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  تيم املنشآآآآآآآآآآ  قتصآآآآآآآآآآامهية من ملآآآآآآآآآآا ات من جملس معايري  قيلتقييم املنشآآآآآآآآآآ ت ااية  يم الدوللس معايري التقيير الفين جملاملد  برالكيفن :  اكتبه
 ية وحوكمة الشركات.عة عمل احلوكمة البيئية وااجتماعوجممو  مهيةااقتصا

كات يف  قييم املنشآآآآ ت ااقتصآآآآامهية   أصآآآآدر جملس معايري التقييم الدولية الو الورقة لبدن النقامل واملناحرل حول احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشآآآآر 
 .لينكد إنشاركنا أبفكارك ووجهات نظرك عرب  

 

 

 

 

 

 احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركاتأصبحت عوامل 
مبامهئ أساسية يف عملية حتديد رأس املال لكل من مقدمي 

)على سبيل املثال  امللتثمرين( وملتخدمي رأس  املالرأس 
 املال )على سبيل املثال  الشركات(. 

احلوكمة يلتفيد العديد من ملتثمري املؤسلات من مصفيّات 
لتوجيه اسرتا يجيات  البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات

مهراسة حديثة أجرااا أحهرت ااستثمار وحتلني العوائد  و 

 
1https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/emea/shared/guides/ESG_Fund_Perf
ormance_2020.pdf 
2 ESG: a trend we can’t afford to ignore | Financial Times (ft.com) 

 فوقت مورننقلتار أن غالبية صنامهيق ااستثمار امللتدامة قد 
وقد  على نظرياهتا التقليدية على مدى آفاق زمنية متعدمهل.

ينظر فيها  الفئات اليت  يف ٪ من الصنامهيق امللتدامة 59 فوقت 
وذلك ملدل عشر سنوات حىت عام   قليديةعلى نظرياهتا الت 

2019.1 

يف مهمج  ولنيكبار امللؤ  إمهارلابإلضافة إىل ذلك  بدأت 
يف  البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركاتاعتبارات احلوكمة 

عمليات امليزانية الرأمسالية للحصول على فهم أكمل لقدرهتا 
من أصل   9على مهفن األمهان املايل امللتدام. يف الواقن  أصدرت 

وأما  2. 2019 قارير ااستدامة يف عام  500 شركات يف 10

 يصدر جملس معايري التقييم الدولية أوراق وجهات النظر من وقت آلخر  واليت  ركز على املوضوعات املتصلة ابلتقييم والقضااي الناشئة. 

اضن املعايري؛ و دعم   فهي  بدأ النقامل حول موضوعات التقييم املتصلة مبعايري التقييم الدولية و عززو  كما  وفر معلومات سياقية حول موضوع ما من منظور و ل مقاصدوختدم الو األوراق عد
 احلالة.  جمتمن التقييم يف  طبيقهم لنظام معايري التقييم الدولية من خالل التوجيه ومهراسات

 باعها عند إجران التقييمات. ا  و عترب أوراق وجهات النظر مكملة ملعايري التقييم الدولية وا حتل حملها. ويتحمل املقيمون ملؤولية قرانل املعايري و 

  وحوكمة وااجتماعية  البيئية  للحوكمة الطبيعية الصورل
 الشركات 

https://www.linkedin.com/in/kevin-prall-cfa-74746515
https://www.linkedin.com/in/kevin-prall-cfa-74746515
https://www.linkedin.com/in/kevin-prall-cfa-74746515
https://www.linkedin.com/company/ivsc
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/emea/shared/guides/ESG_Fund_Performance_2020.pdf
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/emea/shared/guides/ESG_Fund_Performance_2020.pdf
https://www.ft.com/content/87a922a1-8d60-4295-a9d8-d2c1ab5d788e
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ابلنلبة هلؤان اللين مل يصدروا الو التقارير فإنه من املتوقن أن 
 3 زيد عليهم الضغوطات اللياسية والضغوطات من امللتثمرين. 

احلوكمة البيئية  التبين األوسن إلطارات  2020سّرعت أحداث  
 .وااجتماعية وحوكمة الشركات

الكوارث البيئية منتشرل ومدمرل للغاية حبيث ا  أصبحت  ب:
 .ميكن جتاالها

ألزمت ااضطراابت ااجتماعية املؤسلات ابختاذ وجهة نظر   :ا
بشأن القضااي اهلامة للقوى العاملة فيها وأصحاب املصلحة 

 األوسن نطاقاً. 

وأجرب  الصناعاتاحلوكمة يف كل اياكل  الوابنحتدى  ح:
 ستمرار ألهنا  وجه ملار التعايف. على التمحور ابات اإلمهار 

احلوكمة  أ ية قد يتلانل حول الناس بعض  على الرغم من أنو 
لق خ يفأتثرياا مدى و  البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات

فهم شبكة املعايري املرتابطة  إا أن الغالبية يعانون يف قيمة  ال
وااجتماعية ومتطلبات اإلفصاح و قييمات احلكومة البيئية 

 وحكومة الشركات. 

