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جميــع الحقــوق المتعلقــة بهــذا الدليــل محفوظــة للهيئــة الســعودية للمقيميــن
المعتمديــن (تقييــم) ،حيــث تملــك تقييــم حقــوق نشــر كل هــذا الدليــل أو جــزء
منــه ،وال يجــوز إعــادة إنتــاج أو توزيــع أو نقــل جــزء مــن هــذا الدليــل أو كلــه بــأي شــكل
أو وســيلة ،بمــا فــي ذلــك التصوير أو النســخ أو التســجيل بواســطة الصــوت أو الفيديو
أو النشــر علــى االنترنــت وغيرهــا مــن األســاليب اإللكترونيــة دون الحصــول علــى إذن
مكتــوب مســبق مــن تقييــم ،إال فــي حالــة االقتباســات المختصــرة الــواردة فــي
مراجعــات النقــاد وغيرهــا مــن االســتخدامات غيــر التجاريــة المســموح بهــا بموجــب
نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف وقوانيــن حقــوق النشــر ،وتحتفــظ الهيئــة بحقهــا
فــي مقاضــاة أي شــخص ينتهــك هــذه الحقــوق.
وال تتحمــل الهيئــة مســؤولية أي أضــرار أو خســائر ألي شــخص يتخــذ أو يمتنــع عــن
القيــام بــأي إجــراء اســتنادًا علــى هــذا الدليــل ،وال تتحمــل تقييــم مســؤولية دقــة
المعلومــات الــواردة فــي المنهــج عنــد االقتبــاس منــه أو إعــادة ترجمتــه ونشــره،
وإلــى الحــد الــذي تســمح بــه األنظمــة والقوانيــن فــإن تقييــم تخلــي مســؤوليتها
والتزامهــا مــن كافــة الخســائر أو األضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة المترتبــة علــى
األشــخاص أو الجهــات والمتعلقــة بتفســير هــذا الدليــل أو تطبيقــه.

يمكن الحصول على نسخة من هذا الدليل من:
الهيئة السعودية للمق ّيمين المعتمدين (تقييم)
 2727طريق أنس بن مالك
الرياض 13321 ،الصحافة
المملكة العربية السعودية
WWW.TAQEEM.GOV.SA
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المصطلحات
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االستحواذ

عملية رشاء رشكة أو منشأة اقتصادية أو أصول من أشخاص آخرين مع سيطرة مالك الرشكة املستحوذة.

عالوة االستحواذ

الفرق بني السعر املدفوع للسهم يف عملية االستحواذ عىل رشكة عامة وسعر السهم قبل اإلعالن
عن محاولة االستحواذ .وميكن حسابه عىل أساس اجاميل رأس املال املستحوذ .انظر ايضً ا إىل عالوة
االستحواذ للمشاركني يف السوق.

السوق النشط

هو السوق الذي تتم فيه معامالت متكررة كافية وبحجم مناسب لتوفري معلومات تسعري عىل أساس
مستمر.

صايف قيمة األصول
املعدلة

طريقة تقييم األصول حيث يتم إعادة تقييم جميع األصول وااللتزامات بشكل فردي مبا يف ذلك األصول
وااللتزامات غري املدرجة يف امليزانية العمومية وتخصم االلتزامات من األصول لتقدير القيمة .وهذه
طريقة الجمع الواردة تحت أسلوب التكلفة يف معايري التقييم الدولية .يُعرف هذا أيضً ا باسم «طريقة
القيمة الدفرتية املعدلة» و «طريقة تراكم األصول» يف قامئة مصطلحات التقييم الدولية.

اندماج

ضم أو دمج رشكتان مفصولة مسبقًا عىل أساس املساواة يف املصالح .وتعرف أيضً ا بدمج الرشكات .يف
الدمج أو االندماج ،ال يتحكم املساهمون يف الرشكة املستحوذة يف التوسعة.

منوذج نظرية التسعري منوذج متعدد العوامل لتسعري األصول ،يتنبأ بعوائد األصول باستخدام العالقة بني األصول وعوامل
يف عمليات املراجحة مخاطر االقتصاد الكيل .ويتضمن العديد من عوامل املخاطر املنهجية.
عىل أساس محايد

معاملة بني أطراف ليست بينهم عالقة معينة أو خاصة ويترصف كل منهم باستقاللية.

نظام التأسيس

مستند يحتوي عىل قانون/دستور الرشكة فيام يتعلق بصالحيات املدراء واألعضاء وعقد االجتامعات
والتصويت وغريها .كام أنه يقدم إرشادات لعمليات الرشكة .وقد تكون هناك متطلبات أخرى بني بعض
املساهمني أو جميعهم يف اتفاقية املساهمني.

القوى العاملة
املجمعة

وتعرف أيضً ا بالقوى العاملة يف مكان العمل .وهو فريق من املوظفني يعملون يف منشأة .ويستخدم
هذا املفهوم عند احتساب رسوم األصول املساهمة يف تقييم األصول غري امللموسة .تعد القوى العاملة
يف مكان العمل من األصول غري امللموسة ولكن ال يعرتف بها يف أغراض إعداد التقارير املالية.

األصل

هي املوارد التي تسيطر عليها املنشأة كنتيجة ألحداث سابقة والتي من املتوقع أن تتدفق منها منافع
١
اقتصادية مستقبلية إىل املنشأة».

أسلوب األصل أو
أسلوب مبنى عىل
األصل

نفس أسلوب التكلفة يف معايري التقييم الدولية

 -١املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية (:)IFRS
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التزام تقاعد األصول

التزام قانوين (أو استنتاجي) ميكن أن ينشأ عند التعامل مع األصول املهدرة طويلة األجل مثل املناجم
أو آبار النفط .تنشأ هذه االلتزامات عندما يتطلب استبعاد األصل وإعادة موقعه إىل الحد األدىن من
املعايري .وتعرف أيضً ا بالقيمة التخريدية انظر إىل «القيمة املتبقية».

االفرتاضات

الحقائق املفرتضة التي تتناسق أو قد تتناسق مع تلك املوجودة يف تاريخ التقييم .انظر إىل «االفرتاضات
الخاصة».
هو معدل خسارة العمالء الحاليني أو مجموعة العقود أو القوى العاملة وغريها من األصول أو معدل
تدهور التقنية الحالية .يختلف معدل انحسار العمالء وفق مزايا الرشكة ووالء العمالء وتكاليف
التحويل وطول الرتتيبات التعاقدية.
هي مقارنة مقاييس التقييم التي استخدمها املقيم يف عمليات سابقة مع املقاييس الفعلية املحققة عند
الخروج.

انحسار العمالء
االختبار الرجعي
أساس القيمة

:تصف أسس القيمة (التي تسمى أحيانًا معايري القيمة) افرتاضات القياس األساسية التي تعتمد عليها
القيم امل ُقررة ٢.هناك ستة أسس للقيمة وفق معايري التقييم الدولية وأسس اخرى معرفة من جهات
اخرى.

مقياس بيتا

مقياس يستخدم لتقييم املخاطر املنتظمة أو التقلب النسبي لورقة مالية واحدة أو محفظة  ،بالنسبة
للسوق ككل .ويحسب عىل أساس تقلب األوراق املالية (حسب االنحراف املعياري) بالنسبة لتقلبات
السوق ،مرضوب يف ارتباط األوراق املالية بالسوق.

هامش الرشاء والبيع

الفرق بني السعر الذي ميكن للمستثمر رشاء الورقة املالية (سعر الطلب أو العرض) والسعر الذي ميكن
أن يبيع به (سعر العرض) .واألسهم األقل سيولة فارقها بني سعر الرشاء والبيع أكرب.

منوذج خيار بالك
سكولز

منوذج ريايض مصمم لتسعري عقود الخيار يف األسواق .ميكن استخدام منوذج بالك سكولز لخيار الرشاء
لتقييم األسهم إذا تعددت فئاتها .وميكن استخدام منوذج بالك سكولز لخيار البيع العتبار خصم عدم
القدرة عىل التسويق.

حظر الخصم

مبلغ أو نسبة مخصومة من سعر السوق الحايل لألسهم املتداولة عل ًنا لتعكس االنخفاض يف قيمة كل
٣
سهم من مجموعة األسهم بحجم ال ميكن بيعه يف فرتة زمنية معقولة نظ ًرا ألحجام التداول العادية
واملفهوم هنا أن مجموعة كبرية من األسهم تعرض للبيع يف نفس اليوم ميكن أن تخفض سعر السوق.

الطريقة التصاعدية

طريقة تندرج تحت أسلوب الدخل لتقييم االلتزامات غري املالية.

الطريقة الرتاكمية

منوذج يستخدم لتحديد معدل العائد املتوقع لورقة مالية ذات مخاطر بإضافة قسط مخاطر ملعدل
العائد عىل ورقة مالية خالية من املخاطر .عىل سبيل املثال ،قد تشمل الطريقة الرتاكمية عىل معدل
خايل من املخاطر وعالوة مخاطر حقوق امللكية وعالوة الحجم وعالوة املخاطر الخاصة بالرشكة.
ويختلف عن منوذج تسعري األصول الرأساملية حيث ال يستخدم مقياس بيتا لتعديل عالوة مخاطر
حقوق امللكية.

املنشأة االقتصادية

منشأة متارس نشاط تجاري أو صناعي أو استثامري أو يف قطاع الخدمات .وتتنوع الرشكات مثل رشكات
تعاونية والرشاكات واملنشآت املشرتكة وامللكية الفردية.
٤
درجة عدم اليقني يف تحقيق العوائد املستقبلية املتوقعة الناتجة عن عوامل أخرى غري الرفع املايل.

تقييم املنشآت
االقتصادية

تحديد القيمة االقتصادية لرشكة أو عمل ما أو حصة فيها.

املخاطر التجارية
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 ٢معايري التقييم الدولية  104 ،2020فقرة 10.1
 ٣قامئة املصطلحات ملعايري التقييم الدولية.

 ٤قامئة مصطلحات التقييم الدولية

املعايرة

هي استخدام املدخالت ذات الصلة اعتبا ًرا من تاريخ إجراء استثامر سابق يف املنشأة؛ يتم بعد ذلك
استخدام املدخالت املحدثة اعتبا ًرا من تاريخ القياس الالحق من أجل إنشاء القيمة الحالية .وهذا مهم
خصوصا عند استخدام وسيلة التقييم تستخدم مدخالت غري قابلة للرصد لقياس القيمة يف الفرتات
ً
الآلحقة .يوىص باستخدامه يف الدليل الصادر عن املعهد االمرييك للمحاسبني القانونيني« :تقييم رأس
املال الجريء للمحافظ االستثامرية للرشكة وصناديق امللكية الخاصة ورشكات االستثامر األخرى» وأيضً ا
من خالل املبادئ التوجيهية الدولية لتقييم رأس املال الخاص ورأس املال االستثامري ( .)IPEVقد
تكون هناك جوالت متويل مختلفة عند التعامل مع استثامر رأس املال الجريء .وبالتايل تكون املعايرة
وسيلة تقييم مهمة لضامن استخدام الجهات املصدرة للتقارير وسائل تقييم تعكس أوضاع السوق
الحالية يف تاريخ القياس

خيار الرشاء

عقد خيار مينح حامل الخيار قرار رشاء أسهم يف املستقبل بسعر محدد .انظر أيضً ا اىل خيار البيع ،خيار،
ومنوذج بالك سكول.

منوذج تسعري األصول منوذج يستخدم لتحديد معدل العائد املتوقع لورقة مالية ذات مخاطر بإضافة قسط مخاطر ملعدل
الرأساملية ( )CAPMالعائد عىل ورقة مالية خالية من املخاطر .تتكون عالوة املخاطر من عالوة مخاطر حقوق امللكية (أو
السوق) املعدلة حسب املخاطر املنهجية (أو بيتا) لألوراق املالية .ومن منظور مفهومي ،فإنه يركز عىل
املخاطر املتزايدة (املنهجية) التي يحتاج املستثمرون إىل التعويض عنها عند االستثامر يف األوراق املالية
املحفوفة باملخاطر (عاد ًة األسهم) مقارنة باالستثامر يف ورقة مالية خالية من املخاطر.
هيئة السوق املالية

الهيئة التنظیمیة املالیة للحكومة السعودیة واملسؤولة عن تنظيم أسواق رأس املال يف اململکة العربیة
السعودیة.

الرسملة

تحويل املنافع االقتصادية لفرتة واحدة إىل قيمة

معامل الرسملة

أي مضاعف أو قاسم يستخدم لتحويل الفوائد االقتصادية املتوقعة لفرتة واحدة إىل قيمة.

طريقة رسملة
االيرادات

طريقة ضمن أسلوب الدخل حيث يتم تحويل الفوائد االقتصادية املتوقعة لفرتة متثيلية واحدة إىل
قيمة من خالل القسمة عىل معدل الحد األقىص أو الرضب يف مضاعف.

معدل الرسملة

معدل يستخدم لتحويل املنافع االقتصادية املتوقعة لفرتة واحدة إىل قيمة .ومعدل الرسملة هو
معكوس مضاعف السوق ويكون عادًة نسبة مئوية .ت ُقسم الفوائد االقتصادية املتوقعة عىل معدل
الرسملة (أو مرضوبة يف مضاعف السوق) .معدل الرسملة يساوي معدل الخصم ناقص النمو.
تكوين متويل حقوق امللكية ومتويل الديون للمنشآت التجارية .ويعتمد التحليل املايل عىل املبالغ
الدفرتية .وألغراض التقييم ينبغي أن تكون األرقام قيم سوقية.

هيكل رأس املال
النقد املكافئ

هي أصول املنشأة االقتصادية التي ميكن تحويلها لنقد .مثل االستثامرات القابلة للتحقيق واملستحقات
املالية من املسؤولني واملبالغ املستحقة من األطراف االخرى.

العميل

يشري إىل الشخص أو األشخاص أو الجهة التي يتم إجراء التقييم لصالحها .وقد يشمل ذلك عمالء
خارجيني (كام يف حالة التعاقد مع مق ّيم من خالل عميل خارجي) باإلضافة إىل عمالء داخليني
٥
(كالتقييامت التي يتم إجراؤها لصالح صاحب العمل).

رشكات استثامرية
مقفلة

رشكات استثامرية مدرجة يف سوق األسهم املالية تطرح عددًا ثابتًا من رأس املال للجمهور من خالل
اكتتاب عام أويل .ثم يتم بعد ذلك هيكلة الصندوق وإدراجه وتداوله مثل األسهم يف سوق األسهم.

عالوة املخاطر الرشكة

عدم التيقن من العائد املتوقع نتيجة عوامل أخرى غري تلك العوامل املرتبطة بسوق االستثامر ،والذي
يتوقع من املستثمر تحقيقه من خالل تحمل مخاطر إضافية تتعلق بالرشكة.

 -٥معايري التقييم الدولية  ،2020فقرة .20.2
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طريقة الرشكات
العامة املقارنة (أو)
طريقة الرشكات
العامة اإلرشادية

طريقة تقييم ضمن أسلوب السوق تستخدم مضاعفات السوق املستمدة من أسعار االستثامر للرشكات
العامة املتداولة التي تعمل يف سوق تداول مفتوح النشاط يف نفس مجال العمل الذي تزاول فيه
الرشكة الخاصة محل التقييم نشاطها .وهو أحد الطريقتني األساسيتني التي تندرج تحت أسلوب السوق
يف معايري التقييم الدولية.

ُمضاعف الرشكات
املقارنة

مقياس مايل يستخدم يف طريقة الرشكات العامة املقارنة لتقييم الرشكة ،وعادة ما ميثل القيمة السوقية
ألسهم الرشكة أو رأس املال املستثمر مقسو ًما عىل قياس الرشكة.

طريقة معامالت
املقارنة (أو املعاملة
اإلرشادية)

طريقة تندرج تحت أسلوب السوق ،والتي تستخدم مضاعفات التسعري املشتقة من معامالت
االستحواذ لألصول الهامة يف رشكات القطاع الخاص والعام بنشاط يف نفس مجال األعامل أو ما شابه
ذلك مثل الرشكة الخاصة الخاضعة للتقييم .وهو أحد الطريقتني األساسيتني التي تندرج تحت أسلوب
السوق يف معايري التقييم الدولية.

ُمضاعف املعامالت
القابلة للمقارنة

مقياس مايل يُستخدم يف طريقة املعامالت املقارنة من أجل تقييم رشكة ما.

اإلنجاز

النقطة التي يتم عندها بيع األصول ورشائها.

معدل النمو السنوي
املركب
االعتبارات العرضية

معدل النمو السنوي لالستثامر خالل فرتة زمنية تزيد عن عام.

األصول املساهمة

أي أصول ملموسة أو غري ملموسة رضورية لتوليد التدفقات النقدية املرتبطة بتقييم األصول غري
امللموسة .وتستخدم هذه الحسابات باستخدام طريقة األرباح الزائدة لتقييم بعض األصول غري
امللموسة.
رسوم مخصومة من التدفقات النقدية املتعلقة باألصل غري امللموس تقيم باستخدام طريقة اإليرادات
عادل عىل األصول املساهمة.
الزائدة متعددة الفرتات لتعكس عائدًا ً

التحكم

القدرة عىل توجيه إدارة العمل وسياساته .وميكن تحقيق هذا من خالل امتالك أكرث من  %50من أسهم
التصويت.

حصة مسيطرة

مساهمة متنح القدرة عىل التحكم يف املنشأة.

حصة مسيطرة غري
سائلة

مساهمة يف منشأة خاصة تتيح القدرة عىل التحكم باملنشأة.

أسلوب التكلفة
تكلفة رأس املال

رشا للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي الذي ينص عىل أ ّن املشرتي لن يدفع ألصل ما
أسلوب يقدم مؤ ً
أكرث من تكلفة الحصول عىل أصل ذي منفعة مامثلة .وتندرج هذه الطريقة ضمن أساليب التقييم
الثالثة املنصوص عليها يف معايري التقييم الدولية.
معدل العائد املتوقع الذي يتطلبه السوق الستثامرات معينة.

تكلفة الدين

املعدل الفعال الذي تدفعه الرشكة مقابل التزامات الديون.

تكلفة حقوق امللكية

معدل العائد الذي يتوقعه أصحاب امللكية مقابل االستثامر يف األوراق املالية للرشكة ،مثل التعويض عن
تحمل مخاطر امتالك حصص حقوق امللكية.

طريقة تكلفة اإلدخار

طريقة تندرج تحت أسلوب الدخل حيث يقيم األصل بالرجوع إىل التكاليف التي يتم تجنبها أو
تخفيضها نتيجة المتالك األصل .ومن أمثلة تكلفة االدخار هي طريقة اإلعفاء من رسوم امللكية الفكرية
عند تقييم أصل غري ملموس.

رسوم األسهم
املساهمة
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املقابل الذي يختلف باختالف النتائج املحققة بعد االنجاز .وميكن تنظيم عملية الرشاء بحيث يعتمد
املبلغ املدفوع عىل اإليرادات أو األرباح املحققة يف العامني أو الثالثة أعوام بعد اإلنجاز.

املخاطر القُطرية
املوثوقية

املخاطر املرتبطة بالحوكمة السياسية أو املخاطر املالية يف دولة أخرى.
أو الجدير بالثقة ،تشري معايري التقييم إىل أن رأي التقييم يجب أن يكون ذو مصداقية.

مخاطر االئتامن

مخاطر الخسارة املالية نتيجة فشل طرف آخر يف الوفاء بالتزامه.

مخاطر العملة

مخاطر تقلب التدفقات النقدية املستقبلية لعملة أخرى بسبب التغريات يف أسعار رصف العمالت.
وتختلف مخاطر العملة عن مخاطر القطرية.
االستخدام الحايل لألصل .وقد يكون االستخدام الحايل ،ولكن ليس بالرضورة ،هو أعىل وأفضل استخدام.
وهو أحد فرضيات معايري التقييم الدولية األربعة.

االستخدام الحايل

طريقة القيمة الحالية تخصيص قيمة املنشأة أو إجاميل قيمة امللكية لألوراق املالية املختلفة بافرتاض بيع الرشكة يف تاريخ
التقييم .وقد ال توفر هذه الطريقة تقييامت موثوقة إذا كان هناك فئات مختلفة لألسهم.
األصول غري امللموسة
املتعلقة بالعمالء

أصول غري ملموسة مثل قوائم العمالء وتراكم الطلبات وعقود العمالء.

الدين

يرتبط هذا تقليديًا يف املنشآت االقتصادية بالدين املنتج للفائدة .ميكن أن يكون هذا كله دي ًنا منتجا
للفائدة أو دي ًنا طويل األجل منت ًجا للفائدة.
مصطلح محاسبي يظهر يف امليزانية العمومية للرشكة ،حيث يوضح الحالة التي من املقرر أن تدفع
فيها الرشكة الرضائب مقد ًما قبل قيد األرباح أو الخسائر الرضيبية التي ميكن استخدامها يف املستقبل.
ويعرتف بأصل الرضيبة املؤجلة إذا أدت فروق التوقيت إىل دفع الرضيبة مقد ًما .عىل سبيل املثال جزء
من املصنع ا ُستهلك عىل مدى خمس سنوات يف بيان الدخل ولكن االستهالك الرضيبي يتجاوز عرش
سنوات.

األصول الرضيبية
املؤجلة

االلتزامات الرضيبية مصطلح محاسبي يوضح الحالة التي تدفع فيها الرشكة الرضائب بعد قيد األرباح أو إعادة تقييم
األصول الثابتة .يعرتف بااللتزام الرضيبي املؤجل إذا ادى فارق التوقيت إىل دفع الرضيبة عىل شكل
املؤجلة
دفعات متأخرة .باستخدام املثال أعاله ،إذا كان االستهالك الرضيبي يزيد عن عامني ،فسيتم االعرتاف
بالتزام رضيبي مؤجل.
خصومات عدم القدرة مبلغ أو نسبة تخصم من قيمة التحكم لتعكس غياب بعض أو جميع صالحيات التحكم.
عىل السيطرة
خصومات عدم القدرة فرق املبلغ أو النسبة املئوية بني قيمة األصل السائل وغري السائل ليعكس تكرا ًرا منخفضً ا للمعامالت يف
األصل الذي يتم تقييمه.
عىل التصفية
خصومات عدم
القدرة عىل التسويق
()DLOM

يتم تطبيق الخصم لتحديد قيمة أسهم رشكة مغلقة الرأسامل واألسهم املقيدة والتي تعكس عدم
القدرة عىل التسويق.

معدل الخصم

معدل العائد املستخدم لحساب مجموع التدفقات النقدية املستقبلية لتحديد القيمة الحالية
لالستثامر.
طريقة تقييم تندرج ضمن أسلوب الدخل ،يجري خالله خصم تدفقات الفوائد املستقبلية الستخالص
القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم .وتندرج هذه الطريقة األساسية تحت أسلوب الدخل يف
معايري التقييم الدولية .جميع طرق أسلوب الدخل األخرى هي اختالفات يف طريقة التدفقات النقدية
املخصومة.
طريقة تقييم تندرج تحت أسلوب الدخل ،والتي تخصم املنافع االقتصادية املتوقعة املستقبلية إىل
القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب.

طريقة التدفقات
النقدية املخصومة
طريقة األرباح
املستقبلية املخصومة
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القيمة التخريدية

قيمة نهائية سالبة ميكن أن تنشأ عند التعامل مع إهدار األصول مثل املناجم أو آبار النفط .كام تعرف
أيضً ا بالتزام تقاعد األصول .انظر أيضً ا للقيمة املتبقية.
طريقة تقييم تندرج تحت أسلوب الدخل لتقييم بعض األصول غري امللموسة املتعلقة بالعميل .وميكن
استخدام الهوامش التي حققتها الرشكات التي تعمل فقط كموزعني لتحديد نسبة األرباح التي تتعلق
باألصول غري امللموسة املتعلقة بالعمالء .وهذه أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها
معايري التقييم الدولية لتقييم األصول غري امللموسة.

الربح قبل الفائدة
والرضيبة (:)EBIT

اإليرادات قبل الزكاة والرضائب ،وميثل الدخل التشغييل لألصل محل التقييم.

الربح قبل الفائدة
والرضيبة ()EBITA
الربح قبل خصم
الفوائد والرضائب
واإلهالك واالستهالك
()EBITDA
الربح قبل خصم
الفوائد والرضائب
واإلهالك واالستهالك
يف الفرتة النهائية
()EBITDA
العمر االقتصادي

اإليرادات قبل نفقات الزكاة والرضائب واالستهالك.

طريقة املوزع

خطاب التعاقد
املنشأة ()1
املنشأة ()2
قيمة املنشأة
القيمة املنصفة
حقوق امللكية
عالوة مخاطر حقوق
امللكية
شكوك اثباتية
فائض األرباح
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ميثل الربح قبل خصم الفوائد والرضائب واإلهالك واالستهالك.

ميثل األرباح املحققة قبل خصم الفوائد والرضائب واإلهالك واالستهالك يف الفرتة النهائية.

الفرتة الزمنية التي يُتوقع خاللها أن يحقق األصل أربا ًحا أو وفورات يف التكلفة .ينتهي العمر االقتصادي
عادة عندما تكون النفقات الرأساملية املطلوبة للحفاظ عىل األصل أعىل من التدفقات النقدية الناتجة
عن األصل.
اتفاق قانوين بني رشكة مهنية وأحد عمالئها ،يوضح بالتفصيل نطاق الخدمات التي يتم تقدميها نظري
مبالغ محددة وغريها من رشوط وأحكام التعاقد الرئيسية.
املنشأة االقتصادية.
ناقصا
لهذا الغرض فإن املنشأة االقتصادية هي حقوق امللكية يف األعامل التجارية باإلضافة إىل ديونها ً
أي نقد أو ما يعادله متا ًحا لسداد الدين ومخصو ًما من أي أصول غري تشغيلية يف الرشكة.
القيمة اإلجاملية للرشكة ،مبا يشمل الدين وحقوق امللكية مطرو ًحا منها األصول السائلة مثل النقدية
واالستثامرات.
السعر املقدر لنقل ملك ّية أحد األصول ،أو االلتزامات بني أطراف محددة وراغبة وعىل معرفة بحيث
تظهر مصالح األطراف املعنية يف هذه القيمة .٦وهذا األساس هو أحد األسس الستة التي نص عليها
معايري التقييم الدولية.
مصلحة املالك يف األعامل التجارية بعد خصم جميع االلتزامات.
معدل العائد الزائد عن العائد الخايل من املخاطر ليعكس املخاطر اإلضافية ألدوات حقوق امللكية عىل
األدوات الخالية من املخاطر.
مامرسة العناية املهنية الالزمة من خالل االعرتاض عىل املعلومات املقدمة مبستوى مناسب من
االستفسار .ينبغي أن يعتمد مستوى الشك عىل النقص املحتمل يف املوضوعية ضمن املعلومات
املقدمة.
األرباح املتوقعة للرشكة التي تزيد عن معدل العائد املطلوب عىل قاعدة األصول ،مثل رأس املال
العامل واألصول الثابتة.
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طريقة فائض األرباح

طريقة تقدر األصل غري امللموس عىل أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية املنسوبة إىل األصل غري
امللموس الخاضع بعد استبعاد نسبة التدفقات النقدية املتعلقة باألصول األخرى املطلوبة لتوليد
التدفقات النقدية («األصول املساهمة») وتعرف أيضً ا بطريقة األرباح الزائدة متعددة الفرتات .وهذه
أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم األصول غري امللموسة.

سعر التنفيذ

السعر الذي يجب دفعه عند التنفيذ .وتعرف أيضً ا بسعر املامرسة.

االستخدام الحايل

انظر ايضً ا لالستخدام الحايل.

سعر الخروج

السعر املستلم لبيع أصل أو املدفوع لتحويل التزام معني.

التوقعات النقدية
املتوقعة

املتوسط املرجح ملجموعة التدفقات النقدية .ميكن أن يتناقض مع التدفقات النقدية األكرث احتامال؛
التدفقات النقدية األكرث احتامالً هي التدفقات النقدية التي تعترب ذات أعىل احتاملية للتحقيق.

الخبري

املختص الذي يبدي رأيه يف مجال تخصصه .غالبًا يُعني هؤالء الخرباء كجزء من التقايض؛ ويختلفون عن
الشهود الواقعيني يف قدرتهم عىل اإلدالء بآرائهم يف املحكمة.

تحديد الخرباء

من وسائل تسوية النزاعات عن طريق تعيني خبري يحدد األمر املتنازع عليه وفقًا للتعليامت املعطاة له.

شاهد خبري

شخص مختص يبدي رأيه يف مجال تخصصه .اما الشهود اآلخرون فهم يرسدون الحقائق املعروفة لهم.

القيمة العادلة

السعر الذي يتم الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام يف صفقة منظمة بني املشاركني يف
٧
السوق يف تاريخ القياس.

اآلراء العادلة

عادل من وجهة نظر مالية .تُقدم هذه
رأي حول ما إذا كان املقابل املدفوع أو املستلم يف معاملة ما ً
اآلراء حول املعامالت الخاصة واملعامالت غري التجارية املتعلقة باألوراق املالية العامة وعمليات
االستحواذ عىل الرشكات العامة وعمليات االستحواذ الكبرية من قبل الرشكات العامة.
درجة عدم اليقني يف تحقيق العوائد املستقبلية املتوقعة لألعامل الناتجة عن الرفع املايل .ويجب مقارنة
ذلك مبخاطر األعامل التي تتعلق بجميع املخاطر يف املنشأة االقتصادية بخالف املخاطر املالية.

املخاطر املالية

منشأة التقييم ()1

املنشأة االقتصادية.

منشأة التقييم ()2

ناقصا أي نقد أو ما
مثل منشأة التقييم ( :)2حقوق امللكية يف املنشأة التجارية باإلضافة إىل ديونها ً
يعادله متا ًحا لسداد الدين ومخصو ًما من أي أصول غري تشغيلية يف املنشأة .وهذا املعنى املقصود يف
تعريف «التدفقات النقدية الحرة للرشكة».

التصفية القرسية أو
البيع القرسي

الظروف التي يكون فيها البائع مج ًربا عىل البيع ،ونتيجة لذلك تصبح فرتة التسويق غري كافية ،وقد
ال يتمكن املشرتون من إجراء الفحص النايف للجهالة بشكل كايف .ويعتمد السعر الذي ميكن الحصول
عليه يف هذه الظروف عىل الطبيعة والضغط عىل البائع وأسباب عدم إمكانية إجراء التسويق املناسب.
والبيع القرسي هو أحد الفرضيات األربعة التي نصت عليها معايري التقييم الدولية.

معدل التدفق النقدي التدفق النقدي املتاح للمساهمني يف الرشكة بعد دفع جميع مصاريف التشغيل (مبا يف ذلك الرضائب
والزكاة) والفوائد واملدفوعات الرئيسية واالستثامرات الرضورية يف رأس املال العامل والثابت.
الحر عىل حقوق
امللكية

 ٧معيار  13من معايري الدولية العداد التقارير املالية.
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معدل التدفق النقدي التدفقات النقدية املتاحة لكل من املساهمني وحاميل السندات بعد دفع جميع املرصوفات التشغيلية
(مبا فيها الرضائب أو الزكاة) ،واالستثامرات الالزمة يف رأس املال العامل ورأس املال الثابت .وهذه
الحر العائد عىل
التدفقات النقدية قبل مرصوفات الفوائد وتسديد الديون واالرباح عىل رأس املال املمتاز.
الرشكة
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اإلنجاز

االعتفاء من اداء أي التزام.

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

جهة حكومية تتبع وزارة املالية .والغرض منها هو تقدير وجمع الرضائب أو الزكاة من الرشكات.

استمرارية النشاط

منشآت ستستمر يف العمل يف املستقبل القريب.

الشهرة

األصل غري امللموس املتبقي الناتج عن الفوائد االقتصادية التي تتجاوز العوائد املطلوبة عىل صايف
األصول امللموسة واألصول غري امللموسة املحددة .من وجهة نظر محاسبية ،متثل الشهرة الزيادة يف سعر
رشاء األعامل املقتناة عىل قيمة صايف األصول امللموسة وغري امللموسة التي ميكن تحديدها املكتسبة.

منوذج غوردون للنمو

أداة تقييم تحدد القيمة بنا ًء عىل املنافع االقتصادية لكل فرتة .ومن املتوقع أن تنمو تلك املنفعة
االقتصادية مبتوسط معدل سنوي مركب للنمو إىل األبد .تكون املعادلة كالتايل  .)k-g(/CF1يشري الرمز
CF1يف املعادلة إىل التدفقات النقدية للفرتة التي تيل تاريخ التقييم مبارشةً ،ويشري الرمز  Kاىل تكلفة
رأس املال ويشري الرمز  Gاىل معدل النمو( .الرمز  CF1هو نفس التدفقات النقدية حتى تاريخ التقييم
( )CF0وزاد بسبب معدل النمو ).ومنوذج غوردون للنمو مبني عىل معادالت رياضية لزيادة القسط
السنوي مبعدل ثابت .إذا كان القسط السنوي مستمر لألبد ،فيتم تبسيط املعادلة كام هو موضح اعاله.

طريقة األعامل
الناشئة أو تحت
التأسيس

طريقة بديلة لتقييم أهم األصول غري امللموسة .من املفرتض أن يكون األصل غري امللموس هو األصل
الوحيد يف املنشأة .ويجب رشاء أو بناء أو تأجري جميع األصول امللموسة وغري امللموسة األخرى .وهذه
أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم األصول غري امللموسة.

إجاميل الناتج املحيل

القيمة االقتصادية لجميع السلع والخدمات النهائية املنتَجة واملقدمة يف اقتصاد عادة ما يتجاوز فرتة
عام .وهو أحد املؤرشات الرئيسية لقياس األداء االقتصادي لبلد أو منطقة وإلجراء مقارنات دولية.

االستخدام األعىل
واألفضل

االستخدام الذي يحقق أعىل قيم ًة لألصل من وجهة نظر املشارك ،وهو أحد فرضيات القيمة املنصوص
عليها يف معايري التقييم الدولية .ويجب أن يكون ممك ًنا ماديًا ومجديًا مال ًيا ومسمو ًحا به قانون ًيا ووجود
معرفة معقولة للمشاركني يف السوق.

الرشط االفرتايض

مثل االفرتاضات الخاصة :حقيقة مفرتضة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم.

انخفاض القيمة

خسارة يف قيمة األصل بسبب االنخفاض غري املتوقع يف املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة.

أسلوب الدخل

يقدم مؤرش للقيمة من خالل تحويل التدفق النقدي املستقبيل إىل قيمة حالية واحدة .يف أسلوب
الدخل تحدد قيمة األصل بالرجوع إىل قيمة الدخل أو التدفق النقدي أو وفورات التكلفة الناتجة عن
األصل .وهذا األسلوب يندرج ضمن أساليب التقييم الثالثة املنصوص عليها يف معايري التقييم الدولية.

تأكيد االستقاللية

خطاب يؤكد االستقاللية عن الرشوط والعالقات ،يف سياق التعاقد ،األمر الذي من شأنه املساس بنزاهة
أو موضوعية الرشكة أو الشخص املعني.

قامئة املعلومات
املطلوبة

قامئة ترسل إىل العميل للحصول عىل معلومات ذات الصلة فيام يتعلق بأصول العميل الستخدامها يف
إجراء التقييم.

طريقة فائض األرباح

طريقة تقدر األصل غري امللموس عىل أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية املنسوبة إىل األصل غري
امللموس الخاضع بعد استبعاد نسبة التدفقات النقدية املتعلقة باألصول األخرى املطلوبة لتوليد
التدفقات النقدية («األصول املساهمة») وتعرف أيضً ا بطريقة األرباح الزائدة متعددة الفرتات .وهذه
أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم األصول غري امللموسة.

سعر التنفيذ

السعر الذي يجب دفعه عند التنفيذ .وتعرف أيضً ا بسعر املامرسة.

االستخدام الحايل

انظر ايضً ا لالستخدام الحايل.

سعر الخروج

السعر املستلم لبيع أصل أو املدفوع لتحويل التزام معني.

التوقعات النقدية
املتوقعة

املتوسط املرجح ملجموعة التدفقات النقدية .ميكن أن يتناقض مع التدفقات النقدية األكرث احتامال؛
التدفقات النقدية األكرث احتامالً هي التدفقات النقدية التي تعترب ذات أعىل احتاملية للتحقيق.

الخبري

املختص الذي يبدي رأيه يف مجال تخصصه .غالبًا يُعني هؤالء الخرباء كجزء من التقايض؛ ويختلفون عن
الشهود الواقعيني يف قدرتهم عىل اإلدالء بآرائهم يف املحكمة.

تحديد الخرباء

من وسائل تسوية النزاعات عن طريق تعيني خبري يحدد األمر املتنازع عليه وفقًا للتعليامت املعطاة له.

شاهد خبري

شخص مختص يبدي رأيه يف مجال تخصصه .اما الشهود اآلخرون فهم يرسدون الحقائق املعروفة لهم.

القيمة العادلة

السعر الذي يتم الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام يف صفقة منظمة بني املشاركني يف
٧
السوق يف تاريخ القياس.

اآلراء العادلة

عادل من وجهة نظر مالية .تُقدم هذه
رأي حول ما إذا كان املقابل املدفوع أو املستلم يف معاملة ما ً
اآلراء حول املعامالت الخاصة واملعامالت غري التجارية املتعلقة باألوراق املالية العامة وعمليات
االستحواذ عىل الرشكات العامة وعمليات االستحواذ الكبرية من قبل الرشكات العامة.
درجة عدم اليقني يف تحقيق العوائد املستقبلية املتوقعة لألعامل الناتجة عن الرفع املايل .ويجب مقارنة
ذلك مبخاطر األعامل التي تتعلق بجميع املخاطر يف املنشأة االقتصادية بخالف املخاطر املالية.

املخاطر املالية

منشأة التقييم ()1

املنشأة االقتصادية.

منشأة التقييم ()2

ناقصا أي نقد أو ما
مثل منشأة التقييم ( :)2حقوق امللكية يف املنشأة التجارية باإلضافة إىل ديونها ً
يعادله متا ًحا لسداد الدين ومخصو ًما من أي أصول غري تشغيلية يف املنشأة .وهذا املعنى املقصود يف
تعريف «التدفقات النقدية الحرة للرشكة».

التصفية القرسية أو
البيع القرسي

الظروف التي يكون فيها البائع مج ًربا عىل البيع ،ونتيجة لذلك تصبح فرتة التسويق غري كافية ،وقد
ال يتمكن املشرتون من إجراء الفحص النايف للجهالة بشكل كايف .ويعتمد السعر الذي ميكن الحصول
عليه يف هذه الظروف عىل الطبيعة والضغط عىل البائع وأسباب عدم إمكانية إجراء التسويق املناسب.
والبيع القرسي هو أحد الفرضيات األربعة التي نصت عليها معايري التقييم الدولية.

معدل التدفق النقدي التدفق النقدي املتاح للمساهمني يف الرشكة بعد دفع جميع مصاريف التشغيل (مبا يف ذلك الرضائب
والزكاة) والفوائد واملدفوعات الرئيسية واالستثامرات الرضورية يف رأس املال العامل والثابت.
الحر عىل حقوق
امللكية
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معدل التدفق النقدي التدفقات النقدية املتاحة لكل من املساهمني وحاميل السندات بعد دفع جميع املرصوفات التشغيلية
(مبا فيها الرضائب أو الزكاة) ،واالستثامرات الالزمة يف رأس املال العامل ورأس املال الثابت .وهذه
الحر العائد عىل
التدفقات النقدية قبل مرصوفات الفوائد وتسديد الديون واالرباح عىل رأس املال املمتاز.
الرشكة
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اإلنجاز

االعتفاء من اداء أي التزام.

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

جهة حكومية تتبع وزارة املالية .والغرض منها هو تقدير وجمع الرضائب أو الزكاة من الرشكات.

استمرارية النشاط

منشآت ستستمر يف العمل يف املستقبل القريب.

الشهرة

األصل غري امللموس املتبقي الناتج عن الفوائد االقتصادية التي تتجاوز العوائد املطلوبة عىل صايف
األصول امللموسة واألصول غري امللموسة املحددة .من وجهة نظر محاسبية ،متثل الشهرة الزيادة يف سعر
رشاء األعامل املقتناة عىل قيمة صايف األصول امللموسة وغري امللموسة التي ميكن تحديدها املكتسبة.

منوذج غوردون للنمو

أداة تقييم تحدد القيمة بنا ًء عىل املنافع االقتصادية لكل فرتة .ومن املتوقع أن تنمو تلك املنفعة
االقتصادية مبتوسط معدل سنوي مركب للنمو إىل األبد .تكون املعادلة كالتايل  .)k-g(/CF1يشري الرمز
CF1يف املعادلة إىل التدفقات النقدية للفرتة التي تيل تاريخ التقييم مبارشةً ،ويشري الرمز  Kاىل تكلفة
رأس املال ويشري الرمز  Gاىل معدل النمو( .الرمز  CF1هو نفس التدفقات النقدية حتى تاريخ التقييم
( )CF0وزاد بسبب معدل النمو ).ومنوذج غوردون للنمو مبني عىل معادالت رياضية لزيادة القسط
السنوي مبعدل ثابت .إذا كان القسط السنوي مستمر لألبد ،فيتم تبسيط املعادلة كام هو موضح اعاله.

طريقة األعامل
الناشئة أو تحت
التأسيس

طريقة بديلة لتقييم أهم األصول غري امللموسة .من املفرتض أن يكون األصل غري امللموس هو األصل
الوحيد يف املنشأة .ويجب رشاء أو بناء أو تأجري جميع األصول امللموسة وغري امللموسة األخرى .وهذه
أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم األصول غري امللموسة.

إجاميل الناتج املحيل

القيمة االقتصادية لجميع السلع والخدمات النهائية املنتَجة واملقدمة يف اقتصاد عادة ما يتجاوز فرتة
عام .وهو أحد املؤرشات الرئيسية لقياس األداء االقتصادي لبلد أو منطقة وإلجراء مقارنات دولية.

االستخدام األعىل
واألفضل

االستخدام الذي يحقق أعىل قيم ًة لألصل من وجهة نظر املشارك ،وهو أحد فرضيات القيمة املنصوص
عليها يف معايري التقييم الدولية .ويجب أن يكون ممك ًنا ماديًا ومجديًا مال ًيا ومسمو ًحا به قانون ًيا ووجود
٨
معرفة معقولة للمشاركني يف السوق.

الرشط االفرتايض

مثل االفرتاضات الخاصة :حقيقة مفرتضة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم.

انخفاض القيمة

خسارة يف قيمة األصل بسبب االنخفاض غري املتوقع يف املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة.

أسلوب الدخل

يقدم مؤرش للقيمة من خالل تحويل التدفق النقدي املستقبيل إىل قيمة حالية واحدة .يف أسلوب
الدخل تحدد قيمة األصل بالرجوع إىل قيمة الدخل أو التدفق النقدي أو وفورات التكلفة الناتجة عن
األصل .وهذا األسلوب يندرج ضمن أساليب التقييم الثالثة املنصوص عليها يف معايري التقييم الدولية.

تأكيد االستقاللية

خطاب يؤكد االستقاللية عن الرشوط والعالقات ،يف سياق التعاقد ،األمر الذي من شأنه املساس بنزاهة
أو موضوعية الرشكة أو الشخص املعني.

قامئة املعلومات
املطلوبة

قامئة ترسل إىل العميل للحصول عىل معلومات ذات الصلة فيام يتعلق بأصول العميل الستخدامها يف
إجراء التقييم.
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االكتتاب العام األويل

حصص رشكة خاصة تطرح للعامة للمرة األوىل عندما تصبح الرشكة رشكة عامة.

األصول غري امللموسة

أصل غري نقدي يتجىل يف خصائصه االقتصادية .ليس لديه شكل محسوس ولكنه مينح حقوقًا أو مزايا
٩
اقتصادية ملالكه.

حقوق امللكية الفكرية األصول غري امللموسة التي تتمتع باالعرتاف القانوين والحامية القانونية ،غال ًبا من جانب السلطات
القانونية .وغالبًا ينظر للملكية الفكرية عىل أنها « ابداعات العقل» ومن أمثلة امللكية الفكرية؛
العالمات التجارية واألسامء التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق النرش.
معدل العائد الداخيل معدل خصم تساوي فيه القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية لالستثامر تكلفة االستثامر.
()IRR
أخصايئ تقييم يعمل لدى مالك األصل.
مقيم داخيل
مجموعة من املعايري املحاسبية الدولية توضح طريقة إدراج املعامالت وغريها من الصفقات يف القوائم
املعايري الدولية
إلعداد التقارير املالية املالية ومساعدة املستثمرين وغريهم من مستخدمي املعلومات املالية عىل اتخاذ القرارات االقتصادية.
تتعلق املعايري بكيفية قياس املعامالت وكيفية اإلفصاح عنها يف البيانات املالية.
()IFRS
معايري التقييم الدولية معايري الضطالع مبهام التقييم من خالل استخدام مفاهيم ومبادئ معرتف بها وتعزز الشفافية والثبات
يف مامرسة التقييم.
()IVS
القيمة الجوهرية ( )1القيمة التي يعتربها املستثمر هي القيمة الحقيقية أو واقعية لألصل .يعترب هذا املستثمر أن القيمة
السوقية ستتغري لتساوي القيمة الجوهرية عندما يصل املشاركون اآلخرون يف السوق إىل نفس النتيجة.
القيمة الجوهرية ( )2الفرق بني سعر املامرسة أو سعر اإلرضاب للخيار والقيمة السوقية لألوراق املالية األساسية.
التدفقات النقدية
لصايف رأس املال
املستثمر

االرباح قبل الفوائد والرضائب التدفقات النقدية املتاحة لكل من املساهمني وحاميل السندات بعد
دفع جميع املرصوفات التشغيلية (مبا فيها الرضائب أو الزكاة أو األرباح قبل الرضائب) ،واالستثامرات
الآلزمة يف رأس املال العامل ورأس املال الثابت .وهذه التدفقات النقدية قبل مرصوفات الفوائد
وتسديد الديون واالرباح عىل رأس املال املمتاز .هذا هو نفس تعريف التدفقات النقدية الحرة للرشكة.

القيمة االستثامرية

هي قيمة أصل ما بالنسبة للاملك أو املالك املحتمل ألغراض استثامرية أو تشغيلية خاصة به .وهو
أحد فرضيات القيمة املنصوص عليها يف معايري التقييم الدولية.

اتفاقية مرشوع مشرتك ترتيب مشرتك يتمتع مبوجبه الطرفان بسيطرة مشرتكة عىل ذلك الرتتيب وكذا الحق يف صايف أصول
الرتتيب .وعاد ًة ما ينطوي ذلك عىل تقاسم املوارد ،التي ميكن أن تشمل رأس املال أو املوظفني أو
١٠
املعدات املادية أو املرافق أو امللكية الفكرية مثل براءات االخرتاع.
يشري لفظ” االختصاص القضايئ“إىل البيئة القانونية والتنظيمية التي يتم فيها تنفيذ عملية التقييم.
االختصاص القضايئ
ويشمل ذلك عادة القوانني واللوائح التي تسنها الجهات الحكومية (مثل املقاطعات والواليات
والبلديات) ،والقوانني التي تضعها بعض الجهات التنظيمية حسب غرض التقييم (مثل املصارف املركزية
وهيئات تنظيم األوراق املالية).
مستويات القيمة

هي العالقات بني حيازات األسهم يف األسواق العامة مع املصالح املسيطرة واملصالح غري املسيطرة
يف الرشكات الخاصة .وهذا يجعل الخصم بسبب قلة السيطرة والخصم بسبب قلة التسويق مرتبط
باالختالفات بني أنواع املصالح.

الرفع املايل لبيتا /بيتا

مرفوعة بيتا تعكس هيكل رأس املال متضم ًنا الديون.

 ٩معايري التقييم الدولية  ،2020،104قسم 20.1
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االلتزامات

التزام حايل للمنشأة ناشئ عن أحداث سابقة ،ومن املتوقع أن ينتج عن تسويته تدفقات خارجة من
موارد املنشأة املتضمنة للمنافع االقتصادية.

قيمة التصفية

قيمة الورقة املالية التي تتمتع بجودة السيولة.

التصفية

عملية تحويل األصول إىل نقد وتسوية االلتزامات مع الدائنني.

قيمة التصفية

املبلغ الذي سيتم تحقيقه عند بيع أصل أو مجموعة أصول عىل أساس مجزأ يجب أن تأخذ قيمة
التصفية يف االعتبار تكاليف الحصول عىل األصول يف حالة قابلة للبيع وكذلك تكاليف نشاط اإلزالة.
وهذا األساس هو أحد األسس الستة التي نص عليها معايري التقييم الدولية.

السيولة

القدرة عىل تحويل األصل اىل نقد برسعة وبسعر معروف دون أن تؤثر املعاملة عىل هذا السعر

سيطرة األغلبية

السيطرة التي توفرها مصلحة األغلبية ،وعادة ما تكون حصة أكرث من  ٪ 50من األصوات يف الرشكة.
وهي نفس مصطلح «السيطرة».

نظم معلومات ادارية املعلومات املالية بأي شكل كانت ،والتي تزود إدارة األعامل بتقارير منتظمة عن عمليات الرشكة.
أسلوب السوق

أسلوب يقدم مؤرشا ً للقيمة من خالل مقارنة األصل محل التقييم بأصول مطابقة أو مامثلة وتتوفر
معلومات سعرية عنها .وهذا األسلوب يندرج ضمن أساليب التقييم الثالثة املنصوص عليها يف معايري
التقييم الدولية.

رسملة السوق

هو إجاميل قيمة حقوق امللكية لرشكة عامة ،محسوبة عىل أساس سعر السهم مرضوباً يف عدد األسهم
القامئة.

مضاعف السوق

القيمة السوقية ألسهم رشكة عامة مقسومة عىل مقياس مناسب مثل صايف الدخل بعد الرضائب ،إلخ.

املشاركون يف السوق

جميع األفراد أو الرشكات الذين ميكن أن يكونوا مشرتين محتملني لألصل.

عالوة استحواذ
املشاركني يف السوق

العالوات املدفوعة واملقدمة عند االستحواذ ومحاوالت االستحواذ عىل الرشكات العامة.

اإليجار السوقي

املبلغ التقديري الذي عىل أساسه ينبغي تأجري العقار يف تاريخ التقييم بني مؤجر راغب ومستأجر
راغب ،برشوط تأجري مناسبة ،ويف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف
كل طرف من األطراف مبعرفة وحكمة دون قرس أو إجبار .وهو أحد فرضيات القيمة املنصوص عليها يف
ُّ
معايري التقييم الدولية.
املخاطر املوجودة يف السوق بالكامل والتي ال ميكن تنويعها .وتعرف ايضً ا باملخاطر املنتظمة.

القيمة السوقية

املبلغ املقدر الذي ينبغي عىل أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات يف تاريخ التقييم بني مشرت راغب
كل طرف من
وبائع راغب يف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف ُّ
األطراف مبعرفة وحكمة دون قرس أو إجبار .وهو أحد فرضيات القيمة املنصوص عليها يف معايري
التقييم الدولية.

قابلية التسويق

القدرة النسبية عىل تحويل أصل او التزام انظر ايضً ا اىل خصومات عدم القدرة عىل التسويق
()DLOM
تعترب املدخالت أو االفرتاضات أساسية أو مهمة إذا كان متوقع أن يؤثر التأثري عىل التقييم عىل آراء
مستخدمي التقييم .وهذا مفهوم مشابه الستخدام كلمة «جوهري» يف سياق صحة وعدالة البيانات
املالية.

مخاطر السوق

جوهري أو هام
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ُيكن

«يكن» اإلجراءات التي يقع عىل امل ُقيّم مسؤولية النظر فيها بعني االعتبار .وتتطلب األمور
تصف كلمة ُ
املوصوفة بهذه الطريقة اهتامم امل ُق ّيم وفهمه .حيث إ ّن إمكانية تطبيق هذه األمور يف عملية التقييم
تعتمد عىل مامرسة امل ُقيّم لحكمه وخربته املهنية يف الظروف التي تتامىش مع أهداف املعايري.

خصم منتصف العام

هو تقليد يستخدم يف طريقة األرباح املستقبلية املخصومة التي تعكس الفوائد االقتصادية التي تتولد
يف منتصف العام .يعرف أيضً ا بتقليد منتصف العام.

خصم األقلية

هو خصم لقلة السيطرة ويطبق عىل حصص األقلية أو غري قابلة للسيطرة.

حصة األقلية
حصة ملكية ليس لها سيطرة غال ًبا تكون هذه الحصة أقل من  ٪50من حصة التصويت يف رشكة ما،
ولكن هذا يعتمد عىل توزيع املساهمني اآلخرين .تعرف أيضً ا بحصص غري مسيطرة.
السوق الذي ميكن من خالله توفري أكرب قدر ممكن من املبالغ التي ميكن الحصول عليها من بيع األصل
السوق األكرث فائدة
أو تقليل املبلغ املق ّرر سداده لنقل االلتزامات إىل أقل قدر ممكن ،مع األخذ بعني االعتبار تكاليف
الصفقة والنقل.
منوذج متعدد العوامل منوذج يتضمن عوامل مختلفة لتحديد معدل العائد املطلوب عىل أصل أو ورقة مالية ،حسب مخاطر
االستثامر .وميكن أن تختلف هذه العوامل من حيث الحجم والعوامل االقتصادية الكلية.
طريقة فائض األرباح

طريقة تقدر األصل غري امللموس عىل أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية املنسوبة إىل األصل غري
امللموس الخاضع بعد استبعاد نسبة التدفقات النقدية املتعلقة باألصول األخرى املطلوبة لتوليد
التدفقات النقدية («األصول املساهمة») وتعرف أيضً ا بطريقة األرباح الزائدة متعددة الفرتات .وهذه
أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم األصول غري امللموسة.

مضاعف

عكس معدل الرسملة .قد يشري املضاعف (ومعدل الحد األقىص) إىل أي مقياس ،مثل إيرادات املبيعات
أو ألرباح قبل الفوائد والرضائب واإلهالك واالستهالك أو الربح قبل الفائدة والرضيبة أو صايف الدخل
التشغييل بعد الرضيبة أو صايف الدخل بعد الرضيبة أو صايف القيمة الدفرتية.
تشري كلمة” يجب“إىل مسؤولية غري مرشوطة ،حيث يجب عىل امل ُ َقيِّم الوفاء باملسؤوليات من هذا
النوع يف جميع الحاالت والظروف التي ينطبق عليها الرشط.
هو الفرق بني األصول وااللتزامات ،عادة يكون بقيم السوق الحالية وليس بالقيم الدفرتية املحاسبية.
وهذه طريقة الجمع الواردة تحت أسلوب التكلفة يف معايري التقييم الدولية.
الفرق بني األصول وااللتزامات كام تظهر يف امليزانية العمومية للرشكة.

يجب
صايف قيمة األصل
صايف القيمة الدفرتية

صايف الدخل أو صايف الدخل بعد الرضائب هو اجاميل عائدات الرشكة (أو الربح) بعد خصم جميع
صايف الدخل
املرصوفات من املبيعات وبعد الرضائب /الزكاة .وهو ميثل األرباح بعد خصم تكلفة البضائع املباعة،
وفائدة مرصوفات التشغيل ،واألرباح والخسائر ،والرضائب لفرتة محاسبية.
صايف الدخل التشغييل هي األرباح قبل الفوائد والرضائب/الزكاة بعد خفض الرسوم الرضيبية باملعدل الفعيل .يتم احتساب
الرسوم الرضيبية بنسبة املعدل الفعيل عىل الرضيبة املحملة عىل األرباح قبل الرضيبة .ثم يتم تطبيق
بعد الرضيبة
معدل الرضيبة هذا عىل العائد قبل احتساب الفوائد والرضائب .ويكون التأثري بإرجاع االعفاء الرضيبي
اىل مرصوفات الفوائد .إذا كان عند املنشأة دين منتج للفائدة فإن الرسوم الرضيبية عند حساب صايف
الدخل التشغييل بعد الرضيبة تكون اعىل من الرسوم الرضيبية عىل األرباح أو العوائد قبل الرضيبة.
صايف القيمة الحالية القيمة للتدفقات النقدية الداخلة يف املستقبل يف تاريخ محدد مطرو ًحا منها التدفقات النقدية
الخارجة ،ومحسوبة باستخدام معدل الخصم املناسب.
صايف العائدات التي ميكن الحصول عليها من بيع أصل أو مجموعة أصول ،بعد توفري جميع تكاليف
صايف القيمة القابلة
الترصف ،مبا يف ذلك الرضائب.
للتحقق
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التدفقات النقدية
االسمية

املبلغ الفعيل لألموال التي تتوقع الرشكة استالمها أو دفعها يف الفرتات املستقبلية .تكون التدفقات
النقدية األسمية مبنية عىل افرتاضات وتتضمن افرتاضات معدالت التضخم يف املستقبل .ميكن مقارنة
ذلك بالتدفقات النقدية الحقيقية.

حصة غري مسيطرة

حصة ملكية ليس لها سيطرة .غال ًبا تكون هذه الحصة أقل من  ٪50من حصة التصويت يف رشكة ما،
ولكن هذا يعتمد عىل توزيع املساهمني اآلخرين .وتعرف ايضً ا بحصة األقلية .
ينص عىل رشوط الرسية املشرتكة بني طرفني عىل األقل ،حيث يحدّد املعلومات التي ميكن
عقد قانوين ّ
مشاركتها بني الطرفني والتي ال ينبغي إطالع الجمهور عليها.
هي االلتزامات التي تتطلب االلتزام بأداء غري نقدي لتوفري السلع أو الخدمات.

اتفاقية عدم اإلفصاح
التزامات غري مالية

األصول غري التشغيلية األصول غري التشغيلية هي األصول غري املطلوبة لالستخدام يف العمليات املدرة لدخل للرشكة.
األرباح املطبعة

الفوائد االقتصادية املعدلة للعنارص غري املتكررة أو غري االقتصادية أو غريها من العنارص غري املعتادة
للتخلص من املفارقات وتسهيل املقارنات أو أحدهام .تشمل العنارص غري االقتصادية املكافآت املدفوعة
للاملكني واألطراف ذات الصلة بأسعار أعىل أو أقل من أسعار السوق  -وأي معامالت أخرى مامثلة.

املوضوعية

إصدار أحكام محايدة فيام يتعلق مبصداقية املدخالت واالفرتاضات .يجب إصدار مثل هذه األحكام
بطريقة تعزز الشفافية وتقلل من العوامل الذاتية.

خيار

فرصة ،ولكن ليس التزام ،لرشاء أو بيع األسهم يف املستقبل بسعر محدد .يتم رشاء عقود الخيار وبيعها
يف األسواق العامة كشكل من أشكال املشتقات املالية .انظر ايضً ا اىل منوذج خيار بالك سكولز ،خيار
الرشاء وخيار البيع.

منوذج تسعري
الخيارات املالية

تقييم فئات األسهم املختلفة من خالل معاملة كل فئة من فئات األسهم كخيار للتدفقات النقدية من
املؤسسة .ويعتمد هذا النموذج بشكل دائم عىل منوذج بالك سكولز منوذج بالك سكولز لخيار التسعري.

التصفية املنظمة

ظل منحه
التصفية املنظمة هي قيمة مجموعة من األصول التي ميكن تحقيقها يف عملية التصفية ،يف ّ
فرتة زمنية معقولة إليجاد مشرتٍ (أو مشرتين) ،مع اضطرار البائع إىل بيع األصل عىل ما هو عليه ويف
مكانه .وهي إحدى فرضيات القيمة املنصوص عليها يف معايري التقييم الدولية .يشري مصطلح «كام هو
وأين هو» اىل حالة األصل املعني ومكانه .يُعترب البائع أنه يبيع األصول بحالتها الحالية ويف املكان الذي
تتواجد فيه.
تشري كلمة «مشارك» اىل املشاركني املعنيني وفقا ألساس القيمة االستعاملية املستخدمة يف مهمة
التقييم .وتتطلب األسس املختلفة للقيمة من املقيّمني أخذ جميع وجهات النظر املختلفة بعني االعتبار،
مثل وجهات نظر املشاركني يف السوق (مثل القيمة السوقية ،أو القيمة العادلة وفق املعايري الدولية
معي أو مشرتٍ محتمل (مثل القيمة االستثامرية).
إلعداد التقارير املالية) أو مالك ّ
االلتزام الوارد ضمن االلتزامات .بالنسبة لاللتزامات املالية يكون الوفاء بااللتزام من خالل التسوية
النقدية ،وتعرف باسم االستحقاق .بالنسبة لاللتزامات غري املالية ،فإن الوفاء بااللتزام يكون من خالل
توفري السلع أو الخدمات ،وهذا يتطلب جهد.
مجموعة من األصول أو االلتزامات املختلفة التي تحتفظ بها أو تديرها جهة واحدة.

القيمة بعد املال

قيمة املنشآت االقتصادية مبارش ًة بعد اخر جولة متويل لها .انظر ايضً ا للقيمة قبل املال.

سهم ممتاز

أداة مالية تأخذ الشكل القانوين للسهم (وفقًا للجهة القضائية ذات الصلة) ولكنها ليست جز ًءا من
حقوق ملكية الرشكة .وميكن أن يستحق السهم املمتاز أرباح ثابتة كل عام .وهناك مميزات كثرية
لألسهم املمتازة .عىل الرغم من أن هذه األدوات هي أسهم قانونية ،مع استحقاق محتمل لتوزيعات
األرباح ،إال أنها تحتسب كدين وفق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية و أي مدفوعات أرباح تظهر
كمرصوفات فائدة .إذا كانت لديهم ميزات مثل خيارات التحويل واملشاركة املتغرية الكبرية يف أرباح
الرشكة ،فيمكن أن تحسب عىل أنها حقوق ملكية.

املشارك

الوفاء بااللتزام
محفظة مالية
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فرضية القيمة

تصف فرضية القيمة الظروف التي يستخدم فيها األصل أو االلتزامات .تصف معايري التقييم الدولية
أربعة فرضيات للقيمة .وهي االستخدام األعىل واألفضل; االستخدام الحايل; التصفية املنظمة; البيع
القرسي .أول فرضيتني هام فرضية استمرارية النشاط وفرضية التصفية.

عالوة طريقة األرباح

يصاغ موقفني :يف أحدهام تستخدم املنشأة األصل غري امللموس ذي الصلة؛ يف الجانب اآلخر ،ال
تستخدمه .ويعرف هذا بعض األحيان بـ»طريقة مع وبدون « وتستخدم غالبًا لتقييم اتفاقيات عدم
املنافسة .وهذه أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم
األصول غري امللموسة.
قيمة املنشآت االقتصادية مبارش ًة بعد اخر جولة متويل لها .انظر ايضً ا للقيمة بعد املال.

القيمة الحالية

هي القيمة للمنافع االقتصادية املستقبلية يف تاريخ محدد أو عائدات البيع أو كالهام محسوبة
باستخدام معدل خصم مناسب .١١وتعرف أيضً ا بـ “صايف القيمة الحالية”.

السعر

املقابل املدفوع يف معاملة فعلية تتضمن رشاء وبيع أصل.

السعر إىل الربح

نسبة أسهم الرشكة أو سعر السهم إىل أرباح الرشكة للسهم الواحد .وتعرف أيضً ا مبضاعف السعر اىل
الربح.

السوق الرئييس

أكرب سوق من حيث حجم تداول األصل.

القيمة قبل املال

طريقة ما قبل املعاملة تندرج هذه الطريقة تحت أسلوب السوق وتأخذ باالعتبار املعامالت السابقة يف أسهم الرشكة .وميكن
أن يستخدم السعر الفعيل يف املعاملة كأساس للتقييم .كام ميكن تطوير املضاعفات الضمنية لإليرادات
أو غريها من التدابري املالية واستخدامها كأساس للتقييم .انظر ايضً ا للمعايرة
طريقة حساب العائد تقييم األوراق املالية املختلفة بافرتاض نتائج مستقبلية مختلفة .وقيمة السهم هي القيمة الحالية
لعوائد االستثامر املستقبلية املتوقعة ،مع ترجيح كل من النتائج املختلفة الحتاملية نسبتها .يستخدم
املتوقع واملوزون
هذا عاد ًة لتقييم فئات األسهم املختلفة عندما تكون الرشكة عىل وشك الخروج
التشكك املهني

مزيج بني الشكوك االثباتية والشكوك الذاتية .ينبغي عىل املقيم أن يأخذ باالعتبار موثوقية األدلة
املقدمة عىل شكل توقعات واألدلة االخرى كمدخالت ألغراض التقييم .وينبغي عىل املقيم أن يطعن يف
أحكامه الخاصة كونها مدخالت يف التقييم.

الربح بعد الرضيبة

األرباح بعد اقتطاع املصاريف الرضيبية .تعرف ايضً ا يصايف الدخل وصايف الدخل بعد الرضيبة.

املعلومات املالية
هي تنبؤات لألداء املايل ،ت ُستخدم لتقدير التدفقات النقدية املستقبلية الستخدامها يف تحليل التدفقات
النقدية املخصومة.
املستقبلية ()PFI
تخصيص سعر الرشاء تخصيص السعر املدفوع للمنشاة بني األصول املستحوذة .وبنا ًء عىل تخصيص سعر الرشاء ،يتم تحديد
قيم العقارات ورمبا املصنع بالقيمة السوقية .يتضمن تخصيص سعر الرشاء أيضً ا تقييم األصول غري
امللموسة .ويحسب الرقم املتبقي عىل أنه الشهرة.
غرض التقييم
سبب أو أسباب إجراء التقييم .سبب أو أسباب إجراء التقييم ،وتشمل األغراض الشائعة (عىل سبيل
املثال ال الحرص) إعداد التقارير املالية ،والتقارير الرضيبية ،ودعم التقايض ،ودعم الصفقات ،ودعم
قرارات اإلقراض املضمون .١٢يُعرف أيضً ا باسم الغرض من التقييم.
خيار البيع
عقد خيار مينح حامل الخيار قرار بيع أسهم يف املستقبل بسعر محدد .أنظر ايضً ا لخيار الرشاء ،والخيار،
ومنوذج خيار بالك سكولز.
إدارة الجودة واملخاطر عملية تحديد مخاطر الرشكة وتقييمها وتخفيفها وإدارتها .وتضم فريقًا يقدم املشورة واملساعدة بشأن
االستقالل ،والتضارب ،واالمتثال ،واملسائل التنظيمية ،والسياسية ،واملتعلقة باألوراق املالية ،إىل جانب
إدارة املخاطر.
 ١١قامئة املصطلحات التقييم الدولية.
 ,2020 IVS ١٢قامئة املصطلحات ,القسم 20,9
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معدل العائد

الدخل (الخسارة) أو التغري يف قيمة االستثامر خالل فرتة زمنية محددة يف السوق كنسبة مئوية من
ذلك االستثامر.

تدفقات نقدية حقيقة التدفقات النقدية التي ال تشمل تأثري تغريات األسعار من خالل التضخم مبرور الوقت .انظر أيضً ا
للتدفقات النقدية األسمية .ميكن تغيري التدفقات النقدية األسمية اىل تدفقات نقدية حقيقية من خالل
إزالة اثار التضخم عىل االرقام املتوقعة.
رشكة أو صندوق يستخدم رأس املال املجمع لالستثامر يف العقارات ،وتختلف القواعد املتعلقة بصناديق
صناديق االستثامر
االستثامر العقاري باختالف السلطة .عادة ما تكون الرشكات العامة ال تخضع للرضائب املفروضة عىل
العقاري (الريت)
الرشكات ،برشط أن توزع كل الدخل بشكل كبري عىل املساهمني.
يقدر قيمة األصل غري امللموس من خالل اعتبار مدفوعات الرسوم االفرتاضية التي يتم حفظها من خالل
طريقة اإلعفاء من
رسوم امللكية الفكرية ملكية األصل .وهذه أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم
األصول غري امللموسة.
تندرج هذه الطريقة تحت أسلوب التكلفة وتشري إىل القيمة عن طريق حساب تكلفة أصل مشابه
طريقة تكلفة
يقدم فائدة مكافئة .تعترب هذه الطريقة مهمة جدًا ملقيمي املصانع.
االستبدال
طريقة تكلفة اعادة طريقة تندرج تحت أسلوب التكلفة وتشري إىل القيمة عن طريق حساب تكلفة إعادة إنشاء نسخة
االنتاج
متامثلة من األصل .تعترب هذه الطريقة مهمة جدًا ملقيمي املصانع.
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وثيقة طلب تقديم
العروض

وثيقة يجري فيها التامس عروض تحصل من خاللها الرشكة عىل متويل ملشاريع محددة من خالل عملية
تقديم العطاءات بني املوردين املحتملني.

القيمة املتبقية

هي القيمة املوجودة يف نهاية فرتة التقدير املنفصلة يف منوذج األرباح املستقبلية املخصومة .وتعرف
أيضً ا بالقيمة النهائية.

العائد عىل األصول

هو املبلغ املكتسب من حقوق امللكية العامة للرشكة لفرتة معينة ويعرب عنه بالنسبة املئوية.

العائد عىل رأس املال
املُس َتث َمر
معدل العائد الخايل
من املخاطر
خطة عمل إدارة
املخاطر

مقياس ربحية رأس املال املستثمر ،أي الدين وحقوق امللكية.
معدل العائد املتاح يف السوق عىل استثامر خال من مخاطر التخلف عن السداد .واملفهوم هنا أن
جميع االستثامرات األخرى تتطلب عائدًا أعىل للتعويض عن املخاطر بداخلها.
أداة تستخدم من قبل املدراء لتحديد وتقدير آثار املخاطر املحتملة ،إىل جانب وضع حلول لتلك
املخاطر.

عالوة املخاطر

يتم إضافة معدل عائد إىل معدل خايل من املخاطر ليعكس مخاطر األعامل أو األصول املحددة للرشكة.

حقوق امللكية

مبلغ يُدفع مقابل استخدام أحد األصول ،وخاصة األصول غري امللموسة أو املوارد الطبيعية ويعني
اجاميل حقوق امللكية أن جميع املسؤوليات والنفقات املرتبطة مبلكية األصل غري امللموس هي مسؤولية
املالك (املرخص) لألصل غري امللموس .يف حني أن صايف حقوق امللكية تعني نقل هذه االتزامات
والنفقات للمرخص له.

الطريقة التقليدية

الطريقة التقليدية هي معايري التقييم الخاصة بالقطاع .إنها شائعة يف بعض قطاعات البيع بالتجزئة
مع الرشكات الصغرية .وتستند أحيانًا إىل مضاعفات اإليرادات أو حجم مبيعات سلع أو خدمات معينة.
وميكن أن تعتمد عىل أرباح البائع التقديرية وتدفقاته .وال ينبغي أن ت ُعطى وزن كبري إال إذا أُثبت أن
البائع واملشرتي يعتمدان عليها بشكل كبري وتندرج هذه الطريقة تحت أسلوب السوق.

القيمة املتبقية

القيمة النهائية لألصل وتندرج تحت أسلوب التكلفة .القيمة املتبقية هي عائدات البيع مطرو ًحا منها
جميع تكاليف الترصف باألصل.

مؤسسة النقد العريب
السعودي (ساما)

البنك املركزي للمملكة العربية السعودية.

نطاق العمل أو رشوط يصف نطاق العمل (ويسمى أحيانًا برشوط التعاقد) الرشوط األساسية ملهمة التقييم مثل :األصل محل
التقييم ،والغرض من التقييم ،ومسؤولية األطراف املتعلقة مبهمة التقييم .ولتتوافق مع معايري التقييم
التعاقد
الدولية يجب اشعار العميل بأربعة عرش متطلب محدد قبل البدء بالتعاقد .جميع املتطلبات مذكورة
يف معايري التقييم الدولية  ، 101 ،2020قسم 20.3من فقرة أ اىل فقرة ن يجب عىل امل ُقيّم إبالغ العميل
بنطاق العمل قبل االنتهاء من املهمة.
الطريقة القامئة عىل
االحتامالت

صياغة احتامالت متعددة للتدفقات النقدية املستقبلية .وتستخدم هذه الطريقة لتقييم االلتزامات غري
املالية.

شكوك ذاتية

هي التحديات التي تتعلق بافرتاضات الشخص واستنتاجاته .وهذا مهم عند إجراء التقييامت بشكل
متكرر لنفس العميل أو يف نفس املجال .انظر ايضً ا لالختبار الرجعي.

أرباح البائع وتدفقاته هي أرباح املنشأة أو تدفقاتها النقدية قبل حساب أي مخصصات تخص تكاليف البائع .وتشمل هذه
النفقات األتعاب والفوائد املدفوعة للبائع ومن املحتمل أفراد أرسته .ويستخدم مقياس التقييم هذا
النقدية املتوقعة
غالبًا لتقييم املنشآت الصغرية.
األسهم

السهم هو حصة جزئية يف املنشأة .فإذا كان هناك  100سهم فإن كل سهم ميثل نسبة  %1من حصة
الرشكة .من املمكن أن تكون هناك فئات مختلفة من األسهم :عىل سبيل املثال :فئة من األسهم دون
حقوق تصويت وقد يكون لها حقوق مقيدة يف توزيعات األرباح.

اتفاقية املساهمني

ترتيب بني مساهمي الرشكة يهدف إىل تقليل النزاعات عندما يكون هناك أكرث من مساهم مشرتك
يف رشكة تصف حقوق املساهمني والتزاماتهم ويف مسائل مثل نقل األسهم والتمثيل يف مجلس اإلدارة
وحامية املساهمني وغري ذلك.

ينبغي

 :ت ُشري كلمة «ينبغي» إىل املسؤوليات التي يفرتض االلتزام بها .ينبغي :تُشري كلمة” ينبغي“ إىل
املسؤوليات التي يفرتض االلتزام بها .حيث يجب أن ميتثل امل ُقيّم مع املتطلبات من هذا النوع ما مل
يوضح امل ُق ّيم أ ّن اإلجراءات البديلة التي اتبعت يف ظل الظروف كانت كافي ًة لتحقيق أهداف املعايري.
ويف الظروف النادرة التي يعتقد فيها امل ُقيّم أ ّن أهداف املعيار ميكن تلبيتها بوسائل بديلة ،يجب عىل
امل ُق ّيم توثيق سبب عدم اتخاذ اإلجراء املشار إليه وعدم اعتباره رضوريًا أو مناس ًبا.

هام أو جوهري

تعترب املدخالت أو االفرتاضات أساسية أو مهمة إذا كان متوقع أن يؤثر التأثري عىل التقييم عىل آراء
مستخدمي التقييم .وهذا مفهوم مشابه الستخدام كلمة «جوهري» يف سياق صحة وعدالة البيانات
املالية.

االفرتاض الخاص

حقيقة مفرتضة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم.

مشرتين ذوو مصالح
خاصة

هم املستحوذين الذين يتمتعون بفوائد بعد االستحواذ عىل خالف املشاركني اآلخرين يف السوق .ومن
هذه الفوائد وفورات الحجم ومنافع مع املنشأة الحالية أو املنافع االقتصادية.

القيمة املستقلة

قيمة منفعة تجارية محددة دون الرجوع إىل األسعار التي قد يدفعها مشرتون ذوو مصالح خاصة.

نقاط القوة والضعف
والفرص واملخاطر
(:)SWOT

طريقة تخطيط منظمة تقوم بتقييم التحليل التنافيس والعنارص التنافسية لألعامل يف البيئة التي ميكن
أن تستغل أو ينبغي االهتامم بها.
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سعر التنفيذ

السعر الذي يجب دفعه عند التنفيذ .ويعرف أيضً ا بسعر املامرسة.

طريقة الجمع

طريقة الجمع هي طريقة رئيسية تندرج تحت أسلوب التكلفة لتقييم املنشآت االقتصادية .وتتضمن
تقييم كل عنرص من األصول املكونة للرشكة وخصم املبالغ املستحقة للدفع فيام يتعلق بااللتزامات.
يستخدم عمو ًما للرشكات مثل الرشكات العقارية أو صناديق االستثامر العقاري ،حيث تكون القيمة يف
األصول الفردية مع قيمة أصول غري ملموسة قليلة أو معدومة.

التكامل

يقوم هذا املفهوم أن القيمة املجمعة والتدفقات النقدية ملنشئتني أو أكرث ستكون أكرب من اجاميل
املنشئتني املنفصلتني .وسينتج عن هذا عوائد أكرب وتكاليف أقل أو يقلل من تكلفة رأس املال.

القيمة التكاملية

القيمة التكاملية تنشأ عن ضم أصلني أو أكرث من األصول أو املصالح حيث تكون القيمة املدمجة أكرث
من مجموع القيم املنفصلة .وهو أحد فرضيات القيمة املنصوص عليها يف معايري التقييم الدولية.

املخاطر املنتظمة

املخاطر املشرتكة لجميع األوراق املالية يف السوق التي ال ميكن تنويعها .وتعرف أيضً ا مبخاطر السوق أو
مخاطر غري قابلة للتنوع .ويقاس مدى املخاطر املنتظمة بني القطاعات املختلفة بواسطة بيتا

تداول

سوق األسهم املالية الرئيسة يف اململكة العربية السعودية.

فائدة استهالك
الرضائب ()TAB

تعديل يجرى عند تقييم األصول غري امللموسة باستخدام أسلوب الدخل ليعكس اإلعفاء الرضيبي املتاح
عند استهالك بعض األصول غري امللموسة.

معدل النمو النهايئ

معدل ثابت يفرتض منو الدخل أو التدفقات النقدية الحرة املتوقعة للرشكة إىل أجل غري مسمى.
وتستخدم لحساب القيمة النهائية للرشكة .ويستخدم لحساب القيمة النهائية للرشكة.

القيمة النهائية

القيمة كام يف نهاية فرتة التوقع املنفصلة يف منوذج أرباح مستقبلية مخصومة .تُعرف أيًا باسم «القيمة
املتبقية».

طريقة من أعىل
ألسفل
بيتا غري مرفوع

طريقة تندرج تحت أسلوب الدخل لتقييم االلتزامات غري املالية.
بيتا املرفوع بعد تعديله ليعكس هيكل رأس املال بدون ديون .ويعرف أيضً ا بأصل بيتا.

مدخالت غري ملحوظة هي املدخالت التي ال تتوفر لها بيانات يف السوق وتتطور باستخدام أفضل املعلومات املتوفرة.
املدخالت غري ملحوظة تتعلق بأدلة املستوى الثالث يف معيار  13من املعايري املحاسبية الدولية.
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مخاطر غري منتظمة

تعرف املخاطر غري املنتظمة بأنها املخاطر املحددة لورقة مالية فردية والتي ميكن تقليلها بالتنوع.

التقييم

هو فعل أو عملية تحدد قيمة مقدرة ألصل أو التزام.

أسلوب التقييم

تشمل أساليب التقييم ما ييل( :أ) أسلوب السوق( ،ب) أسلوب الدخل (ج) أسلوب التكلفة .وهي
تعتمد عىل املبادئ االقتصادية لتوازن األسعار وتوقع الفوائد واالستبدال.

تاريخ التقييم

تاريخ التقييم هو التاريخ املحدد الذي يُحلل فيه املق ّيم قيمة األصل محل التقييم.

طريقة التقييم

املفصل الخاص داخل كل أسلوب تقييم ،والذي يستخدمه املقيّم للحصول عىل قيمة الرشكة.
اإلجراء ّ

منوذج التقييم

الطرق واألنظمة واألساليب الكمية واألحكام النوعية املستخدمة لتقدير وتوثيق القيمة.

غرض التقييم

سبب أو أسباب إجراء التقييم .سبب أو أسباب إجراء التقييم ،وتشمل األغراض الشائعة (عىل سبيل
املثال ال الحرص) إعداد التقارير املالية ،والتقارير الرضيبية ،ودعم التقايض ،ودعم الصفقات ،ودعم
قرارات اإلقراض املضمون.

األصل محل التقييم

حصة املنشأة أو األسهم يف األعامل التي ستقيم.

وسيلة التقييم

عملية تحليلية محددة ملعالجة البيانات تتم ضمن طريقة التقييم.

املق ّيم

هو فرد أو مجموعة من األفراد أو رشكة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين ومتتلك
القدرة والخربة الالزمة لتنفيذ التقييم بطريقة تتسم باملوضوعية والنزاهة واالحرتافية .ويف اململكة
العربية السعودية ،يلزم الحصول عىل ترخيص من الهيئة قبل مامرسة مهنة التقييم.
تخصيص التدفقات النقدية ملختلف أدوات الدين وحقوق امللكية يف األعامل التجارية بشكل متدرج
يعكس أقدمية كل مطالبة.

منهجية الشالل
الرتجيح

تشري كلمة” الرتجيح“إىل مقدار االعتامد عىل مؤرش معني للقيمة للتوصل إىل القيمة النهائية (عىل سبيل
املثال ،عند استخدام طريقة واحدة ،فإنها تعطي الرتجيح بنسبة)100 %

املتوسط املرجح
لتكلفة رأس املال
()WACC

التكلفة اإلجاملية لرأس املال (معدل الخصم) التي يتم تحديدها عىل أساس املتوسط املرجح ،بالقيمة
السوقية ،عىل حساب جميع املصادر السائلة يف هيكل رأس مال الرشكة.

متوسط العائد
املرجح عىل األصول
()WARA

املتوسط املرجح بالقيمة السوقية ،لتكلفة متويل كل من األصول الثابتة امللموسة وغري امللموسة ورأس
املال العامل .ونظريًا ،يجب أن يساوي متوسط العائد املرجح عىل األصول التكلفة املتوسطة املرجحة
لرأس املال .وألن معدالت الخصم للعديد من األصول معروفة ،فإن تسوية متوسط العائد املرجح عىل
األًصول لجميع فئات األصول بالنسبة لتكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال هي وسيلة لتأكيد معقولية
معدالت الخصم الخاصة باألصول.

طريقة مع وبدون

يصاغ موقفني :يف أحدهام تستخدم املنشأة األصل غري امللموس ذي الصلة؛ يف الجانب اآلخر ،ال
تستخدمه .ويعرف هذا بعض األحيان بـ»طريقة عالوة األرباح» وتستخدم غالبًا لتقييم اتفاقيات
عدم املنافسة .وهذه أحد طرق أسلوب الدخل الخمسة التي نص عليها معايري التقييم الدولية لتقييم
األصول غري امللموسة.

القوى العاملة يف
مكان العمل

وتعرف أيضً ا بالقوى العاملة املجم ّعة .وهو فريق من املوظفني يعملون يف منشأة .ويستخدم هذا
املفهوم عند احتساب رسوم األصول املساهمة يف تقييم األصول غري امللموسة .تعد القوى العاملة يف
مكان العمل من األصول غري امللموسة ولكن ال يعرتف بها يف أغراض إعداد التقارير املالية.

الزكاة

تتحمل الرشكات اململوكة من قبل املستثمرين السعوديني واملنتمني لدول مجلس التعاون الخليجي
مسؤولية دفع الزكاة وهي التزام ديني .يتم احتساب الزكاة بناء عىل الوعاء الزكوي للرشكة بنسبة
.%2.5؛ ميثل الوعاء الزكوية صايف قیمة الكيان حسبام جرى احتسابھا ألغراض الزكاة.
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المقدمة
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٢.1
2.1.1

قامئة املصطلحات
يوجــد مجموعــة مصطلحــات شــاملة يف بدايــة هــذا الدليــل .و عندمــا يظهــر املصطلــح ألول مــرة يف هــذا الدليــل
فإنــه يتــم تعريفــه أيضً ــا يف النــص.

٢.٢

قامئة املصطلحات

تعــرف عمليــة تقييــم املنشــآت االقتصاديــة ،وحصــة حقــوق ملكيــة األعــال ،واألوراق املاليــة (يُشــار إليهــم فيــا بعــد
2.2.1
مجتمعــن بلفــظ ”تقييــم املنشــأة“ أو ”تقييــم األعــال“) بأنهــا عمليــة تحديــد القيمــة االقتصاديــة للمنشــأة أو حصــة مــن حقــوق
امللكيــة يف املنشــأة.
2.2.2

هناك عدة أسباب إلجراء تقييم املنشآت االقتصادية منها ما ييل عىل سبيل املثال ال الحرص:
 2.2.2.1عمليات الدمج واالستحواذ.
	2.2.2.2التقييامت املتعلقة بالرضائب.
 2.2.2.3الطرح األويل لالكتتاب العام  /صكوك.
 2.2.2.4تقييم محافظ الرشكات االستثامرية.
 2.2.2.5تحليل اإلدارة الداخلية التخاذ القرارات املستقبلية.
 2.2.2.6أغراض النزاع والتقايض.
 2.2.2.7الحصول عىل مصادر متويل خارجية.
 2.2.2.8خطة خيار رشاء املوظفني ألسهم الرشكة.
 2.2.2.9االمتثال لألنظمة.
 2.2.2.10إعداد التقارير املالية.

يعــد االتســاق واملوضوعيــة والشــفافية عنــارص أساســية لبنــاء الثقــة العامــة واملصداقيــة يف عمليــة التقييــم واملحافظــة
2.2.3
عليهــا .ويعتمــد تحقيــق تلــك العنــارص عــى امتــاك و تطبيــق مقيــم املنشــأت االقتصاديــة املهــارات واملعــارف والخربات والســلوك
األخالقــي املناســب ينبغــى عــى مقيــم املنشــأت االقتصاديــة تشــكيل أحــكام ســديدة وإبــاغ العمــاء ومســتخدمي التقييــم
اآلخريــن بــآراء القيمــة بوضــوح وبشــكل ال لبــس فيــه.
 2.2.3.1العميــل هــو الشــخص أو األشــخاص أو الكيــان التــي يُعــد لهــا التقييــم .وتشــمل :العمــاء الخارجيــن (كــا
يف حالــة تكليــف مقيــم مــن طــرف ثالــث ) ،والعمــاء الداخليــن (أي التقييــات املعــدة ألصاحــب العمــل) .يجــب أن
يكــون تقييــم صاحــب العمــل متس ـقًا وموضوع ًيــا وشــفافًا.
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٢.٣
2.3.1

ميثاق آداب وسلوك املهنة

يجب أن يلتزم مامرسو التقييم مبيثاق آداب وسلوك املهنة للهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم).

يتضمــن دليــل ميثــاق آداب وســلوك املهنــة يف ملحــق أ .وتنــص الفقــرة  2.1مــن ميثــاق آداب وســلوك املهنــة عــى أن
2.3.2
«جميــع املقيمــن املرخصــن مــن الهيئــة ملامرســة التقييــم .....يجــب أن يلتزمــوا بهــذا امليثــاق».
2.3.3

يتطلب امليثاق من جميع األعضاء ما ييل:
 2.3.3.1االلتزام بالترصف دامئاً بطريقة تحافظ عىل شأن املصلحة العامة.
 2.3.3.2السعي بشكل دؤوب الكتساب ثقة املجتمع والحفاظ عليها.
 2.3.3.3يــدل تقديــم خدمــات التقييــم بجــودة عاليــة دامئـاً عــى االلتـزام التــام مبســتوى املهنيــة الــذي يتفــق مــع
املبــادئ األساســية لهــذا امليثــاق.

