قائمة

المصطلحات الدوليـة
تقييم المنشآت االقتصاد ّية
تاريخ اإلصدار  -الثاني من شهر نوفمبر 2021

الغرض من قائمة المصطلحات
توضــح القائمــة لمقدمــي خدمــات تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة ومســتخدميه معانــي المصطلحــات
الشــائعة فــي المجــال بــدالالت واضحــة ويضمــن اتســاق تطبيقهــا.
ولتحقيــق هــذا المقصــد تعاونــت فــي جمــع قائمــة المصطلحــات وتعاريفهــا عــدد مــن الجمع ّيــات
ّ
والمنظمــات ،وهــي:
�
�
�
�

الجمعية األمريك ّية للمق ّيمين
المعهد الكندي لمقيمي األعمال المعتمدين
المعهد الملكي للمساحين القانونيين
الهيئة السعود ّية للمقيمين المعتمدين (تقييم)

وهذه القائمة عبارة عن تحديث قائمة المصطلحات السابق نشرها فير عام .2001

نطاق القائمة
ـتمرة لمواءمــة تعريفــات المصطلحــات المســتخدمة فــي تقييــم
تأتــي هــذه القائمــة ضمــن الجهــود المسـ ّ
المنشــآت االقتصاد ّيــة .وتعمــل كأداة مرجع ّيــة لتســهيل التواصــل بيــن مقيمــي المنشــآت االقتصاد ّيــة
مصممــة للمســاعدة واإلفــادة،
ـد ســواء .وهــي
وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة ومســتخدميه علــى حـ ّ
َّ
وال تعتبــر وثيقــة رســم ًّية أو إلزام ًّيــة.
المســتخدمة فــي مختلــف
ولهــذا ،تســعى هــذه القائمــة إلــى بنــاء فهــم مشــترك للمصطلحــات الفن ّيــة
َ
مجــاالت الممارســة المندرجــة ضمــن نطــاق تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة ،ويخــدم كذلــك العامليــن فــي
األســواق المختلفــة .وعلــى مســتخدمي خدمــات التقييــم التعـ ّـرف علــى الســياق المناســب؛ فلــكل مصطلــح
تطبيقــه المالئــم.
أي مصطلــح وارد فــي هــذه
وتختلــف المصطلحــات باختــاف بيئــة الســوق .وفــي حــال تعــارض معنــى ّ
أي ســلطة حكوم ّيــة أو قضائ ّيــة أو محاســب ّية منشــورة؛ ُ
فتعطــى األولو ّيــة الســتخدام
القائمــة مــع ّ
ً
وفقــا لإلرشــادات الرســم ّية المنشــورة والمعمــول بهــا ،بحســب
معنــى المصطلحــات وتفســيرها
الغــرض مــن التقييــم.
اختالفــا بسـ ً
ً
ـاء علــى الغــرض مــن
ونظ ـ ًرا الختــاف تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فــي القائمــة
ـيطا بنـ ً
1
التقييــم والســلطة القضائ ّيــة التابعــة لهــا؛ فعلــى العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة
ّ
التأكــد مــن اســتخدام التعريــف المناســب للظــروف ،واألخــذ بــه.

 -1يُقصــد بمصطلــح "العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصاديّــة" األفــراد الذيــن يقدمــون خدمــات تقييــم المنشــآت االقتصاديّــة ،بغــض النظــر
المثمنيــن ،والمقيميــن ،والمحلليــن وغيرهــا .قــد يشــمل
عــن ســلطتهم القضائ ّيــة أو المؤسســة المهنيــة التابعيــن لهــا .كمــا تشــمل المصطلحــات المرادفــة ُ
وعمومــا لــدى العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة المؤهــات
مصطلــح العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة فــردً ا كان أو جماعــة.
ً
والقــدرة والخبــرة الالزمــة للقيــام بمهمــة التقييــم .وتطلــب بعــض الســلطات القضائيــة الترخيــص لتقديــم خدمــات تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة.
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ً
ّ
المنظمــات المهن ّيــة للتقييــم والهيئــات التنظيم ّيــة
إضافــة إلــى ذلــك ،قــد تميــل بعــض الجهــات مثــل
للمحاســبة والهيئــات الضريب ّيــة والمحاكــم إلــى اســتخدام تعريفــات وتفســيرات مختلفــة بعــض الشــيء.
ّ
نحــث المســتخدمين كذلــك علــى الرجــوع إلــى نصــوص التقييــم وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة
كمــا
متخصصــة.
للحصــول علــى المزيــد مــن معلومــات التطبيــق وإرشــاداته لمصطلحــات
ّ
فــي حــال ظـ ّ
ـن العامــل فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة ضــرورة اســتخدام مصطلــح أو أكثــر مــن
هــذه المصطلحــات علــى نحــوٍ مختلــف ممــا ورد هنــا؛ فمــن األفضــل تعريــف المصطلــح بحســب اســتخدامه
للغــرض المقصــود لــه .حيــث يعتمــد اســتخدام التعريــف األنســب علــى حكــم العامــل فــي مجــال تقييــم
المنشــآت االقتصاد ّيــة المهنــي.
وعند تحديد المصطلحات الواردة في هذا القائمة ،استثنينا منها ما يلي:
� المصطلحات الوارد ذكرها وتعريفها في قاموس شائع.
� المصطلحــات مفهومــة المعنــى أو المصطلحــات شــائعة االســتخدام فــي المجــاالت التجار ّيــة
والماليــة والمحاســب ّية أو المصطلحــات المســتخدمة فــي غيرهــا مــن المجــاالت.
� المصطلحات المرتبطة بالممارسة أو أطر األداء.
ّ
متخصصــة
المنظمــات المهن ّيــة أو تلــك المســتخدمة فــي معاييــر
الخاصــة بإحــدى
� المصطلحــات
ّ
ّ
ّ
المنظمــات المهن ّيــة.
إلحــدى
ـوه
� اختالفــات الســلطة القضائ ّيــة؛ والتــي
تتضمــن شــروط المحاســبة المح ّليــة أو المعاييــر القانون ّيــة .وننـ ّ
ّ
علــى مســتخدمي هــذه القائمــة أنــه فــي الحالــة التــي تنطبــق فيهــا تعاريــف الســلطات القضائ ّيــة؛ فلهــا
األســبق ّية علــى التعريفــات الــواردة فــي القائمــة (ومــن أحــد األمثلــة علــى ذلــك مصطلــح "القيمــة العادلــة").
تضمــن إعــداد هــذه القائمــة دراســة معاييــر التقييــم والمحاســبة المختلفــة مثــل معاييــر التقييــم الدول ّيــة
ّ
عمومــا ،والمعاييــر
والمعاييــر الدول ّيــة إلعــداد التقاريــر المال ّيــة ،ومبــادئ المحاســبة األمريك ّيــة المقبولــة
ً
الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي ،وبيــان معاييــر خدمــات التقييــم .وبالنظــر إلــى اختصــاص مبــادئ
ّ
عمومــا والمعاييــر الدول ّيــة إلعــداد التقاريــر المال ّيــة فــي تحديــد مصطلحــات
المحاســبة األمريك ّيــة المقبولــة
ً
متخصصــة بتقييــم التقاريــر المال ّيــة؛ فــإن هــذه القائمــة ال تشــمل جميــع مصطلحاتهــا.
ّ

الشروط والقيود
تســري التعريفــات الــواردة فــي القائمــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ النشــر .ونظــ ًرا لطبيعــة المصطلحــات المتغ ّيــرة
حدث هــذه القائمــة دور ًّيــا .كمــا يــرد فــي هــذه القائمــة "انظــر إلــى" لإلشــارة إلــى المصطلحــات ذات
ســ ُت ّ
الصلــة وليســت المرادفــة لهــا فــي المعنــى؛ فيمــا ُيشــار إلــى المصطلحــات المرادفــة بـــ “ ُتعــرف ً
أيضــا باســم"،
ّ
بينمــا ُيرجــع إلــى المصطلحــات المتعارضــة بـــ “تتناقــض مــع".