ينتج عنه  باين كبري بني اافتقار إىل التوحيد  كما أن 
من مهنة التقييم يف  بين أتثري اإلفصاحات ويف احلقيقة إىل  رمهمه 

البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات   يف احلوكمةخلق القيمة 
فإن املقيمني حباجة إىل  قارير موثوقة   مثل املشاركني يف اللوقو 

  اثبتة  وموزونة للحوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات
بني الشركات وعرب املناطق اجلغرافية ومن مرور الوقت وذلك  
حىت يتمكنوا من مهمج احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة  

 الشركات يف التقييمات بنجاح. 

( IFRSدولية إلعدامه التقارير املالية )بدأت مؤسلة املعايري ال
وذلك  احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات  يفمشروًعا 

 
3Companies Could Face Pressure to Disclose More ESG Data - WSJ 
4 https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-
sustainability-reporting.pdf 
5 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-
anderson.pdf?la=en 

من خالل اللعي للحصول على مدخالت حول احلاجة إىل 
وحوكمة  البيئية وااجتماعية  معايري احلوكمةجمموعة عاملية من 

الدعم لدوراا يف  مدى  املعرتف هبا مهولًيا  وقياس الشركات
 طوير مثل الو املعايري  من خالل إصدار ورقة استشارية  

 4. حديثة

بينما يعتقد البعض أن إمهراج احلوكمة البيئية وااجتماعية  
مقال  إا أن وحوكمة الشركات يف التقارير املالية غري مقبول  

يري الدولية إلعدامه "املعا واللي عنوانه 2019أندرسون لعام 
التقارير املالية واإلفصاحات املتعلقة ابملناخ"  وضح الروابط بني 

 5احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات وخلق القيمة. 

عن  النامجةاآلاثر املالية املتحملة ابلتحديد يالحظ أندرسون و 
ل اليت حيتم  املخاطر املتعلقة ابملناخ واملخاطر الناشئة األخرى
قد  شمل  على و أن  كون هلا مجيعاً آاثر مباشرل على التقييم  

 سبيل املثال ا احلصر  ما يلي: 

الشهرل اخنفاض قيمة األصول  مبا يف ذلك  •
 . التجارية 

 التغريات يف العمر اإلنتاجي لألصول.  •
 التغريات يف التقييم العامهل لألصول. •
بلبب التأثريات على حلاابت اخنفاض القيمة  •

 . زايمهل التكاليف أو اخنفاض الطلب
العقومه املراقة بلبب زايمهل   أحكام غيريات يف  •

 التكاليف أو اخنفاض الطلب. 
  النامجةالطارئة  واالتزامات األحكامالتغريات يف  •

 عن الغرامات والعقوابت.  
التغريات يف اخللائر اائتمانية املتوقعة للقروض  •

 واألصول املالية األخرى. 

https://www.wsj.com/articles/companies-could-face-pressure-to-disclose-more-esg-data-11607263201
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-anderson.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-anderson.pdf?la=en


 جملس معايري التقييم الدولية 

                                                                            ت النظر جمللس معايري التقييم الدوليةجهاو ورقة  
 احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتقييم املنشآت االقتصادية

    

 مللبقة املالية ا غري  املعلومات     

ابإلضافة إىل مؤسلة املعايري ناك منظمات مهولية أخرى ا
بدأت يف مهفن عجلة التقارب واليت الدولية إلعدامه التقارير املالية 

 والتوحيد القياسي. 

 طوير معيار صناعي عاملي حديثا يف  همعهد سي إف إيبدأ و 
طوعي لتوفري قدر أكرب من الشفافية وقابلية املقارنة للملتثمرين 

احلوكمة البيئية  ميزات من نقل من خالل متكني مديري األصول 
 6بوضوح.  ملنتجاهتم ااستثمارية وااجتماعية وحوكمة الشركات

 اجملموعة ااستشارية للتقارير املالية  قامت به ويشابه ذلك ما
 طوير معايري التقييم   يف  ليتوىل التقدمفريق عمل  حيث أنشأت

غري املالية لزايمهل مقارنة الو املعلومات غري املالية وأ يتها 
 7وموثوقيتها. 

 

 

 

 

 

 

وسوان كان إطار احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات 
ينفصل عنه  فإن املشاركني يف ضمن إطار التقارير املالية أو 

 اللوق ا ينتظرون إطارا أكثر مشولية عند اختاذ القرارات.

 
6 https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/esg-standards 
7 https://www.xbrl.org/news/efrag-appoints-esg-standards-task-force / 
8 https://www.ivsc.org/news/article/podcast-unlocking-the-value-of-esg 
9 https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/ivs-agenda-
consultation-2020#tab-summary 

من  لك الورقة    5ورقة وجهات النظر بعنوان:  عريف و قدير القيمة اجملتمعية. وكما يتضح يف الصفحة جمللس معايري التقييم الدولية  نشرت جمموعة القيمة اجملتمعية 10
 ركز    البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركاتاحلوكمة    عواملفإن القيمة اجملتمعية  شمل العوامل اخلارجية األوسن اليت  عومه ألصحاب املصلحة خارج صاحب األصول. و 

   لا املقال على القيمة التلويقية اليت  عومه لصاحب األصول.احتديدا يف سياق 

قّيم يف عملية ختصيص رأس املال الفعالة  
ُ
وابلنظر إىل أن مهور امل

او أن  عكس ااعتبارات اليت يقوم هبا ملتثمرو رأس املال  
 فمن امللتحلن أن  فعل مهنة التقييم الشين نفله. 