2.3.4

يجب أن يلتزم املقيمني باملبادئ األخالقية التالية:
 2.3.4.1النزاهة
 2.3.4.2االستقاللية
 2.3.4.3الكفاءة
 2.3.4.4الســلوك املهنــي وتجنــب أي عمــل مشــوه للمهنــة :الســلوك املهنــي واالبتعــاد عــن أي أعــال مــن شــأنها
النيــل مــن ســمعة املهنــة
( )Aقبول التعليامت
( )1التحقق من التهديدات مليثاق سلوك املهنة.
( )Bاستخدام املصادر الخارجية.
( )1تخضع األطراف الثالثة التي عينها املقيم لقواعد السلوك املهني؛
( )2موافقة العميل عىل االستعانة بطرف ثالث؛
( )Cالكفاءة واالستقصاء:
( )1الحرص عىل تنفيذ تعليامت العميل.
( )2الشمولية
( )3يف الوقت املحدد
( )4إبقاء العمالء عىل اطالع
( )5احرتام التعليامت املعقولة واالستجابة الرسيعة لها.
( )Dالحفاظ عىل رسية معلومات العميل وعدم االستفادة منها بشكل شخيص؛
( )Eاإلفصاح:
( )1التأكــد مــن أن تقريــر التقييــم ليــس مضل ـ ًا ويفصــح عنــه عندمــا يطلــب العميــل ذلــك ،مبوجــب النظــام أو
اللوائــح.
( )Fاملعلومات واملستندات:
( )1التحقق من البيانات.
( )2التحقق من موثوقيتها.
( )3االحتفاظ بسجالت ملف التقييم ملدة ال تقل عن  10سنوات

2.3.5
املهنــة

تلخــص النقــاط املذكــورة اعــاه بعــض النقــاط املهمــة .ومــع ذلــك ،يجــب عــى املقيمــن معرفــة ميثــاق آداب وســلوك
انظر امللحق (أ) مليثاق آداب وسلوك املهنة الصادر عن الهيئة
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أعــدت الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن (تقييم)هــذا الدليــل لتقديــم إرشــادات عمليــة حــول إج ـراء مهمــة
2.3.6
تقييــم املنشــآت االقتصاديــة وف ًقــا للمبــادئ الــواردة يف ميثــاق ســلوك املهنــة .ويغطــي هــذا الدليــل الفــروق الدقيقــة املختلفــة
لتقييــم املنشــآت االقتصاديــة ودورة االرتبــاط الكاملــة .أعــد هــذا الدليــل لتحســن اتســاق وجــودة مامرســة التقييــم بــن األعضــاء
الذيــن ميارســون تقييــم املنشــآت االقتصاديــة.
2.3.7

يتضمن الدليل أيضً ا بعض املوضوعات املتخصصة التي تخص تقييم:
 2.3.7.1األصول غري ملموسة.
( )Aاألصــل غــر امللمــوس هــو أصــل غــر نقــدي يتضــح مــن خــال خصائصــه االقتصاديــة .وال تتمتــع هــذه األصــول
بــأي خصائــص ماديــة ،و لكنهــا متنــح حقــوق أو منافــع إقتصاديــة ملالكهــا( .فقــرة  20.1مــن معيــار التقييــم الــدويل
)220
 2.3.7.2فئات األسهم املعقدة.
 2.3.7.3االلتزامات غري املالية.
( )Aاإللتزامــات غــر املاليــة هــي االلتزامــات التــي تحتــاج إىل أداء الت ـزام غــر نقــدي لتوفــر الســلع أو الخدمــات.
(معايــر التقييــم الدوليــة )220.10.2 2020

2.٤
2.4.1

عملية التقييم

أعد الدليل عىل أساس أن كل مهمة تقييم ستمر بأربع مراحل حسب ما هو مذكور ادناه:

٢

١
ما قبل التعاقد
•التحديد
•الفهم
•إدارة املخاطر
•التخطيط
•الفريق
•الرسوم
•العرض
•خطاب التعاقد
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٣
العمل
•نوعي
•كمي
•التحليل
•التفكري
•التلخيص

٤
إعداد التقارير
•الخالصة
•الظروف
•خربة سابقة
•التحليل
•املالحق

اإلغالق
•األرشفة
•الدروس
•الشكاوي

2.٥

أهداف الدليل

يعمــل هــذا الدليــل مبثابــة دليــل عمــي شــامل للمق ّيمــن يف تقييــم املنشــآت االقتصاديــة مــن البدايــة إىل النهايــة.
2.5.1
حيــث يحــدد الدليــل الخطــوات التــي يجــب عــى املقيمــن القيــام بهــا ،ويصــف أســاليب التقييــم املختلفــة ،األســس ،و الطــرق
و فرضيــة القيمــة التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار لتقديــم تقريــر قــوي باإلضافــة إىل وضــع تطبيقــات عمليــة عــى تقييــم
املنشــآت.
( )Aطريقة التقييم هي اإلجراء التفصييل املعني يف كل أسلوب يستخدمه املقيم للحصول عىل قيمة الرشكة.
( )Bهنــاك ثالثــة أســاليب تقييــم يف معايــر التقييــم الدوليــة ( 2020معايــر التقييــم الدوليــة  )105.10.1 2020وهــي
أســلوب الدخــل وأســلوب الســوق وأســلوب التكلفــة.
( )Cتصــف أســس القيمــة (التــي تســمى أحيانًــا معايــر القيمــة) افرتاضــات القيــاس األساســية التــي تعتمــد عليهــا
القيــم امل ُقــررة .هنــاك ســتة أســس للقيمــة وفــق معايــر التقييــم الدوليــة وأســس اخــرى عرفتهــا جهــات تقييــم وجهــات
تنظيميــة أخــرى.
( )Dتصــف فرضيــة القيمــة ظــروف كيفيــة اســتخدام األصــل أو االلتزامــات .تصــف معايــر التقييــم الدوليــة أربعــة
فرضيــات للقيمــة .وهــي االســتخدام األعــى واألفضــل; االســتخدام الحــايل; التصفيــة املنظمــة; البيــع القــري .أول
فرضيتــن هــا فرضيــة اســتمرارية النشــاط وفرضيــة التصفيــة.
2.5.2

بالنسبة للعمالء ومستخدمي التقييم ،تضمن هذه املعايري املهنية وإفادات مامرسة التقييم ما ييل:
 2.5.2.1تطبيق ميثاق سلوك املهنة عىل تقييم املنشآت االقتصادية.
 2.5.2.2اتساق األسلوب الفنى ،مام يساعد يف فهم عملية التقييم ومن ثم القيمة املعلن عنها.
 2.5.2.3أراء تقييــم موثوقــة ومتســقة مقدمــة مــن مقيميــن مؤهلــن بأفضــل املؤهــات والخـرات الكافيــة إلجـراء
املهمــة.
 2.5.2.4املوضوعية والشفافية يف عمل املقيم.
 2.5.2.5وضوح رشوط التعاقد والغرض من التعاقد ،وأن تتضمن األمور التي يجب معالجتها واالفصاح عنها.
 2.5.2.6وضوح أساس القيمة ،والتي تشمل االفرتاضات واالعتبارات املهمة التي يجب أخذها يف االعتبار.
( )Aاالفرتاضــات هــي الحقائــق املفرتضــة التــي تتســق مـــع تلـــك املوجودة فـــي تاريــخ التقييــم ،أو التي ميكــن أن تكون
متســق ًة معهــا .وتعتــر االفرتاضــات رضوريــة لتوضيــح إمــا حالــة األصــل يف مبادلــة مفرتضــة ،أو الظــروف التــي يفــرض
مبادلــة األصــل فيهــا( .معايــر التقييــم الدوليــة  .)104.200.1 2020االفـراض الخــاص هــو افـراض حقائــق تختلــف عــن
تلــك املوجــودة يف تاريــخ التقييــم
 2.5.2.7الوضــوح يف إعــداد التقاريــر والتــي تشــمل اإلفصــاح اآلزم والدقيــق عــن املســائل ذات الصلــة يف حــال ميكــن
االعتــاد عــى التقييــات مــن قبــل طــرف ثالــث.
 2.5.2.8وضوح معايري التقييم التي تم االلتزام بها .يتوافق هذا التقرير مع معايري التقييم الدولية 2020
 2.5.2.9القيود املفروضة عىل نرش التقرير واإلذن املطلوب للنرش خارج الطرف املتعاقد.
 2.5.2.10املعلومات التي تم االعتامد عليها يف الوصول إىل نتيجة التقييم.
 2.5.2.11قوة رأي املقيم يف القيمة.
	2.5.2.12توضیــح أن اســتنتاج القیمــة ال یعکــس ”الســعر“ وأنــه قــد یکــون ھنــاك ”أســعار“ متعــددة لرشکــة معینــة
اعتــادا علــی مســائل مثــل قــوة التفــاوض والتــآزر املحتمــل للمشــري وغريهــا مــن العوامــل األخــرى.
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3.١

قبول التعاقد

قبــول التعاقــد عمليــة هامــة ،يحــدد مــن خاللهــا املق ِّيــم مــا إذا كان يتعــن قبــول عميــل جديــد والتعامــل معــه،
3.1.1
ويخضــع التعاقــد لعوامــل خارجيــة (مثــل اللوائــح الحكوميــة وميثــاق الســلوك) وعوامــل داخليــة (مثــل الق ـرارات التجاريــة
والسياســات والكفــاءات).
باإلضافــة إىل االعتبــارات التجاريــة العاديــة ،يجــب أن يسرتشــد املقيــم بالسياســات األخالقيــة واملعنويــة والقانونيــة
3.1.2
لرشكتــه عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن قبــول التعامــل مــع أي عميــل.
تنــص الفقــرة ( )8مــن املــادة األوىل :النزاهــة مــن املبــادئ األساســية مــن ميثــاق ســلوك وأداب مهنــة التقييــم عــى أن:
3.1.3
يحظــر عــى املقيــم أن يقــوم أو يشـــارك يف تقديـــم خدمـــات التقييــم التــي يرفـــض عامــة املقيمــون القيـــام بهــا ألســباب منطقية.
الفقــرة ( )10مــن املــادة الثانيــة :االســتقاللية تنــص عــى :يحظــر عــى املقيــم أن يقبــل مهــام التقييــم أو أن يعــد أي
3.1.4
تقييــم ينطــوي عــى آراء مقــررة مســبقاً أو أهــداف محــددة ســلفاً.
يجــب فهــم الغــرض مــن التقييــم ،وتحديــد املســتخدمني املســتهدفني للتقريــر ومــا هــو غــرض اســتخدامهم للتقييــم
3.1.5
قبــل قبــول العميــل .كــا ينبغــي لل ُم َق ِّيــم جمــع املعلومــات املطلوبــة عــن التعاقــد ،والکفــاءات املطلوبــة لنطــاق العمــل وحجــم
التعاقــد واألســعار املتعلقــة بــه ،وخلفیــة العمیــل القائــم التعاقــد  ،والســمعة ،وأی مخاطــر محتملــة .وينبغــي أن يأخــذ املقيــم
أيضً ــا يف االعتبــار احتــال أن يــؤدي التقييــم إىل التقــايض أو التدقيــق العــام قبــل قبــول العميــل والتعاقــد.
يجــب أن يجــري امل ُ َق ِّيــم مــا يلــزم مــن بحــث واســتقصاء عــن وضــع العميــل القائــم بالتعاقــد واألصــل محــل التقييــم
3.1.6
واألطـراف املقابلــة أو املســتخدمني املحتملــن لتقييــم مخاطــر التعاقــد ،واملخاطــر املاليــة ومخاطــر الســمعة ،وأي انخفــاض محتمل
يف ســمعة املقيــم نتيجــة التعامــل مــع العميــل القائــم بالتعاقــد ،أو األصــل محــل التقييــم ،أو األط ـراف املقابلــة .وباإلضافــة إىل
عمليــة البحــث واالســتقصاء ،يجــب عــى املقيــم أيضً ــا التحقــق مــا إذا كانــت هنــاك أي مســائل تتعلــق باالســتقالل ،أو تضــارب
يف املصالــح ،أو قيــود زمنيــة غــر واقعيــة أو عــدم وجــود معلومــات موثوقــة إلكــال التعاقــد.
( )Aاألصل محل التقييم هو حصة املنشأة أو حقوق امللكية يف املنشأة محل التقييم.
ينبغــي عــى املق ّيــم قبــول العمــل إذا كان يــرى أنــه مؤهــل للقيــام بــه .ويجــوز رفــض التعاقــد إذا كان خــارج نطــاق
3.1.7
خربتــه .وال يجــوز للمقيــم أن يقبــل عمليــة التقييــم إذا كان يعلــم أنهــا خــرج نطــاق معرفتــه وقدراتــه.
تــم توضيــح هــذه النقطــة يف فقــرة  4.8مــن األحــكام العامــة مــن ميثــاق ســلوك املهنــة« :يجــب أن يكــون املقيــم
3.1.8
عــى درايــة بخصائــص األصــل ،ومــدركًا لقواعــد وإجـراءات التقييــم ،وليــس لــه مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف األصــل محــل
التقييــم».
يف مــادة رقــم  3فقــرة  8يف ميثــاق آداب و ســلوك املهنــة ذكــر مجــددً »:إذا مل يكــن لــدى املقيــم املعرفــة املهنيــة
3.1.9
والخــرة الكافيــة لالضطــاع بخدمــة تقييــم ،وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل امتــام املهمــة ،فيجــب عليــه أن يســتعني
بشــخص لديــه خــرة يف ذلــك النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن اداء املهمــة».
 3.1.10املوضوعيــة متطلــب أســايس يف معايــر التقييــم الدوليــة .تنــص الفقــرة  40مــن إطــار معايــر الدوليــة عــى مــا يــي:
«تتطلــب عمليــة التقييــم مــن املُق ّيــم أن ُيصــدر أحــكام محايــدة غــر متحيــزة ومعتمــدة عــى مصداقيــة املدخــات واالفرتاضــات.
أي تحليــات أو آراء أو اســتنتاجات
ـي لتجنــب ّ
ويجــب عــى األحــكام املهنيــة املســتخدمة يف التقييــم أن تُطبــق بشــكل موضوعـ ّ
ـخصا محايــدً ا إذا كانــت رســوم املهمــة متوقفــة عــى نتيجــة التقييــم.
متح ّيــزة .ولــن يعتــر املقيــم شـ ً
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3.1.11

بنا ًء عىل جميع االعتبارات املذكورة أعاله ،قد يقرر املقيم رفض التعاقد.
انظر امللحق (ب) لالئحة التنفيذية لنظام املقيمني املعتمدين.
راجع امللحق (ج) لالطالع عىل منوذج قبول العميل والتعاقد.

3.1.12

يجب للمقيم االمتثال مبتطلبات ” تقييم“ بشأن أهلية الفريق املشارك يف مهمة التقييم.

3.٢

وملاذا ومتى واألساس

3.2.1

كجزء من قبول التعاقد ،هناك أربعة أمور أساسية يجب مراعاتها:
 3.2.1.1ماذا يتطلب من املق ّيم أن يقيم؟ كامل املنشأة أو الحصة املسيطرة أو الحصة غري املسيطرة؟
 3.2.1.2ملــاذا يجــب عــى املقيّــم أن يجــري التقييــم؟ هــل لــه عالقــة بنـزاع أو التقاريــر املاليــة أو التخطيــط للبيــع
أو لســبب آخــر؟
 3.2.1.3متــى تاريــخ التقييــم للمنشــأة محــل التقييــم؟ قــد يكــون يف تاريــخ ســابق محــدد أو قــد يكــون تاريــخ
التقريــر.
 3.2.1.4مــا هــو أســاس القيمــة؟ قــد يكــون القيمــة الســوقية أو القيمــة املنصفــة أو القيمــة االســتثامرية كــا هــو
محــدد يف معايــر التقييــم الدوليــة .بــدالً مــن ذلــك ،قــد تكــون القيمــة العادلــة عــى النحــو املحــدد يف املعيــار الــدويل
للتقاريــر املاليــة  13ألغ ـراض إعــداد التقاريــر املاليــة .قــد يحــدد ســبب إج ـراء التقييــم أســاس القيمــة الــذي ســيتم
تطبيقــه .ويجــب أن يكــون أســاس القيمــة مناس ـ ًبا لــروط مهمــة التقييــم والغــرض منــه .قــد تؤثــر أســس القيمــة
أو تحــدد اختيــار املقيــم للطــرق واملدخــات واالفرتاضــات والــرأي النهــايئ للقيمــة( .معايــر التقييــم الدوليــة 2020
)104.10.1

3.2.2
األربعــة:

هنــاك أربــع نقــاط أساســية يجــب تحديدهــا قبــل البــدء بعمليــة التقييــم .وفيــا يــي ســنتطرق لهــذه النقــاط

3.٣
3.3.1

«ما هو» األصل محل التقييم

يتم وصف األصل أو االلتزام املطلوب تقييمه عىل أنه ”األًصل محل التقييم“ يف هذا الدليل.

يف بعــض األحيــان قــد ال يطلــب العميــل ســوى تقييــم جــزء مــن املنشــأة  -وقــد يتعلــق ذلــك الجــزء برشكــة تابعــة أو
3.3.2
مرشو ًعــا معينــا أو مرشوعــا مشــركا للعميــل أو رشكــة مســتثمر فيهــا أو قســم معــن يف املنشــأة أو عنــر محــدّ د ومقتطــع منهــا.
و بــدال مــن ذلــك  ،قــد يتطلــب األمــر تقييــم بعــض أصــول املنشــأة فقــط  -وميكــن أن تكــون هــذه األصــول غــر امللموســة كجــزء
مــن تخصيــص ســعر الــراء.
مــن املمكــن أيضً ــا أن يكــون األصــل محــل التقييــم حصــة مســيطرة أوحصــة غــر مســيطرة يف رشكــة .يف هــذه الحالــة
3.3.3
مــن الــروري األخــذ يف االعتبــار مســتويات القيمــة .وفيــا يــي ســنناقش املوضــوع بالتفصيــل.
()Aالحصة املسيطرة هي املساهمة التى متنح القدرة عىل التحكم يف األعامل.
( )Bحصــة األقليــة وتعــرف أيضً ــا بالحصــص غــر مســيطرة وهــي حصــة ملكيــة ليــس لهــا أي ســيطرة .غالبًــا مــا تكــون
هــذه الحصــة أقــل مــن  ٪50مــن حصــة التصويــت يف رشكــة مــا ،ولكــن هــذا يعتمــد عــى توزيــع املســاهمني اآلخريــن.
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قــد يكــون األصــل محــل التقييــم فئــة خاصــة مــن األســهم يف الرشكــة .يف هــذه الظــروف ،يجــب عــى املقيــم الحصــول
3.3.4
عــى معلومــات كاملــة عــن الحقــوق املختلفــة بــن املســاهمني املختلفــن والحقــوق املتعلقــة بفئــات األســهم املختلفــة.
 3.3.4.1يوجد فصل يف هذا الدليل يتناول تقييم فئات األسهم الخاصة.
مفصــل ،حيــث يشــكل ذلــك
3.3.5
ال يقتــر األمــر عــى معرفــة األصــل محــل التقييــم ولكــن يجــب فهــم طبيعتــه بشــكل ّ
األســاس لتنفيــذ التعاقــد بأكملــه.
3.3.6

فيام ييل بعض األسئلة الهامة التي يجب طرحها من أجل تحديد وفهم األصل محل التقييم بالتفصيل:
 3.3.6.1هل األصل محل تقييم رشكة عامة ومدرجة أم رشكة خاصة وغري مدرجة؟
 3.3.6.2إذا كانت رشكة خاصة من الرضوري تحديد ماييل:
( )Aمن هم املساهمني؟
( )Bما هي رشوط عقد التأسيس؟
( )Cهل هناك فئات اخرى من األسهم؟
( )Dهل توجد اتفاقية مساهمني وما هي حقوق املساهمني الخاضعة لالتفاقية؟
( )Eماهي حقوق املساهمني؟ و
( )Fما هو مدى القدرة عىل تسويق أو تسييل الحصص يف األصل محل التقييم؟
 3.3.6.3قد اليكون األصل محل التقييم الرشكة بأكملها:
( )Aهــل لــدى الرشكــة كيانــات يتطلــب تقييمهــا مثــل الــركات التابعــة ،والزميلــة ،واملشــاريع املشــركة ،والــركات ذات
الغــرض الخــاص التــي يتــم إنشــاؤها لتنفيــذ املشــاريع ،والــركات املســتثمر فيهــا ،ومــا إىل ذلــك؟
( )Bهــل لــدى الرشكــة أقســام أعــال يجــب تقييمهــا بشــكل منفصــل؟ عــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يكــون إلحــدى
الــركات أعــال تجاريــة مختلفــة  -قــد ال يكــون كل منهــا تحــت مســمى رشكــة فرعيــة مختلفــة ولكــن قــد يكــون لديهــا
قوائــم ماليــة ونظــم معلومــات إداريــة و إدارات تشــغيل مســتقلة .وقــد يكــون مــن الــروري النظــر يف هــذه األقســام
بشــكل مســتقل حيــث إن النظــر يف الرشكــة بأكملهــا قــد ال يعكــس القيمــة الحقيقيــة لــكل قســم بشــكل صحيــح.
( )Cهــل هنــاك أصــول غــر ملموســة أو ملموســة يلــزم تقييمهــا بشــكل مســتقل؟ هــل هــذه األصــول مذكــورة يف
امليزانيــة العموميــة للرشكــة؟ هــل هــذه األصــول لهــا مكاســب كبــرة مضمنــة؟
( )Dهــل ينطــوي التعاقــد عــى تقييــم كيــان واحــد أم كيانــات متعــددة؟ عــى ســبيل املثــال ،يف حالــة االندمــاج أو
مبادلــة األســهم ،يجــب تقييــم كال الكيانــن.

مــن الــروري فهــم األصــل محــل تقييــم بشــكل واضــح لضــان وضــوح نطــاق العمــل وملنــع حــدوث ســوء فھــم بعــد
3.3.7
ذلــك أثنــاء التعاقــد.
( )Aنظــام التأســيس هــي مســتندات تحتــوي عــى دســتور الرشكــة فيــا يتعلــق بصالحيــات املــدراء واألعضــاء وعقــد
االجتامعــات والتصويــت وغريهــا .كــا أنــه يقــدم إرشــادات لعمليــات الرشكــة.
( )Bاتفاقيــة املســاهمني هــي ترتيــب بــن مســاهمي الرشكــة الحاليــن تهــدف لتقليــل النزاعــات عندمــا يكــون هنــاك
أكــر مــن مســاهم يف رشكــة .وتصــف حقــوق املســاهمني والتزاماتهــم ويف مســائل مثــل نقــل األســهم والتمثيــل يف
مجلــس اإلدارة وحاميــة املســاهمني وغــر ذلــك.
( )Cقابلية التسويق هي القدرة النسبية عىل تحويل أصل او التزام.
( )Dالســيولة هــي القــدرة عــى تحويــل األصــل اىل نقــد برسعــة وبســعر معــروف دون أن تؤثــر املعاملــة عــى هــذا
الســعر ،مــع فــرق متواضــع بــن ســعر العــرض والطلــب وبتكاليــف تعامــل متواضعــة .ويف األدوات املاليــة تتعلــق
الســيولة بنشــاط الســوق وحجــم التــداول يف وقــت معــن.
( )Eهامــش البيــع والـراء أو فــرق الســعر بــن العــرض والطلــب هــو الفــرق بــن الســعر الــذي مي ّكــن املســتثمر مــن
رشاء الورقــة املاليــة (ســعرالعرض اوالبيــع) والســعر الــذي ميكــن أن يبيــع بــه الورقــة املالية(ســعر الطلــب).

38

3.٤

«ملاذا» :الغرض من التقييم

تعــد معرفــة الغــرض مــن التقييــم رشطًــا ها ًمــا ملهمــة التقييــم نظ ـ ًرا الحتامليــة اختــاف تقييــم نفــس املنشــأة أو
3.4.1
األصــل يف ظــل ظــروف مختلفــة .نطــاق العمــل ،الفقــرة  .2020يجــب أن تكــون مشــورة التقييــم واإلجـراءات املتخــذة يف إعدادهــا
مناســب ًة للغــرض املقصــود .يعــد فهــم الغــرض مــن التقييــم واملســتخدمني املســتهدفني للتقريــر وســبب طلبهــم للتقييــم أمـ ًرا بالــغ
األهميــة قبــل قبــول العميــل .وتشــر فقــرة  101.20.1مــن معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى أنــه يجــب أن تكــون مشــورة
التقييــم واإلج ـراءات املتخــذة يف اعدادهــا مناســبة للغــرض املقصــود.
يســاعد فهــم الــدور الــذي يلعبــه العمــاء فيــا يتعلــق باألصــل محــل التقييــم عــى فهــم وجهــة نظرهــم ومراعــاة أي
3.4.2
نقــص لديهــم يف املوضوعيــة عنــد إعــداد خطــة العمــل لألصــل محــل التقييم.عــى ســبيل املثــال  ،قــد ينظــر املســاهم الحــايل إىل
تعظيــم القيمــة يف صفقــة البيــع بينــا قــد يفضــل املســتثمر املحتمــل قيمــة أقــل بحيــث يتــم تخفيــض ســعر اســتثامره؛ ومــن ثــم
فإنــه يجــب معالجــة هــذه االعتبــارات يف ســياق التعاقــد
الشــكوك االثباتيــة هــي مامرســة العنايــة املهنيــة الالزمــة مــن خــال تحــدي املعلومــات املقدمــة مبســتوى مناســب
3.4.3
مــن االستفســار .ويجــب عــى املق ّيــم أن يقــدم شــكوك اثباتيــة خــال مهمــة التقييــم ،ويبــدأ خــال عمليــة التعاقــد.
تجــرى عمليــات التقييــم أحيانــا خــال عمليــات االندمــاج واالســتحواذ .إذا أراد املقيــم والعميــل أن يُنظــر إىل
3.4.4
التقييــات عــى أنهــا موضوعيــة ،فيجــب عــى املقيــم أو العميــل أن يفصــل تحليــات الصفقــة /التقييــم عــن الفريــق املســؤول
عــن إمتــام الصفقــات لتقليــل أي تحيــز ُمتصــور أو فعــي.
( )Aاملوضوعيــة هــي إصــدار أحــكام محايــدة فيــا يتعلــق مبصداقيــة املدخــات واالفرتاضــات( .معايــر التقييــم الدوليــة
 2020إطــار العمــل  )40.1يجــب إصــدار مثــل هــذه األحــكام بطريقــة تعــزز الشــفافية وتقلــل مــن العوامــل الذاتيــة.
	3.4.5ميكن للمقيم أو العميل أن يخفف من تأثري أي خسارة متصورة أو فعلية للموضوعية من خالل ما ييل:
( )Aالحــد مــن الضغــوط املؤسســية :يجــب عــى املؤسســات التــي تســعى إىل الحصــول عــى أبحــاث أســهم موثوقــة
معنيــة بجانــب البيــع أن تحمــي محلــي أبحــاث األســهم لديهــا الذيــن يصــدرون توصيــات بيــع بخصــوص الــركات،
ليــس فقــط مــن الــركات ولكــن أيضً ــا مــن مســؤويل املبيعــات لديهــم ومــدراء محافــظ االســتثامر.
( )Bفصــل التقييــات عــن األجــور :أي تحليــل تقييــم يكــون فيــه أجــر مرهونًــا بنتيجــة التقييــم يكــون تقييــم متحيــز
مفتقـرا إىل املوضوعيــة.
( )Cعــدم وجــود التزامــات مســبقة :ينبغــي لصانعــي القـرار تجنــب اتخــاذ مواقــف عامــة قويــة بشــأن قيمــة الرشكــة
قبــل اســتكامل التقييــم.
( )Dالشــكوك الذاتيــة :هــي التحديــات التــي تتعلــق بافرتاضــات الشــخص .إذا كانــت مهمــة التقييــم قريبــة نســب ًيا مــن
البيــع الالحــق ،فيمكــن تحقيــق ذلــك بعــد اكتــال التقييــم عــن طريــق االختبــار الخلفــي .وهــي مقارنــة بــن مقاييــس
التقييــم التــي اســتخدمها املقيــم يف عمليــات ســابقة مــع املقاييــس الفعليــة املحققــة عنــد الخــروج .وهــذا ال يســاعد يف
إكــال عمليــة التقييــم ولكــن قــد يســاعد يف اشــعار بعمــل الحــق .ويتطلــب هــذا فهــم دوافــع املشــري .ومــن أنــواع
التحديــات األخــرى هــي مراجعــة التقييــم مــن قبــل مقيــم مؤهــل أخــر.
( )Eربط املدخالت بأدلة السوق املوثوقة حيثام أمكن ذلك؛
( )Fتطبيق األحكام مبوضوعية.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يســاعد معرفــة العميــل ودوره باألصــل محــل التقييــم عــى اتخــاذ بعــض الق ـرارات الرئيســية
3.4.6
املتعلقــة بأســاليب وطــرق التقييــم .وتضمــن معرفــة الغــرض مــن التقييــم أنــه يلبــي متطلبــات املســتخدمني.
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وفيــا يــي بعــض األســئلة الرئيســية التــي تســاعد عــى تحديــد دور العميــل القائــم بالتعاقــد فيــا يتعلــق باألصــل
3.4.7
محــل التقييــم:
 3.4.7.1هــل العميــل مــن بــن املمولــن الحاليــن (حقــوق امللكيــة أو ديــون ،حســب الحالــة)؟ ميكــن أن يكــون
التمويــل مــن أفــراد أو رشكات أو صناديــق أســهم خاصــة أو راســاليون مغامــرون أو بنــوك أو مؤسســات ماليــة أو
صناديــق ســيادية أو أي طــرف لــه مصلحــة ماليــة يف الرشكــة.
 3.4.7.2هــل يرغــب أط ـراف ثالثــة يف االســتحواذ عــى حصــة يف األصــل محــل التقييــم؟ وهــل سيســتثمرون مــن
حيــث حقــوق امللكيــة أو الديــون؟
 3.4.7.3ھــل العميــل مســؤول عــن إدارة األصــل محــل التقییــم (علــی ســبیل املثــال ،مــن بــن املســؤولین الرئیســیین
مثــل املديــر املــايل ،والرئیــس التنفیــذي ،ورؤســاء أقســام االسـراتیجیة واملاليــة املســؤولین عــن اتخــاذ القـرارات الرئیســیة
يف املنظمــة)؟
 3.4.7.4هل العميل يف وضع يسمح له بتقديم املعلومات املطلوبة يف التعاقد؟
 3.4.7.5هل العميل لديه فهم كاف للقطاع لتقديم مدخالت مفيدة يف عملية التقييم؟
 3.4.7.6هــل العميــل جهــة حكوميــة أم تنظيميــة؟ – ميكــن أن تكــون هنــاك أســباب مختلفــة تقتــي قيــام
الســلطات بإجــراء التقييــم ،مثلــا هــو الحــال يف الحــاالت التاليــة:
( )Aقد تحتاج السلطات الرضيبية إىل ضامن حساب رضيبة األرباح الرأساملية عىل أساس القيمة الصحيح.
( )Bميكــن للحكومــة أو املحاكــم أن تصــدر أوامــر بإج ـراء تقييــات يف الحــاالت التــي يشــتبه فيهــا بحــدوث حــاالت
احتيــال أو اختــاس أمــوال.
( )Cتتطلــب أســواق األســهم العامليــة مثــل الســوق املاليــة الســعودية (تــداول والســوق املــوازي” منــو“) تقديــم تقاريــر
تقييــم يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا إجـراء تقييــات للــركات املدرجــة  -إال أنهــا عــادة ال تكــون العميــل امل ُعـ ٍـن.
تعتــر معرفــة الغــرض مــن التقييــم مرحلــة أوىل مهمــة ملهمــة التقييــم :فهــم ســياق التقييــم ســيضمن عــدم اســتخدام
3.4.8
املشــورة خــارج الســياق أو لغــرض غــر مقصــود .قــد يؤثــر الغــرض مــن التقييــم أيضً ــا عــى أســس القيمــة املســتخدمة.
الوضــوح مهــم بشــأن املســتخدمني املســتهدفني لتقريــر التقييــم والغــرض مــن التقييــم للتأكــد مــن أن ســياق التقريــر
3.4.9
والتحليــل كافيــان وف ًقــا لغــرض التقييــم هــذا .عــى ســبيل املثــال ،قــد يختلــف تحليــل التقييــم والنتائــج لغــرض التقييــم للتقريــر
املــايل عــن التقييــم لغــرض مســاعدة اإلدارة يف اتخــاذ قـرار االســتثامر .وبالتــايل ،فمــن الــروري تركيــز االســتخدام املقصــود للتقريــر
عــى غــرض التقييــم املحــدد والتأكــد مــن أن محتــواه وشــكله يلبــي احتياجــات املســتخدم.
 3.4.10فيام ييل تفاصيل األغراض املختلفة التي قد تتطلب التقييم .القامئة ليست شاملة نظ ًرا إلمكانية وجود أسباب أخرى
إلجراء تقييم األعامل:
 3.4.10.1عمليــة التقييــم املتعلقــة بالصفقــات أو املعامــات :تقديــم الدعــم التفــاويض ألي صفقــة مســتمرة أو
محتملــة تشــمل البيــع ،التمويــل الخــاص أو متويــل الرأســاىل املغامــر ،اإلكتتابــات أو الصكــوك ،عمليــات االندمــاج
واالســتحواذ ،حــاالت اإلفــاس ،إىل جانــب مســاهامت املشــاريع املشــركة ،ضــخ رأس املــال (الديــون أوحقــوق امللكيــة)،
آراء اإلنصــاف.
( )Aاإلكتتــاب العــام هــو طــرح عــام أويل يتــم فيــه طــرح أســهم رشكــة خاصــة عــى الجمهــور ألول مــرة ،عندمــا تصبــح
الرشكــة رشكــة عامــة.
 3.4.10.2التقييــم االســراتيجي :لدعــم التحليــل الداخــي ألي صفقــة مســتمرة أو محتملــة ،تقييــم هيــكل رأس
املــال،أو تغيـرات األعــال الهيكليــة مثــل عمليــات االندمــاج واالســتحواذ ،وإجـراءات التصفيــة ،واالكتتابــات العامــة أو
الصكــوك.
( )Aاالســتحواذ هــو عمليــة رشاء رشكــة أو منشــأة اقتصاديــة أو أصــول مــن قبــل أشــخاص آخريــن مــع ســيطرة مســاهمي
الرشكة املســتحوذة.
( )Bاالندمــاج هــو ضــم أو دمــج رشكتــان منشــأتني اقتصاديــن أو اكــر مفصولــة مســبقًا عــى أســاس املســاواة يف املصالــح.
يف الدمــج أو االندمــاج ،ال يتحكــم مســاهمون الرشكــة املســتحوذة عىل املنشــأة املوســعة.
 3.4.10.3التصفيــة :تقديــر القيمــة املبــارشة التــي ســيتم تحقيقهــا قــد يحققهــا البائــع مــن بيــع أو تصفيــة األصــول يف
الرشكــة عــى أســاس مجــزأ.
( )Aالتصفية هي عملية تحويل األصول إىل نقد وتسوية االلتزامات مع الدائنني.
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 3.4.10.4التقييــم املتعلــق باالمتثــال :لالمتثــال ملعايــر املحاســبة املاليــة وإعــداد التقاريــر الرضيبيــة أو الزكويــة.
تتضمــن التقييــات املتعلقــة باالمتثــال مــا يــي:
( )Aالتقارير املالية
( )1توفــر عمليــات تقييــم التقاريــر املاليــة تقديـرات التقييــم املتعلقــة باألصــول امللموســة واألصــول غــر امللموســة
واملطلوبــات وحصــص حقــوق امللكيــة املكتســبة يف عمليــة االســتحواذ عــى املنشــأة .وعــى األغلــب ســتخضع
ملتطلبــات املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة .وهــذا مــا يعــرف أيضً ــا بتخصيــص ســعر ال ـراء.
( )Bتخصيــص ســعر ال ـراء هــو تخصيــص الســعر املدفــوع للمنشــأة اإلقتصاديــة بــن األصــول املكتســبة وااللتزامــات
املفرتضــة .يف تخصيــص ســعر ال ـراء ،تظهــر قيــم األصــول امللموســة عــى ســبيل املثــال العقــارات واآلالت واملعــدات
بقيمتهــا العادلــة .وتقــدر القيمــة العادلــة لألصــول غــر امللموســة .ويحســب القيمــة املتبقيــة عــى أنهــا شــهرة.
( )1يشمل حساب القيمة العادلة للمقابل املحول يف يف العملية ما ييل:
( )aالقيمة العادلة لألصول املحولة من الرشكة املستحوذة؛
( )bااللتزامات التي يتحملها املستحوذ تجاه املالكني السابقني؛
( )cحصص امللكية الصادرة عن املستحوذ
( )2قد يكون تقييم االعتبارات املقيدة مطلوب أيضً ا.
( )Cاالعتبــارات املقيــدة هــي املقابــل الــذي يختلــف وفقًــا للنتائــج املحققــة بعــد اإلكــال إذا تــم اســتيفاء رشوط
مســتقبلية محــددة .عــادة مــا تكــون االعتبــارات املقيــدة الت ـزام عــى املســتحوذ بتحويــل أصــول أو حصــص حقــوق
ملكيــة إضافيــة إىل املالكــن الســابقني كجــزء التحكــم املتبــادل .وقــد متنــح االعتبــارات املقيــدة املســتحوذ حــق ارجــاع
االعتبــار املحــول مســبقا إذا مل تســتوىف الــروط املحــددة .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن هيكلــة عمليــة ال ـراء بحيــث
يعتمــد املبلــغ املدفــوع عــى اإلي ـرادات أو األربــاح املحققــة يف العامــن أو الثالثــة أعــوام بعــد إكــال العمليــة.
( )1تقــدم عمليــات تقييــم اختبــارات انخفــاض القيمــة تقديـرات تقييميــة تتعلــق باختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة
الســنوي أو الــدوري ،وكذلــك االختبــارات الســنوية أو الدوريــة لبعــض التقديـرات املحاســبية للقيمــة العادلــة.
( )Dالهبــوط يف القيمــة هــي خســارة يف قيمــة األصــل بســبب االنخفــاض غــر املتوقــع يف املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية
املتوقعة.
( )Eالتقارير الرضيبية
( )1تتضمــن عمليــات تقييــم التقاريــر الرضيبيــة إعــداد تقييــات ملختلــف املتطلبــات الرضيبيــة مبــا يف ذلــك ،
إعــادة تنظيــم األســهم و أربــاح رأس املــال الخاضعــة للرضيبــة وعمليــات نقــل األصــول عــى أســس غــر تجاريــة
حيــث مــن املتوقــع أن تكــون عائــدات البيــع بالقيمــة الســوقية .
 3.4.10.5التقييامت املتعلقة بالنزاعات :تشمل التقييامت املتعلقة بالنزاعات ودعم التقايض ما ييل:
( )Aقـرار الخبــر :مــن وســائل تســوية النزاعــات عــن طريــق تعيــن خبــر يحــدد األمــر املتنــازع عليــه وف ًقــا للتعليــات
املعطــاة لــه.
( )Bالخبــر هــو متخصــص يقــدم اآلراء فيــا يتعلــق مبجــال تخصصــه .غالبًــا مــا يتــم تعيــن هــؤالء الخـراء كجــزء مــن
التقــايض؛ إنهــم يختلفــون عــن الشــهود الواقعيــن يف قدرتهــم عــى اإلدالء بآرائهــم يف املحكمــة.
( )1التقييــات املســتقلة للــركات وف ًقــا نظــام الرشكــة األســايس أو اتفاقيــات املســاهمني أو اتفاقيــات املشــاريع
املشــركة؛
( )Cاملــروع املشــرك هــو ترتيــب مشــرك يتمتــع مبوجبــه الطرفــان بســيطرة مشــركة عليــه وعــى صــايف األصــول.
وعــاد ًة مــا يتضمــن ذلــك تقاســم املــوارد ،التــي ميكــن أن تشــمل رأس املــال أو املوظفــن أو املعــدات املاديــة أو املرافــق
أو امللكيــة الفكريــة مثــل ب ـراءات االخ ـراع.
( )1إذا تــم إرشــاد املقيــم باعتبــاره خبـ ًرا يف التحديــد ،فــإن االســتقاللية واملوضوعيــة واإلنصــاف لــكال الجانبــن هــي
أمــر بالــغ األهميــة.
( )Dالشاهد الخبري:
( )1إمــا كشــاهد خبــر مســتقل أو مستشــار ألحــد األطـراف يف إطــار التقــايض أو التحكيــم أو الوســاطة حيــث توجــد
مســائل تقييــم يتعــن حلها.
( )2ويتعلــق مبطالبــة خــرق الضــان أو مطالبــة بتوقــف األعــال أو نــزاع بــن املســاهمني أو دعــوى تتعلــق
باإلهــال املهنــي.
مستقل ،فيجيب أن يتمتع باالستقاللية وااللتزام أمام املحكمة.
ً
( )3يف حال كان املقيّم شاهد خب ًريا
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( )Eأغراض تنظيمية:
( )1يجري تنفيذ تلك األغراض لالمتثال للمتطلبات القانونية للوالية القضائية أو املتطلبات التنظيمية.
( )2عنــد إجـراء عمليــات التقييــم املتعلقــة بعمليــات االندمــاج واالســتحواذ ،ميكــن أن ينشــأ اختــاف إذا كان الكيــان
املتعاقــد هــو الطــرف البائــع أو الطــرف املشــري .قــد تنشــأ النزاعــات حيــث قــد يكــون لــدى املشــري خطــة عمــل
مختلفــة مقارنــة بالبائــع .ويف هــذا الصــدد ،يجــب أن يكــون املقيــم قــاد ًرا عــى تقييــم أي أوجــه تــآزر ممكنــة مــن
عمليــة دمــج أو اســتحواذ ،مــا قــد يــؤدي إىل تحقيــق قيمــة أعــى.
( )Fيقــوم مفهــوم التآزرعــى أن القيمــة املجمعــة والتدفقــات النقديــة ملنشــئتني أو أكــر ســتكون أكــر مــن اجــايل
املنشــئتني املنفصلتــن .سينشــأ هــذا نتيجــة لزيــادة اإلي ـرادات أو انخفــاض التكاليــف أو انخفــاض تكلفــة رأس املــال.
( )1عــادة مــا يتعلــق التقييــم ألغـراض االمتثــال التنظيمــي باإلقـرارات املقدّمــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل(أي
الهيئــات الرضيبيــة) ،أو مؤسســة النقــد العــريب الســعودي أو هيئــة الســوق املاليــة أو املحكمــة .وقــد يحتــاج
التقييــم يف مثــل هــذه الحــاالت إىل مراعــاة القيــود واملبــادئ التوجيهيــة وأي متطلبــات معينــة تحددهــا الهيئــات
التنظيميــة املعنيــة لتنفيــذ التقييــم والتوصــل اىل نتيجــة القيمــة.
( )2عــادة مــا تكــون التقييــات الدائنــن أو املؤسســات املاليــة مطلوبــة مــن منظــور تقييــم مــا إذا كان الضــان
املق ـدّم يتــاىش مــع أمــوال القــرض التــي ترصفهــا املؤسســة.
( )3وأخـ ًرا ،عندمــا يتطلــب التقييــم اتخــاذ قـرارات داخليــة مثــل إعــادة الهيكلــة التنظيميــة والتخطيط االسـراتيجي
والحــاالت املامثلــة ،فقــد يحتــاج املقيــم إىل النظــر يف مختلــف الخيــارات وخطــط األعــال البديلــة املمكنــة ،األمــر
الــذي قــد يــؤدي إىل وجــود تعقيــدات يف عمليــة التقييــم .ومقارنــة بتقييــات التقاريــر التنظيميــة أو املاليــة ،فــإن
تنفيــذ هــذه التعاقــدات قــد يســتغرق فــرة أطــول حســب عمــق املراجعــة ويــؤدي إىل تك ـرار متعــدد .ويتعــن
تحديــد هــذا األمــر واإلق ـرار بــه عنــد تحديــد نطــاق املــروع والتفــاوض عــى الجــداول الزمنيــة والرســوم حتــى
يتســنى اتخــاذ القـرارات املناســبة فيــا يتعلــق بالوقــت والتكاليــف املحتملــة.

3.٥
3.5.1

«متى» :تاريخ نفاذ التقييم

تاريخ التقييم هو التاريخ املحدد الذي يحدد فيه املقيم قيمة األصل محل التقييم.

مــن املهــم تحديــد تاريــخ التقييــم يف البدايــة وذلــك ألن تاريــخ التقييــم يُحــدّ د املعلومــات التــي يتــم أخذهــا بعــن
3.5.2
اإلعتبــار يف عمليــة التحليــل .قــد تتغــر األســواق وظــروف الســوق ويجــب أن تعكــس القيمــة حالــة الســوق وظروفــه كــا يف
تاريــخ التقييــم ،وليــس التواريــخ األخرى.معيــار  ،104.3.2معايــر التقييــم الدوليــة .2020
3.5.3

قد يكون تاريخ التقييم اعتبا ًرا من تاريخ التقرير أو بتاريخ سابق وال ميكن أن يكون بتاريخ مستقبيل.

يجــب ذكــر تاريــخ التقييــم يف التقريــر معيــار 101.20.3فقــرة (ح) ،معايــر التقييــم الدوليــة  .2020تتغــر باســتمرار
3.5.4
ظــروف الرشكــة والصناعــة واالقتصــاد العــام وســوق رأس املــال  ،ويجــب ربــط التقييــم بتاريــخ قيــاس دقيــق .يجــب إعــداد
التقييــم دون النظــر إىل العوامــل الســابقة.
قــد يكــون هــذا املفهــوم صعــب للمبتدئــن يف التقييم.حيــث أن تجاهــل األحــداث التــي قــد تحــدث بعــد فــرة وجيــزة
3.5.5
مــن تاريــخ التقييــم والتــي يعرفهــا املقيــم وقــد يكــون لهــا تأثــر جوهــري عــى اســتنتاجات التقييــم أمــر غريــب .والســبب
بســيط :يجــب عــى املقيــم أن يأخــذ باالعتبــار أنــه ســيقوم بعمليــة التقييــم يف تاريــخ التقييــم وجميــع االحــداث التــي تكــون
بعــد هــذا التاريــخ لــن يعرفهــا.
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يعتمــد التقييــم إىل حــد كبــر عــى البيانــات املاليــة للرشكــة واملعلومــات اإلداريــة .ويعــد توفــر القوائــم املاليــة
3.5.6
املوثوقــة قبــل تاريــخ التقييــم أمــر رضوري للغايــة .عــى ســبيل املثــال إذا تواصــل عميــل مــع مقيــم لغــرض التقييــم بتاريــخ 31
ينايــر مــن عــام محــدد ،فيجــب األخــذ باالعتبــار أحــدث البيانــات املاليــة املتاحــة مــن تاريــخ  31ديســمرب الســابق مــع املعلومــات
االداريــة الالحقــة يف التحليــل.

املعلومات قد تشمل األحوال املتوقعة بشكل معقول.عىل سبيل املثال ،إذا كان لدى الرشكة عدد كبري من العمالء
3.5.7
املتكررين ،وكانت خسارة هؤالء العمالء يف املايض بني  ٪4و ٪6سنويًا ،فقد يكون من املعقول افرتاض أن معدل الخسارة هذا من
املرجح أن يستمر.
عىل النقيض من ذلك ،إذا فُقد عميل كبري بعد تاريخ التقييم ،فال ينبغي أن تنعكس هذه الخسارة يف التقييم ما مل تكن
3.5.8
خسارة ذلك العميل متوقعة بشكل معقول .قد تكون خسارة هذا العميل متوقعة بشكل معقول إذا كانت هناك مراسالت أو أدلة
رشا قويًا عىل أن العميل كان من املحتمل جدًا أن ينقل أعامله إىل مكان آخر أو ينهي عالقته مع
أخرى قبل تاريخ التقييم تعطي مؤ ً
الرشكة.
جميع التوقعات التي استنتجت قبل تاريخ التقييم ولها عالقة بالفرتة التي تيل تاريخ التقييم تتضمن كمعلومات ذات
3.5.9
صلة .يكون التاريخ الذي جمعت فيه التوقعات هو الذى ذات الصلة ،وليس الفرتة التى تغطيها.
 3.5.10وكام الحظنا ،ال ينبغي اعتبار جميع األحداث التي تيل تاريخ التقييم ،إال إذا كانت متوقعة بشكل معقول .وهذا ينطبق
حتى عىل األحداث غري املتوقعة إذا كانت ستغري القيمة بشكل كبري .ومن األمثلة عىل األحداث الالحقة غري املتوقعة هو التغيريات
يف تركيزات العمالء أو املنتجات ،والتغيريات يف سياسات توزيع األرباح ،انهيار السوق أو ارتفاعه ،أو تعرث أحد املنافسني بشكل
مفاجئ ،أو فقدان أحد املوردين الرئيسيني أو املدراء بشكل غري متوقع ،أو حدوث تغري تنظيمي غري متوقع ،إىل جانب وقوع كوارث
طبيعية غري معروفة لألصل محل التقييم يف تاريخ التقييم.

3.٦

أسس القيمة

يصــف أســاس القيمــة (الجمــع هــو أســس القيمــة) افرتاضــات القيــاس األساســية التــي تســتند إليهــا القيــم املُقــررة.
3.6.1
هنــاك ســتة أســس للقيمــة تنــدرج تحــت معايــر التقييــم الدوليــة وهنــاك أســس أخــرى ذات صلــة للقيمــة محــددة مــن قبــل
الجهــات األخــرى.
ينبغــي أن يكــون املقيــم واضحــا بشــأن أســاس القيمــة الــذي سيســتخدم عنــد تقييــم األصــل محــل التقييــم .يجــب
3.6.2
ذكــر أســاس القيمــة املســتخدم يف تقريــر التقييــم ويجــب أن يكــون أســاس القيمــة كــا هــو مطلــوب يف املهمــة( .معايــر التقييــم
الدوليــة )103.10.2 2020
3.6.3

سيتناول الفصل التايل من الدليل أسس القيمة بالتفصيل.

3.6.4

يجب مراعاة أسس القيمة مع مستويات القيمة عند تقييم املصالح الجزئية يف الرشكات الخاصة.

3.٧
3.7.1

جمع املعلومات

من املحتمل أن يتم جمع املعلومات طوال مهمة التقييم.

يجــب ذكــر متطلبــات املعلومــات األوليــة بوضــوح يف خطــاب التعاقــد أو العقــد أو املراســات التاليــة .ميكــن طلــب
3.7.2
أغلــب املعلومــات بســهولة يف التعاقــد األويل.
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3.7.3
خطــوة أخــرى يجــب القيــام بهــا يف هــذه املرحلــة هــي إعــداد قامئــة متطلبــات املعلومــات ( ،)IRLمــع رسد املعلومات
املطلوبــة للتقييــم .ومــن الخطــوات األخــرى التــي يتعــن اتخاذهــا يف هــذه املرحلــة إعــداد قامئــة باملعلومــات املطلوبــة إلج ـراء
التقييــم .تقديــم هــذه األمــور للعميــل مبك ـ ًرا يســاعد عــى تعجيــل الــروع وإتاحــة الفرصــة ملناقشــة مــدى توافــر البيانــات
للتقييــم .وذلــك يســاعد عــى فهــم القيــود ،إن وجــدت ،الناشــئة عــن ثغـرات البيانــات .ويف ملحــق هـــ منــوذج عــى هــذه القوائــم.
وتعتمــد قامئــة املعلومــات املطلوبــة عــى ضــان التقييــم املقــدم والرشكــة التــي يجــرى تقييمهــا ،والتــي تغطــي عــادة
3.7.4
الجوانــب التاليــة:
 3.7.4.1الجوانب النوعية املتعلقة باألعامل:
( )Aنبذة أو عرض عن الرشكة يوضح ما ييل:
( )1مختلف قطاعات األعامل واملنتجات والخدمات.
( )2الهيكل التنظيمي.
( )3تاريخ الرشكة وأحداثها الهامة.
( )4محرض اجتامع مجلس اإلدارة.
( )5بيانات املجال واملنافسة واتجاهات القطاع.
( )6عمليات االندماج واالستحواذ األخرية يف املجال.
( )7معلومات املساهمني ،امتالك عقد رشاء أو بيع أو اتفاقيات إعادة رشاء.
( )Bالخطط اإلسرتاتيجية للرشكة للفرتة املتوقعة.
( )Cنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر.
( )Dتحديــد اتجــاه الســوق ونظــرة الرشكــة بشــأن املنافســن ،والوضــع العــام للقطــاع ،إىل جانــب حجــم الســوق والحصة
السوقية.
 3.7.4.2الجوانب الكمية:
( )Aالقوائــم املاليــة الســابقة املراجعــة وغــر املراجعــة (حســابات األربــاح والخســائر ،امليزانيــات العموميــة ،قوائــم
التدفقــات النقديــة باإلضافــة إىل جميــع املالحــق) ملــدة  5- 4ســنوات عــى األقــل ،والتقاريــر الســنوية املعــدة لنفــس
الغــرض (مبــا يف ذلــك تقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ومناقشــة وتحليــل اإلدارة للوضــع املــايل إىل جانــب تقاريــر مدققــي
الحســابات ،وجميــع أقســام التقريــر األخــرى ذات الصلــة).
( )Bأحدث القوائم املالية غري املدققة ألقرب فرتة إىل تاريخ التقييم.
( )Cبيانات ربع سنوية لنظم املعلومات اإلدارية بهدف تقييم حركة البيع املوسمية ومقارنة األداء الفصيل؛
( )Dالقوائــم املاليــة املفصلــة (حســابات األربــاح والخســائر ،وامليزانيــات العموميــة ،وقوائــم التدفقــات النقديــة) جنبــا
إىل جنــب مــع املالحــق األساســية التــي تبــن العوامــل الدافعــة لألرقــام املتوقعــة.
( )Eجميع االفرتاضات وضعتها اإلدارة إلعداد معلومات مالية متوقعة أو مستقبلية؛
( )Fالنفقات الرأساملية املتوقعة ومتطلبات رأس املال العامل؛
( )Gبنــود ميزانيــة أو خطابــات نوايــا أو اتفاقيــات االســتثامر أو وثائــق القــروض ويعتمــد إذا كان األصــل محــل تقييــم
أداة ملكيــة أو أداة ديــن.
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مثال :قامئة التحقق من املعلومات لرشكة تدير مراكز تشخيص
 .1املعلومات األساسية عن الرشكة  -معلومات نوعية مثل السلع  /الخدمات املقدمة
.aمالحظــة عــن املراحــل الرئيســية للرشكــة ،كتاريــخ تأسيســها ،باإلضافــة إىل الخدمــات املقدمــة،
تســجيل  /االســتحواذ عــى العمليــات ،وأي مراحــل رئيســية أخــرى.
 .bعــرض موجــز لخطــط األعــال املســتقبلية للرشكــة  -خطــط إنشــاء مراكــز تشــخيص جديــدة،
خطــط توســعة ،خطــط تنويــع (خدمــات أو عمليــات جديــدة) ،إلــخ.
 .cتحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر املتعلقة بالرشكة.
 .dبيانات سنوية عن عدد مراكز التشخيص التي افتتحت
 .eما هي تكلفة إنشاء مركز مشابه؟
 .fكم من الوقت يحتاجه مركز منوذجي يك يصبح مرب ًحا؟
 .gعدد مراكز التشخيص يف تاريخ التقييم.
 .hعــرض موجــز عــن األصــول الرئيســية غــر امللموســة مثــل العالمــة التجاريــة ،والعالقــة طويلــة األمــد
مــع الــركات واملورديــن واألطبــاء ،إلــخ.
 .2معلومات عن املجال  -نظرة عامة عىل املجال وتحديد وضع الرشكة.
 .3املعلومات املالية  -البيانات املالية التاريخية واملتوقعة ،النسب الرئيسية.
 .aالبيــان التفصيــي ملركــز التشــخيص فيــا يتعلــق باإليـرادات واألربــاح قبــل خصــم الفوائــد والرضائب
واإلهــاك واإلســتهالك عــى مــدى الســنوات الثــاث املاضية.
 .bمؤرشات األداء الرئيسية للرشكة (مركز التشخيص ووحدة التحكم «.)»Consol
 .cالبيانــات املاليــة املوحــدة واملســتقلة املدققــة عــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة ،البيانــات
املاليــة الســنوية حتــى تاريخهــا مــع الجــداول املتعلقــة بهــا كــا يف تاريــخ التقييــم.
 .dالبيانات املالية الفصلية لألرباع الثامنية األخرية.
 .eمنط املساهمة كام يف تاريخ التقييم.
.fااللتزامات أو األصول املحتملة ،األصول الفائضة كام يف تاريخ التقييم
( )Hأي تقاريــر تقييــم حديثــة للممتلــكات واملنشــآت واملعــدات أو األصــول املحــددة التــي ميكــن االعتــاد عليهــا
للتقييــم يف تاريــخ القيــاس؛ و
( )Iأي عامــل محــدد آخــر مــن املتوقــع أن يؤثــر عــى التقييــم ،عــى ســبيل املثــال ،توقعــات الصناعــة وأنشــطة
املنافســن ،والتغيــر يف اللوائــح الحكوميــة ،إلــخ.
 3.7.4.3يوجــد مثــال عــى املعلومــات يف الخانــة أعــاه .تجــدون مثــال مفصــل لقامئــة املعلومــات املطلوبــة يف
امللحــق (هـــ).
3.7.5
التقييــم.

مــن املهــم للمقيــم أن يحــدد طبيعــة ومــدى ومصــادر املعلومــات التــي يجــب أن تكــون متاحــة لــه لغــرض مامرســة

املعلومــات الــواردة مــن العميــل هــي يف املقــام األول مســؤولية العميــل .ومــع ذلــك ،يجــب عــى املقيــم تقديــم
3.7.6
شــكوك اثباتيــة عــى هــذه املعلومــات .وال نكتفــي بالقــول بــأن هــذه املعلومــات هــي مســؤولية العميــل وحــده .عــى ســبيل
املثــال :يشــر ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم يف ملحــق 2فقــرة أ « 2.2يحظــر عــى املق ّيــم أن يعــد أو ينــر أو يتــداول أو
يشــر إىل أو يرتبــط عــن عمــد بــأي حــال بــأي مهمــة أو خدمــة حــول تقريــر تقييــم ،يعتقــد بأنــه( ،أ) يتضمــن آراء أو معلومــات أو
تحليــات أو نتائــج ،إمــا خاطئــة أو مضللــة أو متحيــزة أو غــر دقيقــة أو غــر مــررة( .ب) يحجــب أو يحــذف معلومــات مطلوبًــا
إدراجهــا ،ومــا مــن شــأنه أن يكــون مضل ـاً».
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الشــكوك االثباتيــة هــي مامرســة العنايــة املهنيــة الالزمــة مــن خــال تحــدي املعلومــات املقدمــة مبســتوى مناســب
3.7.7
مــن االستفســار .ينبغــي أن يعتمــد مســتوى الشــك عــى النقــص املحتمــل يف املوضوعيــة ضمــن املعلومــات املقدمــة.
3.7.8

تشري املادة الرابعة (د) من ميثاق آداب وسلوك املهنة عىل ماييل:
(« )1يجب عىل املقيم أن يتحقق بدقة من صحة البيانات املستخدمة يف التقييم وإمكانية االعتامد عليها.
( )2يجــب عــى املقيــم عندمــا يحصــل عــى معلومــات مــن العميــل ،معرفــة وتوثيــق مــدى ثقــة العميــل يف هــذه
املعلومــات ،وأن يتأكــد مــن دقتهــا بشــكل معقــول.
( )3يحظــر أن يعتمــد املقيــم عــى املعلومــات التــي يقدمهــا العميــل أو أي طــرف آخــر دون التحقــق مــن أهليتهــا أو
التأكــد مــن مصدرهــا ،مــا مل يتــم تحديــد طبيعتهــا ومــدى االعتــاد عليهــا كــرط مقيــد أي كمحــدد مــن محــددات
التقييــم».

يجــب أن يوثــق بشــكل واضــح إذا كان عــدم توفــر البيانــات ســيفرض قيــود عــى عمليــة التقييــم .يجــب أيضً ــا ذكــر أي
3.7.9
فجــوات يف املعلومــات يف تقريــر التقييــم إذا كان التأثــر جوهريًــا أو مهـ ًـا .عــى ســبيل املثــال ،يف بدايــة املهمــة ،إذا كان معــروف
أن الرشكــة لــن تكــون قــادرة عــى تقديــم خطــة عمــل وتوقعــات ،فيجــب ذكــر ذلــك بوضــوح لدعــم منهجيــة التقييــم املســتخدمة.
يف هــذه الحالــة ،لــن يســتطيع املق ّيــم اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة التــي تنــدرج تحــت أســلوب الدخــل حتــى
لــو كانــت أنســب طريقــة.
( )Aتعتــر املدخــات أو االفرتاضــات أساســية أو مهمــة إذا كان متوقــع أن يؤثــر التأثــر عــى التقييم عىل آراء مســتخدمي
التقييــم .وهــذا مفهــوم مشــابه الســتخدام كلمــة «جوهــري» يف ســياق صحــة وعدالــة البيانــات املالية.

3.٨

إعداد التوقعات

يُطلــب مــن املقيمــن أحيانًــا العمــل مــع العمــاء إلعــداد التوقعــات أو املعلومــات املاليــة املحتملــة .ويتكــون إعــداد
3.8.1
مثــل هــذه التوقعــات مــن عنرصيــن منفصلــن:
 3.8.1.1تجهيــز االفرتاضــات املختلفــة التــي اجريــت قبــل اعــداد التوقعــات ،مثــل معــدالت النمــو للــركات يف كل
ســنة مــن الفــرة املتوقعــة ،هوامــش تشــغيل األعــال ،تأثــر النمــو عــى مســتويات رأس املــال العامــل ،ومســتويات
النفقــات الــرأس ماليــة ،وافرتاضــات اخــرى؛
 3.8.1.2ويكون اعداد هذه التوقعات املفصلة مبني عىل تلك االفرتاضات.
يجــب أن تكــون االفرتاضــات األساســية مــن العميــل .فهــي مســؤولة عــن إدارة األعــال وتشــغيلها .ولكــن املقيــم
3.8.2
مســؤول عــن الطعــن يف كل مــن االفرتاضــات كجــزء مــن الشــك اإلثبــايت املطلــوب كونــه مقيــم للمنشــأة.
لــن تُفقــد املوضوعيــة إذا أعــد املقيــم قامئــة باالفرتاضــات الرضوريــة وطلــب املدخــات مــن العميــل فيــا يتعلــق
3.8.3
باالفرتاضــات املعقولــة لــكل منهــا
ولــن تُفقــد املوضوعيــة إذا أعــد املقيــم توقعــات مفصلــة مبنيــة عــى االفرتاضــات التــي قدمهــا العميــل .يف هــذه
3.8.4
الحالــة ،يقــوم املثمــن بإج ـراء عمليــة منذجــة ماليــة آليــة تحــول افرتاضــات العميــل وأحكامــه إىل معلومــات ماليــة مســتقبلية؛
ولكــن قــد تكــون هنــاك بعــض األخطــاء الــواردة مــن املقيــم فيــا يتعلــق بالحســابات وقــد ال تحــدد هــذه األخطــاء.
3.8.5
وهــذا مــن مخــاوف املراجعــة الذاتيــة .يف هــذه الحالــة ،يفضــل فحــص الحســابات بشــكل مســتقل.
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3.٩

إدارة املخاطر

مــن أهــم األمــور التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار يف جميــع مراحــل التعاقــد ،وخاصــة يف مرحلــة التخطيــط هــي عمليــة
3.9.1
تحديــد مخاطــر التعاقــد وتقييمهــا والتخفيــف مــن حدتهــا وإدارتهــا .وهــذا مهــم ج ـدًا يف مرحلــة التخطيــط .ويتعلــق الســؤال
الرئيــي حــول إدارة املخاطــر بالغــرض مــن تقريــر التقييــم.
 3.9.1.1ما هو غرض تقرير التقييم؟
 3.9.1.2بنــاء عــى مــا ذكــر اعــاه ،مــن هــم املســتخدمني املســتهدفني مــن تقريــر التقييــم ومــا مــدى اعتامدهــم
عليــه؟
يتمثل الهدف الرئييس إلدارة املخاطر يف عمليات التقييم يف ضامن ما ييل:
 3.9.2.1أن تكون املهمة من اختصاص املقيم.
 3.9.2.2جدول زمني ٍ
كاف ألعامل التقييم التي يتعني القيام بها؛
 3.9.2.3أن يحــرم العميــل موضوعيــة املق ّيــم .وهــذا يعنــي أنــه ال ينبغــي أن يهــدف العميــل اىل التأثــر عــى املقيــم
فيــا يتعلــق باســتنتاجات التقييــم املتوقعــة أو املطلوبــة؛
 3.9.2.4توافق أساس القيمة الذي سيتم تطبيقه مع غرض التقييم؛
	3.9.2.5عــدم تعــرض املقيّــم أو رشكــة التقييــم ملخاطــر املراجعــة الذاتيــة (أي ال تضــع الرشكــة يف وضــع ميكنهــا مــن
مراجعــة أعاملهــا الخاصــة) .عــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت الرشكــة تقــدم خدمــات تدقيــق  /تأمــن لرشكــة مــا ،فــا
ينبغــي عــى رشكــة التدقيــق إج ـراء تحليــل تقييــم مســتقل لالســتثامرات اململوكــة لتلــك الرشكــة ألن املراجعــة تعــد
مبثابــة فحــص مســتقل .وف ًقــا لذلــك ،بالنســبة لــركات التدقيــق التــي تقــوم أيضً ــا بعمليــات تقييــم ،يحتــاج املقيــم إىل
التحقــق يف بدايــة املهمــة مــا إذا كان العميــل أو األصــل محــل التقييــم هــو أيضً ــا عميــل تدقيــق.
 3.9.2.6ال يوجــد نقــص يف املوضوعيــة عنــد الوصــول للقيمــة .وهــذا يعنــي أن اســتنتاج القيمــة يجــب أن يكــون
وممثــا للقيمــة الحقيقيــة ملصلحــة العمــل.
ً
عــادالً

3.9.2

يجــب عــى املقيــم تحديــد االلتزامــات التــي يجــب أن تتحملهــا الرشكــة  /املقيــم والحــد األقــى لهــا .وهــذا ميكــن أن
3.9.3
يوفــر حاميــة إذا قــدم العميــل مطالبــات ناجحــة ضــد املق ّيــم.
وهــذا مهــم جــدً ا ألن بقــاء االلتزامــات غــر محــددة يعــرض الرشكــة اللتزامــات غــر محــدودة .وتحــدد مثــل هــذه
3.9.4
القيــود يف خطــاب التعاقــد.

 3.١0تصنيف مخاطر التعاقد
3.10.1

ينبغي تصنيف كل تعاقد محتمل وفقًا ملخاطره باعتباره منخفض أو متوسط أو عايل املخاطر.

3.10.2

تشمل مؤرشات عمليات التقييم عالية املخاطر ما ييل:
 3.10.2.1تنفيذ العمل دون قيود عىل االلتزام أو بحد يتجاوز ذلك املطبق عادة من قبل املقيم؛
 3.10.2.2تضمن التعاقد تقارير عامة يف نرشة استثامرية.
 3.10.2.3أعامل تقييم أخرى للرشكات العامة حيث إن مستخدمي التقييم من العامة وغري معروفني.
 3.10.2.4وجود عنرص عام مهم يف العمل (عىل سبيل املثال أعامل حكومية).
 3.10.2.5التقييم للتقايض حيث تعتمد املحكمة عىل رأي املقيم يف التوصل إىل قرار.
47

 3.10.3وميكــن تصنيــف التعاقــدات باعتبارهــا ذات مخاطــر عاليــة حتــى يف حالــة عــدم وجــود املعايــر املذكــورة أعــاه؛ وعــى
الرغــم مــن ذلــك ،قــد يق ـ ّرر املقيــم تصنيــف التعاقــد باعتبــاره ذو مخاطــر عاليــة اســتنادًا إىل مجموعــة مــن العوامــل األخــرى
املحــددة خــال قبــول التعاقــد.
3.10.4

وتشمل االعتبارات العامة التي تؤثر عىل املخاطر:
 3.10.4.1حجم التعاقد ومدى تعقيده (مثل استخدام فرق عمل فرق خارجية وذات مهام متعددة)؛
 3.10.4.2العميــل املعنــي (مــدى الخــرة ،واإلملــام ،تاريــخ العالقــة مــع العميــل ،وتاريــخ العميــل مــع إجــراءات
التقــايض).
 3.10.4.3اســتخدام العميــل املقصــود ألعاملنــا (عــى ســبيل املثــال ،التقاريــر العامــة ،وإعــداد التقاريــر ،واالمتثــال
التنظيمــي).
 3.10.4.4أي قيود يتم فرضها (مثل الجدول الزمني ،والحصول عىل املعلومات ،واألتعاب)؛

3.10.5

قد تتضمن إجراءات تخفيف املخاطر اإلضافية يف املهام عالية املخاطر أيًا مام ييل؛
 3.10.5.1مراجعة مستقلة لتقرير التقييم واالستنتاجات قبل االنتهاء من التقرير واصداره؛
 3.10.5.2تعريف املوارد التقنية املحددة التي ستستخدم يف املهمة؛
 3.10.5.3االستعانة بأعضاء أكرث خربة يف فريق العمل.
 3.10.5.4إتاحة املزيد من الوقت فالجدول الزمني للعمل للمراجعة الذاتية لجميع الحسابات واالستنتاجات؛
 3.10.5.5ترتيبات دفع الرسوم؛
 3.10.5.6ميكــن للــركات التــي لديهــا مجموعــة واســعة مــن املــوارد أن تشــمل مراجعــات داخليــة مللفــات العمــل
واســتنتاجات التقييــم ومســودة التقاريــر قبــل االنتهــاء مــن التقريــر.

 3.١١تضارب املصالح واملوضوعية
 3.11.1ينشــأ تضــارب املصالــح عنــد احتــال اســتفادة املق ّيــم مــن نتيجــة تقييــم تعاقــد محــدّ د ،ســواء بشــكل مبــارش أو غــر
مبــارش .فيــا يــي مثــال بســيط عــى ذلــك :فيــا يــي أمثلــة بســيطة لتضــارب املصالــح:
مثال  :1تضارب فعيل يف املصالح
قامــت رشكــة رؤيــة املحــدودة ب ـراء أغلبيــة الحصــص يف رشكــة نقــاء ،ومتلــك رشكــة نقــاء وســارة وهــي مقيمــة يف رشكــة نقــاء
حصــص أســهم يف رشكــة رؤيــة .إذا كانــت الصفقــة مالمئــة ،يف هــذه الحالــة،
فقــد تدفــع عمليــة االســتحواذ أســعار رشكــة رؤيــة املحــدودة إىل االرتفــاع
وبالتــايل تســتفيد ســارة مــن ذلــك .باإلضافــة إىل ذلــك ،قــد تتمكــن ســارة مــن
رشكة رؤية
رشكة نقاء
املحدودة
االطــاع عــى معلومــات جوهريــة وحساســة تتعلــق باألســعار مــا يعطيهــا
ميــزة عــى املشــاركني اآلخريــن يف الســوق .وحيــث إن الســعر الــذي ستشــري
بــه رشكــة رؤيــة املحــدودة أســهم رشكــة نقــاء قــد يتأثــر بتقييــم ســارة لرشكــة
نقــاء ،فإنهــا يف وضــع ميكنهــا مــن التأثــر عــى الطريقــة التــي تســر بهــا
الصفقــة وبالتــايل االســتفادة منهــا .هــذه الحالــة متثــل بطبيعــة الحــال تضــارب
مصالــح وهــي مســألة تتعلــق باالســتقاللية ،نظــ ًرا الحتامليــة تح ّيــز ســارة
ملصالحهــا الشــخصية رغــم أنــه يتعـ ّـن عليهــا ،مــن الناحيــة املثاليــة ،الحــرص
عــى مصالــح عميلهــا ،وهــو رشكــة نقــاء .وعــى الرغــم مــن احتامليــة أن تتســم
ســارة بالنزاهــة واملوضوعيــة وتنحــي مصالحهــا الشــخصية جانبًــا فيــا يتعلــق
بعالقاتهــا املهنيــة ،إال أن هــذا التضــارب الفعــي يف املصالــح يشــكل خطـ ًرا يكفــي ملنــع تعيــن” ســارة“ للقيــام بعمليــة التقييــم أو
مطالبتهــا بالتــرف يف حصتهــا قبــل قبــول التعاقــد أو االمتنــاع عــن التــداول يف الحســاب لفــرة انتظــار مح ـدّدة.
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مثال  :2تضارب يف املصالح
هنــاك مثــال آخــر يوضــح تضــارب يف املصالــح ،وهــو عندمــا يتمكــن املق ّيــم (ســواء بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه رشكــة) مــن
االطــاع عــى املعلومــات الرسيــة ألي صفقــة أو عمليــة تقييــم .عــى ســبيل
املثــال ،إذا كانــت رشكــة رؤيــة املحــدودة تــدرس فــرص االســتثامر يف رشكــة
رشكة رؤية
نقــاء ويعتــزم املقيــم ،وهــو رشكــة جهينــة للخدمــات االستشــارية ،تقديــم
رشكة نقاء
املحدودة
املشــورة لــكل مــن رشكــة رؤيــة املحــدودة وكذلــك رشكــة نقــاء ،فهــذا مثــال
عــى تضــارب املصالــح.
رشكة جهينة
يف هــذه الحالــة ،يعطــي فريــق التعاقــد برشكــة أمانــة للخدمــات االستشــارية
للخدمات االستشارية
األولويــة ملصالــح عميــل عــى حســاب آخــر .ومــن جانــب آخــر ،تقبــل رشكــة
جهينــة للخدمــات االستشــارية القيــام مبهمــة التقييــم مــن رشكــة نقــاء.
يف حــن أنــه يف وقــت قبــول التعاقــد ،ال متثــل رشكــة جهينــة للخدمــات
االستشــارية رشكــة رؤيــة املحــدودة ،إال أن رشكــة رؤيــة املحــدودة تعــ ّد
عميـ ًـا لرشكــة جهينــة لفــرة طويلــة .ومبجــرد الــروع يف التعاقــد ،يتعـ ّـن
عــى رشكــة جهينــة أن تتوقــع حــدوث تضــارب يف املصالــح ،وأن تختــار العميــل الــذي ترغــب يف متثيلــه يف تعاقــد محـدّد .عــادة مــا
تكــون عالقــات العمــاء مهمــة جــدا يف مجــال الخدمــات ،وبالتــايل ،إذا كانــت رشكــة جهينــة ترغــب يف قبــول تعاقــد مــن رشكــة رؤيــة
املحــدودة ،فإنــه يتعـ ّـن عليهــا رفــض التعاقــد مــع رشكــة نقــاء .تحتــاج رشكــة نقــاء إىل التعاقــد مــع خبــر محايــد.
 3.11.2ال بــد مــن إدراك التضــارب القائــم أو املحتمــل يف املصالــح يف بدايــة مهمــة التقييــم ،وتحديــد اإلجـراءات التــي تهــدف
للتعامــل مــع هــذا التضــارب بشــكل مالئــم .إذا لــزم األمــر ،ينبغــي للمقيــم (أو رشكــة التقييــم) عــدم املشــاركة يف عمليــة التقييــم.
إذا كان هنــاك تعــارض مصالــح فعــي أو محتمــل ،فينبغــي أال يتدخــل املق ّيــم (أو منشــأة التقييــم) يف مهمــة التقييــم .أي ـاً كان
الق ـرار الــذي تــم اتخــاذه فــا ينبغــي النظــر للمقّيــم أو رشكــة التقييــم (أو رشكــة التقييــم) عــى أنــه يــر مبوضوعيتهــا .وتشــر
املبــادئ األساســية يف ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم ملجلــس معايــر التقييــم الدوليــة أن املوضوعيــة هــي التأكــد مــن أن
الحكــم املهنــي أو التجــاري ال يتعــارض مــع تضــارب املصالــح أو التأثــر أو التحيــز غــر املــرر.
3.11.3

يشري ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم للهيئة يف مادة :)1(2
(« )1يلتزم املق ّيم بعدم التنازل عن األحكام املهنية بسبب التحيز أو تعارض املصالح أو أي تأثري خارجي.
( )2يحظر عىل املقيّم أن يترصف عن طرفني أو أكرث يف املسألة نفسها إال مبوافقة خطية من الطرفني.
( )3يجــب أن يتخــذ املق ّيــم جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــان عــدم نشــوء تعــارض للمهــام بــن مصالــح عمالئــه
بعضهــم البعــض».

 3.11.4مــن الوســائل املُجديــة إلدراك هــذا الخطــر أن يكشــف فريــق التعاقــد عــن جميــع أوجــه تضــارب املصالــح القامئــة
واملحتملــة قبــل قبــول املشــاركة يف التقييــم بحيــث ميكــن اتخــاذ القــرارات املناســبة فيــا يتعلــق بتوفــر الفريــق املناســب
للمــروع أو قبولــه أو رفضــه يف بعــض الحــاالت االســتثنائية .حســب طبيعــة تضــارب املصالــح ،ميكــن اتخــاذ القـرار بشــأن قبــول
أو رفــض التنــازل.
 3.11.5ميثــاق ســلوك املهنــة يف فقــرة « :4.9ميتنــع املق ّيــم فــورا عــن القيــام بــأي عمليــة تقييــم أو تقديــم مشــورة للجهــات
الحكوميــة والخاصــة ،وعــى وجــه الخصــوص الســلطات القضائيــة ومؤسســات التمويــل ،ألي أصــل محــل التقييــم لــه فيــه مصلحــة
مبــارشة أو غــر مبــارشة ،وأن يفصــح بوضــوح عــن أيــة ملكيــة لــه أو ألي أحــد مــن أقربائــه حتــى الدرجــة الثالثــة ألي أصــول
ترتبــط أو تتأثــر باألصــول محــل التقييــم».
	3.11.6ميكــن للمقيمــن الذيــن يعملــون عنــد عمالئهــم االمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة بــرط املحافظــة عــى موضوعيتهم.
يف هــذه الحالــة يجــب أن يتأكــد املقيــم مــن وجــود الضوابــط التــي وضعهــا صاحــب العمــل .ويجــب أن تعنــي هــذه الضوابــط
أن املق ّيــم ال يتعــرض ألي ضغوطــات مــن اإلدارة حتــى يتمكــن مــن اج ـراء تقييمــه مبوضوعيــة.
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	3.11.7ميكن أيضً ا التشكيك يف موضوعية املقيم من خالل قبول الهدايا واملزايا واالمتيازات الخاصة من العميل.
 3.11.8وهنــاك حــاالت عديــدة شــككت فيهــا الجهــات التنظيميــة موضوعيــة املقيمــن .وتعــد املســتندات الخطيــة هــي
الدليــل القــوي اللــذي تعتمــد عليــه الســلطات إلثبــات موضوعيــة املق ّيــم.
 3.11.9املوضوعيــة هــي طريقــة تفكــر ،باإلضافــة إىل عمــل املقيــم مبوضوعيــة ،يجــب أن ينظــر األخريــن اىل املقيــم عــى أنــه
شــخص موضوعــي.
انظر إىل امللحق (و) لتأكيد االستقاللية;
انظر اىل ملحق ز لالطالع عىل حاالت تضارب املصالح ومنوذج خطاب املوافقة الداخلية الحتامل تضارب املصالح

 3.١٢الرسية
 3.12.1كــا ذكرنــا ســابقًا ،يتعامــل املقيمــون مــع معلومــات رسيــة يف تعامالتهــم .مــن املتطلبــات األخالقيــة األساســية أن
تظــل هــذه املعلومــات رسيــة .لذلــك ،ال ينبغــي الكشــف عــن هــذه املعلومــات لآلخريــن دون موافقــة مســبقة مــن العميــل ،أو
كــا هــو مطلــوب مــن قبــل الســلطات الحكوميــة .يحظــر عــى املقيــم اســتخدام املعلومــات الرسيــة املكتســبة نتيجــة العالقــات
املهنيــة لغــرض شــخيص أو لصالــح طــرف ثالــث.
3.12.2

ميثاق سلوك املهنة يف املادة ( 4ج):
(« )1يلتــزم املقيــم بالتعامــل مــع شــؤون العميــل بتحفــظ ورسيــة يف جميــع األوقــات ،فــا يفصــح عــن أي بيانــات
حقيقيــة حساســة تــم الحصــول عليهــا مــن العميــل ،أو نتائــج مهمــة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه ألي شــخص أو طــرف
آخــر.
( )2يحظــر عــى املقيــم اســتخدام املعلومــات الرسيــة املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة لغــرض شــخيص أو لصالــح
طــرف ثالــث.
( )3يلتــزم املقيــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات التــي كشــف عنهــا العمــاء الفعليــن أو املحتملــن أو صاحــب
العمــل.
( )4يلتــزم املقيــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة داخــل وخــارج املنشــأة أو الرشكــة
املكلفة».
( )5يلتــزم املقيــم باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضــان أن مرؤوســيه ومستشــاريه ومســاعديه يلتزمــون بالحفــاظ عــى
مبــدأ الرسيــة.
( )6يلتــزم املقيــم باالســتمرار يف االمتثــال ملبــدأ الرسيــة حتــى بعــد انتهــاء العالقــة بــن املقيــم والعميــل أو صاحــب
العمــل .يحــق للمقيــم اســتخدام الخــرة الســابقة عندمــا يغــر عملــه أو يكتســب عميــل جديــد .وال يحــق للمقيــم
اســتخدام أو االفصــاح عــن أي معلومــات رسيــة حصــل عليهــا مــن أي عالقــة مهنيــة أو تجاريــة ســابقة.

 3.12.3يتعهــد املق ِّيــم أمــام العميــل يف حالــة التعامــل مــع معلومــات رسيــة باتبــاع احتياطــات مناســبة للحفــاظ عــى رسيــة
املعلومــات التــي يفصــح عنهــا العميــل .يجــب أن تنــص اتفاقيــات وعقــود التعاقــد عــى بنــود تتنــاول الرسيــة وتصــف مامرســة
املقيــم حســب قواعــد الرسيــة.
 3.12.4قــد يتمســك العمــاء بفكــرة إبـرام اتفاقيــة عــدم اإلفصــاح يك يلزمــوا املق ِّيــم بــرورة الحفــاظ عــى الرسيــة .وفيــا
يــي بعــض القواعــد التــي يجــب اتباعهــا فيــا يتعلــق بالحفــاظ عــى أرسار العميــل:
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 3.12.3يتعهــد املق ِّيــم أمــام العميــل يف حالــة التعامــل مــع معلومــات رسيــة باتبــاع احتياطــات مناســبة للحفــاظ عــى رسيــة
املعلومــات التــي يفصــح عنهــا العميــل .يجــب أن تنــص اتفاقيــات وعقــود التعاقــد عــى بنــود تتنــاول الرسيــة وتصــف مامرســة
املقيــم حســب قواعــد الرسيــة.
 3.12.4قــد يتمســك العمــاء بفكــرة إبـرام اتفاقيــة عــدم اإلفصــاح يك يلزمــوا املق ِّيــم بــرورة الحفــاظ عــى الرسيــة .وفيــا
يــي بعــض القواعــد التــي يجــب اتباعهــا فيــا يتعلــق بالحفــاظ عــى أرسار العميــل:
 3.12.5يجــب عــى املقيمــن ضــان أمــن مــكان العمــل مثــل الحفــاظ عــى اســتخدام جــدار الحاميــة املناســب واألنظمــة
األمنيــة عــى خــادم الرشكــة وأجهزتهــا.
 3.12.5.1ينبغــي أن يســتخدم املق ِّيمــون كلــات مشــفرة عندمــا يتعلــق األمــر بالعمــاء الرئيســيني الخاضعــن للتقييــم
وعندمــا يتعلــق األمــر باملــروع ككل.
 3.12.5.2ينبغــي أن يناقــش املق ِّيمــون املعلومــات الرسيــة داخــل قاعــات االجتامعــات املغلقــة أو قاعــات االجتامعات
املخصصــة بــدلً مــن مناقشــتها يف األماكــن العامــة أمــام العاملــن أو املــارة.
 3.12.5.3ينبغــي أن يناقــش املق ِّيمــون املعلومــات الرسيــة داخــل قاعــات االجتامعــات املغلقــة أو قاعــات االجتامعات
املخصصــة بــدلً مــن مناقشــتها يف األماكــن العامــة أمــام العاملــن أو املــارة.
	3.12.5.4ينبغــي عــدم تــرك أي مــواد تحتــوي عــى معلومــات رسيــة عــى املكاتــب أو يف أدراج مفتوحــة أو حتــى
إظهارهــا عــى شاشــة الهاتــف الجــوال.
يرجى الرجوع إىل امللحق (ح) لالطالع عىل منوذج اتفاقية عدم اإلفصاح.

 3.١٣القيود املفروضة عىل االلتزامات:
 3.13.1يجــب عــى املقيــم تحديــد االلتزامــات التــي يجــب أن تتحملهــا الرشكــة  /املقيــم .وهــذا ميكــن أن يوفــر حاميــة إذا
قــدم العميــل مطالبــات ناجحــة ضــد املق ّيــم.
 3.13.2وهــذا مهــم جــدً ا ألن بقــاء االلتزامــات غــر محــددة يعــرض الرشكــة اللتزامــات غــر محــدودة .وتحــدد مثــل هــذه
القيــود يف خطــاب التعاقــد.

 3.١٤التخطيط للعمل
3.14.1

تتطلب الخطة الف ّعالة ما ييل:
 3.14.1.1فهم تعليامت العميل.
 3.14.1.2تحديد األمور ذات الصلة من خالل االجتامعات األولية التي ت ُعقد مع العميل والرشكة املعنية.
 3.14.1.3تقييم مصادر املعلومات املتاحة األخرى التي قد تساعد يف عملية التخطيط.
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 3.14.2يتســنى للمقيــم يف مرحلــة التخطيــط إعــداد أبحــاث محــددة وذلــك لضيــق الوقــت .ومــع ذلــك ،قــد تؤخــذ إجـراءات
البحــث األويل التاليــة يف االعتبــار خــال مرحلــة التخطيــط وف ًقــا ملتطلبــات الرسيــة:
 3.14.2.1يُطلب من العميل تقديم أي معلومات قد تكون مفيدة يف التخطيط األويل.
 3.14.2.2إجراء بحث عىل وسائل اإلعالم.
 3.14.2.3مراجعة تقارير السوق أو القطاع وتقارير الوسطاء وبيانات املنافسني.
 3.14.2.4مراجعة تقارير السوق أو املجال وتقارير الوسطاء (إذا كانت رشكة عامة) ومعلومات املنافسني.
 3.14.3ينبغــي أن يكــون البحــث األويل خــال مرحلــة التخطيــط قامئًــا عــى بحــث مبــديئ تــم إجـراؤه لتقريــر قبــول القيــام
بالتقييــم .وقــد يتــم إجـراء بحــث آخــر خــال عمليــة التقييــم وينبغــي توثيــق نتائجــه الرئيســية .ميكــن إجـراء بحــث إضــايف أثنــاء
التعاقــد ويجــب توثيــق النتائــج الرئيســية .مــن املحتمــل أن يتــم جمــع املعلومــات طــوال مهمــة التقييــم.
3.14.4

يجب أن يأخذ املق ِّيم بعني االعتبار املسائل الواردة أدناه عند البدء يف عملية التخطيط:
 3.14.4.1ال يُعتــر إعــداد خطــة مكتوبــة رشطًــا إلزاميًــا يف كل عمليــات التقييــم ،ومــع ذلــك ،تعــد طريقــة فعالــة
لتبليــغ أســلوب التخطيــط لفريــق التقييــم وتعتــر كقامئــة تدقيــق للخطــوات املقــرر تنفيذهــا.
 3.14.4.2يجــب إعــداد خطــط لتنفيــذ إدارة املخاطــر عــى النحــو املحــدد مســبقًا وتوثيقهــا فيــا يتعلــق بكافــة
عمليــات التقييــم عاليــة املخاطــر .هــذه نقطــة بدايــة مناســبة لوثيقــة التخطيــط وميكــن إضافتهــا عنــد الحصــول عــى
مزيــد مــن املعلومــات.
 3.14.4.3ينبغي أن توضح وثيقة التخطيط أساسيات التقييم األربعة:
( )Aملاذا يُجرى التقييم؟
( )Bما هو األصل محل التقييم؟
( )Cمتى تاريخ التقييم؟
( )Dأسس القيمة

 3.14.5يعتمــد حجــم الخطــة املكتوبــة وتفاصيلهــا عــى حجــم عمليــة التقييــم ودرجــة تعقيدهــا؛ ففــي حالــة القيــام بعمليــة
تقييــم صغــرة الحجــم وأقــل تعقيــدً ا ،قــد يتــم إرســال الخطــة يف رســالة إلكرتونيــة قصــرة إىل فريــق التعاقــد.
 3.14.6يف حالــة إعــداد خطــة كتابيــة ،ميكــن اســتكاملها مبلحــق موجــز لفريــق العمــل ليقــدم معلومــات إضافيــة ،مبــا يف ذلــك
إبــاغ أعضــاء الفريــق بــأدوار املــروع ومســؤولياته ويســمح لفريــق التقييــم بطــرح األســئلة والنقاشــات.
3.14.7
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قد تشمل الخطة املكتوبة العنارص التالية:
 3.14.7.1املعلومات الرئيسية عن املرشوع ،مبا يف ذلك النتائج األساسية الواردة يف البحث األويل.
 3.14.7.2تأكيد نطاق العمل
 3.14.7.3تحديد فريق التقييم وأدواره ومسؤولياته املتعلقة بكل مسار عمل.
 3.14.7.4الجدول الزمني إلنجاز عملية التقييم والذي يتضمن التواريخ املرجعية الرئيسية لكل مسار عمل.
 3.14.7.5تقدير ميزانية الوقت أو التكلفة لكل مسار عمل.
 3.14.7.6مجاالت املخاطر والحساسية الرئيسية املتعلقة باملرشوع.
 3.14.7.7املعلومــات اإلداريــة املفيــدة (عــى ســبيل املثــال ،معلومــات االتصــال بالعميــل ،معلومــات االتصــال بفريــق
التعاقــد ،وغريهــا).

