــد إىل نهاي ــة مــا قب ــدًءا مــن مرحل ــم، ب التقيي
إحــدى عــرش فصــاًل ويهــدف إىل توحيــد وموامئــة إجــراءات تقييــم اآلالت واملعــدات يف جميــع أنحــاء اململكــة، وذلــك 
لضــامن اتســاق خدمــات التقييــم املقدمــة مــن حيــث جــودة إجــراءات العمــل، وتحليــل البيانــات، وإعــداد الجــداول 

ــر رأي التقييــم. ــة، وتقري الزمني

ــم هــذا الدليــل يف املقــام األول ليكــون مرجًعــا إلجــراءات تقييــم اآلالت واملعــدات. وال يعتــر مــن مناهــج الهيئــة  ُصمِّ
التدريبيــة ولكــن يفــرتض اســتخدامه جنبًــا إىل جنــب مــع برنامــج تأهيــل املقيّمــني يف مهنــة تقييــم اآلالت واملعــدات. 
وإضافــة إىل ذلــك، ســيعمل هــذا الدليــل عــىل توحيــد اســتخدام التعاريــف التقنيــة املعنيــة باملهنــة يف كافــة أنحــاء 

اململكــة، كــام ميكــن االســتفادة مــن هــذا الدليــل كأســاٍس لتصنيــف املقيّمــني ورشكات التقييــم.

وتأمــل الهيئــة أن يكــون هــذا الدليــل عونـًـا ألعضائهــا يف إجــراء مهــام تقييــم اآلالت واملعــدات وفــق أفضــل املامرســات 
الدوليــة وتوحيــد جــودة خدمــات التقييــم للمســتخدمني النهائيــني وأصحــاب املصلحــة كــام هــو الحــال مــع املهــن 
ــه مــام ســيدفع االســتثامرات يف الســوق الســعودية مبــا  ــة في ــك ســتزيد شــفافية الســوق والثق األخــرى. نتيجــًة لذل

يتــامىش مــع رؤيــة 2030. 

الهيئة السعودية للمقّيمني املعتمدين )تقييم(
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أنشــئت الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن مبوجــب مرســوم ملــي لتنظيــم معايــري مهنــة التقييــم يف اململكــة 
العربيــة الســعودية وتطويرهــا. وضعــت الهيئــة منــذ إنشــائها يف عــام 2012 إطــاراً للرتاخيــص واملتطلبــات التنظيميــة، 
ــت  ــة. كــام توال ــة يف املهن ــة العام ــع مســتوى الثق ــم ورف ــة التقيي ــر مهن ــي تهــدف إىل تطوي ــب الت ــري والتدري واملعاي
ــة  ــة إىل اللغ ــم الدولي ــري التقيي ــة معاي ــي شــملت ترجم ــة والت ــة يف هــذا الصــدد يف الســنوات املاضي ــادرات الهيئ مب
العربيــة، وعقــد رشاكات اســرتاتيجية مــع منظــامت مهنيــة يف كافــة أنحــاء العــامل واالجتــامع معــد عــدد مــن أصحــاب 

املصلحــة حــول املواضيــع املهمــة يف املهنــة.

ويــر الهيئــة أن تقــّدم الطبعــة األوىل مــن دليــل املامرســة املهنيــة ملقيّمــي اآلالت واملعــدات كجــزء مــن جهودهــا 
املتواصلــة لتطويــر املامرســة املحليــة وتوحيدهــا ورفــع مســتوى ثقــة العامــة يف مهنــة التقييــم. ويجمــع الدليــل أفضــل 
ــط  ــل إىل تخطي ــع العمي ــد م ــن التعاق ــداء م ــم ابت ــة التقيي ــل مهم ــب ومراح ــع جوان ــادية يف جمي ــات اإلرش املامرس
املهمــة وتطويرهــا وإعــداد تقريــر التقييــم وتقدميــه إىل طريقــة الحفــاظ عــىل امللفــات وتســجيلها. كــام أولـَـت الهيئــة 
يف إعدادهــا للدليــل اهتامًمــا خاًصــا بالنســخة األخــرية ملعايــري التقييــم الدوليــة والتــي تقــود املامرســة املهنيــة لتقييــم 

اآلالت واملعــدات يف العــامل واألنظمــة واللوائــح الخاصــة بالســوق الســعودية.

ال ميكــن إنــكار أهميــة مقيّــم اآلالت واملعــدات يف البنيــة التحتيــة الصناعيــة الواســعة باململكــة، فاملقــرض واملســتثمر 
ــر التقييــم ليقــرر جــودة األصــل وســعره، ولتحديــد املخاطــر وتخفيفهــا ولتــاليف حــاالت النصــب  يعتمــد عــىل تقاري
واالحتيــال، ولتكــون الصفقــة عــىل بيّنــة واضحــة. ويعــّزز دور املقيّــم اســتقرار القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة ويزيــد 
مــن كفاءتهــا وشــفافيتها. ويهــدف برنامــج التحــول الوطنــي )2020(، مــن بــني األهــداف أخــرى، إىل تطبيــق اإلصالحات 
املاليــة واإلصالحــات يف القطــاع الحكومــي، وتعزيــز التنويــع االقتصــادي، وتحســني بيئــة األعــامل، حيــث تلعــب اآلالت 
ــا يف تنويــع االقتصــاد وزيــادة مســاهمة القطاعــات غــري النفطيــة يف إجــاميل الناتــج املحــيل،  واملعــدات دوًرا جوهريً
وهــذا بــدوره يضاعــف أهميــة دور املقيّــم يف االقتصــاد الســعودي. وتضــع هــذه األهــداف الطموحــة، إىل جانــب مــا 
تشــهده الســوق حاليًــا، توقعــات كبــرية عــىل عاتــق املقيّــم املحــيل لتقديــم خدمــات ذات كفــاءٍة عاليــة، وعليــه فــإّن 

إصــدار الدليــل أىت يف وقــت مناســب.

فالدليــل مرجــٌع موجــٌه لــكل مقيـّـم يف الســعودية لديــه أساســيات وأســاليب العمــل يف املهنــة. وال يقصــد بــه كمنهــج 
ــل الضــوء  ــة للمقيّمــني. ويســلّط الدلي ــا الهيئ ــي تقدمه ــة الت ــدورات التأهيلي ــي عــن ال ــة تغن ــادة تدريبي درايس أو م
عــىل أفضــل الوســائل لتطبيــق أســاليب وطــرق التقييــم مبــا يتــامىش مــع معايــري التقييــم الدوليــة والعوامــل الخاصــة 
ــياق  ــة يف س ــوق املحلي ــدة يف الس ــات الرائ ــة واملامرس ــري الدولي ــرس املعاي ــدف إىل غ ــام يه ــعودية. ك ــوق الس بالس
األنظمــة واللوائــح الســعودية، وأن يشــجع تفعيــل املعايــري الدوليــة كمرجــع يف ظــل تعقيــدات الســوق املحليــة، بــداًل 

مــن تغيريهــا أو اســتبدال أي مــن أحكامهــا.

ونّصت الالئحة التنفيذية لنظام املقيّمني املعتمدين عىل هذا االمتثال يف املادة 18 فقرة 1.
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كــام تنصــح الهيئــة املقيّــم باالمتثــال لكافــة أفضــل املامرســات غــري اإللزاميــة يف الدليــل إاّل يف حــال وجــود بدائــل أو 
إجــراءات أخــرى معقولــة ميكــن أن يررهــا املقيـّـم ســواء أكانــت أكــر مناســبة لظــروف املهمــة أو رضوريــة. وهــذه هي 
النســخة األوىل مــن عــدة طبعــات قادمــة لتلبيــة احتياجــات الســوق املتغــرية. وميكــن أن يتوقــع املقيّــم تطــور بعــض 

األحــكام الحاليــة إىل متطلبــات إلزاميــة يف املســتقبل وبالتــايل يفضــل أن يكــون ملــاًم بهــا مــن اآلن.
يتكــون الدليــل مــن فصــوٍل مرتبــٍة ترتيبًــا منطقيًــا يتناســب مــع تــدّرج مراحــل مهمــة التقييــم وينقســم كل فصــل إىل 

أجــزاء وأجــزاء فرعيــة.

يناقــش قســم »مــا قبــل التعاقــد« املتطلبــات األساســية لفهــم احتياجــات العميــل مــن البدايــة )تحديــد املشــكلة(، 
ــة  ــه، واملوافق ــل تكليف ــه قب ــه وقدرات ــم، وكفاءت ــتقاللية املقي ــن اس ــد م ــة إىل التأك ــل باإلضاف ــر العمي ــم مخاط وتقيي
عليــه وااللتــزام بنطــاق العمــل مــع العميــل. ويناقــش املتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة املحليــة جنبًــا إىل جنــب مــع 

متطلبــات معايــري التقييــم الدوليــة. كــام أضيفــت منــاذج وأدوات مقرتحــة تســاعد يف االمتثــال لهــذه املتطلبــات.
ــة  ــص واملعاين ــراءات الفح ــم يف إج ــن املقيّ ــة م ــة املتوقع ــة الواجب ــتوى العناي ــع« مس ــة املوق ــل »معاين ــّدد فص يح
ــق  ــم تطبي ــم ودع ــل التقيي ــدات مح ــول اآلالت واملع ــتخدام ألص ــل اس ــىل وأفض ــد أع ــوقية لتحدي ــالت الس والتحلي
أســاليب وطــرق التقييــم املختلفــة. كــام يناقــش أســاليب وطــرق التقييــم الشــائعة ومــدى مالءمتهــا وتطبيقهــا العمــيل 

ــة. ــة والرســومات التوضيحي ــا األمثل ــدة، وتدعمه ــة الرائ مبــا يتــامىش مــع املامرســات الدولي
يتنــاول فصــل »إعــداد التقاريــر« أشــكال تقاريــر التقييــم املســموحة واإلفصاحــات الالزمــة لالمتثــال ملعايــري التقييــم 

الدوليــة.

وأخــريًا »إنهــاء املهمــة« والــذي يختــم باســتعراض املتطلبــات الدنيــا لعمليــة التقييــم واملامرســات الرائــدة إلدارة تقارير 
وســجالت التقييــم والتعامــل مــع شــكاوى العمــالء وإمتــام التعاقدات.
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سرد المصطلحات
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ــداد  ــك إىل تشــجيع إع ــدف ذل ــدات. ويه ــات أصــول خــالف اآلالت واملع ــىل فئ ــة ع ــف التالي ــض التعاري ــق بع تنطب
التقاريــر بصــورة متســقة لكافــة فئــات األصــول التــي تغطيهــا معايــري التقييــم الدوليــة ومعايــري الهيئــة، وتجّنــب أي 
تفســريات خاطئــة ملعايــري التقييــم عــىل حســاب عمالئنــا املشــرتكني. ولذلــك أهميــة خاصــة عندمــا يقــوم مقيّمــون 
ــدات  ــة واآلالت واملع ــآت االقتصادي ــارات واملنش ــم العق ــر تقيي ــداد تقاري ــدة بإع ــىل ح ــون كٌل ع ــدون منفصل معتم

ــا. ــات الثــالث جميًع ملنشــأة ســعودية واحــدة متلــك أصــواًل تنــدرج تحــت الفئ

السياسات املحاسبية
ــم  ــم القوائ ــداد وتقدي ــأة يف إع ــا املنش ــي تطبقه ــّددة الت ــات املح ــد واملامرس ــات والقواع ــس واالتفاقي ــادئ واألس املب

ــاء(. ــبية واألخط ــرات املحاس ــرّيات يف التقدي ــبية، والتغ ــات املحاس ــدويل 8: السياس ــبة ال ــار املحاس ــة. )معي املالي

املقّيم املعتمد
الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة الــذي يرخــص لــه مبزاولــة املهنــة وفًقــا ألحــكام النظــام )نظــام املقيّمــني 

املعتمديــن لســنة 1433 هـ(

عائد جميع املخاطر
معــدل الرســملة الــذي يأخــذ بعــني االعتبــار كافــة املخاطــر والعوائــد املرتبطــة مبلكيــة اســتثامر مــا ويعكســها يف ســعر 

رشاء ذلــك االســتثامر.

األصول
البنــود التــي تكــون محــور مهمــة التقييــم. ومــا مل ينــص خــالف ذلــك يف املعيــار ميكــن اعتبــار هــذه املصطلحــات عــىل 
أنهــا تعنــي وتشــمل كالٍّ مــن الكلــامت التاليــة: أصــٌل، مجموعــة أصــول، التــزاٌم، مجموعــُة التزامــات، أو مجموعــٌة مــن 

األصــول وااللتزامــات )معايــري التقييــم الدوليــة 2022، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.1(.
مالحظــة: بغــرض املســاعدة يف قــراءة املعايــر وتفــادي التكــرار، يشــر مصطلــح »األصــل« أو »األصــول« إىل البنــود 
ــك. كــا ميكــن تفســر  ــك مــا مل ينــص الدليــل عــى خــالف ذل ــم، وذل ــة تكليــف بالتقيي التــي قــد تخضــع لعملي
تلــك املصطلحــات عــى أنهــا األصــل أو مجموعــة األصــول أو التــزام، أو مجموعــة التزامــات، أو مجموعــة أصــول 

والتزامــات“.

املهمة
1( اتفاق بني املقيّم والعميل لتقديم خدمات التقييم.

2( خدمة التقييم التي يقدمها املقيم نتيجة االتفاق مع العميل.
)مقتبس من املعايري املوحدة ملامرسة مهنة التقييم 2021-2020(.

االفرتاض
اعتقــاد يتوقــع صحتــه، ويعتمــد عــىل الــرشوط والظــروف التــي تؤثــر عــىل موضــوع أو أســلوب التقييــم والــذي ال 
يحتــاج أن يتحقــق منــه املقيّــم كجــزء مــن اتفــاق عمليــة التقييــم. وعــادة مــا تكــون االفرتاضــات موجــودة عندمــا ال 
ــم )املعايــري الدوليــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني 2022(. تتطلــب بعــض املعلومــات أن يتحقــق منهــا املقيّ

القيمة القابلة للتحقق من البيع يف املزاد
املبلغ التقديري املتوقع تحقيقه من بيع األصل يف املزاد العلني.
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أساس القيمة
املبادئ األساسية التي تعتمد عليها القيم املُقررة )انظر املعيار 105: أساليب وطرق التقييم، الفقرة 10.1(.

ــم "  ــة التقيي ــن مهم ــرض م ــروط والغ ــا ل ــة وفًق ــس( القيم ــاس )أو أس ــم أس ــار املُقّي ــب أن يخت ــة: "يج مالحظ
ــرة 20.2(. ــار 104، فق ــة، املعي ــم الدولي ــر التقيي )معاي

خدمات املباين
أصــول مركبــة بصــورة رئيســية لتقديــم خدمــات للمبــاين أو شــاغيل املبــاين وتُقيّــم عموًمــا كجــزٍء مــن منافــع امللكيــة 
ألنّهــا تكــون عــادًة مشــمولة يف عمليــة بيــع امللكيــة أو تُصّنــف كجــزء مــن عقــار يف تصنيــف امليزانيــة العموميــة يف 

املحاســبة املاليــة.
ــة املتخصصــة  ــة والكهربائي ــات والخدمــات امليكانيكي ــا الرتكيب ــاين – مبــا فيه ــم خدمــات املب مالحظــة: ميكــن تقيي
– عــى حــدة، كجــزٍء مــن معاملــة أوســع متعلّقــة بامللكيــة أو ألغــراض متعلّقــة بالرضيبــة أو اإلدارة الداخليــة أو 
غرهــا مــن األغــراض املتخصصــة. يف جميــع األحــوال، ينبغــي االتفــاق رصاحــًة عــى طريقــة معاملتهــا التقييميــة 

عنــد التعاقــد.

القيمة الدفرتية
القيمــة املحاســبية املســّجلة لألصــول كــام تظهــر يف الســجالت املحاســبية للرشكــة. ومتثـّـل عــادًة التكلفــة التاريخيــة أو 

األصليــة )تكلفــة الــرشاء( مطروًحــا منهــا مجمــع اإلهــالك، إاّل إذا متـّـت إعــادة تقييمهــا.
يُعتــر صــايف القيمــة الدفرتيــة عــادًة مرادفـًـا للقيمــة الدفرتيــة، يف حــني تشــري »القيمــة الدفرتيــة اإلجامليــة« عــادة إىل 

تكلفــة الــرشاء.

املنشأة االقتصادية
منشأة تجارية أو صناعية أو خدمية أو استثامرية )أو مزيج منها( متارس نشاطًا اقتصاديًا.

تقييم املنشآت االقتصادية
تحديد القيمة االقتصادية لرشكة أو عمل ما أو حصة فيها.

مالحظة: ميكن معاملة اآلالت كجزء من املنشأة االقتصادية أو بصورة منفصلة عنها.

الرسملة
تحويل الدخل إىل مؤرش قيمة من خالل تطبيق معدل الرسملة املناسب.

معدل الرسملة
نســبة صــايف الدخــل التشــغييل لســنة واحــدة لألصــل إىل قيمــة األصــل ويســتخدم عــادة لتحويــل الدخــل إىل قيمــة 

عنــد تطبيــق طريقــة رســملة الدخــل )معجــم التقييــم العقــاري، الطبعــة السادســة(.

املبلغ الدفرتي
ــار  ــة )معي ــوط مرتاكم ــائر هب ــة خس ــم وأي ــالك مرتاك ــرح أي إه ــد ط ــه بع ــل ب ــات األص ــم إثب ــذي يت ــغ ال ــو املبل ه

املحاســبة الــدويل 16: العقــارات واآلالت واملعــدات(.

االقتطاع
البيع الجزيئ أو التصفية الجزئية لوحدة أعامل أو بعض عنارصها لصالح طرف خارجي.
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وحدة توليد النقد
أصغــر مجموعــة مــن األصــول القابلــة للتحديــد التــي تولّــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة عــن تلــك املولّــدة مــن 

األصــول األخــرى )معيــار املحاســبة الــدويل 36: انخفــاض قيمــة األصــول(.

املنقوالت 
األصــول امللموســة، باســتثناء العقــارات والعنــارص )كاملبــاين( املثبتــة بشــكٍل دائــم عــىل املمتلــكات العقاريــة. ويعتمــد 
ســؤال مــا إذا أصبحــت املنقــوالت عبــارة عــن تركيبــات عــىل مــا إذا كانــت مثبتــة عــىل األرض وعــىل الغــرض منهــا يف 

تلــك الحالــة.
مالحظــة: ميكــن أن ميثـّـل االعــرتاف القانــوين باملنقــوالت واالفرتاضــات املتعلّقــة مبعاملتهــا التقييميــة عمليــًة معقــدة 
ــن  ــص ب ــرتاف والتخصي ــة االع ــا( يف عملي ــة أحيانً ــرون )واملحكم ــون آخ ــارك مارس ــا يش ــان، ورمب ــض األحي يف بع

املبــاين واآلالت واملعــدات.

العميل
تُشــري كلمــة "العميــل" إىل الشــخص أو األشــخاص أو الجهــة التــي يتــم إجــراء التقييــم لهــا. ويشــمل ذلــك العمــالء 
الخارجيــني )أي عندمــا يكــون املقيّــم متعاقــٌد مــع طــرف ثالــث(، وكذلــك العمــالء الداخليــني )أي التقييــامت املعــدة 

لصاحــب العمــل( )معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.3(

التكلفة
الدفعات أو املرصوفات املطلوبة القتناء أو إنشاء األصل )معايري التقييم الدولية، قامئة املصطلحات، 20.4(

أسلوب التكلفة 
يقــدم أســلوب التكلفــة مــؤرًشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــىل أّن املشــرتي لــن يدفــع ألصــل 
مــا أكــر مــن تكلفــة الحصــول عــىل أصــل ذي منفعــة مامثلــة ســواًء عــن طريــق الــرشاء أو البنــاء مــا مل تكــن هنــاك 
عوامــل متعلقــة بالوقــت، أو اإلزعــاج أو املخاطــر أو أي عوامــل أخــرى ذات صلــة )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار 

105، فقــرة 60.1(

تحليل التكلفة
تقدير تكلفة منتج أو عنرص معني.

التكلفة والشحن
تكلفة البضائع شاملة تكاليف النقل.

مركز التكلفة
وحدة – قسم يف رشكة مثاًل – ميكن تخصيص التكاليف إليها لغرض محاسبة التكاليف.

التكاليف املقررة
التكاليف املتعلّقة التي تقررها املحكمة يف قضية منظورة أمامها.

التكلفة والتأمني والشحن
تكلفة البضائع + التأمني + الشحن.
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تكلفة املخزون 
مجمــوع تكاليــف الــرشاء وتكاليــف التحويــل والتكاليــف األخــرى املتكبّــدة ليصــل املخــزون إىل حالتــه التــي هــو عليهــا 

وإىل مكانــه الــذي هــو فيــه )معيــار املحاســبة الــدويل 2: املخــزون الســلعي(.

تكلفة املبيعات
ــة  ــات العام ــة والنفق ــف الصناع ــمل تكالي ــا، وتش ــم بيعه ــة ت ــج أو خدم ــاء منت ــدة إلنش ــف املتكبّ ــوع التكالي مجم

ــة. ــة والوطني ــبية الدولي ــري املحاس ــني املعاي ــف ب ــذه التكالي ــرتاف به ــن االع ــارشة. يتباي ــة املب والعامل

التكلفة املضافة
ــات  ــة النفق ــة لتغطي ــك التكلف ــن تل ــاف نســبة م ــث تُض ــة، بحي ــاج الفعلي ــة اإلنت ــن تكلف نظــام لحســاب الســعر م

ــاح. ــة واألرب العام

موثوق
جدير بالثقة.

ــري  ــة وداعمــة تتناســب مــع االســتخدام املقصــود )املعاي ــة منطقي ــة إىل أدل ــم املوثوق ــج التقيي ــاج نتائ مالحظــة: تحت
ــات 105-103(. ــي، 2020-2021 التعريف ــم املهن ــة التقيي ــدة ملامرس املوح

أصل متداول
يجب أن تصّنف املنشأة األصل كأصل متداول عندما:

تتوقع تحويله إىل نقدية أو تعتزم بيعه أو استهالكه خالل الدورة التشغيلية االعتيادية. أ( 
تحتفظ باألصل بشكٍل رئييس لغرض التجارة. ب( 

يكــون األصــل نقــًدا أو مــا يف حكمــه، إاّل إذا كان مينــع تداولــه أو اســتخدامه لتســوية التــزام ملــدة 12 شــهرًا  ج( 
كحــد أدىن بعــد انتهــاء الفــرتة املاليــة.

ــار املحاســبة الــدويل 1: عــرض  ــة. )معي ــف املنشــأة كافــة األصــول األخــرى كأصــول غــري متداول يجــب أن تصّن
ــة(. القوائــم املالي

تاريخ التقرير
 تاريخ توقيع املقيّم للتقرير )املعايري الدولية للمعهد امللي للمساحني القانونيني 2022(.

)DRC( تكلفة االحالل املهلكة
التكلفــة الحاليــة الســتبدال األصــل بأصــل مكافــئ حديــث مطروًحــا منــه الخصومــات املرتتبــة عــىل التقــادم املــادي 
ــني  ــاحني القانوني ــي للمس ــد املل ــة للمعه ــم العاملي ــري التقيي ــة )معاي ــني ذات الصل ــادم والتحس ــكال التق ــع أش وجمي

.)2022

الرسملة املبارشة
طريقــة مســتخدمة يف تحويــل تقديــر الدخــل الســنوي املتوقــع لســنة إىل مــؤرش للقيمــة يف خطــوة واحــدة مبــارشة، 
ــق رضب الدخــل يف  ــري عــىل معــدل رســملة مناســب أو عــن طري ــق قســمة صــايف الدخــل التقدي ســواء عــن طري
عامــل مناســب. تســتخدم الرســملة املبــارشة معــدالت رســملة ومضاعفــات مشــتقة مــن بيانــات ســوقية. وتســتخدم 
ســنة دخــل واحــدة فقــط، ويتــم اإلشــارة إىل العائــد والتغيــريات يف القيمــة ضمنيًــا وال يتــم تحديدهــا رصاحــة )معجــم 

التقييــم العقــاري، الطبعــة السادســة(.
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التكلفة املبارشة
مرصوفات العاملة واملواد الالزمة إلنشاء أصل جديد.

ــاح املقــاول عــادًة  ــر النفقــات العامــة وأرب ــة. وتعت ــا التكاليــف الصعب ــارشة أيًض مالحظــة: تُدعــى التكاليــف املب
ــارشة. تكاليــف مب

معدل الخصم
ــم  ــري التقيي ــة )معاي ــة حالي ــتقبل إىل قيم ــع يف املس ــتحق الدف ــدي مس ــغ نق ــل مبل ــتخدم لتحوي ــد املس ــدل العائ مع

ــرة 20.5(. ــات، فق ــة املصطلح ــة، قامئ الدولي

التقادم االقتصادي
ــب عــىل  ــريات يف العــرض والطل ــة بالتغي ــك املتعلّق أيُّ خســارة للمنفعــة تســبّبها عوامــل خــارج األصــل، وخاصــًة تل

ــة األصــل. ــؤدي إىل خســارة يف قيم ــاّم ي ــا، م ــي يســتخدم األصــل إلنتاجه املنتجــات الت

تاريخ النفاذ
التاريــخ الــذي تنطبــق فيــه تحليــالت وآراء واســتنتاجات املقيــم، ويشــار إليــه أيًضــا باســم تاريــخ التقييــم )املعايــري 

ــات 107-106(. ــي، 2020-2021 التعريف ــم املهن املوحــدة ملامرســة التقيي

التعاقد
اتفاق بني املقيّم والعميل لتقديم خدمات التقييم أو مراجعة التقييم.

خطاب التعاقد
ــل يف  ــم والعمي ــن املقيّ ــؤوليات كل م ــة ومس ــم يف املهم ــا املقيّ ــي يقدمه ــة الت ــد الخدم ــدد ويؤك ــذي يح ــد ال العق

ــم. ــر التقيي ــتخدام تقري ــم اس ــي تحك ــرشوط الت ــف وال التكلي

قيمة املنشأة
ــة  ــل النقدي ــائلة مث ــول الس ــا األص ــا منه ــة مطروًح ــوق امللكي ــن وحق ــمل الدي ــا يش ــة، مب ــة للرشك ــة اإلجاملي القيم

واالســتثامرات.
مالحظة: تشمل بحكم تعريفها األصول امللموسة مثل اآلالت واملعدات.

املعدات
مصطلــح شــامل يشــري إىل األصــول كاآلالت واألدوات والرتكيبــات واألثــاث واملفروشــات والتجهيزات واملركبــات واألدوات 
املســتخدمة للمســاعدة يف تشــغيل رشكــة أو منشــأة. كــام تُعــرّف عــىل أنّهــا األصــول امللحقــة املســتخدمة للمســاعدة 

يف عمــل املنشــأة.
مالحظــة: يعتــر مصطلــح »منشــأة« مصطلًحــا تجارًيــا واســًعا، وال يوجــد لــه تعريــف واحــد يغطــي كافــة األصــول 

التــي تنــدرج تحتــه.

القيمة املنصفة
الســعر املقــدر لنقــل ملكيّــة أحــد األصــول أو االلتزامــات بــني أطــراف محــددة وراغبــة وعــىل معرفــة بحيــث يعكــس 

مصالــح تلــك األطــراف. )معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، الفقــرة 20.6(

العائد املكافئ
ــق عــىل أجــزاء املــدة واالســرتداد يف طريقــة رســملة الدخــل التقليديــة ميكــن أن  معــدل الرســملة الــذي عندمــا يطبّ

تعطــي نفــس مــؤرش القيمــة كــام هــو الحــال عنــد اســتخدام معــدالت مختلفــة لألجــزاء الفرديــة.



21

سعر الرصف
سعر الرصف بني عملتنْي مختلفتنْي )معيار املحاسبة الدويل 21: آثار التغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية(.

سعر البيع
السعر الذي يتم الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام ما.

التقييم خارج املوقع
تقييــم مبنــي عــىل افــرتاض إزالــة األصــول محــل التقييــم مــن موقعهــا الحــايل عــر طريقــة التجزئــة )التفكيــك( )باملــزاد 

العلنــي مثــاًل( أو إزالــة األصــل كامــاًل مــرًة واحــدة.

التقادم الخارجي
أيُّ خسارة للمنفعة تسبّبها عوامل اقتصادية أو مكانية خارج األصل، ماّم يؤدي إىل خسارة يف قيمة األصل.

القيمة العادلة )املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(
الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام يف صفقــة منظمــة بــني املشــاركني يف الســوق 

يف تاريــخ القيــاس.
مالحظــة: مثــة عــدد مــن التعاريــف العامــة للقيمــة العادلــة )مثــاًل: كــا تُعــرّف يف اتفاقيــات املســاهمن(، وعليــه 
ــة«  ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــق املعاي ــة وف ــة العادل ــح » القيم ــتخدام مصطل ــا اس ــم دوًم ــي للمقّي ينبغ
عنــد إعــداد التقاريــر ألغــراض املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة )واألفضــل اإلشــارة إىل معيــار محــّدد مــن 

املعايــر الدوليــة لعــداد التقاريــر املاليــة(.

القيمة العادلة مطروًحا منها تكاليف البيع
املبلــغ الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن بيــع األصــل يف صفقــة تجاريــة بحتــة بــني أطــراف مطلعــة وراغبــة، بعــد تنزيــل 

تكاليــف البيــع )معيــار املحاســبة الــدويل 36: انخفــاض قيمــة األصــول(.

حق ملكية مطلق
ــود  ــاة القي ــع مراع ــرى، م ــة أخ ــة أو ملكي ــأي مصلح ــة ب ــري مرهون ــة غ ــة مطلق ــة: ملكي ــة تام ــا ملكي ــمى أيًض وتس
املفروضــة مــن الســلطات الحكوميــة للرضائــب ونــزع امللكيــة وقــوة الرشطــة واالســترياث )معجــم التقييــم العقــاري، 

ــة السادســة(. الطبع

أداة مالية
أي عقــد ينتــج عنــه أصــل مــايل لرشكــة واحــدة والتــزام مــايل أو أداة حقــوق ملكيــة لرشكــة أخــرى )معيــار املحاســبة 

الــدويل 32: األدوات املاليــة: اإلفصــاح والعــرض(.
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القوائم املالية
تتكون املجموعة الكاملة للقوائم املالية ماّم ييل:
قامئة املركز املايل كام يف نهاية الفرتة.  أ( 

قامئة الدخل الشامل للفرتة.   ب( 
قامئة التغريات يف حقوق امللكية للفرتة.  ج( 

قامئة التدفقات النقدية للفرتة.  د( 
ملخص ألهم السياسات املحاسبية وغريها من املعلومات اإليضاحية.  ه( 

قامئــة املركــز املــايل يف بدايــة أبكــر فــرتة مقارنــة حينــام تطبّــق املنشــأة سياســًة محاســبيًة بأثــر رجعــي أو   و( 
تقــوم بعــرض القوائــم املاليــة بأثــر رجعــي، أو حينــام تقــوم بإعــادة تصنيــف البنــود يف القوائــم املاليــة. )معيــار 

املحاســبة الــدويل 1: عــرض القوائــم املاليــة(.

املنشأة
ــم فيهــا وميــارس أعاملــه فيهــا )مقتبســة مــن املعايــري العامليــة للمعهــد امللــي  املنشــأة أو الرشكــة التــي يعمــل املقيّ

ــني 2022(. للمســاحني القانوني

التكلفة الثابتة
التكلفة التي تبقى ثابتة بغض النظر عن حجم اإلنتاج، حيث ال تتأثر بزيادة أو نقصان اإلنتاج.

الرتكيبات
عنرص كان يعتر من املمتلكات الشخصية سابًقا وأصبح جزًءا من األرض مبوجب القانون نتيجة تثبيته عليها.

مالحظــة: ميكــن أن ميثـّـل االعــرتاف القانــوين بالرتكيبــات واالفرتاضــات املتعلّقــة مبعاملتهــا التقييميــة عمليــًة معقــدة 
يف بعــض األحيــان، ورمبــا يشــارك مارســون آخــرون )واملحكمــة أحيانـًـا( يف عمليــة االعــرتاف وتخصيــص القيمــة.

التصفية القرسية أو البيع القرسي:
يســتخدم مصطلــح "البيــع القــري" أو "التصفيــة القريــة" غالبًــا يف الظــروف التــي يكــون فيهــا البائــع مجــرًا عــىل 
ــة، وقــد ال يحظــى املشــرتون بوقــت كاف للفحــص.  ــح فــرتة التســويق غــري كافي ــك تصب ــع، ونتيجــة لذل ــام بالبي القي
ويعتمــد الســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف هــذه الظــروف عــىل الطبيعــة والضغــط عــىل البائــع وأســباب عــدم 

إمكانيــة إجــراء التســويق املناســب. )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار 104، فقــرة 170.1(.
مالحظــة: فقــد يعتقــد القــارئ أن »املصطلحــات غــر املوضوعيــة« شــاملة كل مــن املصطلحــات الســابقة أن يقــوم 
ــعودية  ــة الس ــة والهيئ ــم الدولي ــر التقيي ــس معاي ــا ملجل ــم وفًق ــس التقيي ــى أس ــاًء ع ــر بن ــداد التقري ــم بإع املقّي
للمقّيمــن املعتمديــن. وال ينبغــي اســتخدام مصطلحــات مثــل البيــع القــري إاّل عنــد اإلشــارة إىل ســيناريو تجــاري 

محــّدد وعليــه فإنّــه ال ميثّــل مشــورة تقييــم رســمية وفًقــا ملعايــر املجلــس أو الهيئــة.

ملكية حرة
حــق يف ملكيــة عقــار أو جــزء منــه لــه صفــة الدميومــة، ويكــون هــذه الحــق ألجــل غــري مســمى. وتشــمل األمثلــة 
امللكيــة غــري املرشوطــة وامللكيــة املرشوطــة وامللكيــة مــدى الحيــاة. وتســتمر ملكيــة األوالن لفــرتة غــري محــّددة ويرثهــا 
ورثــة املالــك بعــد وفاتــه. أمــا امللكيــة مــدى الحيــاة تنتهــي عنــد وفــاة صاحبهــا )معجــم التقييــم العقــاري، الطبعــة 

السادســة(.

التقادم الوظيفي
ــًة باألصــل البديــل، مــاّم يــؤدي إىل خســارة يف  أيُّ خســارة للمنفعــة ناتجــٌة عــن قصــور األصــل محــل التقييــم مقارن

قيمــة األصــل.
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الشهرة
أي منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية ناشــئة عــن نشــاط أعــامل أو حصــة أو حــق أو مصلحــة يف رشكــة أو منشــأة اقتصاديــة، 
أو مــن اســتخدام مجموعــة مــن األصــول وتكــون املنفعــة غــري قابلــة للفصــل )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار 210، 

فقــرة 20.6(.

فرضية استمرارية النشاط
مصطلــح محاســبي لرشكــة تعمــل مســتقباًل دون التعــرض ملخاطــر التصفيــة يف املســتقبل القريــب أو نشــاط أعــامل 

ناجــح ومربــح.

مالحظــة: عــى الرغــم مــن اســتخدام املصطلــح يف املقــاالت املحاســبية، ال يــوىص باســتخدامه كمصطلــح تقييمــي 
لــآالت واملعــدات نظــًرا لطبيعتــه غــر املوضوعيــة وغــر املناســبة الســتخدام مقّيــم آالت ومعــدات ُيعنــى بتقييــم 

أصــول آالت ومعــدات منفصلــة.

أعىل وأفضل االستخدام 
اســتخدام األصــل الــذي يزيــد مــن إمكانياتــه إىل أقــى حــد ويكــون ممكًنــا عمليًــا وقانونيًــا وماليًــا، فهــو االســتخدام 

الــذي يحقــق أعــىل قيمــًة لألصــل مــن وجهــة نظــر املشــارك )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار 104، فقــرة 140.2(.
مالحظــة: قــد يعنــي ذلــك اســتخدام األصــل مبعــزٍل أو بالتنســيق مــع األصــول األخــرى بهــدف تحســن اســتخدام 

األصــل.

الفصل الجزيئ
نقل جزء من أعامل الرشكة إىل رشكة أخرى، تكون عادًة رشكًة أو منشأًة جديدًة أنشئت خصيًصا لهذه الغاية.

خسارة انخفاض القيمة
ــارات واآلالت  ــدويل 16: العق ــبة ال ــار املحاس ــرتداد )معي ــل لالس ــغ القاب ــن املبل ــل ع ــة لألص ــة الدفرتي ــادة القيم زي

واملعــدات(.

أسلوب الدخل
ــة  ــة املســتقبلية إىل قيمــة رأســاملية حالي ــل التدفقــات املالي ــق تحوي أســلوب يقــدم مــؤرًشا عــىل القيمــة عــن طري

ــرة 40.1(. ــار 105، فق ــة، املعي ــم الدولي ــري التقيي ــدة )معاي واح

قيمة التعويض
املبلــغ النقــدي )بتاريــخ وقــوع الخســارة( الــذي يُدفــع مبوجــب عقــد تأمــني إلحــالل أو تعويــض بنــد بنــاًء عــىل حالتــه 

قبــل الخســارة.

تأكيد االستقاللية
بيــان يؤكــد االســتقاللية عــن الظــروف والعالقــات التــي مــن شــأنها املســاس بنزاهــة أو موضوعيــة الرشكــة أو الشــخص 

املعنــي، وذلــك يف ســياق عمليــة التكليــف.

قامئة باملعلومات املطلوبة
قامئــة مرســلة إىل العميــل بغــرض الحصــول عــىل املعلومــات ذات الصلــة بأصــول العميــل مــن أجــل اســتخدامها يف 

إجــراء التقييــم.
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التكلفة غري املبارشة
مرصوفات األصول خالف العاملة واملواد، وتشمل  التكاليف اإلدارية.

التقييم يف املوقع
تقييــم مبنــي عــىل افــرتاض االحتفــاظ باألصــول محــل التقييــم يف موقعهــا الحــايل الســتمرار تشــغيلها مســتقباًل، مــع 

تجاهــل أي أربــاح أو مكاســب تجاريــة محتملــة قــد تعــود بهــا عــىل املنشــأة.

املعاينة
املالحظــة الشــخصية الخارجيــة أو الداخليــة لــآلالت واملعــدات محــل التقييــم يتــم تنفيذهــا لتحديــد خصائــص األصــول 
ــة املاديــة  ذات الصلــة باملهمــة، مثــل العالمــة التجاريــة والطــراز والنــوع والقــدرة االســتيعابية وســنة الصنــع والحال

العامــة واملنفعــة الوظيفيــة.

أصل غري ملموس
أصــل غــري نقــدي يظهــر مــن خــالل خصائصــه االقتصاديــة، وليــس لــه جوهــر مــادي ملمــوس لكنــه مينــح صاحبــه 

ــار 210، فقــرة 20.1(. ــة، املعي ــم الدولي ــري التقيي ــة )معاي ــع اقتصادي ــا أو مناف حقوقً

االستخدام املقصود
اســتخدام نتائــج التقييــم أو مراجعــة التقييــم كــام حددهــا املقيــم بنــاًء عــىل تواصلــه مــع العميل.)معايــري التقييــم 

الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.9(. 

املُستخدم املقصود
ــن  ــدم م ــم املق ــة التقيي ــم أو مراجع ــر التقيي ــه، كمســتخدم لتقري ــل وأي طــرف آخــر ُمعــرف، باســمه أو نوع العمي

ــرة 20.10(. ــة املصطلحــات، فق ــة، قامئ ــم الدولي ــري التقيي ــل. )معاي ــن العمي ــاًء عــىل خطــاب م ــم بن املقي

)IFRS( املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
مجموعــة مــن املعايــري املحاســبية الدوليــة توضــح طريقــة إدراج املعامــالت وغريهــا مــن الصفقــات يف القوائــم املاليــة 

ومســاعدة املســتثمرين وغريهــم مــن مســتخدمي املعلومــات املاليــة عــىل اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة.

)IVS( معايري التقييم الدولية
معايــري تهــدف للقيــام مبهــام التقييــم باســتخدام املفاهيــم واملبــادئ املتعــارف عليهــا والتــي تعــزز الشــفافية واالتســاق 

يف مامرســة التقييــم. 

املخزون: 
األصول:

املحتفظ بها لغرض البيع يف السياق العادي لألعامل؛  أ( 
يف مرحلة اإلنتاج بغرض البيع؛  ب( 

يف شكل مواد خام أو مهامت تستخدم يف مرحلة اإلنتاج أو يف تقديم الخدمات.  ج( 
يشــمل املخــزون البضائــع التــي يتــم رشاؤهــا واالحتفــاظ بهــا لغــرض إعــادة بيعهــا، مبــا يف ذلــك عــىل ســبيل املثــال 
الســلع التــي يشــرتيها بائــع التجزئــة ويحتفــظ بهــا لغــرض إعــادة بيعهــا، أو األرض والعقــارات األخــرى التــي يحتفــظ 
بهــا لغــرض إعــادة بيعهــا. ويشــمل املخــزون أيًضــا الســلع الجاهــزة التــي تنتجهــا املنشــأة، أو الســلع يف مرحلــة اإلنتــاج، 

واملــواد واملســتلزمات التــي يتــم اســتخدامها يف عمليــة اإلنتــاج. )معيــار املحاســبة الــدويل 2: املخــزون(
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القيمة االستثامرية
قيمــة األصــل للاملــك أو املالــك املحتمــل باعتبــار اســتثامراته الشــخصية أو أهدافــه التشــغيلية )وتُعــرف أيًضــا بالثمن(. 

)معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.11(.

اتفاقية منشأة تضامنية مشرتكة
ترتيــب مشــرتك يتمتــع مبوجبــه الطرفــان بســيطرة مشــرتكة عــىل ذلــك الرتتيــب وكــذا الحــق يف صــايف أصــول الرتتيــب. 
وعــادًة مــا ينطــوي ذلــك عــىل تقاســم املــوارد، التــي ميكــن أن تشــمل رأس املــال أو املوظفــني أو املعــدات املاديــة أو 

املرافــق أو امللكيــة الفكريــة مثــل بــراءات االخــرتاع. )املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل 11: الرتتيبــات املشــرتكة(

االختصاص القضايئ
البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ عمليــة التقييــم. ويشــمل ذلــك عــادًة القوانــني واللوائــح التــي 
تســّنها الجهــات الحكوميــة )مثــل املقاطعــات والواليــات والبلديــات(، والقوانــني التــي تضعهــا بعــض الجهــات 
التنظيميــة حســب غــرض التقييــم مثــل املصــارف املركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق املاليــة(. )معايــري التقييــم الدوليــة، 

قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.5(.
ويشــمل االختصــاص القضــايئ نظــام املقّيمــن املعتمديــن الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمقّيمــن املعتمديــن يف 

ســياق اململكــة العربيــة املتحــدة.

تكلفة العاملة
تكلفة رواتب العاملة إلنتاج منتج معني.

خطاب التعاقد
انظر خطاب التعاقد املنظّم.

قيمة التصفية
املبلــغ الــذي ميكــن تحقيقــه عنــد بيــع أصــل أو مجموعــة أصــول عــىل أســاس مجــزأ. وينبغــي أن تعتــر قيمــة التصفيــة 
تكاليــف الحصــول عــىل األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف التــرصف يف النشــاط وإزالتــه. وميكــن تحديــد 

قيمــة التصفيــة مبوجــب افرتاضــني مختلفــني للقيمــة )انظــر معيــار 104 أســس القيمــة، القســم 80( وهــي:
أ( معاملة منظمة بفرتة تسويق منوذجية.
ب( صفقة إجبارية بفرتة تسويق قصرية.

)معايري التقييم الدولية، قامئة املصطلحات، فقرة 20.11(.

اآلالت
ــب أو تُشــّغل عــن بعــد يف العمليــات  ــة منفــردة أو مجموعــة أو أســطول مــن اآلالت التــي رمبــا تُســتخدم أو تُركّ آل

ــة محــّددة(. ــة هــي جهــاز يســتخدم لعملي ــة للمســتخدم، أو قطــاع التجــارة أو األعــامل )اآلل ــة أو التجاري الصناعي

تكلفة الصناعة
تكلفة صناعة منتج ما. وتشمل أحيانًا النفقات العامة مثل اإلدارة واإليجار واملنافع وغريها.

التكلفة الحدية
تكلفة صناعة وحدة إضافية واحدة فوق الكمية املخطط لها مسبًقا.
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أسلوب السوق
أســلوب يقــدم مــؤرًشا عــىل القيمــة مــن خــالل مقارنــة األصــل محــل التقييــم بأصــول مامثلــة أو مطابقــة ومتوفــر 

ــار 105، فقــرة 20.1(. ــة، املعي ــم الدولي ــري التقيي ــا )معاي معلومــات ســعرية عنه

القيمة السوقية
املبلــغ املقــّدر الــذي ينبغــي أن يتــم فيــه تبــادل األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــني املشــرتي والبائــع يف إجراء 
ــام بعمليــة تســويق مناســبة إىل جانــب تعامــل األطــراف بدرايــة وحصافــة ودون  ــة، بعــد القي ــة بحت ــة تجاري معامل

تعّنــت )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار 104، فقــرة 30.1(.

ُيكن
ــب املســائل التــي ينطبــق  تصــف كلمــة »مُيكــن« اإلجــراءات التــي يتحمــل املقيّمــون مســؤولية النظــر فيهــا. وتتطلّ
عليهــا ذلــك الوصــف اهتــامم املقيّــم وفهمــه لهــا. حيــث أّن إمكانيــة تطبيــق هــذه األمــور يف عمليــة التقييــم تعتمــد 
ــم  ــري التقيي ــري )معاي ــداف املعاي ــع أه ــامىش م ــي تت ــروف الت ــة يف الظ ــه املهني ــه وخرت ــم لحكم ــة املقيّ ــىل مامرس ع

ــة، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.6(. الدولي

التضليل
ــم  ــري املوحــدة ملامرســة التقيي ــة عــن قصــد أو عــن غــري قصــد )املعاي ــق أو االســتنتاجات ذات الصل ــف الحقائ تحري

ــف 139(. ــي، 2020-2021، التعري املهن

السوق األكرث فائدة
الســوق الــذي ميكــن مــن خاللــه توفــري أكــر قــدر ممكــن مــن املبالــغ التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن بيــع األصــل 
أو تقليــل املبلــغ املقــّرر ســداده لنقــل االلتزامــات إىل أقــل قــدر ممكــن، مــع األخــذ بعــني االعتبــار تكاليــف الصفقــة 

والنقــل.

صايف القيمة القابلة للتحقق
ــه التكلفــة التقديريــة إلنهــاء الصفقــة والتكاليــف  ــا من ســعر البيــع التقديــري يف الســياق العــادي لألعــامل، مطروًح

ــار املحاســبة الــدويل 2: املخــزون(. ــة البيــع )معي ــة إلجــراء عملي التقديري

اتفاقية عدم اإلفصاح
ــي ميكــن  ــات الت ــث يحــّدد املعلوم ــل، حي ــني عــىل األق ــني طرف ــة املشــرتكة ب ــّص عــىل رشوط الري ــوين ين ــد قان عق

ــا. ــور عليه ــي إطــالع الجمه ــي ال ينبغ ــني والت ــني الطرف مشــاركتها ب

الرضائب غري املسرتدة
رضيبــة مســتحقة عــىل رشاء ســلع أو خدمــات، ال تُســرتد ويُعــرتف بهــا كمرصوفــات. عــىل ســبيل املثــال، رغــم وجــود 
عــدٍد مــن االختالفــات املحــّددة مــن منظــور تقييــم اآلالت واملعــدات، إاّل أّن هنــاك افــرتاض عــام أّن مالــك أو مشــّغل 
ــة  ــام تكــون رضيب ــادر عــىل اســرتدادها. االســتثناء الرئيــيس هــو حيث ــة وق ــة القيمــة املضاف األصــل مســّجل يف رضيب
القيمــة املضافــة غــري مســرتدة، مــاّم يســتوجب إضافتهــا إىل تقييــم اآلالت واملعــدات، ولكــن مبــا أّن معظــم املشــاركني 

يف الســوق مســّجلون يف رضيبــة القيمــة املضافــة، فذلــك ســيمثّل اســتثناًء.

التقادم
أيُّ خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل، أو التطــّورات التقنيــة، أو أمنــاط الطلــب، أو التغــرّيات البيئيــة، 

مــاّم يــؤدي إىل خســارة يف قيمــة األصــل.
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التكاليف التشغيلية
املرصوفات املرتبطة بتشغيل الرشكة، أو بتشغيل جهاز أو مكّون أو قطعة من املعدات أو مرفق.

قيمة التصفية املنظّمة
التصفيــة املنظمــة هــي قيمــة مجموعــة مــن األصــول التــي ميكــن تحقيقهــا يف عمليــة التصفيــة، يف ظــّل منحــه فــرتة 
ــه  ــه ويف مكان ــا هــو علي ــع األصــل عــىل م ــع إىل بي ــع اضطــرار البائ ــة إليجــاد مشــرٍت )أو مشــرتين(، م ــة معقول زمني

ــة، فقــرة 160.1(. ــم الدولي ــري التقيي )معاي

ــح  ــتخدام مصطل ــد اس ــاه عن ــب االنتب ــة. يج ــة القري ــي التصفي ــة ه ــة املنظّم ــة التصفي ــس قيم ــة: عك مالحظ
»التصفيــة« يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وذلــك ألنـّـه مــن أســس التقييــم الرســمية يف املعايــر املوحــدة ملارســة 
مهنــة التقييــم، ويشــر إىل عمليــة بيــع أو تــرّف مــع منــح البائــع وقًتــا كافًيــا إلجــراء عمليــة البيــع، والتــي قــد 
تكــون منظّمــة أو قريــة؛ يف حــن يشــر مصطلــح »التصفيــة« يف معظــم دول العــامل األخــرى إىل البيــع القــري 

ــا بالحجــز عــى أمــوال الركــة أو حبــس الرهــن. ويرتبــط غالًب

التكلفة دون اعتبار الفائدة
يف ســياق املصطلحــات املاليــة للمشــاريع، يشــري مصطلــح التكلفــة دون اعتبــار الفائــدة إىل التكلفــة التقديريــة ألصــل 

أومــرشوع إنشــايئ يف حــال عــدم تحّمــل أي فوائــد خــالل اإلنشــاء.

تكلفة إعادة األصل إىل سابق عهده دون فوائد
التكلفــة املطلوبــة إلحــالل أو إصــالح أو إعــادة بنــاء األصــل املؤّمــن عليــه إىل ســابق عهــده عندمــا كان جديــًدا، وليــس 

أفضــل أو أكــر مــن ذلــك. 

املشارك
ــة للقيمــة مــن  ــب األســس املختلف ــم. وتتطل ــا ألســاس القيمــة االســتعاملية يف مهمــة التقيي ــني وفق املشــاركني املعني
املقيّمــني أخــذ جميــع وجهــات النظــر املختلفــة بعــني االعتبــار، مثــل وجهــات نظــر املشــاركني يف الســوق )مثــل القيمــة 
الســوقية، أو القيمــة العادلــة وفــق املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة( أو مالــك معــنّي أو مشــرتٍ محتمــل )مثــل 

القيمــة االســتثامرية(.

املمتلكات الشخصية
األصول )أو االلتزامات( غري املثبتة بشكٍل دائم عىل األرايض أو املباين. 

ــارف  ــبية املتع ــادئ املحاس ــبية يف املب ــات املحاس ــخصية« يف املصطلح ــكات الش ــح »املمتل ــر مصطل ــة: يش مالحظ
عليهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكذلــك يف مصطلحــات التقييــم يف املعايــر املوحــدة ملارســة مهنــة التقييــم 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل كافــة األصــول املنقولــة )مبــا فيهــا اآلالت واملعــدات( التــي ال تشــّكل جــزًءا مــن 
املمتلــكات العقاريــة. أّمــا يف أوروبــا وبعــض دول الــرق األوســط وشــال إفريقيــا وآســيا واملحيــط الهــادئ )وأيًضــا 
يف املعايــر الدوليــة للمعهــد امللــي للمّســاحن القانونيــن – الكتــاب األحمــر(، يشــر املصطلــح عــادًة إىل املنقــوالت 

الشــخصية مثــل املجوهــرات والفنــون والتحــف.
يتــم حالًيــا تنــاول هــذا التبايــن بــن معايــر التقييــم الدوليــة واملعايــر املوحــدة ملارســة مهنــة التقييــم يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة مــن أجــل رأب الفجــوة، ويف الوقــت الحــايل يكفــي أن يكــون مقّيــم اآلالت واملعــدات رصيًحــا 

يف تحديــد وتســمية األصــول محــل التقييــم.
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التقادم املادي
أيُّ خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل أو مكوناتــه نتيجــة التقــدم يف العمــر واالســتعامل الطبيعــي، مــاّم 

يــؤدي إىل خســارة يف قيمــة األصــل.

املصانع واآلالت واملعدات
ــم الخدمــات، أو  ــاج الســلع أو تقدي ــادًة الســتخدامها يف صناعة/إنت ــا املنشــأة ع ــي تحتفــظ به األصــول امللموســة الت
لتأجريهــا للغــري، أو لألغــراض اإلداريــة، والتــي يُتوقــع اســتخدامها عــىل مــدى فــرتة زمنيــة محــّددة )معايــري التقييــم 

ــارة اآلالت واملعــدات. ــًة لعب ــع واآلالت واملعــدات مرادف ــارة املصان ــر عب ــار 300، فقــرة 20.1(. تعت ــة، املعي الدولي

املصانع
ــق  ــة واملراف ــة الصناعي ــة التحتي ــن البني ــزًءا م ــكل ج ــارص تش ــمل عن ــد تش ــي ق ــا والت ــع غريه ــة م ــول املدمج األص

ــا. ــا مخصًص ــكل تجمًع ــي تش ــدات الت ــة واآلالت واملع ــاين املتخصص ــاء واملب ــات البن وخدم

ــة،  ــة الصناعي ــة التحتي ــن البني ــارص تشــّكل جــزًءا م ــد تشــمل عن ــع غرهــا وق ــج م ــي تُدم مالحظــة: األصــول الت
ــا.  ــا متخصًص ــّكل تركيًب ــي تش ــدات الت ــة، واآلالت واملع ــاين املتخصص ــاين، واملب ــات املب ــات خدم ــق، وتركيب واملراف
وتجــدر املالحظــة أنّــه عــى الرغــم مــن أّن املصانــع واآلالت واملعــدات ال تشــّكل جــزًءا مــن العقــار كفئــة فرعيــة 
مــن األصــول امللموســة، إاّل أنّهــا قــد تشــّكل جــزًءا مــن البنيــة التحتيــة للخدمــات الفنيــة ضمــن عقــار أوســع يضــّم 
أبنيــة ملحقــة بــاألرض. باإلضافــة إىل ذلــك، ذُكـِـرت عبــارة العقــارات واآلالت واملعــدات تحديــًدا يف املعايــر الدوليــة 
ــه ُينصــح املقّيمــن  ــدويل 16، وعلي ــار املحاســبة ال ــل معي ــاآلالت واملعــدات مث ــة ب ــة املعني ــر املالي إلعــداد التقاري
بتحديــد ووصــف فئــة األصــول امللموســة الصحيحــة ألصــول العقــارات واآلالت واملعــدات محــّل التقييــم بعنايــة.

السعر
املقابــل النقــدي أو مــا شــابهه، املطلــوب أو املعــروض أو املدفــوع مقابــل األصــل، والــذي قــد يختلــف عــن القيمــة. 

)معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، الفقــرة 20.18(.

املهنة
مهنة التقييم )نظام املقيّمني املعتمدين لعام 1433 هـ(.

مركز األرباح
فرع أو قسم يف الرشكة يُعامل محاسبيًا عىل أساس مستقل لغرض حساب األرباح.

طريقة األرباح
ــذي  ــح املحتمــل ال ــدوران والرب ــاًء عــىل معــدل ال ــق بالتجــارة بن ــم تقــدم مــؤرًشا لقيمــة العقــار املتعل طريقــة تقيي

ــة. ــذ نشــاط تجــاري محــّدد يف امللكي ميكــن تحقيقــه مــن خــالل تنفي

امللكية
يشء ملموس أو غري ملموس يعطي لصاحبه صك قانوين )معجم التقييم العقاري، الطبعة السادسة(.

ــم اآلالت واملعــدات إىل  ــه مقّي ــه، ينبغــي أن ينتب ــا. وعلي ــف اآلالت واملعــدات أيًض مالحظــة: يشــمل هــذا التعري
ــاديل لإلشــارة إىل اآلالت واملعــدات. ــة واألصــل بشــكل تب ــل امللكي ــة اســتخدام املصطلحــات مث إمكاني
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الغرض
ســبب أو أســباب إجــراء التقييــم، وتشــمل األغــراض الشــائعة )عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص( إعــداد التقاريــر املاليــة، 
والتقاريــر الرضيبيــة، ودعــم التقــايض، ودعــم الصفقــات، ودعــم قــرارات اإلقــراض املضمــون. )معايــري التقييــم الدوليــة، 

قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.19(.

إدارة الجودة واملخاطر
ــأن  ــاعدة بش ــورة واملس ــدم املش ــا يق ــم فريًق ــا. وتض ــا وإدارته ــا وتخفيفه ــة وتقييمه ــر الرشك ــد مخاط ــة تحدي عملي
ــب إدارة  ــة، إىل جان ــاألوراق املالي ــة ب ــية، واملتعلق ــة، والسياس ــائل التنظيمي ــال، واملس ــارب، واالمتث ــتقالل، والتض االس
ــاحني  ــي للمّس ــد املل ــل املعه ــم مث ــة التقيي ــم مهن ــات تنظي ــا لجه ــر مرادفً ــودة واملخاط ــر إدارة الج ــر. تعت املخاط

ــن. ــني املعتمدي ــعودية للمقيّم ــة الس ــني والهيئ القانوني

العقار
األرض وكافــة األشــياء التــي تكــون جــزًءا طبيعيًــا منهــا، مثــل األشــجار، واملعــادن، واألشــياء امللحقــة بهــا، مثــل املبــاين، 
ــة  ــدات امليكانيكي ــل املع ــة مث ــاين الدامئ ــق املب ــق ومراف ــع مالح ــة، وجمي ــق ذات الصل ــع واملراف ــينات املوق وتحس
والكهربائيــة التــي تؤمــن الخدمــات للمبنــى، وتكــون موجــودة فــوق األرض وتحتهــا )املعايــري الدوليــة للمعهــد امللــي 

ــني 2022(. للمســاحني القانوني
مالحظــة: كــا ورد أعــاله يف تعريــف اآلالت واملعــدات، يرجــى مالحظــة أّن اآلالت واملعــدات كفئــة أصــول فنيــة 

تقــّدم خدمــات املبــاين )فقــط( ميكــن أن تنــدرج ضمــن تقييــم عقــاري أوســع نطاقًــا.

الحق يف املمتلكات العقارية
ــة األرض واملبــاين أو الســيطرة عليهــا أو اســتغاللها أو إشــغالها )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار  هــو الحــق يف ملكيّ

ــرة 20.1(.  400، فق

قيمة التأمني إلعادة األصل إىل سابق عهده
املبلــغ النقــدي املطلــوب إلعــادة إنتــاج أصــل أو مجموعــة مــن األصــول ملــرة واحــدة عــىل نفــس الشــكل ويف حالــة 
جديــدة باســتخدام مــواد جديــدة، وفقــا ألســعار الســوق الحاليــة يف وقــت الخســارة، مــع إضافــة األحــكام التضخميــة 

ملــدة التأمــني ومــدة التعويــض مــا بعــد الخســارة.

تكلفة اإلحالل
التكلفة الحالية مللكية جديدة مامثلة تقّدم نفس منفعة امللكية محل التقييم، يف تاريخ محّدد.

القيمة التأمينية لإلحالل
املبلــغ النقــدي املطلــوب إلعــادة إنتــاج أصــل أو مجموعــة مــن األصــول ملــرة واحــدة عــىل نفــس الشــكل ويف حالــة 

جديــدة باســتخدام مــواد جديــدة، وفقــا ألســعار الســوق الحاليــة يف وقــت الخســارة.

التقرير
انظر تقرير التقييم.

باستثناء ما ينص عىل خالف ذلك، يشري »التقرير« يف الدليل إىل تقرير التقييم.

القيمة املتبقية
رأي بشــأن املبلــغ النقــدي الــذي ميكــن توقّعــه مقابــل بيــع األصــل الخــارج مــن الخدمــة، كامــاًل أو جزئيًــا، الســتخدامه 

يف مــكان آخــر، كــام يف تاريــخ محــّدد.
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القيمة التخريدية
رأي بشــأن املبلــغ النقــدي الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف حــال بيــع األصــل ملحتــواه املــادي، وليــس الســتخدام املنتــج، 

كــام يف تاريــخ محــّدد.

نطاق الخدمات أو نطاق التكليف
البنــود األساســية لخدمــات التقييــم، والتــي تشــمل الغــرض مــن التقييــم، واألصــل محــل التقييــم، وتاريــخ التقييــم، 

ومســؤوليات األطــراف املعنيــة.

نطاق العمل
ــا بــرشوط التعاقــد( الــرشوط األساســية ملهمــة التقييــم، مثــل: األصل/األصــول  يصــف نطــاق العمــل )ويســمى أحيانً
محــل التقييــم، والغــرض مــن التقييــم، ومســؤولية األطــراف املتعلقــة مبهمــة التقييــم )معايــري التقييــم الدوليــة، املعيــار 

101، فقــرة 10.1(.

ينبغي
تُشــري كلمــة "ينبغــي" إىل املســؤوليات التــي يفــرتض االلتــزام بهــا. حيــث يجــب أن ميتثــل املقيّــم مــع املتطلبــات مــن 
هــذا النــوع مــا مل يوضــح املقيّــم أّن اإلجــراءات البديلــة التــي اتبعــت يف ظــل الظــروف كانــت كافيــًة لتحقيــق أهــداف 
املعايــري. ويف الظــروف النــادرة التــي يعتقــد فيهــا املقيّــم أّن أهــداف املعيــار ميكــن تلبيتهــا بوســائل بديلــة، يجــب عــىل 
املقيّــم توثيــق ســبب عــدم اتخــاذ اإلجــراء املشــار إليــه وعــدم اعتبــاره رضوريـًـا أو مناســبًا. إذا كان املعيــار ينــص عــىل 
أنـّـه "ينبغــي" للمقيّــم أن ينظــر يف إجــراء مــا بعــني االعتبــار يصبــح النظــر فيــه إلزاميًــا، يف حــني أّن تطبيــق اإلجــراء ال 

يكــون إلزاميًــا. )معايــري التقييــم الدوليــة ، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.20(.

التوقيع
دليــل شــخيص يشــري إىل مصادقــة املقيــم عــىل العمــل الــذي يقــوم بــه وقبــول املســؤولية عــن املحتــوى والتحليــالت 

واالســتنتاجات الــواردة يف التقريــر )املعايــري املوحــدة ملامرســة التقييــم املهنــي، 2021،164-2020 165-(. 

االفرتاض الخاص
افــرتاض حقائــق تختلــف عــن الحقائــق الفعليــة املوجــودة يف تاريــخ التقييــم أو تلــك التــي ال يتبناهــا عــادًة املشــاركون 
يف الســوق يف معامالتهــم يف تاريــخ التقييــم. وتســتخدم االفرتاضــات الخاصــة غالبًــا لتوضيــح أثــر التغيــريات املحتملــة 
ــا توّضــح ملســتخدم التقييــم أّن نتيجــة التقييــم مرشوطــة  عــىل قيمــة األصــل. وتســّمى باالفرتاضــات "الخاصــة" ألنّه
بتغــرّي الظــروف الحاليــة أو ألنّهــا تعكــس رأيـًـا يخالــف رأي املشــاركني عموًمــا يف تاريــخ التقييــم. تشــمل األمثلــة عــىل 

هــذه االفرتاضــات – عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص – مــا يــيل:
أ( افرتاض أّن امللكية ملكية حرة مع وغري مشغولة،

ب( افرتاض أّن مبنى مقرتح قد تم إنهاؤه بتاريخ التقييم،
ج( افرتاض أّن عقًدا محّدًدا كان قامئًا بتاريخ التقييم، رغم عدم توقيعه فعليًا،

ــذي سيســتخدمه مشــارك آخــر.  ــن ال ــف ع ــد مختل ــى عائ ــة باســتخدام منحن ــة مقيّم ــرتاض أّن أداة مالي د( اف
ــرة 200.4(. ــار 104، فق ــة، املعي ــم الدولي ــري التقيي )معاي

األصل محل التقييم
يشري إىل الرشكة أو األصول التي يتم تقييمها يف مرشوع أو عملية تقييم معينة.
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القيمة التكاملية
القيمــة التكامليــة تنشــأ عــن ضــم أصلــني أو أكــر مــن األصــول أو املصالــح حيــث تكــون القيمــة املدمجــة أكــر مــن 
ــذ تختلــف القيمــة  ــه عندئ ــة متاحــًة فقــط ملشــرت بعين ــم التكاملي ــة. وإذا كانــت هــذه القي ــم املنفصل مجمــوع القي
التكامليــة عــن القيمــة الســوقية، حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســامت معينــًة لألصــل ال تكــون لهــا قيمــٌة إاّل 
بالنســبة ملشــرت معــني. وغالبًــا مــا يشــار إىل القيمــة املضافــة عــىل مجمــوع املصالــح املعنيــة عــىل أنهــا قيمــة تزاوجيــة. 

)معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.23(.

العقارات املتعلقة بالتجارة
أي نــوع مــن األصــول العقاريــة مصمــم لنــوع معــني مــن أنشــطة األعــامل حيــث تبــني قيمــة األصــل إمكانــات التبــادل 
التجــاري املحتملــة للنــوع املشــار إليــه مــن أنشــطة األعــامل )املعايــري الدوليــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني 

.)2022
ــا  ــا تكــون مرتبطــة ارتباطً مالحظــة: رغــم أّن اآلالت واملعــدات ال تنــدرج تحــت هــذه الفئــة مــن األصــول، إاّل أنّه

ــان )مثــل محطــات الوقــود( ــة بالتجــارة يف كثــر مــن األحي ــا بالعقــارات املتعلّق وثيًق

املعاييــر املوحــدة ملامرسة مهنة التقييم
ــل  ــكات الشــخصية، واألصــول امللموســة، وتحالي ــة، واملمتل ــكات العقاري ــة عــىل املمتل ــط الجــودة املطبّق ــري ضب معاي

ــا. ــات املتحــدة ومناطقه ــة يف الوالي ــم املنشــآت االقتصادي ــر تقيي وتقاري

التقييم
ــري  ــة. )معاي ــم الدولي ــري التقيي ــا ملعاي ــخ محــدد وفًق ــزام يف تاري ــة األصــل أو االلت ــد رأي لقيم ــة تحدي إجــراء أو عملي

ــرة 20.24(. ــات، فق ــة املصطلح ــة، قامئ ــم الدولي التقيي

ــاحني  ــي للمس ــد املل ــة للمعه ــري الدولي ــّدد )املعاي ــخ مح ــّدد يف تاري ــاس مح ــىل أس ــزام ع ــل أو الت ــة أص رأي يف قيم
القانونيــني 2022(.

عملية وضع رأي للقيمة )معجم التقييم العقاري، الطبعة السادسة(.

أسلوب التقييم
ــة، قامئــة  ــم الدولي ــري التقيي ــم املحــددة )معاي ــر القيمــة تســتخدم طريقــة أو أكــر مــن طــرق التقيي ــة لتقدي منهجي

ــرة 20.25(. ــات، فق املصطلح

العمليــة األساســية التــي يقــوم فيهــا املقيّــم بإعــداد رأي لقيمــة األصــول أو االلتزامــات عــىل أســاس طبيعتهــا والغــرض 
منهــا واســتخدامها ونطــاق العمــل واملتطلبــات التنظيميــة. وتعــد أكــر أســاليب التقييــم شــيوًعا هــي أســلوب الســوق 

والتكلفــة ورســملة الدخــل.

تاريخ التقييم
هــو تاريــخ نفــاذ الــرأي يف القيمــة. ويجــب أن يتضمــن تاريــخ التقييــم توقيتــه، إن كان األصــل مــن النــوع الــذي يطــرأ 

عليــه تغيــريات جوهريــة خــالل يــوم واحــد )املعايــري الدوليــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني 2022(.

طريقة التقييم
وسيلة محددة لتقدير القيمة ضمن أسلوب التقييم. )معايري التقييم الدولية، قامئة املصطلحات، فقرة 20.26(.

ــم  وأيًضــا، اإلجــراء املفّصــل الخــاص الــذي يســتند إىل أســلوب أو أكــر مــن أســاليب التقييــم، الــذي يســتخدمه املقيّ
للحصــول عــىل قيمــة اآلالت واملعــدات.
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الغرض من التقييم
يُرجى الرجوع إىل مصطلح »الغرض«.

عملية تحديد قيمة العقارات عىل اختالف أنواعها لغرض محّدد )نظام املقيّمني املعتمدين، املادة 13-1(.
ولكن نهدف إىل تعريف التقييم عىل نطاق أوسع لذا سنعتمد التعريف التايل يف الدليل:

1. رأي يف قيمــة أصــل أو التــزام عــىل أســاس محــّدد يف تاريــخ محــّدد )املعايــري العامليــة للمعهــد امللــي  
القانونيــني2022(.  للمســاحني 

2. عملية وضع رأي للقيمة )معجم التقييم العقاري، الطبعة السادسة(.

تقرير التقييم
ــم املعتمــد  ــًة نتيجــة التقييــم، ومســتوفيًة اللتزامــات املقيّ ــم املعتمــد لعمالئــه، متضّمن الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيّ
املبيّنــة يف النظــام والالئحــة، ومتوافقــة مــع معايــري التقييــم املعتمــدة )نظــام املقيّمــني املعتمديــن لســنة 1433 هـــ(.

مراجعة التقييم
فحص تقييم أجراه طرف آخر وكتابة تقرير عنه، وقد يُطلب من املراجع إبداء رأيه يف القيمة.

مراجع التقييم
ــة  ــن مراجع ــوم املُراجــع -كجــزء م ــم آخــر، وميكــن أن يق ــة عمــل ُمقيّ ــوم مبراجع ــٌم يق ــم" هــو مقي "ُمراجــع التقيي
التقييــم- بإجــراءات تقييــم معينــة أو أن يبــدي رأيًــا يف القيمــة. )معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 

)20.28

آلية التقييم
عملية تحليلية محّددة ملعالجة البيانات، يجري القيام بها يف إطار طريقة التقييم.

القيمة
العالقــة النقديــة بــني األصــول )مبــا فيهــا اآلالت واملعــدات( وأولئــك الذيــن يشــرتون أو يبيعــون أو يســتخدمون تلــك 
ــا  ــا. فهــي ليســت حقيقــة ولكنهــا رأي لثمــن األصــول يف وقــت معــني وفًق ــا اقتصاديً األصــول، وتعتــر القيمــة مفهوًم

لتعريــف محــّدد للقيمــة. 
ــال، القيمــة الســوقية أو  ــا – عــى ســبيل املث ــة دامئً مالحظــة: يف تقييــم املارســة، يجــب أن تكــون القيمــة معرّف

قيمــة التصفيــة.

مؤرش القيمة
استنتاج املقيّم للقيمة باستخدام أساليب التقييم، مثل مؤرش القيمة من أسلوب السوق.

القيمة االستعاملية 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع حدوثها من أي أصل أو وحدة توليد النقد.

املقّيم
هــو فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد، أو فــرد يف جهــة ســواء أكان موظــف )داخــيل( أو متعاقــد )خارجــي(، معتمــد مــن 
الهيئــة الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن وميتلــك القــدرة والخــرة الالزمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة تتســم باملوضوعيــة 
والنزاهــة واملهنيــة. ويف اململكــة العربيــة الســعودية، يلــزم الحصــول عــىل ترخيــص مــن الهيئــة قبــل مامرســة مهنــة 
التقييــم. )معايــري التقييــم الدوليــة ، قامئــة املصطلحــات، فقــرة 20.30(. انظــر أيًضــا تعريــف املقيّــم املعتمــد، واملنشــأة.
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التكاليف املتغرّية
تكاليف اإلنتاج التي تتناسب طرديًا مع كمية اإلنتاج.

ملف العمل
البيانــات واملعلومــات والوثائــق الالزمــة لدعــم آراء واســتنتاجات املقيــم وإلظهــار االمتثــال ملعايــري التقييــم الدوليــة 

وامليثــاق.

الثمن
أنظر القيمة االستثامرية.
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ما قبل التعاقد

األول
الفصل
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يحدد الشكل )1( الخطوات الرئيسة ملرحلة ما قبل التعاقد والتي سنتناولها يف القسم التايل

الشكل )1(: الخطوات الرئيسة ملرحلة ما قبل التعاقد
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مقدمة  1.1.1
ــة لألغــراض  ــة الحصــول عــىل معلومــات معين ــم معين ــل مهمــة تقيي ــه العمي ــب من ــا يطل ــم عندم يجــب عــىل املقي

ــة: التالي
أ( تحديــد أي تضــارب يف املصالــح فيــام يتعلــق بالعميــل أو موضــوع التقييــم )نظــام املقيّمــني املعتمديــن – 
املــادة 20، والالئحــة التنفيذيــة لنظــام املقيّمــني املعتمديــن، املــادة 16، وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم، 

املــادة 2 فقــرة 4(
ــة  ــم الدولي ــري التقيي ــم( ونطــاق العمــل لحــل املشــكلة )معاي ــل )مشــكلة التقيي ــات العمي ــد متطلب  ب( تحدي
101، امليثــاق املــادة -4أ )1((، يجــدر الذكــر بــأن ليــس كل العمــالء يفهمــون مــا يريــدون لــذا يقــع عــىل عاتــق 

املقيــم اســتخراج املعلومــات الكافيــة لتحديــد املشــكلة وتقديــم الحــل والرســوم املناســبة. 
 ج( تحديــد أن املقيــم مؤهــل بشــكل مناســب للقيــام مبهمــة التقييــم املطلوبــة مــن حيــث خرتــه وكفاءتــه يف 

نــوع وســوق وجغرافيــة أصــل التقييــم )املــادة 3-3 مــن امليثــاق(.
 د( تحديــد قــدرة املُقيّــم عــىل إجــراء التقييــم يف الوقــت املناســب، وبــأن لديــه مــوارد كافيــة مــن حيــث القــوى 
العاملــة وأدوات التقييــم، ســواء داخــل املنشــأة أو مــن خــالل التعــاون مــع جهــات خارجيــة، لتقديــم منتــج ذي 

جــودة ورأي موثــوق )امليثــاق، املــادة الرابعــة، فقــرة أ )6((.
 ه( تقديــر املخاطــر التجاريــة والقانونيــة للعميــل، مثــل وضعــه القانــوين ونزاهتــه املاليــة وقدرتــه عــىل الوفــاء 

بتكاليــف التقييــم..
 و( تحديد املعلومات الرية التي تحتاج موافقة العميل.

ميكن الحصول عىل هذه املعلومات من مقابالت العميل واجتهاد املقيم.

يتواصــل العمــالء مــع املقيمــني مــن خــالل وســائل االتصــال املختلفــة مثــل الهاتــف والريــد اإللكــرتوين وغريهــا مــن 
تطبيقــات التواصــل عــن بعــد الشــائعة. فينبغــي عــىل املقيــم أن يجعــل نفســه متاًحــا للعمــالء مــن خــالل معظــم 

هــذه الوســائل. ولكــن يجــب عــىل الطرفــني بعــد التعاقــد اختيــار طريقــة تواصــل رســمية ســهلة وميكــن توثيقهــا.
ــهل  ــي تُس ــة املناســبة الت ــم األدوات واألنظم ــدى املقي ــون ل ــت وســيلة االتصــال املســتخدمة، يجــب أن يك ــا كان وأي
التعامــل مــع معلومــات العميــل ومهمــة التقييــم وتحليلهــا وإدارتهــا يف املراحــل املختلفــة مــن املهمــة ومــا بعدهــا. 
وتعتمــد أنظمــة إدارة املعلومــات عــىل حجــم منشــأة التقييــم، فقــد تكــون بســيطة مثــل أنظمــة األرشــفة اليدويــة أو 
معقــدة مثــل نظــم إدارة الوثائــق اإللكرتونيــة )EDMS(. ولكــن بفضــل انتشــار اإلنرتنــت والحلــول االلكرتونيــة عــىل 
نطــاق واســع وبأســعار معقولــة، ذهبــت األيــام التــي يقــي فيهــا املقيــم فيهــا الكثــري مــن وقتــه وجهــده يف اســتالم 

الوثائــق الورقيــة وفرزهــا يدويــاُ. 

كــام تعتمــد منشــآت التقييــم الكــرى عــىل إجــراءات تفصيليــة عنــد التعامــل مــع معلومــات العمــالء ومراجعتهــا دوريًا 
والتحقــق منهــا وتنســيقها بطريقــة مهنيــة ومتســقة. كــام تنتقــي مثــل هــذه الــرشكات موظفــي االســتقبال بعنايــة، 
ــخص  ــاراتهم إىل الش ــه استفس ــالء وتوجي ــات العم ــع مكامل ــا م ــل مهنيً ــىل التفاع ــة وع ــة الخدم ــىل ثقاف ــم ع وتدربه
املناســب يف الرشكــة مــع تــرك انطبــاع إيجــايب عــىل العميــل. كــام أن إتاحــة خدمــة انتظــار املكاملــات وتســجيلها مفيــدة 

أيًضــا يف الرتويــج للرشكــة وتســمح باســرتداد استفســارات العمــالء ومراقبــة جــودة املحادثــة وتحســينها.

1.1 تعليامت العميل   
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ــن نظــام إدارة  ــم م ــة تنفيذهــا جــزء مه ــل وحال ــامت العمي ــق وتعلي ــوي عــىل وثائ ــذي يحت ــام ال ــر ســجل امله يعت
املعلومــات يف مكتــب التقييــم. كــام أنهــا خطــوة مهمــة يف إنشــاء قاعــدة بيانــات املنشــأة والتــي تحتــوي عــىل كافــة 
املشــاريع الســابقة الســتخدامها يف التحقــق مــن التعاقــدات أو التعارضــات الســابقة مــع العمــالء أو األصــول محــل 

التقييــم، ويوضــح امللحــق )أ(1- مثــاالً عــىل ذلــك.

مقابلة العميل  1.1.2
ــد  ــة عــر الهاتــف أو الري ــم، وميكــن إجــراء املقابل ــة يف التقيي ــه خلفي ــم أو مســاعد ل ــل مقي ــل العمي يجــب أن يقاب
اإللكــرتوين ولكــن يفضــل دامئــاَ أن تكــون وجًهــا لوجــه، حيــث أن املقابلــة الشــخصية للعميــل تســاعد يف التعــرف عليــه 
بشــكل أكــر )هويتــه ومكانــه وطبيعــة عملــه وشــخصيته(، ولكــن تعتمــد إمكانيــة املقابلــة الشــخصية عــىل حجــم 
التعاقــد مــع العميــل وموقعــه. وإن كان التواصــل األســايس مــع شــخص ميثــل العميــل، يفضــل أن يقــوم املقيــم مــا يف 

اســتطاعته ملقابلــة العميــل شــخصيًا ليتأكــد مــن فهمــه ملتطلباتــه.
ويوضــح منــوذج »مقابلــة العميــل« املوجــود يف امللحــق )أ(2- املعلومــات التــي يجــب أن يحصــل عليهــا املقيــم مــن 
العميــل. ألن هــذه املعلومــات ستســتخدم يف تقديــر املخاطــر وتحديــد مشــكلة التقييــم وتجهيــز خطــاب التكليــف 
بــني املقيــم والعميــل يف حــال أثبــت املقيــم اســتقالليته وقــرر العمــل مــع العميــل. ويفصــل الدليــل مراحــل مهمــة 

التقييــم يف األقســام التاليــة.

باســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا اتفاقيــة عــدم افصــاح عــن معلومــات العميــل، فــإن مقابلــة العميــل تقــدم أيًضــا 
فرصــة للمقيــم أن يشــارك أو يناقــش مــع العميــل سياســة الريــة الخاصــة بــه. وينبغــي أن يتوقــف املقيــم عــن جمــع 
معلومــات العميــل مبجــرد التأكــد مــن أنــه ال ميكــن اســتيفاء تعليــامت العميــل ألي ســبب كان، مثــل أن األصــل محــل 
التقييــم خــارج اختصاصــه أو نطــاق موقعــه الجغــرايف. أمــا إذا كان املقيــم يــرى أنــه قــادر عــىل الوفــاء بالتعليــامت، 

فعليــه أن يأخــذ مــا يــيل بعــني االعتبــار:
إشــعار الخصوصيــة: الســامح للعميــل مبعرفــة طريقــة اســتخدام املقيــم للمعلومــات املقدمــة منــه وكيفيــة   .1

حاميتهــا.
إشــعار انســحاب: ســؤال العميــل عــن املعلومــات التــي يجــب التعامــل معهــا عــىل أنهــا رسيــة وال ميكــن   .2

ــة.  ــات غــري الســلطات التنظيمي ــع جه مشــاركتها م

ــا االحتفــاظ بســجل محادثاتــه مــع العميــل والتأكــد مــن اســتالم أي مســتندات منــه. وقبــل  يجــب عــىل املقيــم دامئً
الــرشوع يف إعــداد نطــاق العمــل، يجــب عــىل املقيــم مشــاركة مالحظــات االجتــامع أو املقابــالت مــع العميــل للتأكــد 

مــن فهمــه للتعليــامت. 

 قــد ال تتوفــر كل املعلومــات التــي يطلبهــا املقيــم لــدى العميــل عــىل الفــور، أو عــىل اإلطــالق، وقــد ال يكــون بعضهــا 
رضوريـًـا حتــى عمليــة التعاقــد. ويجــب عــىل املقيــم التحقــق مــن العميــل عنــد الحصــول عــىل هــذه املعلومــات مــن 
مصــادر أخــرى واســتخدام حكمــه ليقــرر مــا إذا كان لديــه معلومــات كافيــة يف هــذه املرحلــة لتحديــد مشــكلة العميــل 
ونطــاق العمــل بشــكل مناســب إضافــة إىل تحديــد الرســوم والجــدول الزمنــي والتــي ســنتناولها بالتفصيــل يف هــذا 
الدليــل. وبالنســبة لبعــض األصــول الكبــرية أو املعقــدة، مــن املستحســن أن يقــوم املقيــم بزيــارة املوقــع لفهــم أفضــل 

للعقــار قبــل إعــداد نطــاق العمــل.
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التحقق من العميل  1.1.3
يفضــل دامئًــا التحقــق مــن العميــل قبــل االجتــامع معــه، ويعتمــد ذلــك عــادة عــىل املعلومــات التــي ميكــن للمقيــم 
جمعهــا بشــكل مســتقل عــن العميــل أو موضــوع التقييــم. وتجعــل هــذه الخطــوة االجتــامع الالحــق مــع العميــل 
ــم عــرض  ــن تقدي ــم م ــا مــام ميكــن املقي ــق منه ــات أو التحق ــد صحــة بعــض املعلوم ــة مــن خــالل تأكي ــر فاعلي أك

ــل. معقــول ومــدروس للعمي

إذا كان املقيــم يعــرف العميــل واألصــل محــل التقييــم بشــكٍل كاٍف قبــل االجتــامع، مــن عالقــة ســابقة مثــالً، وال يرغــب 
املقيــم يف قبــول املهمــة ألي ســبب، يجــب عليــه إخطــار العميــل بقــراره. بخــالف ذلــك، ميكــن التحقــق مــن العميــل 

أثنــاء املقابلــة أو بعدهــا عندمــا يجمــع املقيــم معلومــات كافيــة عــن العميــل وموضــوع التقييــم. 

التحقق من العمالء هي عملية مهمة تهدف إىل تحديد ما ييل:
العالقة مع العميل وما إذا كانت مناسبة ملنشأة التقييم.  .1

أن العميل ليس قادر عىل الوفاء برسوم املهمة.  .2
أن يضمن العميل أنه مل يعني املقيم أو املنشأة الخطأ يف مرشوعه.  .3

4.  عدم وجود تضارب يف املصالح عند قبول املهمة. 
أن لن يكون هناك تأخري غري رضوري يف تقديم التقييم للعميل.  .5

ــول التعليــامت  ــرار بقب ــل خطــاب إق ــا، مث ــل كتابيً ــراره للعمي ــد ق ــه تأكي ــل، يجــب علي ــول العمي ــم قب ــرر املقي إذا ق
ــة. ــل بالخطــوات التالي ــالغ العمي وإب

قــد يحتــاج بعــض العمــالء إىل متابعــة واهتــامم مســتمر، حيــث أنهــم بطيئــني يف تقديــم املعلومــات املوعــودة أو عــدم 
اكتاملهــا أو طلــب توســيع متطلبــات نطــاق العمــل يف نفــس العقــد، وصعوبــة دفــع الرســوم أو تأخرهــا بشــكل غــري 
معقــول. كــام قــد يحــاول بعــض العمــالء التأثــري عــىل رأي املقيــم يف القيمــة، ويجــب أن يتذكــر املقيــم بأنــه ليــس 
مجــراً عــىل القبــول بــأي عميــل كــام يجــب أن يكــون حــذر يف اختيارهــم، فــإن مهــام التقييــم املشــكوك فيهــا أخالقيًــا 

ال تســتحق القبــول.

املادة 3-1
يجــب عــى املقّيــم أن يتســم بالقناعــة والزهــد عــن املطامــع فيــرتك الشــبهات ويرتفــع عــن مواقــف الريبــة، فيــدع 
مــا يريبــه إىل مــا ال يريبــه، وقــد ميســك عــن يشء مــن املبــاح مخافــة الوقــوع فيــا هــو محظــور )ميثــاق أداب 

وســلوك املقيــم 2015(. 

كام يحب أن يلتزم املقيم بنظام مكافحة غسل األموال والتي تشمل ما ييل:
ــي  ــق الرســمية الت ــن الوثائ ــق م ــك التحق ــن ذل ــرشكات، يتضم ــالء. بالنســبة لل ــة العم ــن هوي ــق م التحق  .1

ــني. ــني املفوض ــا واملوقع ــامء مالكيه ــا وأس ــأة وعنوانه ــم املنش ــح اس توض
االحتفاظ بجميع سجالت ووثائق العمالء ملدة ال تقل عن 10 سنوات.  .2

وضع تدابري احرتازية وضوابط داخلية الكتشاف الجرائم وقمعها مبوجب القانون.  .3
اإلبالغ عن التعامالت واألغراض املريبة.  .4

يجــب عــىل املقيــم أن يختــار مجموعــة واســعة مــن العمــالء، ألنــه مــن املخاطــرة االعتــامد عــىل دائــرة ضيقــة مــن 
العمــالء مــن منظــور تجــاري وتنظيمــي كــام ينــص امليثــاق يف
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املادة الثانية فقرة 15عىل أن:
يجب أن يعمل املقيّم عىل تنوع عمالئه وأال يعتمد كلية عىل عدد محدود من العمالء مام يهدد استقالليته. 

قبــل املــي قدًمــا يف املراحــل األخــرى مــن املهمــة، يجــب عــىل امل قيــم أن يضمــن توفــر أشــخاص مؤهلــني إلجــراء 
التقييــم عنــد تكليفــه. وهــذه إحــدى االعتبــارات الهامــة التــي يجــب إعــادة النظــر فيهــا يف مرحلــة الفحــص عندمــا 

تصبــح طبيعــة وحجــم املهمــة أكــر وضوًحــا، وعــىل وجــه الخصــوص:
يجــب أن يكــون للمقيــم املكلــف باملهمــة واملقيــم املــرشف الــذي ســيوقع عــىل التقييــم الخــرة العمليــة الالزمــة يف 

مجــال أو ســوق األصــل.

أن يكون لفريق التقييم املعارف واملهارات الالزمة يف نوع األصل واملوقع ونوع التقييم ونطاقه.
كام ينص امليثاق يف هذا الشأن:

املادة الثالثة، الفقرة 3: 
يجــب أن يكــون املقّيــم عــى يقــن مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم 

بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.

املادة الثالثة، الفقرة 8: 
ــة لالضطــالع  ــة والخــرة الكافي ــة املهني ــه املعرف ــإذا مل يكــن لدي ــه، ف ــم أن يعــرف حــدود قدرات يجــب عــى املقّي
بخدمــة تقييــم، وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة، فيجــب عليــه أن يســتعن بشــخص لديــه 

خــرة يف ذلــك النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن أداء املهمــة.

مقدمة  1.2.1
ميكــن أن يتعــرض املقيــم لبعــض املخاطــر يف مراحــل التعاقــد وما بعدهــا. وتختلــف املخاطــر باختــالف أنــواع مهــام 
التقييــم ويتطلــب التعامــل معهــا بأســاليب إداريــة مختلفــة. وتعتــر إدارة املخاطــر الناجحــة عمليــة مســتمرة متتــد 
عــر كافــة مراحــل مهمــة التقييــم، لــذا مــن الــرضوري تحديــد املخاطــر أو توقعهــا وتقييمهــا يف وقــت مبكــر لــكل 

مهمــة واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لتجنبهــا أو تخفيفهــا. 

1.2 إدارة املخاطر
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يتضمــن برنامــج أو إطــار إدارة املخاطــر يف منشــأة التقييــم مجموعــة منهجيــة مــن السياســات والروتوكــوالت واألدوات 
ــد املخاطــر وإدارتهــا. ويوضــح الشــكل )3( أعــاله العنــارص األساســية لرنامــج إدارة املخاطــر  التــي تركــز عــىل تحدي
والخطــوات الرئيســة املتضمنــة يف عمليــة تحديــد املخاطــر وإدارتهــا. وتقــوم بعــض املنشــآت الكبــرية بتشــغيل برنامــج 
ــة  ــي ملتابع ــذكاء االصطناع ــك ال ــة إىل ذل ــتخدم باإلضاف ــذي يس ــة )ERP(، وال ــتوى املؤسس ــىل مس ــر ع إلدارة املخاط

االتجاهــات والتنبــؤ بأمنــاط األحــداث الخطــرة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات أفضــل. 

ويتوقــع مــن كل منشــأة عــىل أقــل تقديــر أن تضــع املخاطــر يف عــني االعتبــار وتحددهــا وتضــع مســتوى لقياســها، 
ــة  ــيطًا، إضاف ــوًرا أو بس ــواء أكان متط ــه س ــأة أو يتابع ــر املنش ــا إلدارة مخاط ــد نظاًم ــر ليع ــر للمخاط ــني مدي وأن تع
لتدريــب املوظفــني وتعزيــز ثقافــة املخاطــر واإلرشاف عــىل عمليــة تحديــد وتقييــم املخاطــر بأكملهــا وضــامن االمتثــال 
ــجل  ــج س ــمل الرنام ــام يش ــا. ك ــة وتأثرياته ــر الرئيس ــؤرشات املخاط ــدوث م ــد ح ــغ عن ــا والتبلي ــراءات ورصده لإلج

يســجل املخاطــر املحــددة ويقيــم ضوابطهــا ويتتبــع إجراءاتهــا ونتائجهــا. 

هيكل إدارة املخاطر  1.2.2

الحوكمة

الحوكمة	 

التحديد	 
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باختصــار، تبــدأ عمليــة إدارة املخاطــر بتحديــد وتصنيــف قامئــة شــاملة للمخاطــر عــىل مســتوى املؤسســة أو املشــاريع 
ــث  ــن حي ــا وقياســها م ــل املخاطــر وتقييمه ــم تحلي ــق، ث ــر املــرشوع وأعضــاء الفري املحــددة يف إجــراء يشــمل مدي
احتامليتهــا وتأثريهــا أو شــدة وقوعهــا. كــام يجــب الحــرص عــىل التمييــز بــني أســباب املخاطــر الناجمــة عــن أعراضهــا، 
بحيــث تكــون إدارة املخاطــر الحقيقيــة فاعلــة. وقــد يكــون تقديرهــا كميًــا أو نوعيًــا كــام يؤخــذ يف االعتبــار التفاعــالت 
املحتملــة للمخاطــر التــي تجتمــع مًعــا لتشــكل خطــر أكــر يضخــم الخســارة. ولكــن ميهــد التقديــر األويل للمخاطــر 
ــبقاً. ويف  ــددة مس ــا املح ــر بالرجوع إلی مستویاته ــر الفردیة أو مجموعة المخاط ــد األولویات للمخاط ــف وتحدي تصني
النهايــة، تخطــط وتنفــذ ضوابــط مناســبة ملختلــف املخاطــر واتخــاذ إجــراءات لتفاديهــا أو للتخفيــف منهــا أو قبولهــا. 
ومــن العمليــات املهمــة يف إدارة املخاطــر هــي توثيــق جميــع الخطــوات ورصــد تنفيذيهــا وضوابطهــا بهــدف تقييــم 

فعاليتهــا والحفــاظ عليهــا أو تعزيزهــا واســتبدالها إذا لــزم األمــر. 

وتكمــن جــودة برنامــج إدارة املخاطــر يف مســتوى املهنيــني العاملــني يف املنشــأة. بالرغــم مــن أن املســؤولية التعاقديــة 
النهائيــة للعميــل وإدارة املخاطــر ترجــع للمنشــأة، إال أن تحديــد املخاطــر والتخفيــف منهــا يقــع عــىل عاتــق كل عضــو 

يف فريــق مــرشوع التقييــم. 

املخاطر والضامنات يف التقييم  1.2.3
ومثــل معظــم املهنيــني اآلخريــن، يواجــه املقيّــم مخاطــر املبالغــة يف تقديــر خرتــه أو التقليــل منهــا، فيعــرض نفســه 
لتلقــي رســوم غــري كافيــة أو تســعري نفســه خــارج نطــاق الســوق؛ ومخاطــر مثــل توقــف العمــل أو انقطاعــه واألمــراض 
ــن  ــل ع ــف العمي ــرشوع أو تخل ــاء امل ــة، وإلغ ــاوز التكلف ــل، أو تج ــاق العم ــيع نط ــوارث، وتوس ــوادث أو الك أو الح
الســداد، ومطالبــات التعويــض املهنيــة. كــام يتنــاول الدليــل بعــض املواضيــع املتعلقــة بفحــص العمــالء ونطــاق العمــل 
ــا،  ــف هــذه املخاطــر إىل حــد م ــم يف تخفي ــع أخــرى تســاعد املقيّ ــد ضمــن مواضي وحســاب الرســوم ورشوط التعاق

ويركــز الجــزء املتبقــي مــن هــذا القســم عــىل الفئــة األخــرية مــن املخاطــر وهــي املســؤولية املهنيــة.

ترتبــط املخاطــر الرئيســة التــي يواجههــا املقيــم مــع قدرتــه عــىل االمتثــال للمعايــري األخالقيــة والفنيــة والتعامــل مــع 
ــة مــن  ــق بانتهــاك العقــد أو واجــب الرعاي ــات تتعل ــا مطالب ــا أحيان ــج عنه ــة مــام ينت ــة معقول مهامــه مبهــارة ورعاي
العمــالء أو األطــراف األخــرى. كــام أن هنــاك مخاطــر االمتثــال للقوانــني واللوائــح األخــرى مبــا يف ذلــك نظــام مكافحــة 

غســل األمــوال. 

ــي  ــدات الت ــداً، تتضمــن املخاطــر الرئيســة التهدي ــة الســعودية تحدي ــة العربي عــىل نطــاق واســع ويف ســياق اململك
ــال لنظــام املُقيِّمــني املعتمديــن، ولوائحــه التنفيذيــة، وميثــاق آداب وســلوك مهنــة  تواجــه قــدرة املقيــم عــىل االمتث

ــة التعامــالت.  ــه ورسي ــم وموضوعيت ــق باســتقاللية املقي ــام يتعل ــم في التقيي

ويحــدد الدليــل االرشــادي ملدونــة املبــادئ األخالقيــة للمقيمــني املهنيــني الصــادر عــن مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة، 
والتــي تتضمــن أحكامــاً مامثلــة للميثــاق الصــادر عــن الهيئــة عــن املخاطــر التــي تهــدد قــدرة املقيّــم عــىل االمتثــال 

للمبــادئ األخالقيــة كــام يــيل:
 أ. خطــر املصلحــة الذاتيــة: يُطلــق عليــه أيًضــا »تضــارب املصالــح«، يشــري هــذا إىل الخطــر إىل تأثــري املصلحــة 

املاليــة أو أي مصلحــة أخــرى بشــكل غــري الئــق عــىل حكــم أو ســلوك املقيــم.
 ب. خطــر املراجعــة الذاتيــة: خطــر عــدم مراجعــة املقيــم لألحــكام أو الخدمــات الصــادرة منــه أو مــن مقيــم 
ــه النهــايئ  ــن رأي ــد تكوي ــم عن ــا املقي ــد يعتمــد عليه ــي ق ــوب، والت آخــر داخــل نفــس الرشكــة بالشــكل املطل

كجــزء مــن الخدمــة املقدمــة ملهمــة حاليــة.
 ج. خطر تضارب مصالح العمالء: خطر أن يكون لعملني أو أكر مصالح متضاربة يف رأي التقييم.
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 د. خطــر التأييــد: خطــر تعزيــز املقيــم للعميــل أو صاحــب العمــل إىل الحــد الــذي تتعــرض فيــه موضوعيتــه 
للخطــر.

 ه. خطــر األُلَْفــة: الخطــر الناجــم عــن عالقــة طويلــة أو قريبــة مــع العميــل أو صاحــب العمــل مــام يــؤدي إىل 
تعاطــف املقيــم مــع مصالحهــم أو أعاملهــم.

 و. خطر التهديد: الخطر الذي يهدد املقيم ويجره عىل أال يعمل مبوضوعية.

توجــد مجموعــة مــن اإلجــراءات أو الضوابــط املتاحــة للوقايــة مــن املخاطــر أو التخفيــف منهــا، وتكــون بعضهــا عــىل 
مســتوى عــايل مــن خــالل التنظيــم الحكومــي للمهنــة أو أي منظمــة مهنيــة للتقييــم، وتشــمل اللوائــح الخاصــة بهيكلية 
الــرشكات التــي تقــدم خدمــات التقييــم وحوكمتهــا، والرتخيــص القانــوين للمقيمــني لبعــض أنــواع التقييــم والتأهيــل 

وفــرض متطلبــات التعليــم املهنــي املســتمر ومراقبــة االمتثــال للمعايــري املهنيــة وتطبيــق اإلجــراءات التأديبيــة.

تقــوم رشكات التقييــم بالتعــرف عــىل املخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــالل الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة، 
وتســتخدم الضوابــط املبينــة أدنــاه مــع بعضهــا البعــض وميكــن أن تختلــف مــن منشــأة ألخــرى:

1. االحتفــاظ بســجل للمصالــح الشــخصية لكافــة املقيمــني العاملــني: تقــوم املنشــأة مــن املقيمــني باإلفصــاح 
عــن مصالحهــم املاليــة وعالقاتهــم الوظيفيــة وتحديثهــا دوريًــا وتحديــث املصالــح املاليــة وعالقــات التوظيــف 
لهــم وألقاربهــم )إىل الدرجــة الثالثــة غالبًــا( بهــدف تحديــد تضــارب املصالــح املحتملــة واملتعلقــة بــأي ارتباطات 

للعمــالء الحاليــني أو املحتملــني
2. التحقــق مــن العميــل: كــام ذُكــر ســابقا، يلــزم إجــراء تحقيقــات يف ســمعة العميــل ونزاهتــه ومركــزه املــايل 
والبحــث يف تضــارب املصالــح. ولإلجابــة عــن هــذه االستفســارات ميكــن أن يســتخدم املقيــم مصــادر مختلفــة 
 Dun & Bradstreetمــن املعلومــات التجاريــة ووكاالت التصنيــف االئتــامين وتحليــالت البيانــات مثــل زاويــة و
وExperian باإلضافــة إىل قواعــد البيانــات الداخليــة للمنشــأة. كــام ميكــن اســتخدام املعلومــات الســابقة مــن 
املقيمــني واملحامــني واملرصفيــني لهــذا الغــرض رشيطــة قبــول العميــل وعــدم انتهــاك التزاماتــه الريــة. وبعدهــا 
تســتخدم املعلومــات ملســاعدة املنشــأة يف قــرار قبــول عميــل جديــد أو االســتمرار مــع عميــل حــايل، وغالبًــا مــا 

تكــون وفًقــا لسياســات القبــول واالســتمرارية املحــددة مســبًقا للمنشــأة. 
3. التحقــق مــن أعضــاء الفريــق: ســواء أكان الفحــص لتوظيــف كادر جديــد للرشكــة أو تعيــني فريــق للمــرشوع 
وفــق الخــرة واملعرفــة واملهــارات املطلوبــة يف موضــوع املهمــة، فــإن مثــل هــذه القــرارات تتطلــب دامئــاً تقييــم 

املؤهــالت والكفــاءات واالســتقاللية والســلوك وشــخصية املرشــحني أو املقيمــني يف املنشــأة.
4. إشعار العميل وطلب موافقته عند التعامل مع مصادر التضارب املصالح املحتملة.

5.  تنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة يف امليثــاق بــأن يحظــر عــىل املقيّــم أن يتــرصف عــن طرفــني أو أكــر 
يف املســألة نفســها إال مبوافقــة خطيــة مــن الطرفــني. 

