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متهيد
الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن (تقييــم) هــي الجهــة املنظمــة ملهنــة التقييــم أُنشــئت بق ـرا ٍر ملــي لتنظيــم
وتطويــر معايــر التقييــم يف اململكــة.
اخيصــا ومعاي ـ ًرا وإطــا ًرا أكادمييًــأ لرفــع مهنــة التقييــم
أسســا تنظيميــة وتر ً
وضعــت الهيئــة منــذ نشــأتها يف عــام ً 2012
وزيــادة ثقــة العامــة مبهنــة التقييــم .وبــدأت الهيئــة باعتــاد ونــر معايــر التقييــم الدوليــة ( )IVSباللغــة العربيــة ،ومــن
ثــم تكويــن ال ـراكات االس ـراتيجية مــع منظــات التقييــم الرائــدة يف جميــع أنحــاء العــامل وتنظيــم امللتقيــات املهنيــة
املعنيــة مبختلــف القضايــا.
ويــر الهيئــة تقديــم دليــل مراجعــة التقييــم ،كجــزء مــن جهودهــا املســتمرة لتطويــر مهنــة التقييــم وموامئــة املامرســات
املحليــة ورفــع ثقــة العامــة بهــاُ ،صمــم هــذا الدليــل لتقديــم التوجيــه للمقيّمــن إلعــداد تقاريــر مراجعــة التقييــم وكتابتهــا
وف ًقــا للمنهجيــة الحاليــة واملامرســات الشــائعة وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم ووف ًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة
( )IVSكــا نــود اإلشــارة بــإن جميــع متطلبــات التقييــم تنطبــق عــى مراجعــة التقييــم.
ال يعتــر هــذا الدليــل مــادة تدريبيــة ولكــن ينبغــي اســتخدامه كمرجــع إلجـراءات مراجعــة التقييــم .ويقــدم هــذا الدليــل
فهـ ًـا واض ًحــا لعمليــة مراجعــة التقييــم مبــا فيهــا إعــداد املراجعــة وكتابتهــا والطريقــة الصحيحــة إلجرائهــا .كــا يشــمل
هــذا الدليــل عــى خطــوات لعمليــة مراجعــة التقييــم للوصــول إىل تقاريــر مســتقلة وغــر متحيــزة ،مــع الرتكيــز عــى
قيــاس محتــوى تقريــر التقييــم مقارن ـ ًة باملنهجيــات واملعايــر الالزمــة.
ويحتــوي هــذا الدليــل عــى أمثلــة توضيحيــة ملســاعدة مراجعــي تقاريــر التقييــم يف تحديــد املشــاكل املتنوعــة يف تلــك
التقاريــر ،وتوضيــح كيفيــة كتابــة هــذه املشــاكل بطريقــة مهنيــة .باإلضافــة إىل منــوذج مراجعــة التقييــم والقامئــة املرجعيــة
ملراجعــة التقييــم ،وحــث املق ّيمــن عــى اســتخدام هــذه األدوات لتســهيل املراجعــة الفعالــة واملالمئــة.
وتأمــل الهيئــة أن يكــون هــذا الدليــل عونًــا ألعضائهــا يف إجـراء مهــام مراجعــة التقييــم وف ًقــا ألفضــل املامرســات الدوليــة
وتوحيــد جــودة خدمــات مراجعــة التقييــم للمســتخدمني النهائيــن وأصحــاب املصلحــة وعامــة النــاس كــا هــو الحــال
مــع املهــن األخــرى .مــا يزيــد مــن شــفافية الســوق والثقــة فيــه ويدفــع االســتثامرات يف ســوق العقــارات الســعودية
ملواكبــة رؤيــة .2030
الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم)
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مقدمة
يســتهدف هــذا الدليــل يف املقــام األول املق ّيمــن املعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمق ّيمــن املعتمديــن (تقييــم) .وصمــم
ليكــون مرج ًعــا للمقيــم وال يعتــر منه ًجــأ دراس ـ ًيا أو مــاد ًة تدريبيــة تغنــي عــن الــدورات التأهيليــة .ويســلط الدليــل الضــوء
عــى أفضــل الوســائل لتطبيــق أســاليب وطــرق التقييــم مبــا يتــاىش مــع معايــر التقييــم الدوليــة وعوامــل الســوق املحــي.
ويهــدف يف املقــام األول إىل اســتكامل معايــر التقييــم الدوليــة ويكــون مبثابــة املرجــع يف تطبيــق املعايــر الدوليــة مــن منطلــق
تعقيــدات الســوق املحــي بــدلً مــن تغيــر أو اســتبدال أي مــن أحكامهــا ،وذلــك مــن خــال غــرس املعايــر الدوليــة واملامرســات
الدوليــة الرائــدة ملراجعــة التقييــم يف لوائــح وقوانــن وأعـراف الســوق املحــي.
تــأيت الحاجــة لعمليــات مراجعــة تقاريــر التقييــم املوثوقــة جنبًــا إىل جنــب مــع الحاجــة لتقاريــر التقييــم املوثوقــة .ويف بعــض
األحيــان ،تختلــف اآلراء حــول القيمــة .حــن حــدوث ذلــك يحتــاج عمــاء ومســتخدمي تقاريــر التقييــم إىل التوجيــه املهنــي
لتحديــد مــا إذا كانــت الطــرق واألســاليب املســتخدمة يف عمليــة التقييــم متتثــل مــع كافــة البنــود يف دليــل كل فــرع مــن فــروع
التقييــم وميثــاق الهيئــة آلداب وســلوك مهنــة التقييــم ومعايــر التقييــم الدوليــة.
تنــص معايــر التقييــم الدوليــة ،معيــار  :101نطــاق العمــل ،فقــرة ( 20.3م) عــى أنــه قــد يكــون هنــاك قيــود مــن املقيــم عــى
اســتخدام أو توزيــع أو نــر التقريــر لغــر العميــل أو املســتخدمني املقصوديــن ولكــن ال مينــع ذلــك مــن مراجعــة التقاريــر.
ويحــق قانون ًيــا للمحاكــم وللهيئــة الســعودية للمق ّيمــن املعتمديــن بالنظــر يف مراجعــة تقاريــر التقييــم لغــرض التقــايض
والرقابــة إذا دعــت الحاجــة لذلــك دون أخــذ موافقــة ُمعــد تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.
ذُكــر يف اإلطــار العــام ملعايــر التقييــم الدوليــة ١تعريــف املقيــم املؤهــل والــذي ينــص عــى أن يكــون لــدى املقيــم املؤهــات
والقــدرة والخــرات الالزمــة إلجــراء التقييــم بطريقــة تتســم باملوضوعيــة والنزاهــة والكفــاءة .كــا يجــب أن يكــون لــدى
املقيمــن املهــارات والخــرة الكافيــة مبواضيــع التقييــم لينفــذوا التقريــر بكفــاءة عاليــة . ٢وهــذه املتطلبــات رضوريــة ليضمــن
العميــل أن املقيــم يلتــزم مهنيــا باملعايــر ويــؤدي خدمــات التقييــم للعامــة بكفــاءة عاليــة ،وينطبــق هــذا عــى مراجعــة
التقييــم.
نصــت معايــر التقييــم الدوليــة عــى أن « ُمراجــع التقييــم هــو مقيــم يقــوم مبراجعــة عمــل مقّيــم آخــر ،وميكــن أن يقــوم
املراجــع كجــزء مــن مراجعــة التقييــم بإجـراءات تقييــم معينــة ،أو أن يبــدي رأيًــا يف القيمــة »٣وعــى الرغــم مــن ذكــر موضــوع
عمليــة املراجعــة بشــكل مختــر يف معايــر التقييــم الدوليــة ،إال أن هنــاك متطلبــات محــددة يف دليــل كل فــرع .ينبغــي عــى
مراجعــي التقييــم اتبــاع معايــر التقييــم الدوليــة لزيــادة ثقــة املســتفيدين مــن مراجعــة التقاريــر وذلــك يف أغلــب الحــاالت.

 ١إطار معايري التقييم الدولية فقرة 30.1ص17
 ٢إطار معايري التقييم الدولية فقرة  50.1ص 18
 ٣قامئة املصطلحات ملعايري التقييم الدولية فقرة  20.15ص15
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متت مناقشة متطلبات معايري التقييم الدولية ملراجعة التقييم يف هذا الدليل.
كــا يتضمــن ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم أحــكام عامــة تتعلــق مبهنــة مراجعــة التقييــم ،والتــي يجــب أن يطبقهــا
املراجــع املؤهــل .باإلضافــة إىل ذلــك ،فمــن الــروري أن يكــون مراجــع التقييــم مطل ًعــا عــى متطلبــات امليثــاق التــي تــرح
عمليــة املراجعــة ومســؤوليتها .ويطبــق امليثــاق عــى جميــع خدمــات التقييــم واملراجعــة والخدمــات االستشــارية يف جميــع
فــروع التقييــم الــواردة يف النظــام وهــي تقييــم العقــارات وتقييــم املنشــآت االقتصاديــة وتقييــم اآلالت واملعــدات واملمتلــكات
٤
املنقولــة وغريهــا .كــا ينطبــق امليثــاق عــى جميــع أعضــاء الهيئــة األساســن واملنتســبني وأعضــاء الــرف والطــاب.
ويهــدف امليثــاق إىل تعزيــز الثقــة واملصلحــة العامــة .٥وتقــدم تقاريــر مراجعــة التقييــم املكتوبــة مبهنيــة واملمتثلــة للمعايــر
جميــع املعلومــات الالزمــة التخــاذ القـرارات الهامــة حــول صحــة التقييــم بشــكل واضــح ومفهــوم.
يجــب أن يعتــز املراجــع بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة ومتوافقــة مــع املبــادئ األساســية للميثــاق ٦عنــد تقديــم خدمــات
مراجعــة التقييــم ،ويتمكــن املقيــم مــن تقديــم خدماتــه مبهنيــة وجــودة عاليــة مــن خــال حضــور الــدورات التدريبيــة
واملامرســة .ويحمــل املقيــم عــى عاتقــه مســؤولية هامــة عنــد إبــداء رأيــه حــول جــودة عمــل مقيــم آخــر حيــث يجــب أن
٧
يتجنــب التأثــر غــر املــرر واملتحيــز وتعــارض املصالــح.
ويجــب أن يتذكــر املقيــم دامئًــا أن تقاريــر املراجعــة هــي أحــكام تتعلــق بالجــودة وااللتـزام .ويجــب أن تكــون هــذه األحــكام
نزيهــة ومقنعــة ،وأن يقــدم املراجــع أســباب منطقيــة ســواء أتفــق مــع األســاليب املســتخدمة يف التقريــر واالســتنتاجات أو
اختلــف معهــا . ٨كــا أن املحافظــة عــى موضوعيــة تقاريــر مراجعــة التقييــم وعــدم التحيــز فيهــا ســيضمن اتســاق تقاريــر
مراجعــة تقاريــر الزمــاء أو املنافســن.
ويجــب أن يلتــزم مراجعــي التقييــم بجميــع األنظمــة واللوائــح واملعايــر ومعايــر التقييــم الدوليــة خاصــة وبالطــرق الــواردة يف
هــذا الدليــل ،ليتمكنــوا مــن مراجعــة أعــال املقيمــن اآلخريــن بدقــة.
ويــرى العديــد مــن مراجعــي تقاريــر التقييــم أن بإمكانهــم أن يكونــوا مقيمــن أفضــل ،وذلــك ألن الدقــة يف تحليــل طــرق
التقييــم ومحتــوى التقريــر تجعــل املقيــم مهتــم أكــر بعمليــة التقييــم بأكملهــا.

 ١ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم ،نطاق امليثاق2 ،
 ٢ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم ،الغاية من امليثاق 1 ،و 2ص4
 ٣ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم ،الغاية من امليثاق 3 ،ص5
 ٤ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم ،املبادئ األساسية ،املادة األوىل ( )2ص7
 ٥ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم ،املبادئ األساسية ،املادة الثانية ( )16ص9
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قائمة المصطلحات
تنطبــق املصطلحــات التاليــة عــى فئــات تقييــم األصــول بأنواعهــا .والهــدف هــو تعزيــز اتســاق تقاريــر التقييــم واملراجعــة يف
جميــع فــروع التقييــم املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة ويف أدلــة املامرســة الصــادرة مــن الهيئــة ومنــع التفسـرات
الخاطئــة ملعايــر التقييــم والتــي قــد تــر بالعمــاء .وهــذا مهــم جـ ًدا ،حيــث ميكــن أن يقــدم بعــض مقيمــي العقــار ومقيمــي
املنشــآت االقتصاديــة ومقيمــي اآلالت واملعــدات املعتمديــن تقاريــر ملنشــأة معينــة ويســتعان بهــم لكتابــة التقاريــر يف جميــع
فئــات األصــول الثالثــة.
ينبغــي عــى مراجعــي تقاريــر تقييــم العقــار أو املنشــآت االقتصاديــة أو اآلالت واملعــدات الرجــوع ألدلــة املامرســة الصــادرة مــن
الهيئــة لالطــاع عــى املصطلحــات املتخصصــة يف كل فــرع.
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املقيم املعتمد

الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة الــذي يرخــص لــه مبزاولــة املهنــة وف ًقــا
ألحــكام نظــام املق ّيمــن املعتمديــن( .نظــام املقيمــن املعتمديــن 1433هـــ).

األحكام القضائية

عمليــة قانونيــة يقــوم املحكــم أو القــايض مــن خاللهــا مبراجعــة األدلــة والحجــج ،مبــا يف
ذلــك االســتدالل القانــوين املحــدد مــن األطـراف املعارضــة أو الخصــوم للتوصــل إىل قـرار
يحــدد الحقــوق وااللتزامــات بــن األطـراف املعنيــة.

التحكيم

اللجوء لشخص ُم َحكم لتسوية نزاع ما (انظر أيضً ا اىل مصطلح الوساطة) .

األصل أو األصول

البنود التي تكون موضوع مهمة التقييم.
مالحظــة :للمســاعدة يف قــراءة الدليــل وتجنــب التكــرار ،يشــر مصطلــح األصــل أو
األًصــول إىل جميــع العنــارص املرتبطــة بالتقييــم .ومــامل ينــص الدليــل خــاف ذلــك،
ميكــن أن يعنــي هــذا املصطلــح «األصــل أو مجموعــة أصــول أو االلتزامــات أو مجموعــة
االلتزامــات أو مجموعــة أصــول والتزامــات).

املهمة

 )1اتفاق بني املقيم والعميل لتقديم خدمات التقييم.
 )2خدمة التقييم املقدمة نتيجة اتفاقية محددة.
(مقتبسة من املعايري املوحدة ملامرسة مهنة التقييم ().2017-USPAP) 2016

االفرتاض

اعتقــاد يتوقــع صحتــه ،ويعتمــد عــى الــروط والظــروف التــي تؤثــر عــى موضــوع أو
أســلوب التقييــم والــذي ال يحتــاج أن يتحقــق منــه املقيــم كجــزء مــن اتفاقيــة عمليــة
التقييــم .وعــادة مــا تكــون االفرتاضــات موجــودة عندمــا ال تتطلــب بعــض املعلومــات أن
يتحقــق منهــا املقيــم( .معايــر التقييــم العامليــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــن
.)2022

أسس القيمة

هــي املبــادئ األساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم امل ُقــررة (معايــر التقييــم الدوليــة
)2022
وتعرف يف بعض األحكام القضائية مبعيار القيمة.القيمة الدفرتية

القيمة الدفرتية

القيمــة املحاســبية املســجلة لألصــول كــا هــي مســجلة يف دفاتــر حســاب الرشكــة،
وعــاد ًة متثــل التكلفــة التاريخيــة أو األصليــة (تكلفــة االســتحواذ) مطــروح منهــا اإلهــاك
املرتاكــم ،مــا مل يُعــاد تقييمهــا.
يعتــر صــايف القيمــة الدفرتيــة مرادفًــا للقيمــة الدفرتيــة يف حــن أن «القيمــة الدفرتيــة
اإلجامليــة» هــي عمو ًمــا تكلفــة االســتحواذ.

املنشأة االقتصادية

جهــة تجاريــة أو صناعيــة أو خدميــة أو اســتثامرية (أو مزيــج بينهــا) متــارس نشــاطًا
اقتصاديًــا.

تقييم املنشآت االقتصادية

تحديد القيمة االقتصادية لرشكة أو ملنشأة اقتصادية أو ملكية فيها.

املنقوالت

أي أصــل ملمــوس باســتثناء العقــارات ومــا اتصــل بهــا (مثــل املبــاين) ويعتمــد تحديــد
مــا إذا كانــت املنقــوالت مــن الرتكيبــات عــى ثباتهــا عــى األرض ،وإذا كانــت كذلــك فــا
الغــرض منهــا.
مالحظــة :يف بعــض األحيــان ،قــد تكــون عمليــة االعـراف القانــوين باملنقــوالت وعمليــات
التقييــم لهــا معقــدة جــ ًدا ،لــذا قــد تســتدعي الحاجــة لوجــود مهنيــن آخريــن
(واملحاكــم يف بعــض األحيــان) لالع ـراف بهــا وتقســيمها بــن املبــاين واآلالت واملعــدات.

العميل

يشــر إىل الشــخص أو األشــخاص أو الجهــة التــي يُعــد لهــا التقييــم ،وتشــمل :العمــاء
الخارجيــن (كــا يف حالــة تكليــف مقيــم مــن طــرف خارجــي) ،والعمــاء الداخليــن
(أي التقييــات املعــدة لصاحــب العمــل) (مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة ،2022
املصطلحــات ،فقــرة .)20.3

تضارب املصالح

حالــة يتعــارض فيهــا مراجــع التقييــم الــذي يعمــل ملصلحــة العميــل أو املصلحــة
الخاصــة مــع مصلحــة طــرف آخــر يف مهمــة مراجعــة التقييــم .قــد تشــمل هــذه الحالــة
الحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات املاديــة.

التكلفة

الدفعــات أو املرصوفــات املطلوبــة القتنــاء أو إنشــاء أصل(.معايــر التقييــم الدوليــة
 ،2022قامئــة املصطلحــات ،فقــرة )20.4

أسلوب التكلفة

رشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــى
يقــدم أســلوب التكلفــة مــؤ ً
أ ّن املشــري لــن يدفــع ألصــل مــا أكــر مــن تكلفــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة
مامثلــة ســوا ًء عــن طريــق الـراء أو البنــاء مــا مل تكــن هنــاك عوامــل متعلقــة بالوقــت،
أو اإلزعــاج أو املخاطــر أو أي عوامــل أخــرى متعلقـةً( .مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة،
معيــار  105فقــرة .)60.1
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تحليل التكلفة

تقدير تكلفة املنتج أو العنرص.

التكلفة والشحن

تكلفة املنتجات شامالً تكاليف النقل.

مركز التكلفة

هو وحدة ،مثل قسم يف رشكة ما ،تجمع التكاليف ألغراض محاسبية.

التكلفة والتأمني والشحن

تكاليف البضائع إضاف ًة لتكاليف التأمني والشحن.

تكلفة املخزون

تكاليــف املشــريات وتكاليــف النقــل وجميــع التكاليــف األخــرى املتكبــدة يف نقــل
املخــزون إىل موقعــه ويف حالتــه الحاليــة( .املعيــار املحاســبي الــدويل رقــم  ،2املخــزون)

تكاليف املبيعات

جميــع تكاليــف املنتــج املبــاع شــامالً تكاليــف التصنيــع والنفقــات العامــة وتكاليــف
املوظفــن ،وقــد ت ُحســب هــذه التكاليــف بشــكل مختلــف وفــق معايــر املحاســبة
الدوليــة واملحليــة.

التكلفة املضافة

نظــام حســاب الســعر مــن التكلفــة الفعليــة لإلنتــاج شــامل نســبة مــن هــذه التكلفــة
لتغطيــة التكاليــف اإلضافيــة واألربــاح.

األصول املتداولة

تصنف الجهة األصول عىل أنها أصول متداولة عندما:
أ .يتوقع تسييل األصل أو بيعه أو استهالكه يف دورة تشغيله الطبيعية.
أساسا لغرض التداول.
ب .االحتفاظ باألصل ً
ج .تسييل األصول خالل  12شهر بعد فرتة التقرير املايل.
د .يكــون األصــل نقـ ًدا أو مــا يعــادل النقــد مــا مل يقيــد اســتبدال األصــل أو اســتخدامه
لتســويه التـزام مــا ملــدة  12شــهر عــى األقــل بعــد فــرة التقريــر املــايل.
يجــب أن تصنــف املنشــأة جميــع األصــول االخــرى كأصــول غــر متداولــة( .املعيــار
املحاســبي الــدويل  ،1عــرض القوائــم املاليــة)

تاريخ التقرير

تاريــخ توقيــع املقيــم للتقريــر (املعايــر العامليــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــن
.)2022

التكلفة املبارشة

جميع نفقات األيدي العاملة واملواد الالزمة إلنشاء أصل جديد.
مالحظة :تعترب نفقات املقاول العامة واألرباح من التكاليف املبارشة.

التقادم االقتصادي
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خصوصــا العوامــل املتعلقــة
خســارة املنفعــة نتيجــة عوامــل خارجيــة متعلقــة باألصــل،
ً
بالتغـرات يف العــرض والطلــب للمنتجــات التــي ينتجهــا األصــل والتــي تســبب خســارة
يف قيمتــه.

التعاقد

اتفاق بني املقيم والعميل لتقديم تقرير التقييم أو تقرير مراجعة التقييم.

خطاب التعاقد

العقــد الــذي يحــدد ويؤكــد الخدمــة التــي يقدمهــا املقيم يف مهمــة التقييم ومســؤوليات
كال مــن املق ّيــم والعميــل يف املهمــة والــروط التــي تحكم اســتخدام تقريــر التقييم.

املعدات

مصطلــح شــامل لألصــول مثــل اآلالت واألدوات والتجهيــزات واألثــاث واملفروشــات
والرتكيبــات التجاريــة والتجهيــزات واملركبــات التــي تســتخدم يف تســهيل العمليــات
يف املؤسســة أو املنشــأة .وميكــن تعريفهــا كأصــول مســاعدة تســتخدم للمســاعدة يف
وظيفــة املؤسســة.
مالحظــة« :املعــدات» مصطلــح تجــاري واســع ،وال يوجــد تعريــف مطلــق لجميــع او
جــزء مــن األصــول التــي تنــدرج تحــت هــذا املصطلــح.

العائد املكافئ

هــو معــدل الرســملة املنفــرد الــذي يعطــي نفــس مــؤرش القيمــة عندمــا يطبــق عــى
جــزيئ الفــرة واإلســرداد يف طريقــة رســملة الدخــل التقليديــة وميكــن أن يعطــي نفــس
مــؤرش القيمــة عنــد اســتخدام معــدالت مختلفــة لــكل جــزء.

سعر الرصف

نســبة تبــادل عملتــن مختلفتــن (املعيــار املحاســبي الــدويل  ،21آثــار التغــرات يف
أســعار رصف العمــات األجنبيــة)

سعر الخروج

السعر املستلم لبيع أصل أو املدفوع لتحويل التزام معني.

التقييم خارج املوقع

عمليــة تقييــم مبنيــة عــى افرتاضــات األصــول التــي أُزيلــت مــن موقعهــا الحــايل
بالتدريــج (مثــل املــزاد) أو إزالــة أصــل بالكامــل.

التقادم الخارجي

أي خســارة للمنفعــة تســببها عوامــل اقتصاديــة أو مكانيــة خــارج األصــل والتــي تســبب
ُّ
خســارة يف قيمتهــا.

القيمة العادلة

الســعر املســتلم لبيــع أصــل أو املدفــوع لتحويــل التـزام معــن يف معاملــة منظمــة بــن
املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ املعاملــة(. .املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة،
معيار13-القيمــة العادلــة)

القيمة العادلة مطرو ًحا منها
تكاليف البيع

مالحظــة :نظـ ًرا لوجــود العديــد مــن تعريفــات القيمــة العادلــة العامــة (مثــل مــا عــرف
يف اتفاقيــة املســاهمني) ينبغــي عــى املقيمــن اســتخدام مصطلــح« :القيمــة العادلــة
وفــق املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة «عنــد االشــارة ألغـراض محاســبية وفــق
املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة (ويفضــل اإلشــارة ملعيــار إعــداد التقاريــر
املاليــة بالتحديــد).
املبلــغ املحقــق مــن بيــع األصــل يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بــن أط ـراف
راغبــن مطرو ًحــا منــه تكاليــف التــرف يف األصــل (املعيــار املحاســبي الــدويل ،36
هبــوط قيمــة األصــول).
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حق امللكية املطلقة

امللكيــة املطلقــة هــي ملكيــة مطلقــة غــر مرهونــة بــأي مصلحــة أو ملكيــة اخــرى،
تخضــع فقــط للقيــود املفروضــة مــن الســلطات الحكوميــة للرضائــب ونــزع امللكيــة
وســلطة الرشطــة وامل ـراث( .قامــوس تثمــن العقــارات ،الطبعــة السادســة)

القوائم املالية

القوائم املالية الكاملة عىل:
أ .قامئة املركز املايل يف نهاية الفرتة.
ب .قامئة الدخل الشامل للفرتة.
ج .قامئة تغريات األصول يف الفرتة.
د .قامئة التدفقات النقدية للفرتة.
ه .مالحظات تتضمن أهم السياسات املحاسبية واملعلومات التوضيحية.
و .قامئــة باملركــز املــايل يف بدايــة فــرة املقارنــة األوىل عنــد تطبيــق املنشــأة السياســات
املحاســبية بأثــر رجعــي أو تُعــد قامئــة معــادة بأثــر رجعــي بالعنــارص املوجــودة يف
قوامئهــا املاليــة ،أو عنــد إعــادة تصنيــف العنــارص يف القوائــم املاليــة( .معيــار  1مــن
معايــر املحاســبة الدوليــة ،عــرض البيانــات املاليــة).

منشأة التقييم

منشــأة أو منظمــة يعمــل فيهــا املقيــم أو ميكنــه مــن خاللهــا عقــد صفقــات تجاريــة
(مقتبــس مــن املعهــد امللــي للمســاحني القانونيــن ( - )RICSاملعايــر العامليــة )2022

التكلفة الثابتة

هــي التكلفــة التــي تظــل ثابتــة بغــض النظــر عــن كميــة املنتــج ســواء بالزيــادة أو
النقصــان.

الرتكيبات

هــي املنقــوالت املعــرف بهــا قانونيًــا كجــزء مــن األرض أو العقــار التصالهــا بهــا.
(جــوردان يس جيــه  ،نيــو ســاوث ويلــز ،املحكمــة العليــا).
مالحظــة :قــد يكــون االعــراف القانــوين بالرتكيبــات واالفرتاضــات املتعلقــة مبعاملــة
التقييــم عمليــة معقــدة احيانًــا ،وقــد يســاهم مهنيــون آخــرون (وأحيانًــا املحاكــم) يف
االع ـراف بهــا وتخصيــص القيمــة لهــا.

التصفية القرسية أو البيع
القرسي

يســتخدم مصطلــح ”البيــع القــري“ غال ًبــا يف الظــروف التــي يكــون فيهــا البائــع مجـ ًرا
عــى البيــع ،ونتيجــة لذلــك تصبــح فــرة التســويق غــر كافيــة ،وقــد ال يتمكــن املشــرون
مــن إجــراء الفحــص الــكايف .ويعتمــد الســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف هــذه
الظــروف عــى طبيعــة الضغــوط عــى البائــع وأســباب عــدم إمكانيــة القيــام بالتســويق
املناســب( .معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022القســم )170.1
مالحظــة :يجــب الحــذر عنــد اســتخدام هــذه املصطلحــات ،كــا يجــب أن يعــد املقيــم
تقريــره وفــق أســس التقييــم الــواردة يف معايــر التقييم الدوليــة ،وال ينبغي أن ت ُســتخدم
املصطلحــات مثــل البيــع القــري إال لإلشــارة إىل حــاالت تجاريــة محــددة وإال لــن
يكــون رأي القيمــة وفــق معايــر التقييــم الدوليــة.
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امللكية املطلقة

وتعــرف أيضً ــأ بالحيــازة املطلقــة؛ حيــازة عقــار أو مصلحــة يف أرض تســتمر لفــرة غــر
محــددة ،أي ملــدى الحيــاة أو لألبــد .ومــن األمثلــة عــى ذلــك امللكيــة التامــة وامللكيــة
املطلقــة املرشوطــة وامللكيــة مــدى الحيــاة وأول مثــاالن تســتمر ملكيتهــا لفــرة غــر
محــددة وتــورث لورثــة املالــك ،أمــا امللكيــة مــدى الحيــاة فتســتمر حتــى وفــاة املالــك
(معجــم التقييــم العقــاري ،الطبعــة السادســة)

التقادم الوظيفي

خســارة للمنفعــة ناتج ـ ٌة عــن قصــور األصــل محــل التقييــم مقارن ـ ًة باألصــل البديــل
والتــي تســبب خســارة يف القيمــة.

استمرارية النشاط

مصطلــح محاســبي يشــر إىل اســتمرارية عمــل املنشــأة دون أي تهديــد بتصفيــة املنشــأة
االقتصاديــة يف املســتقبل القريب.

االستخدام األعىل واألفضل

االســتخدام األعــى واألفضــل هــو االســتخدام الــذي يحقــق أعــى قيم ـ ًة لألصــل مــن
وجهــة نظــر املشــارك .وعــى الرغــم مــن أ ّن املفهــوم يُطبــق عــاد ًة عــى األصــول غــر
املاليــة أل ّن العديــد مــن األصــول املاليــة ليــس لهــا اســتخداماتٌ بديل ـةٌ ،ولكــن ميكــن
ـروف يلــزم فيهــا النظــر يف أعــى وأفضــل اســتخدام لألصــول املاليــة.
أن تكــون هنــاك ظـ ٌ
ويجــب أن يكــون االســتخدام األعــى واألفضــل ممك ًنــا مــن الناحيــة املاديــة (بقــدر
اإلمــكان) ،وممك ًنــا مــن الناحيــة املاليــة ،ومســمو ًحا بــه قانونيًــا ،ويحقــق أعــى قيمـةً.
إذا كان االســتخدام األعــى واألفضــل مختلــف عــن االســتخدام الحــايل ،فــإ ّن تكاليــف
تحويــل األصــل إىل أعــى وأفضــل اســتخدام يؤثــر عــى القيمــة (.معايــر التقييــم
الدوليــة  ،2022معيــار  ،104فقــرة  140.1و)140.2
مالحظــة :ويشــمل اســتخدام األصــل عــى أســاس قائــم بذاتــه أو كجــزء مــن مجموعــة
مــن األصــول.

القيمة التعويضية

هــي املبلــغ النقــدي املقــدر (يف تاريــخ الخســارة) الــذي تدفعــه رشكــة التأمــن الســتبدال
أو تعويــض عنــر مــا بنــا ًء عــى حالتــه قبــل الخســارة.

تأكيد االستقاللية

خطــاب يؤكــد االســتقاللية عــن الــروط والعالقــات يف ســياق التكليــف ،األمــر الــذي
مــن شــأنه املســاس بنزاهــة أو موضوعيــة الرشكــة أو الشــخص املعنــي.

قامئة املعلومات املطلوبة

قامئــة ترســل إىل العميــل للحصــول عــى معلومــات ذات الصلــة فيــا يتعلــق بأصــول
العميــل الســتخدامها يف إج ـراء التقييــم.

التكاليف غري املبارشة

النفقــات أو البــدالت لبنــود أخــرى غــر العاملــة واملــواد الالزمــة للبنــاء واألتعــاب
املهنيــة وتكاليــف التمويــل والفائــدة املدفوعــة عــى قــروض البنــاء والرضائــب .وتشــمل
التكاليــف غــر املبــارشة التكاليــف اإلداريــة.

التقييم داخل املوقع

هــو تقييــم يعتمــد عــى افرتاضــات حــول وجــود األصــول محــل التقييــم يف موقعهــا
الحــايل لتوقــع تشــغيلها الحقًــا ،وتجاهــل أي منشــآت تجاريــة ذات عالقــة أو أربــاح
محتملــة.
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املعاينة

املالحظــة الشــخصية لــآالت أو املعــدات خارجيًــا أو داخليًــأ ،وتنفــذ لتحديــد خصائصهــا
ذات العالقــة مبهمــة التقييــم مثــل الصنــع والطــراز والنــوع والقــدرة وســنة الصنــع
وحالتهــا املاديــة العامــة واملنفعــة الوظيفيــة.

األصول غري امللموسة

أصــل غــر نقــدي يتجــى بخصائصــه االقتصاديــة وليــس لــه شــكل محســوس ولكنهــا
مينــح حقوقًــا أو مزايــا اقتصاديــة ملالكــه( .معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022معيــار ،210
فقــرة)20.1

املعايري الدولية إلعداد التقارير
املالية ()IFRS

مجموعــة مــن املعايــر املحاســبية الدوليــة توضــح طريقــة إدراج املعامــات وغريهــا
مــن الصفقــات يف القوائــم املاليــة ومســاعدة املســتثمرين وغريهــم مــن مســتخدمي
املعلومــات املاليــة عــى اتخــاذ الق ـرارات االقتصاديــة.

معايري التقييم الدولية ()IVS

معايــر لالضطــاع مبهــام التقييــم مــن خــال اســتخدام مفاهيــم ومبــادئ معــرف بهــا
وتعــزز الشــفافية والثبــات يف مامرســة التقييــم)ivsc.org(.

املخزونات

األصول سواء كانت:
أ .معروضة للبيع يف سياق العمل املعتاد
ب .أو تكون قيد اإلنتاج
ج .أو عىل شكل مواد أو امدادات تستهلك يف عملية االنتاج أو تقديم الخدمات.
وتشــمل املخزونــات البضائــع املشـراة واملحتفــظ بهــا إلعــادة بيعهــا عــى ســبيل املثــال،
البضائــع املشـراة مــن تاجــر تجزئــة أو أرايض أو ممتلــكات أخــرى احتفــظ بهــا إلعــادة
بيعهــا .وتشــمل املخزونــات أيضً ــا الســلع مكتملــة الصنــع أو قيــد التصنيــع مــن منشــأة
مــا وتشــمل املــواد واالمــدادات التــي ستســتخدم يف عمليــة اإلنتــاج .معايــر املحاســبة
الدوليــة ( 2املخزونــات).

اتفاقية مرشوع مشرتك

ترتيــب مشــرك يتمتــع مبوجبــه الطرفــان بســيطرة مشــركة عــى ذلــك الرتتيــب وحقوقًــا
يف صــايف أصــول الرتتيــب .وعــاد ًة مــا ينطــوي ذلــك عــى تقاســم املــوارد التــي ميكــن أن
تشــمل رأس املــال أو املوظفــن أو املعــدات املاديــة أو املرافــق أو امللكيــة الفكريــة مثــل
بـراءات االخـراع( .معيــار  11مــن معايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة).

االختصاص القضايئ

يشــر لفــظ ”االختصــاص القضــايئ“ إىل البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يتــم فيهــا
تنفيــذ عمليــة التقييــم .وعــاد َة مــا يشــمل ذلــك القوانــن واللوائــح التــي تســنها الجهات
الحكوميــة (مثــل املقاطعــات والواليــات والبلديــات) ،والقوانــن التــي تضعهــا بعــض
الجهــات التنظيميــة حســب غــرض التقييــم (مثــل املصــارف املركزيــة وهيئــات تنظيــم
األوراق املاليــة) .معايــر التقييــم الدوليــة ،املصطلحــات ،فقــرة 20.12
ويشمل هذا نظام املقيّمني املعتمدين يف اململكة العربية السعودية.
مالحظــة :يُســمح بالخــروج عــن املعايــر لالمتثــال للمتطلبــات الترشيعيــة والتنظيميــة
التــي تتعــارض مــع املعايــر ( ، IVS 2022مقدمــة  -املبــادئ األساســية إلعــداد معيــار
التقييــم  ،الفقــرة .4

تكاليف األيدي العاملة
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هي التكاليف التي تدفع للعاملني إلنتاج منتج ما.

خطاب التكليف

انظر لخطاب التعاقد.

قيمة التصفية

انظر لقيمة التصفية املنظمة.
 .1تقــدر قيمــة التصفيــة مبجمــوع عائــدات البيــع املقــدرة لألصــول اململوكــة للرشكــة
مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــدى حالــة اإلســتعجال لجهــة البيــع.
 .2يوجــد نهجــان مختلفــان للتصفيــة ،وهــا التصفيــة اإلجباريــة والتصفيــة املنظمــة
كــا هــو موضــح أدنــاه:
أ .تفــرض التصفيــة القرسيــة عــى بيــع أصــول الرشكــة بــأرسع مــا ميكــن ،وغالبًــا
بأســعار غــر مواتيــة.
ب .تفــرض التصفيــة املنظمــة عــى بيــع أصــول الرشكــة خــال فــرة زمنيــة أطــول
نســب ًيا بهــدف زيــادة عائــدات البيــع .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،يقابــل هــذه
العائــدات يف بعــض األحيــان التكاليــف املتكبــدة خــال فــرة التصفيــة املنظمــة.
وهــي تســتخدم عــادة عندمــا يتجــاوز صــايف العائــدات متحصــات التصفيــة
القرسيــة .ووفــق هــذا النهــج ،ينبغــي مراجعــة كل أصــل رئيــي أو مجموعــة
األصــول لتحديــد النهــج املناســب مــن هذيــن النهجــن.
 .3يستخدم نهج قيمة التصفية يف الحاالت التالية:
أ .إذا كانــت أربــاح األصــل محــل التقييــم ضئيلــة جـ ًدا عــى أســاس مســتدام إىل
الحــد الــذي يــؤدي تطبيــق معــدل رســملة مناســب عــى تلــك األربــاح إىل قيمــة
أقــل مــن قيمــة التصفيــة.
ب .عنــد تقييــم املنشــأة عــى النحــو الصحيــح كمنشــأة قامئــة ولكــن قيمتهــا
ترتبــط بقيمــة أصولهــا األساســية العاملــة .ومــن األمثلــة الشــائعة عــى ذلــك
الــركات القابضــة املتخصصــة يف مجــال العقــارات واالســتثامر.
ج .عندمــا تواجــه املنشــأة مشــاكل متعلقــة بفرضيــة اســتمرارية النشــاط وبالتــايل
ينبغــي تصفيتهــا.
 .4تحسب قيم التصفية بإجراء الخطوات التالية:
أ .تحديد حقوق ملكية املساهم كام يف تاريخ التقييم.
ب .إعــادة تعديــل األصــول وااللتزامــات إىل قيمتهــا الســوقية .ينبغــي تحليــل
األصــول وااللتزامــات كــا ينبغــي إجــراء أي تعديــل مطلــوب فيهــا ألن قيمــة
التصفيــة مبنيــة عــى صــايف القيــم القابلــة للتحقيــق .وعــاوة عــى ذلــك،
يجــوز لل ُم َق ِّيــم أن يلتمــس رأي املســألة محــل املوضــوع مثــل تقييــم املمتلــكات
واملعــدات ،إذا لــزم األمــر.
ج .حساب تكاليف الترصف يف األصول
د .احتســاب الرضائــب املســتحقة عنــد التــرف يف األصــول ،إن وجــدت؛
وحســاب الرضائــب املســتحقة عنــد توزيــع ”»صــايف صنــدوق النقــد املشــرك»
عــى املســاهمني ،إن وجــد( .ينبغــي أخــذ رأي مستشــار الرضائــب أو الــزكاة حــال
التــرف يف األصــول).

اآلالت

آالت مفــردة أو مجموعــة أو أســطول ميكــن اســتخدامها وتثبيتهــا أو تشــغيلها عــن بعــد
مــع عمليــات املســتخدم التجاريــة أو الصناعيــة ســواء يف القطــاع التجــاري أو املنشــآت
(واآللــة هــي جهــاز يســتخدم لعمليــة محــددة).
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تكلفة التصنيع

تكلفــة صنــع املنتــج ،وتشــمل أيضً ــا النفقــات العامــة مثــل النفقــات اإلداريــة واإليجارية
واملرافــق العامــة وغريها.

التكلفة الهامشية (الحدية)

تكلفة صنع وحدة إضافية أكرث من الرقم املخطط.

أسلوب السوق

أســلوب يقــدم مــؤرشا ً للقيمــة مــن خــال مقارنــة األصــل محــل التقييــم بأصــول
مطابقــة أو مامثلــة وتتوفــر معلومــات ســعرية عنهــا( .معايــر التقييــم الدوليــة ،2022
معيــار  ،105فقــرة)20.1

القيمة السوقية

القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو
االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــن مش ـرٍ راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى
كل طــرف مــن األطـراف مبعرفــة
أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
وحكمــة دون قــر أو إجبــار (مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022معيــار ،104
فقــرة .)30.1

ُيكن

«يكــن» اإلجـراءات التــي يقــع عــى امل ُق ّيــم مســؤولية النظــر فيهــا بعــن
تصــف كلمــة ُ
االعتبــار .وتتطلــب األمــور املوصوفــة بهــذه الطريقــة اهتــام امل ُق ّيــم وفهمــه .حيــث إ ّن
إمكانيــة تطبيــق هــذه األمــور يف عمليــة التقييــم تعتمــد عــى مامرســة امل ُق ّيــم لحكمــه
وخربتــه املهنيــة يف الظــروف التــي تتــاىش مــع أهــداف املعايــر( .معايــر التقييــم
الدوليــة  ،2022املصطلحــات ،فقــرة )20.15

الوساطة

التدخل يف نزاع لحله ( .انظر أيضً ا للتحكيم).

السوق األكرث فائدة

الســوق الــذي ميكــن مــن خاللــه توفــر أكــر قــدر ممكــن مــن املبالــغ التــي ميكــن
الحصــول عليهــا مــن بيــع األصــل أو تقليــل املبلــغ املقـ ّرر ســداده لنقــل االلتزامــات إىل
أقــل قــدر ممكــن ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار تكاليــف الصفقــة والنقــل.

يجب

تشــر كلمــة ”يجــب“ إىل مســؤولية غــر مرشوطــة ،أي يجــب عــى امل ُق ّيــم الوفــاء
باملســؤوليات مــن هــذا النــوع يف جميــع الحــاالت والظــروف التــي ينطبــق عليهــا
الــرط( .معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022قامئــة املصطلحات،فقــرة )20.16

صايف القيمة القابلة للتحقق

ســعر البيــع التقديــري يف ســياق األعــال املعتــاد مطرو ًحــا منــه التكلفــة التقديريــة
إلمتــام الصفقــة والتكاليــف التقديريــة إلجـراء عمليــة البيــع( .معيــار املحاســبة الــدويل
 :2املخــزون الســلعي).

اتفاقية عدم اإلفصاح

ـص عــى رشوط الرسيــة املشــركة بــن طرفــن عــى األقــل ،حيــث يحـ ّدد
عقــد قانــوين ينـ ّ
املعلومــات التــي ميكــن مشــاركتها بــن الطرفــن والتــي ال ينبغــي إطــاع العامــة عليها.

التقادم

أي خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل ،أو التغــر يف التطـ ّورات التقنيــة
ُّ
أو أمنــاط الطلــب ،أو التغـ ّـرات البيئيــة ،مـ ّـا يــؤدي إىل خســارة يف قيمــة األصــل.
املرصوفــات املرتبطــة بتشــغيل الرشكــة ،أو بتشــغيل جهــاز أو عنــر أو قطعــة مــن
املعــدات أو مرفــق.

التكاليف التشغيلية
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قيمة التصفية املنظمة

التصفيــة املنظمــة هــي قيمــة مجموعــة مــن األصــول التــي ميكــن تحقيقهــا يف عمليــة
التصفيــة ،يف ظـ ّـل منــح البائــع فــرة زمنيــة معقولــة إليجــاد مش ـرٍ (أو مشــرين) ،مــع
اضط ـراره إىل بيــع األصــل عــى مــا هــو عليــه ويف مكانــه( .معايــر التقييــم الدوليــة ،
فقــرة )160.1
مالحظــة :عكــس قيمــة التصفيــة املنظّمــة هــي التصفيــة القرسيــة .ويجــب الحــذر عنــد
اســتخدام مصطلــح «التصفيــة» يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وذلــك ألنّــه مــن أســس
التقييــم الرســمية يف املعايــر املوحــدة ملامرســة مهنــة التقييــم ( ،)USPAPويشــر إىل
رف مــع منــح البائــع وقتًــا كافيًــا إلج ـراء عمليــة البيــع ،والتــي قــد
عمليــة بيــع أو ت ـ ّ
تكــون منظّمــة أو قرسيــة؛ يف حــن يشــر مصطلــح «التصفيــة» يف معظــم دول العــامل
األخــرى إىل البيــع القــري ويرتبــط غالبًــا بالحجــز عــى أمــوال الرشكــة أو حبــس الرهــن.

التكلفة بني عش ّية وضحاها

يشــر مصطلــح التكلفــة بــن عشـيّة وضحاهــا يف ســياق املصطلحــات املاليــة للمشــاريع
إىل التكلفــة التقديريــة ألصــل أو مــروع إنشــايئ يف حــال عــدم تح ّمــل أي فوائــد خــال
اإلنشــاء ،وكأ ّن املــروع قــد أن ِجــز «بــن عشـيّة وضحاهــا».

تكلفة إعادة األصل إىل سابق
عهده (بني عش ّية وضحاها)

التكلفــة املطلوبــة إلحــال أو إصــاح أو إعــادة إنشــاء األصــل املؤ ّمــن عليــه إىل ســابق
عهــده عندمــا كان جدي ـ ًدا ،وليــس أفضــل أو أكــر مــن ذلــك.

املشارك

املشــاركني املعنيــن وفقــا ألســاس القيمــة املســتخدمة يف مهمــة التقييــم .وتتطلــب
األســس املختلفــة للقيمــة أن يأخــذ املق ّيمــن باالعتبــار جميــع وجهــات النظــر املختلفــة،
مثــل وجهــات نظــر املشــاركني يف الســوق (مثــل القيمــة الســوقية ،أو القيمــة العادلــة
وفــق املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة) أو مالــك معـ ّـن أو مشـرٍ محتمــل (مثــل
القيمــة االســتثامرية).

املمتلكات الشخصية

األصول (أو االلتزامات) غري املرتبطة بشكلٍ دائم باألرايض أو املباين.
مالحظــة :يشــر مصطلــح «املمتلــكات الشــخصية» يف املصطلحــات املحاســبية للمبــادئ
املحاســبية وكذلــك يف مصطلحــات التقييــم للمعايــر املوحــدة ملامرســة مهنــة التقييــم
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل كافــة األصــول املنقولــة (مبــا فيهــا اآلالت واملعــدات)
التــي ال تشــكّل جــز ًءا مــن الحيــازة العقاريــة .أ ّمــا يف أوروبــا وبعــض دول الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا وآســيا واملحيــط الهــادئ (وأيضً ــا يف املعايــر العامليــة للمعهــد
للمســاحني القانونيــن – الكتــاب األحمــر) ،يشــر املصطلــح عــاد ًة إىل املنقــوالت
امللــي ّ
الشــخصية مثــل املجوه ـرات والفنــون والتحــف.
يُناقــش االختــاف بــن معايــر التقييــم الدوليــة واملعايــر املوحــدة ملامرســة مهنــة
التقييــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف كتــاب منفصــل ،ويكفــي أن يكــون مق ّيــم
اآلالت واملعــدات رصي ًحــا يف تحديــد وتســمية األصــول محــل التقييــم.
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التقادم املادي

أي خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل أو مكوناتــه نتيجــة التقــدم يف
ُّ
العمــر واالســتعامل الطبيعــي ،مـ ّـا يــؤدي إىل خســارة يف قيمــة األصــل.

املصانع واآلالت واملعدات

األصــول امللموســة عــاد ًة متلكهــا املنشــأة الســتخدامها يف التصنيــع أو اإلنتــاج أو توريــد
الســلع أو الخدمــات أو لتأجريهــا للغــر أو لألغ ـراض اإلداريــة مــا يُتوقــع اســتخدامها
عــى مــدى فــرة زمنيــة مح ـ ّددة (معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022املعيــار  ،300فقــرة
 .)20.1تعتــر عبــارة املصانــع واآلالت واملعــدات مرادف ـ ًة لعبــارة اآلالت واملعــدات.
مالحظــة :ميكــن تعريفهــا باألصــول التــي ت ُدمــج مــع غريهــا والتــي قــد تشــمل عنــارص
تشــكّل جــز ًءا مــن البنيــة التحتيــة الصناعيــة ،واملرافــق ،وتركيبــات خدمــات املبــاين،
متخصصــا .وتجــدر املالحظة
واملبــاين املتخصصــة ،واآلالت واملعــدات التــي تشـكّل تركي ًبــا
ً
أنّــه عــى الرغــم مــن أ ّن املصانــع واآلالت واملعــدات ال تشـكّل جــز ًءا مــن العقــار كفئــة
فرعيــة مــن األصــول امللموســةّ ،إل أنّهــا قــد تشـكّل جــز ًءا مــن البنيــة التحتيــة للخدمــات
الفنيــة ضمــن عقــار أوســع يض ـ ّم مبــانٍ ملحقــة بــاألرض .باإلضافــة إىل ذلــكُ ،ذكِــرت
عبــارة العقــارات واآلالت واملعــدات تحديــ ًدا يف املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
املاليــة املعنيــة بــاآلالت واملعــدات مثــل معيــار املحاســبة الــدويل  ،16وعليــه يُنصــح
املق ّيمــن بتحديــد ووصــف فئــة األصــول امللموســة الصحيحــة ألصــول العقــارات واآلالت
واملعــدات محـ ّـل التقييــم بعنايــة.

السعر

املقابــل النقــدي أو ماشــابهه  ،املطلــوب أو املعــروض أو املدفــوع مقابــل األصــل ،
والــذي قــد يختلــف عــن القيمــة.

املهنة

مهنة التقييم (نظام املقيّمني املعتمدين لعام  1433هـ).

امللكية

يشء ملمــوس أو غــر ملمــوس مينــح لصاحبــه حــق ملكيــة قانــوين (معجــم التقييــم
العقــاري ،الطبعــة السادســة).
مالحظــة :يشــمل هــذا التعريــف اآلالت واملعــدات أيضً ــا .وعليــه ،ينبغــي أن ينتبــه
مق ّيــم اآلالت واملعــدات إىل إمكانيــة اســتخدام املصطلحــات مثــل امللكيــة واألصــل
بشــكل تبــاديل لإلشــارة إىل اآلالت واملعــدات.
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الغرض

ســبب أو أســباب إجــراء التقييــم .وتشــمل األغــراض الشــائعة (عــى ســبيل املثــال
ال الحــر) إعــداد التقاريــر املاليــة ،والتقاريــر الرضيبيــة ،ودعــم التقــايض ،ودعــم
املعامــات ،وقـرارات اإلقـراض املضمــون( .معايــر التقييــم الدوليــة ،قامئــة املصطلحــات،
فقــرة .)20.19

إدارة الجودة واملخاطر

عمليــة تحديــد مخاطــر الرشكــة وتقييمهــا وتخفيفهــا وإدارتهــا .وتضــم فري ًقــا يقــدم
املشــورة واملســاعدة املنســقة فيــا يتعلــق باالســتقاللية ،والتضــارب يف املصالــح،
واالمتثــال ،واملســائل التنظيميــة ،والسياســية ،واملتعلقــة بــاألوراق املاليــة إىل جانــب
مســائل إدارة املخاطــر .تعتــر إدارات الجــودة واملخاطــر مرتادفــة مــع أنظمــة جهــات
للمســاحني القانونيــن والهيئــة الســعودية
تنظيــم مهنــة التقييــم مثــل املعهــد امللــي ّ
للمقيّمــن املعتمديــن.

العقار

األرض وكافــة األشــياء التــي تكــون جــز ًءا طبيعيًــا منهــا ،مثــل األشــجار ،واملعــادن،
واألشــياء امللحقــة بهــا ،مثــل املبــاين ،وتحســينات املوقــع واملرافــق ذات الصلــة ،وجميــع
مالحــق ومرافــق املبــاين الدامئــة مثــل املعــدات امليكانيكيــة والكهربائيــة التــي تؤمــن
الخدمــات للمبنــى ،وتكــون موجــودة فــوق األرض وتحتهــا (املعايــر الدوليــة للمعهــد
امللــي للمســاحني القانونيــن .)2022
مالحظــة :كــا ورد أعــاه يف تعريــف اآلالت واملعــدات ،يرجــى مالحظــة أ ّن اآلالت
واملعــدات كفئــة أصــول فنيــة تق ـ ّدم خدمــات املبــاين (فقــط) ميكــن أن تنــدرج ضمــن
التقييــم العقــاري األوســع نطاقًــا.

املمتلكات العقارية

كافــة الحقــوق واملصالــح واملنافــع املتعلقــة مبلكيــة العقــار ( املعايــر املوحــدة ملامرســة
التقييــم املهنــي .)2021-2020

املصلحة أو الحق العقاري

الحــق يف ملك ّيــة األرض واملبــاين أو الســيطرة عليهــا أو اســتغاللها أو إشــغالها .وتشــمل
املصلحــة العقاريــة حقــوق الحيــازة غــر الرســمية لــأرايض الجامعيــة أو القبليــة
واملســتوطنات العشــوائية الحرضيــة والريفيــة أو االقتصــادات االنتقاليــة ،والتــي ميكــن
أن تأخــذ شــكل مــن أشــكال الحيــازة أو اإلشــغال أو حقــوق االســتخدام ( .معايــر
التقييــم الدوليــة  ،2022معيــار  :400املصلحــة العقاريــة ،فقــرة ).20.2

القيمة التأمينية لإلستعادة
(إعادة اإلنتاج)

املبلــغ النقــدي املطلــوب إلعــادة إنتــاج أصــل أو مجموعــة أصــول مامثلــة يف وقــت
واحــد بنفــس الحالــة واملــواد الجديــدة بالتوافــق مــع أســعار الســوق الحاليــة يف حالــة
الخســارة باإلضافــة فــرة الوثيقــة واحتياطيــات التضخــم يف فــرة مــا بعــد إعــادة اإلنتــاج.

تكلفة اإلحالل الحديثة

التكلفــة الحاليــة لعقــار جديــد مشــابة لــه منفعــة تعــادل منفعــة العقــار محــل تقييــم
يف تاريــخ محــدد.

قيمة اإلحالل التأمينية

املبلــغ النقــدي املطلــوب إلعــادة إنتــاج أصــل أو مجموعــة أصــول مامثلــة يف وقــت
واحــد باســتخدام مــواد جديــدة .وأن تكــون أســعار األصــل أو مجموعــة األصــول
متوافقــة مــع أســعار الســوق الحاليــة يف حالــة الخســارة.

تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة

تكلفــة إعــادة إنتــاج أصــل طبــق األصــل بنــا ًء عــى األســعار الحاليــة باســتخدام مــواد
مشــابهة جــدا يف تاريــخ معــن.

التقرير

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

القيمة املتبقية

رأي بشــأن املبلــغ النقــدي الــذي ميكــن توقّعــه مقابــل بيــع األصــل الخــارج مــن الخدمــة
كامـ ًـا أو جــز ًءأ منــه الســتخدامه يف مــكان آخــر ،اعتبــا ًرا مــن التاريــخ املحــدد.

القيمة التخريدية

رأي بشــأن املبلــغ النقــدي الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف حــال بيــع األصــل ملحتــواه
مــن املــواد وليــس الســتخدامه املنتــج ،اعتبــا ًرا مــن التاريــخ املحــدد.
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نطاق الخدمات أو نطاق
التكليف

الــروط الرئيســية لخدمــات التقييــم ،والتــي تتضمــن الغــرض مــن التقييــم واألصــل
محــل التقييــم وتاريــخ التقييــم ومســؤوليات األط ـراف املعنيــة.