 3.١٥نطاق العمل
 3.15.1يصــف نطــاق العمــل الــروط األساســية ملهمــة التقييــم مثــل :األصــل محــل التقييــم ،والغــرض مــن التقييــم،
ومســؤولية األط ـراف املتعلقــة مبهمــة التقييــم .يقــدم املعيــار  101مــن معايــر التقييــم الدوليــة املعيــار واملتطلبــات العامــة
لنطــاق العمــل ،وباإلضافــة للتغيــرات عــى نطــاق العمــل مبــرور الوقــت.
 3.15.2ينبغــي االتفــاق عــى نطــاق العمــل كتاب ـ ًة يف اتفاقيــة التعاقــد أو خطــاب التعاقــد .يجــب إدراج جميــع الخطــوات
الالزمــة ملهمــة التقييــم يف مرحلــة التخطيــط.
 3.15.3ينبغــي إرســال نطــاق العمــل إىل العميــل املُشــارك يف أقــرب وقــت ممكــن وقبــل إنهــاء املهمــة .تتطلــب معايــر
ً
شــامل التــايل إذا كانــت مهمــة التقييــم ممتثلــة للمعايــر:
التقييــم الدوليــة  2020إدارج نطــاق العمــل
( )aهوية املق ّيم.
( )bتحديد هوية العميل أو العمالء.
( )cهوية املستخدمني املستهدفني.
( )dالرشكة أو حصتها التي تخضع للتقييم.
( )eعملة التقييم.
( )fالغرض من التقييم (ملاذا).
( )gأساس أو أسس القيمة املستخدمة (أساس القيمة).
( )hتاريخ التقييم (متى).
( )iطبيعة ومدى حجم عمل املقيم والقيود املفروضة عليه.
( )jطبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم.
( )kاالفرتاضات الهامة أو الخاصة (افرتاض حقائق تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم).
( )lنوع التقرير الذي يجري إعداده.
( )mالقيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش.
( )nإعداد التقييم وفقًا ملعايري التقييم الدولية وأن املقيم سيقيم مدى مالءمة جميع املدخالت الهامة.
 3.15.4إذا مل تُذكــر النقــاط املذكــورة أعــاه إىل العميــل بالقــرب مــن بدايــة املهمــة (ويتــم تحديثهــا إذا لــزم األمــر أثنــاء
اســتمرارها) ،فــا ميكــن ذكــر التقييــم والتقريــر ذي الصلــة عــى أنهــا متوافقــان مــع معايــر التقييــم الدوليــة.
 3.15.5يجــب توضيــح طبيعــة أي خــروج عــن معايــر التقييــم الدوليــة .الخــروج عــن املعايــر هــي حالــة يجــب فيهــا اتبــاع
متطلبــات ترشيعيــة أو تنظيميــة أو غريهــا مــن املتطلبــات الرســمية التــي تختلــف عــن متطلبــات معايــر التقييــم الدوليــة ولهــا
األســبقية عــى متطلبــات معايــر التقييــم الدوليــة.
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 3.١٦األهمية ومجاالت الخطر:
 3.16.1تعتــر املدخــات أو االفرتاضــات أساســية أو مهمــة إذا كان متوقــع أن يؤثــر التأثــر عــى التقييــم عــى آراء مســتخدمي
التقييــم .تصــدر األحــكام املتعلقــة باألهميــة يف ظــل ارتبــاط التقييــم العــام وتتأثــر بحجــم وطبيعــة األصــل محــل البحــث.
 3.16.2يف مرحلــة التخطيــط ،يجــب عــى املق ِّيــم تحديــد جوانــب العمــل املذكــورة ،حيــث يحتمــل أن تكــون األكــر أهميــة
بســبب حجمهــا املــايل أو التعقيــد أو عــدم اليقــن املتأصــل ،بغــرض اســتغالل املــوارد مبــا يخــدم مجــاالت العمــل املحــددة ،ويتعــن
بيــان تفاصيــل خطــوات التخفيــف مــن حــدة املخاطــر وتوثيقهــا.
 3.16.3بعــد ذلــك ،ينبغــي عــى املق ّيــم تركيــز مــوارده عــى مجــاالت العمــل هــذه حيــث مــن املحتمــل أن يكــون لهــا التأثــر
األكــر عــى اســتنتاجات التقييــم.
 3.16.4تتمثــل املخاطــر ضمــن مهمــة التقييــم يف أن نتيجــة التقييــم تكــون بشــكل أســايس أو جوهــري أعــى أو أقــل مــن
التقييــم املناســب .ينبغــي عــى املق ّيــم توثيــق الخطــوات املتخــذة للتخفيــف مــن مخاطــر األساســية للبيانــات غــر الصحيحــة.
وتشــمل الخطــوات املتخــذة مــا يــي:
 3.16.4.1تحديــد أولويــات الحــاالت التــي مــن املحتمــل أن تتطلــب دراســة مفصلــة أو مناقشــة ،بحيــث تنكشــف
الحــاالت الرئيســية يف وقــت مبكــر ويكــون هنــاك وقــت ٍ
كاف لحــل الحــاالت املعقــدة،
 3.16.4.2مــن أجــل مســاعدة املق ِّيــم عــى تكويــن وجهــة نظــره الخاصــة ،يجــب عليــه مناقشــة املــروع مــع العميــل
لتحديــد وجهــة نظرهــا بشــأن أي جانــب مــن جوانــب العمــل التــي مــن املرجــح أن تكــون األكــر تحديًــا أو أهميــة؛
 3.16.4.3ضامن توافر موظفني يتمتعون مبا يكفي من املهارات والخربات يف املناطق شديدة الخطورة.
 3.16.5ســيختلف تحديــد الــيء الهــام والجوهــري بحســب أراء املقيــم وطبيعــة العمــل .ويف هــذا الســياق مــن املهــم
التذكــر بتعريــف مــا هــو الــيء الجوهــري أو الهــام.

 3.١٧متطلبات منتج العمل والجدول الزمني.
 3.17.1يجــب أن يفهــم املق ّيــم الطريقــة التــي يتوقــع العميــل مــن خاللهــا أن يقــوم املق ّيــم باإلبــاغ عــن النتائــج أو إصــدار
منتــج العمــل (مبــا يف ذلــك التقاريــر املرحليــة عــن النتائــج املؤقتــة والتقاريــر النهائيــة) وذلــك يف مرحلــة التخطيــط،
 3.17.2قــد يكــون مــن املناســب إعــداد منــاذج تقاريــر مختــرة أو منتــج عمــل يف مرحلــة مبكــرة لتأكيــد متطلبــات العميــل
أو ملســاعدة املق ّيــم للتأكــد مــن أنهــا تلبــي جميــع متطلبــات نطــاق العمــل ،و
 3.17.3يف مرحلــة التخطيــط ،ينبغــي عــى املق ّيــم فهــم الجــدول الزمنــي املتوقــع لتلقــي املعلومــات املطلوبــة الكتــال كل
مرحلــة مــن العمــل.
 3.17.4قــد يكــون مــن املفيــد جــدً ا للعمــاء تقديــم تحدي ًثــا منتظـ ًـا للتقــدم يف العمــل .حيــث أن العمــاء قــد يشــعرون
بالقلــق بعــدم االلتــزام بالجــدول الزمنــي إذا مل يتــم إبالغهــم مبــدى التقــدم.
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 3.17.5يُنصــح بإصــدار مســودة نهائيــة لتقريــر التقييــم للعميــل قبــل االنتهــاء ليســمح لــه مبراجعــة التحليــل والتأكــد مــن أنــه
قــد فهــم جميــع الحقائــق واالفرتاضــات وأي مدخــات يرغــب يف تقدميهــا وأخذهــا باالعتبــار.
 3.17.5.1هــذا ليــس بهــدف الســعي للحصــول عــى موافقــة العميــل عــى اســتنتاجات التقييــم  -األحــكام الــواردة يف
التقريــر تعــود يف النهايــة إىل املق ّيــم.
 3.17.5.2إذ أن الهدف من مراجعة العميل هو التأكد من دقة املعلومات املقدمة يف التقرير.
3.17.6

ونظ ًرا لذلك ،ينبغي أن يتيح الجدول الزمني وق ًتا للعميل ملراجعة التقرير للتأكد من مدى دقته.

 3.١٨إعداد الخطة
 3.18.1ینبغــي عــى املقيــم أن يفهــم بوضــوح مــا ھــو مطلــوب يف عمليــة التقییــم ،مــع األخــذ يف االعتبــار نتائــج البحــوث
األولیــة واملســائل األخــرى التــي تــم مراعاتهــا أثنــاء التخطیــط .ينبغــي أن تحــدد عمليــة التخطيــط مــا يــي:
 3.18.1.1نــوع وتوقيــت منتــج العمــل مبــا ذلــك الجــدول الزمنــي للتقاريــر املرحليــة عــن النتائــج املؤقتــة والتقاريــر
النهائيــة
 3.18.1.2نوع وتوقيت العمليات واإلجراءات التي سيتم تنفيذها (واملوارد الالزمة للقيام بهذه األنشطة).
 3.18.1.3نوع وتوقيت املعلومات التي يقدمها العميل أو أطراف أخرى.
 3.18.1.4امليزانية املقدرة للتكاليف.
 3.18.1.5تعيني خرباء وأخصايئ التقييم للمشاركة يف املشاريع الكبرية.
 3.18.2غال ًبــا مــا تــؤدي عمليــة التخطيــط إىل تقســيم عمليــة التعاقــد الشــاملة إىل عــدد مــن مســارات عمــل منفصلــة (لكنهــا
ذات صلــة) ،يجــب إبــاغ جميــع أعضــاء الفريــق باألســلوب املخطــط لــي يتســنى لهــم فهــم ســياق العمــل وأهميــة النتائــج.
 3.18.3يجــب أن تكــون اإلجــراءات التــي ســيقوم املق ِّيــم بتنفيذهــا موضحــة ضمــن النطــاق .إذا كانــت هنــاك خدمــات
إضافيــة مطلوبــة مــن جانــب العميــل (مثــل تحليــل الســيناريوهات أو تقيمهــا يف تواريــخ تقييــم متعــددة أو أي متطلبــات خاصــة
أخــرى) ،فإنــه يتعــن ذكرهــا بشــكل محــدد يف النطــاق ،وأخذهــا بعــن االعتبــار يف أي مفاوضــات تتعلــق بالجــداول الزمنيــة
واألتعــاب أيضً ــا.

 3.١٩االستثناءات
 3.19.1يف حیــن أنــه مــن املھــم تحدیــد مســؤولیة املق ِّيــم ،إال أنــه مــن الــروري أیضً ــا اإلشــارة إلــی االســتثناءات مــن نطــاق
العمــل باإلضافــة إلــی التحذیــرات والقيــود والــروط واألحــکام التــي مــن شــأنھا أن تحكــم مســألة التنفیــذ العــام لعمليــة
التعاقــد .فيــا يــي بعــض االســتثناءات العاديــة التــي يجــب عــى املق ِّيــم أخذهــا يف الحســبان مــع توضيحهــا إىل العمــاء:
 3.19.1.1إعداد التوقعات (ما مل يكن متوق ًعا رصاحة يف نطاق العمل)
 3.19.1.2مراجعــة القوائــم املاليــة ومعلومــات نظــم املعلومــات اإلداريــة املقدمــة مــن قبــل العميــل أو التحقــق مــن
صحتهــا.
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 3.٢٠االفرتاضات
قد تكون هناك افرتاضات محددة تتعلق باألصل محل التقييم التي يجب عىل املق ِّيم أخذها بعني االعتبار.
 3.20.1.1عــى ســبيل املثــال ،عنــد تقييــم رشكــة تضــم أقســام أو قطاعــات متعــددة ،قــد ال يتــم تخصيــص بنــود
معينــة مثــل األصــول الثابتــة أو النفقــات غــر املبــارشة للرشكــة بشــكل واضــح يف األقســام الــواردة يف خطــة العمــل .إذا
كان مــن الــازم تقييــم هــذه األقســام بشــكل منفصــل (وليــس عــى أســاس موحــد) ،فإنــه ســيتعني عــى العميــل توفــر
أســاس للتخصيــص الــذي قــد ال يكــون مدر ًجــا بالفعــل يف خطــة العمــل.

3.20.1

مثال:
«شاركنا يف تقييم رشكة أكرب املحدودة يف  31ديسمرب ( 2017تاريخ التقييم) بنا ًء عىل القوائم املالية الخاصة
بالرشكة املذكورة آنفاً املتوفرة يف تاريخ التقييم .من جانبنا نتفهم أنه سيتم موافاتنا مبعلومات مالية تاريخية
خاصة برشكة أكرب عن فرتة مدتها  4سنوات وقوائم مالية متوقعة عن مدة  5سنوات تالية اعتبا ًرا من تاريخ
التقييم .تزاول رشكة أكرب أنشطتها يف أربعة أقسام عمل ،وهي  -تصنيع املالبس .تجارة اإلكسسوارات والحقائب
واألحذية؛ إدارة متاجر بيع بالتجزئة؛ وتوفري خدمات الخياطة يف البوتيك .كام ندرك أن القوائم املالية املتوقعة تم
إعدادها عىل أساس موحد لرشكة أكرب ككل .تم إعداد قامئة األرباح والخسائر املتعلقة باألقسام للفرتة التاريخية
والفرتة املتوقعة؛ غري أنه مل يتم تخصيص األصول والتكاليف املشرتكة .كام سيتم موافاتنا باملبادئ األساسية لهذا
التخصيص كام هو مطلوب للتقييم من قبل رشكة أكرب»
 3.20.2االفرتاضات هي جزء ال يتجزأ من عملية التقييم للمنشآت االقتصادية .سيحتاج املق ّيم إىل وضع افرتاضات للتدفقات
النقدية املستقبلية املحتملة للمنشأة ،والفئة املحتملة من املشاركني يف السوق الذين سيكونون مستعدين لرشاء األصل ذي العالقة،
ومسائل أخرى مختلفة.
3.20.3

تختلف االفرتاضات الخاصة عن االفرتاضات العادية:
( )Aاالفرتاض الخاص هو افرتاض حقائق تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم.

3.20.4

سيذكر الحقًا من هذا الدليل مثال عىل االفرتاضات الخاصة.

 3.٢١التقرير واملخرجات األخرى
3.21.1
العميــل.

املخرجــات املتوقعــة مــن عمليــة التعاقــد ،مبــا يف ذلــك تنســيق إعدادهــا وطريقــة تبليغهــا بطريقــة متفــق عليهــا مــع

 3.21.2يجــب أن یشــیر نطــاق العمــل بوضــوح إلــی املخرجــات النهائيــة لعمليــة التعاقــد املتوقعــة مــن املق ِّيــم .كــا يجــب
أيضً ــا ذكــر التنســيق الــذي ســيتم بــه إعــداد املخرجــات والطريقــة التــي ســيتم بهــا مشــاركتها مــع العميــل.
 3.21.3عــادة يكــون املُخـ َرج مــن عمليــة تقييــم العمــل هــو تقريــر بشــأن تقييــم األصــل اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم .ويجــب
اإلشــارة إذا كان ســيتم مشــاركة التقريــر كنســخة مطبوعــة أو إلكرتونيــة أو كالهــا.
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 3.21.4عــادة حســابات التقييــم ومنتجــات العمــل املحــررة بصيغــة ( Excelإكســيل) هــي أوراق عمــل للمق ِّيــم وملكيتــه
الفكريــة .ويحظــر مشــاركة املــواد ســالفة الذكــر مــع العميــل مــا مل يجـ ِر االتفــاق عــى خــاف ذلــك .وبالتــايل مــن األفضــل أن نذكــر
أن امللفــات القابلــة للتحريــر التــي أعدهــا املق ِّيــم للوصــول إىل التقييــم لــن يتــم مشــاركتها مــع العميــل.
 3.21.5عــى الرغــم مــن أن مســتندات امللفــات املختلقــة للمقيــم تتعلــق بــه فقــط ،اال أنــه ينبغــي تضمــن معلومــات
كافيــة يف التقريــر حتــى يتمكــن املق ّيــم املســتقل الــذي لديــه حــق االطــاع إىل التقريــر فقــط ،مــن مراجعــة التقريــر والحســابات
املختلفــة التــي تــم إجراؤهــا للوصــول إىل اســتنتاج نهــايئ.
 3.21.6اإلشــارة إىل أي معايــر تنظيميــة أو محاســبية ،أو مبــادئ توجيهيــة ،أو قواعــد مــن شــأنها أن تنطبــق عــى عمليــة
التقييــم وتأكيــد أن التقييــم ســوف يتوافــق مــع هــذه املبــادئ التوجيهيــة املنصــوص عليهــا
 3.21.7إذا كانــت هنــاك أي إرشــادات تنظيميــة أو معايــر محاســبية أو أي قواعــد أخــرى تنطبــق عــى التقييــم ،يجــب
تحديدهــا بوضــوح يف نطــاق العمــل بحيــث يكــون األســلوب والقيــود واض ًحــا للعميــل واملق ِّيــم.
 3.21.8عــى ســبيل املثــال ،تُنفــذ عمليــات تخصيــص ســعر ال ـراء عقــب االســتحواذ وفـ ًـق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر
املاليــة رقــم  3عندمــا وذلــك عنــد اســتحواذ أحــد الــركات عــى منشــأة مــا .ولذلــك ،مــن املستحســن اإلشــارة إىل أن الغــرض مــن
التقييــم هــو االمتثــال لهــذا املعيــار باعتبــاره جــز ًءا مــن النطــاق.
 3.21.9وباملثــل ،يجــوز للمنظمــن إصــدار إشــعارات أو منشــورات أو مبــادئ توجيهيــة لفــرض الحوكمــة عندمــا تكــون
التقييــات مطلوبــة ويف حالــة وجــوب اتبــاع أســلوب محــدد .يجــب الرجــوع إىل هــذه النـرات أو اإلشــعارات لتحديــد األســاس
الــذي ســيتم اتباعــه للتقييــم.
 3.21.10باإلضافــة إىل جميــع املعلــات املذكــورة أعــاه ،فــإن أي ميــزة خاصــة تنطبــق عــى التقييــم املعلــوم وقــت إج ـراء
عمليــة التعاقــد يجــب أن تشــكل أيضً ــا جــز ًءا مــن وثيقــة النطــاق .وبالتــايل ،تصبــح وثيقــة نطــاق العمــل نقطــة البدايــة لتوثيــق
جميــع عمليــات إدارة وتنفيــذ التعاقــد.

 3.٢٢الجداول الزمنية
 3.22.1مبجــرد تحديــد نطــاق العمــل بوضــوح ،فــإن النطــاق التــايل الــذي يجــب االتفــاق عليــه هــو الجــدول الزمنــي .قــد
يكــون ذلــك صع ًبــا ألن الكثــر ينظــرون إىل التقييــم عــى أنــه يتســم بطابــع منهجــي إىل حــد مــا ،وأوالتقليــل مــن شــأن الوقــت
والجهــد والتحليــل الــازم للــروع فيــه.
 3.22.2مــن الــروري وضــع جــداول زمنيــة تتســم بالواقعيــة وميكــن تحقيقهــا وتكــون متناســبة مــع مــدى العمــل املعنــي.
رشا جيــدً ا للــروع يف التنفيذ.ويتمثــل ذلــك يف تحديــد مســارات وأنشــطة تدفــق
لهــذا الغــرض ،يعتــر دامئًــا إعــداد خطــة عمــل مــؤ ً
العمــل ،وتقديــر الوقــت الــازم لــكل نشــاط ،وتحديــد املراحــل واالحتيــاط للتأخ ـرات يف كل مســتوى.
 3.22.3عنــد تقديــر الوقــت املطلــوب ،يجــب عــى املق ِّيــم أن يأخــذ يف الحســبان املهــارات والخــرات وعــدد األشــخاص
املشــاركني يف نشــاط معــن ألن التقديــر الزمنــي يجــب أن ميثــل إجــايل ســاعات العمــل.
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 3.22.4مــن املهــم أيضً ــا مالحظــة أن اإلطــار الزمنــي الــازم إلجـراء تقييــم لألصــل محــل التقييــم يتوقــف عــى مــدى التعقيــد
ومســتوى التفصيــل ،وحجــم املعلومــات املتاحــة ،فضـ ًـا عــن املعلومــات املتوافــرة لــدى إدارة الرشكــة .فعــى ســبيل املثــال ،عــادة
مــا تســتغرق البحــوث والتحليــات الخاصــة برشكــة عامــة محــدودة وق ًتــا أقــل مــن رشكــة خاصــة محــدودة حيــث إن معظــم
املعلومــات األساســية ســتكون متاحــة بســهولة .ولذلــك ،فــإن الجــدول الزمنــي ليــس منوذ ًجــا ويلــزم تخصيصــه عــى أســاس كل
حالــة عــى حــدة.
3.22.5

مبجرد تقدير إجاميل الساعات املطلوبة ،يجب التفاوض عىل الجدول الزمني واملوافقة عليه.

 3.22.6اعتــادًا عــى متطلبــات العميــل فيــا يتعلــق بالجــدول الزمنــي ،يجــوز للمق ِّيــم اختيــار أعضــاء ذو خــرة عاليــة
(مــدراء) أو متوســطي الخــرة أو مبتدئــن للمشــاركة يف عمليــة التعاقــد حيــث توجــد مفاضلــة بــن املهــارات والخــرة مقابــل
تكلفــة اســتقطاب املزيــد مــن أعضــاء الفريــق ذو الخــرة العاليــة.
 3.22.7كــا ذكــر ســابقًا ،يجــب إعطــاء العميــل وق ًتــا ملراجعــة مســودة التقريــر للتأكــد مــن أن الحقائــق مذكــورة بشــكل
صحيــح وفقًــا لفهمــه .لذلــك يف هــذه الخطــوة يجــب تضمــن الوقــت يف الخطــة.
منوذج خطة العمل اإلرشادية:

Day15

Day14

Day13

Day12

Day11

Day10

Day9

Day8

Day7

Day6

Day5

Day4

Day3

Day2

Day1

Workstream Total # of man-hours

Activity

35.0

Kick-off

Kick-off & receipt of data
Research & peer-group analysis

42.0

Reserch

20.0

Analysis of data, identification of data gaps Reserch

18.0

Reserch

Receipt of additional data/clarifications

24.0

Reserch

Further analysis & draft valuation

16.0

Reviews

Internal revies

12.0

Reviews

Discussion of draft valuation with client

20.0

Changes

Receipt of additional data/clarifications

30.0

Changes

Changes & finalisation of valuation

15.0

Discussion & closure of valuation numbers Changes

40.0

Report Preparation & delivery

272.0

Delivery

Total

 3.٢٣حساب األتعاب
 3.23.1يف حــن أنــه ال يوجــد أســلوب موحــد لحســاب األتعــاب ،فــإن األتعــاب النهائيــة املتفــق عليهــا بــن املق ِّيــم والعميــل
تســتند إىل جــوالت مختلفــة مــن املناقشــات واملفاوضــات .تعتمــد نقطــة البدايــة للمفاوضــات عــى تقديــر الجهــد وأجــر الســاعة
والهامــش املتوقــع ومعايــر التســعري (ســواء بالنســبة للتعاقــدات املامثلــة مــع عمــاء آخريــن أو التعاقــدات الســابقة مــع نفــس
العميــل).
 3.23.2مبجــرد تقديــر الجهــود التقريبيــة املطلوبــة بشــأن عمليــة التعاقــد ،يتعــن تخصيصهــا عــى مســتويات مختلفــة ألن
وأجــر الســاعة ألحــد أعضــاء الفريــق املبتــدئ ســيكون أقــل نســب ًيا عــن معــدل عضــو خبــر.
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 3.23.3يف كثــر مــن األحيــان ،يتــم ترســية التعاقــدات يف مناقصــات تنافســية حيــث يفــوز مقــدم العــرض أو املق ِّيــم الــذي
يقــدم أقــل عــرض أســعار .بتنفيــذ التعاقــد ويف مثــل هــذه الحــاالت ،يتعــن عــى املقيــم يف ســبيل الفــوز بالتعاقــد أن يضمــن
أن الرســوم املقرتحــة تكفــي إلنجــاز العمــل ووجــود هامــش مالئــم للجهــود املبذولــة .يجــب أن يتســم عــرض األســعار بالواقعيــة
وأن يكــون متواف ًقــا مــع نطــاق العمــل ،كــا يجــب أن تهتــم عمليــة تقديــر الجهــود واألتعــاب بالجــداول الزمنيــة الواقعيــة دون
املســاس بالجــودة.
 3.23.4ال ينبغــي النظــر يف أي شــكل مــن أشــكال الرســوم التــي تتوقــف عــى إج ـراء معاملــة أو أي حــدث آخــر .ميكــن أن
تــر هــذه الرســوم مبوضوعيــة املق ّيــم أو الطريقــة التــي ينظــر بهــا األطــراف األخــرى إىل موضوعيــة املق ّيــم.
3.23.5

تُعد فواتري األتعاب عىل أساس مرحيلً ،
بدل من إعدادها حال انتهاء التعاقد ،كام يتم دفع بعضها مسبقًا.

 3.23.6يجــب كذلــك أن يوضــح عــرض األتعــاب مــن يتعــن عليــه تحمــل أي مرصوفــات عرضيــة أو نرثيــة  -ســواء كان املق ِّيــم
أو العميــل هــا مــن يتحمــا تلــك املرصوفــات أو يتــم ســدادها مــن جانــب العميــل .باإلضافــة إىل تفاصيــل رســوم أي رضائــب أو
زكاة يجــب دفعهــا ،كــا يجــب أيضً ــا تحديــد أي رســوم بوضــوح بحيــث يكــون العميــل عــى درايــة بعــرض أتعــاب شــامل.

 3.٢٤العرض
 3.24.1يبــدأ العميــل بتقديــم العــروض؛ وهــي مطلوبــة يف العمــوم باعتبارهــا جــز ًءا مــن عمليــة مخصصــة ملنــح تنفيــذ
عمليــات التقييــم ،وعــادة مــا تتــم يف إطــار مناقصــات تنافســية.
3.24.2

يتم إعداد العروض استجابة ملتطلبات العميل.

 3.24.3قــد تكــون العــروض يف بعــض األحيــان ذات صيغــة محــددة ومنصــوص عليهــا والتــي يتعــن عــى جميــع مقيمــي
املناقصــات اتباعهــا.
 3.24.4مبوجــب العــروض ،عــادة مــا ميــي العميــل الــروط الرئيســية لتنفيــذ املهمــة (مبجــرد الفــوز بهــا) مــع اتاحــة القليــل
مــن املرونــة (أو عــدم اتاحتهــا) للمقيــم لتعديــل تلــك الــروط.
 3.24.5تبــدأ عمليــة املناقصــة التنافســية لتقييــم عمــل أو مــروع بكراســة طلــب العــرض (كراســة الــروط واملواصفــات).
وتدعــو الجهــات الحکومیــة أو الــرکات املتعاقــدة املقیم ِّیــن إلــی طــرح عروضهــم للتقییــم ،ومــن ثــم بعــد االنتهــاء مــن الفحــص
يتــم اختيــار وتحديــد املق ِّيــم .عــادة مــا تتطلــب كراســة الــرط واملواصفــات تقديــم مــا يــي:
 3.24.5.1خطاب نوايا يوضح هدف املقيِّم ومصلحته املنشودة وراء تقديم الخدمات املطلوبة.
 3.24.5.2عروض فنية ومالية باعتبارها جز ًءا من عملية تقديم العطاءات.
3.24.6

العرض الفني
 3.24.6.1يوضح العرض الفني الكفاءات الفنية التي ميتلكها الفريق ،ويوضح ملاذا املقيم كفئاً للتقييم.
 3.24.6.2يجب أن يشمل العرض الفني ما ييل:
( )Aوثيقــة نطــاق أو مذكــرة عمليــة مــن شــأنها أن تحــدد الخطــوات الرئيســية التــي ســيؤديها املقيِّــم عــى اعتبــار أنهــا
جــز ًءا مــن التقييــم ،وكذلــك تحديــد املحتويــات واالســتثناءات الرئيســية واملخرجــات يف إطــار عمليــة التعاقــد.
( )Bســرة ذاتيــة مهنيــة ألعضــاء فريــق التعاقــد مــع إبـراز الخلفيــة التعليميــة واملؤهــات والخـرات التــي يتمتعــون بهــا،
فضـ ًـا عــن دورهــم املقــرح يف املهمــة.
( )Cمعلومــات بشــأن دراســات الحالــة والبيانــات الحاليــة والســابقة املتعلقــة بعمليــات التعاقــد املنجــزة (واملراجــع
بنــا ًء عــى الطلــب).
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3.24.7

العرض املايل
 3.24.7.1يشمل العرض املايل تفصيل الدرجة الوظيفية للموظفني والوقت والتكلفة.
 3.24.7.2إذا كان التعاقــد يتألــف مــن أنشــطة مختلفــة ،قــد يتطلــب العــرض املــايل إج ـراء تســع ًريا منفصـ ًـا لــكل
نشــاط .يجــوز للعميــل يف بعــض الحــاالت أن يقــرر إســناد أج ـزاء مــن التعاقــد لعــدة مقيمـ ّـن اعتــادًا عــى الكفــاءة
الفنيــة والقيــود الزمنيــة يف بعــض الحــاالت ،قــد يقــرر العميــل منــح أج ـزاء مــن املشــاركة ملقيمــن مختلفــن اعتــادًا
عــى الكفــاءة الفنيــة والقيــود الزمنيــة،
 3.24.7.3يتعني أن يوضح العرض املايل ما ييل:
( )Aخطة فوترة تتضمن مراحل مختلفة محددة بوضوح ،إذا مل تكن بكراسة طلب العرض توضح ذلك.
( )Bآليــة مخصصــة لتحمــل وســداد (إن وجــدت) أي نفقــات عرضيــة أو نرثيــة خــال التعاقــد ،وكذلــك جميــع الرضائــب
أو الــزكاة واألجــور وأيــة رســوم أخــرى واجبــة الدفــع والتــي ســيتحمل العميــل مســؤولية دفعهــا.

 3.24.8يتضمــن العــرض جميــع العنــارص املذكــورة أعــاه ،ولكــن قــد ال يتعــن إعدادهــا وتقدميهــا بشــكل منفصــل أو اتبــاع
ً
شــامل يتضمــن جميــع التفاصيــل التاليــة:
صيغــة موحــدة .يجــوز للمق ِّيــم أن يُعــد عرضً ــا
 3.24.8.1القيمة املقرتحة التي تربز الخربات يف املجال.
 3.24.8.2الكفاءة الفنية.
 3.24.8.3نطاق الخدمات املعروضة.
 3.24.8.4املخرجات الرئيسية.
 3.24.8.5الخطوات التي يتعني القيام بها وعملية التقييم الواجب اتباعها.
 3.24.8.6نقاط القوة لدى الفريق  -الخربة واملهارات األساسية.
 3.24.8.7البيانات السابقة ودراسات الحالة.
 3.24.8.8عرض األتعاب.
 3.24.9يف حــن أن التفاصيــل املذكــورة أعــاه متثــل هيـ ً
ـكل واسـ ًعا ألي عــرض عمــل ،إال أنــه ال توجــد صيغــة أو منــوذج موحــد
للعــرض كوثيقــة تســويقية ،وقــد خصصــت كل منظمــة مجموعــة وثائــق تــم إعدادهــا اســتنادًا إىل اتفاقيــات العالمــات التجاريــة
والتســويق الداخليــة.

 3.٢٥خطاب التعاقد
3.25.1
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مقدمة
 3.25.1.1خطــاب التعاقــد هــو اتفــاق رســمي بــن العميــل واملق ِّيــم ،يجــب أن يوقــع عليــه الطرفــان قبــل بــدء عمليــة
التعاقــد رســميًا.
 3.25.1.2ينــص الخطــاب عــى أحــكام ورشوط عمليــة التعاقــد ،ويركــز يف املقــام األول عــى نطــاق التعاقــد ومعلومات
العميــل ،واملتطلبــات والتوقيــت ،وتاريــخ التقييــم ،ومــا إىل ذلــك ،واملبالــغ املاليــة املقــدرة للمقيِّــم نظــر الخدمــات التــي
يتــم تقدميهــا ،فضـ ًـا عــن مســؤوليات والتزامــات كل طــرف مــن األطـراف املعنيــة.
 3.25.1.3يحــدد خطــاب التعاقــد جميــع الــروط واألحــكام ،وذلــك بهــدف تجنــب أي حــاالت ســوء تفاهــم ،قــد
ينشــأ عنهــا نزاعــات قانونيــة أو تشــغيلية أو ماليــة يف وقــت الحــق أثنــاء ســر املهمــة.

3.25.2

املحتويات
 3.25.2.1تتضمن املحتويات الواردة يف خطاب التعاقد النموذجي ما ييل:
( )Aاملرسل إليهم :عادة ما يتم توجيه الخطاب إىل العميل أو عضو اإلدارة العليا يف رشكة العميل
( )Bالخدمة التي سيتم تقدميها :يصف ذلك طبيعة الخدمة التي يتعني تقدميها (أي التقييم).
( )Cغرض التقييم :ذكر السبب وراء احتياج العميل إىل التقييم.
( )Dمعلومات أساسية :وصف مخترص للمنشأة أو األصل محل التقييم والعالقة مع العميل.
( )Eنطــاق العمــل :يحــدد النطــاق مواصفــات العمــل التــي يتعــن عــى املقيِّــم االضطــاع بهــا وذلــك فيــا يتعلــق
بعمليــة التعاقــد.
( )Fميكن أن يشمل أيضً ا نطاق العمل األسس التي سيتم إجراء التقييم بنا ًء عليها.
( )Gحــدود نطــاق الخدمــات :يجــب تحديــد أي قيــود أو ضوابــط بشــأن تحليــل التقييــم ،أو معاينتــه ،أو االستفســارات
املتعلقــة بــه .يســاعد هــذا التحديــد عــى ضــان انعــدام وجــود أي غمــوض يف وقــت الحــق ،أثنــاء التعاقــد أو بعــده
وذلــك فيــا يتعلــق بالعمــل املنجــز والــذي مل يتــم إنجــازه؛
( )Hتــداول التقريــر :يوضــح هــذا القســم األطـراف التــي ســيتم توزيــع تقريــر التقييــم عليهــا دون الحصــول عــى إذن
املقيــم أو موافقتــه؛
( )Iاملواعيــد النهائيــة أو الجــدول الزمنــي :يوضــح هــذا القســم التاريــخ املتوقــع إلصــدار املســودة والتقاريــر النهائيــة.
ينــص هــذا القســم أيضً ــا عــى القيــود التــي تكــون حــال إنجــاز التعاقــد متوقفــة عــى توفــر البيانــات مــن جانــب
العميــل.
( )Jمســؤوليات املق ّيــم :يوضــح هــذا القســم مســؤولية املق ِّيــم املتعلقــة بتقديــم التقييــم عــى أفضــل وجــه ممكــن.
كــا يعمــل عــى الحــد مــن نطــاق دقــة التقييــم املتوقفــة عــى دقــة البيانــات والعــرض الســليم للعوامــل ذات الصلــة
بالتقييــم (أي التــي قــد تؤثــر عــى القيمــة).
( )Kاألتعــاب :يوضــح هــذا القســم املبالــغ املاليــة املتفــق عليهــا بــن العميــل واملقيِّــم .ويشــمل ذلــك أي مرصوفــات
إضافيــة وتكاليــف ســارية يجــب أن يتحملهــا العميــل وكــذا الــروط واألحــكام املتعلقــة بتلــك املرصوفــات .كــا قــد
يوضــح ذلــك القســم األحــكام والجــدول الزمنــي وطريقــة الدفــع.
( )Lمســؤوليات املق ّيــم :يوضــح هــذا القســم مســؤولية املق ِّيمــن تجــاه عمالئهــم لضــان املهــارة والرعايــة املعقولــة
والتســليم يف الوقــت املناســب.
( )Mمســؤوليات العميــل :يوضــح هــذا القســم مســؤولية العميــل املتعلقــة بضــان تقديــم املعلومــات يف الوقــت
املحــدد وضــان دقتهــا وحصــول موظفــي اإلدارة عــى الدعــم يف الوقــت املناســبة.
( )Nعــرض النتائــج :يوضــح هــذا القســم الوســيلة التــي ميكــن مــن خاللهــا للمق ِّيــم أن يقــدم تقريــر التقييــم واملحتويــات
الشــاملة للتقرير.
( )Oقيــود االســتخدام أو الرسيــة :ينــص هــذا القســم عــى أنــه ال يجــوز للعميــل اإلفصــاح عــن تقريــر أو نتائــج التقييــم
إىل أطـراف أخــرى ،باســتثناء اســتخدامها لألغـراض املقصــودة او حيثــا متــد الحصــول عــى اذن مــن املقيــم؛
( )Pالقيــود املفروضــة عــى االلتزامــات :يحــدد هــذا القســم القيــود املفروضــة عــى االلتزامــات التــي يجــب أن يدفعهــا
املقيِّــم إىل عميــل أو أط ـراف أخــرى بســبب النزاعــات القانونيــة الناشــئة عــن التعاقــد .كــا أنــه يحــد قيمــة االلت ـزام
الواجــب دفعــه ،ويحــدد فــرة االلت ـزام؛ تقتــي القيــود املفروضــة عــى قســم االلتزامــات النــص عــى أحــكام تعويــض
العميــل املتعلقــة بالتعاقــد يف حــال تــورط املقيــم يف أي نزاعــات قانونيــة.
( )Qالتقــايض وتســوية النزاعــات :يحــدد هــذا القســم آليــة حــل أي ن ـزاع قــد ينشــأ بــن العميــل واملق ّيــم .ويف حالــة
اللجــوء إىل القضــاء ،فــإن هــذا القســم يحــدد القوانــن والنظــام القضــايئ الــذي مبوجبــه يتــم الفصــل يف هــذه القضيــة.
يُرجى الرجوع إىل امللحق (ط) لالطالع عىل خطاب التعاقد.
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 3.٢٦اتفاقية اتحاد رشكات (الكونسورتيوم)
3.26.1

يقدم املق ِّيم خدمات التقییم أحيانًا كجزء من اتحاد الرشكات (كونسورتيوم) للعميل.

 3.26.2يجــب أن يفــي االتفــاق بــن االتحــاد والعميــل بالحــد األدىن ملعايــر خطابــات التعاقــد املحــددة يف السياســيات
املعمــول بهــا ،وعــى نحــو خــاص يحتــوي عــى األحــكام .والقـرار املتعلــق مبســتوى املخاطــر الــذي یرغــب کل عضــو مــن أعضــاء
االتحــاد يف اتخــاذه ھــو ق ـرار إداري أو اس ـراتیجي يصــدره املقيــم املرخــص لــه .ومــن ثــم ،يجــب أن تتضمــن اتفاقيــة التعاقــد
أحكا ًمــا بشــأن التعويــض واملخاطــر املرتبطــة اتفاقيــة تنظيــم االتحــاد ،عنــد االقتضــاء ،وتُــدرج هــذه األحــكام بنــا ًء عــى مشــورة
املستشــار القانــوين.
 3.26.2.1النطاق ومنتجات العمل :ينبغي تحديد نطاق الخدمات ومنتجات العمل لكل عضو يف االتحاد.
 3.26.2.2األتعــاب :ينبغــي أن تحــدد االتفاقيــة الحصــة التــي يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء االتحــاد الحصــول عليهــا
مــن إجــايل األتعــاب فضـ ًـا عــن املواعيــد وســائر رشوط الدفــع األخــرى.
 3.26.2.3حــدود املســؤولية :ينبغــي أن يتضمــن االتفــاق حــدودًا عــى مســؤولية أعضــاء االتحــاد .يجــب عــى املق ِّيــم
تجنــب املســؤولية املشــركة واملتعــددة إن أمكــن ،ال ســيام يف حالــة افتقــار املقيِّــم لخــرة اإلرشاف عــى عمــل أعضــاء
االتحــاد اآلخريــن؛
 3.26.2.4حــق اللجــوء الحــري :يجــب عــى العميــل ،إىل الحــد الــذي تتحمــل فيــه الرشكــة العضــو التابعــة للمقيِّــم
املســؤولية مبوجــب اتفاقيــة تنظيــم االتحــاد ،أن يوافــق عــى تقديــم املطالبــات الناشــئة عــن الخدمــات التــي تتــم فقــط
لصالــح الرشكــة العضــو التابعــة للمقيِّــم والتــي تشــكل جــز ًءا مــن االتحــاد ،ويقــر العميــل كذلــك بعــدم وجــود عالقــة
وكالــة بــن الرشكــة العضــو التابعــة للمق ِّيــم وأي كيــان آخــر تابــع للمق ِّيــم.
 3.26.2.5إخطــار باإلنهــاء  /االســتبعاد :ينبغــي يف حالــة تطبيــق الجـزاءات املذكــورة أدنــاه ،أي إنهــاء عضويــة اتفاقيــة
اتحــاد الــركات أو اســتبعاد أحــد األعضــاء ،ينبغــي القيــام بإج ـراء يعمــل عــى إخطــار العميــل.
 3.26.2.6القانــون الحاكــم والواليــة القضائيــة :ال ســيام يف حالــة تشــكيل اتحــاد بــن الــدول ،تســود قوانــن الدولــة
املتعاقــدة مــع الرشكــة العضــو التابعــة للمق ِّيــم .يجــب أن يكــون ملحاكــم تلــك الدولــة اختصــاص قضــايئ حــري ،أو
بــدلً مــن ذلــك ،قــد تفضــل الرشكــة العضــو التابعــة للمقيّــم اســتخدام إج ـراءات بديلــة لتســوية النزاعــات؛
 3.26.2.7يجب أن تتضمن االتفاقية املربمة بني أعضاء االتحاد األحكام التالية:
( )Aاألصل والغرض :يتعني عىل نحو دقيق تحديد األًصل والغرض وراء تشكيل االتحاد.
( )Bالنطــاق ،ومنتــج العمــل ،والجــدول الزمنــي :يتعــن اطــاع كل عضــو يف االتحــاد عــى نطــاق الخدمــات ومنتــج
العمــل وكذلــك الجــدول الزمنــي املخصــص.
( )Cالتعــاون :يوافــق أعضــاء االتحــاد عــى تزويــد بعضهــم البعــض بالبيانــات واملعلومــات أو الوثائــق املطلوبــة لــكل
منهــم وذلــك بغــرض الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه العميــل يف الوقــت املناســب ،يشــمل ذلــك اإلخطــار بــأي تأخــر يف األداء
أو أي حــدث قــد يؤثــر عــى ســر التعاقــد (املــروع).
( )Dينبغــي أيضً ــا إدراج الجـزاءات الالزمــة يف حــاالت انتهــاك العقــد مــن جانــب أي عضــو يف االتحــاد ،مثــل االســتبعاد
مــن االتحــاد وااللتـزام بدفــع التكاليــف املتزايــدة
( )Eالرشكــة الرائــدة :يتعــن االتفــاق عــى مــا إذا كان ينبغــي ألحــد أعضــاء االتحــاد أن ميثــل االتحــاد بوصفــه العضــو
الرئيــي ،ومــا هــي الســلطة التــي يتمتــع بهــا العضــو الرئيــي ،عــى ســبيل املثــال ،مــا إذا كان العضــو الرئيــي مفوضً ــا
بتمثيــل أعضــاء االتحــاد اآلخريــن أو مــا إذا كان يتــوىل إدارة وتنســيق االتحــاد فقــط.
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( )Fالجــودة :ينبغــي أن يوافــق أعضــاء االتحــاد عــى تقديــم الخدمــات مــع توفــر الرعايــة املهنيــة .وينبغــي منــح املقيــم
فرصــة الحصــول عــى أوراق العمــل ،واملخرجــات وغريهــا مــن الوثائــق الالزمــة لضــان جــودة النتائــج واتســاقها وذلــك
تحقي ًقــا ألغـراض ضــان الجــودة.
( )Gاتخــاذ الق ـرارات :يتعــن االتفــاق عــى مــا إذا كانــت الق ـرارات الداخليــة لالتحــاد ينبغــي اتخاذهــا والبــت فيهــا
باإلجــاع أو باألغلبيــة
( )Hاتفاقيــة امللكيــة الفكريــة :يلــزم اإلقـرار بأنــه لــن يكــون هنــاك نقــل لحقــوق امللكيــة الفكريــة الحاليــة بــن أعضــاء
االتحــاد .ينبغــي إيــاء مزيــد مــن االهتــام إىل مــن ســيملك حقــوق امللكيــة الفكريــة التــي تنشــأ أثنــاء ســر العمــل.
( )Iرشوط الدفــع :يجــب أن يتفــق أعضــاء االتحــاد عــى أتعــاب وترتيبــات فوتــرة محــددة .ميكــن أن يقــوم كل عضــو
عــى حــدة بإصــدار الفواتــر أو يقــوم العضــو الرئيــي بذلــك .إذا قــام بهــا العضــو األســايس ،فــا هــي عمليــة الدفــع
لبقيــة األعضــاء؟ هــل ميكــن للعضــو الرئيــي أن يتقــاىض عــاوة عــى رســوم األعضــاء؟
( )Jالتعويــض :يجــب عــى كل عضــو يف االتحــاد تعويــض األعضــاء اآلخريــن عــن أي إصابــات جســدية وأي خســائر أو
أرضار أو التزامــات أخــرى ،مبــا يف ذلــك املســؤولية تجــاه العميــل مبوجــب متطلبــات التـزام مشــرك ومتعــدد ،والتــي تنشــأ
عــن التعويــض فيــا يخــص أفعــال أو إغفــاالت أعضــاء االتحــاد أثنــاء ســر التعاقــد.
( )Kالرسيــة :يوافــق أعضــاء االتحــاد عــى عــدم الكشــف عــن املعلومــات الرسيــة الخاصــة بالعميــل أو أعضــاء االتحــاد
اآلخريــن ،أو نــر التقاريــر املتداولــة بــن أعضــاء االتحــاد أو االســتناد إليهــا.
( )Lال يوجد وكيل أو رشاكة :أعضاء االتحاد هم متعاقدون مستقلون وليسوا وكالء لبعضهم البعض.
( )Mاالســتقاللية :يقــر عضــو االتحــاد أن املبالــغ املتوقــع الحصــول عليهــا يف إطــار عالقــة العمــل ال تتجــاوز %5مــن
إجــايل اإلي ـرادات الســنوية لعضــو االتحــاد.
( )Nالحرصية أو عدم التنافس :ينبغي النظر يف إدراج بند الحرصية أوعدم التنافس.
( )Oاإلنهــاء :يتعــن تحديــد أســباب اإلنهــاء الفــوري لعضويــة عضــو االتحــاد ،يشــمل ذلــك إفــاس العضــو أو التغيــر
الطــارئ يف حالــة اســتقاللية العضــو أو عجــزه عــن تنفيــذ التزاماتــه.
( )Pينبغي أيضً ا تحديد تاريخ انتهاء أو حدث دافع إلنهاء اتفاقية االتحاد.
( )Qالقانــون الحاكــم والواليــة القضائيــة :عــى وجــه الخصــوص يف حالــة تشــكيل اتحــاد بــن الــدول ،تســود قوانــن
الدولــة املتعاقــدة مــع الرشكــة العضــو التابعــة للمق ِّيــم .يجــب أن يكــون ملحاكــم تلــك الدولــة اختصــاص قضــايئ حــري،
ـدل مــن ذلــك ،قــد تفضــل الرشكــة العضــو التابــع لهــا املقيّــم فــض النـزاع باللجــوء إىل التحكيــم.
أو بـ ً
( )Rالتأمــن :تحديــد كيفيــة تنفيــذ إجـراءات التأمــن عــى االتحــاد ،والجهــة التــي ســترشف عــى إدارة األنشــطة املتعلقــة
بالتأمني.
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4
أسس ومستويات
القيمة
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4.١

أسس القيمة

قــد متلــك األصــول قيــم مختلفــة بنــا ًء عــى أســاس القيمــة املســتخدمة .وقــد يتأثــر اختيــار أســاس القيمــة أو يتحــدد
4.1.1
عــى اختيــار املقيــم للطــرق واملدخــات واالفرتاضــات والــرأي النهــايئ للقيمــة.
أســاس القيمــة املســتخدم يف التقاريــر املاليــة وف ًقــا للمعيــار  13املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة هــو القيمــة
4.1.2
العادلــة .وتعريفهــا هــو« :الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل الت ـزام يف صفقــة منظمــة بــن
املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس».
4.1.3

وأسس معايري التقييم الدولية الستة هي :ومع ّرفة يف قامئة املصطلحات

القيمــة الســوقية« :املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــن
4.1.4
كل طــرف مــن األطـراف
مشــر راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار».
 4.1.4.1القيمــة الســوقية هــي أكــر أســاس يســتخدم للقيمــة وفــق معايــر التقييــم الدوليــة .تحلــل معايــر التقييــم
الدوليــة الكلــات املذكــورة أعــاه وتقــدم رش ًحــا إضافيًــا ملعنــى العبــارات املختلفــة يف التعريــف.
 4.1.4.2تتشــابه املفاهيــم ضمــن القيمــة الســوقية كأســاس للقيمــة إىل حــد كبــر مــع تعريــف القيمــة العادلــة يف
املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم .13
 4.1.4.3وبهــدف تحديــد القيمــة الســوقية ينبغــي تخُيــل صفقــة افرتاضيــة .وتكــون تلــك الصفقــة بــن طرفــن
مجهولــن .مــع تجاهــل حقيقــة البائــع واملشــري الواقعيــن.
 4.1.4.4ال تشــمل القيمــة الســوقية عــى القيمــة املتاحــة ملالــك أو مشــري معــن إذا مل تكــن هــذه القيمــة متاحــة
ملشــاركني آخريــن يف الســوق .املشــاركون يف الســوق هــم جميــع األفـراد أو الــركات الذيــن ميكــن أن يكونــوا مشــرين
محتملــن لألصــل .واالف ـراض هــو وجــود مش ـرٍ راغــب وليــس مش ـرٍ راغــب محــدد.
 4.1.4.5وتتكــون القيمــة الســوقية مــن فرضيــة االســتخدام األعــى واألفضــل للمشــاركني يف الســوق .مــرة أخــرى هــذا
يســتثني االســتخدام األعــى واألفضــل املتــاح فقــط لبائــع أو مشــري محدديــن.
اإليجــار الســوقي :املبلــغ التقديــري الــذي عــى أساســه ينبغــي تأجــر العقــار يف تاريــخ التقييــم بــن مؤجــر راغــب
4.1.5
كل طــرف
ومســتأجر راغــب ،بــروط تأجــر مناســبة ،ويف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
مــن األط ـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار.
 4.1.5.1يرتبــط أســاس القيمــة هــذا ارتبــاط وثيــق مبقيمــي العقــارات .ومــع ذلــك مــن الــروري أن يكــون مقيمــي
املنشــآت االقتصاديــة عــى درايــة بــه.
القيمــة املنصفــة :الســعر املقــدر لنقــل ملك ّيــة أحــد األصــول ،أو االلتزامــات بــن أط ـراف محــددة وراغبــة وعــى
4.1.6
معرفــة بحيــث تعكــس مصالــح األطـراف املعنيــة .يتطلــب تقييــم الســعر العــادل بــن طرفــن محدديــن ومعروفــن مــع مراعــاة
املزايــا والعيــوب التــي سيكســبها كل طــرف مــن املعاملــة .ومــن ثــم ،فــإن الســعر العــادل بينهــا يختلــف عــن الســعر الــذي ميكــن
الحصــول عليــه يف الســوق.
 4.1.6.1ال تفــرض أســس القيمــة األطـراف غــر املعروفــن كمشــري أو بائــع .تشــر القيمــة املنصفــة إىل القيمــة بــن
طرفــن معروفــن.
 4.1.6.2مــن األمثلــة الشــائعة عــى االســتخدام املحتمــل للقيمــة املنصفــة هــو تقييــم املخــزون الــذي ســينقل بــن
اثنــن مــن املســاهمني الحاليــن يف الرشكــة .مثــال عــى ذلــك ،املشــري الــذي ميتلــك  ٪76مــن األســهم والبائــع الــذي
ميتلــك  ٪24مــن األســهم ،القيمــة املنصفــة أعــى مــن القيمــة الســوقية المتــاك  ،٪24والقيمــة املنصفــة أقــل مــن القيمــة
الســوقية لـــ  100/24المتــاك.٪100
 4.1.6.3تعكــس القيمــة املنصفــة مصالــح كال الطرفــن .وال تعكــس القــدرات التفاوضيــة للطرفــن .قــد يفــرض بعــض
املقيمــن تســاوي القــدرات التفاوضيــة ويســتنتجون قيمــة منصفــة كمتوســط للقيمتــن املذكــورة أعــاه.
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4.1.7

القيمة االستثامرية :هي قيمة أصل ما بالنسبة للاملك أو املالك املحتمل ألغراض استثامرية أو تشغيلية خاصة به.
 4.1.7.1القيمــة االســتثامرية هــي أســاس قيمــة الكيــان وقــد تكــون أعــى مــن القيمــة الســوقية بنــا ًء عــى املالــك
أو املشــري املحتمــل.
 4.1.7.2تشــمل القيمــة االســتثامرية املنافــع التكامليــة والشــهرة مــن االعـراف بالعالمــة التجاريــة وعوامــل محــددة
للاملــك.
 4.1.7.3وتعتــر القيمــة االســتثامرية أحــد أســس القيمــة األخــرى والتــي ال تفــرض التبــادل بــن طرفــن غــر
معروفــن.

القيمــة التكامليــة :القيمــة التكامليــة تنشــأ عــن ضــم أصلــن أو أكــر مــن األصــول أو املصالــح حيــث تكــون القيمــة
4.1.8
املدمجــة أكــر مــن مجمــوع القيــم املنفصلــة.
 4.1.8.1ستختلف القيمة التكاملية عن القيمة السوقية ،إذا كان التكامل متا ًحا فقط ملشرتي واحد محدد.
قيمــة التصفيــة :املبلــغ الــذي ميكــن تحقيقــه عنــد بيــع أصــل أو مجموعــة أصــول عــى أســاس مجــزأ .يجــب أن تأخــذ
4.1.9
قيمــة التصفيــة يف االعتبــار تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف نشــاط اإلزالــة.
 4.1.9.1تفرتض قيمة التصفية الترصف يف األصول من املنشأة ،بخالف القيمة السوقية وأسس القيمة األخرى.
 4.1.9.2إذا كان أســاس القيمــة هــو القيمــة الســوقية باســتخدام أســلوب التكلفــة واالســتخدام األعــى واألفضــل
وطريقــة الجمــع ،فلــن تخصــم تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وتكاليــف اإلزالــة.
 4.1.9.3إذا كان أســاس القيمــة هــو القيمــة الســوقية باســتخدام أســلوب التكلفــة واالســتخدام األعــى واألفضــل
وطريقــة الجمــع ،فتخصــم تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وتكاليــف اإلزالــة.

4.٢

مستويات القيمة

عنــد اعتبــار ماهيــة القيمــة فيجــب أن ننظــر إىل مســتوياتها .مســتويات القيمــة هــي العالقــات بــن امتــاك األســهم
4.2.1
يف األســواق العامــة مــع املصالــح املســيطرة واملصالــح غــر املســيطرة يف الــركات الخاصــة.
ينبغــي أن يكــون املق ّيــم دقي ًقــا بشــأن مســتوى القيمــة املســتخدم عنــد تقييــم النســبة املئويــة ملصلحــة األصــل محــل
4.2.2
التقييــم؛ كــا ينبغــي مراعــاة خصائــص حصــة امللكيــة املحــددة مثــل الســيطرة (أو عــدم الســيطرة) قابليــة التســويق (أو عــدم
القــدرة عــى التســويق) يجــب أن تؤخــذ يف االعتبــار عنــد أو قبــل االنتهــاء مــن رشوط التعاقــد.
	4.2.3ميكــن أن تتأثــر مســتويات القيمــة مــن غــرض التقييــم .عــى ســبيل املثــال ،إذا كان التقييــم لبيــع كامــل حقــوق
امللكيــة يف رشكــة خاصــة ،فــإن القيمــة املســيطرة غــر الســائلة والقيمــة غــر املســيطرة وغــر الســائلة ستعكســان نفــس القيمــة
لــكل ســهم .إذا كان الغــرض هــو القيمــة املســتقلة ملصلحــة غــر مســيطرة ،فقــد يكــون التقييــم مختلفًــا متا ًمــا.
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فيــا يــي مســتوى القيمــة فيــا يتعلــق بخصائــص الســيطرة والــذي ينبغــي مراعاتــه ألغ ـراض التقييــم ،تتلخــص يف
4.2.4
الرســم التــايل:
القيمة التكاملية
عالوات املناقصات

قيمة التصفية
خصومات لعدم القدرة عىل التصفية

سيطرة عدم السيولة
سيولة أكرب
عدم االستفادة من السيطرة

عدم سيطرة عدم السيولة
 4.2.4.1القيمــة التكامليــة أو القيمــة اإلسـراتيجية :القيمــة املعينــة األعــى مــن القيمــة الســوقية ،ويتمتــع صاحبهــا
مبزايــا التكامــل غــر املتاحــة للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق.
( )Aعندمــا تتــم عمليــات االســتحواذ عــى الــركات العامــة ،فــإن حــوايل  ٪92مــن هــذه املعامــات تكــون بعــاوة أعــى
مــن ســعر الســوق الســابق .وهــذا يعــرف بعــاوة االســتحواذ أو عــاوة اســتحواذ الســوق املشــارك (.)MPAP
( )1كان مــن املعتــاد اعتبــار العــاوات املدفوعــة أو املعروضــة عنــد االســتحواذ عــى الــركات العامــة كعــاوات
للســيطرة .ثــم اســتخدم هــذا اإلثبــات لحســاب الفــرق بــن الرشكــة القابضــة املســيطرة وغــر املســيطرة يف رشكــة
خاصــة.
( )2لذلــك كان االفـراض األســايس هــو أن جميــع الــركات املدرجــة لديهــا قيمــة أعــى مــن رســملة الســوق( .هــذا
هــو إجــايل قيمــة حقــوق امللكيــة لرشكــة عامــة ،محســوبة عــى أســاس ســعر الســهم مرضوب ـاً يف عــدد األســهم
املتداولــة).
( )3عــى الرغــم مــن ذلــك ،فإنــه يتــم اإلســتحواذ عــى حــوايل  ٪ 3فقــط مــن الــركات العامــة يف كل ســنة .هنــاك
بعــض املنطــق يف تطبيــق ســات  ٪3مــن الــركات التــي تــم االســتحواذ عليهــا عــى  ٪97املتبقيــة والتــي تظــل
مســتقلة.
( )4مــن املعــرف بــه اآلن أنــه ال توجــد ســوى قيمــة يف رشكــة عامــة أعــى مــن القيمــة الســوقية لهــا إذا كان ممك ًنــا
إمــا زيــادة التدفقــات النقديــة أو تقليــل املخاطــر يف تحقيــق تلــك التدفقــات النقديــة.
( )5وتعكــس هــذه العــاوات إىل حــد كبــر مصالــح املشــرين ذوي املصالــح الخاصــة ،وإنهــم عــى اســتعداد
لدفــع عــاوة عــى ســعر الســوق الســائد حيــث ميكنهــم االســتمتاع مبزايــا مــا بعــد االســتحواذ وهــي غــر املتاحــة
للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق.
( )aميكــن أن تكــون هنــاك أســباب أخــرى :عــى ســبيل املثــال ،ميكــن رشاء رشكــة عامــة ذات إدارة ضعيفــة مــن
عــاوة االســتحواذ عــى أســاس أنــه ميكــن زيــادة التدفقــات النقديــة مــن خــال تحســن إدارتهــا .ومــع ذلــك ،ال
ميكــن االف ـراض أن جميــع الــركات العامــة ميكنهــا تحســن التدفقــات النقديــة تحــت إدارات مختلفــة.
( )Bعــاد ًة تــراوح مســتويات عــاوة اســتحواذ الســوق املشــارك بــن  %30إىل  .%40يُقبــل عمو ًمــا أن يكــون لهــذه
املســتويات مــن عــاوة اســتحواذ الســوق املشــارك معنــى اقتصــادي فقــط إذا كانــت هنــاك فوائــد اقتصاديــة مامثلــة
ملقــدم العطــاء .يجــب أن تكــون الرشكــة التــي تقــدم عطــاءات لالســتحواذ عــى رشكــة عامــة قــادرة عــى زيــادة التدفقات
النقديــة مبقدارعــاوة اســتحواذ الســوق املشــارك أو تقليــل مخاطــر التدفقــات النقديــة.
 4.2.4.2ســيطرة املصالــح :القيمــة املعينــة عندمــا يســيطر صاحــب األســهم يف األنشــطة التجاريــة للرشكــة بحكــم
قدرتــه عــى توجيــه إدارة وسياســات األعــال التجاريــة.
( )Aومــن املعــروف أنــه يجــب أن تكــون هنــاك قيمــة يف الســيطرة حيــث أنــه يفضــل عمو ًمــا امتــاك الســيطرة بــدالً
مــن عــدم امتالكهــا .لكــن ،إذا مل تتيــح الســيطرة زيــاد ًة يف التدفقــات النقديــة أو تقليــل مــن املخاطــر ،فمــن املرجــح أن
تكــون قيمتهــا متواضعــة بــن الــركات العامــة .ال يوجــد إثبــات مــن أســواق األســهم العامــة عــى مــا قــد تكــون عليــه
هــذه القيمــة .ميكــن أن تكــون قيمتهــا بــن الــركات الخاصــة كبــرة جـدًا.
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 4.2.4.3قيمــة التصفيــة :القيمــة التــي ت ُعـ ّـن عندمــا ميكــن للاملكــن بيــع االســتثامر بشــكل عاجــل مقابــل ســعر
معــروف ،مــع عــدم تغيــر املعاملــة عــن هــذا الســعر ،وبفــارق ســعر منخفــض نســب ًيا بــن العــرض والطلــب وبتكاليــف
تــداول بســيطة.
( )Aهذا هو مستوى القيمة الذي يُنرش كأسعار السوق للرشكات العامة يف أسواق األسهم لجميع أنحاء العامل.
( )Bترتبــط هــذه األســعار بتحويــات امللكيــة الصغــرة نســبيًا يف أســهم الــركات العامــة .تكــون األســعار بالتــايل
للمصالــح غــر املســيطرة.
( )Cومــع ذلــك ،ال توجــد ســوى قيمــة كبــرة أعــى مــن تلــك األســعار إذا كان بإمــكان املصلحــة املســيطرة زيــادة
التدفقــات النقديــة للرشكــة العامــة أو تقليــل مخاطــر تلــك التدفقــات النقديــة.
( )Dال ميكــن االفــراض بشــكل معقــول أنــه ميكــن تحســن أداء جميــع الــركات العامــة يف ظــل اإلدارة الجديــدة.
لذلــك ،مــن املعقــول افـراض عــدم وجــود تعديــل أســايس للســيطرة عنــد مقارنــة مقاييــس رشكــة عامــة قابلــة للمقارنــة
مــع مصلحــة مســيطرة يف رشكــة خاصــة .ومــع ذلــك ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تعديــل الســيولة:
 4.2.4.4السيطرة عىل املصلحة غري السائلة :القيمة املخصصة لسيطرة ملكية يف رشكة خاصة.
( )Aمثــل هــذا ملكيــة ال تعــد ســائلة .سيســتغرق تحقيــق البيــع عــدة أشــهر والســعر الــذي ســتتم بــه صفقــة البيــع غــر
معــروف ،فمــن املحتمــل أن تكــون هنــاك تكاليــف تــداول ضخمــة يف تحقيــق البيــع .ومــع ذلــك ،فــإن الفائــدة املســيطرة
غــر الســائلة تتمتــع عمو ًمــا بالقــدرة عــى نقــل الرشكــة إىل الســوق يف الوقــت الــذي يختــاره .هــذا يعنــي أن الحيــازة
قابلــة للتســويق .مــن املؤكــد أال يكــون للفائــدة غــر املســيطرة يف الرشكــة أي اعرتاضــات عــى البيــع ألن هــذا مينحهــا
الفرصــة للحصــول عــى خــروج دون خصــم.
( )Bعنــد االنتقــال مــن الفائــدة الســائلة إىل الفائــدة املســيطرة غــر الســائلة ،هنــاك حاجــة إىل الخصــم لنقــص الســيولة.
يُشــار إىل هــذا أحيانًــا باســم خصــم عــدم القــدرة عــى التســويق (.)DLOM
 4.2.4.5القيمة غري السيطرة وغري السائلة :القيمة املخصصة لفائدة غري مسيطرة يف رشكة خاصة.
( )Aمثــل هــذا الحيــازة غــر قابلــة للتســويق (حيــث أن املالــك ليــس لديــه خيــار تســويق الفائــدة للبيــع) .كــا أنهــا
ليســت ســيولة .حتــى أنهــا أقــل ســيولة مــن الفائــدة املســيطرة غــر الســائلة .ال يوجــد ســوق جاهــز لألســهم غــر
املســيطرة يف الــركات الخاصــة.
( )Bهنــاك نوعــان مــن الخصومــات التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد االنتقــال مــن الفائــدة غــر الســائلة املســيطرة
إىل الفائــدة غــر الســائلة غــر املســيطرة:
( )1الخصم بسبب نقص السيطرة ( )DLOCليعكس غياب بعض أو كل صالحيات التحكم
( )2خصــم إضــايف عــى عــدم القــدرة عــى التصفيــة حيــث أن الفائــدة غــر املســيطرة وغــر الســائلة ناقــص أقــل
ســيولة مــن الفائــدة املســيطرة.
أُشــر ســابقًا إىل أنــه ال توجــد قيمــة تُذكــر يف الســيطرة عــى رشكــة عامــة مــا مل يكــن هنــاك احتــال لزيــادة التدفقــات
4.2.5
النقديــة أو تقليــل مخاطــر تحقيــق تلــك التدفقــات النقديــة .االفـراض هــو أن الــركات العامــة تخضــع لقواعــد تتعلــق بحوكمتها:
 4.2.5.1يجب تحديد تعويضات املوظفني بشكل مستقل وليس من أنفسهم،
 4.2.5.2يجب أن ت ُتخذ القرارات املتعلقة بتعيني املوظفني وتعويضاتهم بشكل مستقل عن املوظف املعني.
 4.2.5.3يجب أن تخضع أي معامالت أخرى بني املوظفني والرشكة لقواعد صارمة لضامن إجراءها باستقاللية.
( )Aاملعاملــة املســتقلة هــي معاملــة بــن األط ـراف التــي ليــس لهــا عالقــة معينــة أو خاصــة ويعمــل كل طــرف
بشــكل مســتقل.
 4.2.5.4قد تتطلب مثل هذه املعامالت موافقة حامل األسهم يف بعض الترشيعات،
 4.2.5.5يتحمل هؤالء املوظفني مسؤولية الترصف مبا يخدم مصالح جميع املساهمني.
	4.2.6ميكــن أن تكــون هنــاك قيمــة ضخمــة يف الســيطرة عــى رشكــة خاصــة .هــذا ألنــه مــن غــر املرجــح أن يكــون لــدى
الــركات الخاصــة نفــس القواعــد املتعلقــة بالحوكمــة:
 4.2.6.1ســيحدد املســاهم األكــر تعويضــات املوظفــن ،عــادة مــا يكــون املســاهم األكــر موظ ًفــا فيمكنــه بالتــايل
اتخــاذ ق ـرار بشــأن تعويضــه،
 4.2.6.2يجب أن ت ُتخذ القرارات املتعلقة بتعيني املوظفني وتعويضاتهم بشكل مستقل عن املوظف املعني.
 4.2.6.3قد ال تكون معامالت أخرى بني املوظفني والرشكة مستقلة.
 4.2.6.4غال ًبا ما يترصف حامل األسهم املسيطر يف مصلحته الخاصة بدالً من مصالح جميع املساهمني.
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	4.2.7ميكن أن تكون هناك قيود عىل صالحيات سيطرة املساهمني يف الرشكات الخاصة:
 4.2.7.1يف بعــض البلــدان ،ميكــن ألصحــاب األســهم األقليــة اتخــاذ إج ـراءات يف املحاكــم إذا أســاء حامــل األســهم
املســيطر إىل منصبــه  -ومــع ذلــك ،قــد تكــون هــذه العمليــة مكلفــة للغايــة وال يُضمــن نجاحهــا.
 4.2.7.2تتخــذ الســلطات الرضيبيــة يف بعــض البلــدان إجـراءات بشــأن املعامــات غــر املســتقلة (مــن أجــل حاميــة
الوضــع الرضيبــي ،وليــس لحاميــة مســاهمي األقليــة).
4.2.8
للغايــة.

عــى الرغــم مــن هــذه القيــود ،مــن الطبيعــي أن يكــون حامــل األســهم املســيطر يف رشكــة خاصــة يف وضــع قــوي

4.3

اآلثار املرتتبة عىل عمل التقييم

عنــد اســتخدام أســلوب الســوق وطريقــة املقارنــة لرشكــة العامــة (أو الرشكــة العامــة اإلرشــادية) ،فــإن األســعار
4.3.1
املوضحــة يف الصحافــة املاليــة هــي تلــك املعنيــة بحصــص األقليــة الســائلة.
( )Aطريقــة املقارنــة للرشكــة العامــة هــي طريقــة تقييــم وف ًقــا ألســلوب الســوق ،والتــي تســتخدم مضاعفــات الســوق
املشــتقة مــن أســعار الســوق لــأوراق املاليــة للــركات املتداولــة العامــة يف ســوق مفتــوح متــداول بنشــاط يف نفــس
مجــال األعــال أو مــا شــابه ذلــك مثــل الرشكــة الخاصــة الخاضعــة للتقييــم.
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4.3.2

تقييم الحصص املسيطرة يف الرشكات الخاصة.
 4.3.2.1يف حالــة تقييــم حصــة مســيطرة يف رشكــة خاصــة ،فليــس مــن املناســب إضافــة عــاوة للســيطرة باســتخدام
عــاوات االســتحواذ كمصــدر لعــاوات الســيطرة.
 4.3.2.2قــد يكــون األنســب هــو تطبيــق الخصــم لنقــص الســيولة ليعكــس عــدم وجــود الســيولة يف املخــزون حيــث
ال ميكــن بيــع الحصــة املســيطرة برسعــة مقابــل ســعر معــروف،
 4.3.2.3نعلــم أن هنــاك فوائــد كبــرة للســيطرة يف رشكــة خاصــة .يتــم تضمــن هــذه الفوائــد يف التقييــم باســتخدام
املصلحــة املســيطرة للتدفقــات النقديــة.
( )Aتُعــدل التدفقــات النقديــة للحصــة املســيطرة للفوائــد املاليــة املختلفــة للســيطرة ،هــذا هــو التعويــض الزائــد
لحامــل األســهم املســيطر ،والتعويــض الزائــد ألفــراد األرسة واملعامــات التــي ال تتــم باســتقاللية.
( )Bتســمى التدفقــات النقديــة أو األربــاح املعدلــة باألربــاح العاديــة :وهــي منافــع اقتصاديــة معدلــة للبنــود غــر
املتكــررة أو غــر االقتصاديــة أو غريهــا مــن البنــود غــر العاديــة للتخلــص مــن املفارقــات وتســهيل املقارنــات أو أحدهــا.

4.3.3

تقييم املصلحة غري املسيطرة يف الرشكات الخاصة.
 4.3.3.1قــد تكــون األســعار املذكــورة يف الصحافــة املاليــة للــركات العامــة املقارنــة هــي نقطــة البدايــة يف حالــة
تقييــم مصلحــة غــر مســيطرة يف رشكــة خاصــة .هــذه هــي أيضً ــا أســعار املصالــح غــر املســيطرة.
 4.3.3.2ال ميكن تطبيق خصم لعدم السيطرة ( )DLOCعىل أسعار السوق هذه.
 4.3.3.3قــد يكــون األنســب هــو تطبيــق الخصــم لنقــص الســيولة ليعكــس عــدم وجــود الســيولة يف املخــزون حيــث
ال ميكــن بيــع الحصــة غــر املســيطرة برسعــة مقابــل ســعر معــروف ،ينبغــي أن يكــون هــذا الخصــم لنقــص الســيولة أكــر
مــن الحصــة املســيطرة حيــث ال يوجــد ســوق مفتــوح ملثــل هــذه الحيــازات؛
 4.3.3.4نعلــم أن هنــاك مســاوئ كبــرة محتملــة يف الحصــة غــر املســيطرة للرشكــة الخاصــة .يتــم تضمــن هــذه
املســاوئ يف التقييــم باســتخدام املصلحــة املســيطرة للتدفقــات النقديــة .قــد يكــون مــن املناســب أيضً ــا تطبيــق الخصــم
ليعكــس احتامليــة اتخــاذ حامــل األســهم املســيطر مزي ـدًا مــن اإلج ـراءات غــر العادلــة.
( )Aالتدفقــات النقديــة غــر املســيطرة هــي التدفقــات النقديــة التــي تذكرهــا الرشكــة يف قوامئهــا املاليــة .ال يوجــد
تعديــل عــى الفوائــد املاليــة للســيطرة حيــث أن هــذه الفوائــد غــر متاحــة للمصلحــة غــر املســيطرة.

مــن الســهل نســبياً حســاب التدفقــات النقديــة للفائــدة املســيطرة :نقطــة البدايــة هــي البيانــات املاليــة؛ يتــم بعــد
4.3.4
ذلــك زيــادة األربــاح والتدفقــات النقديــة يف تلــك قوائــم املاليــة مــن خــال املعامــات املختلفــة غــر املســتقلة .النتيجــة هــي
التدفقــات النقديــة املتاحــة للمصلحــة املســيطرة.
قــد يصعــب جــدً ا حســاب التدفقــات النقديــة للفائــدة غــر املســيطرة :ميكــن توضيــح ذلــك بأفضــل شــكل مــن خــال
4.3.5
املثــال التــايل:
 4.3.5.1ميلك الرشكة أربعة أفراد من العائلة ،وميتلك كل واحد منهم  ٪25من األسهم املصدرة؛
 4.3.5.2يعمــل كل فــرد مــن أفـراد العائلــة األربعــة يف الرشكــة ويتلقــون مكافــآت عــى شــكل تعويــض عــن األربــاح
وتوزيعاتهــا،
 4.3.5.3من الرضوري تحديد القيمة السوقية للحيازة الواحدة بنسبة ٪25؛
 4.3.5.4تستند القيمة السوقية إىل معاملة افرتاضية يف السوق بني مشاركني مجهولني يف السوق،
 4.3.5.5إذا تم االحتفاظ بنسبة  ٪25من األسهم خارج العائلة ،فكيف سيكون رد فعل بقية أفراد األرسة؟
( )Aمن املحتمل أن يزيدوا رواتبهم أو يقللوا دفع األرباح أو يقفوها؛
( )Bكيــف يق ـدّر املشــاركون يف الســوق التدفقــات النقديــة غــر املســيطرة؟ هــل ينبغــي للمقيــم أن يتوقــع رد الفعــل
املحتمــل هــذا أم يجــب أن يفــرض اســتمرار املامرســة الســابقة املتمثلــة يف دفــع األربــاح؟
 4.3.5.6يف هــذه الظــروف ،قــد يكــون مــن الــروري تقديــر قيمــة املخــزون بنســبة  ،%100ولكــن بــدون االســتفادة
مــن التدفقــات النقديــة التــي تــأيت مــن الســيطرة .يجــب بعــد ذلــك تطبيــق الخصومــات لتعكــس كل مــن نقــص
الســيولة واملخاطــر الناشــئة عــن غيــاب الســيطرة.
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5.١

مقدمة

یحــدد هــذا الفصــل الخطــوات األساســیة التــي ينبغــي علــی املق ّيــم اتخاذھــا خــال عملیــة التقییــم .إن الهــدف
5.1.1
األســايس هــو إرشــاد املق ِّيمــن ،وكذلــك أصحــاب املصلحــة ذو العالقــة (مثــل املحامــن واملحاســبني وأصحــاب األعامل واملســتخدمني،
وغريهــم) لفهــم الطــرق األساســية واإلج ـراءات الواجــب اتباعهــا يف عمليــة التقييــم.

5.٢

عملية التقييم

5.2.1

ينبغي عىل املق ِّيم تنفيذ ما ييل فيام يتعلق بأي عملية تقييم:
 5.2.1.1تحديــد التعاقــد الــذي يقتــي فهــم الغــرض مــن التقييــم ،واألصــل محــل التقييــم ،وتاريــخ التقييــم ،وأســاس
التقييــم ،ومــا إىل ذلــك.
 5.2.1.2جمع املعلومات النوعية والكمية عن األصل محل التقييم والسوق الذي يزاول فيه أنشطته.
 5.2.1.3تحليل املعلومات املتعلقة مبا ييل:
( )Aاألصل محل التقييم
( )Bالبيئــة االقتصاديــة ،وتشــمل النمــو االقتصــادي والصناعــي ،ومعــدل الفائــدة الخــايل مــن املخاطــر ،وأســعار الفائــدة،
ومكافــأة مخاطــر حقــوق امللكيــة
(( )Cعــاوة مخاطــر األســهم ،املعروفــة أيضً ــا باســم عــاوة مخاطــر الســوق ،هــي معــدل العائــد اإلضــايف املطلــوب مــن
قبــل املســتثمرين عــى العائــد الخــايل مــن املخاطــر لتعكــس املخاطــر اإلضافيــة لالســتثامر يف أدوات حقــوق امللكيــة
مقارنــة بــاألدوات الخاليــة مــن املخاطــر).
(( )Dاملعــدل الخــايل مــن املخاطــر هــو معــدل العائــد املتــاح يف الســوق عــى اســتثامر خــا ٍل مــن مخاطــر التخلــف عــن
السداد).
( )Eالســوق الــذي ي ـزاول فيــه األصــل محــل التقييــم أنشــطته ،ويشــمل حجــم الســوق ،والتوقعــات ،ومعــدل النمــو
التاريخــي ،التوتــر التنافــي ،واملخاطــر الرئيســية ،ومــا إىل ذلــك.
( )Fاألداء املايل التاريخي واملحتمل
 5.2.1.4تحديد األصول الفائضة التي متلكها الرشكة
 5.2.1.5تحليل املنافسني وأدائهم فيام يتعلق باألصل محل التقييم

5.2.2

التوصل الستنتاجات التقييم من خالل القيام مبا ييل:
 5.2.2.1اختيار أساليب وطرق التقييم املناسبة.
 5.2.2.2إجـراء تحليــل التقييــم باســتخدام أســلوب واحــد أو أســلوبني مــن األســاليب الثالثــة املطبقــة .غالبًــا يفضــل
التحقــق مــن مالمئــة األســلوب أو الطريقــة مــن خــال اســتخدام أســلوب أو طريقــة أخــرى الختبــار اســتنتاجات التقييــم
التــي تــم التوصــل إليهــا.
 5.2.2.3إجراء اختبارات املعقولية بشأن التحليل واالستنتاج.

5.2.3

إعداد تقرير التقييم.
 5.2.3.1تعــرض املتطلبــات العامــة للتقريــر تفاصيــل واضحــة حيــال الغــرض مــن التقييــم ،والرشكــة التــي يجــري
تقييمهــا ،واملســتخدمني املســتهدفني ،ونطــاق التقييــم ،والعمــل أو التحليــل املنجــز ،واســتنتاج التقييــم،
 5.2.3.2ينبغي االتفاق عىل شكل التقرير كجزء من نطاق العمل.
 5.2.3.3تنــص الفقــرة  10.1مــن معيــار التقييــم الــدويل  103عــى أن« :البــد أن يقــدم تقريــر التقييــم املعلومــات
الالزمــة ليتحقــق الفهــم الصحيــح للتقييــم أو مراجعــة التقييــم ،كــا يجــب أن يقــدم التقريــر للمســتخدمني املقصوديــن
تقييـ ًـا واض ًحــا ومفهو ًمــا».
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( )Aاألصل محل التقييم
( )Bالبيئــة االقتصاديــة ،وتشــمل النمــو االقتصــادي والصناعــي ،ومعــدل الفائــدة الخــايل مــن املخاطــر ،وأســعار الفائــدة،
ومكافــأة مخاطــر حقــوق امللكيــة
(( )Cعــاوة مخاطــر األســهم ،املعروفــة أيضً ــا باســم عــاوة مخاطــر الســوق ،هــي معــدل العائــد اإلضــايف املطلــوب مــن
قبــل املســتثمرين عــى العائــد الخــايل مــن املخاطــر لتعكــس املخاطــر اإلضافيــة لالســتثامر يف أدوات حقــوق امللكيــة
مقارنــة بــاألدوات الخاليــة مــن املخاطــر).
ٍ
(( )Dاملعــدل الخــايل مــن املخاطــر هــو معــدل العائــد املتــاح يف الســوق عــى اســتثامر خــال مــن مخاطــر التخلــف عــن
السداد).
( )Eالســوق الــذي ي ـزاول فيــه األصــل محــل التقييــم أنشــطته ،ويشــمل حجــم الســوق ،والتوقعــات ،ومعــدل النمــو
التاريخــي ،التوتــر التنافــي ،واملخاطــر الرئيســية ،ومــا إىل ذلــك.
( )Fاألداء املايل التاريخي واملحتمل
 5.2.1.4تحديد األصول الفائضة التي متلكها الرشكة
 5.2.1.5تحليل املنافسني وأدائهم فيام يتعلق باألصل محل التقييم

74

5.2.2

التوصل الستنتاجات التقييم من خالل القيام مبا ييل:
 5.2.2.1اختيار أساليب وطرق التقييم املناسبة.
 5.2.2.2إجـراء تحليــل التقييــم باســتخدام أســلوب واحــد أو أســلوبني مــن األســاليب الثالثــة املطبقــة .غالبًــا يفضــل
التحقــق مــن مالمئــة األســلوب أو الطريقــة مــن خــال اســتخدام أســلوب أو طريقــة أخــرى الختبــار اســتنتاجات التقييــم
التــي تــم التوصــل إليهــا.
 5.2.2.3إجراء اختبارات املعقولية بشأن التحليل واالستنتاج.

5.2.3

إعداد تقرير التقييم.
 5.2.3.1تعــرض املتطلبــات العامــة للتقريــر تفاصيــل واضحــة حيــال الغــرض مــن التقييــم ،والرشكــة التــي يجــري
تقييمهــا ،واملســتخدمني املســتهدفني ،ونطــاق التقييــم ،والعمــل أو التحليــل املنجــز ،واســتنتاج التقييــم،
 5.2.3.2ينبغي االتفاق عىل شكل التقرير كجزء من نطاق العمل.
 5.2.3.3تنــص الفقــرة  10.1مــن معيــار التقييــم الــدويل  103عــى أن« :البــد أن يقــدم تقريــر التقييــم املعلومــات
الالزمــة ليتحقــق الفهــم الصحيــح للتقييــم أو مراجعــة التقييــم ،كــا يجــب أن يقــدم التقريــر للمســتخدمني املقصوديــن
تقييـ ًـا واض ًحــا ومفهو ًمــا».
( )Aالوضــوح والبســاطة يف اللغــة مهــان .قــد يكــون مــن املغــري جـدًا ملقيــم املنشــآت االقتصاديــة أن يجعــل تقريــره
(وبالتــايل عملــه) يبــدو معقـدًا باســتخدام لغــة أكــر فنيــة مــا هــو رضوري.
 5.2.3.4يجــب أن يكــون التقريــر أيضً ــا كافيًــا للمقيــم ذو الخــرة املناســبة دون مشــاركة مســبقة مــع مهمــة التقييــم
ملراجعــة التقريــر وفهــم املكونــات األساســية ،مبــا يف ذلــك األســاليب والطــرق واملدخــات الرئيســية واالفرتاضــات املقدمــة.

5.٣

جمع البيانات

يتضمــن التقييــم عمليــة مبدئيــة لجمــع املعلومــات وتحليلهــا .وعليــه ينبغــي أن يســعى املق ِّيــم يف بدايــة التعاقــد إىل
5.3.1
الحصــول عــى املعلومــات املناســبة ليتمكــن مــن الفهــم الصحيــح لألًصــل محــل التقييــم وديناميكيــات الســوق مــن حولــه.
5.3.2

فيام ييل قامئة غري شاملة باملعلومات التي يجب عىل املق ِّيم الحصول عليها إلجراء التحليل املطلوب.
 5.3.2.1املعلومــات األساســية النوعيــة التــي تشــمل يف األســاس معلومــات عــن األصــل محــل التقييــم ،وهيــكل
امللكيــة ،والتفاصيــل املتعلقــة باملنتجــات أو الخدمــات املقدمــة ،وتحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر
للرشكــة ،ومناقشــات عــى األداء الســابق واالتجاهــات أو اآلفــاق املســتقبلية للرشكــة.
 5.3.2.2القوائــم املاليــة املدققــة وغــر املدققــة والتقاريــر الســنوية وحســابات اإلدارة الربعيــة (يفضــل أن يكــون
ذلــك للســنوات الثــاث إىل الخمــس املاضيــة) ،وكذلــك املعلومــات التفصيليــة عــن األصــول غــر امللموســة.
 5.3.2.3تفاصيل األصول غري التشغيلية.
( )Aاألصول غري التشغيلية هي األصول غري املطلوبة لالستخدام يف العمليات املدرة لدخل املنشأة االقتصادية.
 5.3.2.4األصول وااللتزامات املرشوطة
 5.3.2.5سجل األصول الثابتة كام يف تاريخ التقييم أو أقرب تاريخ متاح
 5.3.2.6خطة األعامل مبا يف ذلك املعلومات املالية املحتملة واالفرتاضات الرئيسية التي تستند عليها.
 5.3.2.7االتفاقيــات الرئيســية مثــل اتفاقيــات عقــود التأســيس ،واتفاقيــات املســاهمني واتفاقيــات االمتيــاز ،وغريهــا
مــن االتفاقيــات.
 5.3.2.8معلومات أخرى تشمل تقارير مستقلة عن الرشكة أو القطاع.
 5.3.2.9امليزانية العمومية يف تاريخ التقييم أو األقرب لهذا التاريخ.