المشاركون في إعداد هذه القائمة
ساهم في إعداد هذه القائمة عدد من المستشارين الفنيين ،وهم:
� كاتالينا ميراندا (المعهد الكندي لمقيمي األعمال المعتمدين ،كندا)  -الرئيس.
� ألكسندر أرونسون (مجلس معايير التقييم الدول ّية ،المملكة المتحدة).
� جيفري تاربيل (الجمعية األمريك ّية للمثمنين ،الواليات المتحدة األمريك ّية).
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�
�
�
�

لوكاس باريس (الجمعية األمريك ّية للمثمنين ،الواليات المتحدة األمريك ّية).
معاذ الخلف (تقييم ،المملكة العرب ّية السعود ّية).
عمر محمد زمان (تقييم ،المملكة العرب ّية السعود ّية).
ستيف تشوي (المعهد الملكي للمساحين القانونيين ،الواليات المتحدة األمريك ّية).

نود تقديم شكرنا وامتنانا لكارال نونيس وماريانا تودوروفا؛ لمساهمتهما في إعداد هذه القائمة.
كما ّ
ّ
المنظمــات التاليــة علــى مســاهمتها فــي
كمــا ترغــب المجموعــة المذكــورة أعــاه فــي تقديــم شــكرها إلــى
مراجعــة القائمــة ،وهي:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
A

المحاسبون القانونيون في أستراليا ونيوزيالندا (( )CA ANZأستراليا ونيوزيالندا).
الرابطة األوروب ّية للمقيم ّين والمح ّللين المعتمدين (( )EACVAأوروبا).
االتحاد الفرنسي لخبراء التقييم (( )FFEEفرنسا).
معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (( )ICAEWإنجلترا وويلز).
معهد المقيمين والمثمنين في سنغافورة (( )IVASسنغافورة).
لمقيمي األعمال (.)iiBV
المعهد الدولي
ّ
مجلس معايير التقييم الدول ّية (.)IVSC
الرابطة الوطنية للمقيمين والمحللين المعتمدين (( )NACVAالواليات المتحدة األمريك ّية).
مؤسسة التقييم (.)TAF
ـدل
طريقــة صافــي قيمــة األصــول المعدلــة :وهــي طريقــة تنــدرج ضمــن أســلوب األصــول ،وفيهــا تعـ ّ
األصــول ومطلوبــات المنشــأة االقتصاد ّيــة (بمــا فــي ذلــك األصــول خــارج الميزان ّيــة العموم ّيــة ،واألصــول
الســوق أو معيــار آخــر
غيــر الملموســة واألصــول أو االلتزامــات المال ّيــة المحتملــة)؛ بحســب قيــم ّ
المعدلــة ،أو طريقــة تراكــم األصــول.
مناســب للقيمــة .وتعــرف كذلــك باســم طريقــة القيمــة الدفتر ّيــة
ّ
المعدلــة :وهــي طريقــة ُتســتخدم عـ ً
ـادة لتقديــر المنشــآت االقتصاد ّيــة المدعومــة
القيمــة الحاليــة
ّ
ممولــة مــن حقــوق الملك ّيــة) ،وقيمــة المنافــع
مثــل مجمــوع قيمــة األعمــال غيــر المدعومــة (أي %100
ّ
الضريب ّيــة المرتبطــة لتمويــل الديــون.
التثمينُ :يعرف كذلك بالتقييم.
أســلوب األصــول :وهــي أســلوب عــام لتقديــر قيمــة األعمــال باســتخدام طريقــة واحــدة أو أكثــر
بحســب تجميــع قيمــة األصــول ومجمــوع االلتزامــات المال ّيــة ،والتــي يتبــع فــي تقديرهــا أســلوب الســوق
أو الدخــل أو التكلفــة .و ُيعــرف هــذا األســلوب كذلــك باألســلوب القائــم علــى األصــول .انظــر كذلــك
أســلوب التكلفــة.
االنحســار :النســبة المئو ّيــة الســنو ّية للخســارة (أو التذبــذب) ألصــل موجــود مثــل عالقــة العميــل مــع
األصــول غيــر الملموســة.
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B

يتــم فيهــا حســاب قيمــة
الســوق؛ حيــث
ّ
طريقــة التعويــض :وهــي طريقــة تنــدرج ضمــن أســلوب ّ
ـدد مــن حقــوق الملك ّيــة) للمنشــأة االقتصاد ّيــة ،والتي نســتنتجها
حقــوق الملك ّيــة (أو القيمــة لنــوع محـ ّ
مــن المعامــات األخيــرة فــي األوراق المال ّيــة للمنشــأة االقتصاد ّيــة.
أساس القيمةُ :يعرف ً
أيضا باسم معيار القيمة.
بيتــا :وهــي مقيــاس المخاطــر النســب ّية (أو الحساســ ّية) لــأوراق المال ّيــة الفرد ّيــة مقابــل المخاطــر
الســوق .انظــر ً
أيضــا نمــوذج تســعير األصــول الرأســمال ّية والمخاطــر
المحتملــة فــي محفظــة ّ
المنتظمــة والمخاطــر غيــر المنتظمــة والبيتــا المدعــوم والبيتــا غيــر المدعــوم.
الحديــن الشــبكي :وهــو نمــوذج يســتخدم عـ ً
ـادة فــي تقديــر قيمــة األصــل أو االســتثمار،
نمــوذج ذو
ّ
ّ
حد ْيــن تظهــر فيهــا المســارات المختلفــة التــي قــد يســلكها ســعر
ويوضحــه علــى شــكل شــجرة ذات َّ
األصــل األساســي ،مثــل مــا يحــدث فــي األوراق المال ّيــة التــي قــد تتجــاوز عمرهــا.
ـي لــأوراق المال ّية
خصــم الجملــة :وهــي المبلــغ أو النســبة المئو ّيــة المخصومــة من ســعر الســوق الحالـ ّ
المتداولــة عل ًنــا؛ ليعكــس انخفــاض القيمــة لـ ّ
ـكل ورقــة مال ّيــة ضمــن مجموعــة مــن جملــة األوراق المال ّية
علــى نحــوٍ ال يمكــن بيعهــا بــه فــي فتــرة معقولــة بحســب الوضــع العــادي لحجم التــداول.
ّ
المتوقــع لــأوراق المال ّيــة (أو محفظة
طريقــة بنــاء معــدل الخصــم :وهــو نمــوذج ُيقــاس فيــه العائــد
ً
إضافــة إلــى عــاوات المخاطــر المنتظمــة
خــال مــن المخاطــر،
معــدل
األوراق المال ّيــة)؛ مــن خــال
ٍ
ّ
(مثــل :عــاوة مخاطــر حقــوق الملك ّيــة ،وعــاوة الحجــم وعــاوة مخاطــر الصناعــة) ،والمخاطــر غيــر
ـددة) .انظــر ً
أيضــا :نمــوذج تســعير األصــول الرأســمال ّية.
المنتظمــة (مثــل :عــاوة خطــورة شــركة محـ ّ
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نمــوذج تســعير األصــول الرأســمالية :وهــو نمــوذج تســعير األصــول الرأســمالية :وهــو نمــوذج تســعير
ذو عامــل واحــد يقيــس العائــد المتوقــع مــن األوراق الماليــة (أو محفظــة األوراق المال ّيــة) ،وذلــك
ـال مــن المخاطــر ،إضافـ ً
ـة إلــى عــاوة المخاطــر .وتتســاوى عــاوة المخاطر
ـدل خـ ٍ
بحســاب مجمــوع معـ ّ
مــع المخاطــر المنتظمــة (التــي تقيســها بيتــا) لــأوراق المال ّيــة (أو محفظــة األوراق المال ّيــة) ،و ُتضــرب
الســوق اإلجمال ّيــة .وعـ ً
ـادة مــا يتعـ ّـرض نمــوذج تســعير األصــول
فــي عــاوة مخاطــر االحتفــاظ بمحفظــة ّ
الرأســمال ّية إلــى التعديــل والتمديــد ليشــمل عوامــل أخــرى مثــل الحجــم والمخاطــر القطر ّيــة ومخاطــر
ـددة انظــر ً
أيضــا نمــوذج التراكــم.
خطــورة شــركة محـ ّ
طريقة رسملة اإليرادات :شكل من أشكال طريقة رسملة الدخل االقتصادي.
ـول الدخــل
طريقــة رســملة الدخــل االقتصــادي :وهــي طريقــة تتبــع أســلوب ّ
الدخــل ،وفيهــا يحـ ّ
ّ
ّ
ـادي
ـدل الرســملة .و ُتعــرف
المتوقــع لفتــرة واحــدة
االقتصـ ّ
ليمثــل قيمــة مــن خــال قســمته علــى معـ ّ
ً
أيضــا باســم طريقــة الرســملة أو طريقــة الرســملة المباشــرة.
ً
ّ
يوضــح بنســبة مئو ّيــة) ُيســتخدم لتحويــل الدخــل
(عــادة مــا
معــدل الرســملة :وهــو قاســم
ّ
ّ
ّ
ـدل
ـدل الرســملة
المتوقــع لفتــرة واحــدة
االقتصــادي
عمومــا علــى أنــه معـ ّ
ليمثــل قيمــة .ويحســب معـ ّ
ً
نمــو طويــل األجــل.
معــدل
الخصــم بعــد طرحــه مــن
ّ
ّ
5