نطاق العمل

يصــف نطــاق العمــل (ويســمى أحيانًــا بــروط التعاقــد) الــروط األساســية ملهمــة
التقييــم ،مثــل :األصــل محــل التقييــم ،والغــرض مــن التقييــم ،ومســؤولية األطــراف
املتعلقــة مبهمــة التقييــم (.معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022معيــار  ،101نطــاق العمــل،
الفقــرة .)10.1

ينبغي

تُشــر كلمــة «ينبغــي » إىل املســؤوليات التــي يفــرض االلت ـزام بهــا .حيــث يجــب أن
ميتثــل امل ُق ّيــم مــع املتطلبــات مــن هــذا النــوع مــا مل يوضــح امل ُق ّيــم أ ّن اإلجــراءات
البديلــة التــي اتبعــت يف ظــل الظــروف كانــت كافي ـ ًة لتحقيــق أهــداف املعايــر .ويف
الظــروف النــادرة التــي يعتقــد فيهــا امل ُق ّيــم أ ّن أهــداف املعيــار ميكــن تلبيتهــا بوســائل
بديلــة ،يجــب عــى امل ُق ّيــم توثيــق ســبب عــدم اتخــاذ اإلج ـراء املشــار إليــه وعــدم
اعتبــاره رضوريًــا أو مناسـبًا .إذا كان املعيــار ينــص عــى أنّــه «ينبغــي» لل ُمقيّــم أن ينظــر
يف إج ـراء مــا بعــن االعتبــار يصبــح النظــر فيــه إلزاميًــا ،يف حــن أ ّن تطبيــق اإلج ـراء ال
يكــون إلزاميًــا( .قامئــة مصطلحــات معايــر التقييــم الدوليــة  ،فقــرة )20.20

االفرتاضات الخاصة

عنــد افـراض حقائــق تختلــف عــن تلــك املوجــودة يف تاريــخ التقييــم يصبــح االفـراض
خاصــا .وغالبًــا مــا تســتخدم االفرتاضــات الخاصــة لتوضيــح أثــر
يف هــذه الحالــة افرتاضً ــا ً
التغي ـرات املمكنــة عــى قيمــة األصــل .ويتــم وصفهــا «بالخاصــة» لتوضــح ملســتخدم
التقييــم أ ّن نتيجــة التقييــم النهائيــة تتوقــف عــى تغــر يف الظــروف الراهنــة ،أو أنّهــا
تعــر عــن وجهــة نظــر ال يأخــذ بهــا املشــاركون يف الســوق يف تاريــخ التقييــم عــى وجــه
العمــوم .وتتضمــن األمثلــة عــى االفرتاضــات الخاصــة مــا يــي:
اض مفاده أن العقار ملك ّي ٌة مطلق ٌة شاغرةٌ.
أ) افرت ٌ
ب) أ ّن مرشوع مب ًنى قد تم إكامله فعل ًيا يف تاريخ التقييم.
ج) أ ّن عق ًدا محد ًدا كان قامئًا يف تاريخ التقييم ومل يتم استكامله فعل ًيا.
د) أ ّن أدا ًة ماليــ ًة يتــم تقييمهــا باســتخدام منح ًنــى عائــ ٌد يختلــف عــن ذلــك الــذي
أي مشــارك آخــر( .معايــر التقييــم الدوليــة ،معيــار  :104أســس القيمــة،
يســتخدمه ّ
فقــرة)200.4

األصل محل التقييم

يشــر هــذا املصطلــح إىل األصــول أو الــركات املقيمــة يف عمليــة تقييــم محــددة أو
مــروع معــن.

العقارات املتعلقة بالتجارة

أي نــوع مــن امللكيــة العقاريــة مصممــة لنــوع معــن مــن األعــال التجاريــة حيــث
قيمــة امللكيــة تعكــس اإلمكانــات التجاريــة لتلــك األعــال (معايــر التقييــم العامليــة
للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــن.)2022 ،
مالحظــة :عــى الرغــم مــن أنهــا مل تُــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــن األصــول ،إال أن اآلالت
واملعــدات غال ًبــا مــا تكــون مرتبطــة ارتباطًــا وثي ًقــا بالعقــارات املتعلقــة بالتجــارة (مثــل
محطــة وقــود).
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املعايري املوحدة ملامرسة مهنة
التقييم

معايــر مراقبــة الجــودة املطبقــة عــى تقييم امللكيــات العقاريــة واملمتلكات الشــخصية
واألصــول غــر امللموســة وتقييــم األعــال واعــداد تقاريــر التقييــم يف الواليــات املتحــدة
وأقاليمها.

التقييم

إج ـراء أو تحديــد رأٍي لقيمــة األصــل عــى أســاس قيمــة محــددة ويف تاريــخ محــدد
وفقًــا ملعايــر التقييــم الدولية(.معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022قامئــة املصطلحــات،
فقــرة .)20.24

أسلوب التقييم

منهجيــة لتقديــر القيمــة تســتخدم طريقــة أو أكــر مــن طــرق التقييــم املحــددة (راجــع
معيــار التقييــم الــدويل  105أســاليب وطــرق التقييم)(.معايــر التقييــم الدوليــة .)2022

تاريخ التقييم

هــو تاريــخ نفــاذ الــرأي يف القيمــة .ويجــب أن يتضمــن تاريــخ التقييــم الوقــت الــذي
ينفــذ فيــه ،إذا كانــت قيمــة نــوع األصــل تتغــر جوهريًــا خــال يــوم واحــد (معايــر
التقييــم العامليــة للمعهــد امللــي للمســاحني القانونيــن)

طريقة التقييم

وســيلة محــددة لتقديــر القيمــة ضمــن أســلوب التقييــم (.معايــر التقييــم الدوليــة
 ،2022قامئــة املصطلحــات ،فقــرة .)20.26

الغرض من التقييم

يُرجى الرجوع إىل مصطلح «الغرض».

تقرير التقييم

الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيــم املعتمــد لعمالئــه ،متضمنــة نتيجــة التقييــم ،ومســتوفية
اللتزامــات املقيــم املعتمــد املبينــة يف النظــام والالئحــة ،ومتوافقــة مــع معايــر التقييــم
املعتمــدة (نظــام املقيمــن املعتمديــن).

مراجع التقييم

ُمراجــع التقييــم" هــو مقيــ ٌم يقــوم مبراجعــة عمــل ُمقيّــم آخــر ،وميكــن أن يقــوم
املُراجــع -كجــزء مــن مراجعــة التقييــم -بإج ـراءات تقييــم معينــة أو أن يبــدي رأيًــا يف
القيمــة (معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022قامئــة املصطلحــات)20.28،

وسيلة التقييم

عملية تحليلية محددة ملعالجة البيانات تنفذ ضمن طريقة التقييم.
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القيمة

الــرأي الناتــج عــن عمليــة التقييــم الدوليــة .فهــو تقديــر إمــا للمقابــل النقــدي األكــر
احتــاال ملصلحــة يف أصــل أو املنافــع االقتصاديــة مــن امتــاك حصــة يف أصــل وفــق
أســاس القيمــة املذكــور .معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022قامئــة املصطلحــات  ،فقــرة
.)20.29

مؤرش القيمة

اســتنتاج املق ّيــم للقيمــة الناتجــة مــن تطبيــق أســاليب التقييــم ،مثــل مــؤرش القيمــة
باســتخدام أســلوب الســوق.

القيمة االستخدامية

(املعيار املحاسبي الدويل  ،36هبوط قيمة األصول)
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقــع اشــتقاقها مــن أي وحــدة
لتوليــد األصــول أو النقــد.
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املق ّيم

هــو فــرد أو مجموعــة مــن األف ـراد أو منشــأة تقييــم معتمــدة مــن الهيئــة الســعودية
للمقيّمــن املعتمديــن ميلكــون القــدرة والخــرة الالزمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة تتســم
باملوضوعيــة والنزاهــة واالحرتافيــة .ويلــزم الحصــول عــى ترخيــص قبــل مامرســة مهنــة
التقييــم يف اململكــة العربيــة الســعودية .انظــر أيضً ــا تعريــف املقيّــم املعتمــد ،واملنشــأة.
(معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022قامئــة املصطلحــات ،فقــرة .)20.17

املتغية
التكاليف
ّ

تكاليف اإلنتاج التي تتزايد طرديًا مع كمية اإلنتاج.

الوزن أو األولوية

تشــر كلمــة الــوزن اىل مقــدار االعتــاد عــى مــؤرش معــن للتوصــل إىل القيمــة النهائيــة
(مثــا عنــد اســتخدام طريقــة واحــدة يكــون وزنهــا  )100%معايــر التقييــم الدوليــة
 ،2022قامئــة املصطلحــات ،فقــرة )20.31

الرتجيح

تشــر كلمــة الرتجيــح اىل عمليــة تســوبة مــؤرشات مختلفــة للقيمــة ،وتكــون عــادة مــن
أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة متوســط نتائــج التقييــات ،وهــو
أمــر غــر مقبول.معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022قامئــة املصطلحــات ،فقــرة )20.32
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ما قبل التعاقد
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ما قبل التعاقد
تبدأ مهام مراجعة التقييم مثل مهام التقييم بعملية تكليف تشمل خطاب التكليف أو التعاقد.

1.1

مقدمة

يجــب عــى مراجــع التقريــر خــال فــرة مــا قبــل التعاقــد أن يحــدد مــدى إمكانيــة أداء هــذه املهمــة بكفــاءة ومهنيــة واســتيفاء
كافــة املتطلبــات .ويجــب عــى مراجــع التقريــر يف مرحلــة التعاقــد أن يتأكــد مــن أن رشوط العقــد ونطــاق العمــل موصوفــة
بوضــوح لتجنــب أي لبــس أو ســوء فهــم فيــا يتعلــق باملهمــة.

 1.1.1ما قبل التعاقد
يجــب أن يحتــوي تقريــر املراجعــة عــى خطــاب تكليــف أو تعاقــد وذلــك وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .ويكــون هــذا الخطــاب
يف بدايــة املســتند ويــرح نطــاق العمــل املتّبــع واألط ـراف املعنيــة وتضــارب املصالــح والقيــود واألتعــاب وغريهــا ،إضافــة
لألصــول إذا كانــت املراجعــة تتضمــن رأيًــا للقيمــة.
ميكــن كتابــة تقاريــر املراجعــة مــع أو دون ابــداء رأي يف القيمــة .ويجــب اتخــاذ هــذا القـرار يف بدايــة عمليــة املراجعــة بنــا ًء
عــى احتياجــات العميــل والغــرض مــن املراجعــة ،ويجــب أن ميلــك املراجــع الكفــاءة الالزمــة ألداء مهمــة التقييــم وتقييــم أنــواع
األصــول محــل املراجعــة عندمــا يقــدم رأيًــا حــول القيمــة .ويجــب عليــه رفــض مهمــة املراجعــة عنــد عــدم متكنــه مــن تقييــم
األصــول.
ينبغــي عــى املراجــع طلــب الوثائــق الالزمــة مــن العميــل فيــا يتعلــق بالتقريــر قيــد املراجعــة وذلــك يف مرحلــة التعاقــد .كــا
ينبغــي عــى العميــل أن يقــدم للمراجــع الوثائــق التــي ســل ّمها املق ّيــم األســايس ،إضافـ ًة لجميــع املعلومــات واملســتندات التــي
قدمهــا العميــل للمقيــم والعكــس إذا أمكــن ،وينبغــي توثيــق الطلــب واســتالمه خطّ ًيــا مــن العميــل .ويصبــح هــذا األمــر بالــغ
ـتقل للقيمــة .يتوقــع أن تختلــف نتيجــة التقييــم يف حــال تعامــل
األهميــة إذا كان نطــاق عمــل املراجعــة يشــمل اســتنتا ًجا مسـ ً
املقيــم واملراجــع مــع معطيــات مختلفــة.
مثل أي مهمة تقييم يجب إعداد خطاب التعاقد قبل قبول أي مهمة مراجعة.
تذكر:غالبًــا مــا يتخــذ القـرار لتقديــم مراجعــة مــع أو بــدون رأي يف القيمــة خــال هــذه املرحلــة ويجــب ذكــر ذلــك يف نطــاق
عمــل املراجــع أثنــاء مناقشــته مــع العميــل.
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 1.1.2التعاقد
يــأيت خطــاب التعاقــد عنــد اكــال مرحلــة مــا قبــل التعاقــد وهــو وثيقــة قانونيــة بــن الرشكــة املهنيــة وعميلهــا ،وتوضــح نطــاق
الخدمــات مقابــل األتعــاب ورشوط وأحــكام خطــاب التعاقــد الرئيســة.
يجــب إدراج املعلومــات املحــددة ملهمــة مراجعــة التقييــم يف خطــاب التعاقــد ،والــذي يوضــح توقعــات العميــل مــن املراجــع.
وميكــن توثيــق تفاصيــل توقعــات مراجعــة معينــة يف إطــار يتوافــق مــع املتطلبــات املوجــودة يف دليــل كل فــرع مــن فــروع
التقييــم.

1.2

تعليامت العميل

يبدأ النظر يف املهمة الجديدة بوجود عميل محتمل.

1.2.1مقدمة
يجــب عــى املراجــع يف البدايــة عندمــا يطلــب منــه العميــل مهمــة محتملــة أن يحصــل عــى معلومــات معينــة وتقييمهــا
لألغ ـراض التاليــة:
أ .تحديــد أي تضــارب يف املصالــح فيــا يتعلــق بالعميــل أو تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة (نظــام املقيمــن املعتمديــن -
املــادة  ،20والالئحــة التنفيذيــة لنظــام املقيمــن املعتمديــن ،ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم املــادة  2فقــرة .)4
ب .تحديــد متطلبــات العميــل (مشــكلة مراجعــة التقييــم) ونطــاق عمــل املراجــع لحــل املشــكلة (معايــر التقييــم الدوليــة
 2022املعيــار  :101نطــاق العمــل :ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم املــادة 4-أ  ، )1يجــدر الذكــر بــأن بعــض العمــاء
قــد ال يعرفــون مــا يريــدون بالتحديــد لــذا يقــع عــى عاتــق املقيــم اســتخراج املعلومــات الكافيــة لتحديــد املشــكلة
وتقديــم الحــل واألتعــاب املناســبة.
ج .تحديــد تأهيــل املقيــم بشــكل مناســب للقيــام مبهمــة مراجعــة التقييــم املطلوبــة مــن حيــث خربتــه وكفاءتــه يف نــوع
وســوق واملنطقــة الجغرافبــة لألصــل محــل التقييــم (ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم املــادة .) 3-3
د .تحديــد مــدى قــدرة املراجــع عــى إج ـراء املهمــة يف الوقــت املناســب ،وأنــه ميتلــك مــوار ًدا كافيــة مــن حيــث املــوارد
البرشيــة وأدوات التقييــم ،ســواء داخــل املنشــأة أو مــن خــال التعــاون مــع جهــات خارجيــة ،لتقديــم منتــج ذي جــودة
ورأي موثــوق (ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم ،املــادة الرابعــة ،فقــرة أ.)6
 1.2.1.1التحقق من العميل
تقييــم املخاطــر التجاريــة والقانونيــة ،مثــل الوضــع القانــوين للعميــل ونزاهتــه املاليــة ،مبــا يف ذلــك قدرتــه عــى تحمــل تكاليــف
التقييــم ،وأن العالقــة مــع العميــل ســتكون مناســبة ملنشــأة التقييــم.
تحديد املعلومات الرسية للعميل والحصول عىل املوافقات الالزمة.
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وميكن الحصول عىل هذه املعلومات من خالل مقابالت العميل وقيام املُراجع بالتقيص املناسب.
يجــب عــى املراجــع أيضً ــا إجـراء فحــص تضــارب املصالــح للتأكــد مــن أن مصلحتــه الخاصــة ومصالــح العميــل ال تتعــارض مــع
واجــب مســتحق للطــرف اآلخــر يف مهمــة مراجعــة التقييــم مبــا يف ذلــك رسيــة املعلومــات  .يف حــال وجــود تضــارب يف مصالــح
 ،يجــب عــى املراجــع اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتصحيــح الوضــع وف ًقــا لذلــك.
1.2.1.2خيارات التواصل
يتواصــل العمــاء مــع مراجعــي التقييــم مــن خــال وســائل االتصــال املختلفــة ،مثــل :الهاتــف والربيــد اإللكــروين وغريهــا مــن
تطبيقــات التواصــل واالجتامعــات عــن بعــد .فينبغــي أن يجعــل املراجــع نفســه متا ًحــا للعمــاء مــن خــال معظــم هــذه
الوســائل .ولكــن يجــب عــى الطرفــن بعــد التعاقــد اختيــار طريقــة تواصــل رســمية ســهلة وميكــن توثيقهــا.
يجــب أن يكــون لــدى املراجــع األدوات واألنظمــة املناســبة التــي ت ُســهل التعامــل مــع معلومــات العميــل ومهمــة مراجعــة
التقييــم وتحليلهــا وإدارتهــا يف املراحــل املختلفــة مــن املهمــة ومــا بعدهــا أيــا كانــت وســيلة االتصــال املســتخدمة ،وتعتمــد
أنظمــة إدارة املعلومــات عــى حجــم منشــأة التقييــم ،فقــد تكــون بســيطة مثــل أنظمــة األرشــفة اليدويــة أو معقــدة مثــل نظــم
إدارة الوثائــق اإللكرتونيــة (.)EDMS
1.2.1.3االجراءات املهنية
تعتمــد منشــآت التقييــم الكــرى أيضــا عــى إج ـراءات تفصيليــة عنــد التعامــل مــع معلومــات العمــاء ومراجعتهــا دوريًــا
والتحقــق منهــا وتنســيقها بطريقــة مهنيــة ومتســقة .كــا تنتقــي هــذه الــركات موظفــي االســتقبال بعنايــة ،ويتحلــون بثقافــة
الخدمــة للتفاعــل مهنيًــا مــع مكاملــات العمــاء والــزوار وتوجيــه استفســاراتهم الهادفــة إىل الشــخص املناســب يف الرشكــة مــع
تــرك انطبــاع إيجــايب للعميــل كــا أن إتاحــة خدمــة انتظــار املكاملــات وتســجيلها مفيــدة أيضً ــا يف تعزيــز صــورة الرشكــة وتســمح
باســرداد استفســارات العمــاء ومراقبــة املحادثــة وتحســينها جودتهــا.
 1.2.1.4أنظمة اإلدارة
يعتــر ســجل املهــام الــذي يحتــوي عــى وثائــق وتعليــات العميــل وحالــة تنفيذهــا مــا هــو إال جــزء مهــم مــن نظــام إدارة
املعلومــات يف منشــأة التقييــم .كــا أنهــا خطــوة مهمــة يف إنشــاء قاعــدة بيانــات ملشــاريع املنشــأة والتــي تحتــوي عــى كافــة
املشــاريع الســابقة الســتخدامها يف التحقــق مــن التعاقــدات أو التعارضــات الســابقة مــع العمــاء أو األصــول محــل التقييــم.
ويوضــح امللحــق (أ) -1مثــاالً عــى ذلــك.

 1.2.2مقابلة العميل

ميكــن للمراجــع إجـراء مقابلــة العميــل ،وميكــن إجراؤهــا عــر الهاتــف أو عــن طريــق برامــج االجتــاع عــن بعــد ولكــن يفضــل
دامئـاَ أن تكــون وج ًهــا لوجــه.

حيــث أن املقابلــة الشــخصية للعميــل تســاعد يف التعــرف عليــه بشــكل أكــر (هويتــه وموقعــه وطبيعــة عملــه وشــخصيته)،
ولكــن تعتمــد إمكانيــة املقابلــة الشــخصية عــى حجــم التعاقــد مــع العميــل وموقعــه.
يفضــل أن يبــذل املراجــع مــا يف وســعه ملقابلــة العميــل شــخص ًيا ليتأكــد مــن فهــم متطلباتــه وذلــك يف حــال كان التواصــل األويل
مــع شــخص ميثــل العميــل.
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ويوضــح منــوذج (مقابلــة العميــل) املوجــود يف امللحــق (ب) املعلومــات التــي ينبغــي أن يحصــل عليهــا املراجــع مــن العميــل.
ألن هــذه املعلومــات ستســتخدم يف تقديــر املخاطــر وتحديــد مشــكلة التقييــم وتجهيــز خطــاب التعاقــد بــن املراجــع والعميــل
يف حــال تأكــد املراجــع مــن اســتقالليته واختــار العمــل مــع العميــل .ويفصــل الدليــل مراحــل مهمــة مراجعــة التقييــم يف
األقســام التاليــة.
يجــب عــى املراجــع االحتفــاظ دامئًــا بســجل مراجعــة ملحادثاتــه مــع العميــل وتدويــن أي مســتندات اســتلمها منــه ،كــا يجــب
عــى املراجــع مشــاركة مالحظــات اجتامعــه أو منــوذج مقابلتــه مــع العميــل للتأكــد مــن فهمــه للتعليــات وذلــك قبــل الــروع
يف إعــداد نطــاق العمــل.
 1.2.2.1سياسة الرسية واملعلومات املطلوبة
تقــدم مقابلــة العميــل فرصــة للمراجــع أن يشــارك أو يناقــش سياســة الرسيــة لــدى العميــل باســتثناء الحــاالت التــي تســتخدم
فيهــا اتفاقيــة عــدم افصــاح عــن معلومــات العميــل .وينبغــي أن يتوقــف املراجــع عــن جمــع معلومــات العميــل مبجــرد التأكــد
مــن أنــه ال ميكنــه اســتيفاء تعليــات العميــل ألي ســبب كان ،مثــل أن األصــل محــل التقييــم خــارج اختصاصــه أو نطــاق موقعــه
الجغـرايف أو تخصصــه .أمــا إذا كان املراجــع يــرى أنــه قــادر عــى الوفــاء بالتعليــات ،فينبغــي أن يأخــذ مــا يــي بعــن االعتبــار:
 .1إشــعار الخصوصيــة :الســاح للعميــل مبعرفــة طريقــة اســتخدام املُراجــع للمعلومــات املقدمــة مــن العميــل وكيفيــة
حاميتهــا.
 .2إشــعار االنســحاب :ســؤال العميــل عــن املعلومــات التــي يجــب التعامــل معهــا عــى أنهــا رسيــة وال ميكــن مشــاركتها
مــع جهــات أخــرى غــر الســلطات التنظيميــة.
قــد ال تتوفــر كل املعلومــات التــي يطلبهــا املراجــع لــدى العميــل عــى الفــور ،وقــد ال يكــون بعضهــا رضوريًــا حتــى عمليــة
التعاقــد .وينبغــي عــى املراجــع أن يتحقــق مــع العميــل عنــد الحصــول عــى هــذه املعلومــات مــن مصــادر أخــرى واســتخدام
حكمــه ليقــرر مــا إذا كان لديــه معلومــات كافيــة يف هــذه املرحلــة لتحديــد مشــكلة العميــل ونطــاق العمــل بشــكل مناســب
إضافــة إىل تحديــد األتعــاب والجــدول الزمنــي (والتــي ســنذكرها بالتفصيــل يف هــذا الدليــل).
 1.2.2.2حق املراجعة
وف ًقــأ ملعايــر التقييــم الدوليــة ، 2022املعيــار  :101نطــاق العمــل ،فقــرة ( 20.3م) قــد يكــون هنــاك قيــود مــن املقيــم عــى
اســتخدام أو توزيــع أو نــر التقريــر عــى العميــل أو املســتخدمني املقصوديــن وهــذا ال يقيــد مراجعــة التقاريــر .كــا يحــق
قانون ًيــا للمحاكــم والهيئــة الســعودية للمق ّيمــن املعتمديــن مراجعــة تقاريــر التقييــم فيــا يخــص قضايــا املنازعــات أو الرقابــة
إذا دعــت الحاجــة لذلــك دون أخــذ موافقــة مــن املقيــم صاحــب تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.

 1.2.3التحقق السابق من العميل

يفضــل دامئًــا التحقــق مــن العميــل قبــل االجتــاع معــه ،وعــاد ًة مــا يعتمــد ذلــك عــى املعلومــات التــي ميكــن للمراجــع جمعهــا
بشــكل مســتقل عــن العميــل أو موضــوع التقييــم .وتجعــل هــذه الخطــوة االجتــاع التــايل مــع العميــل أكــر فاعليــة مــن خــال
تأكيــد صحــة بعــض املعلومــات أو التحقــق منهــا مــا ميكــن املراجــع مــن تقديــم رســوم بحــدود املعقــول للعميــل.

إذا كان املراجــع بطريقــة مــا يعــرف العميــل واألصــل محــل التقييــم كفايــة قبــل االجتــاع ،مــن عالقــة ســابقة مثـاً ،وال يرغــب
املراجــع يف قبــول املهمــة ألي ســبب ،يجــب عليــه إخطــار العميــل بق ـراره .بخــاف ذلــك ،ميكــن التحقــق مــن العميــل أثنــاء
املقابلــة أو بعدهــا عندمــا يجمــع املراجــع معلومــات كافيــة عنــه وعــن موضــوع التقييــم.
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التحقق من العمالء هي عملية مهمة تهدف إىل تحديد ما ييل:
 .1مالمئة عالقة العميل مع منشأة التقييم
 .2قدرة العميل عىل دفع أتعاب املهمة.
 .3أن يضمن العميل أنه مل يكلف املراجع أو املنشأة الخطأ يف مرشوعه.
 .4عدم وجود تضارب يف املصالح عند قبول املهمة (سنناقشه الحقًا يف الفصل التايل).
 .5أال يكون هناك تأخري غري مربر يف تقديم التقييم للعميل.
يجــب عــى املراجــع إذا قــرر قبــول املهمــة تأكيــد قـراره للعميــل كتاب ًيــا ،مثــل خطــاب إقـرار بقبــول التعليــات وإبــاغ العميــل
بالخطــوات التالية.
 1.2.3.1صعوبة التعامل مع العميل
قــد يصعــب التعامــل مــع بعــض العمــاء ،حيــث أنهــم بطيئــن يف تقديــم املعلومــات أو يقدموهــا بشــكل ناقــص أو يطلبــون
توســيع متطلبــات النطــاق يف نفــس العقــد ،وصعوبــة التعامــل فيــا يتعلــق باملدفوعــات أو املطالبــة بتحويــل الرســوم واألتعــاب
ألســباب غــر منطقيــة .كــا قــد يحــاول بعــض العمــاء التأثــر عــى رأي املراجــع يف القيمــة .ويجــب أن يتذكــر املراجــع بأنــه
ليــس مج ـرا ً عــى قبــول أي عميــل كــا يجــب أن يكــون حــذرا ً يف اختيارهــم ،فــإن مهــام التقييــم املشــكوك فيهــا أخالق ًيــا ال
تســتحق القبــول.
املادة األوىل :-3
يجــب عــى املقيّــم (واملراجــع) 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 (ميثــاق آداب وســلوك مهنــة
التقييــم).
كــا يجــب أن يلتــزم مراجــع تقاريــر التقييــم بهــذه املتطلبــات باإلضافــة إىل متطلبــات نظــام مكافحــة غســل األمــوال والــذي
يشــمل عــى ســبيل املثــال ال الحــر مــا يــي:
 .1التحقــق مــن هويــة العمــاء .بالنســبة لعمــاء الــركات ،يتضمــن ذلــك التحقــق مــن الوثائــق الرســمية التــي توضــح
اســم املنشــأة وعنوانهــا وأســاء مالكيهــا واملوقعــن املفوضــن.
 .2االحتفاظ بجميع سجالت التعاقدات ووثائق العمالء ملدة ال تقل عن  10سنوات.
 .3وضع تدابري احرتازية وضوابط داخلية الكتشاف الجرائم وقمعها مبوجب النظام.
 .4اإلبالغ عن التعامالت واألغراض املريبة.
يجــب عــى املراجــع أن يختــار مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن العمــاء ،ألنــه مــن الخطــر مــن حيــث الحــس تجــاري واملنظــور
التنظيمــي أن يعتمــد املراجــع عــى عــدد محــدود مــن العمــاء .وتذكــر أن مراجعــي تقاريــر التقييــم يخضعــون لجميــع
متطلبــات التقييــم .كــا ينــص امليثــاق يف املــادة الثانيــة 15 -عــى أن:
يجــب أن يعمــل املق ّيــم و (املراجــع) عــى تنــوع عمالئــه وأال يعتمــد كل ًّيــا عــى عــدد محــدود مــن العمــاء مــا يهــدد
اســتقالليته.

 1.2.3.2القدرة عىل املتابعة

يجــب عــى املراجــع أن يتأكــد مــن توفــر أشــخاص مؤهلــن إلج ـراء عمليــة املراجعــة عندمــا يكلفــه العميــل قبــل الــروع
يف املراحــل األخــرى مــن املهمــة .وهــذه إحــدى االعتبــارات الهامــة التــي يجــب إعــادة النظــر فيهــا يف مرحلــة تحديــد نطــاق
العمــل عندمــا تصبــح طبيعــة وحجــم املهمــة أكــر وضو ًحــا .وعــى وجــه الخصــوص:
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يجــب أن يتمتــع املراجــع املكلــف باملهمــة واملقيــم املــرف الــذي ســيوقع عــى عمليــة املراجعــة بالخــرة العمليــة الالزمــة يف
مجــال التقييــم .وأن ميلــك فريــق مراجعــة التقييــم املعــارف واملهــارات الالزمــة يف نــوع األصــل واملوقــع ونــوع التقييــم ونطاقــه.
كام ينص امليثاق يف املواد التالية عىل ذلك.
املادة الثالثة ،الفقرة :3-3
يجــب أن يكــون املق ّيــم (واملراجــع) عــى يقــن مــن امتالكــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم
بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.
املادة الثالثة ،الفقرة :8-3
يجــب عــى املقيّــم (واملراجــع) أن يعــرف حــدود قدراتــه ،فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنيــة والخــرة الالزمــة لالضطــاع
بخدمــة التقييــم ،وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة ،فيجــب عليــه حينهــا أن يســتعني بشــخص لديــه خــرة
يف ذلــك النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن أداء املهمــة.

 1.3إدارة املخاطر
ميكــن أن يتعــرض املراجــع لبعــض املخاطــر يف مراحــل التعاقــد وﻣﺎ ﺑﻌدهــا .وتختلــف املخاطــر باختــاف أنــواع مهــام التقييــم
ويتطلــب التعامــل معهــا بأســاليب إداريــة مختلفــة .وتعتــر إدارة املخاطــر الناجحــة عمليــة مســتمرة متتــد عــر كافــة مراحــل
مهمــة التقييــم ،لــذا مــن الــروري تحديــد املخاطــر أو توقعهــا وتقييمهــا يف وقــت مبكــر لــكل مهمــة واتخــاذ اإلج ـراءات
املناســبة لتجنبهــا أو تخفيفهــا.

 1.3.1هيكل إدارة املخاطر
الحوكمة
التقدير
التـدقـيـق وإعـادة
التخطيط و التكرار

التخفيف
اإلدارة

التنظيم
التحديد  .التحليل  .التقييم
اإلجراء
الرقابة والتقارير
الشكل ( :)1إطار إدارة املخاطر

يتضمــن برنامــج أو إطــار إدارة املخاطــر يف منشــأة التقييــم مجموعــة ممنهجــة مــن السياســات واإلجـراءات واألدوات التــي تركــز
عــى تحديــد املخاطــر وإدارتها.
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ويوضــح الشــكل أعــاه العنــارص األساســية لربنامــج إدارة املخاطــر والخطــوات الرئيســة املتضمنــة يف عمليــة تحديــد املخاطــر
وإدارتهــا .وتقــوم بعــض املنشــآت الكبــرة بتشــغيل برنامــج إلدارة املخاطــر عــى مســتوى املؤسســة ( ،)ERPعــاوة عــى ذلــك
فقــد تســتخدم الــذكاء االصطناعــي ملتابعــة االتجاهــات والتنبــؤ بأمنــاط األحــداث الخطــرة التخــاذ أفضــل القـرارات.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،يُتوقــع مــن كل منشــأة عــى أقــل تقديــر أن تضــع املخاطــر يف عــن االعتبــار وتحددهــا وتحــدد مســتوى
لقياســها ،وأن تعــن مديــر للمخاطــر لتصميــم أو املحافظــة عــى نظا ًمــا إلدارة مخاطــر املنشــأة ســواء أكان متطــو ًرا أو بســيطًا،
إضافــة لتدريــب املوظفــن وتعزيــز ثقافــة املخاطــر واإلرشاف عــى عمليــة تحديــد وتقييــم املخاطــر بأكملهــا وضــان االمتثــال
لإلجـراءات ورصدهــا والتبليــغ عنــد حــدوث مــؤرشات املخاطــر الرئيســة وتأثرياتهــا كــا يشــمل الربنامــج ســجل يوثــق املخاطــر
املحــددة ويقيــم ضوابطهــا ويتتبــع إجراءاتهــا ونتائجهــا.
باختصــار ،تبــدأ عمليــة إدارة املخاطــر بتحديــد وتصنيــف قامئــة شــاملة للمخاطــر عــى مســتوى املؤسســة أو مخاطــر مــروع
محــدد يف عمليــة تدريجيــة يشــارك فيهــا مديــر املــروع وأعضــاء الفريــق ،ثــم تحليــل املخاطــر وتقييمهــا وقياســها مــن حيــث
احتامليتهــا وتأثريهــا أو شــدة وقوعهــا .كــا يجــب الحــرص عــى التمييــز بــن أســباب املخاطــر الرئيســية الناجمــة عــن أعراضهــا،
بحيــث تتــم إدارة املخاطــر الحقيقيــة بشــكل فعــال .وقــد يكــون تقييمهــا كم ًيــا ونوع ًيــا كــا يؤخــذ يف اإلعتبــار التفاعــات
املحتملــة للمخاطــر التــي تجتمــع م ًعــا لتشــكل خطــر أكــر يضخــم الخســارة .ولكــن ميهــد التقديــر األويل للمخاطــر إىل تصنيــف
وتحديــد اﻷوﻟوﯾﺎت ﻟﻟﻣﺧﺎطــر اﻟﻔردﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطــر ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﯽ ﻣﺳﺗوﯾﺎتهــا املحــددة مســبقاً ويف النهايــة ،تخطــط
وتنفــذ ضوابــط مناســبة ملختلــف املخاطــر واتخــاذ إجـراءات لتفاديهــا أو للتخفيــف منهــا أو قبولهــا .ومــن العمليــات املهمــة يف
إدارة املخاطــر هــي توثيــق جميــع الخطــوات ورصــد تنفيذهــا وضوابطهــا بهــدف تقييــم فعاليتهــا والحفــاظ عليهــا أو تعزيزهــا
واســتبدالها إذا لــزم األمــر.
وتكمــن جــودة برنامــج إدارة املخاطــر يف مســتوى املهنيــن العاملــن يف املنشــأة .بالرغــم مــن أن املســؤولية التعاقديــة النهائيــة
للعميــل وإدارة املخاطــر ترجــع للمنشــأة ،إال أن تحديــد املخاطــر والتخفيــف منهــا يقــع عــى عاتــق كل عضــو يف فريــق مــروع
التقييم.

 1.3.2املخاطر والضامنات يف تقارير مراجعة التقييم

يواجــه مراجــع التقييــم مخاطــر املبالغــة يف تقديــر خربتــه أو التقليــل منهــا مثــل معظــم املهنيــن اآلخريــن ،وإمــا الحصــول عــى
أتعــاب غــر كافيــة أو التســعري مببالغــة خــارج نطــاق الســوق ،وتوقــف العمــل أو انقطاعــه ،واألمـراض أو الحــوادث أو الكــوارث،
وتوســيع نطــاق العمــل ،أو تجــاوز التكلفــة ،وإلغــاء املــروع أو تخلــف العميــل عــن الســداد ،ومطالبــات التعويــض املهنيــة.
كــا يذكــر الدليــل بعــض املواضيــع املتعلقــة بالتحقــق مــن العمــاء ونطــاق العمــل وحســاب األتعــاب ورشوط التعاقــد ضمــن
مواضيــع أخــرى تســاعد املق ّيــم يف تخفيــف هــذه املخاطــر إىل حــد مــا ،ويركــز الجــزء املتبقــي مــن هــذا القســم عــى الفئــة
األخــرة مــن املخاطــر وتســمى املســؤولية املهنيــة.

ترتبــط املخاطــر الرئيســة التــي يواجههــا املراجعــون مــع قدرتــه عــى االمتثــال للمعايــر األخالقيــة والفنيــة والتعامــل مــع مهامــه
مبهــارة وعنايــة معقولــة مــا ينتــج عنهــا أحيانــا مطالبــات مــن العمــاء أو األطـراف األخــرى تتعلــق بانتهــاك العقــد أو واجــب
العنايــة .كــا أن هنــاك مخاطــر االمتثــال لألنظمــة واللوائــح األخــرى مبــا فيهــا نظــام مكافحــة غســل األمــوال.
عــى نطــاق واســع ويف ســياق اململكــة العربيــة الســعودية تحديــدا ً ،تتضمــن املخاطــر الرئيســة التهديــدات التــي تواجــه قــدرة
املراجــع عــى االمتثــال لنظــام امل ُق ِّيمــن املعتمديــن ،ولوائحــه التنفيذيــة ،وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم فيــا يتعلــق
باســتقاللية املراجــع وموضوعيتــه ورسيــة التعامــات.
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ويقدر حدوث املخاطر الرئيسة من خالل تقييم احتامليه وقوع مخاطر مامثلة واآلثار والعواقب املرتتبة عليها.
وتســتخدم العديــد مــن أدوات إدارة املخاطــر لتقديــر املخاطــر واختيــار اجـراءات التخفيــف املناســبة لهــا .إن مصفوفــة تقييــم
املخاطــر  -يف امللحــق (ج) مثــال عــى هــذه األدوات.
 1.3.2.1تهديدات االمتثال للمبادئ األخالقية
يحــدد الدليــل االرشــادي ملدونــة املبــادئ األخالقيــة للمقيمــن املهنيــن الصــادر عــن مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة ،والــذي
يتضمــن أحكامــاً مامثلــة للميثــاق الصــادر عــن الهيئــة حــول املخاطــر التــي تهــدد قــدرة املق ّيــم عــى االمتثــال للمبــادئ
األخالقيــة ،وينطبــق هــذا أيضً ــا عــى مراجعــي التقييــم ،كــا يــي:
أ .خطــر املصلحــة الذاتيــة :يُطلــق عليــه أيضً ــا «تضــارب املصالــح» ،يشــر إىل خطــر تأثــر املصلحــة املاليــة أو أي مصلحــة
أخــرى بشــكل غــر الئــق عــى حكــم أو ســلوك املراجــع.
ب .خطــر املراجعــة الذاتيــة :خطــر عــدم تقييــم املراجــع لألحــكام أو الخدمــات الصــادرة منــه أو مــن مراجــع آخــر يف نفس
الرشكــة بالشــكل املناســب ،والتــي قــد يعتمــد عليهــا املراجــع عنــد تكويــن حكمــه النهــايئ كجــزء مــن الخدمــة املقدمــة
للمهمــة الحاليــة.
ج .خطر تضارب مصالح العمالء :خطر أن يكون لعميلني أو أكرث مصالح متضاربة يف نتيجة التقييم.
د .خطر التأييد :خطر تعزيز املراجع ملكانة العميل أو صاحب العمل إىل الحد الذي يعرض موضوعيته للخطر.
ه .خطــر األُلْ َفــة :الخطــر الناجــم عــن عالقــة طويلــة أو قريبــة مــع العميــل أو صاحــب العمــل مــا يــؤدي إىل تعاطــف
املراجــع مــع مصالحهــم أو أعاملهــم.
و .خطر التهديد :الخطر الذي يهدد املقيم ويجربه عىل أال يعمل مبوضوعية.
1.3.2.2ضوابط دعم االمتثال للمبادئ االخالقية
توجــد مجموعــة مــن اإلجـراءات أو الضوابــط املتاحــة للحاميــة مــن بعــض املخاطــر أو التخفيــف منهــا ،وتعمــل بعضهــا عــى
مســتوى أعــى مــن خــال التنظيــم الحكومــي للمهنــة أو أي منظمــة مهنيــة للتقييــم ،وتشــمل اللوائــح املتعلقــة بهيــكل
املنشــآت التــي تقــدم خدمــات التقييــم وحوكمتهــا ،والرتخيــص النظامــي للمقيمــن لبعــض أنــواع التقييــم والتأهيــل وفــرض
متطلبــات التعليــم املهنــي املســتمر ومراقبــة االمتثــال للمعايــر املهنيــة وتطبيــق اإلج ـراءات التأديبيــة.
تحــاول رشكات التقييــم التعــرف عــى املخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــال الضوابــط واإلجـراءات الداخليــة ،وتســتخدم
الضوابــط املبينــة أدنــاه مــع بعضهــا البعــض وميكــن أن تختلــف مــن منشــأة ألخــرى:
 .1االحتفــاظ بســجل للمصالــح الشــخصية املاديــة لكافــة املراجعــن املهنيــن :تطلــب املنشــأة إفصاحــات عــن املصالــح
املاليــة والعالقــات الوظيفيــة ملراجعيهــا وأقاربهــم (غالبــاً إىل الدرجــة الثالثــة) وتحتفــظ بهــا وتحدثهــا دوريًــا بهــدف
تحديــد تضــارب املصالــح املحتملــة واملتعلقــة بــأي ارتباطــات للعمــاء الحاليــن أو املحتملــن.
 .2التحقــق مــن العميــل والعنايــة الالزمــة :كــا ذُكــر ســابقا ،يلــزم إج ـراء تحقيقــات واستفســارات يف ســمعة العميــل
ونزاهتــه ومركــزه املــايل والبحــث يف تضــارب املصالــح ،ولإلجابــة عــن هــذه االستفســارات ميكــن اســتخدام مصــادر مختلفــة
مــن املعلومــات التجاريــة ووكاالت التصنيــف االئتــاين وتحليــات البيانــات مــن جهــات مثــل :دون وبرادســريت (Dun
 )& Experianومنصــة زاويــة وإكســريان ( )Experianباإلضافــة إىل قواعــد البيانــات الداخليــة للمنشــأة .كــا يجــوز
اســتخدام املعلومــات الســابقة مــن املقيمــن واملحامــن واملرصفيــن لهــذا الغــرض رشيطــة قبــول العميــل وعــدم انتهــاك
التزاماتــه الرسيــة .وبعدهــا تســتخدم املعلومــات ملســاعدة املنشــأة يف قـرار قبــول عميــل جديــد أو االســتمرار مــع عميــل
حــايل ،وغال ًبــا مــا تكــون وف ًقــا لسياســات القبــول واالســتمرارية املحــددة مســبقًا للمنشــأة.
 .3التحقــق مــن أعضــاء الفريــق :ســواء أكان الفحــص لتوظيــف كادر جديــد للمنشــأة أو تكويــن فريــق للمــروع وفــق
الخــرة واملعرفــة واملهــارات املطلوبــة يف موضــوع املهمــة ،فــإن مثــل هــذه الق ـرارات تتطلــب دامئ ـاً تقييــم املؤهــات
والكفــاءات واالســتقاللية والســلوك وشــخصية املرشــحني واملقيمــن (واملراجعــن) أو أحدهــم يف املنشــأة.
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 .4إشعار العميل وطلب موافقته عند التعامل مع مصادر لتضارب املصالح املحتملة.
 .5تطلــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة يف امليثــاق بأخــذ املقيّــم موافقــة خطيــة مــن العمــاء قبــل متثيلهــم يف نفــس
املســألة ،ويخضــع املراجعــن لنفــس املتطلبــات.
 .6حواجــز املعلومــات (منــع تبــادل املعلومــات) بــن مقدمــي الخدمــة وفريــق املــروع :قــد يوافــق العمــاء عــى
اســتخدام املنشــأة لفــرق عمــل مختلفــة لتقديــم املشــورة حــول نفــس املســألة أو األصــل عــى أســاس محايــد ،ودون
اتصــاالت أو ترسيــب املعلومــات الرسيــة بينهــم حــول نفــس الشــأن وبشــكل صــارم.
 .7اإلفصــاح عــن مصــادر تضــارب املصالــح املحتملــة يف خطــاب التعاقــد والتقاريــر والخطــوات التــي يجــب أن يتخذهــا
داملراجــع للتخفيــف مــن مخاطــر التضــارب.
 .8املراجعــة الداخليــة مــن األقـران مبــا يف ذلــك اللجــان ،املراجعــة الســابقة والالحقــة :تعتــر املراجعــات جــزء مهــم مــن
برنامــج مراقبــة جــودة املنشــأة ،ففــي «املراجعــة الســابقة» ويطلــق عليهــا أحيانًــا « الســاخنة» أو «الشــاملة» ،يراجــع
التقاريــر وأوراق العمــل مقيــم خبــر يف املنشــأة ليتأكــد مــن امتثالهــا للمعايــر واإلجـراءات املهنيــة للمنشــأة قبــل توقيــع
أي التقريــر وتســليمه ،وأمــا «املراجعــة الالحقــة» ويطلــق عليهــا أحيانًــا « البــاردة» فتكــون بعــد اكتــال مهمــة التقييــم،
وتتضمــن اختيــار عينــة عشــوائية مــن تقاريــر التقييــم لرياجعهــا الــركاء أو كبــار املقيمــن يف املنشــأة الذيــن مل يشــاركوا
يف إعدادهــا .وتناقــش بعــد ذلــك النتائــج مــع املراجعــن املعنيــن وتســتخدم لتطويــر حلــول عالجيــة وتطويريــة لهــم .كــا
ميكــن أن ينتــج عــن هــذه العمليــة مراجعــات إضافيــة أو اســتبعاد املقيمــن أو املراجعــن غــر املؤهلــن.
 .9سياسات الخصوصية والرسية واتفاقيات عدم اإلفصاح.
 .10تركيز سياسات التوظيف عىل بعض الشهادات املهنية.
قابل للتفاوض
 .11استخدام منوذج موحد لرشوط التعاقد وناد ًرا ما يكون ً
 .12استخدام خطابات التفويض واالعتامد.
 .13ضوابط قبول الهدايا أو الضيافة من أصحاب مهام التقييم القامئة
 .14نظام التعامل مع الشكاوى (مفصل الحقاً يف الدليل).
 .15واجب اإلبالغ عن االنتهاكات.
 .16الرقابة.
 .17التدريب.
 .18استخدام مناذج وبرامج معتمدة.
 .19استخدام مناذج التقارير والقوائم املرجعية.
 .20تركيز االختصاص حسب الفرع أواملوقع أونوع العميل.
 .21التأمني ضد املسئولية واألخطاء املهنية
 .22حدود املسؤولية.
القامئــة املذكــورة أعــاه ليســت شــاملة أو مرتبــة ،وبخــاف الضوابــط مثــل التأمــن ضــد املســئولية واألخطــاء املهنيــة ،قــد ال
تكــون جميــع الضوابــط موجــودة يف رشكــة واحــدة .كــا ذكــر ســابقاً ،ويختلــف تطبيــق بعــض الضوابــط حســب ظــروف الحالــة
وأهميــة خطرهــا.
 1.3.2.3األنظمة واللوائح السعودية
مــن املهــم مالحظــة أن األنظمــة واللوائــح الســعودية التــي تحكــم عمــل املقيــم والتــي تنطبــق أيضــا عــى املراجعــن تعتــر أكــر
رصامــة نســب ًيا فيــا يتعلــق باإلج ـراءات التــي يجــب عــى املقيــم اتخاذهــا للتعامــل مــع بعــض التهديــدات ،ال ســيام تهديــد
املصلحــة الذاتيــة.
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 1.3.2.3.1املصالح املبارشة وغري املبارشة
تنــص املــادة السادســة عــر مــن الفصــل الرابــع مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املقيمــن املعتمديــن بأنــه يحظــر عــى املقيــم أو
املراجــع قبــول أي مهــام تقييــم لهــا مصالــح مبــارشة أو غــر مبــارشة للعميــل ـ واألصــل محــل التقييــم  ،وبالتــايل ينصــح بتجنــب
جميــع مهــام مراجعــة التقييــم وعــى األخــص يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1تقييــم 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. .2تقييم أي أصل إذا كان بينه وبني مالكه أو أحد الرشكاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
 .3تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر عىل استقالليته بشكل مبارش أو غري مبارش.
 .4تقييــم 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.
 .5تقديم خدمة التقييم ألكرث من عميل يف املوضوع ذاته إال بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العمالء.
 1.3.2.3.2اإلفصاح عن املصالح األخرى األقل قر ًبا
يف ضــوء ميثــاق أداب وســلوك مهنــة التقييــم ،يجــب عــى املراجــع أن يقــدر املخاطــر املتعلقــة باألصــول املحتمــل مراجعتهــا
عــى موضوعيتــه أو يــدرك التحيــز املحتمــل ملســتخدمي تقريــره ،وهــذا بالنســبة لجميــع املصالــح األخــرى األقــل قربًــا مــن
العميــل أو األصــل محــل املراجعــة .وإذا رأى املراجــع أن موضوعيتــه لــن تتأثــر أو أن لــن يكــون هنــاك أي تحيــز للمســتخدمني،
ميكنــه قبــول املهمــة بــرط أن يفصــح عــن جميــع املصالــح يف خطــايب التعاقــد والتقريــر ،وفيــا عــدا ذلــك ،يجــب عليــه رفــض
املهمــة.
ولذلك فرض امليثاق يف املادة  4-2ما ييل:
ينبغــي عــى املقيــم أو املراجــع أخــذ جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــان عــدم وجــود مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة لــه أو
لرشكتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو رشكائــه يف هــذا األصــل عنــد تقييــم أحــد األصــول أو مراجعــة التقريــر .وتشــمل املصلحــة غــر
املبــارشة كل مــا يؤثــر عــى تقييــم األصــل محــل التقييــم ،وعنــد وجــود مثــل هــذا التعــارض عليــه باإلفصــاح عنــه.
 1.3.2.3.3تهديدات تضارب مصالح العمالء
بالنســبة لتهديــدات تضــارب مصالــح العمــاء يف حالــة أن املراجــع يعمــل نياب ـ ًة عــن عمــاء مختلفــن يف نفــس املســألة أو
األصــل أو املعاملــة ،يجــب عــى املراجــع عنــد التعامــل مــع هــذه املصالــح أو مــا يشــابهها ،الحصــول عــى موافقــات خطيــة
مــن العمــاء قبــل قبــول املهمــة .ويف حــن القيــام بذلــك ،يجــب عــى املقيــم الحــرص عــى عــدم خــرق أي معلومــات رسيــة
للعمــاء .وقــد يعنــي العمــل مــن أجــل عمــاء مختلفــن يف نفــس املســألة أنــه عــى املنشــأة اســتخدام فــرق مختلفــة وحواجــز
معلوماتيــة بينهــا .يجــب عــى مســؤول االمتثــال وهــو شــخص خبــر يف املنشــأة وليــس عضــوا ً يف أي مــن الفريقــن أن يــرف
عــى مثــل هــذه املهــام ،وينــص امليثــاق يف:
املادة الثانية ،الفقرتني الثانية والثالثة عىل ما ييل:
يحظر عىل املق ّيم (واملراجع) أن يترصف عن طرفني أو أكرث يف املسألة نفسها إال مبوافقة خطية من األطراف.
يجــب أن يأخــذ املق ّيــم (واملراجــع) جميــع اإلج ـراءات اإلحرتازيــة الالزمــة لضــان عــدم نشــوء تضــارب بــن مصالــح عمالئــه
بعضهــم البعــض.
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املادة الرابعة ،الفقرة (د)  1و:2
يلتــزم املقيّــم (واملراجــع) بالتعامــل مــع شــؤون العميــل بحــذر ورسيــة يف جميــع األوقــات .فــا يفصــح عــن أي بيانــات حقيقيــة
حساســة حصــل عليهــا مــن العميــل ،أو نتائــج مهمــة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه أو ألي شــخص أو طــرف آخــر.
يحظــر عــى املق ّيــم (واملراجــع) اســتخدام املعلومــات الرسيــة التــي حصــل عليهــا نتيجــة العالقــات املهنيــة ،لغــرض شــخيص أو
لصالــح طــرف خارجــي.
 1.3.2.3.4االستقالل املايل
تعتــر االســتقاللية أســاس مهنيــة املراجــع ،ومــن الفق ـرات املنصــوص عليهــا يف امليثــاق تحــت مــادة االســتقاللية هــي حاميــة
اســتقاللية املراجــع بــأن يحظــر عليــه قبــول أخــذ رســوم أو أتعــاب التقييــم عــى أســاس نتيجــة مقــررة مســبقًا أو نســبة مــن
القيمــة النهائيــة ،كــا يجــب أن يكــون مصــدر دخــل املراجــع منو ًعــا وال يعتمــد عــى عــدد محــدود مــن العمــاء .وال يحــدد
امليثــاق نســبة إجــايل أتعــاب التقييــم املقبولــة مــن عميــل واحــد باملقارنــة بجميــع العمــاء .وتنصــح الهيئــة بــأن تفصــح جميــع
تقاريــر التقييــم التــي ميكــن للعميــل واملســتخدمني اآلخريــن االعتــاد عليهــا ،عــا يــي:
 )1إذا تجــاوزت نســبة دخــل املنشــأة مــن العميــل  5٪مــن إجــايل الدخــل خــال آخــر  12شــه ًرا .فيجــب اإلفصــاح عــن
ذلــك يف العــرض وخطــاب التعاقــد يف الحــاالت التــي يُحــدد املســتخدم املقصــود للتقريــر يف البدايــة مــا مينــح املســتخدم
فرصــة االعـراض عــى تعيــن املقيــم إذا رأى العميــل أن هنــاك تحيــز محتمــل.
 )2أي رسوم إحالة دفعها املراجع نق ًدا أو عي ًنا فيام يتعلق بالحصول عىل املهمة.
ينبغــي االحتفــاظ بســجل املراجعــة الداخليــة ألعــال املراجــع فيــا يخــص تضــارب املصالــح وضوابــط االســتقاللية
واإلفصاحــات يف أوراق مهمــة التقييــم لالمتثــال والرقابــة .وسيســاعد وجــود نظــام تحقــق قــوي يوضــح تضــارب املصالــح
للمهــام ويوثــق نتائــج الفحوصــات ويحتفــظ بهــا إلثبــات أن املقيــم تــرف عــى أســاس صحيــح.
 1.3.3.1االعتامد عىل األطراف الخارجية
قــد يضطــر املراجــع إىل االســتعانة بالخــرة الفنيــة لشــخص متخصــص يف جانــب معــن مــن مهمــة التقييــم أو اســتخدام خدمــات
مقيــم آخــر ،وكذلــك االعتــاد عــى املعلومــات العامــة أو البيانــات مــن األطـراف الخارجيــة مثــل مــزودي البيانــات.
يجــب أن يتفــق املراجــع مــع العميــل منــذ البدايــة عــى االســتفادة مــن خدمــات املتعاقديــن مــن الباطــن .ويوقــع املراجــع
عــادة عــى تقريــر املراجعــة ويتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن الخدمــات التــي يقدمهــا املتعاقــد مــن الباطــن .ومــن الــروري
أن يختــار املراجــع بعنايــة املتعاقــد مــن الباطــن ذا ســمعة وكفــاءة ،ويضمــن أن يكــون املتعاقــد ملتز ًمــا بــروط مامثلــة لتلــك
التــي يلتــزم بهــا املراجــع مــع العميــل وأن يراجــع عمــل املتعاقــد مــن الباطــن ليتأكــد مــن اكتاملــه بجــداره وأنــه امتثــل ملعايــر
التقييــم الدوليــة وأي معايــر أخــرى معمــول بهــا.
ومــن الحلــول البديلــة للتخفيــف مــن مخاطــر التعاقــد الخارجــي ال ســيام عندمــا يكــون دور الخبــر خــارج نطــاق خــرة
كل مــن املراجــع والخبــر مع ـاً
املراجــع ،هــو نقــل بعــض املخاطــر مــن خــال تعاقــد العميــل مــع الخبــر مبــارشة وأن يوقــع ًّ
عــى التقريــر ،أو إدراج اســتنتاجات الخبــر يف تقريــر املراجــع باإلشــارة إىل املصــادر واخــاء املســؤولية الــذي يحــد مــن مســؤولية
املراجــع فيــا يتعلــق بهــذه النتائــج .يجــب أن يستشــر املراجــع خب ـ ًرا قانون ًيــا ملســاعدته يف اتخــاذ الق ـرار الصحيــح بشــأن
الخيــارات املذكــورة طب ًقــا لظــروف كل مهمــة.
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يجــب أن يتفــق املراجــع مــع العميــل عــى إمكانيــة التحقــق مــن بيانــات األط ـراف الخارجيــة ومــدى االعتــاد عليهــا .وأن
يتأكــد املراجــع مــن أن البيانــات املقدمــة دقيقــة وصحيحــة .ويف هــذه الحالــة ،يجــب عــى املقيــم االمتثــال باملعيــار  102مــن
معايــر التقييــم الدوليــة ( 2022الفقــرة  )20.5عنــد تقييــم مصداقيــة وموثوقيــة املعلومــات املقدمــة مــن اآلخريــن ،وخاص ـ ًة
أهميــة املعلومــات بالنســبة لنتيجــة التقييــم ،خــرة املصــدر واســتقالليته فيــا يتعلــق باملوضــوع املطــروح واألصــل محــل
التقييــم .كــا يجــب ذكــر مصــدر املعلومــات الخارجيــة املســتخدمة يف املهمــة ومــدى التحقــق منهــا يف التقريــر .عــى الرغــم من
أن املراجــع مســؤول يف النهايــة عــن قـرار االعتــاد عــى هــذه البيانــات فإنــه مــن الــوارد أن يُخــي املراجــع املســؤولية الناشــئة
عــن اســتخدام مثــل هــذه البيانــات يف كل مــن خطــاب التعاقــد وتقريــر مراجعــة التقييــم.
يف اطــار العمــل يف معايــر التقييــم الدوليــة قســم  50تتطلــب الكفــاءة أن يكــون مراجــع التقييــم ملـ ًـا مبوضــوع التقييــم قيــد
املراجعــة .وتنــص فقــرة  50.1إذا كان امل ُقيّــم ال ميلــك جميــع املهــارات والخـرات واملعــارف التقنيــة الالزمــة ألداء كافــة جوانــب
مهمــة التقييــم فــا مانــع مــن اســتعانة امل ُقيّــم مبتخصصــن يف نــواح معينــة لذلــك الغــرض بــرط أن يذكــر ذلــك يف نطــاق
العمــل
يوضــح الرســم البيــاين يف امللحــق (د) املســائل الرئيســة والقـرارات التــي مــن املمكــن أن يأخذهــا املق ّيــم أو املراجــع أو املنشــأة
يف اإلعتبــار عنــد قبــول عميــل التقييــم.