يجــب عــى املقيــم تقييــم مــدى أهميــة البيانــات املعلقــة لتحليــل التقييــم واالســتنتاج واملــي قدمــا وفقــا لذلــك ،إذا
5.3.3
تعــذر عــى العميــل تقديــم أي مــن املعلومــات املطلوبــة خــال مرحلــة التنفيــذ .علــی ســبیل املثــال ،يف حالــة عــدم وجــود میزانیــة
عمومیــة مدققــة کــا يف تاریــخ التقییــم ،یمکــن للمقیــم أن یفــرض أن التحلیــل يســتند إلــی البیانــات املؤقتــة أو حســابات اإلدارة.
ينبغــي إدراج املعلومــات املســتخدمة يف التقريــر.
يرجى الرجوع إىل امللحق هـ لالطالع عىل قامئة شاملة باملعلومات املطلوبة لتقييم املنشآت االقتصادية.

5.٤
5.4.1

تحليل األصل محل التقييم

يجب عىل املق ِّيم أثناء هذه املرحلة تحليل ما ييل:
 5.4.1.1التطــور التاريخــي الرئيــي للرشكــة ،مبــا يف ذلــك تاريــخ تأســيس الرشكــة ،والهيــكل القانــوين ،والهيــكل
التنظيمــي ،واملســاهمني واإلدارة ،واألحــداث املهمــة يف تاريــخ الرشكــة ،إلــخ.
 5.4.1.2العمليــات الحاليــة للرشكــة مبــا يف ذلــك املنتجــات والخدمــات ،واملورديــن والعمــاء ،واألســواق الــذي تـزاول
فيــه أنشــطتها وسلســلة التوريــد ،وعــدد وفئــات املوظفــن.
 5.4.1.3الطريقة التي تسعى من خاللها الرشكاء كسب عمالء جدد.
 5.4.1.4أي نقاط بيع فريدة للرشكة :مبعنى آخر سبب احتفاظها بعمالئها الحاليني واكتساب عمالء جدد،
 5.4.1.5خطة التشغيل واألعامل الشاملة لألصل محل التقييم.
 5.4.1.6األداء التاريخي لألًصل محل التقييم بالنسبة للمنافسني.
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5.٥

تحليل بيئة األعامل

يجــب عــى املق ِّيــم تحليــل حجــم الســوق الــذي يــزاول فيهــا األصــل محــل التقييــم أنشــطته ومعــدل منــوه
5.5.1
والديناميكيــات الرئيســية .ويشــمل ذلــك تحليــل مــا يــي:
 5.5.1.1الحالة الراهنة واملتوقعة لالقتصاد والقطاع.
 5.5.1.2أهــم خصائــص العــرض والطلــب ،واالتجاهــات الســابقة واملتوقعــة ،والدوافــع أو االتجاهــات الرئيســية التــي
تعــزز منــو الســوق يف فئــات املنتجــات.
 5.5.1.3شدة التنافسية يف األسواق وعوامل النجاح الحاسمة.
ينبغــي أن يســتند التحليــل إىل املعلومــات املتاحــة يف قواعــد بيانــات أبحــاث الســوق (عــى ســبيل املثــال ،بلومــرج،
5.5.2
وكابيتــال أي كيــو ،و كابيتالــن ،ووتومســون رويــرز وغريهــا ،ومــا إىل ذلــك) واملجــاالت العامــة .ويف حالــة تعــذر الحصــول عــى
هــذه املعلومــات ،يتعــن إجـراء بحــوث أوليــة لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن بيانــات الســوق .ومــع ذلــك ،فــان املقيــم ال بــد أن
يبــارش عملــه اســتنادًا إىل املعلومــات التــي ميكنــه الحصــول عليهــا.

5.٦

تحليل البيانات املالية التاريخية

يتعــن عــى املق ِّيــم مــن أجــل التوصــل الســتنتاج بشــأن اآلفــاق أو التوقعــات املســتقبلية للرشكــة إجـراء تحليــل شــامل
5.6.1
للبيانــات املاليــة املتعلقــة باألصــل محــل التقييــم بحيــث تغطــي فــرة تاريخيــة متفــق عليهــا (يفضــل أن تكــون مــن  3إىل 5
ســنوات) .يجــب أن يتضمــن تحليــل البيانــات املاليــة التاريخيــة مــا يــي:
 5.6.1.1اإليرادات وتكاليف التشغيل والتمويل والحسابات الرئيسية األخرى املتعلقة بالفرتة التاريخية.
 5.6.1.2تحليــل النســبي ،الــذي يتضمــن تحليــل الســيولة ونســب التغطيــة ونســب التشــغيل (أي إحصــاءات دوران
رأس املــال ،والنفقــات إىل نســب اإلي ـرادات ،ومــا إىل ذلــك) ،ويُرجــى االطــاع عــى امللحــق  6.5ملزيــد مــن التفاصيــل.
 5.6.1.3االتجاهــات التاريخيــة التــي مــن املتوقــع أن تســتمر عــى املــدى القصــر واملتوســط مــع حســاب مقاييــس
األداء الرئيســية التــي تشــمل منــو اإليـرادات لــكل ســنة ومعــدل النمــو الســنوي املركــب وهوامــش الربحيــة والعائــد عــى
األصــول ونســبة توزيعــات األربــاح والعائــد عــى رأس املــال العامــل والعائــد عــى حقــوق امللكيــة وصــايف الديــن والربــح
قبــل خصــم الفوائــد والرضائــب واإلهــاك واالســتهالك.
 5.6.1.4امليزانية العمومية يف آخر تاريخ متاح وآخر موقف مدقق.
5.6.2

باإلضافة إىل األرقام املفصح عنها يف امليزانيات العمومية ،يجب عىل املق ّيم مراعاة:
 5.6.2.1األصول أو الخصوم العرضية وغري املدرجة يف امليزانية العمومية
 5.6.2.2األصول غري التشغيلية:
 5.6.2.3تعتمــد أرقــام امليزانيــة العموميــة إىل حــد كبــر عــى التكلفــة التاريخيــة وقــد ال تتضمــن مجموعــة كبــرة
جــدًا مــن األصــول ،وهــي األصــول غــر امللموســة التــي أنشــأتها الرشكــة وحافظــت عليهــا.

النفقــات الرأســالية املتكبــدة خــال الفــرة التاريخيــة؛ ومــا إذا كانــت النفقــات الرأســالية مخصصــة لخطــط
5.6.3
املحافظــة أو خطــط التوســع.
5.6.4

76

االتجاهات التاريخية املتعلقة بالتدفقات النقدية الحرة التي تدرها الرشكة لتحديد وفهم الدوافع.

معــدل التحويــل النقــدي ومتطلبــات رأس املــال العامــل خــال الفــرة التاريخيــة .معــدل التحويــل النقــدي هــو
5.6.5
النســبة املئويــة لألربــاح التــي تنعكــس يف األرصــدة النقديــة املتزايــدة.
5.6.6

عالقة معدل النمو السنوي املركب ( )CAGRلإليرادات مع معدل النمو السنوي املركب إلجاميل األصول؛

5.6.7

النظر فيام إذا كان األمر يقتيض إدخال تعديالت لتسوية األرقام التاريخية من أحد املشاركني يف السوق.

5.6.8

تشمل الطرق الشائعة لتحليل البيانات املالية التاريخية ما ييل:
 5.6.8.1التحليــل ذو الحجــم املشــرك الــذي يعــرض البنــود األساســية يف البيانــات املاليــة كنســبة مئويــة مــن رقــم
واحــد محــدد أو مشــرك .ويتــم التعبــر عــن كل بنــد أســايس يف قامئــة الدخــل كنســبة مئويــة مــن املبيعــات .ويتــم
التعبــر عــن كل بنــد أســايس يف امليزانيــة العموميــة كنســبة مئويــة مــن إجــايل األصــول .يســاعد تحليــل الحجــم املشــرك
املســتثمرين عــى تحديــد التغ ـرات الكبــرة أو الجذريــة يف البيانــات املاليــة للرشكــة.
 5.6.8.2تحليــل االتجــاه ،حيــث تقــارن البيانــات املاليــة التاريخيــة عــى أســاس ســنوي وفصــي (ربــع ســنوي).
وينبغــي عــى املق ِّيــم مراعــاة نســب التفــاوت يف منــو املبيعــات والهامــش اإلجــايل والهامــش واألربــاح املتعلقــة بالربــح
قبــل خصــم الفوائــد والرضائــب واإلهــاك واإلســتهالك.
 5.6.8.3تحليــل النســب املاليــة الــذي عــادة مــا يغطــي خمــس ( )5فئــات رئيســية؛ وهــي نســب الربحيــة ونســب
الســيولة ونســب النشــاط ونســب الرفــع املــايل ومنــوذج دى بونــت.
 5.6.8.4التحليــل املــايل املقــارن ،حيــث يجــري مقارنــة األداء املــايل لألصــل محــل التقييــم بــاألداء املــايل للــركات
املختلفــة العاملــة يف نفــس املجــال ،وذلــك بغــرض الحصــول عــى فكــرة بشــأن األداء والتقييــم املقــارن.
يرجى الرجوع إىل امللحق ي لالطالع عىل النسب املالية الرئيسية.

ينبغــي أن يقــوم املق ِّيــم أثنــاء التحليــل بتعديــل أربــاح املعامــات غــر املســتقلة أو غــر العاديــة أو غــر املتكــررة أو
5.6.9
تأثــر األصــول غــر التشــغيلية ،حيثــا كان ذلــك مناســ ًبا .والهــدف هــو حســاب األربــاح املطبعــة.
5.6.10

فيام ييل قامئة بأنواع التعديالت التي ميكن تطبيقها عىل القوائم املالية التاريخية:
( )Aاملعامالت غري املستقلة التي قد تتجاوز القيم السوقية أو تقل عنها.
( )Bالبنود غري املتکررة ويشمل ذلك الدخل والتکاليف والنفقات غري املتکررة،
( )Cاملشرتيات /عمليات اإلزالة
( )Dالعمليات الجديدة أو العمليات التي املتوقفة
( )Eرسوم هبوط القيمة
( )Fتأثريات رصف العمالت األجنبية االستثنائية
( )Gالتغيريات يف السياسات املحاسبية
( )Hأسس (واتساق) توزيع التكاليف بني األقسام
( )Iمساهمة الكيانات غري املوحدة (أي املرشوعات املشرتكة) أو غريها من استثامرات حقوق امللكية.
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6
فرضيــات وأســاليب
وطــرق التقييــم
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6.١

فرضيات القيمة

ســيتم تحديــد اختيــار أســاس القيمــة إىل حــد كبــر مــن خــال طبيعــة التعليــات املقدمــة والغــرض مــن التقييــم.
6.1.1
األمــر التــايل الــذي يجــب عــى املقيــم ذكــره هــو فرضيــة القيمــة.
تصــف فرضيــة القيمــة ظــروف كيفيــة اســتخدام األصــل أو االلتزامــات .تذكــر معايــر التقييــم الدوليــة أربعــة فرضيات
6.1.2
للقيمــة .وهــي:
( )Aاالستخدام األعىل واألفضل
( )Bاالستخدام الحايل
( )Cالتصفية املنظمة
( )Dالبيع القرسي
6.1.3

أول فرضيتني هام فرضية استمرارية النشاط وفرضية التصفية.

يعتــر عمو ًمــا التمييــز بــن االســتخدام األعــى واألفضــل واالســتخدام الحــايل مصــدر قلــق للمقيــم العقــاري .إذا كان
6.1.4
النشــاط التجــاري مســتمر ،فــإن مقيــم املنشــآت االقتصاديــة عــاد ًة مــا يقيــم األصــول التشــغيلية للرشكــة عــى أســاس أنهــا
تُســتخدم عــى أعــى وأفضــل اســتخدام.
لذلــك يجــب عــى مقيــم املنشــآت االقتصاديــة أن يقــرر ،رمبــا يف مرحلــة مبكــرة نســب ًيا ،مــا إذا كان مــن املحتمــل أن
6.1.5
تقيــم األعــال التجاريــة كفرضيــات اســتمرارية النشــاط أو فرضيــات التصفيــة .يجــب إعــادة النظــر يف هــذا القـرار قبــل االنتهــاء
مــن التقريــر .إذا مل تحقــق الرشكــة عائــدً ا كاف ًيــا عــى األصــول التشــغيلية ،فقــد تكــون انعــدام القيمــة أفضــل مــن وجودهــا .يجــب
عــى املقيــم يف هــذه الحالــة أن يقــرر مــا إذا كان افرتاضيــة التصفيــة املنظمــة أو البيــع القــري هــي الفرضيــة املناســبة.
إذا قــرر املقيــم أن املنشــأة التجاريــة ليســت نشــاطًا مســتم ًرا ،ففــي هــذه حالــة يحتــاج فيهــا إىل تغيــر أســاس القيمــة،
6.1.6
بــدالً مــن اســتخدام القيمــة الســوقية أو أحــد أســس القيمــة األخــرى ،ويجــب اختيــار قيمــة التصفيــة كأســاس للقيمــة .وهــذا
بســبب أن قيمــة التصفيــة تأخــذ يف االعتبــار تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف نشــاط
اإلزالــة.

6.٢

أسلوب الدخل

هنــاك ثــاث طــرق لتقديــر قيمــة منشــأة محــل التقييــم والتــي ذكــرت يف معايــر التقييــم الدوليــة ،2020أحدهــا هــو
6.2.1
أســلوب الدخــل.
ويعــرف بأنــه األســلوب الــذي يقــدم مــؤرشاً للقيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات املاليــة املســتقبلية إىل قيمــة
6.2.2
رأســالية حاليــة واحــدة .تتحــدد قيمــة األصــل يف هــذا األســلوب بالرجــوع إىل قيمــة الدخــل أو التدفــق النقــدي أو توفــر
التكاليــف الناتجــة عــن األصــل( .الفقــرة  40.1مــن معيــار التقييــم الــدويل )105
يتضمــن أســلوب الدخــل العديــد مــن الطــرق لتحويــل تدفقــات الفوائــد املتوقعــة إىل قيمــة .وعــى الرغــم مــن وجــود
6.2.3
العديــد مــن الطــرق لتنفيــذ أســلوب الدخــل ،إال أن جميــع الطــرق يف إطــار أســلوب الدخــل تعتمــد بشــكل فعــال عــى خصــم
املبالــغ املســتقبلية للتدفقــات النقديــة إىل القيمــة الحالية.وهنــاك اختالفــات يف طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة.
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6.2.4

هناك طريقتان شائعتان يف أسلوب الدخل:
 6.2.4.1طريقة التدفقات النقدية املخصومة
 6.2.4.2طرق الرسملة ذات الفرتة الواحدة

هنــاك العديــد مــن الطــرق املحــددة األخــرى يف إطــار أســلوب الدخــل املســتخدم لتقييــم األصــول غــر امللموســة.
6.2.5
ُذكــرت يف الفصــل ذي الصلــة مــن هــذا الدليــل.
تعتمــد طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة عــى إعــداد معلومــات ماليــة واقعيــة محتملــة .تعتــر طريقــة
6.2.6
التدفقــات النقديــة املخصومــة هــي الطريقــة األنســب عندمــا تقــدم اإلدارة تنبــؤات موثوقــة.
وطريقــة رســملة التدفقــات النقديــة هــي إحــدى الطــرق املســتخدمة يف طــرق رســملة األربــاح .إذا تــم اعتبــار
6.2.7
ازديــاد التدفقــات النقديــة مبعــدل ثابــت إىل األبــد مــن تاريــخ التقييــم فــإن هــذا لــه نتيجــة مامثلــة لطريقــة التدفقــات النقديــة
املخصومــة.

6.٣

أسلوب السوق

يقــدم أســلوب الســوق مــؤرشاً للقيمــة مــن خــال مقارنــة األصــل محــل التقييــم بأصــول مطابقــة أو مامثلــة وتتوفــر
6.3.1
معلومــات ســعرية عنهــا .تنــص الفقــرة  20.1مــن معيــار التقييــم الــدويل  ، 105معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى أن:
6.3.2

هناك عدة طرق تندرج تحت أسلوب السوق وهي:
 6.3.2.1مضاعفــات أســعار األســهم املتداولــة عل ًنــا للــركات املامثلــة (طريقــة الرشكــة العامــة املقارنــة أو طريقــة
الرشكــة العامــة اإلرشــادية) أو
 6.3.2.2مضاعفــات أســعار عمليــات االســتحواذ الفعليــة للــركات املامثلــة (طريقــة املعامــات املقارنــة أو طريقــة
املعاملــة اإلرشــادية).
 6.3.2.3معايــرة معاملــة ســابقة يف مخــزون الرشكــة ،واملعايــرة هــي اســتخدام املدخــات ذات الصلــة اعتبــا ًرا مــن
تاريــخ حصــول اســتثامر ســابق يف املنشــأة .بعــد ذلــك ،تســتخدم املدخــات املحدثــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ القيــاس الالحــق
لتحقيــق القيمــة الحاليــة.
 6.3.2.4املعايــرة لعــرض ســابق ملخــزون الرشكــة ،إذا كان هــذا العــرض عبــارة عــن عــرض تــم تقدميــه بحســن نيــة
لل ـراء بهــذا الســعر،
 6.3.2.5الطريقــة التقليديــة :هــي معايــر التقييــم الخاصــة بالقطــاع .إنهــا شــائعة يف بعــض قطاعــات البيــع
بالتجزئــة مــع الــركات الصغــرة .وتســتند أحيانًــا إىل مضاعفــات اإليـرادات أو حجــم مبيعــات ســلع أو خدمــات معينــة.
تنــص معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى أنــه ال ينبغــي إعطــاء وزن كبــر للطريقــة التقليديــة مــا مل يكــن مــن املمكــن
إثبــات أن املشــرين والبائعــن يعتمــدون عليهــا بشــكل كبــر.
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6.٤

أسلوب التكلفة:

رشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــى أنّ املشــري لــن يدفــع ألصــل مــا أكــر
6.4.1
أســلوب يقــدم مــؤ ً
مــن تكلفــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة مامثلــة .تنــص الفقــرة  60.1مــن معيــار التقييــم الــدويل  ، 105معايــر التقييــم
الدوليــة  2020عــى:
6.4.2

أنها طريقة تقييم تستند إىل املبدأ األسايس لالستبدال.

6.4.3

يتضمن أسلوب التكلفة ثالثة طرق أساسية:
 6.4.3.1طريقة الجمع:
 6.4.3.2تكلفة إعادة االنتاج
 6.4.3.3تكلفة االستبدال

طريقــة الجمــع هــي الطريقــة الرئيســية يف إطــار أســلوب التكلفــة لتقييــم املنشــآت االقتصاديــة .وهــو يتضمــن
6.4.4
تقييــم كل عنــر مــن األصــول املكونــة للمنشــأة وخصــم املبالــغ مســتحقة الدفــع فيــا يتعلــق بااللتزامــات .يســتخدم عمو ًمــا
للــركات مثــل الــركات العقاريــة أو صناديــق االســتثامر العقــاري ،حيــث تكــون القيمــة يف األصــول الفرديــة مــع قيمــة أصــول
غــر ملموســة قليلــة أو معدومــة.
( )Aصنــدوق االســتثامر العقــاري (الريــت) هــو رشكــة أو صنــدوق اســتئامين يســتثمر يف العقــارات .وتختلــف القواعــد
املتعلقــة بصناديــق االســتثامر العقــاري باختــاف الســلطة .عــادة مــا تكــون الــركات العامــة ال تخضــع للرضائــب
املفروضــة عــى الــركات ،بــرط أن تــوزع كل الدخــل بشــكل كبــر عــى املســاهمني.
تشــر طريقــة تكلفــة إعــادة االنتــاج إىل القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة إعــادة استنســاخ األصــل .هــذه الطريقــة
6.4.5
ذات أهميــة رئيســية ملقيمــي املصانــع.
تشــر طريقــة تكلفــة إعــادة االنتــاج إىل القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة أصــل مشــابه يقــدم فائــدة مكافئــة.
6.4.6
يســتخدمها مقيمــي املنشــآت االقتصاديــة يف تقييــم بعــض األصــول غــر امللموســة .هــذه الطريقــة أيضً ــا ذات أهميــة رئيســية
ملقيمــي املصانــع.

6.٥
6.5.1
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طرق التقييم واالستنتاج املختارة

عند اختيار طريقة وطرق التقييم املناسبة ،يجب عىل املقيم مراعاة العوامل التالية:
 6.5.1.1طبيعة وحجم املنشأة االقتصادية:
( )Aإذا كان التقييــم لرشكــة تجاريــة صغــرة ،فمــن غــر املحتمــل اســتخدام طريقــة الرشكــة العامــة املقارنــة مبوجــب
أســلوب الســوق باعتبارهــا الطريقــة الرئيســية .تنــص معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى أنــه يجــب هــذه اســتخدام
الطريقــة فقــط عندمــا تكــون املنشــأة االقتصاديــة املعنيــة مشــابهة بدرجــة كافيــة للــركات العامــة املقارنــة .قــد يقــدم
اســتخدام طريقــة املعامــات املقارنــة بيانــات تســعري أكــر مالءمــة للمنشــأة الصغــرة محــل التقييــم.
( )Bإذا كانــت املنشــأة محــل التقييــم عبــارة عــن صنــدوق اســتثامر عقــاري أو رشكــة اســتثامر مغلقــة ،فــإن طريقــة
الجمــع يف إطــار أســلوب التكلفــة ســتكون أعــى وأفضــل اســتخدام وبالتأكيــد هــي الطريقــة واألســاس الرئيســيان.
( )Cرشكــة االســتثامر املغلقــة أو صناديــق االســتثامر هــا رشكات اســتثامرية مدرجــة يف ســوق األســهم التــي تطــرح
مبل ًغــا ثابتًــا لــرأس املــال مــن خــال االكتتــاب العــام .تســتثمر رشكات االســتثامر املغلقــة رأســالها يف أســهم الــركات
العامــة أو الخاصــة األخــرى.

 6.5.1.2املعلومات املتاحة:
( )Aال ميكــن اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة يف إطــار أســلوب الدخــل ،يف حالــة عــدم توفــر توقعــات
موثوقًــا بهــا للتدفقــات النقديــة .إذا كان للمنشــأة محــل التقييــم نتائــج تاريخيــة متواضعــة ولكنهــا ثابتــة عــى مــدى
الســنوات القليلــة املاضيــة ،ويتوقــع املالكــون أنهــا ستســتمر ،فقــد تكــون طريقــة رســملة األربــاح مناســبة.
 6.5.1.3مرحلة دورة الحياة:
( )Aإذا كانــت املنشــأة محــل التقييــم هــي رشكــة ناشــئة بإيـرادات وأربــاح ســلبية قليلــة أو معدومــة ،فمــن املحتمــل أن
تكــون طريقــة الجمــع ألســلوب التكلفــة هــي الطريقــة الرئيســية مــع االســتخدام األعــى واألفضــل.
( )Bإذا كان العمــل يف مراحلــه األوىل مــن عملياتــه ولكــن ال يعتــر ناشــئ والتوقعــات موثوقــة ،فقــد يكــون اســتخدام
طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة وفــق أســلوب الدخــل أكــر مالءمــة.
( )Cإذا كان التقييــم لرشكــة كبــرة وناضجــة ،قــد تكــون طريقــة الرشكــة العامــة املقارنــة وفــق أســلوب الســوق إحــدى
الطــرق الرئيســية.
( )Dوعمو ًمــا ،فــإن طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة وفــق أســلوب الدخــل هــي األنســب للمنشــآت التــي تخطــط
للنمــو أو التدهــور عــى املــدى القصــر قبــل الوصــول ملرحلــة مســتقرة .ال ميكــن اســتخدامها إال عنــد توفــر توقعــات
موثوقــة.
( )Eبالنســبة إىل رشكــة دوريــة كــرى (مثــل تاجــر ســيارات أو بائــع تجزئــة للمنتجــات التقديريــة مثــل أدوات املطبــخ
الكبــرة) أو رشكات إدارة األصــول ،والتــي عــادة مــا يكــون لديهــا درجــة عاليــة مــن عــدم اليقــن ،فــإن اســتخدام طريقــة
أساســا ألن هــذه األنــواع مــن الــركات
الرشكــة العامــة املقارنــة وفــق أســلوب الســوق قــد يكــون أكــر مالءمــة .هــذا ً
تخضــع بشــدة للــدورة االقتصاديــة وتنعكــس عوامــل الســوق عــى الفــور يف الــركات العامــة املقارنــة.
( )Fســيكون مــن األنســب للرشكــة املتعــرة اســتخدام أســاس قيمــة التصفيــة واســتخدام طريقــة الجمــع وأســاس البيــع
القــري وف ًقــا ألســلوب التكلفــة.
ينبغــي عــى املق ّيــم أن يــوازن بــن نتائــج التقييــم التــي أُعــدت وف ًقــا ألســاليب التقييــم املختلفــة للوصــول إىل نتيجــة
6.5.2
ً
التقييــم الشــاملة .ينبغــي دو ًمــا أن يحــاول املق ّيــم التســوية بــن التقييــم وفقــا لألســلوب األســايس مــع األســلوب والطريقــة
الثانويــة كوســيلة الختبــار االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا وتعديلهــا إذا كان ذلــك مناســ ًبا.
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7

طرق أسلوب الدخل
التدفقات النقدية المخصومة
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7.١

طريقة التدفقات النقدية املخصومة

تســتخدم هــذه الطريقــة مفهــوم القيمــة الحاليــة حيــث تكــون قيمــة أي أصــل هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات
7.1.1
النقديــة املســتقبلية املتوقعــة التــي يحققهــا ذلــك األصــل.
( )Aاألصــل هــو مــورد تتحكــم فيــه املنشــأة نتيجــة ألحــداث ســابقة ومــن املتوقــع أن تتدفــق منــه منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية إىل الكيــان.
7.1.2
إذا كان األصــل ســينتج  100يف وقــت عــام واحــد ،يحــدد الخصــم القيمــة الحاليــة .وهــذا عكــس املضاعفــة .تكــون
املعادلــة كالتــايل:

بالتــايل ،إذا كان العائــد املطلــوب هــو  ،%8تكــون املعادلــة  1.08/100والقيمــة الحاليــة  100التــي س ـ ُتحقق يف ســنة
7.1.3
واحــدة هــي .92,59
7.1.4
وهــي:

إذا كان األصــل ســينتج  100يف نهايــة الســنوات الثالثــة ،فســتعتمد الصيغــة عــى مــا ســبق وهــي متشــابهة جــدً ا.

7.1.٥

تكون 257,70 = 79,38 + 85,73 + 92,59

إذا اســتمر األصــل يف تحقيــق  100كل عــام لفــرة معينــة ،فيمكــن متديــد الصيغــة أعــاه لعــدد الســنوات يف تلــك
7.1.٦
الفــرة املحــددة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،بــدالً مــن اســتمرار العمــل عــى تقييــم كل عــام عــى حــدة ثــم إضافــة القيــم لــكل ســنة،
ستســتخدم صيغــة معيــار االســتحقاق الســنوي كوســيلة أرسع لحســاب صــايف القيمــة الحاليــة.
إذا كان األصــل ســينتج  100إىل األبــد ،فــإن الصيغــة أبســط بكثــر .أبســط معادلــة وأحــد أهــم املعــادالت يف فهــم
7.1.٧
تقييــم املنشــآت االقتصاديــة هــي معادلــة تلقــي مبلــغ ثابــت إىل األبــد .تكــون املعادلــة كالتــايلr/1 :
إذا استخدمنا مثال  100ليستلم إىل األبد ومعدل العائد املطلوب هو  ،٪8تعطي املعادلة قيمة
7.1.٨
 1,250 = 0.08 / 100لهذا األصل.
النقطــة التاليــة التــي يجــب توضيحهــا هــي أن املعــادالت املذكــورة أعــاه تنطبــق عــى االســتثامرات التــي تحقــق
7.1.٩
عائــدً ا ثاب ًتــا .عندمــا نقــدر أدوات حقــوق امللكيــة ،عــادة مــا يكــون هنــاك توق ًعــا للنمــو .عــى الرغــم مــن ذلــك ،مــن شــبه املؤكــد
عــدم ثبــات معــدل النمــو ،فــإن أفضــل اف ـراض ميكــن إج ـراؤه هــو أنــه ميكــن متثيــل متوســط معــدل النمــو مسـ ً
ـتقبل مبعــدل
واحــد يف مرحلــة مــا.
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 7.1.10إذا افرتضنــا معــدل منــو بنســبة  ٪3وأنــه مــن املتوقــع أن يحقــق االســتثامر  200يف الســنة الصفريــة (أي  12شــه ًرا
حتــى تاريــخ التقييــم) و  206يف الســنة األوىل ( 12شــه ًرا بعــد تاريــخ التقييــم) ،فــإن املبالــغ املســتلمة يف الســنتني  2و  3ســتكون
 212.18و  .218.55إذا كان معــدل الخصــم هــو  ،٪9فــإن عوامــل الخصــم هــي  0.9174و  0.84168و  .0.77218ســيكون صــايف
القيمــة الحاليــة لتلــك املبالــغ هــي:
536,34 = 168,76 + 178,59 + 188,99
 7.1.11بالنســبة ملعظــم أدوات حقــوق امللكيــة ،فــإن االف ـراض هــو أن الدخــل سيســتمر إىل األبــد .معادلــة األبديــة هــي
منــوذج غــوردون للنمــو .يعتمــد هــذا عــى الصيغــة القياســية للزيــادة الســنوية .تبســط الصيغــة بشــكل كبــر عنــد التعامــل مــع
فــرة أبديــة وتصبــح:

( )Aمنــوذج غــوردن للنمــو هــو أداة تقييــم تحــدد القيمــة بنــا ًء عــى املنفعــة االقتصاديــة لفــرة واحــدة .ومــن املتوقــع
أن تنمــو تلــك املنفعــة االقتصاديــة مبتوســط معــدل ســنوي مركــب للنمــو إىل األبــد.
 7.1.12تشــر الرمــوز يف املعادلــة أعــاه إىل  CF0التدفقــات النقديــة للســنة التــي تســبق التوقعــات ،ويشــر الرمــز  gإىل
النمــو ،فيــا يشــر الرمــز  Keإىل الوصــف القيــايس املســتخدم لتكلفــة حقــوق امللكيــة.
	7.1.13ميكــن مالحظــة أن  rالــذي يســتخدم عنــد التعامــل مــع العوائــد الثابتــة يســتبدل بـــ  Keعنــد التعامــل مــع عوائــد
حقــوق امللكيــة .هــذا مجــرد تغيــر يف الرمــز وال يشــر ألي معنــى آخــر.
 7.1.14وإذا اكملنــا مــع املثــال أعــاه واعتربنــا أنــه يف نهايــة الســنة الثالثــة سيســتمر الدخــل إىل األبــد ،ميكننــا حســاب قيمــة
ذلــك إىل األبــد ،باســتخدام منــوذج غــوردن للنمــو .وتعــرف هــذه بالقيمــة النهائيــة:

واملنتج عن هذه املعادلة 3,751.70
 7.1.15الرقــم  3،751.70أعــاه هــو القيمــة النهائيــة يف نهايــة الســنة الثالثــة .يجــب أيضً ــا خصــم هــذه القيمــة النهائيــة إىل
صــايف القيمــة الحاليــة .نســتخدم معامــل الســنة الثالثــة الــذي يبلــغ  0,77218أعــاه .هــذا يعطــي صــايف القيمــة الحاليــة للقيمــة
النهائيــة البالغــة .2897.00
( )Aت ُعــرف القيمــة النهائيــة عــى أنهــا القيمــة املوجــودة يف نهايــة فــرة التقديــر املنفصلــة يف منــوذج األربــاح املســتقبلية
املخصومــة .تُعــرف أيضً ــا باســم «القيمــة املتبقية».
 7.1.16يضــاف صــايف القيــم الحاليــة مــن الســنة األوىل إىل الثالثــة إىل صــايف القيمــة الحاليــة للقيمــة النهائيــة يف نهايــة الســنة
الثالثــة .النتيجــة هــي قيمــة 3,433.33
 7.1.17بــدالً مــن حســاب األرقــام الفرديــة مــن الســنة األوىل إىل الســنة الثالثــة ،ميكننــا تبســيط العمليــات الحســابية .نظـ ًرا
ألنــه مــن املفــرض أن يكــون النمــو ثاب ًتــا مــن تاريــخ التقييــم ،ميكننــا فقــط تطبيــق منــوذج غــوردن للنمــو عــى التدفقــات النقديــة
للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ .يكــون الحســاب:
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 7.1.18يوضــح هــذا النقطــة املذكــورة يف معايــر التقييــم الدوليــة  2020املعيــار  105الفقــرة  50.1أن طــرق أســلوب الدخــل
تعتمــد بشــكل فعــال عــى خصــم املبالــغ املســتقبلية للتدفقــات النقديــة إىل القيمــة الحاليــة.
	7.1.19ميكــن أن تكــون رســملة الفــرة الواحــدة يف تاريــخ التقييــم مناســبة إذا أظهــرت املنشــأة االقتصاديــة معــدالت منــو
مســتقرة نســب ًيا عــى مــدى عــدة ســنوات ،مــع اعتبــار معــدالت النمــو هــذه مســتدامة يف املســتقبل .هــذا يعنــي أن معــدالت
النمــو يجــب عــاد ًة أال تتجــاوز معــدل النمــو يف االقتصــاد الــذي تعمــل فيــه الرشكــة.
 7.1.20إذا كانــت الرشكــة تشــهد معــدالت منــو عاليــة نســب ًيا ويف حالــة توفــر توقعــات موثوقــة ،ميكــن أن تناســب التدفقــات
النقديــة املخصومــة لعــدة ســنوات بعــد تاريــخ التقييــم ،متبو ًعــا بحســاب القيمــة النهائيــة.
7.1.21

تعتمد قيمة األصل محل التقييم باستخدام هذا األسلوب عىل املعادلة التالية:

7.١

قيمة حقوق امللكية وقيمة املنشأة

	7.2.1ميكن متويل املنشأة بنوعني من التمويل:
 7.2.1.1حقــوق امللكيــة هــي رأس املــال الــذي يقدمــه املــاك واألربــاح التــي تُحقــق ويحتفــظ بهــا يف املنشــأة
االقتصاديــة كنتيجــة للتجــارة الرابحــة.
( )Aت ُعرف حقوق امللكية عىل أنها مصلحة املالك يف األعامل التجارية بعد خصم جميع االلتزامات،
 7.2.1.2األمــوال املقرتضــة هــي األمــوال التــي تقدمهــا البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى .تُعــرف هــذه التمويــات
باســم الديــون .يرتبــط هــذا تقليديًــا يف املنشــآت االقتصاديــة بالديــن املنتــج للفائــدة .ميكــن أن يكــون هــذا جميعــه دي ًنــا
منت ًجــا للفائــدة أو دي ًنــا طويــل األجــل منت ًجــا للفائــدة.
7.2.2

يُعرف تكوين متويل حقوق امللكية ومتويل الديون للمنشأة باسم هيكل رأس املال.

يتوقــع أصحــاب املصلحــة تلقــي أربــاح األســهم عندمــا يســمح التدفــق النقــدي بذلــك .كــا يتوقعــون أن األربــاح
7.2.3
التــي تحقــق ويحتفــظ بهــا ســتؤدي إىل زيــادة قيمــة اســتثامراتهم مبــرور الوقــت.
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7.2.4

يتوقع أصحاب الديون الحصول عىل فائدة منها .كام أنهم يتوقعون سداد الدين وفقًا للرشوط املتفق عليها.

	7.2.5ميكــن أن يختلــف مزيــج حقــوق امللكيــة والديــون بشــكل كبــر باختــاف الــركات .ميكــن أن يختــف املالكــن يف قـرار
متويــل أعاملهــم بطــرق مختلفــة.
7.2.6

هناك نوعان من اآلثار املرتتبة عىل ذلك:
 7.2.6.1ال ينبغي تقييم األعامل بشكل مختلف بالرجوع إىل طريقة متويلها فقط،
 7.2.6.2يجــب أن تســتند القيمــة الســوقية لحقــوق امللكيــة يف الرشكــة مــن الناحيــة النظريــة عــى الهيــكل األمثــل
لــرأس املــال لحقــوق امللكيــة والديــون .يُفــرض عــادة أن هيــكل رأس املــال للــركات العامــة يف نفــس القطــاع ميثــل
هيــكل رأس املــال األمثــل.

كــا ُذكــر ســابقًا ،ال ينبغــي تقييــم األعــال بشــكل مختلــف بالرجــوع إىل طريقــة متويلهــا فقــط ،لذلــك ،مــن الشــائع
7.2.7
جــدً ا بالنســبة للمقيمــن تقييــم إجــايل حقــوق امللكيــة والديــون .ثــم تخصــم القيمــة الســوقية للديــن إلعطــاء قيمــة حقــوق
امللكيــة.
7.2.8

لذلك من املمكن إجراء التقييم وفقًا ألسلوب الدخل إما بشكل مبارش أو غري مبارش:
 7.2.8.1التقييــم املبــارش لحقــوق امللكيــة ،باســتخدام التدفــق النقــدي الحــر إىل حقــوق امللكيــة وتكلفــة رأس املــال
لحقــوق امللكيــة.
( )Aالتدفقــات النقديــة الحــرة إىل حقــوق امللكيــة هــو التدفــق النقــدي املتــاح ألصحــاب األســهم يف الرشكــة بعــد دفــع
جميــع نفقــات التشــغيل (مبــا يف ذلــك الرضائــب والــزكاة) والفوائــد واملدفوعــات الرئيســية واالســتثامرات الالزمــة يف رأس
املــال العامــل والثابــت.
 7.2.8.2تقييــم املنشــأة االقتصاديــة باســتخدام التدفــق النقــدي الحــر للرشكــة والتكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس
املــال.
( )Aالتكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال هــي معــدل تكلفــة رأس املــال املتوفــر هــو تكلفــة رأس املــال (معــدل
الخصــم) الــذي يحــدده املتوســط املرجــح ،بالقيمــة الســوقية ،لتكلفــة جميــع مصــادر التمويــل يف هيــكل رأس املــال
التجــاري.
ناقصــا أي
( )Bولهــذا الغــرض فــإن املنشــأة االقتصاديــة هــي حقــوق امللكيــة يف األعــال التجاريــة باإلضافــة إىل ديونهــا ً
نقــد أو مــا يعادلــه متا ًحــا لســداد الديــن ومخصو ًمــا مــن أي أصــول غــر تشــغيلية يف الرشكــة.
( )Cلذلك فإن الرشكة لها نفس املعنى للمنشأة.

 7.2.9هنــاك مفاهيــم مختلفــة مذكــورة أعــاه .يف النــص التــايل نتطــرق إىل طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة .ســننظر
بعــد ذلــك يف حســاب تكلفــة حقــوق امللكيــة وتكلفــة الديــن والتكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال.
7.2.10

يجب عىل املق ّيم عند إجراء التقييم باستخدام طريقة التدفقات النقدية املخصومة ماييل:
 7.2.10.1مراجعة املعلومات املالية املحتملة وتحليلها
 7.2.10.2اختيــار نــوع التدفــق النقــدي املناســب بنــا ًء عــى طبيعــة املنشــأة محــل التقييــم (أي التدفــق النقــدي الحــر
للرشكــة أو التدفــق النقــدي الحــر لحقــوق امللكيــة)،
 7.2.10.3تحديــد معــدل الخصــم املناســب لتطبيقــه عــى التدفقــات النقديــة الحــرة املتوقعــة .إذا اعتــر املق ّيــم
التدفقــات النقديــة الحــرة لحقــوق امللكيــة ،فــإن معــدل الخصــم هــو تكلفــة حقــوق امللكيــة .بالنســبة للتدفقــات
النقديــة الحــرة للرشكــة ،فــإن معــدل الخصــم هــو متوســط التكلفــة املرجــح لــرأس املــال،
 7.2.10.4حساب القيمة النهائية بنا ًء عىل أنسب وسيلة؛
 7.2.10.5حســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الحــرة لــكل ســنة تــم إعــداد توقعــات منفصلــة لهــا ،احســب
القيمــة الحاليــة للقيمــة النهائيــة .ينبغــي أن يســتخدم الخصــم إىل القيمــة الحاليــة معــدل الخصــم املناســب للوصــول
إىل قيمــة حقــوق امللكيــة أو قيمــة املنشــأة.
 7.2.10.6يف حالــة اســتخدام التدفــق النقــدي الحــر للرشكــة ،قــم بخصــم الديــن مــن قيمــة املنشــأة كــا يف تاريــخ
التقييــم لحســاب قيمــة حقــوق امللكيــة.
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7.٣

مراجعة املعلومات املالية املحتملة

املعلومــات املاليــة املســتقبلية ( )PFIهــي تنبــؤات لــأداء املــايل تُســتخدم لتقديــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية
7.3.1
الســتخدامها يف تحليــل التدفقــات النقديــة املخصومــة .تتضمــن مراجعــة املعلومــات املاليــة املســتقبلية املركــز املــايل للمنشــأة
ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة لواحــد أو أكــر مــن التواريــخ أو الفــرات املســتقبلية.
نظ ـ ًرا ألن املعلومــات املاليــة املحتملــة تعتمــد عــى مزيــج مــن أفضــل التقدي ـرات واالفرتاضــات النظريــة لألحــداث
7.3.2
املســتقبلية واإلجـراءات اإلداريــة املحتملــة أو املتوقعــة ،فإنهــا تتســم بطابــع موضوعــي إىل حــد كبــر .يف هــذا الصــدد ،ينبغــي أن
يكــون لــدى املق ِّيــم فهــم واضــح لدوافــع األداء ويقــوم بإج ـراء عمليــات تحقــق معقولــة بشــأن التوقعــات املاليــة واالفرتاضــات
األساســية بغــرض تحقيــق االتســاق مــع االتجاهــات املحــددة واملتوقعــة مــن منظوريــن:
 7.3.2.1توقعات السوق الذي تزاول فيه الرشكة أنشطتها،
 7.3.2.2والخصائص التشغيلية واملالية أو األداء التاريخي للمنشأة محل التقييم.
7.3.3
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ويف إطار عملية املراجعة ،ينبغي عىل املق ِّيم أن يقوم بإجراء ما ييل:
 7.3.3.1مراجعــة النمــوذج املــايل للمنشــأة محــل التقييــم باإلضافــة إىل تقديــم فكــرة حــول التكامــل املنطقــي
والدقــة الحســابية،
 7.3.3.2تقدير منطقية االفرتاضات املستخدمة .ويتضمن ما ييل:
( )Aتقييــم معــدالت منــو اإليـرادات املتوقعــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار حجــم كل مــن الســوق والرشكــة ومعــدل النمــو
التاريخــي ومنــوذج التشــغيل وخطــط النمــو وتوقعــات الســوق وحجــم املزايــا التنافســية واســتدامتها.
( )Bتقييــم الهوامــش اإلجامليــة والتشــغيلية اعتــادًا عــى األداء التاريخــي للرشكــة وهوامــش الربــح التــي حققتهــا
الــركات املقارنــة .ميكــن أن يحصــل املقيّــم عــى معلومــات املنافســن مــن خــال التقاريــر الســنوية وعــروض
املســتثمرين وتقاريــر املحللــن املتعلقــة بالــركات املقارنــة.
( )Cتقييــم مــا إذا كانــت تقديـرات النفقــات الرأســالية تبــدو كافيــة للحفــاظ عــى معــدالت النمــو املســتقبلية التــي
توقعتهــا الرشكــة.
( )Dالتحقــق مــن وجــود القــوى العاملــة الكافيــة لتحقيــق معــدالت النمــو املتوقعــة مــع تحديــد مقــدار الزيــادة يف
التكاليــف املبــارشة والنفقــات الثابتــة لتحقيــق الهوامــش املتوقعــة.
( )Eفهم كيفية إدارة الرشكة لرأس مالها العامل وبالتايل تقييم مدى معقولية افرتاضات رأس املال العامل
( )Fتحقــق حــول إمكانيــة الرشكــة للوصــول إىل التمويــل الــكايف (حقــوق امللكيــة أو الديــون) للزيــادة يف كل مــن األصــول
الثابتــة ورأس املــال العامل.
 7.3.3.3األمثلة املتعلقة بالتقييم أعاله هي:
( )Aإذا كانــت الرشكــة قــد حققــت يف تاريخهــا هامشً ــا تشــغيليًا بنســبة  ٪9مــن اإليـرادات ،فــإن هنــاك حاجــة إىل دليــل
قــوي إذا كانــت التوقعــات تظهــر هوامــش تشــغيل بنســبة  ٪12مــن اإليـرادات :إذا كان مــن املتوقــع أن يتحســن هامــش
الربــح اإلجــايل ،فيجــب فهــم ذلــك ،إذا كانــت النفقــات اإلداريــة متثــل نســبة متناقصــة مــن عائــدات املبيعــات ،فيجــب
تحديدهــا إذا كان ذلــك واقع ًيــا أو مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن الدعــم اإلداري
( )Bإذا كان النشــاط التجــاري ينمــو مبعــدل ثابــت نســبيًا قــدره  ٪ 3ســنويًا يف املــايض ،فهنــاك حاجــة إىل تفس ـرات
مقنعــة بشــأن معــدل منــو أعــى يف التوقعــات .ينبغــي أن يكــون العميــل قــاد ًرا عــى رشح كيفيــة تحقيــق هــذا النمــو
إذا كان هــذا نتيجــة ملنتجــات جديــدة أو عمــاء جــدد.
( )Cإذا كان لــدى الرشكــة  55إىل  60يو ًمــا يف تحصيــل املســتحقات املدينــة يف الســنوات الســابقة ،فــإن التوقعــات عــادة
مــا تفــرض نفــس الــيء يف املســتقبل.
 7.3.3.4تقييم معدل الخصم املناسب الذي من شأنه تحديد املخاطر املرتبطة بتحقيق هذه التوقعات.
 7.3.3.5تحقــق مــن صحــة توقعــات الســنة األوىل بنــا ًء عــى األداء العــام حتــى تاريخــه واملشــاريع املخططــة أو
دفــر الطلبــات املوقــع مــع الرشكــة إذا أمكــن ذلــك.

7.3.4

قد يدعم املق ّيم إدارة املنشأة محل التقييم يف إعداد التوقعات يف حالة عدم وجود توقعات مفصلة:
 7.3.4.1أن يضــع املقيــم منــوذج مــايل بصيغــة ملــف ”إكســيل“ ( )excelللرشكــة اســتنادًا إىل التكاليــف املحــددة
ودوافــع اإليــرادات للفــرة املتوقعــة املتفــق عليهــا.
 7.3.4.2ميكــن للمقيــم فقــط دعــم إدارة الرشكــة يف إعــداد توقعاتهــم .يجــب أن تكــون االفرتاضــات التــي تســتند
إليهــا التوقعــات تخــص اإلدارة.
 7.3.4.3كــا ذُكــر ســابقًا ،إذا قــام املق ّيــم بــدور تحويــل افرتاضــات العميــل إىل توقعــات ،فمــن املهــم جـدًا أن يكــون
هنــاك مراجعــة مســتقلة للحســابات ضمــن التوقعــات.

7.٤
.

التدفقات النقدية لحقوق امللكية والتدفقات النقدية
للمنشأة

كــا ُذكــر ســابقًا ،يجــوز للمقيــم االختيــار مــن بــن أســلوبني تقليديــن للتقييــم ،وهــا «التدفقــات النقديــة الحــرة
7.4.1
لحقــوق امللكيــة ( »)FCFEو «التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة ( ،»)FCFFحيــث أن:
 7.4.1.1التدفقــات النقديــة الحــرة لحقــوق امللكيــة ( )FCFEهــو التدفــق النقــدي املتــاح لحقــوق ملكيــة الرشكــة
(املســاهمون العاديــون) نفقــات التشــغيل والفوائــد والرضائــب والنفقــات الالزمــة للحفــاظ عــى القــدرة اإلنتاجيــة
للرشكــة واملدفوعــات إىل (واإليصــاالت مــن) حامــي الديــون.
 7.4.1.2التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة ( )FCFFهــو التدفــق النقــدي املتــاح ألصحــاب حقــوق امللكيــة وحامــي
الديــون يف الرشكــة مبجــرد احتســاب نفقــات التشــغيل والرضائــب ،والنفقــات الالزمــة للحفــاظ عــى القــدرة اإلنتاجيــة
للرشكــة.
7.4.2

االختالفات بني نوعي التدفق النقدي هي:
 7.4.2.1يحصــل التدفــق النقــدي الحــر إىل حقــوق امللكيــة بعــد دفــع الفائــدة عــى الديــن وبعــد ســداد الديــون وأي
إيصــاالت للديــون اإلضافيــة .الرضيبــة هــي الرضيبــة املســتحقة عــى أربــاح الرشكــة،
 7.4.2.2يكــون التدفــق النقــدي الحــر للرشكــة قبــل دفــع الفوائــد عــى الديــن وقبــل ســداد الديــون وأي قبــض عــى
ديــون إضافيــة .الرضيبــة ليســت الرضيبــة املســتحقة عــى أربــاح الرشكــة ،بــل إنهــا رقــم نظــري ويحســب كــا لــو أن
الرشكــة ليــس لديهــا مصاريــف فائــدة.

تعتــر التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة هــو أســلوب التقييــم األكــر مالءمــة يف معظــم الحــاالت إذا كان هيــكل رأس
7.4.3
املــال يتضمــن عــى الديــون.
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7.4.4

يحسب التدفق النقدي الحر لحقوق امللكية والتدفق النقدي الحر للرشكة عىل النحو التايل:
التدفق النقدي الحر لحقوق امللكية
األرباح التشغيلية
ناقص :نفقات الفوائد
يساوي العوائد قبل الرضيبة
ناقص :نفقات الرضيبة
تساوي صايف الدخل بعد الرضيبة
زائد اإلهالك /االستهالك
ناقص :تكاليف رأس املال
ناقص :زيادة رأس املال العامل
ناقص :مدفوعات الديون
زائد :الديون الحديثة املحصلة
يساوي التدفقات النقدية الحرة لحقوق امللكية

التدفق النقدي الحر للرشكة
األرباح التشغيلية

ناقص الرضيبة عىل األرباح التشغيلية
يساوي صايف االرباح التشغيلية بعد الرضيبة
زائد اإلهالك /االستهالك
ناقص :تكاليف رأس املال
ناقص :زيادة رأس املال العامل

يساوي التدفقات النقدية الحرة للرشكة

	7.4.5ميكــن حســاب كل مــن التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة والتدفقــات النقديــة الحــرة لحقــوق امللكيــة مــن صــايف
الدخــل بعــد الرضائــب ،أو التدفــق النقــدي مــن العمليــات ،أو االربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب أو األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد
والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك ،كــا هــو مفصــل أدنــاه:
الصيغة الثانية :حساب التدفق النقدي الحر
تحديد التدفقات النقدية الحرة للرشكة من صايف الدخل:
التدفق النقدي الحر للرشكة = صايف الدخل  +تكاليف االهالك +تكلفة الفائدة * ( -1معدل الرضيبة) – التغري يف
رأس املال العامل – االستثامر يف األصول الثابتة
تحديد التدفقات النقدية الحرة للرشكة من االرباح قبل الفوائد والرضائب:
التدفق النقدي الحر للرشكة = األرباح قبل الرضيبة والفائدة *( -1معدل الرضيبة)  +تكاليف االهالك – التغري يف
رأس املال العامل – االستثامر يف األصول الثابتة
تحديد التدفقات النقدية الحرة للرشكة من االرباح قبل الفوائد والرضائب:
التدفق النقدي الحر للرشكة = األرباح قبل خصم الفوائد والرضائب واإلهالك واإلستهالك * ( -1معدل الرضيبة) +
تكاليف االهالك* معدل الرضيبة – التغري يف رأس املال العامل – االستثامر يف األصول الثابتة
تحديد التدفقات النقدية الحرة لحقوق امللكية من التدفقات النقدية الحرة للرشكة:
التدفق النقدي الحر لحقوق امللكية = التدفق النقدي الحر للرشكة – تكلفة الفائدة * ( -1معدل الرضيبة) +
زيادة يف صايف القرض
را إضاف ًيــا لإلهــاك /االســتهالك .هــذا ألن كالهــا ميثــل مرصوفــات غــر
7.4.6
تتضمــن املعلومــات الــواردة أعــاه عنــ ً
نقديــة .هنــاك بعــض املصاريــف غــر النقديــة املامثلــة األخــرى التــي تحتــاج أيضً ــا إىل إضافتهــا مــرة أخــرى لحســاب التدفقــات
النقديــة:
 7.4.6.1خسائر إزالة األصول الثابتة (تخصم أرباح التخلص)،
 7.4.6.2مخصصات هبوط القيمة،
 7.4.6.3تم وضع مخصصات أخرى (مثل مخصصات إغالق قطاع األعامل).
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7.4.7

تشمل التعديالت األخرى عىل:
 7.4.7.1التغيــرات يف رأس املــال العامــل والتــي تشــمل املخــزون واألصــول الجاريــة والســلف والذمــم املدينــة
والدائنــة ،إلــخ .مــع زيــادة حجــم األعــال التجاريــة ،حتــى لــو كانــت هــذه الزيــادة نتيجــة للتضخــم فقــط ،فعــادة مــا
تكــون هنــاك زيــادة يف رأس املــال العامــل .وهــذا يعنــي أنــه يُســتثمر مزيـدًا مــن األمــوال يف رأس املــال العامــل وبالتــايل
تقــل التدفقــات النقديــة الحــرة.
 7.4.7.2االســتثامر يف األصــول الثابتــة متثــل هــذه التدفقــات النقديــة الخارجــة لـراء األصــول الثابتــة الالزمــة لدعــم
عمليــات الرشكــة الحاليــة واملســتقبلية .تب ًعــا لذلــك ،تُخفــض التدفقــات النقديــة الحــرة مــن خــال هــذا االســتثامر.
هنــاك توقــع بــأن النفقــات الرأســالية يف التوقعــات ســتكون أكــر إىل حــد مــا مــن رســوم اإلهــاك حتــى لــو كان النمــو
متواض ًعــا.

7.٥

حساب معدل الخصم

يتطلــب تطبيــق طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة تحديــد معــدل خصــم مناســب يتــم مبوجبــه خصــم التدفقــات
7.5.1
النقديــة املســتقبلية إىل قيمتهــا الحاليــة كــا يف تاريــخ التقييــم.
يعكــس معــدل الخصــم املخاطــر املتصــورة املرتبطــة بالتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة .وهــي تســتند إىل
7.5.2
تقييــم املقيــم للعوائــد عــى رأس املــال التــي يتوقعهــا املشــاركون يف الســوق ملطابقــة املخاطــر التــي ينطــوي عليهــا.
تكلفــة حقــوق امللكيــة هــي معــدل خصــم التدفقــات النقديــة الحــرة لحقــوق امللكيــة .التكلفــة املتوســطة املرجحــة
7.5.3
لــرأس املــال هــو املعــدل املناســب لخصــم التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة.
( )Aتكلفــة حقــوق امللكيــة هــو معــدل العائــد الــذي يتوقعــه أصحــاب حقــوق امللكيــة مقابــل االســتثامر يف األوراق
املاليــة للرشكــة ،أي التعويــض عــن تحمــل مخاطــر امتــاك حقــوق امللكيــة.
( )Bتكلفة الدين هي املعدل الفعيل الذي تدفعه الرشكة مقابل التزامات الديون.
( )Cالتكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال هــو تكلفــة رأس املــال (معــدل الخصــم) الــذي يحــدده املتوســط املرجــح
بالقيمــة الســوقية لتكلفــة جميــع مصــادر التمويــل يف هيــكل رأس املــال للعمــل التجــاري.
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7.٦

تكلفة حقوق امللكية

هنــاك العديــد مــن الطــرق لتحديــد تكلفــة حقــوق امللكيــة :تتضمــن القامئــة غــر الشــاملة لألســاليب الشــائعة منــوذج
7.6.1
تســعري األصــول الرأســالية ( ،)CAPMومنــوذج نظريــة تســعري التحكيــم ،ومنــوذج البنــاء والنــاذج متعــددة العوامــل .ومــع ذلــك،
فــإن منــوذج تســعري األصــول الرأســالية هــو الطريقــة األكــر اســتخدا ًما لحســاب تكلفــة حقــوق امللكيــة.
( )Aيســتخدم منــوذج تســعري األصــول الرأســالية لتحديــد معــدل العائــد املتوقــع لورقــة ماليــة ذات مخاطــر بإضافــة
عــاوة مخاطــر ملعــدل العائــد عــى ورقــة ماليــة خاليــة مــن املخاطــر .تتكــون عــاوة املخاطــرة مــن عــاوة مخاطــر
حقــوق امللكيــة (أو الســوق) املعدلــة حســب املخاطــر املنهجيــة (أو بيتــا) لــأوراق املاليــة.
( )Bمنــوذج نظريــة تســعري التحكيــم هــو منــوذج متعــدد العوامــل لتســعري األصــول ،والــذي يتنبــأ بعائــدات األصــول
باســتخدام العالقــة بــن األصــول وعوامــل مخاطــر االقتصــاد الــكيل .وهــو يدمــج العديــد مــن عوامــل الخطــر املنهجيــة.
( )Cمنــوذج الرتاكــم هــو منــوذج يســتخدم لحســاب معــدل العائــد املطلــوب عــى الورقــة املاليــة عــن طريــق إضافــة
عــاوات مخاطــر مختلفــة إىل املعــدل الخــايل مــن املخاطــر .عــى ســبيل املثــال ،قــد يشــتمل منــوذج الرتاكــم عــى معــدل
خــايل مــن املخاطــر ،عــاوة مخاطــر حقــوق امللكيــة ،عــاوة الحجــم ،وعــاوة مخاطــر الرشكــة .وهــو يختلــف عــن منــوذج
تســعري األصــول الرأســالية حيــث ال يســتخدم معامــل بيتــا لتعديــل عــاوة مخاطــر حقــوق امللكيــة.
يقــدر منــوذج تســعري األصــول الرأســالية معــدل العائــد املطلــوب مــن املســتثمرين مــع األخــذ يف االعتبــار نبــذة عــن
7.6.2
مخاطــر األصــل محــل التقييــم .الصيغــة أدنــاه.

7.6.3
يف الصيغــة أعــاهKe ،هــي تكلفــة حقــوق امللكيــة ،و  rfهــي الســعر الخــايل مــن املخاطــر ،و  βهــي معامــل بيتــا ،و
rmهــي العائــد املتوقــع مــن الســوق و  aهــي عــاوة مخاطــر الرشكــة.
( )Aمعامــل بيتــا هــو مقيــاس يســتخدم لتقييــم املخاطــر املنهجيــة أو التقلبــات النســبية لورقــة ماليــة أو محفظــة
واحــدة بالنســبة للســوق ككل .تحســب عــى أنهــا تقلبــات األوراق املاليــة (تقــاس باالنحــراف املعيــاري) بالنســبة
لتقلبــات الســوق ،مرضوبــة يف ارتبــاط الســند بالســوق.
( )Bعــاوة مخاطــر الرشكــة هــي املخاطــر اإلضافيــة الناشــئة عــن عوامــل أخــرى بخــاف تلــك العوامــل املرتبطــة بســوق
االســتثامر .يطلــب املســتثمر عائـدًا إضافيًــا للتعويــض عــن املخاطــر اإلضافيــة.
7.6.4

يف منوذج تسعري األصول الرأساملية املعدل ،العائد املطلوب هو دالة من خمسة متغريات ،وهي:
 7.6.4.1معدل خايل من املخاطر
 7.6.4.2معامل بيتا لتقييم قسم األعامل محل التقييم
 7.6.4.3تعديل معامل بيتا للمبلغ النسبي للدين يف األصل محل التقييم
 7.6.4.4عالوة مخاطر حقوق امللكية
 7.6.4.5عالوة املخاطر اإلضافية للرشكة،

عــادة مــا ميكــن الحصــول عــى معــدل العائــد الخــايل مــن املخاطــر مــن ورقــة ماليــة حكوميــة لهــا فــرة اســتحقاق
7.6.5
تعــادل فــرة التوقعــات وتتــاىش مــع العملــة املعتــرة يف التوقعــات .ويجــوز للمقيــم اســتخدام العائــد عــى ســندات الخزانــة
األمريكيــة ملــدة  30عا ًمــا ،وإذا كانــت العملــة املعتــرة يف التوقعــات هــي الريــال الســعودي ،فيتعــن تســوية الفــرق يف التضخــم
بــن العمــات بــن عملــة الواليــات املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،قــد يلجــأ املقيم مبــارشة إىل اســتخدام
ســندات الحكومــة الســعودية طويلــة األجــل.
بيتــا هــو مقيــاس يســتخدم لتقييــم املخاطــر املنهجيــة أو التقلبــات النســبية لســند أو محفظــة واحــدة بالنســبة
7.6.6
للســوق ككل.
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كــا ُذكــر ســابقًا ،تحســب عــى أنهــا تقلبــات األوراق املاليــة (تقــاس باالنحـراف املعيــاري) بالنســبة لتقلبــات الســوق،
7.6.7
بالنســبة لتقلبــات الســوق .املرحلــة الثانيــة يف الحســاب هــي مضاعفــة نتيجــة املرحلــة األوىل مــن خــال ارتبــاط الورقــة املاليــة
بالســوق .مــن الشــائع حســاب معامــل بيتــا عــى أســاس بيانــات الــركات العامــة ملــدة ثــاث ســنوات أو ملــدة خمــس ســنوات.
لذلــك هنــاك اف ـراض آخــر :مــن املرجــح أن تكــون التقلبــات املســتقبلية متســقة مــع التقلبــات املاضيــة.
االف ـراض هــو أن التقلــب هــو بديــل للمخاطــرة :األســهم التــي تزيــد وتنخفــض يف القيمــة بأكــر مــن الحــركات يف
7.6.8
ً
الســوق تكــون أكــر تقلب ـا مــن الســوق ،يحتــاج املشــاركون يف الســوق بعــد ذلــك إىل عوائــد أعــى للتعويــض عــن هــذا التقلــب
العــايل.
عــاد ًة مــا يكــون للقطاعــات ذات الطلــب املســتقر نســب ًيا ،مثــل رشكات امليــاه وتوليــد الطاقــة واملرافــق األخــرى ،بيتــا
7.6.9
أقــل مــن واحــد :مــن املتوقــع أن تحقــق عوائــد مســتقرة وال تتأثــر بشــكل كبــر بالعوامــل االقتصاديــة قصــرة األجــل.
 7.6.10متيــل القطاعــات التــي تخضــع لقــدر كبــر مــن عــدم اليقــن ،مثــل رشكات التكنولوجيــا الضخمــة التــي تطــور منتجــات
جديــدة ،إىل أن تكــون أكــر تقلب ـاً ولديهــا أكــر مــن بيتــا.
 7.6.11يتــم تطبيــق الرفــع املــايل عــى معامــات بيتــا املبلــغ عنهــا يف املصــادر العامــة ،مــا يعنــي أن املخاطــر اإلضافيــة التــي
يتعــرض لهــا حامــل األســهم بســبب متويــل ديــون الرشكــة يتــم تضمينهــا يف معامــل بيتــا املقابــل .ويف هــذا الصــدد ،عنــد حســاب
تكلفــة حقــوق امللكيــة لألصــل محــل التقييــم ،يجــب عــدم تطبيــق الرفــع املــايل عــى بيتــا أو إعــادة الرفــع املــايل ليأخــذ يف االعتبــار
االختالفــات يف هيــكل رأس املــال ،باســتخدام املعــادالت التاليــة:

 7.6.12مخاطــر الســوق هــي املخاطــر املوجــودة يف الســوق بأكملــه والتــي ال ميكــن تنويعهــا .يعــرف باملخاطــر املنتظمــة.
تعــرف عــاوة مخاطــر حقــوق امللكيــة بأنهــا معــدل العائــد اإلضــايف املطلــوب مــن قبــل املســتثمرين عــى العائــد الخــايل مــن
املخاطــر لتعكــس املخاطــر اإلضافيــة لالســتثامر يف أدوات حقــوق امللكيــة مقارنــة بــاألدوات الخاليــة مــن املخاطــر .وهــي العــاوة
التــي يطلبهــا املســتثمرون لالســتثامر يف اســتثامرات محفوفــة باملخاطــر مقارنــة باالســتثامرات الخاليــة مــن املخاطــر .هــذا يرجــع
أساســا إىل ثالثــة عوامــل رئيســية:
ً
 7.6.12.1مخاطــر االســتثامر أقــل يف عملــة أي دولــة وهــو إق ـراض الحكومــة .تتطلــب عوائــد أعــى للتعويــض عــن
املخاطــر اإلضافيــة لالســتثامر يف ســندات الديــن الصــادرة عــن الــركات العامــة .ويف املقابــل تكــون هــذه األوراق املاليــة
أكــر يقي ًنــا فيــا يتعلــق بالعائــدات وســداد رأس املــال أكــر مــن االســتثامر يف األوراق املاليــة للــركات العامــة .لذلــك
تتطلــب األســهم عائ ـدًا أعــى مــن الديــن الحكومــي وأعــى أيضً ــا مــن ديــون الــركات .إذا مل تحقــق األوراق املاليــة
لألســهم عائــدات أعــى مــن كل مــن الســندات الحكوميــة وســندات الــركات ،فــإن اقتصــادات الســوق الحــرة الحديثــة
مل تعــد قــادرة عــى العمــل.
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 7.6.12.2تشــر نتائــج الدراســات التجريبيــة طويلــة األجــل التــي أجريــت ،أن االســتثامرات يف األســهم قــد حققــت
عوائــد تاريخيــة أعــى مــن االســتثامر يف الســندات الحكوميــة،
 7.6.12.3كــا تشــر مقارنــة أســعار الســوق الحاليــة مــع تقدي ـرات األربــاح املجمعــة للــركات العامــة إىل عوائــد
أعــى لألســهم.
 7.6.13هناك ثالثة مصادر لبيانات عالوة مخاطر حقوق امللكية:
 7.6.13.1تحليل عالوات مخاطر حقوق امللكية التاريخية عىل مدى سنوات عديدة؛
 7.6.13.2عــاوات املخاطــر التطلعيــة ،محســوبة عــى أســاس آراء املحللــن الجامعيــة حــول العوائــد املســتقبلية
للــركات العامــة؛
 7.6.13.3استطالعات رأي املشاركني يف السوق.
 7.6.14يقــوم ًّ
كل مــن دميســون مارتــش و ســتاوننت مــن كليــة لنــدن لألعــال بتحليــل متوســط عــاوات مخاطــر حقــوق
امللكيــة عــى العديــد مــن البلــدان للفــرة مــن  1900حتــى اآلن؛
 7.6.15يجــري اســواث دامــودارن حســابات تطلعيــة لعــاوات مخاطــر حقــوق امللكيــة ألســهم الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ويعتــر موقعــه عــى اإلنرتنــت مصــد ًرا مفيــدً ا للغايــة يف العديــد مــن جوانــب ســوق الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتقييــم
املنشــآت االقتصاديــة بشــكل عــام.
 7.6.16يقــوم بابلــو فرنانــدو مــن جامعــة نافــار بإجــراء مســح ســنوي آلراء املشــاركني يف الســوق فيــا يتعلــق بعــاوات
مخاطــر األســهم يف مختلــف الــدول.
 7.6.17تعــد التكلفــة الدوليــة ملــوارد رأس املــال مــن دوف وفيليبــس املصــدر املوثــوق الســتخراج وقيــاس عــاوة مخاطــر
حقــوق امللكيــة.
 7.6.18مــن املهــم معرفــة أن النظريــة الكامنــة وراء منــوذج تســعري األصــول الرأســالية تتعلــق بتســعري ورقــة ماليــة واحــدة
يحتفــظ بهــا كجــزء مــن محفظــة متنوعــة بالكامــل .عندمــا تكــون الورقــة املاليــة جــز ًءا صغـرًا مــن محفظــة كبــرة متنوعــة ،فــإن
املخاطــر غــر املنتظمــة داخــل هــذا العمــل التجــاري الفــردي ت ـزال بالكامــل تقري ًبــا عــن طريــق التنويــع.
( )Aتعرف املخاطر غري املنتظمة بأنها املخاطر املحددة لورقة مالية فردية والتي ميكن تقليلها بالتنوع.
 7.6.19ال يقــوم العديــد مــن أصحــاب األعــال التجاريــة الصغــرة بتنويــع مخاطرهــم بهــذه الطريقــة .هــذا أحــد املــررات
إلدراج عــاوة مخاطــر الرشكــة (انظــر أدنــاه).

7.٧

عالوة الحجم لحقوق امللكية (عالوة األسهم الصغرية)

يف بعــض رشكات تقييــم األعــال ،يتــم إضافــة عــاوة الحجــم لحقــوق امللكيــة (املعروفــة أيضً ــا باســم عــاوة األســهم
7.7.1
الصغــرة) إىل حســابات منــوذج تســعري األصــول الرأســالية لجمــع توقعــات العائــد اإلضافيــة عــى الــركات الصغــرة .النظريــة
هــي أن املســتثمرين يطالبــون مبعــدل عائــد أعــى عــى الــركات الصغــرة مــا يطلبونــه يف الــركات الكبــرة بســبب زيــادة
املخاطــر املرتبطــة باالســتثامرات يف الــركات الصغــرة.
حــدد رالــف بانــز عــاوة الحجــم ألول مــرة يف أســواق الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام  1980يف مقالــه األكادميــي.
7.7.2
وقــد حســب أن األســهم األصغــر قــد حققــت عوائــد أعــى يف الف ـرات مــن عــام  1926حتــى ذلــك التاريــخ.
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7.7.3

يجب التعامل مع عالوة الحجم ببالغ الحذر:
 7.7.3.1مل يكــن ذلــك مــن ســات أســواق الواليــات املتحــدة األمريكيــة منــذ عــام  .1981أشــارت الدراســة التــي
أجراهــا رالــف بانــز إىل إنشــاء العديــد مــن صناديــق األســهم الصغــرة .يحتمــل أن تكــون هــذه العوامــل قــد أزالــت عــدم
كفــاءة الســوق التــي أدت إىل عــاوة األســهم الصغــرة
 7.7.3.2وبالتــايل ،فــإن املقيمــون الذيــن يُضمنــون عــاوة الحجــم يعتمــدون عــى العوائــد الزائــدة التــي حدثــت
قبــل عــام 1981؛
 7.7.3.3هناك العديد من العوامل األخرى التي يجب إزالتها من البيانات:
( )Aغال ًبا ما يكون لدى الرشكات الصغرية بيتا أعىل،
( )Bوهــي تخضــع لهامــش العــرض والطلــب ،وهــو الفــرق بــن الســعر الــذي ميكــن للمســتثمر الـراء بــه (ســعر الطلــب
أو العــرض) والســعر الــذي ميكــن أن يبيــع بــه (ســعر العــرض) مــن الورقــة املاليــة .األســهم األقــل ســيولة واألســهم
األصغــر لهــا فــارق أكــر بــن ســعر الـراء والبيــع،
( )Cبعض الرشكات ليست محفوفة باملخاطر ألنها صغرية  -لديها رأس مال سوقي أقل ألنها محفوفة باملخاطر،
( )Dبعض الرشكات الصغرية متعرثة،
( )Eوالبعض اآلخر مل يدر عائدات بعد،
( )Fقد يرجع جزء من عالوة التأمني إىل انخفاض سيولة املخزون.

7.7.4

لذلك ،يحتاج أي تحليل للبيانات إىل التحكم يف عدد كبري من املتغريات بغض النظر عن الحجم.

رصح اســواث دامــودران وهــو أكادميــي أمريــي ذو ســمعه رفيعــة ،والــذي يقــوم بدراســات مســتقبلية لعــاوات
7.7.5
مخاطــر األســهم كــا هــو مشــار إليــه أعــاه ،أن دراســاته ال تظهــر عــاوة صغــرة عــى األســهم.

7.٨

عالوة املخاطر للرشكة

عــاوة مخاطــر الرشكــة هــي املخاطــر اإلضافيــة الناشــئة عــن عوامــل أخــرى بخــاف تلــك العوامــل املرتبطــة بســوق
7.8.1
االســتثامر .يطلــب املســتثمر عائــدً ا إضاف ًيــا للتعويــض عــن املخاطــر اإلضافيــة .تضــاف عــاوة املخاطــر الرشكــة يف حســاب منــوذج
تســعري األصــول الرأســالية لجمــع املخاطــر التشــغيلية واملاليــة الكامنــة التــي تتعــرض لهــا املنشــأة االقتصاديــة ،مثــل:
 7.8.1.1عدم وجود تنوع للعديد من املشاركني يف السوق يف سوق املنشآت االقتصادية الصغرية،
 7.8.1.2مخاطــر تقديــم املنتجــات أو الخدمــات :يطبــق معــدل خصــم أقــل عندمــا يكــون املنتــج أو الخدمــة
محميــن مبوجــب بـراءة اخـراع أو وكاالت حرصيــة أو حقــوق طبــع ونــر ،أو يحظــون بعالمــة تجاريــة مشــهورة إذا مل
توجــد مثــل هــذه الحاميــة.
 7.8.1.3نــوع الرتتيــب التعاقــدي يجــب عــى املقيِّــم أن يطبــق معــدل الخصــم األقــل إذا كان األصــل محــل التقييــم
لديــه عقــود طويلــة األجــل أو اتفاقيــة امتيــاز حرصيــة قامئــة.
 7.8.1.4مخاطــر تركــز العمــاء .ســيطبق خصــم أعــى إذا كانــت الرشكــة تعتمــد بشــكل كبــر عــى عــدد قليــل مــن
العمــاء.
 7.8.1.5تركيــز املنتــج أو الخدمــة :عــادة مــا تتطلــب األعــال التجاريــة التــي لديهــا عــدد قليــل مــن خطــوط
املنتجــات أو الخدمــة معــدل خصــم أعــى مــن تلــك التــي تقــدم عرضً ــا أوســع،
 7.8.1.6عمــق اإلدارة والتعاقــب اإلداري .متلــك العديــد مــن الــركات الصغــرة مديــر أو اثنــان ممتــازان .ومــع ذلــك،
قــد يعتمــد العمــل التجــاري بشــكل كبــر عــى اســتمرارهم يف الوظيفــة.
 7.8.1.7يحســب عــاوة مخاطــر الرشكــة عــى أســاس تقديــري ومســتقل يف الغالــب ،والعوامــل املذكــورة أعــاه
ليســت مجــرد اعتبــارات يتعــن وضعهــا يف الحســبان.
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7.٩

تطبيق منوذج تسعري األصول الرأساملية ومنوذج
الرتاكم

إذا افرتضنــا معــدالً يخلــو مــن املخاطــر بنســبة  ،٪3وبيتــا مكــرر رفعــه يقــدّ ر بـــ  ،1.2وعــاوة مخاطــر حقــوق امللكيــة
7.9.1
بنســبة  ،٪5وعــاوة مخاطــر الرشكــة بنســبة  ، ٪4فــإن حســاب تكلفــة رأس املــال يكــون:
يفضــل بعــض املامرســن اســتخدام منــوذج الرتاكــم الشــتقاق تكلفــة رأس املــال لحقــوق امللكيــة .منــوذج الرتاكــم هــو
7.9.2
منــوذج يســتخدم لحســاب معــدل العائــد املطلــوب عــى الورقــة املاليــة عــن طريــق إضافــة عــاوات مخاطــر مختلفــة إىل املعــدل
الخــايل مــن املخاطــر .عــى ســبيل املثــال ،قــد يشــتمل منــوذج الرتاكــم عــى معــدل خــايل مــن املخاطــر ،عــاوة مخاطــر حقــوق
امللكيــة ،عــاوة الحجــم ،وعــاوة مخاطــر الرشكــة .وهــو يختلــف عــن منــوذج تســعري األصــول الرأســالية حيــث ال يســتخدم
معامــل بيتــا لتعديــل عــاوة مخاطــر حقــوق امللكيــة.
إذا اســتخدمنا نفــس املدخــات أعــاه ،وقمنــا بحســاب تكلفــة رأس املــال باســتخدام منــوذج البنــاء ،فإننــا نســتنتج
7.9.3
تكلفــة أقــل بقليــل لــرأس املــال:
يوضــح هــذا أنــه يف منــوذج الرتاكــم ،هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التعديــل ملراعــاة القطــاع الــذي تعمــل فيــه الرشكــة.
7.9.4
إذا قــرر املقيــم أن قطــاع املنشــأة االقتصاديــة يــرر إضافــة محــددة إىل عــاوة مخاطــر حقــوق امللكيــة بنســبة  ،٪1ســينتج عــن
النموذجــن نفــس تكلفــة رأس مــال حقــوق امللكيــة.

 7.١٠تكلفة الدين
 7.10.1تكلفــة الديــن هــي العائــد املتوقــع الــذي ســيقبله حاملــو الديــون عنــد االســتثامر يف ورقــة ماليــة بهــا مخاطــر التخلــف
عــن الســداد .تتمثــل مخاطــر التخلــف عــن الســداد يف مخاطــر عــدم تلقــي املدفوعــات املتعهــد بهــا يف شــكل مدفوعــات للفائــدة
وســداد أصــل.
 7.10.2تكلفــة الديــن هــي دالــة لســعر الفائــدة الخــايل مــن املخاطــر والتوزيــع االف ـرايض .ســيكون لــدى أكــر الــركات
وأكرثهــا ربحيــة توزيــع افـرايض صغــر عنــد مقارنتهــا بــاألوراق املاليــة الخاليــة مــن املخاطــر .ســتملك الــركات الصغــرة واألقــل
اســتقرا ًرا توزيــع اف ـرايض أكــر.
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 7.10.3تحــدد تكلفــة حقــوق امللكيــة عــى أســاس مــا بعــد الرضيبــة .وذلــك ألن أربــاح املنشــآت االقتصاديــة تخضــع عمو ًمــا
للرضيبــة أو الــزكاة.
 7.10.4يتــم التعامــل مــع تكلفــة الديــن بشــكل مختلــف :نظ ـ ًرا ألن مدفوعــات الفائــدة عبــارة عــن مــروف مســموح بــه
للخصــم وف ًقــا ألنظمــة الرضائــب والــزكاة الســعودية ،يجــب تعديــل تكلفــة الديــن لهــذه الفائــدة .ومــن ثــم ،يجــب عــى املق ّيــم
النظــر يف تكلفــة الديــن بعــد االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن الرضائــب والــزكاة.
7.10.5
ســيكون:

عــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت الفائــدة قبــل الرضيبــة عــى الديــن  ٪4ومعــدل الــزكاة  ،٪25فــإن حســاب تكلفــة الديــن

 7.١١التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال
 7.١١.1لحســاب تكلفــة رأس املــال للمنشــأة محــل التقييــم ،يتــم تحديــد تكلفــة حقــوق امللكيــة وتكلفــة الديــن وهيــكل رأس
املــال األمثــل .املرحلــة التاليــة هــي إدخــال تكلفــة حقــوق امللكيــة وتكلفــة الديــن .يجــب ترجيــح تلــك التكاليــف وفقًا لهيــكل رأس
املــال .تبــدو معادلــة التكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال صعبــة إىل حــد مــا .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،هــي أبســط بكثــر مــا
هــي عليــه.

 7.11.2مــن األمثلــة الســابقة لدينــا تكلفــة حقــوق امللكيــة يف إطــار منــوذج تســعري األصــول الرأســالية بنســبة  ،٪13وتكلفــة
الديــن بعــد اإلعفــاء الرضيبــي هــي  .٪3إذا افرتضنــا أن هيــكل رأس املــال يتكــون مــن  75مليــون لحقــوق امللكيــة بالقيمــة
الســوقية و  25مليونًــا مــن الديــون بالقيمــة الســوقية ،فــإن حســاب التكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال هــو:
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 7.12خصم التدفقات النقدية املستقبلية
 7.12.1ينبغــي حســاب التدفــق النقــدي الحــر إىل حقــوق امللكيــة يف حالــة إج ـراء تقييــم مبــارش لحقــوق امللكيــة .ينبغــي
اســتخدام معــدل خصــم حقــوق امللكيــة (تكلفــة حقــوق امللكيــة).
 7.12.2ينبغــي حســاب التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة يف حالــة إج ـراء تقييــم غــر مبــارش لحقــوق امللكيــة (مــن خــال
حســاب قيمــة املنشــأة وخصــم قيمــة الديــن) .ينبغــي اســتخدام التكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال كمعــدل للخصــم.
7.12.3
التــايل:

تخصــم التدفقــات النقديــة الحــرة املســتقبلية باســتخدام معــدل الخصــم املحــدد يف املرحلــة الســابقة ،عــى األســاس
التدفق النقدي  + 1( /معدل الخصم) ^ (السنة – تاريخ التقييم)

	7.12.4ميكننــا تطبيــق هــذه الصيغــة عمل ًيــا :إذا افرتضنــا التدفقــات النقديــة ( 100الســنة األوىل) و ( 105الســنة الثانيــة)،
ومعــدل خصــم  ، ٪11وخصــم الســنة األوىل والثانيــة بعــد تاريــخ التقييــم ،فــإن الحســابات تكــون كاآليت:

7.12.9
العــام.

باملدخــات املذكــورة أعــاه ،نتــج عــن اســتخدام خصــم منتصــف العــام زيــادة يف القيمــة بنســبة  ٪ 5.4خــال نهايــة

 7.12.10توجــد طريقــة مختــرة للحصــول عــى نفــس النتيجــة للســنوات الكاملــة :إذا ُضبــت قيمــة الخصــم يف نهايــة العــام
يف خصــم منتصــف العــام تكــون النتيجــة كاآليت:

 7.12.11بالرغــم مــن ذلــك ،يف حالــة عــدم الحصــول عــى التدفقــات النقديــة للمنشــأة محــل التقييــم بالتســاوي عــى مــدار
العــام ،ميكــن تطبيــق فــرة خصــم يف نهايــة العــام بنــا ًء عــى الواقــع االقتصــادي للمنشــأة محــل التقييــم .يحتــاج املقيــم إىل تقييــم
مــا إذا كان الخصــم يف منتصــف العــام مناس ـ ًبا أو أن يكــون يف نهايــة العــام.

 7.13القيمة النهائية:
7.13.1

العنرص األخري للتدفقات النقدية املخصومة هي القيمة النهائية.
( )Aالقيمــة النهائيــة هــي القيمــة املوجــودة يف نهايــة فــرة التقديــر املنفصلــة يف منــوذج األربــاح املســتقبلية املخصومــة.
تعــرف باســم القيمــة املتبقيــة.

 7.13.2ينبغــي خصــم القيمــة النهائيــة إىل القيمــة الحاليــة باســتخدام ســعر الخصــم للســنة األخــرة للوصــول إىل القيمــة
الحاليــة للقيمــة النهائيــة.
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 7.13.3إذا اســتمر اســتخدام أســلوب الدخــل ،ينبغــي اســتخدام منــوذج غــوردون للنمــو لتحديــد القيمــة الدامئــة يف نهايــة فــرة
التنبــؤ الرصيحــة .وللتذكــر ،فــإن منــوذج غــوردون للنمــو هــو:
 7.13.4يف الصيغــة أعــاه CF0 ،هــو التدفــق النقــدي يف الســنة األخــرة مــن التوقعــات الرصيحــة ،و  gهــو معــدل النمــو
الدائــم و  Kهــي تكلفــة رأس املــال (تكلفــة حقــوق امللكيــة يف حالــة اســتخدام التدفقــات النقديــة الحــرة إىل حقــوق امللكيــة و
التكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال يف حالــة اســتخدام التدفقــات النقديــة الحــرة إىل الرشكــة).
7.13.5

ومع ذلك ،هناك خيار للمق ّيم يف حساب القيمة النهائية ،من النامذج الثالثة التالية.
 7.13.5.1منوذج غوردون للنمو – أسلوب الدخل
( )Aيفــرض هــذا النمــوذج أن الرشكــة ســتنتج تدفقــات نقديــة حــرة مبعــدل طبيعــي إىل األبــد ،وهــو مــا يُعــرف باســم
معــدل النمــو النهــايئ ( .)TGRيُفــرض عــاد ًة أن يكــون هــذا املعــدل متواف ًقــا مــع معــدل التضخــم ومعــدل منــو الناتــج
املحــي اإلجــايل كمعــدل أقــى.
( )Bميكن أن يكون معدل النمو اإلجاميل صفرا ً أو سلبياً إذا مل يكن منو العمل التجاري متامشياً مع التضخم.