 حديثاحلقة النقامل اليت أجرينااا  جبانب- ملقالةمتثل الو او 
احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة   كشف قيمةحول  

  -9لومشاورا نا األخريل بشأن جدول األعما 8الشركات
أكثر  ملارحنو  لس معايري التقييم الدوليةاخلطوات األوىل جمل

يف  وااجتماعية وحوكمة الشركاتاحلوكمة البيئية منهجية لدمج 
 10. املنش تممارسات ومعايري  قييم 

 

البيئية   إفصاحات احلوكمةض أبن اناك  صور من البعو 
ليس هلا أي أتثري مايل نظراً ألهنا  وااجتماعية وحوكمة الشركات

  عامهل ما  كون غري مالية بطبيعتها  ولكن وجهة النظر الو ا
ماعية وحوكمة الشركات متثل  احلكومة البيئية وااجتأبن  كدر  

عدل عوامل لتقدير استمرارية الشركة املالية طويلة األجل  
  واستدامتها.

أصبحت احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشركات إطارا 
مللتثمري رأس املال لتقدير الا اللؤال األساسي  ال لدى 

 والتنظيم؟املؤسلة منوذج عمل يواجه هتديدات التغري املناخي 
ال ممارساهتا وسياساهتا ااجتماعية حُملَّنة جللب العمالن ورأس 

اليت  قوم   احلوكمةوأخرياً  ال بيئة  املال البشري وااحتفاظ هبم؟
هبا قامهرل على حتمل التحدايت غري املتوقعة اليت ا شك أهنا 

 القريب؟ الرؤيةموجومهل خارج نطاق 

https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/esg-standards
https://www.xbrl.org/news/efrag-appoints-esg-standards-task-force/
https://www.xbrl.org/news/efrag-appoints-esg-standards-task-force/
https://www.xbrl.org/news/efrag-appoints-esg-standards-task-force/
https://www.ivsc.org/news/article/podcast-unlocking-the-value-of-esg
https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/ivs-agenda-consultation-2020#tab-summary
https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/ivs-agenda-consultation-2020#tab-summary
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  ااجتماعية البيئية  احلوكمة وار فاع الفائدل معدات  اخنفاض
 الشركات  وحوكمة

األسئلة قد ا  ؤثر على  على الرغم من أن اإلجاابت على الو 
املالية للفرتل احلالية  إا أهنا ميكن أن  كون مؤشرًا   املعلومات

  من األفضل وصف احلوكمة البيئية  وهللا 11. لألمهان املايل رئيلياً 
علومات مالية  موااجتماعية وحوكمة الشركات على أهنا 

 . مسبقة

اللي  فاقم بلبب الوابن   التقيننظرًا للمعدل ااستثنائي للتغري 
 شبه وحوكمة الشركات  بيئة وااجتماعيةوكمة الفإن عوامل احل

ااعتبارات اليت وضعها امللتثمرون منل عديد من النواحي يف 
مما ينتج اآلن  داول  .نطقة اآلمنة فرتل طويلة حول أصول امل

قيمة  بدا من التدفق ال لومهوااتمام أكرب جبالعديد من األسهم 
وعدم امللانلة التامة عن ذلك يف   النقدي على املدى القريب.

 عملية التقييم ا يفلر الكثري من القيمة اللوقية. 

احلوكمة البيئية وااجتماعية أتثري مدى مهراسة حديثة  بحثو 
الو  دعم و   األسهمعلى أساسيات  قييم  وحوكمة الشركات

احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة العالقة بني الدراسة 
ستثمار احلوكمة البيئية ا  أسس مقالةويف واألمهان املايل.  الشركات

احلوكمة البيئية  يف كيفية أتثري وااجتماعية وحوكمة الشركات
واملخاطر  رأس املال وااجتماعية وحوكمة الشركات على  قييم 

احلوكمة البيئية  ن معلوماتأب الكتّاب استنتجواألمهان  
  التقييموااجتماعية وحوكمة الشركات أثرت أتثريا إجيابيا على 

سوان من خالل مدخالت املخاطر املنهجية   واألمهان يف الشركة
ومضاعفات التقييم األعلى(  )مثل اخنفاض  كلفة رأس املال

وملف املخاطر غري املنتظم. )على سبيل املثال: رحبية أعلى واٌقل  
 12.  عرض ملخاطر الليل(

 

 

 

 
11 https://hbr.org/2020/12/the-future-of-esg-is-accounting 
12 https://www.msci.com/documents/10199/03d6faef-2394-44e9-a119-4ca130909226 

ومن النقاشات اليت  دور جنبا إىل جنب من النقامل حول البيئة  
واجملتمن واحلوكمة او النقامل حول كيفية الكشف بشكل أفضل 

ستثمارات يف عن القيمة وإعدامه  قرير عنها من خالل اا
غري امللجلة مثل احلوكمة البيئية  و األصول غري امللموسة 

وااجتماعية وحوكمة الشركات  فإن خلق القيمة من خالل 
متناسب  ااستثمارات يف األصول غري امللموسة يركز بشكل غري

. ويف ضون ذلك  قد ميثل النظر يف  األمدعلى اآلفاق طويلة 
 إطار احلوكمة البيئية  يف غري امللجلةو األصول غري امللموسة 

وااجتماعية وحوكمة الشركات  إطارا أكثر اكتماا للكشف 
 عن الطبيعة احلقيقية لالستدامة املالية للمؤسلات. 