C

هيكلــة رأس المــال :وتعنــي مجمــوع رأس المــال المســتثمر فــي المنشــأة االقتصاد ّيــة ،والتي تشــمل
الديــون ومعادالتهــا وحقــوق الملك ّيــة واألوراق المال ّيــة الهجينة.
ّ
ّ
التدفقــات النقديــة الصــادرة والــواردة الناتجــة عــن أصــل أو منشــأة اقتصاد ّيــة أو
التدفــق النقــدي:
ـددة ،وغال ًبــا مــا ُي ّ
عززهــا تحديــد ســياق التقييــم (ســواء كان تقدير ًّيــا أو
اســتثمار علــى مــدى فتــرة محـ ّ
ّ
ّ
تشــغيل ًّيا) .انظــر ً
التدفــق
التدفــق النقــدي نســبة إلــى حقــوق الملك ّيــة وصافــي
أيضــا :صافــي
النقــدي نســبة إلــى رأس المــال المســتثمر.
محــددة فــي أي منشــأة
تتفــرد بهــا اســتثمارات
محــددة :وهــي المخاطــر التــي
خطــورة شــركة
ّ
ّ
ّ
اقتصاد ّيــة ،والتــي تزيــد عــن عــاوة مخاطــر حقــوق الملك ّيــة /أو مخاطــر الحجــم و /أو المخاطــر
القطريــة (مثــل ّ
تركــز العمــاء الشــديد ،أو اعتمــاد المنشــأة التجار ّيــة علــى شــخص (أشــخاص) بعينهــم،
أو ضعــف تنويــع المنتجــات) .و ُيعــرف ً
أيضــا بالمخاطــر غيــر المنتظمــة.
ـددة :وهــي تعديــل تكلفــة حقــوق الملك ّيــة لمراعــاة حســاب خطــورة
عــاوة خطــورة شــركة محـ ّ
ـددة .و ُتعــرف ً
أيضــا باســم ألفــا.
شــركة محـ ّ
رســوم األصــول المســاهمة :وهــي الرســوم االقتصاد ّيــة لألصــول المســاهمة والمط ّبقــة فــي
ـددة الفتــرات .انظــر ً
أيضــا :األصــول المســاهمة وطريقــة اإليــرادات
طريقــة اإليــرادات الزائــدة متعـ ّ
متعــددة الفتــرات.
الزائــدة وطريقــة اإليــرادات الزائــدة
ّ
ـدات ،والعالمــات التجار ّية،
األصــول المســاهمة :وهــي األصــول (مثــل رأس المــال العامــل ،واآلالت والمعـ ّ
ومجمــوع القــوى العاملــة) ،والتــي ُتســتخدم باإلضافــة إلــى األصــول غيــر الملموســة عنــد دراســة
التدفقــات النقد ّيــة المحتملــة والمتع ّلقــة باألصــول غيــر الملموســة الخاضعــة للتقييــم .انظــر ً
أيضــا:
ـددة الفتــرات ورســوم األصــول المســاهمة.
طريقــة اإليــرادات الزائــدة متعـ ّ
الســيطرة :مســتوى الملك ّيــة والحقــوق الخاضعــة لــه (مثــل التصويــت) ،بهــدف توجيــه اإلدارة ،وسـ ّ
ـن
أي عمــل تجــاري.
السياســات والتصـ ّـرف فــي ّ
عــاوة الســيطرة :وهــو المبلــغ أو النســبة التــي تتجــاوز فيهــا القيمــة التناســب ّية للفائــدة المســيطرة
تجــاري؛ لتعكــس الفوائــد االقتصاد ّيــة
أي عمــل
ّ
القيمــة التناســبية للفائــدة غيــر المســيطرة فــي ّ
المتوقعــة مــن الســيطرةُ .تعــرف ً
ّ
أيضــا باســم قســط االســتحواذ.
الفائــدة المســيطرة :وتعنــي فائــدة الملك ّيــة فــي المنشــأة االقتصاد ّيــة ،والتــي تعكــس المنافــع
االقتصاد ّيــة لســيطرة القائميــن علــى مثــل هــذه الفوائــد.
العامــة المتبعــة لتقديــر قيمــة األصــل أو االســتثمار أو (فــي بعــض
أســلوب التكلفــة :وتعنــي الطريقــة
ّ
ـص
الظــروف) المنشــآت االقتصاد ّيــة ،باســتخدام طريقــة أو أكثــر تعكــس المبــدأ االقتصـ ّ
ـادي الــذي ينـ ّ
علــى أن المشــتري لــن يدفــع مقابــل األصــل أكثــر مــن التكلفــة للحصــول علــى أصــل آخــر لــه نفــس
االســتخدام أو المنفعــة ،ســواء كان عــن طريــق شــرائه أو بنائــه .يــدرس هــذا األســلوب تكلفــة اإلحــال
ـادي ،وجميــع أنــواع التقــادم األخــرى المشــابهة.
الحالــي أو تكلفــة إعــادة اإلنتــاج ،وكذلــك التقــادم المـ ّ
انظــر ً
أيضــا أســلوب األصــل.
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ّ
الســوق لجــذب األمــوال نحــو
معــدل العائــد
تكلفــة رأس المــال :وتعنــي
المتوقــع المطلــوب فــي ّ
ّ
اســتثمار مع ّيــن ،مــع الدرايــة الكافيــة بمخاطــر االســتثمار .انظــر ً
المتوســط المرجــح لتكلفــة
أيضــا:
ّ
رأس المــال.
ـدر قيمــة األصــول
طريقــة توفيــر التكلفــة :وهــي طريقــة تنــدرج ضمــن أســلوب ّ
الدخــل ،وفيهــا تقـ ّ
ْ
غيــر الملموســة بحســب ّ
المتوقعــة لألصــل فــي المســتقبل بمــا فــي ذلــك النفقــات
تدفــق فوائدهــا
المســتقبل ّية التــي يجــدر تحاشــيها (أو تخفيضهــا) مــن خــال امتــاك األصــل.
ـدد قيمــة األســهم نسـ ً
ـبة إلــى مختلــف فوائــد األســهم
طريقــة القيمــة
الحاليــة :وتعنــي إجــراء يحـ ّ
ّ
(أو قيمــة المؤسســة نسـ ً
ـبة إلــى مختلــف الديــون وفوائــد األســهم) فــي أي منشــأة اقتصاد ّيــة ،علــى
افتــراض بيــع المنشــأة االقتصاد ّيــة بحســب تاريــخ التقييــم بــدون دراســة الخيــارات المشــابهة لدفعــات
فوائــد األســهم .وتتناقــض هــذه الطريقــة مــع طريقــة العائــد المتوقــع واألرجــح وطريقــة تســعير
الخيــارات الماليــة.
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ُمعــادالت الديــونُ :معــادالت الديــون :وتعنــي االلتزامــات المال ّيــة المشــابهة للديــون أو أي مطالبات غير
قائمــة علــى حقــوق الملك ّيــة ناتجــة عــن توقيــع عقــود قصيــرة أو طويلــة األجــل (مثــل :عقــود اإليجــار
الممولــة ،والتزامــات تقاعــد األصــول ،وااللتزامــات الطارئــة) .انظر
التشــغيل ّية ،والمعاشــات التقاعد ّيــة غيــر
ّ
ً
أيضــا :هيكلــة رأس المــال واألوراق المال ّيــة الهجينــة.
ـبي مــن  %100مــن قيمــة
خصــم قلــة الســيطرة :وهــو مبلــغ أو نســبة مخصومــة مــن المبلــغ التناسـ ّ
حقــوق ملك ّيــة المؤسســة (عنــد تحديدهــا علــى أســاس الفائــدة المســيطرة)؛ لتعكــس غيــاب بعــض
المنافــع االقتصاد ّيــة للســيطرة أو جميعهــا.
خصــم قلــة الســيولة :ويعنــي المبلــغ أو النســبة المئو ّيــة المط ّبقــة علــى قيمــة فائــدة الملك ّيــة،
نقصــا نســب ًّيا فــي الســيولة.
والتــي تعكــس
ً
خصــم قلــة التســويق :ويعنــي المبلــغ أو النســبة المئو ّيــة المط ّبقــة علــى قيمــة فائــدة الملك ّيــة،
نقصــا نســب ًّيا فــي قابليــة التســويق.
والتــي تعكــس
ً
الحصــة
خصــم قلــة حقــوق التصويــت :ويعنــي المبلــغ أو النســبة المئو ّيــة المط ّبقــة علــى قيمــة
ّ
ّ
ليوضــح غيــاب حقــوق التصويــت.
الواحــدة لــكل حصــة تصويــت؛
ـتخدم لتحويل الدخــل االقتصادي إلى القيمــة الحال ّية.
معدل العائد المسـ
ـدل الخصــم :ويعنــي
َ
ّ
معـ ّ
طريقــة الدخــل االقتصــادي المخصــوم :وهــي طريقــة تتبــع أســلوب الدخــل ،وفيهــا تحســب القيمــة
ّ
ـدل الخصم.
الحال ّيــة للدخــل االقتصــادي
المتوقــع باســتخدام معـ ّ
ّ
التدفقــات النقديــة المخصومــة :وهــي شــكل مــن أشــكال طريقــة الدخــل االقتصــادي
طريقــة
ّ
التدفــق النقــدي.
ـاء علــى
المخصــوم بنـ ً
7
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متعــددة الفتــرات ،وتعتمــد
طريقــة المــو ّزع :وهــي نــوع مختلــف مــن طريقــة اإليــرادات الزائــدة
ّ
علــى بيانــات المــو ّزع المســتندة علــى الســوق أو مدخــات مــن أســواق أخــرى؛ بهــدف تقييــم عالقــة
ّ
المجــزأة.
العمــاء باألصــول غيــر الملموســةُ .يشــار إليهــا كذلــك بالطريقــة