 7.13.5.2مضاعف الخروج – أسلوب السوق
( )Aيفــرض مضاعــف الخــروج ،الــذي يشــار إليــه أيضً ــا باســم املضاعــف النهــايئ ،أنــه ســتقيم املنشــآت االقتصاديــة يف
نهايــة فــرة التوقــع بنــا ًء عــى مضاعفــات الســوق.
( )Bتحســب القيمــة النهائيــة مــن خــال تطبيــق مضاعــف مناســب (مــن األربــاح أو اإلي ـرادات أو القيمــة الدفرتيــة،
إلــخ) عــى اإلحصــاء ذي الصلــة املتوقــع للســنة النهائيــة.
( )Cيجب االنتباه عند تطبيق هذه الطريقة:
( )1التحــول مــن أســلوب الدخــل ميكــن أن يــؤدي إىل تناقضــات  -يجــب مقارنــة معــدل الرســملة يف أســلوب الســوق
مــع معــدل الخصــم يف أســلوب الدخــل للتأكــد مــن أن معــدل النمــو الضمنــي معقول،
( )2قــد ت ُق ّيــم الرشكــة يف بدايــة فــرة النمــو املرتفــع  -وهــذا هــو الســبب يف إعــداد توقعــات رصيحــة لعــدة
ســنوات .القيمــة النهائيــة يف نهايــة هــذه الفــرة مــن ارتفــاع النمــو .لذلــك ،تعــد مقاييــس التقييــم املختلفــة مناســبة
لتلــك املطبقــة يف بدايــة فــرة النمــو الرسيــع .إذا تــم اشــتقاق مضاعــف الخــروج مــن مضاعــف الدخــول ،فقــد تكون
القيمــة النهائيــة مبال ًغــا فيهــا.
 7.13.5.3تتم مناقشة حساب وتطبيق مضاعفات التقييم بالتفصيل يف قسم أسلوب السوق.
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 7.13.5.4القيمة التخريدية  -أسلوب التكلفة
( )Aالقيمــة التخريديــة هــي القيمــة النهائيــة لألصــل املحســوبة بأســلوب التكلفــة .القيمــة التخريديــة هــي عائــدات
البيــع مطرو ًحــا منهــا جميــع تكاليــف التخلــص
( )Bينطبــق هــذا عــاد ًة فقــط عندمــا يُتوقــع أن يكــون للعمــل التجــاري عمــر محــدد (أي عمليــة التعديــن الســطحية
أو اآلبــار النفطيــة) .مــن املتوقــع أن يكــون هنــاك عــدد محــدود مــن ســنوات توليــد اإلي ـرادات .وبنهايــة تلــك الفــرة
قــد تكــون هنــاك قيمــة تخريديــة .قــد تكــون القيمــة التخريديــة أقــل مــن تكاليــف تصفيــة املوقــع ومعالجــة األرايض.
( )Cغالبًــا مــا تســتند توقعــات التدفقــات النقديــة املخصومــة إىل العمــر الفعــي لألصــل محــل التقييــم .ميكــن اســتخدام
صيغــة االســتحقاق الســنوي املتغــر كبديــل إذا كان مــن املتوقــع أن تنخفــض العمليــات التجاريــة مبعــدل ثابــت.
( )Dعــى ســبيل املثــال ،إذا كان عمــر بــر النفــط  25عا ًمــا ،وبعــد ذلــك ســيكون هنــاك إزالــة للمنشــأة ،فــإن التوقعــات
ســتغطي عمــر البــر البالــغ  25عا ًمــا .ثــم تحســب القيمــة التخريديــة.
( )Eبينــا ميكــن حســاب القيمــة النهائيــة إمــا عــن طريــق منــوذج النمــو الثابــت أو قيمــة الخــروج أو القيمــة
التخريديــة ،يجــب التحقــق مــن القيمــة النهائيــة الناتجــة باســتخدام طــرق أخــرى .عــى ســبيل املثــال ،إذا اســتخدم
املقيــم منــوذج غــوردون للنمــو للوصــول إىل القيمــة النهائيــة ،فيجــب حســاب املضاعــف الضمنــي ومقارنتــه مبضاعفــات
الصناعــة .وباملثــل ،إذا اعتــر املق ّيــم مضاعــف الخــروج للوصــول إىل القيمــة النهائيــة ،فيجــب حســاب معــدل النمــو
النهــايئ الضمنــي للتأكــد مــن أنــه ليــس بعي ـدًا بشــكل كبــر عــن معــدل منــو االقتصــاد.
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8.١

األرباح املرسملة

تُعــرف هــذه الطريقــة أيضً ــا بطريقــة رســملة التدفقــات النقديــة وتســتخدم عــاد ًة عندمــا يكــون النمــو املســتقر
8.1.1
ً
معقــول.
افرتاضً ــا
تقســم التدفقــات النقديــة الحــرة للســنة األوىل بعــد تاريــخ التقييــم عــى معــدل الرســملة للوصــول إىل قيمــة حقــوق
8.1.2
امللكيــة أو قيمــة املنشــأة مبوجــب هــذه الطريقــة.
8.1.3

هذا ببساطة هو استخدام منوذج غوردون للنمو كام يف تاريخ التقييم ،وليس يف نهاية فرتة التقدير املنفصلة.

عــى ســبيل املثــال ،أظهــرت املنشــآت االقتصاديــة لإلمــدادات الصحيــة معــدل منــو بلــغ  ٪3.5ســنويًا خــال العــر
8.1.4
ســنوات املاضيــة .تعتــر اإلدارة أن النمــو ســيكون مبعــدل مامثــل يف املســتقبل .بــا قــروض عــى املنشــأة االقتصاديــة .بلغــت
التدفقــات النقديــة الحــرة لحقــوق امللكيــة آلخــر اثنــا عــر شــه ًرا مليــون .وبلــغ معــدل الخصــم  .%12حســاب قيمــة حقــوق
امللكيــة باســتخدام منــوذج جــوردون للنمــو هــو:
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8.٢

طريقة األرباح املخصومة

طريقــة األربــاح املخصومــة هــي أســلوب لتقييــم الرشكــة ،عــى أســاس أن ســعر الســهم معــادل ملجمــوع جميــع
8.2.1
أرباحهــا املســتقبلية ،مخصومــة إىل القيمــة الحاليــة .ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة لتقييــم مصالــح األقليــة يف الرشكــة.
هــذه وســيلة بديلــة لتقييــم املنشــآت االقتصاديــة ،إذا كان مــن املتوقــع أن تظــل توزيعــات األربــاح كنســبة مئويــة
8.2.2
ثابتــة مــن أربــاح الرشكــة.
8.2.3
الرســملة.

يســتخدم النمــوذج مدفوعــات األربــاح وتوزيعاتهــا لحســاب قيمــة األســهم .عائــد توزيعــات األربــاح هــو معــدل

	8.2.4ميكن إعادة كتابة املعادلة بافرتاض منو مستقر ألرباح الرشكة (وهو ما ينطبق عادة عىل الرشكات الناضجة)

هــذا مجــرد اختــاف يف طريقــة رســملة األربــاح ،باســتخدام توزيعــات األربــاح كتدفقــات نقديــة ذات صلــة بــدالً مــن
8.2.5
التدفقــات النقديــة الحــرة إىل حقــوق امللكيــة.
مــن املهــم إدراك إمكانيــة تقييــم رشكــة عامــة بنــا ًء عــى معــدل رأس املــال لألربــاح (نســبة أربــاح الســعر) أو بنــا ًء
8.2.6
عــى معــدل رســملة مختلــف لألربــاح (عائــد األربــاح) .تشــر كلتــا الطريقتــن إىل نفــس قيمــة أســهم الرشكــة العامــة.

8.٣
8.3.1

طريقة فائض األرباح

فائض األرباح هي أرباح الرشكة بعد خصم عائد األرباح املطلوب عىل رأس املال العامل واألصول الثابتة.

وتســتخدم هــذه الطريقــة يف تقييــم األصــول غــر امللموســة .هــذه هــي طريقــة األربــاح الفائضــة متعــددة الفـرات
8.3.2
لتقييــم أهــم األصــول غــر امللموســة .ذكــرت يف الفصــل ذي الصلــة.
كانــت لعــدة ســنوات وســيلة تقليديــة لتقييــم األعــال التجاريــة .ومــع ذلــك ،ال تعــد تســتخدم اآلن لهــذا الغــرض.
8.3.3
تــم تضمينــه هنــا لالســتيفاء.
	8.3.4ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة للــركات الصغــرة حيــث تكــون أصولهــا غــر امللموســة كبــرة وصــايف األصــول
امللموســة صغــر جــدً ا.
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8.3.5

يف ظل طريقة فائض األرباح أو طريقة الدخل املتبقي ،ستكون قيمة املنشأة كام ييل:

8.3.6

خطوات تقييم طريقة األرباح الفائضة
 8.3.6.1تقدير القيمة العادلة لرأس املال العامل واألصول الثابتة،
 8.3.6.2تحديــد صــايف االربــاح التشــغيلية املطبّعــة بعــد الرضيبــة (صــايف ربــح التشــغيل بعــد خصــم الرضيبــة)
للرشكــة،
 8.3.6.3إعــداد تكاليــف رأس املــال العامــل رأس املــال واألصــول الثابتــة .يُنظــر إىل رأس املــال العامــل عــى أنــه أقــل
مخاطــرةً ،واألصــول األكــر ســيولة مــع أدىن معــدل عائــد .تتطلــب األصــول الثابتــة معــدل عائــد أعــى مقارنــة بــرأس
املــال العامــل،
 8.3.6.4العائــد املطلــوب املحســوب لــرأس املــال العامــل واألصــول الثابتــة وخصــم ذلــك مــن صــايف ربــح التشــغيل
بعــد خصــم الرضيبــة املطبّــع لتحديــد األربــاح الفائضــة للرشكــة،
 8.3.6.5تتم رسملة األرباح الفائضة باستخدام معدل الرسملة لتقدير قيمة األصول غري امللموسة
 8.3.6.6حســاب قيمــة الرشكــة :قيمــة الرشكــة هــي مجمــوع رأس املــال العامــل واألصــول الثابتــة واألصــول غــر
امللموســة.
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9.١

مقدمة

يقــدم أســلوب الســوق مــؤرشاً للقيمــة مــن خــال مقارنــة األصــل محــل التقييــم بأصــول مطابقــة أو مامثلــة وتتوفــر
9.1.1
معلومــات ســعرية عنهــا .وهــو يعتمــد عــى مــا دفعــه املشــرون اآلخــرون يف الســوق للــركات التــي ميكــن اعتبارهــا مشــابهة
بشــكل معقــول لألصــل محــل التقييــم.
هنــاك طريقتــان للتقييــم تســتخدمان بشــكل متكــرر يف أســلوب الســوق هــا طريقــة الــركات العامــة املقارنــة
9.1.2
وطريقــة املعامــات القابلــة للمقارنــة.
عــاد ًة مــا يجــرى التقييــم وف ًقــا للطريقتــن باســتخدام مضاعفــات األســعار ومضاعفــات املنشــأة مــن البيانــات التجارية
9.1.3
للــركات العامــة واملعامــات العامــة والخاصــة ،حيــث:
 9.1.3.1مضاعفــات األســعار هــي نســب الســعر الســوقي للســهم لرشكــة مــا إىل قيمــة أساســية للرشكــة للســهم
الواحــد .القامئــة املذكــورة أدنــاه هــي بعــض مضاعفــات األســعار األكــر شــيو ًعا.
( )Aمعــدل الســعر /األربــاح يوجــد نوعــان مــن نســبة الســعر إىل العائــد :الزائــدة والرائــدة  .P / Eمضاعــف الســعر
إىل الربحيــة هــو مضاعــف معقــول إذا كان األصــل محــل التقييــم لــه هيــكل رأس مــال مشــابه لــركات مامثلــة .إذا مل
يكــن األمــر كذلــك ،ميكــن أن تقــدم نتائــج مضللــة ألنهــا أداة غــر متطــورة نســبيًا (ولكنهــا تســتخدم بشــكل عــام عــى
نطــاق واســع يف الصحافــة املاليــة).

( )1مضاعــف الســعر للمبيعــات هــو مقيــاس لقيمــة املنشــأة .ويجــب اســتخدامه فقــط كمقيــاس حقــوق امللكيــة
إذا مل يكــن هنــاك ديــن يف هيــكل رأس املــال.
 9.1.3.2مضاعفــات املنشــأة هــي نســب قيمــة املنشــأة لرشكــة مــا إىل بعــض املقاييــس ذات الصلــة للقيمــة األساســية
للرشكــة .القامئــة املذكــورة أدنــاه هــي بعــض مضاعفــات املنشــأة.
( )Aمضاعــف قيمــة املنشــأة /األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك :يســتخدم مضاعــف
قيمــة املنشــأة /األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك عــى نطــاق واســع ملضاعــف قيمــة
املنشــأة .ميكــن اســتخدامه فقــط بــن املنشــآت االقتصاديــة يف نفــس القطــاع مــع مســتويات مامثلــة مــن األصــول الثابتة.
امليــزة األساســية لهــذا املضاعــف هــي أنــه يتــم تجاهــل إهــاك األصــول غــر امللموســة .العيــب الرئيــي هــو أن الرشكات
كثيفــة رأس املــال ال ميكــن مقارنتهــا مــع تلــك التــي لديهــا أصــول ثابتــة ملموســة متواضعــة.
( )Bقيمــة املنشــأة /األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واإلهــاك ( .)EV/EBITAوهــذا أقــل شــيو ًعا مــن قيمــة املنشــأة/
األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك ومــع ذلــك ،فإنــه مــن املضاعفــات التــي تعــرف أن
اســتهالك األصــول امللموســة هــو تكلفــة اقتصاديــة حقيقيــة ومتســقة .وهــذا ال ينطبــق مــع إهــاك األصــول غــر
امللموســة.
( )Cمضاعــف قيمــة املنشــأة /املبيعــات تالئــم قيمــة املنشــأة /املبيعــات إذا كان األصــل محــل التقييــم والــركات العامــة
املقارنــة هوامــش ربــح مامثلة.
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( )Dمضاعــف قيمــة املنشــأة /األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب :ميكــن اســتخدام هــذا املضاعــف كبديــل ملضاعــف قيمــة
املنشــأة /األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واإلهــاك ،إذا مل يكــن هنــاك إهــاك كبــر لألصــول غــر امللموســة.
( )Eقيمــة املنشــأة /صــايف أربــاح التشــغيل بعــد الرضيبــة :هــذا هــو املكافــئ بعــد الرضيبــة ملضاعــف قيمــة املنشــأة/
األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب .ويعــد مفي ـدًا ألن صــايف ربــح التشــغيل بعــد خصــم الرضيبــة هــي نقطــة البدايــة
لحســاب التدفقــات النقديــة الحــرة للرشكــة.
( )Fميكــن يف حــاالت محــدودة أن توفــر املضاعفــات البديلــة القامئــة عــى البيانــات غــر املاليــة معلومــات مفيــدة،
خاصــة للــركات الجديــدة ذات اإلي ـرادات غــر املســتقرة أو الربحيــة الســلبية .يجــب أن يكــون املضاعــف غــر املــايل
مــؤرشا ً معقــوالً لخلــق القيمــة يف املســتقبل وأن يرتبــط بالنمــو والعائــد عــى مقاييــس رأس املــال املســتثمر .عــى ســبيل
املثــال ،لتقييــم الــركات الناشــئة عــى اإلنرتنــت ،قــد يســتخدم املقيّــم قيمــة املنشــأة للوصــول إىل مواقــع الويــب أو
قيمــة املنشــأة لعــدد املشــركني أو قيمــة املنشــأة للعمــاء الفريديــن .يجــب عــى املق ّيــم النظــر يف أســلوب التكلفــة
كتحقــق للتأكــد مــن أن اســتنتاج التقييــم معقــول بالنظــر إىل حالــة العمــل .يســمح التحقــق مــن أســلوب التكلفــة
بتحديــد القيمــة املشــار إليهــا لألصــول غــر امللموســة.
يتطلــب أســلوب الســوق معامــات صحيحــة وتقاريــر صحيحــة لبعــض املعامــات .بالنســبة لطريقــة الــركات العامــة
9.1.4
املقارنــة يكــون هــذا يف شــكل تــداوالت منتظمــة وحــرة يف أســهم الــركات العامــة يف الســوق الســائل .وبعــد ذلــك هنــاك حاجــة
إىل بيانــات موثوقــة عــن مثــل هــذه العمليــات التجاريــة .بالنســبة للمعامــات املقارنــة يجــب أن تكــون هنــاك قاعــدة بيانــات
توفــر معلومــات عــن الــركات املش ـراة واألســعار املدفوعــة والنتائــج املاليــة لهــذه الــركات.
وهنــاك متطلــب آخــر وهــو أن الــركات العامــة املقارنــة واملعامــات املقارنــة يجــب أن تكــون متشــابهة مــن حيــث
9.1.5
الحجــم (أي اإليــرادات ،صــايف الدخــل ،إلــخ) ،عــرض املنتجــات /الخدمــات ،القطــاع ،آفــاق النمــو ومــا إىل ذلــك.
تنــص معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى« :يجــب أن يكــون هنــاك أســاس معقــول للمقارنــة مــع األعــال املامثلــة
9.1.6
واالعتــاد عليهــا يف أســلوب الســوق .يجــب أن تكــون هــذه الــركات املامثلــة يف نفــس املجــال مثــل النشــاط التجــاري املعنــي أو
يف مجــال يســتجيب لنفــس املتغ ـرات االقتصاديــة «.

9.٢

طريقة الرشكات العامة املقارنة

تعــرف أيضً ــا بطريقــة الــركات االرشــادية العامــة .إحــدى طــرق أســلوب الســوق يف التقييــم ،وتســتخدم مضاعفــات
9.2.1
الســوق املســتمدة مــن أســعار الســوق لــأوراق املاليــة لــركات التــداول العامــة .يجــب أن يكــون هنــاك ســوق تــداول نشــط
ومفتــوح لألســهم .يجــب أن تكــون الرشكــة العامــة املقارنــة يف نفــس مجــال األعــال التجاريــة أو مجــال مشــابه مثــل الرشكــة
الخاصــة التــي يتــم تقييمهــا.
	9.2.2ميكن استخدام هذه الطريقة لتقييم كل من الرشكات املدرجة والرشكات الكبرية اململوكة للقطاع الخاص.
9.2.3
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يجب عىل املق ّيم اتباع الخطوات املوضحة أدناه عند استخدام طريقة الرشكات العامة املقارنة لتقييم الرشكة:
 9.2.3.1حــدد املضاعفــات ذات الصلــة بالقطــاع واألداء املــايل لألصــل محــل التقييــم والغــرض منــه .أكــر مضاعفــات
التقييــم شــيو ًعا هــي قيمــة املنشــأة /األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك .حيــث أن
األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك تعتــر مبثابــة بديــل للتدفــق النقــدي التشــغييل املتــاح
للرشكــة .ومــع ذلــك ،يتــم اســتخدام املضاعفــات األخــرى عندمــا يكــون لألصــل محــل التقييــم األربــاح قبــل احتســاب
الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك أو عندمــا تحتفــظ الرشكــة بعــدد كبــر مــن األصــول الســائلة مثــل التمويــل
واملصــارف ورشكات التأمــن أو كالهــا .أيضً ــا ،فضلــت بعــض املجــاالت مضاعفــات عــى ســبيل املثــال ،كثـ ًرا مــا يســتخدم
مضاعــف الســعر مقابــل األصــول إلدارة األصــول ومضاعــف الســعر الدفــري للبنــوك وبعــض الخدمــات املاليــة وقطاعــات
العقــارات.

 9.2.3.2تحديــد الــركات العامــة املقارنــة التــي متاثــل لألصــل محــل التقييــم .وهــذا يشــمل معاينــة للــركات يف
مجــال مشــابه للرشكــة لألصــل محــل التقييــم .تشــمل املــوارد املحتملــة التقاريــر الســنوية وتقاريــر أبحــاث الســوق أو
أكــواد تصنيــف الصناعــة القياســية أو كالهــا،
 9.2.3.3إجـراء تحليــل مقــارن ألوجــه التشــابه واالختــاف النوعــي والكمــي بــن الــركات العامــة املقارنــة املحــددة
واألصــل محــل التقييــم .يجــب أن يســلط التحليــل الضــوء عــى املجــاالت التاليــة:
( )Aالنمــو ومقاييــس مســتوى الربحيــة (عــى ســبيل املثــال :العائــد عــى رأس املــال ،عائــد معــدل النمــو الســنوي
املركــب ،عائــد األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك
( )Bأن تأخــذ مقاييــس التقييــم يف اعتبارهــا مســار النمــو وهيــكل رأس املــال ومــا إىل ذلــك .عــى ســبيل املثــال ،تكــون
مضاعفــات قيمــة الرشكــة أقــل عرضــة لالنحرافــات التــي تســببها نســبة الديــن إىل حقــوق امللكيــة للرشكــة .بالرغــم مــن
ذلــك ،ســتتأثر نســبة الســعر إىل الربحيــة بهيــاكل رأس املــال املختلفــة.
 9.2.3.4مراجعــة أحجــام تــداول أســهم الــركات العامــة املقارنــة للتحقــق مــن أن األســعار املنشــورة تعكــس ســوقًا
ـائل.
سـ ً
 9.2.3.5حســاب املتوســط أو الوســيط أو املتوســط املرجــح ملضاعفــات جميــع الــركات العامــة املقارنــة ذات الصلــة
يف املجموعــة املامثلــة .عــاد ًة مــا يكــون الوســيط أكــر متثي ـ ًا ملجموعــة البيانــات ألنــه ال يتأثــر بالقيــم املتطرفــة.
 9.2.3.6إذا كانــت هنــاك بيانــات كافيــة فيؤخــذ يف االعتبــار حســاب معامــل االختــاف .هــذه وســيلة لتقييــم مــدى
إحــكام تجميــع البيانــات .ميكــن أن يكــون مفي ـدًا يف تحديــد أنســب مضاعــف لالســتخدام.
ً
 9.2.3.7تطبيــق الخصومــات /العــاوات املناســبة ،إن وجــدت ،عــى املضاعفــات لتعكــس االختالفــات بــن األصــل
محــل التقييــم والــركات العامــة املقارنــة.
ً
 9.2.3.8تطبيق املضاعف املعدل عىل املقاييس املالية لألصل محل التقييم،
( )Aإذا كنــت تســتخدم مقيــاس قيمــة املنشــأة ،فقــم بخصــم الديــون مــن قيمــة املنشــأة .يف حالــة اســتخدام مقيــاس
حقــوق امللكيــة فــا يلــزم إجـراء مثــل هــذا التعديــل.
9.2.4

أضف قيمة األصول غري التشغيلية للوصول إىل قيمة حقوق امللكية.

يف املثــال أعــاه توجــد  6رشكات عامــة قابلــة للمقارنــة .مقيــاس التقييــم الــذي تــم اختيــاره لتقييــم املنشــأة هــي قيمــة
9.2.5
املنشــأة /األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك.
يبــدو أن «بنــك هــاب» حالــة غــر عاديــة .يكــون املتوســط لــكل الــركات الســتة هــو  .8 .4يســتثنى متوســط «بنــك
9.2.6
مقياســا أفضــل لالتجــاه
ـون
ـ
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م
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ـ
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ـيط
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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هـ
ً
املركــزي مــن املتوســط.
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يســتخدم املق ّيــم يف هــذه الحالــة مضاعــف قيمــة املنشــأة /األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك
9.2.7
واالســتهالك لـــ .4.2تــم تطبيقــه عــى األصــل محــل التقييــم لألربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك
البالغــة  303.5مليــون الســتنتاج قيمــة املنشــأة البالغــة  1،274.7مليــون .تــم خصــم صــايف الديــن البالــغ  738مليــون الســتنتاج
قيمــة حقــوق امللكيــة والتــي بلغــت  536.7مليــون قبــل اعتبــار خصومــات الســيولة وأيــة عوامــل أخــرى.

9.٣

طريقة املعامالت القابلة للمقارنة:

تضــع طريقــة املعاملــة املقارنــة ،واملعروفــة أيضً ــا باســم طريقــة املعاملــة اإلرشــادية ،يف االعتبــار املضاعفــات التجاريــة
9.3.1
للمعامــات التــي تتضمــن أصـ ً
ـول مشــابهة لألصــل محــل التقييــم للوصــول إىل القيمــة.
9.3.2

تتمثل الخطوات الرئيسة يف الطريقة املعامالت االرشادية فيام ييل:
 9.3.2.1تحديــد املعامــات القابلــة للمقارنــة ذات الصلــة وحســاب مضاعــف التقييــم الرئيــي /املضاعــف التجــاري
لتلــك املعامــات،
 9.3.2.2تحديد مضاعفات التقييم التي يستخدمها املشاركون يف قطاع األصل محل التقييم،
 9.3.2.3تحديد ما إذا كانت املعاملة تخص حصة غري مسيطرة أو حصة مسيطرة،
 9.3.2.4إجـراء تحليــل مقــارن ألوجــه التشــابه واالختــاف النوعيــة والكميــة بــن الــركات العامــة املقارنــة املحــددة
واألصــل محــل التقييــم.
 9.3.2.5حدد مضاعفات املعامالت املناسبة من مجموعة البيانات.
 9.3.2.6تطبيــق الخصومــات أو العــاوات املناســبة ،إن وجــدت ،عــى املضاعفــات لتعكــس االختالفــات بــن األصــل
محــل التقييــم واملعامــات املقارنــة .عــى ســبيل املثــال ،مــن املمكــن أن يشــتمل ســعر املعاملــة القابلــة للمقارنــة عــى
فوائــد التكامــل وبالتــايل يكــون أعــى مــن القيمــة الســوقية.

تتضمــن بعــض املعامــات اعتبــا ًرا متغـرًا ،بنــا ًء عــى األداء املســتمر للرشكــة .يجــوز للمقيــم يف هــذه الحالــة تعديــل
9.3.3
املضاعــف القابــل للمقارنــة ليأخــذ يف االعتبــار الجــزء األكــر مــن االعتبــارات املحتملــة يف ســعر الـراء .تطبيــق املضاعــف املعــدل
عــى املقاييــس املاليــة لألصــل محــل التقييــم (إن وجــد).
إذا كنــت تســتخدم طريقــة قيمــة املنشــأة ،فقــم بتعديــل الديــون مــن قيمــة املنشــأة .يف حالــة اســتخدام طريقــة
9.3.4
حقــوق امللكيــة املبــارشة فــا يلــزم إجــراء مثــل هــذا التعديــل.
تعديــل الفائــض النقــدي واألصــول غــر التشــغيلية للوصــول إىل قيمــة حقــوق امللكيــة .تطبيــق الخصومــات (خصــم
9.3.5
عــدم القــدرة عــى الســيولة أو الســيطرة) ،إن وجــدت ،عــى مضاعفــات التقييــم لتعكــس االختالفــات بــن نســبة فائــدة األًصــل
محــل التقييــم واملعامــات القابلــة للمقارنــة .يقــرر املق ّيــم مــا إذا كان خصــم الســيولة مناسـ ًبا اعتــادًا عــى الغــرض مــن التقييــم
(عــى ســبيل املثــال ،فقــد ال يكــون مــن املناســب اعتبــار خصــم الســيولة إذا كان الغــرض مــن التقييــم هــو حــدوث ســيولة فوريــة
حتــى لــو كان األصــل محــل التقييــم رشكــة خاصــة).
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10
أسلوب
التكلفة
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 10.١مقدمة
رشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــى أنّ املشــري لــن يدفــع ألصــل مــا أكــر
 10.1.1أســلوب يقــدم مــؤ ً
مــن تكلفــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة مامثلــة .وهــذا األســلوب ينــدرج ضمــن أســاليب التقييــم الثالثــة املنصــوص عليهــا
يف معايــر التقييــم الدوليــة.
10.1.2

يتضمن أسلوب التكلفة ثالث طرق أساسية:
 10.1.2.1تكلفة االستبدال
 10.1.2.2تكلفة إعادة االنتاج
 10.1.2.3طريقة الجمع

 10.1.3كــا ذكــر ســابقًا ،تعتــر طريقــة تكلفــة االســتبدال وطريقــة تكلفــة إعــادة االنتــاج ذات صلــة بشــكل أســايس مبقيمــي
املصنــع .يكــون تقييــم املنشــآت االقتصاديــة عــاد ًة باســتخدام طريقــة الجمــع.

 10.٢فرضيات القيمة
 10.2.1يجــب مراعــاة فرضيــات القيمــة بعنايــة عنــد اســتخدام أســلوب التكلفــة .تصــف معايــر التقييــم الدوليــة أربعــة
فرضيــات للقيمــة:
 10.2.1.1فرضية االستخدام الحايل  -واستمرارية النشاط
 10.2.1.2فرضية االستخدام األعىل واألفضل -واستمرارية النشاط
 10.2.1.3التصفية املنظمة – فرضية التصفية
 10.2.1.4البيع القرسي  -فرضية التصفية
 10.2.2يف حالــة اســتخدام أحــد فرضيــات االســتمرارية ،غال ًبــا مــا تكــون القيمــة الســوقية هــي أســاس القيمــة التــي يجــب
اســتخدامها .يف حالــة اســتخدام أحــد فرضيــات التصفيــة ،ســتكون قيمــة التصفيــة هــي األســاس املناســب للقيمــة.

 10.٣استخدام أسلوب التكلفة
 10.3.1غال ًبــا مــا ينتــج عــن التقييــم باســتخدام أســلوب التكلفــة قيمــة أقــل ألنــه ال يأخــذ يف االعتبــار بعــض األصــول غــر
امللموســة .إذا مل تحقــق الرشكــة عائــدً ا كاف ًيــا عــى رأس املــال املســتخدم ،ميكــن أن يــؤدي أســلوب التكلفــة إىل تقييــم أعــى مــن
اســتخدام األســاليب األخــرى.
10.3.2

يستخدم أسلوب التكلفة عند تقييم:
 10.3.2.1رشكــة قابضــة مثــل صناديــق االســتثامر العقــاري ( )REITsورشكات االســتثامر املغلقــة ( .)CEICsتتكــون
األصــول األساســية عــاد ًة مــن عقــارات أو أوراق ماليــة يجــب عــى املقيــم العقــاري تقييمهــا باســتخدام أحــد أســاليب
التقييــم الثالثــة .إذا كان أســاس القيمــة هــو القيمــة الســوقية باســتخدام أســلوب التكلفــة واالســتخدام األعــى واألفضــل
وطريقــة الجمــع.
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 10.3.2.2رشكــة تجاريــة ال تحقــق عوائــد كافيــة عــى رأس مالهــا .يف مثــل هــذه الحــاالت ،قــد تكــون قيمــة الرشكــة
أكــر يف حــال توقفهــا مــن اســتمرارها .قــد يكــون أســلوب التكلفــة وأســاس قيمــة التصفيــة وأســاس القيمــة وطريقــة
الجمــع وفرضيــة التصفيــة املنظمــة مناس ـبًا.
 10.3.2.3تتولــد خســائر الرشكــة باســتمرار ومل يعــد بإمــكان الرشكــة الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة .يف مثــل هــذه
الظــروف ،قــد يكــون أســلوب التكلفــة وفرضيــة قيمــة التصفيــة وفرضيــة القيمــة وطريقــة الجمــع وفرضيــة التصفيــة
املنظمــة وفرضيــة البيــع القــري مناســ ًبا.
 10.3.2.4املنشــأة االقتصاديــة تــدر رب ًحــا ولكــن هــذه األربــاح تعتمــد كليًــا عــى مهــارات املالــك ،أبســط مثــال :إدارة
ج ـراح متخصــص لعملــه الخــاص .يف هــذه الحالــة لــن تكــون هنــاك شــهرة داخــل العمــل التجــاري .عــاد ًة مــا يالئــم
باســتخدام أســلوب التكلفــة القيمــة الســوقية واالســتخدام األعــى واألفضــل وطريقــة الجمــع .بالتــايل ،ســيتعلق التقييــم
بصــايف األصــول امللموســة داخــل املنشــأة االقتصاديــة.

 10.٤طريقة صايف قيمة األصول املعدلة
 10.4.1وهــي طريقــة الجمــع املذكــورة يف أســلوب التكلفــة يف معايــر التقييــم الدوليــة .مبوجــب هــذه الطريقــة ،إذا كانــت
األعــال مســتمرة فيتــم تعديــل أصــول والتزامــات الرشكــة إىل قيمتهــا الســوقية الحاليــة.
 10.4.2يجــب عــى املق ّيــم تنفيــذ الخطــوات التاليــة عنــد تقييــم األصــل محــل التقييــم باســتخدام طريقــة صــايف قيمــة
األصــول املعدلــة.
 10.4.2.1تحليل امليزانية العمومية لألصل محل التقييم كام يف تاريخ التقييم.
 10.4.2.2إعادة تعديل األصول وااللتزامات إىل قيمتها السوقية.
 10.4.2.3تحديــد األصــول والخصومــات غــر املســجلة وتأثريهــا عــى التقييــم ،ميكــن أن تكــون هــذه األصــول غــر
امللموســة غــر املســجلة ،أو االرتباطــات خــارج امليزانيــة العموميــة أو األصــول املحتملــة غــر مدرجــة يف امليزانيــة
العموميــة.
 10.4.3ال يوجــد أي رشط لحســاب الرضائــب أو الــزكاة التــي قــد تكــون واجبــة الدفــع عنــد تحقيــق األصــول ضمــن فرضيــات
االســتمرارية حيــث ال يُتوقــع التخلــص مــن األصــول.

 10.٥قيمة التصفية
 10.5.1وهــو أحــد أســس القيمــة الســتة املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة .املبلــغ الــذي ســيحقق عنــد بيــع أصــل
أو مجموعــة أصــول عــى أســاس مجــزأ .يجــب أن تأخــذ قيمــة التصفيــة يف االعتبــار تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة
للبيــع وكذلــك تكاليــف نشــاط اإلزالــة.
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10.5.2

هناك فرضيتان مختلفتان للتصفية ،وهام التصفية اإلجبارية والتصفية املنظمة كام هو موضح أدناه:
 10.5.2.1تنص التصفية اإلجبارية عىل أنه يتم بيع أصول الرشكة بأرسع ما ميكن ،وغال ًبا بأسعار غري مواتية.
 10.5.2.2تنــص التصفيــة املنظمــة عــى أنــه يتــم بيــع أصــول الرشكــة خــال فــرة زمنيــة أطــول نســبيًا بهــدف زيــادة
عائــدات البيــع.

10.5.3

يستخدم أساس قيمة التصفية وفرضية التصفية يف الحاالت التالية:
 10.5.3.1إذا كانــت أربــاح األصــل محــل التقييــم ضئيلــة ج ـدًا عــى أســاس مســتدام إىل الحــد الــذي يــؤدي فيــه
تطبيــق معــدل رســملة مناســب عــى تلــك األربــاح إىل قيمــة أقــل مــن قيمــة التصفيــة.
 10.5.3.2عندما ال تكون الرشكة مستمرة وغري قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها املالية حيئذ يجب تصفيتها.

 10.5.4تختلــف قيمــة التصفيــة عــن القيمــة الســوقية ويجــب أن تأخــذ قيمــة التصفيــة يف االعتبــار تكاليــف الحصــول عــى
األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف نشــاط اإلزالــة .تتطلــب طريقــة الجمــع وأحــد فرضيــات التصفيــة ،باســتخدام
قيمــة التصفيــة كأســاس للقيمــة ،الخطــوات التاليــة:
 10.5.4.1تحديد القيمة الدفرتية لحقوق ملكية صاحب املصلحة كام يف تاريخ التقييم.
 10.5.4.2إعــادة تعديــل األصــول وااللتزامــات إىل قيمتهــا املتحققــة .وألن قيمــة التصفيــة مبنيــة عــى صــايف القيــم
القابلــة للتحقــق ،ينبغــي تحليــل األصــول وااللتزامــات كــا يجــب إج ـراء أي تعديــل مطلــوب فيهــا .يرجــى االطــاع
عــى امللحــق للحصــول عــى قامئــة التعديــات غــر الشــاملة .وعــاوة عــى ذلــك ،يجــوز لل ُم َقيِّــم أن يطلــب رأي خـراء
يف األًصــل املعنــي مثــل تقييــم املمتلــكات واملعــدات ،إذا لــزم األمــر.
 10.5.4.3حساب تكاليف الترصف يف األصول
 10.5.4.4احتساب الرضائب املستحقة عند الترصف يف األصول ،إن وجدت.

 10.٦دعم األصول امللموسة
	10.6.1ميثــل دعــم األصــول امللموســة إجــايل القيمــة الســوقية لجميــع األصــول امللموســة املحــددة عــى أســاس االســتمرارية،
ناقصــا جميــع االلتزامــات .ال تخصــم تكاليــف االســتبعاد أو التصفيــة وال تحســب رضائــب الدخــل املؤجلــة بشــكل عــام حســب
ً
الظــروف.
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فحصــا متقاط ًعــا ومفيــدً ا إلنشــاء
 10.6.2يف حالــة اســتخدام أســلوب الدخــل أو الســوق للتقييــم ،ميكــن أن يكــون يف الغالــب ً
دعــم األصــول امللموســة باســتخدام أســلوب التكلفــة والقيمــة الســوقية وأســاس القيمــة وطريقــة الجمــع ،فرضيــة االســتمرارية.
	10.6.3ميثــل الفــرق بــن دعــم األصــول امللموســة والتقييــم مبوجــب أســلوب الدخــل أو الســوق القيمــة الضمنيــة لألصــول
غــر امللموســة مبــا يف ذلــك الشــهرة .قــد ال تتــم بعــض املعامــات التــي تنطــوي عــى رشكات صغــرة إذا كان مكــون األصــول غــر
امللموســة للتقييــم مرتف ًعــا للغايــة ،بســبب املخاطــر اإلضافيــة التــي ينطــوي عليهــا ذلــك :إذا فشــل العمــل ،فقــد يكــون هنــاك
بعــض اســرداد القيمــة مــن األصــول امللموســة .قــد يتــم فقــد القيمــة يف األصــول غــر امللموســة بالكامــل.

 10.7صايف الدين
10.7.1

صايف الدين هو إجاميل ديون الرشكة مطرو ًحا منه أرصدة النقد واملكافئ النقدي.

 10.7.2عنــد إج ـراء تحليــل التقييــم بنــا ًء عــى أســلوب الدخــل أو أســلوب الســوق باســتخدام مضاعفــات قيمــة املنشــأة،
يحتــاج املقيــم إىل حســاب صــايف ديــون الرشكــة للوصــول إىل قيمــة حقــوق امللكيــة كــا يف تاريــخ التقييــم.
 10.7.3يجــب عــى املق ّيــم تضمــن بنــود الديــون و «الديــون املشــابهة» يف حســاب مســتويات الديــن اإلجامليــة للرشكــة
وذلــك عنــد حســاب صــايف الديــن.
 10.7.4بينــا ميكــن بســهولة تحديــد الديــون املســتحقة للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى ،ميكــن أن تكــون «بنــود مثــل
الديــون» متاحــة للتأويــل.
 10.7.5االختبــار املهــم هــو أن الســؤال عــن كيفيــة متويــل املنشــأة االقتصاديــة  ،ومــا هيــة هيــكل رأس املــال .قــد تكــون
بعــض الديــون قصــرة األجــل وموســمية يف حــن أن الديــون األخــرى قصــرة األجــل قــد يتــم ترحيلهــا باســتمرار بحيــث تكــون
جــز ًءا مــن هيــكل رأس املــال.
 10.7.6قــد تتضمــن بنــود «الديــون املشــابهة» ذمــم النفقــات الرأســالية الدائنــة وااللتزامــات الطارئــة واإليـرادات املؤجلــة
ومدفوعــات التقــايض املحتملــة مــن بــن أمــور أخــرى .قامئــة العنــارص التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار بنــود الديــون و «الديــون
املشــابهة» هــي كــا يــي:
 10.7.6.1مديونية االموال املقرتضة
 10.7.6.2االلتزامات املدعومة مبذكرة وسند والدين وأدوات مامثلة
 10.7.6.3التزامات إيجار متويل رأس املال
 10.7.6.4جميع الديون التي تحمل فوائد للمؤسسات املالية
 10.7.6.5جميــع الديــون املســتحقة للمســاهمني أو رشكائهــم ،مبــا يف ذلــك الفوائــد املرتاكمــة عليهــا (باســتثناء
التجــارة).
( )Aعــادة مــا يتــم تضمــن هــذه األرصــدة كديــن ،ســواء محملــة بالفائــدة أم ال .إنهــا متثــل جــز ًءا مــن هيــكل رأس املــال
مــا مل تكــن ذمــم دائنــة تجاريــة قصــرة األجــل بــروط مســتقلة.
 10.7.6.6جميــع التزامــات حــق الرجــوع وااللتزامــات األخــرى الناشــئة عــن أي معاملــة مثــل التنــازل عن املســتحقات
ألغـراض التمويــل.
 10.7.6.7الفائدة املستحقة ،و
 10.7.6.8حسابات جارية للمساهمني أو الرشكاء
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10.7.7

البنود النقدية وتتضمن ما ييل:
 10.7.7.1النقدية والنقد املكافئ ،و
 10.7.7.2الودائع غري املتجددة.

 10.7.8والنقــد املكافــئ هــو أصــول املنشــأة االقتصاديــة التــي ميكــن تحويلهــا لنقــد .مثــل االســتثامرات القابلــة للتحقيــق
واملســتحقات املاليــة مــن املســؤولني واملبالــغ املســتحقة مــن األطــراف األخــرى.
10.7.9

من املهم أيضً ا مالحظة أن «صايف الدين السلبي» يعني أن الرشكة لديها نقود أكرث الدين.
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11

األصول غير
التشغيلية
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 11.١مقدمة
11.1.1

األصول غري التشغيلية هي األصول غري املطلوبة لالستخدام يف العمليات املدرة لدخل املنشأة االقتصادية.

 11.1.2يجــب أن يكــون املق ّيــم عــى درايــة بإمكانيــة وجــود أصــول غــر تشــغيلية وأن وجودهــا قــد يؤثــر بشــكل كبــر عــى
قيمــة األصــل محــل التقييــم .ويف هــذا الجانــب ،يجــب عــى املق ّيــم مراجعــة البيانــات املاليــة بدقــة أثنــاء التحليــل وعــى مــدى
عــدة ســنوات مــن أجــل:
 11.1.2.1تحديد وتحليل األصول غري التشغيلية
 11.1.2.2تحديد اإليرادات الناتجة عن األصول غري التشغيلية
( )Aوعــادة مــا ت ُذكــر عــى أنهــا «دخــل آخــر» (مثــل دخــل اإليجــار يف رشكــة تجاريــة ،أو الفائــدة عــى الودائــع ألجــل أو
أربــاح املحفظــة) وميكــن عــادة تأكيدهــا بســهولة .يحتــاج املق ّيــم إىل تأكيــد طبيعتهــا ومبالغهــا مــع اإلدارة.
 11.1.2.3تقديــر النفقــات املرتبطــة .قــد يلــزم إجـراء تحقــق أكــر تفصيـ ًا لســجالت الرشكــة لتقييــم النفقــات ذات
الصلــة .يحتــاج املق ّيــم أيضً ــا إىل تأكيــد الحقائــق مــع اإلدارة.
( )Aعــى ســبيل املثــال ،إذا حصلــت رشكــة تجاريــة عــى دخــل إيجــار يف مســتودع غــر رضوري للتجــارة ،فقــد تكــون
هنــاك تكاليــف مرافــق مرتبطــة بذلــك املســتودع مدرجــة يف التكاليــف اإلداريــة العامــة.

 11.٢التأثري عىل التقييم
 11.2.1مــن الــروري اســتبعاد هــذه املبالــغ يف تقييــم األعــال التجاريــة عــى أســاس االســتمرارية ،يف حالــة اســتخدام
أســلوب الدخــل أو أســلوب الســوق .ثــم يجــب إضافتهــا إىل التقييــم مبجــرد تقييــم نشــاط املنشــأة املســتمرة .يجــب اســتبعاد
اإليــرادات والنفقــات املتعلقــة باألصــول غــر التشــغيلية مــن األربــاح القابلــة للصيانــة يف تقييــم االســتمرارية.
 11.2.2عنــد تقييــم األًصــل محــل التقييــم باســتخدام أســلوب التكلفــة ،فــإن النظــر املنفصــل لألصــول غــر التشــغيلية ليــس
بالــغ األهميــة بخــاف مــا يتعلــق بدرجــة االع ـراف بالــزكاة ورضائــب الدخــل الكامنــة وراء هــذه األصــول.
11.2.3

يتمثل االختبار املهم يف تحديد ما إذا كانت قيمة األصل قد تم تضمينها يف طريقة التقييم املستخدمة.

 11.٣أنواع األصول غري التشغيلية
 11.3.1األصــول غــر التشــغيلية هــي تلــك األصــول غــر الالزمــة لعمليــات الرشكــة يف نشــاطها الرئيــي .فيــا يــي قامئــة
باألصــول غــر التشــغيلية:
 11.3.1.1استثامرات املحفظة
 11.3.1.2االستثامرات والقروض األخرى
 11.3.1.3األرايض أو املبــاين أو املعــدات الزائــدة (عــى ســبيل املثــال ،العقــارات غــر املطلوبــة لتوســيع األعــال
التجاريــة يف املســتقبل ،املمتلــكات القابلــة للتقســيم الفرعــي ،املســتودع غــر املســتخدم (إذا كان قــاد ًرا عــى التأجــر
لآلخريــن) ،أو االســتثامر يف اآلالت غــر املســتخدمة)؛
 11.3.1.4األصــول املحتفــظ بهــا الســتخدام املالكــن ،مثــل بيوتًــا لقضــاء العطــات والطائ ـرات الخاصــة وغريهــا مــن
األصــول غــر الرضوريــة.
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 11.3.1األصــول غــر التشــغيلية هــي تلــك األصــول غــر الالزمــة لعمليــات الرشكــة يف نشــاطها الرئيــي .فيــا يــي قامئــة
باألصــول غــر التشــغيلية:
 11.3.1.1استثامرات املحفظة
 11.3.1.2االستثامرات والقروض األخرى
 11.3.1.3األرايض أو املبــاين أو املعــدات الزائــدة (عــى ســبيل املثــال ،العقــارات غــر املطلوبــة لتوســيع األعــال
التجاريــة يف املســتقبل ،املمتلــكات القابلــة للتقســيم الفرعــي ،املســتودع غــر املســتخدم (إذا كان قــاد ًرا عــى التأجــر
لآلخريــن) ،أو االســتثامر يف اآلالت غــر املســتخدمة)؛
 11.3.1.4األصــول املحتفــظ بهــا الســتخدام املالكــن ،مثــل بيوتًــا لقضــاء العطــات والطائ ـرات الخاصــة وغريهــا مــن
األصــول غــر الرضوريــة.
11.3.2

فائض رأس املال العامل
 11.3.2.1ميكن تقدير رأس املال العامل من خالل مقارنة رأس املال العامل للرشكة بـ:
( )Aمتوسطات الصناعة ،كام ورد يف منشورات اتحادات الصناعة املختلفة أو التقارير السنوية للرشكات العامة.
( )Bالنســب التاريخيــة الحاليــة ونســب التــداول الرسيــع يف تاريــخ التقييــم .ومــع ذلــك ،ميكــن إلدارة األًصــل محــل
التقييــم أو أي أًصــل مــريف مســتقل إبــاغ املقيــم بدرجــة زيــادة رأس املــال العامــل املطلوبــة والتأكيــد عــى أن األمــوال
ليســت مطلوبــة لتمويــل زيــادة حجــم املنشــأة االقتصاديــة أو تأمــن التمويــل الــذي ال ميكــن الحصــول عليــه بطريقــة
أخــرى أو كالهــا.
 11.3.2.2يجــب التعامــل مــع هــذا املجــال باهتــام .مــن املهــم تحديــد مــا إذا كان ميكــن تخفيــض رأس املــال العامــل
يف ظــل إدارة مختلفــة دون التأثــر عــى الربحيــة.
( )Aعــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت الرشكــة متنــح ائتامنًــا ممتـدًا للعمــاء ،فقــد يكــون هــذا جــز ًءا مــن منــوذج املنشــأة
االقتصاديــة .قــد يــؤدي القصــور يف رشوط االئتــان إىل خســارة التجــارة املربحــة مــع هــؤالء العمــاء.

11.3.3

فائض األصول الثابتة
 11.3.3.1قــد يحــدد املقيــم األصــول الثابتــة الزائــدة أو الفائضــة مــن خــال املناقشــات مــع اإلدارة بنــا ًء عــى تحليــل
مفصــل لســجل األصــول الثابتــة.
( )Aإذا اســتخدمت األصــول الثابتــة الفائضــة كضــان للقــروض ،فســتحتاج إىل معالجــة اآلثــار الكاملــة للتــرف
باألصــول.
 11.3.3.2مثــل األصــول غــر التشــغيلية ينبغــي تقييمهــا كقيمــة التصفيــة .إذا كان األصــل هــو أصــل غــر تشــغييل،
فــإن قيمتــه هــي صــايف العائــدات بعــد تكاليــف االســتبعاد.

 11.٤تقييم األصول غري التشغيلية
مختصــا يف العقــارات أو
 11.4.1مبجــرد تحديــد األصــول غــر التشــغيلية ،يحتــاج املقيــم إىل تقييمهــا .وإذا مل يكــن املق ّيــم
ً
تقييــم املصانــع فمــن الــروري االســتعانة مبقيمــن مختصــن يف هــذا ااملجــال.
	11.4.2ميكــن للمقيــم حســاب قيمــة بعــض األصــول غــر التشــغيلية ،مثــل محفظــة االســتثامرات املدرجــة يف البورصــة مــن
خــال أســعار تــداول األســهم الــواردة يف الصحــف املاليــة.
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12
إعداد
التقارير
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 12.١نظرة عامة
 12.1.1تقريــر التقييــم هــو وثيقــة يجــب أن تنقــل للعميــل بشــكل ف ّعــال وواضــح فهــم التقييــم ،عــى النحــو الــذي يحــدده
املق ّيــم .يجــب أن تقــدم وص ًفــا دقي ًقــا ودقي ًقــا وواض ًحــا ملــا يــي:
 12.1.1.1الغرض من التقييم واالستخدام املقصود(ملاذا).
 12.1.1.2األصل محل التقييم (ما هو).
 12.1.1.3تاريخ التقييم (متى).
 12.1.1.4أساس القيمة (األساس).
 12.1.1.5كــا لوحــظ يف مرحلــة التخطيــط ،تتضمــن معايــر التقييــم  2020قامئــة بالنقــاط التــي يجــب إبــاغ العميــل بهــا قبــل
بدايــة املهمــة .قــد تُذكــر يف مســتند منفصــل أو يف تقريــر التقييــم .وهــي:
( )Aهوية املق ّيم.
( )Bتحديد هوية العميل أو العمالء.
( )Cهوية املستخدمني املستهدفني.
( )Dالرشكة أو حصتها التي تخضع للتقييم.
( )Eعملة التقييم.
( )Fالغرض من التقييم (ملاذا).
( )Gأساس أو أسس القيمة املستخدمة (أساس القيمة).
( )Hتاريخ التقييم (متى).
( )Iطبيعة ومدى عمل املقيم والقيود املفروضة عليه،
( )Jطبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم.
( )Kاالفرتاضات الخاصة أو الهامة يف التقييم
( )Lنوع التقرير الذي يجري إعداده.
( )Mالقيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش.
( )Nإعداد التقييم وفقًا ملعايري التقييم الدولية وأن املقيم سيقيم مدى مالءمة جميع املدخالت الهامة.
 12.1.٦تعــد املوضوعيــة والوضــوح والتفكــر املنطقــي يف تقريــر التقييــم أم ـ ًرا رضوريًــا ،حيــث ميكــن اتخــاذ ق ـرارات مهمــة
بنــا ًء عليــه .يجــب عــى املق ّيــم التعبــر عــن أي آراء قويــة حــول نقــاط القــوة أو الضعــف يف األصــل محــل التقييــم بطريقــة
منطقيــة ،مــع ضــان أن االســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا مفهومــة مــن القــارئ.
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 12.٢أشكال التقرير
12.2.1

هناك نوعان مذكوران يف معايري التقييم الدولية :2020
 12.2.1.1تقارير التقييم
 12.2.1.2تقارير مراجعة التقييم

 12.2.2تتطلــب معايــر التقييــم الدوليــة تفاصيـ ًـا حــول نطــاق العمــل ،أســلوب التقييــم أو األســاليب املعتمــدة ،وطريقــة
التقييــم أو األســاليب املطبقــة ،واملدخــات واالفرتاضــات الرئيســية املســتخدمة  ،إىل جانــب االســتنتاج واألســباب الرئيســية ألي
اســتنتاج تــم التوصــل إليــه وهــذا فيــا يتعلــق بتقاريــر التقييــم.
 12.2.3أمــا فيــا يتعلــق بتقاريــر مراجعــة التقييــم ،تتطلــب معايــر التقييــم الدوليــة تفاصيــل حــول نطــاق املراجعــة ،وتقريــر
التقييــم الــذي يتــم مراجعتــه ومدخالتــه وافرتاضاتــه وكذلــك اســتنتاج املراجــع واألســباب الداعمــة لــه.
(مجلس معايري التقييم الدولية )2020
معايري التقييم األوروبية (الكتاب األزرق) )TEGOVA( ،الصفحة .77-67
بيان معايري خدمات التقييم  -صادر عن الهيئة امللكية للمحاسبني املهنيني (يونيو  )2017الصفحات .35 -22
دليل أنواع تقارير التقييم  -صادر عن CICBV

 12.٣أنواع تقارير التقييم
	12.3.1ميكن تقديم التقارير يف منوذج مطول أو مخترص .وينبغي ذكر نوع التقرير املطلوب يف خطاب التعاقد.
 12.3.2يُطلــق عــى التقاريــر املختــرة اســم التقاريــر غــر الناطقــة يف بعــض االختصاصــات القضائيــة .هــذا ألنــه ال يقــدم أي
دعــم ملنطقهــم .تعتــر صياغــة التقريرغريالناطــق موجــزة بقــدر مــا تنــص عــى:
 12.3.2.1أُعــد هــذا التقييــم لألغـراض التاليــة ...يف رأيــي تبلــغ قيمــة  15000ســهم عــادي يف رشكــة مــا ،والتــي متثــل
 ٪7.5مــن رأس املــال املصــدر لتلــك الرشكــة 2 ،مليــون يف الوقــت الحــايل.
 12.3.3عــادة مــا يتــم إنتــاج هــذه التقاريــر غــر الناطقــة عندمــا ُيكلــف املقيــم مــن الطرفــن لتحديــد قيمــة األســهم ذات
الصلــة ،مــع اتفــاق الطرفــن عــى االلتـزام باســتنتاج التقييــم .مثــل هــذا التقريــر لــن يكــون متواف ًقــا مــع معايــر التقييــم الدوليــة
.2020
 12.3.4إذا كان التقريــر ممتثـ ًـا ملعايــر التقييــم الدوليــة  ،2020فمــن الــروري أن يقــدم معلومــات كافيــة بحيــث ميكــن
ملثمــن آخــر مراجعــة التقريــر وفهــم جميــع االســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا.
 12.3.5يجــب تقديــم مســودات التقاريــر للعمــاء قبــل إصــدار التقريــر النهــايئ .الغــرض مــن هــذه املرحلــة هــو الســاح
للعميــل بتأكيــد املحتــوى الواقعــي .ال تصــدر مســودة التقريــر للعميــل حتــى يتمكــن العميــل مــن إبــداء آرائــه حــول اســتنتاجات
التقييــم.
 12.3.6يجــب الحصــول عــى خطــاب متثيــل مــن العميــل قبــل الوصــول إىل اســتنتاج وإصــدار التقريــر النهــايئ للعميــل .يهــدف
هــذا الخطــاب إىل تأكيــد أن الحقائــق مذكــورة بشــكل عــادل وللتأكــد مــن عــدم وجــود حقائــق جوهريــة أو مهمــة مل يتــم تقدميهــا
للمثمن .
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 12.4محتويات تقارير التقييم
 12.4.1يجــب أن يوفــر تقريــر التقييــم معلومــات كافيــة حــول تحليــل التقييــم ،بحيــث ميكــن للمســتخدمني املســتهدفني فهــم
البيانــات والتحليــل واالســتنتاجات املســتخلصة مــن هــذا التحليــل بوضــوح وأســاس القيمــة واســتنتاج التقييــم.
12.4.2

يجب أن يحتوي تقرير تحليل التقييم عىل األقسام التالية ،حسب االقتضاء:
 12.4.2.1خطاب التعاقد
 12.4.2.2جدول املحتويات
 12.4.2.3مقدمة /مخلص التقييم
 12.4.2.4متثيل املقيم /بيان الرشوط املقيدة
 12.4.2.5تحليل التقييم
 12.4.2.6استنتاجات التقييم
 12.4.2.7االختصارات /املالحق واملستندات

12.4.3

يجب أن يحتوي التقرير عىل املعلومات التالية حتى ميتثل ملعايري التقييم الدولية  2020الفقرة :103.30.1
( )Aنطاق العمل ،كام ذكر بالتفصيل سابقًا
( )Bاالستخدام املقصود للتقرير،
( )Cاألسلوب أو األساليب املستخدمة
( )Dالطريقة أو الطرق املستخدمة
( )Eاملدخالت الرئيسية املستخدمة
( )Fاالفرتاضات املقدمة
ألي نتيجة
( )Gاستنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ّ
( )Hتاريخ التقرير

12.4.4

ينبغي عاد ًة أن يحتوي التقرير عىل املعلومات التالية:
( )Aاملالحق واملستندات التي تتعلق باألعامل
( )Bمعلومات أساسية عن األصل محل التقييم،

12.4.5

( )Cمناقشة التوقعات االقتصادية والصناعية ،وخاصة التي قد تؤثر عىل التقييم
فيام ييل وصفًا موج ًزا ملحتوى بعض أقسام التقرير:
 12.4.5.1مقدمة /مخلص التقييم
ملخصا تفصيليًا للتقييم ،والذي ميكن تقسيمه إىل أقسام فرعية مختلفة عىل النحو التايل:
( )Aيقدم هذا القسم
ً
( )1يقــدم التعاقــد ومعلومــات الرشكــة األساســية رش ًحــا تفصيل ًيــا حــول هويــة العميــل ،وأي معلومــات غــر ماليــة ذات
صلــة حــول عالقتــه بالكيــان األصــل محــل التقييــم .ويقــدم أيضً ــا وص ًفــا لــه.
( )2يقــدم الغــرض مــن التقييــم تفاصيــل حــول االســتخدام املذكــور واملســتخدمني املقصوديــن للتقريــر ،والتــي قــد
تشــمل أغراضً ــا تنظيميــة وقانونيــة.
( )3يوفــر القســم الفرعــي «مصــادر املعلومــات» تفاصيــل حــول مصــادر املعلومــات ذات الصلــة ،والتــي اســتخدمت
عنــد إجـراء التقييــم .و تحــدد املعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة ســواء مكتوبــة أو شــفهية ،مثــل البيانــات املاليــة املدققــة
أو غرياملدققــة ،والتوقعــات املاليــة ،واملعلومــات األساســية ،وأي معلومــات أخــرى تتوفــر مــن خــال املناقشــات أو رســائل
الربيــد اإللكــروين أو املســتندات .يجــب أن يحتــوي أيضً ــا عــى املصــادر املســتخدمة للوصــول اىل اســنتاجات تتعلــق
بالقطــاع والظــروف االقتصاديــة ،مبــا يف ذلــك املعلومــات املتاحــة للعامــة وقواعــد البيانــات الخاصــة.
( )4تتضمــن نتائــج التقييــم ملحــة موجــزة عــن تحليــل التقييــم وتقــدم نتائــج التقييــم .قــد تتضمــن أيضً ــا جــداول أو
وملخصــا لجــداول التقييــم وبيانًــا يقــدم اســتنتا ًجا للقيمــة ،يف
بيانــات لتصورهــا .يجــب أن تحتــوي عــى نطــاق العمــل،
ً
نطــاق أو قيمــة واحــدة مــع ذكــر العملــة بوضــوح.
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( )5تعطــي األمــور التأكيديــة معلومــات عــن العوامــل الرئيســية التــي توجهــه عمــل املقيــم خــال فــرة التعاقــد باإلضافة
اىل االفرتاضــات أساســية وطــرق التقييــم ،وإذا كان التقييــم مبنــى عــى االفرتاضــات الخاصــة يجــب ذكــر ذلــك بوضوح.
مثال:
ال توجد التزامات أو أصول محتملة ذات صلة بالجهة املعنية ،كام هو الحال يف تاريخ التقييم،
وذلك وفقًا لتعليامت اإلدارة أو العميل.
 12.4.5.2متثيل املقيم /الحد من الرشوط
( )Aيقــدم هــذا القســم متثيــل املقيــم ملــدى التقريــر .إذا كان املقيــم يعتمــد عــى البيانــات املاليــة املقدمــة مــن اإلدارة،
فيجــب أن يتضمــن التقريــر عــى اإلفصــاح لتوضيــح أن املقيــم مل يراجــع هــذه املعلومــات .ومــع ذلــك ،يجــب عــى
املقيــم مراجعــة البيانــات والطعــن يف املعلومــات املقدمــة عنــد الــرورة كجــزء مــن تطبيــق الشــكوك االثباتيــة .قــد
يشــر التقريــر أيضً ــا إىل أن أي تغي ـرات بعــد تاريــخ التقييــم مل يتــم أخذهــا يف االعتبــار لغــرض التقييــم.
( )Bكام أنها تحدد مدى املسؤولية تجاه األطراف األخرى ،سواء كانت ذات طبيعة قانونية أو غري ذلك.
( )Cيوضح ما إذا كان املقيم ملز ًما بتحديث التقرير.
( )Dيجــب أن يذكــر بوضــوح أن املقيــم لــن يتحمــل أي مســؤولية أو التـزام عــن أي خســائر متكبــدة نتيجــة لتــداول أو
توزيــع التقريــر مبــا يخالــف أحــكام التقريــر.
12.4.6
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تحليل التقييم
 12.4.6.1يقــدم هــذا القســم تفاصيــل عــن العمــل الفعــي املنجــز فيــا يتعلــق بالتقييــم ،والــذي ميكــن تقســيمه إىل
األقســام الفرعيــة التاليــة:
( )Aتقديــم التفاصيــل حــول أســاليب وطــرق التقييــم املســتخدمة .يجــب أن يــرح املق ّيــم األوزان املخصصــة لــكل
طريقــة مســتخدمة ويجــب أن يقــدم األســباب الكامنــة وراء قابليــة تطبيــق األســاليب.
( )Bيوفــر تحليــل البيانــات املاليــة أو املعلومــات وصفًــا لألًصــل محــل التقييــم الــذي يتــم تقييمــه واالفرتاضــات
املوضوعــة .يجــب تقديــم املعلومــات والتحليــات املاليــة التاريخيــة واملســتقبلية الرئيســية لألصــل محــل التقييــم،
( )1قوائــم األربــاح والخســائر أو الدخــل ملــدة  3إىل  5ســنوات ،وتفســر الحركــة يف النســب األكــر أهميــة مثــل الهامــش
اإلجــايل والهامــش التشــغييل،
( )2امليزانية العمومية أو قامئة األصول ورشح التحركات الرئيسية يف امليزانية العمومية،
( )3قوائم التدفق النقدي للفرتات التاريخية توضح العالقة بني األرباح وتوليد النقد،
( )4الرسوم البيانية املتعلقة مبتغريات األعامل الهامة ،إلخ.
( )5املعلومــات املاليــة املتوقعــة إن وجــدت ،مبــا يف ذلــك االفرتاضــات األساســية .قــد يتضمــن التقريــر أيضً ــا معلومــات
ثانويــة مثــل حســابات الرضائــب ،وجــداول إهــاك الديــون ،وجــدول النفقــات الرأســالية ،وغريهــا ،والتحــركات يف رأس
املــال العامــل ،وذلــك حســب االقتضــاء.
 12.4.6.2ينبغــي أن يوفــر قســم تحليــل التقييــم املنشــآت التحليــل املتعلقــة بطريقــة أو أســاليب التقييــم املنفــذة.
ينبغــي تقديــم املعلومــات التاليــة لــكل أســلوب التقييــم:
( )Aبالنسبة ألسلوب الدخل وطريقة الدفقات النقدية املخصومة:
( )1تكوين تدفق اإليرادات إذا كانت هناك قطاعات أعامل مختلفة،
( )2االفرتاضات الرئيسية ورشح االختالف عن املقاييس التاريخية،
( )3حساب تأثري التغيريات عىل االفرتاضات الرئيسية ،مثل معدل منو املبيعات أو هوامش التشغيل املتوقعة،
( )4اعتبار عوامل الخطر عند اختيار معدل الخصم املناسب،
( )5والعوامل األخرى ذات الصلة،
( )Bبالنسبة ألسلوب الدخل وطريقة رسملة األرباح:
( )1أســباب اعتبــار أن األربــاح أو التدفقــات النقديــة مســتقرة وأن هــذه الطريقــة مفضلــة عــى طريقــة التدفقــات
النقديــة املخصومــة؛
( )Cبالنسبة ألسلوب التكلفة :التعديالت التي أجراها املقيم عىل امليزانية العمومية ،وكيفية حساب قيم األصول.

( )Dأسلوب السوق وطريقة الرشكة العامة املقارنة:
( )1اختيار الرشكات املقارنة،
( )2العملية املستخدمة يف اختيار وأسباب استبعاد الرشكات
( )3األســاس املنطقــي ملضاعفــات التســعري املســتخدمة وكيفيــة اســتخدامها ،وإذا تــم تعديلهــا فينبغــي إعطــاء
األســاس املنطقــي لهــا.
( )Eألسلوب الدخل وطريقة املعامالت املقارنة:
( )1األساس املنطقي الختيار املعامالت
( )2استخدام مضاعفات التسعري املرتبطة وإذا تم تعديلها ،األساس املنطقي لها.
 12.4.6.3يجــب أن يحتــوي القســم عــى معروضــات مــن األعــال ،مبــا يف ذلــك أوراق البيانــات والحســابات ومــا إىل
ذلــك لــكل طريقــة مســتخدمة ،لــكل كيــان أو فائــدة يتــم تقييمهــا.
 12.4.6.4يجــب أن يحتــوي قســم اســتنتاج القيمــة عــى اإلجـراءات النهائيــة للتقييــم ،ويلخــص جميــع القيــم بالطــرق
املختلفــة املســتخدمة ،وتعديلهــا ،إذا لــزم األمــر ،مــع رشح التعديــات.
يرجى االطالع عىل امللحق (ك) للحصول عىل عينة من املحتويات يف تقرير مفصل.

 12.٥التقارير املخترصة
12.5.1

ال ينطبق هذا القسم عىل «تقرير التقييم غري الناطق» ألننا تطريقنا له يف الفقرات السابقة.

ملخصــا للمعلومــات األساســية املدرجــة يف التقريــر املفصــل .ينبغــي
 12.5.2ينبغــي أن يوفــر التقريــر املختــر بشــكل أســايس ً
أن تتضمــن الــروط األساســية للتقييــم (مبــا يف ذلــك تاريــخ التقييــم واألصــل محــل التقييــم والغــرض مــن التقييــم وأســاس
القيمــة) .ينبغــي أن يعــر القســم الثــاين عــن رأي املقيــم يف القيمــة.
 12.5.3تــم إعــداد هــذا التقريــر لكبــار املســؤولني التنفيذيــن (الرئيــس التنفيــذي ،املديــر املــايل ،إلــخ) ،و يتضمــن معلومــات
رئيســية حــول الرشكــة واألداء التاريخــي ونتائــج القيمــة وقــد يتضمــن أي معلومــات مطلوبــة يف املالحــق مثــل متثيــل املق ّيــم
واالفرتاضــات ومــا إىل ذلــك).
 12.5.4ال يعنــي التقريــر املختــر إجـراء تحليــل تقييــم أقــل تفصيـاً ،أو أن القيمــة مختلفــة عــن التقريــر املفصــل .قــد يكــون
مقــدار املعلومــات أقــل ،وميكــن اســتبعاد األقســام (أي نظــرة عامــة عــى الســوق) ،اعتــادًا عــى متطلبــات العميــل .قــد يتــم
إصــدار تقريــر قصــر مســتقل أو ميكــن تســليمه مــع تقريــر مفصــل وكامــل.
12.5.5

ال تتغري مخاطر أو التزام أو مسئولية املق ّيم مع نوع التقرير.
يرجى االطالع عىل مثال للتقارير املخترصة يف امللحق (ل).
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 13.١اإليداعات واملحفوظات
 13.1.1يســتلم فريــق التعاقــد الســجالت التــي يتعــن عــى املقيــم االحتفــاظ بهــا لالمتثــال للمتطلبــات التجاريــة والقانونيــة
والتنظيميــة واملاليــة أو ألغــراض مرجعيــة.
 13.1.2يجــب أن يحتفــظ املقيــم بســجل رئيــي للمعلومــات الــواردة مــن العميــل ،واإلجـراءات املتبعــة ،وأســاليب التقييــم
التــي تــم النظــر فيهــا واســتخدامها ،والقيمــة النهائيــة .هــذه املعلومــات موجــودة يف التقريــر ولكــن ســيتم تســجيل بعضهــا فقــط
يف ســجالت العمــل.
 13.1.3تنــص الصفحــة  14مــن ميثــاق األخــاق عــى أنــه «يجــب عــى املق ّيــم إعــداد ملــف عمــل لــكل مهمــة .يجــب أن
يحتــوي امللــف عــى نســخة ورقيــة أو إلكرتونيــة مــن كل تقريــر مكتــوب ومراســات ومالحظــة ووثيقــة باإلضافــة إىل املعلومــات
والبيانــات واإلجــراءات املناســبة لدعــم رأي املثمــن مثــل االستفســارات وعمليــات املعاينــة واملصــادر والطــرق والتحليــات
والحســابات.
 13.1.4وينص أيضً ا عىل ماييل:
« 13.1.4.1يجــب أن يحتــوي كل ملــف عــى معلومــات داعمــة لعمــل املقيــم ،حتــى عندمــا يقــدم تقري ـ ًرا موج ـ ًزا
فقــط إىل العميــل.
 13.1.4.2يجــب إعــداد ملــف العمــل بطريقــة ميكــن ألي شــخص ليــس لديــه أي عالقــة ســابقة باملهمــة تحديــد
املراحــل التــي تقــوم عليهــا عمليــة التقييــم حتــى االســتنتاجات ،وهــذا هــو الغــرض الرئيــي مــن ملــف العمــل «.
 13.1.5ينبغــي أن يخصــص املق ّيــم قسـ ًـا عــن مصــادر املعلومــات لــرد جميــع املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا وتحليلها
للوصــول إىل نتيجــة التقييــم.
 13.1.6يجــب إعــداد قامئــة بجميــع املعلومــات الــواردة واملســتخدمة يف املهمــة .ميكــن أن تكــون الســجالت بأشــكال متعــددة
مثــل رســائل الربيــد اإللكــروين وأوراق العمــل والتقاريــر والفاكســات والرســائل والخطــط واملراســات والبيانــات مــن مصــادر
متعــددة مبــا يف ذلــك الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو والتســجيالت الصوتيــة والورقيــة واإللكرتونيــة ومــا إىل ذلــك .ميكــن
أن توجــد الســجالت يف خزنــة امللفــات وأجهــزة الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات والوســائط املحمولــة (محــرك أقـراص ،USB،DVD
الهواتــف الذكيــة) ،خــوادم الشــبكة ،إلــخ.
 13.1.7تشــتمل الســجالت يف مامرســة التقييــم عــاد ًة عــى خطابــات التعاقــد ،ومراســات للحصــول عــى املعلومــات،
ومعلومــات مقدمــة مــن العميــل ومصــادر أخــرى ،وأعــال ،ومنــاذج ،ومســودات ،وتقاريــر نهائيــة ،ووثائــق ،ومنــاذج لبــدء وإنجــاز
التعاقــد ،إلــخ.
 13.1.8يجــب ســن سياســة شــاملة لالحتفــاظ بالســجالت لضــان االمتثــال املناســب وأفضــل املعايــر .يجــب أن تنــص
السياســة عــى الحــد األدىن لفــرة االحتفــاظ التــي يجــب حفــظ الســجالت فيهــا .يجــب أن ال تقــل عــن عــر ســنوات مبوجــب
ميثــاق األخــاق.
 13.1.9مبجــرد انتهــاء فــرة االحتفــاظ وعــدم وجــود إشــعارات حفــظ قابلــة للتطبيــق فيــا يتعلــق بالســجالت ،ميكــن حينئــذ
حــذف الســجالت .بعــد ذلــك يجــب مراجعــة الســجالت املحفوظــة دوريًــا ويجــب إعــادة النظــر يف الحاجــة إىل االحتفــاظ بهــا.
 13.1.10ومــع ذلــك ،ميكــن أن تحــدث اســتثناءات للحــد األدىن مــن الفــرة ،ويجــب االحتفــاظ بالســجالت إذا كان املق ّيــم عــى
علــم بــأي مطالبــة متوقعــة أو فعليــة أو تقــايض أو تحقيــق أو إجـراءات أو مذكـرات اســتدعاء حكوميــة أو طلــب رســمي أو غــر
رســمي يتضمــن مامرســة التقييــم .يجــب أال يتــم تغيــر هــذه الســجالت أو مراجعتهــا دون استشــارة مــن مستشــار قانــوين.
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 13.1.11يعــد أمــن جميــع أشــكال املعلومــات املتعلقــة بالتقييــم ورسيتهــا أم ـ ًرا أساس ـ ًيا .ويجــب اتخــاذ التدابــر املناســبة
لضــان رسيــة املعلومــات ،باإلضافــة اىل حفــظ الســجالت الورقيــة يف مواقــع آمنــة مــع وصــول محــدود ومحــدّ د ،ويجــب االحتفــاظ
بالســجالت يف شــكل إلكــروين وف ًقــا لسياســة االحتفــاظ باملعلومــات لــدى املقيــم أو رشكــة التقييــم .قــد يتــم االحتفاظ بالســجالت
يف املوقــع أو خــارج املوقــع (ولكــن يجــب التأكــد قــدرة املق ّيــم عــى الوصــول إىل الســجالت إذا لــزم األمــر) ومــع ذلــك ،يف حالــة
حفظهــا لــدى طــرف آخــر خــارج املوقــع ،يجــب حينهــا اتخــاذ تدابــر مناســبة لضــان أمــان املســتندات.

 13.٢تعليامت انهاء التعاقد
 13.2.1يجب اتباع الخطوات التالية عند االنتهاء من عملية التعاقد:
 13.2.1.1يجــب كتابــة ملخــص أو نظــرة عامــة للتعاقــد ميكــن اســتخدامه كمرجــع يف املســتقبل داخل ًيــا (أو خارج ًيــا عــى أســاس
مجهــول) ،والــذي ميكــن تحويلــه يف معاملــة االندمــاج واالســتحواذ إىل وكاالت خارجيــة (مثــل :بلومنــق ومتســون رويتــرز الــخ)
حيــث يحصــل فريــق التقييــم أو املامرســة عــى االئتــان لالستشــارة أو املعاملــة التــي تــم إجراؤهــا .وذلــك يســاعد العمــاء
الجــدد عــى الحصــول عــى منــط تعاقــد مامثــل.
 13.2.1.2يجــب مراجعــة التعاقــد كامـ ًـا مبــا يف ذلــك العــروض واملقرتحــات واملخرجــات واألعــال ومــا إىل ذلــك لتحديــد أفضــل
املامرســات أثنــاء التعاقــد .ينبغــي مشــاركة هــذه املامرســات املحــددة داخــل الرشكــة لتحســن جــودة العمــل مسـ ً
ـتقبل.
 13.2.1.3يجــب ســؤال العمــاء عــن رضاهــم فيــا يتعلــق بالعمــل املنجــز ويجــب أن يكــون هنــاك نظــام لتلقــي ومعالجــة أي
مالحظــات يقدمهــا العميــل.
 13.2.2ينبغــي أن يتأكــد فريــق التعاقــد مــن اتباعهــم لجميــع خطــوات انهــاء التعاقــد ويجــب االحتفــاظ بســجل لذلــك.
وتشــمل هــذه عــى إقــرارت تشــر التبــاع السياســات أو القوانــن املناســبة وأن املهمــة قــد تــم تنفيذهــا بشــكل صحيــح.
	13.2.3ميكــن أيضً ــا إرفــاق خطــاب اإلنجــاز مــع التقريــر النهــايئ .ويُســتخدم هــذا الخطــاب كوســيلة تواصــل رســمية عــى
مــدى طويــل ،وتعاقــدات مرحليــة قــد تتضمــن أو ال تتضمــن تقريــ ًرا رســم ًيا،
	13.2.4ميكــن لفريــق التعاقــد االســتفادة مــن ذلــك كفرصــة القـراح إجـراءات لخدمــات املتابعــة أو االجتامعــات أو األحــداث
مــن أجــل اســتمرار تفاعــل العميــل وحيــث يتــم توفــر القيمــة املضافــة.
يرجى االطالع عىل منوذج خطاب االنجاز وقامئة انهاء التعاقد يف امللحقني (م) و (ن).
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 13.٣إدارة التعليامت املتكررة
13.3.1

يجب سن اإلجراءات التالية عندما يطلب العميل التوسع يف نطاق العمل بعد تسليم التقرير:
 13.3.1.1إذا طلــب العميــل إتاحــة التقريــر للمســتخدمني اآلخريــن املقصوديــن ،فينبغــي كتابــة خطــاب إخــاء
طــرف .ينبغــي أن يوضــح هــذه الخطــاب املســتخدمني الجــدد املقصوديــن والغــرض املقصــود منــه ،ثــم ميســح التقريــر
لينــر ألعضــاء إضافيــن.
 13.3.1.2ينبغــي عــى املق ّيــم التأكــد مــن أن التقريــر مناســب للمســتخدمني الجــدد ،مــن خــال تقييــم االســتخدام
املطلــوب ،وينبغــي أال يســمح بتوزيــع التقريــر إذا كان اســتخدامه مخالفًــا للتقييــم الــذي تــم إجــراؤه.
 13.3.1.3يجــب عــى املق ّيــم إضافــة بنــد رئيــي يفيــد بأنــه لــن يكــون هنــاك أي مســؤولية أو التـزام عــن الخســائر
التــي حدثــت نتيجــة تــداول أو توزيــع التقريــر مبــا يخالــف أحــكام التقريــر.
 13.3.1.4يجــب الحــرص عــى عــدم تعريــض الرشكــة ألي التزامــات أو التزامــات قانونيــة أو مخاطــر إضافيــة أثنــاء
توقيــع خطــاب إخــاء الطــرف.
يرجى االطالع عىل منوذج خطاب إخالء الطرف يف امللحق (س).

 13.٤إجراءات التعامل مع الشكاوى
13.4.1

يجب تنفيذ إجراءات متسقة فيام يتعلق بأي شكوى تنشأ.

 13.4.2بعــد انهــاء التعاقــد إذا كانــت هنــاك شــكاوى حــول تحليــل التقييــم ،فمــن املمكــن حــل هــذه املشــكالت وديًّــا .ومــع
ذلــك ،إذا مل يكــن ذلــك ممك ًنــا ،فيجــب عــى كال الطرفــن االمتثــال إلجـراءات تســوية النزاعــات وف ًقــا إلجـراءات املقيــم يف تســوية
النزاعــات.
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 14.١مقدمة
 14.1.1تــزداد أهميــة األصــول غــر امللموســة ســواء اقتصاديًــا أو ملقيمــي املنشــآت االقتصاديــة :حيــث تبتعــد االقتصــادات عــن
الصناعــات االســتخراجية والتصنيــع الثقيــل نحــو املزيــد مــن التنويــع يف القطاعــات األخــرى ،ال ســيام قطاعــات املعرفــة .واألصــول
غــر امللموســة مــن املكونــات الكبــرة للقيمــة بشــكل متزايــد.
 14.1.1تعــرف األصــول غــر امللموســة بأنهــا «أصــل غــر نقــدي يتجــى بخصائصــه االقتصاديــة» .وليــس لــه شــكل
محســوس ولكنــه مينــح حقوقًــا أو مزايــا اقتصاديــة ملالكــه.
	14.1.2ميكــن تقييــم األصــول غــر امللموســة ألغ ـراض مختلفــة .عمل ًيــا ،يعــد إعــداد التقاريــر املاليــة أحــد األســباب األكــر
شــيو ًعا (تخصيــص ســعر الــراء واختبــار انخفــاض القيمــة واالســتحواذ عــى األصــول واملبيعــات) .األغــراض األخــرى:
 14.1.2.1ألغراض إعداد التقارير الرضيبية لتحليل تسعري التحويل ،و
 14.1.2.2ألغراض التقايض ،مثل التعدي عىل امللكية الفكرية.
( )Aتشــمل امللكيــة الفكريــة األصــول غــر امللموســة التــي تتمتــع باالع ـراف القانــوين والحاميــة القانونيــة ،غال ًبــا مــن
جانــب الســلطات القانونيــة .غالبًــا مــا يُنظــر إىل امللكيــة الفكريــة عــى أنهــا «إبداعــات العقــل» .وأمثلتهــا هــي العالمــات
التجاريــة واألســاء التجاريــة وبـراءات االخـراع وحقــوق النــر.
 14.1.3يجب عىل املق ّيم عند تقييم األصول غري امللموسة أن يفهم بالتحديد ما يجب تقييمه والغرض من التقييم.
 14.1.4تصنف األصول غري امللموسة بشكل عام ضمن إحدى الفئات التالية:
( )Aمتعلقة بالتسويق (مثل العالمات التجارية واألسامء التجارية ونطاقات اإلنرتنت ...إلخ).
( )Bمتعلقة بالعميل (مثل قوائم العميل وعقود العميل وتراكم الطلبات ...إلخ).
( )Cمتعلقة بالفن (مثل الكتب واألفالم واملرسحيات واملوسيقى ...إلخ).
( )Dمتعلقة بالعقود (مثل الرتخيص واتفاقيات حقوق امللكية ...إلخ).
( )Eتعتمــد عــى التقنيــة (مثــل التقنيــات الحاصلــة عــى ب ـراءة اخ ـراع وغــر املســجلة وقواعــد البيانــات والربامــج
املطــورة داخل ًيــا ...إلــخ).
14.1.5

قد متثل العالمات التجارية مجموعة من فئات األصول غري امللموسة املرتبطة بالتسويق.

 14.1.6إن األســاليب الثالثــة للســوق والتكلفــة والدخــل كلهــا قابلــة للتطبيــق عــى تقييــم بعــض األصــول غــر امللموســة.
يذكــر املعيــار  210مــن معايــر التقييــم الدوليــة أن أســلوب الســوق محــدود التطبيــق .هنــاك عــدة طــرق محــددة يف إطــار
أســلوب الدخــل.
 14.1.6.1نــادرا ً مــا تتعامــل األصــول غــر امللموســة مــع بعــض االســتثناءات امللحوظــة بشــكل منفصــل عــن املنشــأة
االقتصاديــة التــي تســتخدمها يف عملياتهــا .هنــاك عــدد قليــل نســب ًيا مــن املعامــات املنفصلــة لألصــول غــر امللموســة،
وهنــاك مخــاوف بشــأن قابليــة املقارنــة بــن األصــول غــر امللموســة املختلفــة .غالبًــا مــا يكــون هنــاك القليــل مــن
املعلومــات العامــة عــن املعامــات التــي متــت .والنتيجــة هــي أنــه نــاد ًرا مــا يكــون مــن املمكــن العثــور عــى دليــل
موثــوق للســوق.أمثلة عــى األصــول غــر امللموســة التــي ميكــن تقييمهــا باســتخدام أســلوب الســوق وطريقــة املعاملــة
اإلرشــادية هــي:
( )Aالبث اإلذاعي
( )Bأسامء نطاقات الشبكة
( )Cميداليات سيارة األجرة
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 14.1.6.3يشيع استخدام أسلوب التكلفة وطريقة تكلفة االستبدال لألنواع التالية من األصول غري امللموسة:
( )Aالحصول عىل برامج الطرف الثالث
( )Bالربامج غري القابلة للتسويق واملطورة واملستخدمة داخليًا
( )Cالقوى العاملة املجمعة – وتعرف أيضً ا بالقوى العاملة يف مكان العمل.
(( )Dالقــوى العاملــة يف مــكان العمــل هــي فريــق مــن املوظفــن يعملــون يف منشــأة .ويســتخدم هــذا املفهــوم عنــد
احتســاب رســوم األصــول املســاهمة يف تقييــم األصــول غــر امللموســة .تعتــر القــوى العاملــة يف مــكان العمــل أحــد
األصــول غــر امللموســة ولكنهــا غــر معــرف بهــا ألغ ـراض إعــداد التقاريــر املاليــة).
 14.1.6.4يُطلب من املقيمني مراعاة ما ييل عند استخدام أسلوب التكلفة:
( )Aالتكاليف املبارشة وغري املبارشة الستبدال فائدة األصل
( )Bالتعديالت املمكنة للتقادم الوظيفي واالقتصادي
( )Cمناسبة تضمني هامش الربح .قد يكون هذا الهامش مناسبًا.
( )Dقــد يتــم أيضً ــا تضمــن تكاليــف الفرصــة (التــي تعكــس التكاليــف املرتبطــة بعــدم وجــود األصــول غــر امللموســة
واملوضوعــة لبعــض الوقــت أثنــاء إنشــائها).
 14.1.7هنــاك عــدة طــرق محــددة يف معايــر التقييــم الدوليــة ضمــن إطــار أســلوب الدخــل .تضمــن املعيــار  210مــن معايــر
التقييــم الدوليــة عــى التوجيــه املتعلــق بتلــك الطــرق .تذكــر معايــر التقييــم الدوليــة الطــرق املختلفــة يف إطــار أســلوب الدخــل
وهــي:
( )Aفائض األرباح
( )Bاإلعفاء من رسوم حقوق امللكية
( )Cأرباح العالوات ،سوا ًء مع أو بدون
( )Dاألعامل الناشئة أو تحت التأسيس
( )Eاملوزع
 14.1.8تلخص األقسام الالحقة من هذا الفصل اإلرشادات املقدمة لكل من هذه الطرق.

 14.٢الشهرة
 14.2.1أي منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية ناشــئة عــن نشــاط أعــال وغــر معــرف بهــا يف أصــل آخــر .وتقــاس عــاد ًة عــى أنهــا
املتبقــي بعــد تحديــد جميــع األصــول وااللتزامــات األخــرى.
 14.2.2تذكــر معايــر التقييــم الدوليــة أنــه يف اندمــاج األعــال مبوجــب املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ()IFRS
ومبــادئ املحاســبية األمريكيــة املقبولــة بصفــة عامــة ( ،)GAAPال ميكــن االعـراف باألصــل غــر امللمــوس إال إذا كان قابـاً للفصــل
أو ناشـ ًئا عــن حقــوق تعاقديــة أو حقــوق أخــرى .لذلــك ميكــن أن يختلــف مقــدار الشــهرة وف ًقــا للقواعــد املطبقــة فيــا يتعلــق
باالع ـراف باألصــول األخــرى.
 14.2.3تتضمــن الشــهرة يف كثــر مــن األحيــان فئــات معينــة محــددة مثــل فائــدة القــوى العاملــة املجمعــة (حيــث ال ميكــن
االع ـراف بذلــك كأصــل غــر ملمــوس منفصــل مبوجــب القواعــد املحاســبية).
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 14.٣األصول غري امللموسة يف الحياة االقتصادية
 14.3.1نظــ ًرا للعوامــل القانونيــة أو التقنيــة أو الوظيفيــة أو االقتصاديــة ،عــاد ًة مــا يكــون لألصــول غــر امللموســة حيــاة
اقتصاديــة محــدودة .يجــب عــى املق ّيــم مراعــاة تأثــر العوامــل التقنيــة أو الوظيفيــة أو االقتصاديــة ،وذلــك يف معظــم حــاالت
تقييــم األصــول غــر امللموســة وفقًــا ألســلوب الدخــل.
 14.3.2يُشــار إىل خســارة العالقــات الحاليــة مــع العمــاء باســم انحســار العمــاء وذلــك فيــا يتعلــق لألصــول غــر امللموســة
املتعلقــة بالعميــل.
( )Aانحســار العمــاء هــو معــدل خســارة العمــاء الحاليــن ،مجموعــة العقــود ،القــوى العاملــة ،وغريهــا مــن األصــول
أو معــدل تدهــور التقنيــة الحاليــة.
 14.3.3تتضمــن معايــر التقييــم الدوليــة  2020املعيــار  210الفقــرة  100.6إرشــادات حــول كيفيــة قيــاس انحســار العمــاء،
عــى ســبيل املثــل :قوائــم العمــاء .وتســمح لعــدد مــن الطــرق املختلفــة بنمذجــة االنحســار:
 14.3.3.1معدل خسارة ثابت بنسبة  ٪10من رصيد السنة السابقة،
 14.3.3.2معدل متغري إذا كانت خسارة العميل تعتمد عىل مدى عمر العالقة مع العميل؛
 14.3.3.3قــد يكــون التقســيم الطبقــي للعمــاء يف مجموعــات فرعيــة مناسـ ًبا إذا كانــت هنــاك مجموعــات مختلفــة
مــن العمــاء مبســتويات مختلفــة مــن الربحيــة أو االنحســار أو ســات رئيســية أخــرى.