 

 

 

أ ية احلوكمة البيئية أثبتت  2020أن أحداث عام من و 
يفلر آخر  وااجتماعية وحوكمة الشركات  إا أن اناك عامال

لحوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة  اار فاع اللرين للنا 
 يف عملية ختصيص رأس املال. الشركات 

قّيمون و 
ُ
إىل يؤمهي الفائدل  معدات فإن اخنفاض كما يعلم امل

كانت الفائدل أبعد  وكلما   لية.زايمهل القيمة احلالية للمنافن امللتقب
زامهت الزايمهل النلبية يف القيمة احلالية من أي يف امللتقبل 
 الفائدل.  معداتاخنفاض يف 

 جديداً  أمراً ليس  مد األ قصريلالفائدل  معداتاخنفاض إن 
توقعات غري  جانت ب 2020 يف عامولكن األزمة ااقتصامهية 

. وإذا  طويلةملدل  أسعار الفائدل املنخفضة واستمرتملبوقة 
افرتضنا أن اخنفاض أسعار الفائدل يؤمهي إىل اخنفاض  كلفة 
رأس املال ابلنلبة للشركات  فإن القيمة النلبية للتدفقات  

https://hbr.org/2020/12/the-future-of-esg-is-accounting
https://www.msci.com/documents/10199/03d6faef-2394-44e9-a119-4ca130909226
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يف املدى   التدفقاتالنقدية الدائمة قد زامهت على حلاب  لك 

 القريب. 
كرب من القيمة احلالية للتدفقات األنلبة الوابلنظر إىل أن 

  فإنه ليس  كمن اآلن يف امللتقبل البعيدالنقدية للمنظمات 
عمل احلوكمة البيئية وااجتماعية من املفاجئ أن يكون إطار 

.ذا أ ية أكربوحوكمة الشركات 

البيئآآآآآة وااجتمآآآآآاعيآآآآآة   احلوكمآآآآآة  إطآآآآآار  بينمآآآآآا يركز جزن كبري من 
ا على   يركز  وحوكمة الشآركات على إقامة أمهان مايل ملآتدام وأيضآً

لتخفيف من حدل املخاطر واالتزامات  لامللآآتثمرين واملؤسآآلآآات  
اخنفآآآاض يف  كلفآآآة رأس املآآآال جيعآآآل  ن انظرًا ألو امللآآآآآآآآآآآآآآتقبليآآآة.  

  فإن له نفس التأثري على  التدفقات النقدية امللآتقبلية أكثر قيمة
اخلآآارجآآة )أي االتزامآآات املتعلقآآة ابعتبآآارات  التآآدفقآآات النقآآديآآة 

 وفر احلوكمة و .  ااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآآآركات(احلوكمة البيئية و 
البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة الشآآآآآآآآآآآآآآركآات ايكاًل لتحآديآد و قآدير  
االتزامات امللآتقبلية اتتملة من خالل  عديالت واضآحة للتوقن 

بداً من افرتاض أن الو املخاطر  كمن ضآآآمنًيا  حتليل  صآآآور  أو
 يف اافرتاضات النهائية.

سآآاسآآي يف األرابح على املدى القريب النا ج  األالرتاجن  كما أن   
   عن الوابن قد وضآن قيمة إضآافية على اآلفاق الدائمة للمؤسآلآة 

إىل أنه من  تناعاالصآآآن من ييظهر حتليل ألربن وعشآآآر واسآآآيما  
يف األرابح املتوقعة    ااخنفاضآصآناعياً  ا قطاعً  21املتوقن أن يشآهد 

إىل ذلك  وابإلضآآآافة   بل كوفيدمقارنة بتوقعات ما ق 2020لعام  
  20حيث أن ومديد    نلآآآآآآآآآآآبًيااثبت   فإن منحىن اانتعامل املتوقن

أقل من  وقعات ما يضآآآل من املتوقن أن  صآآآناعياً  قطاًعا   24 من
 إىل   2022)على سآآآبيل املثال   13يف أبعد عام متوقنوفيد ك  قبل

ا للقطآآاع الصآآآآآآآآآآآآآآنآآاعي  2024 واآآلا ااخنفآآاض الكبري يف   (. بعآآً
 معدات أشآآآآآآآآآآآبه بتدن ة  منفصآآآآآآآآآآآلالتدفقات النقدية املتوقعة لفرتل  

او   الفائدل   طويلةاجتاو اإلمكانيات   على حتويل الرتكيزيعمل   أيضآآآآآآً
الو الظواار يف أسآآآواق جتلت جمموعة وقد    للمؤسآآآلآآآات.األمد 