 1.4نطاق العمل
يتطلــب املعيــار  101نطــاق العمــل أن يحــدد املراجــع نطــاق العمــل املناســب للغــرض املقصــود وأن يوضحــه للعميــل ،كــا
يجــب إرســاله إىل العميــل قبــل اكتــال املهمــة ويف أفضــل األحــوال ينبغــي أن يُحــدد نطــاق العمــل ويرســل للعميــل قبــل
التعاقــد معــه ،باســتثناء الحــاالت التــي يصبــح فيهــا النطــاق أكــر وضو ًحــا أو يجــب تعديلــه أثنــاء التعاقــد بعــد اســتقصاءات
وبحــث املراجــع.
يؤكــد امليثــاق عــى املتطلبــات الســابقة ،كــا يركــز أكــر عــى الــرط املذكــور أعــاه وينــص عــى وجــوب االتفــاق عــى نطــاق
العمــل مقد ًمــا وخطيـاً بــن املراجــع والعميــل.
املادة الرابعة ،الفقرة (أ:)4-4
يجــب عــى املقيّــم أو املراجــع قبــل قبــول أي مهمــة أو إب ـرام االتفــاق لتنفيذهــا أن يتســلم التكليــف .ويجــب عــى املقيــم
(واملراجــع) عندمــا يتلقــى تعليــات أو تكليــف محــدد مــن العميــل أن يوثقهــا كتابيًــا وتفصيليًّــا وذلــك وف ًقــا ملعايــر التقييــم
الدوليــة ليتفــادى ســوء الفهــم للمفــردات أو لنطــاق العمــل.
لنطــاق العمــل يف مهمــة مراجعــة التقييــم أهميــة أساســية لتأثــره املبــارش عــى مصداقيــة االســتنتاجات أو الــرأي يف القيمــة،
وميكــن الحكــم عــى نطــاق العمــل مــن مــدى مناســبته لغــرض املراجعــة .وبغــض النظــر عــن مــدى امتثــال التقييــم ملعايــر
التقييــم الدوليــة األخــرى ،فــإن نطــاق العمــل غــر الــكايف أو غــر الصحيــح يؤثــر عــى مصداقيــة املراجعــة ويجعــل تقريــر
املراجعــة غــر متوافــق مــع املعايــر.
تــرح معايــر التقييــم الدوليــة هــذه النقطــة يف الفقــرة التاليــة حــول حالــة يثبــت فيهــا أ ّن نطــاق العمــل األصــي غــر مناســب
أثنــاء عمليــة التقييــم الفعليــة ،وينطبــق هــذا عــى نطــاق العمــل يف مهمــة مراجعــة التقييــم أيضً ــا.
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معيار التقييم الدويل :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء ،فقرة :20.7
إذا اتضــح يف ســياق مهمــة التقييــم أ ّن األبحــاث واالســتقصاءات التــي يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا تقييــ ٌم ذو
مصداقيــة ،أو أ ّن املعلومــات التــي تقدمهــا األطـراف الخارجيــة غــر متاحـ ًة أو غــر كافيــة أو القيــود التــي عــى االســتقصاءات
مشــددة عندئــذ ال يكــون التقييــم متواف ًقــأ مــع معايــر التقييــم ال ّدول ّيــة.
ـص معيــار التقييــم الــدويل  102فقــرة  20.7يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا نطــاق العمــل محــدو ًدا جـ ًدا ،أو يفتقــر املراجــع
ينـ ّ
إىل املعلومــات الالزمــة لتقديــم مراجعــة موثوقــة ،يجــب عــى املراجــع بعــد التشــاور مــع العميــل أن يقــوم بــأي مــا يــي:
 .1تعديل أو توسيع نطاق العمل ليشمل املعلومات الناقصة.
 .2إكامل التقييم عىل أساس افرتاض خاص يف حال كان متوافقًا مع معايري األصول.
 .3االنسحاب من املهمة.
يخضــع املراجــع أيضً ــا للمعيــار :101نطــاق العمــل وينبغــي أن يحــدد ويفصــح عــن املعلومــات أدنــاه كجــزء مــن نطــاق عملــه،
وهي:
أ .هوية املراجع
ب .هوية العميل
ج .املستخدمني املقصودين اآلخرين
د .األصل محل املراجعة
ه .الغرض من املراجعة
و .تاريخ املراجعة
ز .تاريخ التقييم
أي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة)
ح .طبيعة ومدى نطاق عمل املراجع (تحديد ّ
ط .طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املراجع
ي .االفرتاضات الخاصة أو الهامة يف التقييم
ك .نوع التقرير الذي يتم إعداده
ل .إذا كان التقرير يشمل الرأي يف القيمة فيجب ذكر:
 .1عملة التقييم
 .2أساس القيمة
م .التأكيــد عــى أن املراجعــة ســتكون وف ًقــا ملعايــر التقييــم ال ّدول ّيــة وأن املراجــع ســيقدر مــدى مالءمــة كافــة املدخــات
املهمــة.
خصوصــا
عنــد النظــر يف متطلبــات امليثــاق ومعايــر التقييــم الدوليــة ،ينبغــي عــى املراجعــن اعتبــار البنــود املذكــورة أعــاه،
ً
يف مهمــة املراجعــة كونهــا تشــمل تحديــد املشــكلة وصياغــة النطــاق .وبعبــارة أخــرى ،فــإن بعــض العنــارص يف القامئــة مثــل
أطـراف التقييــم والغــرض واألصــل هــي يف األســاس «معطيــات» يقدمهــا العميــل يف البدايــة .وتشــكل هــذه املعطيــات أســاس
«املشــكلة» التــي تعالجهــا بقيــة البنــود الــواردة يف القامئــة ،ال ســيام مــن الفقــرة (ط) إىل (م) ،وبالتــايل ميكــن إعدادهــا كجــزء
مــن مراجعــة التقييــم (أي نطــاق املراجــع).
ويتضح التقسيم أعاله يف امليثاق:
املادة الرابعة ،الفقرة (أ:)-4
يجــب عــى املقيّــم أو املراجــع قبــل قبــول أي مهمــة أو إب ـرام اتفاقيــة تنفيذهــا أن يتف ّهــم أبعــاد املهمــة املطلــوب أداؤهــا،
ويشــمل ذلــك تحديــد أط ـراف املهمــة ،واألصــل محــل املهمــة ،والغــرض منهــا ،وأســاس القيمــة املطلوبــة؛ حتــى يتمكــن مــن
االتفــاق مــع العميــل عــى نطــاق العمــل.
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هــذا التصنيــف املقــرح بــن تحديــد املشــكلة وصياغــة النطــاق هــو ملســاعدة املراجــع يف فهــم معيــار  101وتســهيل تركيــز
املراجــع عــى الجوانــب الفنيــة املختلفــة يف املهمــة لتطويــر نطــاق عملــه .وتــدور هــذه الجوانــب حــول معاينــة املراجــع
واســتقصاءاته وتحليالتــه .ويجــب تأكيــد جميــع البنــود املحــددة يف معيــار  101خطيـاً بــن املراجــع والعميــل واإلفصــاح عنهــا
كل مــن خطــاب التكليــف وتقريــر املراجــع.
يف ًّ
ومن خالل دمج متطلبات امليثاق ومعيار  101معاً ميكن تصنيف وتقسيم القامئة عىل النحو التايل:

املشكلة

•أسس القيمة
•العميل
•املستخدم املقصود •عملة وتاريخ التقييم
•االفرتاضات الهامة
•األصل
•الغرض

النطاق

•املقيم
•نطاق ومدى البحث واالستقصاء
•طبيعة املعلومات ومصدرها
•نوع التقرير والقيود عىل االستخدام

الشكل ( :)2نطاق العمل

فيــا يــي وصــف موجــز لــكل عنــارص املعيــار  101مــن معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022والــذي يجــب أن يفهمهــا املقيــم يف
تعريفــه ملشــكلة مهمــة التقييــم:
 .1العميل :الشخص أو الجهة التي توظف مقيم أو مراجع داخيل أو تتعاقد مع مقيم أو مراجع خارجي.
 .2املســتخدم املقصــود :الشــخص أو الجهــة التــي ستســتخدم التقريــر الــذي أعــده املقيــم أو املراجــع ،وقــد يقــرح العميــل
مــن يســتخدم التقريــر ولكــن القـرار النهــايئ يف يــد املقيــم أو املراجــع لتحديــد مــن يعتمــد عــى تقريــره.
 .3األصل :العنرص محل التقييم.
 .4الغرض :سبب أو أسباب إجراء التقييم ،مثالً إلعداد التقارير املالية أو دعم الصفقات وغريها.
 .5أساس القيمة :النوع والتعريف واالفرتاضات األساسية للقيمة.
 .6تاريخ التقييم :التاريخ الذي يرسي فيه الرأي يف القيمة ،أي تاريخ نفاذها.
 .7عملة التقييم :العملة النقدية للتقييم
 .8االفرتاضات الهامة :جميع االفرتاضات الهامة والخاصة التي ستنفذ يف مهمة وتقرير التقييم.
ذكرنــا يف الفصــل األول إطــارا ً يجمــع كافــة املعلومــات األوليــة مــن العميــل والتــي متكــن املقيــم مــن فهــم احتياجــات العميــل
ومشــكلة التقييــم .
ميكــن للمراجعــن الحقــا تعديــل العنــارص ضمــن «النطــاق» لتلبيــة احتياجــات العميــل .وذلــك ألنــه ال يوجــد نطــاق عمــل
واحــد يناســب جميــع مهــام املراجعــة وأن للمراجــع املرونــة يف اختيــار النطــاق الصحيــح حســب مــا ي ـراه مبوضوعيــة ،وأن
يتواصــل مــع العميــل ويتفــق معــه عــى نطــاق مناســب.
النطــاق املناســب ألي مهمــة هــو النطــاق الــذي يالئــم الغــرض وينتــج عنــه رأي مدعــوم وذو مصداقيــة يف تقريــر التقييــم قيــد
املراجعة.
اإلطار العام ملعايري التقييم الدولية  -فقرة ( 40املوضوعية)
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وتتنــاول الفقــرة (أ  )2.8مــن ميثــاق املبــادئ األخالقيــة للمقيمــن املهنيــن الصــادر عــن معايــر التقييــم الدوليــة مــا يــي عــن
املوضوعيــة:
عنــد النظــر فيــا إذا كانــت الحالــة متثــل تهدي ـ ًدا للموضوعيــة ،يجــب عــى امل ُق ّيــم املهنــي (واملراجــع) أن يــدرك احتامليــة
وجــود تحيــز يخلــق تهدي ـ ًدا ملصداقيــة التقييــم.
وميكن وصف نطاق العمل املناسب بأنه:
 .1محدد مبوضوعية ويخلو من التحيز املحتمل من األقران ومستخدمي تقرير املراجعة.
 .2متوقع من األطراف التي غال ًبأ ما تكون مستخدمني مقصودين ملثل هذه املراجعات بانتظام.
 .3املرجــح أن يختــاره املراجعــون األقـران ،مثــل خـراء املراجعــة اآلخريــن الذيــن ميلكــون الخــرة والكفــاءة يف هــذا النــوع
مــن املهــام.
يتعلــق تحديــد املراجــع يف نطــاق العمــل عــى التأكيــد أن يكــون املراجــع املختــار مؤهــل بشــكل مناســب لتنفيــذ املهمــة
مبوضوعيــة وأن يفصــح عــن طبيعــة ومصــدر أي مســاعدة خارجيــة هامــة .ويؤكــد امليثــاق عــى هــذا الــرط يف املــادة الثالثــة،
الفقــرة :3
يجــب أن يكــون املق ّيــم (واملراجــع) عــى يقــن مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم
بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.
ويف املادة الثالثة ،الفقرة :8
يجــب عــى املقيّــم (واملراجــع) أن يعــرف حــدود قدراتــه ،فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنيــة والخــرة الكافيــة لالضطــاع
بخدمــة تقييــم ،وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة ،فيجــب عليــه أن يســتعني بشــخص لديــه خــرة يف ذلــك
النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن أداء املهمــة.
حيث أن «أعامل التقييم» يف مهمة املراجعة تستلزم البحث والتحليل لتقدير موثوقية التقييم قيد املراجعة.
وبعد تحديد نطاق العمل ،ميكن إكامل قامئة التحقق للمهمة.

 1.5أتعاب مراجعة التقييم
لــدى املراجــع العديــد مــن الخيــارات لحســاب أتعابــه رشيطــة أال تكــون مرتبطــة مبــارشة بنتيجــة التقييــم أو القيمــة الناتجــة
مــن التقييــم .وينــص امليثــاق يف:
املادة الثانية الفقرة  11ما ييل:
يحظــر أن تَعتَ ِمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــى نتائــج التقييــم ،كأن تقــدر بنســبة مئويــة مــن قيمــة األصــل ،أو أن تشــرط
بتنفيــذ الصفقــة مث ـاً.
يعتــر حــد األتعــاب الــذي مــن املمكــن أن يتقاضاهــا املراجــع أمــر بينــه وبــن العميــل .فقبــل تحديــد األتعــاب ،يجــب عــى
املقيــم أن يأخــذ وقتًــا يف البدايــة لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول احتياجــات العميــل ،واألصــل ،ونطــاق العمــل
املطلــوب ،ونــوع التقريــر وكيفيــة اســتخدامه ومــا إىل ذلــك.
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بالنسبة للمراجعني يف اململكة العربية السعودية ،تتلخص االعتبارات الرئيسية لحساب أتعاب مراجعة التقييم ما ييل:
 .1األجر بالساعة يف عدد الساعات املطلوبة إلكامل املهمة.
 .2الوقت املقدر إلمتام املهمة بناء عىل املشاريع السابقة.
 .3الخربة واملعرفة يف نوع األصل.
 .4املخاطر أو املسؤوليات مبا يف ذلك االعتامد عىل أطراف خارجية.
 .5األتعاب التي يتقاضاها األقران أو املنافسون وخربتهم يف السوق.
 .6الجودة املتوقعة من العميل مثل مقارنة رشكات التقييم املحلية بالعاملية واإلقليمية.
 .7حجم العمل الحايل أو الجدول الزمني للمشاريع يف الرشكة.
 .8اإلستعانة باملهنيني اآلخرين مثل املهندسني واملساحني وغريهم إذا كان ضمن نطاق العمل.
 .9توظيف مراجعني آخرين مؤهلني ومختصني يف قطاع مختص أو طريقة تقييم معيّنة.
مفصال لتقدير األتعاب.
يق ّدم امللحق (هـ) مثالً ّ
يعمــل املراجعــون ضمــن نطــاق عــام مــن األجــور لــكل ســاعة .فكلــا كان املقيــم أكــر خــرة ،كلــا أرتفــع أجــره لــكل ســاعة
وذلــك عــى غ ـرار املهــن األخــرى ،مثــل املهــن املحاســبية والقانونيــة .وميكــن أن يحســب املراجــع رســومه بالعكــس فيبــدأ
بدخلــه الســنوي االعتيــادي أو املرغــوب فيــه بعــد حســاب تكاليــف األعــال واملوظفــن وأخــذ متوســط عــدد املهــام والوقــت
الــذي يقضيــه يف مثــل هــذه املهــام بعــن االعتبــار.
ويف املهــام مرتفعــة املخاطــر ،حيــث تكــون املســؤولية املهنيــة عاليــة نســبياً ،مييــل املراجــع إىل إضافــة عــاوة عــى أتعابــه
ـول كبــرة
املعتــادة مقابــل املســؤولية واملخاطــر اإلضافيــة والجهــد املبــذول إلج ـراء املهمــة .وقــد تتضمــن هــذه املهــام أصـ ً
ومعقــدة أو متخصصــة ،أو متعلقــة بقضايــا أو نزاعــات أو عقــارات ذات مشــاكل بيئيــة أو هيكليــة عــى ســبيل املثــال .وميكــن
طلــب رســوم إضافيــة مــن العمــاء الذيــن لديهــم الكثــر مــن املتطلبــات أو يحتاجــون إىل «عنايــة خاصــة» .ويشــمل هــذا النــوع
مــن العمــاء مــن يطالــب بتســليم املهمــة يف وقــت قصــر جــدا ً أو مــن يطلــب توســيع نطــاق العمــل أكــر مــن مــرة.
وعــادة مــا تكــون األتعــاب املقدمــة مبنيــة عــى عالقــة املراجــع الحاليــة بالعميــل وإمكانيــة العمــل معه يف املســتقبل ،ومســتوى
األتعــاب التــي يتقاضاهــا األقـران ،وإمكانيــة تقبل الســوق.
يجــب أال ينــى املراجــع تقديــر وإضافــة األتعــاب والتكاليــف املرتبطــة مبراجعــة التقييــم مبــا يف ذلــك الســفر واإلقامــة والرتجمــة
والبــدل اليومــي إلخ.
وال توجــد طريقــة قياســية محــددة لعــرض األتعــاب يف املقــرح أو خطــاب التعاقــد .ومــا مل يطلــب العميــل خــاف ذلــك ،كــا
هــو الحــال مــع بقيــة العمــاء ،فإنــه مــن املقبــول أن يضــع املراجــع أســاس حســابه لألتعــاب مــع إظهــار تقديــر إجــايل لهــا
مــع أو دون التكاليــف األخــرى .فمــن الحكمــة أن يقــدم املراجــع تفصيـاً ألتعابــه للســاح بإجـراء مقارنــة مــع عــروض األســعار
األخــرى ،وللحصــول عــى أســاس إلعــادة إحتســاب أتعــاب األعــال املنجــزة قبــل اإللغــاء أو عنــد تعديــل النطــاق.
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 1.6العرض
بعــد فهــم املراجــع ملتطلبــات العميــل ،وإدراك مشــكلته وكيفيــة حلهــا ،والتأكــد مــن أنــه ميتلــك الكفــاءة الالزمــة لقبــول املهمــة،
تتمثــل الخطــوة التاليــة يف تقديــم العــرض املقــرح إىل العميــل .وســيوث ّق العــرض فهــم املراجــع ملتطلبــات العميــل ونطــاق
عملــه املقــرح ،والجــدول الزمنــي ،واألتعــاب واملعلومــات الالزمــة للوفــاء بهــذه املتطلبــات.
ولــي يكــون العــرض مقنــع ،يجــب أن يوضــح العــرض بعــض املعلومــات عــن املنشــأة التــي ســتقدم تقريــر املراجعــة وموظفيهــا
واعتامداتهــا وخربتهــا يف إعــداد تقاريــر تقييــم أو مراجعــة مشــابهه .ويجــب أن يذكــر يف التقريــر معلومــات تفصيليــة عــن
الفريــق الــذي ســيعد تقريــر املراجعــة ،ومــن الجيــد أن يكــون عــرض املراجعــة مميـ ًزا للمنشــأة التــي أصدرتــه .ومــن الشــائع أن
يكــون لــدى املنشــاة قســم تســويق خــاص بهــا أو فريــق مختــص ومـ ّدرب يبذلــون جهدهــم ووقتهــم إلعــداد عــروض متيزهــم
عــن منافســيهم .ويجــب عــى املراجعــن مراعــاة املــواد التاليــة الــواردة يف ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم والتــي تنطبــق
عــى اعــال املراجعــة والتقييــم.
املادة األوىل ،الفقرة :1-6
يُحظــر عــى املق ّيــم (واملراجــع) عنــد الدعايــة لنفســه أو التســويق لجهــة عملــه للقيــام بتكليــف بــأداء العمــل ،أن( :أ) يدعــي
لنفســه مؤهــات علميــة أو مهنيــة أو ســابقة خــرة ال يتمتــع بهــا أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح معلومــة حولهــا(.ب) يســتخدم
معلومــات غــر صحيحــة أو إعالنــات مضللــة أو عروضــا مبال ًغــا فيهــا عــن خدماتــه(.ج) يقــدم ادعــاءات كاذبــة أو مقارنــات
واهيــة أو إشــارات مســيئة ألعــال املقيّمــن (أو املراجعــن) اآلخريــن .وأي مقيــم ال يلتــزم باالفقــرات  1اىل  6ســيخضع اىل
مراجعــة تأديبيــة باإلضافــة اىل العقوبــة النهائيــة وهــي إزالــة ترخيصــه.
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود معايــر مخصصــة للعــروض ،إال أنــه ينبغــي أن يشــمل ،عــى أقــل تقديــر ،نفــس الــروط التــي
ســيعمل بهــا املراجــع عنــد تعاقــده مــع العميــل بطريقــة واضحــة ورصيحــة .العــرض ليــس وعـ ًدا أو التزا ًمــا ،ولكــن إذا قبلــه
العميــل ،فمــن املتوقــع أن يتابعــه املقيــم أو املراجــع ويتفــاوض مــع العميــل مــن أجــل إنشــاء عقــد موثــق.
لذلــك يعتــر مــن املامرســات الجيــدة إبــاغ العميــل بالــروط يف مرحلــة العــرض بــدالَ مــن تــرك التوقعــات لالفرتاضــات أو
ملســودة خطــاب التعاقــد الالحقــة .إىل جانــب أن تضمــن الــروط يف العــرض يســهل إج ـراء املقارنــة بــن عــروض املنافســن
كــا يختــر وقــت االطـراف للتفــاوض عــى الــروط والجوانــب االخــرى قبــل االعتــاد .وذلــك ألن رفــض بعــض الــروط يف
مس ـ ّودة خطــاب التعاقــد بعــد رفــض جميــع مقدمــي العــروض اآلخريــن ميكــن أن يكــون محبــط ج ـ ًدا للعميــل.
قــد يحــدد منــوذج طلــب العــروض الــذي يعــده العميــل هيــكل العــرض املطلــوب ومحتــواه ،فمــن مصلحــة العميــل أن يطلــب
عرضً ــا شــامالً وأن يشــارك املراجــع معلومــات كافيــة ووافيــة ليقــدم لــه عــرض كهــذا .خــاف ذلــك ،مــن الشــائع أن يقتصــد
بعــض املراجعــن يف رشوطهــم حتــى مرحلــة التعاقــد ملواجهــة أي أمــور غــر متوقعــة مــن العميــل.
وتعمــد بعــض الــركات إىل تضمــن رشوطهــا التعاقديــة أو مســودة العقــد يف العــرض املقــرح مــن أجــل توفــر الوقــت .ويف
مثــل هــذه الحــاالت يحتــوي العــرض عــى قســم ميكــن للعميــل التوقيــع عليــه وتأريخــه حــال موافقتــه عــى االلتـزام مبــا جــاء
يف العــرض مــن رشوط ،ثــم ســداد مقــدم األتعــاب إن ُوجــد.
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وهناك الكثري من النصائح واالسرتاتيجيات يف إعداد العروض ولكنها خارج نطاق هذا الدليل.
يقـ ّدم امللحــق (ز) منــوذج عــرض تقدميــي معتمـ ًدا عــى أفضــل املامرســات يف إعــداد هيــكل ملقــرح مراجعــة التقييــم واملحتــوى
والرتتيــب املنطقــي ،وقــد يطلــب بعــض العمــاء ،وخاصــة الجهــات الحكوميــة واملؤسســية ،تقديــم العــرض يف إطــار ثالثــة وثائــق
منفصلــة ،وهي:
 .1خطاب التقديم
 .2العرض الفني
 .3العرض املايل
ويوضح النموذج امللحق مثاالً عىل محتويات كل جزء أو وثيقة.

 1.7خطاب التعاقد
كــا يشــار إليــه أيضً ــا باســم خطــاب اإلرتبــاط ،أو اتفاقيــة التعاقــد أو اتفاقيــة الخدمــات ،وخطــاب التعاقــد هــو يف األســاس
كل مــن املراجــع والعميــل
العقــد الــذي يُعــرف ويؤكــد الخدمــة التــي ســيقدمها املراجــع ألداء املهمــة ،ويشــمل مســؤوليات ًّ
والــروط التــي تحكــم اســتخدام تقريــر مراجعــة التقييــم.
عــى الرغــم مــن أن معايــر التقييــم الدوليــة ال تتطلــب أن يكــون خطــاب التعاقــد خطيًــا ،فــإن امليثــاق (املــادة الرابعــة ،فقــرة
أ )-4ينــص عــى ذلــك قبــل بــدء املهمــة.
ويُســهل وجــود خطــاب التعاقــد عــى مواءمــة توقعــات طــريف التعاقــد مــن خــال توضيــح رشوط املهمــة كــا يقــدم دلي ـاً
ميكــن التحقــق منــه عــى موافقــة الطرفــن عــى تلــك الــروط ،وبالتــايل تخفيــف النزاعــات أو تيســر حلهــا.
يجــب أن يتضمــن خطــاب التعاقــد الحــد األدىن مــن الــروط املنصــوص عليهــا يف نطــاق العمــل يف املعيــار  101باإلضافــة إىل
مــدة املهمــة وأســاس األتعــاب املتفــق عليهــا كــا يجــب أن يتضمــن االختصــاص القضــايئ وأي آليــة بديلــة لتســوية املنازعــات،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
 .1هوية املراجع وحالته.
 .2هوية العميل.
 .3هوية املستخدمني املقصودين اآلخرين.
 .4تحديد تقرير التقييم قيد املراجعة.
 .5عملة التقييم.
 .6الغرض من املراجعة.
 .7أساس القيمة.
 .8تاريخ التقييم.
 .9طبيعــة وحجــم عمــل املراجــع وأي قيــود مفروضــة عليــه ،خاصــة إذا كان املراجــع ســيقدم رأي مســتقل يف القيمــة يف
تقريــر املراجعــة.
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 .10طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املراجع.
 .11تاريخ التقييم لدعم أي قيود عىل الوصول إىل األصول محل التقييم.
 .12االفرتاضات املهمة أو االفرتاضات الخاصة يف التقييم أو كالهام.
 .13نوع التقرير الذي يتم إعداده .ومن املهم أيضً ا اإلشارة إىل التنسيق وعدد النسخ وطريقة التسليم.
 .14القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش ،مبا يف ذلك الرسية واملساعدة الخارجية.
 .15األق ـرار بــأن يتــم إعــداد تقريــر املراجعــة مبــا يتوافــق مــع معايــر التقييــم الدوليــة وأن املراجــع أو امل ُقيــم ســيقيم
مــدى مالءمــة جميــع املدخــات املهمــة.
ألي معــامل أو اجتامعــات أو مخرجــات رئيســية ،وجــدول زمنــي لتل ّقــي
 .16مــدة املهمــة ،مبــا يف ذلــك الجــدول الزمنــي ّ
تعليقــات العميــل والــر ّد عليهــا.
 .17أحكام التعاقدات من الباطن.
 .18أساس احتساب أتعاب املراجع.
 .19إجراءات التعامل مع الشكاوى ،إن وجدت.
 .20التغيري يف االتفاقية أو إلغاءها.
 .21االختصاص القضايئ.
عــاد ًة مــا يُعــد املراجــع خطــاب التعاقــد ،ولكــن ال مينــع مــن قبــول منــاذج عقــود العميــل طاملــا أنهــا تغطــي جميــع الــروط
املذكــورة أعــاه رشيطــة أن يوافــق عليهــا كافــة األطـراف.
يجب أن يرفق املراجع خطاب التعاقد مع تقرير مراجعة التقرير.
ويتكون خطاب التعاقد من الوثائق التالية:
 .1الرشوط األساسية للتعاقد
 .2خطاب تأييد
 .3خطاب تكمييل أو ملحق تعاقد ،يف حالة طرأت تغيريات عىل رشوط التعاقد أثناء املهمة.
تحتــوي الــروط األساســية عــى بنــود العمــل العامــة للمراجــع والتــي عــادة مــا تكــون شــائعة يف جميــع التكليفــات إال إذا
ُصممــت وف ًقــا للمهمــة الحاليــة ،وعــى الرغــم مــن أن هــذه املســتندات عــاد ًة مــا تكــون منــاذج معبــأة أو منــاذج بصيغــة ثابتــة،
يجــب عــى املراجــع مراجعــة الــروط والنظــر يف مــدى مالءمتهــا لــكل مهمــة.
أمــا خطــاب التأييــد فهــو مصمــم ليكــون مبثابــة خطــاب يقــر تعليــات العميــل ويقــدم رشوط التكليــف مــن خــال اإلشــارة
املناســبة إىل وثيقــة الــروط األساســية املرفقــة.
ويفضــل بعــض املراجعــن تضمــن نطــاق العمــل ،حســب املهــام املختلفــة ،يف خطــاب التأييــد بــدالً مــن تضمينــه يف وثيقــة
الــروط األساســية .ويف هــذه الطريقــة قــد يحتــاج املراجــع إىل تغيــر الــروط الــواردة يف خطــاب التأييــد فقــط عندمــا
يســتجيب لتعليــات جديــدة مــن العميــل نفســه مبوجــب عقــد طويــل األجــل .وعــى هــذا النحــو فــإن خطــاب التأييــد
ســيتضمن أيضً ــا:
 .1مدى نطاق بحث املراجع.
 .2مدة املهمة.
 .3أتعاب املراجع.
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يف هــذه الحالــة يكــون لخطــاب التأييــد األولويــة عــى الــروط األساســية .وحتــى يف هــذه الحالــة يجــب عــى املراجــع أن
يضمــن عــدم وجــود تناقــض بــن رشوط أي مــن الوثيقتــن.
ﻳﺠﺐ ﻋﻰﻠ املراجــع التأكــد ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ الــروط املذكــورة يف خطــاب التعاقــد ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وتشــمل عــى الــروط التــي تحــد
مــن اســتخدام التقريــر ،والكشــف عــن تضــارب املصالــح ،واالفرتاضــات املهمــة .إن تضمينهــا يف وقــت الحــق يف تقريــر التقييــم
فقــط قــد ال يُلــزم العميــل قانون ًيــا وقــد يعــرض املراجــع للمطالبــات مــن العميــل أو األطـراف األخــرى.
ومــن املهــم تضمــن فقــرة تتعلــق بوصــول األطـراف األخــرى إىل التقريــر ومــدى االعتــاد عليــه وذلــك لتقييــد تعــرض املراجــع
للمطالبــات مــن األطـراف األخــرى .كــا يجــب أن يكــون الخيــار املفــرض دامئـاً هــو أن األطـراف األخــرى غــر مخولــة باســتالم
التقريــر أو االعتــاد عليــه مــا مل ينــص رصاحـ ًة عــى خــاف ذلــك يف كل مــن خطــايب التكليــف والتقريــر ،أو مبوافقــة خطيــة مــن
املراجــع .وتقــوم بعــض الــركات بإلحــاق منــاذج « إخــاء املســؤولية» يف خطــاب التعاقــد .ال ميكــن ألي طــرف ثالــث الحصــول
عــى نســخة مــن التقريــر إال بعــد موافقــة العميــل واملراجــع وعنــد توقيــع خطــاب املوافقــة .ويخــي الخطــاب أي مســؤولية
مــن جانــب املراجــع إىل الطــرف الثالــث ويضــع املســؤولية عليــه يف تعويــض املراجــع ضــد أي مطالبــات قــد تنشــأ عــن الطــرف
الثالــث الــذي يشــارك التقريــر مــع آخريــن.
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2
نظرة عامة في مراجعة
التقييم
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 2.1مقدمة
يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة عــى أغـراض مراجعــة التقييــم ومســؤوليات املراجــع تجــاه العميــل والعامــة ومهنــة التقييــم
ككل.

 2.2الهدف
ســيتمكن املراجــع يف نهايــة هــذا الفصــل مــن فهــم األغـراض مــن مراجعــة التقييــم التــي قــد توجــد حاجــة إليهــا ،وأن يكــون
قــاد ًرا عــى تقديــر املســؤوليات الهامــة واملرتبطــة بإعــداد وكتابــة تقاريــر املراجعــة.

 2.3أغراض مراجعة تقارير التقييم
تكــون تقاريــر مراجعــة التقييــم رضوريــة يف الظــروف التــي يكــون فيهــا التقييــم موضــع نـزاع أو غــر واضــح .وإذا كان التقييــم
مشــكوك فيــه ألي ســبب ،فعــى املراجــع التحقــق مــن جــودة التقريــر .ويف كثــر مــن الحــاالت ،يســلم هــذا التقريــر إىل العميــل
األســايس للتقييــم .بينــا يف حــاالت أخــرى ،قــد يســلم تقريــر املراجعــة إىل طــرف آخــر وف ًقــا لتفويــض مــن جهــة ترشيعيــة أو
عليــا ،مثــل جهــة حكوميــة.
وقــد يشــمل الغــرض مــن تقاريــر مراجعــة التقييــم تقديــم آراء حــول االلت ـزام مبعايــر التقييــم الدوليــة واملعايــر األخــرى أو
األنظمــة واملواثيــق ،أو تقديــم رأي حــول قيمــة أحــد األصــول أو جميعهــا ،أو خصائــص أحــد األصــول ،أو مزيــج مــن األغـراض.
وع ّرفــت معايــر التقييــم الدوليــة الغــرض مــن التقييــم ٩عــى أنــه الســبب وراء إج ـراء التقييــم .ويجــب أن تنــص تقاريــر
مراجعــة التقييــم عــى الغــرض منــه كــا ينبغــي أن ت ُجيــب عــى األســئلة املطروحــة بطريقــة احرتافيــة ومختــرة وســهلة
الفهــم.

 ٩قامئة املصطلحات ملعايري التقييم الدولية فقرة  20.9ص13
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ومن أغراض مراجعة تقارير التقييم:
• خدمات التقايض.
• استئنافات املحكمة.
• نزع امللكية.
• النزاعات.
• الدعاوى القضائية.
• تقييامت االعضاء.
• ضامن ومراقبة الجودة.
• االستشارات.
• مراجعة تقاريراألعضاء واألقران.
• التقارير املالية.
• مراجعة تقرير مراجعة معد مبعرفة مراجع أخر.

 2.4املستخدمني املقصودين لتقارير مراجعة التقييم
ال يقتــر اســتخدام تقاريــر مراجعــة التقييــم عــى عمــاء مهمــة التقييــم تحــت املراجعــة فحســب .قامئــة املســتخدمون
املقصــودون اآلخــرون ملراجعــة التقريــر قــد تشــمل:
• املحاكم.
• اعضاء لجان مقابالت العضويات أو مناقشات مشاريع الزمالة بالهيئة.
• مركز استشارات تقييم.
• منشآت التقييم.
• هيئة سوق املال.
• البنوك.
• رشكات التأمني.
• الجهات الحكومية.
• منشآت األعامل.
ال تقتــر املراجعــات عــى تقاريــر التقييــم وحســب ،فقــد يطلــب أحيانًــا مراجعــة تقاريــر املراجعــة .وإذا كانــت بعــض الدعاوى
القضائيــة تتطلــب مراجعــة تقاريــر التقييــم ،فمــن املمكــن أن تطلــب األطـراف املعنيــة مراجعــة أخــرى لتقاريــر املراجعــة .وكــا
هــو الحــال يف تقاريــر املراجعــة ،يجــب تحديــد نطــاق العمــل وميكــن أن يشــمل تقريــر املراجعــة عــى إبــداء رأي يف القيمــة.
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 2.5مسؤوليات املراجع
غال ًبــا مــا يكــون لــدى العمــاء والجهــات أســبابًأ مهمــة وقانونيــة لطلــب مســاعدة مراجعــي التقييــم .وتكمــن املســؤولية
الكبــرة ملهمــة مراجعــة التقييــم يف قياســها وفــق املعايــر واملواثيــق والقواعــد املعتمــدة .بينــا ميكــن للمقيــم وفــق معايــر
التقييــم الدوليــة  -معيــار  :101نطــاق العمــل ،فقــرة ( 20.3ن) أن يقيــد اســتخدام أو توزيــع أو نــر التقريــر للعميــل أو
املســتخدمني املقصوديــن ،إال أن ذلــك ال يقيــد بالــرورة مراجعــة التقاريــر .فيحــق قانون ًيــا للمحاكــم والهيئــة الســعودية
للمقيمــن املعتمديــن النظــر يف تقاريــر التقييــم فيــا يتعلــق بقضايــا املنازعــات أو الرقابــة كلــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك دون
الرجــوع إىل املقيــم.
كــا نصــت معايــر التقييــم الدوليــة  2022عــى أن « ُمراجــع التقييــم هــو مقيــم يقــوم مبراجعــة عمــل مقّيــم آخــر .وميكــن
أن يقــوم املراجــع كجــزء مــن مراجعــة التقييــم بإج ـراءات تقييــم معينــة ،أو أن يبــدي رأيًــا يف القيمــة ، »١٠كــا يجــب عــى
املراجــع أن يكــون قــادرا ً عــى املســاعدة يف توضيــح وفهــم معايــر التقييــم الدوليــة  2022والنظــر يف املتطلبــات األخــرى التــي
قــد يطلبهــا العميــل.

 2.5.1واجب العناية بتقارير املراجعة

يقــع عــى عاتــق املراجــع تحديــد مســتوى العنايــة الالزمــة عنــد إعــداد تقريــر املراجعــة .وبنفــس القــدر مــن األهميــة ،يتحمــل
ـول .ويجــب
املراجــع مســؤولية التأكــد مــن أن مســتوى العنايــة املتبــع يف إعــداد تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مناس ـ ًبا ومقبـ ً
عــى املراجــع أن يراعــي جميــع مــا ســبق ليتأكــد مــن أن تقريــر املراجعــة كامــل بحيــث يعكــس مســتوى العنايــة الالزمــة ،مــع
اإلبــاغ عــن مســتوى العنايــة املقدمــة ،أو التــي مل تقــدم ،يف شــأن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.
ويٌقصــد مبســتوى العنايــة ،االهتــام واملهــارة والحكــم العــام الــذي سيامرســه مهنــي آخــر خــال إج ـراؤه ملهمــة تقييــم أو
مراجعــة .والقياســات التــي يجــب عــى جميــع املقيمــن واملراجعــن أخذهــا باالعتبــار هــي كيفيــة اجـراء مقيمــن ومراجعــن
بنفــس مســتوى الكفــاءة والتعليــم ملهمــة مشــابهة.

تجــدد اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد تعريــف محــدد ملســتوى العنايــة ،فهــو يختلــف عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة ،عــى خــاف
معايــر التقييــم الدوليــة وأدلــة الهيئــة والتــي نوقشــت بإســهاب يف هــذا الدليــل.
يقــدم هــذا الدليــل إرشــادات حــول كيفيــة تقديــر الجوانــب املختلفــة يف تحديــد مســتوى العنايــة لــكل مهمــة مراجعــة .وينبغي
عــى املراجــع أن يســتخدم املعلومــات املوجــودة يف نطــاق العمــل للتقييــم قيــد املراجعــة لتحديــد مــدى مســتوى العنايــة .وإذا
مل يحقــق التقييــم قيــد املراجعــة التوقعــات املوجــودة يف نطــاق العمــل ،فعنــد قياســه مقارن ـ ًة بعمــل مقيــم حصيــف ،فعــى
األغلــب ســنجد أن التقييــم غــر ِ
كاف .وعــى نفــس املنــوال ،ســنجد أن التقييــم املرفــوض أو غــر الصالــح عــى األغلــب لــن يفــي
مبســتوى العنايــة املطلــوب.
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عــى ســبيل املثــال ،إذا تطلــب التقييــم حســاب التدفقــات النقديــة املخصومــة لخســائر األربــاح فســيقوم املقيــم بهــذه
الحســابات وســيتبع االجـراءات املذكــورة يف دليــل املنشــآت االقتصاديــة الصــادر عــن الهيئــة .وال يفــي التقييــم الــذي يتجاهــل
حســاب التدفقــات النقديــة املخصومــة مبســتوى العنايــة املطلــوب.
يُعــد اتبــاع االرشــادات للمصــادر املوثوقــة واالجـراءات واملنهجيــات والتحليــات أمـ ًرا رضوريًــا لتحقيــق مســتوى العنايــة الــازم
يف أي مهمــة تقييــم أو مراجعــة .وكــا ذكرنــا ســابقًا ،يختلــف مســتوى العنايــة لــكل مهمــة .ففــي بعــض الحــاالت تكــون
استشــارة مقيمــن أو مراجعــن أخريــن أم ـ ًرا رضوريًــا لتلبيــة متطلبــات العنايــة الواجبــة .فيــا يتعلــق باملهــام األخــرى ،فــإن
تلبيــة مســتوى العنايــة الــذي يتطلبــه نطــاق العمــل قــد ينطــوي عــى فحــص طــرق البحــث ذات الصلــة أو تطويــر منــاذج
رياضيــة مناســبة.
يف جميــع الحــاالت ،تنطــوي مســؤولية املراجــع يف تحديــد الخطــوات التــي ســيقوم بهــا الشــخص املهنــي يف مهمــة التقييــم قيــد
املراجعــة والتأكــد مــن أن هــذه الخطــوات قــد نُفــذت بالفعــل بطريقــة مناســبة ومقبولــة ودقيقــة ومنطقيــة وكاملــة.

 2.5.2املوضوعية

يقــع عــى عاتــق املراجعــن مهمــة تقديــم خدمــات موضوعيــة وغــر متحيــزة ،ويجــب عــى املقيمــن املعتمديــن فهــم أن
تقاريــر مراجعــة التقييــم رضوريــة للحفــاظ عــى ثقــة العامــة يف التقييــم .وتعــد مراجعــة أعــال املقيمــن اآلخريــن مســؤولية
كبــرة تتطلــب أحكا ًمــا محايــدة وتقاريــر غــر متحيــزة .يجــب أن تــرح تقاريــر املراجعــة بشــكل منطقــي ٍ
وكاف اســتنتاجات
املراجعــة ،مبــا يف ذلــك ،تفســر البيانــات ورشح املعلومــات الــواردة يف التقييــم األصــي عنــد الــرورة ،مثــل الحســابات واملنهجية
والتحليــل املســتخدم للوصــول إىل النتيجــة األصليــة للقيمــة.

 2.5.3الوضوح

املراجــع مســؤول عــن كتابــة تقاريــر تــرح أهــم املشــاكل يف عمليــات التقييــم وإيجــاد حلــول لهــا .وينبغــي أن يوضــح التقريــر
نتائــج مراجعــة التقييــم بطريقــة موثوقــة ومفهومــة وموجــزة وميكــن قراءتها بســهولة .وينبغــي أن يقتنــع العمالء واملســتخدمني
املقصوديــن يف نهايــة املراجعــة بنتائجهــا حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ القـرارات بنــا ًء عــى التقييــم الــذي متــت مراجعتــه.

وملســاعدة األط ـراف املعنيــة عــى فهــم مــا إذا كان التقييــم موثوقًــا وميكــن االعتــاد عليــه أم ال ،يجــب أن يــرح تقريــر
املراجعــة عمليــة التقييــم بطريقــة شــاملة ومنطقيــة .وعــاد ًة يشــمل هــذا رشح منهجيــة التقييــم األصــي ،وبنــا ًء عليــه يــرد
تقريــر املراجعــة حجــج منطقيــة وواضحــة .وينبغــي أن يحتــوي تقريــر املراجعــة عــى مقدمــة متهيديــة ،ثــم محتــوى توضيحــي
للمهمــة وأخـ ًرا الخامتــة .ويحتــاج العميــل عنــد قـراءة تقريــر املراجعــة أن يكــون قــاد ًرا عــى فهــم كل جــزء بشــكل متسلســل
حتــى يتمكــن مــن فهــم تحليــل املراجــع واســتنتاجاته .كــا ينبغــي عــى العميــل أن يســتطيع قـراءة تقريــر املراجعــة بســهولة
وأن يــرىض باملعلومــات املذكــورة يف التقريــر.يف هــذه الحالــة  ،يجــب عــى املراجــع أن يطبــق ويشــر اىل معايــر التقييــم الدوليــة
معيــار  103اعــداد التقاريــر

 2.5.4الكفاءة

مثلــا يُطلــب مــن املقيمــن امتــاك الكفــاءة الالزمــة ألداء مهــام التقييــم ،فيجــب عــى املراجعــن أيضَ ــا أن يتمتعــوا بالكفــاءات
الالزمــة ألداء مهــام املراجعــة وكتابــة التقاريــر.
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تنــص معايــر التقييــم الدوليــة أنــه يجــب أن يــؤدي مهــام التقييأمفـراد أو مجموعــة أفـراد أو أفـراد يعملــون يف منشــآت بغــض
النظــر إذا كانــو موظفــن (داخــل املنشــأة) أو متعاقديــن  ،وميتلكــون املؤهــات والقــدرات واملهــارات اآلزمــة لتنفيــذ التقييــم
بطريقــة موضوعيــة وغــب متحبــزة وأخالقيــة ومختصــة أو باإلضافــة اىل املهــارات الفنيــة املالمئــة والخــرة واملعرفــة باألصــل
محــل التقييــم والســوق أو األســواق التــي يتــداول فيــه والغــرض مــن التقييــم .إذا كان املقيــم أو املراجــع ال ميلــك جميــع
املهــارات التقنيــة أو الخــرة أو املعرفــة الالزمــة ألداء جميــع جوانــب التقييــم ،فــا مانــع أن يطلــب مســاعدة مــن مختصــن يف
جوانــب معينــة ،عــى أن يفصــح عنهــا يف نطــاق العمــل والتقريــر.11.
وبنفــس الطريقــة ،يجــب أن ميتلــك املراجــع الكفــاءة واملعرفــة املهنيــة واملهــارة الالزمــة إلج ـراء مراجعــة مختصــة لتقريــر
التقييــم . 12معايــر التقييــم الدوليــة ونظــام املقيمــن املعتمديــن وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم وأدلــة املامرســة لــكل
فــروع التقييــم جميعهــا متوفــرة لتســاعد املراجــع باملهــارات الالزمــة لكاتبــة تقاريــر مراجعــة مهنيــة ومناســبة.
يجــب أن يلتــزم املراجعــن مبتطلبــات التأهيــل يف الهيئــة ،وأن يكونــوا أعضــاء أساســن ميتلكــون مهــارات التقييــم واملراجعــة
الالزمــة .ينبغــي عــى املراجعــن التأكــد مــن أن تأهيلهــم مســاوي عــى األقــل لتأهيــل املقيــم األســايس الــذي أعــد التقييــم قيــد
املراجعــة أو أعــى منهــا عنــد قبــول مهمــة املراجعــة .ويف حــال كانــت تقاريــر املراجعــة مهمــة خارجيــة أو ســتتضمن رأيًــا حــول
قيمــة األصــل (األصــول) ،فيجــب أن تكــون كفــاءة املراجــع مســاوية عــى األقــل لكفــاءة املقيــم أو أعــى منــه للقيــام باملهمــة.
نصــت معايــر
وإذا طُلــب مــن املراجــع أن يقــدم رأيًــا يف القيمــة وكان ال يتمتــع بالكفــاءة الالزمــة ،فعليــه طلــب املســاعدة كــا ّ
التقييــم الدوليــة .13

 2.5.5االمتثال

جميــع املراجعــن مكلفــن بــأداء مهــام متداخلــة ومتعــددة وتتمثــل يف التأكــد مــن امتثــال التقريــر قيــد املراجعــة وتقييــم
امتثــال عمليــات املراجعــة التــي يقومــون بهــا وإعــداد تقاريــر املراجعــة وفــق معايــر التقييــم الدوليــة ومتطلبــات الهيئــة.
يجــب أن تكــون التقاريــر مكتوبــة وفــق معايــر التقييــم الدوليــة للمحافظــة عــى ثقــة العامــة مبهنــة التقييــم ومراجعــة
التقييــم .ومــع أن معايــر التقييــم الدوليــة تقــدم توجيهــات محــدودة فيــا يخــص تقاريــر مراجعــة التقييــم واملراجعــن عمو ًمــا،
إال أنــه ينبغــي عــى جميــع املهنيــن الذيــن يراجعــون تقاريــر التقييــم أن ميتثلــوا لجميــع معايــر التقييــم الدوليــة .باإلضافــة
إىل ذلــك ،يجــب عــى املراجعــن اتبــاع أدلــة التقييــم املحليــة ذات الصلــة بفــرع التقييــم طب ًقــا لفئــة األصــول محــل التقييــم.

وســنذكر الح ًقــا يف هــذا الدليــل منــاذج لتقاريــر املراجعــة والقامئــة املرجعيــة للمراجعــن يف فــروع تقييــم العقــارات واملنشــآت
االقتصاديــة واآلالت واملعــدات.
مــن الــروري أال ينظــر املراجــع يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة فحســب بــل ينظــر أيضً ــأ يف هيــكل تقريــر املراجعــة الــذي
يعــده ومــدى التزامــه باملعايــر .ســنتناول قضايــا االمتثــال الثــاث هــذه الح ًقــا .
 2.5.5.1مراجعة االمتثال
يجــب أن يلتــزم جميــع املقيمــن واملراجعــن مبعايــر التقييــم الدوليــة ونظــام املقيمــن املعتمديــن وميثــاق أدآب وســلوك مهنــة
التقييــم واللوائــح التنفيذيــة ودليــل مامرســة التقييــم لــكل فــرع .وتعــد معايــر التقييــم الدوليــة قابلــة للقيــاس والتطبيــق يف
عمليــة املراجعــة .ويركــز هــذا الدليــل عــى مراجعــة تقاريــر التقييــم وفــق معايــر التقييــم الدوليــة وطــرح اآلراء حــول امتثــال
املقيمــن اآلخريــن باملعايــر يف تقاريرهــم .كــا يجــب أن تكــون جميــع عمليــات املراجعــة وفــق متطلبــات الهيئــة.

 ١١إطار عمل معايري التقييم الدولية  ،2022الفقرات  50.1و 50.2ص18
 ١٢ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم ،املادة الثالثة :الكفاءة3 ،
 13إطار عمل معايري التقييم الدولية الفقرات  50.1و ،50.2ص ،18وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم املادة الثالثة :الكفاءة ص10
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 2.5.5.2مراجعة امتثال التقرير
عــى الرغــم مــن أن معايــر مراجعــة التقريــر محــدودة يف معايــر التقييــم الدوليــة ،إال أنــه ينبغــي اتبــاع املعايــر املشــابهة ملهــام
املراجعــة .ويجــب عــى املراجعــن االمتثــال للمعايــر التــي تنطبــق عــى كتابــة تقاريــر املراجعــة وذلــك لتقديــم املهنــة للعامــة
بشــكل مناســب .ومــن الواجــب االمتثــال ملعايــر املراجعــة عنــد مراجعــة تقاريــر التقييــم .يشــر املعيــار  102مــن معايــر
التقييــم الدوليــة إىل وجــوب أن تكــون مهــام مراجعــة التقاريــر وفــق املبــادئ املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة
والتــي تناســب الغــرض والــروط واالحــكام املذكــورة يف نطــاق العمــل . 14ويتنــاول هــذا الدليــل االمتثــال ملعايــر التقييــم
الدوليــة لتقاريــر التقييــم قيــد املراجعــة وإعــداد وكتابــة تقاريــر املراجعــة .ويجــب عــى املراجعــن االلتـزام بجميــع املعايــر
القابلــة للتطبيــق كلــا أمكــن ذلــك .انظــر الفصــل الثالــث :عمليــة مراجعــة التقييــم.
 2.5.5.3امتثال تقرير التقييم قيد املراجعة
يجــب عــى املراجــع تحليــل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وأن يتأكــد مــن امتثالــه ملعايــر التقييــم الدوليــة .وميكــن أن يكــون
غــرض املراجعــة هــو تحديــد مــا إذا كان التقريــر يســتويف جميــع معايــر التقييــم الدوليــة فقــط .وبالتأكيــد ســيتم البحــث
والتطــرق لبعــض املعايــر األخــرى بشــكل عــام يف الفصــل الثالــث.

 14معايري التقييم الدولية ،املعيار  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء ،فقرة  10.1ص26
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 3.1املقدمة
يقــدم هــذا الفصــل إرشــادات لعمليــة مراجعــة التقييــم ويصــف اإلجـراءات املتبعــة عنــد مراجعــة تقريــر التقييــم ،وســيتمكن
املراجــع يف نهايــة هــذا الفصــل مــن تقديــر أهميــة العمليــة الشــاملة واملنظمــة إلعــداد تقريــر مراجعــة التقييــم مــن البدايــة
حتــى النهايــة.

 3.2الهدف
ســيتمكن املراجــع يف نهايــة هــذا الفصــل مــن التعــرف عــى عمليــة مراجعــة التقييــم ،واإلجـراءات التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد
إعــداد مراجعــة تقريــر التقييــم والنقــاط التــي ينبغــي النظــر فيهــا.
يف نهايــة هــذا الفصل،ســيتمكن املراجــع مــن تقديــرر أهميــة العمليــة الشــاملة واملنظمــة لتطويــر مراجعــة التقييــم مــن البدايــة
اىل النهاية.

 3.3إعداد املراجعة
ينبغــي أن يُعــد تقريــر املراجعــة بطريقــة منظمــة وفعالــة وذات كفــاءة .كــا ينبغــي أن يكــون العمــل املنفــذ مخططُــا بطريقــة
تســاعد املراجــع التخــاذ اإلجـراءات األكــر فعاليــة ليصبــح تقريــر املراجعــة محكــم وأكــر فعاليــة .ومبــا أنــه ينبغــي أخــذ طــول
تقريــر املراجعــة وإيجــازه يف اإلعتبــار ،فــإن املتطلبــات التــي متتثــل للمعايــر والقواعــد غالبــا مــا تذكــر باختصــار ،أو ال تذكــر
أب ـ ًدا .ولجميــع مقاصــد وأغ ـراض املراجعــة فــإن ُجــل اهتــام العميــل ينصــب يف فهــم مــا هــو الناقــص أو غــر الصحيــح يف
التقييــم ،لــذا ســركز إعــداد التقريــر عــى ذلــك املجــال.
يســاعد التنظيــم الفعــال مــن البدايــة وحتــى النهايــة املراجــع يف إيصــال محتويــات تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ومقارنتــه
مبتطلبــات نطــاق العمــل .باإلضافــة لذلــكُ ،يكــن هــذا التنظيــم املراجــع مــن إعــداد مراجعــة متوافقــة وشــاملة مبــا يتســق مــع
متطلبــات الهيئــة الســعودية للمقيّمــن املعتمديــن ،وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم ،واللوائــح ومعايــر التقييــم الدوليــة
وغريهــا مــن األنظمــة املعمــول بهــا.