 14.٤فائدة استهالك الرضائب ()TAB
( )Aهــو تعديــل يجــرى عنــد تقييــم األصــول غــر امللموســة باســتخدام أســلوب الدخــل لتعكــس اإلعفــاء الرضيبــي
املتــاح عنــد اســتهالك بعــض األصــول غــر امللموســة.
 14.4.2ميكــن اســتهالك األصــول غــر امللموســة لألغ ـراض الرضيبيــة يف العديــد مــن الواليــات الرضيبيــة .ولهــا تأثــر يف تخفيــض
التكاليــف الرضيبيــة وزيــادة التدفقــات النقديــة.
 14.4.3وميكــن أن يكــون مــن املناســب إدارج قيمــة فائــدة اســتهالك الرضائــب يف تقييــم األصــول غــر امللموســة باســتخدام
أســلوب الدخــل.
 14.4.4تطبــق فائــدة اســتهالك الرضائــب فقــط عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل وعندمــا يســتخدم أســلوب التكلفــة تكاليــف مــا
بعــد الرضيبــة لتقييــم أحــد األصــول (يف أســلوب الســوق ،ســيعكس الســعر املدفــوع إلنشــاء األصــل أو رشائــه بالفعــل القــدرة
عــى اســتهالكه).
 14.4.5وينطبــق أيضً ــأ إذا كانــت املعاملــة االفرتاضيــة املســتخدمة لتقييــم األصــول غــر امللموســة تفــرض زيــادة يف األصــل
لألغـراض الرضيبيــة .عــادة مــا يكــون هــذا متوق ًعــا إذا كانــت املعاملــة االفرتاضيــة هــي بيــع األصــل فرديًــا .قــد ال ينطبــق إذا كانــت
املعاملــة االفرتاضيــة هــي بيــع وحــدة أعــال كاملــة.
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 14.٥معدالت الخصم
 14.5.1تعتــر أدلــة الســوق القابلــة للمالحظــة ملعــدالت الخصومــات املتعلقــة باألصــول غــر امللموســة محــدودة ،ومــن ثــم
فــإن الحكــم املهنــي مطلــوب بشــكل عــام.
 14.5.1.1غالبًا ما تكون األصول غري امللموسة ذات مخاطر أعىل من األصول امللموسة;
 14.5.1.2بعــض األصــول غــر امللموســة ،مثــل الرتاكــم ،متلــك تدفقــات نقديــة ذات قابليــة أكــر للتنبــؤ وبالتــايل تكــون
املخاطــر أقــل مــن األصــول غــر امللموســة األخــرى ،مثــل تلــك املتعلقــة بالبحــث والتطويــر.
14.5.2

يتضمن املعدالت املرجعية التي يجب مراعاتها ما ييل:
 14.5.2.1معدالت خالية من املخاطر مع فرتات استحقاق مامثلة لعمر األصول غري امللموسة املعنية،
 14.5.2.2تكلفة معدالت اقرتاض الديون ذات فرتات استحقاق مامثلة لعمر األصل غري امللموس املعني،
 14.5.2.3تكلفة حقوق امللكية أو معدالت العائد للمشاركني لألصول غري امللموسة املعنية،
 14.5.2.4التكلفــة املتوســطة املرجحــة لــرأس املــال لألصــول غــر امللموســة األصــل محــل التقييــم أو الرشكــة/
باســتخدام األصــول غــر امللموســة محــل التقييــم;
 14.5.2.5معدل العائد الداخيل إذا كان املجال يتعلق باستحواذ تجاري حديث،
( )Aمعــدل العائــد الداخــي ( )IRRهــو معــدل خصــم تســاوي فيــه القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية
لالســتثامر بتكلفــة االســتثامر
 14.5.2.6تحليل املتوسط املرجح ملعدل العائد (.)WARA
( )Aهــو املتوســط املرجــح يف القيمــة الســوقية لتكلفــة متويــل كل مــن األصــول امللموســة وغــر امللموســة ورأس املــال
العامــل.

 14.٦طريقة فائض األرباح
« 14.6.1تقــدر قيمــة األصــول غــر امللموســة عــى أنهــا القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املنســوبة إىل األصــل غــر امللمــوس
موضوعــه بعــد اســتثناء نســبة التدفقــات النقديــة املنســوبة إىل األصــول األخــرى املطلوبــة لتوليــد التدفقــات النقديــة (األصــول
املســاهمة)».
( )Aاألصــول املســاهمة هــي رأس املــال املطلــوب وأي أصــول ملموســة أو غــر ملموســة رضوريــة لتوليــد التدفقــات
النقديــة املرتبطــة بتقييــم األصــول غــر امللموســة.
14.6.2

التطبيق األكرث شيو ًعا مبوجب هذه الطريقة هو طريقة األرباح الزائدة متعددة الفرتات أو .MPEEM
( )Aطريقــة فائــض األربــاح ومتعــددة الفـرات هــي طريقــة تقــدر األصــول غــر امللموســة عــى أنهــا القيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة املنســوبة إىل األصــل غــر امللمــوس بعــد اســتثناء نســبة التدفقــات النقديــة التــي ت ُعــزى إىل األصــول
األخــرى املطلوبــة لتوليــد التدفقــات النقديــة («األصــول املســاهمة»).

 14.6.3ينبغــي تطبيــق هــذه الطريقــة فقــط عــى أصــل واحــد غــر ملمــوس وهــو بشــكل عــام مــن األصــول غــر امللموســة
الهامــة واألساســية.
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14.6.4

األصول املساهمة األكرث شيو ًعا هي:
 14.6.4.1رأس املال العامل
 14.6.4.2األصول الثابتة
 14.6.4.3األصول غري امللموسة األخرى وامللموسة،
 14.6.4.4القــوى العاملــة املجمعــة – (القــوى العاملــة يف مــكان العمــل) .عــى الرغــم مــن عــدم االع ـراف بالقــوى
العاملــة املجمعــة كأصــل منفصــل غــر ملمــوس ،إال أنهــا ال تـزال تعامــل كأصــل مســاهم يتطلــب معــدل عائــد ،كمكــون
مــن أشــكال الشــهرة( .ال يتــم التعامــل مــع املكونــات األخــرى ألشــكال الشــهرة عــى أنهــا أصــول مســاهمة).

 14.6.5تُعــرف العوائــد املطلوبــة عــى األصــول املســاهمة باســم رســوم األصــول املســاهمة أو  CACsوينبغــي حســابها عــاد ًة
عــى أســاس مــا بعــد الرضيبــة.
14.6.6

يجب إبداء االهتامم عند اعتبار الجانبني ذات الصلة باألصول املساهمة:
 14.6.6.1عائد األصول  -أي اسرتداد االستثامر األويل يف ذلك األصل.
 14.6.6.2عائد األصول  -أي عائد رأس املال املستثمر يف ذلك األصل.
 14.6.7وميكن توضيح ذلك من خالل املثال التايل:
 14.6.7.1إذا كان هنــاك رســوم اســتهالك أو اهــاك كافيــة لألصــل املســاهم ،فهــذا هــو عائــد األصــل .يعكــس هــذا
االســتهالك العــام لألصــل داخــل املنشــأة .مــن الــروري النظــر فقــط يف عائــد األصــول .ويســتند هــذا العائــد عــى
العائــد املطلــوب مــن هيــكل متويــل املنشــأة؛
 14.6.7.2إذا ظهــرت األربــاح بــدون أي رســوم اســتهالك أو اهــاك وكان األصــل املســاهم هــو أصــل مهــدر ،فســيكون
التعديــل رضوريًــا للســاح بعــودة األصــل باإلضافــة إىل العائــد عــى األصــل.

 14.٧اإلعفاء من رسوم حقوق امللكية
« 14.7.1تحــدد قيمــة األصــول غــر امللموســة بالرجــوع إىل قيمــة مدفوعــات اإلتــاوة االفرتاضيــة التــي ســيتم توفريهــا مــن
خــال امتــاك األصــل ،مقارنــ ًة برتخيــص األصــول غــر امللموســة مــن طــرف ثالــث».
( )Aاإلتــاوة هــي دفعــة ت ُدفــع مقابــل اســتخدام أحــد األصــول تحدي ـدًا األصــول غــر امللموســة أو املــوارد الطبيعيــة،
مثــل الحــق يف اســتخراج املعــادن.
 14.7.2تدفــع معظــم اإلتــاوات كنســبة مئويــة مــن اإلي ـرادات .وبالتــايل ،فــإن اإلتــاوات التــي تتوفــر مــن خــال ملكيــة
األصــل ترتبــط بشــكل شــائع بتلــك اإليــرادات املتوقعــة.
14.7.3

هناك طريقتان الشتقاق معدل اإلتاوة املناسب:
 14.7.3.1معدالت اإلتاوة السوقية لألصول املامثلة ،أو
 14.7.3.2تقسيم األرباح التي من املفرتض دفعها إىل املرخص االفرتايض.

 14.7.4بعــض معــدالت اإلتــاوة إجامليــة ،مــا يعنــي أن التكاليــف املتعلقــة باألصــل تظــل عــى عاتــق املرخــص .معــدالت
اإلتــاوة األخــرى صافيــة ،حيــث يتحمــل املرخــص لــه تلــك التكاليــف.
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 14.8طريقة باستخدام األصل غري امللموس أو بدونه
(طريقة عالوة األرباح)
« 14.8.1يشــر إىل قيمــة أحــد األصــول غــر امللموســة مــن خــال مقارنــة حالتــن :أحدهــا تســتخدم فيــه املنشــأة األصــل غــر
امللمــوس محــل التقييــم واألخــرى ال تســتخدم فيــه املنشــأة األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم».
( )Aيتــم إعــداد توقعــات هــذه الطريقــة لحالتــن أحدهــا تســتخدم املنشــأة األصــول غــر امللموســة ذات الصلــة .يف
الجانــب اآلخــر ،ال تســتخدم املنشــأة األصــول غــر امللموســة ذات الصلــة.
 14.8.2تســتخدم هــذه الطريقــة بشــكل شــائع يف تقييــم اتفاقيــات عــدم املنافســة .ميكــن اســتخدامه ألصــول أخــرى غــر
ملموســة إذا كان ذلــك مناســ ًبا.
 14.8.3يتــم توقــع األربــاح باســتخدام هــذه الطريقــة يف ظــل حالتــن مختلفــن .ثــم تعكــس قيمــة اتفاقيــة عــدم املنافســة
الفــرق بــن هاتــن الحالتــن.

 14.9طريقة األعامل الناشئة أو تحت التأسيس
« 14.9.1تحــدد قيمــة األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة التــي تفــرض أن األصــل
غــر امللمــوس هــو األصــل الوحيــد اململــوك للمنشــأة يف تاريــخ التقييــم .ويحــب رشاء كافــة األصــول امللموســة وغــر امللموســة
األخــرى أو إنشــاؤها أو تأجريهــا».
( )Aطريقــة األعــال الناشــئة أو تحــت التأســيس هــي طريقــة بديلــة لتقييــم أهــم األصــول غــر امللموســة .وتفــرض
هــذه الطريقــة أن األصــل الوحيــد للمنشــأة هــو األصــل غــر امللمــوس .ويحــب رشاء كافــة األصــول امللموســة وغــر
امللموســة األخــرى أو إنشــاؤها أو تأجريهــا».
 14.9.2ونظريًــا فــإن هــذه الطريقــة تشــبه طريقــة فائــض األربــاح لكــن ً
بــدل مــن طــرح رســوم األصــل املســاهم مــن
التدفقــات النقديــة ،يجــب عــى املقيــم أن يفــرض تكاليــف بنــاء أو رشاء أو تأجــر األصــول املســاهمة.

 14.10طريقة املوزع
 « 14.10.1عــاد ًة مــا تســتخدم تغــر يف طريقــة االربــاح الفائضــة لف ـرات متعــددة قيمــة األصــول غــر امللموســة املتعلقــة
بالعمــاء”.
( )Aطريقــة املــوزع هــي طريقــة التقييــم يف ظــل أســلوب الدخــل لتقييــم األصــول غــر امللموســة املتعلقــة بالعمــاء.
ميكــن اســتخدام الهوامــش التــي تحققهــا املنشــآت التــي تعمــل فقــط كموزعــن لتحديــد نســبة األربــاح التــي تتعلــق
باألصــول غــر امللموســة املتعلقــة بالعميــل.
 14.10.2املفهــوم األســايس هــو أن املنشــآت تشــتمل عــى وظائــف مختلفــة ،كل منهــا يرجــع إىل نســبة مــن األربــاح التــي
حققتهــا املنشــأة .هنــاك رشكات قامئــة بذاتهــا تعمــل فقــط كموزعــن للمنتجــات للعمــاء ،تشــر الهوامــش التــي حققتهــا هــذه
الــركات إىل نســبة األربــاح املنســوبة إىل األصــول غــر امللموســة املتعلقــة بالعمــاء.
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 15.١مقدمة
 15.1.1قــد يكــون هيــكل رأس مــال الرشكــة معقــدً ا بســبب اختــاف فئــات األســهم ،وميكــن توضيــح الحــاالت التــي ميكــن أن
تــؤدي إىل مثــل هــذا التعقيــد مــن خــال املثــال اآليت:
 15.1.1.1ميلــك صاحــب املنشــأة كامــل حقــوق امللكيــة للرشكــة التــي تبلــغ قيمتهــا الحاليــة  50مليــون ،وقــرر تقديــم
حوافــز ملوظفــي اإلدارة العليــا لحثهــم عــى منــو املنشــأة وزيــادة قيمتهــا .ولهــذا فهــو يرتــب إلصــدار أســهم مــن فئــة
مختلفــة للمــدراء .والــروط الرئيســية ألســهم اإلدارة هــي:
مستقبل ،فإن أسهم اإلدارة ال تتلقى أي جزء من العائدات حتى  50مليون،
ً
( )Aإذا كان هناك بيع للرشكة
( )Bويحــق لــإدارة الحصــول عــى  ٪25مــن العائــدات التــي تزيــد عــن  50مليــون .لذلــك ،إذا تــم بيــع الرشكــة يف
املســتقبل مقابــل  70مليــون فــإن أســهم اإلدارة تحصــل عــى  5ماليــن مــن العائــدات و 65مليــون لألســهم الحاليــة.
 15.1.2التحــدي الــذي يواجــه املقيمــن هــو القيمــة املوجــودة أعــى مــن القيمــة الحاليــة .ألن القيمــة الحاليــة املتفــق عليهــا
 50مليــون ،وال تشــرك أســهم اإلدارة يف تلــك القيمــة الحاليــة .وال تســتطيع طــرق التقييــم التــي ُذكــرت يف الفصــول الســابقة مــن
هــذا الدليــل اإلجابــة عــى هــذا الســؤال .لذلــك ،هنــاك حاجــة إىل طــرق تقييــم مختلفــة للتعامــل مــع هيــاكل رأس املــال املعقــدة.

 15.٢القيمة ما قبل وبعد التمويل
15.2.1

قيمة ما قبل التمويل هي قيمة األعامل التجارية مبارشة قبل آخر جولة متويل لها.

15.2.2

القيمة ما بعد التمويل هي قيمة األعامل التجارية مبارش ًة بعد آخر جولة متويل لها.

15.2.3

وميكن توضيح ذلك من خالل املثال اآليت:
 15.2.3.1ت ُقــدر قيمــة األعــال عــى أســاس مــا قبــل التمويــل مببلــغ  50مليــون ريــال ســعودي ،وبعدهــا تــم متويــل
املنشــأة حيــث اســتثمر املســتثمر  10ماليــن ريــال ســعودي مقابــل فائــدة قدرهــا  ،٪16.67فأصبحــت القيمــة مــا بعــد
التمويــل  60مليــون ريــال ســعودي .لــدى املنشــأة مــوارد نقديــة إضافيــة بقيمــة  10مليــون ريــال ســعودي ميكــن
اســتخدامها يف متويــل التطويــر املســتمر.

 15.2.4تنــص معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى أنــه يجــب عــى املقيــم النظــر يف أي اختالفــات محتملــة تنشــأ عــن زيــادة
متويــل األعــال:
« 15.2.4.1قــد يؤثــر ضــخ مبالــغ نقديــة لهــذه الــركات عــى ملــف املخاطــر العــام للمؤسســة وكذلــك عــى تخصيص
القيمــة النســبية بــن فئــات األســهم».
 15.2.5يجــب عــى املُق ِّيــم النظــر يف املعامــات األخــرة لحقــوق امللكيــة ،حيــث تؤكــد اإلرشــادات الدوليــة لتقييــم حقــوق
امللكيــة ( )IPEVعــى أهميــة معايــرة التقييــم الحــايل بالرجــوع إىل معاملــة ســابقة .ويجــب أن تأخــذ عمليــة املعايــرة يف االعتبــار
التغ ـرات يف املنشــأة وظــروف الســوق .فعــى ســبيل املثــال:
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 15.2.5.1اســتندت جولــة التمويــل األخــرة إىل تقييــم املنشــأة عــى أســاس  5أضعــاف لألربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة
واالهــاك واالســتهالك ( )EBITDAلألشــهر الـــ  12الســابقة،
 15.2.5.2وتجــاوزت الرشكــة أهــداف منوهــا بعــد جولــة التمويــل تلــك وقامــت مبراجعــة التوقعــات املســتقبلية .ويتعامــل قطــاع
الســوق أيضً ــا مبضاعفــات أعــى مــن الســابق لألربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك (.)EBITDA
 15.2.5.3ينعكــس هــذان العامــان يف مضاعــف األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والرضيبــة واالهــاك واالســتهالك ()EBITDA
للتقييــم.

 15.٣الطرق الثالثة
 15.3.1بالنســبة لهيــاكل رأس املــال املعقــدة ،والتــي تتضمــن شــكالً مــن أشــكال حقــوق امللكيــة غــر األســهم العاديــة ،تنــص
معايــر التقييــم الدوليــة  2020عــى أنــه يجــوز للمقيــم اســتخدام أي طريقــة معقولــة لتحديــد قيمــة فئــة معينــة مــن حقــوق
امللكيــة.
15.3.2

وتنص املعايري عىل هذه الطرق:
 15.3.2.1طريقة القيمة الراهنة (.)CVM
 15.3.2.2طريقة تسعري الخيارات املالية (.)OPM
 15.3.2.3طريقة حساب العائد املتوقع واملوزون (.)PWERM

15.3.3

وسيتم رشح كل طريقة بالتفصيل أدناه.

 15.4طريقة القيمة الراهنة ()CVM
 15.4.1تقــوم طريقــة القيمــة الراهنــة بتخصيــص قيمــة املنشــأة ملختلــف ســندات الديــن وحقــوق امللكيــة عــى افـراض البيــع
الفــوري للمنشــأة.
 15.4.2ففــي هــذه الطريقــة ،تُخصــم االلتزامــات املفروضــة عــى حامــي الديــون أو األوراق املاليــة املكافئــة للديــن أوالً مــن
قيمــة كامــل املنشــأة لحســاب قيمــة األســهم املتبقيــة،
15.4.3

وتخصص بعدها لسلسلة متنوعة من األسهم املمتازة بنا ًء عىل أولوية التسييل أو قيمة التحويل،

15.4.4

وأخريًا ،تخصص أي قيمة متبقية لألسهم العادية والخيارات والضامنات.

15.4.5
الراهنــة.

تعتــر فئــات أســهم التــي ليــس لهــا عائــد أعــى مــن قيمــة املؤسســة الحاليــة قيمــة صفريــة مبوجــب طريقــة القيمــة
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15.4.6

يجب استخدام طريقة القيمة الراهنة فقط عندما:
( )Aتكون هناك تصفية وشيكة للمنشأة
( )Bتكــون املنشــاة يف مراحــل مبكــرة منــذ انشــائها وليــس هنــاك قيمــة تذكــر لألســهم العاديــة تزيــد عــن قيمــة أولويــة
التســييل لألســهم املمتــازة
( )Cمل يتم إحراز تقدم ملموس يف خطة عمل الرشكة
( )Dليــس هنــاك أســاس منطقــي لتقديــر املبلــغ والتوقيــت ألي قيمــة قــد تنشــأ يف املســتقبل تزيــد عــن قيمــة أولويــة
التســييل.

 15.٥عيوب طريقة القيمة الراهنة
 15.5.1مــن عيــوب هــذه الطريقــة أنهــا ال تأخــذ املســتقبل بعــن االعتبــار ،وميكــن القــول بــأن هنــاك قيمــة تطلعيــة يف مثــل
هــذه األســهم ،ويتضــح ذلــك مــن خــال اإلكــال عــى املثــال أعــاه:
 15.5.1.1مــن املســتبعد ج ـدًا أن يكــون صاحــب العمــل الحــايل مســتعدًا للتخــي عــن أي جــزء مــن القيمــة التــي
تزيــد عــن  50مليونًــا .ولكــن قــد يكــون مســتعدًا لبيــع جــزء مــن الفائــدة:
( )Aإذا بــاع الفائــدة ،فإنــه يغلــق جــزء مــن النمــو املســتقبيل املتوقــع للقيمــة ،ولكنــه غــر مؤكــد .فهــو يتلقــى التمويــل
ويقلــل مــن مخاطــره نتيجــة التحقيــق الجــزيئ لفائدتــه.
15.5.2
للخيــارات.

تفشــل طريقــة القيمــة الراهنــة يف مراعــاة مكاســب بعــض فئــات األســهم .وهــذه املكافــآت لهــا ســات مشــابهة جــدً ا
 15.5.2.1قــد يكــون لفئــات األســهم قيمــة صفريــة يف إطــار هــذه الطريقــة ألنهــا تشــارك فقــط يف قيمــة أعــى مــن
القيمــة الراهنــة.
 15.5.2.2وميكــن وصــف فئــات األســهم هــذه بأنهــا «تحــت املــاء» أو «نفــدت مــن املــال» .وتُعــرف أيضً ــا يف بعــض
البلــدان باســم «أســهم النمــو».
 15.5.2.3مــن املحتمــل أن يكــون الســعر املدفــوع ملثــل هــذا الســهم متواض ًعــا نســب ًيا ،حيــث أنهــا ال تشــارك يف بعــض
أو كل القيمــة الراهنــة ،ويكــون هــذا مرتبطًــا بالســعر املدفــوع لخيــار ال ـراء يف األســواق.
( )Aخيار الرشاء هو عقد خيار مينح حامله خيار رشاء األسهم يف املستقبل بسعر محدد.
 15.5.2.4وتعــزى قيمــة خيــار ال ـراء إىل األوراق املاليــة العامــة ،حتــى عندمــا يكــون خيــار ســعر التنفيــذ فــوق
القيمــة الســوقية الحاليــة لــأوراق املاليــة املدرجــة.
( )Aسعر التنفيذ هو املبلغ املستحق الدفع عند مامرسة الخيار .ويعرف أيضً ا بسعر تنفيذ الخيار.
 15.5.2.5وميكن رشحه باملثال اآليت:
( )Aيتــداول ســهم رشكــة مــا بســعر  100لــكل ســهم يف الســوق .مينــح عقــد الخيــار صاحبــه خيــار رشاء األســهم يف
غضــون عامــن بســعر  120لــكل ســهم .يدفــع صاحــب الخيــار  11مقابــل عقــد الخيــار.
( )1وهو خيار ألنه يتيح لصاحبه فرصة لرشاء األسهم وال يلزمه.
(( )2يُعرف خيار بيع األسهم بخيار البيع)
( )3سعر التنفيذ أو السعر املحدد هو .120
( )4إذا كان السهم أعىل من  120يف غضون عامني ،ميكن لصاحب الخيار تنفيذ الخيار ورشاء السهم مقابل .120
( )5إذا كان السهم عند  120أو أقل ،فلن ينفذ حامل الخيار العملية وسيتكبد خسارة قدرها .11
( )6وال يحقق صاحب الخيار رب ًحا إال إذا كان سعر السهم أعىل من  131يف غضون عامني.
 15.5.2.6تختلــف قيمــة خيــار ال ـراء عنــد إصــداره بشــكل عكــي مــع املــدى الــذي يتجــاوز فيــه ســعر التنفيــذ
القيمــة الســوقية الحاليــة (مــع متغــرات أخــرى).
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 15.5.2.7إذا زادت قيمــة الرشكــة إىل حــد ٍ
كاف ،فســتكون هنــاك قيمــة لفئــات األســهم ذات الصلــة .وهــذا مشــابه
لوجــود قيمــة يف الخيــار.
 15.5.2.8وإذا مل تــزداد قيمــة الرشكــة ،فســيفقد الســعر املدفــوع للســهم بنفــس الطريقــة التــي ســتفقد بهــا تكلفــة
خيــار ال ـراء.
15.5.3

وهذا يعني أن هناك درجة من التامثل يف معظم سندات األسهم.
 15.5.3.1هناك احتامل شبه متسا ٍو لزيادة السهم أو انخفاض قيمته.
 15.5.3.2لذلك قد يخرس حامل األسهم أو يكسب ،لنقل  ٪ 20من قيمة استثامره.
 15.5.3.3وبالتايل فإن مخاطر هبوط أو ارتفاع السهم متساوية نسبيًا.

15.5.4

بالنسبة لألسهم التي لديها حصة قليلة أو معدومة يف القيمة الحالية ،ال ينطبق عليها ذلك:
 15.5.4.1هناك احتامل ارتفاع أكرب من االنخفاض.
 15.5.4.2وهذا بسبب املشاركة يف االرتفاع.
 15.5.4.3مخاطر الهبوط متواضعة حيث توجد قيمة حالية منخفضة نسب ًيا ملثل هذه األسهم.
 15.5.4.4ويرجع انخفاض القيمة الراهنة إىل عدم استحقاق األسهم للقيمة داخل الرشكة.

15.5.5

وينطبق غياب التناظر والتوازن نفسه عىل خيار الرشاء يف األسواق.

 15.٦طريقة تسعري الخيارات املالية ()OPM
 15.6.1تقــوم طريقــة تســعري الخيــارات بتقييــم فئــات األســهم املختلفــة عــى أســاس اعتبــار كل فئــة مــن األســهم خيــا ًرا مال ًيــا
للتدفقــات النقديــة التــي تولدهــا املنشــأة.
 15.6.2وميكــن تطبيــق طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة عــى إجــايل قيمــة املنشــاة شــامل ًة مــا عليهــا مــن ديــون ،أو أن
تٌطبــق عــى أســاس حقــوق امللكيــة وفصــل الديــون عــى حــدة.
 15.6.3تبــدأ طريقــة تســعري الخيــارات مــن قيمــة إجــايل حقــوق امللكيــة لألصــل .ومــن ثــم تطبــق الطريقــة لتخصيــص
إجــايل قيمــة األســهم بــن الفئــات املختلفــة مــن حقــوق امللكيــة.
 15.6.4تعتمــد طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة عــى منــوذج بــاك شــولز ( ،)Black-Scholesوقــد تــم متديــد ذلــك مــن
خــال إدراج افــراض توزيــع األربــاح واملعــروف باســم منــوذج بــاك شــولز مريتــون.
( )Aمنوذج خيار بالك سكولز هو منوذج ريايض مصمم لتسعري عقود الخيار يف األسواق.
15.6.5
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تتكون مدخالت هذا النموذج مام ييل:
( )Aمعدل خايل من املخاطر يقابل األفق الزمني املحدد.
( )Bأفق زمني معقول للخيار.
( )Cالسعر السهم الحايل.
( )Dسعر التنفيذ ،وهو السعر الواجب دفعه عند مامرسة وتنفيذ الخيار.
( )Eتحديد معامل التذبذب.
( )Fاألرباح الرتاكمية.

 15.6.6مــن املرجــح أن تكــون أهــم املتغـرات املذكــورة أعــاه هــي معامــل التذبــذب الــذي ينبغــي افرتاضــه والفــرة الزمنيــة
املتوقعــة لحــدث الســيولة.
 15.6.7تُحســب املســتويات املختلفــة لقيمــة حقــوق امللكيــة عــن طريــق تحديــد ســعر الســهم الحــايل عــى أنــه القيمــة
الحاليــة لــرأس املــال بالكامــل ،ثــم يُحــدد ســعر التنفيــذ عنــد نقــاط التوقــف املختلفــة التــي تبــدأ عندهــا فئــات األســهم املختلفــة
يف املشــاركة.
 15.6.8كــا ذكــر أعــاه ،يتوقــع أن يكــون التقلــب ُمدخ ـ ًا ها ًمــا ،مــن الصعــب تحديــد مســتوى مناســب لتقلبــات األســهم
التــي ال يتــم تداولهــا بانتظــام يف ســوق شــديد الســيولة .ينبغــي عــى املقيــم األخــذ يف االعتبــار مــا يــي عنــد تحديــد اف ـراض
مناســب لتقلــب األســعار:
 15.6.8.1مرحلة عمر األصل والتأثري النسبي للتقلبات مقارنة مع الرشكات املامثلة.
 15.6.8.2الرافعة املالية النسبية لألصل.
 15.6.9إضافــة إىل الطريقــة املوضحــة أعــاه ،ميكــن اســتخدام طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة لدعــم حســاب قيمــة إجــايل
األســهم عندمــا يكــون هنــاك ســعر معــروف لــأوراق املاليــة الفرديــة.

 15.٧طريقة حساب العائد املتوقع واملوزون ()PWERM
 15.7.1مبوجــب طريقــة حســاب العائــد املتوقــع املــوزون ،تُقــدر قيمــة األســهم املختلفــة عــى أســاس ت القيمــة الحاليــة
املتوقعــة واملوزونــة لعائــدات االســتثامر املســتقبلية ،مــع األخــذ يف االعتبــار كل مــن النتائــج املســتقبلية املحتملــة واملتاحــة
لألصــل ،وكذلــك حقــوق وتفضيــات فئــات األســهم.
 15.7.2عــادة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا توشــك الرشكــة عــى الخــروج مــن الســوق وال تخطــط لزيــادة إضافيــة
لــرأس املــال.
15.7.3
االحتامليــة.

لذلــك تتطلــب هــذه الطريقــة إنتــاج عــدد مــن الســيناريوهات املختلفــة ،بعــد ذلــك ترجيــح كل إســقاط مــن حيــث

 15.7.4قــد تكــون الســيناريوهات عبــارة عــن مجموعــة مــن نتائــج أربــاح مختلفــة ،وســتنظر أيضً ــا يف بدائــل مثــل رشكــة
خاصــة أو االكتتــاب العــام أو البيــع التجــاري لرشكــة أخــرى.
 15.7.5ثــم يتــم توزيــع النتائــج املختلفــة عــى مختلــف فئــات حقــوق امللكيــة ،بحيــث ميكــن تحديــد القيمــة املحتملــة لــكل
نــوع مــن أنــواع األســهم.
 15.7.6ينبغــي عــى املقيــم إجـراء التســويات عــى القيــم الحاليــة املوزونــة باالحتــاالت الخاصــة بقيــم الخــروج املســتقبلية
مــع القيمــة اإلجامليــة لألصــول للتأكــد مــن معقوليــة التقييــم الــكيل للمنشــأة.
	15.7.7ميكــن اســتحداث منهجيــة هجينــة باســتخدام طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة لتقديــر تخصيــص القيمــة يف واحــد أو
أكــر مــن الســيناريوهات املوزونــة.
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االلتزامات
غير المالية
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 16.١نبذة عامة
16.1.1

املعيار  220هو إضافة جديدة ملعايري التقييم الدولية ،2020

16.1.2

وتُعرف االلتزامات غري املالية بأنها:
(« )Aااللتزامات التي تحتاج إىل أداء التزام غري نقدي لتوفري السلع أو الخدمات».
( )Bأداء االلت ـزام هــو االلت ـزام الــوارد ضمــن االلتزامــات .يعتــر الوفــاء النقــدي هــو الت ـزام األداء الوحيــد لاللتزامــات
املاليــة ،ويعــرف باالســتحقاق .أمــا أداء االلتزامــات غــر املاليــة يكــون مــن خــال توفــر الســلع والخدمــات ،ولذلــك
يحتــاج إىل تعويــض إضــايف للوفــاء بااللت ـزام.
( )Cاالستحقاق هو الوفاء بأداء االلتزام.

16.1.3

أمثلة عىل االلتزامات غري املالية:
( )Aاإليرادات املؤجلة ،يشار إليها أيضً ا باسم التزامات التعاقد.
( )Bالضامنات
( )Cااللتزامات البيئية.
( )Dبرامج الوالء.
( )Eاتفاقيات رشاء الطاقة
( )Fأحكام تقايض معينة
( )Gضامنات املنتجات

 16.1.4تذكر الفقرة  20.4من املعيار  220الصفة األساسية لاللتزامات غري املالية:
«عــاد ًة مــا يطلــب الطــرف الــذي يتحمــل التـزام غــر مــايل هامــش ربــح عــن الجهــد املتكبــد للوفــاء بــه وعــن املخاطــر الناتجــة
عــن تســليم البضائــع أو الخدمــات».
 16.1.5يعتمــد قيــاس االلتزامــات غــر املاليــة عــى التحويــل املعتــر لاللتـزام إىل طــرف ثالــث .يف املعيــار  ،220تعتــر املخاطــر
مخاطــر عــدم األداء ،وهــي مخاطــر ائتــان الطــرف اآلخــر امللتــزم بالوفــاء بااللت ـزام.
 16.1.6يعتــر الوفــاء النقــدي هــو أداء االلت ـزام الوحيــد لاللتزامــات املاليــة ،وهــذا التــوازن بــن األصــول وااللتزامــات متكــن
املقيــم مــن تقديــر هــذه االلتزامــات اعتــادًا عــى نطــاق األصــول .ال يوجــد تــوزان بــن األصــول وااللتزامــات يف االلتزامــات غــر
املاليــة،
( )Aمفهوم التوازن قائم عىل أن االلتزامات املالية ميكن تقييمها بنفس قيمة األصل ذي الصلة.
16.1.7
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تُقيم االلتزامات غري املالية ألغراض مختلفة منها:
( )Aإعداد التقارير املالية
( )Bأغراض الرضائب
( )Cالتقايض
( )Dمشورة املعامالت

 16.٢تناظر أو توازن األصول وااللتزامات
 16.2.1غال ًبــا مــا ال يكــون لاللتزامــات غــر املاليــة أصــول مقابلــة مســجلة معــرف بهــا مــن قبــل الطــرف املقابــل (مثــل
االلتزامــات البيئيــة).
 16.2.2تنعكــس بعــض االلتزامــات غــر املاليــة األخــرى يف األصــل وال ميكــن فصلهــا أو تحويلهــا إال مــع أصــل آخــر (مثــل
ضــان املنتــج).
 16.2.3غالبــا مــا ال ميكــن تســييل ســوق األصــول وااللتزامــات غــر املاليــة بســهولة ،مــا ينتــج عنهــا معلومــات غــر متامثلــة،
وفــروق عاليــة يف هامــش العــرض والطلــب ،وعــدم متاثــل أو تطابــق األصــول مــع االلتزامــات.

 16.٣أسس وأساليب وطرق التقييم
 16.3.1تجــرى تقييــات االلتزامــات غــر املاليــة باســتخدام أســس قيمــة محــددة مــن منظــات أخــرى غــر مجلــس معايــر
التقييــم الدوليــة ألغــراض مثــل التقاريــر املاليــة والرضائــب  ...وغريهــا.
 16.3.2هنــاك العديــد مــن املواضــع يف املعيــار  220تؤكــد أنــه ميكــن أن تحــدد منظــات خارجيــة طــرق التقييــم وليســت
املتطلبــات والتوجيهــات يف املعيــار .220
	16.3.3ميكن تطبيق كافة أساليب التقييم الثالثة وفقًا لألساس املعمول به.
 16.3.4عــادة ال يتــم تــداول االلتزامــات غــر املاليــة لوحدهــا مــا يعيــق اســتخدام أســلوب الســوق ،ونــاد ًرا العثــور عــى
دليــل مبــارش للســوق لهــا ،وإن وجــدت تكــون أدلــة الســوق هــذه يف شــكل معامــات قابلــة للمقارنــة .غال ًبــا مــا تكــون التعديــات
النوعيــة مطلوبــة يف حالــة اســتخدام بيانــات الســوق ،ولكــن ينبغــي زيــادة اســتخدام املدخــات القامئــة عــى الســوق .وفيــا يــي
ثالثــة أمثلــة عــى ذلــك:
 16.3.4.1التسعري من األطراف الثالثة للوفاء بااللتزامات مثل تلك املتعلقة باإليرادات املؤجلة.
 16.3.4.2أسعار سياسات الضامن الصادرة من جهات خارجية اللتزامات مامثلة.
 16.3.4.3مبالغ التحويل النقدي لبعض برامج مكافآت الوالء.
 16.3.5وهنــاك طريقتــان لتقييــم االلتزامــات غــر املاليــة وهــي ،الطريقــة التنازليــة (أســلوب الســوق) والطريقــة التصاعديــة
(أســلوب الدخــل).
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16.3.6
االلتــزام.

يف الطريقــة التنازليــة يســتند تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة إىل فرضيــة توفــر مــؤرشات تســعري موثوقــة عــن أداء
 16.3.6.1املثــال املذكــور هــو لإلي ـرادات املؤجلــة ،ويقصــد بــأن املشــارك يف الســوق ميكنــه النظــر يف ســعر الســوق
لاللت ـزام ،مثــل الطلبــات غــر املنفــذة،
 16.3.6.2وســتكون تكاليــف الحصــول عــى هــذه الطلبــات هــي تكاليــف املبيعــات والتســويق التــي تــم تكبدهــا
بالفعــل.
 16.3.6.3يجــب خصــم هــذه التكاليــف وهامــش الربــح املناســب مــن ســعر الســوق .والنتيجــة هــي املبلــغ املتبقــي
مــن الت ـزام اإلي ـرادات املؤجلــة الــذي يجــب الوفــاء بــه.
 16.3.7يتطلــب اســتخدام أســلوب الدخــل عــاد ًة اعتبــار قيمــة االلت ـزام غــر املــايل كالقيمــة الحاليــة للتدفقــات
النقديــة املســتقبلية باإلضافــة إىل هامــش ربــح مطلــوب لتحمــل االلتــزام .وهــذا هــو جوهــر الطريقــة التصاعديــة.
 16.3.7.1وفقًا لهذه الطريقة ،ت ُقاس االلتزامات غري املالية كالتكاليف املطلوبة ألداء االلتزام.
( )Aتتضمن التكاليف كالً من التكاليف املبارشة وغري املبارشة مثل رسوم استخدام األصول املساهمة.
( )Bيجب استبعاد التكاليف املتكبدة كجزء من أنشطة البيع قبل تاريخ االستحواذ من الوفاء بااللتزام.
( )Cقد يكون من املناسب أحيانًا تضمني تكاليف الفرصة البديلة:
( )1املثــال املذكــور هــو ترخيــص مللكيــة فكريــة .إذا كان االلتـزام يقلــل مــن نطــاق تســييل األصــل األســايس (حيــث مينــح
الرتخيــص الحرصيــة) ،فقــد تكــون هنــاك تكاليــف الفرصــة البديلــة املرتبطــة بهــذا الرتتيــب.
 16.3.7.2تحديــد عــاوة معقولــة للجهــود املبذولــة للوفــاء بااللتزامــات ،وقــد يكــون مــن املناســب تضمــن مبلــغ
مقطــوع كهامــش ربــح مفــرض.
 16.3.7.3تحديد توقيت الوفاء والخصم لصايف القيمة الحالية.
( )Aويجــب الحــذر عندمــا تكــون تكاليــف الوفــاء مشــتقة كنســبة مــن اإلي ـرادات ،وينبغــي عــى امل ُق ِّيــم النظــر فيــا
إذا كانــت تكاليــف الوفــاء تتضمــن تأثــر الخصــم .فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يــؤدي الدفــع املســبق للخدمــات إىل
خصــم ،حيــث يتوقــع أحدهــم أن يدفــع أقــل مقابــل نفــس الخدمــة مقارنــة بالدفــع حســب مــدة العقــد.

 16.3.8تذكــر املعايــر بــأن أســلوب التكلفــة يطبــق بشــكل محــدود لاللتزامــات غــر املاليــة .وذلــك لنفــس الســبب الــذي ذكــر
يف بدايــة الفصــل ،عــاد ًة مــا يطلــب الطــرف الــذي يتحمــل التـزام غــر مــايل هامــش ربــح عــن الجهــد املتكبــد للوفــاء بــه( .هنــاك
نطــاق يف إطــار أســلوب التكلفــة يشــمل إمــا زيــادات أو تكاليــف الفرصــة البديلــة إلدراج هامــش الربــح).

 16.٤معدالت الخصم والتدفقات النقدية وهوامش املخاطر
 16.4.1يقــوم أســلوب الدخــل عــى أســاس توقــع املســتثمر بــأن يحصــل عــى عائــد عــى اســتثامراته وأن هــذا العائــد يعكــس
املســتوى املتوقــع للمخاطــر يف االســتثامر.
16.4.2
املقابــل.

كــا ذكرنــا ســابقًا ،يتطلــب معيــار  220أن ميثــل معــدل الخصــم القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم األداء للطــرف

 16.4.3ويذكــر املعيــار  220أن هنــاك أســس معينــة للقيمــة صــادرة عــن هيئــات أو منظــات غــر مجلــس معايــر التقييــم
الدوليــة تتطلــب اســتخدام معــدل الخصــم لحســاب املخاطــر الخاصــة بااللتزامــات ،ويجــب عــى املقيــم اتباعهــا.
 16.4.4بعــض االلتزامــات غــر املاليــة طويلــة األجــل يف طبيعتهــا ،مثــل االلتـزام البيئــي إلعــادة األرض لحالتهــا بعــد اســتخراج
املعــادن منهــا .فيجــب عــى املُق ِّيــم أن ينظــر يف احتســاب التضخــم يف توقعــات التدفقــات النقديــة ،كــا يجــب أن يضمــن أن
معــدل الخصــم وتقدي ـرات التدفقــات النقديــة تــم إعدادهــا بشــكل متســق.
152

	16.4.5ميكن أن تكون هناك صعوبة كبرية يف تحديد التدفقات النقدية املستقبلية .وميكن اقرتاح عدة طرق مثل:
 16.4.5.1منذجــة عــدة ســيناريوهات للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املحتملــة الشــتقاق تدفقــات نقديــة موزونــة،
وغالبًــا مــا يشــار إىل هــذه الطريقــة باســم األســلوب القائــم عــى الســيناريو (.)SBM
 16.4.5.2استخدام محاكاة مونت كارلو.
 16.4.5.3طريقة تسعري الخيارات املالية.
( )Aتتضمــن الطريقــة القامئــة عــى الســيناريو منذجــة ســيناريوهات متعــددة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املحتملــة،
وغالبًــا مــا تســتخدم لتقييــم االلتزامــات غــر املاليــة.
16.4.6
املقيــم أن:

بســبب حــاالت عــدم اليقــن ،يجــب تضمــن هامــش املخاطــرة املناســب يف التدفقــات النقديــة الخارجــة .يجــب عــى
( )Aيوثق الطريقة املستخدمة لتطوير هامش املخاطرة.
( )Bيقدم األدلة عىل اشتقاق هامش املخاطرة.
( )Cينظر يف الفرتات الزمنية املعنية.
( )Dينظر يف املوقع الجغرايف.
( )Eيعترب العملة املستخدمة.
( )Fينظــر يف نــوع التدفقــات النقديــة التــي تتضمنهــا التنبــؤات (التدفقــات النقديــة األكــر احتــاالً ،أو التدفقــات
النقديــة التعاقديــة).

 16.4.7ينــص معيــار  220عــى أن يجــب أن يزيــد هامــش املخاطــرة تناسـ ًبا مــع عــدم اليقــن يف التدفقــات النقديــة ،ويحتمــل
أن تكــون هنــاك بعــض االلتزامــات غــر املاليــة عاليــة الخطــورة أو لهــا مخاطــر هامشــية متطرفــة .وتؤثــر هــذه عــى هامــش
املخاطــرة املطلــوب.
16.4.8

توجد عالقة عكسية بني سعر الخصم والقيمة.
 16.4.8.1بالنســبة لاللتزامــات غــر املاليــة ،مــن غــر املنطقــي أن يُخفــض معــدل الخصــم ليعكــس املخاطــر اإلضافيــة
الناتجــة عــن عــدم اليقــن بشــأن مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة الخارجــة .يجــب القيــام بذلــك فقــط إذا مل يكــن
مــن املمكــن تضمــن هامــش املخاطــرة يف التدفقــات النقديــة الخارجــة.

 16.4.9قــد تكــون هنــاك قيــود عــى تحويــل االلتزامــات غــر املاليــة ،وقــد تكــون ذات طبيعــة تعاقديــة أو قــد تعكــس ســوقًا
منخفــض الســيولة لاللتزامــات غــر املاليــة ذات الصلــة.
 16.4.10عند استخدام أدلة السوق ،ينبغي للمق ّيم النظر فيام إذا كان ينبغي تضمني التعديالت لتعكس قيود التحويل.
 16.4.10.1يفــرض تعريــف معايــر التقييــم الدوليــة للقيمــة الســوقية أن األصــل أو االلت ـزام قابــل للتحويــل بحريــة
ألغـراض النظــر يف قيمتــه الســوقية .ولكــن حقيقــة أنــه قــد تكــون هنــاك قيــود عــى التحويــل يف أي معاملــة مســتقبلية
هــي جانــب مــن هــذا األصــل أو املســؤولية التــي تنعكــس يف تلــك القيمــة الســوقية.

 16.٥الرضائب
16.5.1

يجب عىل املقيم استخدام التدفقات النقدية ومعدل الخصم قبل الرضيبة لتقييم االلتزامات غري املالية.

 16.5.2وهــي متطلــب أيضً ــا يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( 36انخفــاض قيمــة األصــول) حيــث تُعــد الحســابات عــى
أســاس مــا بعــد الرضيبــة ،ثــم تســتخدم طريقــة الحــل العكــي مــن أجــل تحديــد معــدل الخصــم قبــل الرضيبــة.
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 17.١مقدمة
الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن (تقييــم) هــي الجهــة املعنيــة بوضــع الضوابــط واملعايــر الالزمــة لتقييــم العقــارات،
واملنشــآت االقتصاديــة ،واملعــدات ،واملمتلــكات املنقولــة ونحوهــا وذلــك مبوجــب نظــام املقيمــن املعتمديــن الصــادر باملرســوم
امللــي رقــم (م )43/وتاريــخ (9/7/1433هـــ) .وتهــدف لتطويــر مهنــة التقييــم ،ورفــع مســتوى العاملــن بهــا ،ووضــع القواعــد العامــة
الكتســاب عضويــة الهيئــة مبســتوياتها املختلفــة والحفــاظ عليهــا ،وتوفــر وســائل التطويــر املســتمر لالرتقــاء بأعضائهــا إىل أفضــل
مســتويات املامرســة واملعايــر الدوليــة للمهنــة ،وتتمتــع «الهيئــة» بشــخصية اعتباريــة ،غــر هادفــة للربــح ،ولهــا ميزانيــة مســتقلة
وتعمــل تحــت إرشاف وزارة املاليــة.
تؤكــد «الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن» عــى مــا متثلــه األخــاق مــن أهميــة ملهنــة التقييــم وتلتــزم الهيئــة بفــرض ومراقبــة
(ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم) مبــا يســهم يف تطويــر مهنــة التقييــم وتعزيــز ثقــة املجتمــع بهــا ومــن ثــم الحفــاظ عليهــا.

 17.٢نطاق تطبيق امليثاق
 17.2.1إن االلت ـزام باألنظمــة واالنصيــاع للوائــح التنفيذيــة وتطبيــق املعايــر يكتمــل باتبــاع هــذا امليثــاق .لــذا يجــب أن
ميتثــل لهــذا امليثــاق ،كافــة املقيمــن الذيــن ترخــص لهــم الهيئــة مبزاولــة مهنــة التقييــم ســواء بصــورة مؤقتــة لحــن اعتامدهــم أو
عنــد اعتامدهــم ،ســواء كانــوا أشــخاص ذوي صفــات طبيعيــة أو رشكات ذات صفــات اعتباريــة .كــا يجــب عــى املقيــم أن يتأكــد
مــن الت ـزام ومتســك املوظفــن التابعــن لــه أو املشــاركني يف عمليــة التقييــم بهــذا امليثــاق.
 17.2.2يــري امليثــاق عــى املقيمــن الداخليــن والخارجيــن واملســتثنني مــن النظــام حــال مامرســتهم احــدى خدمــات
التقييــم ،كــا يــري عــى جميــع خدمــات التقييــم ومراجعــة التقييــم واستشــاراته ولــكل فــروع التقييــم املشــمولة يف النظــام
وهــي؛ العقــارات ،واملنشــآت االقتصاديــة ،واملعــدات واملمتلــكات املنقولــة ومــا نحوهــا ،وعــى جميــع أعضــاء الهيئــة األساســيني
واملنتســبني وأعضــاء الــرف والطلبــة مبجــرد انضاممهــم لعضويــة الهيئــة وبكافــة صفاتهــم املحــددة بالنظــام واللوائــح التنفيذيــة
املفــرة لــه.
 17.2.3يجــب عــى كافــة املقيمــن االلتـزام باألحــكام العامــة لهــذا امليثــاق ،والســعي لتحقيــق غايتــه وأهدافــه وإدراك نطــاق
تطبيقــه وأبعــاد مهنــة التقييــم وأطرافهــا واســتيفاء رشوط عمليــة التقييــم ورشوط املقيــم املعتــرة ،وكــذا اتبــاع املبــادئ األساســية
األخالقيــة والســلوكية للميثــاق وذلــك يف جميــع األوقــات ويف كل التعامــات مــع األط ـراف ذات العالقــة .كــا يلتــزم املقيمــن
بتفهــم األدلــة اإلرشــادية لهــذا امليثــاق؛ املُصــدر منهــا كاملفاهيــم العامــة ومــا يلحــق اصــداره تباع ـاً ،وكــذا اإلج ـراءات التأديبيــة
ملخالفــة امليثــاق.
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 17.٣الغاية من امليثاق
تطوير املهنة والحفاظ عىل استمرارها ورفعة شأنها:
أن االلتــزام بهــذا امليثــاق ال يؤثــر إيجابــاً عــى اكتســاب ثقــة العمــاء واآلخريــن مــن أصحــاب املصلحــة يف خدمــات التقييــم
فحســب ،بــل ميتــد أثــره ليشــمل ثقــة املجتمــع يف مهنــة التقييــم ،وأن تحقيــق هــذه الغايــة يفــرض عــى جميــع األعضــاء العمــل
عــى تحقيــق االهــداف التاليــة:
 17.3.1إعالء املصلحة العامة:
( )Aااللتزام بالترصف دامئاً بطريقة ت ُعيل من شأن املصلحة العامة.
17.3.2

اكتساب ثقة الجمهور:
( )Aالسعي بشكل دؤوب الكتساب ثقة املجتمع والحفاظ عليها.
( )Bيجــب عــى أعضــاء الهيئــة إدراك أن أهميــة مهنــة التقييــم تتخطــى مصلحــة العمــاء ومســتخدمي التقاريــر مــن
مقرضــن وحكومــات واصحــاب أعــال ومســتثمرين ومصالــح املقيمــن ،لتشــمل مصالــح كل مــن يعتمــد عــى خدمــات
التقييــم والذيــن ال يتوقعــون مــن األعضــاء أداء مســؤولياتهم بنزاهــة وموضوعيــة وكفــاءة فحســب ،بــل والحفــاظ عــى
أمانــة ومســؤولية خدمــة املصلحــة العامــة مبــا يحافــظ عــى اداء منتظــم للســوق.
( )Cيشــمل إعــاء املصلحــة العامــة والحــرص عــى الدقــة يف اتخــاذ الق ـرارات املهنيــة التــي لديهــا تأثــر أوســع عــى
أط ـراف ثالثــة.

17.3.3

االعتزاز باملهنة وجودة األداء:
( )Aإن تحقيــق هــذه األهــداف يفــرض عــى جميــع أعضــاء الهيئــة تقديــم خدمــات التقييــم بجــودة عاليــة تربهــن دامئـاً
عــى االلتـزام التــام مبســتوى املهنيــة الــذي يتفــق مــع املبــادئ األساســية لهــذا امليثــاق.

 17.٤األحكام العامة
17.4.1

يلتزم جميع أعضاء الهيئة باالمتثال لجميع األنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية السعودية.

 17.4.2يلتــزم القامئــون بأعــال التقييــم باالطــاع عــى هــذا امليثــاق واإلقـرار بإحاطتهــم بجميــع األهــداف واملبــادئ الــواردة
بــه واألحــكام املنصــوص عليهــا فيــه والتزامهــم بهــا مبجــرد االنضــام لعضويــة الهيئــة.
17.4.3
امليثــاق.

املقيــم مســؤول عــن الت ـزام معاونيــه أو مستشــاريه أو موظفيــه بــكل املبــادئ والنصــوص واألحــكام الــواردة بهــذا

 17.4.4يحظــر عــى أي عضــو أن يعــد أو يشــارك يف خدمــة تقييــم مخالفــة لألنظمــة أو اللوائــح أو القـرارات املكملــة لهــا أو
لهــذا امليثــاق.
17.4.5

يجب عىل العضو أن يبلغ عن أي سلوك غري مهني أو غري أخالقي أو عن أي خرق لنصوص لهذا امليثاق.

 17.4.6عنــد تعــرض أحــد أعضــاء الهيئــة ألي مــن املواقــف أو األمــور التــي يشــوبها الشــك أو الريبــة والتــي مل تتعــرض لهــا
نصــوص هــذا امليثــاق بنــص رصيــح فــإن عليــه الرجــوع إىل الهيئــة لتحديــد اإلج ـراءات الواجــب إتباعهــا حيــال ذلــك األمــر.
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 17.4.7يجــب ان يســتويف القائــم بأعــال التقييــم متطلبــات نظــام املقيمــن املعتمديــن ولوائحــه التنفيذيــة ،والحصــول عــى
العضويــة األساســية يف الهيئــة الســعودية ملقيمــن املعتمديــن ،وتوظيــف التقنيــات املعتمــدة بشــكل صحيــح لتقديــم خدمــات
ذات مصداقيــة ،ومواصلــة التدريــب يف برنامــج التطويــر املهنــي والتعليــم املســتمر ،واتبــاع جميــع متطلبــات امليثــاق ،ومــن
الــروري لضــان ســامة عمليــة التقييــم ،أن يثــق مســتخدمي خدمــات التقييــم بأنهــا تتــم مبعرفــة مقيمــن لديهــم الخــرة
واملهــارة والحكــم املناســب.
 17.4.8يتعهــد املقيــم بااللت ـزام باملبــادئ األخالقيــة واملهنيــة ،وهــي عــى وجــه العمــوم أن يكــون عــادالً وغــر متحيــز يف
أحكامــه وغــر خاضــع ألي ضغــوط وخبــر باألصــول محــل التقييــم ،محيــط بصفاتهــا ،وعــى علــم بقواعــد التقييــم واجراءاتــه،
وليــس لــه مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف األصــل محــل التقييــم .ميتنــع املقيــم فــورا عــن القيــام بأيــة عمليــة تقييــم أو تقديــم
مشــورة للجهــات الحكوميــة والخاصــة وعــى وجــه الخصــوص الســلطات القضائيــة ومؤسســات التمويــل ألي أصــل محــل التقييــم
لــه فيــه مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،وأن يفصــح بوضــوح عــن ايــة ملكيــة لــه أو ألي أحــد مــن اقربائــه حتــى الدرجــة الثالثــة
ألي أصــول ترتبــط أو تتأثــر قيمتهــا باألصــول محــل التقييــم.
 17.4.9يجــب عــى املقيــم عــدم اســتخدام ألقــاب غــر مســتحقة للرتويــج لنفســه مثــل لقــب مقيــم معتمــد أو مقيــم مرخــص
مــامل متنحــه الهيئــة لــه ،واالكتفــاء والتعامــل بالصفــة التــي منحتهــا الهيئــة لــه يف بطاقــة العضويــة ،وتوقيعــه بنفســه عــى تقاريــر
التقييــم الصــادرة مــن مكتبــه أو رشكتــه وعــدم انابــة أي شــخص آخــر يف التوقيــع غــر عضــو مؤقــت أو معتمــد يف الهيئــة.
 17.4.10يحال كل من يخالف أحكام هذا امليثاق أو مواده إىل لجنة النظرة يف مخالفات املقيمني املعتمدين.

 17.٥املبادئ األساسية:
17.5.1
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املادة األوىل :النزاهة:
 17.5.1.1يلتــزم املقيــم بالوضــوح واألمانــة والتعامــل الصــادق والتباعــد عــن الغــش أو الخــداع يف جميــع العالقــات
املهنيــة والتجاريــة.
 17.5.1.2يجــب عــى املقيــم أن يقــوم بعملــه مبصداقيــة ومهنيــة وإخــاص وأن يتســم بالعــدل فتكــون أحكامــة غــر
منحــازة وآراءه محايــدة.
 17.5.1.3يجــب عــى املقيــم أن يتســم بالقناعــة والزهــد عــن املطامــع فيــرك الشــبهات ويرتفــع عــن مواقــف الريبــة،
فيــدع مــا يريبــه إىل مــا ال يريبــه ،وقــد ميســك عــن يشء مــن املبــاح مخافــة الوقــوع فيــا هــو محظــور.
 17.5.1.4يحظــر عــى املقيــم أن يعــد أو ينــر أو يتــداول أو يشــر إىل أو يرتبــط عــن عمــد بــأي حــال بــأي مهمــة أو
خدمــة حــول تقريــر تقييــم ،يعتقــد بأنــه:
( )Aيتضمن اراء أو معلومات أو تحليالت أو نتائج ،إما خاطئة أو مضللة أو متحيزة أو غري دقيقة أو غري مربرة.
( )Bيحجب أو يحذف معلومات مطلوب إدراجها ما من شأنه أن يكون مضلالً.
 17.5.1.5إذا أدرك املقيــم يف وقــت الحــق ارتباطــه مبثــل هــذه التقييــات ،فعليــه اتخــاذ خطــوات فوريــة للتخــي
عنهــا ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال إصــدار نســخة معدلــة مــن التقييــم أو التقريــر.
 17.5.1.6يحظر عىل املقيم عند الدعاية لنفسه أو التسويق لجهة عمله للفوز بتكليف بأداء أعامل ،أن:
( )Aيدعــي لنفســه مؤهــات علميــة أو مهنيــة أو ســابقة خــرة ال يتمتــع بهــا أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح معلومــة
حولهــا.
( )Bيستخدم معلومات غري صحيحة أو إعالنات مضللة أو عروضا مبالغ فيها عن الخدمات التي يقدمها.
( )Cيقدم ادعاءات كاذبة أو مقارنات واهية أو إشارات مسيئة ألعامل املقيمني اآلخرين.

 17.5.1.7يحظر عىل املقيم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إىل الخطـأ.
 17.5.1.8يحظــر عــى املقيــم أن يقــوم أو يشـــارك يف تقديـــم خدمـــات التقييــم التــي يرفـــض عامــة املقيمون القيـــام
بهــا ألســباب منطقيــة.
 17.5.1.9يلتــزم املقيــم أن يتــرف باســتمرار بطريقـــة تؤكـــد التزامـــه باألنظمــة والترشيعـــات النافـــذة واملتعلقـــة
بعملـه .
 17.5.1.10يلتــزم املقيــم بتجنــب املواقــف التــي قــد تــؤدي بطــرف ثالــث حصيــف ومطلــع ،أن يســتنتج أن نزاهتــه
ونزعتــه املهنيــة نحــو الشــك قــد تعرضــت للشــبهة.
 17.5.1.11يحظــر عــى املقيــم قبــول هدايــا أو هبــات أو اســتثناءات غــر معتــادة قبــل قبــول مهمــة تقييــم أو أثنائهــا
أو بعــد اكتاملهــا بنــاء عــى نتيجــة عملــه.
17.5.2

املادة الثانية :االستقاللية:
 17.5.2.1يلتزم املقيّم بعدم التنازل عن األحكام املهنية بسبب التحيز أو تعارض املصالح أو أي تأثري خارجي.
 17.5.2.2يحظر عىل املق ّيم أن يترصف عن طرفني أو أكرث يف املسألة نفسها إال مبوافقة خطية من الطرفني.
 17.5.2.3يجــب أن يتخــذ املقيــم جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــان عــدم نشــوء تعــارض للمهــام بــن مصالــح
عمالئــه بعضهــم البعــض.
 17.5.2.4يجــب أن يتخــذ املقيــم عنــد تقييــم أصــل مــا ،جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــان عــدم وجــود مصلحــة
مبــارشة أو غــر مبــارشة لــه أو لرشكتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو رشكاءه يف هــذا األصــل وتشــمل املصلحــة غــر املبــارشة
كل مــا يوثــر عليــه تقييــم األصــل محــل التقييــم ،وعنــد وجــود مثــل هــذا التعــارض عليــه باإلفصــاح عنــه.
 17.5.2.5يجب عىل املقيم اإلفصاح عن حالته كمقيم داخيل أو كمقيم خارجي مستقل.
 17.5.2.6يجــب اإلفصــاح عــن التعارضــات املحتملــة خطيـاً قبــل قبــول املهمــة أو التعارضــات التــي يكتشــفها املقيــم
يف وقــت الحــق.
 17.5.2.7يجــب اإلفصــاح عــن التعارضــات التــي مل يكتشــفها املقيــم إال بعــد االنتهــاء مــن التقييــم ،فــور اكتشــاف
تلــك التعارضــات.
 17.5.2.8يلتزم املقيم بتنفيذ أي مهمة بحزم واستقاللية ودون اعتبار للمصالح الشخصية.
 17.5.2.9يلتزم املقيم عند تقييم ملكية ما ،أال يدع ميوله الشخصية تؤثر عىل التقييم.
 17.5.2.10يحظــر عــى املقيــم أن يقبــل مهــام التقييــم أو أن يعــد أي تقييــم ينطــوي عــى آراء مقــررة مســبقاً أو
أهــداف محــددة ســلفاً.
 17.5.2.11يحظــر أن تعتمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــى نتائــج التقييــم ،كأن تقــدر بحســبة مئويــة مــن قيمــة
األصــل أو أن تشــرط بتنفيــذ الصفقــة مثــاً.
 17.5.2.12يحظــر عــى املقيــم أن يقبــل مهمــة تعتمــد عــى افرتاضــات مــن غــر املرجــح أن تتحقــق يف مــدى زمنــي
يتفــق منطقي ـاً مــع تلــك االفرتاضــات.
 17.5.2.13يجــب أن تكــون االفرتاضــات منطقيــة كتقييــم أرض بفــرض إزالــة التلــوث منهــا ،رشيطــة أن تصاحبهــا دراســة
عــن احتــال تحقيــق االفـراض وعــن القيمــة يف حالــة عــدم امكانيــة تحققــه.
 17.5.2.14يحظــر عــى املقيــم اســتخدام أو االعتــاد عــى اســتنتاجات غــر مدعومــة أو مبنيــة عــى أســاس مــن
اإلجحــاف مــن أي نــوع أو اســتنتاجات تعكــس رأيــاً مجحــف يعتمــد عليــه التقريــر أو يزيــد مــن قيمتــه.
 17.5.2.15يجــب أن يعمــل املقيــم عــى تنــوع عمالئــه وأال يعتمــد كليــة عــى عــدد محــدود مــن العمــاء مــا يهــدد
اســتقالليته.
 17.5.2.16عندمــا يقــوم املقيــم مبراجعــة تقريــر معــد بعرفــة مقيــم آخــر ،كــا يحــدث يف اإلقـراض اآلمــن أو غــره مــن
األغـراض ،يجــب عــى املقيــم أن يكــون محايــدا ً دامئـاً وأن يقــدم حكــم نزيــه وأن يــرر أســباب اتفــاق أو اختــاف رأيــه
مــع اســتنتاجات التقريــر.
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17.5.3

املادة الثالثة :الكفاءة:
 17.5.3.1يجــب أن يعمــل املقيــم عــى حصــول العمــاء أو أصحــاب العمــل عــى خدمــات تقييــم مهنيــة عــى أتــم
وجــه .3 .يجــب أن يكــون املقيــم عــى يقــن مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة
التقييــم بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.
 17.5.3.2يحظــر أن ميــارس التقييــم مــن ال ينطبــق عليــه تعريــف املقيــم الــوارد مســبقاً بهــذا امليثــاق وال يســتويف
رشوطــه ومتطلباتــه.
 17.5.3.3يجــب أن يكــون املقيــم عــى يقــن مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة
التقييــم بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.
 17.5.3.4يلتزم املقيم بالترصف وفق املعايري الفنية واملهنية املعمول بها عند تقديم الخدمات املهنية.
 17.5.3.5يجب عىل املقيم مامرسة الحكم السليم يف تطبيق املعرفة واملهارات املهنية عند أداء الخدمة.
 17.5.3.6يلتــزم املقيــم بالحفــاظ عــى الكفــاءة املهنيــة يف املســتوى املطلــوب وذلــك بالوعــي املســتمر وفهــم
التطــورات يف املعرفــة واملهــارات الفنيــة واملجــاالت ذات الصلــة والعمــل عــى التطويــر املهنــي املســتمر للقــدرات
الالزمــة ألداء العمــل بكفــاءة.
 17.5.3.7يلتــزم املقيــم باتخــاذ الخطــوات املناســبة لضــان الكفــاءة املهنيــة للعاملــن تحــت أمرتــه وأن لديهــم
التدريــب واإلرشاف املناســب.
 17.5.3.8يجــب عــى املقيــم أن يعــرف حــدود قدراتــه ،فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنيــة والخــرة الكافيــة لالضطالع
بخدمــة تقييــم ،وليــس لديــة القــدرة عــى اكتســابها قبــل امتــام املهمــة ،فيجــب عليــه أن يســتعني بشــخص لديــه خــرة
يف ذلــك النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن اداء املهمــة.

17.5.4

املادة الرابعة :السلوك املهني:
العمــل مبهنيــة وجــد وبــذل العنايــة الكافيــة وتقديــم العمــل يف الوقــت املناســب وفقــا للمتطلبــات النظاميــة املعمــول
بهــا واملعايــر الفنيــة واملهنيــة ،وتجنــب أي عمــل يــيء للمهنــة ،ويشــمل؛
 17.5.4.1قبول التعليامت :يجب عىل املقيم قبل قبول أي مهمة أو الدخول يف اتفاق لتنفيذها:
( )Aتفهــم أبعــاد املهمــة املطلــوب أداءهــا ،ويشــمل ذلــك تحديــد أطـراف املهمــة واألصــل محــل املهمــة والغــرض منهــا
وأســاس القيمــة املطلوبــة حتــى يتمكــن مــن االتفــاق مــع العميــل عــى نطــاق العمــل.
( )Bالتأكد من أن نطاق العمل كافياً لتحقيق نتائج ذات مصداقية.
( )Cالتأكد من أن املهمة ال متثل خطرا ً عىل االمتثال ألحد مبادئ هذا امليثاق أو اتخاذ الضامنات املناسبة لدرئه.
( )Dت ََس ـلُم تعليــات أو تعاقــدات محــددة مــن العميــل ،وأن يتــم توثيقهــا خطي ـاً بتفصيــل يتفــق ومعايــر التقييــم
الدوليــة وذلــك قبــل بــدء العمــل ولتفــادي أي تفســر خاطــئ للمعــاين أو لنطــاق العمــل.
 17.5.4.2يجــب عــى املقيــم االعتــذار عــن قبــول التعاقــد بــأي مهمــة ال تســتويف النقــاط الســابقة .وإذا قبــل
املقيــم مهمــة ثــم اكتشــف أحــد املخاطــر عــى االمتثــال ألي مــن مبــادئ هــذا امليثــاق فيجــب عليــه اإلفصــاح عــن هــذا
للعميــل ،ومــن ثــم يحــدد كيفيــة التعامــل مــع هــذه املهمــة .وقــد تكــون هنــاك حــاالت ينســحب فيهــا املقيــم مــن
املهمــة بعــد بدأهــا.
يحظــر عــى املقيــم قبــول مهمــة إذا كانــت الظــروف ال تســمح بتحقيــق عمــل دقيــق وذو جــودة عاليــة ونتائــج موثوقــة
مــا يــؤدي إلحبــاط العميــل واملقيــم عــى حــد ســواء ويوثــر عــى ســمعة املهنــة.
املساعدة الخارجية:
( )Aعنــد االســتعانة مبســاعدة خارجيــة الزمــة الســتكامل مهــارات املقيــم ،ينبغــي عــى املقيــم التحقــق أوالً أن هــؤالء
املســاعدين لديهــم املهــارات واملبــادئ األخالقيــة املطلوبــة.
( )Bيجــب الحصــول عــى موافقــة العميــل عنــد طلــب املســاعدة خارجيــة كــا ينبغــي اإلفصــاح عــن هويــة املســاعدين
ودورهــم يف إعــداد تقريــر التقييــم.
( )Cيجــب ذكــر إســهامات كل شــخص يف التقريــر وكيــف اســتخدم املقيــم املعلومــات التــي قدموهــا يف تقريــر التقييــم
مــا يســاعد العميــل يف فهــم دور كل شــخص ويقلــل مــن االلتبــاس.
 17.5.4.3الفعالية واملواظبة:
( )Aيجــب عــى املقيــم العمــل بفعاليــة يف تنفيــذ تعليــات العميــل واملواظبــة عــى اطالعــه عــى مســتجدات املهمــة
بصفــة دوريــة.
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( )Bيجــب عــى املقيــم العمــل وفــق متطلبــات املهمــة بعنايــة ودقــة واالنتهــاء منهــا يف فــرة زمنيــة معقولــة ويف
التوقيــت املناســب.
( )Cيجــب عــى املقيــم العمــل بجــد يف خدمــة العمــاء وأن يبــذل العنايــة الكافيــة لضــان أن تتــم الخدمــة املقدمــة
وفــق جميــع األنظمــة واملعايــر الفنيــة واملهنيــة التــي تنطبــق عــى األصــل محــل التقييــم والغــرض مــن التقييــم أو
كليهــا.
( )Dيجــب عــى املقيــم التــرف مبســؤولية وكياســة يف جميــع التعامــات مــع العمــاء والعامــة واالســتجابة برسعــة
وفعاليــة لجميــع التعليــات والشــكاوى املعقولــة.
 17.5.4.4الرسية:
( )Aيلتــزم املقيــم بالتعامــل مــع شــؤون العميــل بتحفــظ ورسيــة يف جميــع األوقــات ،فــا يفصــح عــن أي بيانــات
حقيقيــة حساســة تــم الحصــول عليهــا مــن العميــل ،أو نتائــج مهمــة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه ألي شــخص أو طــرف
آخــر.
( )Bيحظــر عــى املقيــم اســتخدام املعلومــات الرسيــة املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة لغــرض شــخيص أو لصالــح
طــرف ثالــث.
( )Cيلتــزم املقيــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات التــي كشــف عنهــا العمــاء الفعليــن أو املحتملــن أو صاحــب
العمــل.
( )Dيلتــزم املقيــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات التــي حصــل عليهــا نتيجــة العالقــات املهنيــة داخــل وخــارج املنشــأة
أو الرشكــة املكلفــة.
( )Eيلتــزم املقيــم بالحفــاظ عــى الرسيــة يف بيئتــه االجتامعيــة وأن يحــذر مــن اإلفصــاح غــر املقصــود لزمــاء العمــل
أو أف ـراد األرسة.
( )Fيلتــزم املقيــم باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضــان أن مرؤوســيه ومستشــاريه ومســاعديه يلتزمــون بالحفــاظ عــى
مبــدأ الرسيــة.
( )Gيلتــزم املقيــم باالســتمرار يف االمتثــال ملبــدأ الرسيــة حتــى بعــد انتهــاء العالقــة بــن املقيــم والعميــل أو صاحــب
العمــل.
( )Hيحــق للمقيــم اســتخدام الخــرة الســابقة عندمــا يغــر املقيــم عملــه أو يكتســب عميــل جديــد ،بــدون أن يســتخدم
أو يفصــح عــن أيــة معلومــات رسيــة حصــل عليهــا نتيجــة ألي عالقــة مهنيــة أو تجاريــة ســابقة.
 17.5.4.5اإلفصاح:
اإلفصــاح أمــر أســايس لــي يفهــم مســتخدمي التقييــم القضايــا الرئيســية ،ولضــان أن تقريــر التقييــم ليــس مضلــل .ومــع
ذلــك ،فاإلفصــاح وحــده ليــس كافيـاً لتلبيــة املعايــر األخالقيــة .ومــع عــدم اإلخــال مببــدأ الرسيــة فأنــه يجــوز االفصــاح
عــن معلومــات رسيــة بــرط توافــر حــق نظامــي أو مهنــي أو واجــب لإلفصــاح مثــل:
( )Aأن يكون اإلفصاح مرصح به بأذن كتايب رصيح من قبل العميل أو صاحب العمل.
( )Bأن يكون اإلفصاح مسموح به أو مرشوع نظامياً.
( )Cأن يكون اإلفصاح مطلوب نظامياً ،مثل:
( )1تقديم وثيقة أو دليل يف سياق إجراءات التقايض.
( )2اإلفصاح للسلطات العامة املناسبة عندما يتم التعدي عىل النظام.
( )Dعندما يكون هناك واجب مهني أو حق لإلفصاح مثل:
( )1االلتزام مبراجعة الجودة من قبل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين.
( )2الرد عىل أي استفسار أو تحقيق من قبل الهيئة.
( )3االستجابة إلجراء رقايب معمول به داخل الهيئة كالعرض عىل لجنة النظر يف املخالفات.
( )4حامية مصالح املقيم يف اإلجراءات النظامية.
( )5التأكد من االمتثال للمعايري الفنية واملتطلبات األخالقية.
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( )Eعند اإلفصاح عن املعلومات الرسية ،يجب النظر يف العوامل التالية:
( )1مــا إذا كانــت مصالــح جميــع األط ـراف ،مبــا يف ذلــك األط ـراف الخارجيــة ،قــد تتــرر إذا وافــق العميــل أو
صاحــب العمــل عــى اإلفصــاح عــن املعلومــات مــن قبــل املقيــم.
( )2مــدى االملــام باملعلومــات املتعلقــة وامكانيــة إثباتهــا .فــاذا كانــت هنــاك معلومــات غــر كاملــة أو حقائــق
واســتنتاجات ال أســاس لهــا ،فيجــب أن تســتخدم األحــكام املهنيــة يف تحديــد نــوع اإلفصــاح الــذي يتعــن القيــام
بــه ،إن لــزم.
( )3طريقة االفصاح املحتملة والطرف املفصح له ومدى مناسبته.
( )Fاملعلومات واملستندات:
( )1يجب عىل املقيم أن يتحقق بدقة من صحة البيانات املستخدمة يف التقييم وإمكانية االعتامد عليها.
( )2يجــب عــى املقيــم عندمــا يحصــل عــى معلومــات مــن العميــل ،معرفــة وتوثيــق مــدى ثقــة العميــل يف هــذه
املعلومــات ،وأن يتأكــد مــن دقتهــا بشــكل معقــول.
( )3يحظــر أن يعتمــد املقيــم عــى املعلومــات التــي يقدمهــا العميــل أو أي طــرف آخــر دون التحقــق مــن أهليتهــا
أو التأكــد مــن مصدرهــا ،مــا مل يتــم تحديــد طبيعتهــا ومــدى االعتــاد عليهــا كــرط مقيــد أي كمحــدد مــن
محــددات التقييــم.
( )4يجــب عــى املقيــم إعــداد ملــف عمــل لــكل مهمــة عنــد االنتهــاء منهــا ،ويجــب أن يحتــوي امللــف عــى
صــورة ورقيــة أو إلكرتونيــة طبــق األصــل لــكل التقاريــر املكتوبــة واملراســات واملذكـرات واملســتندات باإلضافــة إىل
املعلومــات والبيانــات واالجـراءات الكافيــة لدعــم رأي املقيــم مثــل االستفســارات ،واملعاينــات ،واملصــادر ،والطــرق
املســتخدمة ،والتحليــل ،والحســابات.
( )5يجب أن يحتوي امللف كل املعلومات الداعمة لعمل املقيم ،حتى عند تقديم تقرير مخترص للعميل.
( )6يجــب أن يكــون ملــف العمــل معــد بحيــث يســتطيع شــخص ال عالقــة ســابقة لــه باملهمــة االطــاع عليــه
وتحديــد مراحــل العمليــة التــي مــر بهــا املقيــم وصــوالً إىل النتائــج ،وهــذا هــو الغــرض األســايس مــن ملــف العمــل.
( )7يجــب االحتفــاظ مبلــف عمــل كل مهمــة ملــدة عــر ســنوات عــى األقــل بعــد انتهــاء املهمــة ،مــا مل تتضمــن
املهمــة التقــايض وإال تحتســب الفــرة بعــد انتهــاء مــدة التقــايض مبــا يف ذلــك االســتئناف.

 17.٦األدلة اإلرشادية:
 17.6.1تصــدر األدلــة اإلرشــادية كمالحــق لهــذا امليثــاق بهــدف تقديــم العــون للمقيــم يف رشح بعــض املفاهيــم العامــة أو
لتقديــم امثلــة عــى املخاطــر التــي تهــدد قدرتــه عــى االمتثــال للميثــاق بســبب مجموعــة واســعة مــن العالقــات والظــروف،
والضامنــات الــازم اتخاذهــا للقضــاء عــى تلــك املخاطــر أو تقليلهــا إىل مســتوى مقبــول ،أو تقديــم إرشــادات لنظــم تلقــي
الشــكاوى أو اإلجـراءات التأديبيــة ملخالفــة هــذا امليثــاق أو كاســتجابة ملــا يســتجد مــن متطلبــات املقيمــن أو الســوق أو العمــاء.
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 18امللحق (ب)
الالئحة التنفيذية لنظام املقيمني املعتمدين

الفصل األول  :التعريفات
املادة األوىل:
 .1يكــون لأللفــاظ واملصطلحــات الــواردة يف هــذه الالئحــة املعــاين املبينــة أمــام كل منهــا يف املــادة األوىل مــن نظــام املقيمــن
املعتمديــن ،الصــادر باملرســوم امللــي رقــم (م )43/وتاريــخ 1433/7/9هـــ ،وتعديالتــه الصــادرة باملرســوم امللــي رقــم (م)109/
وتاريــخ 1441/8/22ه.
كل منهــا؛ مــا مل يقتــض الســياق
 .2يقصــد باأللفــاظ واملصطلحــات اآلتيــة -أينــا وردت يف هــذه الالئحــة -املعــاين املُوضَّ حــة أمــام ّ
خــاف ذلــك:
الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام املقيمني املعتمدين.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
األمانة العامة :األمانة العامة للهيئة.
الدليــل :دليــل مزاولــة املهنــة الــذي تصــدره الهيئــة لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم؛ ألغـراض تعزيــز جــودة التقييــم ورفــع الكفــاءة
املهنيــة للقامئــن بأعــال التقييــم ،واعتــاد املعايــر املهنيــة املتخصصــة لــكل فــرع.
قواعد السلوك :القواعد املنظمة آلداب وسلوك مهنة التقييم ،التي يعتمدها املجلس.
الجمعيــة العموميــة :جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع األعضــاء األساســيني واملنتســبني الذيــن ســددوا اش ـراكات العضويــة
الســنوية.
لجنة اإلرشاف :اللجنة التي ترشف عىل انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
الناخبــون :جميــع األعضــاء األساســيون واملنتســبون يف الهيئــة ،الذيــن ســددوا اش ـراكات العضويــة الســنوية وكانــت عضويتهــم
ســارية املفعــول وقــت فتــح بــاب الرتشُّ ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة.
لجنة النظر :اللجنة التي تنظر يف مخالفات أحكام النظام والئحته التنفيذية واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.
االشرتاكات :املقابل املايل امل ُق َّرر لفئات العضوية وحساب املنشأة ،والخدمات التي تقدمها الهيئة.
منشأة التقييم :املنشأة الفردية أو الرشكة املهنية املستوفية لالشرتاطات النظامية املتعلقة مبامرسة مهنة التقييم.
ســاعات الخــرة :ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة مــن خــال القيــام بأعــال التقييــم ،والتــي ت ُحــدّد األمانــة العامــة آليــة
ُخصصــة لألعــال غــر املبــارشة ونحوهــا مــا لــه صلــة بأعــال التقييــم.
احتســابها ،واحتســاب مــا يعادلهــا مــن الســاعات امل َّ
ً
ً
تقريــر التقييــم :الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيــم املعتمــد لعمالئــهُ ،متض ّمنـة نتيجــة التقييــم ،ومســتوفية اللتزامــات املقيــم املعتمــد
املب َّينــة يف النظــام والالئحــة والدليــل ،ومتوافقـ ًة مــع معايــر التقييــم املعتمــدة.
العميل :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يُكلّف املقيم بأداء مهمة التقييم.
الدرجة الرابعة :األعامم والعامت ،وأوالدهم ،واألخوال والخاالت ،وأوالدهم.
األنظمة اإللكرتونية :األنظمة أو الوسائل اإللكرتونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة ،وتشمل ما ييل:
أ -نظــام قيمــة اإللكــروين :نظــام يشــمل جميــع الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة ألعضائهــا ،ويوثقــون مــن
خاللــه أعاملهــم ويســجلون فيــه خرباتهــم.
ب -نظــام تقديــر :نظــام إلكــروين تنشــئه الهيئــة إلدارة وتنظيــم عمليــات تقييــم وتقديــر األرضار يف املراكــز املعتمــدة منهــا،
ويهــدف لتمكــن الهيئــة مــن اإلرشاف والتطويــر والتنظيــم وبســط الرقابــة عــى مهنــة تقييــم وتقديــر األرضار يف بعــض
فــروع التقييــم األخــرى التــي قــد يضيفهــا املجلــس ضمــن فــروع التقييــم.
ج -أي نظام أو وسيلة إلكرتونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة.
165

حســاب املنشــأة :حســاب إلكــروين يُنشــئه املقيّــم املعتمــد يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق البيانــات
املطلوبــة فيــه؛ ويهــدف لتنظيــم جميــع األعــال الصــادرة عــن منشــآت التقييــم ،ويــز ّود املقيــم املعتمــد بواســطته الهيئــة ببياناتــه
وعنوانــه وكافــة املعلومــات التــي تطلبهــا ،كــا يــودع فيــه تقاريــر التقييــم الصــادرة عنــه.
ملخصــات تقاريــر التقييــم :منــاذج إلكرتونيــة يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق البيانــات املطلوبــة فيهــا،
يلخــص مــن خاللهــا املقيــم املعتمــد تقاريــر التقييــم الصــادرة عنــه.

الفصل الثاين :العضوية
املادة الثانية:
يعتمد املجلس الئحة لعضوية الهيئة ،تتضمن األحكام اآلتية:
.1تحديــد األحــكام العامــة لعضويــة الهيئــة ،وإقـرار الضوابــط الخاصــة بهــا ،وتوضيــح آليــة ورشوط اكتســابها ،وانتهائهــا،
وشــطبها ،ومــا يتعلــق بذلــك مــن أحــكام.
 .2فئات عضوية الهيئة يف كل فرع من فروع التقييم.
 .3الــروط واملتطلبــات املتعلقــة باملؤهــات العلميــة واالختبــارات التــي تتطلبهــا كل فئــة مــن فئــات العضويــة بحســب
كل فــرع مــن فــروع التقييــم.