E

التقــادم االقتصــادي :وهــو شــكل مــن أشــكال إهــاك قيمــة األصــل أو خســارتها أو انعــدام فائــدة
خاصــة العوامــل المتع ّلقــة بالتغيــرات فــي الطلــب علــى
األصــل بســبب عوامــل خارجــة عــن األصــل،
ّ
المنتجــات أو الخدمــات الناتجــة عــن األصــل .انظــر ً
المــادي.
الوظيفــي والتقــادم
أيضــا :التقــادم
ّ
ّ
الدخــل االقتصــادي :وتشــير إلــى التدفقــات النقديــة الصــادرة والــواردة الناتجــة عــن األنشــطة التجار ّيــة
(مثــل :التدفقــات النقديــة ،واألربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك وصافــي الدخــل).
تاريخ النفاذ :انظر ً
أيضا تاريخ التقييم أو تاريخ القياس ،أو تاريخ القيمة.
خصــم نهايــة الفتــرة :وهــو مصطلــح يشــير إلــى خصــم الدخــل االقتصــادي مــن القيمــة الحاليــة
ّ
المحقــق فــي نهايــة ّ
كل فتــرة .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع خصــم
التــي تعكــس هــذا الدخــل
منتصــف الفتــرة.
ـدل هــذه القيمــة عـ ً
ـادة
قيمــة المؤسســة :وتعنــي القيمــة الســوق ّية لــرأس المــال المســتثمر ،وتعـ ّ
لحــذف جميــع النقــد ،أو مــا يعادلــه أو أجــزاء منــه ،وكذلــك األصــول األخــرى غيــر التشــغيلية .انظــر
ً
أيضــا :القيمــة الســوق ّية لــرأس المــال المســتثمر ورأس المــال المســتثمر.
الملكيــة :وتشــير إلــى العائــد اإلضافــي علــى المســتثمرين مــن االســتثمار فــي
عــاوة مخاطــر حقــوق
ّ
العامــة دون األوراق المال ّيــة دون مخاطــر .و ُتحســب هــذه العــاوة عـ ً
ـادة بأنهــا الفــرق بيــن
األوراق المال ّيــة
ّ
المتوقــع فــي الســوق الك ّلــي والعائــد مــن أدوات خاليــة مــن المخاطــرُ .يعــرف ً
ّ
أيضــا
معــدل العائــد
ّ
باســم عــاوة مخاطــر الســوق أو عــاوة مخاطــر ســوق حقــوق الملك ّيــة.
الملكيــة :وهــو عقــد يضمــن فائــدة متبقيــة فــي أصــول المنشــأة االقتصاديــة بعــد
أداة حقــوق
ّ
خصــم التزاماتهــا.
الملكيــة :وتشــير إلــى قيمــة المنشــآت االقتصاد ّيــة ألصحــاب حقــوق الملك ّيــة.
قيمــة حقــوق
ّ
مطروحــا
عمومــا بأنهــا القيمــة الســوقية لــرأس المــال المســتثمر
وتحســب قيمــة حقــوق الملك ّيــة
ً
ً
ألي ديــون أو معادالتهــا ،واألوراق المال ّيــة الهجينــة ،والمطالبــات األخــرى غيــر
منــه القيمــة الســوق ّية ّ
القائمــة علــى حقــوق الملك ّيــة.
واالجتماعية والحوكمة :وهي العوامل البيئية واالجتماع ّية والحوكمة التي ّ
تؤثر على
البيئية
القيم
ّ
ّ
المنشآت االقتصاد ّية أو األصول وأدائها وعمل ّياتها المال ّية (مثل :تأثير االستدامة والممارسات األخالق ّية).
ّ
ّ
المتوقــع الــذي يتجــاوز التكلفــة االقتصاد ّيــة
التدفــق النقــدي
اإليــرادات الزائــدة :وتشــير إلــى مقــدار
ـتخدمة لتوليــد ّ
تدفــق نقــدي.
الســتخدام أصــول المســاهمة المسـ
َ
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تحــدد مجمــوع  )1قيمــة
طريقــة اإليــرادات الزائــدة :وهــي طريقــة لتقديــر قيمــة األعمــال ،وفيهــا
ّ
ـددة )2 ،قيمــة جميــع األصــول غيــر الملموســة (بمــا فيهــا الشــهرة)
أســاس األصــول الملموســة المحـ ّ
المشــتقة مــن رســملة اإليــرادات الزائــدةُ .يشــار إليهــا كذلــك بطريقــة رســملة اإليــرادات الزائــدة.
ّ
المتوقــع :ويشــير إلــى المتوســط األرجــح للســيناريوهات المختلفــة للتدفقــات
التدفــق النقــدي
النقد ّيــة للمنشــأة االقتصاد ّيــة الخاضعــة للتقييــم.
ّ
ّ
التدفــق النقــدي
المتوقعــة :تعنــي طريقــة القيمــة الحال ّيــة باســتخدام
الحاليــة
طريقــة القيمــة
ّ
ّ
المتوقــع ألصــل أو منشــأة اقتصاد ّيــة أو اســتثمار.

F

ـوقية العادلــة :وتشــير إلــى معيــار القيمــة الــذي ّ
ّ
وتوضــح مــا يكافئهــا
يمثــل الســعر،
القيمــة السـ
ّ
مــن النقــد؛ حيــث تنتقــل الملك ّيــة بيــن مشــت ٍر افتراضــي راغــب وقــادر علــى إتمــام عمل ّيــة الشــراء ،وبائــع
افتراضــي راغــب وقــادر علــى إتمــام علم ّيــة البيــع ،ويتصـ ّـرف كالهمــا علــى أســاس محايــد فــي ســوق
مفتــوح وغيــر مق ّيــد ،وفيــه ال ُيجبــر البائــع وال المشــتري علــى البيــع والشــراء ،وكالهمــا علــى درايــة كافية
الصلــة .انظــر ً
أيضــا :القيمــة الســوق ّية.
بالحقائــق ذات ّ
متعــددة بحســب الســياق الــوارد فيــه
القيمــة العادلــة :تشــير إلــى معيــار القيمــة ،ولــه تعاريــف
ّ
ـدد القيمــة العادلــة أو يفرضهــا طــرف ثالــث (أي تفــرض بموجــب القانــون أو اللوائــح
والغــرض منــه .و ُتحـ ّ
ـيوعا
أو العقــود أو تفرضهــا هيئــات إعــداد معاييــر التقاريــر المال ّيــة) .ومــن أكثــر تعاريــف المصطلــح شـ ً
هــو المســتخدم ألغــراض إعــداد التقاريــر المال ّيــة المفــروض بموجــب المعاييــر الدول ّيــة إلعــداد التقاريــر
ـص علــى أن القيمــة العادلــة هــي
المال ّيــة ومبــادئ المحاســبة األمريك ّيــة المقبولــة
عمومــا ،والــذي ينـ ّ
ً
ّ
منظمــة بيــن
الســعر المســتلم مقابــل بيــع األصــل أو مدفــوع مقابــل نقــل التــزام مالــي فــي معاملــة
المشــاركين فــي الســوق فــي وقــت تاريــخ القيــاس.
الــرأي المنصــف :وهــو الــرأي حــول إنصــاف المقابــل المالــي المقتــرح دفعــه أو اســتالمه فــي أي معاملة
ّ
يتلقــى هــذا المقابل.
مــن وجهــة نظــر مال ّيــة للطــرف الــذي يدفــع أو الــذي
قيمــة التصفيــة القســرية :وهــي شــكل مــن أشــكال قيمــة التصفيــة ،وفيهــا يفتــرض بيــع أحــد
األصــول أو مجموعــة منهــا فــي فتــرة زمن ّيــة قصيــرة غيــر معقولــة منــذ طرحهــا فــي الســوق .وتتناقض
ّ
المنظمــة.
هــذه القيمــة مــع قيمــة التصفيــة
ـي :وهــو نــوع مــن أنــواع اإلهــاك ،وفيهــا يفقــد األصــل قيمتــه أو يخســرها بســبب
التقــادم الوظيفـ ّ
ً
حديثــا يتم ّيــز بكفــاءة أعلــى وتكلفــة أقــل .انظــر ً
أيضــا:
ـور
انعــدام كفاءتــه ،حيــن مقارنتــه بأصــل مطـ ّ
المــادي وطريقــة إحــال التكلفــة وتكلفــة االســتبدال الجديــدة.
االقتصــادي والتقــادم
التقــادم
ّ
ّ