 3.3.1صفات ينبغي أخذها يف اعتبارها يف التقييم

يحــدد املراجــع امتثــال تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مــن خــال مقارنتــه مبعايــر التقييــم الدوليــة وأدلــة الهيئــة واألنظمــة
املعمــول بهــا ،كــا يقيــم املصداقيــة العامــة لتقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وموثوقيتــه .وتكــون الطريقــة املبــارشة والعمليــة
لقيــاس موثوقيــة التقريــر مــن خــال مالحظــة متــى يكــون تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة غــر (مالئــم أو مقبــول أو دقيــق أو
منطقــي أو كامــل) .ويســاعد الرتكيــز عــى هــذه الصفــات الخمســة الهامــة املراجــع عــى تحديــد مواضــع القصــور يف التقييــم.
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خــال الق ـراءة األوليــة للتقييــم قيــد املراجعــة ،ينبغــي عــى املراجــع أن يعــي كلٍ مــن الصفــات التاليــة ،لتحديــد مــا إذا كان
ـول ،دقي ًقــا ،منطقيًــا ،مكتمـ ًـا .وقــد يســتفيد املراجــع مــن أخطــاء التقييــم الشــائعة
التقييــم الخاضــع للمراجعــة مالمئًــا ،مقبـ ً
املوضحــة يف امللحــق (ز) مــن هــذا الدليــل ،علـ ًـا بــأن هــذه القوائــم ليســت شــاملة.
ستناقش األقسام التي تيل هذه القامئة كل صفة بتفصيل أكرث.
• املالءمة  -يالئم أو يناسب الغرض املحدد ذا الصلة ،أي الهدف.
• القبول  -جدي ًرا بالقبول ،الرضا ،الكفاية ،استيفاء الحد األدىن من املتطلبات ،االمتثال.
• الدقة  -الصحة ،الدقة ،املطابقة ،الخلو من األخطاء والعيوب ،العناية ،االتساق.
• املنطقية  -معقولة ومتسقة مع مبادئ املنطق ،مقنعة ،مدعومة باألدلة ،رسد سلس ومحكم ومقنع لآلخرين.
• االكتامل  -وجود جميع األجزاء والعنارص والصفات املطلوبة شاملة وكاملة يف كلٍ من املحتوى والجودة.
 3.3.1.1املالءمة
يجــب عــى املراجــع أن يأخــذ باالعتبــار مــدى مالءمــة التقييــم .ويف حــال أن محتــوى التقييــم الخاضــع للمراجعــة ال يتناســب
مــع الغــرض مــن التقييــم ،فينبغــي عــى املراجــع أن يوثــق ويــرح هــذا املحتــوى غــر املناســب للعميــل وجميــع مســتخدمي
التقريــر املقصوديــن اآلخريــن والســتخدامات التقييــم .ويف بعــض الحــاالت ،قــد تكــون عــدم املالمئــة بســبب معلومــات ناقصــة
أو خاطئــة ،حينهــا ينبغــي عــى املراجــع أن ينظــر فيــا إذا كانــت املعلومــات الــواردة يف التقييــم ذات صلــة باملوضــوع ويبــت
فيهــا.
 3.3.1.2القبول
إذا رأى املراجــع أن محتــوى التقريــر غــر مقبــول ،فيجــب أن يــرح الســبب للعميــل يف تقريــر املراجعــة ويحــدد األج ـزاء
املرفوضــة بطريقــة واضحــة ومفهومــة .وإذا كانــت األجـزاء املرفوضــة تشــمل فقـرات ال متتثــل للمعايــر ،يجــب عــى املراجــع
رشح األســاس املنطقــي الــذي يدعــم تلــك املعايــر ،مثــل كيــف تحمــي املعايــر املطلوبــة العميــل مــن تقييــم غــر صحيــح
ومضلــل.
 3.3.1.3الدقة
باإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي عــى املراجــع أن يســتنتج مــدى دقــة املعلومــات املســتخدمة يف التقييــم .وقــد يحتــوي تقريــر
التقييــم عــى أجـزاء دقيقــة وغــر دقيقــة يف غالــب األحيــان .ومــن مســؤولية املراجــع أن يــرح بوضــوح ســبب اعتبــار بعــض
الفق ـرات غــر دقيقــة أو غــر صحيحــة أو غــر متســقة أو غامضــة.
 3.3.1.4املنطق
ينبغــي أن يُكتــب تقريــر التقييــم كامـ ًـا بأســلوب منطقــي ومناســب .ويجــب عــى املراجــع ق ـراءة التقريــر قيــد املراجعــة
مبوقــف غــر متحيــز وأن يالحــظ بدقــة مواضــع التقريــر التــي قــد تفتقــر لألدلــة أو للتفسـرات الناقصــة فيــا يتعلــق باملنهجيــة
أو التحليــل أو اختيــار البيانــات .قــد يشــعر املراجــع يف حال ـ ٍة مــا أن التقريــر يفتقــر لالتســاق أو املنطــق ،فينبغــي أن يقــود
العميــل لفهــم كيــف تقلــل مثــل هــذه العيــوب مــن صحــة التقييــم قيــد املراجعــة.
باإلشــارة إىل جميــع الصفــات املذكــورة أعــاه ،يقــع عــى عاتــق املراجــع مســؤولية توثيــق املشــاكل املوجــودة يف التقييــم قيــد
املراجعــة ،ورشح البيانــات بوضــوح للعميــل ،مــع توفــر املعلومــات الصحيحــة التــي كان يجــب تضمينهــا يف التقييــم قيــد
املراجعــة.
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غياب املنطق يف تقرير تقييم اآلالت واملعدات قيد املراجعة
كث ـرا مــا تســتخدم تقييــات اآلالت واملعــدات أســلوب مقارنــة املبيعــات مــع مبيعــات مامثلــة ال تدعــم التعديــات
(التســويات) وتعكــس الــرأي املهنــي للمقيــم فقــط .فينبغــي أن تســتند التعديــات عــى املبيعــات املامثلــة إىل أدلــة
ومنطــق ميكــن إثباتــه وأن يعــرض بطريقــة مناســبة .وإذا مل يوضــح التقريــر ســبب وكيفيــة إج ـراء التعديــات ،فقــد
يكــون التقييــم غــر موثــوق وال ميكــن اإلعتــاد عليــه .ويجــب عــى مراجــع اآلالت واملعــدات أن يبحــث يف كيفيــة
إج ـراء التعديــات عــى املبيعــات املامثلــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه التعديــات مدعومــة بأدلــة ومنطــق مقبــول.
 3.3.1.5االكتامل
يحــدد املراجــع يف عمليــة املراجعــة البيانــات أو املعلومــات أو االســتنتاجات الناقصــة يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .ويجــب
عــى املراجــع أن يســتقيص ويحــدد املحتويــات أو األج ـزاء املفقــودة مــن التقييــم أو كالهــا .وســيحدد املراجــع مــا إذا كان
ـامل عــى جميــع املعلومــات التــي ينبغــي أن يشــتمل عليهــا التقييــم املقبــول .وميكــن أن تســاعد القامئــة املرجعيــة
التقييــم شـ ً
إلعــداد تقريــر املراجعــة (امللحــق ح) يف تلخيــص النتائــج التــي توصــل إليهــا املراجــع .توفــر هــذه الصفــات الخمــس حــول
مــدى كــون تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة؛ مالئــم ،ومقبــول ،ودقيــق ،ومنطقــي ،وكامــل أو العكــس ،للعميــل آراء ومعلومــات
مفهومــة حــول التقييــم .كــا توفــر هــذه الصفــات طرقًــا موثوقــة لقيــاس التقييــات مبنهجيــة مفهومــة وقابلــة للتكــرار.
وعندمــا يســتخدم املراجعــون هــذه الصفــات لنقــد التقييــم قيــد املراجعــة ،فمــن األرجــح أن يكــون تقريــر املراجعــة شــامالً
ومفهوم ـاً ومنطقي ـاً.
االستخدام األعىل واألفضل يف تقرير تقييم العقارات قيد املراجعة
يُعــد «االســتخدام األعــى واألفضــل» أحــد أكــر املجــاالت ضع ًفــا يف التقييــم .لــذا يحتــاج املراجــع معرفــة مــا إذا كان
تقريــر التقييــم ينــص بوضــوح عــى االســتخدام األعــى واألفضــل أو إذا كان يدعــم اختيــار االســتخدام مــع تحليــل
شــامل مــن خــال تقييــم االســتخدامات األكــر واألعــى احتــاال ،مثــل املكاتــب والبيــع بالتجزئــة ،والصحــة واملطاعــم.
لــكل ملكيــة عقاريــة متطلباتهــا املختلفــة فيــا يتعلــق بتقســيم املناطــق ،واالرتــدادات ،ومســاحة مواقــف الســيارات،
والــرف الصحــي ،وغريهــا .ويجــب أن تؤخــذ جميــع هــذه الحــاالت باالعتبــار ،إضافــ ًة إىل الشــواغر واإليــرادات
املحتملــة والنفقــات .وال يســتطيع املراجــع التأكــد مــن أن االســتخدام األعــى واألفضــل قــد ُحــدد بشــكل صحيــح بــدون
الدعــم املنطقــي والــكايف واملناســب يف تقريــر التقييــم ،وإن مل يُحــدد بشــكل صحيــح ،فــا ميكــن للمراجــع أن يعتــر
اســتنتاج القيمــة صحيحـاً .ولذلــك ،يشــجع غيــاب الدعــم لالســتخدام األعــى واألفضــل املراجــع عــى اتخــاذ موقــف بــأن
التقريــر غــر كامــل ،وبالتــايل فإنــه غــر موثــوق.

 3.3.2املراجعة األولية

يجــب عــى املراجــع تدويــن املالحظــات وكتابــة تعليقــات االنطبــاع األول يف القامئــة املرجعيــة إلعــداد تقريــر املراجعــة (انظــر
للملحــق ح) لــكل فــرع .غالبــا مــا تكشــف الق ـراءة األوليــة عــن املواضــع املثــرة للقلــق والتــي توجــه عمليــة إعــداد تقريــر
املراجعــة .وغالبـاً مــا يقــوم املراجــع خــال القـراءة األوىل باإلشــارة إىل أجـزاء التقريــر التــي ال ترقــى إىل كونهــا مناســبة أو دقيقــة
أو مقبولــة أو منطقيــة أو كاملــة .وقــد يــدرك املراجــع أيضـاً األقســام الــواردة يف التقريــر التــي تبــدو غــر متســقة أو متحيــزة أو
مضللــة ،فضـاً عــن مالحظــة ســوء تنظيــم املعلومــات أو أي نقــص يف األدلــة املتعلقــة باملنهجيــة أو التحليــل أو االســتنتاجات.
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وميكــن أن يســاعد اســتخدام قامئــة مرجعيــة لتســجيل االنطباعــات وأوجــه الشــك األوليــة يف التنظيــم بشــكل عــام ،مــا يدعــم
إعــداد تقريــر مراجعــة منطقــي وواضــح .وتعتــر مالحظــات املراجــع املنظّمــة مهمــة ملســاعدة العميــل عــى الفهــم مــا إذا كان
التقييــم قيــد املراجعــة يقــدم اســتنتا ًجا مناسـ ًبا وموثوقًــا بــه أم ال.
ميكــن أن يســتفيد املراجــع مــن القامئــة املرجعيــة إلعــداد تقريــر املراجعــة (امللحــق ح) خــال هــذه الدراســة األوليــة ،كــا
وصمــم النمــوذج
ميكــن اســتخدام منــوذج مراجعــة التقييــم (امللحــق ط) لتســجيل املالحظــات والتعليقــات للمشــاكل الظاهــرةُ .
ليســتخدم مــع منــوذج تقريــر املشــكلة ،القيــاس ،التحليــل ،التصحيــح ( ،)PSACوســيتم مناقشــتها بتفصيــل أكــر يف الفصــل
الخــاص بكتابــة التقريــر يف هــذا الدليــل.
وتتمثــل بعــض املتطلبــات املهمــة التــي ينبغــي النظــر فيهــا أثنــاء املراجعــة األوليــة يف الغــرض مــن التقييــم قيــد املراجعــة
والتواريــخ التــي تنطــوي عليهــا عمليــة التقييــم األصليــة.
 3.3.2.1الغرض
كــا ُع ـ ّرف يف معايــر التقييــم الدوليــة فــإن كلمــة «الغــرض» ت ُشــر إىل ســبب أو أســباب إج ـراء تقريــر التقييــم أو تقريــر
مراجعــة التقييــم .يجــب توضيــح الغــرض الــذي يُع ـ ّد مــن أجلــه تقريــر التقييــم ورشح أســباب طلــب التقييــم وإج ـراؤه.
ويحــدد هــذا الغــرض مقــدار العمــل الــذي يتعــن النظــر فيــه وأداؤه وتجميعــه مــن أجــل التقريــر .ولذلــك يجــب عــى املراجــع
أن يحلــل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وأن يحــدد مــا إذا كان الغــرض مــن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مناسـ ًبا ومــا إذا كان
قــد تحقــق هــذا الغــرض.
غرض التقييم يف تقرير تقييم اآلالت واملعدات قيد املراجعة
غالبــا يكــون الغــرض املذكــور يف تقريــر تقييــم اآلالت واملعــدات مبهـ ًـا وغــر مكتمــل .فعــى ســبيل املثــال ،اإلفــادة عــن
تقريــر كُتــب «ألغ ـراض تأمينيــة» غــر مكتمــل ويفتقــر للتحديــد املطلــوب .عندمــا تُدمــر ممتلــكات األصــول بســبب
الحريــق وهنــاك دعــوى قضائيــة وفقــا لتلــك الخســارة ،يجــب عــى مراجــع اآلالت واملعــدات دراســة الغــرض املذكــور
مــن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة لتحديــد مــا إذا كان مفهومــا ،مناســبا ،مقبــوال ،دقيــق ،ومنطقــي وكامــل.
 3.3.2.2التواريخ
تنطــوي عمليــة املراجعــة عــى تواريــخ مهمــة ،ويجــب أن يشــمل تقريــر املراجعــة عــى مجموعــة متنوعــة مــن التواريــخ
وتقدميهــا وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .كــا ينبغــي تحديــد هــذه التواريــخ بطريقــة يســهل عــى العميــل فهمهــا .ومــن
التواريــخ التــي تــدرج يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة هــي تاريــخ املعاينــة ،تاريــخ نفــاذ الــرأي يف القيمــة ،أو اإلســتنتاج التــي
تــم التوصــل إليــه ،تاريــخ تقريــر التقييــم .ومــن الشــائع يف تقاريــر التقييــم أن تكــون هــذه التواريــخ ناقصــة أو غــر صحيحــة.
وينبغــي عــى املراجــع أن يكــون واض ًحــا بشــأن هــذه التواريــخ املهمــة ،إمــا أثنــاء عمليــة املراجعــة أو إعــداد تقريــر املراجعــة.
إن ترتيــب الخــط الزمنــي للتقييــم مهــم للغايــة يف حــال أن املقيــم قـ ّدم رأيًــا حــول القيمــة ،ألن تاريــخ نفــاذ رأي املراجــع بشــأن
القيمــة ينبغــي أن يكــون نفــس تاريــخ نفــاذ التقييــم قيــد املراجعــة .وتتطلــب بعــض املهــام تاريــخ نفــاذ مختلــف إلبــداء رأي
بشــأن القيمــة عــن تاريــخ تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،وقــد يســمح بذلــك وفقـاً لنطــاق العمــل وغــرض املراجعــة.
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 3.3.3نطاق العمل

يُعــد نطــاق العمــل أحــد أهــم العنــارص لجميــع التقاريــر ،كــا أنــه يوجــه بكيفيــة إجـراء املهمــة كاملـةً .وهــذا ينطبــق عــى
تقاريــر التقييــم وتقاريــر املراجعــة .يعتمــد إعــداد املراجعــة عــى نطاقــن مختلفــن مــن العمــل ،ال يجــب الخلــط بينهــا :يجــب
عــى املراجــع أن يقــوم بإعــداد نطــاق العمــل املالئــم لتقريــر املراجعــة أوالً ،ويجــب عليهــم أيض ـاً تحليــل معلومــات نطــاق
العمــل يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة بعنايــة.
لذا ينبغي عىل املراجع أن يسأل سؤالني وهام:
 .1ما هو نطاق العمل املالئم لغرض املراجعة؟
 .2هل نطاق العمل يف تقرير التقييم قيد املراجعة مالئم للغرض املكتوب؟
نطاق العمل يف تقرير تقييم العقارات قيد املراجعة
يعــد تحديــد نطــاق العمــل يف فــرع التقييــم العقــاري الشــاغل األكــر أهميــة لحــل أهــم املشــكالت .وتعتمــد عمليــة
خصوصــا عــى اكــال ثــاث خطــوات أساســية بنجــاح:
حــل املشــكالت عمو ًمــا ومشــاكل التقييــم
ً
 .1التعرف عىل املشكلة
 .2تحديد الحل (أو نطاق العمل)
 .3تطبيق الحل
وتتمثــل مســؤولية املراجــع يف تحديــد مــا إذا كانــت إحــدى هــذه الخطــوات الثالثــة تــم إغفالهــا وأن العمليــة مل تنفــذ
بطريقــة منظمــة .مث ـاً ،هــل يشــمل نطــاق العمــل املذكــور يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة الغــرض مــن التقييــم
وتعريــف أســاس القيمــة؟
وفيــا يتعلــق بالغــرض املقصــود مــن املراجعــة ،هــل يشــمل التقريــر تفاصيــل كافيــة؟ مثــل مــا إذا كان التقييــم
ألغـراض الرهــن العقــاري أو لتقديــر القيمــة القابلــة للتأمــن؟ وهــل املعلومــات تتناســب مــع تعريــف أســاس القيمــة
وتتضمــن األوصــاف املناســبة للعقــار محــل التقييــم واملهمــة يف تحديــد تعريــف أســاس القيمــة املســتخدمة؟ ينبغــي
عــى املراجــع أن يتأكــد مــن أن تقريــر التقييــم يتوافــق مــع جميــع املتغـرات الالزمــة لحــل مشــكلة التقييــم بنجــاح
ولتحديــد موثوقيــة القيمــة بشــكل عــام.

 3.3.3.1نطاق العمل لتقرير املراجعة
يف إعــداد نطــاق العمــل ملهــام تقريــر املراجعــة ،يجــب عــى املراجعــن تحديــد مهمــة معينــة ،أو مجموعــة مــن املهــام .وينبغــي
النظــر بعنايــة يف كل مهمــة مراجعــة لــكل عميــل عنــد إعــداد نطــاق العمــل .وكــا هــو الحــال مــع إعــداد التقييــم ،ينبغــي
للمراجــع أن يبلــغ العميــل بنطــاق العمــل الــذي يتعــن القيــام بــه ،وأن يــرم اتفاقــا يحــدد ذلــك .تنــص املعايــر العامــة ملعايــر
التقييــم الدوليــة عــى أنــه ينبغــي للمراجــع أن يبلــغ العميــل ،وأن يكــون عــى موافقــة عــى الــروط ،مبجــرد تحديــد النطــاق،
وذلــك يف الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا نطــاق العمــل واضحــا أو محــددا يف بدايــة املهمــة. 15
تحــدث التغي ـرات يف نطــاق العمــل كث ـ ًرا ويســمح بهــا وفق ـاً ملعايــر التقييــم الدوليــة .عندمــا تكــون التغي ـرات عــى نطــاق
العمــل رضوريــة ،يجــب إبــاغ العميــل بهــا قبــل إمتــام التكليــف وقبــل تقديــم تقريــر املراجعــة .وتوضّ ــح املعايــر العامــة
وأي قيــود عــى اســتخدام هــذا
إنــه يجــب أن يتأكــد املراجــع مــن فهــم العميــل واملســتخدمني املقصوديــن ملــا ســيتم تقدميــه ّ
التقريــر قبــل االنتهــاء مــن إعــداده. 16
 15معايري التقييم الدولية ،املعيار  :101نطاق العمل ،الفقرة  ،20.4ص23
 16معايري التقييم الدولية ،املعيار  :101نطاق العمل ،الفقرة  ،20.2ص21
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بالنظــر إىل أمــور التقــايض واإلرشاف والرقابــة ،يحــق قانونيًــا للمحاكــم وللهيئــة الســعودية للمقيّمــن املعتمديــن مراجعــة تقارير
التقييــم .وال تقــدم قيــود اإلســتخدام املنصــوص عليهــا يف تقريــر التقييــم عــى القــدرة عــى املراجعــة أو الرقابــة أو املســؤولية
بــأي شــكل مــن األشــكال ،فيجــوز للهيئــة واملحاكــم مراجعــة تقريــر التقييــم لجميــع األســباب التــي تعتربهــا رضوريــة.
ويف حــن أن معايــر التقييــم الدوليــة تتضمــن معاي ـ ًرا لتقاريــر املراجعــة أقــل مــا تتضمنــه بالنســبة لتقاريــر التقييــم ،فــإن
متطلبــات التقييــات ميكــن ترجمتهــا وتكييفهــا بســهولة ألغـراض املراجعــة .وكــا أن االســتقصاءات التــي تجــرى أثنــاء مهمــة
التقييــم يجــب أن تكــون مناســبة لغــرض هــذه املهمــة وأســاس (أســس) القيمــة ،يجــب كذلــك إجـراء التحقيقــات املناســبة يف
مراجعــة التقييــم . 17كــا ميكــن االتفــاق عــى حــدود االســتقصاءات ويجــب تدوينهــا يف نطــاق العمــل املتعلــق باملهمــة.
تنــص مقدمــة املعيــار  :101نطــاق العمــل عــى أن اإلش ـراطات األساســية ملهمــة التقييــم تتضمــن معلومــات األصــول محــل
التقييــم ،وغــرض التقييــم ،واألطـراف املعنيــة . 18يطبــق هــذا املعيــار عــى نطــاق واســع مــن املهــام مبــا فيهــا مهــام املراجعــة، 19
وينبغــي إدراج ذات املعلومــات املطلوبــة لنطــاق عمــل التقييــم يف نطــاق عمــل املراجعــة ،وينبغــي أن تنطبــق اشـراطات مهمــة
التقييــم األساســية ذاتهــا ملهمــة املراجعــة متضمنـ ًة اإلفــادة عــن الغــرض مــن املراجعــة.
تُشــر كلمــة «الغــرض» يف معايــر التقييــم الدوليــة إىل ســبب أو أســباب إجـراء التقييــم ، 20ويف ســياق املراجعــة تشــر إىل ســبب
أو أســباب إج ـراء املراجعــة .يكــون لــدى العميــل مشــكلة تتطلــب الحــل يف كل تقريــر مراجعــة ،وحــل هــذه املشــكلة هــو
غــرض املراجعــة والتــي يجــب أن يُنــص عليــه يف تقريــر املراجعــة .واقعي ـاً ،يحــدد الغــرض أو ســبب إج ـراء املراجعــة جــدول
أعــال نطــاق العمــل الــذي سـ ُينفذ ،مبــا يف ذلــك إذا كان املراجــع ســيقدم رأيــا يف القيمــة أم ال.
معايــر التقييــم الدوليــة ،املعيــار  :101نطــاق العمــل ،الفقــرة (10.2ج) ، 21تــرح احتامليــة إن يقــدم املراجــع رأيــا يف القيمــة
أم ال .ســيحدد التعاقــد مــع العميــل واملشــكلة املطلــوب حلهــا مــا إذا كان ينبغــي أن تشــمل املراجعــة رأي القيمــة أم ال .ينبغــي
النظــر يف الكفــاءة لــكل مهمــة تتضمــن رأيًــا يف القيمــة.
ينبغــي أن تشــمل كل مراجعــة عــى املعلومــات التاليــة ،فضـاً عــن أي معلومــات إضافيــة مهمــة لفهــم التقريــر وذلــك وف ًقــا
للمعيــار  101مــن معايــر التقييــم الدوليــة . 22وســرغب املراجــع يف التحقــق مــن شــمولية التقريــر النهــايئ للمتطلبــات اآلتيــة:
•هوية املراجع أو املراجعني باألسامء ومعلومات التواصل
• هوية املقيم أو املقيمني املص ّدرين للتقرير قيد املراجعة
• هوية العميل أو العمالء ملهمة املراجعة
• هوية املستخدمني املقصودين (إن وجد)
• وصف األصول املدرجة يف التقييم قيد املراجعة
• الغرض من تقرير املراجعة ،الذي يحدد ما إذا كان سيتضمن ابداء رأي مستقل يف القيمة يف نطاق عمل املراجعة
• تاريخ تقرير املراجعة

 17معايري التقييم الدولية ،املعيار  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء ،فقرة  20.1ص26
 18معايري التقييم الدولية ،املعيار  :101نطاق العمل ،فقرة  10.1ص21
 19معايري التقييم الدولية ،املعيار  :101نطاق العمل ،فقرة  10.2ص21
 20معايري التقييم الدولية ،قامئة املصطلحات ،فقرة  20.9ص13
 21معايري التقييم الدولية ،املعيار  :101نطاق العمل ،ص21
 22معايري التقييم الدولية ،املعيار  :101نطاق العمل ،ص21
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• إذا كان تقرير املراجعة سيتضمن ابداء رأي مستقل يف القيمة ينبغي أن ينص بوضوح عىل النقاط التالية:
 oتاريخ تلك القيمة والذي يجب أن يكون هو نفسه تاريخ القيمة التي تم التوصل إليها يف التقييم قيد املراجعة
 oالعملة املستخدمة يف القيمة التي تم التوصل إليها
 oأساس أو أسس القيمة املستخدمة
• جميع القيود واملحددات
• مصدر املعلومات
• االفرتاضات املهمة أو الخاصة يف التقييم أو كالهام.
• نوع تقرير التقييم
• بيان االمتثال ملعايري التقييم الدولية مبا فيها أي خروج مربر عن املعايري ألسباب تنظيمية وترشيعية.
• توثيق وإرسال التغيريات يف نطاق العمل إىل العميل
 3.3.3.2نطاق العمل الذي متت دراسته يف تقرير التقييم قيد املراجعة
بعــد تحديــد نطــاق العمــل لتقريــر املراجعــة وكتابتــه ،يجــب بعــد ذلــك التطــرق لنطــاق العمــل داخــل التقريــر قيــد املراجعــة
وتحديــده .ويف هــذه املرحلــة يناقــش املراجــع نطــاق العمــل يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ويقــرر مــا إذا كان العمــل املنجــز
مناســباً ومقبــوالً ودقيقـاً ومنطقيـاً وكامـاً.
نطاق العمل يف تقرير تقييم ملنشأة اقتصادية قيد املراجعة
قــد يحتــوي نطــاق العمــل يف تقريــر تقييــم ملنشــآت اقتصاديــة قيــد املراجعــة عــى اســتثناءات ،وعــادة مــا تكــون
لقبــول املعلومــات املقدمــة يف القوائــم املاليــة دون مراجعــة .وعمومــاً قــد تشــمل االســتثناءات املقبولــة األخــرى
لنطــاق العمــل قبــوالً لتوقعــات قوائــم الدخــل املســتقبلية والتدفقــات النقديــة دون إجـراءات اختبــارات لتأكيــد صحــة
البيانــات .فيجــب عــى مراجــع املنشــآت االقتصاديــة أن يأخــذ يف إعتبــاره املعلومــات واالســتثناءات املقدمــة التخــاذ
ق ـرار بشــأن قبولهــا حســب مالءمتهــا ومنطقيتهــا.
ويجــب عــى املراجــع أن يضــع يف اعتبــاره العمــل الــذي أُنجــز أو مل يكتمــل ،والعمــل الــذي ينبغــي أن يُــدرج ومل يُــدرج ،والعمــل
الــذي ال ينبغــي إدراجــه يف التقييــم وتــم أدراجــه .وبينــا يلتــزم املقيــم الــذي كتــب تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة بتقديــم حـ ًـا
لســبب أو مشــكلة التقييــم ،فيكــون التـزام املراجــع بتحديــد مــا إذا كان ذلــك الحــل قــد نُفــذ بالكامــل.
عنــد نقــد تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مــن حيــث االمتثــال لنطــاق العمــل املعيــار  :101نطــاق العمــل  23يجــب عــى املراجــع
أن يتحقــق ليــس فقــط مــن انطبــاق رشوط التكليــف أم ال ،بــل مــن تحديــد مــدى مالءمــة نطــاق العمــل لغــرض التقييــم قيــد
املراجعــة ،وإذا كان التقريــر يقــدم املعلومــات املالءمــة ،املقبولــة ،الدقيقــة ،املنطقيــة ،املكتملــة.
ينبغــي عــى املراجــع أن يحــدد ويحلــل جميــع العنــارص املطلوبــة للتقريــر أثنــاء مهمــة املراجعــة .كــا ينبغــي عــى املراجــع أن
يتطــرق ملواضــع القصــور يف تقريــر املراجعــة وذلــك يف حــال حــذف أي متطلــب أو عــدم صحتــه .ويتنــاول هــذا الفصــل عمليــة
مراجعــة التقييــم والفصــل التــايل كتابــة تقريــر مراجعــة التقييــم كيفيــة تقديــم هــذه املعلومــات بفعاليــة ،ويحتــوي األخــر
عــى منــوذج التحليــل الرباعــي للتقريــر (( PSACوالــذي يتضمــن اســتعراض املشــكلة ،املعيــار ،التحليــل ،التصحيــح.
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يجــب أن تقيــس املراجعــة محتــوى تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مبــا يتوافــق مــع املعيــار  101مــن معايــر التقييــم الدوليــة
كحــد أدىن ،وأن يحــدد اســتيفاء تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة للمتطلبــات .وينبغــي أن يتضمــن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة
مــا يــي:
• هوية املقيم أو املقيمني معدي التقرير
• هوية العميل أو عمالء مهمة املراجعة
• هوية املستخدمني املقصودين (إن وجد)
• األصول املدرجة يف تقرير التقييم قيد املراجعة
• ذكر العملة املستخدمة يف التقييم
• ذكر الغرض من التقييم بوضوح ودقة
• أساس أو أسس القيمة املستخدمة
• ذكر تاريخ التقييم ،شامال تاريخ التقرير إذا كانا مختلفني
• توضيح جميع القيود واملحددات
• تقديم مصادر املعلومات
• إدراج االفرتاضات املهمة أو الخاصة يف التقييم أو كالهام
• تعريف نوع تقرير التقييم
• ذكر القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش
• تضمني بيان االمتثال ملعايري التقييم الدولية مبا فيها أي خروج مربر عن املعايري ألسباب تنظيمية وترشيعية.
• التحقق من توثيق وإرسال التغيريات يف نطاق العمل إىل العميل
تحديد األصل يف تقرير تقييم املنشآت االقتصادية قيد املراجعة
عــاد ًة ال يُحــدد األصــل يف تقييــم املنشــآت االقتصاديــة قيــد املراجعــة بشــكل مفصــل .فعــى ســبيل املثــال ،املالحظــات
عــى حصــص األســهم ،دون الحصــول عــى معلومــات محــددة لتفســر األســهم املســيطرة مقابــل حصــص األقليــات
الصغــرة ،قــد تختلــف جذريـاً بنــا ًءا عــى االختالفــات يف تســويات بيانــات الدخــل .باإلضافــة ،لتحديــد حصــص األســهم،
ينبغــي أن يناقــش تقييــم املنشــآت االقتصاديــة أوجــه التكامــل ،خصوصــا يف ســياق الدمــج واالســتحواذ .ويجــب عــى
مراجــع تقييــم املنشــآت االقتصاديــة أن ينظــر فيــا إذا كان تحديــد األصــول يف التقييــم قيــد املراجعــة كام ـاً ودقي ًقــا
وذلــك يف كل حالــة وذلــك مــن أجــل تحديــد دقــة التقييــم ومالمئتــه.
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4
إعداد تقرير مراجعة التقييم
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 4.1املقدمة
يقـ ّدم هــذا الفصــل دليــا لعمليــة اعــداد وكتابــة تقريــر مراجعــة التقييــم ويصــف املشــاكل الواجــب أخذهــا باالعتبــار يف هــذه
العمليــة .يقـ ّدم امللحــق (ي) (مثــاالً عــى تقريــر  )PSACوامللحــق (ك) (منــاذج تقاريــر املراجعــة) ملســاعدة املراجــع يف عمليــة
كتابــة التقريــر .ويف نهايــة هــذا الفصــل ،ســيقدر املراجــع أهميــة اعــداد وكتابــة تقريــر مراجعــة صحيــح وشــامل ميكــن للقــارئ
فهمــه ويركــز التقريــر عــى التقييــم قيــد املراجعــة وليــس املقيــم الــذي أعــد التقييــم.

 4.2الهدف
ســيتمكن املراجــع يف نهايــة هــذا الفصــل مــن التعــرف عــى عمليــة مراجعــة التقييــم ،واإلجـراءات التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد
إعــداد مراجعــة تقريــر التقييــم والنقــاط التــي ينبغــي النظــر فيهــا.

 4.3الخالصة
يف نهايــة هــذا الفصــل ،يقــدر املراجــع أهميــة تقريــر املراجعــة املكتــوب بشــكل جيــد والشــامل وميكــن للقـراء فهمــه ويركــز
عــى التقييــم قيــد املراجعــة بخــاف املقيــم الــذي الــذي ينتــج التقييــم.

4.4

كتابة التقرير للتوضيح والفهم

 4.4.1رشح التقييم قيد املراجعة

ت ُطلــب مراجعــة التقييــم عــاد ًة لرغبــة العميــل يف التأكــد مــن صحــة التقييــم ،أو املســاعدة يف فهمــه ،أو الحصــول عــى تقييــم
ملــدى امتثــال التقريــر للمعايــر واللوائــح ألي ســبب آخــر .ويُكلّــف املراجــع يف جميــع الحــاالت بتقديــم معلومــات ذات صلــة
بالتقييــم قيــد املراجعــة إمــا لدعــم املحتويــات أو لإلشــارة إىل مشــاكل يف التقييــم وكيفيــة تصحيحهــا .وقــد يشــمل هــذا رشح
ملــا ينبغــي تضمينــه يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،أو رش ًحــا أكــر للمعلومــات ،أو نقاشً ــا حــول التحليــات واملنهجيــة .وقــد
يُطلــب مــن املراجــع يف بعــض الحــاالت مناقشــة ســبب اســتبعاد أو تضمــن معلومــات أو بيانــات معينــة يف تقريــر التقييــم.

 4.4.1رشح التقييم قيد املراجعة

مــن مســؤولية املراجــع عنــد كتابــة تقريــر مراجعــة التقييــم أن يــدرج املشــاكل الجوهريــة يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة
ورشح كيفيــة تصحيحهــا.
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باإلضافــة إىل إدراج املشــاكل ،يجــب عــى املراجــع أيضــا أن يوضــح أهميــة املعيــار الــذي ال ُيتثــل لــه التقريــر ،أو الحاجــة
إىل إدراج مفهــوم غــر موجــود ،أو ســبب وجــوب اتبــاع بعــض القواعــد .ويعتمــد العميــل عــى املراجــع لتربيــر التصحيحــات
بوضــوح للمشــاكل التــي يحددهــا .ويف حــال وجــود خــاف حــول مالءمــة التقييــم أو مقبوليتــه أو دقتــه أو اكتاملــه أو الحجــة
املنطقيــة لــه ،يُتوقــع مــن املراجــع تحليــل املحتــوى وتقديــم املعلومــات املطلوبــة لتســوية النـزاع وتصحيــح املشــكلة .ويجــب
عــى املراجــع تقديــم املعلومــات بوضــوح حتــى يفهــم كل مســتخدم مقصــود املحتــوى وذلــك عندمــا ت ُكتــب تقاريــر املراجعــة
للكثــر مــن املســتخدمني املقصوديــن ،مثــل اســتئنافات املحكمــة أو نــزع امللكيــة أو خدمــات التقــايض.

 4.4.2لغة بسيطة

ينبغــي أن يضــع املراجــع يف اعتبــاره مســتخدمي التقريــر لكتابــة تقريــر جيــد ومنظــم بعنايــة .كــا يجــب تعريــف أو تفســر أي
مصطلحــات تقييــم تقنيــة أو متخصصــة اســتخدمت يف تقريــر املراجعــة بطريقــة مفهومــة لجميــع مســتخدمي التقريــر .وباملثل،
ينبغــي ذكــر التفســرات ملشــاكل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وكيفيــة تصحيحهــا بطريقــة تســاعد العميــل واملســتخدم
(املســتخدمني) املقصوديــن يف فهــم املحتــوى ،دون الحاجــة إىل الرجــوع إىل دليــل التقييــم أو أن يكونــوا مقيمــن مؤهلــن.
ســيكون التقريــر الواضــح واملكتــوب بلغــة موجــزة وبســيطة مناسـبًا وأســهل للمســتخدم املقصــود قراءتــه وفهمــه دامئًــا .انظــر
لإلختالفــات يف األمثلــة التاليــة:
املثال (:)1
لغــة معقــدة :أظهــر التقييــم انعــدام وجــود قيــاس متســق ،وذلــك مــن خــال غيــاب رسد خصائــص األرضار التــي لحقــت
باملعــدات.
لغــة بســيطة :مل يتضمــن التقييــم قيــد املراجعــة وص ًفــا دقي ًقــا للمعــدات املتــررة ،حيــث ينبغــي أن يحتــوي تقريــر التقييــم
قيــد املراجعــة عــى رشح لخصائــص وأرضار كل قطعــة مــن األصــول محــل التقييــم.
املثال (:)2
ـدل مــن العقــارات
لغــة معقــدة :ينبغــي أن يعتــر تقريــر التقييــم اســتخدام أفضــل املقارنــات ملبنــى املكاتــب يف التقريــر بـ ً
الســكنية حتــى لــو كانــت تقــع يف مناطــق ال تعتــر مناســبة للعقــار محــل التقييــم ألن نطــاق عمــل التقييــم يتطلــب نفــس
خصائــص العقــارات بالضبــط ومل يكــن أي منهــا داخــل املنطقــة املجــاورة وقــت إعــداد التقريــر.
لغــة بســيطة :يتطلــب نطــاق العمــل اســتخدام مقارنــات مكتبيــة تقــع خــارج منطقــة العقــار الجغرافيــة لعــدم توفــر مقارنــات
مناســبة داخلهــا يف تاريــخ التقييــم.
يقــدم املراجــع خدمــة ق ّيمــة للعميــل عندمــا يكتــب التقريــر بكلــات خاليــة مــن التعقيــد واللغــة املفرطــة ،بحيــث يتمكــن
العمــاء وغريهــم مــن املســتخدمني املقصوديــن لتقريــر املراجعــة مــن فهــم املراجعــة بشــكل تــام ،وبالتــايل ميكنهــم االعتــاد
عــى محتويــات تقريــر التقييــم باعتبارهــا جديــرة بالثقــة وميكــن اإلعتــاد عليهــا .وبالتأكيــد ينبغــي أن يُبنــى تقريــر املراجعــة
عــى الحقائــق ال اآلراء ،وأن يشــمل معلومــات كافيــة لدعــم تلــك الحقائــق.

 4.4.3أمور هامة يف صياغة التقرير

هناك نقاط مهمة ينبغي وضعها يف عني االعتبار عند إعداد تقرير املراجعة ،وهي:
• تركيز املحتوى عىل الحقائق.
• ذكر املعلومات ،أو املنهجيات ،أو التحليالت املطلوبة يف تقرير التقييم والتي مل ت ُدرج.
• ذكر املعلومات ،أو املنهجيات ،أو التحليالت املق َّدمة يف تقرير التقييم بطريقة غري صحيحة أو غري كافية.
• تضمني تصحيحات للمشاكل املوجودة.
• الكتابة ببساطة ووضوح ليفهم جميع املستخدمني املقصودين املعلومات املق ّدمة.
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 4.4.4تجنب التشهري

أحــد أهــم االعتبــارات يف كتابــة التقريــر هــو تجنــب اللغــة التــي ميكــن تفســرها عــى أنهــا مهاجمــة لســمعة املقيــم أو
االســتخفاف بهــا .وأســهل طريقــة لتجنــب ذلــك هــي الرتكيــز عــى محتــوى تقريــر التقييــم ،وإســناد أي مشــاكل إىل التقريــر
ـدل مــن القــاء اللــوم عــى شــخص املقيــم .توضــح األمثلــة التاليــة االختــاف بــن الرتكيــز عــى املقيــم و عــى التقريــر:
نفســه بـ ً

املثال (:)1
املقيــم :مل يقــدم املقيــم الوصــف الـ ِ
ـكاف للمعــدات املتــررة .ينبغــي عــى املقيــم أن يأخــذ الوقــت الــكايف للمعاينــة املناســبة
وإضافــة الوصــف الـ ِ
ـكاف للمعــدات محــل التقييــم.
التقريــر :إن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مل يشــتمل عــى وصــف دقيــق للمعــدات املتــررة .وينبغــي أن يشــتمل تقريــر
التقييــم قيــد املراجعــة عــى مواصفــات لــرح أرضار كل قطعــة يف املنشــأة.
املثال (:)2
املقيــم :يســتخدم املقيــم مقارنــات غــر مناســبة ملبنــى املكاتــب يف التقريــر ،ومل يــدرج أي تفســر منطقــي لتعديــل املقارنــات
بالعقــارات محــل التقييــم.
التقريــر :يتطلــب نطــاق العمــل اســتخدام املقارنــات الواقعــة خــارج املنطقــة الجغرافيــة التــي تعتــر مناســبة للتقييــم .ومل
يقــدم تقريــر التقييــم أي تفســر الســتخدام هــذه املقارنــات بــدالً مــن املقارنــات املناســبة جغرافي ـاً.

 4.5هيكل تقرير املراجعة
أدنــاه هــو مقــرح للمخطــط التفصيــي لتقريــر املراجعــة .وميكــن تعديــل ترتيــب املكونــات بحيــث يناســب كل مهمــة وكل
ُمراجــع .وأهــم يشء هــو أن يعــرض التقريــر املعلومــات بطريقــة منظمــة ومنطقيــة لتســهيل عــرض التحليــل واملنهجيــة والعمــل
املنفــذ عــى العميــل واملســتخدم املقصــود.
• صفحة العنوان أو الغالف
• جدول املحتويات
• خطاب التعاقد مع نطاق العمل املتفق عليه
• الرشوط والقيود
• االفرتاضات املهمة أوالخاصة أوالرشوط امل ُقيدة
• نظرة عامة موجزة عىل املعايري واالمتثال
• مقدمة مخترصة للمراجعة
• املشاكل ،املعايري ،التحليالت ،التصحيحات
 oتُدرج كل مشكلة يف منوذج « »PSACبحسب أهميتها
• ملخص استنتاجات املراجعة
• قامئة املصطلحات
• املصادر
• امللحق :تقرير التقييم قيد املراجعة
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يجــب أن تُنظــم املشــاكل يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة بشــكل صحيــح ليتمكــن العميــل مــن متابعــة املعلومــات املقدمــة
وفهــم اســتنتاجات تقريــر املراجعــة .وينبغــي أن تذكــر املعلومــات بطريقــة متســقة ،ومنطقيــة ،ومهنيــة مــا يدعــو العميــل
ـول ،دقي ًقــا ،منط ًقــا ،كامـ ًـا بنفــس الصفــات التــي تفيــد بقبــول
لتقبــل املراجعــة .كــا ينبغــي أن يكــون التقريــر مناس ـبًا ،مقبـ ً
التقييــم .وإن مثــل هــذا التقريــر يوجــه العميــل بشــكل مناســب وف ّعــال إىل االســتنتاجات الــواردة يف تقريــر املراجعــة.

يُقــدم منــوذج املشــكلة ،املعيــار ،التحليــل ،التصحيــح ( )PSACهيــكل فعــال لتقاريــر املراجعــة .باســتخدام هــذا النمــوذج ،عــى
املراجــع أن يذكــر املشــكلة أوال  ،ثــم يذكــر املعيــار الــذي يحكــم تلــك املشــكلة ،متبو ًعــا بتحليــل البيانــات ثــم تصحي ًحــا يقــدم
اســتنتا ًجا مناسـ ًباُ .صمــم منــوذج مراجعــة التقييــم املوجــود يف امللحــق (ط) يف هــذا الدليــل للمســاعدة يف تحديــد كل املشــاكل
املذكــورة يف التقييــم قيــد املراجعــة وتدوينهــا.
يتكــون النمــوذج مــن أربعــة عنــارص يتــم تحديدهــا لــكل مشــكلة ظاهــرة يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وهــي :املشــكلة،
خصوصــا عندمــا يُســتخدم أثنــاء الق ـراءة األوليــة لتقريــر
املعيــار ،التحليــل ،التصحيــح ( .)PSACيكــون هــذا النمــوذج ف ّعــاال
ً
التقييــم قيــد املراجعــة لتدويــن املالحظــات والتعليقــات واســتخدامها عنــد كتابــة املراجعــة.
ينبغــي أن ت ُكتــب عنــارص منــوذج ( )PSACللمشــاكل األساســية التــي تظهــر يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .ونظـ ًرا ملراعــاة
طــول التقريــر ،ينبغــي عــى املراجــع أن يحــدد املعلومــات املضمنــة واملســتثناة يف تقريــر املراجعــة .بشــكل عــام ،ينبغــي ذكــر
ورشح املشــاكل ذات األهميــة ،بينــا قــد تذكــر املشــاكل الثانويــة بإيجــاز ،ويُفضــل تجاهــل األخطــاء البســيطة مثــل األخطــاء
النحويــة واإلمالئيــة أو أن تذكــر كمالحظــة عامــة .وس ـتُناقش األولويــات الح ًقــا يف هــذا الفصــل ،كــا يتضمــن هــذا الدليــل
منوذ ًجــا لتقاريــر املراجعــة يســاعد يف التمييــز بــن مســتويات جوانــب القصــور يف التقريــر.
باإلضافــة إىل مســؤولية تحديــد أولويــة املشــاكل يف التقييــم قيــد املراجعــة ،للمراجــع الخيــار فيــا يخــص كيفيــة ذكــر تلــك
املشــاكل يف منــوذج ( .)PSACفمــن املقبــول ذكــر كل فقــرة مــن معايــر التقييــم الدوليــة والقواعــد واألنظمــة عــى حــده،
ويُقبــل أيضــا جمــع املشــاكل م ًعــا مبــا يتفــق مــع املعايــر والقواعــد واألنظمــة التــي تشــمل مشــاكل مشــابهة .فعــى ســبيل
املثــال ،إذا مل يُذكــر يف تقريــر التقييــم بعــض فق ـرات معيــار نطــاق العمــل ،قــد يُــدرج املراجــع جميــع األقســام املفقــودة يف
القســم املقابــل لهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة  2022املعيــار  :101نطــاق العمــل .ولكــن ،عندمــا يــرى املراجــع أن معظــم
متطلبــات املعيــار ( 101الفقــرة  )20.3الــذي يحتــوي عــى  14جــز ًءا مل يتــم اســتيفاءها ،فمــن األفضــل أن يذكــر مشــكلة نطــاق
العمــل بشــكل عــام ،ويقتبــس معيــار نطــاق العمــل كامـ ًـا ،بعــد ذلــك يذكــر األخطــاء فيــه واألســباب العديــدة ألهميــة ذكــر
هــذه املعلومــات يف تقريــر التقييــم.
وللمزيــد مــن األمثلــة ميكــن أن ينظراملراجــع يف أمثلــة ( )PSACاملذكــورة يف امللحــق (ي) ،وأيضــا األمثلــة األخــرى املذكــورة يف
منــاذج التقاريــر املتضمنــة يف امللحــق (ك).
 4.5.1.1العنارص األربعة :املشكلة ،املعيار ،التحليل ،التصحيح
يعمــل النمــوذج العنــارص األربعــة عــى توثيــق بيانــات التقييــم أو نقصهــا ويســاعد املراجــع يف إعــداد املراجعــة وتنظيــم
التقريــر ،وذلــك يف أربعــة خطــوات متثــل كل منهــم أحــد العنــارص .كــا يســاعد قــارئ التقريــر عــى متابعــة التدفــق الــردي
وفهــم املعلومــات املذكــورة.
ســتكتب كل مشــكلة أو مجموعــة مــن مشــاكل يف شــكل منــوذج ( ،)PSACوقــد يحتــوي تقريــر املراجعــة عــى منوذ ًجــا واحــدا ً
أو أكــر لـــ ( ،)PSACمعتمـ ًدا عــى تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ونطــاق العمــل للغــرض املقصــود مــن املراجعــة.
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توضــح املشــكلة وجــود تبايــن أو عــدم امتثــال أو جــزء خاطــئ يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .وينبغــي عــى املراجــع تحديــد
موضــع كل مشــكلة ،وذلــك خــال الق ـراءة األوليــة لتقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .ومــن املهــم ذكــر كل مشــكلة كــا وردت
يف تقريــر التقييــم وعــدم الخــروج عــن املحتــوى .وهــذا يعنــي أنــه يجــب عــى املراجــع إظهــار املشــكلة كــا وردت يف تقريــر
التقييــم وال يُعــدل عليهــا ألي ســبب .ألن هــذا التعديــل ميكــن أن يعكــس فهــم املراجــع ملــا «كتبــه املق ّيــم» أو «قصــد ذكــره»،
ولهــذا يجــب أن يتذكــر املراجــع أن تقريــر التقييــم كُتــب لعميــل ال ميلــك خــر ًة كافيـ ًة أو فهـ ًـا واسـ ًعا مثــل مراجــع التقييــم.
وبنــاء عــى ذلــك ،يجــب عــى املراجــع أن يلتــزم بقيــاس التقييــم الفعــي كــا هــو مكتــوب وعــى أســاس املعايــر واألنظمــة،
ـت يف الوقائــع باملعلومــات
وعــدم الســاح بــأي تفسـرات «محتمــل قصدهــا» ،والتــي ال تقــدم للعميــل أو الشــخص الــذي يبـ ْ
املوثوقــة حــول تقريــر التقييــم .إيجــازًا ،ينبغــي أن يُعلــق تقريــر املراجعــة عــى محتويــات التقريــر ،ويوثــق املشــكلة أو املشــاكل
بدقــة .سـيُنتج عــن توثيــق املشــاكل الفعليــة دون تفســر أو تخمــن ،تقريــر مراجعـ ًة يتقــدم للعميــل معلومـ ٍ
ـات قيّمـ ٍة ،بغــض
النظــر عــن كاتــب التقريــر األصــي أو أي مرجــع أو تفسـ ًرا لكاتــب التقريــر.
 4.5.1.1.2املعيار :الخطوة الثانية
عنــد تحديــد املشــكلة يجــب أن يكــون املعيــار الــذي يحكمهــا مذكــو ًرا وموض ًحــا يف تقريــر املراجعــة .ويركــز تقريــر املراجعــة
عــى قيــاس تقريــر التقييــم مقابــل متطلبــات العنايــة الواجبــة وجميــع املتطلبــات النظاميــة ،مثــل :معايــر التقييــم الدوليــة،
أو ميثــاق تقييــم آلداب وســلوك مهنــة التقييــم أو أدلــة التقييــم ملختلــف الفــروع أو أي الئحــة أو نظــام ،ويجــب كتابــة املعيــار
الــذي ال يتســق مــع تقريــر التقييــم وذكــره ليفهمــه العميــل متا ًمــا.
 4.5.1.1.3التحليل :الخطوة الثالثة
يقــع عــى عاتــق املراجــع يف هــذه الخطــوة مســؤولية تحليــل البيانــات .ويجــب عليــه أن يــرح متا ًمــأ املعيــار الــذي ينبغــي
شــامل لــي يفهــم العميــل املتطلــب
ً
تضمينــه أو االمتثــال بــه أو ذكــره يف تقريــر التقييــم .كــا يجــب أن يكــون التحليــل
وأهميتــه يف صالحيــة وموثوقيــة التقريــر .وينبغــي عــى املراجــع أن يتذكــر أن العميــل يعتمــد عــى التحليــل ليفهــم ســبب
تضمــن املعلومــات املنسـ ّية أو معيــار ينبغــي االمتثــال لــه ،أو بيانــات أخــرى ومــا إىل ذلــك .إن التحليــل هــو الفقــرة املناســبة يف
املراجعــة لــرح ســبب اتبــاع املعيــار أو القاعــدة أو الدليــل أو امليثــاق ،ويــرح أيضــا أهميتــه للعميــل بإيجــاز.
يقــدم التحليــل رش ًحــا للعميــل واملســتخدمني املقصوديــن ،ويتلخــص دور املراجــع يف إيصــال املعلومــات بطريقــة واضحــة
للمســتخدمني .ويجــب أن يتذكــر املراجــع أنــه إذا كان العميــل قــاد ًرا عــى مراجعــة التقريــر بنفســه ،لــن يلجــأ لطلــب خدمــات
املراجــع املهنيــة .لذلــك يعتمــد العمــاء عــى تحليــل البيانــات واملخــاوف الرئيســة واملتطلبــات مبوجــب األنظمــة أو املعايــر،
ويجــب عــى املراجــع بــدوره أن يحــرص عــى تحليــل وتفســر كل مشــكلة ظاهــرة يف تقريــر التقييــم.
 4.5.1.1.4التصحيح :الخطوة الرابعة
التصحيــح هــو آخــر مرحلــة يف منــوذج ( .)PSACويعتمــد العمــاء واملســتخدمون املقصــودون عــى التصحيحــات املقدمــة يف
تقريــر املراجعــة ،ليــس فقــط لتســاعدهم عــى فهــم أخطــاء التقييــم قيــد املراجعــة ،لكــن أيضً ــا ملــا ينبغــي أن يتضمنــه التقييــم
املناســب والقائــم عــى أســس جيــدة .تهــدف خطــوة التصحيــح إىل تقديــم حـ ًـا لــكل مشــكلة .وعندمــا يُكتــب تقريــر املراجعــة
ـت يف الوقائــع كيفيــة تعديــل املشــكلة وتصحيحهــا لتقديــم
للتقــايض أو الفســخ ...إلــخ ،ســيعرف العميــل أو الشــخص الــذي يبـ ْ
اســتنتاجات أكــر موثوقيــة واعتامديــة .يف الوقــت نفســه ،إذا متكــن كاتــب تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مــن االطــاع عــى
تقريــر املراجعــة ،فيمكنــه االســتفادة مــن فقــرة التصحيــح.

72

ينبغــي أن تكتــب التصحيحــات بطريقــة مفهومــة وواضحــة ودقيقــة .كــا ينبغــي أن يحتــوي تصحيــح املشــكلة عــى طريقــة
حــل املشــكلة يف التقييــم ،وأن يقــدم أي معلومــات مطلوبــة أو بيانــات ناقصــة .ويف حــال مل يتمكــن املراجــع مــن تقديــم
املعلومــات الرضوريــة ألي ســبب كان ،فينبغــي عــى األقــل ذكــر ماهيــة تلــك املعلومــات .وتقــع عــى عاتــق املراجــع مســؤولية
تحديــد عمــق الــرح املطلــوب للعميــل أو املقيــم املحتمــل لفهــم التصحيــح.
أسلوب التكلفة يف تقرير تقييم اآلالت واملعدات قيد املراجعة:
يعتمــد أســلوب التكلفــة املســتخدم يف العديــد مــن تقاريــر تقييــم اآلالت واملعــدات بشــكل أســايس عــى الحســابات
الرياضيــة ومــؤرشات وإتجاهــات األســعار دون اج ـراء تســويات للوصــول القيمــة للســوقية .وينبغــي أن ينظــر تقريــر
التقييــم الــذي يســتخدم أســلوب التكلفــة يف جميــع أشــكال التقــادم (املــادي والوظيفــي واالقتصــادي) وأن يشــمل بعض
التســويات للقيمــة الســوقية .وميكــن أخــذ هــذه التســويات يف االعتبــار مــن خــال اتســوية طريقــة إعــادة اإلنتــاج إىل
طريقــة اإلحــال وتعديــل النتائــج والقيمــة النهائيــة لتناســب الســوق مــن خــال أخــذ عينــات بســيطة مــن الســوق.
لــذا ينبغــي عــى املراجــع دراســة طــرق أســلوب التكلفــة املســتخدمة يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة لتحديــد مــا إذا
متــت تســويتها بطريقــة مناســبة ودقيقــة وأخــذت الســوق باالعتبــار.

 4.6االفرتاضات والرشوط املقيدة
تحمي االفرتاضات والرشوط املقيدة يف تقارير املراجعة املراجع وتضفي النزاهة عىل عملية املراجعة.

 4.6.1الرشوط املقيدة

عنــد كتابــة تقريــر املراجعــة مــع أو دون رأي يف القيمــة ،ينبغــي أن يعــي املراجــع أي رشوط مقيــدة للمهمــة .كــا ينبغــي
أن تــدرج الــروط التــي تحــد نطــاق العمــل وبالتــايل تؤثــر يف اســتنتاجات تقريــر املراجعــة وذلــك لضــان موثوقيــة تقريــر
املراجعــة ووضوحــه .الــروط املقيــدة هــي يف بعــض األحيــان نتيجــة لحــاالت ال ميكــن تجنبهــا ،يف حــن أن البعــض اآلخــر
يفرضهــا العميــل عــى املراجــع .وينبغــي أن يعــي املراجــع أن نطــاق العمــل للمهمــة ميكــن أيضــا أن يحتــوي رشوطــا مقيــدة.
قــد تشــمل القيــود التــي ميكــن أن تؤثــر عــى اســتنتاجات تقريــر املراجعــة عــى عــدم إمكانيــة الوصــول للعقــار ،وقلــة
املعلومــات ،واالعتــاد عــى املعلومــات املقدمــة ،أو عــدم الوصــول إىل أوراق عمــل املقيــم األصليــة.

ومــن القيــود الشــائعة يف عمليــه املراجعــة أن يُطلــب مــن املراجــع إعــداد تقريــر مراجعــة يســتند إىل البيانــات الــواردة يف تقرير
التقييــم قيــد املراجعــة فقــط .ويحــدث هــذا غالبــا يف تقاريــر املراجعــة التــي تحتــوي عــى الــرأي يف القيمــة ،عــى ســبيل املثــال:
يرغــب العميــل مبعرفــة إذا كان املراجــع ســيصل لنفــس االســتنتاج بنــاء عــى املعلومــات نفســها يف التقريــر األصــي .وعندمــا
يقتــر املراجــع ،يف مثــل هــذه الحــاالت ،عــى اســتخدام البيانــات املوجــودة يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة فقــط ،أو أن
يقتــر عــى اســتخدام بيانــات معينــة وبتاريــخ معــن ،حينهــا ينبغــي رشح هــذه القيــود بوضــوح يف تقريــر املراجعــة لــي ت ُفهــم
االســتنتاجات يف ســياق تلــك القيــود.
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ـتقل ،ميكــن أن يفــرض العميــل أو نطــاق العمــل ،وغريهــا مــن العوامــل
حتــى يف الحــاالت التــي يُعــد فيهــا املراجــع بحثًــا مسـ ً
ً
الخارجيــة بعــض املحــددات عــى املراجــع .إذا كان للمهمــة رشوطــا مقيــدة ،فــإن تضمــن عنوانًــا منفصـ ًـا للــروط املقيــدة
يف جــدول املحتويــات لتقريــر املراجعــة ســيفيد يف الوصــول الرسيــع للعميــل .وينبغــي أن تذكــر الــروط املقيــدة بوضــوح
أي رشوط مفروضــة عــى عمليــة املراجعــة وان تــرح بقــدر اإلمــكان أســباب تلــك القيــود وكيــف تؤثــر أو قــد تؤثــر عــى
املراجعــة.

 4.6.2االفرتاضات

ينبغــي أن تذكــر االفرتاضــات وتفــر بوضــوح ،وذكــرت معايــر التقييــم الدوليــة  2022نوعــن مــن االفرتاضــات :املهمــة والخاصة.
كــا ينــص املعيــار  :101نطــاق العمــل ،الفقــرة ( 20.3ك) عــى أنــه «يجــب تســجيل كافــة االفرتاضــات املهمــة واالفرتاضــات
الخاصــة املوضوعــة أثنــاء تنفيــذ أعــال التقييــم وعنــد إعــداد التقريــر».
تعتمــد معظــم تقاريــر التقييــم عــى معلومــات ال ميكــن أن يثبتهــا املراجــع أو أن يتحقــق منهــا .وبالتــايل ،فــإن االفرتاضــات
شــائعة يف معظــم تقاريــر التقييــم وميكــن أن تــرد يف تقاريــر مراجعــة التقييــم .عــى ســبيل املثــال ،إن االفرتاضــات التــي ينبغــي
افـراض صحتهــا يف تقريــر التقييــم تتعلــق بحالــة أســطول مــن الشــاحنات املســتخدمة ومل تتــم معاينتهــا ،أو االفرتاضــات حــول
صحــة املقارنــات الســوقية للعقــارات التــي مل يعاينهــا املراجــع شــخصيًا.