الفصل الثالث :القيد يف سجل املقيمني املعتمدين
املادة الثالثة:
وفقـاً لحكــم الفقــرة ( )4مــن املــادة (الخامســة) مــن النظــام ،يقصــد بالخــرة العمليــة يف التقييــم؛ ســاعات الخــرة العمليــة املطلوبــة
للحصــول عــى شــهادة الزمالة.
املادة الرابعة:
مــع عــدم اإلخــال مبــا تقــي بــه أنظمــة الهيئــات املهنيــة األخــرى ،يجــوز للمهنيــن اآلخريــن (أعضــاء يف هيئــات أو منظــات مهنيــة
أخــرى) الحصــول عــى ترخيــص مبزاولــة مهنــة التقييــم يف أي فــرع مــن فــروع التقييــم؛ عــى أن يتوافــر يف املتقــدم الــروط الالزمــة
ملنــح الرتخيص.
املادة الخامسة:
يدعــو رئيــس لجنــة قيــد املقيمــن أعضاءهــا لالجتــاع كلــا دعــت الحاجــة ،ويجــوز توجيــه الدعــوة بالربيــد اإللكــروين أو الهاتــف،
أو األنظمــة اإللكرتونيــة.
املادة السادسة:
ال يكــون اجتــاع لجنــة قيــد املقيمــن صحيحـاً إال بحضــور جميــع أعضائهــا وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة وفقـاً للنظــام ،وال يجــوز ألي
عضــو يف اللجنــة أن ميتنــع عــن التصويــت أو أن ينيــب غــره فيــه ،ويجــوز للجنــة عقــد اجتامعاتهــا عــن طريــق الوســائل اإللكرتونيــة.
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املادة السابعة:
يحــرر بانعقــاد اجتــاع لجنــة قيــد املقيمــن محــر يشــتمل عــى قراراتهــا ،ويوقــع املحــر جميــع األعضــاء ،ويجــوز للجنــة توقيــع
محارضهــا وقراراتهــا واعتامدهــا إلكرتونيـاً ،ولهــا اتخــاذ قراراتهــا بالتمريــر.
املادة الثامنة:
يكــون للجنــة قيــد املقيمــن أمــن رس مــن موظفــي الهيئــة يصــدر بتســميته وتحديــد مكافأتــه قـرار مــن أمــن عــام الهيئــة ،ويحــر
اجتامعاتهــا دون أن يكــون لــه حــق يف التصويــت ،ويتــوىل أعــال ســكرتارية اللجنــة ويقــوم بصفــة خاصــة مبــا يــي:
 .1تقديم الدعم اإلداري والفني الالزم.
 .2إجراء البحوث والدراسات واالستشارات املساندة.
 .3إعداد مرشوعات محارض اجتامعات اللجنة ومرشوعات قراراتها وفق النامذج التي تعتمدها.
 .4إبالغ األعضاء مبواعيد الجلسات وجدول األعامل.
املادة التاسعة:
تتــوىل لجنــة قيــد املقيمــن البــت يف طلبــات القيــد يف مــدة أقصاهــا عــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اكتــال بيانــات طلــب القيــد،
وللجنــة اتخــاذ اآليت:
 .1قبــول الطلــب يف حــال اســتيفائه الــروط الــواردة يف النظــام وهــذه الالئحــة ،ومــن ثــم إحالتــه لــإدارة املختصــة
بالــوزارة لقيــده يف الســجل.
 .2رفض الطلب عىل أن يكون القرار مسبباً.
املادة العارشة:
ت ُنفّذ إجراءات القيد عرب األنظمة اإللكرتونية ،وذلك حسب الخطوات اآلتية:
 .1يُ َق ـدّم طلــب القيــد عــر النظــام اإللكــروين الــذي تعتمــده لجنــة قيــد املقيمــن ،ويتــوىل أمــن رس اللجنــة مراجعــة
الطلــب والتأكــد مــن اكتــال وصحــة بياناتــه.
للبت فيها.
 .2يتوىل أمني رس اللجنة استقبال طلبات القيد وعرضها عىل رئيس اللجنة وأعضائها ّ
 .3يبلّــغ أمــن رس اللجنــة عــن طريــق األنظمــة اإللكرتونيــة ،طالــب القيــد بقـرار اللجنــة الصــادر بشــأن طلبــه ،ويطلــب
منــه دفــع رســم الرتخيــص لحســاب الــوزارة إذا كان هــذا القـرار صــادرا ً باملوافقــة.
 .4يُرســل أمــن رس اللجنــة -بعــد التأكــد مــن دفــع رســم الرتخيــص -قـرار موافقــة لجنــة القيــد عــى الطلــب مشــفوعاً
بالرتخيــص إىل اإلدارة املختصــة بالــوزارة؛ لقيــده يف الســجل ،ووضــع رقــم إصــدار الرتخيــص ،واعتــاده ،ومــن ثــم إعادتــه
إىل أمــن رس اللجنــة إلرســاله إلكرتونيـاً إىل طالــب القيــد.
املادة الحادية عرشة:
يتــم إبــاغ الــوزارة عــن توقــف املقيــم املعتمــد عــن مزاولــة املهنــة املشــار إليــه يف املــادة (الحاديــة والعــرون) مــن النظــام عــن
طريــق إبــاغ لجنــة قيــد املقيمــن ،وتحيــل اللجنــة الطلــب إىل اإلدارة املختصــة بالــوزارة؛ للتأشــر يف الســجل إذا كان التوقــف مؤقتًــا،
أو شــطب القيــد إذا كان التوقــف نهائيّـاً.
املادة الثانية عرشة:
تبلِّــغ لجنــة النظــر لجنــة قيــد املقيمــن بقـرارات اإليقــاف أو إلغــاء الرتخيــص أو الشــطب؛ لتتــوىل لجنــة قيــد املق ّيمــن إحالتهــا إىل
اإلدارة املختصــة يف الــوزارة؛ للتأشــر يف الســجل بذلــك أو شــطب القيــد بحســب األحــوال.
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الفصل الرابع :ضوابط مزاولة مهنة التقييم
املادة الثالثة عرشة:
تنفيــذا ً ملــا نصــت عليــه املــادة (السادســة) مــن النظــام ،فإنــه ال يجــوز للمقيــم املعتمــد أن يـزاول أعــال التقييــم املنصــوص عليهــا
يف هــذه املــادة ،إال إذا مــارس املهنــة مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات بعــد حصولــه عــى الرتخيــص ،عــى أن يســتويف مــا يضعــه
املجلــس -أو مــن يفوضــه -مــن اشـراطات أو مؤهــات أو اختبــارات إضافيــة ،وذلــك يف األعــال اآلتيــة:
أ .تقييم األصول الحكومية لكافة أغراض التقييم مبا يف ذلك التحول من األساس النقدي ألساس االستحقاق.
ب .تقييم عقارات صناديق االستثامر العقاري.
ج .تقييــم العقــارات والعقــارات االســتثامرية واآلالت واملعــدات ألغـراض التقاريــر املاليــة للــركات املدرجــة يف الســوق
املاليــة.
د .التقييم ألغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد املؤقت عىل العقار.
املادة الرابعة عرشة:
يجــب عــى املقيــم املعتمــد أن يــزود الهيئــة بالبيانــات الالزمــة عــن نشــاطه ،تنفيــذا ً ملــا نصــت عليــه املــادة (الثانيــة عــرة) مــن
النظــام ،وذلــك عــن طريــق مــا يــي:
.1اســتخدام األنظمــة اإللكرتونيــة املعتمــدة لتنظيــم مزاولــة املهنــة ،وفتــح (حســاب منشــأة) ملنشــأته ،ودفــع االشـراك
املقـ َّرر لهــذه الخدمــة ،وتحديــث معلوماتــه وبياناتــه يف حســاب املنشــأة بشــكل مســتمر ،ويجــب عليــه إخطــار الهيئــة
عــن أي تغـ ّـر يحــدث عــى تلــك املعلومــات والبيانــات ،وذلــك يف مــدة أقصاهــا ثالثــون يومـاً مــن تاريــخ التغـ ّـر.
 .2إبــاغ الهيئــة بعنــوان منشــأته وبــكل تغـ ّـر يطــرأ عــى هــذا العنــوان وعنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه يف مــدة أقصاهــا
ثالثــون يومـاً مــن تاريــخ حصولــه عــى ترخيــص مزاولــة املهنــة أو مــن تاريــخ التغـ ّـر أو مــن تاريــخ فتــح الفــرع ،ويكــون
اإلبــاغ عــن طريــق األنظمــة اإللكرتونيــة أو كتابـ ًة عنــد تعـذُّر ذلــك.
 .3إفادة الهيئة خالل املدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعامله.
.4إيــداع نســخة نهائيــة مــن كل تقريــر تقييــم يصــدر عنــه يف حســاب املنشــأة ،ووضــع رمــز اإليــداع لــدى الهيئــة يف
تقريــره قبــل تســليم التقريــر للعميــل ،مــع تســجيل ملخــص للتقريــر يف حســاب املنشــأة ،وفــق البيانــات التــي تحددهــا
األمانــة العامــة.
املادة الخامسة عرشة:
تنفيــذا ً ملــا نصــت عليــه املــادة (الخامســة عــرة) مــن النظــام مــن وجــوب تق ّيــد املقيــم املعتمــد بالواجبــات املحــددة مبوجــب
األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة ،فإنــه يجــب عــى املقيّــم املعتمــد مزاولــة املهنــة وفق ـاً ملــا يــي:
 .1االلتزام مبزاولة املهنة وفقاً ألحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك والدليل.
 .2مزاولة املهنة من خالل منشأة التقييم.
 .3متكني الهيئة أو من ميثلها من مبارشة اختصاصها يف مراقبة جودة األداء املهني.
.4أن يبــن عنــد توقيعــه عــى تقاريــر التقييــم نــوع الفــرع الــذي ُر ّخــص لــه مبزاولــة املهنــة فيــه ،وفئــة عضويتــه
األساســية.
 .5أن يوقــع عــى جميــع التقاريــر التــي يصدرهــا وفقـاً ملــا حددتــه املــادة (الرابعــة عــرة) مــن النظــام ،والتأكــد مــن
توقيــع جميــع املشــاركني يف إعــداد التقريــر مــن العاملــن لديــه أو املتعاونــن معــه يف املنشــأة.
 .6أن تكــون جميــع تقاريــر التقييــم الصــادرة منــه باللغــة العربيــة ،ويجــوز اســتخدام لغــة أخــرى إذا اتفــق املقيــم
املعتمــد مــع العميــل عــى ذلــك ،عــى أن يلتــزم املق ّيــم املعتمــد بتزويــد الهيئــة أو أي جهــة مــن الجهــات الرســمية
املختصــة بنســخة معتمــدة مــن تقريــره باللغــة العربيــة عنــد طلبهــا ذلــك.
 .7وضــع لوحــة عــى مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا -إن وجــدت -تــدل عــى مزاولــة املهنــة ،عــى أن تتضمــن اســم
املقيّــم املعتمــد ورقــم ترخيصــه إذا كان املقيّــم شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة ،أمــا إذا كان ذا صفــة اعتباريــة فتطبّــق بشــأنه
أحــكام نظــام الــركات املهنيــة.
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.8أن يكــون جميــع القامئــن بأعــال التقييــم يف منشــأته مــن الحائزيــن عــى إحــدى صفــات العضويــة ســارية النفــاذ،
ويعملــون -تحــت إرشافــه ومســؤوليته -وفــق عقــود نظاميــة ،مــع تســجيلهم يف حســاب املنشــأة ،والتأكــد مــن تجديــد
عضويتهــم يف الهيئــة قبــل انتهائهــا.
 .9االلتــزام بإبــراز عضويتــه وترخيصــه عنــد مبــارشة أي عمــل مــن أعــال التقييــم مبــا يف ذلــك األعــال امليدانيــة
كاملعاينــة وغريهــا ،والتأكــد مــن قيــام جميــع العاملــن لديــه بااللتــزام بأحــكام هــذه الفقــرة.
.10مراعــاة مــا يقــي بــه نظــام العمــل والئحتــه والتعاميــم والقــرارات ذات العالقــة ،وذلــك فيــا يتعلــق بنســبة
املوظفــن املهنيــن الســعوديني يف منشــأته ،الحاصلــن عــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية أو االنتســاب أو عضويــة
الطالــب مــن مجمــل عــدد املوظفــن القامئــن بأعــال التقييــم ،عــى أال تقــل النســبة يف جميــع األحــوال عــن ()%30
ثالثــون باملائــة.
 .11املساهمة يف تدريب األعضاء املنتسبني والطالب ،وفقاً ملا تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.
.12تجديــد عضويتــه يف الهيئــة ،وترخيــص مزاولتــه للمهنــة قبــل انتهائهــا ،ويُطالــب بهــذا االلتـزام جميــع الــركاء إذا
كان املقيــم املعتمــد شــخصاً اعتباريـاً.
 .13العمل مبقتىض القواعد والتعليامت الفنية واملهنية امل ُبلَّغة له من الهيئة.
املادة السادسة عرشة:
 .1يحظــر عــى املقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل للتقييــم يف جميــع الحــاالت املبينــة يف قواعــد الســلوك ،وعــى األخــص
يف الحــاالت اآلتيــة:
أ -تقييــم أي أصــل إذا كان مالــكاً لــه أو رشيــكاً يف ملكيتــه أو راغبـاً يف ذلــك أو كانــت لــه مصلحــة بــه  -مبــارشة أو
غــر مبــارشة  -كأن يكــون وســيطاً أو مســوقاً أو مســتثمرا ً أو ُممـ ّوالً لتملكــه.
ب -تقييــم أي أصــل إذا كان بينــه وبــن مالكــه أو أحــد الــركاء فيــه أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه قرابــة حتــى
الدرجــة الرابعــة.
ج -تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر عىل استقالليته بشكل مبارش أو غري مبارش.
د -تقييــم أي أصــل مملـ ٍ
ـوك ملنشــآت ميلــك فيهــا حصصـاً أو أســهامً ،أو يكــون رشيــكاً ألحــد كبــار موظفيهــا أو أحــد
الــركاء فيهــا أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا ،أو ناظـرا ً ألحــد أوقافهــا.
ه -تقديم خدمة التقييم ألكرث من عميل يف األصل ذاته إال بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العمالء.
 .2يجــب عــى املقيــم املعتمــد  -قبــل قبــول مهمــة التقييــم  -التحقــق مــن الت ـزام جميــع املشــاركني معــه يف هــذه
املهمــة مــن القامئــن بأعــال التقييــم يف منشــأته بأحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة ،واســتبدال مــن يتعــذر التزامــه
ـأي مــن ذلــك.
بـ ٍّ
املادة السابعة عرشة:
 .1يجــب عــى املقيّــم املعتمــد إذا توقــف عــن مزاولــة املهنــة ألي ســبب مــن األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة اتبــاع
اإلجـراءات اآلتيــة:
ً
أ -إخطار الوزارة والهيئة والعمالء بالتوقُّف ومدته يف مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ توقُّفه.
ب -قيــام الــركاء اآلخريــن يف الرشكــة املهنيــة امل ُرخَّصــة بأعــال التقييــم عنــد توقُّــف أحــد الــركاء بصفــة نهائيــة
بتعديــل عقــد الرشكــة وفق ـاً لنظــام الــركات املهنيــة وإبــاغ الهيئــة باإلج ـراء الــذي اتخذتــه الرشكــة يف إســناد
األعــال التــي يــرف عليهــا الرشيــك املتوقــف إىل الــركاء اآلخريــن.
 .2إذا توقــف املقيّــم املعتمــد عــن مزاولــة مهنتــه نهائيّ ـاً أو ملــدة يرتتــب عليهــا اإلرضار بالعمــاء أو الغــر ،فعليــه أن
يصفــي جميــع املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك ،وذلــك وفــق اإلج ـراءات اآلتيــة:
أ -إبــاغ الهيئــة باملعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك ،واإلجـراءات التــي ســيتخذها
لتصفيتهــا ،واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك ،عــى أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن ســتني يومـاً.
ب -يقــدم املقيّــم املعتمــد بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه بإنهــاء
كافــة املعامــات املعلقــة والحقــوق وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك.
ج -ال يقبــل توقــف املقيّــم املعتمــد عــن مزاولــة املهنــة ،وال يــؤرش بذلــك أو يشــطب مــن ســجل قيــد املقيّمــن
املعتمديــن؛ إال بعــد التأكــد مــن قيامــه باتبــاع اإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ،وللهيئــة يف حــال عــدم
التـزام املقيــم املعتمــد بهــذه اإلجـراءات أن تطلــب مــن لجنــة النظــر إصــدار قـرار بإلغــاء ترخيصــه أو شــطب قيــده،
لتُصفــى عــى نفقتــه جميــع املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك.
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املادة الثامنة عرشة:
مع عدم اإلخالل بااللتزامات التي يجب عىل املقيم املعتمد االلتزام بها ،يجب عىل عضو الهيئة االلتزام مبا ييل:
 .1التقيــد بقواعــد الســلوك ،ومعايــر التقييــم ،واملعايــر الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة ،والواجبــات املحــددة مبوجــب
األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة.
 .2مبــارشة أعــال التقييــم أو التــد ّرب عليهــا عــر منشــأة تقييــم ُمرخَّصــة بأعــال التقييــم يف الفــرع الــذي حصــل عــى
عضويــة فيــه ،وذلــك مبوجــب عقــود نظاميــة واالرتبــاط باملنشــأة عــر األنظمــة اإللكرتونيــة.
 .3التوقيع عىل جميع التقارير واألعامل التي شارك فيها.
 .4إب ـراز عضويتــه وترخيــص املق ّيــم املعتمــد الــذي يعمــل لديــه أو يتعــاون معــه عنــد مبــارشة أي عمــل مــن أعــال
التقييــم مبــا يف ذلــك األعــال امليدانيــة كاملعاينــة وغريهــا.
 .5عــدم العمــل يف تقديــم خدمــة التقييــم ألكــر مــن عميــل لــذات األًصــل إال بعــد أخــذ موافقــة مكتوبــة مــن جميــع
العمــاء.
 .6االلتزام بأن تكون عضويته يف الهيئة سارية ،طيلة عمله يف منشأة التقييم.
 .7استخدام األنظمة اإللكرتونية املعتمدة لتنظيم مزاولة املهنة.
.8العمل مبقتىض القواعد والتعليامت الفنية واملهنية امل ُبلَّغة له من الهيئة.
املادة التاسعة عرشة:
يعتمد مجلس إدارة الهيئة أدلة مامرسة املهنة ،يف كل فرع من فروع التقييم.
املادة العرشون:
يُلغى ترخيص مزاولة املهنة يف الحاالت اآلتية:
 .1إذا توقف عن مزاولة املهنة بصورة نهائية ،أو تقدم صاحب الرتخيص بطلب إلغائه.
بأي من رشوط الرتخيص.
 .2إذا أخل املقيم املعتمد ٍ
 .3إذا صــدر ق ـرار ُمس ـبَّب مــن لجنــة النظــر بإلغــاء الرتخيــص أو شــطب قيــد املقيــم املعتمــد مــن ســجل املقيمــن
املعتمديــن.

الفصل الخامس :الرقابة وضبط جودة األداء املهني
املادة الحادية والعرشون:
يعتمــد املجلــس برنامــج مراقبــة جــودة األداء املهنــي ،والقواعــد املتعلقــة بالرقابــة ،ويراعــى يف مامرســة الهيئــة الختصاصهــا يف
الرقابــة مــا يــي:
 .1يجب عىل املراقب أن يضع يف مكان واضح بطاقة عمله الصادرة له من الهيئة.
 .2للمراقــب الحـ ُّـق يف دخــول املنشــآت الخاضعــة ألحــكام النظــام ،وإجـراء الفحــص ،وعــى املســؤولني يف املنشــآت تقديم
جميــع التســهيالت التــي تُ ّكــن املراقــب مــن أداء أعاملــه.
 .3يتــوىل املراقــب ضبــط أعاملــه مبوجــب محــر رســمي يتضمــن اســم املقيــم أو املنشــأة بحســب الحــال ،ووصــف
املخالفــة إن وجــدت ،وتاريــخ ووقــت رصدهــا ،ويُوقَّــع املحــر مــن املراقــب ،عــى أن ُي َّكــن املســؤول يف املنشــأة أو مــن
يقــوم مقامــه يف املنشــأة املوجــود وقــت رصــد املخالفــة مــن كتابــة مــا قــد يكــون لديــه مــن مرئيــات حــول املخالفــة يف
الخانــة املخصصــة لذلــك يف محــر الفحــص والتوقيــع عــى إفادتــه.
 .4تجري أعامل الفحص امليداين أثناء ساعات عمل املنشأة املراد فحصها.
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 .5يكــون املســؤول عــن املنشــأة أو مــن يقــوم مقامــه مســؤوالً عــن مرافقــة املراقــب أثنــاء إجـراء الفحــص ،وإذا أعــاق
املســؤول عــن املنشــأة أو مــن يقــوم مقامــه املراقــب مــن القيــام بالفحــص امليــداين ،فعــى املراقــب إثبــات ذلــك يف
محــر الفحــص.
 .6إذا اتضــح للمراقــب أثنــاء الفحــص وجــود جرائــم يعاقــب عليهــا مبوجــب أنظمــة أخــرى؛ فعليــه إشــعار اإلدارة التابــع
لهــا يف الهيئــة إلحالتهــا إىل الجهــات املختصــة للنظــر فيهــا.
 .7إذا تبــن للهيئــة بعــد إج ـراء الفحــص وجــود مخالفــات ألحــكام النظــام أو الئحتــه التنفيذيــة أو معايــر التقييــم أو
ـت فيهــا بحســب اختصاصهــا.
قواعــد الســلوك ،فعليهــا أن تحيــل تلــك املخالفــات إىل لجنــة النظــر؛ للبـ ّ
املادة الثانية والعرشون:
مدة عضوية لجنة النظر ثالث سنوات قابلة للتجديد ،فإن تعذَّر استمرار أي عضو ألي سبب ،أو أبدى رغبته يف عدم االستمرار يف
عي َم ْن يحل محله
عضوية اللجنة ،أو غاب عن ثالث اجتامعات متواصلة أو ست اجتامعات متفرقة خالل السنة دون عذر مقبول ،يُ َّ
خالل الفرتة املتبقية من عضويته.
املادة الثالثة والعرشون:
يلتزم عضو لجنة النظر مبا ييل:
 .1الحياد واملوضوعية يف مامرسة أعامل اللجنة.
 .2االمتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق مبصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.
 .3عدم املشاركة يف مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.
 .4االنتظــام يف حضــور جلســات اللجنــة ،وإذا طــرأ مانــع يحــول دون حضــور العضــو إحــدى جلســات اللجنــة ،فعليــه أن
يخطــر رئيــس اللجنــة بذلــك.
املادة الرابعة والعرشون:
 .1تجتمــع لجنــة النظــر يف مقــر الهيئــة أو املــكان الــذي يحــدده الرئيــس؛ بشــكل دوري أو كلــا دعــت الحاجــة ،ويجــوز
للجنــة عقــد جلســاتها عــن طريــق الوســائل اإللكرتونيــة.
 .2يو ّجه أمني رس اللجنة بعد التنسيق مع الرئيس الدعوة لحضور االجتامع ،ويرفق بها جدول األعامل ووثائقه.
 .3يتوىل رئيس لجنة النظر إدارة أعامل اللجنة وجلساتها.
 .4تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها يف الزمان واملكان املحددين النعقادها.
 .5تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءا ً من الساعة ،ويجوز عقد أكرث من جلسة خالل االجتامع الواحد.
 .6تكون املداولة بني أعضاء لجنة النظر رسية.
 .7تصدر قرارات اللجنة باألغلبية.
 .8لعضو اللجنة التحفظ عىل قرارها ،عىل أن يبني وجهة نظره كتابة ،ويرفق بقرار اللجنة.
ر الجلســة تحــت إرشاف رئيــس اللجنــة ،عــى أن يُبــن يف املحــر أســاء أعضــاء اللجنــة
 .9يُحــرر أمــن رس اللجنــة محـ َ
ِّ
الذيــن حــروا الجلســة ومــكان انعقادهــا ووقتهــا ،ويوقــع املحــر رئيــس اللجنــة وأعضاؤهــا.
 .10يجوز للجنة توقيع محارضها وقراراتها واعتامدها إلكرتونياً ،ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.
املادة الخامسة والعرشون:
يكون للجنة النظر أمني رس من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من أمني عام الهيئة ،ويحرض اجتامعاتها دون
أن يكون له حق يف التصويت ،ويتوىل أعامل سكرتارية اللجنة ويقوم بصفة خاصة مبا ييل:
 .1تقديم الدعم اإلداري والفني الالزم.
 .2كتابة محارض اللجنة وتنظيم اجتامعاتها إدارياً.
 .3التنســيق بــن اللجنــة وذوي الشــأن ،مــن داخــل الهيئــة وخارجهــا ،مبــا يف ذلــك مواعيــد الجلســات ،والتبليــغ
باإلشــعارات والقــرارات.
 .4القيام بأعامل النسخ ،وحفظ امللفات واسرتجاعها.
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 .5إعداد ملف خاص باملخالفات ،يُس َّجل فيه ما ييل:
أ -املخالفات بأرقام متسلسلة.
ب -اسم امل ُخالِف.
ج -تاريخ ورود املخالفة.
د -وصف املخالفة.
ه -العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها ،وتاريخه.
و -حكم ديوان املظامل املتعلق بها متى ما ت َّم التظلم منها أمام الديوان.
املادة السادسة والعرشون:
تناقــش املخالفــات املدرجــة عــى جــدول أعــال اللجنــة بحســب ترتيبهــا يف الجــدول مــا مل تــر اللجنــة غــر ذلــك ،ولهــا أن تقــرر
تأجيــل بحــث أي موضــوع أو عــرض موضــوع غــر مــدرج عــى جــدول األعــال إذا كانــت لــه صفــة االســتعجال.
املادة السابعة والعرشون:
عي بقرار من الوزير ممثل أو أكرث لالدعاء أمام اللجنة ،ليتوىل رفع القضايا التأديبية أمام لجنة النظر ضد املخالفني.
يُ َّ
املادة الثامنة والعرشون:
 .1للجنــة النظــر بحســب تقديرهــا مخاطبــة مــن نســبت إليــه املخالفــة ،بعــد تزويــده مبلخــص للمخالفــة ،وطلــب
تقديــم أقوالــه حيالهــا ،وأي وثائــق أو مســتندات ذات عالقــة باملخالفــة ،وذلــك خــال املــدة التــي تحددهــا اللجنــة؛
وللجنــة كذلــك أن تســتدعي مــن نســبت إليــه املخالفــة لــإدالء بأقوالــه أمامهــا.
 .2تنظــر اللجنــة يف الوثائــق واملســتندات واملراســات املتوافــرة ،ولهــا أن تطلــب أي معلومــات أخــرى تــرى أهميــة
الحصــول عليهــا أو اســتدعاء أي طــرف ذي عالقــة باملخالفــة واالســتامع إىل مــا لديــه مــن أقــوال حيالهــا.
املادة التاسعة والعرشون:
للجنــة النظــر أن تســتعني مبَــن تـراه مــن املختصــن أو الخـراء إلبــداء الــرأي الفنــي يف أيــة مســألة معروضــة عليهــا ،ولهــا تحديــد
مبلــغ املكافــأة املق ـ َّررة لــه ،متــى كان حضــوره مبقابــل.
املادة الثالثون:
للجنة النظر أن تستدعي َم ْن ترى رضورة حضوره من موظفي الهيئة لالستئناس برأيه يف إحدى املسائل املعروضة عليها.
املادة الحادية والثالثون:
للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إىل ذلك.
املادة الثانية والثالثون:
للجنــة النظــر أن تقــوم مبــا تـراه رضوريـاً الســتكامل النظــر يف الدعــاوى املعروضــة عليهــا ،ولهــا إجـراء املعاينــة بهيئتهــا الكاملــة أو
نــدب أحــد أعضائهــا لهــذه املهمــة ،عــى أن يُقـ ِـدم للجنــة تقريـرا ً بنتيجــة املعاينــة.
املادة الثالثة والثالثون:
تراعــي لجنــة النظــر عنــد تحديــد العقوبــة أن تتناســب العقوبــة مــع جســامة املخالفــة ،عــى أن يُراعــى يف ذلــك الظــروف املخففــة
واملشــددة ،ويُ َعـ ُّد مــن الظــروف املشــددة مــا يــي:
.1جسامة املخالفة.
.2تكرار املخالفة.
.3تعدُّد املخالفات.
.4إذا ترتب عىل املخالفة إرضار باألموال أو بالنظام العام.
.5إذا كان ارتكاب املخالفة ناتجاً عن عمد أو إهامل جسيم.
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املادة الرابعة والثالثون:
إذا رأت اللجنــة انطــواء املخالفــة التــي تنظرهــا عــى جرميــة تعاقــب عليهــا أنظمــة أخــرى ،فعليهــا أن تحيــل مــا يُش ـكِّل ُجرم ـاً
مبوجــب تلــك األنظمــة إىل الجهــات املختصــة التخــاذ مــا يجــب نظامـاً ،وعليهــا أن تفصــل يف املخالفــة محــل النظــر مــا مل يتبــن لهــا
أنــه ال ميكــن الفصــل يف إحداهــا دون األخــرى.
املادة الخامسة والثالثون:
يشــتمل ق ـرار اللجنــة عــى أســاء كل مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة وتاريــخ إصــداره ،واســم املخالــف ،وعــرض مجمــل لوقائــع
املخالفــة ،وطلبــات الهيئــة ،وأســباب وحيثيــات القــرار ومنطوقــه.
املادة السادسة والثالثون:
ً
يبلِّــغ أمــن رس اللجنــة املخالــف بق ـرار اللجنــة عــر األنظمــة اإللكرتونيــة ،وللصــادر بحقــه الق ـرار أو مــن ميثلــه نظامـا أن يحصــل
عــى نســخة مصدقــة منــه.
املادة السابعة والثالثون:
يف حالــة صــدور قـرار قطعــي بعقوبــة اإليقــاف ،أو إلغــاء الرتخيــص ،أو الشــطب ،ت ُصفــى عــى نفقــة مــن صــدر بحقــه هــذا القـرار
جميــع املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك ،وذلــك وفــق اإلجـراءات التاليــة:
 .1عــى مــن صــدر بحقــه القـرار أن يبلــغ الهيئــة باملعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك،
واإلجـراءات التــي ســيتخذها لتصفيتهــا ،واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك ،عــى أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن ســتني يومـاً،
وللهيئــة التحقــق بــأي وســيلة تراهــا مــن صحــة مــا قدمــه الصــادر بحقــه القـرار مــن معلومــات.
 .2يقــدم الصــادر بحقــه الق ـرار بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه بإنهــاء
كافــة املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك.
 .3إذا مل يلتــزم الصــادر بحقــه الق ـرار باإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ،تكلّــف الهيئــة مــن ت ـراه ليتــوىل
تصفيــة كافــة املعامــات املعلقــة لــدى الصــادر بحقــه الق ـرار ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك ،وميــارس
املكلــف بالتصفيــة عملــه وفقـاً لألنظمــة ذات العالقــة بعــد التنســيق مــع الهيئــة ،ويُســتوىف مــن الصــادر بحقــه القـرار
مــا تحــدده الهيئــة مــن أتعــاب مســتحقة لهــا وملــن تكلفــه بالتصفيــة نظــر هــذه األعــال.

الفصل السادس :االنتخابات
املادة الثامنة والثالثون:
تكــون عضويــة املقيمــن املعتمديــن املامرســن للمهنــة يف املجلــس ُموزَّعــة بــن فــروع التقييــم؛ لضــان تنــوع متثيــل املقيمــن
املعتمديــن يف املجلــس ،ويُحـ ِـدد الوزيــر املقاعــد املخصصــة لــكل فــرع منهــا.
املادة التاسعة والثالثون:
يشـكّل الوزيــر لجنــة لــإرشاف عــى االنتخابــات مــن ثالثــة أعضــاء ،أحدهــم عــى األقــل ال تقــل مرتبتــه عــن املرتبــة (الثالثــة عــرة)
أو مــا يعادلهــا مــن موظفــي الــوزارة ويتــوىل مهــام رئاســة اللجنــة ،ويحــدد الق ـرار مكافــأة أعضــاء اللجنــة ،ويكــون لهــا املهــا ُم
واالختصاصــاتُ اآلتيــة:
أ-وضع اإلجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية االنتخابية وفق النظام والالئحة.
ب-تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.
ج-إعداد محارض سري العملية االنتخابية حتى إعالن النتائج النهائية.
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املادة األربعون:
 .1تعلــن لجنــة اإلرشاف عــن فتــح بــاب الرتشُّ ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة ،وذلــك قبــل خمســة وأربعــن يومـاً مــن
تاريــخ إجـراء االنتخابــات عــى األقــل ،ويحــدد اإلعــان تاريــخ قفــل بــاب الرتشُّ ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة عــى
أن يكــون قبــل ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ إجـراء االنتخابــات عــى األقــل.
 .2تعلن لجنة اإلرشاف قامئة أولية للمرتشحني والناخبني يف مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ إقفال باب الرتشُ ح.
 .3تعلــن األســاء النهائيــة للمرتشــحني والناخبــن بعــد فحــص االعرتاضــات والتظلــات قبــل ســبعة أيــام عــى األقــل مــن
تاريــخ إجـراء االنتخابــات.
املادة الحادية واألربعون:
تُنــر يف املوقــع الرســمي للهيئــة ويف أحــد األنظمــة اإللكرتونيــة مواعيــد وإجـراءات وتعليــات التصويــت واالنتخــاب املحــددة يف
هــذه الالئحــة.
املادة الثانية واألربعون:
عىل املرتشح لعضوية مجلس اإلدارة استيفاء الرشوط اآلتية:
 .1إيــداع طلــب الرتشُّ ــح لــدى لجنــة اإلرشاف خــال املــدة املحــددة لتلقــي طلبــات الرتشــح حســب رشوط وضوابــط
االنتخابــات ووفق ـاً للنمــوذج الــذي تعتمــده اللجنــة.
 .2أن يكون عضوا ً أساسياً يف الهيئة ،و ُمرخَّصاً له مبزاولة املهنة.
 .3أن يكون منتظامً يف سداد االشرتاكات آلخر ثالث سنوات.
 .4أال يكــون قــد صــدر عليــه حكــم أو قـرار تأديبــي نتيجــة إلخاللــه بأحــكام النظــام أو املعايــر املعتمــدة آلخــر ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ فتــح بــاب الرتشُ ــح.
 .5أن يتعهد ببذل الوقت والجهد الالزم للوفاء مبتطلبات ومسؤوليات عضويته يف مجلس اإلدارة.
 .6أال يكون قد أمىض يف عضوية مجلس اإلدارة دورتني متتاليتني أو جزءا ً منها دون انقطاع لدورة كاملة.
 .7أن يكــون حســن الســرة والســلوك ومل يســبق أن ُح ِكــم عليــه بحكــم قضــايئ ُم ِخــلٍ بالــرف واألمانــة مــا مل يُــرد إليــه
اعتباره.
ً
ً
ً
 .8أن يكون مواطنا سعوديا مقيام يف اململكة.
 .9إرفاق السرية الذاتية.
املادة الثالثة واألربعون:
ً
تتم انتخابات عضوية مجلس اإلدارة وفقا إلجراءات وآليات الرتشُّ ح اآلتية:
 .1أسلوب الرتشح:
ً
أ -يكون الرتشُّ ح فرديا وال يجوز االتفاق بني املرتشحني عىل قوائم انتخابية لعضوية املجلس.
 .2ضوابط الدعاية االنتخابية:
ِ
أ -تصدر لجنة اإلرشاف القواعد املنظمة للدعاية االنتخابية.
ب-يتحمــل املرتشــح املقابــل املــايل لتكاليــف اإلعالنــات الخاصــة بحملتــه االنتخابيــة ،وفــق الضوابــط التــي تحددهــا
لجنــة اإلرشاف لذلــك.
ج -يلتزم املرتشح مبواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة اإلرشاف.
د-تتــوىل لجنــة اإلرشاف التأكــد مــن الت ـزام املرتشــحني بالقواعــد املنظمــة للدعايــة االنتخابيــة ،ورصــد املخالفــات
التــي قــد يرتكبهــا املرتشــحون ،وتصحيحهــا دون التأثــر عــى حقــوق بقيــة املرتشــحني ،ويتحمــل املرتشــح املخالــف
تكاليــف التصحيــح ،ويجــوز للجنــة يف الحــاالت التــي تقدّرهــا اســتبعاد املرتشــح مــن قامئــة املرتشــحني النهائيــة.
 .3أسلوب االنتخاب:
ً
أ-يتم التصويت عرب وسائل التقنية الحديثة أو األنظمة اإللكرتونية ،وفقا ملا تقرره لجنة اإلرشاف.
ب-يكــون للناخــب صــوتٌ واحــد ،وعليــه اختيــار مرتشــح واحــد فقــط عنــد التصويــت ،وال يجــوز لــه اإلنابــة يف
التصويــت.
ج-يف حال اختيار أكرث من مرتشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.
د -كل ناخــب يــديل بصوتــه إلكرتونيـاً يعامــل معاملــة العضــو الحــارض ويدخــل ضمــن النصــاب النظامــي النعقــاد
الجمعيــة العموميــة.
174

 .4وقــت االنتخــاب :يفتــح وقــت االنتخــاب قبــل موعــد بــدء االجتــاع األول للجمعيــة العموميــة ويقفــل قبــل بــدء
الجمعيــة العموميــة وفقـاً ملــا تحــدده لجنــة اإلرشاف ،وال يقبــل أي تصويــت بعــد ذلــك ،ويف حالــة عــدم انعقــاد االجتــاع
األول للجمعيــة العموميــة بســبب عــدم اكتــال النصــاب القانــوين ،تلغــى جميــع األصــوات ويعــاد االنتخــاب يف االجتــاع
الثــاين وفقـاً لإلجـراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه الفقــرة.
املادة الرابعة واألربعون:
 .1تتوىل لجنة اإلرشاف النظر يف الشكاوى واالعرتاضات والتظلامت اآلتية:
أ -االع ـراض عــى قامئــة املرتشــحني األوليــة ،خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ نرشهــا واإلعــان عنهــا ،ويكــون االع ـراض
متاح ـاً لجميــع املرتشــحني.
ب -االع ـراض عــى قامئــة الناخبــن األوليــة ،م َّمــن يحــق لهــم اإلدالء بأصواتهــم ،خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ نــر
قوائــم الناخبــن واإلعــان عنهــا ،ويكــون االع ـراض متاح ـاً لجميــع الناخبــن.
 .2يكون االعرتاض يف األمور اآلتية:
أ -عدم انطباق رشوط الرتشُّ ح عىل أحد املرتشحني.
ب -عدم انطباق رشوط العضوية األساسية أو عضوية االنتساب عىل أحد الناخبني ،أو عدم رسيان عضويتهم.
ج -املخالفات والتجاوزات التي يرتكبها املرتشحون أو الناخبون لتعليامت وإجراءات االنتخابات.
د-االعرتاضات التي ترى اللجنة أهمية األخذ بها.
ه-القـرارات التــي ت ِ
ُصدرهــا اللجــان الفرعيــة املســاندة للجنــة اإلرشاف ،والتــي قــد تؤثــر عــى ســر العمليــة االنتخابيــة
أو نتائجهــا.
املادة الخامسة واألربعون:
تتــوىل لجنــة اإلرشاف دراســة الشــكاوى واالعرتاضــات والتظلــات الــواردة ،وإصــدار الق ـرارات الالزمــة بشــأنها ،ويعتــر قرارهــا يف
هــذا الشــأن نهائي ـاً ،ولهــا يف ســبيل ذلــك اتخــاذ الق ـرارات اآلتيــة:
 .1استبعاد أي مرتشح من قامئة املرتشحني.
 .2استبعاد أي ناخب من قامئة الناخبني.
 .3إيقاف أي نشاط انتخايب.
 .4إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية لالنتخابات.
املادة السادسة واألربعون:
 .1يفــوز بعضويــة املجلــس املرتشــحون الذيــن حصلــوا عــى أكــر األصــوات الصحيحــة ،حســب املقاعــد املحــددة لــكل
فــرع مــن فــروع التقييــم.
 .2إذا فــاز أكــر مــن مرتشــح مــن منشــأة واحــدة يتــم اختيــار املرتشــح الحاصــل عــى أعــى عــدد مــن األصــوات منهــم،
وتســتكمل عضويــة املجلــس مــن املرتشــحني مــن املنشــآت األخــرى وفقـاً ألعــداد األصــوات الصحيحــة.
 .3إذا تســاوت أصــوات أكــر مــن مرتشــح يُق ـدَّم املرتشــح األقــدم عضويــة يف الهيئــة ،ويف حــال التســاوي يف األقدميــة
تُجــرى القرعــة بينهــم.
 .4إذا قرر املرتشح الفائز االنسحاب حل محله املرتشح الذي يليه يف عدد األصوات يف نفس الفرع.
 .5إذا مل تكتمــل املقاعــد املحــددة ألحــد فــروع التقييــم نظـرا ً لعــدم الرتشــح أو ألي ســبب مــن األســباب تكــون األولويــة
للمرتشــح الحاصــل عــى أكــر عــدد مــن األصــوات يف املقاعــد األخــرى.
املادة السابعة واألربعون:
يعلــن رئيــس لجنــة اإلرشاف نتائــج االنتخابــات يف اجتــاع الجمعيــة العموميــة ،ويرفــق محــر اللجنــة مبحــر اجتــاع الجمعيــة
العموميــة.
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املادة الثامنة واألربعون:
يلتــزم عضــو مجلــس اإلدارة املنتخــب باإلفصــاح عــن أي مصلحــة أو عالقــة ناشــئة أو قــد تنشــأ ،ولهــا صلــة بعضويتــه يف مجلــس
اإلدارة أو قراراتــه بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،وذلــك مبــا يحقــق مبــدأ الشــفافية يف عملــه ،وال يجــوز ألعضــاء املجلــس املنتخبــن
أثنــاء فــرة رسيــان عضويتهــم يف املجلــس أن يشــركوا يف منشــأة تقييــم واحــدة بــأي شــكل مــن األشــكال.
املادة التاسعة واألربعون:
إذا خــا مقعــد عضــو مــن أعضــاء املجلــس املنتخبــن ،ألي ســبب مــن األســباب ،فيحــل محلــه املرتشــح الــذي حــاز عــى أكــر عــدد
مــن األصــوات حســب الفــرع ،وإذا تعـذَّر ذلــك فاملرتشــح الــذي يليــه ثــم الــذي يليــه يف عــدد األصــوات ،وإن مل يوجــد مرتشــح يف
قامئــة االحتيــاط لــذات الفــرع يحـ ّـل محلــه املرتشــح الحاصــل عــى أكــر األصــوات يف الفــروع األخــرى ،وتكــون مــدة عضويتــه حتــى
نهايــة مــدة الســلف.

الفصل السابع :أحكام ختامية
املادة الخمسون:
تنفيــذا ً ملــا نصــت عليــه املــادة (التاســعة والثالثــون) مــن النظــام ،فإنــه يجــب عــى كل مــن يتــوىل عمـاً للغري يتطلــب التقييــم – ومل
يكــن مقيـاً معتمــدا ً -أن يحصــل عــى تحديــد للقيمــة مــن قبــل مقيــم معتمــد أو أكــر ،ويشــمل ذلــك األعــال التاليــة إذا تطلــب
تنفيذهــا وجــود تحديــد للقيمــة:
 .1إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات املالية أو املحاسبية أو دراسات الجدوى.
 .2إدارة إجراءات اإلفالس أو البيع القرسي.
 .3أعامل املحاماة والرتافع والتمثيل بأي صفة.
 .4أعامل التمويل أو ضامنات القروض.
 .5أعامل التأمني أو الرهون التجارية أو ضامنات الحقوق باألموال املنقولة.
املادة الحادية والخمسون:
تعتــر جميــع التبليغــات املرســلة عــر األنظمــة اإللكرتونيــة وللعناويــن املســجلة فيهــا -كرقــم الجــوال والربيــد اإللكــروين وغريهــا-
أو للعناويــن املســجلة لــدى الــوزارة؛ تبليغــات صحيحــة ومنتجــة آلثارهــا النظاميــة.
املادة الثانية والخمسون:
يتوىل أمني عام الهيئة -أو من يفوضه -اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات لجنة قيد املقيمني ولجنة النظر.
املادة الثالثة والخمسون:
تتوىل األمانة العامة وضع القواعد واألحكام واإلجراءات الالزمة لتنظيم أحكام حساب املنشأة.
املادة الرابعة والخمسون:
يُصــدر املجلــس اللوائــح والقواعــد واألدلــة والضوابــط واألحــكام االنتقاليــة املتعلقــة بفــروع التقييــم األخــرى التــي قــد يضيفهــا
عــى الفــروع الــواردة يف النظــام ،والقـرارات والقواعــد املنظّمــة لألعــال الفنيــة واملهن ّيــة املرتبطــة مبهنــة التقييــم كأعــال املعاينــة
وغريهــا.
املادة الخامسة والخمسون:
ت ُنرش هذه الالئحة يف الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ نرشها.
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 19امللحق (ج)
منوذج قبول العميل والتعاقد.

١.١

منوذج قبول العميل

.1
.1.1

أسئلة املخاطر
تحديد الهوية

.1.1.1
.1.1.2

هل العميل فرد؟
هل العميل (أو أي من الرشكات التابعة له) تعمل يف أي من املجاالت املقيدة؟
 )aنعم
 )bال
هل نظرت يف ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم وما إذا كان قبول العميل يثري أي مخاوف أخالقية؟
هل تنطبق أي من املعايري التالية عىل عميلك؟ (حدد كل ما ينطبق).
 )aالعميــل ،الرشكــة املالكــة ،املــدراء ،املوظفــن أو القطــاع الــذي ي ـزاول فيــه أعاملــه هــم محــض اهتــام الجمهــور
ويظهــرون بانتظــام يف وســائل اإلعــام.
 )bالقطاع الذي يعمل فيه لديه لوائح صارمة أو يتطلب تحقيقات أكرث من املعتاد.
 )cالتعاقد مع العميل من شأنه أن يلفت انتباه العامة لرشكة التقييم أو منتج العمل بشكل استثنايئ.
 )dهي عبارة عن هيئة حكومية أو هيئة قانونية أخرى.
..………… )e

.1.1.3
.1.1.4

النزاهة والسمعة
.1.2
 .1.2.1تحديــد املوظفــن الرئيســيني الحاليــن املــدراء وأصحــاب املصلحــة الرئيســيني لــدى الجهــة (أي الجهــة محــل التقييــم
وليــس الرشكــة األم).
 .1.2.2ما هي اإلجراءات املتخذة لتقييم نزاهة العميل وسمعته؟
 .1.2.3اســتنادا إىل اإلجـراءات املتخــذة يف الســؤال الســابق ،أو بنــاء عــى املعلومــات املعروفــة لديــك ،هــل أنــت عــى علــم بــأي
مــن عوامــل املخاطــرة التاليــة؟ (حــدد كل مــا ينطبــق).
 )aاملخاوف املتعلقة بحوكمة الرشكات للعميل
 )bاملخاوف املتعلقة بسجل األعامل السابقة لإلدارة يف املشاريع التجارية املاثلة أو غريها.
 )cاملخاوف املتعلقة بنزاهة العميل أو سمعته أو إدارته.
 )dاملخاوف املتعلقة بأنشطة العميل املخالفة للقانون أو األنشطة غري األخالقية.
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.2
.2.1

أسئلة االستقاللية
أسئلة عن االستقاللية

 .2.1.1هل يتطلب أن تكون رشكة التقييم مستقلة عن الجهة محل التقييم؟
استبيان قبول التعاقد
أسئلة عامة
.1
تحديد النطاق
.1.1
 .1.1.1هــل يحتمــل اســتخدام ناتــج هــذه الخدمــة لخلــق ن ـزاع مــع طــرف آخــر (غــر الجهــات الرضيبيــة) أو حلــه والــذي
ميكــن أن ينطــوي عــى تقــايض أو تحكيــم؟
 .1.1.2هــل العميــل أو الطــرف اآلخــر أو الطــرف املقابــل يف الن ـزاع املحتمــل هــو جهــة حكوميــة أو شــبه حكوميــة (يشــمل
ذلــك هيئــة تنميــة اقتصاديــة حكوميــة أو محليــة أو هيئــة تنظيميــة محليــة)؟
 .1.1.3هــل ميكــن للعميــل أن يســتخدم ناتــج هــذه الخدمــة يف حالــة معاديــة (مثــل االســتيالء العــدايئ أو الوضــع التنافــي
العــدايئ)؟
 .1.1.4هل يرتبط هذا التعاقد بعملية استحواذ أو بيع أساسية ،وهل اسم الجهة أو الفرد البائع معروف لديك؟
 .1.1.5هل ميكن لهذا التعاقد أن يحد من قدراتنا عىل العمل مع عمالء آخرين من الناحية التعاقدية؟
مشاركة األطراف الخارجية
.1.2
 .1.2.1هــل أنــت عــى علــم بــأي أط ـراف خارجيــة ميكنهــا الوصــول إىل التقريــر أو منتــج العمــل أو ســتعتمد بصــورة أخــرى
عــى نتائــج التعاقــد ،ويحمــل العمــل العالمــة التجاريــة أو ينســب إىل رشكــة التقييــم ؟ (حــدد كل مــا ينطبــق).
.1.3
.1.3.1
.1.4
.1.4.1
.1.4.2
.1.5
.1.5.1

معلومات األتعاب
ما هي رسوم التعاقد املقدّرة؟
اعتبارات املخاطر
هل هناك أي عوامل مخاطر أو قضايا يجب أن نأخذها بعني االعتبار فيام يتعلق بالتعاقد؟
هل ينطوي تنفيذ هذا التعاقد عىل التعامل مع املعلومات الحساسة غري املنشورة عن األسعار؟
تخطيط التعاقد
كم ساع ًة يُتوقع قضاؤها إلكامل التعاقد؟

أسئلة عن إدارة املخاطر
.2
أسئلة عن إدارة املخاطر
.2.1
 .2.1.1هــل يتضمــن التعاقــد املقــرح مشــاركة رشكــة التقييــم يف أي خدمــات أخــرى؟ (ينطبــق يف حــال تقديــم رشكــة التقييــم
لخدمــات أخــرى مثــل خدمــات التدقيــق أو الخدمــات االستشــارية).
 .2.1.2هــل يتضمــن التعاقــد املقــرح مشــارکة رشکــة التقییــم بــأي خدمــة ضــان غــر عملیــات تدقيــق القوائــم املالیــة أو
مراجعاتهــا؟ (ينطبــق يف حــال تقديــم رشكــة التقييــم لخدمــات أخــرى مثــل خدمــات التدقيــق أو الخدمــات االستشــارية).
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 20امللحق (د)
أسلوب التكلفة :قيمة التصفية (أساس القيمة)
فرضية التصفية املنظمة أو البيع القرسي
التعديالت املحتملة
 .1إذا تزامــن تاريــخ التقييــم مــع تاريــخ القوائــم املاليــة ،فــإن قيمــة صــايف األصــول غــر املعدلــة الــواردة يف القوائــم املاليــة تشــكل
قيمــة حقــوق امللكيــة بالرشكة.
 .2إذا مل يكن األمر كذلك ،فيجب تعديل البيانات املالية للنتائج منذ تاريخ آخر ميزانية عمومية.
 .3تعديل صايف األصول املتداولة حسب صايف القيمة التي ميكن تحقيقها.
( )1الودائــع النقديــة والبنكيــة والودائــع ألجــل التــي تتضمــن الفوائــد املســتحقة عــى الودائــع املرصفيــة والودائــع
ألجــل .وينبغــي أن تكــون عقوبــات االســرداد املبكــرة محــل النظــر يف حالــة افـراض التصفيــة القرسيــة .أمــا إذا كانــت
عــى أســاس فرضيــة تصفيــة منظمــة ،فــا ينبغــي فــرض مثــل هــذه العقوبــات.
( )2األوراق املاليــة القابلــة للتــداول :تحتســب عــى أســاس ســعر التــداول األحــدث أو ســعر اإلغــاق مخصو ًمــا منــه
رســوم الوســاطة .يف حالــة عــدم إجـراء أي تــداوالت أو يف حالــة كان االســتثامر القائــم يتجــاوز حجــم التــداول املعتــاد ويف
هــذه الحالــة ميكــن تطبيــق إمــا خصومــات أو عــاوات إذا كان البيــع قــري .يف التصفيــة املنظمــة ،قــد يتــم بيــع األوراق
املاليــة عــى مــدى عــدة أســابيع ،ويجــب استشــارة مــريف اســتثامري إذا كانــت املقتنيــات كبــرة.
( )3ينبغــي مراجعــة الحســابات املدينــة واملقبوضــات وتقييمهــا عــى أســاس أن األعــال محــل التقييــم كانــت قيــد
التصفيــة .وقــد متثــل الحســابات التــي ميكــن تحصيلهــا بالكامــل عــاد ًة عــى أســاس اســتمرارية النشــاط مشــكلة يف حالــة
التصفيــة .ومــن املحتمــل أن تكــون هنــاك خســائر يف الحســابات املدينــة يف أي فرضيــة ،ولكــن غال ًبــا مــا ينتــج عــن عقــار
البيــع القــري خســائر أكــر.
( )4املخزونــات :قــد يحــدد املقيــم يف حالــة التصفيــة مــا إذا كان مــن املفيــد الحفــاظ عــى قــوة البيــع واملســتودعات
حتــى يتــم بيــع كميــة كبــرة مــن املخــزون أو جلــب بائــع باملـزاد للتــرف يف املخــزون .ويكــون اتخــاذ القـرارات أكــر
مرونــة يف عمليــات التصفيــة املنظمــة.
( )5يجــب مراجعــة األصــول املتداولــة األخــرى مبــا يف ذلــك النفقــات املدفوعــة مســبقًا بشــكل مســتقل ألنهــا غالبًــا مــا
تكــون دون قيمــة تصفيــة.
 .4تعديل األصول الثابتة حسب القيمة السوقية العادلة.
( )1األرايض واملباين :يحدد مقيمي العقارات القيمة السوقية لألرايض واملباين.
( )2اآلالت واملعــدات :يجــب التعاقــد مــع مقيمــي املعــدات إذا كانــت املعــدات واآلالت ذات قيمــة ماديــة كبــرة.
وميكــن طلــب مشــورة الــوكالء الذيــن يقيمــون املعــدات املتخصصــة للحصــول عــى القيــم املتعلقــة باملنتــج.
( )3األثــاث والتجهي ـزات :ينبغــي استشــارة مقيمــي املعــدات واآلالت إذا كان األثــاث والتجهي ـزات ذات قيمــة ماديــة
كبــرة ،وغالبًــا مــا يتــم بيــع األثــاث واملعــدات املكتبيــة املســتعملة مببالــغ صغــرة ج ـدًا.
( )4التحســينات عــى املمتلــكات املســتأجرة :غال ًبــا مــا تعــود التحســينات عــى املمتلــكات املســتأجرة إىل مالــك العقــار،
وبالتــايل ليســت لهــا قيمــة يف حالــة التصفيــة.
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 .5إعادة بيان األصول امللموسة واألصول غري امللموسة األخرى.
 .Iقــد يكــون هنــاك بعــض القيمــة يف األصــول غــر امللموســة القابلــة للفصــل ،وتكــون الشــهرة هــي األصــل غــر امللمــوس
املتبقــي وعــادة مــا يكــون لهــا قيمــة قليلــة أو معدومــة يف التصفيــة.
 .IIاالســتثامرات بــن الــركات :يجــب تقييــم االســتثامرات بــن الــركات بصــورة مســتقلة عــى أســاس اســتمرارية
النشــاط أو عــى أســاس التصفيــة بحســب الحالــة.
 .IIIحقــوق الطبــع والنــر والصيــغ واالمتيــازات والرتاخيــص وبــراءات االخــراع والعالمــات التجاريــة وغريهــا مــن
الحقــوق التعاقديــة املامثــل :يجــب تحديــد قيمــة ســوقية عادلــة لألصــول يف حــال كان لهــا أي قيمــة بالنســبة لطــرف
آخــر ،حيــث ترتبــط القيمــة بتدفــق الفوائــد املتوقــع مــن األصــول.
 .IVالديــن طويــل األجــل :أرصــدة الديــون طويلــة األجــل مبعــدل ثابــت أو مبعــدل فائــدة متغــر .وإذا كان ســعر الفائــدة
ثابتًــا ،فقــد تكــون هنــاك غرامــات تســوية مبكــرة.
 .Vرضائب الدخل املؤجلة (حسب االقتضاء)
 .VIتعترب هذه الرضائب من ضمن تكاليف التصفية كام هو مبني أدناه.
 .aاالعتبــارات العرضيــة :يتــم تقييمهــا وتحديــد كميتهــا ،ويجــب الحــرص وبــذل الجهــد املعقولــن لتحديــد مقــدار
الخصــوم وتحديــد تاريــخ التســوية .ولــذا ينبغــي حســاب القيمــة الحاليــة للمدفوعــات املتوقعــة .وغال ًبــا مــا يتخــذ قـرار
بشــأن تقييــد األصــول أو االلتزامــات املحتملــة مــن عدمــه باســتخدام حســاب االحتــاالت.
 .6يتم تحديد تكاليف التصفية وتقييمها.
 .Iوتتضمن جملة أمور من بينها:
 .aالعقــارات وغريهــا مــن الرســوم املامثلــة :ينبغــي تحديــد مخصــص للعمــوالت األســمية الخاصــة بالعقــارات
والتكاليــف املتعلقــة بامللكيــة الكاملــة .كــا ينبغــي أيضً ــا تحديــد مخصــص للعمــوالت التــي ســتكون مســتحقة
الدفــع عنــد بيــع اآلالت واملعــدات واألثــاث والتجهيــزات بالطــرق التقليديــة أو باملــزاد العلنــي.
 .bالرســوم القانونيــة واملحاســبية وغريهــا مــن الرســوم املامثلــة :يجــب تقديــر أتعــاب املهنــن املرتبطــة بإعــداد
القوائــم املاليــة واإلقــرارات الرضيبيــة وإقــرارات الــزكاة والوثائــق القانونيــة أو الحكوميــة التــي مــن املحتمــل
تكبدهــا إذا متــت تصفيــة األعــال.
 .cاســتحقاقات نهايــة الخدمــة للموظفــن املتوقفــن :يف حالــة عــدم اســتحقاقها بالفعــل ،ينبغــي حســاب أجــور
العطــات وأي التزامــات محتملــة والتــي قــد تنشــأ عــن رفــع املوظفــن دعــاوى تتعلــق بفصلهــم دون إخطــار
مســبق.
 .dغرامــات اإلنهــاء املبكــر لاللتزامــات طويلــة األجــل :كث ـرا مــا تــؤدي التســوية املبكــرة للديــون أو اإليجــارات
إىل فــرض ج ـزاءات .وينبغــي مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك غرامــات محتملــة أم ال.
 .eصــايف تكاليــف التشــغيل خــال فــرة التصفيــة :يجــب وضــع مخصــص للتكاليــف العامــة وتكاليــف التشــغيل
خــال فــرة التصفيــة .وأكــر األمثلــة شــيو ًعا هــي اإليجــار واملرافــق واألوراق املاليــة والفوائــد عــى الديــن.
 .7تحسب الرضائب املستحقة الدفع عند التصفية (حسب الحالة).
( )1الــزكاة ودخــل الــركات أو رضائــب أربــاح رأس املــال التــي تنشــأ عــن التــرف املفــرض يف األصــول وتصفيــة
االلتزامــات .وتشــمل البنــود التــي ينبغــي النظــر فيهــا مــا يــي:
( )2أربــاح وخســائر الدخــل عنــد التــرف يف األصــول املتداولــة أو تصفيتهــا .كــا ميكــن أن تــؤدي األوراق املاليــة
القابلــة للتــداول إىل أربــاح رأســالية خاضعــة للرضيبــة أو خســائر رأســالية مســموحة.
( )3االســرداد والخســائر النهائيــة واألربــاح الرأســالية الخاضعــة للرضيبــة عنــد التــرف يف األصــول الثابتــة .تقلــل
العقــارات والعمــوالت األخــرى مــن عائــدات التــرف.
( )4الخسائر النهائية واألرباح الرأساملية الخاضعة للرضيبة عند الترصف يف األصول امللموسة وغري امللموسة.
( )5النفقــات الطارئــة إذا كانــت قابلــة للخصــم ألغـراض رضيبــة الدخــل (حيثــا ينطبــق) .ويفــرض بــأن عمليــة تســديد
املدفوعــات املتعلقــة بالنفقــات الطارئــة تكــون خــال فــرة التصفيــة.
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 21امللحق (هـ)
قامئة املعلومات املطلوبة لتقييم املنشآت االقتصادية
نــود طلــب أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات ألغـراض إجـراء التقييــم لرشكــة خالــد عبداللــه املحــدودة .ونرجــو منكــم أثنــاء جمــع
هــذه املعلومــات ضــان مــا يــي:
 )1أن تكون جميع املعلومات املالية والنوعية األساسية متاحة يف نسخ ورقية وكذلك بصيغة رقمية أو إلكرتونية.
 )2إعــداد كافــة جــداول البيانــات املتعلقــة باملنشــأة يف ملفــات ميكروســوفت إكســل وملفــات نصيــة كــا ميكــن إعدادهــا يف ملفــات
بصيغة مايكروســوفت وورد.

 21.١املعلومات النوعية األساسية
21.1.1

نبذة عامة عن الرشكة (بيان موجز لجميع جوانبها املهمة).

21.1.2

بيان املنتجات والخدمات املقدمة والرشكات املصنعة لها وعمليات التسويق املتعلقة بها.

21.1.3

مناقشة توجهات األداء السابقة يف إطار أعامل الرشكة.

21.1.4

سبب اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم؟ هل للنشاط التجاري مزايا فريدة؟

21.1.5

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر املتعلقة بالرشكة ومقارنتها بقامئة املنافسني الرئيسيني.

21.1.6

بيان موجز لألصول غري امللموسة يف أعامل الرشكة واألهمية النسبية لتلك األصول.

21.1.7

تفاصيل شبكة التسويق والتوزيع.

21.1.8

ملخص جميع االلتزامات أو املسؤوليات والحقوق التعاقدية الرئيسية للرشكة.

21.1.9

التوجهات والرؤى املستقبلية للرشكة.
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 21.٢معلومات القطاع
21.2.1

مقال موجز حول املنتجات ومقارنة هذه املنتجات مع منتجات الرشكات املنافسة.

 21.2.2بيــان حــول القطــاع مــع ذكــر معلومــات عــن صفاتــه وحجــم ســوقه وحصــة الرشكــة الســوقية فيــه ومعــدل النمــو
املتوقــع ومعلومــات عــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية ومعلومــات أخــرى ذات صلــة.
21.2.3

مقارنة األداء التشغييل واملايل للرشكة مع منافسيها الرئيسيني.

 21.٣املعلومات املالية ومعلومات أخرى
21.3.1
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البيانات التاريخية
 21.3.1.1تقارير سنوية (مدققة) لجميع الفرتات املحاسبية منذ البداية أو السنوات الخمس األخرية.
 21.3.1.2بيانات مالية فصلية لألرباع االثني عرش األخرية (إن وجدت).
 21.3.1.3تقارير التقييم التي أُعدت يف املايض (األصول الثابتة وتقييم األعامل).
 21.3.1.4تفاصيــل كل منتــج (مــن حيــث الكميــة والقيمــة) ،والتخفيضــات والعمــوالت والهوامــش اإلجامليــة لــكل
منتــج.
 21.3.1.5تفاصيل مصادر الدخل األخرى ،إن وجدت.
 21.3.1.6تفاصيــل االلتـزام أو االلتـزام املحتمــل غــر الــوارد يف الحســابات اعتبــارا ً مــن تاريــخ التقييــم .وفيــا يخــص
االلتزامــات املحتملــة ،يُرجــى تقديــم جميــع أنــواع الضامنــات املمنوحــة مــن جانــب الرشكــة واســم الطــرف ،وأي طــرف
ذي صلــة ،والغــرض واملقــدار اعتبــارا ً مــن تاريــخ التقييــم ،ســواء أكان الطــرف قــادرا عــى الوفــاء بالتزامــه ومــن املتوقــع
أن يظــل كذلــك.
 21.3.1.7بيانــات العمــاء الرئيســيني مثــل األســاء والعناويــن واإليــرادات منهــم عــى مــدار الســنوات املاضيــة
وهوامــش املبيعــات وأي تغي ـرات جوهريــة متوقعــة يف العالقــة املذكــورة آنف ـاً وأي إضافــة متوقعــة يف قامئــة العمــاء
الرئيســيني ومــا إىل ذلــك.
 21.3.1.8تفاصيل سجل أوامر الدفع املوقعة للرشكة اعتبارا ً من التاريخ الحايل.
 21.3.1.9بيانــات املورديــن الرئيســيني مثــل األســاء والعناويــن وعمليــات الـراء عــى مــدار الســنوات املاضيــة وأي
تغيـرات جوهريــة متوقعــة يف العالقــة املذكــورة آنفـاً وأي إضافــة أو حــذف متوقــع يف قامئــة العمــاء الرئيســيني ومــا إىل
ذلــك.
 21.3.1.10تفاصيــل التغي ـرات (إن وجــدت) واملنتجــات مــن حيــث قــدرة الرشكــة عــى مــدى االثنــي عــر ربع ـاً
املاضيــة.
 21.3.1.11امليزانيــة العموميــة للرشكــة اعتبــارا ً مــن تاريــخ التقييــم وبيانــات الرشكــة املاليــة منــذ بدايــة العــام وحتــى
اآلن اعتبــارا ً مــن تاريــخ التقريــر أو تاريــخ تدقيــق البيانــات املاليــة الســنوية األخــر وحتــى تاريــخ التقييــم.
 21.3.1.12القيمــة الســوقية ألصــول الرشكــة (العقــارات واملصانــع وغــر ذلــك) اعتبــارا ً مــن تاريــخ التقييــم ،وإذا مل يتــم
إجـراء أي تقييــم حــايل لألصــول فيجــب تقديــم تقديـرات اإلدارة عــن قيمتهــا الســوقية العادلــة.

21.3.2

املعلومات املتعلقة بالتوقعات
 21.3.2.1أي مــؤرشات تشــر إىل أ ّن أداء األعــال املاليــة واألداء املــايل يف املســتقبل القريــب ( 5-2ســنوات) ســيكون
مختل ًفــا بشــكل ملحــوظ عـ ّـا كان عليــه يف آخــر ســنة إىل ثــاث ســنوات.
 21.3.2.2التوقعــات املاليــة عــى مــدى خمــس ســنوات (بــد ًءا مــن تاريــخ التقييــم) واالفرتاضــات املؤيــدة لهــذه
التوقعــات (مــع األســس التــي تســتند إليهــا) ،مثــل:
( )Aامليزانية العمومية ،وجميع البنود األساسية.
( )Bمصادر العائدات :منوذج حجم املبيعات وصايف املبيعات املحققة.
( )Cمعايري استهالك املواد الخام وأسعارها وما إىل ذلك.
( )Dالنفقات العامة والنفقات اإلدارية.
( )Eنفقات التسويق واملبيعات.
( )Fمتطلبات رأس املال العامل.
( )Gنفقات رأس املال ،اإلضافية أو املستخدمة يف عمليات الصيانة.
( )Hاإليرادات املتنوعة.
( )Iأوراق العمل املستخدمة يف حساب الرضائب والزكاة.
( )Jاألصول املؤجرة ،إن ُوجدت.
( )Kجــدول الديــون مــع معــدالت الفوائــد لــكل خــط اق ـراض .أي مخاطــرة تتعلــق بقيــام أي مــن امل ُقرضــن بســحب
هــذه التســهيالت بعــد إمتــام الصفقــة.
( )Lاالفرتاضــات االقتصاديــة العامــة ،مــن بينهــا التضخــم وإهــاك قيمــة العملــة مقابــل العمــات األجنبيــة ومســتويات
التعريفــة الجمركيــة وغــر ذلــك ،وكيفيــة دراســة هــذه االفرتاضــات إلجـراء التوقعــات.
( )Mإيضاح كافة االختالفات املهمة والجوهرية يف االفرتاضات باملقارنة مع ما تم تسجيله سابقاً.

21.3.3

املعلومات املتعلقة بالرضائب أو الزكاة.
 21.3.3.1ملخص الوضع الحايل املتعلق بالتقييم واملسؤولية واملستحقات الخاصة بالرضائب الرئيسية.
 21.3.3.2يف حالــة وجــود أي خســائر مؤجلــة ،فيجــب تحليلهــا مقارنـ ًة بخســائر األعــال واإلهــاك املح ّمــل بالزيــادة
واإلعفــاء الرضيبــي عــى االســتثامر غــر املبــارش باإلضافــة إىل بيــان تفاصيلهــا خــال الســنة.
 21.3.3.3تفاصيل أي استئنافات أو دعاوى مرفوعة بخصوص الرضائب أو الزكاة.
 21.3.3.4أي التزام محتمل بسبب الرضائب أو الزكاة.

21.3.4

معلومات أخرى
 21.3.4.1تفاصيــل أي صفقــات يف أســهم الرشكــة أو أعاملهــا (حســب مقتــى الحــال) خــال الســنوات الثــاث
املاضيــة غــر الناشــئة عــن تــداول أو مــؤرش الســوق املوازيــة (منــو) أو أســواق األوراق املاليــة املعــرف بهــا يف األســواق
املامثلــة.
 21.3.4.2أي عامل خاص يجب أخذه بعني االعتبار أثناء التقييم.
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 22امللحق (و)
تأكيد االستقاللية
اإلفصاح عن تضارب املصالح لألصول محل التقييم
التاريخ_________________ :
إىل
<اسم املدير أو مسؤول التعاقد>
األستاذ،
أؤكد أنني سألتزم بجميع متطلبات ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عن الهيئة،
كــا أتعهــد بعــدم اإلفصــاح عــن أي معلومــات حساســة غــر منشــورة عــن األســعار أو تقدميهــا أو الســاح بالوصــول إليهــا ،ســوا ًء
كانــت تخــص جهــة تابعــة للعميــل أو رشكاتــه الرئيســية التابعــة لــه أو أي معلومــات تتعلــق بــاألوراق املاليــة امل ُدرجــة أو املقــرح
إدراجهــا ،إىل أي شــخص ،مبــا يف ذلــك أي مطلعــن آخريــن ،إال إذا كان هــذا اإلبــاغ بغــرض دعــم األغ ـراض املرشوعــة ،أو تنفي ـذًا
لاللتزامــات ،أو إخــاء املســؤولية عــن أي التزامــات قانونيــة .وأعلــن مبوجــب هــذا التعهــد عــن البيانــات التاليــة الخاصــة بــاألوراق
املاليــة املدرجــة أو حقــوق التصويــت [اململوكــة أو تغيــر يف امللكيــة] يف جهــة العميــل بخصــوص التعاقــد ذي الصلــة أو رشكاتــه
التابعــة لــه إىل جانــب أقــاريب املبارشيــن.
اسم حامل األسهم

رقم ملف  /هوية

عدد األسهم

األرقام املميزة

تفاصيل التغيري

العميل
من

إىل

أسامء األقارب املبارشين

أقــر بأنــه خــال فــرة رسيــان التعاقــد مــع الرشكــة بأننــي لــن أقــوم أنــا أو أي مــن أقــاريب املبارشيــن بالتــداول يف أي مــن األوراق
املاليــة الــواردة أعــاه.
مع خالص التحية،
(_________)
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 23امللحق (ز)
حاالت حدوث تضارب املصالح
أ) أنواع تضارب يف املصالح
عنــد تنفيــذ رشكــة التقييــم أي جانــب مــن أعاملهــا ،يجــب عليهــا تجنــب حــاالت تضــارب املصالــح وأي نشــاط آخــر ميكــن أن يهــدد
موضوعيتهــا أو نزاهتهــا أو رسيتهــا أو ســمعتها .وميكــن أن تنشــأ حــاالت تضــارب املصالــح يف تكاليــف العمــاء وكذلــك أي وضــع
تدخــل فيــه رشكــة التقييــم يف عالقــات تجاريــة ،مبــا يف ذلــك عمليــات الـراء واالســتحواذ والتحالفــات.
أنواع تضارب املصالح املحتملة
الوصف

الظــروف التــي تــؤدي إىل حــاالت تضــارب
املصالــح املحتملــة

املعامالت
التضارب

النزاعــات املحتملــة التــي تنشــأ عــن تكاليــف العمــاء
التــي تنطــوي عــى بيــع عمــل تجــاري أو رشائــه،
وعالقــات رشكــة التقييــم باألطــراف املقابلــة.

خدمات التقييم •

العالقات
التضارب

النزاعــات املحتملــة التــي تنشــأ عــن تكاليــف العمــاء منــاذج األعــال املاليــة أو مراجعتهــا أو •
.اختبــار النمــوذج
التــي تكــون فيهــا رشكــة التقييــم عالقــات مــع طرفــن
.القيام بدور املحكم •
أو أكــر ذوي مصالــح متعارضــة.

حاالت تضارب مصالح
يف إطار املرافعات
القانونية

النزاعــات املحتملــة التــي تنشــأ عــن تكاليــف العمــاء
التــي تنطــوي عــى نزاعــات قانونيــة أو خالفهــا
وعالقــات رشكــة التقييــم باألطــراف املقابلــة.

حاالت تضارب مصالح
شخصية

النزاعــات املحتملــة التــي تنشــأ عــن العالقــات قــرارات أو مشــورة اإلدارة فیــا یتعلــق
الشــخصية أو املصالــح املاليــة ملوظفــي رشكــة التقييــم بخدمــات االســتحواذ أو التقییــم عندما تكون
مــع األط ـراف املقابلــة إلنشــاء عالقــة عمــل يف رشكــة للموظــف الــذي یعمــل يف إطــار التعاقــد أو
أحــد أف ـراد األرسة املقربیــن مصلحــة مالیــة
التقييــم.
.کبیــرة يف األصــل محــل التقييــم
مشورة الطرف البائع للمشرتي •
النزاعات املحتملة التي تنشأ عن:
• عالقــات رشكــة التقييــم مــع أط ـراف تتنافــس مــع
بعضهــا البعــض.

الحاالت التنافسية

.تقييم الخرباء •
.التقييم املتعلق بتسوية املنازعات •
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ب) منوذج خطاب املوافقة الداخلية لتضارب املصالح املحتمل
اسم املكتب
[التاريخ]
إىل :مسؤول جودة االستشارات االقليمية ومدير النزاعات
		
املنسق للعميل
نسخة إىل[ :االسم]  -الرشيك ّ
املنسق للعميل الخارجي
[االسم]  -الرشيك ّ
[أسامء املستشارين يف حال االستشارة]
[أسامء األطراف الداخلية األخرى ،إن وجدت]
من[ :االسم]  -املوظف التنفيذي املسؤول عن العميل
مذكرة تضارب املصالح املحتملة
[العميل القائم بالتعاقد] [ /العميل الخارجي]
قبــل قبــول أي تعاقــد ،تتطلــب إجـراءات الرشكــة إمتــام تقييــم ملعرفــة مــا إذا كان لدينــا تضــارب محتمــل يف املصالــح .ويف بدايــة
هــذه العمليــة ،نقــوم بتقييــم احتامليــة أن يكــون لــدى اثنــن أو أكــر مــن العمــاء مصالــح مختلفــة ،أو رمبــا متعارضــة ،قــد تتأثــر
بصــورة مبــارشة بالخدمــات التــي قــد قدمتهــا الرشكــة ،أو التــي يُطلــب منهــا تقدميهــا ،إىل عميــل أو أكــر .ويف هــذا الصــدد ،نقــوم
بتحليــل عالقــات العمــاء وطبيعــة الخدمــات ونســتنتج مــا إذا كان هنــاك تضــارب محتمــل يف املصالــح .ونتيجـ ًة الســتكامل عمليــة
التعاقــد املحتمــل مــع [العميــل القائــم بالتعاقــد] ،فقــد الحظنــا احتــال وجــود تضــارب يف املصالــح بــن [العميــل القائــم بالتعاقــد]
و[العميــل الخارجــي] ،ونعتقــد أنــه ينبغــي اإلفصــاح عنــه إىل [العميــل القائــم بالتعاقــد] و[العميــل الخارجــي] .وقــد توصلنــا إىل
أننــا قــادرون عــى تنفيــذ هــذا التعاقــد مبوضوعيــة عــى النحــو الــذي تتطلبــه املعايــر املهنيــة .ويجــب أن يق ـ ّر جميــع العمــاء
بهــذا التضــارب املحتمــل وأن يوافقــوا عــى مشــاركة رشكــة التقييــم يف التعاقــد قبــل أن نقبــل بــه لتنفيــذ [الخدمــة].
[مالحظــة إىل امل ُعــدّ :يجــب أن يصــف امل ُعــ ّد الخدمــة (الخدمــات) املقرتحــة يف الفقــرة التاليــة بتفصيــل ٍ
كاف ويوث ّــق طبيعــة
التضــارب املحتمــل يف املصالــح واإلجـراءات الالزمــة لتخفيــف املخاطــر أو تقليلهــا إىل مســتوى ميكــن إدارتــه ،لتمكــن مســؤول جــودة
االستشــارات االقليميــة مــن اتخــاذ ق ـرار ســليم بشــأن مــا إذا كان ينبغــي لنــا تأديــة هــذه الخدمــات أم ال].

ملخص الخدمات والعمالء املقرتحني:
طلــب منــا [العميــل القائــم بالتعاقــد] ،وهــو عميــل [عــام] [حــدد العمــل الــذي تقــوم بــه رشكــة التقييــم] لــدى رشكــة التقييــم
[املامرســة واملكتــب املحــي  ]1تنفيــذ [قــم بوصــف طبيعــة الخدمــات التــي تــؤدي إىل تضــارب محتمــل يف املصالــح] يتضمــن
[عميــل خارجــي] [قــم بوصــف تأثــر الخدمــات عــى العميــل الخارجــي] .وقــد قامــت رشكــة التقييــم أيضً ــا [اخـ َـر واحـدًا أو أكــر]:
[خدمــات التدقيــق] [الخدمــات الرضيبيــة] [الخدمــات االستشــارية] [ومــا إىل ذلــك] للعميــل خــال الســنوات الثــاث املاضيــة
و[اســم الرشيــك املنســق] هــو الرشيــك املنســق.
[العميــل الخارجــي] هــو عميــل [عــام] لرشكــة التقييــم [املامرســة واملكتــب املحــي  ]2و[اســم منســق العميــل الخارجــي] هــو
[اخــر إحــدى الخدمــات[ ]:خدمــات التدقيــق] [الخدمــات الرضيبيــة]
الرشيــك املنســق .وقــد قامــت رشكــة التقييــم بتقديــم
َ
[الخدمــات االستشــارية] [أو غريهــا مــن الخدمــات] لصالــح [عميــل خارجــي] خــال الســنوات الثــاث املاضيــة.
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أي
ســيقوم فريــق يقــوده [اســم املوظــف التنفيــذي املســؤول عــن العميــل] بتنفيــذ خدمــات _________________ .ومل يقــدم ٌ
مــن أعضــاء فريــق العميــل القائــم بالتعاقــد أي خدمــات لصالــح [العميــل الخارجــي] خــال الســنوات الثــاث املاضيــة .ونحــن
نعتــزم أن يكــون [اســم املوظــف املســؤول عــن العميــل القائــم بالتعاقــد] مبثابــة املوظــف املســؤول عــن التعاقــد وأن يتــم تعيــن
املهنيــن اآلخريــن للتعاقــد [اســم كبــار أعضــاء الفريــق].
ملخص إجراءات التخفيف
ِ
فيــا يــي وصــف لإلج ـراءات الالزمــة لتخفيــف املخاطــر أو تقليلهــا إىل مســتوى ميكــن التحكــم فيــه[ :صــف اإلج ـراءات الالزمــة
التــي يقدمهــا فريــق حــل النزاعــات]
ملخص األطراف املطلعة
ِ
[صف أي معلومات أخرى غري رسية تتعلق باملعاملة أو التعاقد].
و[املنســق للطــرف الخارجــي] [وأســاء
[املنســق للعميــل القائــم بالتعاقــد]
لقــد تشــاور [املوظــف املســؤول عــن العميــل] مــع
ِّ
ِّ
املستشــارين ،إن ُوجــدوا] الذيــن وافقــوا عــى تعهــد الرشكــة بهــذا التعاقــد املقــرح لصالــح [العميــل القائــم بالتعاقــد] يف ظــل هــذه
الظــروف .وتــم ذكــر هــؤالء األفـراد يف هــذه املذكــرة كدليــل عــى موافقتهــم.
كجــزء مــن عمليــة قبــول التعاقــد ،أبلغنــا [العميــل القائــم بالتعاقــد] بالتضــارب املحتمــل يف املصالــح (دون اإلخــال بالتزاماتنــا
املتعلقــة بالرسيــة) والحاجــة إىل إخطــار [العميــل الخارجــي] بأنــه يجــب الحصــول عــى إق ـرار خطــي وخطــاب موافقــة كتــايب
يوث ّقــان علــم تلــك اإلدارة التابعــة لــكلٍ مــن [العميــل القائــم بالتعاقــد] و[العميــل الخارجــي] بــأداء رشكــة التقييــم للخدمــات
لصالــح كلٍ مــن [العميــل القائــم بالتعاقــد] و[العميــل الخارجــي] وموافقتهــا عليــه .وقــد أخطرنــا كذلــك [العميــل القائــم بالتعاقــد]
بــأن هــذا الخطــاب املوقــع ســيكون مطلوبًــا قبــل قبــول التعاقــد [أو متابعتــه] .مرفــق نســخة مــن خطــاب املوافقــة واإلق ـرار
بالتضــارب املحتمــل يف املصالــح الــذي يُطلــب مــن [العميــل القائــم بالتعاقــد] و[العميــل الخارجــي] توقيعــه .إذا مل يقــر أي مــن
[العميــل القائــم بالتعاقــد] أو [العميــل الخارجــي] ويوافــق عــى التضــارب املحتمــل يف املصالــح ،فلــن نواصــل العمــل وســيتم رفــض
التعاقــد لــدى [العميــل القائــم بالتعاقــد].
حالة خطاب املوافقة واإلقرار
ال توجــد أي تعديــات مخطــط لهــا عــى خطــاب املوافقــة واإلقـرار الــذي ســيوقعه [العميــل القائــم بالتعاقــد] و[العميــل الخارجــي]
عــى منــوذج املذكــرة [باســتثناء مــا يــي .]:ويف حــال طالــب أي مــن عمالئنــا أي تعديــل ،فســتقوم الرشكــة باخطاركــم بذلــك عــى
الفــور للحصــول عــى املوافقــة املطلوبــة قبــل قبــول التعاقــد.
ســنقوم بإكــال عمليــة املوافقــة الداخليــة والحصــول عــى إق ـرار خارجــي وخطــاب موافقــة موقــع قبــل قبــول التعاقــد وبــدء
العمــل امليــداين [إذا كان هنــاك أي اســتثناءات مطلوبــة ،يرجــى ذكــر الســبب].
ويف إطــار تنفيــذ التعاقــد ،ســنقوم مبراقبــة جوانــب الرسيــة املناســبة واالمتثــال للسياســات واملتطلبــات األخــرى عــى النحــو املبــن
يف قســم” ملخــص إجـراءات التخفيــف “ أعــاه ،والسياســة العامليــة لتضــارب املصالــح وإرشــادات الخدمــات االستشــارية التكميليــة.
متثــل هــذه املذكــرة طلــب املوافقــة عــى مشــاركتنا يف هــذا التعاقــد لصالــح [العميــل القائــم بالتعاقــد] .يرجــى اإلشــارة إىل
موافقتــك مــن خــال التوقيــع عــى الســطر املناســب أدنــاه وإرجــاع نســخة إلينــا.
مسؤول جودة االستشارات االقليمية (التاريخ)
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 24امللحق (ح)
منوذج اتفاقية عدم االفصاح
اتفاقية الرسية وعدم اإلفصاح
رشكة فهد محمد املحدودة
لعناية :السيدXXXX XXXX :
العنوان
20XX XX XXX
السادة االعزاء:
بخصوص :تقييم بعض األصول أو االلتزامات املحددة املتعلقة بحيازة األسهم الخاصة برشكة فهد محمد املحدودة.
نكتــب إليكــم هــذا الخطــاب بصفتنــا (“منشــأة خالــد عبداللــه للتقييــم”) للتأكيــد عــى رشوط وأحــكام اتفاقنــا بشــأن الرسيــة
وعــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات التــي توفرونهــا لنــا.
نحــن ملتزمــون مبيثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم ولدينــا الت ـزام بالحفــاظ عــى رسيــة جميــع املعلومــات املقدمــة إلينــا مــا مل
يُطلــب اإلفصــاح عــن هــذه املعلومــات مــن قبــل املنظمــن املناســبني.
ستســمحون لنــا باالطــاع عــى بعــض املعلومــات التــي ُص ِنفــت عــى أنهــا رسيــة واملتعلقــة بتقييــم األســهم أو املســؤوليات املحــددة
املتعلقــة باســتحواذ أســهم رشكــة التنميــة املحــدودة مــن خــال رشكــة فهــد محمــد املحــدودة .ويجــوز اإلفصــاح لنــا عــن هــذه
املعلومــات خطيًــا أو شــفهياً أو مــن خــال الســاح لنــا بالوصــول إىل األنظمــة أو البيانــات الحاســوبية ،بــرط تحديــد أن هــذه
املعلومــات (يُشــار إليهــا فيــا بعــد باســم” املعلومــات“) معلومــات رسيــة بوضــوح عــى وجههــا أو كتاب ًيــا بطريقــة أخــرى .مقابــل
منحكــم الرشكــة إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات ،توافــق رشكــة فهــد محمــد عــى مــا يــي:
 .1مبوجــب البنــد  6املذكــور أدنــاه ،ســنحافظ عــى رسيــة املعلومــات ولــن نفصــح عنهــا ألي طــرف آخــر (خــاف
العاملــن لدينــا) إال بعــد الحصــول عــى موافقــة خطيــة منكــم.
 .2يقتــر اإلفصــاح عــن املعلومــات عــى موظفــي رشكــة  XYZوالــركات األعضــاء يف الشــبكة العامليــة ملجموعــة رشكات
خالــد عبداللــه للتقييــم الذيــن هــم بحاجــة إىل معرفتهــا مــن أجــل األداء الســليم للمهــام املتعلقــة باملــروع ،وبالقــدر
الــروري بشــكل معقــول .وتتخــذ رشكــة خالــد عبداللــه للتقييــم خطــوات مناســبة لضــان علــم جميــع املوظفــن
بــرورة الحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات املســموح لهــم بالوصــول إليهــا.
 .3ت ُســتخدم املعلومــات امل ُفصــح لنــا عنهــا فقــط لغــرض تقييــم األصــول أو املســؤوليات املحــددة املتعلقــة باســتحواذ
أســهم التنميــة (يُشــار إليــه فيــا بعــد باســم” الغــرض“).
 .4تتمثــل رشكــة خالــد عبداللــه للتقييــم اللتزامــات الحفــاظ عــى الرسيــة املنصــوص عليهــا يف هــذه الوثيقــة ملــدة اثنــي
عــر شــهرا ً اعتبــارا ً مــن تاريــخ اإلفصــاح.
ـب منكــم إلنهــاء هــذا التعاقــد ،تتعهــد رشكــة
 .5عقــب انتهــاء مشــاركتنا يف املــروع املذكــور آنفـاً ،ومبوجــب تقديــم طلـ ٍ
خالــد عبداللــه للتقييــم بإعــادة املعلومــات امل ُفصــح عنهــا خــال فــرة معقولــة ،ره ًنــا باالحتفــاظ بســجالت احرتافيــة
مناســبة.
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 .6ال تنطبق االلتزامات املذكورة آنفاً عىل أي معلومات مام ييل:
.aأصبحت أو ت ُصبِح متاحة للجميع إال إذا كان ذلك انتهاكاً لالتفاقية.
 .bتكون يف حيازة رشكة خالد عبدالله فعلياً دون أي التزام للحفاظ عىل الرسية.
 .cحصلت عليها رشكة خالد عبدالله من أي طرف آخر دون أي التزام للحفاظ عىل الرسية.
 .dوضعتها رشكة خالد عبدالله بشكل مستقل خارج نطاق هذه االتفاقية.
 .eيُطلــب مــن رشكــة خالــد عبداللــه اإلفصــاح عنهــا مبوجــب أي الت ـزام قانــوين أو مهنــي أو مبوجــب أمــر صــادر
عــن أي ســلطة تنظيميــة.
 .7تنتهــي هــذه االتفاقيــة عنــد (أ) انتهــاء فــرة اثنــي عــر شــهرا ً اعتبــارا ً مــن تاريــخ إبرامهــا أو (ب) إبـرام اتفــاق نهــايئ
بــن الطرفــن تعزيـزا ً للغــرض ،أيهــا أوالً.
 .8تخضع هذه االتفاقية ألنظمة” الدولة“ وتُفرس وفقاً لها.
سنكون يف غاية االمتنان إذا أقررتم مبوافقتكم عىل هذه الرشوط من خالل توقيع نسخة من هذا الخطاب يف املكان امل ُشار إليه
للتوقيع وإعادتها إلينا.
خالص التحية،
لصالح رشكة خالد عبدالله للتقييم
االسم
املنصب
نوافق عىل الرشوط املذكورة آنفاً التي تنظم اإلفصاح عن املعلومات.
رشكة فهد محمد املحدودة
___________________________
العميل أو من ميثله

_______________________________

189

 25امللحق (ط)
منوذج خطاب التعاقد
,

20XX XX XXX

رشكة فهد محمد املحدودة
لعناية<< :يُرجى اإلدراج>>
<<العنوان>>
األستاذ،
بخصوص :التقرير املتعلق بتقييم حصص حقوق امللكية برشكة فهد محمد املحدودة
نشــكركم عــى اختيــار رشكــة خالــد عبداللــه للتقييــم (يُشــار إليهــا يف هــذه الوثيقــة بضمــر املتكلــم أو” رشكــة خالــد عبداللــه“)
لتقديــم الخدمــات املهنيــة (يُشــار إليهــا فيــا بعــد باســم ”الخدمــات“) لرشكــة فهــد محمــد املتحــدة (يُشــار إليهــا فيــا بعــد بضمــر
املخاطــب أو ”العميــل“ أو ”الرشكــة“ أو “فهــد محمــد”) فيــا يتعلــق بتقييــم حصــص حقــوق امللكيــة الخاصــة بهــا اعتبــارا ً مــن
)20XX XX XXXيُشــار إليــه فيــا بعــد باســم ”تاريــخ التقييــم“) للغــرض التــايل :نتوقــع أن أســاس القيمــة الــذي سنســتخدمه هــو
القيمــة الســوقية عــى النحــو املعــرف يف معايــر التقييــم الدوليــة :2020
«املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب يف إطــار
كل طــرف مــن األطـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار».
معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
ومن أجل االمتثال ملعايري التقييم الدولية  ،2020نحتاج التأكيد عىل بعض األمور املرفقة كملحق لهذا الخطاب.
ونلتزم يف أعاملنا بجميع متطلبات ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عن الهيئة.
نقدر إتاحة الفرصة ونتطلع للعمل معكم.
يوضــح بيــان األعــال املرفــق نطــاق الخدمــات وأتعابنــا املســتحقة مقابــل تقديــم الخدمــات وأي ترتيبــات إضافيــة .وتخضــع هــذه
الخدمــات لــروط هــذا الخطــاب وأحكامــه ،إضافــة إىل مرفقاتــه ،مبــا يف ذلــك الــروط واألحــكام العامــة بيــان األعــال املطبقــة
وأي مالحــق أخــرى (يُشــار إليهــا مجتمعــة باســم” االتفاقيــة“) .وتحــل هــذه االتفاقيــة محــل جميــع املناقشــات التــي جــرت بيننــا
حتــى اآلن.
<<مرتوكة فارغة عمدا ً>>
يُرجــى توقيــع هــذا الخطــاب يف املســاحة املحــددة أدنــاه لإلشــارة إىل موافقتكــم عــى الرتتيبــات وإعادتــه إىل املوقعني أدنــاه يف أرسع
وقــت ممكــن .وإذا كانــت لديكــم أي تســاؤالت بشــأن أي مــن هــذه املــواد ،فــا تــرددوا يف التواصــل مــع املوقعــن أدنــاه ملعالجــة
أي مســائل تحددونهــا قبــل البــدء يف تقديــم الخدمــات .ومــن جانبنــا فيتحمــل املوقعــون أدنــاه مســؤولية املهمــة كاملــة .ونحــن
نعلــم أن املوقعــون أدنــاه ميثلــون املنســقون مــن جانبكــم.
تفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
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رشكة خالد عبدالله للتقييم
تم االتفاق عىل:
رشكة فهد محمد املحدودة
_______________________________