G

استمرار ّية النشاط :وتعني وجود أعمال تجار ّية تشغيلية مستمرة.
قيمــة اســتمرار ّية النشــاط :وهــي القيمــة االفتراض ّيــة التــي ُتحســب للمنشــأة االقتصاد ّيــة بصفتهــا
ّ
ـدد قــوة مكاســبها المســتقبل ّية.
ـتمرة
وتوقــع مناســب يحـ ّ
مؤسســة تجار ّيــة مسـ ّ
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الشــهرة :وتنــدرج ضمــن األصــول غيــر الملموســة ،وتعنــي أي منفعــة اقتصاد ّيــة مســتقبل ّية تنتــج
عــن منشــآت اقتصاد ّيــة أو مجموعــة مــن األصــول غيــر محــددة بشــكل فــردي ،أو لهــا كيــان منفصــل.
وســمعتها ووالء عمالئهــا وموقعهــا ومنتجاتهــا،
وقــد تأتــي الشــهرة مــن اســم المنشــأة االقتصاد ّيــة ُ
ـدد كل منهــا علــى حــدة .و ُتقــاس الشــهرة فــي ســياق
وغيرهــا مــن العوامــل المماثلــة التــي لــم ُيحـ ّ
المنشــآت االقتصاد ّيــة المندمجــة بأنهــا الفــرق بيــن :أ) إجمالــي كل مــن )1 :قيمــة المقابــل المنقــول
(وعامـ ً
أي فائــدة غيــر مســيطرة )3 ،القيمــة العادلــة فــي تاريــخ
ـة يعنــي القيمــة العادلــة) )2 ،مبلــغ ّ
ً
الحصــة المقتنــاة فــي المنشــآت
ســابقا فــي
لحصــة ملك ّيــة المشــتري المحتفــظ بهــا
االســتحواذ
ّ
ّ
االقتصاد ّيــة المدمجــة علــى مراحــل ،وب) صافــي المبالــغ فــي تاريــخ االســتحواذ مقابــل األصــول
القابلــة للتحديــد المنقولــة وااللتزامــات التابعــة لهــا.
ّ
المعدلــة) :وهي
(التدفقــات النقد ّيــة المخصومــة
طريقــة األعمــال الناشــئة أو تحــت التأســيس
ّ
طريقــة م َّتبعــة لتقديــر قيمــة بعــض األصــول غيــر الملموســة (مثــل :اتفاقيــات االمتيــاز ونطــاق البــث)،
بنــاء علــى التدفقــات النقد ّيــة المخصومــة لمشــروع جديــد افتراضــي .وتفتــرض الطريقــة التأسيسـ ّية
أن األصــول المعن ّيــة هــي أصــول تابعــة للمنشــأة االقتصاد ّيــة حيــن تاريــخ التقييــم ،وتتوالد االســتثمارات
منهــا خــال فتــرة بدء التشــغيل؛ لغرض شــراء األصــول المطلوبــة أو بنائها أو تأجيرها لتأســيس المنشــآت
االقتصاد ّيــة .انظــر ً
أيضــا :األصــول المســاهمة وطريقــة اإليــرادات الزائــدة ،وطريقــة اإليــرادات الزائــدة
متعــددة الفترات.
ّ
ـدر قيمة المنشــآت
طريقــة المعامــات اإلرشــاد ّية :وهــي طريقــة تابعــة ألســلوب الســوق ،وفيهــا ُتقـ ّ
المســتمدة مــن أي معاملــة تجار ّيــة أو أكثــر للفائــدة
االقتصاد ّيــة مــن خــال تطبيــق المضاعفــات
ّ
ـددة أو المشــابهة
المســيطرة فــي الشــركات العاملــة فــي نفــس مجــال المنشــأة االقتصاد ّيــة المحـ ّ
لــه .وتعــرف كذلــك باســم الدمــج التوجيهــي وطريقــة االســتحواذ.
تقدر
الطريقــة اإلرشــاد ّية العامــة لألعمــال التجار ّيــة :وهــي طريقة تابعة ألســلوب الســوق ،وفيهــا ّ
ـتمدة مــن أســعار الســوق لــأوراق الماليــة
المنشــآت االقتصاد ّيــة مــن خــال تطبيــق المضاعفــات المسـ ّ
لألعمــال التجار ّيــة المتداولــة عل ًنــا فــي الشــركات العاملــة فــي نفــس مجــال المنشــأة االقتصاد ّيــة
ـددة أو المشــابهة لــه.
المحـ ّ

H

مكونــات هيكلــة رأس مــال العمــل التجــاري ،والتــي ال يمكــن
األوراق الماليــة الهجينــة :وهــي أحــد
ّ
معــا (مثــل :الديــون القابلــة
تصنيفهــا بأنهــا ديــون أو حقــوق ملك ّيــة؛ فقــد تتح ّلــى بخصائصهمــا ً
ّ
الموظفيــن).
للتحويــل ،واألســهم الممتــازة القابلــة للتحويــل ،وخيــارات أســهم

I

األصــول غيــر الملموســة القابلــة للتحديــد :يصبــح األصــل غيــر الملمــوس فــي ســياق إعــداد
التقاريــر المال ّيــة قابــ ً
ا للتحديــد إذا كان يســتوفي معاييــر تعاقد ّيــة و/أو لــه خصائــص قابلــة للفصــل
كمــا حددتهــا المعاييــر ذات الصلــة (مثــل :معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة الدول ّيــة  3ومجلــس معاييــر
المحاســبة .)805
عامــة لتقديــر قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصاد ّيــة أو االســتثمارات
أســلوب الدخــل :وهــي طريقــة ّ
ّ
ـادي
ـي.
باســتخدام طريقــة أو أكثــر مــن طــرق تحويــل الدخــل االقتصـ ّ
المتوقــع إلــى مبلــغ حالـ ّ
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I

ـتمد قيمتهــا مــن المزايــا
ـادي ،وتسـ ّ
األصــول غيــر الملموســة :وهــي األصــول التــي ليــس لهــا كيــان مـ ّ
حقوقــا و/أو دخــ ً
ً
ا اقتصاد ًّيــا (مثــل بــراءات االختــراع أو حقــوق
االقتصاد ّيــة التــي تمنــح بهــا مالكهــا
المؤ ّلــف أو العالمــات التجار ّيــة أو العالقــات مــع العمــاء) .انظــر ً
أيضــا :األصــول غيــر الملموســة القابلــة
للتحديــد.
المســتمد مــن الجهــود
الملكيــة الفكر ّيــة :وهــي مفهــوم قانونــي يشــير إلــى اإلبــداع العقلــي
ّ
ّ
الفكر ّيــة أو اإلبداع ّيــة التــي يمكــن االعتــراف بهــا للحقــوق الحصر ّيــة أو الجزئ ّيــة (مثــل :العالمــات
التجار ّيــة ،واألســماء التجار ّيــة ،واألســرار التجار ّيــة ،وبــراءات االختــراع ،وحقــوق المؤ ّلــف وحقــوق التصميــم
ـول حقــوق الملك ّيــة الفكر ّيــة صاحبهــا مــن حظــر اســتخدام اآلخريــن مــا
والمعلومــات الســر ّية) .وتخـ ّ
يملــك دون إذن.
ـدل الخصــم المعــادل للقيمــة الحاليــة لصافــي التدفقــات
ـي :ويشــير إلــى معـ ّ
معـ ّ
ـدل العائــد الداخلـ ّ
المتوقعــة نسـ ً
ّ
ـي.
النقديــة
ـبة إلــى (تكلفــة) االســتثمار األولـ ّ
القيمــة الجوهر ّيــة :وهــي القيمــة التــي يهتــم بهــا المســتثمر علــى اعتبــار أن الحقائــق المتاحــة
الســوق ّية التــي
"واقع ّيــة" و"صادقــة" ،أو بنــاء علــى القيمــة األساســ ّية التــي ســتصبح عليهــا القيمــة ّ
سيســتنتجها المســتثمرون اآلخــرون .وعنــد تطبيــق المصطلــح علــى الخيــارات فــإن القيمــة الجوهر ّيــة
تعنــي الفــرق بيــن ســعر التنفيــذ ألحــد الخيــارات وســعر الســوق لــأوراق المال ّيــة األساســ ّية.
رأس المــال المســتثمر :وهــي مجمــوع "حقــوق الملك ّيــة والديــون ومعادالتهــا" ،إضافـ ً
ـة إلــى األوراق
المال ّيــة الهجينــة والمتط ّلبــات األخــرى غيــر القائمــة علــى حقــوق الملك ّيــة .انظــر ً
أيضــا :قيمــة
المؤسســة والقيمــة الســوق ّية لــرأس المــال المســتثمر.
ّ
المتوقــع (ســواء مــن ناحيــة المبلــغ
مخاطــر االســتثمار :وهــو الشــك فــي تحقيــق الدخــل االقتصــادي
أو الزمــن أو كالهمــا).
القيمــة االســتثمار ّية :وهــي معيــار القيمــة الــذي ّ
يمثــل قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصاد ّيــة إلــى
مالكهــا أو مالكهــا المحتمــل فــي االســتثمارات الفرد ّيــة أو لتحقيــق األهــداف التشــغيل ّية .تعــرف ً
أيضــا
باســم القيمــة للمالــك.