تكــون االفرتاضــات يف حــاالت املراجعــة أكــر شــيو ًعا عندمــا يقــدم يف تقريــر املراجعــة رأيًــا يف القيمــة .تحمــي مامرســة تحديــد
كل مــن املراجــع والعميــل .ولهــذا األمــر أهميــة خاصــة يف الحــاالت التــي
االفرتاضــات املؤثــرة عــى البيانــات واملعلومــات ًّ
تدحــض االفرتاضــات التــي يُعتمــد عليهــا يف املراجعــة .ويضمــن التقريــر الــذي يحــدد بوضــوح أي افرتاضــات أُعتمــد عليهــا أثنــاء
نطــاق العمــل فهــم العميــل للمعلومــات أو البيانــات التــي مل يتحقــق منهــا أو ال ميكــن إثباتهــا.
قد ت ُذكر االفرتاضات مع الرشوط املقيدة يف تقرير املراجعة ،أو قد تُذكر منفصلة عىل حده بحسب ما يفضله املراجع.

 4.7القرارات املهمة والجوهرية
 4.7.1تحديد األولويات للمشاكل

يجــب عــى املراجــع أثنــاء عمليــة املراجعــة أن يســتفيد مــن خربتــه يف التمييــز بــن العنــارص املهمــة وغــر املهمــة يف تقريــر
التقييــم قيــد املراجعــة .ويجــب عــى املراجــع عنــد تحديــد مجــال تركيــز تقريــر املراجعــة أن يضــع باالعتبــار العميــل
واملســتخدمني املقصوديــن ،ومــا هــي املعلومــات املطلــوب فهمهــا أوالً؟ أو فهــم معظمهــا أو جــزء منهــا أو ال يشء منهــا؟ أي
املشــاكل يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،أكــر أهميــة بالنســبة لهــم فيــا يتعلــق باحتياجاتهــم مــن طلــب املراجعــة؟
يعتمــد العميــل واملســتخدمون املقصــودون عــى املراجــع لتحديــد العنــارص واملشــاكل الهامــة والجديــرة بالذكــر واملشــاكل
األقــل أهميــة .وأثنــاء القـراءة األوليــة لتقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،يُنصــح املراجــع بتحديــد املشــاكل الظاهــرة وتســجيلها يف
منــوذج مراجعــة التقييــم (امللحــق ط) .وتســاعد املالحظــات املوثقــة يف النمــوذج عمليــة تحليــل معايــر وقواعــد عــدم االمتثــال
لتصنيــف املشــاكل بحســب أهميتهــا وموثوقيتهــا.
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يعتــر تحديــد أولويــات املشــاكل أقــل أهميــة يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .بــدلً مــن ذلــك يُنصــح املراجــع أن يكــون
شــموليًا ومجتهـ ًدا يف تســجيل كافــة املشــاكل املوجــودة أو املشــتبه بهــا يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .وهــذه مرحلــة «جمــع
املعلومــات» يف العمليــة ،وبعــد تحديــد جميــع املشــاكل بصــورة مناســبة ،يصــدر الحكــم حــول أهميتهــا وعــدم أهميتهــا .إن
املراجــع ذو الخــرة ســيعرف مبــارش ًة أي املشــاكل مهمــة وأيهــا أقــل أهميــة ،ويســجل البيانــات التــي ينبغــي تســجيلها يف
النمــوذج.
يحلــل املراجــع عنــد اكتــال القــراءة األوليــة مــا إذا كانــت النتائــج واملشــاكل موضحــ ًة بطريقــة منهجيــ ًة وفــق املعايــر
والسياســات املطلوبــة ،مــع أهميــة هــذه املعايــر ومســتوى عــدم االمتثــال لهــا ،أخ ـ ًرا ســيحدد املراجــع أهميــة كل مشــكلة،
ويؤثــر تحديــد األهميــة مــن عدمهــا عــى ترتيــب املشــاكل يف تقريــر املراجعــة.
رشحت معايري التقييم الدولية العالقة بني املصطلحني «هام أو جوهري» 24فيام يتعلق بالبيانات والحكم التقديري:
يحتــاج تقييــم مــدى األهميــة أو الجوهريــة إىل الحكــم التقديــري املهنــي للمقيــم ،والــذي ينبغــي أن يكــون حســب ســياق
جوانــب التقييــم (مبــا يف ذلــك املدخــات ،واالفرتاضــات ،واالفرتاضــات الخاصــة ،واألســاليب والطــرق املطبقــة) تعتــر هام ـ ٌة
أو جوهريــ ٌة إذا كان مــن املتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا عــى التقييــم ،أو عــى القــرارات االقتصاديــة ،أو غريهــا مــن قــرارات
مســتخدمي التقييــم ،وتصــدر األحــكام املتعلقــة باألهميــة أو الجوهريــة يف ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة
األصــل محــل التقييــم.
ميكــن للمراجــع بعــد تحديــد تلــك املشــاكل بشــكل صحيــح أن يحــدد أهميــة كل مشــكلة وتصنيفهــا يف مجموعــة املشــاكل.
وينبغــي تصنيــف األخطــاء األكــر أهميــة يف املرتبــة العليــا ،بينــا تُرتــب األخطــاء املطبعيــة أو مشــاكل الرتقيــم يف املرتبــة األدىن
إن وجــدت .ويُنصــح املراجــع برتتيــب عــرض املشــاكل يف تقريــر املراجعــة وأن يبــدأ باملشــاكل املهمــة وذلــك لتســهيل ق ـراءة
تقريــر املراجعــة للعميــل واملســتخدمني املقصوديــن ومراعــا ًة لهــم .قــد تتضمــن هــذه املشــاكل املهمــة تلــك املشــاكل التــي
تؤثــر عــى القيــم التــي تــم التوصــل إليهــا ،أو املخالفــات الصارخــة ملعايــر التقييــم الدوليــة ،أو تشــر إىل أي قصــور شــديد يف
املســتوى املتوقــع مــن العنايــة الواجبــة.
ويعتمــد ترتيــب املشــاكل عــى املراجــع ،ولكــن ينبغــي البــدء باملشــكلة األكــر أهميــة أو املشــكلة األكــر تأثـ ًرا عــى اســتنتاج
القيمــة أو االمتثــال للمعايــر ومــا إىل ذلــك .وينبغــي أن تكــون املشــاكل الثانويــة يف املرتبــة األقــل ،وهكــذا يف قامئــة املشــاكل
للتقييــم قيــد املراجعــة .وأخ ـ ًرا ،تــأيت املشــاكل األقــل تأث ـ ًرا عــى موثوقيــة تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،مثــل :األخطــاء
اإلمالئيــة أو النحويــة ،حســب الــرورة.
يجــب النظــر يف طريقــة عــرض املشــاكل وتحليلهــا بدقــة ،وذلــك لضــان ســامة تقريــر املراجعــة وحاميــة لســمعة املراجــع.
كل مــن نطــاق العمــل والعميــل يف االعتبارعنــد تحديــد املشــاكل التــي ت ُذكــر يف تقريــر املراجعــة .وقــد
يجــب أن يأخــذ املراجــع ًّ
يفقــد املراجــع مصداقيتــه عندمــا يبــدأ تقريــر املراجعــة بالنقــد ملشــاكل التقريــر الطفيفــة ،بــدالً مــن املناقشــة املبــارشة لتحليــل
املقارنــات غــر الــكايف ،أو عــدم كفايــة تحديــد األصــول ،أو عــدم وجــود قيمــة محــددة .إذا طلــب العميــل مراجعــة التقريــر
لتحديــد الــرأي يف القيمــة كمبلــغ نقــدي أو كان ألغـراض التقــايض أو أي حســابات ملبلــغ مــايل معتــر ،فإنــه سيســتاء مــن تقريــر
املراجعــة الــذي يبــدأ بذكــر مشــاكل مثــل عنــوان غــر صحيــح أو خطــأ يف الرقــم التسلســي مثـ ًـا.
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إضافـ ًة لذكــر املشــاكل الرئيســة ،يجــب عــى املراجــع أن يقــرر كيفيــة التعامــل مــع املشــاكل األقــل أهميــة يف التقريــر .وميكــن
إدراج مشــاكل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة التــي تعتــر أقــل رض ًرا منفصلــة أو قــد تدمــج كمشــكلة واحــدة .فعــى ســبيل
املثــال ،قــد يُذكــر يف تقريــر املراجعــة جميــع األخطــاء اإلمالئيــة ،واملطبعيــة وغريهــا ،كمشــكلة واحــدة يف التقريــر ويفضــل
ذكرهــا آخـ ًرا .وســيوضح ترتيــب املشــاكل الطفيفــة يف النهايــة أنهــا أقــل رض ًرا مــن املشــاكل األخــرى املهمــة ،مثــل عــدم االمتثــال،
وخطــأ يف أســاس القيمــة ،ومقارنــات غــر مناســبة وغريهــا مــن املشــاكل التــي تؤثــر بشــكل كبــر عــى القيمــة.
كل مــن تقريــر املراجعــة
يقــع عــى عاتــق املراجــع مســؤولية تحديــد املشــاكل الهامــة وغــر الهامــة .فــإن صالحيــة ونزاهــة ًّ
واملراجــع أم ـران مهــان ويجــب النظــر فيهــا عنــد إعــداد التقريــر .وإن املراجــع الــذي يركــز عــى الغــرض مــن املراجعــة
ويفهــم متطلبــات العميــل ،ســينظم تقريــر املراجعــة بوضــوح ويرتبــه بشــكل رسدي مناســب ،ليضمــن أن التقريــر يلبــي الغــرض.

 4.7.2طول التقرير

ينبغــي أن يؤخــذ باالعتبــار طــول التقريــر عنــد تحديــد كيفيــة ترتيــب تقريــر املراجعــة ،خاصــة يف تقاريــر التقييــم التــي تحتــوي
عــى العديــد مــن املشــاكل .ويجــب أن يتســق طــول تقريــر املراجعــة مــع املعلومــات املدرجــة .يســبب طــول وقــر تقريــر
املراجعــة مشــكل ًة يف الفهــم للعميــل وللشــخص املطلــع عليــه ،ألن التقريــر الطويــل لــن يُقــرأ والقصــر لــن يُفهــم .ويف كال
الحالتــن ،قــد يرفــض العميــل أو الشــخص املطلــع عليــه املعلومــات املقدمــة يف تقريــر املراجعــة .وبالتــايل ،يجــب عــى املراجــع
أن يــوازن بــن املصالــح لينتــج عمــل يناســب العميــل وغــرض تقريــر املراجعــة .نؤكــد ونكــرر أنــه يقــع عــى عاتــق املراجــع
مســؤولية اختيــار أفضــل ســبل لتحديــد أولويــات املشــاكل وفعاليــة تنظيمهــا باســتخدام منــوذج ( )PSACيف تقريــر املراجعــة.
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 4.8الخالصة والختام
يُقــ ّدر العميــل واملســتخدمون املقصــودون لتقريــر مراجعــة التقييــم املركــز والدقيــق واملــدروس يف ختــام املراجعــة .فــإن
تلخيــص محتويــات تقريــر املراجعــة الــواردة يف منــوذج (املشــكلة ،املعيــار ،التحليــل ،التصحيــح) الــذي نوقــش ســابقا ،مــا هــو
إال خالصــة لنتائــج التقريــر .وتســاعد إعــادة صياغــة النتائــج النهائيــة وتلخيصهــا العميــل يف فهمهــا .وميكــن إعــادة صياغــة ذكــر
االســتنتاجات أو تفصيلهــا أو تلخيصهــا بحســب مــا يـراه املراجــع .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يســتفيد القــارئ مــن إدراج مخلــص
قصــر يســتذكر فيــه أهــم املشــاكل الــواردة يف صلــب التقريــر .والنتيجــة األكــر أهميــة مــن التلخيــص هــي جعــل العميــل
واملســتخدمني اآلخريــن يثقــون يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.
كــا ميكــن أن يكــرر امللخــص وخامتــة تقريــر املراجعــة النقــاط التــي وجــد فيهــا تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مفتقـ ًرا للصفــات
الخمــس التــي تعتــر مهمــة للتقييــم ،ومذك ـ ًرا العميــل بأقســام التقييــم قيــد املراجعــة التــي مل تكــن مناســبة أو مقبولــة أو
دقيقــة أو منطقيــة أو كاملــة .وميلــك كل مراجــع قـرار اختيــار أفضــل طريقــة يف كيفيــة تســليط الضــوء عــى الصفــات الخمــس
ليختــم تقريــر املراجعــة.
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5
االمتثال لمعايير التقييم
الدولية في تقرير المراجعة
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 5.1املقدمة
يصــف هــذا الفصــل جانبــن مهمــن لالمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة يف تقريــر املراجعــة ،حيــث يجــب أن يُعــد تقريــر
املراجعــة ويكتــب وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة املتعلقــة بتقريــر التقييــم .ويجــب أيضً ــا عــى املراجــع قيــاس االمتثــال ملعايــر
التقييــم الدوليــة يف التقييــم قيــد املراجعــة .يف نهايــة هــذا الفصــل ســيفهم املراجــع املشــاكل املتعلقــة باالمتثــال ملعايــر التقييــم
كل مــن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وتقريــر مراجعــة التقييــم املكتمــل.
الدوليــة يف ًّ

 5.2الهدف
كل مــن إعــداد وكتابــة
يقــدم هــذا الفصــل املشــورة فيــا يتعلــق باملشــاكل املتعلقــة باالمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة يف ًّ
تقريــر املراجعــة ومناقشــة أهــم األمــور للمراجــع.

 5.3الخالصة
يف نهايــة هــذا الفصــل ،ســيفهم املراجــع قضايــا االمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة للتقييــم قيــد املراجعــة وتقريــر مراجعــة
التقييــم املكتمــل.

 5.4االمتثال ملعايري التقييم الدولية :إعداد وكتابة تقرير املراجعة
كــا ذكــر ســابقًا فــإن معايــر املراجعــة أقــل مــن معايــر التقييــم يف معايــر التقييــم الدوليــة .ومــع ذلــك ،يقــع عــى عاتــق
املراجــع مســؤولية إعــداد وكتابــة تقريــر مراجعــة التقييــم التــي متتثــل ملعايــر مراجعــة معايــر التقييــم الدوليــة ،فض ـاً عــن
معايــر التقييــم التــي تعتــر قابلــة للتطبيــق وهــذا الدليــل ملراجعــة التقييــم.
يتعاقــد املراجعــون املهنيــون عــى مهــام لتقديــم آراء حــول تقاريــر التقييــم .ويجــب أن تُقــ ّدم تقاريــر املراجعــة أحكا ًمــا
موضوعيــة وغــر متحيــزة بطريقــة مدعومــة وذات مصداقيــة .ويجــب االلت ـزام باالمتثــال للمعايــر برصامــة ليــس ألن العامــة
يعتمــدون عــى املراجعــن للتقييــات الفرديــة فقــط بــل ألن هــذا هــو مــا يحــدد الثقــة يف التقييــم بشــكل عــام.
يجــب أن تنفــذ جميــع تقاريــر املراجعــة وف ًقــا لجميــع املبــادئ املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة التــي تناســب
الغــرض ورشوط نطــاق العمــل ، 25مبــا فيهــا مــا إذا كان ينبغــي إبــداء الــرأي يف القيمــة يف تقريــر املراجعــة بحســب مــا يحــدده
الغــرض مــن تقريــر املراجعــة.
قــد يســتفيد املراجــع مــن دراســة منــاذج تقاريــر املراجعــة امللحقــة بهــذا الدليــل لتقييــم العقــارات واملنشــآت االقتصاديــة
واآلالت واملعــدات يف امللحــق (ك).
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 5.4.1االعتامد

مؤهــا وذلــك امتثــالً ملعايــر التقييــم الدوليــة ،وتشــرط الهيئــة الســعودية للمق ّيمــن
ً
ــا
يجــب أن يكــون املراجــع مقيّ ً
الســعوديني (تقييــم) أن يكــون املقيّــم معتمـ ًدا ليــارس التقييــم ،ويجــب أن تكــون مؤهــات املراجــع مســاوية عــى األقــل أو
أعــى مــن املقّيــم الــذي أعــد تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.

 5.4.2االستقصاء واملعلومات
يشــرط عــى املراجــع أن يجــري البحــوث واالســتقصاءات التــي تناســب غــرض مهمــة مراجعــة التقييــم  .فمــن الواجــب
االمتثــال لــكل قواعــد معايــر التقييــم الدوليــة ومتطلباتهــا عنــد كتابــة تقريــر املراجعــة.
27
معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022املعيــار  :102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء ،تقــدم الفقــرة  20.4توجي ًهــا عنــد
االعتــاد عــى معلومــات مــن طــرف آخــر غــر املقيّــم أو املراجــع.
اعتــا ًدا عــى نطــاق العمــل الــذي ســينفذ يف املهمــة ،قــد يتقيــد املراجــع باســتخدام املعلومــات الــواردة فقــط يف تقريــر التقييــم
قيــد املراجعــة ،أو رمبــا يقتــر عــى جــزء محــدد مــن معلومــات الســوق .ويف الحــاالت األخــرى ،قــد يعطــي نطــاق العمــل
املراجــع حريـ ًة كاملــة يف البحــث عــن البيانــات مــن الســوق أو قــد تقــدم لــه ملفــات وأوراق العمــل للتقييــم قيــد املراجعــة.
وتُحــدد املعلومــات املتوفــرة يف نطــاق العمــل والغــرض مــن املراجعــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد يوضــع حــدود عــى
االســتقصاء واملعلومــات ،فيجــب عــى املراجــع أن يــرح تلــك الحــدود يف نطــاق العمــل .وينبغــي أن يذكــر تقريــر املراجعــة
بوضــوح األجـزاء التــي اعتمــد فيهــا عــى املعلومــات املقدمــة مــن اآلخريــن .وهــذا يبــن مقد ًمــا مــدى مصداقيــة الــرأي ،بنــا ًء
عــى اإلعتــاد عــى املعلومــات التــي قدمهــا اآلخريــن.
26
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ـليم مــع األخــذ باالعتبــارات
مــن املهــم أن يذكــر تقريــر املراجعــة جميــع املعلومــات الالزمــة لفهــم االســتنتاجات فهـ ًـا سـ ً
واملتطلبــات . 28ويجــب عــى املراجعــن االمتثــال للمعايــر املطبقــة وتقديــم تقاريــر موثوقــة ومفهومــة لكونهــا مناســبة ومقبولــة
ودقيقــة ومنطقيــة وكاملــة( .ألمثلــة عــى تقاريــر املراجعــة انظــر امللحــق ك).
يعــرض تقريــر املراجعــة النهــايئ نتائــج القيــاس والتحليــل :الــرأي املحــدد حــول جــودة العمــل يف إطــار التقييــم قيــد املراجعــة.
وهــذا الــرأي هــو مــا يعتمــد عليــه العميــل التخــاذ الق ـرار والحكــم حــول تقريــر التقييــم ،ألغ ـراض متعــددة .وبالتــايل ،يقــع
عــى عاتــق املراجــع مســؤولية إعــداد تقريــر املراجعــة بالرتكيــز عــى معايــر التقييــم الدوليــة والجــودة املتوقعــة مــن تقريــر
التقييــم وتقديــم تقريــر مراجعــة يناقــش أوجــه القصــور األساســية ونقــاط الضعــف يف تقريــر التقييــم لتحقيــق غــرض املراجعــة
وتوضيــح اللبــس للعميــل.

 5.5االمتثال ملعايري التقييم الدولية :قياس تقرير التقييم قيد املراجعة
تُــدرج القامئــة املرجعيــة إلعــداد تقاريــر املراجعــة (امللحــق ح) معايــر التقييــم الدوليــة املطلوبــة يف تقييــم العقــارات واملنشــآت
االقتصاديــة واآلالت واملعــدات .ســيجد املراجــع أن هــذه األداة مفيــدة يف اإلعــداد لقيــاس االمتثــال يف التقييــم قيــد املراجعــة.
ينبغــي أن تســتخدم القامئــة املرجعيــة باإلقـران مــع منــوذج مراجعــة التقييــم (امللحــق ط) ،والــذي يعتــر اداة مفيــدة لتحديــد
املشــاكل كــا وردت يف التقييــم قيــد املراجعــة .ويُنصــح املراجــع بالرجــوع للملحــق (ز) الــذي يــرد األخطــاء الشــائعة
والظاهــرة يف تقاريــر التقييــم واملراجعــة.
تخــدم هــذه األدوات املراجــع يف إعــداد محتــوى تقريــر املراجعــة وكتابــة تقريــر ممتثــل للمعايــر .توجــه القامئــة املرجعيــة
وتركــز انتبــاه املراجــع أثنــاء املراجعــة األوليــة ،بينــا يقــدم النمــوذج ســجل منظــم للعنــارص واملحتويــات غــر املمتثلــة للمعايــر
التــي مل تظهــر يف عمليــة املراجعــة .ويذكــر امللحــق (ز) األخطــاء الشــائعة التــي ميكــن أن يقــع فيهــا املراجــع .وفــق معايــر
التقييــم الدوليــة ،يجــب أن يقــاس امتثــال التقييــم قيــد املراجعــة للمعايــر املعتمــدة واألنظمــة واللوائــح.
 26معايري التقييم الدولية ،املعيار  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء ،فقرة  20.1ص26
 27معايري التقييم الدولية ،املعيار  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء ،فقرة  20.4ص26
 28معايري التقييم الدولية ،املعيار  :103إعداد التقارير ،فقرة  10.1ص30
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وكذلــك تحليلهــا بحســب املنهجيــة املقبولــة لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم .وهــذا القيــاس الدقيــق واملوضوعــي للتقييــم قيــد
املراجعــة وتحليلــه هــو العنــر األســايس الكامــل لعمليــة املراجعــة.
تناقــش األقســام التاليــة بإيجــاز بعــض األجـزاء الهامــة للمراجــع يف تحليــل التقييــم قيــد املراجعــة .تحتــوي القامئــة املرجعيــة
(امللحــق ح) عــى تفاصيــل أكــر فيــا يتعلــق بأســئلة محــددة ليسرتشــد بهــا املراجــع .ســيالحظ املراجــع اليقــظ أن نطــاق عمــل
تقريــر التقييــم معيــار مهــم يف اإلجابــة عــى الكثــر مــن األســئلة الــواردة فيــا يتعلــق باملعايــر العامــة ملعايــر التقييــم الدوليــة
ـامل لنطــاق عمــل تقريــر التقييــم إلعــداد
 101و 102و 103و 104و .105وبالتــايل ،مــن الــروري أن يُعــد املراجــع فهـ ًـا شـ ً
وتقديــم تقريــر مراجعــة ف ّعــال.

 5.5.1املعيار  :101نطاق العمل

يشــمل نطــاق العمــل لتقريــر التقييــم قيــد املراجعــة العديــد مــن العنــارص ،ويجــب دراســتها ووزنهــا بحســب معايــر التقييــم
الدوليــة  2022املعيــار  :101نطــاق العمــل.
يكــون االعتبــار األول عــاد ًة مــا إذا كان نطــاق العمــل مالمئًــا لغــرض املراجعــة أم ال .وهــذا يثــر أســئلة حــول وضــوح رشح
الغــرض املقصــود وكذلــك مــدى دقــة ذكــر نطــاق العمــل املنجــز مبــا يف ذلــك أي تغيـرات عــى نطــاق العمــل خــال التقييــم.
وينبغــي أن يخاطــب نطــاق العمــل املنجــز بالتقريــر ،طبيعــة التقييــم ومــداه ،مبــا يف ذلــك أي حــدود أو قيــود عــى املعاينــة؛
والبحــث واملنهجيــة والتحليــل؛ وطبيعــة ومصــادر املعلومــات املذكــورة وكذلــك مــدى اعتــاد املق ّيــم عــى تلــك املعلومــات.
أيضً ــا ينبغــي تحديــد االفرتاضــات املهمــة أو الخاصــة يف التقييــم أو كالهــا.
ينبغــي ذكــر املعلومــات املهمــة األخــرى التــي وردت يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،مــع تحديــد نــوع تلــك املعلومــات:
مثــل هويــة املقيّــم والعميــل وأي مســتخدمني مقصوديــن آخريــن وتاريــخ التقريــر وتاريــخ نفــاذ الــرأي يف القيمــة .والتحديــد
األهــم هــو تحديــد األصــول محــل التقييــم ،ويجــب أن يضمــن املراجــع شــمولية التقريــر عــى التفاصيــل الكافيــة واملناســبة
لتحديــد األصــول محــل التقييــم بشــكل صحيــح .ســيختلف مســتوى الوصــف بنــا ًء عــى نــوع األصــول محــل التقييــم :املنشــآت
االقتصاديــة أو العقــار أو اآلالت واملعــدات ،كــا أن لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم توقعاتــه لتحديــد األصــول محــل التقييــم.
هــذا البحــث يف عنــارص نطــاق العمــل ليــس شــاملةً ،وميكــن الرجــوع للقامئــة املرجعيــة لتقريــر املراجعــة (امللحق ح) إلرشــادات
شــاملة ملعايــر التقييــم الدوليــة  ،2022املعيــار  :101نطــاق العمل.

 5.5.2املعيار  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء

إن االعتبــار األســايس عنــد مراجعــة االمتثــال هــو مــا إذا كان تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة تــم إعــداده وتقدميــه مبــا يتوافــق
مــع جميــع مبــادئ معايــر التقييــم الدوليــة املالمئــة للغــرض واالش ـراطات املنصــوص عليهــا يف نطــاق العمــل ،كــا ذُكــرت يف
القســم الســابق .العديــد مــن العنــارص الــواردة يف املعيــار  :102عــى ســبيل املثــاال تشــر منشــآت األعــال واملصالــح التجاريــة
مبــارش ًة إىل تســاؤالت حــول نطــاق العمــل كالتــايل:
• هل هناك دليل ِ
كاف يدعم منهجية وتحليل واستنتاج التقييم بشكل صحيح؟
• هل املعلومات التي قُدمت للمق ّيم واعتمد عليها موثوقة ومعتمدة؟
• يف حــال كانــت اســتقصاءات املق ّيــم محــدودة بســبب العميــل ،هــل تؤثــر هــذه الحــدود عــى امتثــال تقريــر التقييــم
قيــد املراجعــة؟
يجــب أن يالحــظ املراجــع بالتحديــد مــا إذا كان التقريــر متب ًعــا ملعايــر مختلفــة عــن معايــر التقييــم الدوليــة أم ال ،ينبغــي أن
ينــص التقريــر بوضــوح عــى أي حالــة خــروج يف املعايــر األخــرى عــن معايــر التقييــم الدوليــة.

 5.5.3املعايري الخاصة بالفروع

يتطلــب االلت ـزام مبعيــار  104اإللزامــي مــن املقيــم أن يختــار أســاس (أو أســس) قيمــة املناســبة واتبــاع جميــع املتطلبــات
املطبقــة واملرتبطــة بأســاس القيمــة ســواء كانــت املتطلبــات جــزء مــن املعيــار (ورد يف تعريــف أســاس القيمــة الــوارد يف معايــر
التقييــم الدوليــة) أو ال ( أســس قيمــة غــر مع ّرفــة يف معايــر التقييــم الدوليــة).
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مــن املهــم عنــد مراجعــة أي تقريــر األخــذ باالعتبــار املعايــر األساســية الخاصــة الــواردة يف معايــر التقييــم الدوليــة .يجــب عــى
املقيّــم اعتبــار مــا إذا كان تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ممتثــل معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022املعيــار  ،200منشــآت األعــال
والحصــص فيهــا وذلــك عنــد مراجعــة أصــول املنشــآت االقتصاديــة ،املعيــار  :210األصــول غــر امللموســة و :220االلتزامــات غــر
املاليــة .بنفــس الطريقــة ينبغــي أن متتثــل تقاريــر تقييــم اآلالت واملعــدات مــع املعيــار  :300اآلالت واملعــدات ،وينبغــي أن
متتثــل تقاريــر تقييــم العقــارات مــع املعيــار  :400الحقــوق واملصالــح العقاريــة واملعيــار  :410العقــارات التطويريــة مــن معايــر
التقييــم الدوليــة.

 5.5.4املعيار  :103إعداد التقارير

أساســا عــى كيفيــة اإلقصــاح عــن نطــاق العمــل ومناقشــته يف التقريــر.
يركــز املعيــار  103مــن معايــر التقييــم الدوليــة ً 2022
ويقيــم املراجــع يف هــذا الجانــب مــدى وضــوح ودقــة التقريــر يف إيصــال نطــاق املهمــة للعميــل أو أي مســتخدمني مقصوديــن
آخريــن .ويجــب أن يبلــغ التقريــر نطــاق العمــل املنجــز ،ويــرح أســاليب الوصــول للقيمــة ،ويناقــش األســاليب املســتخدمة،
ويفصــح عــن أي مدخــات أساســية مســتخدمة أو افرتاضــات واردة يف تقريــر التقييــم ،ويقــدم اســتنتا ًجا للقيمــة التــي تــم
التوصــل إليهــا .كــا يجــب تحديــد تاريــخ التقريــر واإلشــارة بوضــوح إىل تاريــخ نفــاذ الــرأي يف القيمــة.

 5.5.5املعيار  :104أسس القيمة

( يتطلــب االلت ـزام مبعيــار  104اإللزامــي مــن املقيــم أن يختــار أســاس (أو أســس) قيمــة املناســبة واتبــاع جميــع املتطلبــات
املطبقــة واملرتبطــة بأســاس القيمــة ســواء كانــت املتطلبــات جــزء مــن املعيــار (ورد يف تعريــف أســاس القيمــة الــوارد يف معايــر
التقييــم الدوليــة) أو ال ( أســس قيمــة غــر مع ّرفــة يف معايــر التقييــم الدوليــة) .ال يصلــح أي اســتنتاج للقيمــة مــا مل يحــدد
اســتخدام أســاس القيمــة املناســب .معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022املعيــار  :104يناقــش هــذا املعيــار أســس القيمــة مــن
ناحيتــن :األوىل ،التوجيــه مــن نطــاق عمــل تقريــر التقييــم ،فيجــب عــى املراجــع التأكــد مــن اســتخدام تقريــر التقييــم قيــد
املراجعــة ألســاس القيمــة ذا الصلــة بحســب االشـراطات والغــرض مــن التقييــم .تــدرس الخطــوة التاليــة أســس القيمــة وعالقتهــا
باألصــول محــل التقييــم .يجــب أن ينــص التقريــر عــى االف ـراض أو االفرتاضــات لتوضيــح حالــة األصــل (األصــول) وذلــك يف
ســياق التبــادل االف ـرايض.

 5.5.6املعيار  :105أساليب وطرق التقييم

يشــر املعيــار  105يف معايــر التقييــم الدوليــة  2022إىل تقديــر املراجــع لنطــاق العمــل (املعيــار  )101وكذلــك املشــاكل
املتعلقــة بإعــداد التقاريــر (املعيــار  ،)103مــع الرتكيــز عــى أحــد األمــور األساســية للتقييــم ،وهــي أســاليب وطــرق التقييــم.
ويطــرح ســؤال مثــل ،هــل اهتــم التقريــر اهتام ًمــا كافيًــا باألســاليب ذات الصلــة واملالمئــة للتقييــم؟ ولإلجابــة عــى هــذا الســؤال
قــد يجــد املراجــع أنــه مــن الــروري تقديــم تقريــر يدعــم اختــاف الــرأي فيــا يتعلــق بأســلوب التقييــم األنســب لغــرض
تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.

 5.6الخامتة
كل مــن تقديــر امتثــال تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة
يعتــر االمتثــال أم ـ ًرا ها ًمــا يف املراجعــة ،وتشــمل مســؤولية املراجــع ًّ
والتزامــه بعــرض تلــك النتائــج يف تقريــر متوافــق أيضً ــا .إن هــذا الدليــل واألدوات املقدمــة يف املالحــق مــا هــي إال محاولــة
لتوجيــه وإرشــاد املراجــع يف قيــاس وكتابــة تقاريــر ممتثلــة للمعايــر ،ســواء كانــت تقاريــر تقييــم أو تقاريــر مراجعــة .إن عمليــة
املراجعــة هــي عمليــة متكاملــة ومكملــة لبعضهــا البعــض ،لضــان أن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مقــدم بطريقــة تتوافــق
مــع جميــع املعايــر املالمئــة.
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6
المالحق
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امللحق أ
منوذج سجل املهام

الحايل

السابق

رقم امللف

رقم امللف

املالك

1001

رشكة أي
يب يس
مصفاة
تكرير 1

خالد بن
محمد
محمد زياد

1003

رشكة
التصنيع
السعودية

فيصل بن
نارص

1002

النوع
مصنع

اسم الشارع
شارع املنازل

مصفاة تكرير شارع النخيل
هندسية

شارع أفراح

املنطقة/
الحي
حي األنهار

املدينة
الرياض

حي الزهور بريدة
حي حركات جدة

الغرض

 1500ريال
قيمة
سعودي
التأمني
 1000ريال
اتفاقية
رشاء الطاقة سعودي
ضامن قرض  1500ريال
سعودي
املالحظة

تاريخ الخروج القيمة

املبلغ املستحق

املبلغ املدفوع

تاريخ الدفع

تاريخ الدخول
2019/10/25

2019/11/4

 0ريال سعودي

 1500ريال سعودي

2019/11/7

2019/10/27

2019/11/2

 1000ريال سعودي

2019/11/3

2019/11/5
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2000000
ريال سعودي
 0ريال سعودي
550.000
ريال سعودي
 750ريال سعودي

األتعاب

اإلحالة

املحامي
أحمد

امللحق ب
مقابلة العميل
				
صاحب املقابلة:

تاريخ املقابلة :

/ /

(اسم املوظف الذي أجرى املقابلة)

				
اسم الشخص:

الشخص الذي كلفه:

								
اسم العميل:
العنوان الربيدي للعميل الذي طلب التقرير:
					
				
الفاكس:
				
رقم الهاتف:
								
الربيد اإللكرتوين:
								
املستخدمني املقصودين اآلخرين:

نوع األصل قيد املراجعة:
اآلالت واملعدات
املعدات التقنية واملكتبية
تجهيزات وتركيبات
أرض
مبنى
									
أخرى:
		
					
وصف مخترص لألصل:

عنوان األصل									:
									
اسم مالك العقار:
									

نوع الرأي املقدم:
املراجعة

مراجعة مع رأي للقيمة
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الغرض من املراجعة :

				
رقم تقرير التقييم:
هل قُيم األصل من قبل :نعم

تاريخ التقييم:

ال

املعلومات املتوفرة للمراجع:
أوراق العمل

نعم

ال

املصدر:

الوصف القانوين /الصك

نعم

ال

املصدر:

املسقط األفقي/مخطط البناء

نعم

ال

املواصفات

تقرير التقييم السابق

نعم

ال

سجل األصول الثابتة

نعم

ال

وثيقة التأمني

نعم

ال

شهادة تسجيل العميل

نعم

ال

قامئة مجلس إدارة العميل

نعم

ال

فريق إدارة العميل

نعم

ال

شهادة تسجيل املستخدم املقصود

نعم

ال

إدارة املستخدم املقصود

نعم

ال

نوع تقرير املراجعة:
رسدي متكامل

منوذج

نعم

التفاصيــل املطلوبــة للتأكــد مــن اســتقاللية املقيــم
وعــدم تضــارب مصالحــه وفقًــا لنظــام املقيمــن
املعتمديــن ونظــام مكافحــة غســل األمــوال.

ملخص

عدد النسخ املطلوبة( ___________ :إذا طُلب التقرير ورقيًا)

طريقة تسليم التقرير:
ارسال بريد الكرتوين إىل:
		
الربيد الرسيع
					
يستلمه:
		
رقم:#
						
رشكة توصيل:
رسوم املراجعة:
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ال

طريقة السداد:
اسم الشخص املسؤول عن الدفع:
 .1نقدًا عند االستالم
ال
نعم
 .2هل سيتم السداد قبل املعاينة؟
ال
نعم
 .3تسليم الفاتورة للشخص الذي يطلب التقرير؟ معتمد من اإلدارة
 .4إذا كان التوصيل يستغرق أكرث من يوم ،يرجى تضمني رقم الحساب ورشكة التوصيل املفضلة
			
رقم الحساب:
DHL
فيدكس
أرامكس
UPS

مالحظات أخرى								:
		
ال

تاريخ الطلب

العميل طلب التقرير:

نعم

		
هل تبع الطلب خطاب التكليف والتعاقد:

ال

نعم
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امللحق ج
مصفوفة تقدير املخاطر

اإلحتاملية
احتاملية الحدوث
خالل س سنوات

متوسط

متوسط

عايل

عايل

خطري

متوسط

متوسط

متوسط

عايل

عايل

متدين

متوسط

متوسط

متوسط

عايل

متدين

متدين

متوسط

متوسط

متوسط

ميكن تجاهله

متدين

متدين

متوسط

متوسط

1

غري محتمل الحدوث
او ميكن أن يحدث
بإحتاملية ميكن
تجاهلها

2

غري محتمل الحدوث
أو ميكن أن تحدث
بإحتاملية بسيطة

3

4

5

ممكنة الحدوث
بإحتاملية متوسطة

ممكنة الحدوث
بإحتاملية عالية

يتوقع حدوثه
بإحتاملية عالية

% 20-0

%40-20

%60-40

%80-60

%100-80

أداة تقدير املخاطر
اسم املهمة:
قامئة الضوابط

ضوابط مخاطر املهمة
الخطر
اخرت مستوى املخاطرة

الضابط
الرشوط واملتطلبات
إشعار العميل والحصول عىل موافقته
اإلفصاح عن مصادر تضارب املصالح املحتملة
فحص فريق العمل
حواجز املعلومات بني الفرق املختلفة
املراجعة الداخلية للتقييامت
املراجعات قبل التسليم (الساخنة)
املراجعات الدورية (الباردة)
تغيري املقيمني العاملني عىل املشاريع
اتفاقية الرسية وعدم اإلفصاح
موافقة اإلطالع املعلومات
خطابات اإلعتامد
التدريب
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السمعة
اإلساءة لسمعة املنشأة أو
املقيم

مايل
خسارة مالية للمنشأة (%
من اإليرادات السنوية)

تشغييل
خسارة يف األعامل ،وزيادة
يف الجهود اإلدارية

قانوين/تنظيمي
يؤدي إىل عقوبات قانونية
مثل غرامات مالية وإلغاء
الرتخيص
اإليقاف أو الفصل

رضر كبري عىل نطاق وطني
وعىل فرتة طويلة

>%10

خسارة كبرية وجهود أكرب
يف اإلدارة

4

التأنيب

رضر عىل نطاق وطني
للسمعة

%10-1.0

خسارات متكررة وجهود
إدارية كبرية

3

إنذار

رضر متوسط عىل نطاق
وطني

%1.0-0.1

خسارات واردة ،جهودة
إدارية متوسطة

2

خرق كبري للسياسات
الداخلية فقط

رضر متوسط عىل نطاق
املنطقة

% 0.01-0.1

خسارات بسيطة متكررة،
وجهود إدارية بسيطة

1

عدم االمتثال للسياسات
الداخلية فقط

رضر محيل قصري املدة

<%0.01

خسارات بسيطة متقطعه،
وجهود إدارية بسيطة

التأثري
5

االفرتايض

االحتيال
1

اتساع النطاق ترسيب
1
1

مصلحة مراجعة ذاتية
1
1

تضارب مصالح

3

تأييد
5

ألفة
4

تهديد
1

إهامل
1

رسية
2

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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امللحق د
فحص العميل

فحص العميل

التحقق من هوية العميل وفقًا لنظام
مكافحة االحتيال

فريق عالقات
العمالء ،مجلس
اإلدارة ،الفريق اإلداري
لدى العميل

هل العميل حسن النية؟

ال/غري متأكد
حجم العميل،
القطاع ،مستوى
التطور ،السجل
السابق ،السمعة،
إلخ.

التحقق من وجود أي قرض صادر عن أو مقدم ألي
موظف أو مدير لدى العميل والذي يشارك فيه
موظفو الرشكة

نعم

التحقق من املالءمة االسرتاتيجية (خاصة
للعمالء الجدد)

هل العميل مناسب
للرشكة؟

ال

رفض الفرصة
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التحقق من وجود مصلحة مبارشة أو غري مبارشة
يف العميل أو األصل وفقًا للامدة  16من لوائح
التنفيذ

نعم

نعم

التحقق من عالقات كسب الرسوم املتعارضة
األخرى (مثل التدقيق الجاري أو القادم للعميل
أو دراسة الجدوى أو الوساطة لنفس األصل عىل
مدار العام املايض)

هل أي من املصالح املذكورة أعاله
موجودة؟

ال
(أ)

استثامرات
الرشكة ،سجل
املصالح الشخصية
للموظف ،إعالنات
االستقالل

طلب خطاب
موافقة

أ
تحقق من وجود تعارض مع
عمالء آخرين يف املايض أو
الحارض
يوجد
تعارض أو
انتهاك ملعلومات رسية لعميل
أخر
ال
التحقق من دراسات سابقة
التي تشمل نفس األصول وأو
نسبة الدخل املحصلة للرشكة
من العميل بالسنة السابقة
وتقييم النسبة املستقبلية
املحتملة من القيام بالدراسة

تشمل اإلجراءات
الوقائية جدران الحامية
بني مسارات الخدمات
الرئيسية وفرق املرشوع

الحصول عىل املوافقة من جميع العمالء
املتعارضني من غري خرق أي رسية

أعطيت املوافقة؟

ال
نعم

هل تؤثر عىل
موضوعية امل ُق ّيم؟

الدراسة
السابقة أو قيمة
الرسوم تؤثر عىل موضوعية
امل ُق ّيم؟ يخلق ظهور التحيز

ال
نعم

رفض املهمة

نعم
ال

نعم
امليض قد ًما يف
العرض وإجراء
جميع اإلفصاحات
الالزمة عن املرشوع
السابق ونسبة
الرسوم وسياسة
التناوب الخ...
بخطاب االعتامد
وتقرير التقييم
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امللحق (هـ)
منوذج تقدير األتعاب
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امللحق (و)
منوذج عرض
 .1خطاب التقديم
عند إعداد خطاب التقديم األويل ملهمة املراجعة ،يجب عىل املراجع أن:
•يســلم الخطــاب يف ورق رســمي ،بحيــث تحتــوي الرتويســة عــى اســم املنشــأة وعنوانهــا ورقــم
ســجلها التجــاري.
•يذكــر عنــوان العميــل (لعنايــة مســؤول التواصــل أو الشــخص املنصــوص عليــه يف طلــب تقديــم
العــروض).
•يضيف رقم مرجعي فريد للعرض عند الحاجة.
•يشــر إىل طلــب العميــل ســواء كان عــن طريــق الربيــد االلكــروين أو مكاملــة هاتفيــة أو االجتــاع،
حســب املوضــوع والتاريــخ والرقــم املرجعــي املعطــى.
•يربز استعداد الرشكة وقدرتها التنافسية لتلبية متطلبات العميل ،كام هو موضح يف العرض.
•يحدد ما إذا كان العرض املايل والفني مقدم يف ملف واحد أم يف ملفات منفصلة.
•يؤكــد رغبــة املنشــأة يف التعامــل مــع العميــل وفقــا لــروط العمــل ،كــا هــو مذكــور يف طلــب
تقديــم العــروض ،أو وفقــا لــروط املنشــأة كــا هــو مذكــور يف العــرض أو الــروط التــي تــم
التفــاوض عليهــا.
•يذكر اسم وعنوان املقيم الذي سيكون مسؤول التواصل مع العميل ويتابع العرض معه.
•يحــدد اســم وعنــوان الشــخص الــذي ســيقوم بتوقيــع التعاقــد مبجــرد تعميــد املنشــأة ،مثــل املديــر
التنفيــذي للمنشــأة أو الرشيــك اإلداري أو مديــر القســم.
 .2املحتويات
مــن املناســب إضافــة جــدول محتويــات عنــد تقديــم عــرض ملهمــة مراجعــة ،وينبغــي أن يشــمل كافــة األقســام
التالية.

القسم
العرض الفني
امللخص التنفيذي
التعريف باملنشأة
تحديد املشكلة
األسلوب واملنهجية
فريق عمل املرشوع
الجدول الزمني
العرض املايل
املالحق
إخالء املسؤولية

رقم الصفحة
4
5
6
7
8
9
11
12
13

الطول املقرتح
صفحة إىل صفحتني
 5-1صفحات
صفحة إىل صفحتني
 3-2صفحات
صفحة إىل صفحتني
صفحة إىل صفحتني
صفحة إىل صفحتني
 4-2صفحات
صفحة إىل صفحتني
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 .3امللخص التنفيذي
يقــدم امللخــص التنفيــذي نبــذة عامــة عــن العــرض ويكــون آخــر جــزء يُكتــب ،ويحتــوي امللخــص عــى
املواضيــع التاليــة:
•خلفيــة عــن املــروع والتــي تشــمل وصــف موجــز لألصــل محــل التقييــم ،والغــرض مــن املراجعــة،
وتحديــد هويــة العميــل وأي مســتخدم آخــر مقصــود.
•تحديد الغرض من العرض.
•خالصــة منهجيــة التقييــم املقرتحــة ،ويتضمــن ذلــك مخطــط شــامل للنطــاق ،واألســاليب املتبعــة
ومــدة املــروع.
•ملحــة موجــزة عــن املنشــأة ،والفريــق املكلــف ،وخربتهــم (مــع اإلشــارة إىل مهــام التقييــم الســابقة
واملشــابهة) ،ومعايــر الجــودة املعتمــدة.
•رشح ترتيب العرض.
 .4التعريف باملنشأة
يجب تقديم نبذة موجزة عن الرشكة للعميل وقد تشمل النبذة ما ييل:
•نوع ملكية املنشأة (مؤسسة فردية أو رشكة).
•وصف األنشطة التجارية األساسية للمنشأة وتحديد موقعها.
•تقديــم وصــف موجــز عــن تاريــخ املنشــأة ،وانجازاتهــا الســابقة وعمالئهــا الرئيســن (مــع مراعــاة
قيــود الرسيــة).
•تعريــف األنشــطة املهنيــة للمنشــأة ،والقيــم ،واملعايــر األخالقيــة وبرامــج الجــودة ،والجوائــز
واالعرتافــات التــي حصلــت عليهــا يف املجــال.
•تقديم دراسات وملخصات موجزة للمشاريع املعنية (مع مراعاة الرسية)..
•تقديم معلومات العمالء السابقني (تعتمد عىل موافقتهم).
 .5تحديد املشكلة
كل مام ييل:
تحديد مفهوم املراجع ملشكلة العميل عن طريق تحديد ً
•العميل
•املستخدمني املقصودين
•األصل أو املصلحة محل التقييم
•غرض التقييم
•أساس القيمة
•عملة وتاريخ التقييم
•االفرتاضات املهمة
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 .6األسلوب واملنهجية
•ينبغي أن يتناول العرض ما ييل (عىل األقل):
•طرق مراجعة التقييم املستخدمة.
•املعايري التي يعتمدها التقييم ومراجعة التقييم.
•ما إذا كان تقرير املراجعة يتضمن ابداء الرأي يف القيمة أم ال.
•نوع وعدد التقارير املطلوب تسليمها.
•دور العميــل يف تســهيل نطــاق العمــل املذكــور أعــاه ،مبــا يف ذلــك املعلومــات املطلوبــة مــن العميــل
ونوعها.
 .7فريق عمل املرشوع
•تحديد فريق عمل املهمة للعميل.
•تحديــد وبيــان املقيمــن أو املحللــن أو املراجعــن الذيــن يعملــون عــى املهمــة ودورهــم يف املنشــأة
وتحديــد ألقابهــم ومؤهالتهــم وخرباتهم.
•توضيــح هيــكل الفريــق وتوضيــح أعضــاء الفريــق املســؤولني عــن التواصــل مــع العمــاء ،ومراجعــة
التقاريــر والتوقيعــات.
•توفري طرق التواصل مع أعضاء الفريق األساسني ملتابعة العرض وإدارة املرشوع.
 .8الجدول الزمني
•توضيح الجدول الزمني املحتمل للمهمة للعميل.
•تحديــد الوقــت املتوقــع ،حســب عــدد األيــام ،أو األســابيع ،أو األشــهر الســتكامل الجوانــب املختلفــة
لنطــاق العمــل ،واملراحــل األساســية وتقديــم كل مــن التقاريــر املبدئيــة والنهائيــة (مبــا يف ذلــك
االجتامعــات واملراجعــات).
•توضيــح التأخــرات املمكنــة (مثــل اســتبعاد أيــام العطــل الرســمية ،أو تأخــر العميــل يف رفــع
املســتندات ،أو التعليقــات ،أو األحــداث غــر املتوقعــة ،إلــخ).
•اعتــادا ً عــى مــدى تعقيــد املهمــة (مثــل :مراجعــة تقييــم محفظــة بأصــول متنوعــة ،وآالت
ومعــدات ،وتدفقــات عمــل متنوعــة) ،مــن الحكمــة اقــراح مــروع تفصيــي إلدارة وحوكمــة
إجــراءات املــروع.
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 .9العرض املايل
استنا ًدا عىل الرشوط املقدمة يف طلب تقديم العروض ،نقرتح ما ييل:
•األتعاب املهنية:
 oمبلغ مقطوع أو رسوم شاملة (األكرث شيو ًعا).
 oعىل أساس معدل موحد لساعة العمل.
 oعــى أســاس معــدل متغــر لســاعة العمــل ،حســب أقدميــة أعضــاء الفريــق ،أو مرتبــط مبهــام
محددة.
• النفقــات خــارج التغطيــة هــي املرصوفــات التــي يجــب إصــدار فواتــر لهــا للعميــل ،وتكــون مقيــدة
مببلــغ معــن مثــل تكاليــف الســفر واالقامــة والربيــد والرتجمــة وغريها.
•رشوط ووقت الدفع.
•ذكر بنود ملا ييل:
 oالخدمات خارج النطاق.
 oإلغاء املهام ،وسداد املرصوفات ،وتوزيع األتعاب.
 .10املالحق
ينبغــي أن تحتــوي املالحــق عــى الوثائــق املرجعيــة التــي تــم اإلشــارة إليهــا يف العــرض مثــل الجــداول
واملعلومــات التفصيليــة (مثــل شــهادات التعريــف وشــهادة الــزكاة وشــهادة الرضيبــة) ،كــا تحتــوي أيضً ــا عــى
رشوط وأحــكام املنشــأة.
 .11إخالء املسؤولية
حسب حاجة كل مهمة ،تأكد من اإلشارة إىل:
خصوصــا عنــد اإلشــارة إىل طلــب تقديــم العــروض،
•قامئــة االســتثناءات ،أو مــاال يتضمنــه العــرض،
ً
وأســباب هــذه االســتثناءات.
•فرتة صالحية العرض.
•القيود املفروضة عىل العرض.
•قيود حقوق النرش.
•القيود املفروضة عىل دقّة واكتامل وصحة أي معلومات ،خاصة أو عامة ،مستخدمة يف العرض.
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امللحق (ز)
أخطاء شائعة يف تقارير مراجعة التقييم
تقــع عــاد ًة الكثــر مــن األخطــاء يف تقاريــر التقييــم واملراجعــة ،وغال ًبــا مــا يســاعد الوعــي بتلــك األخطــاء
كل مــن املقيمــن واملراجعــن يف تجنبهــا ،مــا ينتــج عنــه جــودة أفضــل لكتابــة تقاريــر مهنيــة.
الشــائعة ًّ
وأحــد أكــر األخطــاء شــيو ًعا يف املراجعــة هــو الرتكيــز عــى املقيــم ُمعــد التقريــر وليــس التقييــم ،وميكــن أن
يتضمــن التقريــر الــذي يعكــس هــذه الصعوبــة أراء شــخصية تتعلــق باملقيــم أو مهاجمتــه .خطــأ آخــر أقــل
شــيو ًعا هــو عــدم اهتــام املراجــع بنطــاق العمــل املذكــور يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة والــذي حتـ ًـا
ســيؤدي إىل مراجعــة غــر كافيــة وغــر كاملــة .ومــن الهفــوات غــر الواضحــة يف تقريــر املراجعــة هــي عــدم
كفــاءة املراجــع الــذي ال تدعمــه الخــرة مــن مراجــع ومصــادر أخــرى .كــا ذكــر ســابقًا يف هــذا الدليــل،
ينبغــي عــى املقيــم املعتمــد أن تكــون كفاءتــه واعتــاده مســا ٍو عــى األقــل أو أعــى مــا تتطلبــه املهمــة لــي
يســتطيع أن يقــدم رأيــه عــن نتائــج عمــل املقيمــن املهنيــن اآلخريــن.
القوائــم التاليــة لألخطــاء الشــائعة ،إضافــة إىل املعلومــات والتوجيهــات الــواردة يف هــذا الدليــل ،ستســاعد
املقيمــون واملراجعــون عــى تحقيــق مســتوى أعــى مــن املهنيــة يف إعــداد وكتابــة تقاريــر التقييــم واملراجعــة.
ميكــن أن تســاعد القوائــم التاليــة لألخطــاء الشــائعة يف تقاريــر التقييــم يف جميــع فــروع التقييــم ويف كل فــرع
عــى حــده يف توجيــه املراجــع مــن إعــداد وكتابــة مراجعــة التقييــم ،كــا ميكــن للقامئــة األخــرة لألخطــاء
الشــائعة يف تقاريــر املراجعــة أن تلفــت إنتبــاه املراجــع لبعــض األخطــاء الشــائعة أثنــاء عملــه.
يجــب النظــر يف العديــد مــن األخطــاء الشــائعة لجميــع التقييــات مثــل عــدم كفايــة رشح نطــاق العمــل أو
عــدم وجــود خطــاب تعاقــد .عنــد مراجعــة التقييــات لتخصصــات محــددة ،تــم تضمينهــا يف األخطــاء الشــائعة
الخاصــة بــكل فــرع باإلضافــة إىل إدراجهــا أدنــاه.
•قلة الكفاءة الفنية إلجراء التقييم.
•عدم وجود خطاب التعاقد لتأكيد تفاصيل مهمة التقييم.
•مشاكل يف نطاق العمل.
 oفشل تأكيد نطاق العمل املنفذ مع العميل.
 oعدم مالءمة نطاق العمل لغرض التقرير.
 oعدم كفاية تفسري نطاق العمل.
•عدم الكتابة مبا يتوافق مع املعايري املطلوبة.
•عدم كفاية الحقائق أو الوثائق املرجعية.
•إغفال االفرتاضات املهمة أو االفرتاضات الخاصة أو كالهام.
•خطأ يف تعريف القيمة أو عدم كفايتها.
•دعم أو تفسري للتحليل غري منطقي أو غري كاف.
•االستخدام غري املالئم للمعلومات غري ذات صلة بالتقييم.
•األخطاء الحسابية والنحوية واإلمالئية.
•رسد التقرير مبهم ومحري.
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 1.2أخطاء شائعة يف تقارير تقييم العقار
•عدم مناسبة أو عدم تعريف املقيم ،أو الحالة ،أو العميل ،أو املستخدمني املقصودين.
•عدم كفاية الغرض من التقييم ،وأساس القيمة وتعريفها.
•مل يتطرق لنطاق العمل أو تعريف املشكلة بشكل ٍ
كاف.
•عدم إيصال نطاق العمل بوضوح.
•مل تحدد االفرتاضات املهمة أو الخاصة أو كالهام.
•مل تحدد الرشوط املقيدة.
•مل تدعم املقارنات والتعديالت والتسويات بشكل صحيح.
•مل تحدد قيمة العقار «كام هو» عند الحاجة لقيمة العقار «كام هو مقرتح».
•عدم تحليل املعلومات التاريخية للعقار محل التقييم.
•مل يتم البحث عن االستخدام األعىل واألفضل والكتابة عنه بدقة.
•عدم ذكر األرايض الزائدة أو األرايض الفائضة ،إن وجدت.
•عدم ذكر وقت العرض والتسويق.
•عدم استخدام أو تطبيق أساليب وطرق التقييم املناسبة.
•عــدم دعــم مدخــات تقريــر التقييــم لألســاليب والطــرق املســتخدمة مثــل الرســملة ومعــدالت
الخصــم عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل ،أو إغفــال التقــادم االقتصــادي والوظيفــي عنــد اســتخدام
أســلوب التكلفــة.
•عدم فصل العنارص املادية عن العقار.
•عدم توضيح قيمة األعامل التجارية واألصول غري امللموسة للعقار.
•تضمني بيانات ال تتعلق بالتقرير أو ترك املعلومات ذات الصلة.
•عدم دعم التسويات أو ترجيح النتائج.
•عدم امتثال التقرير للمعايري املطلوبة.
 1.3األخطاء الشائعة يف تقارير تقييم املنشآت االقتصادية
•ضعف الكفاءة الفنية إلعداد تقارير تقييم املنشآت االقتصادية.
•عدم تضمني التأكيد مع العميل عىل نطاق العمل املنفذ.
•مل يؤكد خطاب التعاقد عىل تفاصيل مهمة التقييم.
•عدم مالءمة نطاق العمل لغرض التقرير.
•تجاهل عدم اليقني يف التقييم والنطاق املحتمل واملعقول للقيمة.
•عدم كتابة التقرير باالمتثال للمعايري املطلوبة.
•عدم كفاية الحقائق والوثائق املرجعية املذكورة.
•القصور يف تقديم دليل الشتقاق ملعدل الخصم.
•عدم التأكد أو عدم مالءمة اختيارات بيانات السوق.
•مل يذكر يف التقرير قيود نطاق العمل.
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•مل يذكر يف التقرير الرشوط املحدودة.
•استخدام معايري للبحث غري مالمئة ملقارنات السوق  -الرشكات أو املعامالت املتداولة.
•عدم وجود معايري ملقارنات السوق.
•عدم مالءمة التحليالت.
•عدم ذكر فرتة تسويق األصول بوضوح.
 1.4األخطاء الشائعة يف تقارير تقييم اآلالت واملعدات
•عدم تحديد مشكلة التقييم التي يتوجب حلها بشكل مناسب.
•حذف التواريخ املطلوبة بالتفسريات الواضحة.
•غموض نطاق العمل.
•تحيز املقيم.
•ضعف أو عدم اكتامل وصف األصل.
•خطأ أساس القيمة والتعاريف عند تقديم الرأي يف القيمة.
•إغفال االفرتاضات املهمة عند الحاجة.
•الخطأ يف مقارنات السوق بالنسبة للغرض.
•قلة الدعم أو الرشح للتسويات املنفذة عىل مقارنات السوق.
•مل ينظر لتكاليف الرتكيب أو مل تهلك بشكل مناسب.
•االستخدام األعمى ألسلوب التكلفة ،دون تسويته للسوق.
•استخدام التكلفة التاريخية كتكلفة أصلية.
•استخدام املؤرش الخاطئ.
•مل تتم تسوية تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة للسوق.
•الخطأ يف تقدير عمر وحالة وطرق االستخدام لألصل.
•عدم أخذ التقادم الوظيفي يف اإلعتبار.
•عدم أخذ التقادم االقتصادي يف اإلعتبار.
•مل تســتخدم املعلومــات بشــكل مناســب ،مبــا يف ذلــك تضمــن املعلومــات التــي ال صلــة لهــا أو ال
تتعلــق بالتقييــم.
 .2أخطاء شائعة لتقارير مراجعة التقييم
ضعف الكفاءة الفنية والتدريب الالزم إلجراء املراجعة.
إغفال نطاق العمل املطلوب تنفيذه يف املراجعة.
ضعف تأكيد خطاب التعاقد عىل تفاصيل مهمة املراجعة.
عدم مالءمة نطاق العمل لغرض املراجعة.
الرتكيز عىل املشاكل الطفيفة وتجاهل املشاكل الرئيسة والتدقيق يف التفاصيل غري املهمة.
عدم مالءمة أو عدم البت يف تحليل أو تحليالت تقرير التقييم قيد املراجعة.
التحيز للمنهجية أو للتحليل أو للتقييم أو للمق ّيم ،وقد يكون هذا التحيز إيجايب أو سلبي.
استثناء بعض التحليالت إلثبات اآلراء.
خطأ يف أساس القيمة والتعاريف عند ابداء الرأي يف القيمة.
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امللحق (ح)
القامئة املرجعية إلعداد تقرير املراجعة
يف هــذا امللحــق ثــاث قوائــم مرجعيــة لتطويــر واعــداد تقاريــر املراجعــة ،وتعتــر القوائــم املرجعيــة يف التقييــم
العقــاري واملنشــآت االقتصاديــة واآلالت واملعــدات أداة قيــاس لتحديــد عنــارص التقييــم يف التقاريــر قيــد
املراجعــة وتقاريــر املراجعــة املختصــة وامتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة.
ُصممــت القوائــم املرجعيــة الخاصــة بـــ «تقييــم» ملســاعدة املراجــع يف إعــداد تقريــر املراجعــة ،وكذلــك تدقيــق
تقريــر املراجعــة قبــل تســليمه إىل العميــل .وينصــح املراجعــن باســتخدام قامئــة مرجعيــة مناســبة خــال
القـراءة األوليــة للتقريــر قيــد املراجعــة وأثنــاء تطويــر تقريــر املراجعــة وإعــداده .كــا ينبغــي قيــاس محتويات
ومعايــر التقريــر قيــد املراجعــة عــى أنهــا «ممتثلــة» أو «غــر ممتثلــة» ،وميكــن اســتخدام «ال ينطبــق» لبعــض
املحتويــات.
كل قامئــة مرجعيــة مبنيــة عــى اإلرشــادات املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة وينصــح املراجعــن
باســتخدام قامئــة مرجعيــة مناســبة ،عــى النحــو املنصــوص عليــه ،لتأكيــد االمتثــال أو عــدم االمتثــال ملعايــر
التقييــم الدوليــة ألي تقييــم قيــد املراجعــة.
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 .1القامئة املرجعية إلعداد تقرير مراجعة التقييم العقاري