___________________________
املفوض بالتوقيع:
طيه		:
•نسخة من هذا الخطاب وجميع مرفقاته لتوقيعه وإعادته.
•امللحق أ  -بيان األعامل
•امللحق ب  -مقرتح الرسوم
•امللحق ج  -الرشوط واألحكام العامة
•امللحق  – 4املعلومات املطلوبة من معايري التقييم الدولية 2020
بيان العمل امللحق ()1
معلومات أساسية
معلومات أساسية عن التعاقد.
معلومات أساسية عن األصل محل التقييم.
غرض التقييم

نطاق الخدمات
يتمثل نطاق خدماتنا يف إجراء تقييم لرشكة فهد محمد اعتبارا ً من تاريخ التقييم تنفيذا ً للغرض املذكور آنفاً.
أساس القيمة
ألغراض التقييم املذكور آنفاً ،يكون أساس القيمة هو القيمة السوقية كام عرفت يف معايري التقييم الدولية.
حدود نطاق خدماتنا امللحق ()3
أنــت مســؤول عــن البيانــات واملعلومــات والتوضيحــات املقدمــة إلينــا .سـراجع البيانــات ونناقــش معــك أي أمــور ال تتوافــق مــع
توقعاتنــا .إذا كانــت البيانــات تتضمــن توقعــات للمســتقبل ،فســنناقش معــك االفرتاضــات التــي تســتند إليهــا هــذه التوقعــات .إذا
مل تتوافــق أي مــن االفرتاضــات مــع األداء الســابق للرشكــة أو بــدا لنــا أنــه مــن املحتمــل أن يكــون مفــرط التفــاؤل أو التشــاؤم،
فســنناقش مخاوفنــا معــك.
تقتــر التزاماتنــا ومســؤولياتنا عــى مــا نــص عليــه هــذا الخطــاب رصاحـةً ،ودون املســاس بعموميــة مــا تقــدم ،فإننــا ال نقــوم بــأي
مــا يــي:
•تزويدكــم بــأي مشــورة محاســبية أو قانونيــة أو رضيبيــة أو مشــورة متخصصــة أخــرى ولــن نتحمــل أي مســئولية أو الت ـزام
فيــا يتعلــق بــأي مشــورة قدمهــا مستشــار مهنــي لنــا أو لكــم.
•تقديم أي مشورة تتعلق بأي جانب من املتطلبات القانونية أو التنظيمية.
•تقديــم أي رأي مســتقل أو تحمــل مســؤولية عــدم تحقــق أي توقعــات أو مــدى معقوليــة أي افرتاضــات أو مــدى صحــة أو
دقــة أي معلومــات ماليــة أو معلومــات أخــرى تتعلــق باألعــال.
•تقييــم معلومــات املنتجــات التقنيــة أو التشــغيلية التــي ليــس مــن اختصاصنــا تقييمهــا والتــي ســنعتمد فيهــا عــى املعلومــات
الــواردة مــن إدارتكــم بشــأنها.
•تحمل مسؤولية العناية بأي شخص آخر غريكم.
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ـأي مــن املعلومــات التــي طلبناهــا ،فســيؤثر ذلــك عــى قدرتنــا عــى إجـراء التقييــم خــال
إذا تعــذر عليكــم موافاتنــا بـ ٍ
الفـرات املذكــورة آنفـاً أو عــدم قدرتنــا عــى إجرائــه عــى اإلطــاق .وســنخربكم بــأي قيــود مفروضــة عــى تقييمنــا أو
درجــة االعتــاد املحتملــة عليهــا بســبب املعلومــات غــر املكتملــة.
لــن نتعامــل عــن قــرب مــع أي مــن املشــرين أو البائعــن التابعــن للرشكــة لــرى ردود أفعالهــم عــى تقييمنــا أو لتحديــد
مــا إذا كان هنــاك أي مشــرين محتملــن وحجمهــم الفعــي.
باســتثناء حــاالت ســوء النيــة أو التقصــر املتعمــد مــن جانبنــا ،فلــن نتحمــل -بــأي حــال مــن األحــوال -مســؤولية أي
خســارة أو رضر ،أيـاً كانــت طبيعتــه ،نتيجــة قيــام أي مــن مدراءكــم أو موظفيكــم أو وكالئكــم أو أي شــخص آخــر ممــن
قــد نطــرح عليــه استفســارات بحجــب أي معلومــات جوهريــة متعلقــة بعملنــا أو إخفائهــا أو تحريفهــا ،مــا مل يكــن
مــن املعقــول اكتشــاف هــذا الحجــب أو اإلخفــاء أو التحريــف نظ ـ ًرا لوضوحــه دون حاجــة إىل مزيـ ٍـد مــن االستفســار
عــن املعلومــات امل ُقدمــة إلينــا أو املطلــوب منــا رصاحـ ًة النظــر فيهــا وفقـاً لنطــاق التحليــل املتفــق عليــه مبوجــب هــذا
الخطــاب .ويراعــي هــذا البنــد -وأي تقييــم ألعاملنــا يتــم مبوجبــه ،النطــاق املحــدد لتحليلنــا املتفــق عليــه مبوجــب هــذا
الخطــاب.
تجــدر اإلشــارة إىل أن تحليــل التقييــم قــد يكــون موضوعي ـاً بدرجــة أكــر أو أقــل وفق ـاً للســجل الســابق ألعاملكــم ولصفقــات
الســوق أو معايــر التقييــم القابلــة للمقارنــة وتوافــر معلومــات موثوقــة كافيــة يف النطــاق العــام.
تعميم التقرير
ســيقدم تقريــر التقييــم لكــم مــن أجــل الغــرض املذكــور آنفـاً فقــط وال يجــوز اســتخدامه أو االعتــاد عليــه ألي غــرض آخــر ،كــا ال
يجــوز اإلفصــاح عنــه أو مناقشــته مــع أي جهــة خارجيــة دون الحصــول عــى موافقــة خطيــة مســبقة.
وقــد يتضــح بعــد ذلــك أن نتائــج مامرســة التقييــم ميكــن أن تختلــف حــال تنفيــذه لغــرض آخــر غــر الغــرض الــذي أُجــري ألجلــه
هــذا التقييــم .وعليــه ،فلــن نتحمــل املســؤولية عــن أي خســائر تنشــأ نتيجــة اســتخدام تقريرنــا الخاضــع التفاقيــة املهمــة الحاليــة
تحقي ًقــا ألي غــرض آخــر.
الجدول الزمني
ســنجمع فريــق التعاقــد لبــدء العمــل يف تاريــخ إبـرام هــذه االتفاقيــة أو اســتالم الدفعــات املقدمــة ،أيهــا يــأيت الح ًقــا (يُشــار إليــه
فيــا بعــد باســم ”تاريــخ البــدء“) .وسـ ُنجري مناقشــات وثيقــة معكــم وســنوافيكم بالتقــدم امل ُحــرز يف أعاملنــا طــوال فــرة رسيــان
هــذا املهمــة.
وســنميض قد ًمــا يف ســبيل تقديــم مســودة التقريــر يف غضــون  xxxأســابيع اعتبــارا ً مــن تاريــخ البــدء أو تاريــخ اســتالم غالبيــة
البيانــات أو املعلومــات املطلوبــة للمهمــة ،أيهــا يــأيت الح ًقــا .ومــن جانبــك فإنــك تقــر بــأن تحقيــق الجــدول الزمنــي الخــاص
بنــا يتوقــف عــى عــدة عوامــل ،يقــع معظمهــا خــارج نطــاق ســيطرتكم وســيطرة املقيــم .وســوف يعتمــد توقيتنــا بدرجــة كبــرة
كذلــك عــى مــدى توافــر املعلومــات املوثوقــة والدقيقــة ورسعــة توفريهــا لنــا .ونحــن نطالبكــم مبراجعــة مســودة التقريــر وتقديــم
تعليقاتكــم بشــأنه يف غضــون أســبوع واحــد اعتبــارا ً مــن اســتالم مســودة التقريــر .علـ ًـا بأننــا نــود إصــدار التقريــر النهــايئ يف غضــون
 15يوم ـاً اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إصــدار مســودة التقريــر ،ولــن نُصــدر التقريــر النهــايئ إال بعــد اعتامدكــم للمســودة.
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األتعاب والرسوم
تبلغ األتعاب املهنية للمهمة لدينا .xxx
 .aباإلضافــة إىل األتعــاب الــواردة أعــاه ،ت ُحتســب جميــع النفقــات واملرصوفــات املبــارشة (يُشــار إليهــا فيــا بعــد
باســم ”املرصوفــات النرثيــة“) املتكبــدة فيــا يتعلــق بــأداء الخدمــات والرســوم اإلداريــة اإلضافيــة ،بواقــع  %xxxمــن
املرصوفــات النرثيــة.
 .bتشــمل النفقــات املبــارشة املرصوفــات النرثيــة املعقولــة واملعتــادة ،مثــل نفقــات الســفر والوجبــات واإلقامــة والنفقات
األخــرى املتعلقــة باملهمــة بصفــة خاصــة .وت ُفــرض الرســوم اإلداريــة اإلضافيــة بشــأن اســرداد النفقــات مثــل مرصوفــات
الطباعــة واألدوات املكتبيــة وتكاليــف االتصــاالت والرســوم أو الرضائــب األخــرى والتكاليــف التــي ال ميكــن تحديدهــا
ملهــات بعينهــا دامئًــا.
ً
 .cتقدي ـرات األتعــاب املذكــورة آنف ـا صالحــة للعمــل املنجــز حتــى إصــدار مســودة تقريــر نهــايئ ومبــا يشــمله ،مــع
مراعــاة التعديــات الطفيفــة.
ب( )2رشوط السداد
يكــون الدفــع مســتحقًا بعــد اســتالم فاتــورة رشكــة خالــد عبداللــه للتقييــم ،وإذا مل يتــم إجـراء الدفــع يف غضــون  15يومـاً ،ت ُفــرض
فائــدة بواقــع @ ___  %مقابــل التأخــر وتُصبــح مســتحقة وواجبــة الســداد مــع األتعــاب.
ج( .)2طريقة السداد
ت ُســدد جميــع الدفعــات عــن طريــق التحويــات اإللكرتونيــة لألمــوال أو مــن خــال شــيك أو حوالــة بريديــة .ويُرجــى ِذكــر تفاصيــل
الفواتــر املحــددة التــي تــم ســداد قيمتهــا .تفاصيــل الفاتــورة
فاتورة ُموجهة إىل
)عنوان الربيد اإللكرتوين امل ُستخدم تسليم الفاتورة (ميكن إضافة أكرث من عنوان بريد إلكرتوين واحد
)عنوان تسليم الفاتورة الفعيل إذا لزم األمر (غري رضوري يف حال الفواتري املوقعة رقمياً
د ( .)2معلومات جهة االتصال
لقــد حددنــا عــى النحــو املذكــور أدنــاه الشــخص املســؤول يف رشكــة خالــد عبداللــه وأنتــم كذلــك قــد حددتــم الشــخص املســؤول
الــذي يُفــرض أن نتواصــل معــه بشــأن هــذه الخدمــات.
التفاصيل
مدير التعاقد
الفوترة وتحصيل األتعاب
شهادة مصدر الرضيبة املقتطعة من
املصدر

رشكة خالد عبدالله للتقييم
املحدودة

املحدودة

مسؤولياتنا
ســنقدم الخدمــات (أو غريهــا التــي قــد نتفــق عليهــا كتابــة الحقـاً) مبهــارة وعنايــة معقولــة ويف الوقــت املحــدد .وعــاد ًة مــا نركــز
أثنــاء تحليــل التقييــم عــى الجوهــر أكــر مــن الشــكل ،وعــى األهميــة أكــر مــن الدقــة الكاملــة وذلــك بســبب طبيعــة مهنــة
التقييــم إضافـ ًة إىل غــرض معظــم مهــام التقييــم وســياقها .وكذلــك ،يجــب العلــم أنــه ال يجــوز لكــم حــذف أي عامــل مــن العوامــل
ذات الصلــة أو الجوهريــة فيــا يتعلــق بتحليــل التقييــم ،كــا يجــب أن تتحققــوا مــن مــدى صلــة أي معلومــات محــددة أو أهميتهــا
النســبية بالنســبة للمامرســة الحاليــة معنــا إذا ســاورتكم أي شــكوك .هــذا وتقــوم نتائجنــا عــى املعلومــات املرســلة .ويجــب العلــم
أيضـاً أن أي إغفــاالت أو أخطــاء أو تعديــات مــن جانبكــم قــد يؤثــر بصــورة جوهريــة عــى تحليــل أو نتائــج تقييمنــا .وعليــه ،فلــن
نتحمــل أي مســؤولية عــن أي أخطــاء يف املعلومــات الــواردة أعــاه املقدمــة مــن طرفكــم وأثرهــا عــى املامرســة الحاليــة .كــا نقــر
بأننــا لــن نتحمــل أي مســئولية عــن املعلومــات التقنيــة املقدمــة مــن طرفكــم والتــي يُعتقــد مبوثوقيتهــا.
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تعكــس طبيعــة أي مشــورة نقدمهــا ومحتواهــا بالــرورة النطــاق والحــدود الخاصــة باملهمــة ومقــدار املعلومــات
املقدمــة إلينــا ومــدى دقتهــا فضـاً عــن املــدة الزمنيــة املطلــوب فيهــا تقديــم املشــورة .وإذا قدمنــا مشــورتنا ،بنــا ًء عــى
طلبكــم ،بصيغــة مختــرة أو يف غضــون جــدول زمنــي مختــر ،فإنكــم تقــرون بأنكــم لــن تتلقــوا جميــع املعلومــات
التــي كان ميكنكــم تلقيهــا حــال تقدمينــا تقريـ ًرا كتاب ًيــا كامـاً أو حــال امتالكنــا مزيـدًا مــن الوقــت لتنفيــذ العمــل .وال
تعتــر أي مشــورة شــفهية مقدمــة مــن جانــب أي شــخص داخــل رشكــة خالــد عبداللــه فيــا يتعلــق بهــذا التعاقــد
صالح ـ ًة وال يجــوز لكــم االعتــاد عليهــا .ال تعتــر أي مشــورة كتابيــة مقدمــة مــن جانــب رشكــة خالــد عبداللــه فيــا
يتعلــق بهــذا التعاقــد صالحــة إال إذا قدمهــا الشــخص املوقّــع عــى هــذه االتفاقيــة نيابـ ًة عــن رشكــة خالــد عبداللــه أو
الشــخص املخــول بالتوقيــع نياب ـ ًة عــن هــذا الشــخص.
ويف حــال تقديــم مشــورة عامــة ،فســتتوقف إمكانيــة تطبيقهــا عــى الظــروف الخاصــة (التــي قــد ال نكــون عــى علــم
بهــا) التــي يجــب اســتخدامها مــن جانبكــم والتــي يجــب النظــر فيهــا وف ًقــا لذلــك .ويجــب الســعي دامئًــا للحصــول
عــى مشــورة محــددة باإلضافــة لكافــة املعلومــات الجوهريــة املقدمــة إلينــا فيــا يخــص أي صفقــة محــددة .وال نقــدم
مشــورتنا إال تحقي ًقــا لغــرض هــذا التعاقــد ونخــي مســؤوليتنا عــن اســتخدامها ألي غــرض آخــر ويف ســياق مختلــف.
ال نخضع ألي التزام يحتم علينا تحديث أي مشورة لألحداث التي تقع بعد تقديم املشورة يف صورتها النهائية.
عرض النتائج
ســيتم توثيــق تحليــل التقييــم يف تقريــر (بصيغــة مايكروســوفت وورد أو مايكروســوفت باوربوينــت) يناقــش آراءنــا
ويشــمل كذلــك املالحــق الداعمــة ،مثــل العنــارص الرئيســية لخطــة األعــال التــي يُفــرض عليكــم تقدميهــا .وتســتند اآلراء
الــواردة يف تقريرنــا إىل أســاليب وتقنيــات نــرى مالءمتهــا للظــروف .ويحتــوي التقريــر عــى إخــاء ذمــة رشكــة خالــد
عبداللــه وترصيحاتهــا فيــا يتعلــق بالخدمــات .ومتثــل فقـرات إخــاء الذمــة والترصيحــات هــذه جــز ًءا ال يتجــزأ مــن أي
مــواد كتابيــة تشــر إىل تقريرنــا.
ال ميثــل الــرأي (اآلراء) الــواردة يف التقريــر ســوى رأي (آراء) رشكــة خالــد عبداللــه وفقـاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا
منكــم ومــن أشــخاص آخريــن نياب ـ ًة عنكــم وتعتــر جميــع املصــادر والــرأي (اآلراء) األخــرى املذكــورة مبثابــة مشــورة
بطبيعتهــا .إال أن آراءنــا لــن تكــون مبثابــة مشــورة مقدمــة ألي شــخص التخــاذ ق ـرار بالبيــع أو ال ـراء ،التــي يلزمهــا
الحصــول عــى رأي خــاص مــن املستشــارين املتخصصــن.
يجــدر اإليضــاح أنــه لــن يتــم تســليمكم ســوى نسـخًا مطبوعــة مــن منــوذج التقييــم ،ولــن تحصلــوا عــى نســخ إلكرتونيــة
أو رقميــة منهــا .وباملثــل ،فإنكــم تحتفظــون بجميــع حقــوق الطبــع والنــر وجميــع حقــوق امللكيــة الفكريــة األخــرى
فيــا يخــص جميــع املــواد التــي قمتــم بتطويرهــا ســواء قبــل فــرة التعاقــد أو خاللهــا .وقــد نشــر إىل اســم رشكتكــم
أو عالمتكــم أو عالمتكــم التجاريــة أو شــعاركم أو غــر ذلــك -كجــزء مــن الوصــف الواقعــي املختــر للعمــل امل ُنجــز
لصالحكــم (مثــل اللوحــة الدعائيــة للصفقــة ومــا إىل ذلــك)  -يف بياناتنــا ومقرتحاتنــا وكتيباتنــا وأي مــواد دعائيــة قــد
ت ُو ّجــه إىل عمــاء محتملــن أو أي جهــات أخــرى حســب احتياجنــا.
أمور أخرى
إذا أردتــم مناقشــتنا يف أي وقــت بشــأن كيفيــة تحســن خدماتنــا املقدمــة إليكــم ،أو يف حالــة عــدم رضاكــم عــن الخدمــات التــي
تتلقونهــا ،فيمكنكــم معالجــة هــذه املســألة مــع الشــخص املســؤول .وإذا كنتــم تفضلــون اســتخدام وســيلة بديلــةُ ،فيجــى التواصــل
مــع [اســم الرشيــك اإلداري) عــى <العنــوان>
ونحن نتعهد بالنظر يف أي شكاوى بدقة وعىل الفور وأن نبذل كل ما يف وسعنا لنرشح الوضع لكم.
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املعلومات املطلوبة يف معايري التقييم الدولية امللحق 4
أ) هوية املقيّم.
ب) تحديد هوية العميل أو العمالء.
ج) هوية املستخدمني املستهدفني.
د) الرشكة أو حصتها التي تخضع للتقييم.
هـ) عملة التقييم.
و) الغرض من التقييم (ملاذا).
ز) أساس أو أسس القيمة املستخدمة (أساس القيمة).
ح) تاريخ التقييم (متى).
ط) طبيعة ومدى حجم عمل املقيم والقيود املفروضة عليه.
ي) طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم.
ك) االفرتاضات الخاصة أو الهامة يف التقييم.
ل) نوع التقرير الذي يتم إعداده.
م) القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش.
ن) إعداد التقييم وفقًا ملعايري التقييم الدولية وأن املقيم سيقيم مدى مالءمة جميع املدخالت الهامة.
تفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
رشكة خالد عبدالله للتقييم
تم االتفاق عىل:
رشكة فهد محمد املحدودة
___________________________
املفوض بالتوقيع:

_______________________________
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 26امللحق (ي)
تحليل القوائم املالية  -النسب الرئيسية
تحليل النشاط
يتعــن عــى الرشكــة االســتثامر يف كلٍ مــن األصــول قصــرة األجــل (مثــل املخــزون والحســابات املدينــة) واألصــول طويلــة األجــل (مثل
العقــارات واملنشــآت واملعــدات) مــن أجــل تنفيــذ العمليــات .وتعتــر نســب األنشــطة عبــارة عــن أدوات لتحليــل البيانــات املاليــة
ت ُســتخدم لقيــاس قــدرة األعــال عــى تحويــل األصــول املتنوعــة واملطلوبــات وحســابات رأس املــال إىل نقديــة أو مبيعــات (تُعــرف
أيضـاً مبســتوى عمليــات الرشكــة).
وكلــا ارتفعــت النســبة دلّــت عــى كفــاءة عمليــات الرشكــة حيــث يتطلــب الحفــاظ عــى مســتوى معــن مــن العمليــات عــددًا أقــل
نســبياً مــن األصــول .رصــد التوجهــات يف هــذه النســب مبــرور الوقــت ومــن املمكــن معرفــة مواضــع االضطرابــات والفــرص املحتملــة
مــن خــال إجـراء مقارنــة بــن الــركات يف القطــاع .وبالرغــم مــن أن هــذه النســب ال تقيــس إمكانيــة الربــح أو الســيولة بشــكل
مبــارش ،إال أنهــا عوامــل بالغــة األهميــة إذ تؤثــر عــى مــؤرشات األداء امل ُشــار إليهــا.
ومــن املمكــن توقــع متطلبــات رأس مــال الرشكــة ،ســواء رأس املــال العامــل أو رأس املــال طويــل األجــل ،باســتخدام نســب النشــاط.
ويجــب إج ـراء اســتثامرات يف األصــول اإلضافيــة لزيــادة املبيعــات .ومتكــن نســب األنشــطة املق ّيــم مــن توقــع هــذه املتطلبــات
وقيــاس قــدرة الرشكــة عــى رشاء األصــول الالزمــة للحفــاظ عــى النمــو املتوقــع.
نسب أنشطة (التشغيل) قصرية األجل
 .iمعدل دوران املخزون
ميثــل معــدل دوران املخــزون مــؤرشا ً عــى مــدى كفــاءة الرشكــة يف إدارة مخزونهــا .وكلــا زادت النســبة ّ
دل ذلــك عــى
عــدم تدهــور املخــزون يف املســتودعات أو عــى األرفــف ،بــل يســر بوتــرة رسيعــة اعتبــا ًرا مــن وقــت الـراء إىل وقــت
البيــع.

 .iiمعدل دوران الذمم املدينة
ميكن حساب معدل دوران الحسابات املدينة ومتوسط عدد أيام تأخر دفع هذه الحسابات عىل النحو التايل:
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تقيــس هــذه النســب مــدى تأثــر السياســات االئتامنيــة للرشكــة ،وقــد تشــر زيــادة نســبة معــدل الــدوران إىل كفــاءة
تحصيــل الرشكــة والجــودة العاليــة لعمالئهــا الذيــن يــؤدون الديــون دون تأخــر .عنــد حســاب معــدل دوران الحســابات
املدينــة ،يجــب مراعــاة عــدم تضمــن ســوى الذمــم املدينــة التجاريــة مــع اســتبعاد أي حســابات مدينــة متعلقــة
باألنشــطة املاليــة واالســتثامرية.
معدل دوران رأس املال العامل
.iii
يُعــرف معــدل دوران رأس املــال العامــل بأنــه نســبة موجــزة ت ُســتخدم لقيــاس مقــدار رأس املــال العامــل املطلــوب
للحفــاظ عــى مســتوى معــن مــن املبيعــات .ويشــر ارتفــاع معــدل دوران رأس املــال العامــل إىل اســتخدام اإلدارة أصــول
الرشكــة والتزاماتهــا قصــرة األجــل بكفــاءة لدعــم املبيعــات .وعــى النقيــض ،تبــن النســب املنخفضــة إف ـراط اإلدارة يف
االســتثامر يف األصــول قصــرة األجــل مثــل املخــزون .ويجــب مراعــاة البنــود التشــغيلية فقــط عنــد حســاب هــذه النســبة.
ويجــب اســتبعاد الديــون قصــرة األجــل واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول وفائــض النقــد.
معدل دوران رأس املال العامل = املبيعات  /متوسط رأس املال العامل
تحليل السيولة
يُســتخدم تحليــل الســيولة لتقييــم مســتوى املخاطــر وقــدرة الرشكــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة .ويتطلــب الوفــاء
بهــذه االلتزامــات اســتخدام املــوارد النقديــة املتاحــة يف تاريــخ امليزانيــة العموميــة واملــوارد النقديــة املتحققــة خــال
الــدورة التشــغيلية للرشكــة.
تقــوم الرشكــة بـراء املخــزون أو تصنيعــه ،األمــر الــذي بتطلــب مرصوفــات نقديــة أو حســابات دائنــة تجاريــة .وينشــأ
عــن بيــع املخــزون ذمــم مدينــة ت ُســتخدم عنــد جمعهــا لســداد الذمــم الدائنــة التجاريــة ،وهكــذا تتكــرر الــدورة
النقديــة .ومــن ثــم فــإن القــدرة عــى تكـرار هــذه الــدورة بشــكل مســتمر تعتمــد عــى قــدرة الرشكــة عــى إدرار النقــد
عــى املــدى القصــر وكذلــك عــى ســيولتها.
مدة الدورة النقدية
يســتخدم أحــد مــؤرشات الســيولة قصــرة األجــل نســب النشــاط كمقيــاس للســيولة .وتشــر عمليــة انعــكاس معــدالت
دوران املخــزون والحســابات املدينــة إىل عــدد األيــام املســتغرقة حتــى يتــم تســييل املخــزون وتحويــل الحســابات املدينــة
(التــي تحققهــا تلــك املبيعــات) إىل نقــد ،عــى الرتتيــب .ومــن ثــم ،يشــر مجمــوع النســبتني -بالنســبة ألي رشكــة تــداول-
إىل مــدة دورة تشــغيل الرشكــة ،أي عــدد األيــام املســتغرقة لتســييل املخــزون.
دورة تحويل النقد
دورة التشغيل النقدية = فرتة االحتفاظ بالذمم املدينة  +فرتة االحتفاظ باملخزون
دورة تدفق النقد = دورة التشغيل النقدية – أيام الدفع املستحقة
أيام الدفع املستحقة =  / 365معدل دوران الذمم الدائنة
معدل دوران الذمم الدائنة = إجاميل مشرتيات املورد  /متوسط الذمم الدائنة
تقــل مــدة دورة التشــغيل النقديــة للرشكــة عنــد وضــع أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة يف االعتبــار .ويســاوي معكــوس
نســبة معــدل دوران الذمــم الدائنــة معكــوس عــدد األيــام املســتغرقة لحــن تســوية هــذه الذمــم .وتُ ثــل عمليــة طــرح
الحســابات الدائنــة مســتحقة التحصيــل مــن الفــرة الزمنيــة امل ُســتغرقة لتســييل املخــزون دورة التدفــق النقــدي للرشكــة،
أي عــدد األيــام التــي تتقيــد فيهــا نقديــة الرشكــة بــدورة التدفــق النقــدي الحاليــة.
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نسب رأس املال العامل ونسبة الوقاية
يعتمــد مفهــوم رأس املــال العامــل عــى تصنيــف األصــول وااللتزامــات إىل فئــات” متداولــة“ وغــر «متداولــة“ .ويســتند التعريــف
التقليــدي لألصــول وااللتزامــات املتداولــة إىل فــرة اســتحقاق أقــل مــن ســنة واحــدة.
ونجد الفئات التالية لألصول املتداولة يف امليزانية العمومية النمطية:
 .aالنقد وما يف حكمه.
 .bاألوراق املالية القابلة للتداول.
 .cالذمم املدينة.
 .dاملخزونات.
 .eالنفقات املدفوعة مسبقًا.
باإلضافة إىل الفئات الثالث التالية من االلتزامات املتداولة:
 .aالديون قصرية األجل.
 .bالحسابات الدائنة.
 .cااللتزامات املستحقة.
حســب التعريــف ،يكــون لــكل األصــول وااللتزامــات املتداولــة تاريــخ اســتحقاق تقــل مدتــه عــن ســنة واحــدة (التاريــخ املتوقــع
لتســييل أحــد األصــول؛ والتاريــخ املتوقــع لتصفيــة النقــد مقابــل الت ـزام) .وتق ّيــم النســب املســتخدمة يف تحليــل الســيولة قصــرة
األجــل مــدى كفايــة املــوارد النقديــة للرشكــة فيــا يتعلــق بالتزاماتهــا النقديــة .وميكــن قيــاس املــوارد النقديــة للرشكــة مــن خــال
أرصدتهــا النقديــة املتداولــة واملصــادر املحتملــة للنقــد أو (صــايف) التدفقــات النقديــة املتأتيــة مــن العمليــات ،يف حــن ميكــن قيــاس
التزامــات الرشكــة النقديــة مــن خــال التزاماتهــا الحاليــة أو التدفقــات النقديــة املتأتيــة مــن العمليــات.
تقــارن النســب الثــاث األوىل املقــرر توضيحهــا اإلجـراءات املختلفــة للمســتوى الحــايل للمــوارد النقديــة مبســتوى االلتزامــات الحــايل.
وتســتخدم النســبة الحاليــة جميــع األصــول املتداولــة التــي تتكــون مــن املخــزون والحســابات املدينــة واملــوارد النقديــة.
نسبة التداول = األصول املتداولة  /االلتزامات املتداولة
نســبة الســيولة الرسيعــة= (النقــد  +األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل الرسيــع إىل نقــد +
الذمــم املدينــة)  /االلتزامــات املتداولــة
تعتــر النســبة الرسيعــة متشــابهة للنســبة الحاليــة ،إال أنهــا تســتثني املخــزون مــن املــوارد النقديــة ،علـ ًـا بــأن تحويــل املخــزون إىل
نقــد يعتــر أقــل أهميــة مــن حيــث التوقيــت واملبلــغ .أمــا ســائر األصــول واملــوارد النقديــة واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول فإنهــا
ـول رسيعــة“ لســهولة تحويلهــا إىل نقــد.
تعتــر” أصـ ً
نســبة النقديــة = (النقــد  +األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل الرسيــع إىل نقــد)  /االلتزامــات
املتداولــة
النســبة النقديــة هــي األكــر تحفظًــا مــن بــن مقاييــس الســيولة املذكــورة كونهــا ال تتضمــن ســوى األرصــدة النقديــة الفعليــة
وأرصــدة النقــد املعــا ِدل.
يَفرتض استخدام النسبة الحالية (أو الرسيعة) ضم ًنا أن األصول املتداولة سيتم تحويلها إىل نقد يف نهاية املطاف.
يلــزم وجــود مســتويات معينــة مــن املخزونــات والذمــم املدينــة ،فضـ ًـا عــن الذمــم الدائنــة واملســتحقات (التــي متــول املخــزون
والذمــم املدينــة) ،وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى ســر العمليــات .وعليــه ،فــإن هــذه النســب تقيــس ”هامــش األمــان“ الــذي توفــره
املــوارد النقديــة فيــا يتعلــق بااللتزامــات.
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تتناول نسبة التدفق النقدي من العمليات التشغيلية مسائل قابلية التحويل الفعيل إىل نقد بالنسبة لاللتزامات املتداولة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن عــدم وجــود تفســر اقتصــادي أو” واقعــي“ لتلــك املقاييــس والــذي ميثــل أحــد القيــود الهامــة عــى التحليــل
الســابق لنســب الســيولة.
نســبة الوقايــة = (النقــد  +األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل الرسيــع إىل نقــد  +الذمــم املدينة)
 /املرصوفــات التشــغيلية املتوقعة
رشا بديهيًــا عــى ســيولة الرشكــة ،عــى الرغــم مــن أنهــا األداة األكــر تحفظًــا.
نســبة الوقايــة هــي إحــدى األدوات التــي توفــر مــؤ ً
تقــارن تلــك األداة بــن مصــادر الســيولة املتاحــة حال ًيــا (املــوارد النقديــة واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول والحســابات املدينــة) مــع
النفقــات املقــدرة الالزمــة لتشــغيل الرشكــة .وتوجــد منــاذج مختلفــة لنســبة الوقايــة ،فضـ ًـا عــن وجــود أســاليب مختلفــة لبلــوغ
النفقــات املتوقعــة .وتــم تقديــم النمــوذج األســايس فقــط يف هــذا الدليــل.
الديون طويلة األجل وتحليل املالءة املالية
يعــد تحليــل هيــكل رأس مــال الرشكــة أم ـ ًرا رضوريًــا لتقييــم توقعــات حــدوث مخاطــر وتحقيــق عوائــد عــى املــدى الطويــل.
وتوفــر الــركات املعتمــدة عــى الرافعــة املاليــة فائــض عوائــد ملســاهميها طاملــا أن معــدل العائــد عــى االســتثامرات أكــر مــن
تكلفــة الديــن املســتخدم لتمويــل االســتثامرات .ومــع ذلــك ،فللرافعــة املاليــة مخاطــر إضافيــة يف صــورة تكاليــف ثابتــة تؤثــر ســلبًا
عــى الربحيــة إذا انخفــض الطلــب .عــاو ًة عــى ذلــك ،ميكــن أن تكــون ألولويــة مطالبــات الفائــدة والديــن تأثــر ســلبي بالــغ عــى
الرشكــة ،وذلــك عنــد حلــول الكــوارث االقتصاديــة .وميكــن أن يــؤدي عــدم بهــذه االلتزامــات إىل التعــر ورمبــا اإلفــاس.
تعهدات الدين
كثـ ًرا مــا يفــرض الدائنــون عــى املــدى الطويــل قيــودًا (تعهــدات الديــن) عــى قــدرة الرشكــة املقرتضــة عــى تحمــل ديــون إضافيــة
وكذلــك عــى مدفوعــات توزيعــات األربــاح ،وذلــك لحاميــة مطالبتهــم .وغالبًــا مــا يتــم التعبــر عــن تعهــدات الديــون مــن حيــث
الحفــاظ عــى رأس مــال عامــل وربحيــة وصــايف قيمــة محــدد .ولذلــك ،فمــن املهــم رصــد النســب املختلفــة للتأكــد مــن امتثــال
مســتوياتها ملتطلبــات تعهــدات الديــون .وكثـ ًرا مــا تــؤدي انتهــاكات تعهــدات الديــن إىل حــدوث ”حالــة تقصــر“ مبوجــب اتفاقيــات
القــروض ،األمــر الــذي يجعــل الديــن مســتحقًا عــى الفــور .ومــن ثــم ،فيجــب عــى املقرتضــن إمــا ســداد الديــن (عــاد ًة مــا يتعــذر
حــدوث ذلــك) أو الحصــول عــى إعفــاءات مــن املقرضــن ،وذلــك حــال انتهــاك تعهــدات الديــون .وكثـ ًرا مــا تفــرض هــذه اإلعفــاءات
ضامنــات إضافيــة أو قيــودًا عــى عمليــات الرشكــة أو معــدالت فائــدة أعــى.
الرسملة ونسب املديونية
يكــون متويــل الرشكــة إمــا عــن طريــق حقــوق امللكيــة أو الديــن ،أو كليهــا .ت ُقيــم الرســملة أو نســب املديونيــة هيــكل رأس مــال
الرشكــة وبالتــايل تقيــس بشــكل غــر مبــارش مــدى قدرتهــا عــى الوفــاء بالتزامــات الديــون الحاليــة أو اإلضافيــة .يُعــر عــن نســب
املديونيــة إمــا بنســبة الديــون إىل إجــايل رأس املــال أو بنســبة الديــون إىل حقــوق امللكيــة.
نســبة الديــون إىل إجــايل رأس املــال = اجــايل الديــون (الحاليــة وطويلــة األجــل)  /اجــايل
رأس املــال (الديــن وحقــوق امللكيــة)
نسبة الديون إىل حقوق امللكية = اجاميل الديون  /اجاميل حقوق امللكية
وقــد يشــمل تعريــف الديــن القصــر األجــل الديــون (التجاريــة) العاملــة (الحســابات الدائنــة وااللتزامــات املســتحقة) وقــد ال
يشــملها .والهــدف مــن اســتثنائها هــي أن الديــون العاملــة هــي جــزء مــن العمليــات العاديــة للرشكــة ،وبالتــايل فهــي ال تعكــس
قـرارات التمويــل الخارجــي للرشكــة مقارنـ ًة بتمويــل الديــون القصــرة األجــل .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إىل أن العديــد
مــن املقرضــن يســتخدمون تعري ًفــا للديــون يشــمل جميــع االلتزامــات.
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تقيــس نســب املديونيــة مخاطــر الرشكــة ،حيــث يشــر ارتفــاع نســبة املديونيــة إىل أن الرشكــة معرضــة للمخاطــر .ومــع ذلــك ،تلعب
عوامــل القطــاع دو ًرا ها ًمــا يف تحديــد مســتوى مقبــوالً للديــون عــى مســتوى القطــاع وكذلــك طبيعــة الديــون  -ســواء كانــت قصــرة
أم طويلــة األجــل ،ومتغــرة أم ثابتــة  -والحصــة النســبية آلجــال االســتحقاق املختلفــة .فالصناعــات القامئــة عــى كثافــة رأس املــال
غال ًبــا مــا تكــون لديهــا مســتويات عاليــة مــن الديــون الالزمــة لتمويــل املمتلــكات واملصانــع واملعــدات .وعــاوة عــى ذلــك ،يجــب
أن تتطابــق مــدة الديــن مــع األفــق االســتثامري لألصــول التــي تــم االســتحواذ عليهــا.
ليــس مــن الســهل تعريــف الديــون أو حقــوق امللكيــة ،فيجــب عنــد إجـراء الحوســبة وتحليــل النســب أن يؤخــذ يف االعتبــار وجــود
عقــود إيجــار (ســواء كانــت رســملة أو مشــغلة) ,والصفقــات التــي ال يتــم إدراجهــا يف امليزانيــة العموميــة مثــل االلتزامــات التعاقديــة
التــي مل تُ نــح االعـراف املحاســبي ،والرضائــب املؤجلــة ،واألدوات املاليــة التــي تتســم بخصائــص الديــن وحقــوق امللكيــة ،وأشــكال
مختلفــة مــن تقنيــات التمويــل املبتكــرة.
نسب تغطية الفائدة
وهنــاك مقيــاس مبــارش يقيــس القــدرة عــى الوفــاء مبدفوعــات الفائــدة بدرجــة أكــر وهــو نســبة تغطيــة الفائــدة التــي تشــر إىل
درجــة الحاميــة املتاحــة للدائنــن عــن طريــق قيــاس مــدى تغطيــة اإليـرادات املتاحــة ملدفوعــات الفائــدة.
نسبة تغطية الفائدة = األرباح قبل الفوائد والرضائب /مرصوفات الفوائد
وتشــمل املقاييــس األكــر شــمولية جميــع التكاليــف الثابتــة الناشــئة عــن التزامــات ديــون الرشكــة وهــذه املقاييــس عبــارة عــن
نســبة تغطيــة التكاليــف الثابتــة .ت ُعــرف التكاليــف الثابتــة عــى أنهــا الفائــدة الدوريــة املتعاقــد عليهــا واملدفوعــات الرئيســية
مبوجــب عقــود اإليجــار وكذلــك الديــون املمولــة.
نســبة تغطيــة التكاليــف الثابتــة = األربــاح قبــل التكاليــف الثابتــة والرضائــب /التكاليــف
الثابتــة
تستخدم االختالفات بني النسبتني الواردتني أعاله التدفقات النقدية التشغيلية املعدلة.
نســبة تغطيــة التكاليــف الثابتــة (نقــد) = التدفــق النقــدي التشــغييل املعــدل  /مرصوفــات
الفوائــد
نسبة النفقات الرأساملية والتدفقات النقدية من العمليات إىل نسب املديونية
إن التدفقــات النقديــة املحققــة داخل ًيــا مطلوبــة أيضً ــا ألغـراض االســتثامر باإلضافــة إىل خدمــة الديــون ،وال تشــمل نســبة (نســب)
تغطيــة الفوائــد هــذا الجانــب .يتــم احتســاب التدفقــات النقديــة مــن العمليــات دون إجـراء أي خصــم لتكلفــة القــدرة التشــغيلية.
ويعكــس صــايف الدخــل مــع تخصيصــه لالســتهالك اســتخدام األصــول .ومــع ذلــك ،فــإن تكاليــف اســتبدال تلــك األصــول تبــدو أعــى
بكثــر حتــى مــع الحــد األدىن ملعــدالت التضخــم عــى مــدى العمــر االف ـرايض لهــا الطويــل نســب ًيا حيــث إن التكاليــف الســابقة
لالســتهالك ال تكفــي لتغطيــة ذلــك االســتبدال .وال یحقــق صــايف الدخــل أو النقــد مــن العمليــات أي مخصصــات لــرأس املــال الــازم
للنمــو.
إن مــاءة الرشكــة عــى املــدى الطويــل هــو مــدى قدرتهــا عــى متويــل اســتبدال وتوســيع اســتثامراتها يف القــدرة اإلنتاجيــة ومقــدار
النقــد املتبقــي لتســديد الديــون بعــد دفعهــا لالســتثامرات الرأســالية.
نسبة املرصوفات الرأساملية = النقد من العمليات التشغيلية  /املرصوفات الرأساملية
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ويقيــس معــدل النفقــات الرأســالية العالقــة بــن قــدرة الرشكــة عــى توليــد النقــد ونفقاتهــا االســتثامرية .وإذا تجــاوزت النســبة
درجــة واحــدة ،فإنهــا تشــر إىل مقــدار املــال الــذي تركتــه الرشكــة لتســديد الديــون بعــد دفــع النفقــات الرأســالية.
ويقيــس معــدل النفقــات الرأســالية العالقــة بــن قــدرة الرشكــة عــى توليــد النقــد ونفقاتهــا االســتثامرية .وإذا تجــاوزت النســبة
درجــة واحــدة ،فإنهــا تشــر إىل مقــدار املــال الــذي تركتــه الرشكــة لتســديد الديــون بعــد دفــع النفقــات الرأســالية.
نســبة التدفقــات النقديــة مــن العمليــات التشــغيلية إىل الديــن = التدفقــات النقديــة مــن
العمليــات التشــغيلية  /إجــايل الديــن
تحليل الربحية
ميكــن قيــاس ربحيــة أي رشكــة بطــرق متنوعــة مختلفــة ومرتابطــة .تتمثــل الطريقــة األوىل يف العالقــة بــن أربــاح الرشكــة ومبيعاتهــا،
أي اإلجابــة عــن ســؤال مــا هــو العائــد املتبقــي للرشكــة مــن املبيعــات؟ وتتمثــل الطريقــة الثانيــة يف العائــد عــى االســتثامر الــذي
يكــون يف صــورة عائــد عــى إجــايل األصــول أو عائــد عــى األســهم ،والــذي يربــط بــن األربــاح واالســتثامرات الالزمــة إلدرارهــا.
العائد عىل املبيعات
تتمثــل إحــدى طــرق قيــاس ربحيــة الرشكــة يف العالقــة بــن تكاليــف الرشكــة ومبيعاتهــا .وكلــا زادت قــدرة الرشكــة عــى ضبــط
قياســا عــى إيراداتهــا ،زادت قدرتهــا عــى تحقيــق األربــاح .وميكــن أن توفــر قامئــة دخــل ذات األســس املشــركة معلومــات
التكاليــف ً
تفصيليــة عــن نســبة كل بنــد مــن بنــود التكاليــف إىل نســبة املبيعــات .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن النســب الخمســة املوجــزة الــواردة
أدنــاه تقيــس العالقــة بــن مختلــف طــرق قيــاس الربحيــة واملبيعــات.
 .iالهامــش اإلجــايل :ميثــل النســبة املئويــة إلجــايل إي ـرادات املبيعــات التــي تبقــى للرشكــة بعــد ســداداها التكاليــف
املبــارشة املرتبطــة بإنتــاج الســلع والخدمــات التــي تبيعهــا
نســبة التدفقــات النقديــة مــن العمليــات التشــغيلية إىل الديــن = التدفقــات النقديــة مــن
العمليــات التشــغيلية  /إجــايل الديــن
 .iiالهامش التشغييل :يوفر معلومات عن ربحية الرشكة من” أعاملها األساسية“ برصف النظر عن:
 .aسياسة االستثامر (مثل اإليرادات من الرشكات التابعة أو املكاسب أو الخسائر الناشئة عن بيع األصول)
 .bسياسة التمويل (الفائدة املدفوعة)
 .cالوضع الرضيبي (إن وجد)
هامش الربح التشغييل = إيرادات التشغيل  /املبيعات
.iii

هامش الربح :هو مقياس مستقل عن كل من الوضع التموييل للرشكة ووضعها الرضيبي.

هامش الربح ما قبل الفوائد والرضيبة = األرباح قبل الفوائد والرضائب  /املبيعات
العائد عىل االستثامر
يتــم احتســاب العائــد عــى االســتثامر مــن خــال اســتثناء مصاريــف التمويــل أو اســتثناء كل مــن مصاريــف التمويــل واملرصوفــات
الرضيبيــة .يقيــس العائــد عــى األصــول الكفــاءة التشــغيلية للرشكــة بــرف النظــر عــن هيكلهــا املــايل .يُعــرف العائــد عــى أنــه
صــايف الدخــل
قبل تكلفة التمويل ويتم احتسابه بإضافة تكلفة الفائدة (بعد الرضيبة).
هامش الربح = صايف الدخل  /املبيعات
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العائــد عــى األصول/االســتثامر = (صــايف الدخــل  +تكلفــة الفائــدة بعــد الرضيبــة)  /متوســط
اجــايل األصــول
يُحتســب التفــاوت يف نســبة العائــد عــى األصــول مــن خــال اســتخدام أربــاح مــا قبــل الرضيبــة كمقيــاس للعائــد متجاهـ ًـا سياســة
التمويــل الخاصــة بالرشكــة ووضعهــا الرضيبــي:
العائد عىل األصول = األرباح قبل الفوائد والرضائب  /متوسط اجاميل األصول
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه أحيانًــا مــا يتــم احتســاب العائــد عــى األصــول بعــد الفائــدة مــن خــال قســمة صــايف الدخــل أو ربــح
مــا قبــل الرضيبــة عــى األصــول .يســهل قيــاس الربحيــة قبــل الفائــدة عقــد املقارنــة بــن الــركات ذات مســتويات الرفــع املــايل
املختلفــة .يخــل اســتخدام طريقــة احتســاب الربــح بعــد الفائــدة بهــذه امليــزة ويجعــل الــركات املقرتضــة تبــدو أقــل ربحيــة مــن
خــال فــرض أربــاح عــى املدفوعــات (فوائــد) لبعــض مقدمــي رأس املــال (املقرضــن) دون اآلخريــن (املســاهمني) .يجــب وضــع
األربــاح اإلجامليــة قبــل الفائــدة يف البســط يف حالــة احتســاب النســب بوضــع األصــول اإلجامليــة يف املقــام .ومبــا أن الفائــدة قابلــة
لالقتطــاع الرضيبــي ،يجــب أن تكــون مدفوعــات الفائــدة متأثــرة بالرضيبــة يف حالــة احتســاب األربــاح فيــا بعــد الرضيبــة.
وتركز ثاين أكرث الطرق شيوعا الحتساب العائدات املستحقة للاملكني املتبقني للرشكة ،أي املساهمني العاديني.
العائــد عــى حقــوق املســاهمني العاديــن = (صــايف الدخــل – توزيعــات األســهم املمتــازة) /
متوســط حقــوق املســاهمني العاديــن
وهناك طريقة أعم لتقييم هذه العالقة وهي احتساب العائد عىل إجاميل حقوق امللكية.
العائد عىل حقوق امللكية = صايف الدخل  /متوسط اجاميل حقوق امللكية
ميكــن فهــم العالقــة بــن العائــد عــى األصــول والعائــد عــى حقــوق املســاهمني يف ضــوء عالقــة الرشكــة بدائنيهــا ومســاهميها .يوفــر
الدائنــون واملســاهمون رأس املــال الــازم للرشكــة للحصــول عــى األصــول الالزمــة ملزاولــة أعاملهــا التجاريــة .ويف املقابــل ،يتوقعــون
أن يحصلــوا عــى حصتهــم يف أربــاح الرشكــة.
وميكــن التعامــل مــع العائــد عــى األصــول بطريقتــن مختلفتــن .الطريقــة األوىل عــى أنــه مــؤرش عــى الكفــاءة التشــغيلية لــإدارة،
أي مــدى كفــاءة اإلدارة يف اســتخدام األصــول املتاحــة لديهــا إلدرار األربــاح .وأمــا الطريقــة األخــرى ،فهــي التعامــل معــه عــى أنــه
العائــد اإلجــايل املســتحق ملوفــري رأس املــال بــرف النظــر عــن مصــدر رأس املــال.
يتمثــل العائــد عــى رأس املــال املســتثمر يف عوائــد املســاهمني العاديــن للرشكــة ويتــم احتســابه بعــد خصــم العائــدات املدفوعــة
للدائنــن (الفوائــد) وغريهــم مــن مقدمــي رأس املــال (حملــة األســهم املمتــازة).
النسب :تحليل متكامل
تســتخدم النســب التــي تــم تحليلهــا لقيــاس ســيولة الرشكــة ،ومالءتهــا ،وربحيتهــا ،وكفــاءة عملياتهــا (نســب النشــاط) .وقــد ركــزت
املناقشــة الســابقة للنســب عــى خصائصهــا الفرديــة .ويتطلــب التحليــل الشــامل مراجعــة العالقــات املتبادلــة بــن النســب الناتجــة
عــن العوامــل التاليــة:
 .iالعالقــات االقتصاديــة :يشــكل االقتصــاد األســايس ألي رشكــة بنــود القوائــم املاليــة مرتابطــة .فعــى ســبيل املثــال ،ترتبــط
املبيعــات املرتفعــة عمو ًمــا بزيــادة االســتثامر يف عنــارص رأس املــال العامــل مثــل الذمــم املدينــة واملخــزون .ســتكون
النســب التــي تشــكل هــذه العنــارص املختلفــة مرتابطــة.

202

 .iiتداخــل العنــارص :يشــر الفحــص الرسيــع للنســب التــي تــم فحصهــا إىل وجــود تداخــل يف عنــارص الكثــر مــن النســب.
وقــد ينتــج هــذا التداخــل عــن نســب ذات عبــارات متطابقــة يف البســط أو املقــام أو ألن العبــارة املوجــودة يف نســبة
واحــدة هــي مجموعــة جزئيــة مــن أحــد عنــارص نســبة أخــرى.
وعــى نفــس املنــوال ،فــإن نســبة حركــة دوران إجــايل األصــول هــو يف األســاس تجميــع (مــوزون) لنســب حركــة دوران
مســتقلة .ومــن املتوقــع أن تتخــذ النســب التــي تضــم نسـ ًبا أخــرى أمناطًــا مامثلــة ألمنــاط عنارصهــا مــع مــرور الوقــت.
 .iiiالنســب املكونــة مــن نســب أخــرى :ترتبــط بعــض النســب بنســب أخــرى مــن مختلــف الفئــات .فعــى ســبيل املثال،
نســبة العائــد عــى األصــول هــي مزيــج مــن نســبة الربحيــة ومعــدل الــدوران.
العائد عىل األصول = (املبيعات  /األصول) ( xصايف الدخل  /املبيعات)
إن للعالقــات املتبادلــة بــن النســب آثــا ًرا ذات أهميــة عــى التحليــل املــايل .ومــن ناحيــة ،فــإن تجزئــة النســبة إىل عنارصهــا املكونة
يتيــح نظــرة فاحصــة للعوامــل املؤثــرة عــى أداء الرشكــة .وعــاوة عــى ذلــك ،يــرز تفــاوت النســبة الخصائــص واإلس ـراتيجيات
االقتصاديــة لــكل مــن:
 .aالرشكات يف نفس القطاع
 .bنفس الرشكة مع مرور الوقت
 .cرشكات من مختلف القطاعات
ومــن ناحيــة أخــرى ،توحــي العالقــات بــن النســب أن املــرء قــد يتمكــن مــن” تجاهــل“ بعــض النســب املكونــة ويســتخدم نســبة
مركبــة أو متثيليــة الســتخالص املعلومــات الــواردة يف نســب أخــرى .عــى ســبيل املثــال ،قــد يتــم يف عالقــة العائــد عــى األصــول
املذكــورة مســبقًا احتســاب تأثــر النســبتني املوجودتــن عــى الجانــب األميــن مــن املعادلــة اســتنادًا إىل نســبة العائــد عــى األصــول.
وألغـراض تحليليــة ،قــد يكفــي هــذا العائــد املركــب عــى نســبة األصــول.
تحليل أداء الرشكة
يبــن هــذا القســم بعــض العالقــات املتبادلــة الالزمــة لتحليــل أداء الرشكــة مــن خــال الرتكيــز عــى تجزئــة طــرق احتســاب الربحيــة
املجملــة والتــي تشــمل العائــد عــى األصــول والعائــد عــى حقــوق امللكيــة.
تجزئة العائد عىل األصول
ميكن تجزئة نسبة العائد عىل األصول عىل النحو التايل:
العائد عىل األصول = (املبيعات  /األصول) ( xصايف الدخل  /املبيعات)
العائد عىل األصول = معدل دوران األصول  xالعائد عىل املبيعات
تشــر تجزئــة العائــد عــى األصــول إىل أن الربحيــة اإلجامليــة للرشكــة هــي ناتــج نســبة النشــاط ونســبة الربحيــة .فعــى ســبيل املثال،
يــدل انخفــاض العائــد عــى األصــول عــى انخفــاض معــدل الــدوران ،مــا يــدل عــى ضعــف إدارة األصــول أو انخفــاض هامــش
الربــح حتــى عندمــا يكــون معــدل الــدوران مرتف ًعــا .وميكــن أيضً ــا الجمــع بــن االثنــن.
وميكــن أن تــؤدي التجزئــة إىل تحليــل أداء الرشكــة (مــع مــرور الوقــت أو فيــا يتعلــق بــأداء الــركات األخــرى) بطريقــة هرميــة.
وميكــن أن ت ُعــزى التغ ـرات أو االختالفــات يف العائــد عــى األصــول يف أول األمــر إىل إج ـراء تغي ـرات يف النشــاط أو الربحيــة .كــا
ـدل
تجــدر اإلشــارة إىل أن الربحيــة هــي ناتــج األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب .ويتميــز احتســاب األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب بـ ً
مــن صــايف الدخــل بإبـراز االتجاهــات املســتقلة عــن هيــكل رأس مــال الرشكــة .وميكــن إدخــال مزيــد مــن التحســينات عــى هــذا
التحليــل مــن خــال فحــص نســب دوران األفـراد وعنــارص الربحيــة.
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تجزئة العائد عىل حقوق امللكية وعالقته بالعائد عىل األصول
تتضمــن الخطــوة املنطقيــة التاليــة دراســة مفصلــة للعائــد عــى حقــوق امللكيــة .ومــن ناحيــة تحليــل حقــوق امللكيــة ،يعــد صــايف
الدخــل هــو مقيــاس الربحيــة ،حيــث إن املبلــغ املتبقــي فقــط (بعــد مرصوفــات الفوائــد والرضائــب عــى الدخــل ومــا إىل ذلــك)
مملــوك للمســاهم العــادي.
تقسيم العائد عىل األصول إىل عنارص أساسية
تعتمــد عالقــة العائــد عــى حقــوق امللكيــة والعائــد عــى األصــول عــى نســبة الديــون املســتخدمة للتمويــل والعالقــة بــن تكلفــة
الديــن إىل العائــد عــى األصــول .وميكــن التعبــر عــن ذلــك رســم ًيا عــى النحــو التــايل:
العائــد عــى حقــوق امللكيــة = العائــد عــى األصــول ( +العائــد عــى األصــول – تكلفــة الديــن)
( xالديــن  /حقــوق امللكيــة)
إن فوائــد الرافعــة املاليــة يف الحقيقــة هــي ناتــج قســمة العائــدات الزائــدة املحصلــة مــن أصــول الرشكــة عــى تكلفــة الديــن ونســبة
متويــل الديــون إىل متويــل حقــوق امللكيــة .إذا مل تكــن هنــاك عائــدات زائــدة (مبعنــى أن العائــد عــى األصــول أصغــر مــن تكلفــة
الديــن) ،فــإن العائــد عــى حقــوق امللكيــة ســيكون أقــل مــن العائــد عــى األصــول.
وميكن أيضً ا التعبري عن العالقة بني العائد عىل األصول والعائد عىل حقوق امللكية كام ييل:
العائــد عــى حقــوق امللكيــة = العائــد عــى األصــول – (تكلفــة الفوائــد  /األصــول) ( Xاألصــول
 /حقــوق امللكيــة)
تتحــدد نســبة األصــول أو حقــوق امللكيــة بنــا ًء عــى نســبة هيــكل رأس املــال أو نســبة الرافعــة املاليــة التــي تحــدد درجــة متويــل
األصــول داخليًــا .وكلــا زادت النســبة زاد التمويــل الخارجــي .وهــو يعــادل واحــد زائــد نســبة الديــن أو حقــوق امللكيــة يف حالــة
تعريــف الديــن عــى أنــه مجمــوع الخصــوم .وعليــه ،فمــن ناحيــة الفئــات التــي تشــكل نســبة العائــد عــى األصــول مــن املمكــن أن
تعتمــد عالقــة العائــد عــى األســهم عــى دالــة ثــاث مــن الفئــات األربــع التــي نوقشــت عــى النحــو املبــن أدنــاه.
مي ّكــن تحليــل عنــارص العائــد عــى حقــوق امللكيــة الــذي يعــرف بشــكل متكــرر باســم” منــوذج دوبونــت“ ،املقيِّــم مــن تحديــد
مســاهمة عوامــل مختلفــة يف التغــر الحاصــل يف العائــد عــى حقــوق امللكيــة.
العائد عىل حقوق امللكية = معدل الربحية  xمعدل النشاط  xنسبة السيولة
العائــد عــى حقــوق امللكيــة = (الدخــل  /املبيعــات) ( xاملبيعــات  /األصــول) ( xاألصــول /
حقــوق امللكيــة)
فبالرغــم مــن أن النمــوذج املبــن املكــون مــن ثالثــة عنــارص هــو منــوذج دوبونــت القيــايس ،إال أنــه ميكــن إدخــال مزيــد مــن
التطويـرات عليــه .ويف كثــر مــن الحــاالت ،يجــدر النظــر يف أثــر مدفوعــات الفائــدة أو املدفوعــات الرضيبيــة .وللقيــام بذلــك ،يجــب
أن نقــوم بتقســيم نســبة الربحيــة بشــكل أكــر تفصيـ ًـا كــا هــو مبــن فيــا يــي.
معــدل الربحيــة = (صــايف الدخــل /الربــح قبــل الرضائــب) ( xالربــح قبــل الرضائــب /الربــح
قبــل الفوائــد والرضائــب) ( xالربــح قبــل الفوائــد والرضائب/املبيعــات)
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 27امللحق (ك)
منوذج تقرير التقييم
قامئة املحتويات
ملخص التقييم
 1.املعلومات األساسية عن التعاقد (هوية العميل ومعلومات عن األصل محل التقييم) 8
 .2مصدر املعلومات (معلومات حسب قواعد بيانات اإلدارة ،وقواعد البيانات الخاصة ،وقواعد البيانات العامة)9
 .3نتائج التقييم (نظرة موجزة عن تحليل التقييم ونتائجه وما إىل ذلك) 10
 .4مسائل مهمة (العوامل أو االفرتاضات الرئيسية التي تقدمها اإلدارة
قامئة الرشوط املحددة

11

12

 .5بيان الرشوط املحددة (متثيل املقيم ،ومدى االلتزامات ،وما إىل ذلك) 13
معلومات أساسية

15

 .6نظرة عامة عىل املعاملة (إذا كان التقييم مطلوبًا لصفقة فعلية أو مقرتحة) 16
 .7ملحة عن العمل (تفاصيل حول عمليات األصل محل التقييم)
 .8املعلومات املالية (البيانات املالية السابقة وما إىل ذلك

17

18

تحليل التقييم
 .9ملخص القيم (القيم املحققة من خالل طرق تقييم مختلفة ،وما إىل ذلك)

20

 .10االفرتاضات (املستخدمة من جانب املقيم للتوصل إىل االستنتاج ،وسد الفجوات يف املعلومات) 22
 .11البيانات املالية املتوقعة (املقدمة من اإلدارة أو املعدة من جانب املقيم ،إذا لزم األمر)
 .12تحليل التقييم (طرق التقييم التي تم تنفيذها)
 .13معدل الخصم
امللحق ( :)1أعامل التقييم
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امللحق (ل)
28
منوذج من تقرير مخترص
[التاريخ]
[اسم العميل ولقبه]
[عنوان العميل]
السيد املحرتم [االسم]:
تقييم رشكة فهد محمد
مقدمة
وف ًقــا لخطــاب التعاقــد بــن رشكــة فهــد محمــد (امل ُشــار إليهــا فيــا بعــد بالضمــر” أنتــم“ أو ”العميــل“ أو ”الرشكــة“ أو “فهــد
محمــد”) و رشكــة خالــد عبداللــه (املشــار إليهــا فيــا بعــد بضمــر املخاطــب ”نحــن“ أو “خالــد عبداللــه”) ،فقــد أجرينــا تحليـ ًـا
لتقييــم القيمــة الســوقية كــا يف  31ديســمرب 2019لرشكــة فهــد محمــد.
متثــل هــدف تقييمنــا يف تقديــم توصيــات لرشكــة فهــد محمــد فيــا يتعلــق بالبيــع املقــرح لحصصهــا يف مصنعهــا إىل أطـراف أخــرى.
نتفهــم أن الرشكــة ســتقترص عــى اســتخدام توصيتنــا يف هــذا الغــرض.
يســتند التقييــم الــوارد يف التقريــر فقــط عــى املعلومــات املقدمــة لنــا مــن قبــل إدارة الرشكــة .ومل نقــم بــأي إج ـراءات للتحقــق
مــن دقــة املعلومــات ،كــا أننــا ال نتحمــل أي مســؤولية فيــا يتعلــق بدقتهــا.
يجــب علينــا اســتعراض ملخصــات التقريــر أو املراجــع الــواردة فيــه والتــي يجــب تقدميهــا إىل أطـراف أخــرى ،فضـ ًـا عــن أنــه ال يجوز
اإلفصــاح عــن هــذه املعلومــات دون الحصــول عــى موافقــة مســبقة منا.
 28.1تعريف القيمة السوقية
ألغ ـراض هــذا التحليــل ،تــم تعريــف القيمــة الســوقية وفــق معايــر التقييــم الدوليــة عــى النحــو التــايل« :املبلــغ املقــدر الــذي
ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس
كل طــرف مــن األطـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار».
محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
 28.2قامئة الرشوط واالفرتاضات املحددة
يتوقف تقييمنا عىل الرشوط واالفرتاضات التقييدية التالية:
 .1ســتحقق الرشكــة أهدافهــا مــن حيــث االســتفادة مــن القــدرات اإلنتاجيــة وســعر البيــع لــكل وحــدة متزايــدة وصــايف
الربــح خــال فــرة التوقــع.
 .2ال تهــدف القيمــة املــويص بهــا الــواردة ســوى لتمثيــل قيمــة الرشكــة كــا يف تاريــخ التقييــم .وقــد ينتــج عــن التغـرات
الالحقــة يف ظــروف الســوق تقييــم مختلــف جوهريًــا عــا تــم تقديــره.
أساســا لقيمتنــا املــويص بهــا ،تتســم باملوثوقيــة
 .3مثــة اعتقــاد بــأن املعلومــات التــي تقدمهــا لنــا الرشكــة ،والتــي تشــكل ً
بيــد أنهــا مل تخضــع للتحقــق بشــكل مســتقل مــا مل يُذكــر خــاف ذلــك
 .4تســتند املعلومــات املاليــة املحتملــة املقدمــة لنــا إىل توقعــات بيئــات تنافســية واقتصاديــة حيــث أنهــا قــد تؤثــر عــى
عمليــات الرشكــة املســتقبلية .نتفهــم أن اإلدارة طبقــت افرتاضــات رئيســية باســتمرار خــال فــرة التوقــع ومل تحــذف
أي عوامــل ذات صلــة.
 .5تــم إعــداد املعلومــات املاليــة املحتملــة التــي تقدمهــا لنــا اإلدارة باســتخدام افرتاضــات تتضمــن افرتاضــات نظريــة
حــول األحــداث املســتقبلية وإجـراءات اإلدارة التــي قــد ال يتــم تحقيقهــا .حتــى لــو جــرت األحــداث املتوقعــة يف إطــار
االفرتاضــات النظريــة ،فــإن النتيجــة الفعليــة ال تـزال مختلفــة عــى األرجــح عــن التوقعــات الــواردة يف املعلومــات املاليــة
املحتملــة نظـرا ً ألن األحــداث املتوقعــة ال تحــدث يف كثــر مــن األحيــان كــا هــو متوقــع.
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 .6يفرتض تقريرنا أن للرشكة حقوق ملكية غري مقيدة لجميع األصول ما مل يُذكر غري ذلك.
 .7يَفــرض تقريرنــا أن الرشكــة تلتــزم متا ًمــا بالقوانــن واللوائــح املحليــة ،مــا مل يُ َنــص عــى خــاف ذلــك ،وأنــه ســيتم
إدارتهــا بطريقــة مختصــة ومســؤولة.
 .8ال ينبغــي اعتبــار هــذا التقريــر مشــورة اســتثامرية ،والقيمــة املبينــة مــا هــي إال مــؤرش عــى الســعر النهــايئ الــذي
ميكــن االتفــاق عليــه بــن املشــري الراغــب والبائــع الراغــب بعــد اتخــاذ إج ـراءات العنايــة الواجبــة املطلوبــة.
 .9تشــكل املعلومــات املقدمــة لنــا مــن رشكــة اإلدارة األســاس بنــا ًء عــى تقييمنــا .وبالتــايل ،فــإن إغفــال أي معلومــات
جوهريــة تقــدم لنــا ســيكون لهــا تأثـ ًرا كبـ ًرا عــى التقييــم.
تقييم املنشأة االقتصادية
28.3
تم إجراء التقييم وفق املبادئ التالية:
•القيمة كام يف تاريخ التقييم.
•القيمة هي دالة عىل ما تتوقعه الرشكة من مكاسب يف املستقبل كام يف تاريخ التقييم.
•تخضــع قيــم فــرض اســتمرارية املــروع للتقييــم فيــا يتعلــق بقيمــة صــايف األصــول التــي ينظــر إليهــا ككل
والتــي مــن املتوقــع أن تحقــق أربا ًحــا .ويعمــل دعــم أعــى األصــول امللموســة عــى مســاندة أعــى قيــم فــرض
اســتمرارية املــروع،
رشا عىل سعرها.
مبا
ا
ري
•سيولة األعامل لها تأث
ً
ً
استنادا ً إىل ما سبق ،يستخدم أسلويب الدخل والتكلفة لتقييم األعامل التي ال يتم تداولها بشكل عام.
ملخص التقييم
28.4
 .1لقــد أوضحنــا أيضً ــا صــايف قيمــة األصــول الُم َعدَّلــة لرشكــة فهــد محمــد يف  31ديســمرب  2019ألغ ـراض املقارنــة مــع
مراعــاة حقيقــة أن الرشكــة لديهــا قاعــدة أصــول ثابتــة كبــرة .وميكــن تطبيــق صــايف قيمــة األصــول امل ُ َعدَّلــة عندمــا تُ َوفِّــر
طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة قيــم أعــى مــن صــايف قيمــة األصــول املعدلــة.
ريال سعودي (مليون)

التدفق النقدي املخصوم

صايف قيمة األصول

التقييم

129.8

118.7

األصول الزائدة عن الحاجة

10

-

القيمة اإلرشادية

139.8

118.7

بنــا ًء عــى تحليلنــا ،بلغــت القيمــة الســوقية لحصــة حقــوق ملكيــة نســبتها  100%تخــص رشكــة فهــد محمــد كــا يف 31
ديســمرب  2019مــا بــن  118.7مليــون ريــال ســعودي و 139.8مليــون ريــال ســعودي.
يخضع هذا التقرير لبيان افرتاضات ورشوط التقييد الواردة يف القسم  4من هذا التقرير.
تفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
رشكة خالد عبدالله للتقييم
تم االتفاق عىل:
رشكة فهد محمد املحدودة
___________________________
املفوض بالتوقيع:

_______________________________
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 29امللحق (م)
منوذج خطاب اإلنجاز
[التاريخ]
[اسم العميل ولقبه]
[عنوان العميل]
األستاذ [االسم]:
لقــد أمتمنــا عملنــا املكلفــن بــه [أو مرحلــة التعاقــد] مــن أجــل [اذكــر الهــدف مــن تكليفنــا املتكامــل الــكيل أو اختصاصنــا الفــردي]
مبوجــب االتفاقيــة ،املوقعــة بتاريــخ ________ ،بــن [االســم القانــوين رشكــة خالــد عبداللــه كأحــد أط ـراف هــذه االتفاقيــة] (”
نحــن“ أو رشكــة “خالــد عبداللــه”) و[ العميــل كأحــد أطـراف هــذه االتفاقيــة  /بيــان األعــال] والبيــان [البيانــات] األعــال الصــادر
بتاريــخ [أدرج التواريــخ] (يُشــار إليهــم مجتمعــن مبصطلــح “االتفاقيــة “) .وإذا اســتخدمنا مصطلحــات مكتوبــة باألحــرف الكبــرة
يف هــذه الرســالة وتعــذر رشحهــا ،ولكنهــا تحمــل املعنــى املوضــح قريــن كل منهــا يف االتفاقيــة.
[أضــف املزيــد مــن املعلومــات يف املوضــع املحــدد حســب الحاجــة لتقديــم ســياق موجــز يُشــر إىل فهــم أهــداف العميــل
واحتياجاتــه]
نطاق عملنا حتى تاريخه [تعدل الصياغة بحسب الحاجة]
[يلخــص هــذا القســم نطــاق العمــل املنجــز وأي اســتثناءات أو قيــود جوهريــة .يــرد يف هــذه الوثيقــة رشح مبســط لألنشــطة
ذات الصلــة غــر امل ُد َرجــة يف النطــاق -حســب الحاجــة -لتحديــد حــدود العمــل .كــا توضــح هــذه الوثيقــة أيضً ــا وصــف لطبيعــة
ونطــاق اإلجـراءات املتخــذة .احــرص عــى توخــي أقــى درجــات الحــذر بشــأن عــدم مخالفــة نطــاق الخدمــات املنصــوص عليهــا
يف االتفاقيــة عــى حســب مــا طــرأ عليهــا مــن تعديــات  -تحقــق مــن النطــاق األصــي]
لقــد قدمنــا -كــا هــو موضــوح يف االتفاقيــة وخــال الفــرة [أدرج تاريــخ البــدء واالنتهــاء] -الخدمــات املدرجــة [أدرج وص ًفــا موجـ ًزا
لطبيعــة العمــل امل ُن َجــز بشــكل عــام والفــرة الزمنيــة املشــمولة] .باإلضافــة إىل إدراج نطــاق عملنــا [أدرج هنــا اإلجـراءات املتخــذة
املعتمــدة حســب نطــاق العمــل أو قــم باإلشــارة إىل أي مرفــق][ .كــا يُرجــى إدراج توضيــح هنــا ألي قيــود جوهريــة يعــد رضوريًــا
توضيحها].
نتائج األعامل
لقــد قمنــا بتزويدكــم خــال فــرة تنفيــذ هــذه الخدمــات بتقاريــر كتابيــة وتقاريــر أخــرى يشــمل ذلــك [أدرج االســم  /اللقــب /
التاريــخ (التواريــخ) املتعلقــة بناتــج (نواتــج) العمــل كتاب ًيــا أو وصــف األدوات والنــاذج والتقاريــر املرحليــة والبيانــات والجــداول
خصيصــا فيــا يتعلــق بالتعاقــد املحــدد].
الزمنيــة واملعلومــات ومــا إىل ذلــك ،والتــي أُعــدت
ً
[يرجــى األخــذ بعــن االعتبــار أيضً ــا إدراج معلومــات بشــأن الجوانــب اإليجابيــة ألعــال العميــل (عــى ســبيل املثــال ،مراحــل
األعــال الرئيســية التــي تــم إنجازهــا ،العمليــات أو املراحــل املكتملــة ،والتحســينات التــي أُجريــت منــذ آخــر تعاقــد أو مرحلــة)
لتمثيــل القضايــا القامئــة بشــكل جيــد فضـ ًـا عــن تقديــم منظــور وتــوازن فيــا يخــص منتــج العمــل.
اســتندت الخدمــات واملشــورات والتوصيــات والتقاريــر األخــرى التــي قمنــا بهــا إىل املعلومــات التــي قمتــم بتزويدنــا بهــا أو تــم
تزويدنــا بهــا بالنيابــة عنكــم .ويف حــن أننــا نعتقــد أن الخدمــات كانــت تتفاعــل وتتناغــم إىل حــد كبــر مــع طلــب املســاعدة الــذي
قمتــم بتقدميــه ،إال أننــا لســنا يف وضــع يســمح لنــا بتقييــم مــدى كفاءتهــا بالنســبة ألهدافــك .يرجــى العلــم أننــا غــر مطالبــن
بإدخــال أي تحديثــات عــى عملنــا أو تنفيــذ أي خدمــات بعــد تاريــخ االنتهــاء املذكــور أعــاه .عــى الرغــم مــن أن االتفاقيــة تتنــاول
هــذه القضايــا ،إال أننــا نــود أن نذكركــم مبــا يــي:
208

• تتحمــل وحــدك مســؤولية أي قـرار لتنفيــذ أي مشــورة أو توصيــة تتعلــق بنــا كــا تتحمــل مســؤولية التنفيــذ الفعــي لهــا وكذلــك
نتائــج التنفيــذ .ال نقــدم أي تعهــد أو ضــان بأنــك ســتكون قــاد ًرا عــى تنفيــذ املشــورات أو التوصيــات أو االسـراتيجيات الصــادرة
مــن جانبنــا بشــكل فعــال أو مثمــر أو فيــا يتعلــق بالنتائــج الخاصــة بــك.
• يحــق لــك وحــدك (مبــا يف ذلــك املجلــس) اســتخدام تقاريرنــا ،وال يجــوز لــك اإلفصــاح عنهــا ألي شــخص آخــر باســتثناء مــا هــو
مســموح بــه رصاحــة يف االتفاقيــة.
• ال نعــر عــن أي رأي أو أي ضــان آخــر فيــا يتعلــق بالبيانــات املاليــة الســابقة أو املتوقعــة أو بيانــات اإلدارة أو أي بيانــات أخــرى
مدرجــة يف املعلومــات التــي تلقيناهــا أو تســتند إليهــا .ال نتحمــل أي مســؤولية تتعلــق بــأي مــن املعلومــات املاليــة املتوقعــة أو
االفرتاضــات الكامنــة أو قدرتــك عــى تحقيــق النتائــج املاليــة املتوقعــة.
الخطوات التالية
[ميكن استخدام هذا القسم فيام ييل:
• مناقشة أو اقرتاح الخطوات التالية فيام يتعلق باملهامت التالية الفعلية واملحتملة.
• طلــب تعقيبــات رســمية أو طلــب إتاحــة فرصــة لتنظيــم اجتــاع مــع العميــل للحصــول عــى التعقيبــات املتعلقــة بــاألداء بشــكل
شخيص].
نقــدر التعــاون واملســاعدة التــي قُدمــت لنــا مــن جانبكــم خــال ســر العمــل .نشــكركم عــى منحنــا فرصــة ملســاعدتكم فيــا
يتعلــق بهــذا التعاقــد [إضافــة املزيــد مــن التخصيــص حســب الحاجــة] .إذا كان لديكــم أي استفســارات أخــرى ،يرجــى االتصــال
بامل ُ َقيِّــم عــى [أدخــل رقــم الهاتــف].
تفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
[رشكة خالد عبدالله املحدودة]
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 30امللحق (ن)
منوذج قامئة مرجعية إلنجاز املهمة
العميل:
اسم املهمة:
أ .يُ َوقَّعه فريق العمل
نؤكد ما ييل:
 .1اتباع اإلجراءات املتعلقة بقبول العميل أو التعاقد ،وتضارب املصالح.
 .2تم اتباع إجراءات قبول العميل  /املشاركة وتعارض املصالح
 .3متــت مشــاركة قامئــة مرجعيــة للمعلومــات التفصيليــة مــع العميــل يف بدايــة املشــاركة ثــم املتابعــة الح ًقــا .اإلشــارة
إىل املعلومــات املطلوبــة والتــي مل يقدمهــا العميــل يف املنج ـزات املتعلقــة بالعميــل.
 .4بذل ما يف الوسع للحصول عىل رؤى وأفكار مناسبة يف هذا املجال.
فضل عن مراعاتها يف التقييم.
 .5توثيق جميع املحادثات الهاتفية واالجتامعات (مبا يف ذلك البيانات) بشكل كاف ً
 .6توضيح أو مناقشة أي مخاوف أو توضيحات أثناء سري العمل مع مدير التعاقد.
 .7مراجعة جميع منجزات العميل مبا يف ذلك أعامل التقييم.
 .8فحص جميع املخاوف واإلشارات املرجعية يف التقرير.
 .9تلقــي أحــدث حســابات املدققــة املتعلقــة باألصــل محــل التقييــم واطلعنــا عــى التقريــر الســنوي كــا اطلعنــا املديــر
عــى املعلومــات الرئيســية التــي تؤثــر عــى التقييــم.
 .10التحقق من حساب املضاعفات للتصحيح.
 .11تجميع ملف التحكم واستكامل القامئة املرجعية.
 .12مراعــاة جميــع املعلومــات التــي أرســلها العميــل بشــكل مناســب بغــرض تحليــل التقييــم أو مناقشــتها مــع مديــر
التعاقــد.
 .13إعداد منجزات بأفضل ما يف وسعنا ومبا تستحق من عناية.
 .14ضامن إدراج جميع تعليقات املراجعة التي أبداها الرشيك بشأن أعامل التقييم والتقرير.
اسم عضو الفريق
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املنصب

التوقيع

 31امللحق (س)
مثال عىل خطاب إخالء الطرف الخاص بالتقييم
خطــاب إصــدار مبــديئ إىل طــرف آخــر يفيــد باالطــاع عــى التقريــر املعــد للعميــل (مــع بعــض اإلضافــات الصياغــة لــإدراج إذا كنــا
مطالبــن باالجتــاع مــع الطــرف اآلخــر)] .يســتخدم هــذا الخطــاب يف حــاالت التعاقــد ملهــام جانبيــة
خاص ورسي
[التاريخ]
[الجهة املرسل إليها (الطرف اآلخر)]
السيد املحرتم
تقرير بشأن [الهدف]
طــب منــا العميــل بتزويــدك [مســودة] التقريــر املــؤرخ [التاريــخ] الــذي أعددنــاه ،وبنــا ًء عــى تعليامتــه بشــأن [الهــدف] (”
التقريــر“) [وســوف نلتقــي بــك لإلجابــة عــن األســئلة املتعلقــة بالتقريــر .ويُشــار إىل أي تعليقــات أو معلومــات قدمناهــا يف أي
اجتــاع أو يف وقــت الحــق مبصطلــح” املعلومــات“ .نقــدم لــك مبوجــب هــذه الوثيقــة نســخة مــن التقريــر وهــي متوقفــة عــى كلٍ
مــن العميــل واالتفاقيــة التــي وقعــت عليهــا مســبقًا فيــا يتعلــق بــروط خطــاب املوافقــة الــوارد واســتالمنا املســبق لــكل مــن
تلــك االتفاقيــات املوقعــة.
تــم إعــداد التقريــر لغــرض [حــدد الهــدف مــن التقريــر] فحســب وقــد تنــاول املســائل املتعلقــة بـــ [العميــل] .مل يتــم إعــداد
التقريــر تحس ـ ًبا لتقدميــه إىل أط ـراف أخــرى[ ،مل يدبــر العمــل أو التقريــر عقــد اجتــاع معكــم أو مــع أي طــرف آخــر] ونحــن مل
نهتــم مبصلحــة أي شــخص ســوى [العميــل] يف إجراءاتنــا منــذ أن اضطلعنــا بعملنــا .وبنــا ًء عــى ذلــك ،رمبــا مل نتنــاول مســائل ذات
صلــة بــك.
اكتمــل عملنــا فيــا يتعلــق بالتقريــر (التقاريــر) بتاريــخ [ادخــل تاريــخ اكتــال العمــل كــا هــو مذكــور يف رســالة اإلحالــة]،
وقــد يكــون ذلــك قبــل وقــت تقديــم التقريــر [التقاريــر] إىل [املرســل إليــه الجديــد] ،ومل يتــم تحديثهــا فيــا يتعلــق باألحــداث
واملعامــات الالحقــة أو فيــا يتعلــق بــأي مســائل أخــرى قــد يكــون لهــا تأثــر جوهــري عــى محتويــات التقريــر [التقاريــر] [ادخــل
أي تحذيـرات أخــرى ذات صلــة ،عــى ســبيل املثــال توفــر جــزء مــن التقريــر فقــط ،وتقييــد الوصــول عنــد القيــام بعملنــا ،وعــدم
قبــول تحمــل أي مســؤولية بشــأن تقريــر العنايــة الواجبــة للمــورد أو تقريــر العنايــة الواجبــة لطــرف آخــر ُمســتخدم يف عملنــا].
إننا مستعدون إلصدار نسخة من التقرير لك [واالجتامع بك] فقط بنا ًء عىل إقرارك وموافقتك مبا ييل:
 .1عــدم قبــول رشكــة خالــد عبداللــه (امل ُ َقيِّــم) مبــا يف ذلــك الــركات التابعــة لهــا والــركاء واملوظفــن والــوكالء واملتعاقديــن مــن
الباطــن تحمــل أي مســؤولية أو التـزام يف العقــد أو مســؤولية تقصرييــة أو غــر ذلــك نحــوك أو نحــو أي طــرف آخــر فيــا يتعلــق
مبحتويــات التقريــر [أو املعلومــات].
[ .2إدراج مصطلــح” إبـراء ذمــة “املطلــوب مــن قبــل املدققــن حســبام يقتــي األمــر (ســواء رشكــة خالــد عبداللــه أو رشكــة أخــرى)
فيــا يتعلــق مبراجعــة ملفــات التدقيــق أو الرضائــب.
عــدم تحمــل [املدققــون] أي مســؤولية أو التـزام نحــوك عــى اإلطــاق وذلــك فيــا يتعلــق بعمليــات التدقيــق التــي يقومــون بهــا
أو أي معلومــات أو إيضاحــات ســعينا إليهــا يف ســياق مراجعتنــا ألوراق عمليــات التدقيــق [أو األوراق الرضيبيــة] .كــا نلفــت
انتباهكــم إىل اإلشــعار الــوارد يف الصفحــة [ ] مــن التقريــر.
 .3تتحمل وحدك بالكامل أي مسؤولية تتعلق باستخدامك للتقرير [أو املعلومات].
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عــدم تقديــم أي نســخ مــن التقريــر [أو تفاصيــل متعلقــة باملعلومــات] دون الحصــول عــى موافقــة خطيــة مســبقة ،إىل أي
طــرف ( )1بخــاف املستشــارين املحرتفــن الذيــن يترصفــون بهــذه الصفــة رشيطــة أن يقبلــوا الــروط واألحــكام املتعلقــة بالقيــود
املفروضــة عــى اســتخدام التقريــر [أو املعلومــات] وتوزيعهــا عــى النحــو املبــن يف هــذه الوثيقــة أو ( )2مــا مل تكــن مطلوبــة بأمــر
مــن املحكمــة أو أي ســلطة تنظيميــة بــدون أي موافقــة خطيــة مســبقة مــن جانبنــا .وبخــاف مــا ورد أعــاه ،يجــوز لــك اإلفصــاح
ألي أو كل األفـراد عــن أيــة معلومــات دون التقيــد بالنــوع ،ويشــمل ذلــك أي حقيقــة قــد تكــون ذات صلــة بفهــم تحليــل التقييــم
الــوارد ،وجميــع املــواد املقدمــة إليــك بــكل أنواعهــا فيــا يتعلــق باســتنتاج القيمــة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،يجــب عليــك إبــاغ مــن
تكشــف لهــم عــن أي مــن هــذه املعلومــات أنــه ال يجــوز االســتناد إليهــا ألي غــرض كان دون الحصــول عــى موافقــة خطيــة مســبقة
مــن جانبنــا حيــث أن التقييــم يخــص [العميــل] فقــط وال يجــوز االعتــاد عليــه مــن قبــل أي شــخص أو كيــان آخــر.
 .5دون املســاس بالحقــوق والصالحيــات األخــرى التــي قــد تتمتــع بهــا رشكــة خالــد عبداللــه ،ينبغــي لــك -وف ًقــا للحــد املســموح
بــه مبوجــب القانــون -التــرف بحســنة نيــة وتعويــض رشكــة خالــد عبداللــه عــى الفــور عــن أي تكاليــف أو نفقاتهــا (منهــا عــى
ســبيل املثــال وليــس الحــر أتعــاب املحامــاة ومواعيــد عمــل موظفــي رشكــة خالــد عبداللــه) تكبدتهــا أو تحملتهــا رشكــة خالــد
عبداللــه مبــا يف ذلــك رشكاتهــا التابعــة ورشكائهــا وموظفيهــا وممثليهــا مبوجــب إخطــار رصيــح مــن رشكــة خالــد عبداللــه يف أي وقــت
فيــا يتعلــق بــأي دعــاوي يرفعهــا طــرف آخــر والدعــاوي التــي ُحــدد بشــكل نهــايئ عــى أنهــا ناتجــة عــن أو تتعلــق باطالعــك عــى
التقريــر.
 .6يف حــال حصولنــا عــى مســاعدة مــن أي عضــو آخــر يف الشــبكة العامليــة لــركات خالــد عبداللــه يف إعــداد التقريــر أو قــدم لنــا
معلومــات (يشــار إىل كل منهــم عــى حــدة” رشكــة خالــد عبداللــه“) ،فســيكون لــه الحــق يف االســتفادة مــن رشوط هــذا الخطــاب
وإنفاذها.
ـر وف ًقــا لهــا وأي ن ـزاع ينشــأ عــن هــذا الخطــاب يخضــع
 .7يخضــع هــذا الخطــاب لقوانــن اململكــة العربيــة الســعودية ويُ َفـ َّ
لالختصــاص الحــري للمحاكــم حســب” االختصــاص القضــايئ“.
سنكون ممتنني لو تكرمتم بتوقيع نسخة من هذا الخطاب يف املوضع املشار إليه وإرساله إلينا يف أقرب وقت ممكن.
خالص التحية،
]

[
املنصب
رشكة خالد عبدالله للتقييم املحدودة
نقر ونوافق عىل الرشوط املحددة يف هذا الخطاب.
..............................................................
لصالح ونيابة عن
[الطرف اآلخر]
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لصالح ونيابة عن
[العميل]
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