6. حاجــز املعلومــات بــني مقدمــي الخدمــة وفريــق املــرشوع. ميكــن للمنشــأة قبــول مهــام العمــالء املتضاربــون 
عــىل أن توظــف فــرق مختلفــة ومنفصلــة لتقديــم املشــورة لنفــس األصــل وبــدون أي اتصــال أو نــرش 

ــة بينهــام يف هــذا الشــأن. ــات الري للمعلوم
7. اإلفصــاح عــن مصــادر تضــارب املصالــح املحتملــة يف خطــاب التعاقــد والتقاريــر والخطــوات التــي اتخذهــا 

املقيــم للتخفيــف منهــا.
املراجعــة الداخليــة للتقييــامت: تعتــر املراجعــات جــزء مهــم مــن برنامــج مراقبــة جــودة املنشــأة، ففــي   .8
ــري  ــا للمعاي ــن امتثاله ــد م ــأة ليتأك ــري يف املنش ــم خب ــل مقي ــر وأوراق العم ــع التقري ــة، يراج ــة األولي املراجع
واإلجــراءات املهنيــة للمنشــأة قبــل توقيــع التقريــر وتســليمه، وأمــا املراجعــة الشــاملة فتكــون بعــد اكتــامل 
ــني يف  ــار املقيم ــرشكاء أو كب ــا ال ــامت لرياجعه ــن التقيي ــوائية م ــة عش ــار عين ــن اختي ــم، وتتضم ــة التقيي مهم
املنشــأة الذيــن مل يشــاركوا يف إعدادهــا. وتناقــش بعــد ذلــك النتائــج مــع املقيمــني املعنيــني وتســتخدم لتطويــر 
ــتبعاد  ــة أو اس ــات إضافي ــة مراجع ــذه العملي ــن ه ــج ع ــن أن ينت ــام ميك ــم. ك ــة له ــة وتطويري ــول عالجي حل

ــني. املقيمــني غــري املؤهل
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تقلــل عمليــة تنــاوب أو تغيــري املقيمــني ملهــام التقييــم املتكــررة احتامليــة تكــرار العمــالء واألصــول للحفاظ   .9
ــري  ــي ملعاي ــار املهن ــن املعي ــرة 5.4 م ــوع إىل الفق ــى الرج ــه. ويرج ــة ل ــرة العام ــم ونظ ــة املقي ــىل موضوعي ع

ــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني. ــم العاملي التقيي
سياسات الخصوصية والرية واتفاقيات عدم اإلفصاح.  .10
تركيز سياسات التوظيف عىل بعض الشهادات املهنية.  .11

استخدام منوذج موحد لرشوط التعاقد وتكون ثابتة ويندر تغيريها.  .12
استخدام رسائل التفويض وخطابات االعتامد.  .13

ضوابط قبول الهدايات أو الضيافة من أصحاب مهام التقييم القامئة.  .14
نظام التعامل مع الشكاوى )مفصل الحقاً يف الدليل(.  .15

واجب اإلبالغ عن االنتهاكات.  .16
اإلرشاف.  .17
التدريب.  .18

استخدام مناذج وبرامج معتمدة.  .19
استخدام مناذج تقارير وقوائم مرجعية.  .20

التخصص حسب الفرع واملوقع ونوع العميل.  .21
التأمني املهني.  .22

حدود املسؤولية.  .23

القامئــة املذكــورة أعــاله ليســت شــاملة أو مرتبــة، وبــرصف النظــر عــن الضوابــط مثــل تأمــني األخطــاء املهنيــة، قــد 
ال تكــون جميــع الضوابــط موجــودة يف الرشكــة. كــام ذكــر ســابقاً، يختلــف تطبيــق بعــض الضوابــط حســب ظــروف 

الحالــة وأهميــة خطرهــا. 

ميكن تقدير أهمية الخطر من خالل تقييم احتاملية حدوثه وأثره الناتج. 
ــل هــذه  ــىل مث ــة ع ــا، ويوضــح امللحــق -3أ أمثل ــف منه ــر األخطــار والتخفي ــدة يف تقدي ــة ع تســتخدم أدوات إداري

األدوات.

مــن املهــم أن نالحــظ أن األنظمــة واللوائــح الســعودية صارمــة فيــام يتعلــق باإلجــراءات التــي يجــب عــىل املقيــم 
اتخاذهــا للتعامــل مــع بعــض التهديــدات، ال ســيام تهديــد املصلحــة الذاتيــة، حيــث تنــص املــادة السادســة عــرش مــن 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املقيمــني املعتمديــن بأنــه يحظــر عــىل املقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل للتقييــم يف جميــع 

الحــاالت املبينــة يف قواعــد الســلوك، وعــىل األخــص يف الحــاالت اآلتيــة:
ــه -  ــة ب ــه مصلح ــت ل ــك أو كان ــاً يف ذل ــه أو راغب ــكاً يف ملكيت ــه أو رشي ــكاً ل ــل إذا كان مال ــم أي أص تقيي  أ( 

مبــارشة أو غــري مبــارشة - كأن يكــون وســيطاً أو مســوقاً أو مســتثمراً أو ُممــّوالً لتملكــه.
تقييــم أي أصــل إذا كان بينــه وبــني مالكــه أو أحــد الــرشكاء فيــه أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه قرابــة حتــى   ب( 

ــة الرابعة. الدرج
تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر عىل استقالليته بشكل مبارش أو غري مبارش.   ج( 

تقييــم أي أصــل مملــوٍك ملنشــآت ميلــك فيهــا حصصــاً أو أســهامً، أو يكــون رشيــكاً ألحــد كبــار موظفيهــا أو   د( 
أحــد الــرشكاء فيهــا أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، أو ناظــراً ألحــد أوقافهــا.  

تقديــم خدمــة التقييــم ألكــر مــن عميــل يف املوضــوع ذاتــه إال بعــد أخــذ موافقــة مكتوبــة مــن جميــع   ه( 
العمــالء.
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بالنســبة لجميــع األصــول األخــرى األقــل قربـُـا مــن العميــل أو موضــوع التقييــم، يجــب عــىل املُقيـّـم أن يقيّــم مخاطرها 
عــىل موضوعيتــه أو إدراكــه للتحيــز املحتمــل مــن مســتخدمي تقريــره يف ضــوء أحــكام امليثــاق. وإذا رأى املقيــم أن 
موضوعيتــه لــن تتأثــر أو لــن يكــون هنــاك أي تحيــز للمســتخدمني، يجــب عــىل املقيــم الكشــف عــن هــذه املصالــح 
يف كل مــن خطــاب التكليــف والتقريــر، وإال يجــب عليــه رفــض املهمــة، وعليــه فــرض امليثــاق يف املــادة 2-4 مــا يــيل:

يجــب أن يتخــذ املقيّــم عنــد تقييــم أصــل مــا، جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــامن عــدم وجــود مصلحــة مبــارشة أو 
غــري مبــارشة لــه أو لرشكتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو رشكائــه يف هــذا األصــل. وتشــمل املصلحــة غــري املبــارشة كل مــا 

يؤثــر عليــه تقييــم األصــل محــل التقييــم، وعنــد وجــود مثــل هــذا التعــارض عليــه باإلفصــاح عنــه.

بالنســبة لتهديــدات تضــارب مصالــح العمــالء يف حالــة أن املقيــم يعمــل نيابــًة عــن عمــالء مختلفــني يف نفــس املســألة 
أو األصــل أو املعاملــة، يجــب عــىل املقيــم، عنــد التعامــل مــع هــذه املصالــح أو مــا يشــابهها، الحصــول عــىل موافقــات 
ــم الحــرص عــىل عــدم خــرق أي  ــك، يجــب عــىل املقي ــام بذل ــول املهمــة. يف حــني القي ــل قب ــة مــن العمــالء قب كتابي
معلومــات رسيــة للعمــالء. وقــد يعنــي العمــل مــن أجــل عمــالء مختلفــني يف نفــس املســألة أن عــىل املنشــأة اســتخدام 
فــرق مختلفــة وحواجــز معلومــات بينهــام. كــام يجــب عــىل مســؤول االمتثــال، وهــو شــخص خبــري يف املنشــأة وليــس 

عضــواً يف أي مــن الفريقــني، اإلرشاف عــىل مثــل هــذه املهــام. وينــص امليثــاق يف:
املادة الثانية، الفقرة الثانية والثالثة عى ما ييل:

 يحظر عى املقّيم أن يترف عن طرفن أو أكرث يف املسألة نفسها إال مبوافقة خطية من الطرفن. 
 يجــب أن يتخــذ املقّيــم جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــان عــدم نشــوء تعــارض للمهــام بــن مصالــح عمالئــه 

بعضهــم البعــض.

املادة الرابعة، الفقرة )د( 1 و2:
ــات  ــال يفصــح عــن أي بيان ــات، ف ــع األوق ــة يف جمي ــل بتحفــظ ورسي ــع شــؤون العمي ــل م ــم بالتعام ــزم املقّي يلت
حقيقيــة حساســة حصــل عليهــا مــن العميــل، أو نتائــج مهمــة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه ألي شــخص أو طــرف 

آخــر.
يحظــر عــى املقّيــم اســتخدام املعلومــات الريــة املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة، لغــرض شــخيص أو لصالــح 

طــرف ثالــث.
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تعتــر االســتقاللية أســاس مهنيــة املقيــم، ومــن الفقــرات املنصــوص عليهــا يف امليثــاق تحــت مــادة االســتقاللية أن يحظر 
أن تَعتَِمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــىل نتائــج التقييــم، كأن تقــدر بنســبة مئويــة مــن قيمــة األصــل، أو أن تشــرتط 
بتنفيــذ الصفقــة مثــاًل. يجــب أن يعمــل املقيـّـم عــىل تنــوع عمالئــه وأال يعتمــد كليــة عــىل عــدد محــدود مــن العمــالء 
مــام يهــدد اســتقالليته. ولكــن ال يذكــر امليثــاق مــا هــي حــد رســوم التقييــم املقبولــة مــن العميــل رصاحــة. وتنصــح 
الهيئــة بــأن تفصــح جميــع تقاريــر التقييــم التــي ميكــن االعتــامد عليهــا مــن قبــل اآلخريــن إىل جانــب العميــل عــام 

يــيل:
i. إذ تجــاوزت نســبة دخــل املنشــأة مــن العميــل ٪5 مــن إجــاميل دخــل الرشكــة خــالل آخــر 12 شــهرًا. فيجــب 
اإلفصــاح عــن ذلــك يف العــرض وخطــاب التعاقــد مــام مينــح املســتخدم فرصــة االعــرتاض عــىل تعيــني املقيــم إذا 

رأى العميــل أن هنــاك تحيــز محتمــل.
ii. أي رسوم إحالة دفعها املقيم نقًدا أو عيًنا فيام يتعلق باملهمة.

ــتقاللية  ــن االس ــد م ــح والتأك ــارب املصال ــح تض ــي توض ــم ل ــامل املقيّ ــة ألع ــة الداخلي ــاظ باملراجع ــي االحتف ينبغ
واإلفصاحــات يف أوراق عمــل التقييــم لالمتثــال والرصــد. إن وجــود نظــام تحقــق قــوي يــرز تضــارب املصالــح للمهــام 

ــح. ــم تــرصف عــىل أســاس صحي ــات أن املقي ــا سيســاعد يف إثب ــظ به ــج الفحوصــات ويحتف ــق نتائ ويوث
االعتامد عىل األطراف الخارجية

قــد يضطــر املقيــم إىل اســتخدام الخــرة الفنيــة ملتخصــص يف جانــب معــني مــن مهمــة التقييــم أو اســتخدام خدمــات 
مقيــم آخــر، وكذلــك االعتــامد عــىل املعلومــات العامــة أو البيانــات املقدمــة مــن قبــل أطــراف ثالثــة مثــل مــزودي 

البيانــات. 

يجــب أن يتفــق املقيــم مــع العميــل منــذ البدايــة عــىل االســتفادة مــن خدمــات املتعاقديــن. ويوقــع املقيــم عــادة عىل 
تقريــر التقييــم ويتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن الخدمــات التــي يقدمهــا املتعاقــد. ومــن األهميــة مبــكان أن يختــار 
ــة لتلــك التــي  ــا بــرشوط مامثل ــة متعاقــداً مؤهــاًل وســمعته جيــدة، ويضمــن أن يكــون املتعاقــد ملتزًم املقيــم بعناي
يلتــزم بهــا املقيــم مــع العميــل وأن يراجــع عمــل املتعاقــد لضــامن أنــه اكتمــل بكفــاءة وأنــه امتثــل ملعايــري التقييــم 
الدوليــة وأي معايــري أخــرى معمــول بهــا. ومــن الحلــول البديلــة للتخفيــف مــن مخاطــر التعاقــد الخارجــي ال ســيام 
عندمــا يكــون دور الخبــري خــارج نطــاق خــرة املقيّــم، هــو نقــل بعــض املخاطــر مــن خــالل تعاقــد العميــل مــع الخبــري 
مبــارشة وأن يوقعــا املقيــم والخبــري معــاً عــىل تقريــر التقييــم، أو دمــج اســتنتاجات الخبــري يف تقريــر املقيــم باإلشــارة 
إىل املراجــع والتنــازالت املناســبة التــي تحــد مــن مســؤولية املقيّــم بخصــوص هــذه النتائــج. يجــب أن يستشــري املقيــم 

خبــريًا قانونيًــا ملســاعدته يف اتخــاذ القــرار الصحيــح بشــأن الخيــارات املذكــورة نظــرًا لظــروف كل مهمــة. 

يجــب أن يتفــق املقيــم مــع العميــل عــىل إمكانيــة التحقــق مــن بيانــات األطــراف الخارجيــة ومــدى االعتــامد عليهــا. 
وأن يتأكــد املقيــم مــن أن البيانــات املقدمــة دقيقــة وصحيحــة. ويف هــذه الحالــة، يجــب عــىل املقيــم االمتثــال باملعيــار 
ــة املعلومــات املقدمــة مــن قبــل  ــة )الفقــرة 20.5( عنــد تقييــم مصداقيــة وموثوقي 102 مــن معايــري التقييــم الدولي
ــة للمصــدر  ــم، الخــرة العملي ــة املعلومــات بالنســبة لنتيجــة التقيي ــم، وأهمي ــن، وخاصــة الغــرض مــن التقيي اآلخري
فيــام يتعلــق مبوضــوع التقييــم، واســتقاللية املصــدر عــن األصــل موضــوع التقييــم واملســتفيد. كــام يجــب ذكــر مصــدر 
املعلومــات الخارجيــة املســتخدمة يف التقييــم ومــدى التحقــق منهــا يف التقريــر. عــىل الرغــم مــن أن املقيــم مســؤول 
ــم املســؤولية الناشــئة عــن  ــه ليــس الغريــب أن يُخــيل املقي ــات فإن ــة عــن قــرار االعتــامد عــىل هــذه البيان يف النهاي

اســتخدام مثــل هــذه البيانــات يف كل مــن خطــاب التعاقــد وتقريــر التقييــم. 
ويــرد يف  امللحــق )د( رســم بيــاين يوضــح املســائل الرئيســة والقــرارات التــي مــن املمكــن أن يعترهــا املقيّــم أو املنشــأة 

عنــد قبــول عميــل التقييــم.
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يتطلــب املعيــار 101 مــن معايــري التقييــم الدوليــة أن يحــدد املقيــم نطــاق العمــل املناســب للغــرض املقصــود وأن 
يوضحــه للعميــل، كــام يجــب إرســاله إىل العميــل قبــل اكتــامل املهمــة. ويف أفضــل األوضــاع يجــب أن يتحــدد نطــاق 
العمــل وإرســاله للعميــل قبــل التعاقــد معــه، باســتثناء الحــاالت التــي يصبــح فيهــا النطــاق أكــر وضوًحــا أو يجــب 

تعديلــه أثنــاء التعاقــد بعــد اســتقصاءات وبحــث املقيــم. 

يؤكــد امليثــاق عــىل املتطلبــات الســابقة، كــام ينــص عــىل وجــوب االتفــاق عــىل نطــاق العمــل مقدًمــا وخطيــاً بــني 
املقيــم والعميــل. 

املادة الرابعة، الفقرة )أ4-(: 
يجــب عــى املقّيــم قبــل قبــول أي مهمــة أو الدخــول يف اتفــاق لتنفيذهــا أن يســتلم تعليــات أو تكليفــات محــددة 
ــدء العمــل؛  ــل ب ــك قب ــة وذل ــم الدولي ــر التقيي ــل يتفــق مــع معاي ــاً بتفصي ــا خطي ــم توثيقه ــل، وأن يت مــن العمي

ولتفــادي أي تفســر خاطــئ للمعــاين أو لنطــاق العمــل.

نطــاق العمــل يف مهمــة التقييــم لــه أهميــة أساســية لتأثــريه املبــارش عــىل مصداقيــة النتيجــة ورأي القيمــة، وميكــن 
الحكــم عــىل نطــاق العمــل مــن مــدى مناســبته لغــرض التقييــم. وبغــض النظــر عــن مــدى امتثــال التقييــم ملعايــري 
التقييــم الدوليــة األخــرى، فــإن نطــاق العمــل غــري الــكايف أو غــري الصحيــح يؤثــر عــىل مصداقيــة التقييــم ســيجعله 

غــري متوافــق مــع املعايــري.

تؤكــد معايــري التقييــم الدوليــة عــىل هــذه النقطــة يف الفقــرة التاليــة حــول حالــة يثبــت فيهــا أّن نطــاق العمــل األصــل 
غــري مناســب خــالل عمليــة التقييــم الفعليــة:

معيار التقييم الدويل 102 فقرة 20.7
إذا اتضــح يف ســياق مهمــة التقييــم أّن عمليــات البحــث والتقــيص التــي يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا 
ــة، أو أن  ــر كافي ــًة أو غ ــة ليســت متاح ــا األطــراف الخارجي ــي تقدمه ــات الت ــة، أو أّن املعلوم ــٌم ذو مصداقي تقيي
القيــود عــى البحــث كبــرة بشــكل يؤثــر عــى قــدرة املقيــم عــى تقديــر املدخــالت واالفرتاضــات، عندئــذ ال يكــون 

التقييــم ممتثــاًل ملعايــر التقييــم الدوليــة.

ــار التقييــم الــدويل 102 فقــرة 20.7 يف الحــاالت التــي  بغــض النظــر عــن طريقــة تحديــد نطــاق العمــل، ينــّص معي
يكــون فيهــا نطــاق العمــل محــدوًدا جــًدا، أو يفتقــر املقيّــم إىل املعلومــات الالزمــة لتقديــم تقييــم موثــوق، يجــب عــىل 

املقيّــم بعــد التشــاور مــع العميــل أن يقــوم بــأي مــام يــيل:
تعديل أو توسيع نطاق العمل ليشمل املعلومات املفقودة.  .1

إكامل التقييم عىل أساس افرتاض خاص إذا كان متوافق مع معايري األصول.  .2
االنسحاب من املهمة.  .3

نطاق العمل 1.3
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ــم إبــالغ العميــل بنطــاق العمــل قبــل االنتهــاء مــن املهمــة، وأن  وفــق معيــار التقييــم الــدويل 101 يجــب عــىل املُقيّ
يشــمل مــا يــيل:

هوية املقيم  أ. 
هوية العميل  ب. 

املستخدمني اآلخرين  ج. 
األصل محل التقييم  د. 

عملة التقييم  ه. 
الغرض من التقييم  و. 

أساس القيمة  ز. 
تاريخ التقييم  ح. 

نطاق بحث املقيم )تحديد أّي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة(  ط. 
طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم  ي. 

االفرتاضات املهمة أو االفرتاضات الخاصة   ك. 
نوع التقرير الذي يتم إعداده  ل. 

القيود عىل استخدام ونرش وتوزيع التقرير  م. 
ــة وأن املقيــم ســيقدر مــدى مالءمــة كافــة  ــا ملعايــري التقييــم الّدوليّ التأكيــد عــىل أن التقييــم ســيُعد وفًق  ن. 

ــة. ــالت املهم املدخ

ــاله  ــورة أع ــود املذك ــار البن ــل اعتب ــن األفض ــة، م ــم الدولي ــري التقيي ــاق ومعاي ــات امليث ــر يف متطلب ــد النظ ــن عن لك
وتقســيمها تحــت تعريــف املشــكلة وصياغــة النطــاق. وبعبــارة أخــرى، فــإن بعــض العنــارص يف القامئــة مثــل أطــراف 
التقييــم والغــرض واألصــل هــي يف األســاس »معطيــات« يقدمهــا العميــل يف البدايــة. وتشــكل هــذه املعطيــات أســاس 
ــايل ميكــن  ــواردة يف القامئــة، ال ســيام مــن الفقــرة )ط( إىل )ن(، وبالت ــود ال ــة البن ــا بقي ــاج إليه ــي تحت »املشــكلة« الت

ــم(.  إعدادهــا كجــزء مــن التقييــم )أي نطــاق املُقيّ

ويتضح التقسيم أعاله يف امليثاق،
املادة الرابعة، الفقرة )أ4-(: 

ــوب  ــة املطل ــاد املهم ــم أبع ــا أن يتفّه ــاق لتنفيذه ــول يف اتف ــة أو الدخ ــول أي مهم ــل قب ــم قب ــى املقّي ــب ع يج
أداؤهــا، ويشــمل ذلــك تحديــد أطــراف املهمــة، واألصــل محــل املهمــة، والغــرض منهــا، وأســاس القيمــة املطلوبــة؛ 

حتــى يتمكــن مــن االتفــاق مــع العميــل عــى نطــاق العمــل. 

ــم يف فهــم معيــار 101 وتســهيل  هــذا التصنيــف املقــرتح بــني تحديــد املشــكلة وصياغــة النطــاق هــو ملســاعدة املقيّ
تركيــز املُقيّــم عــىل الجوانــب الفنيــة املختلفــة يف تطويــر نطــاق عملــه. وتــدور هــذه الجوانــب حــول معاينــة املقيــم 
واســتقصاءاته وتحليالتــه. ويجــب تأكيــد جميــع البنــود املحــددة يف معيــار 101 خطيــاً بــني املقيــم والعميــل واإلفصــاح 

عنهــا يف كل مــن خطــاب التكليــف وتقريــر التقييــم.
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الشكل )3(: تقسيم نطاق العمل

ــم إبــالغ العميــل بنطــاق العمــل قبــل االنتهــاء مــن املهمــة، وأن  وفــق معيــار التقييــم الــدويل 101 يجــب عــىل املُقيّ
ومــن خــالل دمــج امليثــاق ومعيــار 101 معــاً ميكــن تصنيــف وتقســيم القامئــة عــىل النحــو التــايل:

فيــام يــيل وصــف موجــز لــكل عنــرص مــن معيــار 101 والــذي يجــب أن يفهمــه املقيــم يف تعريفــه ملشــكلة مهمــة 
التقييــم:

1. العميل: الشخص أو الجهة التي توظف املقيم الداخيل أو تتعاقد مع املقيم الخارجي. 
2. املســتخدم املقصــود: الشــخص أو الجهــة التــي ستســتخدم تقريــر التقييــم املعــد، وقــد يقــرتح العميــل مــن 

يســتخدم التقريــر ولكــن القــرار النهــايئ يف يــد املقيــم ليحــدد مــن يعتمــد عــىل تقريــره.
3. األصل: العنرص موضوع التقييم.

4. الغرض: سبب إجراء التقييم، مثالً إلعداد التقارير املالية أو دعم الصفقات وغريها.
5. أساس القيمة: النوع والتعريف واالفرتاضات األساسية للقيمة.

6. تاريخ التقييم: التاريخ الذي يري فيه رأي القيمة، أي تاريخ نفاذها.
7. عملة التقييم: العملة النقدية للتقييم.

8. االفرتاضات الهامة: جميع االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة يف مهمة وتقرير التقييم.
ذكرنــا يف الفصــل األول إطــاراً يجمــع كافــة املعلومــات األوليــة مــن العميــل والتــي متكــن املقيــم مــن فهــم احتياجــات 

العميــل ومشــكلة التقييــم. 

ــم تعديــل العنــارص ضمــن »النطــاق« يف الشــكل )4( أعــاله لتلبيــة احتياجــات العميــل. وذلــك ألنــه ال  وميكــن للمقيّ
يوجــد نطــاق عمــل واحــد يناســب جميــع مهــام التقييــم وأن للمقيــم املرونــة يف اختيــار النطــاق الصحيــح حســب مــا 

يــراه مبوضوعيــة، وأن يتواصــل مــع العميــل ويتفــق معــه عــىل نطــاق مناســب. 

والنطاق املناسب ألي مهمة هو النطاق الذي يالئم الغرض وينتج عنه رأي ذو مصداقية يف القيمة. 

اإلطار العام ملعايري التقييم الدولية - فقرة 40 )املوضوعية( 
ــم أن يُصــدر أحــكام محايــدة غــري متحيــزة ومعتمــدة عــىل مصداقيــة املدخــالت  تتطلــب عمليــة التقييــم مــن املُقيّ
واالفرتاضــات. وتحقيقــاً لذلــك يجــب أن تُصــدر هــذه األحــكام يف بيئــة تعــزز الشــفافية وتحــد مــن تأثــري أّي عوامــل 
غــري موضوعيــة عــىل تلــك العمليــة. ويجــب عــىل األحــكام املهنيــة املســتخدمة يف التقييــم أن تُطبــق بشــكل موضوعــّي 

لتجنــب أّي تحليــالت أو آراء أو اســتنتاجات متحيّــزة.

النطاقاملشكلة

العميل	 
املستخدم املقصود	 
األصل	 
الغرض	 
أساس القيمة	 
تاريخ التقييم والعملة	 
االفرتاضات املهمة	 

املقيّم 	 
نطاق البحث واالستقصاء	 
طبيعة املعلومات ومصدرها	 
نوع التقرير والقيود عىل 	 

االستخدام
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وتتنــاول الفقــرة )A2.8( مــن ميثــاق املبــادئ األخالقيــة للمقيمــني املهنيــني الصــادر عــن معايــري التقييــم الدوليــة مــا 
يــي عــن املوضوعيــة:

ــة  ــدرك أن احتاملي ــي أن ي ــم املهن ــة، يجــب عــىل املُقيّ ــًدا للموضوعي ــل تهدي ــة متث ــام إذا كانــت الحال ــد النظــر في عن
ــم. ــة التقيي ــًدا ملصداقي ــق تهدي ــز يخل وجــود تحي
وميكن أن يكون وصف النطاق املناسب كام ييل:

املحدد بشكل موضوعي والخايل من التحيز املحتمل من الزمالء ومستخدمي التقييم.  .1
املتوقع من املستخدم املقصود واملستفيد من مثل هذه التقييامت بانتظام.   .2

املرجــح أن يختــاره املقيمــون اآلخــرون، أي خــراء تقييــم آخريــن لديهــم خــرة وكفــاءة يف هــذا النــوع مــن   .3
املهــام.

توضــح فقــرة تحديــد املقيــم يف نطــاق العمــل عــىل أن املقيــم املختــار مؤهــل بشــكل مناســب لتنفيــذ مهمــة التقييــم 
مبوضوعيــة وأن يفصــح عــن طبيعــة ومصــدر أي مســاعدة خارجيــة مهمــة. وتــم التأكيــد عــىل هــذا الــرشط يف امليثــاق:

املادة الثالثة، الفقرة 3: 
 يجــب أن يكــون املقّيــم عــى يقــن مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم 
ــارات  ــة وامله ــه املعرف ــم عــى يقــن مــن أن لدي ــق.  يجــب أن يكــون املقّي ــة ومســتوى الئ ــة عالي ــاءة ومهني بكف

الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.

املادة الثالثة، الفقرة 8: 
ــة لالضطــالع  ــة والخــرة الكافي ــة املهني ــه املعرف ــإذا مل يكــن لدي ــه، ف ــم أن يعــرف حــدود قدرات يجــب عــى املقّي
بخدمــة تقييــم، وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة، فيجــب عليــه أن يســتعن بشــخص لديــه 

خــرة يف ذلــك النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن أداء املهمــة. 

حيث أن »أعامل التقييم« تستلزم البحث والتحليل لتقدير القيمة، فإن اختيار النطاق يتضمن ما ييل :
مدى تعريف األصل  .1
مدى فحص األصل  .2

نوع ومدى بحث واستقصاء البيانات  .3
نوع ومدى التحليل الذي تم إجراؤه للتوصل إىل اآلراء أو االستنتاجات.  .4
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مخرجات التقييم مقارنة السوق أسلوب التكلفة أقل شمولية

أكر شمولية

غري مهم، محذوف غري مهم، محذوف غري مهم، محذوف

األبحــاث  مــن  أرقــام   	
ملكتبيــة ا

	 نطاق القيمة املحتمل

ــذة  ــن النب ــة م ــات مقارن 	 بيان
ــوق ــن الس ــة ع العام

معلومات عامة حول األصول

ــن  ــة م ــف مقارن ــات تكالي 	 بيان
ــهولة ــرة بس ــادر متوف مص

	 حساب ومنذجة القيم املبــارشة  الســوق  مقارنــة   	
األصــل نــوع  حســب 

يدعم التعديالت

مقارنــة  تكاليــف  بيانــات   	
الصانعــني  مــن  مضمونــة 
واملورّديــن واملــؤرشات وبيانــات 

إلــخ. العمــالت... 

تقييــم  مخرجــات   	
مدعومــة بشــكٍل أفضــل
إمكانية املراجعة/التدقيق

	 معاينة املوقع
االســتيعابية  القــدرة  تأكيــد   	

إلــخ والعمــر...  والنــوع 
طريــق  عــن  التعديــالت   	
املقارنــة املبيعــات  تحليــل 

	 تقييــم األصــول الفرديــة مــن 
ــة املبيعــات  ــة مقارن خــالل طريق
ــات  ــة بيان ــن كاف ــق م ــع التحق م

ــات. املبيع
ــتيعابية  ــدرة االس ــالت الق 	 تعدي

ــخ. ــادم... إل والتق

الجدول )1(: خيارات نطاق العمل

 ١ مقتبس من »مؤسسة التقييم “، املعايري املوحدة ملامرسة مهنة التقييم، 2016-2017 )واشنطن دي يس(، 14.

استناًدا إىل املعايري أعاله، ميكن أن تكون خيارات النطاق ألسلويْب التكلفة والسوق كام ييل١:

ــامت اآلالت واملعــدات.  ــة يف تقيي ــل شــيوًعا مــن أســلوب الســوق أو التكلف مالحظــة: اســتخدام أســلوب الدخــل أق
وينبغــي ملقيّمــي اآلالت واملعــدات الراغبــني يف اســتخدام أســلوب الدخــل ضــامن تريــر اســتخدامه وامتالكهــم الخــرة 
الكافيــة يف هــذا األســلوب. وينبغــي لهــم الرجــوع إىل الفقــرة 3.8.3 مــن دليــل املامرســة املهنيــة ملقيّمــي املنشــآت 

االقتصاديــة للمزيــد مــن املعلومــات.

وبعد تحديد النطاق، ميكن إكامل قامئة املهمة املرفقة يف  امللحق )هـ(.
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لــدى املُقيِّــم العديــد مــن الخيــارات لحســاب رســومه رشيطــة أال تكــون مرتبطــة بشــكل مبــارش بــرأي القيمــة الناتــج 
مــن التقييــم. وينــص امليثــاق يف

املادة الثانية الفقرة 11 ما ييل:
يحظــر أن تَعَتِمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــى نتائــج التقييــم، كأن تقــدر بنســبة مئويــة مــن قيمــة األصــل، أو 

أن تشــرتط بتنفيــذ الصفقــة مثــالً.

يعتــر حــد الرســوم التــي مــن املمكــن أن يتقاضاهــا املقيــم أمــر بينــه وبــني العميــل. فقبــل تحديــد الرســوم، يجــب 
عــىل املقيــم أن يأخــذ وقتًــا يف البدايــة لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول احتياجــات العميــل، واألصــل، 

ونطــاق العمــل املطلــوب، ونــوع التقريــر وكيفيــة اســتخدامه ومــا إىل ذلــك. 
بالنسبة ملقيّمي اآلالت واملعدات يف اململكة، تشمل االعتبارات الرئيسية يف حساب رسوم التقييم ما ييل:

األجر بالساعة رضب عدد الساعات املطلوبة إلكامل املهمة  .1
الوقت املقدر للمهمة بناء عىل املشاريع السابقة  .2

الخرة واملعرفة يف نوع األصل  .3
املخاطر أو املسؤوليات مبا يف ذلك االعتامد عىل أطراف ثالثة  .4

الرسوم التي يتقاضاها الزمالء أو املنافسون وتقييمهم يف السوق  .5
الجودة املتوقعة من العميل مثل مقارنة رشكات التقييم املحلية بالعاملية واإلقليمية  .6

املستوى الحايل أو الجدول الزمني للمشاريع يف الرشكة  .7
توظيف املهنيني اآلخرين مثل املهندسني واملساحني وغريهم إذا كان ضمن نطاق العمل  .8
توظيف مقيّمني آخرين مختصني يف قطاع آالت ومعدات خاص أو طريقة تقييم معيّنة  .9

إمكانية الوصول إىل بيانات تقييم اآلالت واملعدات ذات الصلة  .10
موقع/مواقع اآلالت واملعدات محل التقييم، ونوعية بيانات األصول، والقدرة عىل معاينة األصول.  .11

يقّدم  امللحق )و( مثااًل مفّصال لتقدير الرسوم.

عــىل غــرار املهــن األخــرى، مثــل املهــن املحاســبية والقانونيــة، يعمــل املقيمــون ضمن نطــاق عام من أســعار الســاعات. 
فكلــام كان املقيــم أكــر خــرة، كلــام ارتفــع ســعره لــكل ســاعة. وميكــن أن يحســب املقيــم رســومه بالعكــس فيبــدأ 
ــه بعــد احتســاب تكاليــف األعــامل واملوظفــني ومــع أخــذ متوســط عــدد  ــه الســنوي املتوقــع أو املرغــوب في بدخل

املهــام والوقــت الــذي يقضيــه يف مثــل هــذه املهــام بعــني االعتبــار.

ويف املهــام األكــر خطــورة، حيــث تكــون املســؤولية املهنيــة عاليــة نســبياً، مييــل املقيــم إىل إضافــة عــالوة عــىل رســومه 
ــدة أو  ــرية ومعق ــواًل كب ــام أص ــذه امله ــن ه ــد تتضم ــذول. وق ــد املب ــة والجه ــر اإلضافي ــؤولية واملخاط ــادة للمس املعت
ــوم  ــب رس ــن طل ــام ميك ــة. ك ــة أو هيكلي ــاكل بيئي ــارات ذات مش ــات أو عق ــا أو نزاع ــة بقضاي ــة، أو متعلق متخصص
إضافيــة مــن العمــالء الذيــن لديهــم الكثــري مــن املتطلبــات أو يحتاجــون إىل »اهتــامم عــايل«. ويشــمل هــذا النــوع 
مــن العمــالء مــن يطالــب بتســليم املهمــة يف وقــت قصــري جــداً أو مــن يطلــب توســيع نطــاق العمــل أكــر مــن مــرة.

وعــادة مــا تكــون الرســوم املقدمــة مبنيــة عــىل عالقــة املقيــم بالعميــل وإمكانيــة العمــل معــه يف املســتقبل، ومســتوى 
الرســوم التــي يتقاضاهــا الزمــالء، وإمكانيــة تحمــل الســوق.

رسوم التقييم 1.4
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يجــب أال ينــى املقيــم تقديــر وإضافــات الرســوم الخاصــة بــه مــن أي مرصوفــات نريــة مرتبطــة بالتقييــم مبــا يف ذلــك 
الســفر واإلقامــة والرتجمــة والبــدل اليومــي إلخ. 

وال توجــد طريقــة قياســية محــددة لتقديــم الرســوم يف االقــرتاح أو خطــاب التعاقــد. ومــا مل يطلــب العميــل خــالف 
ذلــك، كــام هــو الحــال مــع عامــة العمــالء، فإنــه مــن املقبــول أن يصــف املقيــم أســاس حســابه للرســوم مــع إظهــار 
تقديــر إجــاميل لهــا مــع أو بــدون مرصوفــات نريــة. فمــن الحكمــة أن يقــدم املقيــم تفصيــالً ألتعابــه للســامح بإجــراء 

مقارنــة مــع عــروض األســعار األخــرى، وللحصــول عــىل أســاس لرســوم عملــه قبــل إلغــاء أو توســيع النطــاق

بعــد فهــم املقيــم ملتطلبــات العميــل، وإدراك مشــكلته وكيفيــة حلهــا، والتأكــد مــن أنــه مناســب متاًمــا لقبــول العميــل 
ــة والتــي تتمثــل يف إرســال عــرض مقــرتح إىل العميــل. وســيوثّق العــرض فهــم  ــأيت الخطــوة التالي ومهمــة التقييــم، ت
ــاء بهــذه  ــة للوف ــي، والرســوم واملعلومــات الالزم ــه املقــرتح، والجــدول الزمن ــل ونطــاق عمل ــات العمي ــم ملتطلب املقيّ

املتطلبــات.

ــم  ــة التقيي ــات عــن رشك ــوي عــىل بعــض املعلوم ــة، يفضــل أن يحت ــع مقنع ــدم وســيلة بي ــي يكــون العــرض املق ول
وقدرتهــا وخرتهــا يف تقييــم عقــارات مامثلــة وتفاصيــل الفريــق املختــار ملهمــة التقييــم. ويكــون عــرض التقييــم مختلًفا 
بحســب املنشــأة التــي تصــدره، وبالتــايل تجــد بعــض رشكات التقييــم لديهــا قســم تســويق أو تــدرب بعــض املوظفــني 
وتبــذل الجهــد والوقــت إلعــداد عــروض ومقرتحــات للتمييــز بــني الــرشكات املنافســة، ولكن يجــب عــىل رشكات التقييم 

مراعــاة األحــكام التاليــة يف امليثــاق عنــد التســويق لنفســها.

حيث تنص املادة األوىل، الفقرة 6:
يحظــر عــى املقّيــم عنــد الدعايــة لنفســه أو التســويق لجهــة عملــه للفــوز بتكليــف بــأداء أعــال، أن:  أ( يدعــي 
لنفســه مؤهــالت علميــة أو مهنيــة أو ســابقة خــرة ال يتمتــع بهــا أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح معلومــة حولهــا.  ب( 
يســتخدم معلومــات غــر صحيحــة أو إعالنــات مضللــة أو عروضــا مبالًغــا فيهــا عــن الخدمــات التــي يقدمهــا.  ج( 

يقــدم ادعــاءات كاذبــة أو مقارنــات واهيــة أو إشــارات مســيئة ألعــال املقّيمــن اآلخريــن.

عــىل الرغــم مــن عــدم وجــود معايــري مخصصــة للعــروض، اال أنــه ينبغــي أن يشــمل، عــىل أقــل تقديــر، نفــس الــرشوط 
التــي ســيعمل بهــا املقيــم عنــد تعاقــده مــع العميــل بطريقــة واضحــة ورصيحــة. فــإن العــرض ليــس وعــًدا أو التزاًمــا، 

ولكــن إذا قبلــه العميــل، فمــن املتوقــع أن يتابعــه املقيــم ويتفــاوض مــع العميــل مــن أجــل إنشــاء عقــد ملــزم. 

لذلــك يعتــر مــن املامرســات الجيــدة أن تســمح للعميــل مبعرفــة الــرشوط الخاصــة بــك يف هــذه املرحلــة بــداًل مــن 
تــرك أي يشء غــري واضــح حتــى مرحلــة التعاقــد أو التكليــف. ويســهل تضمــني الــرشوط يف االقــرتاح إجــراء املقارنــة 
ــم. وذلــك  ــم وعــروض املنافســني كــام يختــرص وقــت التفــاوض عــىل الــرشوط قبــل اعتــامد املقيّ بــني مقرتحــات املقيّ
ألن رفــض بعــض الــرشوط يف مســّودة خطــاب التعاقــد بعــد رفــض جميــع مقدمــي العــروض اآلخريــن ميكــن أن يكــون 

محبطًــا جــًدا للعميــل. 

العرض 1.5
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كــام أن متطلبــات العميــل قــد تحــدد هيــكل املقــرتح ومحتــواه، فيجــب عــىل العميــل أن يطلــب عرًضــا شــامالً، وأن 
يشــارك مــع املقيــم املعلومــات الكافيــة لتقديــم مثــل هــذا االقــرتاح، وإال فإنــه ليــس مــن غــري املألــوف أن يقتصــد 

بعــض املقيّمــني يف رشوطهــم حتــى مرحلــة التعاقــد ملواجهــة أي مفاجــآت مــن العميــل. 

 وتســتطيع بعــض الــرشكات دمــج املقــرتح مــع مســودة العقــد مــن أجــل توفــري الوقــت إذا تضمــن املقــرتح رشوطهــا. 
ويف مثــل هــذه الحــاالت يحتــوي املقــرتح عــىل قســم ميكنــه التوقيــع عليــه وتأريخــه إذا وافــق العميــل عــىل االلتــزام 

بــرشوط االقــرتاح وتحويــل أول قســط مــن الرســوم.

وهناك الكثري من النصائح واالسرتاتيجيات يف إعداد املقرتحات ولكنها خارج نطاق هذا الدليل.

ــا يعتمــد عــىل أفضــل املامرســات يف إعــداد مقــرتح التقييــم واملحتــوى والرتتيــب  ــا مقرتًح يقــّدم امللحــق )ز(  منوذًج
املنطقــي، وقــد ينــّص بعــض العمــالء، وخاصــة الجهــات الحكوميــة واملؤسســية، عــىل تقديــم االقــرتاح يف إطــار ثالثــة 

عــروض منفصلــة، وهــي: 

خطاب التقديم  .1
العرض الفني  .2
العرض املايل   .3

وميكن االطالع عىل أقسام العروض ومحتوياتها يف  امللحق )ح( .

ــة الخدمــات، فــإن خطــاب التعاقــد هــو يف األســاس العقــد  ــة التعاقــد أو اتفاقي ــا باســم اتفاقي ــه أيًض كــام يشــار إلي
الــذي يحــدد ويؤكــد الخدمــة التــي ســيقدمها املقيــم أثنــاء أدائــه للمهمــة، ومســؤوليات كل مــن املقيــم والعميــل فيهــا 

والــرشوط التــي تحكــم اســتخدام تقريــر التقييــم. 

ــاق  ــح وامليث ــإن اللوائ ــا، ف ــد خطيً ــب أن يكــون خطــاب التعاق ــة ال تتطل ــم الدولي ــري التقيي عــىل الرغــم مــن أن معاي
ــدء يف املهمــة: ــل الب ــا قب )املــادة الرابعــة، فقــرة أ4-( تنــص عليه

امليثاق املادة الرابعة فقرة أ - 4:
ــم  ــل، وأن يت ــول أي مهمــة أن يتســلم التعليــات أو التكليفــات محــددة مــن العمي ــل قب ــم قب يجــب عــى املقي
توثيقهــا خطيــا بتفصيــل يتفــق مــع معايــر التقييــم الدوليــة وذلــك قبــل بــدء العمــل؛ ولتفــادي أي تفســر خاطــئ 
ــن  ــاًل ميك ــدم دلي ــا يق ــة ك ــح رشوط املهم ــد يف توضي ــاب التعاق ــود خط ــهل وج ــاق العمل.وُيس ــاين أو لنط للمع

التحقــق منــه عــى موافقــة الطرفــن عــى تلــك الــروط، وبالتــايل تخفيــف النزاعــات أو تيســر حلهــا. 

خطاب التعاقد 1.6
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ــار 101  ــل يف املعي ــاق العم ــا يف نط ــوص عليه ــرشوط املنص ــن ال ــد األدىن م ــد الح ــاب التعاق ــن خط ــب أن يتضم يج
باإلضافــة إىل مــدة املهمــة الرســوم املفروضــة، كــام يجــب أن تتضمــن االختصــاص القضــايئ وأي آليــة بديلــة لتســوية 

ــات كاآليت: ــات، وتكــون املتطلب املنازع
هوية املقيّم  .1

هوية العميل  .2
املستخدمني اآلخرين  .3

تحديد األصول محل التقييم  .4
عملة التقييم  .5

الغرض من التقييم  .6
أساس القيمة  .7
تاريخ التقييم  .8

نطاق بحث املقيّم )تحديد أّي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة(  .9
طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيّم  .10

إمكانية الوصول ملعاينة املوقع  .11
بيانات التقييم املساندة ألي قيود عىل الوصول إىل األصول  .12

االفرتاضات املهمة أو االفرتاضات الخاصة   .13
نوع التقرير الذي يتم إعداده. ومن املهم أيًضا اإلشارة إىل التنسيق وعدد النسخ وطريقة التسليم  .14

القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش، مبا يف ذلك الرية واملساعدة الخارجية  .15
ــم ســيقّدر مــدى مالءمــة كافــة  ــا ملعايــري التقييــم الّدوليــة وأّن املقيّ التأكيــد عــىل أّن التقييــم ســيُعّد وفًق  .16

ــة املدخــالت املهم
مــدة املهمــة، مبــا يف ذلــك الجــدول الزمنــي ألّي تســليامت أو اجتامعــات، وجــدول زمنــي لتلّقــي تعليقــات   .17

العميــل والــرّد عليهــا
أحكام التعاقدات الخارجية  .18

أساس رسوم املقيّم  .19
20.  إجراءات الشكاوى املقدمة، إن وجدت

انتهاء االتفاقية أو إلغاءها  .21
االختصاص القضايئ  .22

ويــرد وصــف أو منــوذج لــكل عنــرص يف منــاذج يف  امللحــق )ح( .عــادًة مــا يعــد املقيــم خطــاب التعاقــد، ولكــن قوالــب 
عقــود العميــل مقبولــة طاملــا أنهــا تغطــي جميــع الــرشوط املذكــورة أعــاله ويتــم االتفــاق عليهــا مــن كافــة األطــراف.

يجب إرفاق خطاب التكليف مع تقرير التقييم.
ويتكون خطاب التكليف من الوثائق التالية:

الرشوط األساسية للتكليف  .1
رسالة إقرار  .2

خطاب تكمييل، يف حالة طرأت تغيريات عىل رشوط التعاقد أثناء املهمة  .3

ــع  ــم والتــي عــادة مــا تكــون شــائعة يف جمي ــود العمــل العامــة الخاصــة باملقيّ تحتــوي الــرشوط األساســية عــىل بن
ــاذج  ــأة أو من ــب معب ــتندات قوال ــذه املس ــم ه ــة. وألن معظ ــة الحالي ــة باملهم ــاالت الخاص ــتثناء الح ــف باس التكالي

ــة. ــكل مهم ــا ل ــدى مالءمته ــرشوط والنظــر يف م ــة ال ــم مراجع ــىل املقيّ ــة، يجــب ع مرجعي
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أمــا خطــاب اإلقــرار فهــو مصمــم ليكــون مبثابــة خطــاب يقــر تعليــامت العميــل ويقــدم رشوط التكليــف مــن خــالل 
اإلشــارة املناســبة إىل وثيقــة الــرشوط األساســية املرفقــة. 

ولكــن يفضــل بعــض املقيمــني تضمــني نطــاق العمــل، وهــو متغــري يف املهــام املختلفــة، يف خطــاب اإلقــرار بــدالً مــن 
عرضــه يف وثيقــة الــرشوط األساســية. ففــي هــذه الطريقــة قــد يحتــاج املقيــم إىل تغيــري الــرشوط الــواردة يف خطــاب 
اإلقــرار فقــط عندمــا يقــر تعليــامت جديــدة مــن العميــل نفســه مبوجــب عقــد طويــل األجــل. وعــىل هــذا النحــو فــإن 

رســالة اإلقــرار تتضمــن أيًضــا:
أساس القيمة  .1

نطاق بحث املقيم  .2
تاريخ التقييم  .3

مدة املهمة  .4
رسوم املقيم  .5

ويكــون لخطــاب اإلقــرار األولويــة عــىل الــرشوط األساســية. وحتــى يف هــذه الحالــة يجــب عــىل املقيــم أن يضمــن عــدم 
وجــود تناقــض بــني رشوط أي من املســتندين.

ــي  ــرشوط الت ــف متفق عليها. وتشــمل ال ــورة يف خطــاب التكلي ــد من أن جميع األحــكام املذك يجب عىل املقيم التأك
تحــد مــن اســتخدام التقريــر، والكشــف عــن تضــارب املصالــح، واالفرتاضــات املهمــة. إن تضمينهــا يف وقــت الحــق يف 
تقريــر التقييــم فقــط قــد ال يُلــزم العميــل قانونيًــا وقــد يعــرض املقيــم للمطالبــات مــن العميــل أو الجهــات الخارجيــة.

ومــن املهــم تضمــني فقــرة تتعلــق مبعلومــات الجهــات الخارجيــة ومــدى االعتــامد عليهــا يف التقريــر وذلــك لتقييــد 
تعــرض املقيــم للمطالبــات مــن الجهــات الخارجيــة. كــام يجــب أن يكــون الوضــع االفــرتايض دامئــاً هــو أن األطــراف 
الخارجيــة غــري مخولــة باســتالم التقريــر أو االعتــامد عليــه مــا مل ينــص رصاحــًة عــىل خــالف ذلــك يف كل مــن خطــاب 
التكليــف والتقريــر، أو مبوافقــة خطيــة مــن املقيــم.  وتقــوم بعــض الــرشكات بإلحــاق منــاذج » إخــالء املســؤولية« يف 
خطــاب التكليــف. ال ميكــن لطــرف خارجــي الحصــول عــىل نســخة مــن التقريــر إال بعــد موافقــة العميل واملقيــم وعند 
توقيــع خطــاب املوافقــة. ويخــيل الخطــاب أي مســؤولية مــن جانــب املقيــم إىل الطــرف الثالــث ويضــع املســؤولية 

عليــه يف تعويــض املقيــم ضــد أي مطالبــات قــد تنشــأ عــن الطــرف الثالــث الــذي يشــارك التقريــر مــع آخريــن.

تكــرار التعليــامت عــادًة مــا يكــون لــدى املقيّــم عمــالء يعــودون بشــكل منتظــم بتعليــامت جديــدة لتقييــم األصــول 
ذاتهــا أو أصــوٍل أخــرى. وقــد يكــون مــن املحبــط وغــري العمــيل بالنســبة ملثــل هــؤالء العمــالء أن يتفــاوض معهــم 

ــم عــىل رشوط جديــدة ووضــع أو مراجعــة عقــود طويلــة متعــددة الصفحــات لــكل مهمــة تقييــم. املقيّ

ــالء  ــامت للعم ــع التقيي ــم جمي ــية تحك ــامت قياس ــة أو تعلي ــة خدم ــع اتفاقي ــادة أن يض ــات املعت ــن املامرس ــذا م ل
املتكرريــن خــالل فــرتة محــّددة، والتــي تكــون غالبًــا ســنة. وتحــّدد اتفاقيــة الخدمــة جميــع البنــود والــرشوط املبينــة 
ــاآلالت  ــامت لفــرتة محــّددة، أو قامئــة محــّددة ب ــد ويحــدد طبيعــة وعــدد أو تكــرار التقيي ســابًقا يف خطــاب التعاق
واملعــدات التــي تتطلــب التقييــم خــالل الفــرتة نفســها. وميكــن أن تعتمــد الرســوم يف اتفاقيــة الخدمــة عــىل الســاعات 
اإلجامليــة املتوقعــة، والتــي يتــم تعديلهــا فيــام بعــد مــع الوقــت املســتغرق يف التقييــم، أو ميكــن التعبــري عنهــا كرســوم 

لــكل أصــل. 
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ميكــن إضافــة التعليــامت الالحقــة تحــت اتفاقيــة الخدمــة، رشيطــة أن تكــون مشــكلة التقييــم )أي العميــل 
واالســتخدام املقصــود واملســتخدم والغــرض مــن التقييــم( هــي نفســها كــام تــم تحديدهــا يف االتفاقيــة، عــن طريــق 
ــن  ــل ع ــدم تفاصي ــل يق ــن العمي ــة م ــب مهم ــزة أو طل ــالة موج ــة أو رس ــول الفردي ــم األص ــرتوين لتقيي ــد اإللك الري
األصــول محــل التقييــم مرتبطــًة بــرشوط العمــل الــواردة يف االتفاقيــة ولكــن لتجنــب الشــك، ينبغــي أن تذكــر اتفاقيــة 

ــة. ــا يف االتفاقي ــرشوط واألحــكام املنصــوص عليه ــني بال ــزم كال الطرف ــة وأن يلت ــامت الالحق ــة التعلي ــة صيغ الخدم
عــادًة مــا يكــون لــدى العمــالء املتكرريــن مثــل املقرضــني كميــات كبــرية مــن تعليــامت التقييــم التــي تتضمــن نفــس 
فئــة األصــول عــىل مــدار العــام وتتطلــب مــدة إنجــاز أرسع نســبياً.  لذلــك عــادًة مــا يكــون ملخــص أو تقريــر التقييــم 
املوجــز هــو صيغــة التقريــر املفضلــة مبوجــب ترتيبــات االتفاقيــة. وبغــض النظــر عــن صيغــة التقريــر، يجــب عــىل 

املقيــم التأكــد مــن اســتيفائه ملتطلبــات اإلفصــاح الخاصــة باملعيــار 103. 

ــباب الرئيســة وراء  ــن األس ــدار الســنة. فم ــىل م ــرادات ع ــن اإلي ــغ محــدد م ــم مبل ــة للمقي ــات الخدم ــن اتفاقي تُؤم
قيــام بعــض رشكات التقييــم برتكيــز أعاملهــا عــىل املهــام املكــررة واتفاقيــات الخدمــة هــي الدخــل املســتقر، والجــدول 
الزمنــي املتســق للعمــل، والعالقــات طويلــة املــدى مــع العمــالء. ومــن جهــة العمــالء، هــذا يعنــي أن املقيــم عــىل 
معرفــة وإملــام أكــر بطريقــة عمــل العميــل، مــام يحفــظ وقتــه بــدال مــن أن يبحــث يف الســوق عــن خــراء استشــاريني 

آخريــن يبنــي معهــم العالقــات مــن جديــد ويطلــب خصــم مقابــل املهــام االعتياديــة. 

ــك مــن الــرضوري أن  العالقــات القامئــة مــع العمــالء واألصــول واملوظفــني واحتياجاتهــم تتغــري مبــرور الوقــت، ولذل
يفحــص املقيــم عالقتــه مــع العميــل مــن فــرتة ألخــرى وأن يتحقــق مــن تضــارب املصالــح بغــض النظــر عــن طبيعــة 

العالقــة الطويلــة معــه.
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مقدمة إىل عملية تقييم اآلالت واملعدات

الثاين
الفصل
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يصف هذا الفصل الخطوات الرئيسية التي ينبغي اتباعها يف تقييم اآلالت واملعدات.

تقديــم ملحــة عامــة ورشح لعمليــة تقييــم اآلالت واملعــدات، بحيــث يفهــم القــارئ عمليــة تقييــم اآلالت واملعــدات 
يف نهايــة هــذا الفصــل.

2.4.1 استالم طلب التقييم
ينبغي اتباع الخطوات التالية عند استالم طلب تقييم:

تحديد الغرض من التقييم.  أ( 
تحديد اآلالت واملعدات محل التقييم.  ب( 

تحديد تاريخ التقييم.  ج( 
تحديد أساس أو أسس القيمة.  د( 

2.4.2 تحديد الغرض من التقييم
تشــمل األغــراض الشــائعة إلجــراء التقييــم )عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص( إعــداد التقاريــر املاليــة، والتقاريــر الرضيبيــة، 
ودعــم التقــايض، ودعــم الصفقــات، ودعــم قــرارات اإلقــراض املضمــون. )معايــري التقييــم الدوليــة، قامئــة املصطلحــات، 

فقــرة 20.9(.

مقدمة

الهدف

الوصف

2.1

2.2

2.3
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2.4.3 تحديد اآلالت واملعدات محل التقييم
الخطــوة األوىل عنــد تقييــم اآلالت واملعــدات هــي تحديــد اآلالت واملعــدات محــل التقييــم، حيــث ينبغــي الحصــول 
ــة املوقــع إن  ــل. ويفّضــل معاين ــاآلالت واملعــدات مــن العمي ــم األخــرى ب ــة القوائ ــة وكاف عــىل ســجل األصــول الثابت
ــة  ــم يف هــذه الحال ــزال بوســع املقيّ ــا ي ــك. وم ــد تحــول دون ذل ــي ق ــد مــن األســباب الت ــاك العدي أمكــن، إاّل أّن هن
ــم الحصــول  ــا للمعايــري املهنيــة باســتخدام البيانــات األخــرى. ويف جميــع األحــوال، ينبغــي للمقيّ إجــراء التقييــم وفًق
عــىل معلومــات كافيــة حــول األصــول إلجــراء التقييــم للغــرض املحــّدد. وينبغــي مناقشــة أي صعوبــة يف الوصــول إىل 

األصــول أو بياناتهــا يف املراحــل املبّكــرة مــن التعاقــد.

2.4.4 املعلومات النموذجية املسّجلة
تشمل املعلومات النموذجية التي يتم تسجيلها عادًة لكل أصٍل رئييس )حيثام يكون مالمئًا( ما ييل:

العالمة التجارية/املصنع  ز( 
الطراز/النوع  ح( 

الحجم  ط( 
الرقم التسلسيل  ي( 

القدرة االستيعابية  ك( 
العمر  ل( 

العمر االفرتايض التقديري  م( 
تكلفة الرشاء/ التكلفة األصلية  ن( 

تاريخ الرشاء/الصنع  س( 
اسم املورّد  ع( 
بلد املنشأ  ف( 

مواصفات اآللة  ص( 
املعدات اإلضافية امللحقة باآللة  ق( 

2.4.5 جمع بيانات التكلفة الجديدة وبيانات السوق
ميكن جمع بيانات التكلفة الجديدة الحالية وبيانات السوق من مصادر مختلفة، مبا فيها:

املصانع واملورّدين )صانعي املعدات األصلية والبائعني اآلخرين(  أ( 
وكالء اآلالت الجديدة واملستعملة واملوردين اآلخرين  ب( 

املعارض التجارية  ج( 
سجالت دليل األسعار  د( 

الفواتري املقّدمة من العميل  ه( 
قاعدة بيانات التكاليف واألسعار السوقية املتوفرة لدى املقيّمني  و( 

املزادات والتجار  ز( 
اإلنرتنت  ح( 

تقارير التقييم السابقة  ط( 
سجالت العميل املالية  ي( 
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2.4.6 الحصول عىل املخططات والرسومات
ــاًء عــىل  ــك بن ــة موقــع – ويفّضــل قبــل –  وذل ــة أي معاين ــد بداي ميكــن الحصــول عــىل املخططــات والرســومات عن

ــم. وتشــمل املخططــات والرســومات مــا يــيل: ــد األصــول محــل التقيي طبيعــة وتعقي
املخطط الجغرايف  أ( 

مخطط املوقع   ب( 
موقع اآلالت أو املعدات وانشائها   ج( 

مخطط سري العمليات  د( 
مخططات األنابيب واألجهزة  ه( 

خطة سري عمل اآلالت  و( 
الرسومات  ز( 

2.4.7 اختيار أسلوب وطريقة التقييم
عند اختيار األسلوب والطريقة املناسبني لتقييم اآلالت واملعدات، ينبغي مراعاة االعتبارات التالية:

الغرض وأساس أو أسس القيمة املطلوبة  أ( 
نوع اآلالت واملعدات محل التقييم  ب( 

املعلومات املتوفرة  ج( 

2.4.8 إعداد تقرير التقييم
ــم االمتثــال إىل معايــري التقييــم الدوليــة ومعايــري املامرســة املهنيــة الصــادرة عــن الهيئــة، باإلضافــة إىل  ينبغــي للمقيّ
ــاًء عــىل االختصــاص القضــايئ والغــرض مــن  ــك بن ــر، وذل ــد إعــداد التقري ــد مــن الجوانــب األخــرى عن مراعــاة العدي

ــل: ــر، مث ــم ورشوط التقري التقيي
ــة /  ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع ــري الدولي ــل املعاي ــام )مث ــة أو أحده ــة و الدولي ــبية الوطني ــري املحاس املعاي  	

املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة(
اللوائح التنظيمية  	

نظام الرشكة  	
املسائل التنظيمية  	

أنظمة الخدمات املالية  	
األطراف املعنية األخرى  	

ال يقتــي هــذا الدليــل إعــداد التقريــر بشــكٍل أو تنســيٍق معــني، ولكــن ينبغــي أن يكــون التقريــر شــاماًل لتوضيــح 
ــم للمســتخدمني املقصوديــن. نطــاق مهمــة التقييــم والعمــل املنجــز واالســتنتاجات التــي يتوّصــل إليهــا املقيّ
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2.4.9 محتويات تقرير التقييم
تتطلّب الهيئة ومعايري التقييم الدولية أن يشتمل تقرير تقييم اآلالت واملعدات عىل األقل عىل ما ييل:

نطاق العمل املنجز، مبا يف ذلك:  	
o هوية املقيّم

o هوية العميل
o املستخدمني اآلخرين
o األصول محل التقييم

o عملة التقييم
o الغرض من التقييم

o أساس أو أسس القيمة
o تاريخ التقييم

o نطاق بحث املقيّم )تحديد أّي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة(
o طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيّم

o أي افرتاضات مهمة أو خاصة
o نوع التقرير

o القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش
o اإلفصاحات املتعلّقة باالمتثال إىل معايري التقييم الّدولية ومعايري الهيئة

األسلوب أو األساليب املستخدمة  	
الطريقة أو الطرق املطبقة  	

املدخالت الرئيسية املستخدمة  	
االفرتاضات املقدمة  	

استنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ألّي نتيجة تم التوصل إليها  	
تاريخ التقرير )الذي ميكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(  	

تتضمن العنارص األخرى التي قد يشملها تقرير التقييم ما ييل:
تاريخ ومدة أي معاينة وهوية املقيّم الذي نفذ باملعاينة  	

التعاريف أو قامئة املصطلحات املعرّفة/االختصارات املستخدمة  	
موقع اآلالت واملعدات  	

الوصف الكيل والجزيئ لآلالت واملعدات  	
سجل التصوير الفوتوغرايف )إن وجد(  	
املخططات والرسومات )إن وجدت(  	

مخطط سري عمليات اآلالت واملعدات  	
املعلومات األخرى ذات الصلة )إن وجدت(  	
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الرشوط املرجعية املحّددة لآلالت واملعدات

الثالث
الفصل
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يصــف هــذا الفصــل الــرشوط املرجعيــة إلجــراء تقييــامت اآلالت واملعــدات. ويصــف نطــاق العمــل املنجــز والــذي 
يشــمل تاريــخ التقييــم، وتحديــد األصــول، واالفرتاضــات والقيــود ذات الصلــة.

تحديد نطاق العمل املنجز يف تقييم اآلالت واملعدات.

 سيفهم املقيّم الرشوط املرجعية املطبّقة يف تقييم اآلالت واملعدات يف نهاية هذا الفصل.

ينبغي للمقيّم املوافقة عىل نطاق العمل املنجز )الرشوط املرجعية( قبل بدء مهمة التقييم عىل النحو التايل:
هوية املقيّم: ينبغي أن يكون املقيّم منشأة مسّجلة لدى الهيئة وفًقا ألنظمة الهيئة.  	

هوية العميل: هوية الطرف الذي يتم إجراء التقييم لصالحه، ويكون عادًة املنشأة التي تحصل  	
       عىل خدمة التقييم من املقيّم مقابل أجٍر محّدد.

املستخدمني اآلخرين: هوية املستخدمني املقصودين للتقرير عدا العميل. ورمبا توجد أطراف معنية  	
       أخرى، مثل مدققي الحسابات أو املساهمني أو املرصف املقرض أو الجهات التنظيمية.
األصول محل التقييم: ينبغي تحديد األصول محل التقييم بوضوح من منظور التقييم.  	

عملة التقييم: ينبغي تحديد العملة املستخدمة يف التقييم وتقرير التقييم.  	
الغرض من التقييم: ينبغي تحديد الغرض من التقييم بوضوح لضامن عدم استخدام مشورة  	

       التقييم خارج سياقها أو ألغراض خالف املقصودة.
أساس أو أسس القيمة: ينبغي أن يكون أساس القيمة مالمئًا لغرض التقييم.  	

تاريخ التقييم: ينبغي تحديد تاريخ التقييم. وإذا كان تاريخ التقييم مختلًفا عن تاريخ إصدار تقرير  	
      التقييم أو تاريخ إجراء أعامل املعاينة أو االستقصاء: ينبغي حينها متييز تلك التواريخ بوضوح.

نطاق بحث املقيّم )تحديد أّي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة(: ينبغي تحديد أي حدود أو  	
      قيود مهمة يف البيانات املتعلّقة بالتقييم، أو االستقصاءات أو االستفسارات أو التحليالت يف مهمة

      التقييم يف أقرب وقت ممكن وتوثيقها يف خطاب التعاقد والتقرير.

مقدمة

األهداف

الخالصة

نطاق العمل

3.1

3.2

3.3

3.4
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طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيّم: ينبغي تحديد طبيعة ومصدر أي معلومات يتم  	
      االعتامد عليها وإجراءات التحقق املنّفذة خالل التقييم.

أي افرتاضات مهمة أو خاصة: ينبغي تحديد أي افرتاضات مهمة أو خاصة.  	
نوع التقرير: ينبغي وصف شكل )نوع( التقرير.  	

القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش: ينبغي تحديد املستخدمني املقصودين والقيود بوضوح  	
       حيث أنه من الرضوري حرص استخدام التقرير بأولئك املعتمدين عليه.

اإلفصاحات املتعلّقة باالمتثال إىل معايري التقييم الّدولية ومعايري الهيئة: ينبغي توضيح طبيعة أي  	
       خروج عن املعايري املهنية وأسبابه.

تشــمل املســائل األخــرى التــي رمبــا يحتــاج نطــاق العمــل إىل تغطيتهــا للمســاعدة يف تحديــد األصــول محــل التقييــم 
بوضــوح مــا يــيل:

رمبــا تخضــع األصــول إىل قــرض أو رهــن، أو عقــود تشــغيل أو متويــل. وتحتــاج هــذه املســائل إىل تقييــم   .1
ــث ينبغــي مناقشــة هــذه املســائل واالتفــاق بشــأنها يف  ــا املحاســبية. حي محــّدد يعتمــد عــادًة عــىل معاملته
املراحــل املبكــرة مــن التعاقــد. وتحديــًدا، مثــة قواعــد محاســبية معقــدة لتحديــد مــا إذا كان يجــب االعــرتاف 

ــغيل(. ــد تش ــل(، أو ال )عق ــد متوي ــة« )عق ــة العمومي ــول يف »امليزاني باألص
ــا ورشوط الوثيقــة املتعلّقــة بتقييــم  ــم عــىل تفاصيــل صيغــة وثيقــة التأمــني حرفيً ينبغــي أن يحصــل املقيّ  .2

ــني. التأم
ينبغــي أن يســتفر املقيّــم عــن العنــارص التــي ال ميلكهــا العميــل، لكّنهــا تقــع تحــت ترصّفــه، حيــث قــد   .3

ــا. ــاج إىل التأمــني عليه يحت
ــة  ــب خاص ــاذج أو قوال ــات أو من ــات أو تركيب ــة أي أدوات أو موّجه ــاق وطبيع ــىل نط ــاق ع ــي االتف ينبغ  .4
ــار أي تداخــل بــني هــذه العنــارص  ــم أن يأخــذ يف االعتب ــم. وينبغــي للمقيّ مبنتجــات محــددة سيشــملها التقيي
ــهرة ذات  ــازات أو ش ــة أو امتي ــات تجاري ــة أو عالم ــة فكري ــرتاع أو ملكي ــراءات اخ ــع أي ب ــم م ــل التقيي وتعام
صلــة، أو أي أصــول أخــرى غــري ملموســة. رمبــا تقتــي هــذه العمليــة العمــل عــن كثــب مــع تقييــم املنشــأة 

ــة. االقتصادي
ــر  ــث تعت ــة حي ــن امللكي ــزٍء م ــاين كج ــات للمب ــّدم الخدم ــي تق ــدات الت ــم اآلالت واملع ــادًة تقيي ــم ع يت  .5
كخدمــات مبــاين. يف حــني يتــم تقييــم اآلالت واملعــدات ذات الصلــة بعمليــة اإلنتــاج تحديــًدا كآالت ومعــدات 
ــبية  ــة املحاس ــات القضائي ــدة واالختصاص ــات املعق ــق ذات العملي ــا يف املراف ــخصية، وخصوًص ــكات ش أو ممتل
ــا مــع حســابات  ــم متوافًق ــا ليكــون التقيي ــني، ينبغــي االستفســار عــن التصنيــف املحاســبي له ــا الحالت ويف كلت

ــل.. العمي
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أمثلة عىل القيود التي ميكن أن تستخدم يف التقييم:
إجــراء التقييــم عــىل افــرتاض أّن كافــة املعلومــات والحقائــق املؤثــرة يف التقييــم مقّدمــة مــن العميــل إىل   .1
املقيـّـم. لــن يتحمــل  املقيــم أي التزامــات أو مســؤوليات تنشــأ عــن عــدم تقديــم العميــل الحقائــق ذات الصلــة 

يف الوقــت املناســب خــالل عمليــة التقييــم.
تقتــرص مســؤولية املقيّــم تجــاه العميــل واملســتخدمني اآلخريــن املحّدديــن. ال يتحّمــل املقيّــم أي مســؤولية   .2

تجــاه أي طــرف آخــر خــالف العميــل واملســتخدمني اآلخريــن املتفــق عليهــم مســبًقا واملحّدديــن يف التقريــر.
مالحظــة: عــىل أيــة حــال، ينبغــي للمقيّــم االنتبــاه إىل املســؤوليات املبــارشة أو الضمنيــة األخــرى تجــاه األطــراف 

املعنيــة األخــرى مثــل الجهــات التنظيميــة ومدققــي الحســابات واملقرضــني وغريهــم.
إعداد التقرير للغرض املحّدد يف التقرير فقط ال غري. ال يجوز استخدام التقرير ألي أغراض أخرى.  .3

عــدم إشــارة املقيّــم ألّي معاينــة هندســية أو ضــامن أو كفالــة فنيــة بشــأن حالــة األصــول محــل التقييــم أو   .4
مالءمتهــا الفنيــة أو التجاريــة ألي غــرض بعينــه.

ــا، أو شــمولها يف أي منشــورات أو تعميــامت أو  ــا أم جزئيً ــه، كليً ــر أو محتويات ال تجــوز اإلشــارة إىل التقري  .5
ــم. ــن املقيّ ــي م ــمية دون إذن خط ــات رس ترصيح
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أهداف ومبادئ تقييم اآلالت واملعدات

الرابع
الفصل
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يوضح هذا الفصل الغرض من التقييم وأساس القيمة.

يحّدد الغرض من التقييم أساس القيمة املناسب. ويوضح هذا الدليل طريقة تحديد هدف وأساس التقييم.

ــم العالقــة بــني الغــرض مــن التقييــم وأســاس القيمــة يف حالــة تقييــم اآلالت واملعــدات يف نهايــة هــذا  ســيفهم املقيّ
الفصــل.

4.4.1 طلب تقييامت اآلالت واملعدات
ميكــن طلــب تقييــامت اآلالت واملعــدات ألغــراض مختلفــة، تشــمل األســباب الشــائعة لطلــب التقييــم )عــىل ســبيل 

املثــال ال الحــرص( عــىل مــا يــيل:
إعداد التقارير املالية.  	

إعداد التقارير الرضيبية.  	
دعم التقايض.  	

دعم الصفقات.  	

ضامن القروض.  	
اإلفالس.  	
التأمني.  	

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف

4.1

4.2

4.3

4.4
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التقييامت ألغراض إعداد التقارير املالية  4.4.2
ــر  ــات إعــداد التقاري ــة مــن أجــل اســتيفاء عــدد مــن متطلب ــر املالي رمبــا تُطلــب التقييــامت ألغــراض إعــداد التقاري

ــال ال الحــرص(: ــة، مبــا فيهــا )عــىل ســبيل املث املالي
محاسبة االستحواذ نتيجة اندماج الرشكات  	

فحص انخفاض القيمة  	
إعداد التقارير املالية لإلدارة الداخلية أو األغراض الخاصة  	

إعداد نرشة اكتتاب أو وثيقة عرض  	

ــة  ــر املالي ــداد التقاري ــري إع ــبية/ معاي ــري املحاس ــق املعاي ــة وف ــر املالي ــراض التقاري ــامت ألغ ــتكامل التقيي ــي اس ينبغ
املحليــة أو الدوليــة، بنــاًء عــىل الحقائــق والظــروف الخاصــة بالتعاقــد. ومبــا أّن هــذه املعايــري تشــهد تطــّوًرا مســتمرًا، 
ينبغــي للمقيّمــني االمتثــال لهــا مــن خــالل معايــري التقييــم الدوليــة والهيئــة الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن ومدققــي 

الحســابات والجهــات التنظيميــة.

ــق املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة إذا كان العميــل الــذي أعــد لــه التقريــر )والــذي هــو أيًضــا منشــأة  تُطبّ
يتعــنّي عليهــا إعــداد تقاريرهــا املاليــة(، يقــّدم تقاريــره املاليــة ضمــن اختصــاص قانــوين يعتمــد املعايــري الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر املاليــة. وميكــن أن يختلــف االختصــاص القانــوين عــن االختصــاص الــذي ايل يتواجــد فيــه األصــول.
ــًة  ــق نســخًة معّدل ال تعتمــد العديــد مــن االختصاصــات القانونيــة املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة، أو تُطبّ
ــره  ــّدم تقاري ــة( يق ــداد تقاريرهــا املالي ــا إع ــنّي عليه ــا منشــأة يتع ــذي هــو أيًض ــل )وال ــا. إذا كان العمي ــًة منه ومحلي
ــداد  ــة إلع ــري املحلي ــق املعاي ــة، تُطبّ ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع ــري الدولي ــد املعاي ــوين ال يعتم ــاص قان ــة يف اختص املالي

ــة. ــر املالي التقاري

أســاس القيمــة األكــر شــيوًعا وفــق املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة هــو القيمــة العادلــة كــام يصفهــا  املعيــار 
ــتخدام  ــي اس ــد تقت ــروف ق ــق والظ ــة، إاّل أّن الحقائ ــة العادل ــبي للقيم ــار املحاس ــايل 13:  املعي ــر امل ــدويل للتقري ال
أســس أخــرى للقيمــة، مثــل القيمــة العادلــة مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع والقيمــة االســتعاملية. ومــع ذلــك، فــإّن 
القيمــة العادلــة ) حســب تعريــف املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة( هــي األســاس األكــر شــيوًعا يف التقييــامت 

املرتبطــة مبحاســبة املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.

مــن أجــل زيــادة االتســاق وقابليــة املقارنــة يف قياســات القيمــة العادلــة واإلفصاحــات ذات الصلــة يف املحاســبة. يحــدد 
ــا للقيمــة العادلــة حيــث  املعيــار الــدويل العــداد التقاريــر املاليــة رقــم 13 يف معيــار القيمــة العادلــة تسلســاًل هرميً
يصّنــف مدخــالت أســاليب التقييــم املســتخدمة لقيـــاس القيمـــة العادلــة إىل ثالثــة مســتويات بنــاًء عــىل مــدى درجــة 
الوثــوق باملدخــالت. ويعطــي التسلســل األوليــة األعــىل لألســـعار املعلنـــة )غــري املعّدلــة( يف األســواق النشــطة لألصــول 
أو االلتزامـــات املشــابهة )مـــدخالت املســـتوى األول( واألولويــة الدنيــا للمدخــالت غــري املرئيــة )مدخــالت املســتوى 
الثالــث(. ويتطلّــب املعيــار تحقيــق أقــى اســتفادة مــن املدخــالت املرئيــة وتقليــل اســتخدام املدخــالت غــري املرئيــة 

يف أســاليب التقييــم.
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ــا،  ــّور ومواكبته ــة التط ــة دامئ ــر املالي ــداد التقاري ــة إلع ــري الدولي ــدات الرجــوع إىل املعاي ــم اآلالت واملع ــي ملقيّ وينبغ
ومامرســة الحكــم املهنــي يف تقييــم أهميــة بيانــات الســوق املرئيــة لتحديــد أولويــة املدخــالت، وخصوًصــا يف الحــاالت 
التــي ينخفــض فيهــا نشــاط الســوق لألصــل أو االلتـــزام بصــورة ملحوظــة. وعليــه، حتـّـى يف الحــاالت التــي يعتــر فيهــا 
الســوق غــري نشــط ألصــٍل معــني )بســبب مشــكالت الســيولة مثــاًل(، ينبغــي أخــذ األســعار أو املدخــالت ذات الصلــة 
مــن الســوق يف قيــاس القيمــة العادلــة. وليــس مــن املقبــول أن تعتمــد الجهــة املقيمــة عــىل منــوذج قيمــة بنــي عــىل 

أســاس املدخــالت غــري املرئيــة )قيــاس املســتوى الثالــث( يف حــال توفــر معلومــات املســتوى الثــاين. 

ينبغــي ملقيـّـم اآلالت واملعــدات أن يحــرص عــىل عــدم الخلــط بــني بيانــات الســوق املرئيــة لــآلالت الفرديــة عــىل حــدة 
وبيانــات الســوق للمصنــع الكامــل أو اآلالت املجّمعــة التــي تكــون محــل التقييــم املرتبــط باملعايــري الدوليــة إلعــداد 
ــة مــن منظــور قطــاع  ــة تصفي ــتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي يتــم فيهــا تقييــم األصــول لحال ــة. ويُس ــر املالي التقاري

الســوق أو انخفــاض القيمــة املحاســبية.

ــول،  ــة أص ــدات، كفئ ــول اآلالت واملع ــردات أص ــة مف ــة لغالبي ــة العادل ــم القيم ــن تقيي ــه ميك ــارة إىل أنّ ــدر اإلش وتج
باســتخدام مدخــالت املســتوى الثالــث. ويف أحيــاٍن نــادرة جــًدا، باســتخدام مدخــالت املســتوى الثــاين. وبصــورة عامــة، 
يــرى املقيّمــون أّن مبــدأ التقييــم وراء القيمــة العادلــة )املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة( وتعريــف القيمــة 

الســوقية حســب مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة متســقان.

 Cash Generating( عندمــا يوجــد دليــل عــىل انخفــاض قيمــة أصــل، أو مجموعــة مــن األصــول، أو وحــدة توليــد نقــد
Unit(، أو وحــدة أعــامل )Business Unit( ، يُســتخدم املبلــغ القابــل لالســرتداد  )Recoverable Amount(باعتبــاره 
ــدويل: 36(. يقــّدم  ــار املحاســبة ال ــر املــايل النخفــاض القيمــة )معي ــار التقري ــا ملعي معيار/أســاس القيمــة، وهــذا وفًق

الشــكل )4( أدنــاه مثــااًل عــىل عمليــة قيــاس اضمحــالل القيمــة واالعــرتاف بهــا وفــق معيــار املحاســبة الــدويل36.
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الشكل )4(: تحديد ومحاسبة انخفاض القيمة
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يُعــرّف املبلــغ القابــل لالســرتداد بأنّــه القيمــة العادلــة لألصــل مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع أو القيمــة االســتعاملية، 
أيّهــام أعــىل. وتُحــّدد القيمــة االســتعاملية مــن خــالل أســلوب الدخــل )انظــر الفصــل 9.4.3 ومــا بعــده ألمثلــة بســيطة 
ــول اآلالت  ــن أص ــد م ــتعاملية للعدي ــة االس ــار أّن القيم ــم باالعتب ــذ املقيّ ــي أن يأخ ــل(. وينبغ ــلوب الدخ ــىل أس ع
واملعــدات )إن مل تُكــن معظمهــا( واملبنيــة عــىل أســاس الدخــل، ترتبــط باملنشــأة/األصول غــري امللموســة األوســع نطاقـًـا 
التــي تُســتخدم فيهــا أصــول اآلالت واملعــدات، وقــد يكــون مثــل هــذا التقييــم عــىل أســاس الدخــل جــزًءا مــن تقييــم 

املنشــأة االقتصاديــة األوســع نطاقًــا.

وبالتــايل، يف الحــاالت التــي تكــون القيمــة االســتعاملية لألصــل منخفضــة للغايــة أو معدومــة، قــد يُطلــب مــن املقيّــم 
ــل القيمــة الســوقية املثــىل التــي  تقديــم رأيــه يف القيمــة العادلــة لألصــل مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع، والتــي متثّ
ميكــن الحصــول عليهــا مقابــل بيــع األصل/األصــول )بشــكٍل جامعــي أو فــردي بعــد تفكيكهــا، أيّهــام يحقــق القيمــة 
ــة هــي القيمــة الســوقية، ســواء يف املوقــع أو خارجــه  ــم املســتخدمة يف هــذه الحال األعــىل(. وتكــون طريقــة التقيي
ــة للبيــع. وتكــون تكاليــف البيــع هــذه مبــارشة  )كــام هــو مبــنّي يف الفقــرة 9.4.1(، بعــد خصــم التكاليــف التقديري
)مثــل التســويق واملناولــة(، وال تشــمل تكاليــف االقتنــاء أو النفقــات العامــة األخــرى للرشكــة. اعتبــاًرا مــن شــهر ينايــر 
2018، تخضــع كافــة الــرشكات املدرجــة واملؤسســات املاليــة واملنشــآت الصغــرية واملتوســطة إىل القواعــد املحاســبية 
للمعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة، باالتفــاق بــني الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــني )الجهــة املســؤولة 

عــن تنظيــم املحاســبة يف اململكــة العربيــة الســعودية( والجهــات التنظيميــة.

ــذ معظــم دراســات انخفــاض القيمــة وقياســات القيمــة االســتعاملية مــن  مدققــي الحســابات أو املحاســبني أو  تُنّف
مقيّمــي املنشــآت االقتصاديــة أو جميعهــم، يف حــني يــؤدي مقيّمــو اآلالت واملعــدات دوًرا مهــاًم يف الحــاالت التــي ال 
تدعــم إيــرادات وحــدة توليــد النقــد باملنشــأة القيــم املرّحلــة، وبالتــايل تُخّفــض قيمتهــا. وإذا كانــت القيمــة العادلــة 
ــم اآلالت واملعــدات  مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع عــىل أســاس الدخــل غــري ذات صلــة، ميكــن أن يُطلــب مــن مقيّ
)بالتعــاون مــع مقيـّـم املنشــآت االقتصاديــة واملقيـّـم العقــاري غالبًــا( تقديــم رأيــه يف القيمــة العادلــة لألصــل مطروًحــا 
ــم اآلالت واملعــدات مــا إذا كان يجــب قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل  منهــا تكاليــف البيــع. وينبغــي أن يحــّدد مقيّ
مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع عــىل أســاس بيــع األصــول كوحــدة واحــدة، أو تفكيكهــا، ألنـّـه رغــم إمكانيــة انخفــاض 
ــة  ــن منظــور األطــراف املعني ــا م ــم قيمته ــل باألصــول تعظي ــرصّف محتم ــي ألي ت ــد، ينبغ ــد النق ــة وحــدة تولي قيم

عمومــاُ.
فيــام يــيل مثــال عــىل تحليــل بســيط النخفــاض القيمــة )عــىل افــرتاض أّن رشكــة تابعــة مملوكــة بالكامــل هــي عبــارة 

عــن وحــدة توليــد النقــد(:
ــط  ــال ســعودي، يشــمل مخصــص الشــهرة املرتب ــد 9,500 ري ــد النق ــة لوحــدة تولي ــة الدفرتي ــغ القيم تبل  	

ــة األم. ــدى الرشك ــة ل ــرشاء بالجمل ــوة ال ــن ق ــة ع ــم الناتج ــورات الحج بوف
تشــهد الصناعــة التــي تنتمــي إليهــا وحــدة توليــد النقــد منــًوا متوســطًا إىل مرتفــع )%6 - %14( ويتوقــع   	
ــع أن تشــهد  ــدرة االســتيعابية مســتقباًل عــىل املــدى املتوســط؛ يف حــني يُتوق املشــاركون يف الســوق نقــص الق

ــل. ــدى الطوي ــىل امل ــدل %1 ع ــًوا مبع ــة من الصناع
ال تخطــط اإلدارة لزيــادة القــدرة االســتيعابية لوحــدة توليــد النقــد وتعتقــد أّن إعــادة تنظيمهــا قــد تحقــق   	

ــق خطــة يف هــذا الصــدد بعــد. ــدأ بتطبي ــا مل تب ــورات يف التكلفــة، لكّنه وف
ــة 2015 بواســطة أســلوب  ــة الســنة املالي ــد يف نهاي ــد النق ــة لوحــدة تولي ــة الدفرتي حــّددت اإلدارة القيم  	

القيمــة االســتعاملية.
يبلغ معدل الخصم قبل الرضيبة املفرتض 12.5%.  	

ــاًء عــىل  ــال ســعودي )9500 – 9032 =468( بن ــغ 468 ري ــد النقــد خســائر انخفــاض قيمــة تبل ــدت وحــدة تولي تكبّ
ــاه. القيمــة االســتعاملية املحــّددة أدن
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مبــا أّن القيمــة االســتعاملية أقــل مــن القيمــة الدفرتيــة لوحــدة توليــد النقــد، تُحســب القيمــة العادلــة مطروًحــا منهــا 
تكاليــف البيــع، ويكــون املبلــغ األعــىل بينهــام هــو املبلــغ القابــل لالســرتداد لوحــدة توليــد النقــد. وإذا تــم حســاب 
ــق  ــن تطبي ــة، ميك ــة املخصوم ــات النقدي ــة التدفق ــع باســتخدام طريق ــف البي ــا تكالي ــا منه ــة مطروًح ــة العادل القيم

االختالفــات التاليــة عــىل العمليــة الحســابية:
ــادة القــدرة  ــار إعــادة الهيكلــة وزي ــار آث ــة مــع األخــذ باالعتب يقــّدر املشــاركون يف الســوق القيمــة العادل  	
االســتيعابية. ســتؤدي هــذه األنشــطة إىل خفــض التدفقــات النقديــة الحــرة عــىل املــدى القصــري، لكّنهــا ســتفي 

ــة مســتقباًل. ــادة التدفقــات النقدي ــرادات وزي إىل رفــع معــدل منــو اإلي
ال تشــمل هوامــش اإليــرادات التقديريــة يف عمليــة حســاب القيمــة العادلــة مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع   	

ــر ملعظــم املشــاركني يف الســوق. ــا ال تتوفّ ــة ألنّه الوفــورات التآزري
ســيكون معــدل الخصــم املطبـّـق عــىل العمليــة الحســابية نفــس املعــدل الــذي ســيطبّقه أي مشــارك عــادي   	

يف الســوق.

2018 2017 2016 2015 2014

4,419 4,169 3,933 3,710 3,500 اإليرادات 

6% 6% 6% 6% 6% منو اإليرادات يف امليزانية املعتمدة

1,326 1,251 1,180 1,113 1,050 األرباح قبل خصم الفوائد والرضائب واإلهالك 
واإلطفاء

30% 30% 30% 30% 30% هامش األرباح قبل خصم الفوائد والرضائب 
واإلهالك واإلطفاء يف امليزانية املعتمدة

)13( )12( )11( )11( )12( زائد: التغرّي يف صايف رأس املال العامل 

)250( )325( )270( )195( )175( ناقص: التكاليف الرأساملية لإلحالل

1063 914 899 907 863 التدفق النقدي الحر قبل الرضيبة

12.5% معدل الخصم )املعدل قبل الرضيبة بناًء عىل 
متوسط التكلفة املرجحة لرأس املال 

4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 فرتة الخصم )اتفاقية نصف السنة(

0.589 0.662 0.745 0.838 0.943 معامل الخصم

626 605 670 760 814 القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر

3,475 القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر
 )2014 إىل 2018 (

5,557 القيمة الحالية للقيمة النهائية

9,032 القيمة االستعاملية
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ــل  ــا قب ــة م ــة خــالل مرحل ــات مطلوب ــّدد أي اختالف ــي أن تُح ــالف، ينبغ ــا اخت ــي يوجــد فيه ــادرة الت يف الحــاالت الن
ــن. ــني املعتمدي ــة الســعودية للمقيم ــة الهيئ ــّص أنظم ــام تن ــل، ك ــم والعمي ــني املقيّ ــد ب التعاق

وقــد أصــدرت هيئــة الســوق املاليــة بيانـًـا يُلــزم الــرشكات الســعودية مبواصلــة اســتخدام منــوذج التكلفــة عنــد قيــاس 
العقــارات واآلالت واملعــدات واألصــول غــري امللموســة يف الســنوات الثــالث األوىل بعــد اعتــامد املعايــري الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر املاليــة. ونظــرًا لهــذا القــرار التنظيمــي املحاســبي، ينبغــي للمقيّــم أن يتأكــد مــا إذا كان القــرار ينطبــق عــىل 

أصــول اآلالت واملعــدات محــل التقييــم مــن خــالل املناقشــة املبكــرة مــع العميــل ومدقــق حســاباته.

التقييامت ألغراض إعداد التقارير الرضيبية  4.4.3
ــاص  ــة يف االختص ــة أو الدولي ــة املحلي ــني الرضيب ــق قوان ــة وف ــر الرضيبي ــراض التقاري ــامت ألغ ــداد التقيي ــي إع ينبغ
ــن  ــد م ــر العدي ــة. تعت ــرارات الرضيبي ــّدم اإلق ــام تق ــم وحيث ــل أو أحده ــول والعمي ــد األص ــام تتواج ــايئ حيث القض
املســائل الرضيبيــة عابــرة للحــدود ، وينبغــي للمقيـّـم تحديــد مبــادئ إعــداد التقاريــر املنطبقــة عــىل العميــل/ املنشــأة 
الخاضعــة للرضيبــة واألصــول محــل التقييــم مبكــرًا وبوضــوح. ويف حــاالت عديــدة، ميكــن إجــراء التقييــم بالتعــاون مــع 

مستشــاري العميــل لشــؤون الرضيبــة.

تذكــر قوانــني الرضيبــة يف العديــد مــن االختصاصــات القضائيــة نطاقًــا واســًعا مــن أســس التقييــم ويرتبــط معظمهــا 
ارتباطًــا وثيًقــا مبفهــوم القيمــة الســوقية. وبالتــايل، رغــم تطبيــق مبــدأ القيمــة الســوقية يف معظــم قوانــني الرضيبــة، 

ينبغــي أن يكــون املقيّــم مطّلًعــا عــىل دليــل التقييــم الخــاص باالختصــاص القضــايئ الرضيبــي.

صــدرت األدلــة التــي تنــّص عــىل القواعــد واإلجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا لتحصيــل الــزكاة يف اململكــة مبوجــب أوامــر 
ملكيــة وتنطبــق عــىل املكلّفــني اعتبــاًرا مــن تاريــخ صــدور قــرار مجلــس الــوزراء. وعليــه، رغــم أّن امللحــق )ط( يقــّدم 
مثــااًل توضيحيًــا عــىل اإلهــالك الرضيبــي/ العمــر، ينبغــي ملقيّــم اآلالت واملعــدات مراعــاة آخــر اإللغــاءات والقــرارات 

والتعليــامت والتعميــامت الرضيبيــة املتعلّقــة بتحصيــل الــزكاة قبــل التوّصــل إىل اســتنتاجات التقييــم النهائيــة.

بصورة عامة، يُعامل اإلهالك الرضيبي عىل النحو التايل:
يُخصــم قســط اإلهــالك الســنوي للمكلّفــني الذيــن ميســكون أو يســجلون الدفاتــر والســجالت وفــق القواعــد   .1

التاليــة:
 أ( االهــالك لألصــول الثابتــة حيــث أن األصــول الثابتــة غــري املخصصــة إلعــادة البيــع، بــل لالســتعامل لغايــات 

الرشكة.
ــتخدام أو  ــع االس ــا م ــض قيمته ــث تنخف ــالك بحي ــة لإله ــة قابل ــون األصــول ذات طبيع ــي أن تك  ب( ينبغ

ــادم. ــرضر أو التق ال
 ج( ينبغي أن تكون األصول مملوكة للمكلّف، ما مل يكن هناك سبب مينع نقل امللكية.

يتم إهالك األصول الثابتة بطريقة القسط الثابت كام هو موضح يف الجدول الوارد يف امللحق )ط(.
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ــًة معقــدة، ويشــّجع املقيّمــني عــىل استشــارة خــراء  ــم الرضائــب عملي ــة، ميكــن أن يكــون تقيي ــة العملي مــن الناحي
ــاع  ــة والقط ــاين واألرايض والطبيع ــق باملب ــام يتعلّ ــا في ــة، وخصوًص ــال األنظم ــكوك حي ــم أي ش ــب إذا راودته الرضائ

ــة. ــه املنشــأة التجاري ــذي تعمــل في املحــّدد ال

الرسوم والتعريفات الجمركية عىل الواردات
يعتمــد معــدل الرســوم الجمركيــة املحــّدد عــىل تصنيــف كل منتــج وفًقــا للتعريفــة الجمركيــة املتكاملــة الســعودية، 
ــا بــني 12-%15، وذلــك نظــرًا لطبيعــة اآلالت واملعــدات املتنّوعــة  علــاًم أّن املعــدل املتوســط يف اململكــة يــرتاوح غالبً

ولتصنيعهــا وتوريدهــا مــن مناطــق أو اختصاصــات قضائيــة عديــدة.

وينبغــي أن يــدرك مقيّــم اآلالت واملعــدات أّن التعريفــة الجمركيــة عــىل الســلع املســتوردة إىل اململكــة تعتمــد غالبًــا 
عــىل طبيعــة املســتورِد؛ عــىل ســبيل املثــال، تحظــى املنشــآت الصغــرية يف اململكــة بتعريفــة جمركيــة تفضيليــة مقارنــًة 

بالــرشكات متعــددة الجنســيات.

ــة  ــم الرجــوع إىل التعريف ــي للمقيّ ــدات، ينبغ ــل اآلالت واملع ــال واســع مث ــدة ملج ــة موّح ــه ال توجــد تعريف ــا أنّ ومب
ــا للتعريفــة الجمركيــة املتكاملــة الســعودية يف تاريــخ  الجمركيــة املطبّقــة عــىل اآلالت واملعــدات محــل التقييــم وفًق

ــم. التقيي

رضيبة القيمة املضافة
يبلــغ معــدل رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل مســتوى اململكــة %5. ورغــم وجــود بعــض مــن التباينــات املعينــة، مــن 
ــة  ــك أو مشــّغل األصــل ســيكون مســجاًل يف رضيب ــأّن مال ــم اآلالت واملعــدات، مثــة افــرتاض عــام ب وجهــة نظــر تقيي

القيمــة املضافــة وقــادًرا عــىل اســرتداد قيمتهــا.

االســتثناء الرئيــيس هــو عندمــا تكــون رضيبــة القيمــة املضافــة غــري مســرتدة، حيــث ينبغــي يف تلــك الحالــة إضافتهــا 
إىل تقييــم اآلالت واملعــدات، لكــّن هــذا ســيكون اســتثناًء مبــا أّن معظــم املشــاركني يف الســوق مســّجلون يف رضيبــة 

القيمــة املضافــة.

التقييامت ألغراض دعم التقايض  4.4.4
ميكــن إجــراء التقييــامت ألغــراض دعــم التقــايض )يشــار إليهــا كثــريًا بشــهادة الخبــري( باســتخدام العديــد مــن أســس 

القيمــة املختلفــة بنــاًء عــىل الحقائــق والظــروف.

وميكــن طلــب التقييــامت ألغــراض دعــم التقــايض امتثــااًل لوثيقــة قانونيــة معينــة، مثــل عقــد إيجــار أو اتفاقيــة بيــع 
ورشاء أو غريهــا، والتــي تحــّدد أو تِصــف أســاس القيمــة. وقــد يتوافــق ذلــك أو ال يتوافــق مــع أساس/أســس القيمــة 

املعرّفــة يف هــذا الدليــل.

ــم تقريــره وفــق القوانــني واألنظمــة واللوائــح الســارية يف اختصــاص قضــايئ محــّدد، ورمبــا  بصفــة عامــة، يعــّد املقيّ
ــة الســارية يف االختصــاص  ــزام بالقواعــد واألدل ــه االلت ــه، ينبغــي ل ــا. وعلي ــا م ــام املحكمــة يوًم ــول أم ــاج إىل املث يحت
القضــايئ عنــد إعــداد تقاريــر التقييــم، وينبغــي االتفــاق عــىل هــذا الروتوكــول قبــل مبــارشة العمــل عــىل التقييــم.
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ينبغــي أن تــؤدي الحقائــق والظــروف التــي أّدت إىل نشــوء النــزاع وأي اتجاهــات قانونيــة إىل اســتنتاج منطقــي بشــأن 
أســاس القيمــة املناســب، إاّل أّن ذلــك قــد ال يكــون هــذا جليًــا أحيانـًـا، ويف تلــك الحالــة ينبغــي التــامس تفســري قانــوين 

ومشــورة قانونيــة.

ــم تجــاه املحكمــة،  ــق للمقيّ ــن جميعهــا – رمبــا يكــون الواجــب املطل ــة – إن مل تُك ــة االختصاصــات القضائي يف غالبي
ويف تلــك الحالــة فــإّن االمتثــال إىل معايــري التقييــم الدوليــة ومعايــري الهيئــة يدعــم هــدف املقيّــم يف تقديــم تقريــره 

إىل املحكمــة.

التقييامت ألغراض دعم الصفقات  4.4.5
ميكــن إجــراء التقييــامت ألغــراض دعــم الصفقــات باســتخدام عــدٍد مــن أســس القيمــة املختلفــة بنــاًء عــىل الحقائــق 

والظــروف.

ينبغــي أن تــؤدي الحقائــق والظــروف املحيطــة بالصفقــة املقرتحــة أو املفرتضــة أو الفعليــة إىل اســتنتاج منطقــي بشــأن 
أســاس القيمة املناســب.

حينــام تتضّمــن الصفقــة املقرتحــة بيــع أصــل أو مجموعــة مــن األصــول كجــزء مــن بيــع منشــأة اقتصاديــة قامئــة. متثـّـل 
القيمــة الســوقية عــىل األرجــح أســاس القيمــة املناســب عــىل افــرتاض االســتخدام الحــايل لألصــل واألصــول أو التقييــم 
ــة  ــة وقيم ــة املنشــأة االقتصادي ــني قيم ــاط ب ــم درجــة االرتب ــل هــذا التقيي ــرضوري أن يراعــي مث ــن ال ــع. وم يف املوق

أصولهــا األساســية.

وبالتــايل، عنــد افــرتاض االســتخدام الحــايل أو التقييــم يف املوقــع، ينبغــي للمقيّــم أن يفهــم جيــًدا ويحــّدد مــا إذا كان 
التقييــم ســيتم عــىل أســاس افــرتاض الربحيــة املســتمرة، أو إذا كان ينبغــي إجــراء اختبــار ســوقي أوســع، مثــل الدخــل/

التدفقــات النقديــة املخصومــة أو التقــادم االقتصــادي، وتطبيقــه عــىل القيمــة املحســوبة لــآلالت واملعــدات.

هــذا وال يحتــاج مقيّــم اآلالت واملعــدات بالــرضورة إىل امتــالك املهــارات الالزمــة إلجــراء هــذه االختبــارات، ولكــن ال 
ينبغــي للمقيّــم تقديــم نتيجــة التقييــم باعتبارهــا اســتنتاًجا قطعيًــا بشــأن القيمــة العادلــة )املعايــري الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر املاليــة( أو القيمــة الســوقية لألصــول محــل التقييــم دون إجــراء هــذه اإلختبــارات. وذلــك ألّن املقيـّـم  ســيكون 
ــذ  ــة إذا مل ينف ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــري الدولي ــا للمعاي ــق بالســوق وفًق ــم املتعلّ ــن التقيي ــّم جــزًءا فقــط م ــد أت ق

اختبــار التقــادم االقتصــادي )مــن خــالل اســتخدام التدفقــات النقديــة املخصومــة والطــرق األخــرى املناســبة(.

وعليــه، ينبغــي للمقيّــم مناقشــة األمــر مــع العميــل والحصــول عــىل موافقتــه الرصيحــة عنــد تحديــد نطــاق التعاقــد 
ــم منشــآت  ــم ذاتــه )إذا كان معتمــًدا لذلــك لــدى الهيئــة(، أو مقيّ ــا مــا يقــوم املقيّ وصياغــة خطــاب التعاقــد. وغالبً
اقتصاديــة أو كالهــام، بإجــراء تقييــم متزامــن للمنشــأة االقتصاديــة التــي تشــّغل أصــول اآلالت واملعــدات، ويف تلــك 
ــة  ــق مصلح ــا يحّق ــة مب ــامت ذات الصل ــة التقيي ــل ملواءم ــان إىل التواص ــا يحتاج ــول – رمب ــب الروتوك ــة – حس الحال

عميلهــام املشــرتك.
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املبــدأ الــذي تقــوم عليــه القيمــة العادلــة )املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة( والقيمــة الســوقية هــو مفهــوم 
االســتخدام األعــىل واألفضــل لألصــل محــل التقييــم. وبالتــايل، ينبغــي للمقيّــم أن يفهــم جيــًدا ويذكــر يف تقريــره مــا إذا 
كان االســتخدام الحــايل لألصــل ميثـّـل أعــىل وأفضــل اســتخدام، أو أّن االســتخدام األعــىل واألفضــل ســيتحقق مــن خــالل 
اســتخدام األصــل بطريقــة أخــرى، أو حتـّـى تصفيــة األصــل يف حــال األصــول غــري املســتغلة أو غــري القــادرة عــىل توليــد 

األربــاح عــىل وضعهــا الحــايل.