ا"  زامن اخنفآاض األرابح من  قييمآات  فوق  األسآآآآآآآآآآآآآآهم على أهنآ
ت معآداحيآث أمهى اخنفآاض     ذلآك بكثري لألرابح امللآآآآآآآآآآآآآآتقبليآة

لالنتباو   افتة اللآآآآآآآآآآآآآآندات إىل جعل األسآآآآآآآآآآآآآآهموعائدات  الفائدل  
 14.أكثر

  يف مثال ما قبلو مثال مبلآآآآآآآآآآآط يوضآآآآآآآآآآآح أتثري الين التغيريين.   
 ٪ من القيمة اإلمجالية. 36 املنفصلةمتثل الفرتل كوفيد 

 النهائي  2024 2023 2022 2021 2020 ما قبل كوفيد   تصور
$10.0 التدفق النقدي احلر   

 
10.5$ 11.0$ 11.6$ 12.2$ 12.4$ 

 $124.0      القيمة النهائية  
 0.60 0.60 0.67 0.75 0.84 0.94 معامل خصم 

 $74.5 $7.3 $7.8 $8.3 $8.9 $9.4 التدفقات النقدية املخصومة  
       

 
13 https://insights.bdo.com/rs/116-EDP-270/images/ADV_CFS_VBA_Forecast-Engine-Industry-Impact-
Study_Issue-2_Web.pdf 
14 Thank the Fed for the Stock Market’s Run—and the Plodding Pace to Come - WSJ 

وحوكمة الشركات    أ ية احلوكمة البيئية وااجتماعية  

 

 ت الفائدل معدا 

https://insights.bdo.com/rs/116-EDP-270/images/ADV_CFS_VBA_Forecast-Engine-Industry-Impact-Study_Issue-2_Web.pdf
https://insights.bdo.com/rs/116-EDP-270/images/ADV_CFS_VBA_Forecast-Engine-Industry-Impact-Study_Issue-2_Web.pdf
https://www.wsj.com/articles/thank-the-fed-for-the-stock-markets-runand-the-plodding-pace-to-come-11607256000?st=92gkbpnenn9q72j&reflink=article_email_share
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 إمهراجها يف إطار  قييم املنش ت ااقتصامهية 

 

 $'s 
 

   معدل اخلصم   % من إمجايل 

$41.7 قيمة فرتل منفصلة  35.9%  12%   
     %64.1 $74.5 القيمة النهائية 

     %100.0 $116.0 اإلمجايل 

مبقدار   فإن ااخنفاض اافرتاضآآي يف  كلفة رأس املال ومن ذلك
من اخنفاض يف التدفقات النقدية    مقرونة  15نقطة أسآآآآآآآآآآاس 200

من منحىن ااسآآآآآآرتمهامه املتوقن للعديد من ا لآآآآآآاقا    للفرتل املنفصآآآآآآلة

حيث يكون ما كوفيد   ما بعد  صآآآآآآآآور إىل يؤمهيو   16الصآآآآآآآآناعات
إىل املنفصآآآآآآآآآآآآآآلآة  ٪ من القيمآة اإلمجآاليآة من الفرتل  13يقرب من  

  الفرتل النهائية.

 النهائي  2024 2023 2022 2021 2020 ما قبل كوفيد   تصور
$4.0 التدفق النقدي احلر   6.0$ 8.0$ 10.0$ 12.2$ 12.4$ 

 $155.0      القيمة النهائية  
 0.65 0.65 0.72 0.79 0.87 0.95 معامل خصم 

التدفقات النقدية 
 املخصومة 

3.8$ 5.2$ 6.3$ 7.2$ 7.9$ 100.9$ 

       
 $`s  معدل اخلصم   % من اإلمجايل   

$30.4 قيمة فرتل منفصلة  23.1%  10%   
     %76.9 $100.9 القيمة النهائية 

     %100.0 $131.0 اإلمجايل 
 

للحوكمآآآآةابلنظر إىل التبين املتزايآآآآد   البيئيآآآآة وااجتمآآآآاعيآآآآة    ابطرامه 
وكللك حروف    املشآآآآآآآآآآاركني يف اللآآآآآآآآآآوق وحوكمة الشآآآآآآآآآآركات من

جيب على    اللآآوق احلالية اليت أعطت وزً  إضآآافًيا للقيمة الدائمة

املقيمني البآآآدن يف إمهراج اعتبآآآارات احلوكمآآآة البيئيآآآة وااجتمآآآاعيآآآة  
 .يف إطار  قييم املنش ت ااقتصامهيةوحوكمة الشركات 

 

ة وحوكمآآآة وااجتمآآآاعيآآآ  ةالبيئيآآآاحلوكمآآآة    قآآآد  ؤمهي حآآآداثآآآة إطآآآار
يف أسآآآآآآآآآاليب  أسآآآآآآآآآاسآآآآآآآآآًيا    إىل افرتاض البعض أن  غيريًاالشآآآآآآآآآركات  

جيب أن  كون اعتبارات   ومن ذلك .ةوإجرانات التقييم ضآآآآآآآآآآآروري

 
15 In 2020 the 10-year Treasury yield has fallen from 1.9% to 0.9% see Thank the Fed for the Stock 
Market’s Run—and the Plodding Pace to Come - WSJ 
16 DV_CFS_VBA_Forecast-Engine-Industry-Impact-Study_Issue-2_Web.pdf (bdo.com).   ،لغرض طرح مثال

 لم نقم بتعديل معدل النمو على المدى البعيد

ملآآآآآآآآآآآآآألة إمهراج  احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآآآآآآآركات  
 وليلت ملألة استيعاب.