K

خصــم الشــخص الرئيســي :وهــو المبلــغ أو النســبة المئو ّيــة مــن قيمــة األعمــال التشــغيل ّية ،والتــي
ـول عليــه
تعكــس تخفيــض القيمــة الناتجــة عــن الخســارة الفعل ّيــة أو المحتملــة لشــخص رئيســي يعـ ّ
العمــل كثي ـ ًرا.

L

البيتــا المدعــوم :وهــو مقيــاس للبيتــا يعكــس هيكلــة رأس المــال ،ويشــمل كذلــك الديــون .ويعــرف
ً
أيضــا بأســهم بيتــا .ويتناقــض المصطلــح مــع البيتــا غيــر المدعــوم.
والتصــرف) الناتجــة
قيمــة التصفيــة :وهــو المبلــغ وصافــي التكاليــف ذات الصلــة (مثــل اإلعــداد
ّ
ّ
عــن تصفيــة المنشــأة االقتصاد ّيــة وبيــع أصولهــا .انظــر ً
المنظمــة ،وقيمــة
أيضــا :قيمــة التصفيــة
التصفيــة القســرية.
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L

الســيولة :وهــي القــدرة علــى تحويــل األصــل أو المنشــأة االقتصاد ّيــة أو االســتثمار بســرعة وســهولة
إلــى نقــد بأقـ ّ
ـل تكلفــة .انظــر ً
أيضــا :قابل ّيــة التســويق.

M

عامــة لتقديــر قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصاد ّيــة أو االســتثمارات
أســلوب الســوق :وهــي طريقــة ّ
باســتخدام طريقــة تقييــم واحــدة أو أكثــر ،والتــي تقــارن مــا خضــع للتقييــم بغيــره مــن األصــول أو
ـأي ســعر ،وغيرهــا مــن المعلومــات المتاحــة.
المنشــآت االقتصاد ّيــة أو االســتثمارات المباعــة ،وبـ ّ
الملكيــة :وتشــير إلــى قيمــة حقــوق الملك ّيــة اإلجمال ّيــة لشــركة
الســوقية لحقــوق
القيمــة
ّ
ّ
مطروحــة للتــداول العــام ،والتــي توجــد ســعرها فــي الســوق ،وتحســب عــدد أوراقهــا المال ّيــة فيــه.
الســوق ّية فإنهــا القيمــة الســوق ّية لحقــوق الملك ّيــة
رســملة الســوق :وهــي بحســب القيمــة ّ
للمنشــأة االقتصاد ّيــة فــي الســوق والديــون المــد ّرة للفوائــد.
ـوقية :هــي معيــار القيمــة الــذي ّ
ـدر لتبــادل األصــول وااللتزامــات منــذ
القيمــة السـ
يمثــل المبلــغ المقـ ّ
ّ
بحريــة ،بعــد تســويقها تسـ ً
ـويقا
تاريــخ التقييــم بيــن البائــع والمشــتري الراغبيــن فــي إتمــام العمل ّيــة ّ
مالئمــا فــي ظــروف يتصـ ّـرف فيهــا الطرفــان بدرايــة كاملــة وحكمــة ودون إكــراه .انظــر ً
أيضــا القيمــة
ً
الســوقية العادلــة.
الســوقية لــرأس المــال المســتثمر :وتعنــي بالقيمــة الســوق ّية مجمــوع حقــوق ملك ّيــة
القيمــة
ّ
المنشــأة االقتصاد ّيــة وديونهــا ،ومعادالتهــا وأوراقهــا المال ّيــة الهجينــة ،والمطالبــات أخــرى غيــر
قائمــة علــى حقــوق الملك ّيــة.
قابليــة التســويق :وهــي القــدرة علــى تحويــل األصــول أو المنشــآت االقتصاد ّيــة أو االســتثمارات
بســرعة إلــى نقــد بأقــل تكلفــة؛ حيــث تعكــس إمكان ّيــة نقــل هــذا الممتلــكات أو القــدرة علــى بيعهــا.
وتتأثــر قابل ّيــة التســويق بالعديــد مــن األمــور ،ومنهــا احتمال ّيــة تضميــن األصــل فــي التعامــات المال ّيــة
وخصائــص األصــل نفســه .انظــر ً
أيضــا الســيولة.
تاريخ القياس :يعرف كذلك باسم تاريخ التقييم أو تاريخ النفاذ أو تاريخ القيمة.
خصــم منتصــف الفتــرة :وهــي اتفاق ّيــة ُتســتخدم في طريقــة خصم الدخــل االقتصــادي؛ لتعكس
اإليــرادات االقتصاد ّيــة الناتجــة فــي منتصــف الفتــرة ،يليهــا تقديــر آثــار الدخــل االقتصــادي الــوارد خــال
ـددة .ويناقــض هــذا المصطلــح خصــم نهايــة الفتــرة.
الفتــرة المحـ ّ
متنوعــة؛
طريقــة مونــت كارلــو :وهــي طريقــة إحصائ ّيــة تســتخرج عشــوائ ًّيا عينــات مــن احتمــاالت
ّ
بهــدف الوصــول إلــى نتائــج محتملــة مختلفــة تحاكــي مختلــف مصــادر الشــك التــي تؤثــر علــى قيمــة
األصــل أو المنشــأة االقتصاد ّيــة أو االســتثمار الخاضــع لهــا.
المضاعفــات :وهــي نســبة محســوبة بأنهــا قيمــة المنشــأة االقتصاد ّيــة أو الورقــة الماليــة وقســمتها
علــى الدخــل االقتصــادي أو مصفوفــة غيــر مال ّيــة .تعــرف ً
أيضــا باســم نســبة مضاعفــات الســوق أو
ـدل التقييــم.
مضاعفــات التســعير أو معـ ّ