حينــام تتضّمــن الصفقــة املقرتحــة بيــع/رشاء أصــل أو مجموعــة مــن األصــول إلزالتهــا مــن موقعهــا الحــايل. متثـّـل القيمة 
الســوقية أســاس القيمــة املناســب عــىل األرجــح، عــىل افــرتاض التقييــم خــارج املوقــع. وتســتثني هــذه التقييــامت 
الســوقية عــادًة تكاليف/فوائــد الرتكيــب. باإلضافــة إىل ذلــك، سيحســب املشــرتي املحتمــل أيــة تكاليــف إضافيــة لفــك 
ونقــل وتركيــب وإعــادة تشــغيل األصــول. لــن تكــون تلــك التكاليــف كبــرية يف حــاالت املصانــع املتنقلــة أو املركبــات 
اآلليــة، لكّنهــا قــد تصــل إىل مبالــغ كبــرية إذا كانــت األصــول تشــّكل جــزًءا كبــريًا مــن مصنــع ثابــت وســيكون لهــا أثــٌر 

كبــرٌي عــىل الســعر الــذي ســيكون املشــرتي املحتمــل مســتعًدا لدفعــه.

ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي للمقيّــم أن يأخــذ بعــني االعتبــار بيــع األصــول عــىل حالتهــا يف املوقــع إذا كانــت ســتحقق 
ــاح. ويف هــذا الســياق  ــد تحقــق أي أرب ــد املشــّغل الحــايل بحاجــة إليهــا أو مل تُع ــى إن مل يُع ســعرًا أعــىل بذلــك، حتّ
ينبغــي أخــذ جوانــب أخــرى بعــني االعتبــار، مثــل ملكيــة املوقــع، وتكاليــف تشــغيله ، وقــدرة الطــرف الخارجــي عــىل 

إدارة املوقــع وإعــادة تشــغيل األصــول.

التقييامت ألغراض ضامن القروض  4.4.6
ميكــن إجــراء التقييــامت ألغــراض ضــامن القــروض باســتخدام عــدٍد مــن أســس القيمــة املختلفــة بنــاًء عــىل متطلبــات 
ــامت ألغــراض  ــة التقيي ــه غالبي ــذي تســتند إلي ــيس ال ــوم القيمــة الســوقية يشــّكل األســاس الرئي ــّن مفه املقــرض، لك
ــني  ــال إىل القوان ــايئ االمتث ــاص قض ــة أو اختص ــم يف كل منطق ــي للمقيّ ــوال، ينبغ ــع األح ــروض. ويف جمي ــامن الق ض

ــة. ــم قواعــد اإلقــراض بضــامن األصــول الثابت ــة التــي تنظّ ــة واألنظمــة املرصفي ــح التنظيمي ــة واللوائ الوطني

رمبــا يكــون العميــل الطــرف املقــّدم للقــرض أو املــرصف أو مؤسســة التســليف. وعليــه، ينبغــي للمقيّــم توقيــع اتفاقيــة 
خطيــة رصيحــة مــع كافــة األطــراف املعنيــة تحــّدد هويــة العميــل أو العمــالء، والطــرف الــذي يكــون املقيّــم مســؤواًل 
تجاهــه، حيــث ينبغــي االنتهــاء مــن ذلــك رســميًا قبــل بــدء التقييــم. ومــن الشــائع أيًضــا أن يتحّمــل املقيّــم مســؤولية 
تجــاه املقــرض رغــم أّن املقــرتض هــو مــن يســّدد رســومه، ويتطلـّـب هــذا أيًضــا اتفاقـًـا مســبًقا. وينبغــي للمقيّــم أيًضــا 
أن يضمــن امتثــال أعاملــه وتقاريــره التقييميــة للمعايــري املطلوبــة مــن الجهــات التنظيميــة، مثــل املــرصف املركــزي 

الوطني.
باإلضافــة إىل االمتثــال إىل قواعــد اإلقــراض الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة للقطــاع املــرصيف، ســيكون لــكل مقــرض 
غالبًــا متطلّباتــه الخاصــة بشــأن أســاس أو أســس القيمــة املطلوبــة، وقــد تختلــف تلــك املتطلبــات بنــاًء عــىل املخاطــر 
االئتامنيــة للمقــرض وهيــكل القــرض وعالقــة املقــرض باملقــرتض املحتمــل. عــىل أيــة حــال، ينبغــي للمقيّــم فهــم تلــك 
ــًدا مــن منظــور التقييــم وفهــم صلتهــا بالجهــات التنظيميــة الوطنيــة ملامرســة التقييــم، مثــل الهيئــة  املتطلبــات جي

الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن.
وتشمل أسس القيمة املطلوبة عادًة ألغراض ضامن القروض ما ييل:

القيمة السوقية  	
قيمة التصفية املنظّمة  	

قيمة التصفية  	
القيمة القابلة للتحقق من البيع يف املزاد  	
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ــا  ــب فيه ــي يُطل ــة الت ــب املرحل ــم حس ــاس التقيي ــرض وأس ــث غ ــن حي ــلوب م ــل األس ــر تعدي ــتدعي األم ــا يس ورمب
ــيُحبّذ  ــداد، س ــن الس ــة ع ــف الرشك ــد تخلّ ــم بع ــب التقيي ــال، إذا طُلِ ــبيل املث ــىل س ــرض. ع ــالل دورة الق ــم خ التقيي
تبّنــي وجهــة نظــر محافظــة، حيــث ميكــن أن تكــون أصــول اآلالت واملعــدات غــري كاملــة أو مل تتــم املحافظــة عليهــا. 
باإلضافــة إىل ذلــك، يف حالــة الحجــز عــىل املمتلــكات، رمبــا ال يتوفــر املــال أو الوقــت الــالزم لتنفيــذ عمليــة تســويق 

ــة لــآلالت واملعــدات. ــع منظّم وبي

ــدًة لتنظيــم اإلجــراءات )مبــا فيهــا التقييــم(  يف عــام 2018، أصــدرت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي أنظمــًة جدي
ــة يف اململكــة. كــام أصــدرت وزارة التجــارة واالســتثامر  ــات للقــروض املمنوحــة مــن املؤسســات املالي ورهــن الضامن

ــا محــّدًدا لتنظيــم األصــول املرهونــة كضــامٍن القــروض، بعنــوان نظــام الرهــن التجــاري الجديــد. نظاًم

هــذا ويســتطيع للمقيّــم إجــراء التقييــم ألغــراض ضــامن القــروض باســتخدام أســلوب الســوق وفــق املبــادئ العامــة 
ــذي يحــّدد  ــد ال ــال إىل نظــام الرهــن التجــاري الجدي ــة االمتث ــدرك أهمي ــه يجــب أن ي ــة، لكّن ــم الدولي ــري التقيي ملعاي
ــة  ــذ البداي ــة من ــة األصــول املرهون ــر قيم ــد أو تقدي ــي تحدي ــال. وينبغ ــذا املج ــم يف ه ــر التقيي ــداد تقاري ــياق إع س
وتضمينهــا يف عقــد الرهــن التجــاري. كــام يجــوز لألطــراف االتفــاق عــىل أســلوب التقييــم، ويف حــال عــدم االتفــاق 

ــٍم مهنــي وفــق الدليــل الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن. ــم معتمــد بإجــراء تقيي يقــوم مقيّ

 »mortgage« ــا ــة أحيانً ــة اإلنجليزي ــه يف اللغ ــدأ الرهــن، وتقابل ــة الســعودية مب ــة العربي ــات يف اململك ــع الضامن تتب
أو »lien« )حســب الســياق واالســتخدام الســوقي يف اللغــة اإلنجليزيــة( لكــّن جوهــره هــو الرهــن – حيــث يحتفــظ 

املرتهــن )أو وكيــل الضــامن( بالضــامن كتأمــني لســداد الديــن.

كــام يســمح املركــز املوحــد لتســجيل الرهــون بتســجيل مثــل هــذه الرهــون، لكــّن طبيعــة وإجــراءات تســجيل اآلالت 
واملعــدات مــا تــزال الجهــات التنظيميــة تناقشــها وينبغــي ملقيّمــي اآلالت واملعــدات انتظــار صــدور القــرار وتطبيقــه 
تباًعــا. وسيشــمل املركــز املوحــد لتســجيل الرهــون أيًضــا خيــار رهــن »املنشــأة االقتصاديــة بأكملهــا«، والــذي يشــري إىل 
امللكيــة القانونيــة للمنشــأة بأكملهــا، لكّنــه قــد يتطلـّـب تقييــم اآلالت واملعــدات اململوكــة للمنشــأة وتســجيل قيمتهــا. 
غــىل الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي عــىل مقيّمــي اآلالت واملعــدات توخــي الدقــة والتفصيــل يف وصفهــم لــآلالت واملعــدات 
املرهونــة كضامنــات لتجّنــب أي لُبْــس قــد ينشــأ عــن الوصــف غــري الواضــح، وملســاعدة املحكمــة يف حــال الحاجــة إىل 

الحجــز عــىل الضــامن يف الفــرتة االنتقاليــة.

ــا  ــل أو املــرصف أو كالهــام، ورمب ــع العمي ــر م ــراض الرهــن التجــاري إىل التنســيق املبّك ــم ألغ ــاج التقيي وأخــريًا، يحت
ــني. ــارين القانونيّ املستش

التقييامت ألغراض اإلفالس  4.4.7
ميكــن إجــراء التقييــامت ألغــراض اإلفــالس باســتخدام عــدٍد مــن أســس القيمــة املختلفــة بنــاًء عــىل متطلبــات حالــة 
ــم تقريــره لصالــح مســتخدم األصــول محــل التقييــم، أو مؤسســة اإلقــراض، املوظــف  اإلفــالس. حيــث رمبــا يعــّد املقيّ
ــة إىل أخــرى.  ــن دول ــالس م ــام اإلف ــف نظ ــة. ويختل ــي، أو املحكم ــة، املحاســب، املحام ــادة الهيكل ــن إع املســؤول ع

ــا عــىل نظــام اإلفــالس يف االختصــاص القضــايئ حيــث ميــارس عملــه.  ــم أن يكــون مطّلًع وينبغــي عــىل املقيّ
ومــن املرّجــح أن يكــون لــكل حالــة إفــالس متطلباتهــا الخاصــة فيــام يتعلـّـق بأســاس أو أســس القيمــة املطلوبــة والتــي 
ــة  ــا، ســواء الســتخدامها الحــايل أو لتصفي ــا أو جزئيً ــة، كليً ــع املنشــأة التجاري ــة بي ــم إمكاني ــاًء عــىل تقيي ــف بن تختل

أصولهــا.
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وتشمل أسس القيمة املطلوبة عادًة ألغراض اإلفالس ما ييل:
القيمة السوقية  	

قيمة التصفية املنظّمة  	
قيمة التصفية  	

القيمة القابلة للتحقق من البيع يف املزاد  	
ورمبــا يطلــب عميــل اإلفــالس أن يعكــس التقييــم القيمــة خــارج املوقــع أو قيمــة »البيــع القــري«. وينبغــي توخــي 
الحــذر ألّن بعــض عنــارص املنشــأة االقتصاديــة املعــرة ماليًــا قــد تكــون مربحــة بحــد ذاتهــا. ويف هــذه الحالــة ميكــن 
تخضــع العنــارص املربحــة إىل »االقتطــاع« أو »الفصــل الجــزيئ« عــن إجــراء اإلفــالس الرســمي أو غــري الرســمي. وبالتــايل، 

يخضــع أســاس التقييــم لهــذه العنــارص إىل افــرتاض وجــود درجــة مــن الربحيــة.

تقييم اآلالت واملعدات مبوجب نظام اإلفالس الجديد يف اململكة العربية السعودية  4.4.8
مبوجــب املرســوم امللــي رقــم م/50 املــؤرخ 1439/05/28 هـــ )املوافــق 02/14 / 2018م(، أصــدرت اململكــة العربيــة 
الســعودية مؤخــرًا نظــام جديــًدا يؤثــر نظــام االفــالس عــىل كافــة الكيانــات التجاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

يســتند النظــام إىل مبــادئ قوانــني حاميــة اإلفــالس يف جميــع أنحــاء العــامل، وتحــل محــل إطــار عمــل اململكــة العربيــة 
ــة مــن  ــة وقانــون تســوية الحامي ــذي كان جــزًءا مــن قانــون املحكمــة التجاري الســعودية الحــايل بشــأن اإلفــالس وال

اإلفــالس.

يعــد هــذا النظــام مبثابــة ترشيــع تفصيــيل، وهنــاك العديــد مــن األحــكام التــي تهــم الدائنــني ومؤسســات اإلقــراض 
ومطــوري العقــارات والعديــد مــن األطــراف األخــرى يف الســوق.

مبــا أن ترشيــع اإلفــالس حديــث للغايــة، تــم إنشــاء ســجل اإلفــالس مؤخــراً، والــذي يســجل فيــه أحــكام القانــون. تحــدد 
اللوائــح مــا يجــب تســجيله يف ســجل اإلفــالس.

ــد يف  ــع الجدي ــم يف الترشي ــة للتقيي ــارص املحتمل ــل العن ــم، تتمث ــم الرصــد والتقيي ــك، مــن منظــور تقيي يف غضــون ذل
نيتهــا لـــ: »تعظيــم قيمــة األصــول وبيعهــا بانتظــام يف حالــة اإلفــالس، وكذلــك ضــامن التوزيــع العــادل لهــا عــىل الدائنني 

عنــد التصفيــة«.
التصفية الطوعية خارج املحكمة  	

صلح واقي من اإلفالس  	
إعادة التنظيم املايل أو إعادة الهيكلة  	

وافقت املحكمة عىل إعادة الهيكلة املالية  	
اإلفالس عن طريق بيع األصول  	

ينبغــي عــىل املُقيِّمــني املرخصــني مــن الهيئــة متابعــة اللوائــح التنفيذيــة لهــذا النظــام وإنشــاء لجنــة اإلفــالس، والتــي 
ســتوفر إرشــادات أكــر تفصيــاًل بشــأن عمليــة اإلفــالس الجديــدة، ألن نظــام اإلفــالس ال يــزال يف طــور التطبيــق.

لــدى اململكــة العربيــة الســعودية اآلن ســجل لألصــول املرهونــة مبوجــب ضــامن القــروض. يف ســياق التنفيــذ القضــايئ 
)عــادًة مــا يتعلــق باإلعســار( مــن ِقبــل القــايض، ســيُطلب مــن الســجل إصــدار مقتطــف لتنفيــذ التعهــد، والــذي يكــون 

مبثابــة صــك تنفيــذي مبوجــب قانــون اإلنفــاذ. ســيصف هــذا األصــول موضــوع االســرتداد والبيــع مــن حيــث املبــدأ.
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وبــدالً مــن ذلــك، قــد يوافــق الراهــن واملرتهــن عــىل أن املرتهــن ســيكون لــه الحــق يف تنفيــذ إجــراءات اإلنفــاذ نفســها، 
ويف هــذه الحالــة ســيصدر الســجل مقتطًفــا مبــارًشا لتنفيــذ التعهــد، وهــو مبثابــة تفويــض للمتعهــد بالقيــام بتنفيــذ 

إجــراءات التنفيــذ ذات الصلــة.

عندمــا يســتفيد مقرتضــني متعدديــن مــن الضــامن عــىل األصــل ذي الصلــة، يجــب تعيــني وكيــل تنفيــذ. قــد يحتــاج 
وكيــل التنفيــذ إىل ترخيــص مــن وزارة التجــارة والصناعــة لتنفيــذ هــذا النشــاط التجــاري.

وبالتــايل، يجــب عــىل مقيمــي اآلالت واملعــدات التأكــد مــن امتثالهــم للوائــح ســجل التعهــدات الجديــدة قبــل التــرصف 
يف أي عمليــات تقييــم وبيــع متعلقــة باإلعســار.

التقييامت ألغراض التأمني  4.4.9
ــة أو املقرتحــة أو املفرتضــة  ــود وأحــكام وثيقــة التأمــني الفعلي ــا لبن ــم التقييــامت ألغــراض التأمــني وفًق ينبغــي أن تت
التــي يقــرتح املؤّمــن عليــه )عــادًة العميــل( تأمــني أصولــه مبوجبهــا، وذلــك ألّن قيمــة تعويــض الخســائر ســتعتمد عــىل 

األحــكام التجاريــة للوثيقــة وحســب.

رمبا تُطلب التقييامت ألغراض التأمني للغايات التالية:
مساعدة العميل يف تحديد مبلغ التأمني  	

مساعدة العميل يف إعداد مطالبة يف أعقاب خسارة ناشئة عن خطر مشمول بالتغطية التأمينية  	

متثّــل إعــادة األصــل إىل ســابق عهــده أســاس التعويــض يف معظــم وثائــق التأمــني الصناعيــة عــىل افــرتاض أّن املؤّمــن 
عليــه يعتــزم إحــالل األصــول أو املرافــق املعرضــة للخســارة. وينبغــي للمقيّــم أن ينتبــه إىل حقيقــة مفادهــا أّن معظــم 
وثائــق التأمــني هــي وثائــق تعويــض بطبيعتهــا – أي قيمــة األصــل يف حالتــه وقــت الخســارة – فليســت كل وثائــق 
التأمــني تتضّمــن فقــرة إحــالل. وعليــه، ينبغــي للمقيّــم دامئًــا أن يتأكــد مــا إذا كانــت الوثيقــة تتضّمــن فقــرًة كهــذه، 
ــى إذا كانــت الوثيقــة  ــم يجــب أن يكــون عــىل أســاس إعــادة األصــل إىل ســابق عهــده، وحتّ ــل افــرتاض أّن التقيي قب
تحتــوي عــىل فقــرة إلعــادة األصــل إىل ســابق عهــده، إاّل أّن املؤّمــن عليــه اختــار عــدم إعــادة األصــول أو املرافــق إىل 

ســابق عهدهــا، ميكنــه الحصــول عــىل تســوية نقديــة عــىل أســاس قيمــة التعويــض )وليــس تكلفــة اإلحــالل(.

ينبغــي أن تعكــس تكاليــف إعــادة األصــل إىل ســابق عهــده يف هــذا النــوع مــن الوثائــق التكاليــف التقديريــة إلحــالل 
أو إعــادة بنــاء امللكيــة أو األصــل املؤّمــن عليــه إىل ســابق عهــده عندمــا كان جديــًدا، وليــس أفضــل أو أكــر مــن ذلــك.
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تشمل املبالغ املؤّمن عليها يف وثائق التأمني إلعادة األصل إىل سابق عهده عادًة عنارص التكلفة التالية:
التكلفة التقديرية إلعادة األصل إىل سابق عهده  	

الرسوم والطوارئ  	
تقديرات ارتفاع التكلفة خالل مدة التأمني ومدة االنتظار ومدة إعادة اإلنشاء  	

الهدم وإزالة األنقاض  	
الرضائب غري املسرتدة  	

عــىل أيــة حــال، ينبغــي تحديــد مــا إذا كان املقيّــم مســؤواًل عــن قيــاس العنــارص أعــاله للقيمــة املعرّضــة للخطــر أم ال، 
حيــث يحــدد ذلــك يف نطــاق العمــل املتفــق عليــه بــني املقيّــم العميــل. وينبغــي لتقريــر التقييــم أن يحــّدد بوضــوح 

مــا إذا كانــت هــذه العنــارص مشــمولة أم غــري مشــمولة يف التقييــم.

وإذا طُلِــب مــن املقيّــم تقييــم قيمــة التعويــض، بــداًل مــن تقييــم إعــادة األصــل إىل ســابق عهــده أو باإلضافــة إليــه، 
ــامت  ــم تقيي ــون معظ ــارة. وتك ــت الخس ــا يف وق ــن عليه ــول املؤّم ــة األص ــس قيم ــض أن تعك ــة التعوي ــي لقيم ينبغ
التعويــض عــىل أســاس حســاب التكاليــف التقديريــة إلحــالل أو إعــادة بنــاء امللكيــة أو األصــل املؤّمــن عليــه إىل ســابق 
عهــده قبــل وقــوع الــرضر، وليــس أفضــل أو أكــر مــن ذلــك، مــع مراعــاة العمــر والحالــة والعمــر االفــرتايض املتبقــي. 

ــا، فيميــل معظــم املقيّمــني إىل اســتخدام طريقــة تكلفــة اإلحــالل املهلكــة لتحديــد قيمــة التعويــض. أّمــا عمليً

لذلــك تكــون تقييــامت التأمــني )وتقييــامت الخســائر( غالبًــا أكــر تعقيــًدا مــاّم هــو متوقــع، وال ميكــن فــرض افرتاضــات 
مطلقــة بشــأن طبيعــة الخســارة والقيمــة املعرّضــة للخطــر وقيمــة إعــادة األصــل إىل ســابق عهــده أو قيمــة التعويــض. 

وعنــد الشــك، ينبغــي للمقيّمــني استشــارة مقيّمــي تأمــني مــن ذوي الخــرة والبــاع الطويــل.
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يصف هذا الفصل الخطوات التي ينبغي اتباعها عند معاينة اآلالت واملعدات يف املوقع.

يهــدف هــذا الفصــل إىل وصــف اإلجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا يف معاينــة اآلالت واملعــدات لضــامن إعــداد التقييــم 
وفًقــا للمعيــار املطلــوب.

 سيفهم املقيّم إجراءات معاينة اآلالت واملعدات يف نهاية هذا الفصل.

5.4.1 معاينة املوقع
ــم اآلالت  ــم تقيي ــة لدع ــات املطلوب ــن املعلوم ــريٍ م ــزٍء كب ــع ج ــن جم ــم م ــن املقيّ ــة متّك ــع هــي عملي ــة املوق معاين
واملعــدات. وينبغــي للمقيّــم أن يضمــن أّن معاينــة املوقــع تُعتــر كافيــة عنــد اقرتانهــا بالبحــوث واإلجــراءات األخــرى 
للتمّكــن مــن إعــداد التقييــم وفًقــا ملعايــري التقييــم الدوليــة. ويعتــر اتبــاع أســلوب منهجــي ومنظّــم لرصــد البيانــات 

يف املوقــع لــكٍل مــن مفــردات اآلالت واملعــدات عنــرًصا مهــاًم يف تقييــم اآلالت واملعــدات.

ــة املوقــع  ــة ملعاين ــم، لكــّن الطريقــة النموذجي ــات التقيي ــة املوقــع حســب طبيعــة األصــول ومتطلب وتختلــف معاين
ــوات: ــم إىل )4( خط تنقس

الخطوة األوىل: االستعداد قبل معاينة املوقع
الخطوة الثانية: املعاينة األولية للموقع

الخطوة الثالثة: إجراءات أثناء معاينة املوقع
الخطوة الرابعة: إجراءات ما بعد معاينة املوقع

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف

5.1

5.2

5.3

5.4
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5.5.1 الرشوط املرجعية
ينبغي أن يُحّدد نطاق العمل املتفق عليه بني املقيّم والعميل نطاق وطبيعة معاينات املوقع املقرتحة.

يرجى الرجوع إىل الفصل الثالث ل لرشوط املرجعية.

جمع املعلومات  5.5.2
ــم مبهمــة تقييــم يف صناعــة أو قطــاع  ــف املقيّ ــا يُكلَ لــكل عمليــة صناعيــة مصطلحــات بــاآلالت واملعــدات ، و أحيانً
ــة حــول  ــم بعــض البحــوث األولي ــة أن يجــري املقيّ ــن الحكم ــة، ســيكون م ــه. ويف هــذه الحال ــر إىل الخــرة في يفتق

ــة. ــارشة يف املهم ــل املب ــة قب ــدات ذات الصل ــات اآلالت واملع ــع ومصطلح ــة التصني ــة وعملي الصناع
ميكن الحصول عىل املعلومات من املصادر التالية:

الكتب واملخططات املرجعية  	
املجالت التجارية  	

املكتبات الفنية  	
األدلة  	

مورّدي وصانعي املعدات األصلية  	
اإلعالنات التجارية  	

)www.howstuffworks.com( اإلنرتنت، مثل موقع ويكيبيديا وموقع  	

ــات  ــاآلالت واملعــدات وعملي ــام ب ــا لغــة التجــارة( واإلمل ــة )مبــا فيه تســاعد القــدرة عــىل فهــم املصطلحــات التجاري
التصنيــع يف تســهيل عمليــة التعاقــد مــع العميــل، عوًضــا عــن إضاعــة وقتهــم بطــرح أســئلة فنيــة عامــة ميكــن الوصــول 
إىل أجوبتهــا بســهولة وال تؤثــر عــىل عمليــة التقييــم. عــىل ســبيل املثــال، عنــد معاينــة مصنــع فــوالذ، ميكــن أن يســأل 

املقيّــم عــن كافــة اإلجــراءات واألصــول املســتخدمة يف املصنــع، لكّنــه لــن يســأل مثــاًل: كيــف يُصنــع الفــوالذ؟

املعدات املطلوبة  5.5.3
أدوات كتابة  	

مصباح يدوي  	
رشيط قياس/ مسطرة  	

مناذج املعاينة / رصد البيانات القياسية  	
	  بطاقة الرتخيص

كامريا )يف حالة الحصول عىل موافقة مسبقة(  	
معدات الوقاية الشخصية )رمبا يوفّر العميل بعضها(  	

حذاء السالمة  	
خوذة الرأس  	

نظارات واقية  	
سامعات واقية  	

حاّملة أمان  	

الخطوة 1: االستعداد ملعاينة املوقع 5.5
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ــدات  ــن اآلالت واملع ــة ع ــة عام ــم ملح ــدف إىل تقدي ــث ته ــع بحي ــة للموق ــة أولي ــون معاين ــري املقيّم ــا يج ــا م غالبً
ــع: ــة للموق ــة األولي ــالل املعاين ــيل خ ــا ي ــم مب ــوم املقيّ ــن أن يق ــع. وميك ــع يف املوق ــة التصني وعملي

اكتســاب املعرفــة مــن خــالل اجتامعات/جلســات تعريفيــة مــع املــدراء وكادر اإلنتــاج والهندســة، وغريهــم   	
ــات. ــع وســري العملي ــة التصني ــل املســؤولني عــن اآلالت واملعــدات وعملي مــن موظفــي العمي

ــات  ــات، ومخطط ــري العملي ــات س ــة، ومخطط ــومات التخطيطي ــع، والرس ــات املوق ــىل مخطط ــول ع الحص  	
األنابيــب واألجهــزة، وغريهــا مــن املخططــات املتعلّقــة بــاآلالت واملعــدات. ينبغــي تقديــم نســخة مطبوعــة أو 

ــام. ــات أو كاله ــن املخطط ــة م إلكرتوني
الحصــول عــىل القوائــم واملعلومــات الفنيــة املتعلّقــة بــاآلالت واملعــدات. ميكــن أن تكــون هــذه الوثائــق   	
عــىل شــكل ســجالت األصــول الثابتــة، وســجالت الصيانــة، واألدلــة الفنيــة، والخطــط واملخططــات والرســومات 

ومــا إىل ذلــك.
وضع خطة عمل إلكامل معاينة املوقع بطريقة منظّمة ومنهجية.  	

القاعــدة الذهبيــة عنــد معاينــة املوقــع: ال تفــرتض شــيئًا إطالقـًـا؛ اســأل دامئـًـا. ارجــع إىل امللحــق )ي( للقامئــة   	
املرجعيــة ملعاينــة املوقــع.

يشــرتط العديــد مــن العمــالء أن يخضــع الــزّوار إىل برنامــج توجيهــي أو تدريــب الســالمة أو أن يرافقهــم   	
ــرشوط. ــذه ال ــل ه ــال ملث ــني االمتث ــي للمقيّم ــع. وينبغ ــم يف املوق ــاء تواجده ــل أثن ــي العمي ــد موظف أح

ــم مخطــط ســري العمليــات. ومــن  ميكــن إجــراء معاينــة املوقــع مــن مبنــى إىل مبنــى، بحيــث يتبــع املقيّ  	
غرفــة إىل غرفــة، لتجّنــب اإلغفــال أو التكــرار. ويُفضــل اتبــاع مخطــط املوقــع أو مخطــط ســري العمليــات، ووضــع 

إشــارة عنــد كل منطقــة تتــم معاينتهــا.
ــاع  ــر اتب ــه. ويعت ــم لدعم ــل التقيي ــول مح ــول األص ــة ح ــات كافي ــع بيان ــع إىل جم ــة املوق ــدف معاين ته  	
طريقــة منهجيــة لجمــع البيانــات حــول كلٍ مــن مفــردات اآلالت واملعــدات جانبًــا مهــاًم يف عمليــة التقييــم.

إعداد قوائم األصول  5.7.1
 تُقــّدم قامئــة األصــول ومالحظــات املوقــع التــي يعّدهــا املقيـّـم األســاس ألعــامل التقييــم يف كثــري مــن الحــاالت. ولذلــك 
فــإّن اتبــاع طريقــة فعالــة وشــاملة لجمــع البيانــات، ومصّممــة لتُجّنــب أي إغفــاالت أو تكــرارات هامــة، يقــّدم أساًســا 
متيًنــا لتقييــم. ويهــدف تطويــر قامئــة األصــول إىل تســجيل املعلومــات األساســية الرضوريــة لتمكــني املقيّــم مــن تحديــد 

نــوع األصــول وطاقتهــا اإلنتاجيــة وحالتهــا إلجــراء عمليــة التقييــم.

وميكــن أن تشــّكل قامئــة األصــول التــي يعّدهــا املقيـّـم أساًســا لســجل تقييــم األصــول الــذي ســيتم تســليمه إىل العميــل 
كجــزٍء مــن نطــاق العمــل املتفــق عليــه. ويف تلــك الحالــة قــد يلــزم جمــع وتســجيل معلومــات إضافيــة، وخصوًصــا إذا 

كان ســجل التقييــم ســيُعتمد ألغــراض محاســبية.

الخطوة 2: املعاينة األولية للموقع

الخطوة 3: إجراءات أثناء معاينة املوقع

5.6

5.7
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ــاذ  ــم اتخ ــي للمقيّ ــن ينبغ ــم. ولك ــا للتقيي ــل أساًس ــا العمي ــي يقّدمه ــول الت ــجالت األص ــّكل س ــا أن تش ــن أيًض وميك
ــة  ــاًم أّن طبيع ــم، عل ــا للتقيي ــا مالمئً ــّدم أساًس ــل تق ــن العمي ــة م ــات املقّدم ــامن أّن املعلوم ــبة لض ــراءات املناس اإلج

ــا. ــا إطالقً ــرتض صحته ــم أن يف ــي للمقيّ ــذا ال ينبغ ــري ول ــكٍل كب ــاوت بش ــول تتف ــجالت األص ــودة س وج

ــة  ــال عــىل طريق ــيل مث ــام ي ــة. في ــات مختلف ــم األصــول يف فئ ــع األصــول املســّجلة يف ســجل تقيي ــام ميكــن تجمي ك
ــات: تقســيم الفئ

 أ( آالت ومعدات اإلنتاج أو العمليات
ــدة  ــة جي ــم إىل معرف ــاج املقيّ ــا يحت ــة يف قامئــة األصــول. ورمب ــا معظــم األصــول املادي ــة غالبً تضــّم هــذه الفئ
بــاآلالت واملعــدات محــل التقييــم مــن أجــل تحديــد امللحقــات واملرفقــات املهمــة. وكثــريًا مــا تكــون تكلفــة تلــك 

امللحقــات واملرفقــات كبــريًة جــًدا بالنســبة إىل تكلفــة اآللــة الرئيســية.
 ب( اآلالت واملعدات الثانوية والعامة

ــا  تشــمل اآلالت واملعــدات الثانويــة األصــول التــي ال تشــّكل جــزًءا مــن عمليــة التصنيــع واإلنتــاج، لكّنهــا غالبً
مــا متثـّـل مكونـًـا أساســيًا مــن قيمــة املصنــع ككل. وقــد تشــمل أصــول هــذه الفئــة معــدات الصيانــة وخدمــات 

املصنــع، مثــل الطاقــة الكهربائيــة والهــواء املضغــوط واملــاء وغريهــا.
ميكــن أن تشــمل اآلالت واملعــدات العامــة األدوات الصغــرية، ومعــدات الفحــص واالختبــار، وتركيبــات وتجهيزات 
املصنــع. وقــد يكــون لألهميــة النســبية لهــذه األصــول بعــض التأثــري عــىل مــدى اإلجــراءات املطلوبــة إلكــامل 

التقييــم.
 ج( املعدات املكتبية واملخرية

تشــمل هــذه الفئــة املعــدات املكتبيــة والتقنيــة واملخريــة، واألثــاث واملفروشــات. وقــد يكــون لألهميــة النســبية 
لهــذه األصــول بعــض التأثــري عــىل مــدى اإلجــراءات املطلوبــة إلكــامل التقييــم.

 د( املصانع املتنّقلة واملركبات اآللية
	 مركبات النقل الداخلية مثل الرافعات والشوكية... إلخ

	 املركبات املسّجلة للسري عىل الطرقات

وينبغــي للمقيّــم أيًضــا أن يســتفر مــا إذا كانــت أي أصــول مشــمولة يف نطــاق العمــل املتفــق عليــه موجــودة بصــورة 
دامئــة أو مؤقتــة خــارج املوقــع. وعــىل نحــٍو مامثــل، ال ينبغــي للمقيّــم أن يفــرتض أّن كافــة األصــول التــي يشــاهدها 

يف املوقــع مملوكــة للعميــل.

جمع بيانات اآلالت واملعدات  1.7.2
ميكن أن تشتمل املعلومات التي يتم جمعها خالل إعداد جدول تقييم األصول عىل ما ييل:

نوع اآللة  أ. 
الطراز والرقم التسلسيل واملصنع  ب. 

رمبــا يســاعد تســجيل عنــوان الصانــع يف الحصــول عــىل معلومــات التكلفــة. ورمبــا يكــون الرقــم التسلســيل 
مهــاًم ألّن بعــض الصانعــني قــد يحتاجــون إليــه مــن أجــل تحديــد مواصفــات األصــل محــل التقييــم وتقديــم 
التكلفــة الحاليــة. وميكــن تحديــد عمــر بعــض املعــدات مــن خــالل الســجالت املرجعيــة التــي تحتــوي عــىل 

الرقــم التسلســيل وتاريــخ الصنــع.
الرقم املرجعي للعميل )رمبا يكون رقم املصنع أو رقم األصل أو رقم الصيانة(  ج. 

الحجم أو القدرة االستيعابية  د. 
سنة الصنع  ه. 
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اإلشارة إىل أي قاعدة أو خدمات اتصال أو مرفقات... إلخ خاصة  و. 
التعديالت أو اإلصالحات أو التحسينات الكبرية التي تم تنفيذها بعد تركيب اآللة األصلية  ز. 

مصدر الطاقة  ح. 
العوامل البيئية والقيود القانونية، إن وجدت  ط. 

مستوى استخدام اآللة  ي. 
سجل اإلنتاج والصيانة  ك. 

تكلفة الرتكيب/ السعر األصيل  ل. 
الحالة املادية/ مستوى التقادم  م. 

هل تم رشاء اآللة جديدة أم مستعملة  ن. 

مصادر البيانات ملعاينة املوقع  1.7.3
اآلالت واملعدات  أ. 

البيانــات املأخــوذة عــن لوحــة معلومــات اآللــة، مثــل النــوع والعالمــة التجاريــة والطــراز والرقم التسلســيل 
والقــدرة االســتيعابية واســم الصانــع وبلــد املنشــأ وســنة الصنــع وغريها.

سجالت العميل  ب. 
تشمل البيانات التي ميكن الحصول عليها السعر األصيل وتاريخ الرشاء وسجالت الصيانة والتأمني.

التحّدث إىل موظفي العميل املعنيّني  ج. 
ميكــن يف كثــريٍ مــن األحيــان الحصــول معلومــات مفيــدة مثــل حالــة واســتخدام اآللــة مــن التحــّدث إىل 

موظفــي العميــل.
مالحظات معاينة املوقع  د. 

املالحظات التي يجمعها املقيّم خالل معاينة املوقع.
الصور  ه. 

ميكــن أن تكــون الصــور )يف حالــة الســامح بذلــك( مفيــدًة عنــد إجــراء األبحــاث املكتبيــة والتواصــل مــع 
األطــراف الثالثــة، مثــل الصانعــني واملورّديــن، ولكــن اســتأِذن أواًل(.

وصف اآلالت واملعدات  و. 
ينبغــي أن تكــون املعلومــات التــي يتــم جمعهــا حــول اآلالت واملعــدات كافيــًة لتقديــم صــورة دقيقــة عــن 
األصــول محــل التقييــم. وال توجــد إجــراءات محــددة لطريقــة أو طبيعــة املعلومــات التــي ينبغــي جمعهــا، 
فإنّهــا قــد تشــمل اســم الصانــع، والطــراز، والنــوع، والرقــم التسلســيل، والقــدرة االســتيعابية، وملحقــات، 
وتاريــخ الصنــع، وبلــد املنشــأ، وحالــة اآللــة. ويتــم تســجيل هــذه البيانــات عــادًة يف حقــول منفصلــة عــىل 

حاســب لوحــي أو جــدول بيانــات إلكــرتوين لتســهيل فــرز ومقارنــة البيانــات.

الشكل )5(: تسجيل املعلومات التعريفية لآلالت واملعدات
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ينبغــي للمقيـّـم مراجعــة املالحظــات التــي جمعهــا بعــد االنتهــاء مــن معاينــة املوقــع لضــامن عــدم وجــود معلومــات 
ــل  ــك قب ــام بذل ــل القي ــم، ويفّض ــىل التقيي ــري ع ــأنها التأث ــن ش ــات رئيســية م ــن أي تباين ــق م ــي التحق ناقصــة. ينبغ

مغــادرة املوقــع يف حــال الحصــول عــىل ســجل األصــول.

يبدأ املقيّم عادًة يف هذه املرحلة بجمع معلومات التكلفة والسوق املتعلّقة باآلالت واملعدات محل التقييم.
ميكن الحصول عىل املعلومات من املصادر التالية:

الصانعني واملورّدين )البائعني(  	
مورّدي اآلالت الجديدة واملستعملة  	

املعارض التجارية  	
دليل األسعار االسرتشادي  	

فواتري العميل  	
سجالت األصول الثابتة للعميل  	

إعالنات الصحف  	
املزادات  	

قواعد البيانات  	
تقارير التقييم السابقة  	

التقارير املالية السنوية للعميل  	

معدات السالمة
خوذة رأس  	

حذاء سالمة  	
سدادات أذن  	
نظارات واقية  	

أخرى )عند الحاجة(  	

إجراءات السالمة
االستفسار عن متطلبات السالمة من الشخص الذي يتم التواصل معه يف املوقع  	

ارتداء زي مناسب  	
عدم ملس اآلالت أثناء عملها  	

ضامن التواجد يف مكان آمن يف جميع األوقات  	
االلتزام بقواعد السالمة يف املوقع  	

عدم التجّول يف املناطق الخطرة – مثل املحطات الفرعية – دون ُمرافق   	

الخطوة 4: إجراءات ما بعد معاينة املوقع

جوانب السالمة

5.8

5.9
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وصف اآلالت واملعدات

السادس
الفصل
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يقــّدم هــذا الفصــل التوجيهــات ويصــف اإلجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد تقديــم وصــف اآلالت واملعــدات مــن 
منظــور التقييــم.

يهــدف هــذا الفصــل إىل وصــف اإلجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد جمــع املعلومــات حــول اآلالت واملعــدات محــل 
التقييــم خــالل معاينــة املوقــع، وذلــك لضــامن تســجيل املعلومــات ذات الصلــة بصــورة متســقة.

ــذا  ــة ه ــدات يف نهاي ــم اآلالت واملع ــة يف تقيي ــاملة واملنهجي ــات الش ــع املعلوم ــة جم ــة عملي ــم أهمي ــيدرك املقيّ س
ــل. الفص

6.4.1 تعريف اآلالت واملعدات
ميكن تعريف اآلالت واملعدات بطريقتنْي:

الوصف الكيل  أ( 
الوصف الجزيئ  ب( 

الوصف الكي  6.4.2
يُوضــح الوصــف الــكيل وظائــف وأدوار اآلالت واملعــدات محــل التقييــم بصــورة عامــة. ويغطــي املكونــات الرئيســية 

التــي تُســهم يف تصميــم وقــدرات املرفــق ككل.
من أجل إعداد الوصف الكيل، ينبغي للمقيّم أن يفهم ما ييل:

عمليات اإلنتاج  أ( 
العملية املستخدمة إلنتاج املنتجات يف املصنع  ب( 

القدرة االستيعابية القصوى للمصنع  ج( 

كام ينبغي للمقيّم الحصول عىل املعلومات النموذجية التالية، حسب طبيعة التقييم:
عملية اإلنتاج أو الصناعة املستخدمة: خطط البحوث... إلخ مسبًقا  د( 

مخطط سري العمليات  ه( 

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف

6.1

6.2

6.3

6.4
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املعلومات املتعلقة باملنتجات الثانوية )إن وجدت(، باإلضافة إىل املنتج الرئييس للمرفق  و( 
القدرة االستيعابية وحجم اإلنتاج والقوائم املالية املساندة للسنوات الثالث األخرية  ز( 

مصادر املواد الخام  ح( 
جودة وحجم اإلنتاج  ط( 
أوقات عمل املصنع  ي( 

تاريخ الصيانة  ك( 
االستخدام األمثل باملقارنة مع أحدث التقنيات  ل( 

مدى مالءمة اآلالت واملعدات يف املوقع  م( 
املقارنة مع املشاركني اآلخرين يف السوق  ن( 

باإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي أخــذ عوامــل التقــادم املؤثــرة عــىل قيمــة اآلالت بعــني االعتبــار، مثــل االعتبــارات التقنيــة 
واملاديــة والوظيفيــة واالقتصاديــة.

حيثام توجد أصول مكافئة حديثة، ينبغي أخذ العوامل التالية بعني االعتبار:
1. القدرة االستيعابية

2. تكلفة اآلالت الجديدة
3. تكاليف التشغيل والصيانة
4. إدارة املساحات يف املصنع

االمتثال إىل املعايري/املتطلبات الكهربائية ذات الصلة  س( 
االمتثال إىل معايري وترشيعات البيئة والسالمة ذات الصلة  ع( 

العمر االفرتايض التقديري للمصنع  ف( 

الوصف الجزيئ  6.4.3
الوصــف الجــزيئ هــو وصــف تفصيــيل لــكٍل مــن مفــردات اآلالت واملعــدات الرئيســية التــي متّــت معاينتهــا  معاينــة 
ــات  ــة معاين ــة حــول نطــاق وطبيع ــم إفصاحــات كافي ــم تقدي ــم. وينبغــي للمقيّ ــة التقيي ــة بعملي ــع وذات صل املوق
املوقــع املنّفــذة. ويهــدف الوصــف الجــزيئ إىل تقديــم وصــف دقيــق لــآلالت، وكاٍف لدعــم عمليــة التقييــم، ويســمح 
ــة،  ــري الرضوري ــل غ ــب التفاصي ــي تجّن ــزيئ. وينبغ ــه الج ــر وصف ــل ع ــد األص ــم بتحدي ــر التقيي ــتخدم لتقري ألي مس
والرتكيــز عــىل وصــف الخصائــص الرئيســية لآللــة مــن منظــور التعريــف والتقييــم فحســب. كــام ينبغــي اإلشــارة إىل 

ــا عــىل نتيجــة التقييــم عنــد إعــداد التقريــر. أيــة قيــود خــالل املعاينــة مــن شــأنها التأثــري جوهريً

يتم عادًة جمع املعلومات التالية حول عنارص اآلالت واملعدات الرئيسية ذات الصلة بالتقييم:
املُصّنع   	

الطراز/النوع  	
القدرة االستيعابية  	

املوقع واألبعاد  	
الرقم التسلسيل  	

اسم املورّد ) إذا مل يتوفر مصنع املعدات األصيل(   	
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وصف كاٍف لتمييز اآللة عن غريها من اآلالت  	
وصف أي ملحقات أو إضافات عىل اآللة األصلية  	

املالحظــات حــول األساســات والقواعــد وأي توصيــالت خاصــة، مثــل لوحــات التحكــم الكهربائيــة واألنابيــب   	
وغريهــا. 

مالحظــة: رغــم أّن الحصــول عــىل املعلومــات الوصفيــة الجزئيــة أعــاله مرغوبًــا مــن منظــور التقييــم، إال أنــه ينبغــي 
للمقيّــم عــدم تعريــض نفســه للخطــر أثنــاء معاينــة اآللــة. ال تقــرتب أو تحــاول دخول/قيــاس أي جــزء مــن اآللــة دون 

أن تســأل املرافــق أو املوظــف املســؤول مــا إذا كان مــن اآلمــن معاينــة اآللــة.

تذكّــر دوًمــا أّن اآلالت تعمــل بشــكٍل آيل وميكــن تشــغيلها عــن بعــد دون ســابق إنــذار. وال ينبغــي للمقيّــم أن يتهــاون 
بســالمته ملجــرّد ارتدائــه معــدات الوقايــة الشــخصية. ينبغــي للمقيـّـم جمــع أكــر قــدر مــن املعلومــات مــن الســجالت 
وإدارة املوقــع يف حــال وجــود أماكــن غــري آمنــة لجمــع املعلومــات املذكــورة أعــاله. ويف معظــم الحــاالت، يســتطيع 
ــم التعامــل مــع مثــل هــذه القيــود مــن خــالل التخطيــط الجيــد، ولكــن عــىل الرغــم مــن جهــوده، فــإّن هــذه  املقيّ

القيــود ســتؤثر عــىل نتائــج القيمــة يف التقريــر، وينبغــي للمقيّــم اإلشــارة إىل ذلــك يف التقريــر.

ينبغــي جمــع معلومــات كافيــة حــول األصــول محــل التقييــم مــن أجــل تقييــم اآلالت واملعــدات، لكــّن املعلومــات 
ــا دقيقــة، وخاصــًة إذا كانــت ســجالت األصــول الثابتــة ناقصــة أو قدميــة.  املقّدمــة مــن العميــل حولهــا ال تكــون دامئً
ــاء  ــم أثن ــا عــىل التقيي ــر جوهريً ــم أن يتحقــق مــن املعلومــات املقّدمــة مــن العميــل والتــي تؤث ــذا ينبغــي للمقيّ ول

معاينــة املوقــع أو مــن خــالل عمليــة جمــع البيانــات األخــرى.
ينبغــي عــىل  املقيــم أن يناقــش مــع العميــل مســألة صعوبــة الوصــول إىل األصــول مــن أجــل معاينتهــا أو التحقــق مــن 
صحــة املعلومــات مــن منظــوٍر تقييمــي، ويُستحســن القيــام بذلــك يف مرحلــة تحديــد النطــاق والتعاقــد. كــام يتعــنّي 

عــىل املقيّــم أن يــرشح للعميــل املحتمــل اآلثــار املرتتبــة عــىل عــدم جمــع معلومــاٍت كافيــة عــن األصــول.
ــم قــادًرا عــىل تقديــم التقييــم، ولكــن ينبغــي أن يشــري يف تقريــره إىل أيــة  واعتــامًدا عــىل الظــروف، قــد يكــون املقيّ
ــة املعلومــات أو عــدم الوصــول إىل األصــول. كــام  ــه نتيجــة عــدم كفاي ــواردة في ــة بالقيمــة ال ــود أو رشوط متعلّق قي
ينبغــي أن يشــري يف التقريــر إذا كان يعتقــد أن القيمــة ســتتغرّي مســتقباًل إذا اســتطاع الوصــول إىل األصــول أو حصــل 

عــىل املزيــد مــن املعلومــات عــن األصــول محــل التقييــم.
يستطيع املقيّم اتباع اإلجراءات التالية يف املوقع للتحقق من صحة املعلومات املقّدمة إليه:

املعاينــة املاديــة للمعــدات. التحقــق مــن منظــور التقييــم فيــام يتعلــق مبعلومــات اآلالت واملعــدات محــل   	
التقييــم يف املوقــع ومقارنتهــا مــع تلــك املقّدمــة مــن العميــل.

التقييم املقارن مع سجالت األصول الثابتة للعميل يف ضوء االعتبارات التالية:  	
ــة عــىل هــذه  ــة. ومــن األمثل ــورة يف ســجالت األصــول الثابت ــع غــري مذك  أ( وجــود آالت ومعــدات يف املوق

الحــاالت:
املعــدات أو املصانــع التــي يتــم إنشــاؤها باســتخدام اإليــرادات عوًضــا عــن اإلنفــاق الرأســاميل   )1

ــة. ــة العمومي ــص يف امليزاني املخص
تعديل أو تقسيم أصل قائم إىل عدة أصول أصغر حجاًم.  )2

اآلالت واملعدات املؤجرة أو املستأجرة.  )3

جمع البيانات والتحقق من صحتها 6.5
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ــري  ــا غ ــة لكّنه ــدات معين ــة إىل وجــود آالت ومع ــة للرشك ــات يف ســجالت األصــول الثابت  ب( تشــري املعلوم
ــة عــىل هــذه الحــاالت: ــع. ومــن األمثل موجــودة يف املوق

ــارج  ــة خ ــغيل أو مخزّن ــة للتش ــري صالح ــة أو غ ــا متقادم ــىل أنّه ــة ع ــدات املصّنف اآلالت واملع  )1
املوقــع إلصالحهــا.

ــول  ــجالت األص ــن س ــطب م ــا مل تُش ــا لكّنه ــص منه ــا أو تخلّ ــم بيعه ــي ت ــدات الت اآلالت واملع  )2
ــل. ــة للعمي الثابت

 ج( ميكن التحقق من املواصفات الفنية لآلالت واملعدات محل التقييم بالطرق التالية:
مراجعة أوامر الرشاء وتقارير تسليم املشاريع... إلخ.  )1

النقاشات مع الكادر الفّني للعميل املسؤول عن صيانة اآلالت واملعدات.  )2
النقاشات مع الكادر الفّني للعميل املسؤول عن تشغيل اآلالت واملعدات.  )3

مراجعة األدلة الفنية.  )4
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يــرشح هــذا الفصــل الخطــوات التــي ينبغــي اتباعهــا يف تجميــع وتصنيــف وتخزيــن البيانــات واســتخدامها يف تقييــم 
اآلالت واملعــدات.

يهدف هذا الفصل إىل رشح أساليب تجميع وتصنيف وتخزين البيانات الرضورية لعملية التقييم.

ــم أســاليب تجميــع وتصنيــف وتخزيــن البيانــات لضــامن دعــم التقييــم بصــورة مالمئــة يف نهايــة هــذا  ســيفهم املقيّ
الفصــل.

7.4.1 تجميع البيانات
بصورة عامة، ميكن تقسيم تجميع البيانات إىل ثالثة أقسام رئيسية:

اآلالت الفردية  أ( 
ينبغــي تخزيــن بيانــات اآلالت الفرديــة يف قاعــدة بيانــات، مــع تحديــد النــوع والصانــع والطــراز واملعلومــات 

ــة. األخــرى ذات الصل
انظر الفصل الخامس ملزيٍد من التفاصيل.

مصنع العمليات  ب( 
ــآلالت  ــة ل ــا العام ــة وطبيعته ــا اإلنتاجي ــات وطاقته ــق العملي ــوع مراف ــة ون ــة العملي ــد طبيع ــي تحدي  ينبغ

ومعــدات العمليــات.
املحلقات  ج( 

ملحقات هي عبارة عن معدات مساندة عامة ميكن استخدامها مع اآلالت الفردية أو مصانع العمليات.

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف

7.1

7.2

7.3

7.4
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ــااًل  ــاه مث ــّدم أدن ــف املق ــر التصني ــردات األصــول. ويُعت ــم مف ــات اآلالت واملعــدات لتســهيل فه ــف بيان ميكــن تصني
ــة غريهــا. ــات أخــرى وإضافي ــث ميكــن اســتخدام تصنيف ــا فقــط، حي توضيحيً

مصنع العمليات والتصنيع  أ( 
ينّصب الرتكيز عىل مصنع العمليات والتصنيع يف العديد من الحاالت ألنّها أهم مجموعة من األصول.

املعدات املساندة  ب( 
تحتــاج العديــد مــن عمليــات التصنيــع إىل معــدات مســاندة للحفــاظ عــىل القــدرة االســتيعابية وتوليــد اإلنتــاج 

الصناعي.
خدمات الكهرباء  ج( 

ــح معامــل القــدرة  ــة، ومعــدات تصحي ــاء، املحــوالت، والعاكســات الكهربائي ميكــن أن تشــمل خدمــات الكهرب
الكهربائيــة، ولوحــات التحكــم الكهربائيــة، ووحــدات التحكــم باملحــركات، واللوحــات الفرعيــة. وميكــن إيجــاد 

املعلومــات األساســية املحّدثــة املتعلّقــة بطبيعــة ونــوع البنيــة التحتيــة الكهربائيــة بســهولة عــر اإلنرتنــت.
الكابالت واألسالك الكهربائية  د( 

تربط الكابالت واألسالك الكهربائية اآلالت واملعدات بوحدات التحكم باملحركات/لوحات التحكم.
األنابيب  ه( 

تحتــاج معظــم اآلالت واملعــدات إىل العديــد مــن الخدمــات، مثــل الهــواء املضغــوط والبخــار واملــاء والتكثيــف 
والغــاز والتريــد وغريهــا مــن الســوائل كجــزٍء مــن عمليــة التصنيــع. وميكــن إيجــاد املعلومــات األساســية املحّدثة 

املتعلّقــة بطبيعــة ونــوع هــذه الخدمــات بســهولة عــر اإلنرتنــت.
الهياكل واألساسات  و( 

ينبغي أن يأخذ املقيّم يف االعتبار العنارص التالية التي تؤثر عىل تكلفة تركيب اآلالت واملعدات:
1( األساسات والقواعد والدعامات الخرسانية:

2( الهياكل املساندة، مثل:
	 الهياكل الفوالذية
	 الجسور الضيقة
	 السالمل الفوالذية

	 املنصات
ميكــن الحصــول عــىل املعلومــات األساســية املحّدثــة للهيــاكل واإلنشــاءات املتخصصــة مــن النــرشات املتخصصــة، 
ــني  ــاين أو مقيّم ــاحي املب ــارة مّس ــون إىل استش ــاج املقيّم ــا يحت ــة. ورمب ــاءات املختلف ــعار اإلنش ــة أس ــل أدل مث

ــني آخريــن أو كالهــام. عقاريّ
معدات مناولة املواد  ز( 

تشمل معدات مناولة املواد ما ييل:
	 الرافعات الشوكية

	 الجرافات
	 الرافعات الرجية
	 البكرات الرافعة

	 ناقالت األلواح
	 أنظمة خطوط الكبسوالت الهوائية

تصنيف البيانات 7.5
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	 الناقالت واملصاعد
	 األنظمة األخرى ذات الصلة

تركيبات وتجهيزات املصنع، وتشمل:  ح( 
	 املفروشات وملحقات الصناعية

	 املقاعد
	 الرفوف
	 الخزائن
	 املوازين

	 السالمل املتحركة
	 نظم تسجيل الوقت والوصول

	 طفايات الحريق... إلخ
املركبات اآللية  ط( 

ميكن تصنيف املركبات اآللية إىل مركبات مرخصة وغري مرخصة وخفيفة وثقيلة... إلخ.
وميكن إيجاد معلومات كافة املركبات اآللية عر اإلنرتنت.

معدات الفحص واملخترات  ي( 
تشمل معدات الفحص واملخترات ما ييل:

	 األفران والحاضنات املخرية
	 املجاهر

	 أجهزة الفحص الكهربايئ، مبا فيها أجهزة االسترشاب وقياس الطيف الضويئ وغريها 
	 الدواخني

	 األدوات/األواين الزجاجية
	 املوازين املخرية

املعدات واألثاث املكتبي  ك( 
	 مقعد
	 طاولة

	 خزانة ملفات
	 آلة حاسبة
	 آلة تصوير

	 فاكس
الحاسب اآليل والرمجيات  ل( 

ــة، وخــوادم الشــبكات، والشاشــات،  يشــمل تصنيــف معــدات الحاســب اآليل؛ الحاســبات الشــخصية، واملحمول
ــمل  ــن أن تش ــدات. وميك ــن املع ــا م ــودم، وغريه ــزة امل ــامت، وأجه ــة، والراِس ــحات الضوئي ــات، واملاس والطابع
أيًضــا أصــواًل إلكرتونيــة أخــرى، مثــل االتصــاالت الثابتــة واملتنقلــة، وخدمــات مراقبــة املصنــع، وخدمــات مراقبــة 

ــم مواكبــة املســتجّدات التقنيــة يف هــذا الســياق. التجزئــة ومــا إىل ذلــك، ولذلــك ينبغــي للمقيّ
وتشمل الرمجيات كاًل من الرمجيات التشغيلية والتطبيقية.

ــل مايكروســوفت(،  ــات )مث ــل أو رشاء الرامــج مــن مطــّور برمجي ــدى العمي ــا ل ــم الرمجــة داخليً ميكــن أن تت
ــا  ــم التحقــق مــن ملكيته ــا، وينبغــي للمقيّ ــات ذاته ــب تشــرتى رخصــة للرامــج وليــس رشاء الرمجي ويف الغال
ــي  ــة ينبغ ــذه الحال ــة، ويف ه ــري ملموس ــول غ ــات كأص ــف الرمجي ــا تصني ــن أيًض ــبي. وميك ــا املحاس وتصنيفه

ــذا الشــأن. ــة يف ه ــم املنشــآت االقتصادي ــع مقيّ ــم التنســيق م للمقيّ
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األدوات  م( 
ميكن تقسيم املعدات إىل قسمني فرعيني، وهام:

	 األدوات املحمولــة، وتشــمل األدوات املحمولــة الكهربائيــة والهوائيــة، والســنادين، واملــالزم، وأجهــزة 
القيــاس، وأعمــدة دوران املثقــاب وغريهــا.

	 األدوات االستهالكية مثل رأس املثقاب واإلزميل واملسحل والقالب وما إىل ذلك.
أدوات األغراض الخاصة  ن( 

ــدد،  ــج مح ــاج منت ــتخدم يف إنت ــي تُس ــك. وه ــا إىل ذل ــات وم ــات والرتكيب ــب واملوّجه ــمل األدوات والقوال وتش
ــه.  ــتخدم يف إنتاج ــذي تُس ــج ال ــر املنت ــا بعم ــا وثيًق ــط ارتباطً ــراض يرتب ــر أدوات األغ ــإّن عم ــك ف ــًة لذل ونتيج
وميكــن أن تتداخــل مــع األصــول غــري امللموســة مثــل التصاميــم أو حقــوق امللكيــة الفكريــة وبــراءات االخــرتاع، 

ــة يف هــذا الشــأن. ــم املنشــآت االقتصادي ــم التنســيق مــع مقيّ حيــث ينبغــي للمقيّ
التصنيف املنفصل  س( 

تحتوي العديد من الصناعات عىل معدات فريدة أو متخصصة قد تحتاج إىل تصنيفات منفصلة.
املخزون والسلع التجارية، ويشار إليها جمًعا بعبارة »املخزون »   ع( 

ال تشــمل تقييــامت اآلالت واملعــدات املخــزون الســلعي عــادًة، مبــا فيــه املخــزون والســلع التجاريــة، وذلــك ألّن 
املخــزون الســلعي يُصّنــف كأصــٍل متــداول، عــىل خــالف اآلالت واملعــدات التــي تُصّنــف كأصــوٍل ثابتــة. وترتبــط 
قيمــة املخــزون الســلعي غالبًــا بتقييــم املنشــآت االقتصاديــة العتبــارات محاســبية، مثــل هامــش الربــح اإلجــاميل 

ومخصصــات النفقــات العامــة وغريهــا.
وعليــه، إذا مل يُكــن املقيّــم ميلــك املهــارات أو املعرفــة الالزمــة لتقييــم مثــل هــذه العنــارص، يتعــنّي عليــه عــدم 
قبــول هــذا الجانــب مــن التعاقــد، أو ينفــذه بالتعــاون مــع مقيـّـم املنشــآت االقتصاديــة. وهنــاك أيًضــا مقيّمــون 
مختّصــون يف تقييــم املخــزون الســلعي يركّــزون عــىل املخــزون الســلعي املمــّول مــن املصــارف والقيمــة املســرتدة 

يف حــال الحجــز عــىل الرهــن؛ لكــّن هــذا مجــال اختصــاص.

ينبغــي تخزيــن كافــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا خــالل مهمــة التقييــم وتوثيــق مصادرهــا بدقــة تحّســبًا يف حــال 
نشــوب نــزاع، واالحتفــاظ بهــا وفــق قوانــني وأنظمــة الهيئــة.

تخزين البيانات 7.6
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إعداد املخططات لتقييم اآلالت واملعدات

الثامن
الفصل
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ميكــن أن تشــّكل مخططــات ورســومات اآلالت واملعــدات وموقــع اإلنتــاج مصــدًرا مهــاًم للمعلومــات للمقيّــم، وميكــن 
أن تُقــّدم عــىل شــكل رســومات فنيــة أو رســومات توضيحيــة مصــورة، وميكــن إعدادهــا يدويـًـا أو رقميًــا.

ــواع خطــط ومخططــات ورســومات املوقــع التــي مــن شــأنها تقديــم معلومــات  يهــدف هــذا الفصــل إىل وصــف أن
ــم اآلالت واملعــدات ــدة ملقيّ مفي

ــًدا  ــي تشــّكل مصــدًرا مفي ــع الت ــات مخططــات ورســومات املوق ــواع ومحتوي ــد أن ــادًرا عــىل تحدي ــم ق ســيكون املقيّ
ــة هــذا الفصــل. ــم يف نهاي ــة التقيي ــات لعملي للمعلوم

8.4.1 أنواع املخططات 
ــا يف  ــم أو تضمينه ــة التقيي ــات يف عملي ــاه كمصــدٍر للمعلوم ميكــن اســتخدام الخطــط واملخططــات والرســومات أدن

ــر، حســبام يكــون مناســبًا. التقري
خطة املوقع  أ( 

توّضح الخطة املوقع الجغرايف للملكية بصورة عامة، وتعتر »Google Earth« أداًة مفيدًة لتحديد املوقع.
مخطط املوقع  ب( 

يوّضح مخطط املوقع حدود املوقع ومواقع املباين القامئة يف املوقع.
مخطط املصنع  ج( 

يوّضــح مخطــط املصنــع تخطيــط اآلالت واملعــدات داخــل املبنــى وخارجــه. وميكــن تقدميــه عــىل شــكل مجّســم 
ثــاليث األبعــاد أو عــىل شــكل مخطــط يوضــح كافــة واجهــات ومناســيب املبنــى. ويرجــى الرجــوع إىل امللحــق 

)ك( لالطــالع عــىل مثــال ملخطــط املصنــع.
مخطط سري العمليات  د( 

يوّضــح مخطــط ســري العمليــات موقــع وهيــكل املعــدات واآلالت واملعــدات بنــاًء عــىل ســري العمليــات. يرجــى 
الرجــوع إىل امللحــق )ل( لالطــالع عــىل مثــال ملخطــط ســري العمليــات.

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف

8.1

8.2

8.3

8.4
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أساليب وطرق تقييم اآلالت واملعدات

التاسع
الفصل
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ــًدا أســلوب الســوق،  ــم اآلالت واملعــدات، وتحدي ــم املســتخدمة يف تقيي يــرشح هــذا الفصــل أســاليب وطــرق التقيي
وأســلوب التكلفــة، وأســلوب الدخــل.

يهدف هذا الفصل إىل وصف الخطوات املتبعة عند استخدام طريقة معينة لتقييم اآلالت واملعدات.

ــم قــادًرا عــىل فهــم وإجــراء التقييــم باســتخدام طريقــة وأســلوب التقييــم بصــورة صحيحــة ودقيقــة،  ســيكون املقيّ
بنهايــة هــذا الفصــل.

9.4.1 أسلوب السوق
يتطلّــب أســلوب الســوق أصــاًل مقارنًــا أو مشــابًها ميثّــل مــا يعتــره املقيّــم بديــاًل منافًســا لألصــل محــل التقييــم. ويف 
أبســط صــوره، يتطلـّـب أســلوب الســوق إجــراء مقارنــات مــع أصــوٍل أخــرى، بشــكٍل مبــارٍش أو غــري مبــارش، الشــتقاق أو 
اســتخراج أو تأكيــد املدخــالت ذات الصلــة و املطلوبــة لعمليــة التقييــم. حيــث يعتمــد أســلوب الســوق عــىل عمليــات 

بيــع األصــول املقارنــة لتقديــم مــؤرش عــىل قيمــة األصــل محــل التقييــم. 
ــه مــن الســهل جــًدا  ــد تفســري أســلوب الســوق، ألنّ وينبغــي ملقيّمــي اآلالت واملعــدات توخــي الحيطــة والحــذر عن
الخلــط بــني ســوق آلــة معينــة أو عنــرص مــن املعــدات واآلالت، وأســلوب الســوق يف تقييــم املنشــأة االقتصاديــة التــي 
تُســتخدم فيهــا اآللــة. وبالنســبة إىل تقييــامت اآلالت واملعــدات املرتبطــة باملنشــآت االقتصاديــة التــي تُســتخدم فيهــا 

تلــك اآلالت واملعــدات، ميكــن القــول إّن هنــاك تياريْــن متوازيــنْي للقيمــة، وهــام:
قيمة اآللة مبعزٍل عن تدفق الدخل األوسع نطاقًا، سواء يف املوقع أو إذا متّت إزالتها من املوقع.  	

قيمة اآللة باعتبارها عنرًصا جزئيًا من تدفق الدخل للمنشأة االقتصادية.  	

وعــالوًة عــىل ذلــك، ســتختلف عوامــل القيمــة لــكٍل مــن اآللــة واملنشــأة بعــد فصلهــام عــن بعضهــام بشــكٍل كبــري. كــام 
أّن تســمية وتحديــد العالمــة التجاريــة وســعة وكفــاءة وعمــر األصــل محــل التقييــم بصــورة صحيحــة ال يؤثــر فقــط 

عــىل تحليــل املقيّــم واســتنتاج القيمــة، بــل يؤثــر أيًضــا عــىل نظــرة املســتخدم ملصداقيــة رأي املقيـّـم.

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف
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9.4
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ــم  ــم، ينبغــي أن يكــون املقيّ ــي يســتند إىل أســلوب الســوق يف أي تقيي ــة العامــة الت ــادئ واملنهجي وباإلضافــة إىل املب
ــة.  ــة عام ــتعملة بصف ــدة واملس ــدات الجدي ــآلالت واملع ــة ل ــوق العاملي ــىل الس ــر ع ــي تؤث ــرى الت ــوى األخ ــاًم بالق مل
وينطبــق هــذا تحديــًدا عــىل البصمــة الصناعيــة العامليــة مبــا يف ذلــك معــروض املعــدات واآلالت الجديــدة واملســتعملة 

وديناميكيــة األســعار، مبــا يؤثــر عــىل جميــع أنــواع أصــول اآلالت واملعــدات التــي تحتــاج إىل تقييــم.

ــع القطاعــات  ــامت يف جمي ــوا عــىل تقيي ــة العظمــى مــن مقيّمــي اآلالت واملعــدات مل يعمل ــد أّن الغالبي ــن املؤك وم
ــة الرئيســية  ــادئ واملنهجي ــرون، إاّل أّن املب ــة أو خمســة ق ــدى أربع ــدات عــىل م ــاآلالت واملع ــة ب ــة ذات الصل الدولي

ــدات. ــول اآلالت واملع ــة أص ــرّي، لكاف ــوق مل تتغ ــد الس لتحدي

ــا  ــون ســوقها وطنيً ــرّد اآلالت واملعــدات يف ك ــي، تتف ــا عــىل مســتوى وطن ــي ينظــر إليه ــارات الت وعــىل خــالف العق
ــدة واالصــول املســتعملة، إاّل أّن  ــي لألصــول الجدي ــي والعامل ــن منظــورْي الســوقنْي الوطن ــا يف اآلن نفســه، وم ودوليً

ــة. ســوقها األساســية دولي

عــدا عــن اســتثناءاٍت معــدودة، ميكــن اســتخدام معظــم اآلالت واملعــدات يف أي منطقة/اختصــاص قضــايئ كان، ورمبــا 
تُســتخدم اآلالت واملعــدات يف مناطق/اختصاصــات قضائيــة متعــددة خــالل دورة حياتهــا. وبالتــايل، يتعــنّي عــىل مقيّــم 
اآلالت واملعــدات إجــراء بحــوث القيمــة الســوقية باســتخدام طــرق ينفــرد بهــا قطــاع اآلالت واملعــدات وحــده ألّن 

مبــادئ الســوق العامــة هــي نفســها لــكٍل مــن العقــارات واألوراق املاليــة واآلالت واملعــدات.

ويتعــنّي عــىل املقيّــم أن يــرشح ويدعــم بشــكٍل كاٍف اختيــاره لــآلالت واملعــدات املقارنــة يف تقريــر التقييــم، وأســاس 
التســويات والتعديــالت وأي قيــوٍد عليهــا. ولهــذا أهميــة خاصــة يف اململكــة، حيــث عــدد صانعــي املعــدات األصليــة 
ومــورّدي وبائعــي اآلالت واملعــدات أقــل مــن األســواق الوطنيــة الكبــرية مثــل الواليــات املتحــدة أو االتحــاد األورويب.

نظريـًـا، مــن املفــرتض أن تكــون »تكلفــة« الصفقــات الدوليــة و«القيمــة الســوقية – املســتعملة« املقابلــة لعنــرٍص مــن 
أصــول اآلالت واملعــدات هــي نفســها يف جميــع املناطــق أو االختصاصــات القضائيــة؛ ولكــن يف الحقيقــة، فــإّن العوامــل 

التنظيميــة والســوقية، مثــل هــذه املذكــورة أدنــاه، ستشــّوه دامئـًـا مقارنــات الســوق املبــارشة والبســيطة.
الهوامش املتفق عليها للمستوردين والوكالء وأصحاب االمتياز  	

توافر الصيانة وقطع الغيار  	
األسواق املوازية و«الرمادية« لآلالت واملعدات من ذات الطراز والنوع  	

)ISO، TUV، CE نوع االعتامد املحيل )مثل معايري  	
االختالفات يف الرسوم والتعريفة الجمركية  	

رضيبة القيمة املضافة  	
إغراق األسواق والعرض املفرط  	

تخفيض األسعار لتشجيع األسواق املُفضلة  	
التمويل امليّر للبائعني، مبا ال يعكس سوق »النقد«  	

العقوبات  	
أنظمة الصحة والسالمة املختلفة  	

العوامل البيئية التي تدفع اآلالت واملعدات الجديدة واملستعملة إىل األسواق الثانوية  	
	  العالقات التجارية غري املعلنة الهادفة إىل خلق األسواق

ضامنات صانعي املعدات األصلية العابرة للحدود املتغرية  	
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خلق أو دعم القيمة من خالل رشاء اآلالت واملعدات املستعملة إلتالفها  	
القيود عىل إمدادات املواد االستهالكية الخاصة باآلالت واملعدات املتخصصة  	

سياسات التصدير الحكومية، مبا فيها ائتامنات التصدير وغريها من أنواع الدعم لألسواق املُفضلة  	

ــل اآلالت  ــث تعم ــا حي ــي األوســع نطاقً ــك القطــاع الصناع ــا يف ذل ــدات )مب ــذا تســتلزم دراســة ســوق اآلالت واملع ل
واملعــدات( حــرص وجمــع البيانــات وتحليلهــا عــىل املســتوى الــكيل والجــزيئ لتمييــز القــوى التــي تؤثــر بشــكٍل عــاٍم 
ــداول اآلالت  ــم تشــغل وت ــث يت ــي حي ــة واألداء واالســتخدام األعــىل واألفضــل يف القطــاع املعن ــة والتقني عــىل الحرك
واملعــدات، والعوامــل املتعلّقــة باســتخداماتها، مثــل الربحيــة يف ســوٍق معينــة، وأي مــؤرشات أساســية لقيمــة األصــول 

الســوقية مبعــزٍل عــن اســتخدامها الحــايل.

وبالتــايل، تحــدد معاينــة اآلالت واملعــدات طبيعــة األصــول محــل التقييــم وطاقتهــا اإلنتاجيــة وحالتهــا، بينــام تحــّدد 
دراســة الســوق وجهــة نظــر الســوق املحتملــة لإلمكانــات الكليــة لألصــول، أي أعــىل وأفضــل اســتخدام لهــا، والســعر 
ــن  ــزٍء م ــع كج ــغيلها يف املوق ــل تش ــدة، مث ــل ع ــىل عوام ــاًء ع ــول بن ــل األص ــوق مقاب ــيدفعه الس ــذي س ــل ال املحتم

ــا يف املوقــع أو يف منطقــة أو اختصــاص قضــايئ آخــر. ــاًل لتشــغيلها الحًق ــًة أو تفصي املنشــأة، أو بيعهــا جمل

طريقة املقارنة  9.4.1.1
ــن  ــّص هــذا املفهــوم عــىل أّن املســتثمر ل ــل. وين ــة إىل مفهــوم اإلحــالل الســوقي بأصــٍل مامث تســتند طريقــة املقارن
يشــرتي اآلالت واملعــدات بســعٍر أعــىل مــن الســعر املطلــوب أو ســعر الــرشاء آلالت ومعــدات بنفــس العمــر والحالــة. 
وتقتــي هــذه الطريقــة مقارنــة اآلالت واملعــدات مــع آالت ومعــدات أخــرى تــم بيعهــا أو عرضهــا يف الســوق، مــن 
خــالل تحليــل إثبــات املبيعــات أو العــروض املقّدمــة لــآلالت واملعــدات املقارنــة وإجــراء التعديــالت الرضوريــة لتســوية 
ــار إجــراء  ــم يف االعتب ــم. ينبغــي أن يأخــذ املقيّ أي اختالفــات بــني األســعار املالحظــة واآلالت واملعــدات محــل التقيي
ــل املنتجــني، والجــودة، واالســتخدام، وملحقــات، والطــراز، والقــدرة  ــة لتســوية أي اختالفــات مث التعديــالت الرضوري

االســتيعابية، والحجــم، والعمــر ومــا إىل ذلــك.

بعد تحديد املقارنة املستخدمة، ينبغي تحديد ما ييل:
 أ( مصادر وحقائق البيانات التي تم تقّصيها والتحقق منها.

 ب( الحســابات الدقيقــة لتحليــل واختيــار الوحــدات املناســبة، وتشــمل الوحــدات شــائعة االســتخدام: املســاحة 
والحجــم وكفــاءة الطاقــة ووحــدات اإلنتــاج وغريهــا.

 ج( تحديد وتحليل السعر املطلوب أو سعر البيع التاريخي لآلالت واملعدات وأخذه يف عني االعتبار.
 د( تســتند أفضــل املقارنــات إىل األســعار املقّدمــة مــن مــورّدي ووســطاء ومــزادات اآلالت واملعــدات أو غريهــم 

مــن بائعــي اآلالت واملعــدات املســتعملة.
ــة يف  ــة املقارن ــة اآلل ــات وحال ــراز ومواصف ــس ط ــة بنف ــن مخرط ــارة ع ــو عب ــم ه ــل التقيي ــل مح ــال األول: األص املث

ــارشة.  ــة املب ــالل املقارن ــن خ ــة م ــعري اآلل ــن تس ــه ميك الســوق، وعلي
املثــال الثــاين: األصــل محــل التقييــم هــو عبــارة عــن مولّــد كهربــايئ نــوع ميتســوبييش بقــدرة 100 كيلــو واط، عمــره 
10 ســنوات، بــدون ملحقــات، واآللــة املقارنــة هــي نفــس املولـّـد مــع ملحقــات إضافيــة، لكّنــه مــن طــراز آخــر وبحالــة 

ماديــة ســيئة.
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وبالتــايل، ينبغــي إجــراء التعديــالت الرضوريــة لتســوية هــذه العوامــل املختلفــة، وينبغــي عــىل املقيّــم ضــامن مالءمــة 
التعديــل ســواء عــىل شــكل نســبة مئويــة )%( أو مبلــغ نقــدي.

ــال، إذا كان أســاس  ــوب. عــىل ســبيل املث ــم املطل ــوع التقيي ــاًء عــىل ن ــة بن ــالت الرضوري ــام ينبغــي إجــراء التعدي  ك
التقييــم هــو القيمــة الســوقية عــىل افــرتاض التقييــم خــارج املوقــع، ينبغــي حينهــا خصــم تكلفــة النقــل؛ أّمــا إذا كان 
أســاس التقييــم هــو القيمــة الســوقية عــىل افــرتاض التقييــم يف املوقــع، فــال يتــم خصــم هــذا النــوع مــن التكاليــف، 

وتؤخــذ تكلفــة الرتكيــب يف عــني االعتبــار.
فيام ييل مثال تفصييل عىل تقييم باستخدام طريقة املقارنة:

تــم تركيــب محطــة طاقــة كهربائيــة يابانيــة بقــدرة 2 ميغــاواط قبــل 5 ســنوات بتكلفــة 3,500,000 ريــال ســعودي. 
وتُظهــر البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا أّن تكلفــة رشاء محطــة مامثلــة حاليًــا تعــادل 4,000,000 ريــال ســعودي، 
باإلضافــة إىل تكاليــف النقــل البالغــة 150,000 ريــال ســعودي، والتأمــني 10,000 ريــال ســعودي، والرتكيــب 100,000 
ريــال ســعودي، وبــدء التشــغيل 100,000 ريــال ســعودي، والرســوم االستشــارية 100,000 ريــال ســعودي، والرســوم 

الجمركيــة 200,000 ريــال ســعودي.

تحديد القيمة السوقية باستخدام تكلفة اإلحالل الجارية  9.4.1.2
إذا تعــّذر الحصــول عــىل بيانــات حــول مبيعــات األصــول املســتعملة املقارنــة املبــارشة بســهولة، نظــرًا لعــدم وجــود 
ســوق جاريــة منتظمــة قابلــة للمالحظــة ألصــوٍل معينــة، فمــن املمكــن مقارنــة األصــول محــل التقييــم مــع أصــول 

مشــابهة يتــم تداولهــا بانتظــاٍم أكــر يف الســوق.

عــىل ســبيل املثــال، يف ظــّل نفــس الظــروف، ســيكون منحنــى إهــالك القيمــة الســوقية لفئــة معينــة مــن مركبــات يب إم 
دبليــو قريبًــا جــًدا مــن منحنــى القيمــة لســيارة مكافئــة مــن نــوع مرســيدس، لكــّن منحنــى القيمــة لســيارٍة مــن نــوع 
فيــات أو تويوتــا مثــاًل ســيختلف كثــريًا. وباإلضافــة إىل ذلــك، ســتتفاوت منحنيــات القيمــة لجميــع هــذه املركبــات بــني 

دولــٍة وأخــرى نتيجــة الرضيبــة واألنظمــة ومــا إىل ذلــك.

ــًة  ــًة صعب ــا عملي ــات الســوق يكــون غالبً ــٍل لبيان ــة كبدي ــايل، مــن الواضــح أّن اســتخدام تكلفــة اإلحــالل الجاري وبالت
ــوقية  ــات س ــم مقارن ــة وتقدي ــوق بدق ــة الس ــتطيع دراس ــم يس ــط إذا كان املقيّ ــا فق ــوء إليه ــي اللج ــدًة ينبغ ومعق
مالحظــة وموثوقــة، معّدلــة لألصــول محــل التقييــم. كــام وينبغــي للمقيّــم توخــي الحــذر الشــديد يف حــال اســتخدام 
دليــل ســوقي كبديــل لتحديــد القيمــة الســوقية ألغــراض ضــامن القــروض، وخصوًصــا إن مل يُكــن هنــاك دليــل ســوقي 

مقــاَرن مبــارش لألصــول املرهونــة يف االختصــاص القضــايئ ذاتــه.
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يتم حساب القيمة السوقية باستخدام تكلفة اإلحالل الجارية عىل النحو التايل:

ريال سعودي التكلفة الحالية لألعامل السابقة

ريال سعودي التقادم )إن وجد( )-(

)التقنية، القدرة االستيعابية، الوظيفة(

ريال سعودي تكلفة النقل )+(

ريال سعودي تكلفة الرتكيب )+(

)االعتامدات والتجربة(

ريال سعودي الرضائب والجامرك )+(

ريال سعودي تكلفة اإلحالل

4,000,000 ريال سعودي تكلفة رشاء آلة جديدة

زائد )+(

150,000 ريال سعودي النقل

10,000 ريال سعودي التأمني

100,000 ريال سعودي الرتكيب

200,000 ريال سعودي االعتامد

100,000 ريال سعودي الرسوم االستشارية

200,000 ريال سعودي الرسوم الجمركية

-----------------------

760,000 ريال سعودي

-------------------------- 

4,760,000 ريال سعودي تكلفة اإلحالل

مالحظة:
1. يف حــال عــدم وجــود مــورّد محــيل وكان يجــب طلــب اآلالت واملعــدات مــن الخــارج، ستشــمل التكاليــف 

مــا يــيل:
 أ( سعر الرصف

 ب( سعر الشحن
 ج( رضيبة اإلنتاج، إن وجدت

 د( رضيبة القيمة املضافة أو رضيبة املبيعات )إن وجدت(
2. رمبا تحتاج إىل تأمني النقل حتّى وصولها إىل مصنع املشرتي.

3. بحاجة إىل رسوم استشارية إذا كان الرتكيب يحتاج إىل قاعدة خاصة أو بناء خاص.
ــة يف حــال اســتخدام ســعر  ــدرة االســتيعابية والوظيف ــة والق ــات يف التقني ــالت للفروق 4. ينبغــي إجــراء التعدي

الطــراز األقــرب مــن حيــث املواصفــات.
5. تؤخــذ عوامــل التضخــم وتكاليــف التخلـّـص مــن النفايــات يف االعتبــار )يف الحســابات ألغــراض التأمــني(. بنــاًء 

عــىل املثــال الســابق، تكــون تكلفــة اإلحــالل الجاريــة لآللــة كــام يــيل:
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زائد )+(
التخلص من النفايات

%5 رضب 4,760,000                                   238,000 ريال سعودي
معامل التضخم لعامني مبعدل %10 سنويًا

عىل 4,998,000
 4,998,000 × 0.21

                                                                           1,049,580 ريال سعودي
 --------------------------                                                                           

                       6,047,580 ريال سعودي 

تقريًبا                      6,050,000 ريال سعودي 

تحديد القيمة السوقية عىل افرتاض التقييم خارج املوقع   9.4.1.3
إّن أكــر خطــأ عنــد التوّصــل إىل رأي بشــأن القيمــة الســوقية عــىل أســاس التقييــم خــارج املوقــع هــو تحديــد القيمــة 
ــم  ــم أّن القي ــايل. وُرغ ــتخدام الح ــاس االس ــىل أس ــوقية ع ــة الس ــالل أو القيم ــة اإلح ــتقات تكلف ــد مش ــىل أح ــاًء ع بن
األخــرى تعتــر مــن العوامــل التــي ينبغــي أخذهــا يف االعتبــار وقــد تكــون ذات فائــدٍة كبــرية، إاّل أّن العامــل املحــدد 

الرئيــيس ينبغــي أن يعتمــد عــىل األمثلــة الســوقية الخارجيــة املالحظــة لألصــول املامثلــة يف األســواق املشــابهة.

وعنــد تقديــم رأي حــول القيمــة الســوقية، ينبغــي األخــذ يف االعتبــار العوامــل املحيطــة واملحــّددة للقيمــة الســوقية 
ــم  ــري التقيي ــا معاي ــف القيمــة الســوقية كــام تعرّفه ــد تختل ــة. وق ــم الدولي ــري التقيي ــا معاي ألصــٍل معــنّي، كــام تعرّفه
الدوليــة عــن رأي شــخص معــنّي أو الــرأي التجــاري حــول الســعر أو القيمــة. وُرغــم أّن هــذه األمــور مهمــة ومفيــدة 
ــات  ــري الجه ــة ومعاي ــم الدولي ــري التقيي ــا ملعاي ــم وفًق ــر التقيي ــداد تقري ــا إع ــم دامئً ــا،  فينبغــي عــىل املقيّ بحــد ذاته

ــن. ــة الســعودية للمقيّمــني املعتمدي ــل الهيئ ــة مث ــة الوطني التنظيمي

وبالتــايل، بعــد تســجيل طبيعــة األصــل وعالمتــه التجاريــة ونوعــه وطاقتــه اإلنتاجيــة وعمــره وحالتــه... إلــخ، ينبغــي 
للمقيّــم البحــث عــن أصــول مامثلــة يف الســوق الوطنــي أو الــدويل ذي الصلــة واالطّــالع عــىل أســعارها املعروضــة أو 

املتحققــة. وينبغــي التعامــل بحــذر مــع األســعار املعروضــة أو املعلنــة ألّن ســعر الــرشاء النقــدي رمبــا يكــون أقــل.
حــّدد مــا إذا كانــت القيمــة الســوقية تشــري إىل األصــل يف املوقــع الحــايل أو يف املوقــع املســتقبيل املفــرتض للتــرصّف 

باألصــل )مثــاًل: يف املوقــع أو بعــد نقلــه إىل موقــع مــزاد مركــزي(. ماهــو أفضــل مــكان لبيــع األصــل؟

تحقــق مــا إذا كان البائــع يقــّدم ضامنًــا، حيــث ال تؤخــذ الضامنــات بعــني االعتبــار يف القيمــة الســوقية وفــق معايــري 
التقييــم الدوليــة.

ــة بالنفــي، قــد ال تكــون  ــاح والشــفافية واالنتظــام؟ إذا كانــت اإلجاب هــل تتســم الســوق واألســعار املالحظــة باالنفت
ــة موثوقــة للقيمــة. ــة مرجعي ــًة للتوّصــل إىل مقارن املعامــالت املحــدودة واملالحظــة كافي

وينبغــي مراعــاة فئــة األصــول التــي تتعامــل معهــا عنــد تقييــم األصــول ألغــراض البيــع أو ضــامن القــروض، حيــث 
ــا عــىل مصّنعــني مــن »الفئــة أ«، وُهــم املصّنعــني الذيــن تلقــى منتجاتهــم رواًجــا وإقبــااًل يف  يحتــوي كل قطــاع تقريبً
الســوق املســتعملة، يف حــني ال تلقــى منتجــات املصّنعــني اآلخريــن نفــس مســتويات الــرواج واإلقبــال. وعنــد تقديــم 
املشــورة حــول مجموعــة مــن اآلالت املتشــابهة،  احــذر أن تعطــي انطباًعــا بــأّن قيمــًة واحــدة تنطبــق عليهــا جميًعــا.
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هــل توجــد عالقــة بــني نســب التكلفــة الجديــدة وســعر بيــع األصــول بعمــٍر معينــة بحيــث تســتطيع إجــراء تحليــل 
انكفــاء متســق وموثــوق؟

هل األصل محل التقييم غري رائج يف السوق املستعملة ولهذا يكون سعره دامئًا منخفًضا مقارنًة بغريه؟
هــل األصــل محــل التقييــم ال يُبــاع إطالقـًـا يف الســوق املســتعملة بحيــث ال تتوفــر عنــه أي بيانــات؟ إذا كانــت اإلجابــة 
ــا كطريقــة بديلــة، فبــدون دليــل ســوقي قابــل للمقارنــة  باإليجــاب، ال تعتمــد منــوذج تكلفــة اإلحــالل املهلكــة تلقائيً

ســيكون التقييــم الناتــج فرضيًــا غــري مدعــوم بأدلــة.

ــم قــادًرا عــىل بنــاء منــوذج انكفــاء  وال يعنــي هــذا أّن طريقــة تكلفــة اإلحــالل املهلكــة غــري ذات صلــة، إذا كان املقيّ
ــن  ــل، فم ــرة، كبدي ــة املتوف ــع األدل ــتناًدا إىل جمي ــة اس ــالل املهلك ــة اإلح ــن تكلف ــتق م )Regression model( مش
املمكــن إثبــات – مــن خــالل االســتقراء واملقارنــة مــع األصــول املامثلــة – أّن األصــول محــل التقييــم ميكــن أن تحقــق 
مســتوًى مامثــاًل مــن القيمــة يف حــال التســويق لهــا، لكــّن هــذه العمليــة تضــع مســؤوليًة كبــريًة عــىل املقيّــم إلثبــات 
إعــداده التقييــم وفــق معايــري التقييــم الدوليــة والوطنيــة، وال ينبغــي االســتخفاف بهــذه الطريقــة، خاصــًة ألغــراض 

ضــامن القــروض.

يتم حساب القيمة السوقية خارج املوقع عىل النحو التايل:
ريال سعودي السعر املستعمل الحايل   

ناقص )-(
)-( تكلفة إزالة اآللة من املوقع                 ريال سعودي
ريال سعودي )-( تكلفة نقل اآللة إىل املوقع الجديد  
ريال سعودي القيمة السوقية خارج املوقع   

مثال عىل العملية الحسابية
2,650,000 ريال سعودي السعر املستعمل الحايل   

ناقص )-(
50,000 ريال سعودي اإلزالة  

200,000 ريال سعودي 150,000 ريال سعودي  النقل  
     --------------------------      

245,000 ريال سعودي  

أسلوب التكلفة  9.4.2
9.4.2.1 طريقة تكلفة اإلحالل املهلكة

يقوم أسلوب التكلفة عىل فكرًة أّن املستثمر لن يدفع ألصٍل ما أكر من تكلفة بناء أصل مامثل وتكلفة رشاء املوقع 
)حيثام ينطبق(. )ال ينبغي الخلط بني أسلوب تكلفة اآلالت واملعدات وأسلوب التكلفة املستخدم يف تقييم املنشآت 

االقتصادية، والذي هو أسلوب مختلف رغم تشابه االثنني من الناحية النظرية(.

وينبغي أن يعكس أسلوب التكلفة كافة التكاليف التي سيتحملّها مشارك عادي يف السوق يرغب يف إنشاء أصل ذي 
منفعة مامثلة. وتتفاوت تلك التكاليف بناًء عىل أساس القيمة املحّدد واالفرتاضات ذات الصلة.
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عــىل ســبيل املثــال، إذا تــم تطبيــق أســلوب التكلفــة عــىل آالت ومعــدات يتــم تقييمهــا يف مكانهــا كجــزٍء مــن وحــدة 
تشــغيلية، فإنـّـه ســيعكس تكلفــة الرتكيــب. وإذا تــم تقييــم نفــس اآلالت كعنــارص منفــردة، فســيتم تجاهــل تكاليــف 

الرتكيــب.

تتفــاوت عنــارص التكلفــة التــي ينبغــي أخذهــا يف االعتبــار لــكل نــوٍع مــن اآلالت واملعــدات. وتقــّدم القامئــة التاليــة 
مجموعــًة مــن العنــارص الشــائعة يف التقييــامت:

املواد  	
العاملة املستخدمة يف اإلنشاء أو الرتكيب  	

تكاليف النقل  	
تكاليف الرتكيب  	

تكاليف التصميم والتصاريح والتكاليف الزراعية والقانونية واملهنية األخرى  	
تكاليف الخدمات الهندسية واملشرتيات وإدارة اإلنشاء  	

الرضائب غري املسرتدة  	
تكاليف التمويل خالل فرتة اإلنشاء  	

ــة واملــواد،  ــارشة عــادًة تكاليــف العامل ــارشة. وتشــمل التكاليــف املب ــارشة وغــري مب ميكــن تصنيــف التكاليــف إىل مب
ــنْي الفئتــنْي قــد  يف حــني تشــمل التكاليــف غــري املبــارشة كافــة التكاليــف األخــرى، إاّل أّن تصنيــف التكاليــف إىل هات

يختلــف بنــاًء عــىل العنــارص التاليــة:
ينبغــي أن تراعــي تكاليــف التمويــل نســبة الديــون لحقــوق املســاهمني وتكلفة الدين القياســية للمشــاركني   	

يف الســوق الذيــن يقومــون بأنشــطة مامثلــة مــع آالت ومعــدات مامثلــة.
ــة  ــد خــالل فــرتة اإلنشــاء فقــط للجــزء املمــّول مــن خــالل الديــون مــن التكلفــة اإلجاملي تُحســب الفوائ  	

ــاء. لإلنش
فــرتات اإلنشــاء القياســية ملشــاريع اآلالت واملعــدات املامثلــة، والتــي تحــّدد الفــرتة القصــوى لتحّمــل تكلفــة   	

الفائــدة.
ــات اآلالت واملعــدات  ــرتة اإلنشــاء املفرتضــة لرتكيب ــل خــالل ف الجــداول القياســية لــرصف دفعــات التموي  	

ــة. املامثل
ينبغــي تحديــد التواريــخ التقديريــة لــرصف الدفعــات مــن أجــل حســاب إجــاميل تكلفــة الفائــدة خــالل الفــرتة، ألّن 

القــروض ال تُــرصف عــادًة دفعــًة واحــدًة يف بدايــة مشــاريع اآلالت واملعــدات الكبــرية واملعقــدة.

ــة التكاليــف  ــه الخاصــة لتغطي ــام املشــارك يف الســوق باســتخدام أموال ــة لقي ينبغــي حســاب تكلفــة الفرصــة البديل
ــل. ــل إنشــاء أصــل مامث ــا لتموي خــالل الفــرتة الالزمــة إلنشــاء األصــل، وذلــك يف الحــاالت التــي ال تقتــي قرًض

عنــد اشــتقاق تكاليــف إنشــاء آالت ومعــدات بديلــة مــن األســعار الفعليــة أو املعروضــة أو التقديريــة للمصّنعــني أو 
املورّديــن أو املقاولــني، فــإّن تلــك األســعار ستشــمل هامًشــا للربــح. ورمبــا يلــزم إضافــة مخصص لرســوم إدارة أو تنســيق 
ــة مخصــص يعكــس  ــد يكــون مــن املناســب إضاف ــدة. ق ــة املعق ــة الصناعي ــة التحتي املــرشوع، ال ســيام ألصــول البني
تكاليــف الفرصــة البديلــة أو املخاطــر التــي تحّملهــا املالــك لتنفيــذ املــرشوع عندمــا يقــوم بإنشــاء األصــل الســتخدامه.

وإذا كان األصــل مــن األصــول التــي يتــم إنشــاؤها عــادًة باســتخدام حقــوق امللكيــة عوًضــا عــن الديــن، رمبــا يكــون 
مــن املناســب أيًضــا عكــس األربــاح عــىل صــايف التكلفــة التــي كان ســيتكبّدها املالــك إلحــالل األصــل مــن أجــل تقديــم 

عائــد مناســب عــىل حقــوق امللكيــة ذات الصلــة.
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ورمبــا تكــون التكاليــف الفعليــة إلنشــاء اآلالت واملعــدات محــل التقييــم )أو أصــل مرجعــي مامثــل( متوفــرة، ويف تلــك 
الحالــة فإنّهــا ســتقّدم مــؤرًشا مناســبًا لتكلفــة اإلحــالل. ومــع ذلــك، ينبغــي االنتبــاه إىل إجــراء التعديــالت املناســبة ملــا 

: ييل
تغرّي التكاليف بني تاريخ تحّملها وتاريخ التقييم  	

أيــة تكاليــف غــري عاديــة أو اســتثنائية أو مدخــرات تعكســها بيانــات التكاليــف، لكّنهــا لــن تنشــأ يف حــال   	
ــل. ــل مامث ــاء أص بن

وينبغــي الحــذر قبــل اســتخدام أي نفقــات رأســاملية أنِفقــت عــىل تجديــد أو تحســني أحــد عنــارص اآلالت واملعــدات 
كمــؤرش عــىل تكلفــة إحــالل األصــل بأكملــه، ألّن ذلــك غالبًــا مــا يشــمل التكاليــف املتعلقــة بتعديــل أو تحويــل األصــل 
األصــيل والتــي ال تكــون جــزًءا مــن إحــالل األصــل بأكملــه. ومــع ذلــك، فــإّن مثــل هــذه النفقــات ميكــن أن تُطيــل 

العمــر االفــرتايض املتوقــع لألصــل.
ــا عــىل تكلفــة إحــالل أو إعــادة إنتــاج  قــد ال تشــّكل التكاليــف املســّجلة يف الســجالت املاليــة للمنشــأة دليــاًل موثوقً
اآلالت واملعــدات ألنّهــا قــد تشــمل تكاليــف غــري مرتبطــة بــرشاء وتركيــب وبــدء تشــغيل األصــل محــل التقييــم، مثــل 

التكاليــف املرتبطــة باألصــل بعــد عمليــة االندمــاج أو الــرشاء، وليــس التكلفــة األصليــة إلنشــاء األصــل.
ولــذا ينبغــي أن يتمتـّـع مقيـّـم اآلالت واملعــدات باملهــارات الرضوريــة للبحــث عــن تكاليــف اإلحــالل التقديريــة لــآلالت 
واملعــدات، حيــث يســاعد هــذا املــؤرش التقديــري املقيّــم عــىل التســاؤل مل كانــت/ يفــرتض أن تكــون تكاليــف اآلالت 
واملعــدات مختلفــة عنهــا للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق. كــام تتوفــر العديــد مــن مصــادر املعلومــات ملقيّمــي اآلالت 

واملعــدات. انظــر امللحــق )م( لقامئــة ببعــض قواعــد البيانــات املفيــدة املتوفــرة.
لســوء الحــظ، فــإّن الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــىل مثــل هــذه املــؤرشات التقديريــة لتكاليــف مشــاريع وتركيبــات 
اآلالت واملعــدات محــل التقييــم واملصانــع ذات القيمــة العاليــة هــو مــن خــالل: دراســة وفهــم الســوق العاملــي لهــذه 

اآلالت واملعــدات وتكاليفهــا الرأســاملية، واملنتجــات التــي تنتجهــا أو أحدهــام.
ويتطلـّـب ذلــك البحــث عــر اإلنرتنــت، ودراســة تقاريــر الوســطاء، والقوائــم املاليــة املنشــورة، واملقــاالت التجاريــة ومــا 

إىل ذلــك. وال يختلــف ذلــك نظريـًـا عــن أي تقييــم آخــر:
الحقائق  	

رأي الخراء  	
استنتاج القيمة  	

تشــري طريقــة تكلفــة اإلحــالل املهلكــة التابعــة ألســلوب الســوق إىل تكلفــة بنــاء منشــأة معينــة – مبــا فيهــا اآلالت 
ــة  ــم عقــاري منفصــل( – املعّدل ــا ال تشــّكل جــزًءا مــن تقيي ــاين القامئــة يف املوقــع )عــىل افــرتاض أنّه واملعــدات واملب

ــر العمــر والتقــادم بكافــة أشــكاله. )املهلكــة( بحيــث تعكــس أث

يستند التقييم يف طريقة تكلفة اإلحالل املهلكة إىل الخطوات التالية:
أ. تحديد تكلفة اإلحالل الجارية

تصــف تكلفــة اإلحــالل الجاريــة املبلــغ املــايل املطلــوب إلحــالل أو رشاء وتركيــب وبــدء تشــغيل مصنــع وآالت جديــدة 
أو مامثلــة.

ينبغــي للمقيّــم الحصــول عــىل أحــدث معلومــات التكلفــة لنفــس اآلالت واملعــدات مــن املورديــن أو املصــادر األخــرى. 
وبالنســبة لــآلالت واملعــدات التــي مل تُعــد متوفــرة، فينبغــي عــىل املقيـّـم الحصــول عــىل معلومــات التكلفــة التقديريــة 
ألصــول مبواصفــات مشــابهة. وينبغــي إجــراء التعديــالت الرضوريــة لتســوية االختالفــات بــني األصــل محــل التقييــم 

واألصــل املرجعــي.
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ميكن الحصول عىل أحدث معلومات التكلفة من املصادر التالية:
مورّدي وصانعي املعدات األصلية   	

املجالت  	
املطويات  	

األدلة  	
اإلعالنات  	

مواقع البيع اإللكرتونية  	
املشرتين  	

مصادر أخرى  	

ب. تعديل تكلفة اإلحالل الجارية لتعكس تأثري العمر/االستعامل والتقادم
تحــّدد طريقــة تكلفــة اإلحــالل املهلكــة قيمــة اآلالت واملعــدات مــن خــالل إجــراء التعديــالت عــىل تكلفــة اإلحــالل 
الجاريــة لتعكــس تأثــري العمــر والحالــة والتقــادم عــىل القيمــة. ويف أبســط أشــكالها، وتُقــاس القيمــة مــن خــالل خصــم 

معامــل اإلهــالك مــن تكلفــة اإلحــالل الجاريــة.
تستند طريقة تكلفة اإلحالل املهلكة إىل املبدأ التايل:

تكلفة اإلحالل الجارية
ناقص

اإلهالك )نتيجة العمل والتقادم(
= القيمة

ــق  ــة وتطبي ــف الدقيق ــني التعاري ــة ب ــة ثقافي ــات اقتصادي ــود اختالف ــدات وج ــم اآلالت واملع ــدرك مقيّ ــي أن ي ينبغ
التقــادم املــادي والوظيفــي واالقتصــادي، وخصوًصــا بــني الواليــات املتحــدة واملناطــق األخــرى حــول العــامل. وال تحــّدد 
ــامن  ــم ض ــي للمقيّ ــن ينبغ ــط، لك ــه بالضب ــادم وتطبيق ــف التق ــدات تعري ــم اآلالت واملع ــي ملقيّ ــف ينبغ ــة كي الهيئ
امتثــال عملــه مــع مبــادئ معايــري التقييــم الدوليــة وأدلــة الهيئــة. وينبغــي ملقيـّـم اآلالت واملعــدات أن يعــرّف رصاحــًة 
ــل العمــالء واألطــراف  ــن قب ــم م ــن خطــر إســاءة تفســري التقيي ــر للحــّد م ــادم يف التقري ــات التق ــف وتطبيق التعاري

ــة بالتقييــم. املعني

وهنــاك العديــد مــن برامــج جــداول البيانــات التــي تقــّدم طرقـًـا مختلفــة لإلهــالك. وال توجــد طريقــة واحــدة معينــة 
ــة األصــل،  ــة اإلهــالك األنســب لفئ ــار طريق ــم الختي ــر إىل املقيّ ــث يرجــع األم ــم، حي ينبغــي اســتخدامها يف أي تقيي

وعمــره االفــرتايض، وتأثــري كافــة أشــكال التقــادم، وعنــرص القيمــة املتبقيــة لألصــل بعــد نهايــة عمــره االفــرتايض.
ــي اآلالت  ــي ملقيّم ــة، ينبغ ــاب اإلحاط ــن ب ــات م ــزون« يف املحلق ــالك »املخ ــداول إه ــم ج ــن تقدي ــم م ــىل الرغ وع
واملعــدات تجّنــب اســتخدام جــداول اإلهــالك التــي ال تعكــس منــط اســتعامل األصــل محــل التقييــم وســوقه وعمــره 
ــّم إنشــاء جــدول اإلهــالك املناســب –  ــرتايض، ث ــث يجــب أوالّ دراســة األصــول والســوق والعمــر االف ــرتايض، حي االف

وليــس بالعكــس.