بينمآآا اب آآت معطيآآات وإقرارات احلوكمآآة البيئيآة    -هنج السوووووووووووو 
   العامة  لشآآآآآآركاتلوااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآركات أكثر  وحيًدا  

https://www.wsj.com/articles/thank-the-fed-for-the-stock-markets-runand-the-plodding-pace-to-come-11607256000?st=92gkbpnenn9q72j&reflink=article_email_share
https://www.wsj.com/articles/thank-the-fed-for-the-stock-markets-runand-the-plodding-pace-to-come-11607256000?st=92gkbpnenn9q72j&reflink=article_email_share
https://insights.bdo.com/rs/116-EDP-270/images/ADV_CFS_VBA_Forecast-Engine-Industry-Impact-Study_Issue-2_Web.pdf
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فإن معظم الشآآآآآآركات اليت ختضآآآآآآن لعمليات التقييم اي شآآآآآآركات 

ملراعآآال عوامآآل احلوكمآآة البيئآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة و خآآاصآآآآآآآآآآآآآآآة.  
 يم ما يلي:املقطلب من سيت  الشركا

حتآآآديآآآد و قييم معآآآايري احلوكمآآآة البيئيآآآة وااجتمآآآاعيآآآة   (1
وحوكمة الشركات ذات الصلة للشركات والصناعات  

 شاهبة.امل
 . قييم أمهان الشركة اخلاضعة هللو املعايري (2
  إيبيتا  معايرل مدخالت اللآآآآآآآوق )على سآآآآآآآبيل املثال (3

ملراعال األمهان املتعدمهل وما إىل ذلك( للكيان اخلاضآآن  
 ذي الصلة مقارنة ابلشركات املشاهبة.

فإن مثل الو   ومن ذلك     بدو الو العملية شآآآآآآآاقةللوالة األوىل
لى  اليت جتآب عالعمليآة هلآا موازايت مبآاشآآآآآآآآآآآآآآرل ل جرانات احلآاليآة  

 :يلي املقيم ما

فهم احلجم واملخآآآاطر والنمو امللآآآآآآآآآآآآآآتقبلي وإمكآآآانيآآة   (1
 للشركات املشاهبة.مقارنة األعمال وما إىل ذلك 

 قييم أمهان وخصائص الشركة اخلاضعة لألمر   (2
معايرل مدخالت اللآآآآآآآآآآآآوق للكيان اخلاضآآآآآآآآآآآآن ملراعال  (3

 األمهان ذي الصلة مقارنة ابلشركات املشاهبة.

من خالل إمهراج اعتبآارات احلوكمآة البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة 
أكثر  صآآآآآآآبح املهمة   الشآآآآآآآركات يف إجرانات هنج اللآآآآآآآوق احلالية

  105القلآآآآآآآآآآآآآآم    معآايري التقييم الآدوليآة  إىل قآابليآة ل مهارل )انظر
 (.30و 20الفقراتن 

 

 

 

 

 

ممآآآاثلآآآة   يرلايف حني أن هنج الآآآدخآآآل يتطلآآآب معآآآ  -ج الوود وولهن
ملقآارنآة أمهان وخصآآآآآآآآآآآآآآائص الكيآان اخلآاضآآآآآآآآآآآآآآن ألمهان وخصآآآآآآآآآآآآآآائص  

  فإن ااعتمامه األكرب على التوقعات امللتقبلية  املشاهبة  الشركات
من ملآآآآتوى إضآآآآايف   يف التوقعات يضآآآآيف ةالواضآآآآح  اتوااعتبار 
  التعقيد.

   شآعب امللآؤولية على اافرتاضآات املتوقعة بني اإلمهارل واملقيم او
معآآآآآايري التقييم  جملس    كمآآآآآا لوحظ منو   .نطآآآآآاق معقآآآآآد ومتطور

إضآآآايف على املقيم للنظر    نعبكانت املمارسآآآة  تجه حنو   الدولية
   إىل معآآايري التقييم الآآدوليآآة   التوقن )انظريف املخآآاطر الكآآامنآآة يف  

ا   ومن ذلك( 50.40 إىل 50.36  الفقرات 105القلآآآآآآآآآآآآآم  
يقدم إطار احلوكمة و    زال اإلمهارل ملآآآآآآآآآؤولة عن اشآآآآآآآآآتقاق التوقن.

البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة الشآآآآآآآآآآآآآآركآآات جمموعآآة جآآديآآدل من 
ا  العوامآل اليت جيآب على املقيمني أخآلاآا بعني ااعتبآار وأيضآآآآآآآآآآآآآآآً

سآآآآتكون اإلمهارل األفضآآآآل    ابإلضآآآآافة إىل ذلكاعتبارات اإلمهارل. 
جتهيزًا لتحديد ومهراسآآة و قدير العديد من ااعتبارات امللكورل يف 

اآآآآآلا النحوعلو   اإلطآآآآآار. البيئيآآآآآة   ى  احلوكمآآآآآة  إطآآآآآار  إمهراج  فآآآآآإن 
وااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآآآآآآآآركات يف إجرانات  قييم املنشآآآآآآآآآآآآآ ت  

 ااقتصامهية سوف يتطلب  ثقيف كل من اإلمهارل واملقيمني.

  جيري العمل على  طوير أفضآآآآآآآآآآآآآآل املمارسآآآآآآآآآآآآآآات حللآآآآآآآآآآآآآآن احلظ 
على  و إلمهراج اآلو املخآاطر بوضآآآآآآآآآآآآآآوح يف التوقعآات. واإلطآارات  
قام الفرع الكندي لشآآآآآآآبكة القيامهل للمحاسآآآآآآآبة من   السآآآآآآآبيل املث

أجل ااسآآآآآآتدامة للمدير املايل بتشآآآآآآكيل فريق عمل للتقييم و غري 
  املناخ واللي وضن مشروع إطار عمل لتغري املناخ والتقييم.

يف حني أن ااعتبآار املنهجي والصآآآآآآآآآآآآآآريح لعوامآل احلوكمآة البيئيآة  
ا يزال يف املرحلة   املقيمنيوااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآآآآآآآركات من 

فمن اتتمآآل أن يآآدرج العآآديآآد من عوامآآل احلوكمآآة البيئيآآة   األوىل
  وااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآآآركات ابلفعل يف التقييمات ضآآآآآآآآآمنًيا.
نظرًا للتآداخآل واار بآاني بني عوامآل احلوكمآة البيئيآة وااجتمآاعيآة  

ت أخل وحوكمة الشآآآركات وبعض اخلصآآآائص املالية اللآآآابقة اليت
  جيآآآب  وخي احلآآآلر لعآآآدم  املقيمني  ااعتبآآآار ابلفعآآآل منعني    يف
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من الشآآآآآآائن عملًيا  ضآآآآآآمني عالول  اطر يف   على سآآآآآآبيل املثالو 
  احتلآآآآآاب(  لشآآآآآركة مشآآآآآاهبة متعدمهل  معدل اخلصآآآآآم )أو خصآآآآآم

 دعم عالوات املخاطر و   احلجم األصآآآغر نلآآآبًيا للشآآآركة اخلاضآآآعة
اآآلو من خالل التحليآآل التآآاريي الآآلي يظهر معآآدل أعلى من 
الناحية اإلحصآآائية للشآآركات األصآآغر مقارنًة ابلشآآركات األكرب.  

فإن فحص املعايري غالًبا ما ُيلآآآآآآآآآتشآآآآآآآآآهد به كأسآآآآآآآآآاس   ومن ذلك
جومه وأ ية حجم العالوات امللآآآآآآآآآآتخدمة يف اشآآآآآآآآآآتقاق  منطقي لو 

ظهر  آآآداخاًل من مآآآا يعتربو الكثريون عوامآآآل وي  معآآآدل اخلصآآآآآآآآآآآآآآم
. وعلى اآآلا احلكومآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة الشآآآآآآآآآآآآآآركآآات

قد  كون املمارسآآآة احلالية ملآآآؤولة جزئًيا عن بعض معايرل  النحو  
الشآآآآآركات من   اطر عوامل احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكمة

 ميثل الا و إىل  لك اخلاصآآآآآة ابملوضآآآآآوع.   الشآآآآآركات العامة الكبريل
حيآآث سآآآآآآآآآآآآآآتتطلآآب اجلوانآآب    مثآآال واحآآد على التآآداخآآل اتتمآآل

   مبا يف ذلك:األخرى املتعدمهل لنهج الدخل اعتبارًا حمدمًها

من منوذج  قييم    ة تطلآآآب املخرجآآآات املوثوقآآآ  -  بيتووا •
الوايف للشآآآآآآآآآآآآآركات العامة القابلة  األصآآآآآآآآآآآآآول الرأمسالية  

قآد يلزم  كمآا او احلآال من هنج اللآآآآآآآآآآآآآآوق  للمقآارنآة.
إضآآآآآآآآآآآآآآآافآآة خصآآآآآآآآآآآآآآآائص احلوكمآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآة  

وحوكمة الشآآركات إىل اإلطار احلايل لفحص الشآآركة 
 وحتديداا.