قامئة تقييم املرجعية إلعداد تقرير املراجعة
معايري التقييم الدولية -مرجع لالمتثال
تقييم عقاري
تعتــر القوائــم املرجعيــة أداة قيــاس لتحديــد عنــارص التقييــم يف التقاريــر قيــد املراجعــة وتقاريــر املراجعــة
املختصــة وامتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .وقــد يســتخدم املراجعــن القوائــم املرجعيــة للتأكــد مــن امتثالهــا
أو عــدم امتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .وتســاعد هــذه القامئــة املراجعــن وميكــن الرجــوع إليهــا عنــد
كتابــة أو تدقيــق تقريــر املراجعــة قبــل إرســاله للعميــل .وميكــن اســتخدام القامئــة املرجعيــة خــال الق ـراءة
األوليــة للتقريــر قيــد املراجعــة وأثنــاء تطويــر تقريــر املراجعــة واعــداده .كــا ينبغــي قيــاس محتويــات
ومعايــر التقريــر قيــد املراجعــة عــى أنهــا «ممتثلــة» أو «غــر ممتثلــة» وميكــن اســتخدام «ال تنطبــق» لبعــض
املحتويــات .إن كل قامئــة مراجعــة مبنيــة عــى االرشــادات املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة وينصــح
املراجعــن عــى اســتخدام قامئــة مرجعيــة مناســبة ،عــى النحــو املنصــوص عليــه ،لتأكيــد االمتثــال أو عــدم
االمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة ألي تقييــم قيــد املراجعــة.
العميل أو املستفيد من تقرير املراجعة:
تاريخ املراجعة:
		

هل يحتوي تقرير املراجعة عىل رأي للقيمة؟ نعم* أم ال
*إذا نعم ،اذكر تاريخ التقييم:

الغرض من املراجعة:
التقييم قيد املراجعة:
ُمعد تقرير التقييم قيد املراجعة:
الغرض من التقييم:
األصل محل التقييم:
تاريخ املعاينة (إن وجد):
تاريخ التقييم (للتقرير قيد املراجعة):
تاريخ التقرير قيد املراجعة:
تحديد األصول (نوعها):
موقع األصول:
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
معيار التقييم الدويل  :101نطاق العمل
املتطلبات العامة
أن تكون النصيحة والعمل يف التقييم
مناسبني للغرض املقصود 20.1
يجب أن يضمن امل ُق ّيم فهم املستفيد
املقصود من مشورة التقييم ما سيتم
وأي قيود عىل استخدام هذه
تقدميه ّ
املشورة قبل االنتهاء من إعدادها
وتقريرها20.2 .
يجب عىل امل ُق ّيم إبالغ العميل بنطاق
العمل قبل اإلنتهاء من املهمة ،وأن يشمل
ما ييل:20.3
(أ) هوية امل ُق ّيم :ميكن أن يكون امل ُق ّيم
شخصا أو مجموعة شخاص أو منشأ ًة (أو
ً
إذا احتاج املقيم مساعدة ذات أهمية من
آخرين).
(ب) هوية العميل أو العمالء
(ج) هوية املستخدمني املقصودين (إن
وجد)
(د) هوية األصل أو األصول محل التقييم
(إن وجد)
(هـ) ذكر عملة التقييم
(و) ذكر غرض التقييم بوضوح ودقة
(ز)مالمئة أساس أو أسس القيمة
املستخدمة يف التقييم للغرض املقصود.
(ز) مصدر أساس أو أسس القيمة
املذكورة أو املوضحة
(ح) ذكر تاريخ التقييم
(ي) طبيعة عمل املقيم؛ القيود عىل
املعاينة واالستفسارات والتحليالت
املحددة.
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التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة

التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل
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(ك) طبيعــة ومصــادر املعلومــات
املذكــورة التــي اعتمــد عليهــا امل ُقيــم.
(ل) االفرتاضــات الخاصــة أو الهامــة أو
كالهــا يف التقييــم.
(م) نوع التقرير وطريقة إيصاله.
(ن) القيــود عــى االســتخدام أو التوزيــع
أو النــر.
(س)التأكيــد عــى أن التقييــم ممتثــل
ملعايــر التقييــم ال ّدوليّــة.
تحديــد نطــاق العمــل واالتفــاق عليــه
(مكتوبًــا ومض ّم ًنــا) 20.6 ،20.5 ،20.4 -
التغ ـرات يف نطــاق العمــل (إن وجــدت)
(يجــب توثيــق أي تغي ـرات مــع العميــل
خطيًــا) 30.2 ,30.1
معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
يُقــدم تقريــر املراجعــة مبــا يتوافــق مــع
جميــع مبــادئ معايــر التقييــم الدوليــة
املالمئــة للغــرض واالش ـراطات املنصــوص
عليهــا يف نطــاق العمــل 10.1
أدلــة كافيــة لدعــم التقييــم بشــكل
صحيــح 20.2
القيــود املتفــق عليهــا بنــا ًء عــى
اســتقصاءات املقيــم؛ واملوضحــة يف نطــاق
العمــل 20.3
هــل املعلومــات التــي قدمهــا اآلخــرون
ميكــن االعتــاد عليهــا أو ال؟ 20.4
االمتثال مع املعايري االخرى 40.1و40.2
توضيــح (الخــروج عــن املعايــر) عنــد
اتبــاع معايــر أخــرى40.1
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قيد
تقرير التقييم قيد املراجعة
املراجعة
معيار التقييم الدويل  :103إعداد التقارير املراجعة
وصف واضح ودقيق لنطاق املهمة 10.2
الغرض املذكور 10.2
(شامل القيود)10.2
ً
االستخدام املقصود
االفرتاضــات واالفرتاضــات الخاصــة
املذكــورة 10.2
يوصــل التقريــر نطــاق مهمــة التقييــم
والعمــل والنتيجــة النهائيــة بشــكل ٍ
كاف
(للمســتخدمني املقصوديــن) 20.2
(أ) نقل نطاق العمل املنجز 30.1
(ب) يوضح االستخدام املقصود 30.1
(ج) األســلوب أو األســاليب املســتخدمة
30.1
(د) الطريقة أو الطرق املستخدمة30.1
(هـ) املدخالت الرئيسية املستخدمة30.1
(و) االفرتاضات املقدمة 30.1
(ز)توضيــح القيمــة املســتنتجة واألســباب
الرئيســية التــي أدت الســتنتاجها.
(ح) تاريــخ التقريــر (قــد يختلــف عــن
تاريــخ التقييــم) 30.1
ذكر اسم املقيم
هل التقرير موقع من املقيم؟
رقم عضوية املق ّيم
ذكــر اســم املنشــأة ورقــم ترخيصهــا/
عضو يتهــا
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معيار التقييم الدويل  :104أسس القيمة
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معايــر التقييــم الدوليــة -تحديــد أســس
القيمــة ( 20.1أ) إذا ميكــن تطبيقهــا:
_____القيمة السوقية (القسم)30
_____ اإليجار السوقي (القسم)40
_____ القيمة املنصفة (القسم )50
_____ القيمة االستثامرية (القسم )60
_____ القيمة التكاملية (القسم)70
_____ قيمة التصفية ( القسم)80
مالحظات حول أسس القيمة املحددة من
معايري التقييم الدولية

(ب) أســس أخــرى للقيمــة (قامئــة غــر
شــاملة) 20.1
_____ القيمــة العادلة(.املعايــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة ،القســم )90
_____ القيمــة العادلــة (منظمــة التعاون
االقتصــادي والتنمية ،القســم )100
القيمــة الســوقية العادلــة (دائــرة
اإليـرادات الداخليــة يف الواليــات املتحــدة،
القســم )110
القيمــة العادلــة( القانونيــة أو الترشيعيــة،
القسم )120
أسس أخرى (يرجى ذكرها)
مالحظات عىل أسس القيمة األخرى
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
أســس قيمــة أخــرى ذات صلــة تــم
اختيارهــا وفــق رشوط املهمــة والغــرض
منهــا 20.2
فرضيــة القيمــة أو االســتخدام املفــرض
لألصــل 130.1
أ) االســتخدام األعــى واألفضــل (القســم
)140
ب) االستخدام الحايل (القسم )150
ج) التصفية املنظمة (القسم )160
د) البيع القرسي (القسم )170
( )-فرضيــات قيمــة أخــرى (يرجــى
ذكرهــا)

التقييم
قيد
املراجعة

العوامــل الخاصــة باملنشــأة -180.1(180
)3
املنافــع التكامليــة املأخــوذة باالعتبــار
)3-190.1( 190
يجــب أن ينــص التقريــر عــى االفرتاضــات
أو االفرتاضــات الخاصــة لتوضيــح حالــة
األصــل (األصــول) وذلــك يف ســياق
التبــادل االفــرايض.)5-200.1( 200
تكاليــف املعامــات املأخــوذة باالعتبــار
210.1
معيار التقييم الدويل  :105أساليب وطرق التقييم
 .1اعتبار أساليب التقييم املناسبة وذات
الصلة ( معايري التقييم الدولية -10 ،105
90؛ معايري التقييم الدولية )70-30 ،400
أ) أسلوب السوق (وصف ورشح)
ب)أسلوب الدخل (وصف ورشح)
ج)أسلوب التكلفة (وصف ورشح)
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
.2هام-التفسري
 .3رضوري -هــل األســاليب املســتخدمة
مناســبة لنــوع العقــار والغــرض مــن
تقييمــه؟
إذا استخدم أسلوب السوق ،يجب أن
يحتوي التقرير عىل:
مفصلة .
أ) بيانات مقارنة ّ
ب) خريطة موقع توضح مبيعات مقارنة
ذات الصلة .
ج) صور أصلية للعقار يف كل عملية بيع
مذكورة يف التقرير (وليست صور لألصل
التي يستخدمها سامرسة العقار) .
د) جدول التسويات يخترص جميع
البيانات املذكورة يف التقرير.
ه) تطوير تحليالت املبيعات املزدوجة
لدعم تعديلني أو ثالثة عىل األقل .ويجب
مناقشة جميع التعديالت بشكل كامل
ودعمها بالسوق .

التقييم
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املراجعة
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إذا اســتخدم أســلوب الدخــل ،ينبغــي أن
يتضمــن التقريــر:
أ) دعــم الســوق املفصــل (االيجــارات
القابلــة للمقارنــة) لتقديــر قيمــة االيجــار
الســوقي الشــهري املتوقــع لألصــل
ب) بيانات مقارنة مفصلة.
ج) خريطــة موقــع تبــن كل العقــارات
املؤجــرة املامثلــة التــي تتعلــق باألصــل.
د) صــور أصليــة لــكل عقــار مؤجــر مقارن
(وليســت صــور لألصــل التــي يســتخدمها
ســارسة العقــار).
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
ه) التعديــات (مدعمــة بالعقــارات
املقارنــة) إلثبــات االختالفــات بــن
العقــارات املؤجــرة القابلــة للمقارنــة
وجــدول تســويات األصــل.
و) مطابقــة مــؤرشات اإليجــار الســوقي
لتعكــس اإليجــار الســوقي لألصــل.
ز) مضاعــف إجــايل اإليجــار الشــهري:
تطويــر وتقديــم بيانــات ســوقية داعمــة
ومفصلــة .
ح) ملخــص وتســوية للقيمــة املحــددة
باســتخدام هــذا األســلوب.

التقييم
قيد
املراجعة

إذا اســتخدم أكــر مــن أســلوب ،ينبغــي
أن يحتــوي التقريــر عــى ترجيــح
(مصطلحــات معايــر التقييــم الدوليــة،
فقــرة  20.18و)20.19
معايري األصول
معيار التقييم الدويل  :400املصلحة العقارية
تعريف امللكية (مقدمة )20
إذا كانــت قيمــة األصــول العقاريــة
مرتبطــة بأصــول غــر ملموســة ولهــا تأثــر
ملحــوظ عليهــا فينبغــي أن يتبــع التقريــر
قيــد املراجعــة معيــار ،210األصــول غــر
امللموســة .20.3
وصــف املصلحــة العقاريــة محــل التقييــم
( 20.5أ)
تحديــد املصالــح العليــا التــي قــد تؤثــر
عــى املصلحــة محــل تقييــم ( 20.5ب)
تحديــد طبيعــة الحقــوق املســتحقة
لصاحــب املصلحــة؛ وصــف القيــود أو
األعبــاء التــي تفرضهــا املصالــح األخــرى
90.3
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معيار التقييم الدويل  :410العقارات التطويرية.
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يجــب تحديــد جميــع املعايــر القابلــة
للتطبيــق يف معيــار  410ودراســتها
وتعريفهــا بشــكل مناســب:
أسس القيمة (القسم)30
أساليب وطرق التقييم (القسم)40
أسلوب السوق(القسم)50
أسلوب الدخل (القسم)60
أسلوب التكلفة (القسم )70
االعتبارات الخاصة(قسم)80
طريقة القيمة املتبقية (قسم )90
قيمة العقار املكتمل
تكاليف البناء
رسوم االستشاريون
تكاليف التسويق
الجدول الزمني
التكاليف املالية
أرباح التطوير
معدل الخصم
األصــول الحاليــة (القســم )100
االعتبــارات الخاصــة إلعــداد التقاريــر
املاليــة (قســم )110
اعتبــارات خاصــة لإلقــراض املضمــون
(قســم )120
مالحظات:
حدود وقيود املراجعة:
(أ) هــذه مراجعــة لهيــكل التقريــر ومحتــواه فقــط وفــق معايــر التقييــم الدوليــة (النســخة املعتمــدة يف تاريــخ
التقييم).
(ب)ال يتحمــل املراجــع أي مســؤولية عــن رأي املقيــم بالقيمــة ،أو محتويــات التقريــر ،أو عــن أي جــزء مــن
العمــل الــذي يقــوم بــه املقيــم – فــردًا كان أو مجموعــة أفــراد أو منشــآت  -فيــا يتعلــق باألصــل محــل
التقييــم.
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قياس امتثال
تقرير املراجعة
كمراجع ،هل تقرير املراجعة الخاص بك ميتثل ملعايري
التقييم الدولية التالية؟

ممتثل

معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
مهــام مراجعــة التقاريــر يجــب أن تكــون وفــق املبــادئ
املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة والتــي تناســب
غــرض والــروط واالحــكام املذكــورة يف نطــاق العمــل،10.1
.20.1
معيار التقييم الدويل  :103إعداد التقارير
 10.1أن يقــدم تقريــر مراجعــة التقييــم املعلومــات الالزمــة،
وفهــم واضــح للمســتخدمني املقصودين.
 10.2يجــب أن يقــدم التقريــر وصفًــا دقيقًــا وواض ًحــا
لنطــاق مهمــة التقييــم
( 40.1أ) يجــب أن يوضــح تقريــر املراجعــة نطــاق العمــل
املنجــز ،مبــا يف ذلــك العنــارص املشــار إليهــا يف الفقــرة 20.3
كل
مــن املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،بقــدر مــا ينطبــق ٌّ
منهــا عــى املهمــة.
( 40.1ب) يجــب أن يتضمــن التقريــر التقييــم قيــد املراجعة
واملدخــات واالفرتاضــات التــي اعتمد عليهــا التقييم.
( 40.1ج) يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجعــة اســتنتاجات
املُراجــع عــن املهمــة محــل املراجعــة ،متضمن ـ ًة األســباب
الداعمــة لهــا.
( 40.1د) يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجعــة تاريــخ التقرير
(والــذي ميكــن أن يختلــف عــن تاريــخ التقييم)
 :40.2ميكــن أن تُــدرج بعــض املتطلبــات املذكــورة أعــاه
رصاحـ ًة يف التقريــر أو باإلشــارة إليهــا يف وثائــق أخــرى (عقد
املشــاركة ،ووثائــق نطــاق العمــل ،والسياســات واإلجـراءات
الداخليــة ،وغريهــا).
تعليقات إضافية:
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تعديل
ليمتثل
للمعايري

املالحظات

 .2القامئة املرجعية إلعداد تقرير مراجعة للمنشآت االقتصادية

قامئة تقييم املرجعية إلعداد تقرير املراجعة
معايري التقييم الدولية -مرجع لالمتثال
تقييم املنشآت االقتصادية
تعتــر القوائــم املرجعيــة أداة قيــاس لتحديــد عنــارص التقييــم يف التقاريــر قيــد املراجعــة وتقاريــر املراجعــة
املختصــة وامتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .وقــد يســتخدم املراجعــن القوائــم املرجعيــة للتأكــد مــن امتثالهــا
أو عــدم امتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .وتســاعد هــذه القامئــة املراجعــن وميكــن الرجــوع إليهــا عنــد
كتابــة أو تدقيــق تقريــر املراجعــة قبــل إرســاله للعميــل .وميكــن اســتخدام القامئــة املرجعيــة خــال الق ـراءة
األوليــة للتقريــر قيــد املراجعــة وأثنــاء تطويــر تقريــر املراجعــة واعــداده .كــا ينبغــي قيــاس محتويــات
ومعايــر التقريــر قيــد املراجعــة عــى أنهــا «ممتثلــة» أو «غــر ممتثلــة» وميكــن اســتخدام «ال تنطبــق» لبعــض
املحتويــات .إن كل قامئــة مراجعــة مبنيــة عــى االرشــادات املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة وينصــح
املراجعــن عــى اســتخدام قامئــة مرجعيــة مناســبة ،عــى النحــو املنصــوص عليــه ،لتأكيــد االمتثــال أو عــدم
االمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة ألي تقييــم قيــد املراجعــة.
العميل أو املستفيد من املراجعة:
تاريخ املراجعة:
		

هل يحتوي تقرير املراجعة عىل رأي للقيمة؟ نعم* أم ال
*إذا نعم ،اذكر تاريخ التقييم:

الغرض من املراجعة:
التقييم قيد املراجعة:
ُمعد تقرير التقييم قيد املراجعة:
الغرض من التقييم:
نوع امللكية:
األصل محل التقييم:
تاريخ املعاينة (إذا أمكن):
تاريخ التقييم (للتقرير قيد املراجعة):
تاريخ التقرير قيد املراجعة:
تحديد األصول (نوعها):
موقع األصول (إن أمكن):
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
معيار التقييم الدويل  :101نطاق العمل
املتطلبات العامة
أن تكــون النصيحــة والعمــل يف التقييــم
مناســبني للغــرض املقصــود20.1 .
يجــب أن يضمــن امل ُقيّــم فهــم املســتفيد
املقصــود مــن مشــورة التقييــم مــا ســيتم
وأي قيــود عــى اســتخدام هــذه
تقدميــه ّ
املشــورة قبــل االنتهــاء مــن إعدادهــا
وتقريرهــا20.2 .
يجــب عــى امل ُق ّيــم إبــاغ العميــل بنطــاق
العمــل قبــل اإلنتهــاء مــن املهمــة ،وأن
يشــمل مــا يــي:20.3
(أ)هويــة امل ُق ّيــم :ميكــن أن يكــون امل ُق ّيــم
ـخصا أو مجموعــة شــخاص أو منشــأ ًة
شـ ً
(أو إذا احتــاج املقيــم مســاعدة ذات
أهميــة مــن آخريــن).
(ب) هوية العميل أو العمالء
(ج) هويــة املســتخدمني املقصوديــن (إن
وجــد)
(د) هويــة األصــل أو األصــول محــل
التقييــم (إن وجــد)
(هـ) ذكر عملة التقييم
(و)ذكر غرض التقييم بوضوح ودقة
(ز)مالمئــة أســاس أو أســس القيمــة
املســتخدمة يف التقييــم للغــرض املقصــود.
(ز) مصــدر أســاس أو أســس القيمــة
املذكــورة أو املوضحــة
(ح) ذكر تاريخ التقييم
(ط) طبيعــة عمــل املقيــم؛ القيــود عــى
املعاينــة واالستفســارات والتحليــات
املحــددة.
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(ي) طبيعــة ومصــادر املعلومــات
املذكــورة التــي اعتمــد عليهــا امل ُقيــم.

التقييم
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ال
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(ل)االفرتاضــات الخاصــة أو الهامــة أو
كالهــا يف التقييــم.
(ل)نوع التقرير وطريقة التواصل
(م)القيــود عــى االســتخدام أو التوزيــع
أو النــر
(س)التأكيــد عــى أن التقييــم ممتثــل
ملعايــر التقييــم ال ّدوليّــة.
تحديــد نطــاق العمــل واالتفــاق عليــه
(مكتوبًــا ومض ّم ًنــا) 20.6 ،20.5 ،20.4 -
التغــرات يف نطــاق العمــل (إن وجــد)
(يجــب توثيــق أي تغي ـرات مــع العميــل
خط ًيــا) 30.2 ,30.1
معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
يُقــدم تقريــر املراجعــة مبــا يتوافــق مــع
جميــع مبــادئ معايــر التقييــم الدوليــة
املالمئــة للغــرض واالش ـراطات املنصــوص
عليهــا يف نطــاق العمــل 10.1
يجــب تجميــع األدلــة والشــواهد الكافيــة
عــن طريــق وســائل مثــل الزيــارة
امليدانيــة ،املعاينــة  ،اجــراء التحليــات
الحســابية،إلخ20.2 .
القيــود املتفــق عليهــا بنــا ًء عــى
اســتقصاءات املقيــم؛ واملوضحــة يف نطــاق
العمــل20.3
هــل املعلومــات التــي قدمهــا اآلخــرون
ميكــن االعتــاد عليهــا أو ال؟ 20.4
االمتثال للمعايري االخرى  40.1و40.2
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توضيــح (الخــروج عــن املعايري)عنــد
اتبــاع معايــر أخــرى40.1
معيار التقييم الدويل  :103إعداد التقارير املراجعة
وصــف واضــح ودقيــق لنطــاق املهمــة
10.2
الغرض املذكور 10.2
(شــامل القيــود)
ً
االســتخدام املقصــود
10.2
االفرتاضــات واالفرتاضــات الخاصــة
املذكــورة 10.2
يوصــل التقريــر نطــاق مهمــة التقييــم
والعمــل والنتيجــة النهائيــة بشــكل ٍ
كاف
(للمســتخدمني املقصوديــن) 20.2
(أ) نقل نطاق العمل املنجز30.1
(ب) يوضح االستخدام املقصود30.1
(ج) األسلوب أو األساليب
املستخدمة30.1
(د) الطريقة أو الطرق املستخدمة30.1
(هـ)املدخالت الرئيسية املستخدمة30.1
(و) االفرتاضات30.1
(ز) توضيــح القيمــة املســتنتجة واألســباب
الرئيســية التــي أدت الســتنتاجها.
(ح) تاريــخ التقرير(قــد يختلــف عــن
تاريــخ التقييــم) 30.1
ذكر اسم املقيم
هل التقرير موقع من املقيّم؟
ذكر رقم عضوية املقيم
ذكر أسم املنشأة ،ورقم ترخيصها
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معايــر التقييــم الدوليــة -تحديــد أســس
القيمــة ( 20.1أ) إذا ميكــن تطبيقهــا:
_____القيمة السوقية (القسم)30
_____ اإليجار السوقي(القسم)40
_____ القيمة املنصفة(القسم )50
_____ القيمة االستثامرية (القسم )60
_____ القيمة التكاملية(القسم)70
_____ قيمة التصفية (القسم)80
مالحظــات حــول أســس القيمــة املحــددة
مــن معايــر التقييــم الدوليــة
(ب) أســس أخــرى للقيمــة (قامئــة غــر
شــاملة) 20.1
_____ القيمــة العادلة(.املعايــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة ،القســم )90
_____ القيمــة العادلــة (منظمــة التعاون
االقتصــادي والتنمية ،القســم )100
القيمــة الســوقية العادلــة (دائــرة
اإليـرادات الداخليــة يف الواليــات املتحــدة،
القســم )110
القيمــة العادلــة( القانونيــة أو الترشيعيــة،
القسم )120
أسس اخرى (يرجى ذكرها)
مالحظات عىل أسس القيمة األخرى)
أســس قيمــة أخــرى ذات صلــة تــم
اختيارهــا وفــق رشوط املهمــة والغــرض
منهــا 20.2

117

قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة

التقييم
قيد
املراجعة

فرضيــة القيمــة أو االســتخدام املفــرض
لألصــل 130.1
االســتخدام األعــى واألفضــل (القســم
)140
االستخدام الحايل (القسم )150
التصفية املنظمة (القسم )160
البيع القرسي (القسم )170
أسس أخرى (يرجى ذكرها)
العوامل الخاصة باملنشأة
)3-180.1(180
املنافــع التكامليــة املأخــوذة باالعتبــار
)3-190.1( 190
يجــب أن ينــص التقريــر عــى االفرتاضــات
أو االفرتاضــات الخاصــة لتوضيــح إمــا
حالــة األصــل يف مبادلــة ُمفرتضــة ،أو
الظــروف التــي يُفــرض مبادلــة األصــل
فيهــا (الفقــرات .)200.5-200.1
تكاليــف العمليــات املأخــوذة باالعتبــار
210.1
معيار التقييم الدويل  :105أساليب وطرق التقييم
 .1اعتبــار أســاليب التقييــم املناســبة
وذات الصلة(معايــر التقييــم الدوليــة
90-10 ،105؛ معايــر التقييــم الدوليــة
200؛  ،210فقــرة )70-40
أ) أسلوب السوق (وصف ورشح)
ب) أسلوب الدخل (وصف ورشح)
ج) أسلوب التكلفة (وصف ورشح)
.2هام-الرشح
.3رضوري -هــل األســاليب املســتخدمة
مناســبة لنــوع األصــل والغــرض مــن
تقييمــه؟
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إذا اســتخدم أكــر مــن أســلوب ،ينبغــي
أن يحتــوي التقريــر عــى ترجيــح
(مصطلحــات معايــر التقييــم
معايري األصول
معيار التقييم الدويل  :200منشآت األعامل والحصص فيها
تحديــد مــا إذا كان التقريــر قيــد املراجعــة
هــو للمنشــأة بأكملهــا ،أو لألســهم أو
لحصــة يف املنشــأة أو نشــاط معــن يف
املنشــأة.
أ) قيمة املنشأة
ب) اجاميل قيمة رأس املال املستثمر
ج) القيمة التشغيلية
د) قيمة حقوق امللكية
ٌ
معقــول
أســاس
يجــب أن يكــون هنــاك
ٌ
يحكــم مقارنــة املنشــآت املامثلــة مــع
بعضهــا البعــض ومــدى االعتــاد عليهــا يف
أســلوب الســوق50.3 .
أ) أوجــه الشــبه والتامثــل مــع املنشــأة
محــل التقييــم مــن حيــث الخصائــص
النوعيــة والكميــة.
ب) كميــة البيانــات الخاصــة باملنشــأة
املامثلــة ومــدى إمكانيــة التحقــق مــن
صحتهــا.
ج) هــل ميثــل ســعر املنشــأة املشــابهة
معاملــ ًة عــى أســاس محايــد؟
مواضيــع ذات صلــة بتقييــم املنشــآت
واملصالــح التجاريــة:
أ) حقوق امللك ّية (القسم )90
ب) معلومــات منشــآت األعــال (القســم
)100
ج) االعتبــارات االقتصاديــة واملتعلقــة
بقطــاع أعــال املنشــأة (القســم )110
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د) األصــول التشــغيلية وغــر التشــغيلية
(القســم .)120
ه) اعتبــارات هيــكل رأس املــال (القســم
)130
يتطلــب األخــذ يف االعتبــار كافــة الحقــوق،
أو املزايــا ،أو الــروط التــي تتعلــق بحصــة
امللك ّيــة ســوا ًء أكانــت يف صــورة رشكــة
فرديــة ،أو رشكــة مســاهمة (مشــركة)،
أو رشاكــة (رشكــة تضامــن) عنــد عمليــة
التقييــم 90.1
إذا نظــر املقيــم يف املعلومــات مــن
املنشــآت املتداولــة عل ًنــا فــإن أســعار
األســهم املتداولــة تشــمل ضم ًنــا قيمــة
األصــول غري التشــغيلية إن وجــدت120.5 .
معيار التقييم الدويل  :210األصول غري امللموسة
االمتثــال لجميــع املعايــر القابلــة للتطبيــق
يف معيــار  210ويتضمــن أيضً ــا االمتثــال
ملعايــر أخــرى كــا هــو مشــار إليــه يف
:210
أسس القيمة (القسم )30
أساليب وطرق التقييم (القسم )40
أسلوب السوق (القسم )50
أسلوب الدخل (القسم )60
أسلوب التكلفة (القسم )70
االعتبــارات الخاصــة لألصــول غري امللموســة
(القسم )80
معــدالت الخصــم أو العائــد لألصــول غــر
امللموســة (القســم )90
العمــر االقتصــادي لألصــول غــر امللموســة
(القســم )100
فائــدة اســتهالك الرضائــب (( )TABالقســم
)110
120

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

التقييم
قياس امتثال
قيد
تقرير التقييم قيد املراجعة
املراجعة
معايري التقييم الدولية  :220االلتزامات غري املالية

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

االمتثــال لجميــع املعايــر القابلــة
للتطبيــق يف معيــار 220وتتضمــن أيضً ــا
االمتثــال ملعايــر أخــرى كــا هــو مشــار
إليــه يف :220
أسس القيمة (القسم )30
أساليب وطرق التقييم (القسم )40
أسلوب السوق (القسم )50
أسلوب الدخل (القسم )60
أسلوب التكلفة (القسم )70
االعتبــارات الخاصــة لاللتزامــات غــر
املاليــة (القســم )80
معــدالت الخصــم لاللتزامــات غــر املاليــة
(القســم .)90
تقديــر التدفقــات النقديــة وهامــش
املخاطــرة (القســم )100
القيــود عــى تحويــل االلتــزام (القســم
)110
الرضائب (القسم )120
مالحظات:
حدود وقيود املراجعة:
(أ) هــذه مراجعــة لهيــكل التقريــر ومحتــواه فقــط وفــق معايــر التقييــم الدوليــة (النســخة املعتمــدة يف تاريــخ
التقييم).
(ب)ال يتحمــل املراجــع أي مســؤولية عــن رأي املقيــم بالقيمــة ،أو محتويــات التقريــر ،أو عــن أي جــزء مــن
العمــل الــذي يقــوم بــه املقيــم – فــر ًدا كان أو مجموعــة أفـراد أو منشــآت  -فيــا يتعلــق باألصــل محــل التقييــم.
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قياس امتثال
تقرير املراجعة
كمراجع ،هل تقرير املراجعة الخاص بك ميتثل ملعايري
التقييم الدولية التالية؟

ممتثل

معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
مهــام مراجعــة التقاريــر يجــب أن تكــون وفــق املبــادئ
املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة والتــي تناســب
غــرض والــروط واالحــكام املذكــورة يف نطــاق العمــل،10.1
.20.1
معيار التقييم الدويل  :103إعداد التقارير
 10.1أن يقــدم تقريــر مراجعــة التقييــم املعلومــات الالزمــة،
وفهــم واضــح للمســتخدمني املقصودين.
 10.2يجــب أن يقــدم التقريــر وصفًــا دقيقًــا وواض ًحــا
لنطــاق مهمــة التقييــم
( 40.1أ) يجــب أن يوضــح تقريــر املراجعــة نطــاق العمــل
املنجــز ،مبــا يف ذلــك العنــارص املشــار إليهــا يف الفقــرة 20.3
كل
مــن املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،بقــدر مــا ينطبــق ٌّ
منهــا عــى املهمــة.
( 40.1ب) يجــب أن يتضمــن التقريــر التقييــم قيــد املراجعة
واملدخــات واالفرتاضــات التــي اعتمد عليهــا التقييم.
( 40.1ج) يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجعــة اســتنتاجات
املُراجــع عــن املهمــة محــل املراجعــة ،متضمن ـ ًة األســباب
الداعمــة لهــا.
( 40.1د) يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجعــة تاريــخ التقرير
(والــذي ميكــن أن يختلــف عــن تاريــخ التقييم)
 :40.2ميكــن أن تُــدرج بعــض املتطلبــات املذكــورة أعــاه
رصاحـ ًة يف التقريــر أو باإلشــارة إليهــا يف وثائــق أخرى(عقــد
املشــاركة ،ووثائــق نطــاق العمــل ،والسياســات واإلجـراءات
الداخليــة ،وغريهــا).
تعليقات إضافية:
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يتطلب
تعديل
ليمتثل
للمعايري

املالحظات

 .3القامئة املرجعية إلعداد تقرير املراجعة لآلالت واملعدات

قامئة تقييم املرجعية إلعداد تقرير املراجعة
معايري التقييم الدولية ،مرجع االمتثال
اآلالت واملعدات
تعتــر القوائــم املرجعيــة أداة قيــاس لتحديــد عنــارص التقييــم يف التقاريــر قيــد املراجعــة وتقاريــر املراجعــة
املختصــة وامتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .وقــد يســتخدم املراجعــن القوائــم املرجعيــة للتأكــد مــن امتثالهــا
أو عــدم امتثالهــا ملعايــر التقييــم الدوليــة .وتســاعد هــذه القامئــة املراجعــن وميكــن الرجــوع إليهــا عنــد
كتابــة أو تدقيــق تقريــر املراجعــة قبــل إرســاله للعميــل .وميكــن اســتخدام القامئــة املرجعيــة خــال الق ـراءة
األوليــة للتقريــر قيــد املراجعــة وأثنــاء تطويــر تقريــر املراجعــة واعــداده .كــا ينبغــي قيــاس محتويــات
ومعايــر التقريــر قيــد املراجعــة عــى أنهــا «ممتثلــة» أو «غــر ممتثلــة» وميكــن اســتخدام «ال تنطبــق» لبعــض
املحتويــات .إن كل قامئــة مراجعــة مبنيــة عــى االرشــادات املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة وينصــح
املراجعــن عــى اســتخدام قامئــة مرجعيــة مناســبة ،عــى النحــو املنصــوص عليــه ،لتأكيــد االمتثــال أو عــدم
االمتثــال ملعايــر التقييــم الدوليــة ألي تقييــم قيــد املراجعــة.
العميل أو املستفيد من املراجعة:
تاريخ املراجعة:
		

هل تشمل املراجعة عىل رأي القيمة؟ أم نعم* أم ال
*إذا نعم ،أذكر تاريخ التقييم:

الغرض من املراجعة:
تقرير التقييم قيد املراجعة:
ُمعد التقرير قيد املراجعة:
الغرض من التقييم قيد املراجعة:
األصل محل التقييم:
تاريخ املعاينة (إن وجد):
تاريخ التقييم قيد املراجعة:
تاريخ تقرير التقييم قيد املراجعة:
تحديد األصول (نوعها):
موقع األصل:
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
معيار التقييم الدويل  :101نطاق العمل
املتطلبات العامة
أن تكــون النصيحــة والعمــل يف التقييــم
مناســبني للغــرض املقصــود20.1.
يجــب أن يضمــن امل ُق ّيــم فهــم املســتفيد
املقصــود مــن مشــورة التقييــم مــا ســيتم
وأي قيــود عــى اســتخدام هــذه
تقدميــه ّ
املشــورة قبــل االنتهــاء مــن إعدادهــا
وتقريرهــا20.2 .
يجــب عــى امل ُقيّــم إبــاغ العميــل بنطــاق
العمــل قبــل اإلنتهــاء مــن املهمــة ،وأن
يشــمل مــا يــي:20.3
(أ)هويــة امل ُقيّــم :ميكــن أن يكــون امل ُقيّــم
ـخصا أو مجموعة شــخاص أو منشــأ ًة (أو
شـ ً
إذا احتــاج املقيــم مســاعدة ذات أهميــة
مــن آخريــن).
(ب) هوية العميل أو العمالء
(ج) هويــة املســتخدمني املقصوديــن (إن
وجــد)
(د) هويــة األصــل أو األصــول محــل
التقييــم (إن وجــد)
(هـ) ذكر عملة التقييم
(و)ذكر غرض التقييم بوضوح ودقة
(ز)مالمئــة أســاس أو أســس القيمــة
املســتخدمة يف التقييــم للغــرض املقصــود.
(ز)مصــدر أســاس  /أســس القيمــة املذكورة
أو املوضحة
(ح)ذكر تاريخ التقييم
(ط)طبيعــة عمــل املقيــم؛ القيــود عــى
املعاينــة واالستفســارات والتحليــات
املحــددة.
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التقييم
قيد
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ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
(ي)طبيعــة ومصــادر املعلومــات
املذكــورة التــي اعتمــد عليهــا املُقيــم.
(ك)االفرتاضــات الخاصــة أو الهامــة أو
كالهــا يف التقييــم.
(ل)نوع التقرير وطريقة التواصل

التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

(م)القيــود عــى االســتخدام أو التوزيــع
أو النــر
(س) التأكيــد عــى أن التقييــم ممتثــل
ملعايــر التقييــم الدوليــة.
تحديــد نطــاق العمــل واالتفــاق عليــه
(مكتوبًــا ومض ّم ًنــا) 20.6 ، 20.5 ، 20.4 -
التغــرات يف نطــاق العمــل (إن وجــد)
(يجــب توثيــق أي تغي ـرات مــع العميــل
خطيًــا) 30.2 ,30.1
معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
يُقــدم تقريــر املراجعــة مبــا يتوافــق مــع
جميــع مبــادئ معايــر التقييــم الدوليــة
املالمئــة للغــرض واالش ـراطات املنصــوص
عليهــا يف نطــاق العمــل 10.1
أدلــة كافيــة لدعــم التقييــم بشــكل
صحيــح 20.2
القيــود املتفــق عليهــا بنــا ًء عــى
اســتقصاءات املقيــم؛ واملوضحــة يف نطــاق
العمــل20.3
هــل املعلومــات التــي قدمهــا اآلخــرون
ميكــن االعتــاد عليهــا أو ال؟ 20.4
االمتثال للمعايري االخرى 40.1،40.2
توضيــح (الخــروج عــن املعايري)عنــد اتبــاع
معايري أخــرى40.1
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة

التقييم
قيد
املراجعة

معيار التقييم الدويل  :103إعداد التقارير املراجعة
وصف واضح ودقيق لنطاق املهمة 10.2
الغرض املذكور 10.2
املقصود(شامل القيود)10.2
ً
االستخدام
االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة
املذكورة10.2
يوصــل التقريــر نطــاق مهمــة التقييــم
والعمــل والنتيجــة النهائيــة بشــكل
ٍ
كاف(للمســتخدمني املقصوديــن) نطــاق
مهمــة التقييــم ،والعمــل والنتيجــة النهائيــة
20.2
(أ) نقل نطاق العمل املنجز30.1
(ب) يوضح االستخدام املقصود30.1
(ج)األسلوب أو األساليب املستخدمة30.1
(د)الطريقة أو الطرق املستخدمة30.1
(هـ)املدخالت الرئيسية املستخدمة30.1
(و)االفرتاضات30.1
(ز)توضيــح القيمــة املســتنتجة واألســباب
الرئيســية التــي أدت الســتنتاجها.
(ح)تاريــخ التقرير(قــد يختلــف عــن تاريــخ
التقييم) 30.1
ذكر اسم املقيم
هل التقرير موقع من املقيّم؟
ذكر رقم عضوية املقيم
ذكر اسم املنشأة ورقم ترخيصها
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معيار التقييم الدويل  :104أسس القيمة

التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

معايــر التقييــم الدوليــة -تحديــد أســس
القيمــة ( 20.1أ) إذا ميكــن تطبيقهــا:
_____القيمة السوقية(القسم)30
_____ اإليجار السوقي(القسم)40
_____ القيمة املنصفة(القسم )50
_____ القيمة االستثامرية(القسم )60
_____ القيمة التكاملية(القسم)70
_____ قيمة التصفية(القسم)80
مالحظــات حــول أســس القيمــة املحــددة
مــن معايــر التقييــم الدوليــة
(ب) أســس أخــرى للقيمــة (قامئــة غــر
شــاملة) 20.1
_____ القيمــة العادلة(.املعايــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة ،القســم )90
_____ القيمــة الســوقية العادلــة
(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
القســم )100
القيمــة الســوقية العادلــة (دائــرة
اإليـرادات الداخليــة يف الواليــات املتحــدة،
القســم )110
القيمــة العادلــة( القانونيــة أو الترشيعيــة،
القسم )120
أسس أخرى (يرجى ذكرها)
(مالحظات عىل أسس القيمة األخرى)
أســس قيمــة أخــرى ذات صلــة تــم
اختيارهــا وفــق رشوط املهمــة والغــرض
منهــا 20.2
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
فرضيــة القيمــة أو االســتخدام املفــرض
لألصــل 130.1
االســتخدام األعــى واألفضــل (القســم
)140
االستخدام الحايل (القسم )150
التصفية املنظمة (القسم )160
البيع القرسي (القسم )170
فرضيات أخرى (يرجى ذكرها)

التقييم
قيد
املراجعة

العوامــل الخاصــة باملنشــأة -180.1(180
)3
املنافــع التكامليــة املأخــوذة باالعتبــار
190
يجــب أن ينــص التقريــر عــى االفرتاضــات
أو االفرتاضــات الخاصــة لتوضيــح حالــة
األصــل (األصــول) وذلــك يف ســياق التبادل
االف ـرايض (.)5-200.1
تكاليــف املعامــات املأخــوذة باالعتبــار
210.1
معيار التقييم الدويل  :105أساليب وطرق التقييم
 .1اعتبــار أســاليب التقييــم املناســبة
وذات الصلــة (معايــر التقييــم الدوليــة
90-10 ،105؛ معايــر التقييــم الدوليــة
200؛  ،210فقــرة )70-40
أ) أسلوب السوق (وصف ورشح)
ب) أسلوب الدخل (وصف ورشح)
ج)أسلوب التكلفة (وصف ورشح)
 .2هام-الرشح
.3رضوري -هــل األســاليب املســتخدمة
مناســبة لنــوع األصــل والغــرض مــن
تقييمــه؟
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ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
إذا اســتخدم أكــر مــن أســلوب ينبغــي
أن يحتــوي التقريــر عــى ترجيــح
(مصطلحــات معايــر التقييــم الدوليــة،
فقــرة  20.18و)20.19

التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

معايري األصول
معيار التقييم الدويل :300املصانع واآلالت واملعدات
تحديــد عمــر «حــق االســتخدام»
لألصــل 20.2
يجــب تقييــم األصــول التــي يكــون
اســتخدامها األعــى واألفضــل كجــزء مــن
مجموعــة األصــول باســتخدام افرتاضــات
متســقة20.3.
ويجــب األخــذ باالعتبــار بنــا ًء عــى األصــل
نفســه العوامــل املاديــة والوظيفيــة
والبيئيــة.
(20.5أ) املرتبطة باألصل
 .1املواصفات الفنية لألصل.
 .2العمــر اإلنتاجــي أو االقتصــادي أو
الفعــال املتبقــي.
 .3حالة األصل
تقني.
أو
مادي
أو
وظيفي
 .4أي تقادم
ّ
ّ
ّ
 .5تكاليــف التفكيــك واإلزالــة وأي
تكاليــف مرتبطــة باملوقــع الحــايل لــه،
مثــل :تثبيــت وإعــادة تركيــب األصــول
التــي مل تقيــم يف املوقــع يف وقــت التقييم.
 .6خيــارات تجديــد عقــود اإليجــار
وغريهــا مــن احتــاالت انهائــه.
 .7أي خســارة محتملــة يف األصــول
التكميليــة ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن
تقليــص العمــر التشــغييل ألي آلــة وذلــك
حســب مــدة اإليجــار للمبنــى الواقعــة
عليــه.
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قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
 .8التكاليــف اإلضافيــة املرتبطــة باملعدات
اإلضافيــة والنقــل والتثبيــت والتشــغيل
التجريبــي ومــا إىل ذلــك.
 .9املراجــع املأخــوذة مــن عقــد املنشــأة
الهندســية واملشــريات واإلنشــاءات التــي
قــد تتواجــد داخــل املصنــع خــال فــرة
البنــاء.
(20.5ب) املرتبطة بالبيئة:
 .1موقــع مصــدر مــواد خــام املنتــج
وســوقه.
 .2تأثــر أي ترشيعــات بيئيــة أو غريهــا
مــن الترشيعــات التــي إمــا أن تحــد مــن
االســتخدام أو تفــرض تكاليــف تشــغيل أو
تفكيــك إضافيــة.
 .3قــد تتطلــب املــواد املشــعة املوجــودة
يف بعــض اآلالت واملعــدات طــرق مناســبة
وتكاليــف للتخلــص منهــا.
(20.5ج) املرتبطة باالقتصاد:
 .1األربــاح الفعليــة أو املحتملــة لألصــل
عــى أســاس مقارنــة تكاليــف التشــغيل
مــع األربــاح أو األربــاح املحتملــة.
 .2الطلــب عــى املنتــج الــذي يُصنــع
داخــل املصنــع فيــا يتعلــق بــكل مــن
عوامــل االقتصــاد الــكيل والجــزيئ التــي
ميكــن أن تؤثــر عــى الطلــب.
 .3امكانية االستخدام األعىل واألفضل
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التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

قياس امتثال
تقرير التقييم قيد املراجعة
إذا كان الغــرض تقييــم املعــدات املتصلــة
بشــكل منفــرد ،فيجــب أن يتضمــن نطــاق
العمــل بيــان يوضــح تضمــن قيمــة هــذه
العنــارص يف العقــار 20.8

التقييم
قيد
املراجعة

ممتثل

غري ممتثل

املالحظات

ال
ينطبق

يجــب أن يتضمــن تقريــر التقييــم
اإلشــارات املناســبة لألمــور املتناولــة يف
نطــاق العمــل .ويجــب أن يتضمــن تعليقًا
حــول تأثــر العمليــات ذات الصلــة (مثــل
الربامــج التشــغيلية والحــق املســتمر يف
شــغل األرض) عــى القيمــة20.11.
مالحظات:
حدود وقيود املراجعة:
(أ) هــذه مراجعــة لهيــكل التقريــر ومحتــواه فقــط وفــق معايــر التقييــم الدوليــة (النســخة املعتمــدة يف تاريــخ
التقييم).
(ب)ال يتحمــل املراجــع أي مســؤولية عــن رأي املقيــم بالقيمــة ،أو محتويــات التقريــر ،أو عــن أي جــزء مــن
العمــل الــذي يقــوم بــه املقيــم – فــر ًدا كان أو مجموعــة أفـراد أو منشــآت  -فيــا يتعلــق باألصــل محــل التقييــم.
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قياس امتثال
تقرير املراجعة
كمراجع ،هل تقرير املراجعة الخاص بك ميتثل ملعايري
التقييم الدولية التالية؟

ممتثل

معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
مهــام مراجعــة التقاريــر يجــب أن تكــون وفــق املبــادئ
املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة والتــي تناســب
غــرض والــروط واالحــكام املذكــورة يف نطــاق العمــل،10.1
.20.1
معيار التقييم الدويل  :103إعداد التقارير
 10.1أن يقــدم تقريــر مراجعــة التقييــم املعلومــات الالزمــة،
وفهــم واضــح للمســتخدمني املقصودين.
 10.2يجــب أن يقــدم التقريــر وصفًــا دقيقًــا وواض ًحــا
لنطــاق مهمــة التقييــم
( 40.1أ) يجــب أن يوضــح تقريــر املراجعــة نطــاق العمــل
املنجــز ،مبــا يف ذلــك العنــارص املشــار إليهــا يف الفقــرة 20.3
كل
مــن املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،بقــدر مــا ينطبــق ٌّ
منهــا عــى املهمــة.
( 40.1ب) يجــب أن يتضمــن التقريــر التقييــم قيــد املراجعة
واملدخــات واالفرتاضــات التــي اعتمد عليهــا التقييم.
( 40.1ج) يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجعــة اســتنتاجات
املُراجــع عــن املهمــة محــل املراجعــة ،متضمن ـ ًة األســباب
الداعمــة لهــا.
( 40.1د) يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجعــة تاريــخ التقرير
(والــذي ميكــن أن يختلــف عــن تاريــخ التقييم)
 :40.2ميكــن أن تُــدرج بعــض املتطلبــات املذكــورة أعــاه
رصاحـ ًة يف التقريــر أو باإلشــارة إليهــا يف وثائــق أخــرى (عقد
املشــاركة ،ووثائــق نطــاق العمــل ،والسياســات واإلجـراءات
الداخليــة ،وغريهــا).
تعليقات إضافية:
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يتطلب
تعديل
ليمتثل
للمعايري

املالحظات

امللحق (ط)
منوذج «تقييم» لتقرير املراجعة
(املشكلة ،املعيار ،التحليل ،التصحيح )PSAC -
يقدم هذا امللحق منوذ ًجا ملساعدة مراجع التقييم يف توثيق وتنظيم املشاكل الواردة يف تقرير التقييم قيد
املراجعة .وتساعد املعلومات املجمعة يف النموذج يف إعداد املراجعة وستنظم البيانات لتحقيق الكفاءة.
وينبغي عىل املراجع استخدام هذا النموذج ليبدأ عملية نقد التقييم وإلنشاء مخططًا لتقرير املراجعة.
ضع جميع املالحظات التي تجدها لتحديد أوجه القصور يف تقرير التقييم قيد املراجعة .وبعد اكتامل جميع
املالحظات ،حدد أي املشاكل أكرث أهمية وضعها يف البداية ،ثم قرر ما املشكلة الثانية األكرث أهمية يف املقام
الثاين وهكذا.
وإلكامل النامذج ،استخدم عملية ( )PSACللتأكد من ذكر كل عنرص:
• املشكلة :ذكر كل مشكلة وردت يف التقييم بوضوح ودقة.
• املعيار :االستشهاد باملعيار الذي مل يُذكر من معايري التقييم الدولية أو مل ميتثل به ،أو ذكر القاعدة الحاكمة
التي ينبغي اتباعها (عىل سبيل املثال :معايري التقييم الدولية ،النظام ،الالئحة ،امليثاق أو دليل املامرسة لكل
فرع).
• التحليل :رشح املعيار أو القاعدة وسبب أهميته للعميل أو للمستخدم املقصود أو للعامة ،ورشح مدى تأثر
التقييم باملشكلة ،ومدى الحاجة للمعيار أو القاعدة والحاجة إىل تضمينها.
• التصحيح :تقديم اإلجابة لكيفية تصحيح التقييم ،واملعلومات املناسبة مطلوبة أو غري مطلوبة يف التقييم ،مبا
ممتثل للمعيار ،أو القاعدة ،وغريهام.
ً
فيها املعلومات املالءمة لجعل التقييم
(املشكلة ،املعيار ،التحليل ،التصحيح )PSAC -
املشكلة رقم_______
املعيار (االستشهاد باملصدر)
التحليل (رشح املعيار وسبب أهميته)
التصحيح:

133

امللحق (ي)
أمثلة عىل منوذج
( )PSACاملشكلة ،املعيار ،التحليل ،التصحيح
 .1منوذج ( )PSACمللكية عقارية
معايري التقييم الدولية  2022معيار :101نطاق العمل
املشــكلة :ال يحتــوي تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة عــى املعلومــات الكافيــة أو األدلــة املناســبة لدعــم اســتنتاج
القيمــة ،والغــرض املقصــود مــن مهمــة التقييــم.
املعايــر :املعيــار  :101نطــاق العمــل ،الفقــرة  .20,1يجــب أن تكــون مشــورة التقييــم واإلج ـراءات املتخــذة
يف إعدادهــا مناســب ًة للغــرض مــن التقييــم.
التحليــل :املعيــار  :101نطــاق العمــل ،الفقــرة  20.1تنــص عــى أن كل العمــل املنفــذ والــذي تــم إعــداده
والبيانــات التــي تــم جمعهــا ،يجــب أن تقــدم بطريقــة مناســبة للغــرض مــن التقييــم.
ال يتضمــن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة عــى معلومــات كافيــة عــن امللكيــة وتاريــخ املبيعــات الســابقة
والحاليــة للعقــار محــل التقييــم ،الــذي يتطلــب ذكــر القيمــة .قُــدرت قيمــة العقــار مبــا يســاوي 1,000,000.00
ريــال ســعودي ،عــى الرغــم مــن بيعــه قبــل ســنتان مبــا يســاوي  250,000.00ريــال ســعودي ،ومــدرج حاليــا
للبيــع بقيمــة  2,000,000.00ريــال ســعودي .مل تذكــر هــذه املعلومــات يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة،
ولرضورتهــا يف مســتوى العنايــة الواجبــة لتزويــد املســتخدم املقصــود بجميــع البيانــات املناســبة وذات العالقــة.
تفسـرات هــذه املعلومــات وتأثريهــا عــى قيمــة العقــار رضوري لتحقيــق النتائــج املناســبة ،فضـاً عــن توفــر
معلومــات واضحــة ومفهومــة للمســتخدم املقصــود .ينبغــي أن يذكــر التقريــر قيــد املراجعــة هــذه العوامــل
ويفرسهــا بشــكل ٍ
ـول ودقي ًقــا ومكتمـ ًـا وبالتــايل منطقيًــا.
كاف .بعــد ذلــك ســيكون مناس ـبًا ومقبـ ً
التصحيــح :يف حــال اشــتمل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة عــى تفسـرات لتاريــخ املبيعــات الســابق والحــايل،
باملعامــات عــى ملكيــة العقــار محــل التقييــم لغــرض العمــل املنفــذ ،واإلعــداد املناســب للغــرض مــن التقييــم،
ســيكون التقييــم ممتثـ ًـا ملعيــار : 101نطــاق العمــل ،الفقــرة .20.1
 .2منوذج ( )PSACلتقرير تقييم منشآت اقتصادية
 2.1معيار التقييم الدويل  :101نطاق العمل
املشــكلة :يشــمل تقريــر التقييــم عــى تقييــم توقعــات االداء املــايل املســتقبيل للرشكــة محــل التقييــم وعــدم
تضمــن أي إجـراءات تق ّيــم مــدى معقوليــة التوقعــات التــي يجــري تنفيذهــا .ال يحتــوي تقريــر التقييــم عــى
تعلي ًقــا لقــدرة االعتــاد عــى التوقعــات لوضــع تقديــر للقيمــة.
املعيــار :املتطلبــات العامــة ،املعيــار  :101نطــاق العمــل ،الفقــرة  20.1تنــص عــى «يجــب أن تكــون مشــورة
التقييــم واإلج ـراءات املتخــذة يف إعدادهــا مناســب ًة للغــرض مــن التقييــم».
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املعيــار  ،101الفقــرة ( 20.3ن) تنــص عــى « أن التقييــم س ـيُعد وف ًقــا ملعايــر التقييــم ال ّدوليّــة وأن املقيــم
ســيقدر مــدى مالءمــة كافــة املدخــات املهمــة».
وألهميــة وجــود نطــاق العمــل املالئــم فقــد ذكــر أيضــا يف األقســام األخــرى مــن معايــر التقييــم الدوليــة ،مبــا
فيهــا املعيــار  :102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء ،واملعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم.
يتوافــق املعيار:102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء مــع املعيــار  101مــن معايــر التقييــم
الدوليــة :نطــاق العمــل .وفيــا يــي مقتطفــات هامــة مــن املعيــار :102
الفقــرة  :20.1يجــب أن تتــاءم أعــال البحــث واالســتقصاء التــي تجــرى يف إطــار مهمــة التقييــم مــع
غــرض التقييــم وأســاس القيمــة.
الفقــرة  :20.2يجــب تجميــع األدلــة والشــواهد الكافيــة عــن طريــق وســائل ،مثــل :الزيــارة امليدانيــة،
واملعاينــة ،وتوجيــه االستفســارات ،وإج ـراء عمليــات حســابية ،وإج ـراء تحليــات لضــان تعزيــز أعــال
التقييــم عــى نحــو مالئــم .وعنــد تحديــد نطــاق األدلــة والشــواهد الرضوريــة يحتــاج امل ُق ّيــم إىل الحكــم
املهنــي للتأكــد مــن كفايــة املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا وأنهــا تفــي بغــرض التقييــم.
يقدم املعيار  :105أساليب وطرق التقييم تعليامت أكرث حول إجراءات التقييم الالزمة.
تطلــب الفقــرة  10.7مــن امل ُقيّــم إجــراء تحليــل كاف لتقييــم جميــع املدخــات واالفرتاضــات ومــدى
مالءمتهــا لغــرض التقييــم.
الفقــرة  20.4عندمــا تعتمــد أعــال التقييــم عــى املعلومــات املقدمــة مــن قبــل طــرف آخــر غــر امل ُقيّــم،
ينبغــي أن يؤخــذ يف الحســبان مــدى موثوقيــة املعلومــات حتــى ال يؤثــر ذلــك ســل ًبا عــى مصداقيــة رأي
التقييــم .وينبغــي النظــر يف املدخــات املهمــة املقدمــة إىل امل ُق ّيــم (مــن اإلدارة أو املالــك مثـ ًـا) والبحــث
فيهــا وإثباتهــا .ويف الحــاالت الشــك يف مصداقيــة أو موثوقيــة املعلومــات املقدمــة ينبغــي النظــر يف
إمكانيــة اســتخدام تلــك املعلومــات مــن عدمهــا.
التحليــل :يطلــب التقييــم لتقديــر جميــع املدخــات املهمــة واملســتخدمة إلعــداد الــرأي يف القيمــة .بالنســبة
للمنشــآت االقتصاديــة ،عــاد ًة مــا يســتخدم أســلوب الدخــل يف تقييــم املنشــأة القامئــة .يكتســب أســلوب
الدخــل أهمي ـ ًة خاصــة ألن قيمــة املنشــآت االقتصاديــة تعتمــد عــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية التــي
ســيتلقاها املســتثمر مــن املنشــأة االقتصاديــة محــل التقييــم.
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قــد يســتخدم أســلوب الدخــل طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة لعــدة ســنوات مــن النتائــج املاليــة
املســتقبلية املتوقعــة أو طريقــة رســملة الدخــل لســنة واحــدة مــن اإليـرادات املســتقبلية املتوقعــة أو التدفــق
النقــدي .ت ُســتخدم طريقــة رســملة الدخــل عندمــا تكــون املنشــأة االقتصاديــة تعمــل عــى مســتوى مســتقر
والنمــو مبعــدل نســبة ســنوية ثابتــة وهــو االفـراض املعقــول .أمــا بالنســبة للمنشــآت االقتصاديــة التــي يتوقــع
فيهــا معــدالت متفاوتــة لنمــو التدفقــات النقديــة ،فإنــه يفضــل طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة لذكــر
تقييــم هــذه التدفقــات النقديــة املســتقبلية.
التصحيــح :ال ميتثــل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مــع متطلبــات معايــر التقييــم الدوليــة إلدراج اإلجـراءات
الكافيــة لتقديــر مدخــات التقييــم املهمــة مثــل توقعــات اإليـرادات املســتقبلية ،التكاليــف ،الدخــل والتدفقات
النقديــة كــا ذكــرت يف املعيــار  101مــن معايــر التقييــم الدوليــة :نطــاق العمــل ،الفقــرة ( 20.3ن) .أيضــا ال
ميتثــل مــع املعيــار  :102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء ،الفقرتــن  20.1و ،20.2أو املعيــار :105
أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقرتــن  10.7و .20.4وينبغــي تصحيــح التقييــم ليشــمل التوقعــات املدرجــة لــأداء
املــايل يف املســتقبل ورشح امكانيــة االعتــاد مبنطقيــة عــى التوقعــات لوضــع تقديــر للقيمــة .ســيصبح تقريــر
التقييــم قيــد املراجعــة ممتثـ ًـا ملعايــر التقييــم الدوليــة بإضافــة تلــك املتطلبــات.
 2.2املعيار  : 200منشآت األعامل والحصص فيها
املشــكلة :إن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة تــم إعــداده ملجمــوع حقــوق امللكيــة لرشكــة التصنيــع .كانــت
الرشكــة محــل التقييــم متلــك ثالثــة مرافــق تصنيــع تعمــل بشــكل ربحــي ،ومتلــك مرفــق االنتــاج الرابــع الــذي
أغلــق يف اآلونــة األخــرة .ومتلــك املنشــأة االقتصاديــة أرضً ــا ومبنــى لــكل مرفــق مــن مرافــق التصنيــع األربعــة.
ومل يشــمل تقييــم مجمــوع حقــوق امللكيــة للرشكــة األم أي تعديــات عــى قوائــم إيـرادات الرشكــة للنفقــات
املرتبطــة بصيانــة املرفــق املغلــق .وباإلضافــة إىل ذلــك ،عنــد تحديــد قيمــة مجمــوع حقــوق امللكيــة للرشكــة
محــل التقييــم مل تتضمــن إجـراءات التقييــم عــى تعديــل يعكــس القيمــة املحتملــة للمرفــق املغلــق.
املعيــار :املعيــار  ،200تنــص الفقــرة  120.1عــى أن «مــن املهــم أ ّن نفهــم طبيعــة األصــول وااللتزامــات للمنشــأة
لتحديــد العنــارص املطلوبــة مــن أجــل اســتخدامها يف العمليــات املنتجــة لدخــل املنشــأة ،وتلــك الزائــدة عــن
الحاجــة أو «الفائضــة» بالنســبة للمنشــأة يف تاريــخ التقييــم».
الفقــرة  .120.2ال تعكــس معظــم طــرق التقييــم القيمــة الفعليــة لألصــول غــر املطلوبــة لتشــغيل
املنشــأة .فعــى ســبيل املثــال :عنــد تقييــم املنشــأة باســتخدام مضاعــف ( EBITDAاألربــاح قبــل الفوائــد
والرضائــب واإلهــاك واالســتهالك) ســتكون املنشــأة قــادر ًة فقــط عــى معرفــة قيمــة األصــول املســتخدمة
يف إنتــاج هــذا املســتوى مــن ( EBITDAاألربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واإلهــاك واالســتهالك) .إذا
كانــت للمنشــأة أصــولً أو التزامــات غــر تشــغيلية ،مثــل :مصن ـ ٌع خامـ ٌـل ،لــن يتــم عكــس قيمــة هــذه
األصــول غــر التشــغيلية يف القيمــة .وميكــن أن تحتــاج األصــول غــر التشــغيلية إىل أن ت ُحــدد بشــكل
منفصــل وأن تضــاف إىل القيمــة التشــغيلية للمنشــأة اعتــا ًدا عــى مســتوى القيمــة املناســب ملهمــة
التقييــم (انظــر الفقــرة .)20.3
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الفقــرة  .120.4عنــد النظــر إىل األصــول وااللتزامــات غــر التشــغيلية عــى حــدة فينبغــي أن يضمــن امل ُقيّــم
أ ّن اإلي ـرادات والنفقــات املرتبطــة باألصــول غــر التشــغيلية تُســتثنى مــن قياســات التدفقــات النقديــة
والتوقعــات املســتخدمة يف التقييــم.
التحليــل :يتطلــب مرفــق التصنيــع الخامــل بعــض التكاليــف بشــكل دوري .ومــن أمثلتهــا التأمــن ،الرضائــب
العقاريــة ،املرافــق العامــة ،تكاليــف صيانــة وحراســة العقــار وغريهــا مــن األمــور .تقلــل مثــل هــذه التكاليــف
ملرفــق االنتــاج الخامــل مــن ( EBITDAاألربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واإلهــاك واالســتهالك) للرشكــة محــل
التقييــم .وســيؤدي هــذا إىل ظهــور  EBITDAللرشكــة أقــل مــن مســتوى  EBITDAالــذي أنتجتــه املرافــق
التشــغيلية الثالثــة .ســتؤدي تكاليــف مصنــع االنتــاج الخامــل إىل خفــض تقييــم عمليــات الرشكــة محــل التقييــم
(مثــل :مرافــق التصنيــع التشــغيلية الثالثــة).
ال يــدر املرفــق الخامــل دخـ ًـا للرشكــة محــل التقييــم كجــزء مــن العمليــات القامئــة .بالرغــم مــن ذلــك ،مــن
املحتمــل أن يكــون ملصنــع االنتــاج قيمــة االســتخدام البديــل .وقــد ترغــب رشكــة انتــاج أخــرى ب ـراء األرض
أو املبنــى الســتخدامه لعملياتهــا .وإذا اعتُــر الهيــكل قدميـاً وال قيمــة لــه ،فســيكون لــأرض قيمــة كشــكل مــن
أشــكال االســتخدام البديــل .ينبغــي تضمــن قيمــة املــواد ملرفــق االنتــاج يف اســتنتاج القيمــة لتقريــر تقييــم
الرشكــة محــل التقييــم .ينبغــي حســاب التكاليــف املتوقعــة ملواصلــة صيانــة العقــار خــال تلــك الفــرة وحتــى
بيعــه .ينبغــي حســاب تكاليــف بيــع املرفــق الخامــل .وينبغــي أن تخصــم هــذه املبالــغ مــن عائــدات املبيعــات
املقــدرة وتضــاف لقيمــة عمليــات املنشــأة االقتصاديــة للتوصــل إىل اســتنتاج لقيمــة مجمــوع حقــوق امللكيــة
للرشكــة محــل التقييــم.
التصحيــح :ال ميتثــل تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ملتطلبــات املعيــار  200مــن معايــر األصــول‘ كــا ال ميتثــل
ومكتمــا .وينبغــي تعديلــه
ً
ملتطلبــات نطــاق العمــل ملعايــر التقييــم الدوليــة ،وال يعــد مقبــوال ومنطقيًــا
لتصحيــح املشــاكل املذكــورة يف املراجعــة.
املعيــار  :200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا ،الفقــرة  120.4تتطلــب أن يتضمــن التقييــم عــى إج ـراءات
كافيــة ملعقوليــة تقييــم أثــر مرفــق مصنــع االنتــاج الخامــل عــى ( EBITDAاألربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب
واإلهــاك واالســتهالك) الرشكــة محــل التقييــم يف تحديــد قيمــة أصولهــا التشــغيلية .مل يتضمــن تقريــر التقييــم
قيــد املراجعــة عــى تلــك اإلجـراءات التــي ينبغــي إضافتهــا لالمتثــال.
املعيــار  :200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا ،فقــرة  120.2تتطلــب أن يتضمــن التقييــم عــى تعديــل لقيمــة
املرفــق االنتــاج الخامــل كأصــل غــر تشــغييل للرشكــة محــل التقييــم .ال يتضمــن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة
عــى مثــل هــذا التعديــل وينبغــي تعديلــه ليكــون مناسـبًا ودقي ًقــا.
ســيكون تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ممتثــا ملعايــر التقييــم الدوليــة عنــد تضمــن جميــع التصحيحــات
ـول ،دقي ًقــا ،منطق ًيــا ،مكتمـ ًـا.
أعــاه ،وبالتــايل يكــون التقريــر مناس ـ ًبا ،مقبـ ً
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 .3منوذج ( )PSACلآلالت واملعدات
 2.1املعيار  : 101نطاق العمل
املشكلة :عدم ذكر الغرض من التقييم يف تقرير التقييم قيد املراجعة.
املعيــار :املعيــار  :101نطــاق العمــل ،الفقــرة ( 20,3و) تنــص عــى أن «الغــرض مــن التقييــم :يجــب توضيــح
الغــرض الــذي يُعـ ّد مــن أجلــه التقييــم؛ ألنّــه مــن املهــم أال يتــم اســتخدام املشــورة الخاصــة بالتقييــم خــارج
الســياق املقصــود أو لغــر الغــرض املقصــود مــن التقييــم .ويؤثــر الغــرض مــن التقييــم عــاد ًة عــى تحديــد
أســاس القيمــة املســتخدمة».
التحليــل :مل يذكــر الغــرض مــن التقييــم يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .إن املفهــوم الســائد ملعايــر التقييــم
الدوليــة هــو أن التقييــم يقــدم تقييـ ًـا مفهو ًمــا وواض ًحــا للمســتخدمني املقصوديــن .يقــدم ذكــر الغــرض مــن
التقييــم ســياقًا مهـ ًـا لتمكــن املســتخدم املقصــود مــن فهــم نتائــج التقييــم .وإضافـ ًة عــى ذلــك ،فــإن غــرض
التقييــم املذكــور بوضــوح مي ّكــن املســتخدم املقصــود مــن تحديــد مــا إذا كان أســاس القيمــة مناس ـبًا لهــذا
الغــرض.
التصحيــح :يخلــق عــدم ذكــر الغــرض يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة خطــأ أساسـيًا ولــن يتمكــن املســتخدم
املقصــود التأكــد مــن اســتيفاء التقييــم للمتطلبــات .ولتصحيــح هــذه املشــكلة ،ينبغــي أن يشــمل تقريــر
التقييــم قيــد املراجعــة عــى بيــانٍ رصيـ ٍح للغــرض وتقديــم أي معلومــات الزمــة أخــرى لــرح أســباب التقريــر
ومتطلباتــه.
 3.2التعديالت والتسويات غري املفرسة
املشــكلة :يســتخدم تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة طريقــة املقارنــات الســوقية وال يذكــر تفســ ًرا منطق ًيــا
للتعديــات التــي أجريــت عــى مبيعــات املقارنــة.
املعيــار :دليــل تقييــم اآلالت واملعــدات الــذي أعدتــه الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن (تقييــم) ينــص
يتعــن عــى املقيّــم أن يــرح ويدعــم بشــكلٍ ٍ
كاف اختيــاره لــآالت واملعــدات املقارنــة يف تقريــر
عــى «
ّ
التقييــم ،وأســاس التســويات والتعديــات وأي قيــو ٍد عليهــا» والــذي «ينبغــي أن يأخــذ املق ّيــم يف االعتبــار إجـراء
التعديــات الرضوريــة لتســوية أي اختالفــات مثــل املنتجــن ،والجــودة ،واالســتخدام ،وملحقــات ،والطــراز،
والقــدرة االســتيعابية ،والحجــم ،والعمــر ومــا إىل ذلــك».
التحليــل :عــى الرغــم مــن أن املبيعــات املقارنــة تبــدو قابلــة للمقارنــة إىل حــد معقــول مــع األصــول محــل
التقييــم ،فإنهــا ليســت مطابقــة متامــا ألصــول املوضــوع ،ولذلــك يلــزم إجــراء تعديــات .واقع ًيــا ،أجريــت
التعديــات املهمــة عــى املبيعــات املقارنــة املســتخدمة يف تقريــر التقييــم؛ غــر أنــه مل تقــدم أي معلومــات
فيــا يتعلــق مبنطــق هــذه التعديــات أو مربراتهــا يف تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة .وعندمــا اســتدعي املقيــم
لهــذا األمــر ،ذكــر أنــه كان يعمــل يف هــذا املجــال لســنوات عديــدة وأن هــذه التعديــات تســتند إىل حكمــه
املهنــي.
دعــا ميكــن
التصحيــح :نتائــج التقييــم غــر موثوقــة ،وذلــك ألن تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ال يقــدم ً
التحقــق منــه بصــورة مســتقلة للتعديــات التــي أجريــت عــى األصــول محــل التقييــم .ت ُحــل هــذه املشــكلة
بإضافــة الدعــم.
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يرجــى مالحظــة أن تقاريــر املراجعــة هــذه هــي أمثلــة توضيحيــة فقــط ،ويجــب عــى املراجــع اســتخدام حكمه
الخــاص يف تنظيــم وتنســيق تقريــر املراجعــة بــدالً مــن نســخ أي مــن هــذه التقاريــر.
ومــن الــروري أن يحتــوي التقريــر عــى جميــع املعلومــات املطلوبــة ،وأن يتوافــق مــع معايــر التقييــم
الدوليــة وأدلــة الهيئــة لــكل فــرع وأن يكــون مناســب ومقبــول ودقيــق ومنطقــي وكامــل .وكل مراجــع مســؤول
عــن تحديــد عــدد املشــاكل التــي سيناقشــها تقريــر املراجعــة ،وهــذا بنــاء عــى نطــاق العمــل وجــودة التقريــر
قيــد املراجعــة.

 .1منوذج مراجعة تقرير تقييم عقار
 17يناير 2022
العميل
رشكة إي إف جي للخدمات.
طريق الخميس
حي الفناتري ،السعودية.
رد :مراجعــة تقريــر التقييــم لعقــار مســاحته  374.81فــدان يُعــرف باســم ارتفــاق محميــة الجبيــل الواقــع
عــى جزيــرة القرمــة يف الخليــج العــريب ،وكان التقييــم بتاريــخ  12ديســمرب  ،2019وأَعــدت رشكــة الريــاض
للتقييــم العقــاري التقريــر.
عزيزي العميل،
تنفيـذًا لالتفاقيــة املوضحــة يف خطــاب التعاقــد بتاريــخ  4ينايــر  ،2022يرسنــا تقديــم تقريــر مراجعــة التقييــم
والــذي أُعــد وفــق معايــر التقييــم الدوليــة.
خصيصــا لصنــدوق محميــة الجبيــل ،ويقتــر اســتخدامه عــى األشــخاص أو املؤسســة أو
أَعــد هــذا التقريــر
ً
الــركاء أو املستشــارين املهنيــن املخولــن أو الجهــات التنظيميــة إذا أمكــن .وال يســمح نــره أو اســتخدامه
مــن قبــل أي شــخص أو مؤسســة دون موافقــة خطيــة مســبقة منــا .ويف حــال وجــود أي استفســارات حــول
هــذا التقريــر ،نرجــو التواصــل مــع املوقعــن ادنــاه.
مقيم معتمد ومراجع تقييم
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عملية مراجعة التقييم
هوية العميل
أًعد هذا التقييم لصالح مالّك صندوق محمية الجبيل.
املستخدم املقصود
بنــا ًء عــى التعليــات املســتلمة وقــت إعــداد املهمــة ،يعــ ّرف العميــل يف تقريــر مراجعــة التقييــم أنــه
املســتخدم املقصــود الوحيــد.
غرض التقييم
تــم أشــعارنا أن املســتخدم املقصــود سيســتفيد مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر ليتحقــق إذا تحــددت
مشــكلة التقييــم بالشــكل املناســب ،وإذا كان التقييــم قــد أعــد وفــق املعايــر وتــم تحليلــه بدقــة .وتحــدد
هــذه املراجعــة مالمئــة املهمــة وقبولهــا ودقتهــا ومــدى منطقيتهــا واكتاملهــا وتوافقهــا مــع معايــر ومامرســات
التقييــم املعتمــدة.
الغرض األسايس من املهمة
تحديــد إذا كان التقييــم قيــد املراجعــة ممتثــل ملعايــر التقييــم الدوليــة بــدون إبــداء الــرأي يف قيمــة العقــار
محــل التقييــم.
تاريخ نفاذ مراجعة التقييم
 25أبريل 2022
نوع التقرير
تــم اعــداد هــذا التقييــم «كتقريــر مراجعــة التقييــم» كــا هــو معــرف يف معايــر التقييــم الدوليــة .يختــر هذا
التقييــم الــردي التحليــات واألســاس املنطقــي لإلســتنتاجات النهائية.
تقرير التقييم قيد املراجعة
يتنــاول هــذا التقريــر مراجعــة تقريــر التقييــم لعقــار مســاحته  374.81فــدان يُعــرف باســم ارتفــاق محميــة
الجبيــل الواقــع عــى جزيــرة القرمــة يف الخليــج العــريب .وكان تاريــخ التقييــم  27ديســمرب  2019وأَعــدت رشكــة
الريــاض للتقييــم العقاري تقرير التقييــم قيد املراجعة.
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ملخص استنتاجات املراجعة
بعــد فحــص تقريــر تقييــم العقــار وتحليلــه ،تبــن أن التقريــر قيــد املراجعــة ال ميتثــل بشــكل كامــل للمعايــر
املحــددة يف معايــر التقييــم الدوليــة .وعليــه فــإن هــذا التقريــر ليــس دقيــق أو مقبــول أو مكتمــل.
نطاق العمل والبحث
يتضمــن نطــاق العمــل والغــرض مــن املراجعــة الــذي حــدده املراجــع ووافــق عليــه العميــل يف مراجعــة
التقييــم األســايس والتحقــق مــن مصداقيتــه بــدون إبــداء الــرأي يف القيمــة ،وتتضمــن املراجعــة تقريــر التقييــم
ملهمــة التقييــم األصليــة وال تتضمــن مراجعــة ملــف العمــل.
ميتثــل تقريــر املراجعــة ملعايــر التقييــم الدوليــة ،ويتضمــن الغــرض مــن هــذه املراجعــة التحقــق مــن مالءمــة
ودقــة تقريــر التقييــم العقــاري املذكــور أعــاه ومعقوليتــه ومــدى اكتاملــه مــن خــال تحليــل اكتــال
املحتويــات واملعلومــات املقدمــة يف تقريــر التقييــم.
املنهجيــة مــن العوامــل املهمــة يف عمليــة املراجعــة  -مبــا يف ذلــك األســاليب املطبقــة للوصــول إىل القيمــة -
والتــي يجــب أن ت ُقــدم وت ُكتــب بطريقــة مدعومــة مــن امل ُقيــم ليفهمهــا املســتخدم املقصــود.
وتتطلــب هــذه العوامــل أن يبقــى املراجــع عــى اطــاع بالتغ ـرات والتطــورات الجديــدة يف مهنــة التقييــم
ومراجعــة الطــرق املســتخدمة باســتمرار .ولــذا يجــب عــى املراجــع أن يطــور مهاراتــه باســتمرار ليبقــى متمك ًنــا
يف مراجعــة التقييــات .ومــن الــروري أيضً ــا أن يكــون املراجــع عــى درايــة بأنــواع معينــة مــن العقــارات
أو األصــول والســوق واملنطقــة الجغرافيــة ملنطقــة محميــة الجبيــل يف الخليــج العــريب والطــرق التحليليــة
واألنظمــة واللوائــح واألدلــة املطبقــة .نعمــل باســتمرار عــى تحســن مهاراتنــا مــن خــال البحــث والتدريــب.
ونحــن عــى درايــة بنــوع العقــار املختــص وبالســوق وباملنطقــة الجغرافيــة وبالطريقــة التحليليــة وباألنظمــة
واللوائــح واألدلــة املطبقــة بشــكل يجعلنــا قادريــن عــى تقديــم تقريــر مراجعــة مناســب ومقبــول ودقيــق
ومنطقــي وكامــل.
يُســتخدم يف التقييــم العقــاري ثالثــة أســاليب تقييــم رئيســة وهــي :أســاليب الســوق والدخــل والتكلفــة.
ومــن أجــل أداء العمــل بشــكل صحيــح ،يجــب عــى املراجــع أوالً تحديــد مــا إذا كانــت املهمــة قيــد املراجعــة
تســتخدم األســاليب املالمئــة للوصــول للقيمــة .بعــد ذلــك ،يجــب عــى املراجــع أن يأخــذ االجـراءات املناســبة
ليتأكــد مــن أن البحــث الــوارد يف التقريــر يشــمل املشــكلة ويتوافــق مــع املعايــر وأن البيانــات محللــة بشــكل
مناســب واملعلومــات الــواردة صحيحــة.
اعتمدنــا عــى املعلومــات املتوفــرة يف التقييــم قيــد املراجعــة ،وبحثنــا يف األنرتنــت للتحقــق مــن البيانــات
املوجــودة واســتخدمنا صــور جويــة للعقــار محــل التقييــم واملنطقــة املحيطــة ،ومل نعايــن العقــار محــل التقييم.
وضّ ــح نطــاق العمــل املوجــود يف تقريــر املراجعــة بــأن مهمــة التقييــم كانــت كافيــة ووافيــة وتناولــت جميــع
الوثائــق الالزمــة بدقــة .كــا شــملت مهمــة التقييــم تحليـاً مناسـ ًبا تضمــن طريقة/طــرق التقييــم املســتخدمة
ونــود اإلشــارة إىل أننــا مل نجــرأي أبحــاث ســوقية إضافيــة كجــزء مــن مهمــة مراجعــة التقييــم.
ومل نؤكــد البيانــات الســوقية املتضمنــة يف التقريــر قيــد املراجعــة وال عاينــا العقــارات املقارنــة .اســتندنا عــى
املعلومــات املوجــودة يف تقريــر التقييــم وافرتضنــا أنهــا واقعيــة ودقيقــة.
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ولكــن تحققنــا مــن دقــة الحســابات .يف حالــة وجــود معلومــات جديــدة ،فإننــا نلتــزم بإعــادة النظــر يف
اســتنتاجات املراجعــة الخاصــة بنــا عنــد توفــر تلــك املعلومــات ،والتــي قــد تتعــارض مــع املعلومــات املعتمــدة
يف تقريــر مراجعــة التقييــم.

تحليل التقييم محل املراجعة
من مشاكل تقارير التقييم قيد املراجعة هي أن يكون نطاق العمل غري مالئم.

املشكلة األوىل :بحث غري كايف
نطــاق العمــل يف التقييــم قيــد املراجعــة غــر كاف لدعــم التحليــات واالســتنتاجات ،وال ميتثــل التقييــم ملعايــر
التقييــم الدوليــة فيــا يتعلــق بالبحــوث املناســبة والكافيــة للوصــول لنطــاق عمــل مقبــول.
املعيار
متــت مناقشــة نطــاق العمــل يف املعايــر العامــة مــن معايــر التقييــم الدوليــة ،املعيــار :101نطــاق العمــل،
فقــرة  ،20.3صفحــة .9
 .20.3يجب عىل امل ُق ّيم إبالغ العميل بنطاق العمل قبل االنتهاء من املهمة ،وأن يشمل ما ييل:
أي حــدود أو قيــود عــى أعــال املعاينــة ،واالستفســار ،والتحليــل،
ط) نطــاق بحــث املقيــم :يجــب تحديــد ّ
يف مهمــة التقييم.
أي معلومــات
ك) طبيعــة ومصــدر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املقيــم :يجــب تحديــد طبيعــة ومصــدر ّ
يُعتمــد عليهــا ،باإلضافــة إىل نطــاق األبحــاث التــي يجــب إجراؤهــا أثنــاء عمليــة التقييــم.
التحليل
يُعــ ّرف التقييــم عــى أنــه رأي يف القيمــة مبنــي عــى معطيــات املهمــة يف تاريــخ محــدد .وتُبنــى عمليــة
التقييــم العقــاري عــى جمــع البيانــات والتحليــل واألســاليب املســتخدمة للتقييــم والتســويات واالســتنتاجات
مــن أطـراف خارجيــة محايــدة .مل تتــم مناقشــة اإلفصــاح عــن البحــوث والتحليــات يف التقييــم قيــد املراجعــة
بشــكل مناســب ،لــذا ال يشــمل هــذا التقييــم عــى معلومــات كافيــة لتوضيــح طريقــة التقييــم.
مرحلــة أبحــاث الســوق يف التقريــر غــر كافيــة وبالتــايل غــر مقبولــة .كــا أن البحــث املقــدم فيــا يتعلــق
باملنطقــة املحليــة والبلديــة واألحيــاء املجــاورة كان محــدو ًدا وغــر ٍ
كاف ليســمح لقــارئ التقريــر بفهــم املنــاخ
االقتصــادي واالجتامعــي الحــايل الــذي يقــع فيــه العقــار محــل التقييــم.
باإلضافــة إىل ذلــك ،مل يناقــش التقريــر املنافســة يف ســوق العقــار لفهــم خصائــص العــرض والطلــب يف املنطقــة
املحليــة مثــل مناقشــة البيانــات مــن مصــادر كالجهــات الحكوميــة والســجالت العامــة وغرفــة التجــارة واملهنيني
العقاريــن ،ومـاّك العقــارات املقارنــة وتاريــخ العقــار محــل التقييــم واملنشــورات العقاريــة.
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ومل يناقــش التقريــر العقــارات األخــرى املوجــودة يف الحــي مــع طــرح رأي عــام حــول خصائــص الســوق الفرعــي
وتكوينــه واتجاهاتــه .كــا ال يوجــد مــا يــدل عــى إجـراء مقابــات مــع وســطاء عقاريــن ومــاك ومســتثمرين
نشــطني يف الســوق .تشــر قلــة هــذه املناقشــات واألبحــاث إىل عــدم وجــود الدعــم الــكايف الســتنتاج االســتخدام
االعــى واألفضــل للعقــار محــل التقييــم ،وهــو أســاس منهجيــة التقييــم.
التصحيح
مــع وجــود بحــث مناســب ومقبــول ،فــإن التقييــم قيــد املراجعــة ســيكون متوافــق مــع معيــار 101مــن معايــر
التقييــم الدوليــة :نطــاق العمــل ،الفقــرة ( ،20.3ط) و (ي) تقديــم نطــاق عمــل كامــل ومنطقــي للمســتخدم
املقصــود .يجــب أن يتضمــن التقييــم قيــد املراجعــة معلومــات تتعلــق بنطــاق العمــل املنجــز للمهمــة .مــع
وجــود بيانــات دقيقــة ومقبولــة لغــرض التقييــم ورشحهــا للمســتخدم املقصــود ســيكون التقييــم قيــد املراجعــة
مناسـ ًبا ومنطق ًيــا وكامـاً.

املشكلة الثانية :أسلوب تقييم غري مكتمل

ال يتضمــن التقريــر قيــد املراجعــة رشح ٍ
كاف ألســاليب التقييــم املســتخدمة يف التقريــر ومل يقــدم معلومــات
كاملــة عنهــا .والغــرض مــن هــذا النــوع مــن العنايــة يتطلــب مــن املقيــم الختيار أنســب أســلوب من األســاليب
الثالثــة لتقييــم العقــار وأخــذ جميــع األســاليب الثالثــة باالعتبــار عنــد ترجيــح الــرأي النهــايئ يف القيمــة.

املعيار
أســاليب التقييــم مــن متطلبــات معيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم مــن معايــر التقييــم الدوليــة ،فقــرة
 ،10.1صفحــة 29
معيــار  ،105فقــرة  10.1تنــص عــى أنــه «يجــب أخــذ جميــع األســاليب املناســبة وذات الصلــة يف اإلعتبــار.
رشح وتفصيـ ٌـل لألســاليب الثالثــة الرئيســة للتقييــم ،وهــي تعتمــد عــى املبــادئ االقتصاديــة لتــوازن
وفيــا يــي ٌ
األســعار وتوقــع الفوائــد واالســتبدال .األســاليب األساســية يف التقييــم هــي:
(أ) أسلوب السوق
(ب) أسلوب الدخل
(ج) أسلوب التكلفة
التحليل
يعتمــد تقريــر التقييــم عــى أســلوب رســملة الدخــل ليســتنتج الــرأي يف قيمــة للعقــار محــل تقييــم .ومــع
ذلــك ،فــإن أســلوب مقارنــة املبيعــات -كــا ورد يف معايــر التقييــم الدوليــة  2022املعايــر العامــة ،معيــار :105
قســم ( 20صفحــة  )53ويف معيــار  400الحقــوق واملصالــح العقاريــة ،قســم ( 50صفحــة  )144يعتــر بشــكل
عــام مــن أنســب األســاليب لتقييــم هــذا النــوع مــن العقــارات التــي لهــا اســتخدامات مشــابهه .وعــى الرغــم
مــن أن اســتخدام هــذا األســلوب ليــس ملز ًمــا ،إال أن معايــر التقييــم الدوليــة تشــجع املقيمــن عــى أخــذ
جميــع األســاليب الثالثــة يف اإلعتبــار .القصــور يف رشح األســباب وراء عــدم اختيــار هــذا األســلوب يــؤدي إىل
قلــة الثقــة يف مســتوى العنايــة املبذولــة يف التقييــم وبالتــايل يقلــل االعتامديــة عــى كفــاءة التقريــر واكتاملــه.
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كجــزء مــن عمليــة املراجعــة ،اســتخدمت خدمــات البيانــات التجاريــة والســجالت العامــة للحصــول عــى
معلومــات تتعلــق بالســجالت التاريخيــة لالســتثامرات واملبيعــات لعقــارات مشــابهه للعقــار محــل التقييــم
وذلــك للحصــول عــى مــؤرش قيمــة مناســب للعقــار محــل التقييــم .إذا فــرزت هــذه املعلومــات ،مع املناقشــات
التــي متــت مــع الــوكالء العقاريــن وامل ـاّك واملســتثمرين النشــطني يف الســوق واملذكــورة يف تقريــر التقييــم،
فســتقدم دعــم كبــر ألي اســتنتاج للقيمــة.
عــى الرغــم مــن أن معايــر التقييــم الدوليــة ال تلــزم بتعريــف ورشح األســاليب الثالثــة يف تقريــر التقييــم ،إال
أنهــا تتطلــب تقديــم نقاشــات منطقيــة وداعمــة لدعــم األســلوب املســتخدم الســتنتاج القيمــة.
التصحيح
يكــون التقريــر قيــد املراجعــة ممتثــل ملعايــر التقييــم الدوليــة وأكــر موثوقيــة إذا كان يحتــوي عــى رشح
األســلوب األنســب للمهمــة ،باإلضافــة إىل مناقشــة الســبب وراء عــدم اختيــار أســلوب مقارنــة املبيعــات يف
هــذا التقييــم والــذي يعــد مــن أنســب األســاليب لتقييــم هــذا النــوع مــن العقــارات التــي لهــا اســتخدامات
مشــابهه.

ملخص استنتاجات املراجعة

بنــا ًء عــى فحــص تقريــر التقييــم هــذا والتحليــات الســابقة ،فــإن التقريــر قيــد املراجعــة ال ميتثــل ملتطلبــات
معايــر التقييــم الدوليــة 2022م .وبنــاء عليــع فالتقريــر غــر مكتمــل ،وغــر كاف وغــر مقبــول وبالتــايل فــإن
الــرأي يف القيمــة التــي تــم التوصل إليــه ال ميكن االعتــاد عليه.
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االفرتاضات والرشوط املقيدة

يتطلــب اســتخدام تقريــر املراجعــة ألي غــرض قــراءة جميــع االفرتاضــات واملرفقــات والــروط املقيــدة
واملوافقــة عليهــا .هــذه الــروط هــي جــزء مــن تقريــر مراجعــة التقييــم ،وهــي متهيــد ألي شــهادة أو تعريــف
أو حقيقــة أو تحليــل .وتهــدف إلثبــات مهمــة املراجــع وهــي مراجعــة تقاريــر التقييــم التــي اعدتهــا أط ـراف
خارجيــة .وال تهــدف املراجعــة لتقديــم مــؤرش للقيمــة الســوقية للعقــار محــل التقييــم يف تقريــر التقييــم قيــد
املراجعــة .وال ينبغــي أن تســتنتج قيمــة يف تقريــر املراجعــة هــذا وال ميكــن اعتبــاره كتقريــر تقييــم.
يبنــى التقريــر قيــد املراجعــة عــى مالحظــات املقيمــن فيــا يتعلــق بالعقــار محــل التقييــم والســوق العقــاري
وهــي مبثابــة دراســة اقتصاديــة لتقديــر القيمــة «كــا هــي» واملع ّرفــة يف التقريــر .وال يعتــر دراســة هندســية
أو إنشــائية أو بيئيــة أو قانونيــة أو معامريــة أو رفــع مســاحي ،وال يضمــن املراجــع مثــل هــذه الخ ـرات .ومل
تجــرى أي اختبــارات للمــواد أو املعــدات أو الرتبــة أو امليــاه أو الهــواء أو الغطــاء النبــايت ال داخــل وال خــارج
املوقــع العقــار محــل التقييــم يف تقريــر قيــد املراجعــة .كــا أن املراجــع مل يعايــن العقــار محــل التقييــم يف
تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة.
ينبغي اعتبار الرشوط املقيدة واالفرتاضات التالية كجزء من تقرير املراجع.
افرتاضات متعلقة بقبول واكتامل تقرير املراجعة:
 .1صحة الوصف القانوين املذكور يف التقرير قيد املراجعة
 .2أن تكون ملكية العقار يف التقرير قيد املراجعة جيدة وقابلة للتسويق
 .3صحة بعض اآلراء املحددة والبيانات واالفرتاضات التي استنتجها اآلخرون خالل استقصاءات املقيم.
 .4عــدم وجــود قيــود مســجلة أو نظــام لتقســيم املناطــق مــن شــأنه أن يحظــر اســتخدام العقــار ألي
غــرض محــدد عــى أنــه االســتخدام االعــى واألمثــل مــا مل يتــم ذكــره يف التقييــم قيــد املراجعــة.
 .5صحة املعلومات الواردة يف التقييم قيد املراجعة ،وعدم تحقق املراجعني منها.
 .6تم افرتاض أن املبيعات الواردة يف التقييم قيد املراجعة أحدث مبيعات مقارنة متوفرة للعقار.
 .7مل يتم التحقق من البيانات السوقية املوجودة يف التقييم قيد املراجعة.
الرشوط املقيدة التي تنطبق عىل قبول واكتامل املراجعة هي كالتايل:
خصوصــا إذا كانــت تؤثــر عــى ملكيــة العقــار.
 .1ال يتحمــل املراجــع أي مســؤولية تقنيــة أو قانونيــة،
ً
وهــذا موضــوع تقريــر التقييــم الــذي متــت مراجعتــه.
 .2ال يوجــد أي الت ـزام بالشــهادة يف املحكمــة فيــا يتعلــق بتقريــر التقييــم قيــد املراجعــة ،مــامل تكــن
هنــاك ترتيبــات مســبقة.
 .3املراجع غري مسؤول عن أي رسومات أو مخططات أو خرائط موجودة يف التقييم قيد املراجعة.
 .4.تــم افـراض أن التقييــم قيــد املراجعــة مبنــي عــى عــدم وجــود أي ظــروف خفيــة أو مجهولــة تتعلــق
بالعقــار أو باطــن األرض أو الهيــاكل اإلنشــائية ،والتــي مــن شــأنها أن تقلــل أو تزيــد القيمــة .وال يتحمــل
املراجــع مســؤولية أي مــن هــذه الظــروف أو الدراســات الهندســية التــي قــد تكــون مطلوبــة الكتشــاف
مثــل هــذه العوامــل.
 .5يوجــه املســتخدمني املقصوديــن لالســتعانة بخدمــات مهنــدس مختــص لتحديــد وجــود أو غيــاب املــواد
الخطــرة عــى ســبيل املثــال ال الحــر؛ األسبســت وغــاز الـرادون ورغــوة اليوريــا فورمالدهايــد.
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 .6مل يقــم املراجــع بــأي نــوع مــن الدراســات البيئيــة للعقــار محــل التقييــم يف تقريــر مراجعــة التقييــم،
ومل تتوفــر لــه أي دراســات مشــابهه .يفــرض تقريــر مراجعــة التقييــم أن العقــار محــل التقييــم يف تقريــر
التقييــم خــال مــن جميــع امللوثــات ،ســواء كانــت عــى األرض أو تحتهــا أو فوقهــا أو منقولــة عــر الهــواء
أو املــاء أو مــن ضمــن أي تحســينات حاليــة .ال يتحمــل املراجــع مســؤولية املشــاكل البيئيــة خــارج املوقــع
ســواء كانــت غــر مكتشــفه أو غــر محــددة أو مل يصــل علمهــا للمراجــع بــأي طريقــة.
 .7تقريــر مراجعــة التقييــم هــو دراســة اقتصاديــة للقيمــة وليســت دراســة هندســية أو إنشــائية أو
ميكانيكيــة أو معامريــة أو دراســة جــدوى.
 .8تقترص مسؤولية منشأة مراجعة التقييم وموظفيها عىل العميل فقط.
 .9حيــازة تقريــر مراجعــة التقييــم هــذا أو أي نســخة منــه ال تعنــي معــه حق النــر ،وال يجوز اســتخدامه
لغــر االســتخدام املقصــود؛ ويبقــى التقريــر أو التقاريــر املاديــة مل ـكًا للمقيــم أو املقيمــن الســتخدام
العميــل فقــط ،وتكــون األتعــاب مقابــل الخدمــات التحليليــة فقــط .يقتــر اســتخدام تقريــر املراجعــة
هــذا عــى الشــخص أو األشــخاص أو املؤسســة أو الرشكــة ايل أًعــد لهــا وعــى مراجــع التقريــر .يجــوز
للعميــل توزيــع نســخ مــن تقريــر املراجعــة كامـ ًـا عــى األطـراف الخارجيــة .ومــع ذلــك ،فــإن األطـراف
ال ميكــن لهــا اســتخدام التقريــر دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن املوقعــن عــى تقريــر تقييــم املراجعــة
هــذا ،وال توجــد مســاءلة أو الت ـزام أو مســؤولية مــن املراجــع تجــاه األط ـراف الخارجيــة .ولكــن عليهــم
أن يتأكــدوا أن املعلومــات الــواردة يف تقريــر التقييــم دقيقــة ومكتملــة ،وأن يتحملــوا مخاطــرة االعتــاد
عليهــا .تُقــدم هــذه الوثيقــة لألطـراف الخارجيــة دون أي ضــان أو تأكيــد ســواء رصيــح أو ضمنــي فيــا
يتعلــق باملحتــوى ومالمئتــه ألي غــرض ودقتــه واكتاملــه .ال يُنــر تقريــر مراجعــة التقييــم أو أي جــزء منــه
للعامــة ســواء كان ذلــك مــن خــال وســائل اإلعــان أو العالقــات العامــة أو األخبــار أو املبيعــات أو وســائل
االعــام األخــرى دون أي موافقــة مســبقة مــن مراجــع أو مراجعــن التقييــم.
 .10يســتخدم تقريــر مراجعــة التقييــم بالكامــل وال يجــوز اســتخدام جــزء منــه دون كامــل التقريــر ،كــا
أشــار املراجــع يف الشــهادة التــي أعدهــا لجميــع االســتنتاجات واآلراء التــي تتعلــق بتقريــر املراجعــة.
وال يجــوز ألي شــخص أن يغــر أي عنــر يف تقريــر املراجعــة باســتثناء املراجــع .وال يتحمــل املراجــع أو
املنشــأة مســؤولية أي تغي ـرات غــر مــرح بهــا.
 .11معايــر التقييــم الدوليــة وأنظمــة تقييــم ولوائحهــا وميثاقهــا وعضوياتهــا وأدلتهــا املهنيــة ،والتــي
يجــب أن ميتثــل لهــا املراجــع ،تحكــم اإلفصــاح عــن محتويــات تقريــر مراجعــة التقييــم.
 .12تــم تســلم تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مــن رشكــة (أ) للتقييــم ويتضمــن «أرسار ومعلومــات تجاريــة
ومعلومــات ماليــة» وهــي معلومــات حساســة ورسيــة وال ميكن افشــاءها.
 .13يتــم االحتفــاظ مبلفــات العمــل الخاصــة مبهــام املراجعــة مبــا يف ذلــك تقاريــر املراجعــة ملــدة عــر
ســنوات مــن صــدور تقريــر املراجعــة النهــايئ ويف حــال رفــع دعــوى قضائيــة لهــا صلــة بذلــك فعــى
املقيــم اإلحتفــاظ بجميــع مــا ذكــر أو لحــن الفصــل النهــايئ يف الدعــوى .املــادة الســابعة عــر مــن نظــام
املقيمــن املعتمديــن.
وألغراض مراجعة التقييم ،تشمل صيغة الجمع صيغة املفرد والعكس صحيح.
فيام ييل أسامء ومؤهالت املراجعني الذين ساهموا يف إعداد تقرير مراجعة التقييم.
147