وإذا أراد املقيّــم مقارنــة العمــر االقتصــادي ألصــول اآلالت واملعــدات مــع مصــادر أخــرى، بعــد دراســة الســوق جيــًدا 
ملعرفــة العمــر االقتصــادي النموذجــي لألصــول بالنســبة إىل املشــاركني اآلخريــن يف الســوق، فيمكنــه اســتخدام الجــدول 

املقــّدم يف امللحــق )ف( والصــادر عــن الجمعيــة األمريكيــة للمقيّمــني.
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طريقة التكلفة إىل القدرة االستيعابية  9.4.2.2
ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة لقيــاس التقــادم الوظيفــي واالقتصــادي بنــاًء عــىل ســبب غيــاب املنفعــة مــن أصــٍل 

معــنّي. وميكــن اســتخدام طريقــة التكلفــة إىل القــدرة االســتيعابية لتقديــر مــا يــيل:
تقديــر تكلفــة اإلحــالل ألصــٍل بطاقــٍة إنتاجيــٍة معينــٍة عندمــا تكــون تكاليــف اإلحــالل معروفــة ألصــٍل أو   	

ــة. ــة مختلف ــة إنتاجي ــول بطاق أص
تقديــر تكلفــة إحــالل أصــل أو أصــول ذات قــدرة واحــدة وذلــك عندمــا تكــون تكاليــف إحــالل أصــل أو   	

ــة. ــة معروف ــتيعابية مختلف ــدرة اس ــرى ذات ق ــول أخ أص
ــت  ــة كان ــع يف حال ــب املتوق ــع الطل ــق م ــدرة تتطاب ــئ ذي ق ــث مكاف ــل حدي ــالل أص ــة إح ــر تكلف تقدي  	
القــدرة االســتيعابية لألصــل محــل التقييــم فائضــة )كوســيلة لقيــاس رســوم عــدم االســتخدام التــي تطبــق كجــزء 

ــادم االقتصــادي(. ــل التق ــن تعدي م

ميكــن تحديــد تكلفــة إحــالل أصــل لديــه قــدرة فعليــة أو مطلوبــة معينــة باســتخدام هــذه الطريقــة وذلــك بالرجــوع 
إىل تكلفــة أّي أصــل مامثــل لــه قــدرة مختلفــة. وتعــرتف هــذه الطريقــة بــأّن العالقــة بــني التكلفــة والحجــم ليســت 

دامئـًـا ثابتــة.

لنأخــذ املثــال التــايل: إذا كانــت )س( هــي تكلفــة قاطــرة بقــوة 2,000 حصــان، فــال يعنــي ذلــك بالــرضورة أّن تكلفــة 
قاطــرة بقــوة 4,000 حصــان تســاوي )س × 2( أو أّن تكلفــة قاطــرة بقــوة 1,000 حصــان تســاوي )س ÷ 2(. وميكــن 
تحديــد معامــل التكلفــة إىل القــدرة االســتيعابية مــن خــالل تحليــل التكاليــف املنشــورة والتاريخيــة ألصــول مامثلــة 

بأحجــام وقــدرات مختلفــة.

وحدة التقييم
ميكــن تطبيــق أســلوب التكلفــة عــىل مجموعــة مــن األصــول، أو أصــل مفــرد، أو مكونــات األصــل املنفصلــة. وبصــورة 
عامــة، ميكــن حســاب التكلفــة واإلهــالك بصــورة منفصلــة إذا كان مــن املمكــن إحــالل األصــل املفــرد أو أحــد مكّونــات 

اآلالت واملعــدات بشــكٍل منفصــٍل عــن األصــول أو املكونــات األخــرى دون تأثــريٍ كبــريٍ عليهــا.

ويعتمــد مــدى تقســيم مجموعــة مــن األصــول أو أصــل منفــرد إىل مكونــات فرديــة ألغــراض التقييــم عــىل الغــرض 
مــن التقييــم وتوافــر البيانــات، باإلضافــة إىل مــدى اختــالف العمــر املتبقــي لألصــول أو املكونــات املنفــردة عــن بعضهــا 

بعًضــا.

التقادم املادي  9.4.2.3
التقــادم املــادي هــو الخســارة يف القيمــة نتيجــة انخفــاض منفعــة األصــل بســبب التدهــور املــادي لألصــل أو مكوناتــه 

نتيجــة التقــدم يف العمــر واالســتعامل.

بعــض أســباب التقــادم املــادي لــآلالت واملعــدات قابلــة للعــالج، أي ميكــن معالجتهــا أو تصحيحهــا عــن طريــق الصيانــة 
ــادل  ــة تع ــادة يف القيم ــي إىل زي ــه تف ــة معالجت ــت تكلف ــالج إذا كان ــاًل للع ــادي قاب ــادم امل ــون التق واإلصــالح. ويك
التكلفــة أو تتجاوزهــا، أو إذا كانــت معالجــة التقــادم املــادي ســتحافظ عــىل قيمــة عنــارص أخــرى. وينتــج التقــادم 

ــا عــن الصيانــة غــري املنتظمــة لــآلالت واملعــدات، أّمــا مقياســه فهــو تكلفــة عالجــه. املــادي غالبً
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ــك عــىل القــدرة التشــغيلية أو  ــود الناتجــة عــن ذل ــة األصــل والقي ــل للعــالج، أي التدهــور يف حال ــا غــري قاب وبعضه
ــا أو بتكلفــة فّعالــة. وميكــن قيــاس التقــادم املــادي غــري القابــل  اإلنتاجيــة أو كالهــام التــي ال ميكــن معالجتهــا إطالقً
ــادل  ــث تع ــار حي ــني االعتب ــع بع ــي املتوق ــر املتبق ــر اإلجــاميل، والعم ــر األصــل، والعم ــن خــالل أخــذ عم ــالج م للع
التعديــالت للتقــادم املــادي نســبة العمــر اإلجــاميل املتوقــع الــذي تــم اســتهالكه. ويف بعــض الحــاالت، رمبــا يكــون مــن 
األســهل أو األنســب اســتخدام العمــر الفّعــال )effective age(  لألصــل عوًضــا عــن العمــر الفعــيل )Actual Age( ؛ 
حيــث أّن العمــر الفّعــال يعكــس حالــة ومنفعــة األصــل. عــىل ســبيل املثــال، إذا مل تتــم صيانــة األصــل جيــًدا، ســيكون 

عمــره الفّعــال أكــر مــن عمــره الفعــيل، أّمــا إذا تــم تجديــده، ســيكون عمــره الفّعــال أقــل مــن عمــره الفعــيل. 

ــة املتوقعــة للحصــول عــىل املنفعــة  ــا العمــر االفــرتايض أو االســتعاميل )Useful Life(  فيشــري إىل الفــرتة اإلجاملي أّم
االقتصاديــة مــن األصــل. ورمبــا يحــدث التقــادم املــادي مبعــدٍل ثابــٍت أو متغــرّي خــالل املراحــل املختلفــة مــن عمــره.

ــخ  ــم اســتهالكه يف تاري ــذي ت ــع ال ــاًء عــىل نســبة العمــر اإلجــاميل املتوق ــاس التقــادم املــادي بن ــا قي ــم غالبً كــام ويت
التقييــم، حيــث مــن املمكــن أن يكــون العمــر اإلجــاميل املتوقــع آللــٍة معينــٍة 15 عــام وهــي جديــدة، إاّل أّن عمرهــا 
5 أعــوام يف تاريــخ التقييــم، مــا يعنــي أن العمــر املتبقــي هــو 10 أعــوام. وميكــن التمييــز بــني العمــر املــادي والعمــر 

االفــرتايض لألصــل.

ميثـّـل العمــر املــادي لــآلالت واملعــدات تقديــرًا ملــدة اســتعامل األصــل قبــل اســتهالكه كليًــا أو تعّديــه مرحلــة اإلصــالح 
االقتصــادي، عــىل افــرتاض إجــراء الصيانــة الدوريــة مــع رصف النظــر عــن إمكانيــة التجديــد أو الرتميــم أو إعــادة البنــاء، 
ــل العمــر االفــرتايض املــدة املتوقعــة لتحقيــق  ويعكــس العمــر املــادي مســتوى التقــادم املــادي لألصــل. يف حــني ميثّ
ــر العمــر االفــرتايض  العوائــد املاليــة مــن األصــل، أو الحصــول عــىل منفعــة غــري ماليــة مــن اســتعامله الحــايل، ويتأث

مبســتوى التقــادم الوظيفــي أو االقتصــادي لألصــل.

إّن العمــر االفــرتايض محــّدد بالعمــر املــادي لألصــل، أي أّن العمــر االفــرتايض – مبعنــاه التقييمــي – ال ميكــن أن يتجــاوز 
العمــر املــادي، ولكــّن العمــر املــادي قــد يتجــاوز العمــر االفــرتايض أحيانـًـا. ويف تلــك الحالــة، رمبــا يكــون لألصــل قيمــة 
متبقيــة يف نهايــة عمــره االفــرتايض تعكــس إمكانيــة إيجــاد اســتعامٍل بديــٍل لألصــل أو إعــادة بنائــه أو إعــادة تدويــره.

ومبــا أّن العديــد مــن عنــارص اآلالت واملعــدات لديهــا »عمــر ثــاٍن«، ال تكــون القيمــة عــادًة أقــل مــن قيمتهــا الســتعامٍل 
بديــل، مثــل التخريــد أو االســرتداد أو إعــادة التدويــر، مطروًحــا منهــا تكاليــف التخليــص واإلزالــة والتطهــري إن لــزم.

ــٍة مــن اآلالت واملعــدات مــن مصــادر دوليــة متعــددة، ويجــب  وتجــد يف نهايــة الدليــل قامئــًة مرجعيــة ألعــامر عيّن
ــول  ــة لألص ــامر التمثيلي ــد األع ــث وتحدي ــؤولية البح ــع مس ــث تق ــة – حي ــة مرجعي ــرّد أمثل ــا مج ــىل أنّه ــد ع التأكي

ــم. ــق املقيّ ــم عــىل عات املحــددة محــل التقيي
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التقادم الوظيفي  9.4.2.4
التقــادم الوظيفــي هــو الخســارة يف القيمــة الناتجــة عــن قصــور )عــدم كفــاءة األصــل( األصــل محــل التقييــم مقارنــًة 

باألصــل البديــل.

مثة نوعنْي للتقادم الوظيفي، وهام:
ــة أو  ــاء أو التقني ــواد البن ــم أو م ــريات يف التصمي ــن أن تســبّبها التغي ــدة، وميك ــف الرأســاملية الزائ التكالي  	
طــرق التصنيــع، مــاّم يــؤدي إىل توفــر األصــول املكافئــة الحديثــة بتكاليــف رأســاملية أقــل مــن األصــل محــل 

ــم. التقيي
التكاليــف التشــغيلية الزائــدة، وميكــن أن تســبّبها التحســينات يف التصميــم أو القــدرة الفائضــة بتكاليــف   	

ــم. ــن األصــل محــل التقيي ــل م تشــغيلية أق
ويرجع التقادم الوظيفي إىل األسباب التالية:

ــم األصــل ألجلهــا، حيــث أنـّـه رمبــا  وجــود تصميــم أو مواصفــات جديــدة أنســب لتقديــم الخدمــة التــي ُصمِّ  	
يكــون غــري مالئــم أو معقــًدا هندســيًا مقارنــًة مــع معايــري الســوق الحاليــة.

تقادم التقنية املستخدمة يف األصل واستبدالها بتقنية أخرى حديثة.  	
مزيج من العاملنْي املذكوريْن أعاله.  	

ميكــن أن تتفــاوت مامرســة تقييــم اآلالت واملعــدات فيــام يتعلّــق بتطبيــق التقــادم الوظيفــي والفنــي، حيــث ميكــن 
تناولهــام مًعــا أو بصــورة منفصلــة، ورغــم أّن صــايف التأثــري رمبــا )يجــب أن( يكــون نفســه، إاّل أّن التطبيــق ميكــن أن 

يختلــف.

بالنســبة إىل أصــول اآلالت واملعــدات غــري املالمئــة، يُقــاس التقــادم الوظيفــي مــن خــالل مقارنــة تكلفــة معالجــة عــدم 
ــا بالنســبة إىل األصــول املعقــدة هندســيًا أو »فائقــة الهندســة«، فيُقــاس التقــادم  املالءمــة مــع القيمــة املكتســبة. أّم

الوظيفــي مــن خــالل مقارنــة التكاليــف الرأســاملية الزائــدة مــع األصــل املكافــئ الحديــث.

وغالبًــا مــا تُقــاس التكاليــف الرأســاملية الزائــدة باســتخدام تكلفــة اآللــة البديلــة كاألســاس الــذي يبنــى عليــه العمليــة 
الحســابية. وينبغــي أن ميثـّـل األصــل املكافــئ الحديــث الوســيلة األكــر فعاليــة )مــن حيــث التكلفــة( إلحــالل املنفعــة 
ــة يف الحســاب إذا كانــت الخصائــص  ــم. وينبغــي توخــي الحــذر لتجنــب االزدواجي ــة محــل التقيي املقّدمــة مــن اآلل

الزائــدة لآللــة محــل التقييــم مســتثناًة مــن تكلفــة اإلحــالل.

تشمل األمثلة عىل التكاليف التشغيلية الزائدة فيام يتعلّق اآلالت واملعدات ما ييل:
تحتاج اآللة محل التقييم إىل مشّغلني أكر من األصل املكافئ الحديث.  	

مستوى إنتاجية اآللة محل التقييم أقل من األصل املكافئ الحديث.  	
تنتج اآللة محل التقييم مخلفات أو نفايات أكر من األصل املكافئ الحديث.  	

ــغيلية  ــف التش ــس التكالي ــرضوروة أن تنعك ــن ال ــس م ــا فلي ــع نطاقً ــة أوس ــات صناعي ــع عملي ــم مصن ــة تقيي يف حال
الزائــدة يف تكلفــة األصــل املكافــئ الحديــث ، لكّنهــا قــد تشــمل تكاليــف طاقــة أعــىل وإنتاجيــة أقــل نتيجــة عــدم 
فعاليــة تخطيــط املوقــع أو تصميــم املصنــع، وهــو مــا ال ميكــن معالجتــه مــن خــالل التحســينات. عــىل أيــة حــال، 
ــة أو القصــور أو اســتهالك املــواد  ــة للتكاليــف التشــغيلية الزائــدة مــن حيــث العامل ميكــن اســتخدام القيمــة الحالي
ــد أداء اآللــة محــل التقييــم بــأداء املصنــع أو  الخــام يف قيــاس التقــادم الوظيفــي. ويف بعــض الحــاالت، ميكــن أن يُقيّ

ــه مــن خــالل التحســينات(. املنشــأة ككل )وهــو مــا ال ميكــن معالجت
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التقادم االقتصادي – اآلالت واملعدات  9.4.2.5
مقدمة

ــة  ــدات املقيّم ــردات اآلالت واملع ــادم االقتصــادي إلحــدى مف ــاس التق ــن قي ــف ميك ــط كي ــال املبّس ــذا املث ــح ه يوّض
باســتخدام أســلوب التكلفــة مــن خــالل التدفقــات النقديــة املحــددة التــي تولّدهــا. ولغايــات التبســيط، تعتــر القيمــة 

الســوقية والقيمــة العادلــة )حســب املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة( مرتادفتــني.

حالة دراسية
يف هــذه الحالــة، كُلــف املقيّــم لتقديــم القيمــة الســوقية أوالقيمــة العادلــة )املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة( 
ــة  ــاملًة كاف ــال ســعودي، ش ــغ 500,000 ري ــة اإلحــالل مببل ــددت تكلف ــا جاهــزًا. وُح ــج منتًج ــا تنت ــة بذاته ــة قامئ آلل
تكاليــف الــرشاء والرتكيــب وبــدء التشــغيل. وتشــري األبحــاث إىل أّن العمــر االفــرتايض لهــذه اآلالت يعــادل 10 أعــوام، 
ثــم تُخــرّد بعدهــا وتُبــاع مقابــل مثــن زهيــد. عمــر اآللــة محــل التقييــم 4 أعــوام يف تاريــخ التقييــم، ومــن املتوقــع أن 

يبقــى منــط االســتعامل )وبالتــايل اســتهالك املنافــع املتوقعــة( ثابتًــا خــالل العمــر املتبقــي لألصــل.

تتمتــع اآللــة بتصميــم حديــث يعتــر األقــل تكلفــة يف الســوق مــن حيــث التكاليــف الرأســاملية والتشــغيلية، وكنتيجــٍة 
لذلــك ال حاجــة إىل تعديــل التقــادم الوظيفــي، لكــّن التغــرّيات األخــرية يف الترشيعــات الحكوميــة حظــرت اســتخدام 
ــا، ومــن املتوقــع انخفــاض صــايف الدخــل الــذي تولّــده اآللــة مــن 80,000 ريــال  املنتجــات التــي تصّنعهــا االلــة محليً

ســعودي إىل 55,000 ريــال ســعودي ســنويًا نتيجــة ارتفــاع التكاليــف لنقــل وتســويق وبيــع املنتجــات يف الخــارج.

تبلــغ القيمــة الحاليــة لصــايف الدخــل املتوقــع مبعــدل خصم مناســب )عــىل افــرتاض %10 لغايــات توضيحيــة( 240,000 
ريــال ســعودي. وعليــه يعتــر التعديــل للتقــادم االقتصــادي هــو الفــرق بــني تكلفــة اإلحــالل املهلكــة )قبــل التقــادم 
االقتصــادي( والقيمــة الحاليــة لصــايف الدخــل املتوقــع أن تولـّـده خــالل عمرهــا املتبقــي، ويحســب عــىل النحــو التــايل:

500,000 ريال سعودي تكلفة اإلحالل مع الرتكيب

= )500,000 ريال سعودي × )10/4(( = 200,000 التقادم املادي

0 التقادم الوظيفي

300,000 ريال سعودي تكلفة اإلحالل املهلكة )قبل التقادم االقتصادي(

55,000 ريال سعودي صايف الدخل السنوي

6 أعوام العمر املتبقي

10% معدل الخصم

= 55,000 ريال سعودي × 4.355 معامل الخصم الرتاكمي للقيمة الحالية

239,539 ريال سعودي القيمة الحالية لصايف الدخل خالل العمر املتبقي

300,000 ريال سعودي تكلفة اإلحالل املهلكة )قبل التقادم االقتصادي(

60,461 = )239,539 – 300,000( = التقادم االقتصادي

239,539 ريال سعودي تبلغ القيمة السوقية 

240,000 ريال سعودي  أي تقريبًا 
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يفــرتض املثــال الســابق أّن الدخــل الــذي تولّــده اآللــة ال يعتمــد عــىل وجــود أي أصــول أخــرى، ويتجاهــل الجوانــب 
األوســع نطاقـًـا لغــرض التبســيط. عمليًــا، هــذه الحالــة نــادرة للغايــة ويتــم توليــد الدخــل عــادًة مــن خــالل مجموعــة 

مــن األصــول )امللموســة وغــري امللموســة أحيانـًـا( التــي تعمــل مًعــا.

اإلهالك التقييمي  9.4.2.6
يُعــرّف اإلهــالك التقييمــي بأنـّـه انخفــاض قيمــة اآلالت واملعــدات نتيجــة عوامــل كالعمــر والتقــادم املــادي والوظيفــي 

واالقتصادي. 

ــالك  ــط اإله ــث يرتب ــا؛ حي ــني غالبً ــتخدامهام كمرادف ــم اس ــان، رغ ــي مختلف ــالك التقييم ــبي واإله ــالك املحاس اإله
ــم فحســب، يف حــني يعتمــد اإلهــالك املحاســبي عــىل األعــراف املحاســبية األوســع  التقييمــي باألصــول محــل التقيي

ــة. ــار الرضيبي ــل أو اآلث ــة الدخ ــة إىل قامئ ــم، باإلضاف ــل التقيي ــول مح ــك األص ــدى مال ــالك ل ــة اإله ــا وسياس نطاقً
ميكــن تحديــد اإلهــالك التقييمــي باســتخدام العديــد مــن الطــرق بنــاًء عــىل طبيعيــة األصل/األصــول، ومــن الطــرق 

األكــر شــيوًعا:

أ( طريقة القسط الثابت
ــكل ســنة، ولهــذا  ــة ل ــة مــن تكلفــة اإلحــالل الجاري يُحســب اإلهــالك بهــذه الطريقــة مــن خــالل طــرح نســبة ثابت
ينبغــي تحديــد العمــر االفــرتايض لــآلالت واملعــداًت أواًل. وثــّم تُقســم تكلفــة اإلحــالل الجاريــة عــىل العمــر االفــرتايض 
التقديــري املقــرتض، بعــد طــرح القيمــة املتبقية/التخريديــة التقديريــة. ومتثـّـل القيمــة التخريديــة نســبًة صغــريًة مــن 

تكلفــة اإلحــالل الجاريــة عــادًة، لكــّن القيمــة املتبقية/التخريديــة الفعليــة تعتمــد عــىل نــوع اآلالت واملعــدات.

ميكن التعبري عن معادلة حساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت ملصنع وآالت بعمر 10 أعوام كاآليت:
%100 – أ    = اإلهالك السنوي  

------------      
العمر االفرتايض      

حيث أّن:
أ = يُعّرعن القيمة املتبقية/التخريدية بعد نهاية العمر االفرتايض لألصل كنسبة من تكلفة اإلحالل الجارية.

مثال )طريقة القسط الثابت(:
الحتســاب معامــل اإلهــالك باســتخدام هــذه الطريقــة آللــة عمرهــا 5 أعــوام وعمرهــا االفــرتايض التقديــري 10 أعــوام، 
عــىل افــرتاض أّن القيمــة املتبقية/التخريديــة تعــادل %5 مــن تكلفــة اإلحــالل الجاريــة، يتــم إجــراء العمليــة الحســابية 

كــام يــيل:
%9.5 سنويًا   = 95% اإلهالك = 100% – 5% =  

-------------   -----------------  
     10 أعوام              10 أعوام

إذن، مجموع اإلهالك لخمسة أعوام:
%9.5 سنويًا × 5 أعوام = 47.5%
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ميكن إجراء العملية الحسابية عىل النحو التايل لحساب معامل اإلهالك:
معامل اإلهالك = 1 – %9.5 × 5 أعوام

------------------------------  
100%   

0.475 – 1   =  
0.525   =  

للحصول عىل القيمة، نرضب تكلفة اإلحالل الجارية مبعامل اإلهالك:
5,250 = 0.525 × 10,000

ميكن متثيل مفهوم اإلهالك بطريقة القسط الثابت عىل النحو التايل:

تُســتخدم طريقــة القســط الثابــت عــادًة إلظهــار معــدل ثابــت الســتهالك العمــر االفــرتايض أو املنافــع املتوقعــة، أي 
حينــام ال توجــد تغــرّيات ملحوظــة يف منــط االســتعامل خــالل دورة حيــاة األصــل، وال يكــون ألٍي مــن عوامــل التقــادم 

األخــرى تأثــرٌي عــىل قيمتــه، ونــادًرا مــا تكــون هــذه الحالــة لغالبيــة اآلالت واملعــدات الحديثــة.

ب( طريقة الرصيد املتناقص
تســتند هــذه الطريقــة إىل تقييــم الرصيــد يف الســنة الحاليــة، وعليــه فــإّن نســبة اإلهــالك ال تبقــى ثابتــًة طــوال العمــر 

ــرتايض التقديري. االف
 

ج( طريقة »سّن املنشار«
ــا الســتهالك العمــر االفــرتايض أو املنافــع  ــى ثابتً تشــبه هــذه الطريقــة طريقــة القســط الثابــت، حيــث تُظهــر منحن
املتوقعــة، إىل أن يتــم القيــام بصيانــة ينتــج عنهــا اســتعادة العمــر االفــرتايض أو املنافــع املتوقعــة جزئيًــا. ويحــدث هــذا 
ــرة. يفّصــل  ــة، مثــل تجديــد محــرّك طائ النــوع مــن اإلهــالك لألصــول التــي تخضــع لهــذا النــوع مــن دورات الصيان

امللحــق )ط( هــذه الطريقــة.

القيمة معامل اإلهالك نسبة اإلهالك مجمع اإلهالك  تكلفة اإلحالل الجارية العمر

- - - - 10,000 0

9,050 0.905 9.5% 950 10,000 1

8,100 0.81 19% 1,900 10,000 2

7,150 0.715 28.5% 2,850 10,000 3

6,200 0.62 38% 3,800 10,000 4

5,250 0.525 47.5% 4,750 10,000 5

4,300 0.43 57% 5,700 10,000 6

3,350 0.335 66.5% 6,650 10,000 7

2,400 0.24 76% 7,600 10,000 8

1,450 0.145 85.5% 8,550 10,000 9

500 0.05 95% 9,500 10,000 10
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د( طريقة منحنى آيوا
ــا  ــة مفهوًم ــوا. وتســتخدم هــذه الطريق ــة آي ــا جامعــة والي ــة أجرته ــوا مــن دراســة بحثي ــى آي ــة منحن ــذت طريق أُخ
عمريـًـا يقيــس الخســارة املاديــة يف القيمــة نتيجــة انخفــاض جــودة األصــل املحتفــظ بــه أو اســتعامل األصــل خــالل فرتة 
زمنيــة محــددة. وتُقــاس الفــرتة الزمنيــة مــن تاريــخ بدايــة اســتعامل الوحــدة حتّــى اســتبعادها. واإلضافــة إىل ذلــك، 
تزيــد تكلفــة تشــغيل األصــل مــع مــرور الزمــن نتيجــة االســتعامل وتــؤدي تكاليــف الصيانــة املرتاكمــة إىل انخفــاض 

املنافــع العامــة لألصــل. يفّصــل امللحــق )ط( هــذه الطريقــة.

مثال )طريقة الرصيد املتناقص(  9.4.2.7
الحتســاب معامــل اإلهــالك باســتخدام هــذه الطريقــة آللــة عمرهــا 5 أعــوام وعمرهــا االفــرتايض التقديــري 10 أعــوام، 
عــىل افــرتاض أّن القيمــة املتبقية/التخريديــة تعــادل %5 مــن تكلفــة اإلحــالل الجاريــة، يتــم إجــراء العمليــة الحســابية 

كــام يــيل:
معامل اإلهالك آللة عمرها 5 أعوام:

1 – )القيمة التخريدية / تكلفة اإلحالل الحديثة( ^ العمر / العمر االفرتايض(
= 1 – )500 ريال سعودي / 10,000 ريال سعودي( ^ 10/5

0.22 =
للحصول عىل القيمة، نرضب تكلفة اإلحالل الجارية مبعامل اإلهالك:

2,200 = 0.22 × 10,000
 

ميكن متثيل مفهوم اإلهالك بطريقة الرصيد املتناقص عىل النحو التايل:

ــا لألصــول املتأثــرة بأكــر مــن نــوٍع واحــٍد مــن اإلهــالك مــع مــرور الزمــن،  تُســتخدم طريقــة الرصيــد املتناقــص غالبً
وعــادًة مــا يكــون األمــر كذلــك.

القيمة معامل اإلهالك نسبة اإلهالك مجمع اإلهالك  تكلفة اإلحالل الجارية العمر

10,000 1 0%  - 10,000 0

7,400 0.74 26% 2,600 10,000 1

5,500 0.55 45% 4,500 10,000 2

4,100 0.41 59% 5,900 10,000 3

3,000 0.3 70% 7,000 10,000 4

2,200 0.22 78% 7,800 10,000 5

1,700 0.17 83% 8,300 10,000 6

1,200 0.12 88% 8,800 10,000 7

900 0.09 91% 9,100 10,000 8

700 0.07 93% 9,300 10,000 9

500 0.05 95% 9,500 10,000 10
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أ( العمر االفرتايض
ال أحــد يســتطيع توقــع العمــر االفــرتايض اإلجــاميل لألصــل بدقــة، ولكــن – مــن منظــور اقتصــادي تقييمــي – يجــب 
أن نقــّدر العمــر االفــرتايض مــن أجــل تعويــض مــدة املنفعــة اإلجامليــة املتوقعــة لــآلالت واملعــدات حينــام يســتخدمها 

املشــاركون يف الســوق.

يعتمــد العمــر االفــرتايض لــآلالت واملعــدات عــىل نــوع واســتعامل األصــل محــل التقييــم، ورمبــا يتأثــر بتطــّور التقنيــات 
الحديثــة، والقضايــا البيئيــة، والتكاليــف التشــغيلية، وتوفــر قطــع الغيــار، والخــرة الفنيــة، والعوامــل الســوقية. عــىل 
ــة )أقــل مــن 5 أعــوام( بســبب التقــّدم  ــال، يكــون العمــر االفــرتايض ملعــدات الحاســب اآليل قصــريًا للغاي ســبيل املث
ــاًل ألداة كاملخرطــة )أكــر مــن 25 عــام(، وقــد يصــل العمــر  ــع، يف حــني يكــون العمــر االفــرتايض طوي ــي الري التقن
االفــرتايض ملرفــق عــام كمحطــة توليــد طاقــة إىل 50 عــام، رغــم أنّهــا قــد تتطلـّـب نفقــات كبــرية للحفــاظ عليهــا لهــذه 

الفــرتة الطويلــة.

ــرتايض  ــر االف ــد العم ــل تحدي ــن أج ــوقها م ــم وس ــل التقيي ــة لألصــول مح ــات تفصيلي ــراء دراس ــم إج ــي للمقيّ وينبغ
ــن. ــم املختاريْ ــة التقيي ــلوب وعملي ــرية ألس ــه الكب ــك ألهميت ــم، وذل ــل التقيي ــع واآلالت مح ــح للمصن املرّج

ب( عمر اآلالت واملعدات
ــا مــا يتــم إعــادة  ميكــن الحصــول عــىل العمــر األصــيل لآللــة مــن لوحــة املعلومــات أو ســجالت املالــك، ولكــن غالبً
هندســة اآلالت أو تجديدهــا مــاّم يــؤدي إىل متديــد عمرهــا. وميكــن تســوية ذلــك مــن خــالل اعتــامد عمــر معــّدل 

ــال أو العمــر التقييمــي(. )يســّمى عــادًة االســم الفّع

ج( القيمة التخريدية أو املتبقية
تعتمــد قيمــة التخريدية/املتبقيــة لــآلالت واملعــدات عــىل نــوع اآلالت واملعــدات، فــإذا مل يُكــن مــن املمكــن اســتعامل 
ــة ألي غــرض آخــر بعــد انتهــاء عمرهــا االفــرتايض، فــإّن قيمتهــا ســتعتمد عــىل قيمــة أجزائهــا أو موادهــا التــي  اآلل

ميكــن بيعهــا بعــد خصــم تكلفــة تفكيكهــا.
ال ينبغي الخلط بني القيمة التخريدية والقيمة املسرتدة.

د( القيمة املسرتدة
رأي بشــأن املبلــغ النقــدي الــذي ميكــن توقّعــه مقابــل بيــع األصــل الخــارج مــن الخدمــة كامــاًل أو جزئيًــا، الســتخدامه 

يف مــكان آخــر، كــام يف تاريــخ محــّدد.
تعتر املركبات بعد انتهاء عمرها االفرتايض بأّن لها قيمة مسرتدة.

أسلوب الدخل  9.4.3
مقدمة إىل أسلوب الدخل  9.4.3.1

ــة  ــة حالي ــتقبلية إىل قيم ــة املس ــات املالي ــل التدفق ــق تحوي ــن طري ــة ع ــىل القيم ــؤرًشا ع ــل م ــلوب الدخ ــدم أس يق
ــورات  ــة أو وف ــات النقدي ــة الدخــل أو التدفق ــىل قيم ــاًء ع ــة األصــل بن ــدد قيم ــذا األســلوب، تُح ــا له واحــدة. ووفًق

ــن األصــل. ــة الناتجــة ع التكلف

ــني األصــول  ــز ب ــق أســلوب الدخــل عــىل أصــول اآلالت واملعــدات للتميي ــة حــال، ينبغــي الحــذر عــن تطبي عــىل أي
امللموســة وغــري امللموســة، وخاصــًة يف حــال تحديــد وتقييــم األصــول غــري امللموســة يف ســياق املنشــأة االقتصاديــة 
التــي تســتخدم اآلالت واملعــدات، ويف هــذه الحالــة ينبغــي أن يتعــاون املقيّــامن مــن كال الفرعــني مبــا يضمــن مصلحــة 

العميــل.
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ينبغي استخدام أسلوب الدخل وإعطاؤه وزنًا كبريًا يف الحاالت التالية:
1( عندمــا تكــون قــدرة األصــل عــىل توليــد الدخــل هــي العنــرص األســايس الــذي يؤثــر عــىل القيمــة مــن وجهــة 

نظــر املشــاركني يف الســوق.
2( تتوفــر توقعــات معقولــًة ملبلــغ اإليــرادات املســتقبلية لألصــل محــل التقييــم وتوقيتهــا، ولكــن ال يوجــد ســوى 

عــدد قليــل مــن املقارنــات الســوقية ذات الصلــة، إن وجــدت.
ــا  ــًة إىل املذكــورة أعــاله حيــث ميكــن اســتخدام أســلوب الدخــل وإعطــاؤه وزنً ــاك بعــض الحــاالت األخــرى إضاف هن
كبــريًا، وعنــد اســتخدام أســلوب الدخــل يف الحــاالت التاليــة ينبغــي للمقيـّـم مراعــاة إمكانيــة تطبيــق أي أســاليب أخــرى 

)مثــل الســوق والتكلفــة( وترجيحهــا للتأكــد مــن مــؤرش القيمــة مــن أســلوب الدخــل:
 أ( تكــون قــدرة األصــل عــىل توليــد الدخــل مــن العنــارص التــي تؤثــر عــىل القيمــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني 

يف الســوق.
 ب( وجود عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقييم.

 ج( صعوبــة الوصــول إىل معلومــات األصــل محــل التقييــم )عــىل ســبيل املثــال، رمبــا يســتطيع مالــك األقليــة 
الوصــول إىل القوائــم املاليــة التاريخيــة ولكــن ليــس إىل التوقعات/املوازنــات(.

 د( مل يُولد األصل محل التقييم الدخل بعد، لكّنه من املتوقع أن يفعل ذلك.
 ه( تنتج التدفقات النقدية من مزيج من األصول امللموسة وغري امللموسة.

املفهوم واملبدأ الرئييس إلسلوب الدخل  9.4.3.2
ينــّص أحــد املبــادئ األساســية ألســلوب الدخــل عــىل أّن املســتثمرين يتوقعــون الحصــول عــىل عائــد عــىل اســتثامراتهم 
وأّن العائــد مــن املفــرتض أن يعكــس مســتوى املخاطــر املتصــورة لالســتثامر. وبصــورة عامــة، يســتطيع املســتثمرون 
توقــع تعويــض املخاطــر النظاميــة فقــط )تُعــرف أيًضــا باســم »مخاطــر الســوق« أو »املخاطــر غــري القابلــة للتنويــع«(.

وينــّص املبــدأ األســايس الــذي يقــوم عليــه هــذا األســلوب عــىل أّن املشــرتي املطّلــع لــن يدفــع مللكيــٍة أو أصــٍل مــا أكــر 
القيمــة الحاليــة للمنافــع املســتقبلية املتوقعــة )الدخــل( لألصــل أو أصــٍل مكافــئ مــع نفــس املخاطــر.

ــم اآلالت  ــل مقيّ ــام يعم ــن حين ــادًة، ولك ــدات ع ــامت اآلالت واملع ــة يف تقيي ــل التالي ــم الدخ ــرق تقيي ــتخدم ط تُس
ــم املنشــآت االقتصاديــة لصالــح العميــل ذاتــه أو يف ذات مهمــة التقييــم، ينبغــي لهــام  واملعــدات بالتعــاون مــع مقيّ
ــة أو  ــب االزدواجي ــل تجّن ــن أج ــتخدمة، م ــرق املس ــىل الط ــاق ع ــم واالتف ــراء التقيي ــة إلج ــرق املحتمل ــة الط مناقش
اإلغفــال يف طريقــة إجــراء هــذه التقييــامت. وينبغــي عنــد إجــراء التقييــم ألغــراض القوائــم املحاســبية التنســيق جيــًدا 

ــة األصــول امللموســة وغــري امللموســة مبــا يحقــق مصلحــة العميــل وأصحــاب املصلحــة. بشــأن معامل

طريقة التدفقات النقدية املخصومة  9.4.3.3
ــىل  ــة ع ــذه الطريق ــق ه ــة. وتنطب ــة املخصوم ــات النقدي ــي التدفق ــلوب ه ــذا األس ــب له ــهل واألنس ــة األس الطريق
االســتثامرات وملكيــات االســتخدام العــام حيــث يوجــد ســوق تأجــري قائــم ومحــّدد، أو حيــث ميكــن أن يعــزى تدفــق 

محــدد وقابــل للقيــاس للمنافــع إىل األصــل محــل التقييــم.

وعنــد تطبيــق هــذه الطريقــة عــىل اآلالت واملعــدات، ينبغــي الرتكيــز عــىل اإليــرادات أو الوفــورات املحتملــة واملخاطــر 
ــكوك ذات الصلة. والش
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ويكــون أســلوب الدخــل مناســبًا عندمــا ميكــن تحديــد العمــر االفــرتايض أو معرفــة القيمــة النهائيــة لــآلالت واملعــدات. 
مثــة عــدة عيــوب يف طريقــة رســملة الدخل/املنافــع، ومــن أهمهــا مــا يــيل: 

 أ( عــدم إمكانيــة فصــل اإليــرادات )املنافــع( املحتملــة لغالبيــة أصــول اآلالت واملعــدات عــن املنشــأة االقتصاديــة 
ككل وعــدم توفــر املعلومــات حــول تكاليفهــا التشــغيلية يف معظــم األحيــان.

 ب( صعوبة تطوير أحد أهم العوامل: معدل الخصم.
ــتعامالت  ــا لالس ــادًة منه ــىل ع ــدة أع ــات فري ــن تقني ــي تتضّم ــة أو الت ــارص املتخصص ــر العن ــون مخاط  ج( تك
البديلــة للوحــدة، وذلــك ألّن اآلالت واملعــدات ال تتمتــع بنفــس مســتوى ســيولة األصــول املتداولــة وال تتوفــر 
لهــا بيانــات ســوقية ميكــن مقارنتهــا. وعليــه تكــون املخاطــر والعوائــد املرتبطــة بــاآلالت واملعــدات أعــىل مــن 
ــي  ــة الت ــم املنشــأة االقتصادي ــا يف تقيي ــة. وميكــن مناقشــة هــذه املســألة بصــورة أفضــل غالبً األصــول املتداول

ــّغل األصــول. تُش

ميكــن الحصــول عــىل املصــدر األمثــل للعوائــد املطلوبــة مــن املســتثمرين الذيــن يشــاركون مبــارشًة يف أســواق متعددة، 
لكــّن هــذه املعلومــات تتســم عــادًة بالريــة. ولــذا ميكــن اســتخدام طــرق غــري مبــارشة لتحديــد معــدالت العائــد 

املحتملــة. فيــام يــيل بعــض الطــرق غــري املبــارشة املقرتحــة:

أ. طريقة سعر السوق
تقــوم هــذه الطريقــة مبقارنــة أســعار بيــع االســتثامرات املشــابهة مــع املناقــع املســتقبلية املتوقعــة الشــتقاق مــؤرش 

عــىل معــدالت العائــد الضمنيــة، وينبغــي أن يتوافــق املــؤرش مــع البيانــات الســوقية.

ب. طريقة مقارنة خصائص الجودة
مقارنة مدى جاذبية األصل محل التقييم بالبدائل ذات معدالت العائد املعروفة.

ج. طريقة الرتاكم
ــة، ونقــص  ــاء اإلداري ــة، واألعب ــه مخاطــر إضافي ــاف إلي ــدأ مــن معــدل خــاٍل مــن املخاطــر )risk free rate( وتُض تب

ــد مناســب. الســيولة، مــن أجــل اشــتقاق معــدل عائ

د( طريقة املتوسط املرجح للعائد عىل األصول
تســتند هــذه الطريقــة إىل افــرتاض أّن املنشــأة االقتصاديــة عبــارة عــن محفظــة مــن األصــول املاليــة واملاديــة وغــري 
امللموســة. وتســاوي القيمــة العادلــة للديــون طويلــة األجــل زائــد حقــوق امللكيــة، مجمــوع القيــم العادلــة لصــايف رأس 
املــال العامــل واألصــول الثابتــة وغــري امللموســة. وميثّــل املتوســط املرجــح للعائــد عــىل األصــول معــدل العائــد لــكل 

فئــة مرّجحــًة حســب قيمتهــا العادلــة.

9.4.3.4  طريقة الربح
تســتند طريقــة الربــح إىل مفهــوم أّن القيمــة الســوقية لــآلالت واملعــدات تعتمــد عــىل الربــح الــذي ميكــن تحقيقــه من 
تشــغيلها، أي أنّهــا تعتمــد عــىل قيمــة اآلالت واملعــدات بالنســبة إىل املشــّغل. وميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة لتقييــم 

اآلالت واملعــدات التــي تعتمــد قيمتهــا عــىل مــا يــيل:
حجم التجارة  	
وجود احتكار  	
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تنــّص نظريــة هــذه الطريقــة عــىل أّن املســتأجر مســتعٌد لدفــع جــزٍء مــن أربــاح منشــأته االقتصاديــة كإيجــار ملالــي 
اآلالت واملعــدات. وباختصــار، تكــون طريقــة الربــح عــىل الشــكل التــايل:

إجاميل الدخل
ناقص:                              املشرتيات

-----------                             
ناقص:                              املرصوفات

-----------                            
ناقص:                             صايف الربح )الرصيد القابل للتوزيع(

ناقص:                             حصة املستأجر
                            أ( الفائدة عىل رأس مال املستأجر

                            ب( عائد رائد األعامل
----------------------                            

                             اإليجار
مضاعف:                            مشرتيات السنة

----------------------                            
                            قيمة رأس املال

----------------------                            
الجدول )أ(

تقييم عبارة
)القيمة باستخدام طريقة الربح(

)ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

متوسط اإليرادات

5,525,036 )اإليرادات(

6,475,985.00 سنة 2014

 5,463,645.00 سنة 2013

4,635,479.00 سنة 2012

2,398,149 ناقص: متوسط تكلفة املبيعات

3,204,069.00 سنة 2014

246,980.00 رسوم جمركية ورسوم موانئ

1,180,252.00 زيوت وشحوم

266,486.00 إيجارات إضافية للعبارة

653,903.00 رواتب وأجور

849,448.00 إصالح

7,000.00 رسوم نقل
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)ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

1,849,372.00

180,984.00 رسوم جمركية ورسوم موانئ

518,453.00 زيوت وشحوم

306,719.00 إيجارات إضافية للعبارة

731,216.00 رواتب وأجور

100,000.00 إصالح

12,000.00 رسوم نقل

سنة 2012

رسوم جمركية ورسوم موانئ

زيوت وشحوم

إيجارات إضافية للعبارة

رواتب وأجور

إصالح

رسوم نقل

2,141,006.00 سنة 2012

132,453.00 رسوم جمركية ورسوم موانئ

356,144.00 زيوت وشحوم

316,144.00 إيجارات إضافية للعبارة

716,659.00 رواتب وأجور

608,215.00 إصالح

11,391.00 رسوم نقل

3,126,887 إجاميل الربح

432,318 ناقص: متوسط التشغيل

495,899.00 سنة 2014

55,608.00 مخصص

6,020.00 دعاية وإعالن

1,583.00 رسوم مرصفية

133,200.00 مخصص مدراء الرشكة

33,633.00 فواتري كهرباء ومياه 
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)ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

املساهمة يف صندوق تقاعد املوظفني

144,809.00 تأمني

1,116.00 رسوم ترخيص

4,945.00 طبية

522.00 صحف ومجالت

18,884.00 مرصوفات متنوعة

9,950.00 املساهمة يف مؤسسة الضامن االجتامعي

27,390.00 تكلفة التدريب

4,156.00 زي رسمي

11,362.00 صيانة املركبات

408,516.00 سنة 2013

57,295.00 مخصص

 3,080.00 دعاية وإعالن

 2,211.00 رسوم مرصفية

 84,640.00 مخصص مدراء الرشكة

 28,032.00 فواتري كهرباء ومياه 

 40,801.00 املساهمة يف صندوق تقاعد املوظفني

 141,849.00 تأمني

 1,014.00 رسوم ترخيص

 6,812.00 طبية

 661.00 صحف ومجالت

 13,479.00 مرصوفات متنوعة

 11,039.00 املساهمة يف مؤسسة الضامن االجتامعي

 8,800.00 تكلفة التدريب

 600.00 زي رسمي

8,203.00 صيانة املركبات

392,538.00

 63,077.00 مخصص

 22,484.00 دعاية وإعالن

 3,000.00 رسوم مرصفية

 59,287.00 مخصص مدراء الرشكة

 46,016.00 فواتري كهرباء ومياه 
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)ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

املساهمة يف صندوق تقاعد املوظفني

 26,587.00 تأمني

 30,825.00 رسوم ترخيص

 1,035.00 طبية

 6,476.00 صحف ومجالت

 16,670.00 مرصوفات متنوعة

 9,478.00 املساهمة يف مؤسسة الضامن االجتامعي

 45,150.00 تكلفة التدريب

 5,938.00 زي رسمي

9,802.00 صيانة املركبات

2,694,569 صايف الربح

17,293 ناقص: الفائدة عىل رأس املال مبعدل 8%

1,095,121 1,077,828     حصة املستأجرين من صايف الربح 40%

1,599,448 عامل صايف اإليجار السنوي التقديري

رشاء السنوات لألبد

10.6748 25 سنة مبعدل 8%

17,073,767

أ. إجاميل الدخل
ميكــن تقديــر إجــاميل الدخــل بنــاًء عــىل حســابات الرشكــة التاريخيــة املدققــة لعــدد معــني مــن الســنوات. ويف حــال 
ــار  ــاًء عــىل معي ــول إلجــاميل الدخــل )بن ــر معق ــاًل – ينبغــي إجــراء تقدي ــد مث عــدم توفرهــا – نشــاط تجــاري جدي

الســوق(.
ينبغي استبعاد اإليرادات غري املتعلّقة بهذا النشاط التجاري تحديًدا.

ب. املرصوفات
ــات  ــة عــن املرصوف ــات إدارة النشــاط التجــاري بصــورة منفصل ــة مبرصوف ــاق املتعلّق ــل معلومــات اإلنف ينبغــي تحلي
األخــرى. وينبغــي خصــم املرصوفــات غــري املتعلّقــة بالنشــاط التجــاري واســتبعاد النفقــات الرأســاملية، بينــام تُحســب 

مرصوفــات صيانــة املصنــع واآلالت.

ج( صايف الربح
ــات  ــرح النفق ــم تُط ــح، ث ــاميل الرب ــدل إج ــىل مع ــول ع ــرادات للحص ــاميل اإلي ــن إج ــرتيات م ــة املش ــرح كاف ــم ط يت

ــع. ــل للتوزي ــد القاب ــح أو الرصي ــايف الرب ــىل ص ــول ع ــغيلية للحص التش
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د( اإليجار
تتمثـّـل إحــدى الطــرق الرئيســية لحســاب القيمــة التأجرييــة يف خصــم حصــة املســتأجر مــن الرصيــد القابــل للتوزيــع. 
وتشــمل حصــة املســتأجر عــادًة الفائــدة عــىل رأس املــال وعوائــد املشــّغل، باإلضافــة إىل املخاطــر املتعلّقــة بالنشــاط 
التجــاري. وينبغــي أن يكــون هــذا الرقــم جذابًــا مــن الناحيــة التجاريــة بعــد أخــذ املخاطــر وعوائــد طــرق االســتثامر 

األخــرى بعــني االعتبــار.

هـ( رأس مال املستأِجر
رأس املال املطلوب إلدارة النشاط التجاري. أ( 

يشمل عنارص مثل املصنع واآلالت، مبا فيها املنقوالت الشخصية للمستأجر الرضورية إلدارة العمليات. ب( 
متثـّـل قيمــة املصنــع واآلالت واألصــول املنقولــة االســتعامل الحــايل/ القيمــة الحاليــة يف املوقــع، وليــس قيمــة  ج( 

الــرشاء.
يشمل املخزون السلعي. د( 

يشمل أيًضا رأس املال العامل لتسديد رواتب املوظفني ونحو ذلك. ه( 
و( القيمة الرأساملية

ــث ميكــن اســتخدام عامــل  ــد املناســب، حي ــد معــدل العائ ــال مــن خــالل تحدي ــد قيمــة رأس امل ميكــن تحدي
رشاء الســنوات لألبــد الــذي يتــم التوّصــل إليــه لتحديــد قيمــة رأس املــال، يف حــال تقديــر القيمــة مــن منظــور 
امللكيــة، يف حــني ينبغــي اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة إذا كانــت تعكــس النشــاط التجــاري 

وقيمتــه الرأســاملية بشــكٍل أفضــل.
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إعداد تقرير التقييم

العارش
الفصل
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يصف هذا الفصل شكل تقرير التقييم املقّدم إىل العميل.

ضامن تقديم القيمة إىل العميل بدقة ومهنية.

 سيدرك املقيّم أهمية إعداد التقرير بصورة صحيحة ومتسقة يف نهاية هذا الفصل.

هذه هي الخطوة األخرية يف عملية التقييم، وهي تربط املقيّم بالعميل لتقديم رأيه عن القيمة.
ــة، وغريهــا مــن  ــي تصدرهــا الهيئ ــح الت ــة واألنظمــة واللوائ ــم الدولي ــري التقيي ــال إىل معاي ــم االمتث ينبغــي عــىل املقي

ــر. ــق – لضــامن جــودة التقاري ــام تنطب ــة – حيث ــة والدولي ــري املحلي املعاي

رشوط وأحكام التعاقد.  	
أي افرتاضات أو قيود أو اشرتاطات خاصة.  	

االمتثال إىل معايري التقييم الدولية أو معايري التقييم املحلية.  	

املقدمة

األهداف

الخالصة

الوصف

ينبغي أن يعكس تقرير التقييم ما يي:

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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العمل عىل مسوّدة حتى الحصول عىل املوافقة النهائية من العميل.
يجــب أن تكــون كل الفقــرات واضحــة ومقتضبــة، والتأكــد مــن اختيــار الكلــامت بعنايــة واســتخدام جمــالً   	

بســيطة. 
يجــب اســتخدام القواعــد النحويــة وعالمــات الرتقيــم بصــورة ســليمة. تجّنــب اللغــة االصطالحيــة   	

والتكــرار. الصعبــة  واملصطلحــات 
يجــب أن تحتــوي كافــة التقاريــر عــىل األســامء الكاملــة للمخّولــني بالتوقيــع، مبــا يف ذلــك رقــم الرتخيــص أو   	

العضويــة لــدى الهيئــة والجهــات املهنيــة األخــرى حســب االقتضــاء.

تختلــف املعلومــات التــي يحتويهــا التقريــر حســب نــوع املصنــع واآلالت محــل التقييــم والغــرض مــن التقييــم. ويقّدم 
ــم اآلالت  ــر تقيي ــة الشــائعة يف تقاري ــة عــىل األدل ــيل أمثل ــام ي ــم آالت ومعــدات. في ــر تقيي ــااًل لتقري امللحــق )ن( مث

واملعــدات:
1. ملحة عامة عن التقييم

ينبغــي أن تحــّدد مقدمــة تقريــر التقييــم مــا يــيل بوضــوح: العميــل، األصــل محــل التقييــم، الغــرض مــن التقييم، 
اســتنتاجات التقييــم، أســاس التقييــم، تاريــخ التقييم.

2. االفرتاضات والقيود الخاصة
ينبغي أن يذكر املقيّم بوضوح كافة العوامل التي تحّدد عملية التقييم واالستنتاجات أو تقيدها.

3. املعدات أو األصول الرئيسية
ينبغــي وصــف األصــول محــل التقييــم وصًفــا وافيًــا مــن منظــور التقييــم، بــرصف النظــر عــن مســتوى البيانــات 

املقّدمــة ونطــاق معاينــة املوقــع.
4. طريقة التقييم والتحليل

ينبغي أن يبنّي التقرير طريقة التوّصل إىل القيم املستنتجة.
5. مالحق البيانات

ينبغي أن يحتوي عىل مصادر بيانات األصول وأي قيود ذات صلة.
6. مالحق التقييم

أعامل التقييم املفّصلة.
7. تحليل عمر األصول

جداول أعامر األصول التي تدعم القيم املستنتجة.
8. تطبيق التقييم

وصــف لطريقــة تطبيــق األســلوب املختــار / األســاليب املختــارة، واالفرتاضــات األساســية، ومســّوغات اســتنتاج 
التقييــم.

 نصائح هامة إلعداد تقرير تقييٍم فّعال

 معلومات التقرير

10.6

10.7
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مبلغ التقييم  .9
يجب أن يكون بيان القيمة واضًحا.

توقيع املقيّم املكلّف / املقيّمني املكلّفني  .10
املرفقات  .11

ميكــن أن يحتــوي تقريــر التقييــم عــىل املرفقــات املحتملــة التاليــة، حســب مســتوى التفاصيــل املتفــق عليــه 
عنــد التعاقــد:

	 جدول تقييم األصول الثابتة
	 سجل األصول الثابتة املدقق

	 خطة املوقع
	 مخطط املوقع
	 وصف اآلالت

	 مخطط سري العمليات
	 صور

	 أعامل التقييم املفّصلة
	 معلومات أخرى

ينبغــي توثيــق متطلبــات معايــري التقييــم الدوليــة واللوائــح التنفيذيــة لنظــام املقيّمــني املعتمديــن يف كافــة نصــوص 
ــى اعتــامده. وثائــق التقريــر، واالمتثــال لهــا مــن املراحــل األوىل مــن إعــداد التقريــر وحتّ

10.8 نقاط أخرى
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إنهاء املهمة

الحادي عرش
الفصل
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حفظ امللفات واألرشفة  11.1
نصــت الفقــرة 30 مــن املعيــار 102 واملــادة الرابعــة )و( مــن امليثــاق عــىل متطلبــات إنشــاء ســجالت التقييــم أو ملفات 
العمــل للمهــام التــي يعملــون عليهــا والحفــاظ عليهــا، وميكــن أن يكــون ملــف العمــل يدويـًـا أو إلكرتونيًــا أو كليهــام، 

رشيطــة أن يفــي بالغــرض األســايس مللــف العمــل كــام هــو مذكــور يف امليثــاق وهــو:
يجــب أن يكــون ملــف العمــل مَعــًدا بحيــث يســتطيع شــخص ال عالقــة ســابقة لــه باملهمــة االطــالع عليــه، وتحديــد 

مراحــل العمليــة التــي مــر بهــا املقيّــم وصــوالً إىل النتائــج.

وبنــاًء عــىل األحــكام الــواردة أعــاله وغريهــا مــن األحــكام الــواردة يف امليثــاق، يجــب إكــامل ملــف العمــل يف الوقــت 
ــراً شــامالً أم  ــع الفقــرات الالزمــة بغــض النظــر عــام إذا كان تقري ــر وأن يشــمل جمي ــه إصــدار التقري ــم في ــذي يت ال

مختــرصاً. 

الحد األدىن من املتطلبات   11.1.2
فيام ييل قامئة بالحد األدىن من متطلبات ملف العمل املحددة يف امليثاق:

نسخة ورقية أو إلكرتونية من تقرير التقييم.  .1
املراسالت واملذكرات والوثائق الداعمة.  .2

سجل املصالح املتضاربة واإلجراءات املتخذة لعالجها.  .3
ما يكفي من املعلومات والبيانات واإلجراءات الالزمة لدعم رأي املقيم مثل:  .4

 أ( نتائج االستفسارات
 ب( مصادر البيانات

 ج( األساليب املستخدمة يف تحليل الحسابات 
وبالتــايل تتضمــن محتويــات ملــف العمــل، إىل جانــب تقريــر التقييــم، مجموعــة واســعة مــن البيانــات واملســتندات 
ــاط  ــدة، ونق ــدات الجدي ــة اآلالت واملع ــات تكلف ــة، وبيان ــات، وســجالت األصــول الثابت ــود واالتفاق ــك العق ــا يف ذل مب
بيانــات املبيعــات ألصــول اآلالت واملعــدات املقارنــة يف الســوق، ومنــاذج التقييــم، والرســومات والخطــط، والبيانــات 
ــات وأي  ــويت، والخطاب ــد الص ــرتوين والري ــد اإللك ــائل الري ــو، ورس ــجيالت الفيدي ــور وتس ــغيلية، والص ــة والتش املالي
ــة، وامللفــات  ــة، ومعلومــات األصــول املقارن مراســالت أخــرى، واملذكــرات، ومحــارض االجتامعــات والعــروض التقدميي

ــم املســتخدمة. ــة لرامــج التقيي اإللكرتوني

ومــع وجــود القليــل مــن األدلــة القانونيــة املحليــة التــي تثبــت امتيــاز املقيـّـم والعميــل، يجــب عــىل املقيّــم أن يعتــر 
ــوع  ــو موض ــه ه ــم نفس ــا أّن التقيي ــة إم ــتقبل يف املحكم ــا يف املس ــون مطلوبً ــد يك ــه ق ــاص ب ــل الخ ــف العم أّن مل
التقــايض أو أّن الدعــوى تتعلــق بــاآلالت واملعــدات أو املنشــأة التجاريــة ذات الصلــة محــل التقييــم. ولذلــك يجــب 
عــىل املقيّــم أن يعتنــي مباهيــة املســتندات أو املالحظــات أو البيانــات املوجــودة يف ملــف العمــل وكيفيــة تنظيمهــا. وال 
يقتــرص األمــر عــىل أن يوضــح ملــف العمــل مامرســة املقيّــم للعنايــة الواجبــة واملهــارة يف تقييمــه، كــام يجــب عــىل 
املقيّــم أيًضــا مراعــاة عــدم وضــع معلومــات أخــرى تزيــد مســؤوليته بــال داٍع. مبعنــى آخــر، يجــب أن يحتــوي ملــف 
العمــل عــىل جميــع املعلومــات التــي أخذهــا املقيـّـم بعــني االعتبــار وتدعــم اســتنتاج التقييــم. كــام يجــب عــىل املقيّــم 
أن يوثــق مســّوغات اســتبعاد أي تحليــل آخــر يف تحليالتــه، مثــل املقارنــات اإلضافيــة، التــي قــد تكــون موجــودة يف 

ملف عمله. 

حفظ امللفات واألرشفة 11.1
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فرتة االحتفاظ بامللفات  11.1.3
ينــص امليثــاق عــىل أنــه يجــب االحتفــاظ مبلــف عمــل لــكل مهمــة، ملــدة عــرش ســنوات عــىل األقــل بعــد انتهائهــا. 
وكــام أنهــا نفــس الفــرتة التــي تحددهــا القوانــني واألنظمــة األخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية مبــا يف ذلــك قانــون 

مكافحــة غســل األمــوال.

األرشفة اإللكرتونية   11.1.4
يف العــرص الحديــث حيــث يهيمــن الريــد اإللكــرتوين عــىل االتصــاالت الرســمية، فإنــه مــن الشــائع أن تــرى منشــآت 
التقييــم تســتخدم أنظمــة اإليــداع اإللكــرتوين. ولكــن للبعــض يظــل مثــل هــذا النظــام موجــوًدا إىل جانــب املســتندات 
الورقيــة بهــدف اســتبدالها واالســتغناء عنهــا يف النهايــة، وكلهــا تعتــر جــزء مــن نظــام إدارة املســتندات والســجالت 
اإللكرتونيــة )EDMS(.  يتضمــن نظــام إدارة املســتندات والســجالت اإللكرتونيــة )EDMS( أساًســا اســتخدام الكمبيوتر 

وتقنيــة الرمجــة إلنشــاء البيانــات وتنظيمهــا وتخزينهــا واســرتجاعها وتعديلهــا وتعميمهــا إلكرتونيــاً. 

ــن  ــري مســاحة التخزي ــك توف ــا يف ذل ــة مب ــات الورقي ــوق امللف ــرية تف ــد كب ــح النظــام اإللكــرتوين املســتخدمني فوائ مين
والوصــول األرسع واألســهل إىل املعلومــات الداخليــة والخارجيــة واالســرتجاع األرسع واالســتجابة الستفســارات العمــالء 
واســتخدام الوســائط املتعــددة والتعقــب املعــزز لوثائــق ســري العمــل للمراجعــات واملوافقــات، وإمكانيــات العمــل 
عــن بعــد ومرونتهــا. كــام ســيكون لــدى الــرشكات قواعــد توجيهيــة وسياســات معمــول بهــا تحكــم اســتخدام هــذه 

األنظمــة ومخرجاتهــا لضــامن التحقــق مــن البيانــات ونزاهتهــا والتخفيــف مــن الغــش والرقــة وانتهــاك الريــة.

ــت  ــة األخــرى يف حفــظ الســجالت، بغــض النظــر عــام إذا كان ــب الهام ــال أحــد الجوان ــات الفع ــم امللف ويعــد تنظي
ــة. وأظهــرت األبحــاث أن املوظفــني يف املكتــب يقضــون وقــت أطــول  ــة أو الرقمي الرشكــة تســتخدم األنظمــة الورقي
يف البحــث عــن املعلومــات بــدالً مــن قراءتهــا. وفيــام يــيل بعــض اإلرشــادات الخاصــة بتنظيــم امللفــات اإللكرتونيــة 

ــم: الفعــال يف ســياق مامرســة التقيي
ــم.  ــكل مــرشوع تقيي ــة ل ــدات رئيســية منفصل ــق إنشــاء مجل ــكل منطقــي للملفــات عــن طري إنشــاء هي  .1
داخــل املجلــد الرئيــيس أو مجلــد املــرشوع، قــم بإنشــاء مجلــدات فرعيــة للعنــارص ذات الصلــة وعــىل أساســها 

ــكل التنظيمــي.  ــاء الهي ــدأ ببن تب
ــد الرئيــيس لــكل  اســتخدم اســم مشــّغل اآلالت واملعــدات أو موقــع ملكيــة اآلالت واملعــدات كاســم املجلّ  .2
ــدات  ــدات )أو املجلّ ــإّن اســتخدامها لتســمية املجلّ ــذا ف ــدة ول ــات فري ــاًم أّن أســامء امللكي ــم، عل مــرشوع تقيي

ــة. ــدات ذات الصل ــن املجلّ ــّرع البحــث ع ــدات( يســّهل وي ــظ املجلّ ــة محاف ــة يف حال الثانوي
الحفــاظ عــىل تســميات متناســقة للمجلــدات الفرعيــة وتجنــب التداخــل فيــام يتــم تخزينــه يف كل مجلــد   .3
ــة واضحــة ومفهومــة ملــن يســتخدم امللفــات. ــدات الفرعي فرعــي. يجــب أن تكــون األســامء املســتخدمة للمجل

ليتم  الرئيسية والفرعية  للمجلدات  املجلد مع مخطط واضح  لدليل  قالب  أو  بإنشاء مجموعة مسبقة  قم   .4
تقييم جديدة. مهمــة  لكل  نسخه 

يجــب أن تكــون أســامء امللفــات املخزنــة داخــل املجلــدات الفرعيــة وصفيــة بشــكل كايف ومســتقلة عــن   .5
ــه. ــا في ــم تخزينه ــذي ت ــد ال املجل

تشمل ما ييل:  .6
 أ. إصــدار امللــف يف اســم امللــف، مثــل اإلصــدار األول أو النســخة الثانيــة ومــا إىل ذلــك لتحكــم أفضــل يف 
النســخ الصــادرة. وميكــن وضــع كلمــة »نهائيــة« عــىل النســخة الرســمية األخــرية لتســهيل التعــرف عليهــا.

 ب. وضــع تاريــخ إنشــاء امللــف أو مراجعتــه يف اســم امللــف، ألن التواريــخ املخزنــة تلقائيًــا بواســطة نظــام 
ــخ  ــن التاري ــدات واملســتخدمني. التدوي ــني املجل ــات ب ــل امللف ــظ أو نق ــادة الحف ــع إع ــري م التشــغيل تتغ

القيــايس الــدويل هــو سنة_شــهر_يوم، والــذي يســمح بفــرز امللفــات برتتيــب زمنــي.
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يجــب تخزيــن مســودة أو نســخ نهائيــة مــن امللفــات أو التقاريــر يف مجلــدات فرعيــة منفصلــة مصنفــة تبعاً   .7
لذلــك. أي يجــب أن يكــون هنــاك مجلــدان فرعيــان: »مســودة« و »نهــايئ«. ميكــن تخزيــن اإلصــدارات املرفوضــة 
ــة« يف  ــدات »املســودة« أو »النهائي ــع مجل ــة أو أي إصــدارات أخــرى ال تتناســب م ــة أو القدمي ــري املكتمل أو غ

مجلــد فرعــي ثالــث بعنــوان »األرشــيف«.
ميكــن تصنيــف املزيــد مــن امللفــات أو التقاريــر الجاهــزة لإلعــداد بأنهــا »مســودة«، مــع إضافــة معلومــات   .8

مناســبة مثــل »للمراجعــة« حســب الحالــة.
يجــب االحتفــاظ مبلفــات العمــل يف وحــدة تخزيــن مشــرتكة حيــث ميكن أيًضــا االحتفــاظ بنســخة احتياطية   .9

منهــا وتقييــد الوصــول إليهــا عنــد الــرضورة. ويجــب تقييــد الوصــول إىل امللفــات »الريــة« والشــخصية.
االحتفــاظ بنســخة »رئيســة« أو »أصليــة« لــكل مجلــد مــرشوع لضــامن نزاهــة وموثوقيــة الســجالت. يجــب   .10

أن تكــون املراجعــات أو التعديــالت أو التحديثــات املســتقبلية للمهــام املتكــررة عــىل ملفــات منســوخة.
تخصيــص أحــد أعضــاء فريــق املــرشوع ليكــون مســؤوالً عــن أرشــفة املــرشوع. يجــب تعيــني منســق عــىل   .11
ــا بانتظــام للتأكــد مــن  ــا ومتابعته ــإلرشاف عــىل امللفــات ومراجعته ــم ل ــة بالتقيي مســتوى املنشــأة عــىل معرف

ــه ــال عــىل ترتيــب امللفــات وهيكلت ــم. ويوضــح امللحــق د1- مث ــم ملفــات التقيي اكتــامل وتنظي

11.1.5   األرشفة اليدوية 
تنطبــق نفــس املبــادئ واإلجــراءات املتعلقــة بالتنظيــم الفعــال للملفــات اإللكرتونيــة عــىل األرشــفة املاديــة. وتشــمل 
ــات  ــات وفئ ــني إىل فئ ــف مع ــام إىل تصني ــرز الع ــن الف ــال م ــدات، واالنتق ــب املجل ــىل ترتي ــاظ ع ــام الحف ــذه امله ه
ــات  ــة للملف ــة املادي ــر إىل الطبيع ــن بالنظ ــك. ولك ــا إىل ذل ــات وم ــدة للملف ــة وفري ــات واضح ــع عالم ــة، ووض فرعي
وحقيقــة أنــه ال يتــم االحتفــاظ إال مبجموعــة ملفــات واحــدة فقــط، فإنــه يلــزم إجــراء اعتبــارات هامــة أخــرى فيــام 
ــات  ــة امللف ــات أو خزان ــة امللف ــا يف غرف ــم به ــا والتحك ــا والوصــول إليه ــا وتخطيطه ــات وموقعه ــإدارة امللف ــق ب يتعل

اعتــامدا عــىل حجــم املنشــأة.

ــا  ــول إليه ــن الوص ــأة وميك ــر املنش ــل مق ــزي داخ ــن ومرك ــع آم ــة يف موق ــات أو الخزان ــة امللف ــون غرف ــب أن تك يج
بســهولة. ومــن األفضــل يف املنشــآت الكبــرية أن يقــوم منســق امللفــات املعــني بتصميــم نظــام حفــظ امللفــات واإلرشاف 

عــىل تنفيــذه مبــا يف ذلــك الوصــول إليهــا وتتبعهــا. 

ونظــرًا لتعــدد اســتخداماته وقدرتــه عــىل التخزيــن بكثافــة، فــإن الرفــوف املفتوحــة يف غرفــة امللفــات توفــر مســاحة 
تخزيــن أكــر فاعليــة واقتصاديــة مــن الخزانــات الرأســية أو الجانبيــة، حيــث توفــر الرفــوف املفتوحــة املنقولــة مزيــًدا 

مــن الراحــة واملســاحة، ولكنهــا عــادة مــا تكــون أكــر تكلفــة مــن تلــك الثابتــة.

يجــب ترتيــب امللفــات املوجــودة داخــل غرفــة امللفــات أو الخزانــة بطريقــة تســاعد االســرتجاع الريــع. ومــن األفضــل 
ترتيــب ملفــات التقييــم إمــا بحســب موقعهــا أو األرقــام املرجعيــة لــألرض خاصــة عندمــا يكــون نظــام ترقيــم األرايض 

متسلســاًل يف جميــع أنحــاء املنطقــة. 

كــام يجــب أن تكــون امللفــات املســتخدمة مــن مــواد متينــة، مثــل ملفــات الكرتــون، وكبــرية مبــا يكفــي الســتيعاب 
معظــم، إن مل يكــن جميــع محتويــات ملــف عمــل التقييــم. يجــب أن تحتــوي امللفــات عــىل عالمــات تبويــب وفواصــل 
واضحــة لتســهيل تنظيــم املســتندات واســتعادتها داخــل امللــف. يجــب االحتفــاظ بقامئــة مراجعــة ملحتويــات امللــف، 
مبــا يف ذلــك التفاصيــل املوجــزة للمهمــة يف بدايــة امللــف أعــىل جميــع املســتندات األخــرى. ولتوفــري املســاحة وتقليــل 
التكــرار، ميكــن االحتفــاظ باملســتندات الشــائعة يف أكــر مــن ملــف عمــل يف ملــف منفصــل واإلحالــة إليــه يف ملفــات 

العمــل ذات الصلــة. 
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اعتــامدا عــىل توقيــت التعليــامت املتكــررة، والتغيــريات يف ظــروف الســوق ويف األصــل محــل التقييــم نفســه ومنطقتــه 
املحيطــة، قــد تســتخدم عمليــات إعــادة التقييــم جــزًءا كبــريًا مــن املعلومــات يف ملــف العمــل الحــايل، وال تســتدعي 
ســوى زيــادة امللــف الســتيعاب أحــدث تقريــر وأي معلومــات إضافيــة ولكــن مــع إشــارات مرجعيــة مناســبة للوثائــق 

املوجــودة ذات الصلــة.

يجــب تطويــر وصيانــة قامئــة جــرد للملفــات وقامئــة امللفــات وموقعهــا داخــل غرفــة امللفــات أو الخزانــة لتســهيل 
ــدات خاصــة. الوصــول إليهــا واســتعادتها. كــام يجــب فصــل امللفــات ذات املعلومــات الحساســة يف مجل

وباملثــل، ينبغــي اإلبقــاء عــىل جــدول زمنــي يشــري بوضــوح إىل مــدة االحتفــاظ بامللــف، ومــا إذا كان امللــف لألرشــفة 
أو للتخلــص منــه واملبــادئ التوجيهيــة لنقلــه أو التــرصف فيــه، كــام يجــب التخلــص مــن امللفــات الريــة.

يجــب اســتخدام بطاقــات ســحب امللــف ملراقبــة إزالــة امللفــات أو املجلــدات، يجــب أن تحتــوي بطاقــات الســحب 
عــىل عنــوان امللــف أو املجلــد واســم املســتعري وتواريــخ اخــذ امللــف وإعادتــه. وعنــد إرجاعهــا، يجــب التحقــق مــن 

أن امللــف أو املجلــد كامــل، وإزالــة البطاقــة واســتبدالها بامللــف أو املجلــد.
انظر مثال هيكل امللف أو املجلّد اإللكرتوين يف امللحق )س(.

عنــد االنتهــاء مــن مهمــة التقييــم، مــن األفضــل إرســال خطــاب إنجــاز املهمــة. قــد يكــون خطــاب اإلنجــاز جــزًءا مــن 
تقريــر التقييــم النهــايئ أو قــد يكــون مســتنًدا منفصــاًل ويجــب أن يكــون عــىل ورق رســمي.

وإىل جانب تأكيده عىل أن املقيّم قد أتم التزامه التعاقدي، فإن خطاب اإلنجاز عادًة ما يقوم بذكر:
العميل، واالستخدام املقصود، واملستخدمني، والغرض من التقييم، وتاريخ التقييم.  o

عالقــة عمــل العميــل مــع املقيــم والــرشوط العامــة التــي تحكــم تلــك العالقــة باســتثناء أي مســتخدمني   o
ــن ــري مقصودي غ

الكشف عن نطاق العمل املنجز للتقييم مع اإلشارة إىل أي افرتاضات خاصة أو رشوط تقييد غري عادية.

مــن غــري املعتــاد إعــادة تأكيــد رأي القيمــة يف خطــاب اإلنجــاز خاصــًة إذا تــم إصــداره بشــكل منفصــل عــن تقريــر 
التقييــم النهــايئ، وإال قــد يتــم تفســريه عــىل أنــه تقريــر تقييــم.

ويوجد منوذج لخطاب اإلنجاز يف امللحق )ع(.

11.2 انهاء التكليف



150

11.3.1 مقدمة
يُعــد التقييــم نشــاطًا تجاريـًـا يعتمــد عــىل األشــخاص ويخدمــه ثقــة العميــل يف ســالمة ونزاهــة رأي املقيـّـم. إن خدمــة 
العمــالء الجيــدة، والتطويــر املســتمر، واحتــامل تكــرار األعــامل والحاجــة إىل تقليــل مخاطــر رضر الســمعة والخســارة 

املاليــة كلهــا أمــور تشــجع املقيمــني عــىل الرتحيــب باقرتاحــات العمــالء والتعامــل مــع شــكواهم بحــذر ورعايــة.
يتطلب امليثاق أيضا التعامل الجدي والحكيم مع شكاوى العمالء:

املادة الرابعة- ج )3(:
ــم العمــل بجــدٍّ يف خدمــة العمــالء، وأن يبــذل العنايــة الكافيــة لضــامن أن تتــم الخدمــة املقدمــة  يجــب عــىل املقيّ
وفــق جميــع األنظمــة واملعايــري الفنيــة واملهنيــة التــي تنطبــق عــىل موضــوع التقييــم والغــرض مــن التقييــم أو كليهــام.

ــت أو جــودة أو نطــاق أو  ــق بعــدم الرضــا عــن توقي ــد تتعل ــدة، فق ــواع عدي ــأيت شــكاوى العمــالء يف أشــكال وأن وت
نتيجــة التقييــم، أو ميكــن توجيــه الشــكاوى إىل مديــر املــرشوع أو اإلدارة العليــا أو الســلطات التنظيميــة مثــل الهيئــة.  

وال يوجــد أي مقيــم أو منشــأة محصنــة متاًمــا مــن شــكاوى العميــل، فقــد يشــارك العمــالء املســتائني تجاربهــم مــع 
عمــالء آخريــن موجوديــن أو محتملــني، لذلــك مــن الــرضوري أن يكــون لــدى املقيــم أو املنشــأة منهــج منظــم للتعامــل 
مــع الشــكاوى املوجهــة داخليًــا مــن العمــالء. ويجــب أن يكــون العمــالء عــىل علــم بوجــود مثــل هــذه اآلليــة يف بدايــة 
املهمــة، فعنــد اســتالم شــكوى العميــل، يجــب عــىل املقيــم مشــاركة اآلليــة مــع العميــل املتــرضر وإظهــار االلتــزام 
باآلليــة بهــدف حــل مخــاوف العميــل واالحتفــاظ بالعمــالء. يف الواقــع، قــد يجــذب التعامــل الجيــد مــع الشــكاوى 

بعــض العمــالء أكــر مــن تقديــم تقييــم خــايل مــن األخطــاء.

11.3.2 إجراءات معالجة الشكاوى
متثل اإلرشادات التالية بعًضا من أفضل املامرسات يف التعامل مع شكاوى العمالء:

ــار  ــني كب ــا. تعي ــع الشــكوى متناســبة مــع حجــم املنشــأة وهيكله ــل م يجــب أن تكــون إجــراءات التعام  .1
املوظفــني أو اإلدارة لــإلرشاف عــىل إجــراءات معالجــة الشــكاوى.

النظــر يف إجــراءات معالجــة الشــكاوى ليســت كوســيلة لحــل شــكاوى العمــالء ولكــن أيضــا كأداة للتعلــم   .2
ــني  ــف التأم ــىل تكالي ــأة ع ــع للمنش ــكاوى التاب ــة الش ــراءات معالج ــام إج ــر نظ ــد يؤث ــتمر. وق ــر املس والتطوي

ــا. ــتقبلية وتغطيته املس
يجــب املوافقــة عــىل إجــراءات معالجــة الشــكاوى مــع مقــدم التأمــني حتــى ال يتعــرض التأمــني لتغــري يف   .3

ــة. نطــاق التغطي
ــذه المراجعات بناء  ــكاوى بانتظام من اإلدارة العلیا وأن تسجل ھ ــة الش ــراءات معالج ــع إج یجب أن تراج  .4

ذلك. علی 
يجب تدريب جميع املوظفني عىل إجراءات معالجة الشكاوى وإمكانية الوصول إليها.   .5

اإلفصاح عن وجود آلية معالجة الشكاوى للعمالء وخاصة يف بداية التكليف.   .6
ــد  ــة العمــالء املجــاين أو الري ــم خدم ــل رق ــر مــن وســيلة الســتالم شــكاوى العمــالء، مث ــرش أك ــري ون توف  .7

ــأة. ــرتوين للمنش ــع اإللك ــالل املوق ــن خ ــرتوين أو م اإللك
االحتفــاظ بســجل للشــكاوى يقــوم بتخصيــص وتتبــع جميــع الشــكاوى الــواردة وتوثيــق كيــف ومتــى تــم   .8

التعامــل معهــا وحلهــا.

التعامل مع شكاوى العمالء 11.3
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االعــرتاف بشــكاوى العميــل عــىل الفــور وبشــكل مناســب، مــع الحــرص عــىل عــدم تحريــض العميــل أو   .9
تعقيــد املشــكلة. مشــاركة إجــراءات معالجــة الشــكاوى مــع العميــل واإلشــارة إىل الشــخص الــذي ســيكون حلقــة 

التواصــل للعميــل وعندمــا يتوقــع العميــل رده. 
االســتامع بعنايــة فائقــة وصــر وموضوعيــة إىل شــكوى العميــل إذا كانــت بنــاًء عــىل املكاملــة أو شــخصيًا   .10
والتأكــد مــن أســاس الشــكوى ودوافعهــا أوالً. تحقــق مــن أن املتصــل هــو عميــل لــدى املنشــأة. تحديــد املشــاكل 
وتفاصيلهــا مــن العميــل. ال تقــر بــأي مســؤولية يف هــذه املرحلــة ولكــن تعاطــف مــع العميــل وتعــاون معــه 
وأكــد لــه أن املنشــأة ســتعمل عــىل التحقــق مــن املشــكلة ومعالجتهــا. إذا كان مــن املحتمــل أن تــؤدي الشــكوى 

إىل مطالبــة قانونيــة، فيجــب إخطــار رشكــة التأمــني املهنيــة بالشــكوى.
عنــد التحقيــق يف الشــكوى، حــدد خلفيــة الشــكوى وتفاصيلهــا. قــم بتبليــغ املقيــم ومشــاورته وتنبيهــه بــأي   .11
شــكوى عــىل األصــل الــذي قــام بتقييمــه مــع مراعــاة النظــر يف كل قضيــة يف الشــكوى وتحديدهــا وكيفيــة حلهــا. 

1. تقييم أساس وخطورة الشكوى.
يجب إبالغ العميل بنتائج التحقيقات:  .12

1. يجــب أن يكــون دحــض الشــكوى معقــوالً وبلباقــة، مــرراً األســباب مــع اإلشــارة إىل رشوط التكليــف ودور 
العميــل يف القضيــة، إن وجــد، أو ظــروف مهمــة التقييــم ذات الصلــة )املعاينــة، البحــث، التحليــل، إلــخ(. 

ــب  ــم، يج ــام التقيي ــن مه ــرار أي م ــة لتك ــاك حاج ــت هن ــه وأصبح ــل معقول ــكوى العمي ــت ش 2. إذا كان
ــة.  ــاء املهني ــد األخط ــني ض ــكام التأم ــاة أح ــع مراع ــل، م ــع العمي ــه م ــاق علي ــراء واالتف ــذا اإلج ــرتاف به االع
3. وقــد تكــون املســألة، مثــل ســوء فهــم العميــل، ال تتطلــب أكــر مــن اعــرتاف بخطــأ املقيــم أو املنشــأة، 

واالعتــذار والتصميــم عــىل اتخــاذ بعــض اإلجــراءات املعلنــة ملنــع تكرارهــا يف املســتقبل.
ــدة ســواء كانــت جهــة  ــة محاي 13.  ولكــن إذا بقيــت الشــكوى دون حــل، فقــد يســتعني العميــل بجهــة ثالث
وســاطة أو تحكيــم أو جهــة قضــاء، حســب مــا تنــص عليــه إجــراءات الشــكوى، ويفضــل معظــم املقيمــون مســار 
جهــة الوســاطة أو التحكيــم. لــذا مــن املهــم أن تقــوم إجــراءات معالجــة الشــكاوى بتوفــري حــل بديــل للنــزاع 
إىل الحــد الــذي يتــم فيــه االتفــاق مــع رشكــة تأمــني األخطــاء املهنيــة وال يــرض بتغطيتهــا، وأن يلتــزم الطرفــان 
باإلجــراءات يف وقــت التكليــف. وتقتــرص آليــات حــل النــزاع البديلــة املعــرتف بهــا يف اململكــة العربية الســعودية 
حاليــاً عــىل التحكيــم والوســاطة التــي تــدار مبوجــب القواعــد التــي يضعهــا املركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري 

.)SCCA(
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امللحق )أ( - منوذج سجل املهمة

امللحق )ب( - منوذج مقابلة العميل

امللحق )ج( - مصفوفة تقييم املخاطر

امللحق )د(- االستقاللية وتضارب املصالح

امللحق )هـ( – منوذج طلب املعلومات/القامئة املرجعية لزيارة املوقع

امللحق )و( – منوذج تقدير الرسوم

امللحق )ز( – منوذج عرض

امللحق )ح( – منوذج خطاب تكليف متعلّق باآلالت واملعدات

امللحق )ط( – منوذج إهالك/جدول أعامر اآلالت واملعدات

امللحق )ي( – القامئة املرجعية ملعاينة املوقع 

امللحق )ك( – مناذج مخططات املوقع

امللحق )ل( – منوذج خطة سري عمل/عمليات اآلالت

امللحق )م( – قواعد بيانات مفيدة لآلالت واملعدات

امللحق )ن( – منوذج تقرير تقييم آالت ومعدات

امللحق )س( – هيكل امللف اإللكرتوين

امللحق )ع( – خطاب اإلنجاز

امللحق )ف( – جداول األعامر االفرتاضية الطبيعية التقديرية لآلالت واملعدات

املالحق
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امللحق )أ( - منوذج سجل املهمة
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امللحق )ب( – مقابلة العميل

صاحب املقابلة:_________________________________      تاريخ املقابلة_____________________ 
)اسم املوظف الذي أجري املقابلة(

اسم الشخص:__________________________________       محال من________________________

اسم العميل:_____________________________________________________________________  
        

العنوان الريدي للعميل الذي طلب التقرير:_______________________________________________ 

الهاتف:__________________________________________الفاكس: ________________________

الريد اإللكرتوين:__________________________________________________________________

املستخدمني املقصودين اآلخرين: ______________________________________________________  
       

 

نوع األصل:
 

 ο تقنية معلومات ومعدات مكتبية  ο    تركيبات وتجهيزات  ο أرض  ο مباين وتحسينات 
  ο مصانع وآالت 

أخرى:_________________________________________________________________________

وصف مادي مخترص:_______________________________________________________________  
      

عنوان األصل:____________________________________________________________________ 

نوع رأي املقدم:

ο مراجعة مع رأي للقيمة     ο املراجعة    ο التقييم 
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الغرض من التقييم:

ο إعداد التقارير املالية

ο االستحواذ ο التقايض ο النقل ο نزع امللكية ο اإلفالس

ο التأمني ο املحاسبة

أخرى/اذكر: ____________________________________________________________________ 

تاريخ التقييم: ___________________________________________________________________ 
   

ال ο                 تاريخ تقييمنا:  ο هل قيمنا األصل من قبل:         نعم

العنارص املتوفرة للمقّيم:

ال ο                 املصدر:_______________________  ο الوصف القانوين/ الصك            نعم

ο ال  ο املواصفات       نعم    ο ال  ο املسقط األفقي/مخطط البناء     نعم

  ο ال  ο تقرير التقييم السابق              نعم

ο ال  ο وثيقة التأمني    نعم    ο ال  ο سجل األصول الثابتة                نعم

ο ال          ο شهادة تسجيل العميل                                 نعم

ο ال         ο قامئة أعضاء مجلس إدارة العميل                    نعم

ο ال         ο فريق إدارة العميل                                      نعم

ο ال         ο شهادة تسجيل املستخدم املقصود                   نعم

ο ال         ο قامئة أعضاء مجلس إدارة املستخدم املقصود      نعم

ο ال         ο إدارة املستخدم املقصود                               نعم

التفاصيــل الالزمــة لتحقــق املقيّــم مــن 

اســتقالليته وخلــّوه مــن تضــارب املصالــح 

وفقــا لنظــام املقيّمــني املعتمديــن، وكذلــك 

الســعودي  النظــام  مبوجــب  التحقــق 

ــوال. ــل األم ــة غس ملكافح
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نوع تقرير التقييم: )اخرت واحد(

ο ملخص    ο منوذج   ο شامل

عدد النسخ املطلوبة      )إذا طلب أن يسلم التقرير ورقيًا(

تسليم التقرير:

الريد اإللكرتوين:_______________________________________   ο  :الريد الريع

استالم شخيص:________________________________________________________________

الريد باستخدام:_______________________ رقم الحساب: _____________________________  

                          

رسوم التقييم: ___________

طريقة الدفع     

اسم الشخص املسؤول عن الدفع:      ο    1.  نقد

 ο  2. ارسال الشيك قبل املعاينة؟

ο ال     ο  معتمدة من اإلدارة نعم ο 3. فاتورة شخص يأمر التقرير؟

4. إذا كان التوصيل مستعجل يف يوم واحد يرجى تضمني رقم حسابك والرشكة املفضلة 

ο     فيدكس   ο      DHL  ο  رقم الحساب#      أرامكس   UPS  ο

تعليامت خاصة:          

           

        

تاريخ الطلب    ο ال   ο العميل طلب التقرير       نعم

ο ال  ο نعم هل تبع الطلب خطاب التكليف والتعاقد:  
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امللحق )د(- االستقاللية وتضارب املصالح
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امللحق )هـ( – منوذج طلب املعلومات/القامئة املرجعية لزيارة املوقع

رشكة )...( – املرشوع )...(
تقييم أصول ثابتة ملموسة معينة لرشكة )...( املحدودة

املمتلكات واملصانع واملعدات
طلب املعلومات

لقــد حّددنــا أدنــاه املجــاالت التــي نــوّد مناقشــتها واملعلومــات الرضوريــة لتيســري تقديــم مشــورة التقييــم. نــدرك أن 
بعــض املعلومــات قــد ال تكــون متاحــة، ويرجــى إبالغنــا يف تلــك الحالــة حتّــى نســتطيع العمــل مًعــا للحصــول عــىل 

املعلومــات الكافيــة إلجــراء تحليلنــا.

املعلومات العامة
1. تاريخ وملكية املرافق

2. املنشآت االعتبارية التابعة للمرفق

املعلومات املالية
3. سجالت األصول الثابتة لكل مرفق، بصيغة »إكسل«، تحتوي عىل املعلومات التالية:

	 رقم األصل
	 املوقع

	 فئة األصل أو التصنيف املحاسبي لألصل
	 الكمية

	 وصف األصل
	 الصانع والطراز والرقم التسلسيل )حيثام ينطبق(
	 التكلفة التاريخية أو األصلية )عىل املالك األصيل(

	 تاريخ الرشاء
	 صايف القيمة الدفرتية  أو كالهام مجمع اإلهالك

	 العمر املحاسبي لكل فئة من األصول
4. مطابقــة تكلفــة وصــايف القيمــة الدفرتيــة لألصــول الثابتــة مــع امليزانيــة العموميــة املوّحــدة أو القوائــم الســجالت 

املاليــة كــام يف تاريــخ التقييــم أو أقــرب تاريــخ ممكــن.
5. تفاصيــل املشــاريع واملعــدات املدرجــة يف حســاب »أصــول تحــت اإلنشــاء« كــام يف تاريــخ التقييــم أو أقــرب تاريــخ 

. ممكن
6. تأكيــد تقديــم تكلفــة الــرشاء التاريخيــة وتاريــخ الــرشاء لكافــة األصــول، أو تحديــد األصــول املعّدلــة وفًقــا ملحاســبة 

املشرتيات.
7. تحديــد األصــول التــي تــم رشاؤهــا مســتعملة، أو املنقولــة مــن مرافــق بديلــة، باإلضافــة إىل املعالجــة املحاســبية 

لرســملة التكلفــة.
8. كيــف يتــم تحديــد العمــر االفــرتايض لألصــول – املدخــالت الهندســية؟ هــل األعــامر االفرتاضيــة متســقة بــني كافــة 

املنشــآت؟
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9. هــل هنــاك مجموعــة واحــدة لألعــامر املحاســبية لــكل فئــة أم أنّهــا تختلــف مــن منشــأة إىل أخــرى بحيــث تعكــس 
مرافــق األصــول ذات الصلــة؟

10. ما وترية مراجعة العمر االفرتايض؟
11. هل تُستخدم التجارب السابقة مع استبعاد األصول يف تحديد وتحديث أعامر األصول؟

12. هل تُستخدم تقديرات ومامرسات بائعي املعدات يف تحديد أعامر األصول؟
13. متى تم التأكد من معامل املساحة األرضية لكل منشأة وما مدى التأكد منها؟

14. ما متوسط الفرتة الزمنية لنقل األصول تحت اإلنشاء إىل حساب األصول الثابتة – بالشهور؟

املعلومات الفنية
15. تحديد ووصف عمليات أو مرافق التصنيع املختلفة.

16. تخطيط املرافق أو مخطط سري العمليات / تخطيط املعدات عىل أساس فئة املنتجات.
17. القامئة الفنية / قامئة املخزون ألصول اإلنتاج الرئيسية، مبا فيها:

	 الصانع
	 الطراز

	 القدرة االستيعابية / املواصفات
	 الوصف

	 الرقم التسلسيل )حيثام ينطبق(
	 تاريخ الصنع/الرتكيب

	 العمر االفرتايض التقديري
	 العمر االفرتايض املتبقي التقديري

18. القدرة اإلنتاجية املصّنفة حسب فئة األصول للمرفق أو العملية:
	 حجم اإلنتاج الفعيل لألعوام 2013 و2014 و2015 حتى تاريخ التقييم

	 حجم اإلنتاج املستقبيل املتوقع املخطط له
	 مقاييس استخدام املرافق

19. العمليات – الورديات لكل يوم / األيام لكل أسبوع
20. القيود الرئيسية املتعلّقة باملعدات/العمليات و مشكالت القدرة الزائدة أو أحدهام

21. تصنيف اآلالت واملعدات
	 معدات العمليات حسب فئة املنتجات – صلبة، سائلة، محاليل موضعية، بخاخات

	 خزانات / أوعية تخزين
	 معدات تعبئة

	 معدات تغليف
	 أدوات مخرية

	 منافع عامة
	 خدمات لوجستية – مستودعات / مركبات
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22. التاريخ الحديث والتغيريات الرئيسية املتوقعة يف العمليات/املعدات:
	 معدات جديدة

	 الرتميامت، والتجديدات، واإلصالحات الرئيسية، وإعادة البناء، وإعادة هندسة / إعادة تخطيط املرافق
	 استبعاد املعدات والتخلّص منها يف اآلونة األخرية أو مستقباًل

	  املشاريع املستقبلية بالتفاصيل املدرجة يف نفقات رأس املال، واملعدات التي سرُتكّب
	 عمليات نقل املعدات من مرافق لألخرى يف الفرتة األخرية أو املخطط لها مستقباًل.

	 تحديد العمليات أو املعدات الخاملة
23. مناقشة أي التزامات / قضايا بيئة محتملة.

العقارات
ــم  ــًة إذا كان التقيي ــاري، وخاص ــم العق ــورة التقيي ــم مش ــاعدتنا يف تقدي ــة ملس ــات املطلوب ــة باملعلوم ــيل قامئ ــام ي في

ــدات واآلالت: ــم املع ــع تقيي ــا م ــاري متزامًن العق
24. األرض

	 تحديد املمتلكات
	 تفاصيل املوقع

	 تحديد األرايض ومساحتها )بالقدم املربع أو املرت املربع(
	 امللكية وصك امللكية )حيازة إيجارية أو متلك حر(

25. املباين
	 تحديد املباين وأسامئها

	 أنواع البناء، إن وجدت، مثل صناعية خفيفة، صناعية ثقيلة وغريها
ــط،  ــة الضغ ــرف مكيّف ــة، الغ ــة األمني ــف، األنظم ــة، التكيي ــة، التهوي ــق، التدفئ ــة الحرائ ــزات )مكافح 	 التجهي

ــة( ــرف النقي الغ
	 الغرض من املساحات املبنية )اإلدارة، اإلنتاج، التخزين(

	 مخطط الطابق / املخطط اإلنشايئ / خطط الصكوك القانونية للموقع واملباين
	 املساحات املبنية )بالقدم املربع أو املرت املربع(

	 عدد الطوابق وارتفاعها
	 ارتفاع السقف

	 سنة اإلنشاء أو العمر التقديري للمباين والتوسعات
26. األصل املكافئ الحديث – املساحة )بالقدم املربع أو املرت املربع( واملوقع

	 مرفــق مصّمــم حســب الطلــب مــن حيــث التخطيــط واملوقــع – هــل تكلفــة إنشــاء هيــكل فــارغ أكــر مــن 
تكلفــة إنشــاء مرفــق جديــد؟

	 األرض واملباين الزائدة عن الحاجة – هل ميكن التخلّص منها مبعزٍل عن غريها؟
27. تحسينات املوقع

	 نوع البناء
- مواقف السيارات، إنارة، حواجز، تنسيق وتزيني املساحات الخرضاء أو الحدائق

- عدد أو مساحة )بالقدم املربع أو املرت املربع( تحسينات املوقع
- سنة اإلنشاء التقديرية

28. االلتزامات البيئة واألصول ذات العالقة 
تقارير التقييم العقاري أو تقييامت ألغراض التأمني السابق 



165

امللحق )و( – منوذج تقدير الرسوم



166

امللحق )ز( – منوذج عرض

نموذج

نموذج

)انظر العرض التقدميي املرفق(

اسم العرض

التاريخ

 خطاب التقديم

يجب أن تحتوي الرتويسة عىل اسم الرشكة وعنوانها ورقم السجل التجاري.	 

عنوان العميل ) للفت انتباه الشخص املسؤول أو املتلقي له يف طلب تقديم العروض(	 

قد يحتوي عىل رقم مرجعي فريد للعرض.	 

االشارة إىل طلب العميل سواء كانت عند طريق الريد االلكرتوين أو املكاملة أو االجتامع، حسب املوضوع والتاريخ 	 

والرقم املرجعي املعطى.

إبراز استعداد الرشكة وقدرتها التنافسية لتلبية متطلبات العميل، كام هو موضح يف العرض التايل. 	 

تحديد ما إذا كان العرض املايل والفني مقدم يف ملف واحد أم منفصل.	 

التأكيد عىل رغبة املنشأة يف التعامل مع العميل وفقا لرشوط العمل، كام هو مذكور يف طلب تقديم العروض، 	 

ورشوط املنشأة كام هو مذكور يف املقرتح أو الرشوط التي تم التفاوض عليها.

تحديد اسم وعنوان املقيم الذي سيكون نقطة التواصل مع العميل ويتابع العرض معه. 	 

توقيع واسم وعنوان الشخص الذي سيقوم بتوقيع الرشاكة مبجرد تعيني املنشأة، مثل املدير التنفيذي للمنشأة أو 	 

الرشيك االداري أو مدير القسم.

الرشيحة األوىل

الرشيحة الثانية
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نموذج

نموذج

جدول المحتويات

 الملخص التنفيذي

الطول املتوقع رقم الصفحة  #  األقسام 

 العرض الفني

4 ١ – 2  صفحات امللخص التنفيذي

5 2 – 3 صفحات عن املنشأة

١ – 2  صفحات 6 تحديد املشكلة

2 – 3 صفحات 7 األسلوب واملنهجية

١ – 2  صفحات 8 فريق عمل املرشوع

١ – 2  صفحات 9 توقيت املرشوع\ الجدول الزمني

١0 2 – 3 صفحات املراجع

١ – 2  صفحات  ١١ العرض املايل

2 – 4 صفحات  ١2 املالحق

١ – 2  صفحات ١3 إخالء املسؤولية

خلفية عن املرشوع 	 

وصف موجز للعميل ، موضوع التقييم والغرض منه، وأي مستخدم آخر مقصود.	 

تحديد الغرض من العرض.	 

تقديم ملخص عن أسلوب عرض املقيم، ويتضمن ذلك مخطط شامل للنطاق، واألساليب املتبعة ،و مدة املرشوع. 	 

ملحة موجزة عن املنشأة، والفريق املكلف، وخرتهم )مع اإلشارة إىل املهام املشابهة(، وجودة املعايري والخدمات 	 

املميزة.

رشح ترتيب العرض.	 

يقدم امللخص التنفيذي ملحة عامة عن العرض ويجب أن يكون الجزء األخري الذي يتم صياغته.	 

الرشيحة الثالثة

الرشيحة الرابعة
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نموذج

نموذج

عن المنشأة

 تحديد المشكلة

نوع ملكية املنشأة )مؤسسة فردية  أو رشاكة(. 	 

وصف األنشطة التجارية األساسية للمنشأة وتحديد مواقعها.	 

تقديم وصف موجز عن تاريخ املنشأة، واإلنجازات السابقة املتعلقة والعمالء الرئيسني )حسب قيود الرية(.	 

تعريف األنشطة املهنية للمنشأة، و القيم، واملعايري األخالقية وبرامج الجودة، والجوائز واالعرتافات التي حصلت 	 

عليها يف املجال.

تحديد مفهوم املقيم ملشكلة العميل عن طريق تحديد كاًل مام ييل: 	 

العميل.	 

املستخدم املستهدف. 	 

األصول والحقوق املراد تقييمها.	 

الغرض من التقييم.	 

أساس القيمة.	 

تاريخ التقييم والعملة. 	 

االفرتاضات الهامة.	 

اعتامًدا عىل املعلومات املوجودة، والتي توصل إليها من أجل اعداد العرض، يوضع إطار للمشكلة حسب اتجاهات 	 

السوق، واالحصاءات، واألنظمة )مثل: املعايري الدولية العداد التقارير املالية، ونظام الرهن العقاري، ورسوم 

األرايض البيضاء( إلخ.

الرشيحة الخامسة

الرشيحة السادسة
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نموذج

نموذج

األسلوب والمنهجية

 فريق عمل المشروع

تحديد وبيان املقيم أو )املقيمون( واملحلل أو )املحللون(، الذين يقومون بدورهم يف املنشأة من املهام وتحديد 	 

ألقابهم ومؤهالتهم وخراتهم. 

توضيح هيكل الفريق مبا يف ذلك أبرز أعضاء الفريق املسؤولني عن التواصل مع العمالء، ومراجعة التقارير 	 

والتواقيع.

توفري طرق التواصل مع أعضاء الفريق، ملتابعة العرض مع الذين يديرون املرشوع.	 

مناقشة أو تحديد ما  ييل )عىل األقل(: 	 

مدى بحث وقياس امللكية .	 

طبيعة ومدى التحقيقات التي يجب القيام بها مبا يف ذلك التخطيط،  التأكد من الصك، وبيانات االقتصاد الكيل، و 	 

دراسة السوق، والبيانات القابلة للمقارنة )القوائم أو املبيعات أو االيجارات(.

طبيعة ومصادر املعلومات )األولية مقابل الثانوية، إمكانية التحقق والقيود املفروضة(. 	 

أساليب التقييم التي سيتم تطبيقها.	 

املعايري التي يجب اإللتزام بها .	 

نوع وعدد التقارير املطلوب تسليمها .	 

حدد دور العميل يف تسهيل نطاق العمل املذكور أعاله، مبا يف ذلك متى املعلومات املطلوبة من العميل ونوعها.	 