يتمثآآآل أحآآآد املفآآآاايم    -  النمو على املوودا البعيوود •
األسآآآاسآآآية لالسآآآتثمار يف احلوكمة البيئة وااجتماعية  
وحوكمآآآة الشآآآآآآآآآآآآآآركآآآات ل قرار أبنآآآه ليس لآآآدى مجين  
الشركات نفس اهلياكل املوجومهل لدفن النمو امللتدام  

فآآإن ااعتمآآامه   على اآآلا النحوو   على املآآدى البعيآآد.
األمد الشآآآآآآامل على معدات النمو القياسآآآآآآية طويلة 

أو معدات النمو  راعال طفيفة فقط للصآآآآآآآآآآناعة  من م
 شآآري   يف الواقنو من املرجح أا يكون كافياً.    اجلغرايف

معآآايري احلوكمآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة    الآآدائآآل إىل أن 
 حتماات ا ر بط ار باطًا وثيًقا ابوحوكمة الشآآآآركات  
من أتثري إجيآا    البعيآد  على املآدىاليت  تعلق ابلبقآان 
الن معآآآآآدل  املآآآآآدى  على  كمآآآآآا او  و   .البعيآآآآآدمو على 
  الفائدل املنخفضآآآآة معداتنظرًا لبيئة    موضآآآآح أعالو

أصآآآآآآبحت التقييمات شآآآآآآديدل احللآآآآآآاسآآآآآآية افرتاض 
  عالول على ذلآآكو   .بعيآآداملآآدى ال  معآآدل النمو على

ابلنلآبة للشآركات ذات األمهان املنخفض من احلوكمة 
قآد جيآامهل  يئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة الشآآآآآآآآآآآآآآركآات  الب

بآآآداً من   الكثريون أبن معآآآدل الرتاجن طويآآآل األمآآآد
 قد يكون أكثر مالئمة. النمو

التعآآآآديالت اخلآآآآاصآآآآآآآآآآآآآآآآآآة ابملخآآآآاطر   -  ألفوووا •  تطلآآآآب 
اإلضآآآآآآآآآآآآآآآافيآة يف  وقعآات التآدفقآات النقآديآة مهراسآآآآآآآآآآآآآآآة  

القلآآآآآآآآآآم     إىل معايري التقييم الدولية  فصآآآآآآآآآآآيلية )انظر
الآفآقآر 105 مآن     إن    (50.40إىل    50.36ات 
البيئيآآآآة وااجتمآآآآاعيآآآآة وحوكمآآآآة موجز  فهم   احلوكمآآآآة 

واملقارنة من الشآآآآآآآركات العامة   الشآآآآآآآركات للموضآآآآآآآوع
املشآآآآآآآآآآاهبة امللآآآآآآآآآآتخدمة اشآآآآآآآآآآتقاق مدخالت أخرى 

والتفآآاعآآل من (    بيتآآاللتحليآآل )على سآآآآآآآآآآآآآآبيآآل املثآآال
كلهآآآآا جمآآآآاات حمتملآآآآة   التآآآآدفقآآآآات النقآآآآديآآآآة املتوقعآآآآة

 للتحقيق.
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 طول التالية اخل

معايري التقييم الدولية مهتًما بلآآآآآآآآآآماع آرائك حول الو الورقة وحول احلوكمة البيئية  جملس   سآآآآآآآآآآيكون 
ااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآآآركات من حيث صآآآآآآآآآلتها ابلتقييم. شآآآآآآآآآارك بتعليقا ك من خالل صآآآآآآآآآفحة  

اإللآآآكآآآرتو   جمآآآلآآآس  جمآآآمآآآوعآآآآآآآة   الآآآربيآآآآآآآد  عآآآرب  أو  إن  لآآآيآآآنآآآكآآآآآآآد  عآآآلآآآى  الآآآآآآآدولآآآيآآآآآآآة  الآآآتآآآقآآآيآآآيآآآم  مآآآعآآآآآآآايآآآري 
contact@ivsc.org 

 قنية ومعقدل للغاية ومن اتتمل أن  ملائل   الو ااعتبارات اي
إطآآآارات احلوكمآآآة البيئيآآة  من     تطلآآآب مآآآداوات إضآآآآآآآآآآآآآآآآافيآآآة ألي
 وااجتماعية وحوكمة الشركات.

 

 تطلآب حلول احلوكمآة البيئيآة وااجتمآاعيآة وحوكمآة الشآآآآآآآآآآآآآآركآات  
التعاون بني أصآآحاب املصآآلحة يف مجين أحنان أسآآواق رأس املال. 

ا يوجآآد نقص يف اآلران عنآآدمآآا يتعلق األمر   يف الوقآآت احلآآايلو 
ميكن املضآآآآي قدًما يف  وحيد إقرارات     17لو وجدوحىت    ابلكيفية

  ة الشآآآآآآآآآركات وإعدامه التقارير.احلوكمة البيئية وااجتماعية وحوكم

املعايري    وبغض النظر عن امللآار اللي يلآلكه واضآعي  من ذلكو 
معآآايري التقييم الآآدوليآآة  فآآإن عوامآآل احلوكمآآة جملس  مبآآا يف ذلآآك  

البيئية وااجتماعية وحوكمة الشآآآآآآآركات متثل اعتبارات أسآآآآآآآاسآآآآآآآية  
فآإن اآلو اخلطوات األوىل   على اآلا النحوو   إلثران حتليآل التقييم.

للبآآدن يف إمهراج اعتبآآارات احلوكمآآة البيئيآآة وااجتمآآاعيآآة وحوكمآآة 
  الشآآآآآآآآآآآآآآركآات يف ممآارسآآآآآآآآآآآآآآآة التقييم  عترب ابلغآة األ يآة أل يآة املهنآة

 وابلتايل استدامتها.
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