د
االقتصادية
 .2منوذج مراجعة تقرير تقييم املنشآت

 1مايو 2022
مكتب خالد للمحاماة
 123طريق امللك
الرياض ،اململكة العربية السعودية
املوضوع :مراجعة تقرير تقييم
القيمة السوقية العادلة لحقوق امللكية الكاملة يف الرشكة الرقمية.
عزيزي املحامي،
قمــت مبراجعــة تقييــم حقــوق امللكيــة الكاملــة يف الرشكــة الرقميــة بتاريــخ  ،2019/12/31وكان تاريــخ اصــدار
تقريــر التقييــم  31مــارس «( 2022التقييــم قيــد املراجعــة») .ونرفــق اســتنتاجاتنا يف تقريــر املراجعــة املرفــق،
وقــد أ ُعــد تقريــر املراجعــة وف ًقــا للــروط واألحــكام املوضحــة يف خطــاب التعاقــد بتاريــخ  2أبريــل .2022
أعــد الســيد محمــد عبدالرحمــن مــن الرشكــة العامليــة للتقييــم ،تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة وتــم إرفاقــه يف
امللحــق (.)1
أجريــت املراجعــة للتأكــد مــن أن التقييــم ميتثــل ملعايــر التقييــم الدوليــة ،اصــدار  2022م .ونفــذت هــذه
املراجعــة دون إبــداء رأي يف القيمــة.
الغــرض املقصــود مــن تقريــر املراجعــة هــو دعــوى قضائيــة بــن املســاهمني يف الرشكــة .املســتخدمون
املقصــودون لهــذا التقريــر هــم :مكتبكــم املوقــر وموكلــك ،واملستشــار القانــوين املعــارض وموكلــه ،وممثلــو
املحكمــة .وال يجــوز اســتخدام هــذا التقريــر ألي غــرض آخــر أو مبعرفــة مســتخدمني أخريــن.
بعــد مراجعــة التقييــم قيــد املراجعــة وفــق معايــر التقييــم الدوليــة ،أتضــح بــأن التقييــم ال يلبــي املتطلبــات
املختلفــة إلطــار املعايــر واملعايــر العامــة ومعايــر األصــول املنصــوص عليهــا .وتوجــد التفاصيــل تحــت عنــوان
مراجعــة مشــاكل التقييــم قيــد املراجعــة وتحليلهــا.
أُعــد تقريــر مراجعــة التقييــم طب ًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة.
كــا أُعــد التقريــر امتثــاالً ملعيــار  :103إعــداد التقاريــر ،الفقــرة  :40تقاريــر مراجعــة التقييــم .وتقــدم املعايــر
إرشــادات أخــرى حــول إعــداد مراجعــات التقييــم ،ويتوافــق هــذا التقريــر مــع اإلرشــادات اإلضافيــة ملراجعــة
التقييــم املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة.
مع خالص التحية،
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قامئة املحتويات
 )1املقدمة والتعاريف
العميل
نوع التقرير
الغرض من املراجعة
نطاق عمل املراجعة
تاريخ املراجعة
كفاءة املراجع
االستخدام املقصود
املستخدمني املقصودين
النرش
تقرير التقييم قيد املراجعة
ُمعد تقرير التقييم قيد املراجعة
أساس القيمة يف التقييم قيد املراجعة
تضارب املصالح
الرسية
 )2مراجعة مشاكل التقييم قيد املراجعة وتحليلها
املشكلة األوىل  :البحث واالستقصاء،
املشكلة الثانية  :إجراءات التقييم،
املشكلة الثالثة  :أسس القيمة،
املشكلة الرابعة  :املعامالت املقارنة.
 )3امللخص
 )4امللحق  1-التقييم قيد املراجعة (غري مرفق)
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 )1املقدمة وقامئة املصطلحات
العميل
مكتب خالد للمحاماة
نوع التقرير
أُعــد تقريــر املراجعــة وفــق املعيــار  :103إعــداد التقاريــر ،الفقــرة  :40تقاريــر مراجعــة التقييــم («تقريــر
مراجعــة التقييــم»).
غرض املراجعة
تحديــد مــا إذا كان التقييــم قيــد املراجعــة ميتثــل ملعايــر التقييــم الدوليــة ،النســخة «( 2022املعايــر») ،دون
إبــداء رأي يف القيمــة.
نطاق املراجعة
لتحديــد االمتثــال للتقييــم قيــد املراجعــة مــع معايــر التقييــم الدوليــة ،راجعــت إطــار عمــل املعايــر وتحديـ ًدا
املواضيــع املتعلقــة باملوضوعيــة والكفــاءة والكشــف عــن أي حــاالت خــروج عــن املعايــر .وقمــت مبراجعــة
كافــة املعايــر العامــة ،والتــي تشــمل املعيــار  :101نطــاق العمــل ،واملعيــار  :102االمتثــال للمعايــر وأعــال
البحــث واالســتقصاء ،املعيــار  :103إعــداد التقاريــر ،املعيــار  :104أســس القيمــة ،واملعيــار  :105أســاليب وطــرق
التقييــم .مبــا أن التقييــم قيــد املراجعــة تقييــم ملنشــأة أعــال ،فقــد قمــت أيضً ــا بالنظــر يف املعيــار :200
منشــآت األعــال والحصــص فيهــا وتقديــر امتثــال التقريــر لــه.
مل تتضمــن املراجعــة تدقيقًــا وفقًــا ملعايــر التدقيــق املعتمــدة للقوائــم املاليــة الــواردة يف التقييــم قيــد
املراجعــة .وبنــا ًء عــى ذلــك ،ال أتحمــل أيــة مســؤولية ،وال أقــر بدقــة أو اكتــال أي معلومــات مقدمــة عــن
األصــول الــواردة يف التقييــم قيــد املراجعــة.
مل أتحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف التقييــم قيــد املراجعــة وقمــت بافـراض أن جميــع املعلومــات الــواردة
يف التقريــر دقيقــة وليســت مضللــة بــأي شــكل مــن األشــكال.
مل أكمــل مراجعــة شــؤون الرشكــة ومل أتحقــق مــن البيانــات الــواردة يف التقييــم قيــد املراجعــة ألن التعاقــد مل
يتضمــن تدقيــق املعلومــات وفــق معايــر التدقيــق املعتمــدة.
مل أقــم بفحــص أو تجميــع أو مشــاركة أي تنبــؤات ماليــة وف ًقــا للمعايــر التــي وضعتهــا منظمــة املحاســبة
املهنيــة ذات الصلــة ،وال أؤكــد عــى أي معلومــة مــن أي نــوع.
مل يتــم زيــارة أو معاينــة الرشكــة الرقميــة ،مــا مل يذكــر خــاف ذلــك يف تقريــر مراجعــة التقييــم ،فقــد افرتضــت
أن البيانــات الــواردة يف التقييــم قيــد املراجعــة صحيحــة وشــاملة ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،البيانــات
املاليــة التاريخيــة واملعلومــات املاليــة املتوقعــة وهيــكل رأس املــال .وال أتحمــل أي مســؤولية عــن موثوقيــة
هــذه املعلومــات أو دقتهــا أو اكتاملهــا أو معقوليــة أي تفســر أو االفرتاضــات تتعلــق بهــذه املعلومــات.
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كان تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة مكــون مــن  54صفحــة وحــرر يف  31مــارس  .2022إذا ثبــت أن التقريــر
املقــدم هــو نســخة غــر مكتملــة مــن التقريــر األصــي ،فــإن البيانــات الــواردة يف هــذه املراجعــة قــد تكــون
غــر صحيحــة ويجــب إعــادة النظــر فيهــا.
أُعــد تقريــر مراجعــة التقييــم طب ًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة.
وأعــد امتثــاال لكافــة معايــر التقييــم الدوليــة املعنيــة وباألخــص ،املعيــار  :103إعــداد التقاريــر ،الفقرتــن
 40.1و :40.2تقاريــر مراجعــة التقييــم ،واملعيــار  :200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا ،واملعايــر األخــرى
التــي تشــر إىل عمليــة املراجعــة وإعــداد تقاريــر املراجعــة لتحديــد مــدى اكتــال التقييــم قيــد املراجعــة
ودقتــه وكفاءتــه ومالءمتــه ومعقوليتــه تحليلــه واســتنتاجه وف ًقــا لألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات املســتخدمني
املقصوديــن.
تقــدم هــذه املراجعــة تحليــل لــرح أي خــروج مهــم عــن املعايــر أو األقســام املوثقــة بشــكل غــر صحيــح يف
التقييــم قيــد املراجعــة ،ويركــز تقريــر املراجعــة عــى املجــاالت األربعــة األكــر أهميــة التــي ال يتوافــق فيهــا
التقييــم قيــد املراجعــة مــع املعايــر ،وال يتنــاول التقريــر كافــة العنــارص غــر املتوافقــة مــع املعايــر أو أي
مشــاكل أقــل أهميــة.
تاريخ املراجعة:
تاريخ إمتام هذه املراجعة هو  15أبريل .2022
الكفاءة الفنية للمراجع
املراجــع مؤهــل فنيًــا ملراجعــة التقييــم قيــد املراجعــة ،فأنــا مقيــم معتمــد يف تقييــم املنشــآت االقتصاديــة مــن
الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن ،وأجريــت تقييــات األعــال ألكــر مــن  20عا ًمــا ،كــا أننــي مطلــع
عــى جميــع متطلبــات الهيئــة.
املراجــع مختــص يف أداء وتوثيــق مراجعــات وتحليــات تقاريــر التقييــم ،وأكمــل الــدورات التدريبيــة املطلوبــة
إلدارة ومراجعــة التقييــم ،واجتــاز االختبــارات ،ولديــه الخــرة الالزمــة إلعــداد املراجعــة.
الغرض من املراجعة
الغــرض مــن اعــداد هــذا التقريــر هــو اســتخدامه يف اإلجــراءات القانونيــة لتقــايض املســاهمني .وتتلخــص
الدعــوى يف أن املدعــى عليــه بــاع الرشكــة الرقميــة ،بســعر أقــل مــن قيمتهــا الســوقية العادلــة .وال يجــوز
اســتخدام هــذا التقريــر ألي غــرض آخــر.
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املستخدمني املقصودين
أُعــد تقريــر مراجعــة التقييــم ليســتخدمه مكتــب خالــد للمحامــاة ،وموكلــه ،واملستشــار القانــوين املعــارض
وموكلــه ،واألشــخاص املعنيــن يف املحكمــة التــي تتعامــل مــع هــذه القضيــة .وال يوجــد مســتخدمون آخــرون
مقصــودون أو غــرض آخــر لتقريــر مراجعــة التقييــم ،وال يجــوز االعتــاد عــى التقريــر بخــاف املذكوريــن
أعــاه .ومــا مل يوافــق املراجــع رصاح ـ ًة وخطي ـاً ،ال يتحمــل أي مســؤولية تجــاه أي طــرف يف حالــة اســتخدام
املراجعــة خــارج ســياق االســتخدام املقصــود ،أو االعتــاد عــى املراجعــة مــن قبــل أي طــرف ثالــث.
النرش
ال يجــوز تضمــن تقريــر املراجعــة أو جــزء منــه يف أي وثيقــة أو بيــان منشــور ،أو نــره بــأي شــكل مــن
األشــكال دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن املراجــع العتــاد شــكل وطريقــة نــر التقريــر.
التقييم قيد املراجعة
التقييــم قيــد املراجعــة هــو تقريــر التقييــم للرشكــة الرقميــة لتحديــد القيمــة الســوقية العادلــة لكامــل الرشكــة.
ُحــرر التقريــر يف  31مــارس  2022بتاريــخ تقييــم  31ديســمرب  ،2019وهــو مرفــق يف امللحــق .1
ُمعد تقرير التقييم قيد املراجعة
األستاذ محمد عبد الرحمن من الرشكة العاملية للتقييم
أساس القيمة يف التقييم قيد املراجعة
القيمة السوقية العادلة
تضارب املصالح
لســت عــى علــم بــأي تضــارب يف املصالــح مينــع مــن تقديــم مراجعــة مســتقلة للتقييــم قيــد املراجعــة وليــس
لــدي أي تحيــز تجــاه األصــل أو املالــك أو ُمعــد التقييــم قيــد املراجعــة.
ليســت لــدي أي عالقــة وثيقــة بالرشكــة الرقميــة أو مصالــح ســابقة أو حاليــة أو مســتقبلية يف أصــول التقييــم
قيــد املراجعــة ،وأقــر أننــي لــن أســتفيد مــن هــذا التعاقــد غــر األتعــاب املحــددة.
أي خدمــات تقييــم إضافيــة تتعلــق مبراجعــة التقييــم ،مثــل شــهادة الخبــر ،ستشــكل مهمــة جديــدة وتتطلــب
عقـ ًدا جديـ ًدا.
الرسية
يُقــدم تقريــر املراجعــة للغــرض املقصــود املذكــور أعــاه فقــط ،وهــو رسي والســتخدام الطــرف (األط ـراف)
املوجهــة إليهــم ،وال أقبــل مســؤولية تجــاه أي طــرف ثالــث بخــاف املســتخدمني املقصوديــن املشــار إليهــم
ســابقًا لكامــل أو جــزء مــن محتوياتــه.
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تبقــى جميــع املعلومــات املقدمــة إلعــداد تقريــر املراجعــة رسيــة ولــن يتــم اإلفصــاح عنهــا ألي طــرف ثالــث
غــر مــرح بــه .ســيتم االحتفــاظ بــأي معلومــات وف ًقــا للمعايــر وميثــاق مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة
للمبــادئ األخالقيــة وميثــاق وســلوك مهنــة التقييــم الصــادر عــن الهيئــة.
ال يجــوز الكشــف عــن املعلومــات الرسيــة ألط ـراف ثالثــة إال عندمــا يُطلــب ذلــك مبوجــب النظــام أو تلبيــة
لطلــب جهــة حكوميــة أو هيئــة تنظيميــة.
 )2مراجعة مشاكل التقييم قيد املراجعة وتحليلها
الغــرض مــن معايــر التقييــم الدوليــة هــو تعزيــز جــودة مهنــة التقييــم ،وهدفهــا األســايس هــو بنــاء ثقــة
العامــة يف التقييــم مــن خــال وضــع املعايــر وضــان اعتامدهــا وتنفيذهــا عامل ًيــا .ويؤمــن املجلــس بــأن معايــر
التقييــم الدوليــة هــي جــزء أســايس مــن النظــام املــايل ،وتتطلــب مســتويات عاليــة مــن املهنيــة يف تطبيقهــا.
أساســا للمصداقيــة بحيــث ميكــن للمقيــم إعــداد تقريــر تقييــم كامــل ودقيــق ميكــن أن يفهمــه
تضــع املعايــر ً
العميــل واملســتخدمني املقصوديــن لالســتخدام املقصــود.
أصــدر التقييــم قيــد املراجعــة يف  31مــارس  ،2022وتــم مراجعتــه باســتخدام نســخة املعايــر الســارية يف ذلــك
الوقــت لتحديــد االمتثــال.
تضمنــت املعايــر التــي تــم اعتبارهــا جميــع املعايــر العامــة باإلضافــة إىل معيــار األصــول رقــم  :200منشــآت
األعــال والحصــص فيهــا.
تشــمل املجــاالت األربعــة األساســية التــي ال يتوافــق فيهــا التقييــم قيــد املراجعــة مــع املعايــر :البحــث
واالســتقصاء ،وإجــراءات التقييــم ،وأســس القيمــة ،واملعامــات املقارنــة .ونســتعرض كل مــا يتعلــق بهــذه
املجــاالت يف األقســام التاليــة.
املشكلة األوىل :البحث واالستقصاء
املشــكلة :ال يقــدم التقييــم قيــد املراجعــة دلي ـاً عــى أنــه اتبــع اج ـراءات التقييــم املناســبة -التــي تتطلبهــا
املعايــر -الســتنتاج القيمــة بطريقــة موثوقــة.
املعيار :معيار التقييم الدويل  :102االمتثال للمعايري وأعامل البحث واالستقصاء
 .20.1يجــب أن تتســم أعــال البحــث واالســتقصاء التــي تجــري يف إطــار مهمــة التقييــم بالكفــاءة والكفايــة
بحيــث تأخــذ يف الحســبان غــرض التقييــم وأســاس القيمــة.
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 .20.3ميكــن االتفــاق عــى نطــاق البحــث واالســتقصاء الــذي يقــوم بــه امل ُقيّــم .ويجــب اإلشــارة إىل تلــك
الحــدود يف نطــاق العمــل ،ولكــن تطلــب الفقــرة ( 10.7مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم») مــن
امل ُقيّــم إج ـراء تحليــل كاف لتقييــم جميــع املدخــات واالفرتاضــات ومــدى مالءمتهــا لغــرض التقييــم.
 20.4عندمــا تعتمــد أعــال التقييــم عــى املعلومــات املقدمــة مــن قبــل طــرف آخــر غــر امل ُق ّيــم ،ينبغــي أن
يؤخــذ يف الحســبان مــدى موثوقيــة املعلومــات حتــى ال يؤثــر ذلــك ســل ًبا عــى مصداقيــة رأي التقييــم.
وينبغــي النظــر يف املدخــات املهمــة املقدمــة إىل امل ُق ّيــم (مــن اإلدارة أو املالــك مثـ ًـا) والبحــث فيهــا وإثباتهــا.
ويف الحــاالت الشــك يف مصداقيــة أو موثوقيــة املعلومــات املقدمــة ينبغــي النظــر يف إمكانيــة اســتخدام تلــك
املعلومــات مــن عدمهــا.
التحليــل :يجــب عــى امل ُقيــم أن يجمــع ويحلــل املعلومــات املتعلقــة بعنــارص التقييــم الرئيســية إلعــداد رأي
القيمــة بشــكل صحيــح.
معيــار التقييــم الــدويل  :102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء ،الفقــرة  20.1تتطلــب أن «تتســم
أعــال البحــث واالســتقصاء  ...بالكفــاءة والكفايــة بحيــث تأخــذ يف الحســبان غــرض التقييــم وأســاس القيمــة».
ومل يقــدم التقييــم قيــد املراجعــة اإلفصاحــات املهمــة التاليــة:
 .1اإلجراءات املتخذة لتطبيع أرباح الرشكة الرقمية.
 .2إج ـراءات معالجــة املنافــع التكامليــة املحتملــة للمشــاركني يف الســوق والتــي قــد يأخذهــا املشــري
املحتمــل للرشكــة الرقميــة يف االعتبــار عنــد حســاب مــؤرش للقيمــة.
 .3إجراءات لتأكيد معقولية التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة.
 .4التدفقــات النقديــة اإلضافيــة املحتملــة واملرتبطــة باملنافــع التكامليــة للتدفقــات النقديــة للمشــاركني
يف الســوق.
التصحيــح :إن اإلفصــاح عــن مــدى البحــث واالســتقصاء الــذي تــم إجـراؤه غــر كايف وليــس مالئــم ألن التقييــم
قيــد املراجعــة ال يحــدد العمــل املنجــز لتحقيــق هــذا املتطلــب .وعليــه فــإن التقييــم قيــد املراجعــة ال ميتثــل
للمعيــار  :102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء ،وباألخــص الفقرتــن  20.1و.20.4
نظ ـ ًرا ألنــه تــم حــذف هــذه املعلومــات ،فــإن التقييــم قيــد املراجعــة يعتــر غــر مكتمــل وبالتــايل ال يقــدم
نتيجــة موثوقــة.
وتشــمل اإلجـراءات املــوىص بهــا ملعالجــة هــذه املشــكلة تضمــن وتوثيــق إجـراءات التقييــم اإلضافيــة املتعلقــة
بالعنــارص الناقصــة املذكــورة أعــاه.
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املشكلة الثانية :إجراءات التقييم
املشكلة :ال يقدم التقييم قيد املراجعة إجراءات تقييم مناسبة.
املعيــار :تقــدم االقتباســات أدنــاه مــن معيــار التقييــم الــدويل  :103إعــداد التقاريــر ،العنــارص املهمــة لعمليــة
التقييــم التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا يف تقريــر التقييــم.
 .10.1البــد 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 ًما.
كل مــن غــرض التقييــم ،ودرجــة تعقيــد األصــل محــل التقييــم ،ومتطلبــات املســتخدمني مســتوى
 .20.1يحــدد ٌّ
التفاصيــل املناســبة لتقريــر التقييــم.
 .30.1عندمــا يكــون التقريــر ملهمــة تقييــم تشــمل أصـ ًـا أو أكــر فيجــب أن يُقــدم التقريــر املعلومــات التاليــة
عــى األقــل:
أ) نطــاق العمــل املنجــز ،مبــا يف ذلــك العنــارص املشــار إليهــا يف الفقــرة  20.3مــن املعيــار « 101نطــاق
كل منهــا عــى املهمــة.
العمــل» ،بقــدر مــا ينطبــق ّ
ب) االستخدام املقصود.
ج) األسلوب أو األساليب املستخدمة.
د) الطريقة أو الطرق املطبقة.
ه) املدخالت الرئيسة املستخدمة.
و) االفرتاضات املقدمة.
التحليــل :أُعــد التقييــم قيــد املراجعــة ملســاعدة إدارة الرشكــة الرقميــة يف تحديــد ســعر بيــع مناســب .إن
التقييــم قيــد املراجعــة ال يصــف اإلجـراءات املرتبطــة بتطبيــع األربــاح وتقييــم املنافــع التكامليــة للمشــاركني
املحتملــن يف الســوق ،وســيتم مناقشــته مبزيــد مــن التفصيــل يف قســم الحــق يف تقريــر املراجعــة.
تذكــر الفقــرة  10.1أن «البــد أن يقــدم تقريــر التقييــم املعلومــات الالزمــة ليتحقــق الفهــم الصحيــح للتقييــم
أو مراجعــة التقييــم»...
كل مــن غــرض التقييــم ،ودرجــة تعقيــد األصــل محــل التقييــم ،ومتطلبــات
تذكــر الفقــرة  20.1أن «يحــدد ٌّ
املســتخدمني مســتوى التفاصيــل املناســبة لتقريــر التقييــم ».يعتــر تطبيــع األربــاح وأخــذ املنافــع التكامليــة
يف اإلعتبــار عنــارص مهمــة يف تقييــم األعــال يف ســياق االســتحواذ .وترتبــط الفقرتــان ( 30.1د) و (هـــ) بتلــك
اإلج ـراءات.
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التصحيــح :إن اإلفصــاح عــن إج ـراءات التقييــم غــر كايف وليــس مالئــم ألن التقييــم قيــد املراجعــة ال يحــدد
العمــل املنجــز ملعالجــة هــذا املتطلــب .وعليــه فــإن التقييــم قيــد املراجعــة ال ميتثــل للمعيــار  :103إعــداد
التقاريــر ،وباألخــص الفقرتــن  10.1و..20.1
نظ ـ ًرا ألنــه تــم حــذف هــذه املعلومــات ،فــإن التقييــم قيــد املراجعــة يعتــر غــر مكتمــل ،وبالتــايل ال يقــدم
نتيجــة موثوقــة.
وتشــمل اإلجـراءات املــوىص بهــا ملعالجــة هــذه املشــكلة تضمــن وتوثيــق إجـراءات التقييــم اإلضافيــة املتعلقــة
بالعنــارص الناقصــة املذكــورة أعــاه.

املشكلة الثالثة :أسس القيمة
املشــكلة :ال يتضمــن التقييــم قيــد املراجعــة تحلي ـاً شــامالً يعالــج بشــكل مناســب أســاس القيمــة الســوقية
العادلــة وتقييــم إجــايل املنافــع التكامليــة يف حقــوق امللكيــة والعنــارص األخــرى.
املعيار :معيار التقييم الدويل  :104أسس القيمة
 .10.1تصــف أســس القيمــة (التــي تســمى أحيانًــا معايــر القيمــة) املبــادئ األساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم
امل ُقــررة .ومــن املهــم أن يكــون أســاس (أو أســس) القيمــة مالمئًــا لــروط وغــرض مهمــة التقييــم؛ وذلــك أل ّن
أســاس القيمــة ميكــن أن يؤثــر عــى اختيــار أســاليب التقييــم واملدخــات واالفرتاضــات والــرأي النهــايئ للقيمــة.
 .30أسس معايري التقييم ال ّدول ّية للقيمة -القيمة السوقية
 .30.1القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ
التقييــم بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث
كل طــرف مــن األطـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار.
يتــرف ُّ
ز) يُقصــد بعبــارة «بعــد تســويق مناســب» أن األصــل يتــم عرضــه يف الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة
ليتــم بيعــه بأفضــل ســعر معقــول ميكــن الحصــول عليــه وف ًقــا لتعريــف القيمــة الســوقية .وتعتــر طريقــة
البيــع هــي األنســب واألكــر مالءمـ ًة للحصــول عــى أفضــل ســعر يف الســوق املتاحــة للبائــع.
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 .30.4ت ُبــن القيمــة الســوقية أعــى وأفضل اســتخدام لألصــل (انظــر الفقـرات  .)140.5-140.1وأفضل اســتخدام
هــو االســتخدام الــذي يعمــل عــى تعظيــم قيمــة وإمكانــات األصــل بأقــى قــدر ممكــن وعــى النحــو الــذي
يجيــزه القانــون ويحقــق الجــدوى املاليــة واالقتصاديــة .وميكــن أن يكــون االســتخدام األعــى واألفضــل هــو
االســتخدام الحــايل لألصــل أو اســتخدا ٌم آخـ ٌر بديـ ٌـل.
 .190املنافع التكاملية
 190.1تشــر «املنافــع التكامليــة» إىل الفوائــد الناشــئة عــن الجمــع بــن األصــول .عنــد وجــود املنافــع التكامليــة
تصبــح قيمــة مجموعــة األصــول وااللتزامــات أكــر مــن مجمــوع قيــم األصــول وااللتزامــات الفرديــة .وتتعلــق
أوجــه املنافــع التكامليــة عــاد ًة بتخفيــض التكاليــف أو زيــادة يف اإليـرادات أو تخفيــض يف املخاطــر.
 190.2يعتمــد النظــر فيــا إذا كان ينبغــي اعتبــار املنافــع التكامليــة يف التقييــم عــى أســاس القيمــة .وعمو ًمــا
ملعظــم أســس القيمــة ،فإنّــه يتــم اعتبــار املنافــع التكامليــة املتاحــة للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق (انظــر
العوامــل الخاصــة بجهــة محــددة يف الفق ـرات .)180.3-1-180
 190.3ميكــن تقديــر مــا إذا كانــت املنافــع التكامليــة متاحــة للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق عــى أســاس كميــة
املنافــع التكامليــة بــدلً مــن طريقــه معينــة لتحقيــق تلــك املنفعة.
التحليــل :تــم إعــداد التقييــم باحتامليــة بيــع األعــال التشــغيلية أو إجــايل حقــوق امللكيــة للرشكــة الرقميــة
خصوصــا «...أل ّن أســاس
أو كالهــا .وفــق املعيــار  :104أســس القيمــة ،وتقــدم الفقــرة  10.1إرشــادات مهمــة،
ً
القيمــة ميكــن أن يؤثــر عــى اختيــار أســاليب التقييــم واملدخــات واالفرتاضــات والــرأي النهــايئ يف القيمــة».
نظـ ًرا ألن أســاس القيمــة الســوقية العادلــة وإجــايل املنافــع التكامليــة يف حقــوق امللكيــة وعنارصهــا األخــرى
تتطلــب تقديرهــا ضمــن تحليــل التقييــم.
وتنــص الفقــرة (30.1ز) أن «تعتــر طريقــة البيــع هــي األنســب واألكــر مالءمـ ًة للحصــول عــى أفضــل ســعر
يف الســوق املتاحــة للبائــع ».وميكــن للبائــع الوصــول إىل إجــايل حقــوق ملكيــة الرشكــة مــن ســوق االســتحواذ،
ويف هــذا الســوق ،تعتــر املنافــع التكامليــة مــن االعتبــارات الهامــة التــي ميكــن أن تــؤدي إىل زيــادة كبــرة يف
القيمــة فــوق املــؤرش الــذي ميكــن الحصــول عليــه بنــا ًء عــى أربــاح املنشــأة بشــكل منفصــل.
تُبــن الفقــرة  30.4بــأن القيمــة الســوقية تعكــس أعــى وأفضــل اســتخدام لألصــل وهــو االســتخدام الــذي
يعمــل عــى تعظيــم إمكانــات األصــل بأقــى قــدر ممكــن ،وتناقــش الفقــرة  190.1املنافــع التكامليــة وهــي
الفوائــد الناشــئة عــن الجمــع بــن األصــول.
التصحيــح :ال يقــدم التقييــم قيــد املراجعــة تحلي ـاً شــامالً مناس ـبًا يعالــج عنــارص القيمــة املرتبطــة بحقــوق
ملكيــة مســيطرة يف رشكــة عاملــة ،والغــرض مــن التقييــم قيــد املراجعــة هــو للتخطيــط اإلداري املرتبــط
بالتســويق والبيــع املحتملــن لـــلرشكة ،وهــذا مــا يــدل عــى الحاجــة إىل تلــك اإلج ـراءات.
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املشكلة الرابعة :املعامالت املقارنة
املشــكلة :ال يتضمــن التقييــم قيــد املراجعــة العنــارص املطلوبــة ملعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،ومعيــار
 :200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا لتطويــر مــؤرش موثــوق للقيمــة بشــكل صحيــح.
املعيار :معيار التقييم الدويل  :105أساليب وطرق التقييم
 30.7ينبغي عىل امل ُق ّيم أن يختار معامالت قابل ًة للمقارنة يف السياق التايل:
ـامل وتقديــر
ه) وجــود معلومــات كافيــة عــن املعاملــة لتمكــن امل ُق ّيــم مــن فهــم األصــل املقــارن فهـ ًـا شـ ً
مقاييــس التقييــم واألدلــة القابلــة للمقارنــة.
 30.12تتمثل الخطوات الرئيسة يف الطريقة اإلرشادية للمقارنات املتداولة فيام ييل:
د) إج ـراء التعديــات الالزمــة -إن وجــدت -عــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق بــن األصــل محــل
التقييــم واملقارنــات املتداولــة عل ًنــا.
(مثــا
 50.13وفقًــا ملــا تقتضيــه الفقــرة  ،50.12وبغــض النظــر عــن مصــدر املعلومــات املاليــة املســتقبلية ً
توقعــات اإلدارة) يجــب عــى املقيــم إجـراء تحليــل لتقييــم املعلومــات املاليــة املســتقبلية ،واالفرتاضــات التــي
تقــوم عليهــا ،ومــدى مالءمتهــا لغــرض التقييــم .وتعتمــد مناســبة املعلومــات املاليــة املســتقبلية واالفرتاضــات
األساســية عــى الغــرض مــن التقييــم واألســس املطلوبــة للقيمــة ،فعــى ســبيل املثــال :ينبغــي أن يعكــس
التدفــق النقــدي املســتخدم لتحديــد القيمــة الســوقية معلومــات ماليـ ًة مســتقبلي ًة يتوقعهــا املشــاركون .وعــى
العكــس مــن ذلــك فيمكــن قيــاس القيمــة االســتثامرية باســتخدام التدفقــات النقديــة التــي تعتمــد عــى
توقعــات معقولــة مــن وجهــة نظــر مســتثمر معــن.
املعيار  :200منشآت األعامل والحصص فيها
 .60.8ميكــن أن تكــون التعديــات والتســويات مناســب ًة إلظهــار الفــرق بــن التدفقــات النقديــة التاريخيــة
الفعليــة وتلــك التــي يحصــل عليهــا مشــر لحصــة يف منشــأة األعــال يف تاريــخ التقييــم .وتتضمــن األمثلــة مــا
يــي:
أ) تعديــل وتســوية اإليـرادات واملرصوفــات إىل مســتويات تُ ثــل األنشــطة املســتمرة واملتوقعــة عــى نحــو
معقول.
ج) تعديــل وتســوية املعامــات التــي ال تتــم عــى أســاس محايــد (مثــل :العقــود مــع املســتهلكني
واملورديــن) لتناســب معــدالت الســوق.
د) تعديــل وتســوية تكلفــة العاملــة أو األصــول املؤجــرة أو املتعاقــد عليهــا مــن أطـراف ذوي عالقــة لتبــن
أســعار أو معــدالت الســوق.
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ه) إظهــار أثــر األحــداث غــر املتكــررة مــن بنــود اإلي ـرادات واملرصوفــات التاريخيــة .وتشــمل األمثلــة
عــى األحــداث غــر املتكــررة الخســائر املرتتبــة عــى اإلرضابــات ،أو إنشــاء منشــأة أو مصنــع جديــد ،أو
الظواهــر املتعلقــة بالطقــس .وعــى أي حــال فينبغــي أن تُبــن التدفقــات النقديــة املتوقعــة اإلي ـرادات
رشا
والنفقــات غــر املتكــررة التــي ميكــن توقعهــا عــى نحــو معقــول بحيــث تكــون األحــداث املاضيــة مــؤ ً
لألحــداث املامثلــة يف املســتقبل.
 .100معلومات املنشآت
 .100.1كث ـ ًرا مــا يتطلــب تقييــم منشــأة مــا أو حصــة فيهــا االعتــاد عــى املعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة،
ومــن ممثــي اإلدارة وغريهــم مــن الخ ـراء .وكــا هــو مطلــوب يف الفقــرة  10.7مــن املعيــار « 105أســاليب
وطــرق التقييــم» يجــب الحــرص عــى تحديــد معقوليــة املعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة ،ومــن ممثــي اإلدارة
وغريهــم مــن الخ ـراء ،وتقييــم مــدى االعتــاد عليهــا لغــرض التقييــم املحــدد ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن أن
تعكــس املعلومــات املاليــة املســتقبلية التــي قدمتهــا اإلدارة عوامــل تكامليــة خاص ـ ًة مبالــك معــن ،وقــد ال
تكــون مناســب ًة عنــد اســتخدام أســاس قيمــة يتطلــب وجهــة نظــر املشــاركني.
التحليل :وفيام ييل تفاصيل تحليل املشاكل امللخصة أعاله:
التقييــم قيــد املراجعــة ال يتوافــق مــع معيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقــرة ( 30.7هـــ) يف تحليــل
املعامــات املقارنــة ،وأُعــد التقييــم ملســاعدة اإلدارة يف تحديــد القيمــة الســوقية العادلــة لغــرض بيــع الرشكــة.
تضمنــت قاعــدة بيانــات عمليــات االســتحواذ لــركات خاصــة وتــم اإلفصــاح عــن معلومــات محــدودة فقــط،
وعــاوة عــى ذلــك ،ال ميكــن التأكــد مــن أن املعلومــات التــي تــم االفصــاح عنهــا موثوقــة ومتثــل األداء املــايل
الفعــي.
وتنــص الفقــرة (30.12د) يف تطبيــق الطريقــة اإلرشــادية للمقارنــات املتداولــة» ...إج ـراء التعديــات الالزمــة
إن وجــدت -عــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق بــن األصــل محــل التقييــم واملقارنــات املتداولــة عل ًنــا».نظـ ًرا ألن التقييــم هــو لكافــة حقــوق امللكيــة للـــركة ،يجــب أن يأخــذ التقييــم يف االعتبــار املنافــع التكامليــة
املحتملــة املتاحــة للمشــرين الراغبــن إلجــايل حقــوق امللكيــة .ال يكــون تــداول الــركات املتداولــة عــى
أســاس الســيطرة ويجــب إجــراء تحليــل للنظــر يف التدفقــات النقديــة اإلضافيــة املتوقعــة بشــكل معقــول
ملشــري الرشكــة.
تنــص الفقــرة  50.13أن املعلومــات املاليــة املســتقبلية (« )PFIينبغــي أن يعكــس التدفــق النقــدي املســتخدم
لتحديــد القيمــة الســوقية معلومــات ماليـ ًة مســتقبلي ًة يتوقعهــا املشــاركون « .نظـ ًرا ألن إجــايل حقــوق امللكيــة
هــو موضــوع التقييــم ولــه ســيطرة عــى سياســات وقـرارات التشــغيل ،فــإن املشــرين الراغبــن ســينظرون يف
املنافــع التكامليــة القامئــة عــى الســوق التــي يتوقعونهــا هــم واملشــرين املحتملــن اآلخريــن بشــكل معقــول
للرشكــة».
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التصحيــح :ال ميتثــل التقييــم قيــد املراجعــة مــع املعايــر وال يســتخدم الحكمــة يف معالجــة العنــارص الســابقة
املتعلقــة مبعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم واملعيــار  :200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا.
يُوىص لحل البنود املذكورة أعاله هو معالجة ما ييل عند التحليل:
• وضــع أســاس موضوعــي لتعديــات تطبيــع األربــاح ،مبــا يف ذلــك إجـراءات التقييــم الكافيــة لدعــم تلــك
القرارات.
• تضمني إجراءات التقييم املتعلقة بالتوقعات املالية املقدمة من اإلدارة.
 )3الخالصة
قُــدم تقريــر التقييــم قيــد املراجعــة بطريقــة ال تتوافــق مــع معايــر التقييــم الدوليــة  ،2022حيــث وضعــت
معايــر التقييــم الدوليــة لتقــدم تقاريــر موثوقــة وزيــادة ثقــة العامــة يف مهنــة التقييــم.
ال يعتــر التقييــم قيــد املراجعــة موثوقًــا للمســتخدمني املقصوديــن ألنــه ال ميتثــل لـــمعايري التقييــم الدوليــة يف
املجــاالت الذكــورة يف هــذه املراجعــة ،ولــذا يعتــر التقييــم غــر مكتمــل وال ميكــن التأكــد مــن دقتــه أو صحتــه.
إن معالجــة هــذه األخطــاء ســتفيد العميــل واملســتخدمني املقصوديــن مــن خــال تقديــم أســلوب واضــح
ومنطقــي لتحديــد القيمــة وتلبيــة احتياجــات املســتخدمني املقصوديــن وفــق غــرض التقييــم.
 )4امللحق  - 1تقرير التقييم قيد املراجعة (مرفق – تم حذفه)
تقييــم الرشكــة الرقميــة  ،اعتبــا ًرا مــن  31ديســمرب  ،2019أعــده الســيد محمــد عبدالرحمــن مــن الرشكــة
العامليــة للتقييــم يف  31مــارس .2022
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 .3منوذج مراجعة تقرير تقييم آالت ومعدات
 21ابريل 2022
العميل
رشكة أبجد للخدمات
شارع النخيل
الرياض ،اململكة العربية السعودية
رد :مراجعة تقرير تقييم رشكة التنمية ،أعده مشاري عبدهللا ،بتاريخ  30يناير 2022
عزيزي العميل،
وف ًقــا لخطــاب التعاقــد املتفــق عليــه معكــم بتاريــخ  15مــارس  .2022يرسنــا تســليم تقريــر مراجعــة التقييــم
(املراجعــة) .وتوضــح هــذه املراجعــة رأينــا بالتحليــات واالســتنتاجات التــي توصلنــا لهــا مــن التقييــم قيــد
املراجعــة (التقييــم) .والغــرض مــن املراجعــة هــو تحديــد مــا إذا كانــت االســتنتاجات منطقيــة ومدعومــة
بشــكل كاف ألغ ـراض تدقيــق املنشــأت وتحديــد مــدى امتثــال التقييــم ملعايــر التقييــم الدوليــة  2022وال
تشــمل هــذه املراجعــة عــى رأي للقيمــة.
يتضمــن نطــاق العمــل مراجعــة األدلــة والتحليــات واالســتنتاجات املوجــودة يف التقييــم وذلــك ملعرفــة مالمئــة
األدلــة الداعمــة يف ملــف العمــل وقبولهــا ودقتهــا ومنطقيتهــا ومراجعتهــا .وال يتضمــن نطــاق عملنــا معاينــة
املوقــع أو ابــداء الــرأي يف القيمــة.
التقييــم قيــد املراجعــة هــو تقريــر تقييــم لــآالت واملعــدات أعــده مشــاري عبــدهللا بتاريــخ  30ينايــر،2022
وهــو تقريــر تقييــم لخمســة عــر مولــد مثبــت ومصنــوع بالطلــب مــن طـراز جاالكــي ســتار  150كيلــو واط
(األصــول محــل التقييــم) وتقــع هــذه املولــدات يف مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بالجبيــل .أُعــد التقييــم لغــرض
االســتحواذ عــى رشكــة التنميــة ،يف شــارع العليــا ،مدينــة الريــاض ،والتــي متتلــك وتديــر األصــول محــل التقييــم.
كان أســلوب التقييــم األســايس هــو أســلوب التكلفــة ،باســتخدام طريقــة تكلفــة االســتبدال املهلكــة للوصــول
إىل القيمــة العادلــة املحــددة يف املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة .)ASC 820( 13
أُعــد تقريــر مراجعــة التقييــم وفــق معايــر التقييــم الدوليــة ،والصــادر عــن مجلــس املعايــر الدوليــة .وتقريــر
مراجعــة التقييــم ممتثــل ملعيــار  103اعــداد التقاريــر ،فقــرة :40تقاريــر مراجعــة التقييــم .وتقــدم املعايــر
إرشــادات أخــرى حــول إعــداد مراجعــات التقييــم ،ويتوافــق هــذا التقريــر مــع اإلرشــادات اإلضافيــة ملراجعــة
التقييــم املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة.
أُعــد تقريــر املراجعــة هــذا لصالــح رشكــة التنميــة وتكفلــت بجميــع األتعــاب املهنيــة .وهــذا التقريــر مخصــص
لالســتخدام الداخــي لــإدارة وللمدققــن .وال يجــوز توزيعــه أو اســتخدامه مــن قبــل أي شــخص أو جهــة دون
موافقــة خطيــة منــا.
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ونــود أن نشــر أن املراجعــة متــت وفــق تعريفــات معينــة ورشوط تقييــد وشــهادات منصــوص عليهــا يف هــذه
املراجعــة .كــا نــود أن نلفــت انتباهكــم إىل بعــض االفرتاضــات الخاصــة للمراجعــة.
اســتنا ًدا إىل تحليلنــا ومنهجياتنــا املســتخدمة عــى النحــو املوصــوف ،نــرى أن اســتنتاج القيمــة التــي تــم
التوصــل إليهــا غــر مناســب وغــر معقــول نظـ ًرا للبيانــات والتحليــات املقدمــة .وســنناقش يف هــذه املراجعــة
املشــاكل الرئيســة التــي الحظناهــا واملعايــر التــي تتعلــق بــكل مشــكلة وتحليــات كل مشــكلة بنــاء عــى
املعايــر والتصحيحــات املقرتحــة.
سعدنا بتقديم لخدماتنا لرشكة أبجد ،ويف حال وجود أي استفسارات نرجو التواصل معنا.
تحيايت،
مقيم معتمد ومراجع تقييم
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قامئة املحتويات
خطاب التقديم
املشاكل
املشكلة األوىل :عدم أخذ حالة األصول بعني اإلعتبار
املشكلة الثانية :عمر األصل غري دقيق
املشكلة الثالثة :حسابات تكاليف التثبيت (الرتكيب) للعنارص املعروضة للبيع غري صحيحة
الخالصة
االفرتاضات والقيود
االفرتاضات الخاصة والرشوط املقيدة
االفرتاضات األساسية
املراجع
ملحق :1التقييم قيد املراجعة (مرفق)
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املشاكل

املشكلة األوىل :عدم أخذ حالة األصول بعني اإلعتبار
املشــكلة :تعمــل األصــول محــل التتقييــم يف بيئــة مائيــة قاســية ،ووفــق الصــور املوجــودة يف ملــف العمــل،
يبــدو أن بعــض األصــول متأكلــة بشــكل كبــر .ووف ًقــا للتقييــم قيــد املراجعــة ،اســتغرقت معاينــة املوقــع يــوم
كامــل ولكــن ال توجــد أي دالئــل عــى حالــة املعــدات وقابليتهــا للتســويق.
ـي اآلالت واملعــدات
املعايــر :معيــار التقييــم الــدويل  :300تنــص الفقــرة  20.5أن «ينبغــي عــى كافــة ُمقيّمـ ّ
معاينــة األصــول محــل التقييــم للتأكــد مــن حالــة اآلالت وكذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت املعلومــات التــي
حصلــوا عليهــا قابل ـ ًة لالســتخدام ومرتبط ـ ًة باألصــول محــل التقييــم».
باإلضافــة إىل ذلــك ،ينــص دليــل تقييــم اآلالت واملعــدات الصــادر عــن «تقييــم» أن مــن أغــراض املعاينــة
التحقــق مــن حالــة أي عنــر.
التحليــل :وف ًقــا لصــور األصــول محــل التقييــم يف ملــف العمــل ،خمســة مــن األصــول املقيّمــة فيهــا نســبة
كبــرة مــن الصــدأ ومتآكلــة وهــذا غالبًــا مــا يقلــل قيمتهــا يف الســوق .وال توجــد أي تعديــات أو تســويات عــى
حــاالت هــذه العنــارص ،لــذا فــإن التحليــات غــر كافيــة وبالتــايل غــر مقبولــة .وهــذا قــد يــؤدي إىل املبالغــة
يف تقييــم األصــول محــل تقييــم.
التصحيــح :إلصــاح هــذه املشــكلة يجــب اإلشــارة إىل حالــة األصــول محــل التقييــم يف التقريــر واجـراء دراســات
ســوقية لتحديــد التخفيــض املناســب يف قيمــة األصــول املتأثــرة.

املشكلة الثانية :عمر األصل غري دقيق
املشــكلة :تشــر تحليــات التقييــم إىل أن عمــر األصــول محــل التقييــم يصــل إىل  15ســنة .ولكــن نتيجــة لبيئــة
العمــل الحاليــة ،فقــد تســتبدل العنــارص كل  10ســنوات .وهــذا منطقــي نتيجــة لبيئــة العمــل املائيــة القاســية
التــي تعمــل فيهــا األصــول محــل تقييــم.
املعايــر :معيــار التقييــم الــدويل  :300املصانــع واملعــدات ،فقــرة ( 20.5ب) تنــص عــى أن «صالحيــة املوقــع
قــد يكــون لهــا أيضً ــا عمــر محــدود»
ينــص دليــل اآلالت واملعــدات عــى التــايل» يعــود األمــر للمقيــم الختيــار أفضــل طريقــة إهــاك والتــي تعكــس
قطــاع األصــل والعمــر االف ـرايض لألصــل وتأثــر التقــادم بجميــع اشــكاله وعنــر القيمــة املتبقيــة يف نهايــة
العمــر االفـرايض.
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التصحيــح :لتصحيــح هــذه املشــكلة ،يجــب إعــادة حســاب منــوذج أســلوب التكلفــة باســتخدام عمــر 10
ســنوات.

املشكلة الثالثة :حسابات تكاليف التثبيت (الرتكيب) للعنارص املعروضة للبيع غري صحيحة
املشــكلة :ثــاث مولــدات ال تعمــل وهــي حاليًــا معروضــة للبيــع يف الســوق ،ولكــن تكاليــف التثبيــت محســوبة
ضمــن قيمتها.
املعايــر :معيــار التقييــم الــدويل  :300تنــص الفقــرة  .30.2مــن املعيــار «إ ّن اســتخدام األســاس أو األســس
املناســبة للقيمــة ومــا يرتبــط بهــا مــن فرضيــة القيمــة (انظــر املعيــار  104أســس القيمــة ،األقســام ،)170-140
لــه أهمي ـ ٌة خاص ـ ٌة يف تقييــم اآلالت واملعــدات؛ نظ ـ ًرا أل ّن الفــروق يف القيمــة تكــون واضح ـ ًة بنــا ًء عــى مــا
أي عنــر مــن اآلالت واملعــدات ُمق ّيــم مبوجــب فرضيــة «قيــد االســتخدام» أو التصفيــة املنظمــة أو
إذا كان ُّ
القرسيــة».
وينــص دليــل تقييــم اآلالت واملعــدات عــى «املبــدأ الــذي تقــوم عليــه القيمــة العادلــة (املعايــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة) والقيمــة الســوقية هــو مفهــوم االســتخدام األعــى واألفضــل لألصــل محــل التقييــم.
وبالتــايل ،ينبغــي للمق ّيــم أن يفهــم جيـ ًدا ويذكــر يف تقريــره مــا إذا كان االســتخدام الحــايل لألصــل ميثّــل أعــى
وأفضــل اســتخدام ،أو أ ّن االســتخدام األعــى واألفضــل ســيتحقق مــن خــال اســتخدام األصــل بطريقــة أخــرى،
أو حتّــى تصفيــة األصــل يف حــال األصــول غــر املســتغلة أو غــر القــادرة عــى توليــد األربــاح عــى وضعهــا
الحــايل».
التحليــل :ألن املولــدات الثالثــة معروضــة للبيــع يف تاريــخ النفــاذ وليســت قيــد االســتخدام ،فــأن اســتخدامها
ناقصــا منــه تكاليــف البيــع ،وهــذه القيمــة لــن
االعــى واألفضــل ســيكون مــن خــال تقييمهــا بســعر التصفيــة ً
تشــمل تكاليــف التثبيــت .وألن العنــارص تــم تقييمهــا مــع تكلفــة الرتكيــب وعــى أنهــا «قيــد االســتخدام» ،فــإن
التحليــل غــر صحيــح ،ومــن املحتمــل أن تكــون قيمتهــا مبالــغ فيهــا.
التصحيــح :إلصــاح هــذه املشــكلة ،يجــب إجـراء أبحــاث الســوق وتقييــم العنــارص املعروضــة للبيــع باســتخدام
طريقــة مقارنــة املبيعات.
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الخالصة
التحليــل املرتبــط باســتخدام أســلوب التكلفــة غــر مقبــول وغــر مناســب لثــاث مشــاكل رئيســية يف التقييــم
قيــد املراجعــة .كــا ناقشــنا ســابقًا ،فلــم تأخــذ حالــة األصــول بعــن اإلعتبــار ،وتحليــل عمــر األصــول ال يعكــس
العمــر االفــرايض الحــايل لألصــول محــل تقييــم ،وتــم حســاب تكاليــف التثبيــت (الرتكيــب) ضمــن قيمــة
العنــارص بشــكل غــر مناســب .وبنــا ًء عــى هــذه املعلومــات ،نــرى أن اســتنتاج القيمــة غــر مناســب وغــر
منطقــي نظ ـ ًرا للبيانــات والتحليــات املقدمــة ،وبالتــايل فــإن التقييــم قيــد املراجعــة قــد يكــون مضل ـاً.
االفرتاضات والقيود
االفرتاضات الخاصة والرشوط املقيدة
يعتمــد تحليــل املراجعــة فقــط عــى فحــص تقريــر التقييــم وملــف العمــل كــا أننــا نفــرص أن املعلومــات
الــواردة يف ملــف العمــل كاملــة ودقيقــة .كــا نــود االشــارة إىل أننــا مل نعايــن األصــول محــل التقييــم بأنفســنا
ومل نجــري أي دراســات ســوقية .ولــو فعلنــا ذلــك لرمبــا نتوصــل إىل نتائــج مختلفــة.
االفرتاضات األساسية
مل متتــد مراجعتنــا إىل تقييــم املنشــأة اإلقتصاديــة أو اجـراء أي دراســات حــول التقــادم االقتصــادي .لــذا افرتضنــا
أن األصــول محــل التقييــم ستســتمر يف التشــغيل كجــزء مــن نشــاط مســتمر ومــدر للدخــل.
أما االفرتاضات املتعلقة بأعامر األصول فهي مبنية عىل بيانات أصول اخرى ذات صله بتاريخ .XX20
نظ ًرا لطبيعة األصول املختصة محل التقييم ،فال تتوفر لها اسواق متخصصة.
املراجع
معايري التقييم الدولية .2022
دليل تقييم اآلالت واملعدات الصادر عن الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين
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امللحق (:)1
التقييم قيد املراجعة  -خطاب إنجاز املهمة
العميل
رشكة أبجد للخدمات
شارع النخيل
الرياض ،اململكة العربية السعودية
تقريــر تقييــم لعــدد خمســة عــر مولــد مثبــت ومصنــوع بالطلــب مــن طـراز جاالكــي ســتار  1500كيلــووات
(األصــول محــل التقييــم) وتقــع هــذه املولــدات يف مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بالجبيــل.
السادة االعزاء:
وف ًقــا لتعليامتكــم ،نــود أن نحيطكــم علـ ًـا بأننــا أجرينــا العمــل املتفــق عليهــا يف خطــاب التعاقــد مــع رشكــة
أبجــد للخدمــات( .رشكــة أبجــد للخدمــات «العميــل») يســعدنا تقديــم التقريــر األويل التــايل («التقريــر») والتي
يتعلــق بتقييــم خمســة عــر مولــد مثبــت ومصنــوع بالطلــب مــن ط ـراز جاالكــي ســتار  1500كيلــووات
(األصــول محــل التقييــم) بهــدف االســتحواذ عــى رشكــة « التنميــة»«( .الرشكــة الهــدف» أو «رشكــة التنميــة»)
واملتوقــع إكاملــه بتاريــخ  .XX/XXXXتــم اعتــاد تاريــخ التقييــم «( XX/XXXXتاريــخ التقييــم») وفــق
تعليامتكــم املبنيــة عــى أســاس القيمــة العادلــة مــن املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.
وفيام ييل سنذكر الغرض من تقريرنا األويل واستخدامه:
أُعد هذا التقرير وفقًا لتعليامت خاصة والستخدام رشكة أبجد («اإلدارة»).
وهذا التقرير ممتثل ملعايري التقييم الدولية ولوائح الهيئة.
وال يجــوز نقــل املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر االويل أو محتوياتــه أو اإلشــارة إليــه أو عرضــه عــى أي
أطـراف أخــرى باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه يف اتفاقيــة التعاقــد .وال نقبــل أي مســؤولية أو مســؤولية تجــاه
أي شــخص بخــاف رشكــة أبجــد.
بــرف النظــر عــن أي يشء وارد هنــا خالفًــا لذلــك ،يجــوز لرشكــة أبجــد ومســؤوليها ومديريهــا وموظفيهــا
وممثليهــا ووكالئهــا ومستشــاريها اإلفصــاح بحريــة إىل أي شــخص أو للجميــع (عــى ســبيل املثــال ال الحــر)
عــن أي مشــورة رضيبيــة ،مبــا يف ذلــك املعاملــة الرضيبيــة والهيــكل الرضيبــي أي معاملــة ،مقدمــة إىل XXX
مــن قبــل  ،XXXباإلضافــة إىل جميــع الحقائــق التــي قــد تكــون ذات صلــة بفهــم املعاملــة الرضيبيــة املقرتحــة
ألي معاملــة وأي مــواد مقدمــة مــن  XXXتتعلــق بهــذه املعاملــة الرضيبيــة وهيــكل الرضائــب.
بنــاء عــى تحليالتنــا األوليــة وافرتاضاتنــا والطــرق املســتخدمة كــا هــو موضــح مســبقًا ،فــأن رأينــا بالقيمــة
العادلــة ي ـراوح يف نطــاق  ###ريــال ســعودي.
سعدنا بتقديم خدماتنا لرشكة أبجد ،يف حال وجود أي استفسارات نرجو التواصل معنا.
مع خالص التحية،

مقيم معتمد
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الخالصة ونظرة عامة:
األصول امللموسة
• كــا هــو موضــح يف نطــاق العمــل ،راجعنــا القامئــة الفنيــة لألصــول التــي قدمتهــا رشكــة أبجــد مــن غرفــة
البيانــات الخاصــة بهــا ومعلومــات اآلالت واملعــدات املطروحــة يف العــرض التقدميــي  XXXاملقــدم بتاريــخ
«( XXXاألصــول محــل تقييــم») ،باإلضافــة إىل البيانــات التكميليــة املقدمــة مــن قبــل إدارة .XXX
• متت معاينة األصول محل التقييم يف يوم واحد وهي تقع يف ميناء امللك فهد يف الجبيل.
• أجرينــا حســابات مــن أجــل تحديــد نطــاق القيمــة العادلــة الحاليــة املتعلقــة باملعايــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر املاليــة لألصــول محــل التقييــم ،بنــا ًء عــى معايــر التقييــم الدوليــة ودليــل املامرســة الصــادر عــن
الهيئــة .لقــد أرشنــا إىل نطــاق القيمــة املحتمــل بنــا ًء عــى بيانــات التكلفــة األساســية والقيمــة الســوقية التــي
تــم الحصــول عليهــا مــن خــال أبحاثنــا ومناقشــاتنا مــع األط ـراف املشــاركني يف الســوق (بقــدر اإلمــكان).
• األسلوب األسايس املستخدم هو أسلوب التكلفة ،باستخدام طريقة تكلفة االحالل املهلكة.
• ال يشمل التقرير تقييم األصول غري امللموسة والعقارات واملنشأة.
• تعطي مسودة التقرير املرحيل التايل نظرة عامة عن املصنع باإلضافة إىل بعض االفرتاضات.
• االفرتاضات األساسية والقيود مذكورة يف املالحق.

املرجع
العملة ريال سعودي
 15مولد مثبت ومصنوع بالطلب من
طراز جاالكيس ستار  1500كيلوواط
املجموع الفرعي:
مبلغ التقييم
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صايف القيمة الدفرتية

القيمة العادلة
الحد األدىن

الحد األقىص

منهجية التقييم وتطبيقها
• بنــاء عــى حجــم اآلالت واملعــدات وطبيعتهــا املختصــة ،نــرى أن طريقــة االحــال املهلكــة وأســلوب الســوق
مــن أنســب الطــرق للتقييــم بنــاء عــى االفرتاضــات (املتفــق عليهــا) صارح ـ ًة بــأن االصــول ميكــن اســتخدامها
كجــزء مــن نشــاط تجــاري أوســع وأكــر رب ًحــا .واملعطيــات الرئيســية للتقييــم هــي كالتــايل:
• األصول الحديثة املامثلة
• نعلــم أن املوقــع يعمــل بكامــل طاقتــه ومســتخدم بالكامــل .لذلــك ،يســتند تقييمنــا عــى اف ـراض رصيــح
مفــادة بــأن األصــول املامثلــة الحديثــة تشــمل منشــأة بنفــس حجــم املصنــع الحــايل.
• إجاميل تكلفة االحالل
• بنــا ًء عــى االفرتاضــات الــواردة أعــاه ،تعكــس التكلفــة اإلجامليــة لإلحــال مبل ًغــا بقيمــة  XXXريال ســعودي
 ريــال ســعودي  XXXريــال ســعودي ( XXXريــال ســعودي  XXX -ريال ســعودي)• التقادم (الوظيفي أو املادي)
• تعديــات التقــادم التــي أجريناهــا مبنيــة بشــكل كامــل عــى التقــادم املــادي .وكــا أرشنــا ســابقًا ،مل يتــم
تزويدنــا حتــى اآلن بتفاصيــل كافيــة لتقييــم اســتخدام األصــول الحاليــة ،وبالتــايل مل يتــم إج ـراء أي تعديــل
وظيفــي عليهــا.
• يُسمح باإلهالك املادي عىل أساس القسط الثابت بافرتاض أن العمر املستهدف هو  15عا ًما.
• يوفــر إجــايل تكلفــة االحــال (الحــد األدىن) تكلفــة االحــال املهلكــة بقيمــة  XXXريــال ســعودي ومتثــل
نســبة  %XXمــن إجــايل تكلفــة االحــال.
• تزيــد الحــد األقــى لتكلفــة اإلحــال املهلكــة مــن عمــر األصــل مــا يقــارب  XXســنة .إذا طبقنــا هــذا عــى
الحــد األقــى إلجــايل تكلفــة اإلحــال ســتزيد قيمــة تكلفــة االحــال املهلكــة  XXXريــال ســعودي ومتثــل
بنســبة  XX%مــن إجــايل تكلفــة االحــال.
االفرتاضات الرئيسة
• مل تشــمل مراجعتنــا تقييــم املنشــأة أو اجـراء أي دراســات حــول التقــادم اإلقتصــادي .لــذا افرتضنــا أن األصــول
محــل التقييــم ستســتمر يف التشــغيل كجــزء مــن نشــاط مســتمر ومــدر للدخــل.
• االفرتاضات املتعلقة بأعامر األصول مبنية عىل بيانات أصول اخرى ذات صلة بتاريخ .XXX
• نظ ـ ًرا لطبيعــة األصــول محــل تقييــم املختصــة ،فــا تتوفــر لهــا أســواق متخصصــة ،ولــذا اعتمدنــا طريقــة
تكلفــة االحــال املهلكــة للتقييــم.
• مل نســعى للتحقــق مــن دقــة البيانــات واملعلومــات والتفسـرات املقدمــة باســتثناء تلــك التــي اتفقنــا عليهــا
مســبقًا ،كــا نــود أن ننــوه بأنكــم مســؤولون عــن البيانــات واملعلومــات والتفسـرات املقدمــة .ولذلــك ،نفــرض
أن املعلومــات الــواردة منكــم كاملــة ودقيقــة.
• أخذنــا باالعتبــار عنــد التقييــم التكاليــف ذات الصلــة مثــل النقــل والرتكيــب واإلنشــاءات والرضائــب (عنــد
الحاجــة).
• افرتضنــا أنــه عنــد توفــر معلومــات تاريخيــة ،ميكــن اعتبارهــا متثــل تواريــخ الرســملة الســابقة لألصــول محــل
التقييــم كــا ميكــن أن تكــون تقديـرات معقولــة لســنة الصنــع.
امللحق (أ) :أساليب التقييم  -األصول امللموسة
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ينبغي النظر يف ثالثة أساليب عند تقييم األصول امللموسة:
• أسلوب السوق
• أسلوب الدخل
• أسلوب التكلفة
تحــدد طبيعــة األصــول وخصائصهــا األســلوب أو األســاليب املناســبة لغــرض التقييــم .وفيــا يــي أســاليب
التقييــم بالتفصيــل:
أسلوب السوق
يحــدد أســلوب املقارنــة الســوقية القيمــة الحاليــة لألصــل بالرجــوع إىل املعامــات املقارنــة الحديثــة ملبيعــات
األصــول املشــابهة .وقــد يلــزم إج ـراء بعــض التعديــات عــى هــذه املعامــات لتســوية اختالفــات الســياق
واالســتخدام والتوقيــت واملوقــع والخلفيــة التاريخيــة وموضــوع املعامــات املســجلة مقارنــة باألصــول محــل
التقييــم.
أسلوب الدخل
يحــدد هــذا األســلوب القيمــة الحاليــة للمنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتوقعــة لألصــل .حيــث يخصــم صــايف
التدفقــات النقديــة املتوقعــة خــال الفــرة املناســبة لتحديــد صــايف القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم
مناســب يعكــس تكلفــة رأس املــال واملخاطــر والعائــد املطلــوب .وميكــن اســتخدام هــذا األســلوب إذا كانــت
األصــول تــدر تدفقــات نقديــة كبــرة وميكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل .ويف حــال عــدم القــدرة عــى تحديــد
التدفقــات النقديــة الــواردة والصــادرة بشــكل منفصــل لألصــول فــا ميكــن اســتخدام أســلوب الدخــل لتحديــد
قيمــة األصــول بشــكل منفصــل.
أسلوب التكلفة
هــو أســلوب يســتخدم لتقديــر قيمــة األصــول املختصــة ،حيــث ال توجــد أدلــة ســوقية مناســبة وكافيــة .عنــد
اســتخدام هــذا االســلوب يفــرض أن يكــون لــدى املنشــأة ربــح محتمــل كاف ،وقــد تجــرى بعــض التعديــات
للتقــادم االقتصــادي حســب االتفــاق.
تطبيق أسلوب السوق
تحــدد قيمــة األصــل مــن خــال مقارنتــه بأصــول مشــابهه تــم بيعهــا مــن فــرة قريبــة أو معروضــة للبيــع يف
الســوق املفتوحــة إذا كانــت األدلــة لهــا نفــس اســتخدام األصــول محــل التقييــم واملعلومــات متوفــرة .والعمليــة
يف األســاس هــي عمليــة مقارنــة وارتبــاط باألصــول محــل التقييــم مــع إجـراء بعــض التعديــات للمقارنــات غــر
املامثلة.
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تطبيق أسلوب التكلفة
تتمثــل الخطــوة األوىل يف أســلوب التكلفــة يف تحديــد تكلفــة اإلحــال الحديثــة أو اإلحــال الحــايل الجديــد
ألصــل مكافــئ حديــث ذي قــدرة أو منفعــة مامثلــة .وتشــمل تكلفــة اإلحــال الحديثــة التكلفــة االساســية
لألصــل وتكاليــف أخــرى مثــل رضائــب املبيعــات ورســوم الشــحن واملناولــة والرتكيــب والتكاليــف العامــة
للمقــاول وتكاليــف الهندســة والتصميــم.
بعــد ذلــك تعـ ّدل تكلفــة االهــاك الحديثــة لتعكــس العمــر االنتاجــي املتوقــع لألصــل وعمــر األصــل والقيمــة
املتبقيــة املتوقعــة يف نهايــة عمــر عمــل األصــل بنــا ًء عــى مــا يــي:
اإلهــاك املــادي -انخفــاض القيمــة بســبب التلــف نتيجــة االســتخدام والخــراب والتدهــور بســبب العمــر
والخســارة التــي ال ميكــن صيانتهــا.
التقــادم الوظيفــي -نقــص يف قيمــة أو منفعــة األصــول بســبب عــدم كفاءتهــا أو نقصهــا مقارنـ ًة بأصــول بديلــة
أكــر كفــاءة أو أقــل تكلفــة ،وقــد يكــون هــذا بســبب التقنيــات الحديثــة التــي تــؤدي إىل زيــادة تكاليــف
التشــغيل أو تكاليــف البنــاء أو القــدرة ،أو قلــة اســتخدامها.
التقــادم االقتصــادي -الخســارة يف القيمــة بســبب الظــروف املعاكســة خارجــة عــن املمتلــكات ،مثــل ضعــف
الطلــب يف الســوق عــى املنتــج ،وإعــادة التوجــه الصناعــي ،وعــدم توفــر وســائل النقــل ،واللوائــح الحكوميــة
امل ُفرطــة.
أساس القيمة
قُدمــت مشــورتنا عــى أســاس القيمــة العادلــة حســب املعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة واملحــددة يف
املعيــار  :)ASC 820( 13ويكــون تعريــف قيــاس القيمــة العادلــة كــا يــي:
«الســعر املســتلم لبيــع أصــل أو املدفــوع لتحويــل التـزام معــن يف معاملــة منظمــة بــن املشــاركني يف الســوق
يف تاريــخ القيــاس»
املرفقات
• سجل األصل
• تحليل عمر األصل
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خطاب ختامي
 21فرباير ××20
رشكة أبجد املحدودة
شارع الضباب
الرياض ،اململكة العربية السعودية
رد. :رشكة التنمية ،شارع العليا ،الرياض
عزيزي العميل،
وفــق مــا ورد يف خطــاب التعاقــد بتاريــخ  30ينايــر  ،20XXيرسنــا تســليم النســخة النهائيــة مــن تقريــر التقييــم
لــآالت واملعــدات اليــوم بتاريــخ  31ديســمرب مــن عــام  .20XXويوضــح التقريــر رأي القيمــة الســوقية التــي
اســتنتجناها مــع البيانــات والتحليــات الداعمــة والتــي متثــل أســاس القيمــة ،كــا أن التقريــر متوافــق مــع
معايــر التقييــم الدوليــة وأنظمــة ولوائــح الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن.
ونــود أن نشــر أن التقريــر تــم وفــق تعريفــات معينــة ورشوط تقييــد وشــهادات منصــوص عليهــا يف هــذا
التقريــر مــن صفحــة  6إىل صفحــة  .8كــا نــود أن نلفــت انتباهكــم إىل بعــض االفرتاضــات الخاصــة املذكــورة
يف هــذا التقريــر يف صفحــة  ،8والتــي ناقشــنا فيهــا نقــص بعــض البيانــات املتعلقــة باألصــول.
أُعــد هــذا التقريــر لصالــح رشكــة أبجــد للخدمــات وتكفلــت بجميــع األتعــاب املهنيــة .وهــذا التقريــر مخصــص
لالســتخدام الداخــي لــإدارة واملدققــن والجهــات الرســمية ذات العالقــة .وال يجــوز توزيعــه أو اســتخدامه مــن
قبــل أي شــخص أو جهــة دون موافقــة خطيــة منــا.
قــام األســتاذ ابراهيــم محمــد مبعاينــة اآلالت واملعــدات وأعــد تقريــر التقييــم بالتعــاون مــع االســتاذ مشــاري
عبــدهللا .والجديــر بالذكــر أن االســتاذ ابراهيــم مقيــم مؤقــت معتمــد مــن الهيئــة أمــا االســتاذ مشــاري فهــو
مقيــم زميــل معتمــد مــن الهيئــة.
إذا كان هناك أية أسئلة بخصوص التقرير ،يرجى االتصال باألستاذ مشاري عىل [رقم التواصل].
تحيايت،
مشاري عبدهللا ،مقيم زميل
املدير الرشيك
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