الرشيحة السابعة

الرشيحة الثامنة
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نموذج

نموذج

توقيت المشروع /الجدول الزمني

  المراجع

تحديد الوقت املتوقع،حسب عدد األيام، أو األسابيع، أو األشهر إلستكامل الجوانب املختلفة لنطاق 	 

العمل، واملراحل األساسية وتقديم كل من التقييامت املبدئية والنهائية )مبا يف ذلك االجتامعات واملراجعات(.  

تقديم تحذير للتأخريات املمكنة )مثل استبعاد أيام العطل الرسمية، أو تأخري العميل يف رفع املستندات، أو 	 

التعليقات، أو األحداث غري املتوقعة، إلخ(.

االعتامد عىل مدى تعقيد املهمة التي يراد القيام بها ) مثل: تقييم محفظة بأصول متنوعة، وآالت ومعدات، 	 

وتدفقات عمل متنوعة(. فمن الحكمة عرض اجراء تفصييل إلدارة وتنظيم املشاريع.

 	

تقديم دراسات حالة أو أوصاف موجزة ملشاريع مامثلة )دون املساس برية العمالء(.	 

توفري املراجع للعميل )تخضع ملوافقة  املصادر(.	 

الرشيحة التاسعة

الرشيحة العارشة
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نموذج

نموذج

 العرض المالي

المالحق

 	

تحتوي املالحق عىل قوائم الجداول واملعلومات التفصيلية  )مثل شهادة معلومات تعريف الشخصية  وشهادة 	 

الزكاة( كام تحتوي أيًضا عىل رشوط وأحكام الرشكة القياسية لألعامل التجارية، وغريها من املراجع الهامة التي 

وردت يف العرض.

استناًدا عىل أحكام طلب تقديم العرض، حدد املخطط املقرتح:	 

الرسوم املهنية: 	 

كمبلغ مقطوع أو رسوم شاملة ) األكر شيوًعا(	 

موحد عىل أساس معدل الساعة	 

متغري عىل أساس معدل الساعة، حسب أقدمية أعضاء الفريق، أو مرتبط مبهام محددة.	 

النفقات خارج التغطية هي املرصوفات التي يجب إصدار فواتري لها للعميل، ولكن تكون مقيدة مببلغ معني مثل 	 

تكاليف السفر واالقامة والريد والرتجمة وغريه.

وقت الدفع والرشوط.	 

األحكام:	 

الخدمات خارج النطاق.	 

إلغاء املهامت، وسداد املرصوفات، وتوزيع األتعاب. 	 

الرشيحة الحادية عرش

الرشيحة الثالثة عرش
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 إخالء المسؤوليةنموذج

تشري اىل: 	 

قامئة االستثناءات، أو ماال يتضمنه العرض، خصوًصا عند اإلشارة إىل طلب تقديم العروض، 	 

وأسباب مثل هذه االستثناءات.

فرتة صالحية العرض.	 

القيود املفروضة  عىل العرض.	 

قيود الحقوق املحفوظة. 	 

القيود املفروضة عىل دقّة واكتامل و صحة أي معلومات، خاصة أو عامة، مستخدمة يف العرض.	 

الرشيحة الرابعة عرش
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امللحق )ح( – منوذج خطاب تكليف متعلّق باآلالت واملعدات

رسي وخاص
]اسم الرشكة[

لعناية: ]أدخل االسم واللقب[ 
]أدخل عنوان العميل[

 
] السيد الفاضل ]  

]العميل / املستهدف / اسم املرشوع، حسبام يكون مناسًبا[
لغرض االستحواذ وفق معيار التقرير املايل الدويل رقم )3(

نشــكركم عــىل اختيــار رشكــة XXX )»نحــن«( لتقديــم الخدمــات املهنيــة )»الخدمــات«( إىل ]اســم العميــل القانــوين[ 
)»أنتــم« أو »العميــل«(، فيــام يتعلـّـق بتقييــم بعــض األصــول ]امللموســة وغــري امللموســة[ املحــّددة لغــرض االســتحواذ 
عــىل ]موضــوع التقييــم[ كــام يف ]تاريــخ التقييــم[ )»تاريــخ التقييــم«(. لقــد تــم طلــب التقييــم ألغــراض املحاســبة 
لالســتحواذ وفــق معيــار التقريــر املــايل الــدويل رقــم )3(: تجميــع األعــامل. وإذ إنـّـا نقــدر الفرصــة املتاحــة ملســاعدتكم، 

ونتطلـّـع إىل العمــل معكــم.

خطــاب التعريــف هــذا، مــع كافــة املالحــق واملســتندات والجــداول واملرفقــات األخــرى )يُشــار إليهــا مجتمعــًة بلفــظ 
ــق يف  ــل املرف ــان العم ــح بي ــات كل طــرف. ويوّض ــا التزام ــا فيه ــا، مب ــام بينن ــات في ــق الرتتيب ــف ويوث ــد«(، يِص »العق
امللحــق )أ( نطــاق الخدمــات وتفاصيــل األتعــاب ورشوط الدفــع. ويوّضــح امللحــق )ب( أي رشوط وأحــكام إضافيــة 

متعلّقــة بالخدمــات، مبــا فيهــا قيــود اإلفصــاح واســتخدام املشــورة والتقاريــر.

يرجــى توقيــع النســخة املرفقــة مــن العقــد وإرســالها إلينــا يف أقــرب وقــت ممكــن. ويرجــى االتصــال مــع ]أدخــل اســم 
ورقــم هاتــف جهــة االتصــال[ يف حــال وجــود أيــة أســئلة أو استفســارات حــول هــذه الرتتيبــات.

]وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير[
]االسم[

]أدخل التاريخ[
مرجعك: ]أدخل[
مرجعنا: ]أدخل[

الخط املبارش: ....................................
الريد اإللكرتوين: ................................

]مدير / رشيك[

نوافق عىل ما ورد أعاله.

]االسم القانوين لرشكة العميل[

بواسطة )املفّوض بالتوقيع(:

التوقيع: ___________________________________

بواسطة: ___________________________________                  التاريخ: 

 ]االسم واللقب[
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امللحق )أ( – بيان العمل
امللحق )ب( – الرشوط واألحكام العامة

امللحق )ج( – طلب املعلومات األولية

نطاق الخدمات
ــوع  ــىل ]موض ــتحواذ ع ــرض االس ــّددة لغ ــة[ املح ــري امللموس ــة وغ ــول ]امللموس ــض األص ــم بع ــا تقيي ــم مّن ــد طلبت لق
التقييــم[ كــام يف ]تاريــخ التقييــم[ )»تاريــخ التقييــم«(. وقــد تــم طلــب التقييــم ألغــراض املحاســبة لالســتحواذ وفــق 

ــر املــايل الــدويل رقــم )3(: تجميــع األعــامل. ــار التقري معي
سنقوم مبا ييل : ]احذف أي نقاط ليست ذات صلة[

	 ]مساعدة اإلدارة يف تحديد األصول غري امللموسة ذات األهمية وأساليب التقييم املناسبة[،
	 ]تقييم األصول امللموسة وغري امللموسة التي يتم تحديدها[،

	 ]مســاعدة اإلدارة يف تحديــد األعــامر االقتصاديــة املناســبة لألصــول غــري امللموســة ذات الصلــة ألغــراض إعــداد 
التقاريــر املاليــة[،

	 ]تقديم املشورة لإلدارة فيام يتعلّق بتحديد وحدات توليد النقد وتخصيص قيمها عىل أساٍس مناسب[.
ــا يف تقديــم املشــورة والتوصيــات للنظــر فيهــا، ولــن نقــوم  ــل دورن ــاه املزيــد مــن الــرشح. يتمثّ ســتجدون أدن

ــة. ــرارات إداري ــة أو اتخــاذ أي ق ــة أي وظائــف إداري بتأدي

رمبــا ترغبــون يف تغيــري نطــاق العمــل مــع تقــّدم العمــل عــىل التقييــم. ســتتم مناقشــة هــذه األمــور واالتفــاق خطيًــا 
عــىل أي تغيــريات يف نطــاق العمــل.

حدود النطاق
ــا، لــن نحــاول التحقــق مــن دقــة البيانــات واملعلومــات واإليضاحــات  باســتثناء مــا طلبتــم وتــم االتفــاق عليــه خطيً
ــث  ــات، حي ــات والرشوح ــات واملعلوم ــذه البيان ــن ه ــة ع ــؤولية الكامل ــم املس ــون وحدك ــم، إذ تتحّمل ــة منك املقّدم

ــب املهمــة. ــع الجوان ــة مــن جمي ســنعتمد عــىل املعلومــات املقّدمــة منكــم باعتبارهــا دقيقــة وكامل

ســيُقّدم تقريــر التقييــم لكــم مــن أجــل الغــرض املذكــور آنًفــا فقــط وال يجــوز اســتخدامه أو االعتــامد عليــه ألي غــرض 
آخــر، كــام ال يجــوز اإلفصــاح عنــه أو مناقشــته مــع أي جهــة خارجيــة دون الحصــول عــىل موافقــة خطيــة مســبقة، 

باســتثناء الجهــات املذكــورة يف الجــزء )12( مــن بنــود العمــل املرفقــة.

vستُســتخدم نتائــج عملنــا فقــط ألغــراض مســاعدة إدارة ]العميــل[ يف تخصيــص إجــاميل ســعر رشاء ]موضــوع التقييم[ 
ألغــراض إعــداد التقاريــر املاليــة وفًقــا ملعيــار التقريــر املــايل الــدويل رقــم )3(.
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أساس التقييم
تنــّص قواعــد محاســبة الــرشاء عــىل اســتخدام معيار/أســاس القيمــة العادلــة وفًقــا ملعيــار التقريــر املــايل الــدويل رقــم 

)3(، ويُعــرّف املعيــار القيمــة العادلــة عــىل أنّهــا:
»املبلغ املطلوب لتداول أصل أو تسوية التزام ما يف صفقة تجارية بحتة بني أطراف مطلعة وراغبة.«

اعتبــاًرا مــن تاريــخ 1 ينايــر 2013، تُعــرّف الفقــرة )9( مــن معيــار التقريــر املــايل الــدويل رقــم )13( القيمــة العادلــة 
عــىل أنّهــا: »الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام يف صفقــة منظمــة بــني املشــاركني 

يف الســوق يف تاريــخ القيــاس.«

]احرص عىل استخدام التعريف املناسب للقيمة العادلة.[
هذا هو تعريف القيمة العادلة املستخدم يف تقديم الخدمات.

تحديد األصول غري امللموسة
ــري االعــرتاف  ــي تســتويف معاي ــًة عــىل األصــول غــري امللموســة الت ــم )3( أمثل ــدويل رق ــر املــايل ال ــار التقري ــّدم معي يق
باألصــول غــري امللموســة القانونيــة و/أو التعاقديــة و/أو القابلــة للفصــل عــن الشــهرة. ومــن الجديــر بالذكــر أّن األصــول 
الــواردة يف املعيــار هــي أمثلــة عــىل أصــول رمبــا تســتويف معايــري االعــرتاف باألصــول الــواردة يف معيــار التقريــر املــايل 
الــدويل رقــم )3(، يف حــني يعتمــد تحديــد األصــول غــري امللموســة يف كل حالــة عــىل الحقائــق والظــروف الســائدة يف 

تاريــخ التقييــم.

الصحفيــة،  البيانــات  مثــل  األخــرى،  و]الوثائــق   ] سنقرأ تقرير العناية الواجبة من إعداد ]  
أوراق اللجنــة االســتثامرية، أوراق مجلــس اإلدارة[ ونناقــش الصفقــة معكــم مــن أجــل تحديــد األصــول غــري امللموســة 
التــي تســتويف معايــري التقييــم، لكــّن القــرار النهــايئ واألخــري بشــأن تحديــد األصــول غــري امللموســة يعــود إىل ]العميــل[ 

ومدققــي حســاباته.

ــىل  ــتحواذ ع ــة االس ــا نتيج ــول عليه ــح الحص ــن املرّج ــي م ــة الت ــة ذات األهمي ــري امللموس ــول غ ــة األص ــت مناقش متّ
ــاه. ــنّي أدن ــو مب ــام ه ــل[، ك ــع إدارة ]العمي ــم[ م ــوع التقيي ]موض

األصول غري امللموسة املحددة
ــري  ــم[ غ ــوع التقيي ــول ]موض ــل[ أّن أص ــع إدارة ]العمي ــة م ــة األولي ــن املناقش ــا م ــة[ ]فهمن ــب الحاج ــّدل حس ]يُع
ــيل: ــة تشــمل مــا ي ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــري الدولي ــة التــي ميكــن االعــرتاف بهــا ألغــراض املعاي امللموســة املحتمل

	 ]القامئة[
ومــن املحتمــل أيًضــا أن يتــم تحديــد املزيــد مــن األصــول غــري امللموســة بعــد مبــارشة عملنــا، ويف هــذه الحالــة ســوف 

نبلــغ اإلدارة ونتفــق عــىل أي أعــامل إضافيــة مطلوبــة.

التقييم
بصورة عامة، توجد ثالثة أساليب مختلفة لتقييم األصول، وهي:

	 أسلوب الدخل.
	 أسلوب السوق.
	 أسلوب التكلفة.
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ــم األويل لألصــل، لكــّن طبيعــة األصــل وخصائصــه هــي مــا يحــّدد األســلوب  تؤخــذ كافــة األســاليب أعــاله يف التقيي
ــة. أواألســاليب األنســب يف ظــل ظــروٍف معين

ســنقّدم رأينــا حــول أســلوب التقييــم األنســب لــكٍل مــن األصــول الــواردة يف القامئــة أعــاله، ونتفــق معكــم عــىل األصول 
التــي ســيتم تقييمهــا، وأســاس التقييــم، واملعلومــات املطلوبــة مــن أجــل إجــراء التقييم.

ال نعتــزم قيــاس القيمــة العادلــة أليــة ]أصــول[ أو التزامــات )مبــا فيهــا املعاشــات التقاعديــة وااللتزامــات الطارئــة غــري 
املحــددة أعــاله(.

ــة  ــاة وااللتزامــات املتحّمل ــغ املخّصصــة لألصــول املقتن ــم[ وصــايف املبال ــني تكلفــة ]موضــوع التقيي ــرتف بالفــرق ب يُع
ــاره شــهرة. باعتب

تحليل العمر االفرتايض املتبقي
ــد العمــر االفــرتايض  ــدويل )38(، الفقــرات 88-96، لتحدي ــار املحاســبة ال ــار العوامــل املقّدمــة يف معي ســنأخذ باالعتب
املتبقــي لألصــول التــي يتــم تحديدهــا، وســراعي الحقائــق املتعلّقــة بــكل أصــل نقــّدر قيمتــه العادلــة ونســاعد اإلدارة 

يف تحديــد العمــر االفــرتايض املتبقــي لــكل فئــة أصــول غــري ملموســة يتــم تحديدهــا.

وحدات توليد النقد ]اخرت الفقرة املناسبة[
ــهرة  ــع الش ــم توزي ــة، يت ــاض القيم ــار انخف ــراض اختب ــه »ألغ ــرة 80( أنّ ــدويل )36( )فق ــبة ال ــار املحاس ــي معي يقت
املكتســبة عنــد تجميــع األعــامل عــىل وحــدات توليــد النقــد أو مجموعــات هــذه الوحــدات لــدى الرشكــة املقتنيــة 
ــة  ــات األخــرى للرشك ــع بغــّض النظــر عــن إســناد األصــول أو االلتزام ــة التجمي ــا االســتفادة مــن عملي ــع منه واملتوق
املقتنــاة لهــذه الوحــدات أو املجموعــات. وتتســم أيــة وحــدة أو مجموعــة وحــدات يتــم توزيــع الشــهرة عليهــا مبــا 

يــيل: 
)ا( أنّها متثل أدىن مستوى داخل املنشأة تراقب بها الشهرة لألغراض الداخلية لإلدارة.

ــايل )8(:  ــر امل ــدويل للتقري ــار ال ــن املعي ــرة )5( م ــه الفق ــام تعرّف ــغييل ك ــاع التش ــن القط ــر م ــت أك ــا ليس )ب( أنّه
ــع.« ــل التجمي ــغيلية قب ــات التش القطاع

]نفهــم أّن ]العميــل[ ينــوي معاملــة ]موضــوع التقييــم[ كوحــدات توليــد نقــد منفصلــة، وأّن مخّصــص ســعر الــرشاء 
والقيــم العادلــة لألصــول غــري امللموســة والشــهرة ينبغــي أن يعكــس ذلــك.[

ــه،  ــٍد واحــدة. وعلي ــد نق ــة األصــول والشــهرة املكتســبة عــىل وحــدة تولي ــوي تخصيــص كاف ]نفهــم أّن ]العميــل[ ين
ــة.[ ــدول املختلف ــة أو ال ــة املنفصل ــآت االعتباري ــب املنش ــا حس ــن نفّصله ــة ككل ول ــا للصفق ــنقّدم تقييامتن س

تأدية الخدمات
فريق املهمة

ســيتم تنفيــذ املهمــة تحــت إرشاف ]اســم رشيــك التكليــف[ بصفتــه رشيــًكا يف فريــق )...( لــدى )...(، مبســاعدة ]اســم 
مديــر املهمــة[، وهــو ]املرتبــة[ يف فريــق )...( لــدى )...( وســيكون مســؤواًل عــن املهــام اليوميــة لتقييــم األصــول غــري 

امللموســة.

سيكون ]اسم رشيك املراجعة[، وهو رشيك يف فريق )...( لدى )...(، رشيك املراجعة لهذه املهمة.
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الجدول الزمني
ســنبارش عملنــا ]فــوًرا / فــور موافقتكــم عــىل رشوط وأحــكام املهمــة املوضحــة يف هــذا الخطــاب / بتاريــخ ]أدخــل 
التاريــخ[[ وســنهدف إىل تقديــم تقريرنــا بشــأن القيمــة ]يف غضــون ]...[ أســابيع مــن اســتالم كافــة املعلومــات ذات 
ــول  ــنحتاج إىل الوص ــي، س ــدول الزمن ــذا الج ــزام به ــل االلت ــن أج ــخ[[. وم ــل التاري ــاه ]أدخ ــد أقص ــة أو يف موع الصل
إىل اإلدارة دومنــا تأخــري وإىل الحصــول عــىل كافــة املعلومــات الرضوريــة. نتوقــع اســتالم املعلومــات يف غضــون ]14[ 
ــي يقــوم عــىل افــرتاض تعاونكــم  ــإّن هــذا الجــدول الزمن ــول هــذا الخطــاب. وكــام تعلمــون ف ــخ قب ــا مــن تاري يوًم

ــا نخــيل مســؤوليتنا عــن أي تأخــريات. ومســاعدتكم، وإاّل فإنّن

ــدا مــن املرّجــح حــدوث أي تأخــريات ملحوظــة يف الجــدول الزمنــي  ســنقوم بإبالغكــم يف أقــرب وقــت ممكــن إذا ب
أعــاله.

الرسوم
]إّمــا )حيثــام تكــون الرســوم عــىل األســاس الزمنــي الطبيعــي(: يرجــى الرجــوع إىل الفقــرة )1( مــن الرســوم – رشوط 
وأحــكام إضافيــة أدنــاه لــرشح أســاس احتســاب الرســوم واألمــور األخــرى املتعلّقــة برتتيبــات الرســوم وإصــدار الفواتــري. 
إذا كان مناســبًا، قــّدم تفاصيــل أي تقديــرات أو حــدود عليــا للرســوم )مثــاًل: حيــث ينبغــي االتصــال بالعميــل واالتفــاق 
ــذه  ــة: ه ــارة التالي ــف العب ــرات، أَض ــم تقدي ــال تقدي ــا(. ويف ح ــًدا معيًن ــوم ح ــت الرس ــا إذا وصل ــي قدًم ــأن امل بش

تقديــرات وقــد تكــون الرســوم أعــىل أو أقــل مــن املبلــغ املذكــور.[

]أو )حيثــام يوجــد أســاس متفــق عليــه إلصــدار الفواتــري(: كــام اتفقنــا، سنحاســبكم عــىل العمــل املحــّدد أعــاله تحــت 
»نطــاق الخدمــات« عــىل األســاس التــايل. قــّدم تفاصيــل أســاس الرســوم )مثــاًل: الزمــن املســتغرق مبعــدالت ســنوية 
ــامل  ــوم أي أع ــاب رس ــيتم حس ــري. وس ــد الفوات ــة ومواعي ــات(، وقيم ــن املخرج ــدة م ــة كل وح ــا، تكلف ــق عليه متف
إضافيــة عــىل أســاٍس زمنــي وفــق الفقــرة )1( مــن الرســوم – رشوط وأحــكام إضافيــة أدنــاه، مــا مل يتــم االتفــاق عــىل 

خــالف ذلــك.[

ــاق  ــت »نط ــاله تح ــّدد أع ــل املح ــوم العم ــغ رس ــا، تبل ــام اتفقن ــا(: ك ــق عليه ــة متف ــوم ثابت ــد رس ــام توج ]أو )حيث
الخدمــات« ]قــّدم تفاصيــل الرســوم املتفــق عليهــا مــع العميــل، مــع بنــد ينــّص عــىل دفعــة مقّدمــة حيثــام ينطبــق. 
احــرص عــىل تحديــد مــا تشــمله ومــا ال تشــمله الرســوم الثابتــة بدقــة ووضــوح[. يرجــى الرجــوع إىل ترتيبــات إصــدار 
الفواتــري أدنــاه لتفاصيــل جــدول الفواتــري. وســيتم حســاب رســوم أي أعــامل إضافيــة عــىل أســاٍس زمنــي وفــق الفقــرة 

)1( مــن الرســوم – رشوط وأحــكام إضافيــة أدنــاه، مــا مل يتــم االتفــاق عــىل خــالف ذلــك.[

]أِضــف العبــارة التاليــة حيثــام يكــون مناســًبا: نفــرتض أّن البيانــات املاليــة التاريخيــة واملتوقعــة التــي ســتقّدم إلينــا 
لــن تحتــاج إىل أي معالجــة إضافيــة، مثــل التجميــع أو الفصــل أو املطابقــة؛ وأنـّـه مــن املمكــن ربــط البيانــات املتوقعــة 
بالبيانــات التاريخيــة بســهولة. وإذا مل يُكــن الحــال كذلــك، ســنتناقش لنقــّرر مــن ســيقوم مبعالجــة البيانــات، نحــن أم 

أنتــم. وســنناقش معكــم األثــر املرتتــب عــىل تقديــرات الرســوم يف مثــل هــذه الحالــة.[
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الرسوم – رشوط وأحكام إضافية
تخضــع الرســوم إىل األحــكام الــواردة يف الــرشوط واألحــكام العامــة يف امللحــق )ب( وإىل الــرشوط واألحــكام اإلضافيــة 

التاليــة:
1. باستثناء ترتيبات الرسوم األكر تحديًدا الواردة أعاله، ستعتمد الرسوم عىل ما ييل:

- عدد وأقدمية املوظفني املطلوبني
- مستوى املهارة واملسؤولية

- املوارد الالزمة لتأدية الخدمات
- رسوم املوظفني املناسبني

2. تســتند أيــة رســوم تقديريــة نتفــق عليهــا معكــم إىل افــرتاض توفــري املعلومــات الرضوريــة للخدمــات وفــق الجــداول 
الزمنيــة املتفــق عليهــا وعــىل إمكانيــة الوصــول لكــم وملوظفيكــم الرئيســيّني عنــد الحاجــة. ويف حــال حــدوث تأخــريات 
أو مشــكالت أخــرى غــري متوقعــة خارجــة عــن ســيطرتنا، قــد ينتــج عــن ذلــك رســوم إضافيــة ســنقوم بإصــدار فواتــري 
ــزكاة  ــة ال ــات هيئ ــني أو مامرس ــرّي القوان ــبب تغ ــرية بس ــة كب ــامل إضافي ــام بأع ــّر إىل القي ــل أن نضط ــا، مث لتغطيته

والدخــل.
ــى  ــرة أنجــزت حتّ ــا مطالبتكــم برســوم أي أعــامل غــري مفوت ــم فســخ هــذا العقــد يف أّي وقــت، يحــّق لن 3. إذا قررت

ــا للــرشوط واألحــكام العامــة. ــخ فســخ العقــد، وفًق تاري

ترتيبات إصدار الفواتري
]ما مل تخضع الفواتري إىل مبالغ متفق عليها مسبًقا أو املواعيد إىل إنهاء األنشطة، أدخل ما ييل[

ــن  ــوم م ــد أول 30 ي ــل / بع ــارشة العم ــد مب ــورة األوىل ]عن ــع إصــدار الفات ــا، م ــورة كل 30 يوًم ســنقوم بإصــدار فات
العمــل[ وســيتم إصــدار الفاتــورة النهائيــة عنــد انتهــاء الخدمــات. تُضــاف املرصوفــات والرضائــب إىل كل فاتــورة، إن 

وجــدت.

]يف جميع األحوال، أدخل ما ييل[
ســتعتمد قيمــة الفاتــورة عــىل ]املبالــغ املتفــق عليهــا مســبًقا كــام هــو موّضــح أدنــاه/ أفضــل التقديــرات للعمــل الــذي 
ســيتم إنجــازه يف الـــ ]30[ يوًمــا املقبلــة بعــد تســوية الفروقــات يف الشــهر الســابق/ العمــل املنجــز يف الـــ ]30[ يوًمــا 

األخــرية.[
]إذا كانت الفواتر تخضع إىل مبالغ متفق عليها مسبًقا أو املواعيد إىل إنهاء األنشطة، أدخل ما ييل[

سيتم إصدار الفواتري وفق الجدول التايل:

وصف النشاط )للتكاليف 
الزمنية فقط ]احذف العمود 

إذا كانت تواريخ الفواتري تفق 
عليها[

قيمة الفاتورة )للتكاليف 
الزمنية فقط ]احذف العمود 

إذا كانت قيمة الفواتري غري 
معروفة[

تاريخ الفاتورة/تاريخ 
النشاط[

مثل إصدار التقرير إىل طرف 
ثالث

]x[ ريال سعودي تاريخ مبارشة العمل الفاتورة )1(

]x[ ريال سعودي لكل فاتورة اليوم ]X[ من كل شهر 
)شهر/سنة – شهر/سنة(

*]x[ – )2( الفاتورة

مثل إنهاء الصفقة ]x[ ريال سعودي ]تاريخ االنتهاء[ الفاتورة النهائية

*]أِضف املزيد من السطور لكل فاتورة حسب الحاجة[
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الدفع
تُستحق الفواتري فور تقدميها.

املعلومات املطلوبة
ســيتم توفــري كافــة املعلومــات )املعقولــة التــي نطلبهــا ضمــن نطــاق عملنــا( لنــا خــالل فــرتة زمنيــة مقبولــة للطرفــني. 
نرفــق يف امللحــق )ج( قامئــة املعلومــات األوليــة والجــدول الزمنــي املقــرتح. وعندمــا نــرى حاجــًة إىل معلومــات إضافية، 

ســنناقش األمــر معكم.

ــن نقــوم مبراجعــة هــذه  ــا. ول ــي تقّدمونه ــامل املعلومــات األساســية الت ــا عــىل صحــة واكت ــة أعاملن ســنعتمد يف كاف
ــن نتحقــق مــن صحــة املعلومــات أو أي إيضاحــات  ــا ل ــي أنّن ــا بطريقــة أخــرى، مــا يعن املعلومــات أو التحقــق منه
مقّدمــة، يف حــني قــد يســعى مدققــو حســاباتكم إىل القيــام بذلــك الحًقــا. ولــن نقــّدم رأيـًـا بشــأن املعلومــات املقّدمــة 
ــم[  ــل و/أو موضــوع التقيي ــل إدارة ]العمي ــث تتحّم ــاح أو التوقعــات املســتقبلية، حي ــا توقعــات األرب ــا، مبــا فيه إلين

املســؤولية الكاملــة عــن هــذه األمــور.

رمبــا تؤثــر عــدم مقدرتكــم عــىل تزويدنــا بــأٍي مــن املعلومــات التــي نطلبهــا عــىل قدرتنــا عــىل إجــراء تقييمنــا وفــق 
الــرشوط واألحــكام الــواردة أعــاله أو حتّــى إطالقًــا. ســنقوم بإبالغكــم بــأي قيــود عــىل التقييــم أو إمكانيــة االعتــامد 
عليــه نتيجــة نقــص املعلومــات. ]أو... بــداًل مــن ذلــك، إذا طُلــب مّنــا القيــام بأعــامٍل إضافيــة للحصــول عــىل املعلومات 
مــن مصــادر أخــرى أو إجــراء تحليــالت إضافيــة غــري مشــمولة يف نطــاق العمــل األصــيل، فقــد يتعــنّي علينــا مراجعــة 

تقديــرات الرســوم. ســنناقش الرســوم اإلضافيــة معكــم إذا حــدث ذلــك[.

باإلضافــة إىل األدلــة املقّدمــة، سيســتند التقييــم إىل نقاشــاتنا مــع اإلدارة وبحوثنــا الخاصــة يف الســوق والصناعــة حيــث 
يعمــل ]موضــوع التقييــم[.

عرض النتائج
ســيتم توثيــق نتائــج عملنــا يف تقريــر واحــد شــامل )»التقريــر«( يبــنّي طــرق التقييــم واالســتنتاجات، وســيقّدم التقريــر 

أيًضــا تفاصيــل العمــر االفــرتايض املتبقــي لألصــول ]امللموســة وغــري امللموســة[ املحــددة.

ســيُقّدم تقريــر التقييــم لكــم مــن أجــل الغــرض املذكــور آنًفــا فقــط وال يجــوز اســتخدامه أو االعتــامد عليــه ألي غــرض 
آخــر، كــام ال يجــوز اإلفصــاح عنــه أو مناقشــته مــع أي جهــة خارجيــة دون الحصــول عــىل موافقــة خطيــة مســبقة.

سنعقد اجتامًعا معكم ملناقشة مسّودة التقرير قبل وضع اللمسات األخرية عىل التقرير النهايئ.

ــا، ألي طــرف  ــا أو جزئيً ــا، ســواء كليً يخضــع عــرض أي ملخــص للتقريــر، أو اإلشــارة إليــه، أو تقدميــه شــفويًا، أو خطيً
ليــس مترصفًــا منتدبًــا لـــ ]العميــل[ ]وفقــط حينــام نقيّــم لصالــح املجموعــة[ ]أو الــرشكات التابعــة لهــا[ ]إذا ذُكــرت 
عبــارة » أو الــرشكات التابعــة لهــا« فينبغــي تحديدهــا باألســامء يف ملحــق. كــام ينبغــي أن نقــّرر مــا إذا كان ينبغــي 
اإلشــارة إىل الــرشكات التابعــة وتحديدهــا يف كل تكليــف[ إىل املراجعــة واملوافقــة الخطيــة املســبقة مــن قبلنــا. وال يجوز 

اســتخدام التوصيــات والتقريــر ألي غــرض آخــر ســوى املذكــور آنًفــا.

ال يكــون للمالحظــات الشــفوية غــري الرســمية املقّدمــة خــالل النقاشــات أو العــروض التقدمييــة املتعلّقــة بــأي تقريــر 
أهميــة أكــر مــن اإليضاحــات أو املــواد األخــرى املقّدمــة يف التقريــر وينبغــي االعتــامد عــىل املعلومــات واملالحظــات 

املقّدمــة يف التقريــر النهــايئ فقــط ال غــري.
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ــج  ــّدم والنتائ ــك إىل إحاطتكــم بالتق ــاء هــذه املهمــة. ويهــدف ذل ــر أثن ــة أو مســّودات تقاري ــر حال ــّدم تقاري ــد نق ق
املهمــة حتـّـى تاريخــه، حيــث تخضــع مســّودات التقاريــر للمراجعــة والتغيــري مــع التقــّدم يف العمــل أو الحصــول عــىل 

معلومــات إضافيــة.
بحكــم طبيعتــه، ال ميكــن اعتبــار عمــل التقييــم علــاًم دقيًقــا وتكــون االســتنتاجات التــي يتــم التوّصــل إليهــا يف كثــريٍ 
مــن األحيــان غــري موضوعيــة بالــرضورة وتعتمــد عــىل مامرســة الحكــم الفــردي. وبالتــايل، ال توجــد قيمــة واحــدة ال 
تقبــل الجــدل ونعــّر عــادًة عــن تقييمنــا للقيمــة عــىل أنّهــا تقــع ضمــن نطــاق محتمــل. ]لكّنــا ســنقّدم لهــذه املهمــة 
قيمــًة واحــدًة لـــ ]XXX[ تقــع عــىل األرجــح ضمــن نطاقــات القيمــة املــوىص بهــا[. ورغــم أّن التوصيــات املقّدمــة يف 
التقريــر ستســتند إىل أســاليب وطــرق نعترهــا مناســبًة يف ظــّل الظــروف، فــال نســتطيع أن نضمــن قبــول األطــراف 

األخــرى لهــذه القيــم أو نطاقــات القيمــة.

استخدام االسم
 دون اإلخــالل بأحــكام الفقــرة ]48[ مــن الــرشوط واألحــكام العامــة، يجــوز لرشكــة ]XXX[ ورشكات ]XXX[ األخــرى 
 ]XXX[ اســتخدام اســمكم حســب الــرضورة املعقولــة لتأديــة الخدمــات ويف املراســالت، مبــا فيهــا العــروض، بــني رشكــة
ــني، أو  ــني أو املحتمل ــالء الحاليّ ــوا إىل العم ــن أن يفصح ــك، ميك ــة إىل ذل ــم. ]باإلضاف ــرى وبينك ورشكات ]XXX[ األخ
خــالف ذلــك يف املــواد التســويقية، عــن تقدميهــم الخدمــات لكــم، وأن يســتخدموا اســمكم لذلــك الغــرض فحســب، 

مبــا يتوافــق مــع االلتزامــات املهنيــة املعمــول بهــا[

امللحق )ب(
الرشوط واألحكام العامة

عالقتنا معكم
1. سنؤدي الخدمات مبهارة وعناية معقولة.

2. نحن عضو يف )»رشكات XXX«(، ولكٍل منها شخصيتها االعتبارية املستقلة.
3. ســنقّدم الخدمــات إليكــم بصفتنــا مستشــاًرا مســتقاًل وليــس موظفــني أو وكيــاًل أو رشيــًكا أو مشــاركًا يف مــرشوع 

ــا أي حــق أو ســلطة أو صالحيــة إللــزام الطــرف اآلخــر. مشــرتك. ال ميلــك أّي طــرٍف مّن
4. ميكــن أن نتعاقــد مــن الباطــن مــع رشكات ]XXX[ األخــرى لتأديــة الخدمــات، والتــي قــد تتعامــل معكــم مبــارشة، 
ــا  ــات، والتزاماتن ــرة 11(، وجــودة الخدم ــة يف الفق ــر )كــام هــي معرّف ــا مســؤولون أمامكــم عــن التقاري ــا وحدن لكّنن

مبوجــب هــذا العقــد.
5. ال نتوىّل أي مسؤوليات إدارية متعلّقة بالخدمات

مسؤولياتكم
6. ســتقومون بتعيــني شــخص مؤهــل لــإلرشاف عــىل الخدمــات. أنتــم مســؤولون عــن كافــة القــرارات اإلداريــة املتعلّقــة 

بالخدمات.
7. ســتقومون بتزويدنــا )أو ســتجعلون غريكــم يزّودنــا(، دومنــا تأخــري، باملعلومــات واملــوارد واملســاعدة املعقولــة التــي 

نحتاجهــا لتأديــة الخدمــات.
8. عــىل حــد علمكــم، ســتكون كافــة املعلومــات املقّدمــة منكــم أو بالنيابــة عنكــم )»معلومــات العميــل«( صحيحــًة 
وكاملــًة مــن جميــع النواحــي ذات األهميــة. ولــن تنتهــك معلومــات العميــل املقّدمــة إلينــا أي حقــوق ملكيــة فكريــة 

أو أطــراف ثالثــة.
9. ســنعتمد عــىل معلومــات العميــل املقّدمــة إلينــا، ولــن نتحّمــل أي مســؤولية عــن تقييمهــا أو التحقــق مــن صحتهــا، 
ــا عــىل أي معلومــات مقّدمــة إىل  ــا عــىل افــرتاض اطالعن ــم معاملتن ــن تت ــك. ل مــا مل نوافــق رصاحــًة عــىل خــالف ذل

الــرشكات ]XXX[ أو األشــخاص ]XXX[ )عــىل النحــو املحــّدد يف الفقــرة 21( غــري املشــاركني يف هــذا التكليــف.
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10. ستكونون مسؤولني عن التزام موظفيكم بهذا العقد.

تقاريرنا
ــة، أو اتصــاالت  ــر، أو عــروض تقدميي ــات أي تقاري ــات، أو غريهــا مــن محتوي ــح، أو توصي 11. أي معلومــات، أو نصائ
أخــرى نقّدمهــا مبوجــب هــذا العقــد )»التقاريــر«(، بخــالف معلومــات العميــل، هــي الســتخدامكم الداخــيل فقــط )مبــا 

يتّســق مــع الغــرض مــن الخدمــات(.
12. ال يجــوز اإلفصــاح عــن أي تقاريــر )أو أجــزاء أو ملخصــات(، أو اإلشــارة إلينــا أو إىل أي رشكــة ]XXX[ فيــام يتعلـّـق 

بهــذه الخدمات، باســتثناء:
 أ( إىل محاميكــم )مبــا يخضــع لقيــود اإلفصــاح هــذه(، الذيــن يجــوز لهــم مراجعتهــا يف ســياق املشــورة املتعلّقــة 

بالخدمــات فقــط.
ــات  ــك املتطلب ــوًرا بتل ــا ف ــم إبالغن ــي عليك ــون )وينبغ ــا القان ــّص عليه ــي ين ــراض الت ــن الحــدود واألغ  ب( ضم

ــا(. ــموحة نظاًم ــدود املس ــن الح ــة ضم القانوني
 ج( إىل أطــراف أخــرى )مبــا فيهــا الــرشكات الشــقيقة( مبوافقــة خطيــة مســبقة، ويجــوز لهــم اســتخدامها فقــط 

كــام يــرد يف املوافقــة.
 د( ضمن حدود احتوائها عىل املشورة الرضيبية، كام تنّص الفقرة )13(.

إذا ُســِمح لكــم باإلفصــاح عــن تقريــر )أو جــزء مــن تقريــر(، فــال يجــوز لكــم تغيــريه أو تنقيحــه أو تعديلــه عــن 
الشــكل الــذي قّدمنــاه.

ــة، أو يقــع تحــت  ــيطر عــىل الرشك ــرد يُس ــة أو ف ــات هــذا العقــد( رشك ــارة »رشكــة شــقيقة« )لغاي يُقصــد بعب
ســيطرتها، أو تحــت ســيطرة الجهــة نفســها التــي تســيطر عــىل الرشكــة، ويُقصــد مبصطلــح »الســيطرة« القــدرة 
عــىل توجيــه سياســات أو عمليــات الرشكــة، ســواء مبوجــب عقــد، أو مــن خــالل حقــوق امللكيــة، أو خــالف ذلــك.

ــة بالشــؤون  ــر )أو جــزء مــن تقريــر( ألي طــرف فقــط ضمــن حــدود األجــزاء املتعلّق 13. يجــوز اإلفصــاح عــن تقري
الرضيبيــة، مبــا يف ذلــك املشــورة الرضيبيــة، واآلراء الرضيبيــة، واإلقــرارات الرضيبيــة، واملعاملــة الرضيبيــة أو الهيــكل 
ــزكاة والدخــل، ينبغــي عليكــم  ــة ال ــة«(. باســتثناء هيئ ــة بالخدمــات )»املشــورة الرضيبي الرضيبــي ألي صفقــة متصل
إبــالغ الجهــة التــي تفصحــون لهــا عــن املشــورة الرضيبيــة بأنــه ال يجــوز لهــا االعتــامد عــىل تلــك املشــورة ألي غــرٍض 

ــة املســبقة. ــا الخطي كان دون موافقتن
14. يجــوز لكــم تضمــني امللّخصــات أو الحســابات أو الجــداول يف وثائقكــم بنــاًء عــىل معلومــات العميــل الــواردة يف 
التقريــر، وليــس عــىل التوصيــات أو االســتنتاجات أو النتائــج. ينبغــي أن تتحّملــوا املســؤولية الكاملــة عــن محتويــات 

هــذه الوثائــق وعــدم اإلشــارة إلينــا أو إىل أي رشكــة ]XXX[ يف هــذا الســياق.
ــم  ــروف تت ــوء أي ظ ــايئ يف ض ــر نه ــث أي تقري ــني بتحدي ــري ملزم ــن غ ــّودة. نح ــىل أي مس ــامد ع ــوز االعت 15. ال يج

ــايئ. ــر النه ــد تســليم التقري ــا، أو أحــداث تحــدث، بع ــا به إحاطتن

الحدود
16. ال يجــوز لكــم )أو لغريكــم مّمــن تقــّدم لهــم الخدمــات( املطالبــة بــأي تعويضــات، مبوجــب العقــد أو املســؤولية 
ــة بالشــهرة، أو أي  ــات، أو األرضار الالحق ــاح أو البيان ــة بخســارة األرب ــك، متعلّق ــون أو خــالف ذل ــة أو القان التقصريي
خســائر أو أي خســارة تبعيــة أو عرضيــة أو غــري مبــارشة أو خاصــة فيــام يتعلــق باملطالبــات الناشــئة عــن هــذا العقــد 

أو املتعلقــة بالخدمــات، ســواء تــم التفكــري يف احتــامل حــدوث مثــل هــذه الخســائر أو األرضار أم مل يتــم.
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ــن  ــك م ــالف ذل ــامل أو خ ــأ أو اإله ــات أو الخط ــد أو الواجب ــالل بالعق ــق باإلخ ــام يتعلّ ــم في ــؤوليتنا تجاهك 17. مس
ــال  ــغ آخــر[ ري املســؤوليات الناشــئة عــن أو املرتبطــة بالعقــد والخدمــات، ال تتجــاوز يف مجموعهــا رســومنا أو ]مبل

ســعودي، وتقتــرص عــىل العقــد والخدمــات.
ــع الحــد األقــى للمســؤولية فيــام  ــا( يف هــذا العقــد، ســيتم توزي حيثــام يوجــد أكــر مــن طــرف واحــد آخــر )غرين
بينكــم. ومــن املتفــق – باســتثناء حيــث يتــم االتفــاق رصاحــًة عــىل مخصــص معــنّي بينكــم ويــرِد ذلــك يف بيــان العمــل 
– أنـّـه ســيتم توزيــع حــدود املســؤولية عليكــم بحيــث يحصــل كل طــرف عــىل حصــة متســاوية. وال يجــوز الطعــن يف 

صحــة أو نفــاذ أو تطبيــق حــدود املســؤولية عــىل أســاس عــدم ذكــر املخصــص رصاحــًة يف بيــان العمــل.
ــّدم الخدمــات إليهــم( مبوجــب هــذا العقــد أو  ــا مســؤوليًة تجاهكــم )أو تجــاه أي أطــراف أخــرى تُق 18. إذا تحّملن
خالفــه فيــام يتعلـّـق بالخدمــات، نتيجــة خســارٍة أو رضر ســاهم يف وقوعهــا أطــراف أخــرى، تكــون مســؤوليتنا متعــددة 
ومنفصلــة عنهــا، وليســت مشــرتكة معهــا، وتقتــرص عــىل نصيبنــا العــادل مــن إجــاميل الخســائر أو األرضار، بنــاًء عــىل 
ــد ملســؤولية األطــراف  ــر أي إخــالء أو تحدي ــا بالنســبة إىل مســاهمة األطــراف األخــرى. وال يؤث مســاهمتنا يف وقوعه
املســؤولة األخــرى يتــم فرضــه أو االتفــاق عليــه يف أي وقــٍت مــن األوقــات عــىل أي تقييــم لنصيبنــا مــن املســؤولية 
مبوجــب هــذا العقــد. كــام أّن أي تســوية أو صعوبــة يف تحصيــل أي مطالبــة، أو وفــاة أو حــّل أو إفــالس أي أطــراف 

مســؤولة أخــرى، أو توقفهــا عــن تحّمــل مســؤولية الخســائر أو األرضار أو أي جــزٍء منهــا، ال يؤثــر عــىل التقييــم.
19. ينبغــي تقديــم أي مطالبــة متعلّقــة بالخدمــات أو العقــد خــالل مــدة أقصاهــا 3 ســنوات مــن تاريــخ الفعــل أو 

اإلغفــال املزعــوم الــذي تســتند إليــه املطالبــة.
ال تنطبــق الحــدود الــواردة يف الفقــرات 16-19 عــىل أي مســؤولية )مبــا يف ذلــك املســؤولية غــري املبــارشة(   .20
عــن الوفــاة أو اإلصابــة الجســدية، أو أي مســؤولية ناشــئة عــن االحتيــال مــن طرفنــا، أو أي مســؤولية ال ميكــن إخالؤهــا 

ــا. أو تحديدهــا قانونيً
 ]XXX[ ــة ــد أي رشك ــات ض ــد أو الخدم ــذا العق ــة به ــة متعلّق ــوى قضائي ــع دع ــة أو رف ــم مطالب ــوز تقدي 21. ال يج
أخــرى، أو املقاولــني مــن الباطــن، أو األعضــاء، أو املســاهمني، أو املــدراء، أو املســؤولني، أو الــرشكاء، أو املوظفــني، لدينــا 

أو لديهــا، )»شــخصيات XXX«(. يجــوز لكــم تقديــم مطالبــة أو رفــع دعــوى قضائيــة ضّدنــا نحــن فقــط.

التعويض
ــا نحــن ورشكات  ــة املعمــول بهــا، يتوّجــب عليكــم تعويضن ــه القوانــني واألنظمــة املهني 22. إىل أقــى حــد تســمح ب
ــرشكات  ــك ال ــا يف ذل ــة )مب ــراف الثالث ــل األط ــن قب ــات م ــع املطالب ــن جمي ــخصيات ]XXX[ ع ــرى وش ]XXX[ األخ
ــة  ــة الداخلي ــف القانوني ــك التكالي ــا يف ذل ــات )مب ــف واملرصوف ــائر واألرضار والتكالي ــات والخس ــقيقة( وااللتزام الش
والخارجيــة املعقولــة( املرتتبــة عليهــا، الناشــئة عــن اســتخدام طــرف ثالــث أو اعتــامده عــىل أي تقريــر )مبــا يف ذلــك 
املشــورة الرضيبيــة(، تــم اإلفصــاح عنــه إليــه مــن قبلكــم، أو مــن خاللكــم، أو بنــاًء عــىل طلبكــم. وال يرتتــب عليكــم 
أي التزامــات ناشــئة عــن موافقتنــا الخطيــة عــىل اعتــامد الطــرف الثالــث عــىل التقريــر إىل الحــّد الــذي تنــّص عليــه 

ــًدا. املوافقــة تحدي

حقوق امللكية الفكرية
23. يحــّق لنــا اســتخدام البيانــات والرمجيــات والتصاميــم واملرافــق واألدوات والنــامذج واألنظمــة واملنهجيــات 
والخــرات األخــرى )»املــواد«( التــي منتلكهــا يف تأديــة الخدمــات. دون اإلخــالل يف تســليم أي تقاريــر، فإنّنــا نحتفــظ 
بكافــة حقــوق امللكيــة الفكريــة للمــواد )مبــا يف ذلــك أي تحســينات أو معرفــة تُطــّور أثنــاء تأديــة الخدمــات(، وألي 

ــا(. ــواردة فيه ــل ال ــة الخدمــات )لكــن ليــس معلومــات العمي ــم إعدادهــا يف ســبيل تأدي أوراق عمــل يت
ــا  ــا مل ــا وفًق ــر ذاته ــر والتقاري ــواردة يف التقاري ــواد ال ــات، ســيحّق لكــم اســتخدام امل 24. بعــد تســديد رســوم الخدم

ــه العقــد. يســمح ب
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الرسية
25. باســتثناء مــا يجيــزه العقــد عــىل خــالف ذلــك، ال يجــوز ألٍي مّنــا اإلفصــاح عــن محتويــات العقــد أو أي معلومــات 
ــه والتــي يجــب معاملتهــا ضمــن املعقــول  ــًة عن ــة( مقّدمــة مــن الطــرف اآلخــر أو نياب )عــدا عــن املشــورة الرضيبي
ــك  ــن تل ــاح ع ــا اإلفص ــرٍف مّن ــوز ألي ط ــك، يج ــن ذل ــم م ــر. وبالرغ ــرف اآلخ ــة للط ــة و/أو مملوك ــا رسي باعتباره

ــة: ــات يف الحــاالت التالي املعلوم
 أ( كانت أو أصبحت متاحة للعامة دون اإلخالل بأحكام هذا العقد.

 ب( حصل عليها املستلم من طرف ثالث غري مطالب بالحفاظ عىل رسية تلك املعلومات.
 ج( كانت معروفة للمستلم يف وقت اإلفصاح أو تم تطويرها بعدئٍذ بصورة مستقلة.

 د( كان من الرضوري اإلفصاح عنها إلنفاذ حقوق املستلم التي ينّص عليها العقد.
ــة.  ــة املهني ــة أو األنظم ــراءات القانوني ــه أو اإلج ــول ب ــون املعم ــب القان ــا مبوج ــاح عنه ــب اإلفص  ه( كان يج
وإذ تقــّرون باملوافقــة عــىل إشــعارنا قبــل اإلفصــاح عــن املعلومــات املقّدمــة مــن قبلنــا إذا طُلــب منكــم ذلــك 

ــا(. ــي تخضعــون له ــة )الت ــة الحكومي ــات القانوني مبوجــب الصالحي
ــن نتحمــل أي مســؤولية تجاهكــم تنشــأ عــن  ــة، فل ــزة األمني ــا عــن معلومــات إىل األجه إذا حــدث أن أفصحن

ــات. ــاء الخدم ــاف أو إنه إيق
26. يجــوز ألي طــرٍف مّنــا اســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة للمراســلة أو إرســال املعلومــات، وال يشــّكل هــذا االســتخدام 

بحــّد ذاتــه إخــالاًل بااللتزامــات الريــة مبوجــب هــذا العقــد.
ــا تقديــم معلومــات العميــل لــرشكات ]XXX[ األخــرى أو  ــه، يجــوز لن 27. مبــا يخضــع ألحــكام للقانــون املعمــول ب
 ]XXX[ ــخصيات ــرى أو ش ــني لـــ ]XXX[ أو رشكات ]XXX[ األخ ــات الخارجيّ ــزّودي الخدم ــخصيات ]XXX[، وم ش
)»مــزّودي الخدمــة«(، الذيــن قــد يقومــوا بجمعهــا أو اســتخدامها أو نقلهــا أو تخزينهــا أو معالجتهــا عــىل نحــٍو آخــر 
)يشــار إليهــا مجتمعــًة بلفــظ »املعالجــة«( يف االختصاصــات القضائيــة املختلفــة حيــث ميارســون أعاملهــم، لألغــراض 

املتعلّقــة مبــا يــيل:
1( تقديم الخدمات.

2( االمتثال إىل االلتزامات التنظيمية والقانونية التي نخضع لها.
3( التحقق من تضارب املصالح.

4( إدارة املخاطر ومراجعة الجودة.
5( املحاســبة املاليــة الداخليــة، وتقنيــة املعلومــات، وغريهــا مــن الخدمــات املســاندة اإلداريــة لدينــا )يشــار إليهــا 
مجتمعــًة بعبــارة »أغــراض املعالجــة«(. نتحّمــل نحــن مســؤولية الحفــاظ عــىل رسيــة معلومــات العميــل بغــّض 

النظــر عّمــن يقــوم مبعالجــة املعلومــات نيابــًة عّنــا.
28. فيــام يتعلـّـق بــأي خدمــات، إذا كانــت أنظمــة اســتقاللية املدققــني الصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة والبورصــات 
األمريكيــة تنطبــق عــىل عالقتكــم أو عالقــة أي رشكــة شــقيقة برشكــة ]XXX[، فإنّكــم تقــّرون، عــىل حــّد علمكــم، كــام 
يف تاريــخ هــذا العقــد، بعــدم اتفاقكــم أو اتفــاق أي مــن الــرشكات الشــقيقة، ســواء شــفويًا أم خطيًــا، مــع أي مستشــار 
آخــر عــىل مــا يحــّد مــن قدرتكــم عــىل اإلفصــاح عــن املعاملــة الرضيبيــة أو الهيــكل الرضيبــي ألي صفقــة متعلّقــة 
ــق  ــام يتعلّ ــوع باســتقاللية رشكــة ]XXX[ في ــًة مــن هــذا الن ــت. إذ ميكــن أن تخــل اتفاقي بالخدمــات ألّي جهــة كان
بتدقيــق حســاباتكم أو حســابات أٍي مــن الــرشكات الشــقيقة، أو تقتــي إفصاحــات رضيبيــة محــددة متعلّقــة بتلــك 

القيــود. وعليــه، فأنتــم توافقــون عــىل أّن تأثــري أي اتفاقيــة مــن هــذا النــوع هــو مســؤوليتكم وحدكــم.
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حامية البيانات
ــخصيات  ــرى، وش ــرشكات ]XXX[ األخ ــا، ول ــوز لن ــاله، يج ــرة )27( أع ــا يف الفق ــار إليه ــة املش ــراض املعالج 29. ألغ
]XXX[، ومــزّودي الخدمــات، معالجــة معلومــات العميــل املتعلّقــة باألشــخاص الطبيعيــني املعرّفــني أو الذيــن ميكــن 
ــث  ــرى حي ــة األخ ــات القضائي ــعودية و/أو االختصاص ــة الس ــة العربي ــخصية«( يف اململك ــات الش ــم )»البيان تعريفه

ــم. ميارســون أعامله
ــت  ــأّن مت ــات وب ــة الخدم ــق بتأدي ــام يتعلّ ــخصية في ــات الش ــا بالبيان ــة لتزويدن ــم الصالحي ــأّن لديك ــدون ب 30. تتعّه

ــه. ــول ب ــون املعم ــا للقان ــا وفًق ــة إلين ــات شــخصية مقّدم معالجــة أي بيان

الرسوم واملرصوفات عموًما
31. يتوّجــب عليكــم تســديد رســومنا املهنيــة وأي مرصوفــات محــّددة مرتبطــة بالخدمــات حســب التفاصيــل الــواردة 
ــة التــي نتحّملهــا  ــا عــن املرصوفــات املعقول يف ]خطــاب تعريفــي[ ]بيــان العمــل[. ويتوّجــب عليكــم أيًضــا تعويضن
أثنــاء تأديــة الخدمــات. وتعتــر رســومنا غــري شــاملة للرضائــب أو غريهــا مــن الرســوم املامثلــة أو الجمركيــة املفروضــة 
عــىل الخدمــات، التــي تتحّملونهــا أنتــم بالكامــل )باســتثناء رضيبــة الدخــل عــىل إيراداتنــا العامــة(. تُســتحّق أي فاتــورة 

نقّدمهــا عنــد تقدميهــا، مــا مل ينــّص بيــان العمــل عــىل خــالف ذلــك.
32. مــن املمكــن أن نتقــاىض رســوًما مهنيــة إضافيــة إذا أثـّـرت أحــداث خارجــة عــن ســيطرتنا )مبــا فيهــا أفعالكــم أو 

إغفاالتكــم( عــىل قدرتنــا عــىل تأديــة الخدمــات كــام كان مقــّرًرا أو إذا طلبتــم مّنــا تأديــة مهــام إضافيــة.
33. إذا طُلِــب مّنــا مبوجــب القانــون املعمــول بــه أو اإلجــراءات القانونيــة أو الحكوميــة بتوفــري معلومــات أو موظفــني 
كشــهود فيــام يتعلّــق بالخدمــات أو هــذا العقــد، ينبغــي عليكــم تعويضنــا عــن الوقــت املهنــي واملرصوفــات )مبــا يف 
ذلــك التكاليــف القانونيــة الداخليــة والخارجيــة املعقولــة( التــي نتحّملهــا يف االســتجابة إىل الطلــب، إاّل إذا كّنــا طرفًــا 

يف اإلجــراءات القضائيــة أو موضــوع التحقيــق.

القوة القاهرة
ــا أي مســؤولية عــن اإلخــالل بهــذا العقــد )باســتثناء التزامــات الدفــع( نتيجــة ظــروف  ــل أي طــرف مّن 34. ال يتحّم

قاهــرة خــارج ســيطرتنا أو ســيطرتكم.

املدة واإلنهاء
35. يري هذا العقد عىل الخدمات برصف النظر عن وقت تنفيذها )مبا يف ذلك قبل تاريخ العقد(.

ــة مبكــرًا،  ــاء العقــد أو خدمــات معيّن ــا إنه 36. ينتهــي هــذا العقــد مــع إنجــاز الخدمــات. ويســتطيع أي طــرف مّن
ــك إىل الطــرف األخــر. ــم إشــعار خطــي بذل ــاًرا مــن لحظــة تقدي اعتب

ــى  37. ينبغــي أن تدفعــوا لنــا مقابــل كافــة األعــامل الجاريــة، والخدمــات املنجــزة، واملرصوفــات التــي نتحّملهــا، حتّ
تاريــخ إنتهــاء العقــد.

38. تســتمر التزامــات الريــة مبوجــب هــذا العقــد ملــدة ثــالث ســنوات بعــد انتهائــه. وتســتمر أحــكام العقــد األخــرى 
التــي متنــح أيـًـا مّنــا حقوقـًـا أو تفــرض علينــا التزامــات ال تــزول بانتهــاء العقــد إىل أجــٍل غــري مســّمى.

القانون املعمول به وتسوية النزاعات
39. يخضــع هــذا العقــد، وأي مســائل أو التزامــات غــري تعاقديــة ناشــئة عــن هــذا العقــد أو الخدمــات، إىل قوانــني 

ــا لهــا و/أو ]أدخــل االختصاصــات القضائيــة األخــرى حيثــام تنطبــق[. اململكــة العربيــة الســعودية وتفــر وفًق
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40. إذا رغبتــم يف أي وقــٍت مــن األوقــات مناقشــة الطــرق املحتملــة لتحســني الخدمــات التــي نقّدمهــا إليكــم، أو إذا 
ــا إذا كنتــم  كنتــم غــري راضــني عــن الخدمــات املقّدمــة، ميكنكــم التحــّدث إىل رشيككــم املعتــاد أو مديــر املهمــة. أّم
تفضلــون مســاًرا بديــاًل، فريجــى االتصــال بـــ ]XXX[. نتعّهــد بالنظــر يف أّي شــكوى بعنايــة وعــىل وجــه الرعــة وبــذل 
مــا بوســعنا لــرشح املوقــف لكــم. وإذا مــا زلتــم غــري راضــني عــن أّي جانــب مــن جوانــب خدماتنــا يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، فبإمكانكــم طبًعــا التقــّدم بشــكوى لــدى الهيئــة الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن.
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــات يف اململك ــد أو الخدم ــذا العق ــق به ــزاع متعلّ ــرًصا يف أي ن ــعودية ح ــم الس ــر املحاك تنظ

ــات. ــذه الغاي ــا له ــوع الختصاصه ــىل الخض ــا ع ــق كالن ونواف

أحكام متفرّقة
41. ميثـّـل هــذا العقــد االتفاقيــة الكاملــة بيننــا فيــام يخــّص الخدمــات واملســائل األخــرى التــي تغطيهــا، ويحــّل محــّل 
كافــة االتفاقيــات والتفاهــامت الســابقة، مبــا فيهــا أي اتفاقيــات رسيــة أُبرِمــت ســابًقا. باســتثناء مــا يتعلـّـق بالتدليــس، 
نقــّر كالنــا بــأّن أّي طــرٍف مّنــا مل يعتمــد عــىل أي بيانــات أخــرى خــالف الــواردة يف العقــد عنــد دخولنــا فيــه، ونتنــازل 

كالنــا عــن أي مطالبــات ناشــئة عــن بيانــات أخــرى خــالف الــواردة يف هــذا العقــد.
ــا ويجــوز لــكل مّنــا  42. يجــوز لكلينــا توقيــع هــذا العقــد )مبــا يف ذلــك بيــان العمــل(، وأي تعديــالت عليــه إلكرتونيً
توقيــع نســخة مختلفــة مــن نفــس الوثيقــة. يجــب أن نتفــق كالنــا خطيًــا عــىل تعديــل هــذا العقــد أو أي بيــان عمــل 

يــرد فيــه.
43. يقــّر كّل طــرٍف مّنــا بــأّن الشــخص الــذي يوقـّـع هــذا العقــد وأي بيــان عمــل يــرد فيــه بالنيابــة عنــه مخــّول رصاحــًة 

بالتوقيــع عنــه وإلزامــه بأحــكام العقد.
تقّرون بأّن الرشكات الشقيقة وأي أطراف أخرى تُقّدم الخدمات إليها ملزمٌة بأحكام هذا العقد وبيان العمل.

44. ال مانــع لديكــم مــن أن نعمــل نحــن أو رشكات ]XXX[ األخــرى، مــع مراعــاة االلتزامــات املهنيــة، لصالــح عمــالء 
آخريــن، مبــن يف ذلــك منافســيكم.

45. ال يجوز ألي طرٍف إسناد أي حقوق أو التزامات أو مطالبات ناشئة عن هذا العقد إىل أي طرف آخر.
46. إذا ثبــت أّن أي حكــم مــن أحــكام هــذا العقــد غــري قانــوين أو باطــل أو غــري قابــل للتنفيــذ )كليًــا أو جزئيًــا(، فــإّن 

ذلــك ال يؤثــر عــىل األحــكام األخــرى وتبقــى ســارية وفّعالــة.
47. يف حالــة وجــود أي تعــارض بــني األحــكام الــواردة يف األجــزاء املختلفــة مــن العقــد، تكــون أولويــة األجــزاء عــىل 
النحــو التــايل )مــا مل يتــم االتفــاق رصاحــة ًعــىل خــالف ذلــك(: )أ( خطــاب التعريفــي، )ب( بيــان العمــل ومالحقــه، 

)ج( الــرشوط واألحــكام العامــة، )د( املالحــق األخــرى.
48. ال يجــوز ألٍي منــا اســتخدام اســم الطــرف اآلخــر أو شــعاراته أو عالماتــه التجاريــة، أو اإلشــارة إليهــا، دون موافقتــه 
الخطيــة املســبقة، باســتثناء اســتخدام اســمكم عالنيــة باعتباركــم عميــاًل حصــل عــىل خدمــات محــددة أو مــا إىل ذلــك.

49. تهــدف الحــدود الــواردة يف الفقــرات مــن )16( إىل )22( وأحــكام الفقــرات )27( و)29( و)44( إىل حاميــة رشكات 
]XXX[ األخــرى وكافــة شــخصيات ]XXX[، الذيــن يجــوز لهــم االلتجــاء إليهــا. ويف املقابــل، ال يجــوز ألي شــخص ليــس 

طرفـًـا يف هــذا العقــد االلتجــاء إىل أٍي مــن أحكامــه.
سنحتاج إىل املعلومات التالية من أجل إجراء التقييم: ]عّدد ما ينطبق[

1. ]املعلومات 1[
2. ]املعلومات 2[
3. ]املعلومات 3[
4. ]املعلومات 4[
5. ]املعلومات 5[
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امللحق )ط( – منوذج إهالك/جدول أعامر اآلالت واملعدات

تؤخذ العديد من العوامل يف عني االعتبار عند تقييم األصول، مبا فيها ما ييل:
	 االستخدام والبيئة التشغيلية

األصول القامئة عىل االستخدام، مثل:  -
- املركبات واملركبات التجارية – كلم

- اإلنشاء/ مناولة املواد – ساعات االستخدام
- الطائرات والتوربينات/محطات الطاقة – الدورات/ساعات املحرك

	 االستخدام
	 اإلنفاق الرأساميل الحايل واملتوقع – إعادة البناء والتجديد الكيل أو الجزيئ 

	 الصيانة
	 نقل / تغيري موقع األصول
	 التوثيق / تجديد التوثيق

	 الحدود العمرية )مثل العقود / العمر املتوقع للمنتج(

أ( طريقة القسط الثابت )مثال عىل اإلهالك الرضيبي يف اململكة(

كافة األصول الثابتة األخرى )سفن، 
طائرات، قطارات، أثاث... إلخ(

اآلالت واملصانع واملعدات 
ووسائل النقل األخرى

املباين اإلهالك الرضيبي

العمر القيايس العمر القيايس العمر القيايس األعوام

25 10 5 صفر

العمر القيايس العمر القيايس العمر القيايس العمر

100.0% 100.0% 100.0%

96.0% 90.0% 90.0%

92.0% 80.0% 80.0%

88.0% 70.0% 70.0%

84.0% 60.0% 60.0%

80.0% 50.0% 50.0%

76.0% 40.0% 40.0%

72.0% 30.0% 30.0%

68.0% 20.0% 20.0%

64.0% 10.0% 10.0%

60.0% 0.0% 0.0%

56.0% 0.0% 0.0%

52.0% 0.0% 0.0%
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كافة األصول الثابتة األخرى )سفن، 
طائرات، قطارات، أثاث... إلخ(

اآلالت واملصانع واملعدات 
ووسائل النقل األخرى

املباين اإلهالك الرضيبي

العمر القيايس العمر القيايس العمر القيايس األعوام

25 10 5 صفر

العمر القيايس العمر القيايس العمر القيايس العمر

48.0% 0.0% 0.0%

0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 0

96.0% 90.0% 80.0% 1

92.0% 80.0% 60.0% 2

88.0% 70.0% 40.0% 3

84.0% 60.0% 20.0% 4

80.0% 50.0% 0.0% 5

76.0% 40.0% 0.0% 6

72.0% 30.0% 0.0% 7

68.0% 20.0% 0.0% 8

64.0% 10.0% 0.0% 9

60.0% 0.0% 0.0% 10

56.0% 0.0% 0.0% 11

52.0% 0.0% 0.0% 12

48.0% 0.0% 0.0% 13

44.0% 0.0% 0.0% 14

40.0% 0.0% 0.0% 15

36.0% 0.0% 0.0% 16

32.0% 0.0% 0.0% 17

28.0% 0.0% 0.0% 18

24.0% 0.0% 0.0% 19

20.0% 0.0% 0.0% 20

16.0% 0.0% 0.0% 21

12.0% 0.0% 0.0% 22

8.0% 0.0% 0.0% 23

4.0% 0.0% 0.0% 24

0.0% 0.0% 0.0% 25
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 ب. مثال عىل منحنى اإلهالك يف السوق: محطات الطاقة والحفارات، عىل التوايل

ج.
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 د. مثال عن إهالك سن املنشار

 ه. طريقة منحنى آيوا

 ه. طريقة منحنى آيوا
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امللحق )ي( – القامئة املرجعية ملعاينة املوقع

• تعريف التكليف

اسم العميل:

اسم املرشوع:

رقم التكليف:

موقع امللكية:

تاريخ زيارة املوقع

املسؤول عن التقييم:

مدير املرشوع:

مستشار املرشوع:

• القامئة املرجعية

ال ينطبق نعم

أخذ جولة يف املرافق/ املوقع ο ο

االستفسار عن عدد املوظفني يف املوقع ο ο

مناقشة تاريخ وملكية املصنع ο ο

مناقشة السوق والبيئة التشغيلية حيث تعمل األصول ο ο

مناقشة املنشأة االقتصادية بصورة عامة، ونقاط القوة والضعف واملخاطر، 
واالتجاهات املالية والتشغيلية التاريخية

ο ο

االستفسار عن عدد الورديات يف املصنع ο ο

الحصول عىل قامئة املعدات املتنقلة ο ο

الحصول عىل قامئة املعدات املستأجرة ο ο

الحصول عىل تفاصيل األصول تحت اإلنشاء كام يف تاريخ التقييم ο ο

إجراء جرد مفّصل لألصول الرئيسية  ο ο

الحصول عىل معلومات مفّصلة حول املنتجات ο ο

مناقشة املعدات التي تم رشاؤها مستعملة و/أو األصول التي لها تكاليف مخصصة ο ο

تحديد املعدات الخاملة و/أو املعدات التي سيتم بيعها ο ο

الحصول عىل جدول القدرة التشغيلية املتوقعة، وكفاءة املعدات الشاملة، 
وإحصائيات اإلنتاج لألعوام السابقة

ο ο
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ال ينطبق نعم

مناقشة سياسات الصيانة يف الرشكة ο ο

النظر يف مسائل املعدات الرأساملية والرتسيم العقاري ο ο

الحصول عىل تخطيط آالت العمليات الرئيسية ο ο

الحصول عىل مخطط املوقع ο ο

مراجعة قامئة األصول الثابتة مع املوظفني املطلعني ο ο

االستفسار عن األصول املوجودة خارج املوقع ο ο

جمع املعلومات املتعلّقة باملعدات املّصممة خصيًصا أو داخل املصنع ο ο

االستفسار عن األصول غري الواردة يف قامئة األصول الثابتة ο ο

االستفسار عن األصول املستبعدة التي ما تزال عىل قامئة األصول الثابتة ο ο

مراجعة األصول وااللتزامات املالية لخدمات املرافق وأدوات اإلنتاج ο ο

التقاط صور آلالت العمليات الرئيسية واملعدات الخاملة ο ο

الحصول عىل منشورات املنتجات من العميل ο ο

• بنود أخرى غري ورادة أعاله

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

• االعتامد

ــق  ــع فري ــات م ــة أي مالحظ ــتلمة، ومناقش ــة واملس ــات املطلوب ــة للمعلوم ــة املرجعي ــة القامئ ــت مبراجع ــد قم لق
التكليــف. وأنــا راٍض عــن العنايــة الواجبــة التــي اتخذهــا الفريــق فيــام يتعلـّـق بطلــب واســتالم املعلومــات الرضوريــة 

ــم. إلنجــاز مــرشوع التقيي

مدير املرشوع أو كبري االستشارينّي

التاريخ         
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امللحق )ك( – مناذج مخططات املوقع

مثال عىل مخطط موقع ملصنع منتجات برتوكياموية

منوذج تخطيط مصنع سبك يف قوالب رملية عىل ضغط منخفض
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عملية صنع اإلسمنت

امللحق )ل( – منوذج خطة سري عمل/عمليات اآلالت
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امللحق )م( – قواعد بيانات مفيدة لآلالت واملعدات

ميكن ملقيّمي اآلالت واملعدات استخدام قواعد البيانات التالية كمراجع وأدلة:
https://www.bidspotter.co :أ( مزادات اآلالت 

/https://www.rbauction.com :اإلنشاءات والحديد األصفر :Ritchie Brothers )ب 
https://www.rockanddirt.com :التعدين :Rock and Dirt )ج 

https://www.corelogic.com/products/ :قاعدة بيانات تكاليف البناء :Marshall & Swift Core Logics )د 
marshall-swift-valuation-service.aspx

/https://www.aircraftbluebook.com :قاعدة بيانات طائرات الرشكات :Aircraft Bluebook )ه 
/https://www.vref.com :قاعدة بيانات طائرات الرشكات :V-ref )و 

https://www.jetnet.com/products/jetnet-values.html :قاعدة بيانات طائرات الرشكات :Jet-net )ز 
http://atwonline.com/data-financials :قاعدة بيانات طائرات الرشكات :AMSTAT )ح 

https://airlinerpriceguide.com/Products.aspx :ط( دليل تسعري الطائرات: الطائرات التجارية 
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)خطاب تقديم( تقرير )إعادة( التقييم

ــم  ــّدل إذا كان التقيي ــع XXX، XXX ]يُع ــم بعــض األصــول امللموســة املحــّددة لغــرض االســتحواذ عــىل موق تقيي

يشــمل أصــواًل غــري ملموســة أيًضــا[

السادة األعزاء،

ــم« أو  ــع XXX )»XXX«، »أنت ــف م ــد التكلي ــه يف عق ــوص علي ــل املنص ــا العم ــد بارشن ــم، لق ــىل توجيهاتك ــاًء ع بن

ــر«(  ــايل )»التقري ــر األويل الت ــم التقري ــّدم لك ــا أن نق ــف«(. ويرّن ــد التكلي ــخ XXX )»عق ــع بتاري ــل«( املوق »العمي

 )»XXX « املســتهدف« أو«( ،XXX، XXX لتقييــم بعــض األصــول امللموســة املحــّددة لغــرض االســتحواذ عــىل موقــع

والــذي ســيتم إنجــازه بتاريــخ XXX. وتــم اســتخدام تاريــخ XXX باعتبــاره تاريــخ التقييــم )»تاريــخ التقييــم«( حســب 

.XXX توجيهاتكــم عــىل أســاس القيمــة العادلــة )حســب املعايــري الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة(، وفًقــا لـــ

الغرض من التقرير األويل واستخدامه:

ــا  ــتخدامها وحده ــّددة والس ــات XXX )»اإلدارة«( املح ــىل توجيه ــاًء ع ــذا بن ــات األويل ه ــر املعلوم ــداد تقري ــم إع ت

فقــط.

ميتثل هذا التقرير إىل دليل معايري التقييم الدولية وأنظمة الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين.

ال يجــوز اقتبــاس تقريــر املعلومــات األويل )أو محتوياتــه(، أو اإلشــارة إليــه، أو عرضــه عــىل أي أطــراف أخــرى باســتثناء 

.XXX مــا ينــّص عليــه عقــد التكليــف؛ حيــث أنّنــا ال نتحّمــل أي مســؤولية تجــاه أي طــرف آخــر غــري

دون اإلخــالل بــأي أحــكام تنــّص عــىل خــالف ذلــك، يجــوز لرشكــة XXX ومديرهــا ومســؤوليها وموظفيهــا وممثليهــا 

ووكالئهــا ومستشــاريها اإلفصــاح بحريــة إىل أي وكّل شــخص )دون تحديــد( عــن أي مشــورة رضيبيــة – مبــا يف ذلــك 

ــا  ــي رمب ــق الت ــع الحقائ ــن XXX إىل XXX، وجمي ــة م ــة – مقّدم ــي ألي صفق ــكل الرضيب ــة والهي ــة الرضيبي املعامل

تكــون ذات صلــة بفهــم املعاملــة الرضيبيــة املقرتحــة ألي صفقــة وأي مــواد مقّدمــة مــن XXX فيــام يتعلـّـق باملعاملــة 

الرضيبيــة والهيــكل الرضيبــي.

نــرى أّن القيمــة العادلــة تــرتاوح يف حــدود XXX ريــال ســعودي، بنــاًء عــىل تحليــالت وافرتاضــات وأســاليب التقييــم 

األويل املســتخدمة املوّضحــة أدنــاه.

كــام ونــوّد أن نعــّر عــن خالــص امتناننــا إلتاحــة هــذه الفرصــة لنــا لتقديــم خدماتنــا إىل XXX. ويرجــى التواصــل معنــا 

يف حــال وجــود أي أســئلة أو استفســارات.

]وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير[

XXX

امللحق )ن( – منوذج تقرير تقييم آالت ومعدات
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توقيع املقيّم املعتمد من الهيئة

ملحة عامة واالستنتاج 

األصول امللموسة
 XXX مــن غرفــة بيانــات XXX كــام هــو محــّدد يف نطــاق العمــل، لقــد راجعنــا قامئــة األصــول الفنيــة املقّدمــة مــن 	
ومعلومــات املصانــع واآلالت واملعــدات يف العــرض التقدميــي لـــ XXX يف تاريــخ XXX )»األصــول محــل التقييــم«(، 

.XXX باإلضافــة إىل البيانــات التكميليــة املقّدمــة مــن إدارة
	 كام قمنا أيًضا مبعاينة اآلالت واملعدات محل التقييم يف املوقع ملدة يوٍم واحٍد يف...

ــر  ــة إلعــداد التقاري ــري الدولي ــة وفــق املعاي ــة الحالي ــد نطاقــات القيمــة العادل ــا الحســابات مــن أجــل تحدي 	 أجرين
املاليــة لألصــول محــل التقييــم، بنــاًء عــىل مبــادئ وأدلــة ومعايــري التقييــم الدوليــة واملعتمــدة لــدى الهيئــة. وقمنــا 
ــا مــن  ــم الحصــول عليه ــي ت ــات التكلفــة والســوق األساســية الت ــة بالنســبة إىل بيان ــد نطــاق القيمــة املحتمل بتحدي

ــا ونقاشــتنا مــع أطــراف الســوق )قــدر اإلمــكان(. أبحاثن
	 أســلوب التقييــم األســايس هــو أســلوب التكلفــة، باســتخدام طريقــة تكلفــة اإلحــالل املهلكــة؛ يف حــني اســتخدمنا 

.XXX أســلوب الســوق لعنــرص
	 تم استبعاد االعتبارات العقارية واعتبارات األصول غري امللموسة واملنشأة االقتصادية ككل من هذا التقييم.

	 تقّدم األجزاء التالية من مسّودة التقرير األولية ملحًة عامًة عن املصنع واالفرتاضات.
	 االفرتاضات والقيود الرئيسية موثّقة يف املالحق.

القيمة العادلة صايف القيمة الدفرتية

الحد األعىل الحد األدىن العملة: مليون ريال سعودي

اآلالت واملعدات 

الرتكيبات والتجهيزات 

تقنية املعلومات واملعدات املكتبية  

املركبات ومعدات التحميل 

املجموع الفرعي:

مبلغ التقييم
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القيمة العادلة )مليون ريال سعودي(

العدد فئة األصول

املجموع الكيل

االفرتاضات والقيود املحددة:

•  فهمنــا أّن رشكــة XXX تريــد رشاء املصنــع يف صفقــة أصــول بقيمــة XXX مليــون ريــال ســعودي. وستشــمل الصفقة 

اآلالت واملعــدات محــل التقييــم. وفهمنــا مــن قامئــة األصــول املقّدمــة مــن اإلدارة أّن الصفقــة هــي عبــارة عــن صفقــة 

أصــول فحســب، وبالتــايل مل نأخــذ يف االعتبــار أي أصــول غــري ملموســة.

•  يعتمــد التحليــل عــىل قامئــة األصــول كــام يف XXX واملعلومــات التكميليــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن معاينــة 

املوقــع ملــدة يــوم واحــد، باإلضافــة إىل أبحاثنــا.

ــع  ــرضوري وض ــن ال ــل وكان م ــكل أص ــة ل ــف التاريخي ــملة / التكالي ــة الرس ــة تكلف ــول الثابت ــة األص ــمل قامئ ال تش

ــع. ــة املوق ــىل معاين ــاًء ع ــول بن ــامر األص ــأن أع ــات بش افرتاض

•  مل تُقــّدم إلينــا قامئــة باملعــدات أو الخدمــات املســاندة الثانويــة، أو تفاصيــل الرتكيبــات والتجهيــزات، وتــم اســتبعاد 

قيــم هــذه العنــارص مــن التقييــم كــام اتفقنــا.

•  ملّخص االفرتاضات الرئيسية موثٌّق يف املالحق.

املعدات الرئيسية

XXX تشمل املعدات الرئيسية يف املوقع •

• تحليل السوق

التحليل

• تــم تزويدنــا بقامئــة األصــول املوجــودة يف املوقــع، وقمنــا عــىل إثرهــا بالتواصــل مــع التجــار يف الواليــات املتحدة 

األمريكيــة وأوروبــا بكتــامن ورسيــة، والبحــث عــىل اإلنرتنــت، واســتخدام معرفتنــا يف القطاع.

• يقــّدم الجــدول أدنــاه نطاقـًـا محتمــاًل للقيــم. وال تشــمل هــذه األرقــام حاليًــا اعتبــارات تكاليــف الرتكيــب وأي 

خدمــات أو الطاقــة.
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نطاق القيمة العادلة )مليون ريال سعودي(

األعىل األدىن فئة األصول

املجموع

طريقة التقييم وتطبيقها
نظــرًا لحجــم اآلالت واملعــدات وطبيعتهــا املتخصصــة، نعتقــد أّن طريقــة تكلفــة اإلحــالل املهلكــة وأســلوب الســوق 
يقّدمــان طريقــًة مناســبًة للتقييــم بافــرتاض إمكانيــة اســتخدام األصــول كجــزٍء مــن مــرشوع تجــاري مربــح. مدخــالت 

التقييــم الرئيســية موّضحــة فيــام يــيل:

األصل املكافئ الحديث
نفهــم أّن املوقــع يعمــل بكامــل طاقتــه، وعليــه يســتند التقييــم إىل افــرتاض أّن األصــل املكافــئ الحديــث ميثـّـل مصنًعــا 

بنفــس حجــم املصنــع الحــايل.

إجاميل تكلفة اإلحالل
عــىل أســاس االفرتاضــات أعــاله، يــرتاوح إجــاميل تكلفــة اإلحــالل مــن XXX مليــون ريــال ســعودي إىل XXX مليــون 

ريــال ســعودي )XXX مليــون ريــال ســعودي – XXX مليــون ريــال ســعودي(

التقادم )الوظيفي واملادي(
ــم  ــة لتقيي ــات كافي ــىل معلوم ــل ع ــا، مل نحص ــا آنًف ــام ذكرن ــط. ك ــادي فق ــادم امل ــىل التق ــادم ع ــل التق ــد تعدي يعتم

ــي. ــل وظيف ــراء أي تعدي ــم إج ــذا مل يت ــة ول ــول الحالي ــتخدام األص اس

 ،XXX ــغ 50 ســنة ألصــول يُطبــق اإلهــالك املــادي عــىل أســاس القســط الثابــت عــىل افــرتاض عمــر مســتهدف يبل
وعمــر أقــرص يبلــغ 20 ســنة ألصــول YYY، حيــث ميكــن توقــع عمــر أقــرص لهــذه األصــول نظــرًا لطبيعتهــا املتخصصــة.

تبلــغ تكلفــة اإلحــالل املهلكــة XXX مليــون ريــال ســعودي )XXX مليــون ريــال ســعودي( عــىل أســاس الحــد األدىن 
إلجــاميل تكلفــة اإلحــالل، مبــا يعــادل XX% مــن إجــاميل تكلفــة اإلحــالل. يف حــني يــؤدي الحــد األعــىل لتكلفــة اإلحــالل 
املهلكــة إىل زيــادة العمــر املتبقــي إىل XXX ســنة يف املجــاالت XXX. وتبلــغ تكلفــة اإلحــالل املهلكــة عنــد تطبيــق 
ذلــك عــىل الحــد األعــىل إلجــاميل تكلفــة اإلحــالل XXX مليــون ريــال ســعودي )XXX مليــون ريــال ســعودي(، مبــا 

يعــادل XX% مــن إجــاميل تكلفــة اإلحــالل.



199

معامل اإلهالك منحنى اإلهالك العمر االفرتايض وصف فئة األصول

5% القسط الثابت 50 عام مباين املصنع

5% بيانات السوق 20 عام األدوات

5% القسط الثابت 5 أعوام تقنية املعلومات واملعدات املكتبية

5% منحنى آيوا 7 أعوام األثاث والرتكيبات والتجهيزات

5% القسط الثابت 5 أعوام املركبات ومعدات التحميل

5% القسط الثابت 10 أعوام تحت اإلنشاء

االفرتاضات الرئيسية:
• مل يتطــرّق املوجــز املقــّدم لنــا إىل تقييــم املنشــأة االقتصاديــة أو دراســة التقــادم االقتصــادي. وبنــاًء عــىل ذلــك، 

وضعنــا افرتاًضــا رصيًحــا بــأّن األصــول محــل التقييــم ســتظّل جــزًءا مــن منشــأة اقتصاديــة قامئــة ومربحــة.
.XXX تستند االفرتاضات املتعلّقة بأعامر األصول عىل بيانات األصول األخرى ذات الصلة كام يف تاريخ •

• ال توجــد ســوق متاحــة بســهولة ألصــول XXX نظــرًا لطبيعتهــا املتخصصــة، ولذلــك تــم اعتــامد طريقــة تكلفــة 
اإلحــالل املهلكــة للتقييم.

• مل نحــاول التحقــق مــن صحــة البيانــات واإليضاحــات املقّدمــة منكــم، باســتثناء مــا طلبتمــوه منــا ووافقنــا عــىل 
ذلــك خطيـًـا. لقــد افرتضنــا صحــة واكتــامل املعلومــات املقّدمــة منكــم يف جميــع النواحــي الجوهريــة.

• أخذنا باالعتبار الرتكيب واإلنشاء والتوصيل والرضائب )حيثام ينطبق( يف التقييم.
ــل  ــول مح ــة لألص ــملة التاريخي ــخ الرس ــري إىل تواري ــر – تش ــام تتوف ــخ – حيث ــات التواري ــا أّن معلوم • افرتضن

ــع. ــنة الصن ــواًل لس ــرًا معق ــل تقدي ــم ومتثّ التقيي

امللحق )ب( – أساليب التقييم – األصول امللموسة

ينبغي أخذ األساليب التالية بعني االعتبار عند تحديد قيمة األصول امللموسة:

أسلوب السوق.

أسلوب الدخل.

أسلوب التكلفة.

يعتمد األسلوب األنسب ألغراض التقييم عىل طبيعة األصول وخصائصها. فيام ييل تفصيل لهذه األساليب:

املالحق

امللحق )أ( – مصادر البيانات واالفرتاضات والقيود
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أسلوب السوق
يهــدف أســلوب مقارنــة الســوق إىل تحديــد القيمــة الحاليــة لألصــل مــن خــالل مقارنتــه بأصــول مامثلــة تــم بيعهــا يف 
صفقــات مقارنــة مؤخــرًا. وقــد يلــزم إجــراء بعــض التعديــالت عــىل تلــك الصفقــات املســّجلة لتســوية االختالفــات يف 

ســياق واســتعامل ووقــت وموقــع وخلفيــة وموضــوع الصفقــات املســّجلة باملقارنــة مــع األصــل محــل التقييــم.

أسلوب الدخل
ــم  ــة املســتقبلية املتوقعــة مــن األصــل. ويت ــع االقتصادي ــة للمناف ــد القيمــة الحالي يهــدف أســلوب الدخــل إىل تحدي
خصــم صــايف التدفقــات النقديــة املتوقعــة خــالل فــرتة معينــة باســتخدام معــدل خصــم مناســب يعكــس تكلفــة رأس 
املــال واملخاطــر والعائــد املطلــوب مــن أجــل حســاب صــايف القيمــة الحاليــة. وميكــن اســتخدام هــذا األســلوب فقــط 
إذا كانــت األصــول األساســية تولـّـد تدفقــات نقديــة كبــرية قابلــة للتحديــد بصــورة منفصلــة. وإذا كان باإلمــكان تحديــد 
التدفقــات النقديــة الداخلــة والخارجــة األصــول املفــردة بشــكٍل دقيــق، فمــن غــري املقبــول اســتخدام أســلوب الدخــل 

لتحديــد قيمتهــا.

أسلوب التكلفة
يعــّد أســلوب التكلفــة أســلوبًا مقبــواًل لتقديــر قيمــة األصــول املتخصصــة التــي تفتقــر وجــود أدلــة ســوقية مناســبة. 
ــا باالتفــاق رمبــا  ــا مناســبة، لكــن رهًن ــم تحقــق أرباًح ــة أّن املنشــأة محــل التقيي ــرتِض اعتــامد التكلفــة التقديري ويَف

ينبغــي تعديلهــا للتقــادم االقتصــادي.

تطبيق أسلوب السوق
ــّدر قيمــة األصــل مــن خــالل مقارنتــه باألصــول املامثلــة املُباعــة مؤخــرًا أو املعروضــة للبيــع يف الســوق املفتــوح،  تُق
عــىل أن يكــون الدليــل مشــابًها الســتخدام األصــل محــل التقييــم وتوفّــر البيانــات حــول األســعار. تتعلّــق العمليــة يف 

جوهرهــا باملقارنــة والتشــابه مــع األصــول محــل التقييــم مــع إجــراء التعديــالت الرضوريــة لتســوية الفروقــات.

تطبيق أسلوب التكلفة

الخطــوة األوىل يف أســلوب التكلفــة هــي تحديــد تكلفــة اإلحــالل والتجديــد أو تكلفــة اإلحــالل الجاريــة )يشــار إليهــام 

مًعــا بعبــارة »تكلفــة اإلحــالل والتجديــد«( ألصــل حديــث مكافــئ مبنفعــة مامثلــة. وتشــمل تكلفــة اإلحــالل والتجديــد 

ــة،  ــحن واملناول ــوم الش ــات، ورس ــة املبيع ــل رضيب ــة مث ــة املعين ــف اإلضافي ــض التكالي ــل وبع ــة لألص ــة األصلي التكلف

والرتكيــب، وتكاليــف املقــاول العامــة، وتكاليــف الهندســة والتصميــم.

ــم  ــع لألصــل محــل التقيي ــني العمــر الحقيقــي املتوق ــد لتعكــس الفــرق ب ــل تكلفــة اإلحــالل والتجدي ــم تعدي ــم يت ث

ــيل: ــا ي ــاًء عــىل م ــة العمــر االفــرتايض لألصــل، بن ــة يف نهاي ــة التقديري ــد، والقيمــة املتبقي واألصــل الجدي

التقــادم املــادي – أي خســارة يف القيمــة ناتجــة عــن االســتعامل اليومــي، والتلــف، والتدهــور املــادي بســبب التقــّدم 

يف العمــر، والخســارة التــي ال متنعهــا الصيانــة الدوريــة.
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ــه  ــدم كفاءت ــم أو ع ــة ناتجــة عــن قصــور األصــل محــل التقيي ــة أو املنفع ــي – أي خســارة يف القيم ــادم الوظيف التق

باملقارنــة مــع بديــل أعــىل كفــاءًة أو أقــل تكلفــة. وميكــن أن يرجــع ذلــك إىل اســتحداث تقنيــات حديثــة تــؤدي إىل 

معانــاة األصــول محــل التقييــم مــن التكاليــف التشــغيلية أو اإلنشــائية الزائــدة، أو القــدرة الفائضــة، أو عــدم املالءمــة، 

ــة املنفعــة. أو قلّ

التقــادم االقتصــادي – أي خســارة يف القيمــة ناتجــة عــن تأثــري الظــروف الســلبية الخارجيــة عــىل األصــل، مثــل ضعــف 

ــة  ــة الحكومي ــل، واألنظم ــائل النق ــر وس ــدم تواف ــة، وع ــات الصناعي ــرّي التوّجه ــوق، وتغ ــج يف الس ــىل املنت ــب ع الطل

الصارمــة.

أساس التقييم

تقــوم مشــورتنا عــىل أســاس القيمــة العادلــة كــام يعرّفهــا املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل 13 )تدويــن املعايري املحاســبية 

820(: قيــاس القيمــة العادلة:

»الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام يف صفقــة منظّمــة بــني املشــاركني يف الســوق 

ــخ القياس« يف تاري

املرفقات:

سجل األصول

تحليل عمر األصول

جدول أعامر األصول
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امللحق )س( – هيكل امللف اإللكرتوين
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XXX2 21 فراير

البنك النقدي

شارع القروش

الرياض، اململكة العربية السعودية

رد: XXX، شارع الدكاكني، الرياض

عزيزي ]العميل[:

ــه  ــر النهــايئ املرفــق طيّ ــر XXX2، يســعدنا أن نقــّدم التقري ــخ 30 يناي ــا بخطابكــم املرســل بتاري وفقــا لتكليفكــم لن

ــا يف القيمــة الســوقية إىل جانــب  ــاًرا مــن 31 ديســمر XXX2. يقــدم التقريــر رأين ــا لــآلالت واملعــدات، اعتب بتقييمن

ــة  ــة الهيئ ــة وأنظم ــة وأدل ــم الدولي ــري التقيي ــا ملعاي ــا، وفًق ــاس رأين ــي تشــّكل أس ــالت الت ــة والتحلي ــات الداعم البيان

ــن. ــني املعتمدي الســعودية للمقيّم

تعتمــد قيمــة الــرأي املذكــورة عــىل تعريفــات معينــة وظــروف محــددة وشــهادات مبيّنــة يف الصفحــات مــن 6 إىل 8 

يف التقريــر. ونلفــت انتباهــك إىل االفــرتاض الخــاص يف الصفحــة 8 مــن التقريــر، والــذي يتنــاول قصــور بيانــات األصــول 

كــام ناقشــنا آنًفــا...

تــم إعــداد التقريــر لـــ_________ وإصــدار فاتــورة لرســومنا املهنيــة. الغــرض مــن التقريــر هــو فقــط لالســتخدام مــن 

قبــل إدارة العميــل الداخليــة ومدققــه والجهــات التنظيميــة املعنيــة. وال يجــوز توزيعــه أو االعتــامد عليــه مــن قبــل 

أشــخاص أو كيانــات أخــرى دون موافقــة خطيــة مــن منشــأة التقييــم.

ــم زميــل( ومحمــد  ــم معتمــد( مبعاينــة اآلالت واملعــدات، وأعــّد التقييــم أحمــد راشــد )مقيّ قــام محمــد خالــد )مقيّ

خالــد )مقيــم معتمــد(.

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التقرير، يرجى االتصال باألستاذ أحمد راشد ]رقم الهاتف[.

مع خالص التقدير، 

أحمد راشد، مقيّم زميل

الرشيك اإلداري

امللحق )ع( – خطاب اإلنجاز
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امللحق )ف( – جداول األعامر االفرتاضية الطبيعية التقديرية
لآلالت واملعدات

ــة  ــة األمريكي ــن الجمعي ــادرة ع ــة ص ــة التقديري ــة الطبيعي ــامر االفرتاضي ــة لألع ــىل دراس ــاه ع ــداول أدن ــوي الج تحت
للمقيّمــني )ASA( – لجنــة اآلالت والتخصصــات الفنيــة.

ــي اآلالت  ــاعدة مقيم ــه ومس ــاه لتوجي ــة أدن ــة التقديري ــة الطبيعي ــامر االفرتاضي ــداول األع ــتخدم ج ــة: تس مالحظ
واملعــدات يف تحديــد عمــر اآلالت فحســب. تُســتخدم هــذه الجــداول للمراجعــة واملقارنــة فقــط وال ينبغــي أن يعتمــد 
عليهــا املقيّــم يف تقييــم اآلالت واملعــدات؛ حيــث يعتمــد تقديــر العمــر االفــرتايض لــآلالت عــىل املشــاركني يف الســوق 
ومالحظــة أصــول اآلالت واملعــدات عــىل أســاس مســتمّر. وتشــمل املعلومــات الرضوريــة بلــد املنشــأ وتاريــخ الصيانــة 

واالســتعامل اإلنتاجــي ومــا إىل ذلــك.

تقــّدم قامئــة املراجــع يف نهايــة الدليــل عينــًة مــن الجــداول املرجعيــة ألعــامر اآلالت واملعــدات مــن مصــادر دوليــة 
ــامر  ــد األع ــث وتحدي ــؤولية البح ــع مس ــث تق ــة – حي ــة مرجعي ــرّد أمثل ــا مج ــىل أنّه ــديد ع ــب التش ــّددة، ويج متع

ــم. ــق املقيّ ــم عــىل عات ــة لألصــول املحــددة محــل التقيي التمثيلي
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دراسة األعامر االفرتاضية الطبيعية التقديرية

الجمعية األمريكية للمقيّمني – لجنة اآلالت والتخصصات الفنية

جميع الحقوق محفوظة للجمعية األمريكية للمقيّمني 2010
هريندون، فريجينيا

ــرتجاع  ــام الس ــه يف نظ ــور، أو تخزين ــذا املنش ــن ه ــزء م ــاج أي ج ــادة إنت ــوز إع ــة. ال يج ــوق محفوظ ــع الحق جمي
املعلومــات، أو نقلــه بــأي شــكل أو وســيلة، ســواء بطريقــة إلكرتونيــة أو آليــة، مبــا يف ذلــك التصويــر الفوتوغــرايف أو 
التســجيل أو غريهــا، دون الحصــول عــىل إذن خطــي مســبق مــن الجمعيــة األمريكيــة للمقيّمــني، 555 جــادة هرينــدون، 

ــا 20170. ــدون، فريجيني ــاح 125، هرين جن
الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين حاصلة عىل إذن الجمعية األمريكية للمقيّمني الستخدام املحتوى ونرشه.
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دراسة األعامر االفرتاضية الطبيعية التقديرية

الجمعية األمريكية للمقيّمني – لجنة اآلالت والتخصصات الفنية

مقدمة
أدركــت لجنــة اآلالت والتخصصــات الفنيــة أهميــة مراجعــة وتحديــث معايــري التخصصــات يف ضــوء التطــّورات التقنيــة 
ــة الطبيعيــة  ــا عــىل إعــداد دراســة األعــامر االفرتاضي الكبــرية التــي شــهدتها العقــود الخمســة األخــرية. وعليــه، عملن
ــن  ــل الغــرض م ــة. ويتمثّ ــات املتحــدة األمريكي ــة يف الوالي ــق الصناعي ــواع األصــول الشــائعة يف املراف ــن أن ــد م للعدي
الدراســة يف مســاعدة املقيمــني عــىل تقديــر العمــر االفــرتايض الطبيعــي لألصــول الشــائعة. ويهــدف اســتخدام الدراســة 
عنــد تطويــر اآلراء حــول إجــاميل اإلهــالك يف الحــاالت التــي تشــمل عنــارص إضافيــة للتقــادم الوظيفــي واالقتصــادي. 
»تجــدر اإلشــارة إىل أنّــه ال ينبغــي اســتخدام األعــامر االفرتاضيــة الطبيعيــة الــواردة يف هــذه الدراســة لغايــات تســعري 

التأمــني يف منشــأة منظّمــة«.

ــق بإجــراءات  ــام يتعلّ ــة رســمية أو متاحــة عــىل نطــاق واســع في ــرش أي أدل ــذ ن ــدة من ــد انقضــت ســنوات عدي لق
ــرشة هـــ«،  ــود إىل »الن ــة تع ــات الحالي ــة املعلوم ــإّن غالبي ــذا ف ــة لألصــول. ول ــة واالقتصادي ــامر املادي ــف األع وتعاري
منشــور دائــرة اإليــرادات الداخليــة رقــم 173، والتــي تعــود إىل العــام 1942. يف حــني تؤخــذ املعلومــات األخــرى يف 
كثــرٍي مــن األحيــان مــن نطاقــات إهــالك األصــول وغريهــا مــن البيانــات املنشــورة غــري املدعومــة بالوثائــق الكافيــة. 
وعليــه، قامــت لجنــة اآلالت والتخصصــات بإعــداد هــذه الدراســة لتدعيــم وتحديــث هــذه املنشــورات، وليــس لتحــّل 

ــا. محلّه

وينبغــي أخــذ العديــد مــن العوامــل بعــني االعتبــار للتوّصــل إىل اســتنتاج بشــأن قيمــة األصــول. وال بــّد للمقيــم مــن 
إجــراء أبحــاث دقيقــة، وتوّخــي أفضــل تقديــر، والتحــيّل بالخــرة، باإلضافــة إىل معاينــة األصــول محــل التقييــم شــخصياً 
– إن أمكــن – للتوّصــل إىل رأي بشــأن القيمــة. ويســتطيع املقيــم اســتخدام البيانــات املقّدمــة يف هــذه الدراســة كدليــل 
مرجعــي عنــد اتخــاذ رأيــه بشــأن القيمــة، مــع إجــراء التعديــالت الالزمــة بنــاًء عــىل بياناتــه وخرتــه الشــخصية، حســب 

الحاجة.

أساس الدراسة
ــة للتوّصــل إىل توافــق حــول األعــامر  ــة( باملصــادر التالي ــة )اللجن ــة دراســة اآلالت والتخصصــات الفني اســتعانت لجن

ــواع األصــول: ــة ألن ــة املعقول ــة الطبيعي االفرتاضي
	 النرشة هـ، منشور دائرة اإليرادات الداخلية رقم 173، جداول األعامر االفرتاضية لألصول القابلة لإلهالك

	 مارشال وسويفت/بويخ، مارشال لخدمات التقييم، دليل األعامر املتوقعة
	 منشور دائرة اإليرادات الداخلية رقم 534، إهالك األصول التي دخلت الخدمة قبل عام 1987

	 منشور دائرة اإليرادات الداخلية رقم 946، طريقة إهالك األصول
	 جمعية املستشفيات األمريكية، األعامر االفرتاضية التقديرية ألصول املستشفيات القابلة لإلهالك

	 مؤرشات التجار
	 مالحظات وتجارب املستخدمني

	 مالحظات املقيمني حول تقادم واستعامل وقيمة املعدات مع مرور الوقت
	 أبعاد دراسة القيمة

	 اآلراء املستمدة من قياسات املعلومات املجموعة، سواء الشفهية أو الكتابية
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األدلة البحثية التي تشري إىل التغيري مع مرور الوقت، مبا فيها – عىل سبيل ال الحرص – ما ييل:  	
»Aircraft Blue Book« دليل الطائرات o

o الدليل البيئي )»الدليل األخرض«(
o أدلة قيمة الحاسبات اآللية

»Tucker Electronics« األدلة اإللكرتونية مثل o
o املعلومات األخرى املتاحة يف مكتبات مرافق أعضاء اللجنة

لقد استعانت اللجنة بالعديد من املصادر واستنتجت العمر االفرتايض الطبيعي لكل فئة أصول.
االســتنتاجات التــي توّصلــت إليهــا دراســة اللجنــة هــي نتــاج أبحــاث نوعيــة. ونحيــط القــارئ علــامً بأنّنــا مل نجــِر أيــة 
أبحــاث كميــة، مثــل الدراســات العمريــة أو التحليــالت اإلحصائيــة، لكّنــا اتخذنــا العنايــة الواجبــة للتأكــد مــن األعــامر 
ــز عــىل أصــل بعينــه  مــن املســتخدمني والصانعــني والتجــار، حيثــام أمكــن. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن تحليــالً مكثّفــاً يركّ

قــد ينتــج عنــه نطــاق أعــامر مختلــف، حســب نــوع األصــل واســتعامله.