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متعــددة الفتــرات :وهــي طريقــة متبعــة لتقديــر قيمــة األصــول غيــر
طريقــة اإليــرادات الزائــدة
ّ
الملموســة األساســية فــي اإليــرادات ضمــن مجموعــة مــن األصــول ،وذلــك مــن خــال حســاب التدفــق
النقــدي الــذي يو ّلــده هــذا األصــل وبعــد خصــم رســوم األصــول المســاهمة .انظــر ً
أيضــا طريقــة
اإليــرادات الزائــدة.
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صافــي قيمــة األصــول :وهــو الفــرق بيــن إجمالــي أصــول المنشــأة االقتصاد ّيــة والتزاماتهــا الماليــة
ً
ّ
عوضــا عــن القيــم الدفتر ّيــة المحاســب ّية.
الموضحــة فــي معيــار مع ّيــن للقيمــة،
الدفتر ّيــة :وهــو الفــرق بيــن إجمالــي األصــول والتزامــات المنشــأة االقتصاد ّيــة المال ّيــة
صافــي القيمــة ّ
الموضحــة بقيــم دفتــر المحاســبة (مــرادف لدفتــر حقــوق الملك ّيــة) .وعنــد دراســة أي أصــل بعينــه
مخصومــا منهــا تكلفــة تراكــم اإلهــاك أو االســتهالك أو
فــإن هــذه هــي تكلفــة الرســملة األصل ّيــة
ً
االســتنفاذ أو التعويضــات أو تراجــع القيمــة.
صافــي التدفــق النقــدي نسـ ً
الملكيــة :وهــو التدفــق النقــدي المتاح ألصحــاب حقوق
ـبة إلــى حقــوق
ّ
الملك ّيــة بعــد تمويــل عمل ّيــات المنشــأة االقتصاد ّيــة التشــغيل ّية ،ودفــع ضرائبهــا ،وتحقيــق االســتثمارات
الرأســمال ّية الالزمــة ،وتســديد ديونهــا ،ومعادالتهــا وأوراقهــا المال ّيــة الهجينــة والمتط ّلبــات غيــر
القائمــة علــى حقــوق الملك ّيــة .انظــر ً
أيضــا :صافــي التدفــق النقــدي لــرأس المــال المســتثمر .و ُيشــار
أيضــا بالتدفــق النقــدي الحـ ّـر نسـ ً
إليــه ً
ـبة إلــى حقــوق الملك ّيــة.
صافــي التدفــق النقــدي لــرأس المــال المســتثمر :وهــو التدفــق النقــدي المتــاح لجميــع أصحــاب
األوراق المال ّيــة بعــد تمويــل عمل ّيــات المنشــأة االقتصاد ّيــة التشــغيل ّية ،ودفــع ضرائبهــا ،وتحقيــق
أيضــا :صافــي التدفــق النقــدي نسـ ً
االســتثمارات الرأســمال ّية الالزمــة .انظــر ً
ـبة إلــى حقــوق الملك ّيــة.
ّ
الحــر
التدفــق النقــدي
الحــر لــرأس المــال المســتثمر أو
و ُيشــار إليــه كذلــك باســم التدفــق النقــدي
ّ
ّ
للشــركة.
محــدد قيمــة التدفقــات النقديــة الــواردة فــي
الحاليــة :وتعنــي اعتبــا ًرا مــن تاريــخ
صافــي القيمــة
ّ
ّ
ـي) ،والتــي
المســتقبل،
ً
مخصومــا منهــا التدفقــات النقديــة الصــادرة (وتشــمل تكلفــة االســتثمار األولـ ّ
معــدل الخصــم.
ُتحســب باســتخدام
ّ
ّ
التضخــم .ويتناقــض هــذا
ـمية :وهــي التدفقــات النقد ّيــة التــي تشــمل آثــار
التدفقــات النقد ّيــة االسـ ّ
المصطلــح مــع التدفقــات النقديــة الحقيقيــة.
ّ
التضخــم .ويتناقــض هــذا
معــدل العائــد الــذي يشــمل آثــار
معــدل العائــد االســمي :ويشــير إلــى
ّ
ّ
معــدل العائــد الحقيقــي.
المصطلــح مــع
ّ
الفائــدة غيــر المســيطرة :وهــي فائــدة الملك ّيــة التــي تفتقــر إلــى الســيطرة بالمنشــأة االقتصاد ّيــة.
وتعــرف كذلــك باســم فائــدة األق ّليــة أو فائــدة المســاهمة.
ـغيلية :وتعــود علــى األصــول (أو االلتزامــات) غيــر الالزمة لدعــم العمليات التشــغيل ّية
األصــول غيــر التشـ
ّ
للمنشــأة االقتصاد ّيــة الجاريــة .و ُيشــار إليهــا فــي بعــض األحيــان باألصــول الزائــدة أو الفائضــة عــن الحاجة.
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اإليــرادات المعتــادة :وتشــير إلــى الدخــل االقتصــادي بعــد تعديلــه ليشــمل عناصــر غيــر عاديــة أو غيــر
متكــررة أو غيــر اقتصاد ّيــة أو غيرهــا مــن العناصــر االســتثنائ ّية؛ بهــدف تحاشــي أي نقــص ولتســهيل
ّ
المقارنــات.
التعديــات المعتــادة :وتعنــي التعديــات التــي تطــرأ علــى البيانــات المال ّيــة ألصــول المنشــأة
متكــررة أو غيــر اقتصاد ّيــة أو
االقتصاد ّيــة غيــر التشــغيل ّية والتزاماتــه ،و/أو عناصــر غيــر عاديــة أو غيــر
ّ
أي نقــص ولتســهيل المقارنــات.
غيرهــا مــن العناصــر االســتثنائ ّية؛ بهــدف تحاشــي ّ