فهم واستخدام جداول األعامر االفرتاضية الطبيعية
تــم ترتيــب جــداول األعــامر االفرتاضيــة الطبيعيــة أبجديــاً حســب الصناعــة وتعيــني رقــم لــكل صناعــة. وتقــّدم صفحــة 
الخالصــة متوســط العمــر املــادي لــكل فئــة ككل، باإلضافــة إىل الحــد األدىن واألقــى. كــام أّن فئــات األصــول مرتبــة 
أبجديــاً تحــت كل صناعــة. ويقــّدم الجــدول العمــر االفــرتايض الطبيعــي والحــد األدىن واألقــى لــكل فئــة مــن األصــول. 
ــات التــي يظهــر عمرهــا  ــات األصــول، باســتثناء بعــض الفئ ــة فئ ويظهــر العمــر االفــرتايض الطبيعــي باألعــوام لغالبي
ــاس العمــر االفــرتايض الطبيعــي بســاعات الخدمــة عوضــاً  االفــرتايض الطبيعــي بالســاعات، إذا كان مــن األنســب قي

عــن األعــوام.

ــة  ــتخدم كلم ــادي. وتُس ــرتايض امل ــر االف ــر العم ــا لتقدي ــى جهودن ــة أق ــة الطبيعي ــامر االفرتاضي ــداول األع ــل ج متثّ
ــه. ــار إلي ــط املش ــد املتوس ــي عن ــر«، وينته ــة، أو »صف ــة البداي ــن نقط ــدأ م ــر يب ــارة إىل أّن العم ــاق« لإلش »نط

أدركــت اللجنــة أثنــاء إعــداد جــداول األعــامر االفرتاضيــة الطبيعيــة أّن بعــض الفئــات قــد تكــون محــّددة أم عامــة، 
حيــث ال ميكــن تغطيــة كافــة البنــود أو العالمــات التجاريــة أو فئــات األصــول، ولذلــك ينبغــي اســتخدام أقــرب تطابــق 
عندمــا ال يتوفــر تطابــق تــام. ويف بعــض الحــاالت، رمبــا يوجــد تبايــن يف العمــر االفــرتايض الطبيعــي يف الفئــة ذاتهــا، 

وفيــام يــيل بعــض األمثلــة عــىل أســباب هــذه حــدوث مثــل هــذه التباينــات:
1. قــد تتعــرّض اآللــة إىل رضٍر أكــر نتيجــة االســتخدام غــري الطبيعــي، أو إجــراء صيانــة وقائيــة أقــل مــن املتوقــع، 
ــر  ــك يعت ــالف العمــر الحقيقــي عــاّم تعكســه الجــداول. ولذل ــؤدي إىل اخت ــاّم ي ــك، م ــالت، ونحــو ذل أو التعدي

العمــر الحقيقــي الدقيــق غايــًة يف األهميــة مــن أجــل اســتخدام الجــداول عــىل نحــٍو صحيــح.
2. رمبــا تكــون اآللــة أقــدم كثــرياً مــن متوســط العمــر االفــرتايض الطبيعــي التقديــري الــوارد يف الجــداول، مــاّم 
يعنــي أّن عمرهــا الفّعــال ســيكون مختلفــاً. ويحــدث ذلــك عــادًة نتيجــة التجديد/التعديــل، حيــث تتيــح عوامــل 
التقــادم املــادي والوظيفــي القابلــة للعــالج عمــراً فعــاالً أقــرص. ويف معظــم هــذه الحــاالت، يبقــى العمــر االفرتايض 

الطبيعــي لآللــة كــام هــو لكــّن عمرهــا الفّعــال يكــون أقــرص.

ــالت  ــم إىل إجــراء تعدي ــاج املقي ــا يحت ــة؛ ورمب ــة كنقطــة بداي ــة الطبيعي ينبغــي اســتخدام جــداول األعــامر االفرتاضي
إضافيــة مــن أجــل تحديــد القيمــة. وينبغــي االنتبــاه إىل أّن القيمــة ال تنخفــض أو تزيــد بخــٍط مســتقيم مــع العمــر 

دامئــاً.
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املعادلة العمرية
اإلهالك املادي = العمر الفعال ÷ العمر االفرتايض الطبيعي املتبقي   

العمر الحقيقي = العمر االفرتايض الطبيعي املتبقي – العمر االفرتايض   

عنــد قســمة العمــر الفعــال عــىل العمــر االفــرتايض الطبيعــي، تكــون النتيجــة حســاباً تحليليــاً أو موضوعيــاً لإلهــالك. 
العمــر الحقيقــي هــو العمــر املركـّـب مــع األخــذ يف االعتبــار اإلنشــاء الطبيعــي والتوّســعات واســتبدال القطــع والصيانــة 
ــة  ــىل تلبي ــه ع ــة وقدرت ــل يف الخدم ــور( لألص ــتوى التده ــر )أو مس ــة بالعم ــة املرتبط ــس الحال ــالت، ويعك والتعدي
املتطلبــات التشــغيلية املقصــودة لــه. باإلضافــة إىل ذلــك، يشــري العمــر الحقيقــي إىل الوضــع الحــايل لألصــل ويأخــذ يف 

االعتبــار تجديــده جزئيــاً نتيجــة الصيانــة وإعــادة البنــاء واســتبدال القطــع.

انظر املثال التايل:
ــادي  ــالك امل ــاب االه ــم حس ــام. يت ــل 40 ع ــي لألص ــرتايض الطبيع ــر االف ــوام والعم ــل 10 أع ــي لألص ــر الحقيق العم

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع ــة العمري ــتخدام املعادل باس

تقدير اإلهالك املادي
اإلهالك املادي = العمر الحقيقي ÷ العمر االفرتايض الطبيعي املتبقي   

= 10 أعوام ÷ 40 عام       
25% =       

ــة، اإلصــدار  ــم اآلالت واألصــول الفني ــم اآلالت واملعــدات: أســس تقيي ــة، انظــر تقيي ــة العمري ــرشٍح شــامٍل للمعادل ل
ــني. ــة للمقيّم ــة األمريكي ــاين )ص 72-86(، الجمعي الث

 
الخامتة

ــة  ــدى مالءم ــة م ــتخدم مبراجع ــح املس ــة. وينص ــت دقيق ــر ليس ــة يف التقاري ــة املقرتح ــة الطبيعي ــامر االفرتاضي األع
وانطبــاق التعاريــف واملعــادالت والعمليــات الحســابية واســتخدامها بطريقــة مناســبة يف عمليــة التقييــم. ورمبــا يكــون 
االنحــراف عــن األعــامر االفرتاضيــة الطبيعيــة الــواردة يف الجــداول مناســباً حيــث يعتمــد ذلــك عــىل بيئــة اســتعامل 
األصــل محــل التقييــم، وتاريــخ الصيانــة، واالســتعامل املســتقبيل املتوقــع. وكــام هــو الحــال دامئــاً، ينبغــي لألخالقيــات 

والحكــم املهنــي ونظريــة التقييــم املقبولــة عمومــاً توجيــه القــارئ يف اســتخدام هــذه البيانــات.
توّضــح دورات »مبــادئ التقييــم« األربعــة املقّدمــة مــن الجمعيــة األمريكيــة للمقيّمــني الطريقــة املناســبة الســتخدام 

أســاليب اإلهــالك للتوّصــل إىل القيمــة.

تــم تصنيــف فئــات األصــول إىل الصناعــات املختلفــة بنــاًء عــىل تقديــر لجنــة اآلالت والتخصصــات الفنيــة يف الجمعيــة 
ــة  ــق مامرســات الصيان ــرتاض تطبي ــة إىل اف ــة الطبيعي ــري. وتســتند األعــامر االفرتاضي ــط ال غ ــة للمقيّمــني فق األمريكي
ــا نخــيل مســؤوليتنا  واالســتعامالت املقرتحــة مــن الصانعــني خــالل فــرتة اســتعامل األصــول محــل التقييــم، حيــث أنّ

متامــاً عــن أي خطــأ أو إغفــال أو تبايــن يف اآلراء.
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التعاريف
ــة يف  ــة اآلالت والتخصصــات الفني ــدى لجن ــاً ل ــة حالي ــاه هــي املقبول ــواردة أدن ــف ال مالحظــة: املصطلحــات والتعاري
ــم اآلالت  ــس تقيي ــدات: أس ــم اآلالت واملع ــات يف تقيي ــة املصطلح ــورة يف قامئ ــني واملنش ــة للمقيّم ــة األمريكي الجمعي

ــة للمقيّمــني. ــة األمريكي ــاين، الجمعي ــة، اإلصــدار الث واألصــول الفني

ــرادات  ــة اإلي ــي يف مدّون ــالك الرضيب ــات اإله ــّدد خصوم ــذي يح ــزء ال ــف – الج ــرتداد التكالي ــل الس ــدول املعّج الج
ــة. الداخلي

إجــاميل اإلهــالك – إجــاميل خســارة القيمــة نتيجــة كافــة األســباب، مبــا فيهــا التدهــور املــادي، والتقــادم الوظيفــي، 
والتقــادم االقتصــادي )الخارجــي(.

اإلهالك املرتاكم )اإلهالك الدفرتي( – مصطلح محاسبي ميثّل إجاميل إهالك تكلفة األصل يف تاريخ محّدد.

العمر – الفرتة التي تعكس املدة الزمنية من تاريخ تركيب األصل إىل تاريخ معاينته.

التحليل العمري – عملية حسابية مستخدمة لحساب العمر االفرتايض املتبقي لألصل.

العمر الزمني – عدد السنوات املنقضية منذ صنع أو تركيب األصل منذ تشغيله.

ــج يف  ــن النات ــاً ألّن التحّس ــة اقتصادي ــة مجدي ــه بطريق ــوع مــن اإلهــالك ميكــن معالجت ــل للعــالج – ن اإلهــالك القاب
ــات. ــادل أو يتجــاوز النفق ــة يع ــة والقيم املنفع

ــادي،  ــا التدهــور امل ــا فيه ــباب، مب ــة األس ــن كاف ــة األصــل الناتجــة ع ــة يف قيم ــم(- الخســارة الفعلي اإلهــالك )التقيي
ــادي. ــادم االقتص ــي، والتق ــادم الوظيف والتق

التقــادم االقتصــادي – نــوع مــن اإلهــالك أو الخســارة يف القيمــة أو املنفعــة بســبب تأثــري العوامــل الخارجيــة عــىل 
األصــل. وميكــن أن تشــمل اقتصاديــات الصناعــة؛ خســارة مصــادر املــواد و/أو العاملــة؛ ســّن ترشيعــات جديــدة؛ تغــرّي 
القوانــني أو األنظمــة؛ ارتفــاع تكلفــة املــواد أو األيــدي العاملــة أو الخدمــات )دون زيــادة مقابلــة يف ســعر املنتــج(؛ 

تراجــع الطلــب عــىل املنتــج؛ زيــادة املنافســة؛ التضخــم أو أســعار الفائــدة املرتفعــة؛ والعوامــل املشــابهة.

العمــر االفــرتايض االقتصــادي – املــدة الزمنيــة التقديريــة التــي ميكــن خاللهــا اســتعامل أصــل جديــد بشــكل مربــح 
للغــرض املقصــود لــه. أو بعبــارة أخــرى، العمــر االقتصــادي هــو عــدد الســنوات التقديــري الســتعامل األصــل قبلــام 
يصبــح مجديــاً للاملــك اســتبداله ببديــل اقتصــادي ذي منفعــة مامثلــة. ورمبــا تحــّد العوامــل الوظيفيــة أو االقتصاديــة 

العمــر االفــرتايض لألصــل. وغالبــاً مــا يكــون العمــر االقتصــادي أقــرص مــن العمــر االفــرتايض الطبيعــي.

ــة  ــارة، العمــر املرتبــط بالحال ــل، أو بعب ــد مامث ــة مــع أصــل جدي العمــر الحقيقــي – العمــر الظاهــر لألصــل باملقارن
الفعليــة لألصــل. )ميكــن حســابه مــن خــالل طــرح العمــر االفــرتايض املتبقــي مــن العمــر االفــرتايض الطبيعــي لألصــل(

العمر املتبقي التقديري – عدد السنوات املتوقع لبقاء أصل أو مجموعة من األصل صالحة لالستعامل.
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ــه  ــم أو عــدم كفاءت ــة ناتجــة عــن قصــور األصــل محــل التقيي ــادم الوظيفــي – أي خســارة يف القيمــة أو املنفع التق
باملقارنــة مــع بديــل أعــىل كفــاءًة أو أقــل تكلفــة يف أعقــاب تطويــر تقنيــات حديثــة. ومــن األعــراض التــي تشــري إىل 
وجــود تقــادم مــادي التكاليــف التشــغيلية أو اإلنشــائية )الرأســاملية( الزائــدة، أو القــدرة الفائضــة، أو عــدم املالءمــة، 

ــة املنفعــة، ومــا إىل ذلــك. أو قلّ

ــه اســتعامل األصــل  ــذي ســيتم خالل ــوام – ال ــادًة باألع ــادي – ويحســب ع ــر امل ــي – العم ــرتايض الطبيع ــر االف العم
ــرتايض  ــر االف ــل العم ــة، يف مقاب ــول املامثل ــتعامل األص ــرتة اس ــل بف ــرتايض لألص ــر االف ــط العم ــتبعاده. ويرتب ــل اس قب
النظــري الــذي يُعنــى بحســاب املــدة الزمنيــة التــي ميكــن خاللهــا اســتعامل أصــل جديــد بشــكل مربــح. انظــر العمــر 

االقتصــادي

التدهــور املــادي – نــوع مــن اإلهــالك حيــث تكــون الخســارة يف القيمــة أو املنفعــة بســبب انتهــاء العمــر االفــرتايض 
لألصــل نتيجــة االســتخدام، والتدهــور، والتعــرّض للعنــارص املختلفــة، والضغــوط املاديــة، ومــا إىل ذلــك.

العمــر املــادي – عــدد ســنوات حفــاظ األصــل عــىل خصائصــه املاديــة قبــل تلفــه أو تدهــور حالتــه إىل حيــث ال ميكــن 
اســتعامله ألســباب ماديــة، دون أخــذ التقــادم الوظيفــي واالقتصــادي بعــني االعتبــار.

ــال  ــة اســتعامل أصــل بعمــر فّع ــة التــي ميكــن خاللهــا مواصل ــة التقديري العمــر االقتصــادي املتبقــي – املــدة الزمني
ــه.  معــنّي بشــكل مربــح للغــرض املقصــود ل

ــال معــنّي قبــل  ــة اســتعامل أصــل بعمــر فّع ــة املتوقعــة ملواصل ــة التقديري العمــر االفــرتايض املتبقــي – املــدة الزمني
اســتبعاده.

العمــر اإلجــاميل – مثــة ثالثــة تعاريــف مختلفــة للعمــر اإلجــاميل حســب عمــر األصــل واســتعامله: 1( ألصــل جديــد: 
ــل  ــع؛ 3( ألص ــي املتوق ــر املتبق ــد العم ــال زائ ــر الفّع ــوع العم ــتعمل: مجم ــل مس ــوام؛ 2( ألص ــع باألع ــر املتوق العم

مســتبعد: عــدد األعــوام الفعــيل لخدمــة األصــل.

م من أجلها. العمر االفرتايض – املدة الزمنية املعقولة املتوقعة لتأدية األصل للوظيفة التي ُصمِّ
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الجمعية األمريكية للمقّيمني 

لجنة اآلالت والتخصصات الفنية

األعامر االفرتاضية الطبيعية التقديرية

رقم الصناعة اسم الصناعة متوسط العمر
)باألعوام(

الحد األدىن 
)باألعوام(

الحد األقى 
)باألعوام(

1 الفضاء والطريان والدفاع 13 11 14

2 الزراعة 14 13 15

3 التجميع والتصنيع 11 10 12

4 إنتاج املركبات 10 9 11

5 الخدمات املالية واملرصفية 20 17 24

6 العملية الكيميائية 14 13 15

7 معدات الحاسب اآليل 4 4 6

8 معدات ومواد البناء 12 11 14

9 اإلنتاج والتوزيع الكهربايئ والبخاري 29 26 31

10 معالجة األغذية واملرشوبات واملنتجات الزراعية 17 15 19

11 األثاث املكتبي/أخرى 13 12 14

12 األلعاب والرتفيه 6 4 7

13 معدات املصانع العامة 14 12 15

14 صناعة الزجاج 18 16 19

15 صناعة التقنية العالية 11 9 12

16 الضيافة وخدمات التموين والخدمات املؤسسية 12 11 13

17 إنتاج الحديد والصلب 20 18 21

18 املخترات والعلوم والهندسة 17 15 18

19 إنتاج املنتجات الجلدية 16 14 17

20 إنتاج املشّمعات 19 17 21

21 املالحة البحرية 25 20 30

22 معدات مناولة املواد 17 15 19

23 العلوم الطبية والصحية 10 9 11

24 صناعة وتشكل املعادن 18 17 20

25 موارد التعدين والتنقيب 20 18 22

26 متفرقة 26 23 28

27 املعدات املكتبية 11 10 12

28 إنتاج وتوزيع الغاز والنفط 23 21 25
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الجمعية األمريكية للمقّيمني 

لجنة اآلالت والتخصصات الفنية

األعامر االفرتاضية الطبيعية التقديرية

رقم الصناعة اسم الصناعة متوسط العمر
)باألعوام(

الحد األدىن 
)باألعوام(

الحد األقى 
)باألعوام(

29 إنتاج الدهان والورنيش 20 18 21

30 التصوير 12 11 13

31 إنتاج املنتجات البالستيكية 13 12 14

32 الطبع والنرش 14 13 16

33 معدات السكك الحديدية 24 22 28

34 التريد 18 16 19

35 إنتاج املنتجات املطاطية 15 13 16

36 إنتاج الصابون 17 15 18

37 الصهاريج 21 19 23

38 معدات االتصاالت 11 10 13

39 االتصاالت – الالسلكية 9 8 11

40 االتصاالت – السلكية 11 9 14

41 صناعة األنسجة واملالبس 19 17 21

42 املركبات 8 7 9

43 معالجة مياه الرصف الصحي 20 18 22

44 محطة تكرير مياه 20 18 22

45 املنتجات الخشبية والورقية 18 16 20
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 7 8 معدات صناعة الفضاء والطريان 1

13 11 12 معدات صناعة املنتجات الجوية والفضائية، معدات ثقيلة 1

9 7 8 معدات صناعة املنتجات الجوية والفضائية، معدات خفيفة 1

10 9 10 معدات النقل الجوي، الركاب والتجاري 1

16 14 15 النقل الجوي 1

6 4 4 معدات اتصاالت الطائرات 1

6000 س.ط 6000 س.ط 6000 س.ط محركات طائرات 1

33 27 30 طائرة، تجارية 1

33 27 30 طائرة، رشكة 1

16 14 15 معدات إنارة املطارات واملدارج 1

7 5 6 معدات االتصاالت الجوية 1

11 9 10 معدات تخزين وتوزيع الوقود 1

16 14 15 معدات األثاث والرتكيبات واملكاتب 1

11 9 10 معدات هناجر 1

30 20 25 طائرات مروحية، طريان عام 1

16 14 15 آالت ومعدات الصيانة 1

6 5 5 معدات جوية متنوعة 1

11 9 10 معدات أرضية متنوعة 1

6 5 5 مركبات ومعدات آلية 1

4000 س.ط 4000 س.ط 4000 س.ط* مروحة، شفرات منحنية 1

2000 س.ط 2000س.ط 2000 س.ط* مروحة ، عادية 1

11 9 10 معدات متجر 1

11 9 10 أدوات صغرية 1

16 14 15 آالت ومعدات اإلنتاج الزراعي 2

9 7 8 املعدات الزراعية 2

7 5 6 برميل، غطس 2

11 9 10 خلية نحل 2

16 14 15 مصطبة 2

13 11 12 حصادة، ذرة 2

15 13 14 حصادة، حبوب 2

22 18 20 سلة، معدنية 2

22 18 20 مرجل 2

16 14 15 حصادة، برسيم 2

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

* س.ط : ساعة طريان
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 موقد، وقود 2

9 7 8 كابالت، حديد 2

27 23 25 قنوات، مصفاة خشبية 2

16 14 15 آلة تعليب 2

16 14 15 ناقلة، علف 2

22 18 20 ناقلة، تنب 2

6 5 5 ناقلة، قاممة 2

9 7 8 عربة، قاممة وزراعة 2

6 5 5 ناقلة يدوية 2

16 14 15 معدات تنظيف ومتهيد 2

9 7 8 مشّذب شعر، خيل 2

16 14 15 أحزمة ناقلة وروافع 2

9 7 8 أغطية، أرشعة 2

16 14 15 مخزن تجفيف، ذرة، فوالذ 2

33 27 30 مخزن تجفيف، ذرة، خشبي 2

16 14 15 جراشة، ذرة وأكواز 2

16 14 15 حراثات 2

27 23 25 عبّارة، حديد مجلفن مموج 2

36 30 33 عبّارة، حديد مرشم 2

6 5 5 كوب زيت الرتپنتني 2

13 11 12 قطّاعة، أعالف 2

22 18 20 قطاعة، دوارة 2

16 14 15 حفارة، بطاطس 2

13 11 12 موزّع، سامد 2

16 14 15 آالت زرع البذور، حبوب 2

11 9 10 حفارة، آبار 2

11 9 10 مصنع شوائب وبقايا 2

16 14 15 روافع وعربات قالبة، حبوب 2

16 14 15 محرك، ديزل 2

11 9 10 محرك، بنزين 2

9 7 8 معلف 2

6 5 5 آالت تسييج 2

33 27 30 قواعد سياج، فوالذ 2
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 7 8 سياج، ثلج 2

16 14 15 سياج، خشب 2

16 14 15 سياج، أسالك متقاطعة 2

4 4 4 معدات صيد األسامك، باستثناء القوارب 2

27 23 25 مجاري 2

13 11 12 أكوار، محمولة 2

11 9 10 مبخرة 2

16 14 15 أفران، مبّخر، جاف 2

27 23 25 أفران ، تسخني 2

16 14 15 محراث، قرص 2

16 14 15 بوابة، مزارع 2

13 11 12 مولد كهربايئ، غاز، أسيتيلني 2

16 14 15 طاحونة، حبوب وعلف 2

13 11 12 مسلفة 2

16 14 15 حصادة، حبوب 2

16 14 15 حصادة 2

13 11 12 بكرات رفع ومذراة، تنب 2

16 14 15 قشارة، نفل وبرسيم حجازي 2

16 14 15 قشارة 2

13 11 12 صندوق تريد 2

16 14 15 حاضنات ومفاقس 2

9 7 8 معدات مخرية 2

16 14 15 محراث 2

11 9 10 محّمل، تنب وبذور 2

6 5 5 معدات التحطيب 2

16 14 15 آالت الحلب 2

16 14 15 مطاحن ومكابس، عصري التفاح 2

13 11 12 مطحنة، ذرة، محمولة 2

16 14 15 مطحنة، علف 2

16 14 15 مطحنة، حنطة 2

16 14 15 مطحنة، مخلفات 2

3 3 3 جزازة عشب، كهربائية 2

11 9 10 جزازة عشب، مزرعة 2
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

6 5 5 جزازة عشب، متعددة 2

6 5 5 جزازة عشب، يدوية 2

6 5 5 2 جزازة عشب، منزلية

4 4 4 شبكة، صيد سمك 2

6 5 5 شبكة، فخ 2

6 5 5 أدوات البستنة 2

11 9 10 أدوات التعبئة 2

22 18 20 حظرية موايش 2

6 5 5 آالت قطاف 2

16 14 15 آلة زراعة 2

16 14 15 محراث 2

13 11 12 مكبس، تنب، ترزيم 2

22 18 20 معدات اجتثاث األشجار، الجذع 2

16 14 15 حصادات، شمندر 2

11 9 10 كسارة، الحجر الجريي 2

16 14 15 مضخة، مغراف 2

16 14 15 مضخة، طرد مركزي أو دّوارة 2

16 14 15 مضخة، غاطسة 2

11 9 10 رفوف، علف 2

16 14 15 2 رفوف، تنب ورزم

16 14 15 مجرفة، تنب 2

13 11 12 ثالجة، كهربائية 2

11 9 10 رسج 2

6 5 5 منشار، دائري 2

16 14 15 ميزان، محمول 2

27 23 25 ميزان، شاحنة أو عربة 2

16 14 15 بّذارة، جميع األنواع 2

4 4 4 شباك جرّافة، تروس... إلخ 2

16 14 15 فرّازة، قشدة أو حبوب 2

13 11 12 آلة زرع، شتالت 2

11 9 10 آلة جز، يدوية وكهربائية 2

16 14 15 مقرشة، ذرة 2

16 14 15 آلة متزيق 2
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

55 45 50 صوامع، خرسانية 2

27 23 25 صوامع، معدنية وزجاجية 2

22 18 20 صوامع، خشبية 2

16 14 15 مزالج وزالجات 2

11 9 10 صوبة زراعية 2

16 14 15 فرّازة ، بطاطس 2

16 14 15 بّذارة، حبوب، نرش 2

9 7 8 بذارة، عرضية 2

16 14 15 مرشات 2

16 14 15 موزّع، زبل 2

16 14 15 مكّدسات، تنب 2

16 14 15 محراث 2

55 45 50 خزان، حبوب، خرساين 2

27 23 25 خزان، حبوب، معدين 2

6 5 5 2 خزان، زيت الرتپنتني

11 9 10 خزان، عربة 2

44 36 40 حوض، ماء، معدين 2

22 18 20 حوض، ماء، خشبي 2

22 18 20 حوض، ري 2

9 7 8 قامش مشّمع 2

13 11 12 جرّار 2

7 5 6 أفخاخ وطعوم 2

16 14 15 حوض، حديد وفوالذ 2

11 9 10 أحواض، غاطسة 2

7 5 6 مقصورة ورفوف عربات 2

13 11 12 معدات عربات – عجالت خشبية 2

13 11 12 عربة، خفيفة 2

11 9 10 عربة، نقل، ثقيلة 2

22 18 20 معدات توزيع وتعبئة، حبوب 2

22 18 20 طواحني هوائية 2

22 18 20 معدات إنتاج آنية األلومنيوم 3

22 18 20 معدات ورش الحداد 3

22 18 20 معدات ورش الحداد 3
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

4 4 4 معدات حدادة، محمولة 3

9 7 8 معدات صناعة الساعات 3

22 18 20 ضواغط، هواء 3

22 18 20 ناقالت، مناولة املواد 3

9 7 8 معدات صناعة اآلالت الكهربائية وغري الكهربائية 3

9 7 8 معدات صناعة املعدات الكهربائية 3

10 9 10 معدات صناعة األفالم واألرشطة 3

12 10 11 معدات صناعة املسبوكات 3

22 18 20 أفران 3

10 9 10 معدات صناعة املجوهرات 3

10 9 10 معدات صناعة األدوات املوسيقية 3

10 9 10 معدات صناعة املستلزمات املكتبية والفنية 3

9 7 8 اإلنسان اآليل – صناعي، جميع األنواع 3

10 9 10 معدات صناعة األدوات الرياضية 3

10 9 10 معدات صناعة األلعاب 3

26 22 24 معدات مرافق النقل والتوزيع 3

9 7 8 معدات محطات الحد من النفايات واستعادة املوارد 3

9 7 8 املعدات امللحقة، املركبات 4

9 7 8 معدات ورش إصالح املركبات 4

27 23 25 محركات االحرتاق الداخيل )ديزل( 4

16 14 15 الصناعة، معدات 4

10 9 10 معدات صناعة محركات املركبات، خفيفة 4

5 3 3 األدوات املتخصصة لصناعة محركات املركبات 4

16 14 15 معدات صناعة محركات املركبات، ثقيلة 4

11 9 10 ورشة إصالح، معدات عامة 4

12 9 10 أنظمة إنذار البنوك 5

35 25 30 أبواب خزنة البنك 5

35 25 30 صناديق الودائع اآلمنة 5

12 8 10 رّصاف آيل 5

18 14 16 شفاطات، غاز 6

11 9 10 شفاطات، عامة 6

22 18 20 شفاطات، خاصة 6

3 3 3 حمض الخليك، مضخات، الحديد والنحاس الزهر 6
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

3 3 3 حمض الخليك، أعمدة، تجزئة 6

11 9 10 حمض الخليك، مكثفات، نحاس 6

11 9 10 حمض الخليك، مكثفات، حديد مقاوم 6

7 5 6 حمض الخليك، مكثفات، رصاص 6

11 9 10 حمض الخليك، محركات 6

11 9 10 حمض الخليك، أنابيب، أسيد، نحاس 6

9 7 8 حمض الخليك، أنابيب، أسيد، مطاط 6

3 3 3 حمض الخليك، أنابيب، ألومنيوم 6

6 5 5 حمض الخليك، أنابيب، زجاج 6

11 9 10 حمض الخليك، أنابيب، ماء 6

11 9 10 حمض الخليك، آنية 6

8 6 7 حمض الخليك، مضخات، تفريغ 6

11 9 10 حمض الخليك، مستقبالت، أسيد )خزف( 6

22 18 20 حمض الخليك، مستقبالت، أسيد، للمنتجات - خزف 6

11 9 10 حمض الخليك، أجهزة تنقية الغاز )خزف( 6

13 11 12 حمض الخليك، مقاطر ، الحديد الزهر 6

22 18 20 حمض الخليك، مقاطر، تكرير، نحاس  6

3 3 3 حمض الخليك، مقاطر، تكرير، ملف تسخني 6

27 23 25 حمض الخليك، خزانات، تخزين، فوالذ 6

27 23 25 حمض الخليك، خزانات، تخزين، خشب 6

22 18 20 منقيات هواء 6

11 9 10 موصدات 6

16 14 15 آالت التعبئة والتغليف 6

9 7 8 خالطات 6

22 18 20 سالل، تغذية 6

27 23 25 سالل، تخزين 6

27 23 25 منفاخ، أبخرة غري مؤكسدة 6

13 11 12 كسارات، مواد 6

14 12 13 آالت قولبة 6

9 7 8 مغراف، تغذية 6

11 9 10 مواقد، فسفور 6

7 5 6 خاليا، كلور 6

16 14 15 خاليا، محلّلة كهربيا 6

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة



220

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أجهزة الطرد املركزي 6

13 11 12 آالت الشحن 6

8 7 8 معدات اإلنتاجي الكيميايئ واملتحالف 6

16 14 15 معدات الصناعات الكيامئية 6

13 11 12 املكلورات 6

22 18 20 أجهزة الفرز والتصنيف 6

16 14 15 خاّمدات فحم الكوك 6

7 5 6 أعمدة، أمونيا 6

11 9 10 أعمدة، أخرى 6

9 7 8 أعمدة، أكسجني 6

16 14 15 ضواغط، هواء 6

16 14 15 ضواغط، هواء 6

16 14 15 ضواغط، هواء 6

7 5 6 ضواغط، الثلج الجاف الكربوين 6

22 18 20 ضواغط، غاز الكلور الجاف 6

22 18 20 ضواغط، لثاين أكسيد الكربون 6

16 14 15 ضواغط، مضخات هواء 6

16 14 15 ضواغط، نيرتوجني 6

16 14 15 ضواغط، أكسجني 6

22 18 20 وحدات الرتكيز والتبخري، كربونات البوتاسيوم 6

13 11 12 وحدات الرتكيز )كلوريد األمونيوم( 6

13 11 12 وحدات الرتكيز، النوع الهيدروليي 6

22 18 20 مكثفات )النوع املغلق( 6

27 23 25 مكثفات ، اإلنشاءات الخرسانية 6

22 18 20 مكثفات، فوالذ، مع أنابيب 6

10 8 9 أوعية، نحاس 6

22 18 20 حزام ناقل 6

11 9 10 مردات 6

19 15 17 مردات، قبل وأثناء وبعد 6

22 18 20 مردات، محلول ملحي 6

16 14 15 مردات، غاز 6

16 14 15 مردات، بطانة رصاصية 6

22 18 20 مردات، دّوار 6
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 كسارات، دّوارة، فكية وأسطوانية 6

16 14 15 أوعية تبلور 6

20 16 18 حجرة تجفيف األسطوانات 6

11 9 10 جهاز فحص األسطوانات 6

27 23 25 أسطوانات 6

11 9 10 هواضم 6

16 14 15 هواضم، بطانة رصاصية 6

11 9 10 أطباق، سيليكا 6

16 14 15 مذيبات، بطانة رصاصية 6

16 14 15 مصارف، بطانة رصاصية 6

15 13 14 مجففات، أكسجني 6

22 18 20 مجففات، األنواع الدّوارة واألنبوبية 6

11 9 10 مجففات، أنبوب دّوار 6

18 14 16 مجففات، ملح )كلوريد الكالسيوم( 6

22 18 20 مجففات، بخار )بيكربونات الصودا( 6

22 18 20 مجففات، تفريغ 6

22 18 20 صفائح تجفيف، بطانة رصاصية 6

16 14 15 مصفاة غبار 6

22 18 20 خزانات ضخ، بطانة رصاصية 6

16 14 15 روافع، مغراف وسري 6

16 14 15 روافع، ناقل لولبي 6

27 23 25 محركات، توسيع 6

16 14 15 صفائح تبخري، دثار البخار 6

19 15 17 مبّخرات 6

19 15 17 مبّخرات، الصودا الكاوية - الحديد الزهر 6

16 14 15 مبّخرات، بطانة رصاصية 6

16 14 15 مبّخرات، بخار 6

16 14 15 مراوح 6

21 17 19 ملّقامت، كلس 6

15 13 14 حشوة، كيس 6

16 14 15 ضواغط تصفية، صفائح الحديد الزهر 6

22 18 20 ضواغط تصفية، أوراق الصلب 6

22 18 20 عجالت تصفية للكاوي 6
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مدحلة مع مثبّط رسعة 6

7 5 6 مواقد، كلسنة بيكربونات الصوديوم إىل رماد الصودا 6

16 14 15 مواقد، كهربائية 6

22 18 20 مواقد، كهربائية، كربيد وفلزات 6

9 7 8 مواقد، غاز للمعالجة الحرارية واإلشعال والوسم 6

13 11 12 مواقد، التسخني املسبق واللحام 6

13 11 12 مولّدات كهربائية، أسيتيلني 6

13 11 12 مطاحن 6

16 14 15 سخانات، كهربائية، لوح تسخني 6

13 11 12 سخانات، كهربائية، ماء ساخن 6

27 23 25 حافظات، غاز 6

27 23 25 حافظات، أكسجني 6

16 14 15 قواديس، صفيحة معدنية 6

13 11 12 مرطبات 6

8 6 7 محلالت 6

24 20 22 محارق 6

16 14 15 شواحن داخلية، حرارة 6

7 5 6 قدور، صهر 6

7 5 6 قدور، نرتتة 6

7 5 6 قدور، تقليص 6

7 5 6 قدور، ملح 6

17 14 15 قدور، دثار البخار 6

22 18 20 قمني، كلسنة 6

22 18 20 قمني، جري 6

16 14 15 قمني، دّوار 6

22 18 20 قمني، دّوار 6

22 18 20 قمني، رأيس 6

15 13 14 مسياّلت 6

13 11 12 معّدات قياس، كهربائية 6

11 9 10 مقاييس، قياس السوائل 6

13 11 12 مطاحن 6

22 18 20 مطاحن، طحن 6

13 11 12 مطاحن، كبس 6
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 خاّلطات، ثقيلة 6

13 11 12 خاّلطات، خفيفة 6

22 18 20 مجموعات مولدات املحركات 6

22 18 20 محركات 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، الرفع الهوايئ )املطاط الصلب( 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، مركبات، خزان 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، برّادات 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، روافع، مغراف 6

9 7 8 حمض الهيدروكلوريك، عوادم، بطانة مطاطية 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، مداخن، فخار 6

9 7 8 حمض الهيدروكلوريك، أفران، مانهايم 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، أفران ، مفتوحة ومغلقة 6

9 7 8 حمض الهيدروكلوريك، أفران ، معّوجة 6

13 11 12 حمض الهيدروكلوريك، مطاحن وبرّادات، كريتات الصوديوم 6

15 13 14 حمض الهيدروكلوريك، محركات 6

8 6 7 حمض الهيدروكلوريك، أنابيب، أسيد، املطاط الصلب 6

2 2 2 حمض الهيدروكلوريك، أنابيب، آنية مخرية 6

22 18 20 حمض الهيدروكلوريك، أنابيب، زيت 6

4 4 4 حمض الهيدروكلوريك، أنابيب، ماء 6

8 6 7 حمض الهيدروكلوريك، آنية، تكثيف - فخار 6

3 3 3 حمض الهيدروكلوريك، مضخات، أدوات مخرية - مبطّنة 6

6 5 5 حمض الهيدروكلوريك، مضخات، بطانة مطاطية 6

15 13 14 حمض الهيدروكلوريك، خزانات تخزين - خشبية، بطانة 
مطاطية

6

22 18 20 حمض الهيدروكلوريك، خزانات، تخزين حمض الكريتيك - 
فوالذ

6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، أعمدة، سيليكا 6

11 9 10 حمض الهيدروكلوريك، أعمدة، ماّصة 6

2 2 2 حمض النيرتيك، مضخات - فخار 6

6 5 5 حمض النيرتيك، مضخات - خزف 6

2 2 2 حمض النيرتيك، مكثفات، معوّجة - خزف 6

13 11 12 حمض النيرتيك، مكثفات، حديد مقاوم 6

11 9 10 حمض النيرتيك، روافع وأحزمة ناقلة، لولبية 6
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 7 8 حمض النيرتيك، مداخن، غاز – حديد مقاوم 6

11 9 10 حمض النيرتيك، ألواح، ثنايئ كريتات الصوديوم - فوالذ 6

2 2 2 حمض النيرتيك، أنابيب وتجهيزات، حديد مقاوم، رصاص 6

6 5 5 حمض النيرتيك، مضخات، حمض الكريتيك )حديد(، طرد 
مركزي

6

6 5 5 حمض النيرتيك، مستقبالت - خزف 6

3 3 3 حمض النيرتيك، معّوجة، خدمة عىل مدار الساعة 6

11 9 10 حمض النيرتيك، خزانات - فوالذ 6

10 8 9 حمض النيرتيك، أعمدة، تكثيف 6

13 11 12 أنابيب تعبئة األكسجني 6

22 18 20 أنابيب األكسجني 6

7 5 6 صفيحة، صهر 6

7 5 6 صفيحة، نرتتة 6

7 5 6 صفيحة، تكثيف 6

22 18 20 صفيحة، مرّسب 6

7 5 6 صفيحة، دثار البخار 6

4 4 4 أنبوب، سيليكا 6

22 18 20 أنابيب، هواء، غاز، بخار، ماء 6

16 14 15 أنابيب، مواد مسبّبة للتآكل 6

13 11 12 قدر، الحديد الزهر 6

20 16 18 قدر، كاوي 6

16 14 15 قدر، سرياميك 6

22 18 20 قدر، فرن )الحديد الزهر( 6

16 14 15 قدر، صهر )الحديد الزهر( 6

20 16 18 مرّسبات 6

10 8 9 أجهزة تدفئة مسبقة 6

19 15 17 ضواغط، مصفاة 6

13 11 12 كسارات 6

20 16 18 مضخات، الصودا الكاوية، نوع الطرد املركزي 6

20 16 18 مضخات، غاز الكلور الجاف 6

11 9 10 مضخات، خمور مسبّبة للتآكل 6

16 14 15 مضخات، ماء 6

20 16 18 أجهزة التنقية 6
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22 18 20 مفاعالت، كهربائية 6

10 8 9 مستقبالت، نحاس 6

22 18 20 مستقبالت، تفريغ 6

8 6 7 وحدات اسرتجاع 6

11 9 10 منظاّمت، حرارة 6

27 23 25 معّوجات 6

22 18 20 معّوجات، الحديد الزهر 6

27 23 25 محّوالت دّوارة 6

13 11 12 أجهزة التشبّع 6

16 14 15 ميزان 6

11 9 10 مغارف، نوع الصندوق 6

13 11 12 غربال 6

22 18 20 أجهزة تنقية 6

16 14 15 أجهزة تنقية، غاز 6

22 18 20 أجهزة تنقية، تفريغ 6

22 18 20 فرّازات 6

16 14 15 وحدات ترسيب - كلوريد الكالسيوم 6

13 11 12 غرابيل 6

23 19 21 مطافئ الجري 6

16 14 15 مثبّطات رسعة 6

19 15 17 مقاطر )النوع املغلق( 6

11 9 10 مقاطر، رصاص 6

16 14 15 وقّادات آلية، للقمني 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أنابيب، أسيد 6

11 9 10 حمض الكريتيك )حجرة(، الرفع الهوايئ، أسيد 6

11 9 10 حمض الكريتيك )حجرة(، مضخات 6

16 14 15 حمض الكريتيك )حجرة(، منافيخ، غاز )رصاص( 6

16 14 15 حمض الكريتيك )حجرة(، حجرات 6

11 9 10 حمض الكريتيك )حجرة(، برّادات، أسيد )ملف رصايص( 6

11 9 10 حمض الكريتيك )حجرة(، مراوح )الحديد الزهر(( 6

11 9 10 حمض الكريتيك )حجرة(، أنابيب )رصاص( 6

22 18 20 حمض الكريتيك )حجرة(، قدور، نرت 6

6 5 5 حمض الكريتيك )حجرة(، مضخات، أسيد 6
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22 18 20 حمض الكريتيك )حجرة(، خزانات )فوالذ(، تخزين األسيد 6

9 7 8 حمض الكريتيك )حجرة(، خزانات، عمود، أسيد، توزيع 6

9 7 8 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مضخات، أسيد )رصاص( 6

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، فرّازات 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أجهزة التسامي، الكريت 6

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، الرفع الهوايئ 6

6 5 5 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مضخات )الحديد الزهر 
والفوالذ(

6

22 18 20 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، منافيخ 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مواقد، الكريت 6

16 14 15 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مواقد، أخرى 6

19 15 17 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، صناديق فحم الكوك 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، حجرات احرتاق، الكريت 6

16 14 15 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، ضواغط، هواء 6

19 15 17 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، كتلة تالمس، )صفائح 
ودعامات(

6

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، محّوالت 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، ناقالت وروافع 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، برّادات، أسيد مجفِّف 6

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، برّادات، غاز 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، برّادات، غاز، عمود 6

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، حجرات غبار )آجر( 6

12 10 11 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مصايف، أولية 6

14 12 13 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أفران )حديد( 6

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أجهزة قياس، عدادات، 
بريومرت

15 13 14 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مدافئ، أولية 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مصهرات، الكريت 6

19 15 17 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، محركات 6

22 18 20 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، بالتني، يف املحّفز 6

8 6 7 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مضخات، أسيد )حديد( 6

13 11 12 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، صهاريج )فوالذ( 6

22 18 20 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، خزانات، تخزين الخام 
املحّمص )فوالذ(

6
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22 18 20 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، خزانات، تخزين )رصاص( 6

19 15 17 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، خزانات، تخزين )فوالذ( 6

10 8 9 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أعمدة، ماّصة 6

13 11 12 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أعمدة، مرّد، التنقية 
الباردة

6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أعمدة، جافة 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أعمدة، حمض الكريتيك 
املدخن

6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، أعمدة، أعمدة، تنقية 6

10 8 9 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، تحويالت 6

11 9 10 حمض الكريتيك )طريقة التالمس(، مواقد، غلينز فولز 6

22 18 20 حمض الكريتيك )حجرة(، أعمدة 6

16 14 15 خزانات، ألومنيوم 6

22 18 20 خزانات، تخزين الرماد 6

22 18 20 خزانات، وعاء إذابة سفيل )مصنع يكْ( 6

27 23 25 خزانات، الحديد الزهر 6

22 18 20 خزانات، وعاء إذابة ومزج 6

22 18 20 خزانات، ملّقم، فوالذ 6

22 18 20 خزانات، عجالت تصفية للكاوي 6

16 14 15 خزانات، حديد مجلفن 6

16 14 15 خزانات، تخزين املاء الساخن 6

16 14 15 خزانات، بطانة رصاصية 6

22 18 20 خزانات، جري 6

22 18 20 خزانات، مزج 6

22 18 20 خزانات، طني 6

22 18 20 خزانات، تخزين الطني 6

22 18 20 خزانات، ترسيب امللح 6

22 18 20 خزانات، ترسيب 6

16 14 15 خزانات، بطانة فوالذية أو خرسانية 6

22 18 20 خزانات، تخزين 6

22 18 20 خزانات، تخزين )محلول الصودا الكاوية املخّفف( 6

22 18 20 خزانات، مثّخن 6

22 18 20 خزانات، أعمدة 6
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16 14 15 خزانات، خشبية، بطانة رصاصية 6

19 15 17 مثّخنات 6

6 5 5 أعمدة، أسيد وتفاعل 6

22 18 20 أعمدة، كربنة وترسيب 6

8 6 7 أعمدة، تريد 6

22 18 20 أعمدة، تريد 6

11 9 10 أعمدة، إزالة الكربون )نوع األسطوانة الفوالذية( 6

22 18 20 أعمدة، تقطري 6

16 14 15 أعمدة، تنقية 6

22 18 20 أعمدة، فوالذ 6

22 18 20 أعمدة، غسل )لغاز الكلورين(، الحديد الزهر 6

22 18 20 أعمدة، غسل )لغاز الكلورين(، حجر 6

27 23 25 محّوالت 6

4 4 4 أحواض، سيليكا 6

22 18 20 غساالت 6

7 5 5 ملحقات الحاسب اآليل 7

3 3 3 حاسب آيل، مكتبي 7

5 3 3 حاسب آيل، محمول 7

8 5 5 حاسب آيل، مركزي 7

5 3 3 معدات معالجة البيانات، الحاسبات اآللية والطرفيات 7

6 4 5 معدات معالجة البيانات، باستثناء الحاسبات 7

8 5 5 نظم املعلومات، معدات الحاسبات اآللية والطرفيات 7

16 14 15 محراك 8

27 23 25 محراك، ثقيل 8

15 13 14 مثقب 8

16 14 15 جرافة، آلية، ثقيلة 8

6 5 5 جرافة، آلية، متوسطة 8

9 7 8 جرافة، آلية، جرارة 8

16 14 15 حفارة 8

11 9 10 محطة خرسانة، فوالذية بالكامل، قابلة للفك 8

15 13 14 محطة خرسانة، ثابتة 8

11 9 10 محطة خرسانة، إطار فوالذي، سلة خشبية 8

4 4 4 خرسانة، أجهزة القياس 8
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16 14 15 خالط، حوض 8

11 9 10 أدوات الثني، قضيب 8

20 16 18 أدوات الثني، سلك 8

11 9 10 طوب الثني 8

16 14 15 آالت الثني، زاوية 8

16 14 15 آالت الثني، أنبوب 8

16 14 15 آالت الثني، سكة 8

7 5 6 إطار سلة، حديد 8

12 9 10 سالل، بالستيك 8

13 11 12 سالل، فوالذ 8

7 5 6 سالل، فوالذ، خرسانة 8

9 7 8 سالل، خشب 8

20 16 18 آالت طوب 8

7 5 6 طوب، بكرة، تفاضلية 8

16 14 15 منفاخ 8

11 9 10 منفاخ، ميكانيي 8

27 23 25 مرجل 8

22 18 20 مرجل ثابت 8

8 6 7 مرجل ، رأيس 8

3 3 3 مخرز )خشب(، محمول 8

11 9 10 جهاز ثقب، فحص 8

3 3 3 صناديق، مالط وخرسانة 8

3 3 3 كسارات، رصيف، هوائية 8

16 14 15 آالت صنع الطوب 8

6 5 5 مغراف، كروي، دوران محوري 8

7 5 6 مغراف، كابل معلّق 8

7 5 6 مغراف ، كباش 8

6 5 5 مغراف، خرسانة 8

6 5 5 مغراف، رفع 8

7 5 6 مغراف، كامشة 8

7 5 6 مغراف، مكشطة أو ساحبة 8

11 9 10 ناقور 8

3 3 3 ناقور، خرسانة 8
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3 3 3 ناقور، خشب 8

16 14 15 كاسحة، جرارة 8

20 16 18 آلة تجميع 8

11 9 10 قبو، حجر، محمول، مع مناخل 8

13 11 12 معدات مواقد، غاز ووقود 8

16 14 15 مواقد 8

4 4 4 كابالت، أسالك 8

6 5 5 عربات معلّقة 8

16 14 15 كابل معلّق 8

3 3 3 كابل معلّق، الكابل فقط 8

16 14 15 كلسنة، متواصلة 8

3 3 3 معدات تخييم 8

11 9 10 رحوية، كهربائية 8

33 27 30 مركبات، آلية توزيع الحى 8

13 11 12 مركبات، خلطة الخرسانة 8

33 27 30 مركبات، صندوق خرسانة، فوالذ 8

22 18 20 مركبات، تحميل وأدوات 8

13 11 12 مركبات، خرسانة 8

11 9 10 مركبات، رافعة، جر 8

16 14 15 مركبات، مجّففة أو تّنور 8

13 11 12 مركبات، قالب، فوالذ 8

7 5 6 مركبات، قالب، خشب 8

33 27 30 مركبات، مسطحة، فوالذ 8

33 27 30 مركبات، مسطحة، خشب 8

11 9 10 مركبات، يدوية 8

33 27 30 مركبات، قادوس 8

13 11 12 مركبات، منجم، فوالذ 8

11 9 10 مركبات، منجم، خشب 8

18 14 16 مركبات، محجر 8

11 9 10 مركبات، ميزان 8

27 23 25 مركبات، صهريج 8

3 3 3 عربات، خرسانة 8

4 4 4 عربات، أداة )فوالذ( 8
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13 11 12 جرارات كاتربيلر، زراعية أو إنشائية 8

4 4 4 آالت فرد اإلسمنت 8

16 14 15 معدات صناعة اإلسمنت 8

16 14 15 معدات صناعة اإلسمنت، خفيفة 8

27 23 25 معدات إنتاج اإلسمنت 8

7 5 6 سالسل، غليظة ورفيعة 8

6 5 5 سالسل، آلية، ناقل حركة 8

7 5 6 مخرز، صخر 8

3 3 3 أدوات النحت والسد، هوائية 8

2 2 2 مجاري الصب املائلة، خرسانة، جاذبية 8

6 5 5 مشابك، شكل عمودي 8

13 11 12 معدات صناعة املنتجات الفخارية 8

16 14 15 آالت تنظيف األسطح الخارجية للمباين 8

22 18 20 جامعات، غبار 8

16 14 15 ضواغط، مع سري 8

11 9 10 ضواغط، كهربائية، محمولة 8

11 9 10 ضواغط، بنزين، محمولة 8

16 14 15 ضواغط، وحدة شاحنة آلية 8

11 9 10 ضواغط، بخارية محمولة 8

11 9 10 خالطات خرسانة، كهربائية 8

11 9 10 خالطات خرسانة، بنزين، 10، 14 8

11 9 10 خالطات خرسانة، بنزين، 21، 28 8

9 7 8 خالطات خرسانة، بنزين، 3.5، 5، 7 8

11 9 10 خالطات خرسانة، رصف، بنزين 8

11 9 10 خالطات خرسانة، رصف، بخار 8

11 9 10 خالطات خرسانة، بخار 8

6 5 5 خالطات خرسانة، مركبة عىل شاحنة 8

22 18 20 مكثفات 8

6 5 5 معدات إنشائية، خفيفة 8

13 11 12 وحدات تحكم، محرك 8

11 9 10 وحدات تحكم، حرارة، أوتوماتيكية 8

16 14 15 ناقالت، سري، رفع، محمولة 8

16 14 15 ناقالت، سري، رفع، ثابتة 8
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16 14 15 ناقالت، صندوق 8

16 14 15 ناقالت، كابل، سحب 8

16 14 15 ناقالت، كابل، خط أحادي 8

16 14 15 ناقالت، سلسلة، محمولة 8

6 5 5 ناقالت، محمولة 8

7 5 6 ناقالت، مكشطة 8

16 14 15 حزام ناقل 8

22 18 20 برّادات )خبث اإلسمنت( 8

13 11 12 رافعات، إنشاء 8

15 12 10 رافعات، مجنزرة، كهربائية، 10, 15 طن 8

9 7 8 رافعات، مجنزرة، كهربائية، 2.5، 5 طن 8

15 13 14 رافعات، مجنزرة، كهربائية، 20 طن فام فوق 8

11 9 10 رافعات، مجنزرة، بنزين، 10, 15 طن 8

11 9 10 رافعات، مجنزرة، بنزين، 2.5، 5 طن 8

16 14 15 رافعات، مجنزرة، بنزين، 20 طن فام فوق 8

16 14 15 رافعات، مجنزرة، بنزين، قاطرة 8

16 14 15 رافعات، مجنزرة، بخارية، 10, 15 طن 8

16 14 15 رافعات، مجنزرة، بخارية، 2.5، 5 طن 8

16 14 15 رافعات، مجنزرة، بخارية، 20 طن فام فوق 8

16 14 15 رافعات، مجنزرة، بخارية، قاطرة 8

27 23 25 رافعات، متحرّكة لألرصفة أو املوانئ 8

22 18 20 رافعات، ساحبة 8

33 27 30 رافعات، برج 8

13 11 12 مجنزرات، جرار إنشايئ 8

22 18 20 كّسارات 8

11 9 10 كّسارات، صخر، محمولة 8

11 9 10 كّسارات، صخر، ثابتة 8

15 13 14 آالت القص 8

6 5 5 قطّاعات، قضيب، آلية 8

6 5 5 قطّاعات، حديد ممّوج، يدوية 8

9 7 8 معدات القص واللحام، محمولة 8

15 13 14 آالت القص 8

16 14 15 نياط القوارب 8
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35 25 30 رافعات، قارب 8

13 11 12 رافعات، ذراع متأرجحة دائرية 8

18 14 16 رافعات، ثقل، يدوية 8

11 9 10 رافعات، ثقل، آلية 8

13 11 12 رافعات، مربط، فوالذ 8

9 7 8 رافعات، مربط، خشب 8

16 14 15 رافعات، أسكتلندية 8

13 11 12 رافعات، أسكتلندية، فوالذ 8

9 7 8 رافعات، أسكتلندية، خشب 8

3 3 3 حفارات، فخار، هوائية 8

9 7 8 مفتتات 8

13 11 12 ساحبات، كهربائية، 1، 1.25، و1.5 ياردة مكعبة 8

13 11 12 ساحبات، كهربائية، 0.5، و0.75 ياردة مكعبة 8

16 14 15 ساحبات، كهربائية، 2 ياردة مكعبة فام فوق 8

13 11 12 ساحبات، بنزين، 1، 1.25، و1.5 ياردة مكعبة 8

13 11 12 ساحبات، بنزين، 0.5، و0.75 ياردة مكعبة 8

16 14 15 ساحبات، بنزين، 2 ياردة مكعبة فام فوق 8

13 11 12 ساحبات، بخارية، 1، 1.25، و1.5 ياردة مكعبة 8

13 11 12 ساحبات، بخارية، 0.5، و0.75 ياردة مكعبة 8

16 14 15 ساحبات، بخارية، 2 ياردة مكعبة فام فوق 8

22 18 20 ساحبات، ثقيلة 8

11 9 10 ساحبات، خفيفة 8

16 14 15 ساحبات، متوسطة 8

35 25 30 ساحبات، كباشة 8

35 25 30 ساحبات، غطاسة 8

22 18 20 ساحبات، حفارة، هيدروليكية محمولة، صناعة أمريكية 8

40 30 35 ساحبات، حفارة، هيدروليكية غري محمولة، صناعة أمريكية 8

20 12 15 ساحبات، حفارة، هيدروليكية محمولة، صناعة أجنبية 8

30 20 25 ساحبات، هيدروليكية غري محمولة، صناعة أجنبية 8

11 9 10 ساحبات، حفارة، أنبوب 8

16 14 15 قوارب حفر 8

6 5 5 نقاط حفر، برئ 8

3 3 3 مثقاب، عمودي 8
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

6 5 5 مثقاب، كهربايئ أو هوايئ، يدوي 8

3 3 3 مثقاب، يدوي، كهربايئ 8

3 3 3 مثقاب، مطرقة ثاقبة 8

9 7 8 مثقاب، صخر 8

3 3 3 مثقاب، صخر، كهربايئ 8

6 5 5 مثقاب، بخاري 8

8 6 7 مثقاب، سحب، برئ 8

8 6 7 مثقاب، ثاليث القوائم 8

11 9 10 مثقاب، ثاليث القوائم 8

6 5 5 مثقاب، عربة أنفاق 8

11 9 10 مثقاب، برئ 8

11 9 10 براميل نفط )فوالذ( 8

22 18 20 مجففات 8

16 14 15 مجففات 8

20 16 18 مجففات، دّوارة 8

22 18 20 جامعات غبار 8

16 14 15 آالت جمع الغبار، كيس 8

16 14 15 مولدات ومحركات كهربائية 8

16 14 15 مصاعد، صندوق 8

16 14 15 مصاعد، صندوق، ثابت 8

16 14 15 مصاعد، قفص )برج حديدي( 8

16 14 15 مصاعد لولبية 8

13 11 12 محركات، نفخ 8

16 14 15 محركات، نار 8

11 9 10 محركات، بنزين 8

13 11 12 محركات، عامة 8

9 7 8 محركات، احرتاق داخيل 8

16 14 15 محركات، بحرية 8

15 13 14 محركات، سباكة 8

9 7 8 حفارات، كابل معلّق، كاملة 8

11 9 10 حفارات، خندق، بنزين، عمق 12 قدم 8

11 9 10 حفارات، خندق، بنزين، عمق 18 قدم 8

11 9 10 حفارات، خندق، بنزين، عمق 7 أقدام 8
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11 9 10 حفارات، خندق، بخارية، عمق 12 قدم 8

11 9 10 حفارات، خندق، بخارية، عمق 18 قدم 8

11 9 10 حفارات، خندق، بخارية، عمق 7 أقدام 8

11 9 10 حفارات، خندق، ذراع عمودية 8

11 9 10 حفارات، مدولبة أو مجنزرة 8

16 14 15 معدات التنقيب 8

11 9 10 طفايات، حريق 8

16 14 15 مراوح، عادم 8

19 15 17 ملقامت 8

13 11 12 مصايف، عجالت 8

4 4 4 آالت التشطيب 8

6 5 5 عوامات، جر )فوالذي( 8

16 14 15 أكوار، احرتاق عىل الغاز أو الوقود 8

11 9 10 طوبار 8

6 5 5 طوبار، خرسانة )صفائح معدنية( 8

4 4 4 طوبار، خرسانة، ركائز، قابلة للتعديل 8

4 4 4 طوبار، فوالذ لألنفاق والقنوات 8

6 5 5 طوبار، فوالذ للجدران 8

4 4 4 طوبار، فوالذ، لألرصفة 8

3 3 3 طوبار، فوالذ، لألنابيب 8

4 4 4 طوبار، فوالذ، للطرق 8

16 14 15 مواقد، صهر املعادن، الفحم الحجري 8

16 14 15 مواقد، صهر املعادن، كهرباء 8

16 14 15 مواقد، صهر املعادن، وقود أو غاز 8

16 14 15 معدات، تكثيف 8

16 14 15 مجموعة مولّد، محرك بخاري 8

4 4 4 مجموعة مولّد، توربني، مصباح أو كشاف 8

11 9 10 قوائم مرفاع )فوالذ( 8

9 7 8 كاسحات 8

13 11 12 ممهدة، شفرة، طريق، طول الشفرة 7-8 قدم 8

13 11 12 ممهدة، شفرة، طريق، طول الشفرة 9-10 قدم 8

13 11 ممهدة، شفرة، طريق، طول الشفرة أكر من 10 أقدام 8

16 14 15 ممهدة، إنشاءات 8
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20 16 18 ممهدة رافعة 8

7 5 6 ممهدة، طوبار، متهيد طبقة التأسيس 8

6 5 5 ممهدة، اجتثاث من الجذور، مدولبة 8

16 14 15 مطاحن، سطح معدين 8

16 14 15 مطاحن، معدات ومسّنات املنشار 8

4 4 4 مطاحن، سطح، خرساين 8

22 18 20 آالت الطحن، مطاحن أنبوبية 8

16 14 15 مطارق، هواء 8

3 3 3 مطارق، كهرباء 8

3 3 3 مطارق، برشمة باستخدام ضغط الهواء 8

4 4 4 سخانات، إسفلت، قدور تسخني القطران والزفت 8

22 18 20 سخانات، مياه التغذية 8

11 9 10 خوذة، الغاز ومعدات وبدالت الغوص 8

9 7 8 رافعة، هوائية أو كهربائية أو بخارية 8

7 5 6 رافعة، سلسلة 8

22 18 20 رافعة، أسطوانية 8

6 5 5 رافعة، خط أحادي كهربايئ أو روافع 8

7 5 6 رافعة، بنزين 8

9 7 8 رافعة، يدوية 8

9 7 8 رافعة، محورية، كهربائية 8

13 11 12 رافعة، محورية، بخارية 8

4 4 4 رأس، معدات هوائية 8

33 27 30 قادوس )فوالذ( 8

6 5 5 خرطوم، حريق، قطن مبطّن لينن أو مطاط 8

11 9 10 خرطوم، معدن، مرن 8

6 5 5 خرطوم، زيت 8

11 9 10 خرطوم، بكرة أو عربة 8

11 9 10 خرطوم، مطاط، هواء أو بخار أو ماء 8

8 6 7 آليات داخلية، ممهدة، هيدروليكية 8

35 20 30 قوارب نهرية صغرية 8

4 4 4 شاحنات إطفاء، دفعة 8

9 7 8 روافع، هيدروليكية 8

9 7 8 روافع، سقاطة 8
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22 18 20 روافع، سكة 8

6 5 5 روافع، لولبي 8

3 3 3 روافع ، قارب بخاري، شد وجذب 8

19 15 17 ذراع، بخارية 8

11 9 10 مسحاج، مصطبة، كهرباء أو بخار أو بنزين 8

30 23 25 قمني 8

33 27 30 قمني 8

22 18 20 مقياس الغبار 8

5 3 3 سالمل، حبل، درجات خشبية 8

7 2 5 لنج، بنزين 8

16 14 15 معدات إنشاء السدود، ساحبات 8

16 14 15 معدات إنشاء السدود، معاول 8

16 14 15 معدات إنشاء السدود، حفارات برجية 8

11 9 10 معدات اإلنقاذ 8

6 5 5 مصانع خفيفة 8

24 20 22 مواعني 8

16 14 15 جرافات، مغراف، مجنزرة 8

16 14 15 جرافات، مغراف، محمولة 8

16 14 15 جرافات، مغراف، ثابتة 8

13 11 12 جرافات، الواجهة األمامية 8

16 14 15 معدات تحميل السفن 8

16 14 15 آليات التحميل 8

4 4 4 بطاريات قاطرات 8

22 18 20 قاطرات، بنزين، 10 إىل 20 طن 8

33 27 30 قاطرات، بنزين، فوق 20 طن 8

22 18 20 قاطرات، بنزين، 10 طن فام دون 8

39 32 35 قاطرات، بنزين 8

33 27 30 قاطرات، صناعية، ديزل 8

33 27 30 قاطرات، صناعية، كهرباء 8

33 27 30 قاطرات، محجر 8

33 27 30 قاطرات، محدد قياس معياري 8

27 23 25 قاطرات، بخارية 8

33 27 30 قاطرات، بخارية، 10 إىل 20 طن 8
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33 27 30 قاطرات، بخارية، فوق 20 طن 8

22 18 20 قاطرات، بخارية، 10 طن فام دون 8

16 14 15 مغناطيس، حمل 8

6 5 5 معدات اإلنشاء البحرية 8

11 9 10 خالطات 8

11 9 10 خالط، مالط محمول 8

11 9 10 خالط، مالط محمول، كاتربيلر 8

11 9 10 خالط، مالط محمول، دون 3/1 ياردة مكعبة 8

11 9 10 خالط، مالط محمول، فوق 3/1 ياردة مكعبة 8

12 5 8 قوالب 8

11 9 10 قوالب، هيدروليك 8

16 14 15 محركات، التيار املرتدد والتيار املستمر، كبرية 8

16 14 15 محركات، التيار املرتدد والتيار املستمر، متوسطة 8

16 14 15 محركات، التيار املرتدد والتيار املستمر، صغرية 8

22 18 20 محركات، هيدروليك 8

22 18 20 محركات، هوائية

11 9 10 8 جزازة عشب، حق املرور

16 14 15 آالت الطني 8

16 14 15 معدات التعبئة 8

6 5 5 طبليات 8

16 14 15 أحواض، جافة 8

16 14 15 مدق الركائز، بارجة 8

11 9 10 مدق الركائز، تجهيزات السكك الحديدية 8

11 9 10 مدق الركائز، بخاري، عىل زالقات 8

13 11 12 مدق الركائز، مجنزر 8

11 9 10 مدق الركائز، بخاري أو هوايئ، ثقيل 8

4 4 4 مدق الركائز، بخاري أو هوايئ، خفيف 8

6 5 5 مدق الركائز، بخاري أو هوايئ، متوسط 8

22 18 20 خطوط األنابيب والتجهيزات، للساحبات العامئة 8

27 23 25 خطوط األنابيب )املاء( 8

4 4 4 أنابيب، سوداء أو مجلفنة 8

6 5 5 أنابيب، خشبية 8

7 5 6 أنابيب، مزيج من الخشب والفوالذ 8
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11 9 10 معدات الحفر واملحاجر 8

3 3 3 محراث، أخدود 8

7 5 6 محراث، اجتثاث من الجذور 8

11 9 10 مكابس غطاسة 8

16 14 15 ميزان بيدومرت 8

22 12 20 طوف بونتون 8

16 14 15 مكابس، مصفاة 8

22 18 20 مكابس، خرامة 8

22 18 20 مكابس، دمغ 8

22 18 20 أوناش سحب، سيارة 8

22 18 20 كسارات 8

16 14 15 وحدات ضخ، كهربائية، طرد مركزي 8

16 14 15 وحدات ضخ، كهربائية، حجاب حاجز 8

16 14 15 وحدات ضخ، كهربائية، مكبس 8

16 14 15 وحدات ضخ، غاز، طرد مركزي  8

16 14 15 وحدات ضخ، غاز، حجاب حاجز 8

16 14 15 وحدات ضخ، غاز، مكبس 8

16 14 15 وحدات ضخ، بخارية، طرد مركزي 8

16 14 15 مضخات 8

16 14 15 مضخات، الرفع الهوايئ 8

16 14 15 مضخات، طرد مركزي 8

16 14 15 مضخات، طرد مركزي، همدينجر 8

11 9 10 مضخات، فخار 8

16 14 15 مضخات، هيدروليك 8

16 14 15 مضخات، نابضة 8

16 14 15 مضخات، كبرية 8

16 14 15 مضخات، زيت 8

16 14 15 مضخات، صغرية 8

16 14 15 مضخات، وحدة املكبس البخاري 8

16 14 15 مضخات، فحص خطوط األنابيب 8

16 14 15 خرامات فوالذ، آلية 8

22 18 20 خرامات، هيدروليك 8

22 18 20 رفوف، تخزين، لألنابيب والفوالذ، معدنية 8
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22 18 20 رفوف، تخزين، لألنابيب والفوالذ، خشبية 8

11 9 10 سكك حديدية، فوالذ 8

3 3 3 مقوار، كهربايئ 8

3 3 3 مقوار، هوايئ 8

11 9 10 غربال، دّوار 8

6 5 5 مرشامت، هوائية 8

16 14 15 مدحلة، دك الخرسانة )فوالذ( 8

16 14 15 مدحلة، طريق، بنزين 8

16 14 15 مدحلة، طريق، بخارية 8

11 9 10 لفافات، حرف السقف 8

13 11 12 آالت مناولة األكياس 8

11 9 10 مالبس السفع الرميل 8

11 9 10 منارش، محمولة 8

16 14 15 ميزان، كبري، شاحنات وعربات 8

16 14 15 ميزان، منصة 8

16 14 15 ميزان، محمول 8

4 4 4 مخادش، ملحقات 8

6 5 5 مخادش، تروس، قابلة للتوجيه 8

4 4 4 مخادش، جر، فوالذ بالكامل 8

4 4 4 مخادش، نوع املمهدة 8

32 25 30 مواعني 8

25 15 20 مواعني، تفريغ 8

7 5 6 مكاشط، شفرة، حاملة الفتات 8

2 2 2 مكاشط، يجرّها الخيل 8

4 4 4 مكاشط، دّوارة 8

2 2 2 مكاشط، منزلقة 8

6 5 5 مكاشط، مدولبة 8

16 14 15 مناخل 8

22 18 20 مناخل 8

11 9 10 مناخل ومخازن، ملحاجر الحى فقط 8

20 16 18 مناخل )دّوارة، مخروطية، عنكبوتية( 8

16 14 15 مناخل، دّوارة 8

16 14 15 ماكينات خياطة 8
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4 4 4 دعامات، قابلة للتعديل 8

7 5 6 ملحقات معاول، للروافع 8

16 14 15 معاول، إنشاءات 8

27 23 25 معاول، كهربائية 8

16 14 15 معاول، كهربائية أو بنزين، مجنزرة أو مدولبة، جميع األحجام 8

22 18 20 معاول، كهربائية أو بخارية 8

16 14 15 معاول، سكة حديد، بخارية 8

27 23 25 معاول، بخارية 8

16 14 15 معاول، بخارية، مجنزرة أو مدولبة، نصف أو ربع ياردة مكعبة 8

16 14 15 معاول، مجنزرة أو مدولبة، 2 ياردة مكعبة فام فوق 8

16 14 15 معاول، نفق 8

9 7 8 مناخل 8

11 9 10 غرابيل، دّوارة 8

27 23 25 معدات الصوامع 8

4 4 4 محطة تفريغ، كاملة، خرسانة 8

13 11 12 معدات رش، طالء 8

11 9 10 فارشات، حجر، عربة قادوس 8

11 9 10 فارشات، حجر، صندوق فوالذي 8

11 9 10 بواخر، دوالبية 8

13 11 12 معدات صناعة املنتجات الحجرية والفخارية 8

13 11 12 معدات صناعة املنتجات الحجرية 8

4 4 4 مفاتيح كهربائية، محمولة 8

6 5 5 مفاتيح كهربائية، ثابتة 8

3 3 3 مدكات، ردم، هوائية 8

11 9 10 ماكينات الدك 8

22 18 20 خزانات، بنزين، تخزين 8

33 27 30 خزانات، وقود 8

7 5 6 خزانات، ترحيل 8

27 23 25 خزانات، ردغة 8

16 14 15 خزانات، ردغة 8

55 45 50 خزانات، تخزين، خرسانة 8

27 23 25 خزانات، تخزين، برج مياه 8

22 18 20 خزانات، تخزين، خشبية 8
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 خزانات، ماء أو هواء، تخزين )معدنية( 8

22 18 20 خزانات، تخزين املياه )خشبية( 8

3 3 3 القامش املشّمع الوخيم 8

16 14 15 أدوات الفحص 8

11 9 10 ماكينات التسنني والقص، أنابيب 8

13 11 12 أدوات الربط، فوالذ 8

13 11 12 أدوات الربط، خشب 8

19 15 17 ماكينات البالط 8

44 36 40 مقالب، فوالذ 8

33 27 30 مقالب، خشب 8

4 4 4 مالقط، سلسلة 8

7 5 6 أبراج، كابل معلّق، فوالذ 8

6 5 5 أبراج، كابل معلّق، ذراع فوالذية مع أثقال موازنة 8

3 3 3 أبراج، كابل معلّق، خشب 8

7 5 6 مسارات، صناعية، محمولة 8

16 14 15 مسارات، محجر 8

7 5 6 جرارات 8

11 9 10 جرارات، كهرباء، 10 طن 8

11 9 10 جرارات، كهرباء، 20 طن 8

9 7 8 جرارات، كهرباء، 3 طن 8

9 7 8 جرارات، كهرباء، 5 طن 8

11 9 10 جرارات، بنزين، 10 طن 8

11 9 10 جرارات، بنزين، 20 طن 8

9 7 8 جرارات، بنزين، 3 طن 8

9 7 8 جرارات، بنزين، 5 طن 8

15 13 14 مقطورة، منصة تحميل، ثقيلة 8

15 13 14 مقطورة، قالبة، فوالذ 8

15 13 14 مقطورة، قالبة، خشب 8

11 9 10 مقطورة، منصة، خشب 8

22 18 20 ترام، هوايئ 8

11 9 10 محوالت، سيارة 8

27 23 25 خطوط النقل )كهرباء( 8

11 9 10 أحواض 8
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0 0 0 آالت حفر الخنادق )انظر: روافع( 8

11 9 10 شاحنات 8

11 9 10 شاحنات، أتوماتيك، أغراض عامة أو قالبة، واحد إىل واحد 
وثلثْي ياردة مكعبة

8

11 9 10 شاحنات، أتوماتيك، أغراض عامة أو قالبة، 2 ياردة مكعبة فام 
فوق

8

27 23 25 زوارق قطر، محرّك لولبي، بخاري أو بنزين 8

22 18 20 مولّد توربيني ومعداته 8

16 14 15 قواعد دّوارة 8

16 14 15 قواعد دّوارة، السكك الحديدية الصناعية 8

16 14 15 آالت ربط، كيس 8

6 5 5 مالزم 8

8 6 7 عربات 8

7 5 6 عربات، قالبة، فوالذ 8

7 5 6 عربات، قالبة، خشب 8

11 9 10 عربات، مزرعة، ثقيلة 8

11 9 10 عربات، مزرعة، خفيفة 8

11 9 10 عربات، مزيتة شوارع، صهريج، فوالذ 8

11 9 10 عربات، صهريج أو مرشة، فوالذ 8

9 7 8 عربات، صهريج أو مرشة، خشب 8

16 14 15 غساالت 8

3 3 3 غساالت، حى 8

27 23 25 معدات مراجل اسرتجاع الحرارة املستنفدة 8

22 18 20 أحزمة الوزن 8

11 9 10 معدات اللحام، األسيتيلني أو الكهرباء 8

11 9 10 أوناش، كهربائية أو هوائية 8

7 5 6 أسالك وكابالت، كهرباء 8

9 7 8 أسالك وكابالت، مرنة، مصّفحة بالفوالذ 8

39 32 35 املعدات الكهربائية امللحقة 9

16 14 15 مقياس التيار الكهربايئ، تسجيل 9

22 18 20 معدات مناولة الرماد والفحم 9

7 5 5 بطاريات، النوع الثقيل 9

6 5 5 بطاريات، النوع الخيف 9

36 30 33 مناضد )ال تشمل البطانة( 9

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 منافيخ ومراوح 9

31 25 28 معدات مصانع املراجل 9

20 16 18 مراجل، تجهيزات 9

24 20 22 مراجل، أكر من 50 حصان، أنبوب ماء، ضغط أقل من 225 
باوند

9

24 20 22 مراجل، أكر من 50 حصان، أنبوب ماء، ضغط أكر من 225 
باوند

9

22 18 20 مراجل، أكر من 50 حصان، نار، أنبوب، أفقي 9

15 13 14 مراجل، أقل من 50 حصان، نار، أنبوب، رأيس 9

19 15 17 مراجل، أقل من 50 حصان، نار، أنبوب، أفقي 9

11 9 10 مراجل، أقل من 50 حصان، نار، أنبوب، محمول، جميع األنواع 9

 22 18 20 مراجل، 50 حصان، أقل من 50 حصان، أنبوب ماء، أقل من 
225 باوند

9

16 14 15 سد، جمع الحطب 9

24 20 22 أطواق ومداخن 9

22 18 20 معدات وحدات توليد وتوزيع البخار املركزية 9

55 45 50 مداخن، طوب، إسمنت أو حجر 9

39 32 35 مداخن، فوالذ، قامئة بذاتها، مبطنة 9

33 27 30 مداخن، فوالذ، قامئة بذاتها، غري مبطنة 9

22 18 20 معدات االتصال 9

16 14 15 معّوضات، مشّغلة 9

12 9 10 ضواغط، محمولة 9

16 14 15 ضواغط، ثابتة، جميع األنواع 9

33 27 30 مكثفات، محطة غاز 9

27 23 25 مكثفات، بخار، الغالف الجوي 9

22 18 20 مكثفات، بخار، سطح األرض 9

16 14 15 وحدات تحكم، كهربائية 9

20 16 18 محّوالت 9

16 14 15 ناقالت، رماد وفحم 9

27 23 25 رافعات، قاطرة 9

16 14 15 موفّرات الطاقة 9

44 36 40 مرافق الكهرباء، معدات التوليد الهيدروليكية 9

18 14 16 مرافق الكهرباء، معدات محطات التوليد بواسطة االحرتاق 
التوربيني

9
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

44 36 40 9 مرافق الكهرباء، معدات محطات التوليد الهيدروليكية

4 4 4 مرافق الكهرباء، معدات تجميع محطات الوقود النووي 9

18 14 16 مرافق الكهرباء، معدات محطات التوليد النووية 9

25 20 23 مرافق الكهرباء، معدات محطات التوليد البخارية 9

26 22 24 مرافق الكهرباء، معدات محطات النقل والتوزيع 9

27 23 25 اآلالت الكهربائية 9

33 27 30 املحركات واملّولدات التي تعمل بواسطة املحركات 9

24 20 22 محركات، الديزل وشبه الديزل 9

19 15 17 محركات، بنزين 9

22 18 20 محركات، بخارية، رسعات عالية 9

27 23 25 محركات، بخارية، رسعات بطيئة 9

27 23 25 خضاضات 9

36 30 33 مستخرجات، قطران 9

22 18 20 مصايف، نفط 9

83 68 75 مجاري، الخرسانة أو البناء الحجري 9

55 45 50 مجاري، فوالذ 9

27 23 25 مجاري، خشب 9

22 18 20 نظام وقود، الفحم املسحوق 9

27 23 25 أجهزة قياس، تسجيل

22 18 20 مولّدات 9

27 23 25 مولّدات، منّوبات، محرك/دينامو، 1000-3000 كيلو فولت 
أمبري

9

27 23 25 مولّدات، منّوبات، محرك/دينامو 50 حصان – 1000 كيلو 
فولت أمبري

9

27 23 25 مولّدات، منّوبات، محرك/دينامو 50 حصان – 1000 كيلو 
فولت أمبري

9

19 15 17 مولّدات، منّوبات، محرك/دينامو 50 حصان – 1000 كيلو 
فولت أمبري

9

31 25 28 مولّدات، منّوبات، محرك/دينامو، أكر من 3000 كيلو فولت 
أمبري

9

20 15 17 مولّدات، منّوبات، محرك/دينامو إىل حد 50 حصان 9

27 23 25 سخانات، مياه التغذية، النوع املغلق 9

24 20 22 سخانات، مياه التغذية، النوع املفتوح 9

24 20 22 سخانات، غري مياه التغذية 9
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

20 16 18 معدات التوليد البخاري والكهربايئ الصناعي 9

27 23 25 الرتكيبات عىل مواقع العمالء 9

27 23 25 املعدات املخرية 9

22 18 20 مانعة الصواعق، النوع الثابت 9

31 25 28 محّوالت الخط 9

27 23 25 عدادات، تسجيل، بخار أو ماء 9

31 25 28 عدادات، تنظيم 9

31 25 28 معدات متفرّقة ملحطات توليد الطاقة 9

18 14 16 معدات التوليد النووي/االحرتاق الداخيل 9

21 17 19 األثاث واملعدات املكتبية 9

36 30 33 موصالت وأجهزة الضغط العايل 9

55 45 50 بربخ مايئ 9

110 90 100 أنابيب، الحديد الزهر، 12 بوصة فام فوق 9

55 45 50 أنابيب، الحديد الزهر، 2-4 بوصة 9

72 59 65 أنابيب، الحديد الزهر، 4-6 بوصة 9

83 68 75 أنابيب، الحديد الزهر، 8-10 بوصة

22 18 20 أنابيب، خرسانة أو حجر 9

44 36 40 أنابيب، فوالذ، أكر من 4 بوصة 9

33 27 30 أنابيب، فوالذ، أقل من 4 بوصة 9

55 45 50 أنابيب، اإلسمنت اإلسبستي، 6 بوصة 9

36 30 33 أنابيب، األلواح الخشبية، 14 بوصة وأكر 9

22 18 20 أنابيب، األلواح الخشبية، 3-12 بوصة 9

83 68 75 أنابيب، الحديد املطاوع، 6 بوصة وأكر 9

55 45 50 أنابيب، الحديد املطاوع، أقل من 6 بوصة 9

36 30 33 أعمدة وتركيبات 9

39 32 35 أعمدة وأبراج وتركيبات 9

33 27 30 أجهزة إنتاج الغاز 9

20 16 18 مضخات، الثانوية 9

22 18 20 مضخات، الطاردة املركزية والدّوارة 9

27 23 25 مضخات، مبارشة 9

22 18 20 مضخات، غاز 9

24 20 22 مضخات، مع تروس 9

22 18 20 معدات التنقية ملياه تغذية املراجل 9
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

33 27 30 أجهزة تنقية، غاز 9

33 27 30 معيدات توليد الحرارة، غاز 9

55 45 50 خزانات، مربوطة مبحطة املراجل 9

36 30 33 معّوجات )أنظر أيضاً: مناضد( 9

33 27 30 أجهزة تنقية، غاز 9

27 23 25 فرّازات، بخار 9

17 14 15 معدات الصيانة 9

17 14 15 معدات املتاجر 9

31 25 28 معدات املحطات 9

31 25 28 معدات املحطات 9

55 45 50 صندوق عداد املحطة، الحديد الزهر 9

36 30 33 صندوق عداد املحطة، الفوالذ 9

36 30 33 أسطوانة عداد املحطة 9

25 20 23 معدات توليد وتوزيع البخار 9

25 20 23 معدات توليد البخار 9

11 9 10 معدات بطاريات التخزين 9

27 23 25 معدات املخازن 9

22 18 20 لوحات املفاتيح واألسالك 9

44 36 40 خزانات أو حافظات، غاز 9

55 45 50 خزانات، خرسانة 9

44 36 40 خزانات، فوالذ 9

22 18 20 خزانات، خشب 9

27 23 25 خزانات، حديد مطاوع وفوالذ، تخزين األمونيا 9

11 9 10 األدوات ومعدات العمل 9

55 45 50 األبراج والرتكيبات 9

16 14 15 أبراج، تريد )الهيكل( 9

55 45 50 أبراج، بوابة 9

27 23 25 محوالت 9

11 9 10 معدات النقل 9

22 18 20 أفخاخ، بخار 9

39 32 35 مولّد توربيني، بخار 9

39 32 35 توربينات، هيدروليك 9

24 20 22 توربينات، بخار 9
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

33 27 30 وحدات املولّدات التوربينية 9

44 36 40 نظام منوذجي، الطاقة الكهرومائية 9

34 28 31 نظام منوذجي، طاقة مولّدة بواسطة البخار 9

44 36 40 موصالت وأجهزة تحت األرض 9

66 54 60 متديدات تحت األرض 9

22 18 20 مبّخرات 9

36 30 33 غساالت، غاز، الحديد الزهر 9

44 36 40 نواعري 9

33 27 30 آالت غاز املاء 9

39 32 35 نواعري، توربينات ومولّدات 9

44 36 40 آبار، محفورة 9

55 45 50 آبار، مفتوحة، جدار حجري 9

44 36 40 آبار، القطران واألمونيا 9

22 18 20 مراكم، أمونيا 10

16 14 15 محراك 10

16 14 15 محراك، )محمول( 10

16 14 15 أنظمة األمونيا، مضغوطة 10

16 14 15 شّفاطات 10

11 9 10 موصدات، حجم كبري 10

11 9 10 موصدات، حجم صغري 10

16 14 15 آالت التعبئة والتغليف 10

22 18 20 آالت التعبئة والتغليف والوزن اآليل 10

16 14 15 آالت التعبئة والتغليف، مربعة 10

10 9 10 معدات املخابز وإنتاج الحلويات 10

16 14 15 معدات املخابر، عامة 10

16 14 15 آالت تكوير العجني 10

11 9 10 آالت ربط الرشيط عىل السيجار 10

27 23 25 آالت السكر الناعم 10

16 14 15 آالت طيل الراميل بالنحاس أو ثقب الراميل 10

22 18 20 أحواض، جمع )معدن( 10

11 9 10 سالل، الصني، سلق 10

11 9 10 سالل، أسالك، طهي 10

16 14 15 مخافق، ثقيلة 10

16 14 15 مخافق، خفيفة 10
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مخافق، الخطمي 10

22 18 20 مناضد، تعبئة 10

33 27 30 سالل، طوب 10

22 18 20 سالل، الحبوب املجّففة 10

39 32 35 سالل، حفظ الطحني، فوالذ 10

27 23 25 سالل، حفظ الطحني، خشب 10

22 18 20 سالل، الحبوب، خشب 10

44 36 40 سالل، السكر )الخرسانة والفوالذ( 10

9 7 8 سالل، خشب 10

16 14 15 قدور سلق 10

11 9 10 قدور سلق، الفول السوداين 10

16 14 15 خالطات للمركبات 10

16 14 15 أنظمة النفخ 10

16 14 15 منافيخ 10

11 9 10 منافيخ، خفيفة 10

22 18 20 فتّاحات، أغطية 10

16 14 15 وحدات تنظيف الزجاجات 10

6 5 5 الزجاجات والعبوات )مخزون( 10

14 12 13 معدات تعبئة الزجاجات 10

16 14 15 الزجاجات 10

20 16 18 الزجاجات 10

16 14 15 آالت الكراتني 10

22 18 20 آالت الكراتني 10

11 9 10 صناديق، طهي 10

6 5 5 كراتني، قص 10

3 3 3 كراتني، الثلج الجاف 10

22 18 20 صناديق، قشد )الخرسانة( 10

16 14 15 آالت صناعة الكراتني 10

16 14 15 ماكينة فرد العجني 10

22 18 20 أدوات األغصان 10

13 11 12 كسارة )ثلج( 10

16 14 15 مزيل صمغ 10

16 14 15 أنظمة املاء املالح 10

13 11 12 آالت صنع الحلويات 10
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16 14 15 أنظمة املاء املالح 10

13 11 12 آالت صنع الحلويات 10

14 12 13 آالت التعبئة 10

16 14 15 مواقد، غاز أو وقود 10

31 25 28 مواقد، كريت 10

4 4 4 خزائن، ثلج وملح )يفّضل املخزون( 10

11 9 10 خزائن، بدون ثلج )ميكانيكية( 10

16 14 15 آلة صنع الكعك، مفتوحة 10

22 18 20 قدر كبري )نحاس؛ مطيل بالنيكل( 10

19 15 17 سالل نفايات 10

22 18 20 معدات صنع الحلوى والحلويات 10

22 18 20 معدات صناعة العلب 10

16 14 15 معدات األغذية املعلّبة واملجّمدة 10

22 18 20 معلّبات، سمك 10

20 16 18 معلّبات، خضار وفاكهة 10

22 18 20 معلّبات، فاكهة 10

11 9 10 معلّبات، صنع الثلج 10

4 4 4 معلّبات، حليب )يفّضل املخزون( 10

16 14 15 أدوات وضع السدادات 10

16 14 15 أدوات وضع السدادات، آلية 10

13 11 12 أدوات وضع السدادات، زجاجة 10

16 14 15 أدوات وضع السدادات، زجاجة 10

16 14 15 أدوات وضع السدادات، زجاجة، آلية 10

16 14 15 أدوات وضع السدادات، زجاجة، دعسة رجل 10

16 14 15 مكربنات 10

16 14 15 معدات املناجر ومتاجر اآلالت 10

11 9 10 ناقالت 10

16 14 15 آالت الكراتني 10

16 14 15 آالت تعبئة الكراتني، دهن الشحم 10

4 4 4 عبوات وزجاجات 10

6 5 5 عبوات شحن الخبز )املخزون( 10

16 14 15 آالت التعبئة 10

16 14 15 آالت التعبئة، صندوق 10
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33 27 30 صناديق خشبية، رقائق 10

33 27 30 صناديق خشبية، غاز 10

11 9 10 مصايف، مهمالت 10

16 14 15 آالت تقطيع السكر الطاردة املركزية 10

22 18 20 مضخات املياه الطاردة املركزية 10

16 14 15 أجهزة الطرح املركزي 10

16 14 15 الطاردات املركزية 10

22 18 20 خطاف عىل سلسلة 10

11 9 10 وحدات شحن )للخزائن امليكانيكية( 10

22 18 20 ماكينة تقطيع، الصابون 10

16 14 15 مفرمة، بندق 10

13 11 12 ممخض، نوع الرميل 10

16 14 15 ممخض، مستحلب 10

16 14 15 ممخض، حركة واحدة 10

27 23 25 مزالق، السكر 10

16 14 15 آالت صناعة السجائر 10

16 14 15 آالت صناعة السيجار 10

16 14 15 أجهزة التنقية 10

22 18 20 أجهزة التنقية 10

16 14 15 أجهزة الفرز والتصنيف 10

16 14 15 أجهزة التنظيف 10

16 14 15 أجهزة التنظيف، خضار 10

16 14 15 أجهزة التنظيف، علب معدنية 10

16 14 15 أجهزة التنظيف، أكياس 10

16 14 15 وحدات التنظيف، زجاجات )جاليات ومناقع( 10

16 14 15 آالت الغلق، علب معدنية  10

16 14 15 آالت الطالء 10

16 14 15 ملفات، نحاس، طهي 10

22 18 20 محافظ، تخزين الحليب املجفف 10

16 14 15 ضواغط، هواء 10

16 14 15 ضواغط، أمونيا 10

16 14 15 ضواغط، أمونيا، بخارية 10

16 14 15 ضواغط، غاز 10
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16 14 15 ضواغط، تفريغ 10

16 14 15 مكثفات، أمونيا 10

22 18 20 مكثفات، أمونيا، الغالف الجوي 10

16 14 15 مكثفات، أمونيا، سطح األرض 10

11 9 10 معدات صناعة ومعالجة التوابل 10

16 14 15 أجهزة تحكم، كهربائية 10

16 14 15 محّوالت، نحاس 10

16 14 15 ناقالت وقواديس، مثلجات 10

22 18 20 ناقالت، سري 10

13 11 12 ناقالت، أسطوانة دّوارة 10

16 14 15 ناقالت، صندوق 10

16 14 15 ناقالت، سلسلة 10

16 14 15 ناقالت، سلسلة متحركة، كعك 10

44 36 40 ناقالت، كوسيت 10

16 14 15 ناقالت، حبوب ووجبات 10

16 14 15 ناقالت، ثلج 10

16 14 15 ناقالت، مسطّح 10

16 14 15 ناقالت، أرز 10

16 14 15 ناقالت، صفائح لنقل الخبز 10

16 14 15 ناقالت، برغي لولبي 10

6 5 5 ناقالت، الحبوب الرطبة 10

16 14 15 ناقالت، لولبي 10

16 14 15 األحزمة الناقلة 10

16 14 15 أجهزة الطهي، هريس 10

16 14 15 أجهزة الطهي 10

11 9 10 أجهزة الطهي، حبوب اإلفطار 10

22 18 20 أجهزة الطهي، جنب 10

16 14 15 أجهزة الطهي، كريستال أو تفريغ 10

16 14 15 أجهزة الطهي، دونات 10

22 18 20 أجهزة الطهي، أرز 10

16 14 15 أجهزة تقطيع الكعك املحىّل 10

16 14 15 أجهزة التريد والتعبئة 10

16 14 15 برّادات، هريس 10
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16 14 15 برّادات، األطعمة اللدنة 10

22 18 20 برّادات 10

22 18 20 برّادات، برية 10

22 18 20 برّادات، محلول ملحي 10

16 14 15 برّادات، محلول ملحي )أنابيب نحاس( 10

16 14 15 برّادات، قشدة 10

22 18 20 برّادات، غاز 10

15 13 14 برّادات، حليب، أنابيب عامئة 10

24 20 22 برّادات، حليب، أنبوب داخيل 10

15 13 14 برّادات، حليب، مقطعية 10

16 14 15 برّادات، حوض 10

39 32 35 برّادات، حمض السكريك من الليمون 10

13 11 12 برّادات، سطح 10

20 16 18 برّادات، سطح 10

22 18 20 برّادات، ماء 10

13 11 12 معدات التريد 10

16 14 15 برّادات، 10

22 18 20 أنظمة التريد، رش 10

22 18 20 قاطعات 10

16 14 15 آالت وضع السدادات 10

16 14 15 آالت تقطيع البسكويت 10

16 14 15 آالت تقشري البسكويت 10

22 18 20 بسكويت 10

19 15 17 رافعات، ثلج 10

11 9 10 صناديق، معالجة 10

22 18 20 معدات صناعة األلبان 10

22 18 20 مجعدات 10

22 18 20 آالت التجعيد 10

14 12 13 آالت وضع السدادات 10

22 18 20 مطاحن، إلعادة إنتاج املصايف 10

16 14 15 طواحني 10

27 23 25 طواحني، السكر الخام 10

33 27 30 طواحني، قصب السكر، أسطوانتنْي 10



254

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 طواحني، الثلج 10

39 32 35 طواحني، الليمون 10

22 18 20 طواحني، الشوفان 10

16 14 15 أوعية تبلور 10

22 18 20 أجهزة ضبط الحرارة والرطوبة 10

16 14 15 آالت تجعيد، الشعر 10

16 14 15 قطاعات، بسكويت ويفر 10

16 14 15 قطاعات 10

16 14 15 أدوات التقطيع وقياس الحجم 10

16 14 15 قطاعات، جنب 10

16 14 15 قطاعات، ورق 10

13 11 12 قطاعات، شاي 10

16 14 15 أجهزة التقطيع والفرد 10

22 18 20 أجهزة التقطيع والتقسيم 10

19 15 17 أجهزة التقطيع، أشكال 10

16 14 15 أجهزة التقطيع 10

16 14 15 أجهزة التقطيع، زبدة 10

16 14 15 طاوالت ومقاعد التقطيع 10

10 9 10 معدات تصنيع معدات األلبان 10

16 14 15 أجهزة نزع السدادات 10

22 18 20 أجهزة إزالة الشعر، ساخنة 10

22 18 20 أجهزة التجفيف 10

16 14 15 أجهزة السكب 10

16 14 15 أجهزة السكب، كعك 10

11 9 10 أجهزة الفرم والتقطيع 10

11 9 10 أدوات القص والتقطيع 10

50 41 45 بطاريات االنتشار 10

14 12 13 مذيبات، عرقسوس ولبان السكر 10

22 18 20 معدات املاء املقطر 10

10 9 10 معدات التقطري 10

6 5 5 أدوات فصل العجني، يدوية 10

13 11 12 أدوات فصل العجني، آلية 10

16 14 15 أجهزة إعداد الدونات، آلية 10



255

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

13 11 12 نتّافات 10

13 11 12 مجففات، حبوب 10

11 9 10 أجهزة تركيب، أطواق 10

22 18 20 أجهزة تعبئة، لحم 10

16 14 15 أجهزة صب، كعك 10

16 14 15 أجهزة صب، الكعك املحىّل 10

22 18 20 أسطوانات، تخمري 10

22 18 20 مجففات، هواء )النوع االقتصادي( 10

22 18 20 مجففات، فرن، غاز أو بخار 10

33 27 30 مجففات، كبري 10

22 18 20 مجففات، متوسط 10

16 14 15 مجففات، صغري 10

16 14 15 مجففات، الكعك املحىل الخاص 10

11 9 10 مجففات، الحبوب املستهلكة 10

16 14 15 حجرات التجفيف، حليب 10

16 14 15 معدات التجفيف 10

16 14 15 معدات التجفيف، دثار البخار 10

16 14 15 خطوط أنابيب )صفائح معدنية، حديد مطاوع، أو ألواح 
فوالذية(

10

19 15 17 أحواض تفريغ 10

22 18 20 أنظمة جمع الغبار 10

22 18 20 مصفاة غبار 10

27 23 25 مصفاة غبار، النوع الجاف 10

20 16 18 مصفاة غبار، النوع الرطب 10

16 14 15 مخافق وخالطات البيض 10

16 14 15 روافع وناقالت، منتجات 10

44 36 40 روافع، شمندر 10

16 14 15 روافع، صندوق أو مغراف أو سلسلة 10

16 14 15 روافع، صندوق 10

22 18 20 روافع، صندوق 10

16 14 15 روافع، معلبات 10

16 14 15 روافع، تغذية أو مغراف 10

16 14 15 روافع، مغراف أو صينية طحني 10

16 14 15 روافع، شاي 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 املستطيالت 10

13 11 12 آالت النقش، بسكويت 10

16 14 15 آالت التغليف بالسوائل 10

13 11 12 مبّخرات 10

22 18 20 مبّخرات، ملياه الخزان 10

16 14 15 مبّخرات، تأثري متعدد 10

11 9 10 صناديق العادم 10

16 14 15 أدوات نزع، السدادات 10

16 14 15 أدوات عرص، عصري الفواكه 10

13 11 12 مراوح 10

16 14 15 مراوح، تهوية أو شفط 10

16 14 15 مراوح، تريد 10

16 14 15 مراوح، شفاط 10

16 14 15 مراوح، تهوية كهربائية 10

16 14 15 ملّقامت 10

27 23 25 ملّقامت، تفل السكر 10

13 11 12 ملّقامت، معلبات، آلية 10

16 14 15 أجهزة التعبئة والسد بالسدادات )زجاجة( 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، زجاجات 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، زجاجة، دّوارة، آلية 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، معلبات 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، جنب 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، املرحلة األخرية 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، رقائق 10

6 5 5 أجهزة تعبئة، ضغط عايل 10

13 11 12 أجهزة تعبئة، علب املثلجات 10

11 9 10 أجهزة تعبئة، ضغط منخفض 10

16 14 15 أجهزة تعبئة 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، قادوس 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، نوع فيالديلفيا 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، نوع املضخة 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، دّوارة )معلبات( 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، النوع السويري 10

16 14 15 أجهزة تعبئة، النوع العمودي 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

19 15 17 10 تعبئة، وحدات اإلذابة والتغطيس )معلبات(

16 14 15 10 تعبئة، أجهزة الوزن والغلق

13 11 12 مصايف 10

13 11 12 مصايف، برية 10

16 14 15 مصايف 10

16 14 15 مصايف، قشدة 10

39 32 35 مصايف، أسطوانية 10

16 14 15 مصايف، خلط 10

44 36 40 مصايف، العصري الكثيف 10

13 11 12 مصايف، أنبوبية 10

11 9 10 مصايف، ماء 10

16 14 15 معدات اللمسات األخرية 10

11 9 10 أجهزة الثلج 10

13 11 12 أجهزة الرقائق 10

22 18 20 آالت طحن، التبغ 10

55 45 50 مجاري إىل مجمع النفايات 10

13 11 12 أجهزة الطي والغلق 10

22 18 20 أجهزة الطي، كرتون 10

10 9 10 معدات صناعة األغذية واملرشوبات 10

10 9 10 معدات إنتاج األغذية واملرشوبات 10

27 23 25 معدات معالجة األغذية 10

11 9 10 أجهزة نقع أولية 10

13 11 12 أجهزة تسخني أولية 10

13 11 12 أجهزة التشكيل والتبطني 10

16 14 15 أجهزة التشكيل والخياطة، كرتون 10

16 14 15 برّادات تجميد، مثلجات 10

16 14 15 أجهزة فروتانا 10

27 23 25 أفران، إعادة إنتاج املصايف 10

16 14 15 آالت عامة 10

16 14 15 10 آالت اللصق والضغط، آلية

16 14 15 آالت اللصق 10

16 14 15 آالت اللصق، للصناديق أو الكراتني، آلية 10

22 18 20 طواحني، شعري 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 طواحني 10

13 11 12 آالت طحن وغربلة، تبغ 10

22 18 20 منتجات الحبوب ومطاحن الحبوب 10

15 12 14 منتجات الحبوب ومطاحن الحبوب، معدات التصنيع 10

16 14 15 مفرمة 10

16 14 15 طاحونة، حبوب 10

16 14 15 طواحني 10

22 18 20 مفرمة، جنب 10

16 14 15 مفرمة، سجق 10

16 14 15 أجهزة فرم 10

11 9 10 شاّمعات، متحرّكة... إلخ، معدات املسار 10

22 18 20 أدوات فرم وتقطيع 10

22 18 20 سخان، غاز 10

22 18 20 سخان، ماء 10

16 14 15 سخان، حليب 10

22 18 20 سخان، حليب، نوع امللف الكهرومغناطييس 10

39 32 35 سخان، عصري خام 10

27 23 25 سخان، سكر 10

0 0 0 10 منصات تعليق )انظر: منصات وأحواض(

22 18 20 رافعات، سلسلة وكهربائية 10

42 34 38 رافعات، ليمون 10

19 15 17 رافعات، ثلج 10

22 18 20 رافعات، ثلج، هيدروليك 10

22 18 20 خالطات 10

16 14 15 أجهزة تركيب األطواق 10

16 14 15 آالت قطف الجنجل 10

22 18 20 قواديس، فوالذ 10

55 45 50 قواديس، مبلول 10

16 14 15 قشارات 10

16 14 15 مرطبات 10

16 14 15 مرطبات )نوع تايكو( 10

16 14 15 قشارات 10

22 18 20 مكثاف، مستمر، نوع الحوض 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 صناديق تريد 10

13 11 12 حجرات حفظ املثلجات 10

4 4 4 علب وأغطية مثلجات 10

11 9 10 ماكينة مثلجات 10

4 4 4 أحواض مثلجات 10

16 14 15 وحدات تجميد 10

13 11 12 حاضنات، نحاس 10

16 14 15 حاضنات، خمرية 10

22 18 20 مبادالت 10

44 36 40 أقداح، حجر 10

11 9 10 براميل، برية 10

16 14 15 براميل، ماكينة صب 10

11 9 10 براميل 10

11 9 10 براميل، خشبية 10

33 27 30 قدور، تقطري 10

22 18 20 قدور، صهر الزبدة والشوكوالتة )الحديد الزهر( 10

22 18 20 قدور، جنب 10

22 18 20 قدور، خلط األجبان، آلية 10

22 18 20 قدور، صهر الشوكوالتة، مطلية بالنحاس 10

22 18 20 قدور، الطهي واملعالجة 10

22 18 20 قدور، نحاس 10

22 18 20 قدور، مطلية بالنحاس، صهر الشوكوالتة 10

22 18 20 قدور، إضافة املنكهات، الحديد الزهر 10

22 18 20 قدور، صهر 10

22 18 20 قدور، مفتوحة 10

16 14 15 قدور، مفتوحة، مطلية، لدهن الشحم 10

22 18 20 قدور، إعادة الصهر 10

22 18 20 قدور، بخار 10

22 18 20 قدور، دثار البخار 10

22 18 20 قمني، جاف 10

50 41 45 قمني، جري 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 عجانات 10

16 14 15 أجهزة لصق امللصقات 10

13 11 12 أجهزة لصق امللصقات، زجاجة 10

16 14 15 آالت لصق امللصقات 10

16 14 15 آالت لصق امللصقات، عبوات السجائر أو السيجار 10

11 9 10 املعدات املخرية 10

11 9 10 آالت طالء الالكيه، معلبات 10

13 11 12 آالت طالء الالكيه 10

15 13 14 آالت التبطني والغلق، مثلجات 10

15 13 14 آالت التبطني، كرتون 10

16 14 15 آالت التبطني 10

11 9 10 آالت التحميل 10

22 18 20 معدات وآالت املناجر 10

22 18 20 مطاحن الشعري، كاملة 10

22 18 20 مطاحن الشعري 10

22 18 20 آالت تحريك الشعري 10

10 9 10 معدات تعبئة اللحوم 10

39 32 35 معدات صهر، السكر 10

11 9 10 أدوات قياس، الحليب 10

4 4 4 عبوات زجاجات الحليب 10

7 5 6 حجرات حفظ الحليب 10

4 4 4 عبوات الحليب، مطلية 10

22 18 20 منتجات الحليب، مسحوق الحليب الجاف 10

22 18 20 منتجات الحليب، الزبدة والقشدة املبسرتة 10

22 18 20 منتجات الحليب، املكثف واملبخر 10

16 14 15 منتجات الحليب، الحليب السائل واملثلجات 10

22 18 20 مطاحن، األرز 10

22 18 20 ألة تفريز 10

16 14 15 ألة تفريز، االستنزاف 10

11 9 10 ألة تفريز، الروب 10

39 32 35 ألة تفريز، الليمون 10

8 6 7 ألة تفريز، زبدة الفول السوداين 10

22 18 20 ألة تفريز، أسطوانية 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 ألة تفريز، الشمة 10

22 18 20 خالطات 10

16 14 15 خالطات، جنب )النوع الحديث بذراعني( 10

16 14 15 خالطات، الكعك والكعك املحيل، 3 مغازل 10

16 14 15 خالطات، عجني، برميل تسخني، رسعة عالية 10

16 14 15 خالطات، عجني، برميل تسخني، رسعة بطيئة 10

44 36 40 خالطات، ماء الجري 10

44 36 40 خالطات، سكر 10

16 14 15 خالطات، عمودية، عجني، 3 و4 رسعات، ثقيلة 10

16 14 15 خالطات، عمودية، عجني، 3 و4 رسعات، خفيفة 10

22 18 20 خالطات 10

16 14 15 خالطات )خلطات( 10

13 11 12 ماكينات صنع الحلويات وإعادة تدوير النشا 10

16 14 15 قوالب، عجني 10

16 14 15 قوالب، أسطوانة 10

16 14 15 ماكينات القولبة 10

11 9 10 قوالب، زبدة 10

16 14 15 قوالب، جنب 10

6 5 5 قوالب، مثلجات 10

16 14 15 آالت التسمري 10

22 18 20 آالت التسمري، صناديق 10

22 18 20 آالت الطلب 10

16 14 15 أفران، َخبز 10

16 14 15 أفران، أوتوماتيكية أو متحرّكة 10

16 14 15 أفران، نوع الحزام املتحرّك 10

16 14 15 أفران، سطح حجري 10

16 14 15 أفران، لرغيف اللحم... إلخ 10

16 14 15 أفران، سطح متحرّك 10

16 14 15 أفران، شواية 10

16 14 15 أفران، دّوارة 10

16 14 15 أفران، ثابتة 10

16 14 15 أفران، اختبار 10

15 13 14 آلة تعبئة، مثلجات 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 آالت التعبئة 10

16 14 15 آالت التعبئة، تبغ 10

22 18 20 آالت التعبئة، فواكه 10

22 18 20 آالت مرافق التعبئة 10

11 9 10 مرافق التعبئة، معدات منقولة 10

11 9 10 آالت التعبئة 10

16 14 15 آالت التعبئة، سجائر 10

11 9 10 آالت التعبئة، علف 10

11 9 10 دلو، تصفية الحليب، فوالذ 10

11 9 10 زيوت ومنظفات الصواين 10

6 5 5 صواين، َخبز 10

16 14 15 صواين، تحمري 10

16 14 15 صواين، شواء 10

16 14 15 صواين، تفريغ 10

44 36 40 صواين، تفريغ، عملية التبلور 10

11 9 10 قشارات، الخضار والفواكه 10

13 11 12 أجهزة التقشري 10

16 14 15 خالطات املعجون 10

16 14 15 آالت البسرتة 10

16 14 15 آالت البسرتة واإلنضاج 10

22 18 20 معدات البسرتة وتعبئة الزجاجات 10

16 14 15 آالت تجميع الفول السوداين 10

16 14 15 آالت التقشري 10

13 11 12 حظائر، لذبح املوايش 10

16 14 15 دوارق 10

27 23 25 دوارق، نحاس 10

16 14 15 دوارق، إضافة املنكهات 10

11 9 10 دوارق، دهن 10

16 14 15 أجهزة خرم 10

13 11 12 خرامات، ملصقات 10

16 14 15 أدوات تحديد وتقطيع الفطائر 10

16 14 15 آالت فرد الفطائر 10

31 25 28 آالت التكديس 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 األنابيب 10

22 18 20 األنابيب والتمديدات، الصحية 10

22 18 20 أنابيب، أمونيا 10

27 23 25 أنابيب، املاء البارد، قياسية 10

27 23 25 أنابيب، التبخري واملاء الساخن 10

22 18 20 أنابيب، عملية التقطري 10

22 18 20 أنابيب، معدات املعالجة 10

4 4 4 أنابيب، خرطوم مطاطي 10

16 14 15 أنابيب، بخار 10

22 18 20 منازع النوى 10

16 14 15 آالت البالستيك 10

22 18 20 منصات 10

16 14 15 آالت صناعة الصابون 10

19 15 17 صاقالت، فاصولياء 10

13 11 12 صاقالت، علب معدنية 10

19 15 17 صاقالت، قالب 10

22 18 20 وحدات الذر، عملية رش الحليب 10

13 11 12 مكابس، مصفاة حبوب 10

16 14 15 مكابس، الحبوب الرطبة 10

22 18 20 مكابس، جنب، أوتوماتيكية قابلة للتعديل )4( 10

22 18 20 مكابس 10

50 41 45 مكابس )صحن لعملية الكربنة(( 10

22 18 20 مكابس، مصفاة 10

27 23 25 مكابس، هيدروليك 10

13 11 12 مكابس، الحبوب الرطبة 10

13 11 12 مكابس، سيجار 10

16 14 15 آالت خر البسكويت اململّح 10

11 9 10 طابعات، ملصقات 10

11 9 10 طابعات، زبدة 10

22 18 20 آالت الطباعة 10

20 16 18 آالت الطباعة، صندوق 10

16 14 15 آالت الطباعة، كاملة 10

16 14 15 دواليب تخمري العجني 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أوناش سحب، سيارة 10

22 18 20 آالت سحب 10

44 36 40 مرافق تجفيف اللب 10

16 14 15 آالت اللب 10

41 33 37 صوامع اللب 10

16 14 15 مطاحن 10

16 14 15 مطاحن، سكر 10

22 18 20 مطاحن، سكر 10

22 18 20 مضخات، أمونيا 10

16 14 15 مضخات 10

16 14 15 مضخات، أسيد 10

16 14 15 مضخات، تزويد الهواء 10

16 14 15 مضخات، أمونيا، ضغط 10

16 14 15 مضخات، محلول ملحي 10

16 14 15 مضخات، محلول ملحي، تريبو 10

39 32 35 مضخات، كربنة 10

16 14 15 مضخات، طرد مركزي، ماء ساخن 10

16 14 15 مضخات، دبس الذرة 10

16 14 15 مضخات، قشدة، دّوارة 10

16 14 15 مضخات، قشدة، بخارية 10

16 14 15 مضخات، ماء مقطر 10

16 14 15 مضخات، مصفاة، دّوارة 10

16 14 15 مضخات، خمور 10

16 14 15 مضخات، هريس 10

16 14 15 مضخات، حليب، طرد مركزي 10

16 14 15 مضخات، حليب، دّوارة 10

16 14 15 مضخات، حليب، نوع األسطوانة 10

16 14 15 مضخات، حليب، بخارية 10

16 14 15 مضخات، حليب، ثالثية 10

16 14 15 مضخات، حليب، النوع الغاطس 10

16 14 15 مضخات، ضغط 10

39 32 35 مضخات، عصري خام 10

39 32 35 مضخات، تشبّع 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مضخات، لزج 10

16 14 15 مضخات، العلف اللزج 10

16 14 15 مضخات، دبس 10

33 27 30 مضخات، عصري كثيف 10

39 32 35 مضخات، تفريغ 10

16 14 15 مضخات، تفريغ 10

16 14 15 مضخات، تفريغ وماء 10

16 14 15 مضخات، بدون صاممات 10

16 14 15 مضخات، برئ 10

11 9 10 آالت التقطيع إىل أرباع 10

16 14 15 ملّامة 10

22 18 20 رفوف، تعليق اللحم، أقفاص 10

16 14 15 رفوف، مستودعات 10

27 23 25 خزانات السكك الحديدية 10

27 23 25 مستقبالت، أمونيا 10

16 14 15 معدات محطات االستقبال 10

33 27 30 محطة استقبال، عربة 10

11 9 10 أجهزة تسجيل، حرارة 10

16 14 15 بكرات 10

16 14 15 بكرات، طحن 10

19 15 17 بكرات، طحن الشمة 10

22 18 20 آالت التكرير، شوكوالتة 10

16 14 15 معدات التريد 10

11 9 10 معدات التريد 10

22 18 20 آالت التريد 10

16 14 15 معدات التريد 10

22 18 20 أنظمة التريد 10

16 14 15 ثالجات 10

16 14 15 برّادات، كهربائية 10

39 32 35 أجهزة إعادة التسخني، عصري خام 10

22 18 20 عربات معّوجات، فوالذ 10

22 18 20 صواين معّوجات، فوالذ 10

22 18 20 معّوجات 10

22 18 20 شطافات، دّوارة 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 منضّجات )قشدة( 10

11 9 10 منضّجات، قشدة 10

16 14 15 شواية 10

18 14 16 شواية 10

16 14 15 أالت الشواء 10

11 9 10 ألالت فصل الضخور 10

16 14 15 أدوات فرد العجني، عجينة الفطرية 10

22 18 20 مدالك 10

16 14 15 آالت تكوير، عجني 10

13 11 12 آالت تكوير 10

11 9 10 أدوات الفرك والخض 10

16 14 15 رفوف تخزين، املعلبات – األحجام الكبرية 10

16 14 15 رفوف تخزين، املعلبات – األحجام الكبرية 10

44 36 40 مستودعات املخزون، طوب 10

55 45 50 مستودعات املخزون، مقاوم للحريق 10

33 27 30 مستودعات املخزون، هيكل 10

44 36 40 أحواض خلط حمض السكريك 10

16 14 15 منظفات األكياس 10

22 18 20 مبيعات، مقياس، نوع أوليدو 10

16 14 15 آالت الصنفرة 10

13 11 12 آالت الشطائر 10

31 25 28 أجهزة التشبّع 10

16 14 15 منشار، آيل 10

13 11 12 كاوي، خضار وفواكه 10

16 14 15 ميزان، سمك 10

16 14 15 ميزان ماشية 10

16 14 15 ميزان، أوتوماتيي 10

22 18 20 ميزان، وزن أوتوماتيي 10

16 14 15 ميزان، أوتوماتيي، طحني أو ماء 10

16 14 15 ميزان، للمسارات املعلّقة 10

22 18 20 ميزان، قادوس ومنصة 10

20 16 18 ميزان، حليب 10

16 14 15 ميزان، نّواس 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 ميزان، نوع املنصة الثابت 10

16 14 15 ميزان، منصة، محمول 10

16 14 15 ميزان، محمول 10

16 14 15 ميزان، صغري، محمول 10

20 16 18 ميزان، حوض، وزن الحليب 10

11 9 10 أجهزة وزن 10

22 18 20 الليف السلي الخشن، غاز 10

16 14 15 غربال 10

7 5 6 غربال، سامد 10

16 14 15 غربال، متأرجح 10

16 14 15 غربال، دّوار 10

11 9 10 غربال، تصفية املواد اللدنة 10

13 11 12 أجهزة تنقية وتكاثف، ثاين أكسيد الكربون 10

16 14 15 أجهزة تنقية، برميل 10

16 14 15 مواد مانعة للتّرب 10

16 14 15 مواد مانعة للتّرب، صناديق 10

22 18 20 مواد مانعة للتّرب، معلبات 10

16 14 15 مواد مانعة للتّرب، سيليكيات 10

16 14 15 أجهزة الغلق 10

16 14 15 أجهزة الغلق )ورق( 10

22 18 20 أجهزة غلق العبوات 10

13 11 12 أجهزة اإلحكام 10

16 14 15 أجهزة الفرز، طرد مركزي 10

16 14 15 أجهزة الفرز، هريس 10

16 14 15 أجهزة الفرز 10

16 14 15 أجهزة الفرز أو التنظيف  10

11 9 10 أجهزة الفرز أو التنظيف، مغناطييس 10

16 14 15 أجهزة الفرز، قشدة 10

22 18 20 أجهزة الفرز، غاز 10

16 14 15 أجهزة الفرز، حبوب 10

22 18 20 أجهزة الفرز، حليب 10

22 18 20 أجهزة الفرز، مسحوق الحليب 10

22 18 20 أجهزة الفرز، مصل اللنب 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 آالت خياطة 10

16 14 15 رّجاجات 10

16 14 15 رّجاجات، خضار وفواكه 10

33 27 30 رّجاجات، برميل 10

16 14 15 أجهزة الفرد 10

16 14 15 آالت تقشري، الفول السوداين 10

16 14 15 آلة متزيق 10

16 14 15 آالت تصفية 10

11 9 10 آالت تصفية، قهوة 10

16 14 15 آالت تصفية، طحني، سكر، نشا... إلخ 10

16 14 15 آالت تصفية، روتكس )نوع الرميل( )2( 10

16 14 15 آالت تصفية، توابل 10

11 9 10 أجهزة نزع الشعر، ذرة، دّوارة 10

16 14 15 مشواة، شحوم 10

16 14 15 أدوات قياس الحجم 10

16 14 15 أدوات السلخ، دهن الظهر 10

22 18 20 آالت تقطيع ألواح الصابون 10

22 18 20 ألواح، تريد 10

22 18 20 مطافئ الجري 10

16 14 15 آالت التقطيع إىل رشائح 10

44 36 40 آالت التقطيع إىل رشائح، شمندر 10

16 14 15 آالت التقطيع إىل رشائح، خبز 10

16 14 15 آالت التقطيع إىل رشائح 10

16 14 15 وحدات نقع )زجاجة( 10

15 10 12 معدات صناعة وتعبئة املرطبات 10

19 15 17 آالت فرز 10

33 27 30 آالت فرز، أغطية 10

20 16 18 آالت فصل، رأس 10

16 14 15 ماكينة فرد، بسكويت ويفر 10

16 14 15 عّصارات )برتقال( 10

11 9 10 مداخن وغطاء قاّلب، تهوية 10

11 9 10 آالت رفع وتكديس وإنزال، الراميل 10

22 18 20 آالت دمغ، معلبات 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 معايري، برميل )خشب الرو( 10

22 18 20 براميل روبة 10

18 14 16 براميل روبة )مرتكزة الدوران( 10

22 18 20 براميل روبة، مبطّنة 10

44 36 40 محطات، كربنة 10

11 9 10 أجهزة إزالة السيقان والجذوع 10

16 14 15 أجهزة إزالة السيقان والجذوع 10

13 11 12 آالت النقش 10

16 14 15 أجهزة التعقيم، قياسية 10

16 14 15 أجهزة التعقيم، نوع الضغط املوصد 10

16 14 15 أجهزة التعقيم، الهواء الساخن 10

22 18 20 أجهزة تقطري، برية، مرجل إعادة الغيل 10

16 14 15 أجهزة تقطري 10

22 18 20 أجهزة تقطري، تغذية 10

22 18 20 أجهزة تقطري، متواصل 10

22 18 20 أجهزة تقطري، نحاس 10

22 18 20 أجهزة تقطري، جن 10

22 18 20 أجهزة تقطري، ماء 10

16 14 15 ماكينات خياطة، كرتون 10

16 14 15 معدات نزع النوى 10

16 14 15 صناديق تخزين )الثلج الجاف( 10

20 16 18 غربال 10

16 14 15 غربال، هريس 10

16 14 15 آالت الربط 10

22 18 20 آالت التجريد والطحن 10

13 11 12 آالت التجريد، الغالف 10

22 18 20 آالت الحشو 10

16 13 15 ومعدات صناعة السكر ومنتجاته 10

22 18 20 آالت تعبئة أكياس السكر )املستودع( 10

27 23 25 آالت السكر، مكعبات 10

13 11 12 آالت الدبس 10

22 18 20 طاوالت 10

16 14 15 طاوالت، تعبئة 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 طاوالت، فرز 10

16 14 15 طاوالت، خشبية 10

20 16 18 آالت األقراص، الفردية املغلفة 10

22 18 20 أحواض، فوالذ مصّنع 10

33 27 30 أحواض، فوالذ مقاوم للصدأ 10

13 11 12 أحواض، خلطة، خالط 10

18 14 16 أحواض، محلول ملحي 10

20 16 18 أحواض، محلول ملحي )غالفية أنبوبية( 10

18 14 16 أحواض، تخزين املحلول امللحي 10

22 18 20 أحواض، زينة الكعك، مع الجهاز 10

11 9 10 أحواض، الصودا الكاوية 10

22 18 20 أحواض، جنب، ثانوي 10

22 18 20 أحواض، رقائق 10

33 27 30 أحواض، نحاس 10

22 18 20 أحواض، نحاس 10

27 23 25 أحواض، دبس الذرة 10

22 18 20 أحواض، خشب الرو أو الخشب األحمر 10

22 18 20 أحواض، منقلب ألسفل 10

22 18 20 أحواض، تفريغ 10

22 18 20 أحواض، تخمري 10

22 18 20 أحواض، تصفية 10

22 18 20 أحواض، حليب سائل 10

22 18 20 أحواض، التسخني األويل، حديد مطيل بالقصدير 10

22 18 20 أحواض، حديد مجلفن 10

22 18 20 أحواض، داخل زجاجي 10

22 18 20 أحواض، زجاج، مصقول 10

22 18 20 أحواض، حفظ )حليب؛ داخل زجاجي( 10

22 18 20 أحواض، املاء الساخن 10

22 18 20 أحواض، ثلج 10

22 18 20 أحواض، ثلج--معدات التجميد 10

16 14 15 أحواض، حمض الالكتيك 10

44 36 40 أحواض، قياس 10

22 18 20 أحواض، حليب، مصقول الداخل 10

22 18 20 أحواض، خلط، داخل زجاجي 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

44 36 40 أحواض، دبس 10

22 18 20 أحواض، برافني 10

22 18 20 أحواض، معالجة 10

22 18 20 أحواض، استقبال وتخزين )داخل زجاجي( 10

44 36 40 أحواض، تشبّع 10

22 18 20 أحواض، تصفية 10

33 27 30 أحواض، فوالذ مقاوم للصدأ 10

27 23 25 أحواض، فوالذ، داخل زجاجي 10

22 18 20 أحواض، تخمري وقياس 10

22 18 20 أحواض، غسل 10

22 18 20 أحواض، غسل، مصقول 10

22 18 20 أحواض، ماء 10

44 36 40 أحواض، ماء، فوالذ 10

27 23 25 أحواض، وزن 10

27 23 25 أحواض، حبوب رطبة، نحاس 10

11 9 10 أحواض، حبوب رطبة، فوالذ 10

8 6 7 أحواض، برميل خشبي 10

22 18 20 أحواض، خشب 10

16 14 15 أحواض، خمرية 10

16 14 15 أجهزة قطع الرشيط الالصق 10

11 9 10 أجهزة نقع الشاي 10

15 13 14 منظامت الحرارة 10

11 9 10 أجهزة الفحص 10

20 16 18 أجهزة فحص، زجاجة 10

15 13 14 أجهزة فحص، قياس 10

21 17 19 بْد أجهزة فحص، ريع الزَّ 10

22 18 20 أجهزة فحص، رواسب 10

6 5 5 ميزان حرارة 10

11 9 10 ميزان حرارة 10

6 5 5 ميزان حرارة، زئبقي 10

11 9 10 ميزان حرارة، مسّجل 10

39 32 35 مثخنات 10

13 11 12 معدات صناعة التبغ ومنتجات 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 إضافات 10

16 14 15 أجهزة اإلضافات 10

22 18 20 أعمدة، امتصاص الغاز 10

20 16 18 أعمدة، تريد 10

44 36 40 10 منصات وأحواض )منصة تعليق(

22 18 20 آالت تشذيب( 10

27 23 25 أحواض 10

22 18 20 أحواض، عجني 10

11 9 10 شاحنات 10

11 9 10 العربات وعربات التوصيل، غاز وبنزين 10

16 14 15 العربات والعربات اليدوية 10

22 18 20 شاحنات، مجّوفة، خبز أو صواين 10

16 14 15 شاحنات، يدوية 10

22 18 20 عربات، يدوية أو مسطحة 10

22 18 20 شاحنات، قادوس 10

33 27 30 أحواض، تخمري 10

27 23 25 أحواض، هريس 10

27 23 25 أحواض، فوالذ 10

22 18 20 معدات تفريغ، قصب السكر 10

22 18 20 قدور 10

19 15 17 قدور، جبنني، نحاس مطيل بالقصدير 10

22 18 20 قدور، جنب، حديد مطيل بالقصدير 10

22 18 20 قدور، ملف كهرومغناطييس 10

16 14 15 قدور، طهي 10

22 18 20 قدور، خشب الرو 10

22 18 20 قدور، استقبال الحليب، بطانة نحاسية 10

22 18 20 قدور، حفظ الحليب )نوع امللف الكهرومغناطييس( 10

22 18 20 قدور، بسرتة 10

22 18 20 قدور، التبخري والشطف 10

22 18 20 قدور، تعقيم، نحاس مطيل بالقصدير 10

22 18 20 قدور، غسل 10

16 13 15 معدات صناعة الزيت النبايت ومنتجات الزيوت 10

16 13 15 معدات منتجات الزيت النبايت 10
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

25 20 23 الزيت النبايت ومنتجات الزيت النبايت 10

19 15 17 آالت فصل البازيالء 10

16 14 15 خالطات 10

16 14 15 أجهزة تنظيم اللزوجة 10

11 9 10 منظاّمت اللزوجة 10

22 18 20 أجهزة صناعة بسكويت الويفر 10

16 14 15 غساالت، برميل 10

16 14 15 غساالت 10

22 18 20 مغاسل 10

16 14 15 مغاسل ومناقع، زجاجات 10

44 36 40 غساالت، شمندر 10

16 14 15 غساالت، زجاجات 10

16 14 15 غساالت، زجاجة، لزجاجات الفحص 10

16 14 15 غساالت، علب معدنية 10

16 14 15 غساالت، علب معدنية )دّوارة؛ هيدروليك( 10

13 11 12 غساالت، صناديق 10

16 14 15 غساالت، مالبس 10

44 36 40 أجهزة غسل الغاز 10

11 9 10 غساالت، حبوب 10

15 13 14 غساالت، الغساالت والنشافات )علب الحليب( 10

27 23 25 غساالت 10

39 32 35 أحواض املياه العادمة 10

11 9 10 آالت تشميع، الورق 10

13 11 12 علب الوزن 10

11 9 10 أجهزة الوزن والتغذية، آلية 10

22 18 20 آبار، ساخنة، مصقولة 10

22 18 20 آبار، إمدادات املياه 10

16 14 15 أجهزة الخفق، القشدة 10

13 11 12 غربال هوايئ، شعر 10

16 14 15 أجهزة التغليف، علب 10

16 14 15 أجهزة التغليف، كرتون 10

16 14 15 أجهزة التغليف 10

19 15 17 عصارات، مالبس، طرد مركزي 10



274

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 أجهزة التخمري

11 9 10 مهد، مدفأ

16 14 15 مهد، غري مدفأ 11

11 9 10 أرسّة، والدة 11

16 14 15 أرسّة، كهربائية 11

16 14 15 أرسّة، يدوية 11

16 14 15 مقاعد، خشب/معدن 11

16 18 20 سالل-تخزين 11

16 14 15 خزائن كتب، معدن/خشب 11

16 14 15 خزائن وملفات 11

16 14 15 خزائن، متنّوعة 11

16 14 15 خزائن، كتب 11

16 14 15 خزائن عرض 11

16 14 15 مقاعد، هيدروليكية، جراحة 11

11 9 10 مقاعد، استحامم 11

16 14 15 مقاعد، خشب منحني 11

11 9 10 مقاعد، دم 11

16 14 15 مقاعد، أسنان 11

11 9 10 مقاعد، قابلة للطي 11

11 9 10 مقاعد، املسّنني 11

16 14 15 مقاعد، ثقيلة 11

16 14 15 مقاعد، كنيرتون 11

16 14 15 مقاعد، أقدام 11

22 18 20 رفوف ملفات 11

11 9 10 مسجالت مخططات 11

16 14 15 بوفيهات 11

16 14 15 خيام أكسجني )كروبيت( 11

16 14 15 مكاتب، معدن/خشب 11

16 14 15 خزائن عرض 11

16 14 15 خزائن مالبس 11

16 14 15 ملفات، كهربائية دّوارة 11

22 18 20 أثاث وتركيبات 11

16 14 15 أثاث وتركيبات وحافظات ملفات 11
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 أثاث، مكتبي عام 11

3 3 3 أثاث، خارجي 11

8 6 7 أثاث-سكني 11

22 18 20 أثاث مكتبات 11

16 14 15 مناضد مضيئة 11

16 14 15 إنارة، جراحة 11

16 14 15 خزائن مع أقفال 11

16 14 15 خزائن مع أقفال، معدن 11

16 14 15 خزائن مع أقفال، خشب 11

16 14 15 أثاث ومعدات مكتبية 11

11 9 10 قواطع، مكتبية 11

6 5 5 األثاث الخارجي 11

16 14 15 عالقات وحوامل 11

11 9 10 السجاد واملوكيت والحصائر 11

13 11 12 األرائك 11

16 14 15 رفوف، معدنية 11

13 11 12 كنب 11

16 14 15 طاوالت، تخدير 11

22 18 20 طاوالت، ترشيح 11

16 14 15 طاوالت، فحص 11

11 9 10 طاوالت، قابلة للطي 11

16 14 15 طاوالت، إعداد الطعام 11

11 9 10 طاوالت، هيدروليك 11

22 18 20 طاوالت، معدنية 11

16 14 15 طاوالت، جراحة 11

11 9 10 طاوالت، عظام 11

8 6 7 معدات وتركيبات البيع بالجملة

6 4 5 معدات الكازينوهات وصاالت األلعاب

10 5 8 أثاث كازينو 12

6 4 5 أجهزة ألعاب الفيديو 12

20 14 15 دوالب الهواء

11 9 10 معدات ورشة مركبات

16 14 15 معدات متاجر عامة 13
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 معدات متاجر عامة 13

6 3 5 أدوات يدوية 13

16 14 15 معدات مصانع، عامة 13

9 7 8 معدات املضخات والحفر االمتصاصية واآلبار 13

8 3 5 أدوات، خاصة 13

16 14 15 معدات لحام )غاز/قويس/أكسجني(

22 18 20 محراك

16 14 15 موصدات 14

11 9 10 أرسّة، فرك 14

16 14 15 سالل، دفعات 14

16 14 15 سالل، كسارة زجاج 14

16 14 15 سالل، بالستيك 14

16 14 15 آالت صناعة الزجاجات 14

11 9 10 صناديق، رشيحة 14

16 14 15 أجهزة صقل 14

16 14 15 أنابيب نفخ، زجاج 14

16 14 15 عربات، دفعة 14

22 18 20 عربات، دفعة، ميزان 14

16 14 15 عربات، تجفيف، خزف 14

16 14 15 أجهزة تغذية، دفعة، فرن 14

13 11 12 أجهزة تغذية 14

16 14 15 أجهزة نقش 14

16 14 15 مزالق، كسارة الزجاج 14

16 14 15 آالت الفرز 14

13 11 12 آالت التنظيف، زجاج 14

22 18 20 ضواغط، غاز، محرك غاز

14 12 13 مرّدات 14

20 16 18 كسارات، خزف 14

16 14 15 كسارات، فحم 14

22 18 20 كسارات، زجاج 14

22 18 20 كسارات، مصنع خزف 14

16 14 15 كريتات الصوديوم كسارات،

22 18 20 كسارات، فك متأرجح، مع قادوس تعبئة 14
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 أجهزة تقطيع 14

22 18 20 قطاعات، جالخة، معدن 14

11 9 10 قطاعات، عدسة 14

22 18 20 قطاعات، رمل، جلخ وصقل 14

16 14 15 تقطيع، أفران تلدين الزجاج 14

22 18 20 أجهزة رسم، زجاج 14

22 18 20 أجهزة ترصيع 14

13 11 12 أجهزة ثقب، زجاج 14

22 18 20 أجهزة تجفيف 14

16 14 15 أجهزة صقل األطراف 14

16 14 15 مشاغل صنفرة 14

16 14 15 نظام صنفرة لوحدات الجلخ والصقل 14

16 14 15 أفران، كهربائية 14

16 14 15 أفران، برصية 14

16 14 15 أفران 14

16 14 15 أفران، خزف 14

12 10 11 معدات الزجاج واملنتجات الزجاجية 14

22 18 20 معدات صناعة الزجاج - عامة 14

16 14 15 معدات صناعة املنتجات الزجاجية 14

16 14 15 غرابيل مخروطية، رمل 14

16 14 15 أجهزة الجلخ 14

16 14 15 جالخات، مدولبة 14

22 18 20 جالخات 14

16 14 15 أنظمة الجلخ والصقل املدولبة 14

33 27 30 مجالخ، مصنع خزف 14

27 23 25 حواجز، السالمة والتناثر 14

22 18 20 تنور، حرق، تعويم، نقع أو أحمر الصقل 14

16 14 15 تنور، سرياميك أو نفق 14

16 14 15 تنور 14

16 14 15 أفران تلدين الزجاج 14

16 14 15 أفران تلدين الزجاج، لوح زجاجي، التريد التدريجي أو 
التجريبي

14

9 7 8 أفران تلدين الزجاج، لوح زجاجي، ترقيق 14

15 13 14 أفران تلدين الزجاج، لوح زجاجي، برصي 14
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أفران تلدين الزجاج، لوح زجاجي، خزف 14

22 18 20 حاّمالت، مدولبة، أدوات الجلخ والصقل 14

22 18 20 مطاحن، الجلخ أو الخلط – مصنع خزف 14

16 14 15 خالطات، خلطة 14

22 18 20 خالطات، طني، عمودية 14

16 14 15 خالطات، منزلقة، مع قادوس تعبئة 14

22 18 20 خالطات، حدادة 14

15 13 14 خالطات، 14

6 5 5 قوالب 14

22 18 20 أفران، تلدين 14

22 18 20 أفران، مركزية 14

16 14 15 أفران، ضغط منخفض 14

22 18 20 أفران، خزف 14

13 11 12 أفران، نقع 14

22 18 20 أفران، كشتبان 14

13 11 12 أفران، تسطيح 14

22 18 20 صواين، جافة 14

22 18 20 حفر، كسارة زجاج 14

8 6 7 أجهزة صقل، زجاج مصقول، دائري 14

16 14 15 أجهزة صقل، زجاج مصقول، أطراف، قمة مسطّحة... إلخ 14

16 14 15 أجهزة صقل الخزف 14

22 18 20 مكابس وكالبة النوى 14

22 18 20 أجهزة إنتاج، غاز 14

22 18 20 دافعة، خزانات الخلطات 14

22 18 20 رفوف 14

16 14 15 أجهزة إعادة الصقل 14

16 14 15 ألة تفريز 14

22 18 20 ألة تفريز، حلقة 14

16 14 15 نظام تغذية أحمر الصقل لوحدة الجلخ والصقل 14

16 14 15 أجهزة تخشني 14

16 14 15 أجهزة التحديب، األطراف 14

16 14 15 معدات السفع الرميل 14

22 18 20 صواريخ، ورق مفّحم 14
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 غرابيل، دّوارة، رمل 14

11 9 10 آالت فصل، هواء 14

16 14 15 آالت فصل، مغناطيس 14

16 14 15 أجهزة تنعيم، األطراف املائلة 14

44 36 40 مداخن، طوب 14

39 32 35 مداخن، فوالذ، فرن 14

27 23 25 مداخن، فوالذ، تنور 14

27 23 25 مداخن، فوالذ، فرن تلدين الزجاج 14

22 18 20 مداخن، فوالذ، درفلة الحلقات 14

39 32 35 مداخن، فوالذ، تنور نقع 14

13 11 12 طاوالت، سبك 14

22 18 20 طاوالت، قص وتشذيب، يدوي 14

27 23 25 طاوالت، جلخ وصقل 14

27 23 25 طاوالت، امتداد، فرن تلدين الزجاج 14

27 23 25 طاوالت، هزازة 14

27 23 25 طاوالت، ملزمة وقص 14

22 18 20 طاوالت، فحص 14

27 23 25 طاوالت، نقل 14

16 14 15 أحواض 14

22 18 20 أحواض، أسيد 14

27 23 25 أحواض، خلطة 14

16 14 15 أحواض، خشب الرو 14

16 14 15 أحواض، تغطيس، أسيد 14

16 14 15 أحواض، صنفرة، خشب 14

27 23 25 أحواض، زجاج، مستمر 14

22 18 20 أحواض، صهر، زجاج 14

22 18 20 أحواض، أحمر الصقل، خشب 14

44 36 40 أحواض، ماء، فوالذ 14

27 23 25 مالقط، خزف 14

27 23 25 مسارات، تسوية، طاولة 14

27 23 25 مسارات، طاولة، جلخ وصقل 14

11 9 10 سقاطات، آلية 14

27 23 25 عربات، تغذية، خلطة 14
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 عربات، تحميل الزجاج 14

16 14 15 قواعد دّوارة  14

27 23 25 آلة دوران، زجاج 14

22 18 20 غساالت، دّوارة 14

22 18 20 غساالت

9 6 8 املكونات اإللكرتونية ومعدات اإلنتاج والتصنيع

9 6 8 املعدات اإللكرتونية، معدات التصنيع 15

20 16 18 تصنيع املنتجات اإللكرتونية 15

10 7 8 معدات تصنيع أشباه املوصالت-أساسية

16 14 15 أنظمة تكييف الهواء، 5 إىل 15 طن

16 14 15 أنظمة تكييف الهواء، أكر من 15 طن 16

11 9 10 معدات مدن األلعاب واملالهي 16

16 14 15 أبواب أوتوماتيكية 16

16 14 15 آالت التعبئة والتغليف 16

6 5 5 آالت الشواء 16

11 9 10 معدات صالونات الحالقة والتجميل 16

11 9 10 سالل، معدنية 16

6 5 5 سالل، خشبية/بالستيكية 16

7 5 6 البطانيات والرشاشف 16

16 14 15 آالت القولبة، قبعة 16

16 14 15 منافيخ 16

16 14 15 آالت وسم )زجاج( 16

11 9 10 صناديق، تخزين، أفالم 16

11 9 10 مشواة 16

16 14 15 أجهزة غزل، بطانيات 16

6 5 5 أجهزة صقل وتلميع، األرضيات 16

16 14 15 مواقد، غاز أو وقود 16

16 14 15 صاقالت 16

11 9 10 حجرات، الطعام الساخن 16

16 14 15 حجرات، التصوير والتسجيل 16

11 9 10 حجرات، مناشف 16

11 9 10 كامريات، التصوير السيناميئ 16

11 9 10 فتاحات علب 16
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 مكربنات 16

16 14 15 آالت تريح الغزل 16

7 5 6 السجاد والحصائر 16

16 14 15 أحزمة استالم الحقائب 16

11 9 10 عربات، متفرّقة 16

11 9 10 حقائب، حمل الكامريات )جلد( 16

9 7 8 آالت تسجيل النقد 16

16 14 15 آالت تسجيل النقد 16

16 14 15 كرايس، حالقة 16

16 14 15 كرايس، هزازة 16

13 11 12 كرايس، انتظار 16

16 14 15 مناضد دفع 16

11 9 10 مفرمة، طعام 16

11 9 10 ساطور، لحم 16

11 9 10 أجهزة قطع، التذاكر 16

22 18 20 مزالق، معدنية 16

11 9 10 أجهزة تنقية 16

11 9 10 أجهزة تنظيف، فوق الصوتية 16

11 9 10 أجهزة تنظيف، مذيب التنظيف الجاف 16

11 9 10 أجهزة التنظيف، سجاد 16

3 3 3 ماكينات حالقة، كهربائية 16

16 14 15 حامالت خزفية 16

16 14 15 ضاغطات، نفايات 16

11 9 10 ضاغطات لألبواب األوتوماتيكية 16

16 14 15 أنظمة تكييف، الهواء 16

11 9 10 أنظمة األحزمة الناقلة 16

16 14 15 األحزمة الناقلة 16

11 9 10 قدور طهي، ضغط 16

16 14 15 أجهزة طهي، النشا 16

16 14 15 برادات، قامئة بذاتها 16

16 14 15 غرف تريد 16

22 18 20 غرف تريد 16

22 18 20 أنظمة األثقال املوازنة 16
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 أجهزة عّد النقود 16

36 30 33 ستائر، حرير صخري أو فوالذ 16

11 9 10 ستائر، قامش وحرير 16

22 18 20 ستائر، آلية 16

9 7 8 ستائر، مرح 16

11 9 10 أدوات تقطيع الطعام 16

11 9 10 أجهزة ترطيب 16

13 11 12 ديكورات، لوحات جدارية... إلخ 16

6 5 5 ديكورات، متنّوعة 16

16 14 15 دّوامات الخيول، أمريكية 16

11 9 10 أجهزة تحميض 16

11 9 10 إنارة خافتة 16

9 7 8 إنارة خافتة، مرح وأستوديو 16

16 14 15 مغارف، حجم كبري 16

11 9 10 أجهزة تعقيم األطباق 16

11 9 10 جاليات أطباق 16

11 9 10 أجهزة تعقيم 16

11 9 10 موزّعات 16

16 14 15 ثالجات عرض 16

6 5 5 عربات عرض 16

11 9 10 رفوف عرض، زجاجية 16

16 14 15 رفوف عرض، معدنية 16

22 18 20 رفوف عرض، خشبية 16

6 5 5 منصات عرض، خلفية 16

6 5 5 أنظمة ترصيف، النفايات 16

16 14 15 نشافات، بطانيات 16

11 9 10 نشافات، مالبس 16

11 9 10 نشافات 16

11 9 10 نشافات 16

6 5 5 مجفف، شعر 16

16 14 15 غرف تجفيف، نوع الحزام الناقل 16

3 3 3 سالل معدنية 16

22 18 20 مصاعد، مكان جلوس الفرقة املوسيقية 16
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أجهزة اختبار، مع عدسات 16

11 9 10 عصارات، مالبس 16

9 7 8 عصارات، كهربائية، عصري الفاكهة 16

16 14 15 مراوح، شفط وتهوية 16

11 9 10 مصايف، التصوير الفوتوغرايف 16

22 18 20 معدات إنذار الحريق والوقاية من الحرائق 16

9 7 8 تركيبات، خفيفة )محمولة( 16

9 7 8 آالت التخديد، كهربائية 16

6 5 5 آالت الي والطي 16

11 9 10 أنظمة ترصيف بقايا الطعام 16

11 9 10 برّادات تجميد 16

16 14 15 برّادات تجميد، مثلجات 16

22 18 20 غرف التجميد والتريد 16

11 9 10 16 املقايل

11 9 10 أثاث، غرفة الطعام 16

11 9 10 أثاث، غرفة الضيوف 16

12 9 10 أثاث، الردهة والبهو 16

15 13 14 آلة قفازات 16

33 27 30 مدارج مسقوفة، خرسانة أو فوالذ 16

16 14 15 مدارج مسقوفة، خشب 16

11 9 10 صاج 16

11 9 10 مفرمة، طعام 16

11 9 10 مفرمة 16

7 5 6 مكواة يدوية، كهربائية 16

11 9 10 مكواة يدوية، غاز 16

16 14 15 عربات يدوية 16

11 9 10 سّخانات، ماء ساخن 16

11 9 10 معدات املستشفيات واإلسعافات األولية 16

16 14 15 ماكينات املثلجات 16

11 9 10 ماكينات صنع مكعبات الثلج 16

16 14 15 محارق 16

16 14 15 آالت الي 16

11 9 10 مكواة 16



284

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 قدور، دثار البخار 16

27 23 25 قدور، صابون 16

11 9 10 معدات مطبخ 16

11 9 10 سكاكني، قصرية 16

11 9 10 أجهزة طباعة امللصقات 16

11 9 10 مصابيح، بخار الزئبق 16

13 11 12 معدات املغاسل واملغاسل الجافة 16

16 14 15 أحزمة نقل املغاسل 16

11 9 10 معدات املغاسل 16

16 14 15 أثاث املغاسل 16

18 14 16 مغاسل 16

11 9 10 مصابيح قوسية 16

22 18 20 إنارة، مسارح، كشافات... إلخ 16

11 9 10 األرضيات املشّمعة واملطاطية 16

16 14 15 خزائن مع أقفال، فوالذ 16

16 14 15 عصارات مالبس، أو أجهزة يك املالبس 16

8 6 7 أجهزة الوسم 16

4 4 4 أجهزة املساج 16

11 9 10 مفارش، مطاطية ومشّمعة 16

16 14 15 أجهزة القياس، أفالم 16

6 5 5 مايكروويف 16

16 14 15 مطاحن، قدمية 16

22 18 20 مرايا 16

16 14 15 خالطات، تجارية 16

8 6 7 خالطات، صودا، خفيفة 16

16 14 15 آالت القولبة، طوق 16

10 9 10 معدات اإلنتاج التلفزيوين والسيناميئ 16

22 18 20 لوحات ضوئية، خارجية 16

1 1 1 شباك، ملعب كرة التنس 16

16 14 15 منصات ومقاعد الفرقة املوسيقية 16

11 9 10 أفران 16

11 9 10 قشارات، كهربائية 16

16 14 15 آالت تخريم، األفالم 16
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 تعريشات 16

36 30 33 جر عائم، ترفيه 16

13 11 12 آالت ثني األقمشة 16

11 9 10 أدوات التلميع، أفالم 16

22 18 20 برك، سباحة 16

9 7 8 أجهزة صنع الفشار 16

16 14 15 مكابس، مغسلة 16

16 14 15 مكابس 16

16 14 15 آالت الطباعة 16

11 9 10 أجهزة العرض، السيناميئ 16

6 5 5 املالبس واألزياء 16

22 18 20 مضخات، بخار 16

15 13 14 أجهزة التنقية 16

11 9 10 رفوف، أفالم 16

16 14 15 أفران، منزلية 16

13 11 12 مسجالت، نظام عرض 16

13 11 12 التسلية والرتفيه 16

6 5 5 بكرات، أفالم )معدنية( 16

22 18 20 عاكسات، مائلة 16

13 11 12 أنظمة التريد 16

16 14 15 تريد، النوع الجديد 16

16 14 15 برّادات، متنوعة 16

11 9 10 معدات التذاكر 16

11 9 10 مجّددات، أفالم 16

8 6 7 معدات املطاعم 16

11 9 10 معدات املطاعم واملقاهي 16

13 11 12 معدات املطاعم )برّادات تجميد/عرض/رفوف( 16

11 9 10 أجهزة ترجيع، األفالم 16

16 14 15 أجهزة تعقيم 16

16 14 15 منشار، لحم 16

16 14 15 منشار، آلية 16

11 9 10 ميزان، غسيل 16

16 14 15 ميزان 16



286

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 ميزان، منصة 16

22 18 20 معدات ترصيف الفضالت 16

3 3 3 مناظر، مرحية 16

11 9 10 سكوتر 16

11 9 10 شاشات، صلبة 16

6 5 5 آالت مسح األرضيات 16

6 5 5 مكواة لحام 16

11 9 10 أجهزة الغلق 16

13 11 12 عربات تقديم الطعام 16

16 14 15 ماكينات خياطة 16

11 9 10 ستائر وأرشعة 16

16 14 15 رفوف تخزين، معدنية 16

16 14 15 رفوف تخزين، غرفة املخزون، معدنية 16

11 9 10 رفوف تخزين، غرفة املخزون، خشبية 16

9 7 8 عربات التسّوق 16

16 14 15 أنظمة اإلشارة 16

11 9 10 معدات تنظيف وتلميع الفضة 16

11 9 10 معدات تلميع وطالء الفضة 16

16 14 15 آالت تقطيع 16

11 9 10 آالت تقطيع، آلية 16

16 14 15 مزلقة، أطفال 16

16 14 15 أجهزة تحلية املياه 16

16 14 15 أداة لصق، األفالم 16

11 9 10 وحدات إزالة البقع 16

10 8 9 نوابض، مراتب ووسائد 16

11 9 10 أدوات رش النشا 16

11 9 10 أدوات بخ البخار 16

16 14 15 املجسام البرصي 16

11 9 10 أحواض التعقيم والغسل 16

22 18 20 منارش الستائر 16

16 14 15 أرجوحة، هوائية 16

16 14 15 طاوالت 16

11 9 10 طاوالت، العناية باألظافر وتدرميها 16
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 أحواض، تحميض 16

33 27 30 أحواض، جافة، نحاس 16

27 23 25 أحواض، ماء ساخن 16

15 13 14 أحواض، صابون 16

22 18 20 أحواض، فوالذ 16

16 14 15 أحواض، خشب 16

11 9 10 معدات املرح 16

16 14 15 معدات مدن األلعاب واملالهي 16

11 9 10 محامص خبز، تجارية، كهربائية 16

16 14 15 محوالت تبديلية 16

11 9 10 صواين 16

11 9 10 صواين، تعر 16

6 5 5 عربات، قامش القّنب، ليف أو خشب 16

11 9 10 عربات، مجلفنة 16

11 9 10 عربات، سبيكة املونيل 16

15 13 14 أحواضل، جرانيت 16

9 7 8 أحواض، خشب 16

16 14 15 نشافة، مغسلة 16

16 14 15 نشافات 16

16 14 15 سخانات، قهوة 16

16 14 15 مكانس كهربائية 16

11 9 10 آالت البيع 16

4 4 4 رجاجات 16

6 5 5 أجهزة صنع الوافل، كهربائية 16

16 14 15 أجهزة تدفئة، بطانيات 16

11 9 10 أجهزة تدفئة، أطباق 16

16 14 15 أجهزة غسيل، درج قابل للفتح 16

11 9 10 غساالت، قوارير 16

11 9 10 أجهزة غسيل، تعقيم 16

11 9 10 غساالت، تجارية 16

9 7 8 غساالت، منزلية 16

11 9 10 غساالت، آنية زجاجية 16

13 11 12 غساالت، آنية نحاسية 16



288

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 غساالت، سبيكة املونيل 16

9 7 8 غساالت، خشب 16

6 5 5 أجهزة تجعيد، دائم 16

6 5 5 أجهزة تشميع، أرضيات 16

11 9 10 أجهزة تشميع وتجديد، أفالم 16

11 9 10 أجهزة تشميع، أفالم 16

9 7 8 أجهزة خفق 16

16 14 15 آالت رياح 16

13 11 12 أجهزة تغليف، مخبوزات 16

11 9 10 أجهزة تغليف، لحوم 16

11 9 10 أجهزة تغليف، خضار وفواكه 16

27 23 25 مراكامت، هيدروليك 17

24 20 22 أفران تلدين 17

22 18 20 براميل، دّوارة 17

6 5 5 عربات يد، تغذية أفران الكيوبال 17

22 18 20 أحواض، ترسيب 17

33 27 30 حجرات، تريد 17

27 23 25 حجرات، تسخني 17

7 5 6 مناضد، صقل وتشطيب 17

11 9 10 مقاعد، خشبية 17

16 14 15 مناضد، عمل )خشبية( 17

33 27 30 سالل وقواديس، خرسانة 17

33 27 30 سالل وقواديس، فوالذ 17

27 23 25 سالل وقواديس، خشب 17

16 14 15 معدات السفع، رمل 17

16 14 15 معدات السفع، رمل 17

27 23 25 مصانع أفران السفع 17

27 23 25 مدرفلة النورات 17

27 23 25 منافيخ 17

6 5 5 صناديق، تغذية )فرن مفتوح( 17

3 3 3 صناديق، جمر عديم اللهب )فوالذ( 17

24 20 22 مداخن )فوالذ، مبطّنة( 17

33 27 30 جسور، حاوية 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مغراف، كامشة 17

16 14 15 معدات احرتاق، غاز أو قطران أو وقود 17

22 18 20 معدات احرتاق، الفحم املسحوق 17

27 23 25 مصانع املنتجات الثانوية لفحم الكوك، كاملة 17

16 14 15 مصانع التكليس 17

22 18 20 أنظمة شحن املركبات 17

27 23 25 معدات املناجر واألعامل الخشبية 17

11 9 10 حوامل، صلصال 17

27 23 25 عربات، تغذية، فرن فحم الكوك 17

27 23 25 عربات، تغذية، أجهزة إنتاج الغاز 17

16 14 15 عربات، تغذية، فرن مفتوح 17

22 18 20 عربات، تفريغ، فوالذ 17

22 18 20 عربات، قوالب صبة 17

22 18 20 عربات، بوتقة 17

22 18 20 عربات، تجفيف القوالب، فرن 17

22 18 20 عربات، سكة ضيقة ومعيارية )فوالذ( 17

11 9 10 عربات، إخامد 17

11 9 10 عربات، آالت دّوارة 17

20 16 18 عربات، ميزان، كهرباء 17

22 18 20 عربات، نقل، كهرباء 17

16 14 15 آالت سبك، قوالب 17

27 23 25 آالت سبك، صب 17

22 18 20 آالت تغذية 17

24 20 22 عربات، صبة 17

44 36 40 معدات مناولة الفحم وفحم الكوك والرماد 17

39 32 35 أفران الفحم الحجري 17

16 14 15 مركّزات، أمونيا 17

27 23 25 ناقالت، فوالذ 17

22 18 20 معدات نقل ومناولة الفحم 17

22 18 20 أنظمة النقل، مناولة الرمل 17

16 14 15 أحزمة ناقلة 17

10 8 9 مرّدات، برونز 17

22 18 20 أجهزة مركزية 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 قارنات، شفرية 17

24 20 22 قارنات، مرنة 17

22 18 20 قارنات، جلبة 17

27 23 25 دبسات 17

22 18 20 رافعات، بوتقة 17

22 18 20 رافعات، قاطرة 17

27 23 25 قبب 17

22 18 20 أجهزة قطع وتسنني، أنبوب 17

22 18 20 معدات القص واللحام، كهربائية 17

22 18 20 معدات القص واللحام، غاز األكسجني 17

22 18 20 رافعات، كسارات الخردة 17

14 12 13 أبواب، تغذية األفران، غطاء الفوهة 17

20 16 18 مسارات سحب وجر 17

22 18 20 معدات رسم، بارد 17

22 18 20 إطارات رسم، سلك 17

16 14 15 مثقاب، كهربايئ وهوايئ، محمول 17

16 14 15 آالت اختبار اإلسقاط 17

27 23 25 حاويات، خردة 17

22 18 20 مجففات، رمل 17

16 14 15 معدات تجفيف، بوتقة، غاز أو وقود 17

22 18 20 معدات تجفيف، طرد مركزي 17

33 27 30 عربات تفريغ 17

27 23 25 أجهزة جمع الغبار 17

16 14 15 مصانع أنابيب باللحام الكهربايئ 17

16 14 15 روافع، مغراف 17

27 23 25 روافع، كهربائية أو بخارية 17

22 18 20 مصاعد، هيدروليك 17

22 18 20 أنظمة عادمة 17

22 18 20 عوادم، غاز 17

33 27 30 أجهزة تسييج )أسالك( 17

16 14 15 أكوار، محمولة 17

24 20 22 أكوار، ثابتة 17

27 23 25 مسابك، معدات أساسية 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 هياكل أفران، الفحة وكهربائية 17

16 14 15 أفران، تلدين 17

16 14 15 أفران، تلدين، نوع النفق 17

22 18 20 أفران، الفحة 17

22 18 20 أفران، مستمر، تسخني 17

16 14 15 أفران، كهربائية، للصهر 17

16 14 15 أفران، سبك، كهربائية 17

16 14 15 أفران، تقسية، رسم، كهربائية 17

16 14 15 أفران، مفتوحة 17

16 14 15 أفران، تسويط 17

16 14 15 أفران، إعادة تسخني 17

16 14 15 أفران، لحام 17

16 14 15 خزانات غاز 17

16 14 15 جالخات، إطار ثابت ومتحرك 17

22 18 20 جالخات، أداة أو منشار 17

11 9 10 موجهات، فحم حجري 17

16 14 15 موجهات، لفة 17

16 14 15 مسدسات، طني 17

22 18 20 مطارق، عمودية 17

22 18 20 مطارق، هوائية 17

22 18 20 مطارق، بخارية 17

22 18 20 أفران التسخني ومعداتها 17

16 14 15 رافعات، هواء، جنزير أو كهرباء، )الوحدات الصغرية( 17

22 18 20 رافعات، حاوية، بخار أو كهرباء 17

11 9 10 مقابض، أقطاب اللحام 17

33 27 30 خزانات، حفظ الغاز 17

6 5 5 أغطية، فوالذ، فوق األفران 17

7 5 6 قوالب صبة، مكابس، صناديق ولفات تلدين 17

27 23 25 مكثفات، هيدروليكية 17

16 14 15 ماكينات الرجرجة 17

16 14 15 املعدات املخرية، الكيميائية واملعدنية 17

6 5 5 بوتقات، الفحم عديم اللهب 17

27 23 25 بوتقات، املعدن الساخن 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 بوتقات، فوالذ 17

22 18 20 مصانع أنابيب باللحام التناكبي واملرتاكب 17

27 23 25 مخارط، محرك 17

22 18 20 مخارط، أسطوانة 17

16 14 15 أجهزة رفع، باب 17

4 4 بطانة، فرن 17

22 18 20 بطانات، موقد غاز 17

27 23 25 جرافة، سكة 17

16 14 15 خزائن مع أقفال، معدنية 17

16 14 15 خزائن مع أقفال، خشبية 17

27 23 25 قاطرات، بدون لهب 17

27 23 25 قاطرات، بخار أو كهرباء، جميع القياسات 17

22 18 20 مغناطيس، حمل 17

33 27 30 أنابيب، إمدادات الغاز 17

27 23 25 أذرع مناولة آلية، هيدروليك، كهرباء 17

22 18 20 مدرفالت قضبان 17

22 18 20 ألة تفريز، قضبان 17

22 18 20 ألة تفريز، نورات 17

22 18 20 ألة تفريز، قضبان 17

22 18 20 ألة تفريز، ألواح 17

22 18 20 ألة تفريز، تسويط 17

22 18 20 ألة تفريز، سكك حديدية 17

22 18 20 ألة تفريز، قضبان وأسالك 17

22 18 20 ألة تفريز، صفائح 17

22 18 20 ألة تفريز، رشائط، أكر من 36 بوصة 17

22 18 20 ألة تفريز، رشائط، أقل من 36 بوصة 17

27 23 25 ألة تفريز، هيكلية 17

33 27 30 ألة تفريز، أنابيب، لحام كهربايئ 17

33 27 30 ألة تفريز، أنابيب، اللحام التناكبي واملرتاكب 17

22 18 20 ألة تفريز، أنابيب، غري ملحومة 17

22 18 20 ألة تفريز، عامة 17

22 18 20 مطاحن، كرات 17

22 18 20 مدرفالت، تجويف 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مطاحن، رمل 17

16 14 15 خالطات، خرسانة 17

22 18 20 خالطات، لبوتقة مواد البطانة 17

27 23 25 خالطات، معدن ساخن 17

22 18 20 خالطات، جري 17

22 18 20 خالطات، غسل القوالب 17

22 18 20 خالطات، رمل 17

16 14 15 ماكينات القولبة 17

6 5 5 قوالب، صبة 17

27 23 25 مصانع أفران مفتوحة 17

22 18 20 مصانع أفران مفتوحة، مصانع تحويل بطريقة بسمر 17

22 18 20 مصانع أفران مفتوحة، أفران كهربائية، صهر 17

33 27 30 جسور الخامات 17

27 23 25 جسور وآالت الخامات 17

24 20 22 عربات أفران، صواين ورفوف، مركزية 17

24 20 22 أفران وأفران كهربائية مرصوصة، تلدين، مركزية، أو تجفيف 
القوالب

17

16 14 15 أفران، ركائز )هيكلية فوالذية( 17

22 18 20 أفران، منتجات الثانوية، فحم الكوك 17

19 15 17 أفران، فحم الكوك 17

22 18 20 أفران، فحم الكوك، قفري 17

20 16 18 معدات التنظيف بالحامض 17

27 23 25 آالت التنظيف بالحامض، بخار، كهرباء 17

11 9 10 أحواض الحامض، خشب الرو 17

27 23 25 خطوط أنابيب، هيدروليك 17

27 23 25 أنابيب، غاز أو وقود 17

27 23 25 أنابيب، صاممات وقطع، صاعدة 17

27 23 25 أنابيب، هواء، غاز، كحول، نفط، بخار، قطران وماء 17

27 23 25 أنابيب، السفع الحار أو البارد 17

27 23 25 حفر، سكب )خرسانة وطوب وفوالذ( 17

27 23 25 حفر، نقع 17

22 18 20 آالت الصنفرة والحف )خشب( 17

22 18 20 آالت الصنفرة، معدن 17

33 27 30 17 مدرفالت األلواح
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 ألواح، أرضية، الحديد الزهر 17

22 18 20 ألواح، أرضية، تريد باملاء 17

27 23 25 منصات، خرسانة 17

27 23 25 منصات، سالمل، درجات، درابزين، جسور 17

11 9 10 منصات، خشب 17

13 11 12 مؤرشات، دواّرة لألسالك 17

16 14 15 أجهزة صقل، لألسالك 17

16 14 15 منصات، تدوير، مدرفلة قضبان 17

22 18 20 مكابس، مثقاب 17

22 18 20 مكابس، هيدروليكية 17

13 11 12 معدات منتجات مدرفالت الفوالذ األساسية 17

13 11 12 معدات صناعة منتجات مدرفالت الفوالذ األساسية 17

33 27 30 أجهزة إنتاج الغاز 17

22 18 20 خرامات 17

27 23 25 سكك دافعة 17

27 23 25 آالت الدفع والتسوية، مصانع فحم الكوك 17

27 23 25 دافعات ألفران الدرفلة 17

22 18 20 معدات اإلخامد 17

39 32 35 مدرفالت السكك الحديدية 17

11 9 10 مدكات، هوائية 17

11 9 10 معدات االستصالح، رمل 17

20 16 18 بكرات، قضيب، رشيط أو سلك 17

22 18 20 منظامت، أقطاب اللحام 17

16 14 15 أجهزة إعادة التسخني، غاز 17

16 14 15 معدات السفع الرميل أو بالخردق 17

22 18 20 أجهزة التشبّع، غاز 17

27 23 25 مناشري، بارد وساخن 17

22 18 20 عربات وزن، فحص 17

27 23 25 موازين، آلية 17

16 14 15 موازين، رافعة 17

16 14 15 موازين، منصة 17

22 18 20 موازين، سكة، لعربات القطار 17

22 18 20 غرابيل، قضيب، فحم الكوك 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 أجهزة تنقية، الغاز 17

22 18 20 مدرفالت األنابيب غري امللحومة 17

27 23 25 معدات التشكيل 17

22 18 20 آالت القص، كهربائية 17

22 18 20 آالت القص، هيدروليكية 17

22 18 20 آالت القص، دّوارة 17

22 18 20 آالت القص، بخارية 17

22 18 20 مدرفالت الصفائح، ثنائية 17

22 18 20 مدرفالت الصفائح، درفلة باردة، ثنائية 17

33 27 30 مدرفالت الصفائح، درفلة باردة، رباعية 17

22 18 20 مصانع التلبيد 17

11 9 10 مقاليع، رمل 17

22 18 20 فتاحات شقوب 17

22 18 20 آالت تسنني، بارد 17

22 18 20 آالت تسنني، ساخن 17

16 14 15 آالت لف، أسالك 17

16 14 15 عصارات، مدرفلة تسويط 17

13 11 12 آالت دمغ، قضبان 17

27 23 25 معدات مدرفالت الفوالذ 17

16 14 15 مقاطر، أمونيا 17

22 18 20 وقادات، فرن 17

22 18 20 فناء تخزين، خرسانة 17

16 14 15 مقّومات، أسالك 17

22 18 20 أجهزة تسوية وتقويم، النوع األسطواين 17

22 18 20 أجهزة شد ومط 17

22 18 20 مدرفالت الرشائط، ثنائية، متواصلة، إىل عرض 24 بوصة 17

33 27 30 مدرفالت الرشائط، رباعية، متواصلة، 36 إىل 96 بوصة 17

22 18 20 مدرفالت الرشائط، درفلة باردة، ثنائية 17

33 27 30 مدرفالت الرشائط، درفلة باردة، رباعية، 36 إىل 96 بوصة 17

27 23 25 آالت اإلزالة من القوالب 17

27 23 25 مدرفالت هيكلية 17

16 14 15 مناضد، معاينة 17

27 23 25 مناضد، انتحاء 17
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 مناضد، مائلة 17

27 23 25 مناضد، نقل 17

11 9 10 خزانات، أسيد )خشيب، بطانة رصاصية( 17

16 14 15 خزانات، مكثفات، مقاطر 17

22 18 20 خزانات، تغطيس 17

22 18 20 خزانات، تخزين النفط 17

11 9 10 خزانات، تنظيف بالحامض )خشب الرو( 17

27 23 25 خزانات، فوالذ 17

33 27 30 أجهزة فحص 17

16 14 15 أحواض، حديد 17

16 14 15 عربات، فرن تلدين 17

11 9 10 عربات، شحن، كهرباء، بخار 17

22 18 20 عربات، فرن مركزي 17

9 7 8 أحواض، أسيد وخمور 17

27 23 25 منفاخ توربيني 17

11 9 10 قصبة الفرن 17

16 14 15 آالت الثني 17

27 23 25 أوعية، محّولة، صهر الفوالذ 17

27 23 25 أجهزة غسيل، فرن سفع، غاز 17

16 14 15 معدات اللحام، مبا يف ذلك مولّدات األسيتيلني 17

16 14 15 معدات اللحام، كهرباء 17

27 23 25 مدرفالت قضبان األسالك، كاملة 17

11 9 10 مّرعات 18

11 9 10 مضّخامت 18

11 9 10 أجهزة تحليل، األحامض األمينية 18

11 9 10 أجهزة تحليل، غاز 18

11 9 10 أجهزة تحليل، أكسجني 18

11 9 10 أجهزة تحليل، الوترية 18

11 9 10 أجهزة تحليل، محيطية 18

11 9 10 أجهزة تحليل، درجة الحموضة 18

11 9 10 أجهزة تحليل، وظائف الرئة 18

11 9 10 أجهزة تحليل، القياس عىل موجتني 18

11 9 10 أجهزة تحليل، كيمياء الدم 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 أجهزة تحليل، غازات الدم 18

11 9 10 أجهزة تحليل، رسيرية 18

11 9 10 موصدات 18

11 9 10 موازنات، تحليلية 18

11 9 10 موازنات، إلكرتونية 18

11 9 10 موازنات، ميكانيكية 18

11 9 10 وحدات األيض القاعدي 18

11 9 10 مغاسل، مخترات فحص املاء/متنوعة 18

16 14 15 مناضد، مغازل الشحذ والتخشني 18

27 23 25 مناضد، جلخ، صقل، ونرش 18

31 25 28 أجهزة الثني 18

11 9 10 وحدات الكيمياء الحيوية 18

22 18 20 آالت القولبة 18

41 33 37 آالت القولبة، عدسات 18

11 9 10 عدادات كريات الدم 18

22 18 20 ألواح، قص الزجاج 18

22 18 20 دالء، وزن 18

11 9 10 مجّمدات الخاليا 18

33 27 30 آلة ثقب املركز 18

17 14 15 أجهزة الطرد املركزي 18

9 7 8 أجهزة الطرد املركزي، مرّدة 18

27 23 25 أجهزة توجيه 18

11 9 10 أجهزة االسترشاب، غاز 18

33 27 30 ملقط، آنية 18

11 9 10 مخرات، ثنائية القطب 18

9 7 8 وحدات الكوبالت 18

9 7 8 مقياس األلوان 18

6 5 5 أجهزة فحص املوصلية الكهربائية 18

22 18 20 آلة طحن، عدسات 18

35 29 32 مطاحن، أكواز الذرة 18

41 33 37 أدوات قص، الزجاج 18

41 33 37 أدوات قص، العدسات 18

33 27 30 أدوات قص، أولتكس ثنايئ البؤرة 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أجهزة قص 18

33 27 30 أجهزة قطع 18

23 19 21 أجهزة إزالة الرتصيع 18

39 32 35 أجهزة إزالة املغنطة 18

9 7 8 أجهزة قياس شدة الضوء 18

16 14 15 أحواض تحميض، األشعة السينية 18

20 16 18 مكاتب، 10 بوصة دائرية 18

16 14 15 أجهزة تقطري 18

33 27 30 أجهزة فصل 18

6 5 5 دوبلر )تخطيط صدى القلب( 18

24 20 22 عدسة مثقاب 18

11 9 10 دينامومرت، يدوي 18

8 6 7 أجهزة تخطيط صدى القلب 18

9 7 8 أنظمة عرض التخطيط 18

26 22 24 أدوات حف، حواف العدسات 18

30 24 27 أدوات حف، عدسات بدون إطار 18

8 6 7 أجهزة تخطيط أمواج الدماغ 18

8 6 7 أجهزة تخطيط كهربية القلب 18

8 6 7 أجهزة تخطيط كهربية القلب 18

6 5 5 معدات األجهزة اإللكرتونية 18

39 32 35 محركات، فاصلة 18

33 27 30 أجهزة نقش 18

11 9 10 جهاز فحص الجهد 18

10 8 9 مستخلِصات، طرد مركزي 18

6 5 5 معدات األلياف البرصية 18

21 17 19 أجهزة تعبئة، قوالب 18

9 7 8 معدات تغيري األفالم 18

11 9 10 معدات تجفيف األفالم 18

11 9 10 معدات معالجة األفالم 18

11 9 10 معدات عرض األفالم 18

11 9 10 مقياس ضويئ باللهب 18

11 9 10 مقياس التألق 18

9 7 8 وحدات التنظري التألقي، رقمية 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 7 8 أجهزة التنظري التألقي 18

22 18 20 أكوار 18

33 27 30 أجهزة تشكيل 18

16 14 15 هياكل، دّوارة 18

16 14 15 أفران 18

22 18 20 أفران، كلسنة 18

22 18 20 أفران، كهرباء 18

22 18 20 أفران، زجاج 18

11 9 10 فرن، مخري 18

9 7 8 كامريات أشعة جاما 18

11 9 10 عدادات وميضية 18

33 27 30 أجهزة قياس، زجاج 18

19 15 17 أجهزة قياس، عدسات 18

6 5 5 قفازات، رصاص، األشعة السينية 18

44 36 40 أجهزة التدّرج 18

27 23 25 أجهزة الجلخ 18

27 23 25 أجهزة الجلخ والصقل 18

33 27 30 جالخات، عدسات، عدسات خشنة 18

27 23 25 أجهزة الجلخ والصقل 18

41 33 37 أجهزة الجلخ، عدسات بيضاوية 18

11 9 10 أجهزة قياس نسبة الهيموجلوبني 18

11 9 10 ويِئُّ للِهيموغلوبني املِْقياُس الضَّ 18

9 7 8 أجهزة هولرت 18

11 9 10 مجانسات 18

16 14 15 أغطية، مخترات متنوعة 18

11 9 10 أجهزة الكامدات املائية 18

16 14 15 منارات، األشعة السينية 18

9 7 8 أجهزة توضيح الصور 18

9 7 8 أجهزة توضيح الصور 18

23 19 21 أجهزة إيالج، سم السلك 18

11 9 10 األدوات والصناعات ذات الصلة 18

6 5 5 شاشات تكبري 18

11 9 10 أجهزة قياس شدة الضوء املنفصلة 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 7 8 معدات النظائر 18

27 23 25 غاليات، غيل 18

41 33 37 غاليات، قرْي 18

27 23 25 غاليات، بوتاس 18

30 24 27 غاليات، قشط 18

11 9 10 فرن 18

22 18 20 فرن، تلدين 18

11 9 10 كيموغراف 18

18 14 16 معدات مخرية 18

14 12 13 بوتقة عىل عربة بعجلتنْي 18

11 9 10 مصابيح، مجاهر 18

27 23 25 مخارط 18

8 6 7 مّرعات خطية 18

36 30 33 جهاز وسم، خطوط 18

11 9 10 أجهزة قياس، درجة الحموضة 18

11 9 10 أجهزة قياس، اإلشعاعات 18

33 27 30 أجهزة قياس 18

11 9 10 مايكروغاسوميرت 18

11 9 10 مجاهر 18

11 9 10 مرشاح 18

27 23 25 مدرفالت، جرة 18

33 27 30 مدرفالت، حى 18

39 32 35 مدرفالت، دّوارة 18

30 24 27 ألة تفريز 18

33 27 30 خالطات، تروس 18

33 27 30 خالطات، خلطة زجاج 18

16 14 15 ماكينات القولبة 18

6 5 5 معدات التصوير بالرنني املغناطييس 18

9 7 8 معدات صناعة العدسات البرصية وأدواتها 18

16 14 15 أفران، خبز 18

16 14 15 أفران، تجفيف 18

16 14 15 أفران، كهرباء 18

11 9 10 أفران، طبية/مخرية 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أفران، تلدين 18

11 9 10 أجهزة قياس التأكسج 18

33 27 30 منساخ، عايل الدقة 18

23 19 21 آالت الطرق 18

11 9 10 أجهزة تخطيط كهربائية القلب 18

11 9 10 معدات تصوير 18

11 9 10 مقياس ضويئ 18

11 9 10 ماّصات، آلية 18

19 15 17 لوح، رئييس 18

33 27 30 مكابس 18

33 27 30 مكابس، قولبة 18

11 9 10 مكابس، لكبس العدسات 18

33 27 30 مكابس، خرامة 18

33 27 30 مكابس، لولبي 18

11 9 10 طابعات، طباعة صور األشعة 18

9 7 8 معدات األدوات املهنية والعلمية 18

33 27 30 مكتبات مهنية 18

16 14 15 مخرطة 18

39 32 35 مخرطة، مغزل 18

27 23 25 مطاحن، جري 18

27 23 25 خرامات 18

11 9 10 مصادر مشعة، كوبالت 18

9 7 8 وحدات التصوير اإلشعاعي، رقمية 18

11 9 10 مسّجالت، مختر 18

23 19 21 غرابيل، دّوارة 18

11 9 10 شطافات، صوتية 18

33 27 30 أجهزة فرد 18

22 18 20 ماكينات صنفرة 18

44 36 40 مناشري، زجاج 18

11 9 10 موازين، أيض 18

6 5 5 أجهزة تصوير، التصوير الطبقي املحوري 18

6 5 5 أجهزة تصوير، األشعة املقطعية 18

11 9 10 أجهزة تصوير، التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 أجهزة تصوير، مستقيمة الخطوط 18

6 5 5 أجهزة تصوير، فوق الصوتية 18

11 9 10 معدات علمية، أطباء أسنان، أطباء 18

11 9 10 أجهزة تخطيط القلب املقطعي 18

11 9 10 مغرّي أفالم، أوتوماتيي 18

11 9 10 أجهزة هزازة 18

27 23 25 معدات التشكيل 18

6 5 5 مناخل لغربلة السوليت 18

11 9 10 وحدات استصالح الفضة 18

16 14 15 محددات الحجم، طوق 18

22 18 20 آالت حف 18

11 9 10 آالت صباغة عرضية 18

37 31 34 آالت حز 18

33 27 30 فتاحات شقوب 18

22 18 20 آالت لحام 18

11 9 10 مطياف 18

22 18 20 مغازل، جلخ 18

11 9 10 مقاطر، ماء 18

33 27 30 آالت خلط، زجاج 18

11 9 10 آالت اختبار التحّمل 18

33 27 30 آالت تسطيح 18

33 27 30 آالت تطريق 18

33 27 30 آالت تشكيل 18

33 27 30 مناضد، قولبة 18

18 14 16 مناضد، زجاج، صب 18

31 25 28 ماكينات النقر 18

11 9 10 وحدات القياس عن بعد 18

13 11 12 معدات الفحص، إلكرتونية 18

33 27 30 أجهزة الفحص 18

11 9 10 أجهزة فحص الغدة الدرقية 18

11 9 10 وحدات زرع األنسجة 18

11 9 10 معالجات األنسجة 18

11 9 10 أجهزة معايرة، آلية 18
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 أجهزة قياس، زمن الروثرومبني 18

11 9 10 جهاز جري، كهربايئ 18

33 27 30 عربات، وعاء 18

33 27 30 أجهزة تضبيط، عدسات 18

11 9 10 مجففات أنابيب 18

6 5 5 فاحص أنابيب 18

33 27 30 خراطات 18

8 6 7 أجهزة تخطيط القلب االتجاهي 18

33 27 30 أجهزة تنظيف، عدسات 18

33 27 30 عجالت، تريد، للعدسات املقولبة 18

33 27 30 عجالت، جلخ 18

11 9 10 أنظمة األشعة السينية 18

22 18 20 مكابس 19

6 5 5 باركوميرت 19

33 27 30 عوارض، السلخ وإزالة الشعر 19

16 14 15 مرضاب، فرو 19

7 5 6 آالت تجليد 19

16 14 15 منافيخ 19

16 14 15 آالت تلبيس 19

16 14 15 آالت تجديل 19

16 14 15 آالت وسم 19

13 11 12 آالت تركيب كعب األحذية 19

22 18 20 آالت غزل 19

22 18 20 آالت تلميع 19

11 9 10 آالت صناعة كعب األحذية 19

16 14 15 صاقالت 19

14 12 13 آالت لصق 19

22 18 20 آالت توجيه 19

16 14 15 مامخض، خلط الطالء 19

16 14 15 آالت تثبيت 19

16 14 15 آالت نقر 19

16 14 15 آالت قص 19

16 14 15 مكابس، نعل الحذاء 19
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 حزام ناقل 19

7 5 6 قدر طبخ، الصمغ 19

16 14 15 آالت تجعيد 19

16 14 15 آالت تجعيد 19

11 9 10 آالت تكويب 19

16 14 15 آالت قطع 19

22 18 20 آالت قص 19

22 18 20 آالت إزالة الشعر 19

16 14 15 براميل 19

22 18 20 مجففات 19

16 14 15 آالت جمع الغبار 19

13 11 12 آالت معالجة األطراف 19

22 18 20 آالت النقش 19

16 14 15 آالت تخريم 19

16 14 15 آالت ربط، كبس 19

16 14 15 آالت ربط، أزرار 19

22 18 20 آالت الحشو، أسفل الحذاء 19

16 14 15 آالت الحشو، نعل الحذاء 19

18 14 16 أجهزة التشطيب 19

27 23 25 آالت الرتقيط 19

22 18 20 آالت السلخ 19

16 14 15 آالت الطي 19

27 23 25 قوالب 19

9 7 8 إطارات 19

9 7 8 آالت دباغة 19

13 11 12 آالت فرو 19

9 7 8 آالت نزع، نعل الحذاء 19

9 7 8 أدوات الحفر ومعالجة الحواف، نجاش 19

16 14 15 مطارق، آلية 19

22 18 20 سخانات 19

22 18 20 مرطبات 19

16 14 15 أجهزة الصباغة 19

16 14 15 آالت التخريش 19



305

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مخارط 19

22 18 20 مرشحات 19

10 8 9 معدات الجلد واملنتجات الجلدية 19

10 8 9 معدات صناعة الجلد واملنتجات الجلدية 19

16 14 15 الجلود/املعالجة واملنتجات 19

22 18 20 أجهزة الوسم 19

16 14 15 أجهزة الوسم 19

16 14 15 مدرفالت 19

16 14 15 خالطات 19

22 18 20 أجهزة قولبة 19

16 14 15 أفران 19

13 11 12 آالت التخريم 19

13 11 12 آالت التخريم 19

22 18 20 آالت الصنفرة، فأرة 19

22 18 20 مكابس 19

16 14 15 مضخات 19

16 14 15 خرامات 19

16 14 15 رفوف 19

27 23 25 مسننات 19

22 18 20 مسارات وحوامل بكرات، الجري 19

22 18 20 بكرات، الجري 19

9 7 8 بكرات، مغطس حامي 19

18 14 16 مرشامت 19

22 18 20 مدرفالت 19

22 18 20 آالت تدوير 19

16 14 15 آالت فرك 19

16 14 15 آالت تليني 19

18 14 16 آالت السفع الرميل 19

16 14 15 آالت الحف 19

19 15 17 آالت الجيل 19

16 14 15 آالت الخدش 19

16 14 15 آالت اإلعداد والتزييت 19

16 14 15 آالت الخياطة والتطريز
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 آالت دباغة 19

16 14 15 آالت حف، استخدام عام 19

22 18 20 آالت حز 19

22 18 20 آالت تنعيم 19

22 18 20 آالت قص، شفرة رشيطية 19

22 18 20 آالت قص، شفرة مستقيمة 19

18 14 16 آالت فرد 19

16 14 15 الدمغ، آالت الحجم أو األزرار 19

11 9 10 آالت البخار 19

16 14 15 آالت شد 19

13 11 12 آالت تسطري 19

16 14 15 طاوالت 19

19 15 17 آالت املسامري 19

13 11 12 أدوات إزالة املسامري 19

11 9 10 خزانات 19

11 9 10 أجهزة فحص 19

11 9 10 آالت تشجري 19

20 16 18 آالت تشذيب 19

11 9 10 عربات، الجلود الطبيعية والصناعية 19

11 9 10 آالت دّوارة 19

27 23 25 أحواض 19

16 14 15 مراوح تهوية 19

16 14 15 غساالت، شعر 19

22 18 20 غساالت، جلد 19

22 18 20 آالت تشميع 19

22 18 20 آالت تبييض 19

9 7 8 لفافات 19

22 18 20 أجهزة الطرد املركزي، ترصيع مصبوب 20

16 14 15 أجهزة طالء 20

16 14 15 أحزمة ناقلة 20

22 18 20 أنظمة جافة، وجه اللباد 20

22 18 20 آالت صناعة اللباد 20

22 18 20 آالت جلخ 20
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 سخانات 20

22 18 20 غاليات، نحاس 20

22 18 20 غاليات، دثار البخار 20

22 18 20 مدرفالت، حى 20

22 18 20 خالطات 20

27 23 25 مكابس، هيدروليك 20

22 18 20 طابعات 20

22 18 20 آالت سحب 20

22 18 20 مضخات، زيت وضغط 20

16 14 15 آالت إشباع 20

16 14 15 مقاطر 20

22 18 20 آالت الخياط بخط مستقيم 20

16 14 15 طاوالت، معاينة 20

27 23 25 أحواض، فوالذ 20

22 18 20 أحواض، خشب 20

22 18 20 غساالت 20

35 20 30 صندل/زورق-فوالذ 21

28 23 25 صنادل )قادوس/خزان( 21

33 25 30 صنادل، مواعني وزوارق 21

35 25 30 صنادل، سطح فوالذي 21

35 25 30 صنادل- إنشاء أسطح السفن )حفارة/رافعة( 21

35 25 30 صنادل-قادوس نهري 21

39 32 35 صنادل-زورق خدمة نهرية 21

35 25 30 صنادل- رافعة/مد األنابيب 21

35 25 30 صنادل-قادوس بحري-مغطى 21

35 25 30 صنادل-زورق خدمة بحرية 21

25 10 20 قوارب، صنادل 21

11 9 10 قوارب، زوارق مسطحة القعر، زوارق تجديف...إلخ 21

35 25 30 قوارب، رافعة 21

40 30 35 قوارب، هيكل 21

11 9 10 قوارب، لنجات، بنزين أو ديزل 21

24 20 22 قوارب، مواعني 21

7 2 5 قوارب، محرك 21
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

7 2 5 قوارب، آيل 21

10 6 8 قوارب، تجديف 21

30 20 25 قوارب طاقم – ألومنيوم 21

30 20 25 21 قوارب طاقم – ألومنيوم حتّى "130

25 18 20 قوارب طاقم – ألومنيوم أكر من "140 21

30 20 25 قوارب عشاء/رحالت - ألومنيوم 21

35 25 30 قوارب عشاء/رحالت - فوالذ، نهرية 21

30 20 25 قوارب عشاء/رحالت - فوالذ، بحرية 21

22 18 20 ساحبات، فوالذ محمولة، صناعة أمريكية 21

20 12 15 ساحبات، فوالذ محمولة، صناعة أجنبية 21

40 30 35 ساحبات، فوالذ غري محمولة، صناعة أمريكية 21

30 20 25 ساحبات، فوالذ غري محمولة، صناعة أجنبية 21

45 25 35 حوض جاف، املاء العذب 21

30 20 25 حوض جاف، املاء املالح 21

42 35 40 رافعة، عامئة، حبوب 21

45 30 40 عبارات 21

25 18 20 عبارة - ألومنيوم رسيعة - قطمران 21

35 25 30 معدات عامئة، عامة 21

30 23 25 رافعات-ثابتة 21

35 25 30 قوارب نهرية صغرية 21

40 25 30 صنادل نهرية 21

40 30 35 زوارق قطر/دفع نهرية 21

25 15 20 لنجات 21

30 20 25 قوارب رفع )روافع( 21

22 18 20 صنادل خدمة بحرية/املياه املالحة 21

27 23 25 زوارق قطر بحرية/املياه املالحة 21

30 20 25 سفينة خدمات حقول النفط 21

22 12 20 طوف بونتون، فوالذ 21

30 20 25 زوارق اإلمدادات/زوارق قطر املرساة-حقول النفط 21

35 20 30 قارب دفع 21

18 7 15 معدات راديو 21

10 6 8 زوارق تجديف/زوارق آلية 21

30 15 25 مواعني-تفريغ 21
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

12 6 10 آالت ومعدات بناء السفن والقوارب 21

7 3 5 بناء السفن والقوارب، معدات صناعة األدوات الخاصة 21

16 14 15 صناعة السفن والقوارب 21

30 20 25 سفن، اإلبحار عر املحيطات )حمولة ساكنة تزيد عن 5000 
طن(

21

30 20 25 زوارق اإلمدادات/زوارق قطر املرساة 21

35 25 30 زوارق القطر، اإلبحار عر املحيطات 21

18 14 16 معدات نقل املياه 21

11 9 10 عربات، رافعة حاوية 22

11 9 10 عربات، نقل 22

9 7 8 عربات 22

22 18 20 رافعات 22

27 23 25 رافعات ومحركات، سكك رافعات...إلخ 22

22 18 20 رافعات، كهربائية، متحرّكة 22

22 18 20 رافعات، جر وعاتول 22

22 18 20 رافعات، كهرباء، متحرّكة 22

22 18 20 رافعات، كهرباء، مركبة عىل شاحنة 22

22 18 20 رافعات، جر 22

27 23 25 رافعات، جر، متحرّكة 22

22 18 20 رافعات، جر )الوحدات الكبرية( 22

22 18 20 رافعات، جر، كهرباء 22

22 18 20 رافعات، ذراع 22

22 18 20 رافعات، سكة أحادية 22

22 18 20 رافعات، معلقة 22

22 18 20 رافعات، معلّقة متحرّكة 22

16 14 15 رافعات، متحرّكة، خفيفة، تشغيل يدوي 22

16 14 15 رافعات، عامة )بنزين، 2.5 إىل 5 طن(، مركبة عىل شاحنة تزن 
10 طن

22

16 14 15 جسور رافعات، فوالذ 22

22 18 20 رافعات 22

13 11 12 رافعات شوكية، كهرباء 22

11 9 10 رافعات شوكية، بنزين 22

16 14 15 روافع، سلسلة أو كابل 22

22 18 20 آالت رفع 22
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 7 8 عربات، كهرباء 22

16 14 15 عربات، يدوية 22

13 11 12 عربات، مستودعات وبراميل 22

16 14 15 ضواغط الهواء 23

6 5 5 مكيفات هواء، شباك 23

6 4 4 مركبات إسعاف 23

11 9 10 وحدات تخدير 23

11 9 10 أدوات تنظري املفاصل 23

11 9 10 أجهزة تنفس 23

11 9 10 مسامع 23

4 3 3 مركبات، توصيل 23

4 3 3 مركبات، ركاب 23

11 9 10 مقالح آلية 23

16 14 15 مكايد، ورق 23

11 9 10 حاممات، دوامة 23

6 5 5 شواحن بطاريات 23

11 9 10 أجهزة ربط 23

9 7 8 أجهزة التغذية الراجعة الحيوية 23

8 6 7 وحدات قياس ضغط الدم، إلكرتونية 23

11 9 10 أجهزة نقل الدم 23

9 7 8 أجهزة تدفئة الدم 23

11 9 10 أجهزة جراحة العظام 23

11 9 10 وحدات بويف 23

9 7 8 وحدات تنفس 23

6 5 5 منظار القصبات، مرنة 23

11 9 10 منظار القصبات، قاسية

11 9 10 لوحات إعالنات 23

11 9 10 خزائن، سالمة 23

11 9 10 أقفاص، حيوان 23

6 5 5 كامريات 23

9 7 8 كامريات، تصوير للهوية 23

6 5 5 كامريات، جراحة 23

6 5 5 كامريات، شاشة مراقبة 23
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

6 5 5 كامريات، تسجيل فيديو 23

16 14 15 آالت صنع الكبسوالت 23

9 7 8 منظار القسطرة القلبية 23

11 9 10 عربات، أدوية 23

9 7 8 مبّدل أرشطة 23

11 9 10 وحدات يك 23

6 5 5 وحدات معالجة البيانات املركزية 23

16 14 15 حجرات، املعالجة باألكسجني عايل الضغط 23

11 9 10 مقياس الكلوريد 23

11 9 10 وحدات الكامدات الباردة 23

6 5 5 منظار القولون 23

3 3 3 حاسبات آلية، النتاج القلبي 23

3 3 3 حاسبات آلية، رسيرية 23

16 14 15 أحزمة ناقلة 23

8 6 7 عدادات كولرت 23

11 9 10 وحدات معالجة العيون بالتريد 23

11 9 10 ناظامت الرد 23

11 9 10 معدات التليف الكييس 23

11 9 10 مقياس املثانة 23

11 9 10 منظار املثانة 23

11 9 10 مزيالت التكلّس 23

11 9 10 أجهزة مقوم نظم القلب 23

8 6 7 معدات صناعة مستلزمات طب األسنان 23

11 9 10 مبشار 23

11 9 10 حساسات، ثاين أكسيد الكربون 23

9 7 8 معدات التشخيص، طبية )التصوير بالرنني املغناطييس/التصوير 
الطبقي املحوري/ألشعة السينية(

23

11 9 10 معدات التشخيص 23

11 9 10 وحدات اإلنفاذ الحراري 23

11 9 10 مخففات 23

11 9 10 موزّعات، كحول 23

11 9 10 أجهزة معايرة الجرعة 23

16 14 15 مكابس املثقاب 23

11 9 10 مثقاب، طب األسنان 23
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أفران تجفيف، ورشة دهان 23

9 7 8 وحدات الرحالن الكهريب 23

9 7 8 وحدات الجراحة الكهربية 23

11 9 10 مكّرات 23

11 9 10 وحدات مص األثري 23

11 9 10 مفرغات 23

11 9 10 وحدات الجهد املحرّض 23

13 11 12 معدات التمرين-تقليدية 23

16 14 15 معدات التمرين-تأهيل 23

6 5 5 نظام مترين، محوسب 23

11 9 10 معدات جراحة العني 23

11 9 10 فيروميرت 23

9 7 8 نظام قلبي رئوي 23

6 5 5 وحدات الديال الدموي 23

16 14 15 كامت، الدخان 23

15 11 12 معدات مستشفيات، عامة 23

8 6 7 معدات وأثاث مستشفيات 23

9 7 8 مبلالت 23

16 14 15 معدات املعالجة املائية 23

11 9 10 أجهزة الي الجراحي 23

11 9 10 أجهزة خفض الحرارة 23

8 6 7 معدات التصوير 23

11 9 10 مراكز رعاية الرضع 23

16 14 15 مانعات الحركة، أطفال 23

11 9 10 معدات االنتشار املناعي 23

11 9 10 حاضنات 23

11 9 10 مؤرشات، عن بعد 23

11 9 10 أجهزة استنشاق 23

11 9 10 منافيخ 23

11 9 10 أنظمة االتصال الداخيل 23

9 7 8 وحدات اإلرحال األيوين 23

13 11 12 حجرات العزل 23

6 5 5 فوط صحية 23

11 9 10 آالت مفاتيح  23
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 أجهزة فحص األذن 23

11 9 10 جهاز قياس أول أكسيد الكربون بالدم 23

6 5 5 ناظامت قلبية اصطناعية 23

16 14 15 أجهزة تعبئة 23

11 9 10 كامدات، ضغط 23

3 3 3 أجهزة مناداة )بيجر( 23

22 18 20 غرف الطالء 23

16 14 15 أجهزة رش الطالء 23

11 9 10 منظار بانورامي 23

16 14 15 قضبان متوازية 23

6 5 5 مقاريع 23

11 9 10 املِْخثاٌر الَضويِئّ 23

11 9 10 وحدة العالج الضويئ 23

11 9 10 فيزيوسكوب 23

22 18 20 بيانو 23

16 14 15 أجهزة قطع وتسنني األنابيب 23

16 14 15 آالت الصنفرة والتشكيل، كهرباء 23

11 9 10 ثالجات بالزما الدم 23

11 9 10 وحدات تصنيع الكليشيهات، محوسبة 23

16 14 15 وحدات تصنيع الكليشيهات، غري محوسبة 23

16 14 15 عربات نقل مسطحة 23

11 9 10 مزودات الطاقة 23

16 14 15 مكابس، ثني الكليشيهات 23

16 14 15 مكابس طباعة 23

6 5 5 منظار املستقيم 23

11 9 10 أجهزة عرض 23

11 9 10 شاشة عرض، سقف 23

6 5 5 أجهزة البيانات، رشائح 23

11 9 10 حجرات العالج باألوكسجني النبي 23

11 9 10 مضخات، طبية متنوعة 23

11 9 10 أجهزة قياس 23

11 9 10 مقياس انكسار الضوء 23

13 11 12 ثالجة، جم 23
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

# وصف األصل - بالسنوات الحد األدىن الحد األقى

23 أجهزة استقبال مع التحكم عن بعد 10 9 11

23 أجهزة التنفس الصناعي 10 9 11

23 أجهزة اإلنعاش 10 9 11

23 كامشات 5 5 6

23 منظار األنف 10 9 11

23 محراث دّوار 10 9 11

23 وحدات حفر األسنان 10 9 11

23 خزنة حديدية 20 18 22

23 خزنة حديدية، مخدرات 20 18 22

23 مناشري، رشيط 15 14 16

23 مناشري، منضدة، كهرباء 12 11 13

23 مناشري، طبية متنوعة 10 9 11

23 سقاالت-جميع األنواع 15 14 16

23 ميزان، أطفال 15 14 16

23 ميزان، رسير 10 9 11

23 ميزان، مقعد 15 14 16

23 ميزان، رسيري 10 9 11

23 موازين ومضانية 8 7 9

23 س ِمْقياُس التََّحسُّ 10 9 11

23 أجهزة خياطة 15 14 16

23 مشاحذ، مرشاح 10 9 11

23 منظار، داخل الرشايني 10 9 11

23 آالت القص، مربعات، أرضية 15 14 16

23 رفوف، مدمجة 20 18 22

23 عجالت مترين األكتاف 20 18 22

23 التنظري السيني 5 5 6

23 أجهزة محاكاة 10 9 11

23 هياكل عظمية 10 9 11

23 مفرغات دخان، ليزر 5 5 6

23 نافخات الثلوج 5 5 6

23 أجهزة قياس الضوء الطيفي 10 9 11

23 جهاز قياس ضغط الدم 10 9 11

23 مقياس التنفس 10 9 11
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

# وصف األصل - بالسنوات الحد األدىن الحد األقى

23 حامل، حوض 12 11 13

23 حامل، وريدي 15 14 16

23 حامل، غسل 15 14 16

23 حامل، طاولة متحركة 15 14 16

23 دباسة، تقطيب آيل 5 5 6

23 أنظمة محطات 8 7 9

23 معدات كامدات البخار 10 9 11

23 معدات السترييو 5 5 6

23 أجهزة تعقيم، مدمجة 10 9 11

23 أجهزة تعقيم، متحركة 15 14 16

23 سامعة الطبيب 5 5 6

23 محفزات، عضالت 10 9 11

23 محفزات، أعصاب 5 5 6

23 نقاالت 15 14 16

23 مكانس، مواقف املركبات 8 7 9

23 خزانات، تنظيف 10 9 11

23 خزانات، أكسجني 8 7 9

23 خزانات، عالج 15 14 16

23 مسجالت صوتية 5 5 6

23 معدات الهاتف، الصم 5 5 6

23 شاشات الهاتف 10 9 11

23 تلسكوب، عدسة مستدقة 10 9 11

23 عجلة مترين أكتاف 15 14 16

23 ميزان حرارة عن بعد 10 9 11

23 شاشات تلفاز 5 5 6

23 مستقبالت تلفاز 5 5 6

23 خيام، بخاخ 10 9 11

23 خيام، أكسجني 8 7 9

23 أنظمة عالجية 10 9 11

23 ميزان حرارة، إلكرتوين 5 5 6

23 معدات تسجيل الزمن 10 9 11

23 مقياس توتر العني 10 9 11

23 عاصبة، آلية 10 9 11
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 وحدة جر 23

11 9 10 جرارات 23

16 14 15 شاحنة، التعبئة متعددة االستخدامات 23

8 6 7 موجات فوق صوتية، عالجية 23

9 7 8 مكانس كهربائية 23

11 9 10 زجاجات عينات فحص الدم 23

11 9 10 أجهزة إنعاش، تنفس 23

11 9 10 أجهزة تعبئة قارورة الدواء 23

11 9 10 هزازات 23

11 9 10 معدات عرض الفيديو 23

16 14 15 مالزم، منضدة كبرية 23

11 9 10 برادات ماء، زجاجة/صنبور 23

13 11 12 أجهزة تنقية املياه 23

13 11 12 أنظمة إزالة عر املاء  23

13 11 12 أدوات لحام، قويس 23

6 5 5 كرايس متحركة 23

11 9 10 أدوات شّد ولف األسالك 23

11 9 10 آالت تغليف، كلوباي 23

8 6 7 آالت التصوير باألشعة السينية 23

16 14 15 خضاضات 24

16 14 15 أجهزة الطالء مبعدن البابيت 24

16 14 15 آالت اتزان 24

16 14 15 براميل، دّوارة 24

16 14 15 آالت تحزيز 24

22 18 20 آالت ثني، زاوية، حلقة، قضيب، دائرة، أو حلزوين 24

22 18 20 آالت ثني، الصفائح املعدنية 24

22 18 20 آالت ثني، أسالك 24

22 18 20 سالل وقواديس، خرسانة 24

33 27 30 سالل وقواديس، فوالذ 24

27 23 25 سالل وقواديس، خشب 24

22 18 20 مدرفالت، ثني وتجويف 24

22 18 20 آالت تجويف 24

22 18 20 صناديق، تليني 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 آالت ثني )صفائح معدنية( 24

11 9 10 آالت ثني املعادن 24

22 18 20 آالت ثني املعادن 24

22 18 20 آالت تقطيع، ليف 24

22 18 20 آالت تقوير 24

22 18 20 آالت تلميع 24

22 18 20 جرافات – تشكيل املعادن 24

16 14 15 أفران، غاز أو وقود 24

19 15 17 آالت ثني األطراف 24

16 14 15 آالت الصب 24

16 14 15 آالت ثقب املركز 24

22 18 20 آالت التظريف، أوتوماتيكية 24

22 18 20 آالت التظريف، أعمدة متعددة 24

18 14 16 شياق 24

16 14 15 شياق، مثقاب ومخرطة 24

15 10 12 آالت التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، األشغال املعدنية 24

20 16 18 آالت اللّف 24

32 24 28 آالت الفلطحة بالطرق البارد 24

16 14 15 ناقالت، وعاء أو سلسلة 24

16 14 15 آالت الحف والخراطة 24

16 14 15 آالت صنع النوى 24

27 23 25 آالت املسامري املشقوقة 24

22 18 20 رافعات، شاحنة آلية 24

22 18 20 آالت التجعيد 24

22 18 20 آالت القطع 24

27 23 25 قطاعات، براغي 24

11 9 10 قطاعات، خالطات، مقالع، ومعّريات للرمل 24

22 18 20 آالت القص واللحام، كهرباء 24

16 14 15 آالت القص واللحام، أكسجني 24

27 23 25 معدات صب القوالب 24

16 14 15 آالت صب القوالب 24

16 14 15 آالت قص القوالب، أوتوماتيكية 24

8 3 5 قوالب 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 آالت صنع القوالب املغمورة باملاء 24

22 18 20 آالت سحب ولف األسالك 24

16 14 15 مثقاب، آيل 24

22 18 20 مثقاب، منضدة 24

22 18 20 مثقاب، كهرباء وهواء، محمول 24

22 18 20 مثقاب، ثقيل 24

22 18 20 مثقاب، أفقي 24

22 18 20 مثقاب، أعمدة متعددة 24

22 18 20 مثقاب، نصف قطري 24

22 18 20 مثقاب، حساس 24

16 14 15 مجففات، طرد مركزي 24

16 14 15 آالت تجفيف، مستمرة، علب معدنية 24

11 9 10 آالت تفريغ، مسبك 24

22 18 20 أنظمة جمع الغبار 24

15 11 12 آالت التفريغ الكهربايئ- ليزر 24

18 14 15 آالت التفريغ الكهربايئ- سلك 24

22 18 20 املعدات الكهربائية 24

16 14 15 معدات النقش 24

19 15 17 آالت النقش 24

17 14 15 معدات تصنيع املنتجات املعدنية 24

19 15 17 أجهزة تعبئة 24

22 18 20 آالت تشكيل الحواف 24

16 14 15 أوعية، حديد 24

22 18 20 أوعية، فوالذ 24

11 9 10 أوعية، خشب 24

27 23 25 أكوار، حدادة 24

16 14 15 أحوار، محمولة 24

22 18 20 آالت تشكيل املعادن 24

22 18 20 أفران، تلدين 24

22 18 20 أفران، كربنة 24

22 18 20 أفران، بوتقة 24

22 18 20 أفران، كهرباء 24

22 18 20 أفران، صقل 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أفران، صقل، بورسالن 24

22 18 20 أفران، طرق 24

22 18 20 أفران، مفتوحة 24

20 16 18 آالت الجلفنة 24

22 18 20 أجهزة إنتاج الغاز 24

22 18 20 آالت قص الرتوس 24

26 22 24 مجالخ، المركزية 24

15 13 14 مجالخ، التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب 24

20 16 18 مجالخ، عمود مرفقي   24

24 20 22 مجالخ، أسطوانية 24

20 16 18 مجالخ، قرص 24

22 18 20 مجالخ، بطرفني 24

29 23 26 مجالخ، القطر الداخيل/الخارجي 24

31 25 28 مجالخ، ذراع 24

29 23 26 مجالخ، لفافة 24

28 23 25 مجالخ، لفافة 24

29 23 26 مجالخ، سطح دّوار 24

15 13 14 مجالخ، تسنني 24

29 23 26 مجالخ، أداة وقطاعة 24

29 23 26 مجالخ، مسار 24

22 18 20 آالت تحزيز 24

16 14 15 مطارق، سري أو محرّك 24

22 18 20 مطارق، رأسية 24

22 18 20 مطارق، سبك الفوالذ 24

22 18 20 آالت الفلطحة والتطريق 24

16 14 15 سخانات، بوتقة أو حفرة، عن طريق اشتعال الوقود 24

16 14 15 آالت ثني األطراف 24

20 16 18 آالت تسنني الرتوس 24

16 14 15 رافعات، هواء، سلسلة وكهرباء )الوحدات الصغرية( 24

16 14 15 رافعات، حاوية، بخار أو كهرباء 24

16 14 15 آالت الشحذ 24

13 11 12 معدات الثلج والتريد 24

16 14 15 روافع، لولبية وهيدروليكية 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 أالت أغطية اآلنية 24

16 14 15 آالت الحف والصنفرة، خشب 24

16 14 15 مخارط مفاتيح 24

22 18 20 قمني، جاف، معدن 24

27 23 25 قمني، مسبك 24

16 14 15 24 قمني، دّوار

16 14 15 آالت التجليخ بالتحضني 24

22 18 20 مخارط، آلية 24

22 18 20 مخارط، منضدة 24

22 18 20 مخارط، محرك 24

16 14 15 مخارط، األشغال املعدنية 24

22 18 20 مخارط، أسطوانة 24

22 18 20 مخارط، دّوارة 24

22 18 20 مخارط، برج 24

16 14 15 مخارط، نجارة 24

22 18 20 مخارط، نجارة 24

13 11 12 جرافات تحميل، فحم 24

33 27 30 قاطرات، بخار أو كهرباء، جميع القياسات 24

19 15 17 أدوات آالت-عامة 24

16 14 15 آالت، عامة 24

16 14 15 آالت-معدات ورش 24

16 14 15 مغناطيس، حمل 24

15 13 14 شياق، عادي أو متمّدد 24

9 7 8 معدات تصنيع آالت األشغال املعدنية 24

16 14 15 مدرفالت 24

22 18 20 مدرفالت، آلية 24

22 18 20 مدرفالت، حفر ونقع القوالب

22 18 20 مدرفالت، يدوية 24

22 18 20 مدرفالت، أفقية 24

22 18 20 مدرفالت، أعمدة متعددة 24

22 18 20 مدرفالت، نوع الصنفرة 24

22 18 20 مدرفالت، تسنني 24

22 18 20 مدرفالت، عامة 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مدرفالت، رأسية 24

15 10 12 مدرفالت - التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب 24

22 18 20 مدرفالت- جر 24

22 18 20 مدرفلة- حف/حفر 24

22 18 20 مدرفالت، تسطيح األسالك 24

11 9 10 آالت الخلط، رمل وخرسانة 24

13 11 12 ماكينات القولبة 24

22 18 20 آالت صناعة املسامري 24

27 23 25 آالت الراغي والصواميل 24

24 20 22 أفران، تلدين 24

27 23 25 أفران، مركزية 24

22 18 20 أفران، تسخني مسبق 24

16 14 15 قدور، تفريغ مع رافعة هوائية 24

6 5 5 قدور، حمل 24

22 18 20 آالت التنظيف بالحامض 24

22 18 20 آالت الصنفرة، األشغال املعدنية 24

22 18 20 آالت الصنفرة، األشغال املعدنية 24

22 18 20 آالت الصنفرة، نجارة 24

22 18 20 آالت الصنفرة 24

17 14 15 آالت القص بواسطة البالزما 24

13 11 12 مؤرشات 24

27 23 25 مؤرشات، سلك وقضيب 24

16 14 15 أجهزة تلميع 24

11 9 10 قدور، صهر 24

22 18 20 مكابس 24

22 18 20 مكابس، شياق 24

22 18 20 مكابس، منضدة تقويم 24

22 18 20 مكابس، مثقب 24

22 18 20 مكابس، تطريق وتشكيل 24

22 18 20 مكابس، هيدروليك 24

22 18 20 مكابس، غاطسة متعددة 24

22 18 20 مكابس، خردة 24

33 27 30 مكابس، دمغ 24

16 14 15 مخارط 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 آالت سحب 24

22 18 20 خرامات 24

16 14 15 معدات السكك الحديدية 24

22 18 20 مكابس، هيدروليك لقمني النفق 24

20 16 18 آالت توسيع الثقوب 24

22 18 20 آالت الحلقات، كبّاس 24

16 14 15 أدوات برشام وبراغي 24

16 14 15 مرشامت 24

22 18 20 مرشامت، هيدروليك 24

20 16 18 آالت صنع الرشام 24

22 18 20 24 ألة تفريز، الدرفلة الباردة، التطريق أو التشكيل

16 14 15 معدات السفع الرميل 24

16 14 15 معدات السفع الرميل 24

19 15 17 آالت شحذ وبرد وتفليج املناشري 24

11 9 10 مناشري وأدوات نجارة، هيكل فوالذي 24

6 5 5 مناشري وأدوات نجارة، هيكل فوالذي 24

22 18 20 مناشري، رشيط، قص وتقطيع، آلية 24

3 3 3 مناشري، يدوي، كهربائية وهوائية 24

16 14 15 مناشري، أشغال معدنية 24

16 14 15 مناشري، نجارة 24

22 18 20 موازين 24

16 14 15 موازين، إلكرتونية أو عادية 24

22 18 20 موازين، منصة، ثابتة 24

16 14 15 موازين، منصة، محمولة 24

16 14 15 غرابيل، دّوارة أو هزّازة 24

22 18 20 آالت الراغي 24

16 14 15 آالت الدرز 24

16 14 15 مخارط، كرايس الصاممات 24

20 16 18 فرّازات 24

16 14 15 آالت خياطة 24

16 14 15 معدات التشكيل 24

9 7 8 آالت الشحذ، مثقاب 24

22 18 20 آالت القص، هيدروليك 24
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

6 5 5 أدوات قص الفوالذ، يدوية 24

22 18 20 آالت حز 24

33 27 30 آالت تشقيب 24

33 27 30 آالت تسنني، بارد 24

22 18 20 آالت تسنني، ساخن 24

16 14 15 آالت التشكيل بالرحو، صواميل 24

22 18 20 حجرات الرش، طالء 24

16 14 15 معدات الرش، طالء 24

20 16 18 آالت صناعة النوابض 24

16 14 15 أجهزة قص عىل شكل مربعات 24

16 14 15 مضاغط 24

16 14 15 آالت تدبيس 24

16 14 15 آالت تسطيح، األسالك 24

16 14 15 آالت تعرية، األسالك 24

11 9 10 خزانات، مولدات األسيتيلني 24

11 9 10 خزانات، أسيد 24

44 36 40 خزانات، خرسانة أو حجر 24

22 18 20 خزانات، فوالذ 24

22 18 20 خزانات، خشب 24

20 16 18 آالت النقر 24

22 18 20 آالت التلسني 24

16 14 15 آالت الفحص 24

22 18 20 مدلفنات دّوارة )هيكل فوالذي، صندوق خشبي( 24

27 23 25 آالت الفلطحة بالطرق عىل الساخن 24

16 14 15 أحواض، طالء 24

27 23 25 غساالت، قفل 24

22 18 20 غساالت، أجزاء معدنية 24

20 16 18 أوناش، كهربائية، هوائية أو بخارية 24

19 15 17 آالت لف 24

27 23 25 خضاضات 25

9 7 8 معبئات 25

44 36 40 سالل، خرسانة أو فوالذ 25
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 سالل، فوالذ 25

22 18 20 سالل، خشب 25

16 14 15 منافيخ 25

22 18 20 منافيخ 25

55 45 50 كسارات، خرسانة أو فوالذ 25

33 27 30 كسارات، خشب 25

16 14 15 آالت القولبة 25

16 14 15 مواقد، غاز أو وقود 25

22 18 20 أقفاص، سيارة 25

22 18 20 أقفاص، تفريغ ذايت 25

16 14 15 معدات نجارة 25

11 9 10 عربات، منجم، فوالذ 25

11 9 10 عربات، منجم، خشب 25

19 15 17 عربات، فوالذ 25

27 23 25 عربات، فوالذ، نوع السكة الحديدية 25

11 9 10 عربات، خشب 25

33 27 30 مصانع فرز وتصنيف، فوالذ 25

27 23 25 مصانع فرز وتصنيف، خشب 25

16 14 15 فرّازات 25

16 14 15 آالت تقطيع الفحم 25

16 14 15 آالت الطوب اإلسمنتي 25

18 14 16 محوالت، نحاس 25

16 14 15 أحزمة ناقلة 25

16 14 15 أحزمة ناقلة 25

22 18 20 رافعات، كاتربيلر 25

22 18 20 رافعات، قاطرة 25

22 18 20 رافعات، قاطرة وجرارة 25

19 15 17 كسارات، دّوارة أو فكية 25

22 18 20 كسارات، صخر أو حجر 25

22 18 20 كسارات، أسطوانية 25

11 9 10 آالت قص ولحام، أكسجني 25

27 23 25 جر عائم، خشب 25

22 18 20 ساحبات، ثقيلة 25
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 ساحبات، خفيفة 25

16 14 15 ساحبات، متوسطة 25

33 27 30 ساحبات، منجم مفتوح 25

22 18 20 ساحبات، فوالذ محمولة 25

22 18 20 ساحبات، هيكل فوالذي محمولة 25

9 7 8 مثاقب، صخر، مركبة عىل حامل، هواء أو بخار 25

22 18 20 مجففات 25

19 15 17 قالبات، متوسطة 25

22 18 20 قالبات، دّوارة، ثقيلة 25

19 15 17 قالبات، دّوارة، خفيفة 25

16 14 15 روافع، مغراف 25

19 15 17 محركات، بنزين 25

22 18 20 محركات، نقل 25

11 9 10 حفارات، ساحبات )خفيفة( 25

19 15 17 مصايف، ضغط أو تفريغ 25

11 9 10 آالت تعويم 25

19 15 17 جسور، خشبية 25

55 45 50 هيكل املرفاع، العلوي، فوالذ 25

33 27 30 هيكل املرفاع، العلوي، خشب 25

16 14 15 األتالم املتصالبة واملفاتيح 25

22 18 20 أفران، تسويط 25

16 14 15 أفران، صهر 25

16 14 15 أفران، مغلقة 25

22 18 20 أفران، عاكسة 25

16 14 15 أفران، تحميص 25

8 6 7 رافعات، قاطرة هوائية 25

16 14 15 رافعات، هوائية، ثابتة 25

16 14 15 رافعات، سلسلة 25

22 18 20 رافعات، كهرباء 25

19 15 17 رافعات، بنزين أو وقود 25

19 15 17 رافعات، محمولة أو شبه محمولة، كهربائية 25

22 18 20 رافعات، ثابتة، هوائية 25

33 27 30 رافعات، ثابتة، كهربائية أو بخارية 25
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 قمني، جري 25

33 27 30 مواعني، فوالذ 25

27 23 25 مواعني، خشب 25

19 15 17 آليات تحميل، عربة النقل 25

19 15 17 آليات تحميل، ميكانيكية 25

19 15 17 قاطرات، قاطرة آلية 25

19 15 17 قاطرات، كهربائية، بطارية تخزين 25

22 18 20 قاطرات، كهربائية، قاطرة 25

16 14 15 قاطرات، غاز 25

19 15 17 قاطرات، بنزين ونفط 25

22 18 20 قاطرات، بخار، تروس 25

27 23 25 قاطرات، بخار، عمود دوران 25

22 18 20 معدات متاجر اآلالت 25

16 14 15 مدرفالت، حى، كرة أو عمود 25

9 7 8 معدات املناجم واملحاجر 25

11 9 10 معدات التعدين، تحت األرض 25

13 11 12 آليات ومعدات التعدين 25

16 14 15 أفران، كهربائية 25

16 14 15 مكابس، تصفية 25

12 10 11 معدات إنتاج املعادن األولية، املسبوكات واملعادن الالحديدية 25

12 10 11 معدات تصنيع املعادن الالحديدية األولية 25

6 5 5 املعادن الالحديدية األولية، أدوات خاصة 25

16 14 15 مضخات، طرد مركزي، رمل 25

16 14 15 مضخات، طرد مركزي، ماء 25

22 18 20 ميزان، منصة، متحرك 25

33 27 30 مواعني، فوالذ 25

2 2 2 مكاشط، زّحافة 25

11 9 10 مكاشط، عجلة 25

16 14 15 مناخل-ثقيلة 25

11 9 10 مناخل-عادية 25

16 14 15 غرابيل، مغناطيسية 25

19 15 17 غرابيل، رمل 25

11 9 10 غرابيل، لولبية، فحم 25
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 معاول، كهرباء أو بخار 25

16 14 15 معاول، غاز 25

22 18 20 حاويات، رافعات 25

19 15 17 طاوالت، تركيز 25

22 18 20 خزانات، حديد مجلفن 25

27 23 25 خزانات، فوالذ 25

27 23 25 خزانات، فوالذ، فوق سطح األرض 25

16 14 15 خزانات، فوالذ، تحت سطح األرض 25

22 18 20 خزانات، خشب 25

44 36 40 مغلّظات، خرسانة 25

33 27 30 مغلّظات، فوالذ 25

55 45 50 مقالب، فوالذ 25

33 27 30 مقالب، خشب 25

11 9 10 جرارات 25

22 18 20 ترام، هوايئ 25

40 30 35 زوارق قطر، غاز أو نفط، فوالذ 25

19 15 17 آليات تفريغ، عربة النقل 25

8 6 7 عربات 25

16 14 15 غساالت 25

11 9 10 أدوات تحنيط 26

33 27 30 مصايف-سوائل 26

8 6 7 معدات خرطوم الحريق 26

20 16 18 أسلحة 26

13 11 12 ورشة صيانة 26

17 14 15 معدات حفر 26

17 14 15 معدات حفر، أغطية 26

17 14 15 معدات حفر، أجهزة إنزال 26

6 5 5 معدات حفر، خيام 26

110 90 100 أنابيب، الحديد الزهر، 12 بوصة وأكر 26

55 45 50 أنابيب، الحديد الزهر، 4 بوصة وأقل 26

72 59 65 أنابيب، الحديد الزهر، 6 بوصة 26

83 68 75 أنابيب، الحديد الزهر، 8-10 بوصة 26

3 3 3 ماكينات جز، آلية 26
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 أرغن-آلة موسيقية 26

27 23 25 معّوجات 26

27 23 25 حجرات إحراق 26

8 6 7 معدات إذابة الثلوج 26

8 6 7 معدات تسخني برك السباحة بالطاقة الشمسية 26

33 27 30 محركات بخارية 26

11 9 10 املعدات امليكانيكية لرك السباحة 26

16 14 15 آالت العنونة والرسائل الريدية 27

9 7 8 آالت طباعة الفواتري 27

16 14 15 آالت طباعة املخطط 27

9 7 8 فاصمة، استامرات 27

11 9 10 آالت حاسبة، تقليدية 27

6 5 5 آالت حاسبة، إلكرتونية 27

15 13 14 أنظمة اتصال وإذاعة 27

11 9 10 خرامات شيكات 27

11 9 10 معدات حامية الشيكات 27

6 5 5 معدات تحرير الشيكات 27

7 5 6 معدات تنظيف، مكنسة كهربائية 27

16 14 15 ساعات، وقت 27

11 9 10 ساعات، ختم الوقت 27

22 18 20 ساعات، حائط 27

11 9 10 آالت ترتيب البطاقات 27

4 3 3 حاسبات آلية – مكتبية/محمولة 27

11 9 10 برادات، ماء 27

8 5 5 آالت نسخ وتصوير 27

3 3 3 شاشات 27

6 5 5 مسّجالت صوتية 27

6 5 5 محركات أقراص 27

11 9 10 آالت نسخ 27

11 9 10 إلكرتونيات، مكتبية )آالت نسخ وتصوير/فاكس/طابعة( 27

11 9 10 أختام 27

6 5 5 فاكس 27

11 9 10 مراوح، كهربائية 27
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 آالت طي وختم 27

15 11 12 معدات مكتبية عامة 27

16 14 15 معدات ختم 27

6 5 5 مكابس ختم 27

11 9 10 مكامالت 27

11 9 10 آالت تنظيم الورق عن طريق الهز 27

11 9 10 معدات صنع امللصقات 27

11 9 10 مصابيح، طاولة وأرضية 27

16 14 15 معدات غرفة الطعام 27

11 9 10 آالت الريد 27

12 9 10 معدات ميكانيكية 27

11 9 10 معدات امليكروفيلم 27

22 18 20 مرايا 27

11 9 10 آالت النقود 27

11 9 10 آالت ترقيم 27

11 9 10 معدات قص األوراق 27

6 5 5 آالت متزيق الورق 27

18 14 16 آالت التصوير 27

22 18 20 أنظمة أنابيب هوائية 27

6 5 5 طابعات 27

44 36 40 خزنة 27

22 18 20 خزنة وخزنة محّصنة 27

11 9 10 ميزان، عادي وبريد 27

11 9 10 ميزان، بريد 27

11 9 10 ستائر، نوافذ 27

11 9 10 إعالنات، لوحة 27

5 3 3 برمجيات، حاسب آيل 27

11 9 10 أختام 27

11 9 10 آلة ختم 27

16 14 15 طاوالت 27

6 5 5 آالت نسخ 27

6 5 5 آالت كاتبة 27

27 23 25 خضاضات 28
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

39 32 35 مناضد ومعّوجات 28

33 27 30 معدات مصنع مراجل 28

22 18 20 مراجل 28

2 2 2 مراجل، مياه عادمة 28

33 27 30 مراجل، خطوط التجميع 28

6 5 5 مراجل، مياه صالحة 28

9 7 8 مراجل، حقل نفط 28

33 27 30 مراجل، خطوط النقل 28

22 18 20 مصانع أسود الكربون 28

31 25 28 عربات، عربة قطار، خزان، خطوط التجميع 28

31 25 28 عربات، عربة قطار، خزان، خطوط النقل 28

22 18 20 أغطية آبار النفط 28

22 18 20 معدات اتصال 28

22 18 20 معدات اتصال، خطوط التجميع 28

27 23 25 معدات اتصال، خطوط النقل 28

11 9 10 ضواغط، هواء، صغرية 28

27 23 25 مكثفات 28

16 14 15 رؤوس تحكم 28

27 23 25 مرافق توصيل، خطوط التجميع 28

27 23 25 مرافق توصيل، خطوط النقل 28

22 18 20 رافعات، ضخ، فوالذ 28

11 9 10 رافعات، فوالذ 28

16 14 15 أنظمة نضح املياه، غاز 28

7 5 6 معدات حفر، برئ، أداة كابل 28

11 9 10 معدات حفر، برئ، عينات لبية 28

11 9 10 معدات حفر، برئ، محمولة 28

9 7 8 معدات حفر، برئ، دّوارة 28

33 27 30 منصات حفر 28

11 9 10 محركات، بنزين 28

11 9 10 محركات، زيت 28

22 18 20 مبادالت، حرارية 28

27 23 25 محطات تصفية 28

36 30 33 خطوط الغاز، عدادات ومنظاّمت، خطوط التجميع 28



331

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

36 30 33 خطوط الغاز، عدادات ومنظاّمت، خطوط النقل 28

27 23 25 خطوط الغاز، أنابيب، خطوط التجميع 28

44 36 40 خطوط الغاز، أنابيب، خطوط النقل 28

27 23 25 خطوط الغاز، محطات الضخ، خطوط التجميع 28

44 36 40 خطوط الغاز، محطات الضخ، خطوط النقل 28

36 30 33 معدات تهذيب الغاز 28

31 25 28 معدات توزيع الغاز 28

31 25 28 معدات مرافق توزيع الغاز 28

26 22 24 معدات محطات إنتاج الغاز املصّنع 28

12 10 11 معدات محطات إنتاج الغاز الطبيعي البديل 28

22 18 20 معدات خطوط النقل ومرافق تخزين الغاز 28

16 14 15 محطات بنزين، الغاز الطبيعي 28

11 9 10 مولدات ومعدات إنارة، كهرباء 28

22 18 20 مضخات نفط 28

27 23 25 معدات مخرية 28

11 9 10 معدات رفع، غاز وهواء 28

27 23 25 قطع تركيب األنابيب، خطوط التجميع 28

44 36 40 قطع تركيب األنابيب، خطوط النقل 28

27 23 25 أنابيب، خطوط التجميع 28

44 36 40 أنابيب، خطوط النقل 28

16 14 15 معدات محطات الغاز الطبيعي املسال 28

20 16 18 معدات إنتاج الغاز الطبيعي املسال 28

33 27 30 أدوات وآالت، خطوط التجميع 28

33 27 30 أدوات وآالت، خطوط النقل 28

110 90 100 أنابيب، الحديد الزهر، 12 بوصة وأكر 28

55 45 50 أنابيب، الحديد الزهر، 4 بوصة وأقل 28

72 59 65 أنابيب، الحديد الزهر، 6 بوصة 28

83 68 75 أنابيب، الحديد الزهر، 8 إىل 10 بوصة 28

33 27 30 أنابيب فوالذية، 4 بوصة وأقل 28

44 36 40 أنابيب فوالذية، 5 إىل 7 بوصة 28

55 45 50 أنابيب فوالذية، 8 بوصة وأكر 28

55 45 50 أنابيب، حديد مطاوع، 3 إىل 6 بوصة 28

36 30 33 أنابيب، حديد مطاوع، 0.5 إىل 1.5 بوصة 28

110 90 100 أنابيب، حديد مطاوع، 12 بوصة وأكر 28
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55 45 50 أنابيب، حديد مطاوع، 2 إىل 2.5 بوصة 28

83 68 75 أنابيب، حديد مطاوع، 8 إىل 10 بوصة 28

12 10 11 معدات إنتاج الغاز املصّنع 28

22 18 20 معدات تسويق، النفط 28

44 36 40 عدادات القياس 28

39 32 35 عدادات 28

27 23 25 عدادات، حقل 28

36 30 33 عدادات، غاز 28

27 23 25 معدات متفرقة 28

16 14 15 محركات، كهرباء 28

12 9 10 مضخات وحل 28

22 18 20 معدات محطات إنتاج الغاز الطبيعي 28

16 13 15 معدات إنتاج الغاز الطبيعي وتغويز الفحم 28

21 17 19 معدات مكتبية وأثاث مكتبي 28

22 18 20 معدات مكتبية وأثاث مكتبي، خطوط النقل 28

33 27 30 خزانات نفط، خطوط التجميع 28

44 36 40 خزانات نفط، خطوط النقل 28

16 14 15 حفارات النفط والغاز، بحر 28

8 6 7 حفارات النفط والغاز، يابسة 28

21 17 19 تسويق النفط والغاز 28

21 17 19 تكرير النفط والغاز 28

7 5 6 النفط والغاز الطبيعي، معدات الحفر، بحر 28

6 5 5 النفط والغاز الطبيعي، معدات الحفر، يابسة 28

12 10 11 معدات استكشاف وإنتاج النفط 28

36 30 33 معدات النفط والغاز 28

20 16 18 معدات نقل أنابيب النفط 28

22 18 20 معدات تكرير النفط 28

27 23 25 إنشاء خطوط األنابيب، خطوط التجميع 28

44 36 40 إنشاء خطوط األنابيب، خطوط النقل 28

6 5 5 خطوط األنابيب، الوقود واملاء 28

55 45 50 أنابيب، شبكات توزيع الغاز 28

27 23 25 نقل األنابيب 28

20 16 18 األنابيب ومعدات التخزين ذات الصلة 28

16 14 15 أنابيب، خطوط التدفق 28
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27 23 25 أنابيب، أنابيب ربط الوحدات، قطر صغري 28

22 18 20 محطات طاقة، الضخ من اآلبار 28

36 30 33 معدات إنتاج الغاز 28

11 9 10 آالت سحب 28

39 32 35 معدات الضخ والتنظيم 28

36 30 33 معدات الضخ، خطوط التجميع 28

36 30 33 معدات الضخ، خطوط النقل 28

22 18 20 وحدات الضخ، كهرباء 28

22 18 20 مضخات 28

9 7 8 مضخات، تغذية املراجل 28

11 9 10 مضخات، محطة تعبئة 28

9 7 8 مضخات، وحل 28

36 30 33 معدات تنقية 28

22 18 20 رفوف، تحميل 28

22 18 20 مصفاة، كاملة 28

22 18 20 مصفاة، ألكلة 28

22 18 20 مصفاة، نظام أمينات 28

22 18 20 مصفاة، محطة إسفلت 28

22 18 20 مصفاة، التقطري الجوي للنفط الخام 28

22 18 20 مصفاة، وحدة استخراج البنزين 28

22 18 20 مصفاة، نظام ترصيف 28

16 14 15 مصفاة، مراجل 28

16 14 15 مصفاة، محطات أسود الكربون 28

22 18 20 مصفاة، اإلصالح بالوسيط الكيميايئ 28

22 18 20 مصفاة، نظام توزيع املواد الكاوية 28

11 9 10 مصفاة، معدات السيطرة املركزية 28

22 18 20 مصفاة، مناولة فحم الكوك 28

22 18 20 مصفاة، تخزين وشحن فحم الكوك 28

22 18 20 مصفاة، وحدات التكويك 28

6 5 5 مصفاة، أنظمة االتصاالت 28

22 18 20 مصفاة، نظام الهواء املضغوط 28

22 18 20 مصفاة، ضاغطات الهواء، كبرية 28

22 18 20 مصفاة، مراكز سيطرة أبراج التريد 28
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22 18 20 مصفاة، أبراج التريد 28

22 18 20 مصفاة، أنظمة التريد املايئ 28

22 18 20 مصفاة، محطات الغاز املكّر 28

22 18 20 مصفاة، محطة إزالة التمعدن، ماء تغذية املرجل 28

22 18 20 مصفاة، محطة استخراج الرافني، محطة شمع 28

22 18 20 مصفاة، توليد الطاقة الكهربائية 28

22 18 20 مصفاة، نظام توزيع الطاقة الكهربائية 28

22 18 20 مصفاة، مكافحة الحريق 28

22 18 20 مصفاة، أنظمة مشعلة الغاز 28

22 18 20 مصفاة، تكسري السوائل بالوسيط الكيميايئ 28

22 18 20 مصفاة، نظام الوقود - غاز 28

22 18 20 مصفاة، نظام الوقود - نفط 28

22 18 20 مصفاة، ضغط الغاز 28

22 18 20 مصفاة، مزج البنزين 28

22 18 20 مصفاة، معدات عامة 28

22 18 20 مصفاة، محطة هيدروجني 28

22 18 20 مصفاة، مغذي الوسيط الكيميايئ لوحدات املعالجة بالهدروجني 28

22 18 20 مصفاة، مغذي الوسيط الكيميايئ لوحدات املعالجة بالهدروجني 28

22 18 20 مصفاة، وحدات املعالجة بالهدروجني 28

22 18 20 مصفاة، معدات متجر األدوات 28

22 18 20 مصفاة، مرافق وقود النفاثات 28

13 10 12 مصفاة، املعدات املخرية 28

44 36 40 مصفاة، رصيف تحميل - البناء 28

22 18 20 مصفاة، رصيف تحميل – األنابيب واألسالك 28

44 36 40 مصفاة، الهيكل فقط 28

44 36 40 مصفاة، مرفق تخزين الغاز النفطي املسال 28

44 36 40 مصفاة، وحدات معالجة الزيوت 28

44 36 40 مصفاة، وحدات املريوكس 28

11 9 10 مصفاة، محطة مايكروويف 28

22 18 20 مصفاة، نظام توزيع النيرتوجني 28

22 18 20 مصفاة، أنظم وقود النفط والغاز 28

22 18 20 مصفاة، خطوط وتوصيالت النفط 28

22 18 20 مصفاة، رفوف أنابيب علوية 28
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22 18 20 مصفاة، حامية املصفاة 28

33 27 30 مصفاة، مناطق تخزين املنتجات 28

33 27 30 مصفاة، أنظمة سكك الحديد 28

11 9 10 مصفاة، معدات السالمة والبيئة 28

22 18 20 مصفاة، محطة الغاز املشبع 28

22 18 20 مصفاة، نظام استخالص وترصيف الوحل 28

22 18 20 مصفاة، ترصيف الوحل 28

22 18 20 مصفاة، وحدات تكرير املياه العادمة 28

22 18 20 مصفاة، نظام توزيع البخار 28

22 18 20 مصفاة، توليد البخار 28

22 18 20 مصفاة، وحدات استخالص الكريت 28

22 18 20 مصفاة، نظام ترصيف الكريت 28

22 18 20 مصفاة، الغاز املنرصف 28

22 18 20 مصفاة، خزانات، تخزين 28

22 18 20 مصفاة، محطة الغاز غري املشبع 28

22 18 20 مصفاة، محطة تقطري النفط الخام بالتفريغ 28

22 18 20 مصفاة، نظام معالجة/ترصيف الفضالت 28

36 30 33 منظامت، توزيع الغاز 28

27 23 25 منظامت، غاز، حقل 28

44 36 40 28 معدات تكرير املتخلفات

11 9 10 أعمدة الحفارة 28

11 9 10 قضبان، شكال 28

3 3 3 ضبان، عمود املضخة 28

16 14 15 فرازات، نفط أو غاز 28

27 23 25 محطات خدمة، كاملة 28

27 23 25 معدات متجر 28

16 14 15 مقاطر، تكسري 28

16 14 15 مقاطر، اشتعال 28

22 18 20 مقاطر، بخار 28

16 14 15 مقاطر، أنبوب أو ماسورة 28

22 18 20 مقاطر، تفريغ 28

27 23 25 معدات متاجر 28

16 13 15 28 معدات الغاز الطبيعي البديل- تغويز الفحم
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22 18 20 خزانات 28

33 27 30 خزانات، استحضار 28

9 7 8 خزانات، الوقود واملاء، محمولة 28

33 27 30 خزانات، تخزين 28

33 27 30 خزانات، تخزين، أفقية، أسطوانية 28

22 18 20 خزانات، تخزين، تحت األرض 28

22 18 20 خزانات، معالجة 28

11 9 10 األدوات ومعدات العمل 28

9 7 8 أدوات، مّجمعات، كابالت 28

7 5 6 أدوات، ثقب، كابالت 28

7 5 6 أدوات، متديد، كابالت 28

22 18 20 أبراج، غسل 28

16 14 15 محوالت وخطوط، كهرباء 28

11 9 10 معدات نقل 28

27 23 25 مكامن، غاز وماء 28

16 14 15 محطات معالجة 28

11 9 10 األنابيب وعازالت اإلنتاج 28

16 14 15 محطات تفريغ، املعدل املركب 28

8 6 7 مركبات... إلخ، خطوط التجميع 28

8 6 7 مركبات... إلخ، خطوط النقل 28

36 30 33 معدات توليد غاز املاء 28

27 23 25 محطات شمع 28

22 18 20 اآلبار واملعدات املستأجر ككل 28

16 14 15 خضاضات، خزان، محمول 29

20 16 18 أجهزة تحليل، ألوان 29

22 18 20 آالت تجميع 29

16 14 15 مكايد، ورق 29

27 23 25 خالطات 29

16 14 15 منافيخ 29

22 18 20 كسارات األقراص 29

22 18 20 مطاحن األقراص 29

27 23 25 آالت تشكيل األقراص 29

22 18 20 آالت تغليف األقراص 29
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22 18 20 آالت تشذيب األقراص 29

27 23 25 أوعية وأحواض، مزج، فوالذ، محمولة 29

27 23 عربات، قفص25 29

27 23 25 أنظمة حمل، علوية 29

20 16 18 معدات الطرد املركزي 29

22 18 20 أجهزة تنقية، محمولة 29

22 18 20 أجهزة تنقية 29

22 18 20 أجهزة تنظيف، مكنسة كهربائية 29

16 14 15 آالت غلق، علب 29

27 23 25 آالت متشيط ومزج 29

16 14 15 مجاري الصب املائلة، حلزونية 29

16 14 15 أنظمة نقل، تفريغ 29

16 14 15 ناقالت وضاغطات، تجفيف 29

16 14 15 ناقالت، برميل، صعود 29

16 14 15 ناقالت، سري 29

16 14 15 ناقالت، سري 29

16 14 15 ناقالت، مكشطة 29

16 14 15 ناقالت، حلزونية، فوالذ 29

27 23 25 غاليات 29

13 11 12 غاليات، راتنج 29

27 23 25 رفعات، عربة معلّقة، سكة 29

22 18 20 معدات قص الورق 29

27 23 25 آالت تقطيع، أشكال 29

22 18 20 آالت تسوية، حجر الرحى 29

22 18 20 آالت تجفيف 29

16 14 15 جامعات الغبار 29

23 19 21 جامعات الغبار، أنبوبية 29

22 18 20 روافع 29

22 18 20 روافع، مغراف 29

22 18 20 عوادم 29

16 14 15 مراوح، تهوية 29

16 14 15 آالت تعبئة، علب 29

16 14 15 آالت تعبئة، دّوارة 29
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16 14 15 آالت تعبئة 29

16 14 15 آالت تعبئة، دالء الدهان 29

18 14 16 آالت التعبئة والوزن والغلق، عبوة 29

22 18 20 نظام تصفية األبخرة 29

16 14 15 أثاث وتركيبات، مصنع 29

22 18 20 سخانات، ماء 29

22 18 20 قواديس، استقبال الدهان 29

18 14 16 قواديس، فوالذ 29

20 16 18 قواديس، سكة، فوالذ 29

22 18 20 غاليات 29

22 18 20 غاليات، ترقيق الصمغ، معدن ألغني 29

22 18 20 غاليات، دثار البخار 29

22 18 20 غاليات، صمغ صناعي 29

22 18 20 غاليات، ورنيش، نحاس 29

22 18 20 غاليات، ورنيش، مونيل, 29

22 18 20 غاليات، ورنيش، فوالذ 29

22 18 20 غاليات، صهر الشمع 29

22 18 20 آالت امللصقات 29

16 14 15 آالت امللصقات، علب 29

22 18 20 آالت وسم، علب 29

22 18 20 مدرفالت، كرة 29

22 18 20 مدرفالت، كرة، حى 29

22 18 20 مدرفالت، كرة، أقراص 29

24 20 22 مدرفالت، كرة، ألوان 29

16 14 15 مدرفالت، كرة، تجليخ 29

22 18 20 inkمدرفالت، كرة، حر 29

33 27 30 مدرفالت، كرة،  رصاص وألوان 29

33 27 30 مدرفالت، كرة، دهان 29

22 18 20 مدرفالت، كرة، تكرير الدهانات 29

27 23 25 مدرفالت، كرة، ممشط مالط 29

22 18 20 مدرفالت، كرة، أسطوانة 29

22 18 20 مدرفالت، كرة، حجر 29

22 18 20 خالطات 29
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33 27 30 خالطات، وعاء متحرك، سائل 29

22 18 20 خالطات، وعاء متحرك، معجون 29

22 18 20 خالطات، معجون 29

22 18 20 خالطات، قضبان متعددة 29

16 14 15 آالت طباعة بطاقات األلوان 29

22 18 20 آالت تثبيت املسامري 29

33 27 30 آالت تثبيت املسامري، مقبض فرشاة 29

22 18 20 أفران، جافة 29

8 7 8 معدات دهان وورنيش 29

22 18 20 خرامات، ملصقات 29

27 23 25 مكابس، تفريغ القفص 29

27 23 25 مكابس، تعبئة القفص 29

27 23 25 مكابس، ضغط القفص 29

22 18 20 مكابس، مصفاة 29

22 18 20 مكابس، وسم 29

27 23 25 مكابس، زيت 29

27 23 25 مكابس، مصفاة زيت 29

22 18 20 مكابس، طباعة 29

22 18 20 طابعات، آلة ناسخة 29

22 18 20 كسارات ومطاحن 29

16 14 15 مضخات، أسيد، طرد مركزي 29

16 14 15 مضخات، طرد مركزي 29

16 14 15 مضخات، مزدوجة 29

16 14 15 مضخات، ذات تروس، عمودية 29

16 14 15 مضخات، هيدروليك 29

16 14 15 مضخات، طالء اللّك 29

16 14 15 مضخات، زيت 29

16 14 15 مضخات، دّوارة 29

16 14 15 مضخات، حفرة امتصاصية 29

16 14 15 مضخات، تفريغ 29

16 14 15 مضخات، تفريغ مزدوجة 29

16 14 15 مضخات، عمودية 29

22 18 20 وحدات تخفيف، تروس 29
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13 11 12 غرابيل 29

13 11 12 غرابيل، دّوارة 29

27 23 25 أسطوانات، طحن 29

16 14 15 موازين 29

16 14 15 موازين، تكييس، كسب بذور الكتان 29

22 18 20 موازين، مؤرش 29

22 18 20 موازين، كتان 29

16 14 15 موازين، كتان، بوشل 29

22 18 20 موازين، قادوس 29

16 14 15 موازين، منصة 29

22 18 20 موازين، خزان 29

22 18 20 موازين، سكة حديدية 29

27 23 25 موازين، سكة، عربة 29

16 14 15 موازين، مستودع 29

16 14 15 آالت غلق، علب 29

23 19 21 غرابيل، مناخل 29

22 18 20 معدات الصيانة 29

16 14 15 آالت خياطة 29

22 18 20 معاول، فردية آلية 29

27 23 25 غرابيل وخالطات 29

22 18 20 منصات رش، طالء 29

34 28 31 مداين، ورنيش 29

33 27 30 طاوالت وأغطية بخار، فلكنة 29

16 14 15 ماكينات خياطة 29

22 18 20 ماكينات خياطة، الجزء السفيل 29

16 14 15 ماكينات خياطة، طرف مدّور 29

16 14 15 ماكينات خياطة، أسالك 29

22 18 20 مصايف 29

24 20 22 مصايف، دهان، محمولة 29

22 18 20 خزانات 29

16 14 15 خزانات، خّضاضة 29

22 18 20 خزانات، كاوي 29

22 18 20 خزانات، مستحلب 29
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 خزانات، ماء ساخن، تسخني وتخزين 29

22 18 20 خزانات، طالء اللّك 29

22 18 20 خزانات، مزج 29

42 34 38 خزانات، تخزين النافتا 29

27 23 25 خزانات، زيت، مغيل 29

22 18 20 خزانات، سائل تريد، القطع 29

22 18 20 خزانات، زيت، مزج 29

27 23 25 خزانات، زيت، خام 29

27 23 25 خزانات، زيت، تخزين 29

22 18 20 خزانات، زيت، معالجة 29

22 18 20 أحواض، غسل دالء الدهان 29

22 18 20 أحواض، تصفية 29

27 23 25 خزانات، مرشات، فوالذ 29

27 23 25 خزانات، فوالذ 29

27 23 25 خزانات، تخزين 29

27 23 25 خزانات، ورنيش 29

22 18 20 خزانات، ورنيش، تخزين 29

27 23 25 خزانات، غسل 29

26 22 24 آالت التصفيف يف طبقات 29

27 23 25 سكك، أحادية، 6 بوصة 29

19 15 17 شاحنات، رافعة 29

22 18 20 آلية تفريغ، صندوق جاف، شاحنة 29

15 13 14 مقياس اللزوجة 29

22 18 20 أجهزة غسل، هواء 29

27 23 25 محطة إزالة عر املاء 29

14 12 13 موازين، عامة 29

22 18 20 ميزان "ويتوغراف"، كهرباء، تصنيع الُفرش 29

11 9 10 كامريات، مراقبة 30

13 11 12 كامريات، ناسخة 30

11 9 10 كامريات، رقمية 30

11 9 10 كامريات، أستوديو 30

11 9 10 كامريات، مشاهدة 30

11 9 10 مجففات 30
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 عدسات، كامريا 30

10 8 9 معدات صناعة املنتجات البالستكية الجاهزة 31

3 3 3 املنتجات البالستكية الجاهزة، معدات صناعة األدوات الخاصة 31

16 14 15 بالستيك، صناعة املنتجات 31

16 14 15 معدات صناعة البالستيك 31

16 14 15 معدات صناعة املنتجات البالستيكية 31

22 18 20 آالت البالستيك )الحقن/التشكيل بالنفخ/البثق( 31

16 14 15 آالت العنونة والرسائل الريدية 32

11 9 10 معدات قسم التجميع 32

16 14 15 مكايد، ورق 32

16 14 15 آالت التجليد 32

20 16 18 معدات معامل التجليد 32

16 14 15 منافيخ 32

11 9 10 صناديق، صب 32

11 9 10 آالت الصب، قطاعة ورق رصاصية 32

16 14 15 آالت الصب، فاصل معدين لآللة الناسخة 32

13 11 12 غرف التأليف 32

16 14 15 أحزمة ناقلة 32

20 16 18 مغّضنات 32

22 18 20 قطاعات، ورق 32

22 18 20 أسطوانات، طباعة 32

22 18 20 روافع، هيدروليك 32

22 18 20 آالت مغلفات 32

22 18 20 آالت طّي، دّوالت 32

16 14 15 أفران، صهر 32

6 5 5 ألواح الطباعة، فوالذ ونحاس 32

22 18 20 مكابس حروف 32

22 18 20 قسم الطباعة 32

11 9 10 تركيبات الدرفلة 32

16 14 15 قوالب، صفيحة منحنية  32

16 14 15 قوالب، صب، مسطحة 32

20 16 18 ورق، طباعة، نرش 32

11 9 10 قسم التصوير 32
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

12 9 10 معدات صنع الصفائح 32

11 9 10 صفائح، ألومنيوم وزنك 32

16 14 15 منصات، محمولة 32

11 9 10 أوعية، صهر، كهرباء 32

7 5 6 أوعية، صهر، غاز 32

22 18 20 مكابس، يدوية 32

22 18 20 مكابس، طباعة 32

17 14 15 مكابس- الطباعة النافرة 32

22 18 20 مكابس- حفر الكليشيهات 32

17 14 15 مكابس- الطباعة امللساء غري املبارشة 32

17 14 15 مكابس- طباعة الشاشة الحريرية 32

20 16 18 الطباعة- الطباعة الغائرة 32

11 9 10 معدات الطباعة والتحميض 32

10 8 9 معدات الطباعة والنرش 32

16 14 15 معدات الطباعة والنرش 32

22 18 20 قسم الطباعة 32

16 14 15 ألة تفريز 32

22 18 20 قسم الطباعة الغائرة 32

16 14 15 أجهزة التوجيه 32

16 14 15 آالت التسطري 32

16 14 15 موازين، منصة 32

3 3 3 آالت السفع، غاز 32

11 9 10 آالت السفع، لوح، كهرباء 32

11 9 10 آالت دباغة، لوح 32

16 14 15 آالت التكديس 32

22 18 20 حامالت، صبة 32

11 9 10 آالت خياطة 32

22 18 20 حجار، الطابعة الحجرية 32

16 14 15 مناضد، بخار 32

16 14 15 آالت تشذيب 32

7 5 6 عائالت الخط، معدنية 32

16 14 15 آالت تنضيد حروف الطباعة 32

37 31 34 مطبخ القطار- لفظ مهجور 33
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

35 25 30 معدات عامئة- مسرية مبحرك 33

35 27 30 قاطرات، بخار 33

30 23 25 قاطرات، ديزل 33

27 23 25 عربات الركاب 33

33 27 30 عربات القطار )قادوس/صهريج/صندوق/مسطحة/مستطيلة ال 
غطاء لها(

33

35 25 30 بارجات السكك الحديدية- عامئة 33

20 14 15 معدات صناعة عربات القطار 33

35 25 30 قاطرة القطار- ديزل/كهرباء 33

19 15 17 معدات وآالت السكك الحديدية 33

25 20 23 معدات محطة طاقة السكة الحديدية 33

25 20 23 معدات التوليد البخارية للسكك الحديدية 33

22 18 20 معدات صناعة معدات النقل بالسكك الحديدية 33

25 20 20 السكك الحديدة، عربات نقل الكريت 33

22 18 20 مراكامت، األمونيا 34

16 14 15 خضاضات 34

11 9 10 األنابيب والتوصيالت عىل مجموعات العلب 34

22 18 20 آالت املناضد 34

22 18 20 توصيالت املحلول امللحي 34

13 11 12 ملفات، لعربات التريد 34

13 11 12 ملفات، لعربات التجميد 34

22 18 20 ملفات، غرفة التخزين والتوصيل 34

20 16 18 معدات التخزين البارد وصنع الثلج 34

11 9 10 معدات مستودعات التخزين البارد 34

16 14 15 ضواغط، هواء 34

16 14 15 ضواغط، تريد، رسعة عالية )225-300 دورة/دقيقة( 34

16 14 15 ضواغط، تريد، رسعة بطيئة )أقل من 125 دورة/دقيقة( 34

16 14 15 ضواغط، تريد، رسعة متوسطة )125-200 دورة/دقيقة( 34

16 14 15 مكثفات، النوع الغاليف األنبويب 34

16 14 15 ناقالت، غرفة التوصيل 34

16 14 15 ناقالت، أبواب ومزالق 34

16 14 15 ناقالت، غرفة الخزان 34

22 18 20 أنظمة بركة التريد، مرشة 34

22 18 20 أنظمة التريد، محلول ملحي 34
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مزيالت الرطوبة 34

22 18 20 براميل، تطهري 34

22 18 20 مكبات، علب 34

16 14 15 مراوح، نوع الطرد املركزي 34

22 18 20 أجهزة تعبئة، علب 34

22 18 20 مصايف، رمل )للامء( 34

22 18 20 توصيالت أنظمة الوقاية من الحريق 34

16 14 15 إطارات وأغطية ألوعية الثلج 34

22 18 20 لوحات قياس، كهرباء 34

22 18 20 أجهزة قياس، أمونيا 34

22 18 20 موجهات، الهواء 34

22 18 20 موجهات، تراكم وتوصيالت األمونيا 34

22 18 20 أنظمة التدفئة 34

6 5 5 خرطوم، مطاط 34

24 20 22 إنتاج وتوزيع الثلج، مبا فيها العربات واملقصورات واألبراج 
والهياكل

34

22 18 20 العزل، الفلني، واألنابيب الباردة، وعربات التجميد 34

16 14 15 العزل، أكسيد املغنيسيوم، األنابيب الساخنة 34

22 18 20 املحركات ومجموعات اإلثارة، كهرباء 34

16 14 15 عزل األنابيب، أكسيد املغنيسيوم 34

22 18 20 أنابيب، ملفات غرفة التخزين والتوصيل 34

22 18 20 أنابيب، ملفات، عربات التريد مع املساند والتجهيزات 34

22 18 20 أنابيب وتوصيالت، هواء 34

22 18 20 أنابيب، األمونيا واملرّدات األخرى 34

22 18 20 أنابيب، ماء 34

16 14 15 مضخات، املحلول امللحي 34

16 14 15 مضخات، أساسية، للثلج 34

16 14 15 مضخات، برئ عميق 34

22 18 20 مضخات، دورة املاء 34

16 14 15 آليات الدفع 34

22 18 20 قضبان السكة الحديدية، نحاس 34

27 23 25 مستقبالت، هواء 34

27 23 25 مستقبالت، أمونيا 34

16 14 15 وحدات تفريغ باملص 34
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

6 5 5 أجهزة مص 34

22 18 20 لوحة مفاتيح، كهرباء 34

27 23 25 خزانات، غمس 34

22 18 20 خزانات، تعبئة 34

22 18 20 خزانات، تجميد )مع قواطع وفواصل( 34

22 18 20 خزانات، سخان 34

22 18 20 خزانات، تخزين 34

22 18 20 خزانات، خشب 34

22 18 20 موازين حرارة 34

16 14 15 أبراج، تريد 34

22 18 20 متديدات، كهربائية 34

11 9 10 موصدات 35

12 10 11 براميل، دّوارة 35

16 14 15 آالت تجديل 35

16 14 15 آالت غزل 35

15 13 14 آالت تلميع 35

22 18 20 تقوميات 35

11 9 10 عربات، سخان 35

16 14 15 آالت التثبيت 35

16 14 15 آالت التنظيف 35

16 14 15 آالت النقر 35

16 14 15 أحزمة ناقلة 35

14 12 13 آالت تغطية 35

16 14 15 كسارات، مطاط )مدرفلة( 35

24 20 22 آالت قطع، رزم، هيدروليك 35

16 14 15 آالت تقطيع، قامش، كهرباء 35

27 23 25 آالت تقطيع، حصرية 35

11 9 10 آالت تنفيس، إطار الهواء الداخيل 35

16 14 15 آالت املعالجة بالحرارة، املطاط املستصلح 35

11 9 10 آالت غمس 35

16 14 15 آالت سحق 35

16 14 15 براميل 35

16 14 15 مجففات 35
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 آالت نفض الغبار، مبا يف ذلك الطبشور 35

16 14 15 آالت تخريم 35

11 9 10 آالت قلب 35

13 11 12 آالت طي 35

16 14 15 أفران 35

16 14 15 مجالخ، صبغ 35

16 14 15 35 جالخة، مطاط

22 18 20 روافع، سلسلة 35

16 14 15 أفران إحراق 35

16 14 15 آالت إيالج 35

16 14 15 آالت فحص 35

16 14 15 آالت عزل 35

16 14 15 مكاوي، قامش 35

16 14 15 آالت ملصقات 35

27 23 25 مدرفالت، مزج أو تسخني، ثقيلة أو خفيفة 35

27 23 25 خالطات، كبرية أو صغرية 35

16 14 15 أفران 35

16 14 15 مكابس، باردة 35

22 18 20 مكابس، هيدروليك 35

13 11 12 مطاحن 35

16 14 15 آالت لف 35

13 11 12 مصايف، نوع األسطوانات 35

16 14 15 معدات صناعة املنتجات املطاطية 35

13 11 12 آالت غلق 35

13 11 12 آالت فرز 35

16 14 15 آالت خياطة 35

16 14 15 آالت فرد 35

13 11 12 آالت تصفية 35

13 11 12 آالت حف 35

16 14 15 آالت حز 35

11 9 10 حوامل 35

13 11 12 غرابيل 35

16 14 15 آالت شد 35
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 آالت تسطري 35

16 14 15 طاوالت، بطانة، إعادة فرد 35

22 18 20 خزانات، إسمنت 35

16 14 15 آالت صنع اإلطارات 35

16 14 15 آالت تخطيط اإلطارات 35

16 14 15 آالت تشذيب 35

11 9 10 عربات 35

20 16 18 آالت األنابيب 35

16 14 15 آالت الطالء بالورنيش 35

16 14 15 آالت فلكنة 35

16 14 15 غساالت 35

16 14 15 آالت لف 35

16 14 15 آالت تغليف 35

22 18 20 ماّصات الحرارة 36

27 23 25 أنابيب الهواء 36

22 18 20 آالت ترزيم 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت تجويف 36

16 14 15 معدات الراميل واملصانع، آالت صنع حزة قعر الرميل 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت التوسيع 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت صنع غطاء الرميل 36

16 14 15 معدات الراميل واملصانع، تثبيت حلقات الرميل 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت نزع حلقات الرميل 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت تركيب ألواح الراميل 36

16 14 15 معدات الراميل واملصانع، مخارط 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت الحف والصنفرة 36

16 14 15 معدات الراميل واملصانع، مكابس تخريم 36

16 14 15 معدات الراميل واملصانع، آالت برشمة 36

22 18 20 معدات الراميل واملصانع، آالت رافعة 36

22 18 20 آالت تبطني الراميل 36

16 14 15 منافيخ، طرد مركزي 36

16 14 15 منافيخ، جذور 36

22 18 20 مراجل 36

14 12 13 صندوق، رافعة 36
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مداخن، مرجل 36

11 9 10 فرايش، هواء 36

16 14 15 مواقد، نفط 36

16 14 15 آالت ملصقات العبوات 36

16 14 15 آالت تعبئة العبوات 36

16 14 15 آالت فحص العبوات 36

33 27 30 عربات، صندوق 36

16 14 15 آالت طّي الكرتون 36

16 14 15 آالت تغذية الكرتون 36

16 14 15 آالت تعبئة العبوات 36

22 18 20 كاويات 36

16 14 15 معدات مناولة الفحم 36

22 18 20 مكابس، هواء 36

16 14 15 ناقالت، سري 36

16 14 15 ناقالت، طريان 36

16 14 15 ناقالت، جاذبية 36

16 14 15 ناقالت، لولبية 36

27 23 25 معدات مطاحن لب جوز الهند، مراكامت 36

14 12 13 معدات مطاحن لب جوز الهند، مطاحن استنزاف 36

22 18 20 معدات مطاحن لب جوز الهند، مكابس أقفاص 36

22 18 20 معدات مطاحن لب جوز الهند، آالت تقطيع األقراص 36

27 23 25 معدات مطاحن لب جوز الهند، آالت تشكيل األقراص 36

22 18 20 معدات مطاحن لب جوز الهند، آالت صقل األقراص 36

16 14 15 معدات مطاحن لب جوز الهند، أوعية طهي 36

22 18 20 معدات مطاحن لب جوز الهند، أوعية تريد 36

11 9 10 معدات مطاحن لب جوز الهند، عصارات 36

27 23 25 معدات مطاحن لب جوز الهند، مكابس هيدروليك 36

22 18 20 معدات مطاحن لب جوز الهند، مضخات هيدروليك 36

22 18 20 معدات مطاحن لب جوز الهند، أسطوانات فوالذية 36

16 14 15 مطاحن، فحم 36

16 14 15 خالطات رأسية 36

16 14 15 آالت تبلور 36

22 18 20 نازعات الهواء 36
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مزيالت الروائح 36

16 14 15 براميل 36

16 14 15 مجففات، بالوسيط الكيميايئ 36

16 14 15 جامعات الغبار 36

16 14 15 قاذفات 36

14 12 13 خاليا كهربائية، معدات الغاز 36

16 14 15 معدات اللحام الكهربايئ 36

16 14 15 روافع، صندوق 36

27 23 25 روافع، شحن 36

27 23 25 روافع، هيدروليك 36

22 18 20 مبادالت، حرارية 36

22 18 20 مبادالت،دوامات متعددة 36

13 11 12 مراوح 36

11 9 10 األحامض الدهنية، أنابيب 36

4 4 4 األحامض الدهنية، مضخات 36

11 9 10 األحامض الدهنية، مقاطر 36

27 23 25 األحامض الدهنية، خزانات، نحاس 36

9 7 8 األحامض الدهنية، أحواض، مبطّنة بالرصاص 36

8 6 7 األحامض الدهنية، أحواض، غري مبطّنة 36

22 18 20 دبّاسات، صندوق 36

9 7 8 أفران، األحامض الدهنية، وقود، ميرولني 36

9 7 8 أفران، األحامض الدهنية، وقود، نفط 36

9 7 8 أفران، األحامض الدهنية، وقود، سيلوكس 36

6 5 5 أفران، األحامض الدهنية، وقود، سيليكات 36

22 18 20 آالت تقسية 36

22 18 20 سخانات، ماء التغذية 36

16 14 15 وحدات تسخني 36

16 14 15 أجهزة تركيب األطواق 36

6 5 5 خرطوم، حريق 36

16 14 15 آالت صنع مكعبات الثلج 36

22 18 20 غاليات، تكرير 36

22 18 20 غاليات، صابون 36

27 23 25 قمني، جري 36
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 معدات مخرية 36

16 14 15 معدات مغاسل 36

39 32 35 قاطرات 36

13 11 12 عدادات، كهرباء 36

16 14 15 عدادات، تدفق 36

16 14 15 عدادات، غاز 36

22 18 20 عدادات، ماء 36

13 11 12 خالطات 36

13 11 12 خالطات، خراسنة 36

22 18 20 آالت تثبيت املسامري 36

22 18 20 ألواح، مصنع شموع 36

22 18 20 ألواح، جرانيت 36

22 18 20 خرامات 36

22 18 20 أنابيب وتركيبات 36

33 27 30 حفر، تفريغ 36

22 18 20 مكابس، تصفية 36

16 14 15 دوالب، مربعات 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، املحلول امللحي 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، برئ عميق 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، زيت 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، صابون 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، مخزون 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، تفريغ 36

16 14 15 مضخات، طرد مركزي ودّوارة، ماء 36

16 14 15 مضخات، ترددية 36

16 14 15 مضخات، ترددية، األحامض الدهنية 36

16 14 15 مضخات، ترددية، ضغط عايل 36

16 14 15 مضخات، ترددية، زيت 36

16 14 15 مضخات، ترددية، صابون 36

16 14 15 مضخات، ترددية، مخزون-- جلرين 36

16 14 15 مضخات، ترددية، مخزون-- محلول هيدروكسيد الصوديوم 36

16 14 15 مضخات، ترددية، مخزون-- سيليكات 36

16 14 15 مضخات، ترددية، تفريغ 36
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مضخات، ترددية، ماء 36

22 18 20 وحدات تخفيف الرعة، تروس 36

13 11 12 برادات 36

22 18 20 منظامت، ماء التغذية 36

11 9 10 شوايات 36

27 23 25 أسطوانات، دهن الشحم 36

16 14 15 مناشري، آلية 36

16 14 15 موازين، آلية 36

16 14 15 موازين، ذراع، محمولة 36

16 14 15 موازين، املنتجات املعبأة 36

16 14 15 موازين، حوض 36

27 23 25 موازين، سكة 36

16 14 15 آالت غلق، كرتون، الجزء السفيل 36

16 14 15 آالت غلق، كرتون، الجزء العلوي 36

16 14 15 آالت غلق، وحدة الضغط 36

16 14 15 آالت غلق، وعاء 36

16 14 15 آالت خياطة 36

22 18 20 آالت قص، ورق 36

16 14 15 صابون، رقائق، مجففات 36

22 18 20 صابون، رفوف التريد 36

16 14 15 صابون، آالت التقطيع 36

22 18 20 صابون، إطارات، حديد أو ألومنيوم 36

22 18 20 صابون، مطاحن، طحن 36

16 14 15 صابون، آالت معالجة الصابون 36

16 14 15 صابون، أبراج املسحوق 36

22 18 20 صابون، مطاحن، جرانيت أو فوالذ 36

16 14 15 صابون، غربال دّوار 36

22 18 20 صابون، آالت تقطيع ألواح الصابون 36

16 14 15 صابون، آالت التغليف 36

11 9 10 معدات الرش 36

16 14 15 أجهزة التكديس 36

27 23 25 رفوف، معدنية 36

11 9 10 آالت ختم 36
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 مقاطر، جلرين 36

16 14 15 آالت خياطة 36

16 14 15 وقادات 36

6 5 5 محامص البخار 36

13 11 12 لوحات املفاتيح 36

22 18 20 خزانات، مبيّض 36

22 18 20 خزانات، زيت 36

22 18 20 خزانات، كدارة 36

22 18 20 خزانات، مخزون، جلرين 36

22 18 20 خزانات، مخزون، محلول هيدروكسيد الصوديوم 36

22 18 20 خزانات، مخزون، سيليكات 36

22 18 20 خزانات، ماء 36

16 14 15 ميزان حرارة، مسّجل 36

22 18 20 أبراج، تريد 36

8 6 7 جرارات، بطارية إديسون 36

11 9 10 جرارات، كهرباء 36

9 7 8 جرارات، بنزين 36

3 3 3 جرارات، بطارية رصاص 36

16 14 15 آالت النقل 36

16 14 15 أحواض، خالف األحامض الدهنية 36

27 23 25 توربينات 36

11 9 10 أدوات، صغرية 36

16 14 15 أنظمة التهوية 36

22 18 20 أجهزة غسل، الهواء 36

44 36 40 آبار، عميقة 36

22 18 20 آبار، ساخنة 36

22 18 20 أسالك، آلية، داخلية 36

22 18 20 أسالك، آلية، خارجية 36

22 18 20 خزانات التخزين، فوالذية مرفوعة عن األرض 37

16 14 15 خزانات التخزين، ألياف زجاجية، مواد كياموية 37

22 18 20 خزانات التخزين، حديد مجلفن 37

3 3 3 خزانات التخزين، حديد مجلفن، مواد كياموية 37

16 14 15 خزانات التخزين، متعدد اإليثيلني، مواد كياموية 37
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 خزانات التخزين، فوالذ مقاوم للصدأ، مواد كياموية 37

27 23 25 خزانات التخزين، فوالذية، تخزين الزيت 37

22 18 20 خزانات التخزين، فوالذية، ضغط 37

33 27 30 خزانات التخزين، فوالذية، سطحية، ماء 37

22 18 20 خزانات التخزين، فوالذية، تحت األرض، جدار مزدوج 37

22 18 20 خزانات التخزين، فوالذية، تحت األرض، مبطّنة باأللياف 37

22 18 20 خزانات التخزين، فوالذية، تحت األرض، جدار واحد 37

33 27 30 خزانات التخزين، تحت األرض، ألياف زجاجية 37

22 18 20 خزانات التخزين، خشب 37

27 23 25 خزانات وحاويات، فوالذ كربوين 37

33 27 30 خزانات وحاويات، فوالذ مقاوم للصدأ 37

11 9 10 أنظمة التضخيم 38

25 10 15 مضخامت، موجة الراديو، إطار 38

10 5 7 مضخامت، ثابتة ومحمولة 38

13 11 12 األنظمة الهوائية واملوازنة األرضية 38

13 11 12 األنظمة الهوائية واألرضية، البث اإلذاعي )باستثناء الشبكات 
الفوالذية(

38

11 9 10 األنظمة الهوائية واألرضية، اإلبراق الالسلي 38

13 11 12 معدات الهوائيات 38

13 11 12 هيكل ودعامات الهوائيات 38

9 7 8 األنظمة الهوائية 38

30 10 20 أجهزة ضبط الهوائيات 38

15 5 10 املعدات الصوتية 38

8 6 7 بطاريات، تخزين، البث 38

8 6 7 بطاريات، تخزين، البث اإلذاعي 38

11 9 10 بطاريات، تخزين، اإلبراق الالسلي 38

20 5 10 معدات البث 38

11 9 10 مقصورات، التحكم بالخلط 38

33 27 30 كابالت 38

14 12 13 كابل التلفاز 38

20 7 10 معدات التلفاز الكبيل 38

15 8 10 معدات أنظمة املوجات الصغرية للتلفاز الكبيل 38

8 6 7 معدات إنشاء برامج التلفاز الكبيل 38
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

10 6 7 معدات صيانة وفحص التلفاز الكبيل 38

15 8 10 معدات توصيل املشرتكني بالتلفاز الكبيل والتوزيع 38

15 10 12 التلفاز الكبيل – معدات املحطة 38

20 8 10 التلفاز الكبيل – معدات أنظمة املوجات الصغرية 38

15 8 10 التلفاز الكبيل – معدات توجيه الرامج 38

10 6 7 38 التلفاز الكبيل – معدات الصيانة والفحص

15 8 10 التلفاز الكبيل - معدات توصيل املشرتكني بالتلفاز الكبيل 
والتوزيع

38

20 15 17 معدات املكتب املركزي 38

25 10 15 قاطعات التيار 38

11 9 10 معّوضات 38

15 13 14 العمر املركّب للصناعة 38

11 9 10 العمر املركّب للمعدات 38

11 9 10 مكثفات 38

44 36 40 التمديدات 38

7 5 6 مرحالت السيطرة 38

11 9 10 السيطرة، املضخامت 38

13 11 12 السيطرة، وحدات البث، مبارش )لوحة( 38

11 9 10 برك التريد واملرشات 38

13 11 12 برك التريد، البث اإلذاعي 38

13 11 12 برك التريد، اإلبراق الالسلي 38

11 9 10 أنظمة التريد 38

13 11 12 موازنة، معدات املحطة 38

6 5 5 أجهزة النسخ الكهربايئ 38

7 5 6 معادالت، خط 38

6 5 5 معدات الفاكس 38

7 5 6 أجهزة ضبط الرتدد 38

11 9 10 أجهزة مراقبة الرتدد 38

16 14 15 أثاث، مكتبي 38

11 9 10 عزل 38

9 7 8 أجهزة استامع 38

11 9 10 أدوات قياس 38

6 5 5 مكرات صوت 38

11 9 10 أجهزة ضبط الصوت 38
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

13 11 12 مجموعات مولد املحرك 38

16 14 15 األثاث والتجهيزات املكتبية 38

11 9 10 مذبذبات 38

22 18 20 األرغن ذو األنابيب، بيانو... إلخ 38

13 11 12 معدات األلواح وخيوط السداة 38

13 11 12 إمدادات األلواح 38

29 23 26 أسالك أعمدة 38

13 11 12 معدات التحكم بالطاقة 38

15 13 14 معدات إمدادات الطاقة )باستثناء التخزين( 38

6 5 5 معدات إمدادات الطاقة، تخزين 38

13 11 12 معدات إمدادات الطاقة، البث اإلذاعي 38

13 11 12 معدات إمدادات الطاقة، اإلبراق الالسلي 38

13 11 12 املضخات واألنابيب 38

8 6 7 معدات اإلذاعة والتلفاز-أساسية 38

6 5 5 معدات البث اإلذاعي والتلفزيوين 38

11 9 10 معدات صناعة التلفاز والراديو 38

14 12 13 معدات محطة االستقبال 38

11 9 10 مقّومات، أنابيب 38

9 7 8 أجهزة إرسال 38

11 9 10 املعالجة الصوتية لألستوديوهات 38

11 9 10 معدات مدخالت الكالم 38

11 9 10 معدات السيطرة، أستوديو 38

8 6 7 أثاث وتجهيزات األستوديووتركيبات 38

15 13 14 مفاتيح ولوحات كهربائية 38

11 9 10 معدات االتصاالت السلكية والالسلكية 38

20 16 18 معدات املكتب املركزي لخدمة الهاتف 38

31 25 28 معدات توصيل الهاتف 38

31 25 28 معدات محطة توصيل الهاتف 38

9 7 8 معدات محطة الهاتف 38

4 4 4 معدات التلفاز 38

23 19 21 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية - معدات 
الكابل والخطوط الطويلة

38

14 12 13 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – معدات 
سيطرة املكتب املركزي

38
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

9 8 9 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – معدات 
التحويل والتوجيه والسيطرة عر الحاسب اآليل

83

16 14 15 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – معدات 
أنظمة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

38

9 7 8 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – املعدات 
املركّبة لدى العمالء

38

12 9 11 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – معدات 
أنظمة املوجات عالية الرتدد والصغرية

38

9 7 8 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – معدات 
الشطر األريض لألقامر الصناعية

38

7 6 7 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية - معدات 
الشطر الفضايئ لألقامر الصناعية

38

12 10 11 االتصاالت الرقية والكابل البحري واألقامر الصناعية – معدات 
الدعم والصيانة

38

16 14 15 أبراج 38

16 14 15 أبراج وهوائيات 38

9 7 8 خطوط البث، تردد الراديو 38

11 9 10 معدات البث 38

77 63 70 متديدات تحت األرض 38

11 9 10 أجهزة بث األنبوب الفراغي 38

5 3 4 مشغالت رشائط الفيديو/أقراص الفيديو الرقمية 38

8 6 7 مركبات ومعدات العمل األخرى 38

7 5 6 إمدادات التيار الكهربايئ، عايل 38

6 5 5 أجهزة االتصال الالسلي 38

10 7 8 هوائيات 39

12 10 7 الخزائن الخارجية يف محطة البث القاعدية 39

5 2 4 معدات اإلذاعة يف محطة البث القاعدية 39

20 12 15 منشآت املوقع الخلوي والبنية التحتية 39

5 3 4 معدات الشبكة املحلية/الواسعة 39

7 5 6 معدات بث املوجهات الصغرية 39

7 5 6 معدات اإلرسال املتعدد املتقابل 39

10 7 8 معدات التبديل 39

30 20 25 أبراج 39

7 5 6 أنظمة الريد الصويت 39
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

7 4 5 معدات أسلوب النقل الالتزامني 40

10 6 8 معدات الدارة الكهربائية 40

12 10 11 معدات تبديل الدارة الكهربائية 40

45 35 40 متديدات 40

7 3 5 معدات موقع العميل 40

25 15 20 كابالت األلياف الضوئية 40

7 4 5 إلكرتونيات املوجات الصغرية 40

10 6 8 التبديل الرمجي 40

5 3 4 معدات حزمة بروتوكوالت اإلنرتنت 40

7 3 5 إلكرتونيات النقل 40

16 14 15 خضاضات 41

16 14 15 ضواغط هوائية 41

19 15 17 آالت تكييف الهواء 41

8 6 7 معدات املالبس واملنسوجات 41

8 6 7 معدات صناعة املالبس واملنتجات الجاهزة 41

27 23 25 آالت تفتيت 41

27 23 25 آالت ردم 41

33 27 30 آالت لف وتكوير 41

22 18 20 آالت صناعة األرشطة املطاطية، حزم القطن 41

22 18 20 أالت األرشطة املطاطية 41

22 18 20 آالت الغزل 41

22 18 20 محالج القطن 41

33 27 30 محالج الصوف 41

22 18 20 مناضد 41

22 18 20 آالت تبييض 41

27 23 25 آالت الخلط أو املزج 41

22 18 20 آالت القولبة 41

22 18 20 منافيخ 41

16 14 15 منافيخ، خفيف 41

16 14 15 آالت تلبيس، الجوارب النسائية 41

27 23 25 مراجل 41

22 18 20 املراجل واملعدات امللحقة 41

22 18 20 آالت إزالة الصمغ بالحرارة 41

11 9 10 صناديق 41



359

املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

11 9 10 صناديق، تعتيق 41

16 14 15 صناديق، معدنية 41

22 18 20 آالت تجديل 41

33 27 30 كسارات--حزم 41

22 18 20 آالت التمشيط والكبس 41

33 27 30 آالت غزل 41

16 14 15 آالت صناعة الفرايش 41

27 23 25 آالت تلميع 41

22 18 20 آالت تلميع 41

33 27 30 41 مستودعات ومعدات مناولة الفحم

27 23 25 آالت ثني األطراف 41

27 23 25 آالت تثبيت األزرار 41

22 18 20 أقفاص 41

22 18 20 أسطوانات، ممّوجة، حرير 41

22 18 20 أسطوانات، عادية 41

22 18 20 مجففات علب 41

22 18 20 آالت كربنة 41

33 27 30 بطاقات 41

16 14 15 معدات صبغ لسجاد 41

16 14 15 معدات حياكة السجاد 41

16 14 15 معدات صناعة السجاد 41

8 6 7 معدات تعبئة وتغليف السجاد 41

22 18 20 آالت معالجة الجلود 41

16 14 15 بكرة، لف 41

27 23 25 آالت الجيل والتنظيف 41

16 14 15 ساعات، حارس 41

11 9 10 آالت قص القامش، كهربائية 41

27 23 25 آالت قلب القامش 41

22 18 20 آالت طالء الطبقة الخارجية 41

27 23 25 41 أمشاط 

44 36 40 مكابس ضغط، قطن، هيدروليكية وميكانيكية 41

16 14 15 مكابس، هواء 41

44 36 40 أحواض تصفية خرسانية 41
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 آالت إزالة عر املاء 41

22 18 20 مخاريط، تشكيل القبعات 41

22 18 20 آالت اللف املخروطية 41

16 14 15 آالت التخويش املخروطي 41

22 18 20 ناقالت، تجفيف 41

16 14 15 معدات الناقالت 41

16 14 15 ناقالت، بذور، محلج القطن 41

11 9 10 أسطوانات نحاسية آلالت الطباعة 41

22 18 20 آالت الغزل 41

10 9 10 محالج القطن 41

33 27 30 آالت الفرد والبسط، النسيج الصويف أو الحريري 41

27 23 25 آالت التجعيد 41

16 14 15 آالت الكروشيه 41

33 27 30 آالت القص والتشذيب 41

22 18 20 خزائن 41

22 18 20 آالت التجعيد 41

22 18 20 آالت القص والطّي 41

22 18 20 آالت القص 41

27 23 25 آالت الفرد والبسط 41

22 18 20 آالت إزالة الصمغ بالحرارة 41

22 18 20 آالت إزالة الشعر 41

16 14 15 آالت قطع النعل املزدوج 41

33 27 30 آالت الغزل 41

16 14 15 بكرة الغزل 41

27 23 25 آالت السحب والربط 41

22 18 20 براميل وأقفاص 41

22 18 20 براميل، مزدوجة 41

27 23 25 براميل، كرتة، محلول 41

16 14 15 براميل، خشب 41

27 23 25 صناديق جافة 41

27 23 25 مجففات، قبعة 41

16 14 15 معدات تجفيف 41

22 18 20 آالت تجفيف، النوع املستمر 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 آالت تجفيف، نوع األسطوانة أو العلبة 41

22 18 20 رفوف تجفيف، فوالذ 41

6 5 5 رفوف تجفيف، خشب 41

27 23 25 نظام جمع الغبار 41

16 14 15 معدات الصباغة، خزانات الصبغة 41

16 14 15 معدات الصباغة، براميل الصبغة 41

16 14 15 معدات الصباغة، آالت الصباغة 41

22 18 20 خزانات وأحواض الصبغة، معدن حديدي 41

16 14 15 خزانات وأحواض الصبغة، معدن الحديدي 41

11 9 10 خزانات وأحواض الصبغة، خشب 41

16 14 15 41 آالت الصباغة والغزل

16 14 15 آالت الصباغة، بكرة 41

16 14 15 آالت الصباغة، فتل 41

16 14 15 آالت الصباغة، خشب 41

27 23 25 املعدات الكهربائية 41

22 18 20 روافع 41

22 18 20 آالت النقش 41

16 14 15 آالت التطريز 41

16 14 15 آالت الصقل 41

22 18 20 آالت الفحص 41

16 14 15 مراوح العادم 41

16 14 15 معارص، أسطوانة رأسية 41

16 14 15 معارص، هيدروليك 41

16 14 15 معارص، طرد مركزي 41

16 14 15 معارص، تشطيب 41

22 18 20 آالت تخريم 41

27 23 25 آالت صناعة اللباد 41

11 9 10 معدات النقل باملصنع 41

16 14 15 أدوات املصنع 41

16 14 15 مراوح، العادم 41

27 23 25 سياج، حديدي )شبك( 41

16 14 15 مصايف، ماء، فوالذ، ضغط 41

16 14 15 مصايف، ماء، خشب، جاذبية 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مصايف، كيميائية 41

22 18 20 مصايف، ماء، فوالذ، ضغط 41

22 18 20 مصايف، ماء، خشب، جاذبية 41

16 14 15 معدات التشطيب 41

16 14 15 آالت التشطيب 41

33 27 30 آالت خيط الصنارة 41

22 18 20 آالت سلخ 41

33 27 30 آالت الطّي والقص 41

27 23 25 أكوار 41

22 18 20 آالت التشكيل 41

11 9 10 إطارات ورفوف، بكرة 41

22 18 20 آالت تهديب 41

22 18 20 آالت التنظيف والتقليص 41

8 6 7 معدات معالجة الفرو 41

22 18 20 آالت تخريم 41

44 36 40 آالت الغزل 41

22 18 20 آالت التشييط 41

27 23 25 مولدات 41

33 27 30 محالج، قطن 41

22 18 20 آالت التلميع 41

22 18 20 مطاحن للبطاقات 41

27 23 25 حواجز 41

16 14 15 حواجز وألواح 41

6 5 5 أدوات يدوية 41

27 23 25 آالت الغزل اليدوي 41

22 18 20 رؤوس ملناسج جاكارد 41

22 18 20 حجرات تسخني 41

16 14 15 آالت الرتطيب والتهوية 41

16 14 15 رؤوس الرتطيب 41

22 18 20 آالت اإليالج 41

11 9 10 أدوات، مخرية 41

11 9 10 أدوات، قياس 41

16 14 15 أدوات، برصية 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 أدوات، تسجيل 41

27 23 25 آالت الغزل الخشن 41

22 18 20 آالت الّي 41

22 18 20 رؤوس منسج جاكارد 41

16 14 15 آالت-صباغة 41

22 18 20 غاليات، نحاس أو دثار البخار 41

16 14 15 غاليات، مزج 41

22 18 20 غاليات 41

22 18 20 الفظات 41

16 14 15 آالت العجن، دائرية 41

16 14 15 آالت العجن، مسطّحة 41

27 23 25 آالت العجن، حرير 41

7 5 6 معدات صناعة املنسوجات املحبوكة 41

16 14 15 آالت الحياكة 41

7 5 6 معدات املالبس واملنسوجات املحبوكة 41

22 18 20 آلة نسيج لبطاقات قوالب منسج جاكارد 41

33 27 30 آالت التجليخ بالتحضني 41

36 30 33 زراديات 41

22 18 20 مناسج 41

16 14 15 آالت تدوير 41

33 27 30 آالت تلميع 41

27 23 25 آالت صيانة 41

27 23 25 معارص 41

6 5 5 مقياس الضغط 41

22 18 20 آالت القياس 41

27 23 25 آالت املررسة 41

27 23 25 آالت األشغال املعدنية 41

16 14 15 مدرفالت، قطف 41

27 23 25 أجهزة متنوعة، محلول 41

27 23 25 خالطات، محلول 41

16 14 15 قدور االخلط 41

16 14 15 آالت الخلط 41

16 14 15 آالت الخلط أو املزج 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 معدات الرتطيب 41

16 14 15 نظام سكة أحادية، معلقة 41

22 18 20 محركات ومشغالت 41

27 23 25 محركات، كهرباء 41

33 27 30 مغازل آلية، دّوار 41

9 7 8 معدات صناعة األقمشة غري املنسوجة 41

27 23 25 آالت الفتح 41

16 14 15 أفران، تلدين 41

13 11 12 آالت التجديف 41

11 9 10 أبسطة 41

27 23 25 آالت التشطيب املحمولة 41

11 9 10 أحواض، تنقيط 41

16 14 15 أحواض، رمل الفنلجة 41

33 27 30 آالت القطاف 41

27 23 25 آالت رفع الوبر 41

22 18 20 أنابيب، معالجة 41

16 14 15 أنابيب، مواد كيامئية، حمضية 41

22 18 20 أنابيب، مواد كيامئية، قلوية 41

27 23 25 أنابيب، طاقة وتدفئة 41

22 18 20 أنابيب، بخار، عادم 41

22 18 20 أنابيب، بخار، ضغط عايل 41

27 23 25 أنابيب، ماء، فوق األرض 41

44 36 40 أنابيب، ماء وهواء وتفريغ 41

27 23 25 أنابيب، ماء، املراجل وماء التغذية 41

27 23 25 أنابيب، ماء، تكثيف 41

44 36 40 أنابيب، ماء، نظام الرش 41

22 18 20 أنابيب، ماء، تحت األرض 41

22 18 20 آالت ثني األقمشة 41

22 18 20 آالت النتف 41

27 23 25 آالت التلميع 41

22 18 20 مغازل تشكيل الصلصال 41

22 18 20 آالت ما قبل التقلّص 41

39 32 35 مكابس، ترزيم، هيدروليكية أو ميكانيكية 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 مكابس 41

16 14 15 مكابس ومضخات، محلول 41

27 23 25 مكابس، مصفاة، محلول 41

22 18 20 مكابس، طباعة 41

33 27 30 آالت طابعة 41

16 14 15 مضخات، هواء 41

16 14 15 مضخات، مواد كيميائية 41

27 23 25 مضخات، ماء التغذية 41

27 23 25 مضخات، نار 41

27 23 25 مضخات، نظام ترطيب 41

16 14 15 مضخات، هواء 41

16 14 15 مضخات، مواد كيميائية 41

16 14 15 مضخات، ترطيب وتهوية 41

16 14 15 مضخات، ماء غري معالج 41

22 18 20 آالت تخريم 41

22 18 20 آالت ترضيب اللحف 41

22 18 20 معدات االستخالص، كيميائية 41

16 14 15 بكارة، صبغ 41

22 18 20 بكرات، غزل 41

27 23 25 آالت لف 41

16 14 15 بكرات، إضافية 41

16 14 15 آالت تريد 41

11 9 10 قضبان، زجاج 41

27 23 25 أالت درفلة 41

27 23 25 آالت حبال 41

22 18 20 آالت تدوير 41

27 23 25 آلة الغزل الخشن، املتوسط والتشطيب 41

27 23 25 آالت فرك 41

16 14 15 موازين 41

11 9 10 موازين ومعدات صغرية، متفرقة 41

22 18 20 موازين، منصة 41

27 23 25 موازين، سكة، منصة كبرية 41

13 11 12 أدوات علمية 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 آالت قطع أطراف األلواح 41

27 23 25 آالت الجيل والتنظيف 41

27 23 25 محالج 41

16 14 15 آالت درز 41

16 14 15 آالت خياطة 41

16 14 15 آالت دباغة 41

16 14 15 آالت القص 41

27 23 25 أدوات القص 41

16 14 15 رفوف 41

16 14 15 معدات متجر 41

27 23 25 آالت متزيق، محلول 41

22 18 20 آالت التشييط 41

16 14 15 آالت تحديد الحجم 41

22 18 20 بكرات لف شلّة الخيوط 41

27 23 25 آالت لف شلّة الخيوط 41

27 23 25 آالت التطريز 41

27 23 25 لفافات الصوف 41

16 14 15 أجهزة إزالة عر املاء 41

27 23 25 معدات صناعة املحاليل 41

27 23 25 مّرعات، الغزل الخشن 41

22 18 20 إطارات دّوارة 41

22 18 20 آالت دّوارة 41

11 9 10 بكرة، إطارات ورفوف 41

22 18 20 آالت لف البكرة 41

8 6 7 بكرات 41

7 5 6 بكرات، دّوارة 41

11 9 10 بكرات، نسيج 41

27 23 25 املعارص أو العّصارات 41

44 36 40 مداخن، دخان، طوب 41

16 14 15 آالت الفرد، فروة 41

16 14 15 آالت الدمغ 41

11 9 10 حوامل، معاينة شلّة الخيوط 41

22 18 20 آالت تدبيس 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

27 23 25 آالت رش النشا 41

16 14 15 آالت صنع الصناديق 41

27 23 25 محركات بخارية 41

22 18 20 آالت تقوية 41

16 14 15 مكابس 41

22 18 20 أجهزة شد 41

16 14 15 آالت التعرية، لوح، ميكانيكية 41

27 23 25 آالت التعرية، لوح، تفريغ 41

22 18 20 ملّقم الشفاط، محالج القطن 41

22 18 20 لوحات مفاتيح 41

22 18 20 مناضد 41

16 14 15 مناضد، معاينة 41

16 14 15 مناضد، عمل )خشب( 41

22 18 20 خزانات، فوالذ 41

22 18 20 خزانات، خشب )األمالح الحمضية( 41

27 23 25 خزانات وأحواض، استقبال، تهوية وتخزين 41

 41

16 14 15 خزانات وأحواض 41

16 14 15 خزانات وأحواض، مغسلة دّوارة، معدنية 41

9 7 8 خزانات وأحواض، مغسلة دّوارة، خشبية 41

22 18 20 خزانات وأحواض، تخزين، أسيد )معدنية( 41

16 14 15 خزانات وأحواض، معالجة الفيسكوز، معدنية 41

11 9 10 خزانات وأحواض، معالجة الفيسكوز، خشبية 41

27 23 25 خزانات وأحواض، إزالة عر املاء، معدنية 41

16 14 15 خزانات وأحواض، إزالة عر املاء، خشبية 41

16 14 15 خزانات، الصبغ أو الشطف 41

13 11 12 خزانات، صبغ السجاد 41

16 14 15 خزانات وأحواض، معادن الحديدية 41

22 18 20 خزانات وأحواض، معادن حديدية 41

22 18 20 خزانات وأحواض، خشبية 41

22 18 20 عربات مشط الراعي 41

17 14 15 أنظمة الهاتف واإلشارة 41

22 18 20 آالت شد األقمشة وفردها 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 النسيج )منسوجات( 41

16 14 15 النسيج )حياكة املالبس( 41

16 14 15 النسيج )صناعة صبغات ومواد السجاد( 41

16 14 15 األقمشة )غري منسوجة( 41

16 14 15 )املنسوجات( النسيج  41

16 14 15 النسيج )الغزل والخيوط واملنسوجات( 41

13 11 12 النسيج )ملحقات القسم( 41

16 14 15 النسيج )اآلالت( 41

8 6 7 معدات منتجات ومواد وصبغات املنسوجات 41

7 6 7 معدات حياكة الغزل املنسوج 41

6 5 5 موازين حرارة 41

16 14 15 آالت رمي الحرير 41

36 30 33 آلة تذاكر 41

16 14 15 آالت التصفيف أو التحميل 41

6 5 5 أدوات، صغرية، متفرقة 41

27 23 25 ميزان سكة 41

22 18 20 محوالت 41

6 5 5 شاحنات، نقل 41

27 23 25 آلة أنابيب 41

16 14 15 أحواض، التنظيف بالحامض 41

27 23 25 توربينات، بخار 41

22 18 20 آالت إزالة الطيّات، حرير 41

27 23 25 آالت ثني، قطن 41

16 14 15 آالت ثني، حرير 41

22 18 20 آالت ثني 41

16 14 15 آالت ثني، خفيفة 41

27 23 25 وحدة تفريغ ماصة 41

27 23 25 آالت املخمل 41

22 18 20 معدات التهوية 41

22 18 20 أنظمة التهوية 41

16 14 15 مقاييس التيار الكهربايئ 41

27 23 25 ممرات، خرسانة 41

33 27 30 آالت فتل 41
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 معدات غسيل، شلّة الخيوط 41

16 14 15 معدات غسيل، بكرات وأقراص تفريغ 41

16 14 15 غساالت 41

22 18 20 آالت العزل املايئ 41

22 18 20 آالت التشميع 41

11 9 10 معدات الخدمة االجتامعية 41

11 9 10 معدات الخدمة االجتامعية، رياضية 41

11 9 10 معدات الخدمة االجتامعية، مقصف 41

11 9 10 معدات الخدمة االجتامعية، الرشطة ومكافحة الحريق 41

27 23 25 آبار ومضخات 41

27 23 25 آالت لف، ثقيلة 41

16 14 15 آالت لف 41

16 14 15 آالت حياكة األسالك 41

27 23 25 التمديدات الكهربائية، اإلنارة والطاقة 41

27 23 25 آالت األشغال الخشبية 41

10 8 9 معدات صناعة الغزل والخيوط واملنسوجات 41

5 3 3 مركبات 42

8 5 5 مركبات، ليموزين 42

11 9 10 حافالت، النقل الجامعي 42

8 6 7 حافالت- االستخدام الصناعي 42

12 10 11 حافالت- املسافات الطويلة 42

12 10 11 حافالت- مدرسة 42

11 9 10 حافالت- حرضية 42

16 14 15 حاويات، قابلة للنقل 42

6 5 5 شاحنات أغراض عامة، ثقيلة 42

3 3 3 شاحنات أغراض عامة، خفيفة 42

9 7 8 عربات الخيول 42

11 9 10 النقل اآليل - شحن 42

11 9 10 النقل اآليل - ركاب 42

7 6 7 معدات النقل اآليل، شحن 42

7 6 7 معدات النقل اآليل، ركاب 42

7 6 7 النقل اآليل، شحن 42

7 6 7 النقل اآليل، ركاب 42
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

10 9 10 معدات صناعة املركبات اآللية وقطعها 42

15 10 12 دراجات نارية 42

9 7 8 حافالت النقل بني املدن للمسافات القصرية 42

2 1 2 مركبات أجرة، االستعامل املتواصل عىل مدار الساعة 42

3 3 3 مركبات أجرة، االستعامل غري املتواصل 42

6 5 5 قاطرات )تسري عىل الشارع( 42

13 11 12 جرارات، ديزل 42

9 7 8 جرارات، بنزين 42

13 11 12 مقطورات، شاحنة 42

11 9 10 مقطورات 42

11 9 10 املقطورات والحاويات املنقولة عليها 42

7 5 6 مقطورات، مرفق 42

16 14 15 حافالت كهربائية 42

11 9 10 شاحنات، ثقيلة 42

16 14 15 شاحنات، االستخدام الداخيل 42

9 7 8 شاحنات، متوسطة 42

11 9 10 شاحنات، االستخدام الخارجي، كهرباء 42

9 7 8 شاحنات، االستخدام الخارجي، بنزين، ثقيلة 42

4 4 4 شاحنات، االستخدام الخارجي، غاز، خفيفة 42

7 5 6 شاحنات، االستخدام الخارجي، غاز، متوسطة 42

11 9 10 شاحنات-ديزل 42

22 18 20 منافيخ املزج بالهواء  43

22 18 20 أجهزة الطرد املركزي 43

22 18 20 أنظمة التغذية الكياموية 43

22 18 20 أنظمة كلورة املياه 43

22 18 20 أجهزة تنقية 43

22 18 20 مطاحن الفضالت الصلبة 43

22 18 20 مصايف املواد الصلبة 43

22 18 20 مكابس إزالة املاء، سري 43

22 18 20 أغطية خزانات الهضم )عامئة أو ثابتة( 43

22 18 20 مناخل تصفية املواد الصلبة 43

22 18 20 مناخل تصفية املواد الصلبة  - متحركة 43

22 18 20 محارق 43

16 14 15 معدات مخرية 43
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املدى  العمر االفرتايض الطبيعي الصناعة

الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

22 18 20 محطات رفع 43

22 18 20 أنظمة تغذية البوليمر 43

22 18 20 مضخات – طرد مركزي 43

22 18 20 مضخات – غاطسة 43

22 18 20 مضخات – لولبية المركزية 43

22 18 20 مضخات – معايرة 43

22 18 20 مرشح بالتنقيط 43

22 18 20 نظام التعقيم باملوجات فوق البنفسجية 43

22 18 20 أنظمة التغذية الكياموية 44

22 18 20 أنظمة كلورة املياه 44

22 18 20 أجهزة تنقية، تيار صاعد 44

22 18 20 فالتر- الرتاب الدياتومي 44

22 18 20 أجهزة التبلّد 44

16 14 15 املعدات املخرية 44

22 18 20 مولدات األوزون 44

22 18 20 مجاري بارشال 44

22 18 20 محطات ضخ 44

22 18 20 مضخات-طرد مركزي 44

22 18 20 مضخات-معايرة 44

22 18 20 مضخات-توربني رأيس 44

22 18 20 خزانات مزج 44

19 15 17 مكايد 45

22 18 20 منارش بسري رشيطي 45

15 13 14 آالت إزالة اللحاء، أسطوانة 45

24 20 22 آالت إزالة اللحاء، يدوية 45

15 13 14 آالت السالل 45

31 25 28 مضارب، مخزون الخرق )الورق املمتاز( 45

27 23 25 مضارب، لباب الخشب )أحواض االستحامم الخشبية أو 
املعدنية(

45

22 18 20 آالت الثني 45

6 5 5 دواليب كبرية، عربة الخيول 45

36 30 33 سالل، مواد جافة، خرسانة، تخزين الرقائق 45

27 23 25 سالل، مواد جافة، فوالذ 45

31 25 28 سالل، مواد جافة، خشب 45
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

31 25 28 أجهزة التقصري، خرسانة 45

22 18 20 أجهزة التقصري، أحواض استحامم خشبية أو معدنية 45

16 14 15 منافيخ 45

15 13 14 مراوح، أنظمة الفضالت والنشارة 45

24 20 22 مراوح، أنظمة التدفئة والتهوية 45

24 20 22 مراوح، آالت وأسطوانات الورق 45

22 18 20 آالت تجويف 45

22 18 20 آالت التقويس 45

14 12 13 عربات، ألواح خشبية 45

16 14 15 مواقد 45

22 18 20 مواقد، فضالت 45

16 14 15 مواقد، كريت، محطة أسيد 45

22 18 20 أسطوانات 45

16 14 15 عربات تخييم 45

11 9 10 معدات تخييم 45

22 18 20 نجار، معدات منجرة 45

20 16 18 آالت إعادة النرش 45

19 15 17 حامالت، خشب 45

36 30 33 خزانات، املخزون السائل، خرسانة 45

31 25 28 خزانات، املخزون السائل، خشب الرو 45

22 18 20 خزانات، املخزون السائل، خشب الصنوبر القايس 45

27 23 25 خزانات، املخزون السائل، فوالذ 45

22 18 20 آالت جذ الخشب 45

16 14 15 آالت القطع والتقطيع 45

22 18 20 آالت التظريف 45

16 14 15 مطاحن دائرية، محمولة، كاملة 45

27 23 25 مطاحن دائرية، ثابتة 45

22 18 20 آالت التغطية باأللواح الخشبية 45

22 18 20 آالت التقشري 45

31 25 28 آالت الطالء 45

15 13 14 آالت لف، حلقات 45

16 14 15 جامعات، غبار 45

16 14 15 معدات صناعة منتجات اللُباب والكرتون واملنتجات الورقية 
لة املحوَّ

45
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11 9 10 سالسل ناقلة 45

16 14 15 ناقالت، داخلية 45

16 14 15 ناقالت، خشب، األلواح والنشارة 45

16 14 15 ناقالت، خارجية 45

22 18 20 مواقد 45

22 18 20 مرّدات 45

16 14 15 آالت التغضني والدمج والتظهري 45

22 18 20 آالت الصناديق 45

16 14 15 آالت التجعيد والتشقيب 45

22 18 20 محطات املعالجة بالكريوزوت 45

15 13 14 مطاحن، خشب 45

31 25 28 آالت قص، الورق 45

27 23 25 آالت قص، الخرق 45

22 18 20 آالت أسطوانية ولوح الورق 45

22 18 20 آالت أسطوانية )لورق التغليف، التسقيف... إلخ( 45

22 18 20 أسطوانات، املعالجة بالكريوزوت 45

20 16 18 آالت نقش الخدد املستعرضة 45

22 18 20 آالت تقطيع األلواح 45

22 18 20 نارشات 45

27 23 25 هاضامت، مخزون الخرق، الورق املمتاز 45

27 23 25 هاضامت، املنتجات الخشبية، الطبخ غري املبارش 45

27 23 25 هاضامت، املنتجات الخشبية، دّوارة 45

27 23 25 هاضامت، املنتجات الخشبية، رأسية ثابتة 45

22 18 20 آالت الغنفرة 45

19 15 17 آلة صناعة وتشكيل األوتاد 45

36 30 33 مناهل، طوب أو خراسنة 45

22 18 20 قمني جاف، مراوح 45

22 18 20 قمني جاف، طوب و خرسانة 45

22 18 20 قمني جاف، الهيكل 45

22 18 20 قمني جاف، ملفات وأنابيب البخار 45

27 23 25 آالت تجفيف )الورق أو اللباب( 45

27 23 25 آالت إزالة الغبار 45

22 18 20 آالت الحف املائل لألطراف 45
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الحد األقى الحد األدىن - بالسنوات وصف األصل #

16 14 15 روافع، مغراف، للرقائق 45

19 15 17 محركات، للمضارب 45

19 15 17 مبخرات، قرص 45

27 23 25 مبخرات، تأثري متعدد 45

15 13 14 أسواط اللبّاد 45

22 18 20 آالت حف األطراف 45

11 9 10 معدات مكافحة الحريق 45

22 18 20 آالت صنع األرضيات 45

13 11 12 أفران، تسويط، عمليات اسرتجاع الكريت والصودا 45

13 11 12 أفران، دّوارة )عمليات الكريت والصودا( 45

24 20 22 مجالخ، لباب الخشب املطحون 45

24 20 22 مدافئ، أنظمة التدفئة والتهوية 45

16 14 15 جالخة، معدات الغرف الخشبية 45

22 18 20 أغطية، آلة الورق )األسبست أو الفوالذ واملركبات( 45

11 9 10 أغطية، آالت الورق )خشب( 45

18 14 16 خزانات اللباب املائية 45

22 18 20 آالت الحف والصنفرة 45

22 18 20 آالت جوردان 45

22 18 20 قمني، جاف 45

22 18 20 آالت العقد 45

27 23 25 رحى ذات حجر عمودي 45

22 18 20 مخارط 45

22 18 20 آلة تكديس 45

9 7 8 بطانات، حفر تفريغ--خشب 45

8 6 7 بطانات، هاضم 45

0 0 0 بطانات، فرن، موزّعة عادة  45

22 18 20 عربات وملقامت الحطب 45

16 14 15 عربات الحطب 45

6 5 5 عربات الحطب، خيل 45

11 9 10 آالت ومعدات التحطيب 45

16 14 15 آليات تحميل الحطب 45

8 6 7 حطب، تحطيب، معدات صغرية 45

20 16 18 حطب )صناعة الخشب املضغوط، األثاث... إلخ( 45
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20 16 18 حطب، رحى 45

11 9 10 عربات الحطب 45

13 11 12 جر عائم خشبي، مفتوح 45

22 18 20 مصانع إعادة تصنيع الخشب 45

19 15 17 آليات ومعدات متاجر اآلالت 45

11 9 10 أفران صهر، كريت 45

22 18 20 آالت النرش اآللية، قرميد خشبي 45

22 18 20 آالت حف األطراف املائلة 45

22 18 20 آالت القولبة 45

22 18 20 مناقري الخشب 45

22 18 20 آالت تثبيت املسامري 45

22 18 20 أذرع وأعمدة مسّننة 45

16 14 15 ألواح، الّي الكيميايئ 45

27 23 25 أحواض، غسيل 45

22 18 20 معدات صناعة الورق واللّباب 45

19 15 17 الورق، صناعة املنتجات املحّولة 45

20 16 18 الورق، الطباعة والنرش 45

27 23 25 الورق، منارش اللّباب واملعدات ذات الصلة 45

24 20 22 آالت ومعدات الورق، الكتب، املجالت، آلة نسخ الرسائل، ورق 
تنشيف

45

16 14 15 آالت ومعدات الورق، الكرتون والصناديق، مصنع التحويل 45

24 20 22 آالت ومعدات الورق، الكرتون والصناديق، مصانع الورق 45

24 20 22 آالت ومعدات الورق، التجليد الورقي، الكرتون الرقيق، األسقف 45

31 25 28 آالت ومعدات الورق، دفاتر األستاذ، ورق الكتابة، الصكوك، 
املحارم

45

19 15 17 آالت ومعدات الورق، األكياس الورقية، مصنع أكياس ورقية 45

24 20 22 آالت ومعدات الورق، األكياس الورقية، مصنع أكياس ورقية 45

20 16 18 آالت ومعدات الورق، طباعة الصحف

27 23 25 آالت الورق، ورق الكتب واملجالت 45

36 30 33 آالت الورق، الورق املمتاز—الصكوك، دفاتر األستاذ، املحارم، 
ورق الكتابة

45

24 20 22 آالت الورق، طباعة الصحف 45

31 25 28 آالت الورق، الورق املتخصص، آلة نسخ الرسائل والطمس 45
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9 7 8 الكرتون الرقيق، الكرتون الرقيق واللّباب املحّول 45

16 14 15 آالت النسخ 45

33 27 30 حفر، تفريغ، طوب أو خرسانة 45

22 18 20 حفر، فوالذ أو خشب 45

22 18 20 آالت الصنفرة، أعامل النجارة 45

16 14 15 آالت الطالء 45

16 14 15 معدات السباكة 45

11 9 10 مناشري ومعدات محمولة 45

22 18 20 معاول آلية 45

22 18 20 مكابس 45

11 9 10 مكابس، لحاء 45

22 18 20 مكابس، مصفاة 45

22 18 20 مكابس، هيدروليك 45

22 18 20 مكابس، طباعة 45

22 18 20 آالت الطباعة والتشقيب 45

16 14 15 معدات صناعة اللّباب والورق 45

24 20 22 معدات وأدوات اللّباب، الخشب املطحون 45

31 25 28 معدات وأدوات اللّباب، خرق 45

22 18 20 معدات وأدوات اللّباب، صودا, 45

19 15 17 معدات وأدوات اللّباب، الكريتيات أو الورق اللّدن 45

22 18 20 معدات وأدوات اللّباب، سلفيت 45

27 23 25 مطاحن اللّباب واملعدات ذات الصلة 45

33 27 30 آالت اللّباب/ الورق 45

4 4 4 مضخات، أسيد 45

8 6 7 مضخات، لحاء 45

16 14 15 مضخات، طرد مركزي، مخزون، ماء الرصف 45

24 20 22 مضخات، غاطسة )مخزون، ماء الرصف( 45

16 14 15 مضخات، ضغط 45

16 14 15 مضخات، تفريغ 45

27 23 25 سكك وتجهيزات 45

22 18 20 موسعات ثقوب 45

36 30 33 فرازات العينات املجروشة، خرسانة 45

22 18 20 فرازات العينات املجروشة، خشب 45
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20 16 18 موّجهات 45

22 18 20 معدات السفع الرميل 45

16 14 15 آالت شحذ املناشري 45

22 18 20 هياكل املناشري 45

22 18 20 آالت ومعدات املنارش 45

9 7 8 آالت ومعدات املنارش، دامئة 45

6 5 5 آالت ومعدات املنارش، مؤقتة 45

9 7 8 منارش، اآلالت الدامئة 45

6 5 5 منارش، اآلالت املحمولة 45

18 22  20 آالت قطع أطراف األلواح 45

20 16 18 غرابيل، مسطّحة 45

16 14 15 غرابيل، دّوارة 45

18 14 16 غرابيل، فضة 45

22 18 20 معدات التشكيل، صنع الراميل 45

22 18 20 معدات التشكيل 45

16 14 15 آالت التمزيق 45

11 9 10 جرارات نقل األخشاب 45

15 13 14 آالت تقطيع 45

16 14 15 آالت تقطيع 45

22 18 20 آالت الحز 45

0 0 0 أفران صهر، كريتات )انظر: أفران، تسويط( 45

22 18 20 آالت تقطيع، األخشاب 45

19 15 17 آالت تكديس، لباب الخشب 45

33 27 30 رافعات بخارية، ذات تروس 45

16 14 15 آالت خياطة 45

20 16 18 شدادات، منشار يدوي 45

16 14 15 آالت الصنفرة 45

22 18 20 خزانات، الّي الكيميايئ 45

24 20 22 خزانات، امتصاص 45

19 15 17 خزانات، خلط )خشب( 45

22 18 20 خزانات، خلط الصلصال )خشب( 45

33 27 30 خزانات، تخزين أو غسيل )خرسانة( 45

19 15 17 خزانات، تخزين أو غسيل )خشب( 45
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13 11 12 خزانات، تخزين األسيد 45

22 18 20 آالت الري 45

16 14 15 آالت اللّصق 45

22 18 20 آالت التلسني 45

24 20 22 مثّخنات 45

15 13 14 دّراسات 45

12 10 10 آليات ومعدات التحطيب 45

22 18 20 آالت اللسان واألخدود )األلواح الخشبية( 45

22 18 20 أبراج، أسيد 45

16 14 15 آالت التشذيب 45

20 16 18 آالت التشذيب، كرتون 45

22 18 20 آالت التشذيب، ورق 45

15 13 14 عربات، كهرباء )مناولة الورق( 45

16 14 15 عربات، يدوية 45

11 9 10 شاحنات، ثقيلة 45

16 14 15 آالت األنابيب 45

20 16 18 معدات القشور 45

0 0 0 غساالت )انظر: املبيضات( 45

24 20 22 مكابس اللّباب الرطب 45

22 18 20 لفافات 45

9 7 8 معدات صناعة املنتجات الخشبية واملفروشات 45
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