O

طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة :وهــي طريقــة اســتطالع ّية ُتســتخدم لتخصيــص القيمــة بيــن
عــدد مــن فئــات حقــوق الملك ّيــة المختلفــة التــي لهــا حقــوق اقتصاد ّيــة متباينــة ،وذلــك بافتــراض عــدد
مــن النتائــج المســتقبل ّية .وتــدرس طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة قيمــة حقــوق الملك ّيــة الحال ّيــة،
ـتمر للنتائــج،
ثــم
تخصــص هــذه القيمــة لفئــات حقــوق الملك ّيــة المختلفــة مــع مراعــاة التوزيــع المسـ ّ
ّ
ً
عوضــا عــن التركيــز علــى ســيناريوهات مســتقبل ّية مختلفــة.
ّ
المنظمــة :وهــي شــكل مــن أشــكال قيمــة التصفيــة ،وفيهــا يفتــرض بيــع األصــل
قيمــة التصفيــة
ّ
المتوقعــة.
أو مجموعــة مــن األصــول خــال فتــرة معقولــة مــن طرحهــا فــي الســوق لزيــادة عوائدهــا
ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع قيمــة التصفيــة القســرية.
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ـادي :وهــو شــكل من أشــكال اإلهــاك ،وفيه تكون خســارة قيمة األصــل أو انعــدام فائدته
التقــادم المـ ّ
نتيجـ ً
وتعرضــه لعناصــر مختلفــة أثــرت
ـة لتراجــع صالح ّيتــه أو انتهائهــا بســبب تلــف نتيجــة اســتخدامه،
ّ
ـادي ،وغيرهــا مــن العوامــل .انظــر ً
ـي.
علــى كيانــه المـ ّ
أيضــا :التقــادم االقتصــادي والتقــادم الوظيفـ ّ
المحفظة :وتعود على مجموعة من األصول أو االستثمارات أو االلتزامات المال ّية.
خصــم المحفظــة :ويشــير إلــى المبلــغ أو النســبة المئو ّيــة المخصومــة مــن قيمــة المنشــآت
االقتصاد ّيــة؛ لتعكــس ملك ّيتهــا للعمل ّيــات التشــغيل ّية أو أصولهــا المختلفــة ضمــن مجموعــة قــد ال
تجــذب المشــتري المحتمــل .تعــرف ً
أيضــا باســم خصــم المجموعــة.
القيمــة بعــد التمويــل :وتشــير إلــى القيمــة اإلجمال ّيــة الضمن ّيــة للمنشــآت االقتصاد ّيــة التاليــة مباشـ ً
ـرة
آلخــر دورة تمويل ّيــة لهــا .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع القيمــة قبــل التمويــل.
القيمــة قبــل التمويــل :وتشــير إلــى القيمــة اإلجمال ّيــة الضمن ّيــة للمنشــآت االقتصاد ّيــة الســابقة
ً
مباشــرة آلخــر دورة تمويل ّيــة لهــا .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع القيمــة بعــد التمويــل.
فرضيــة القيمــة :وهــو افتــراض مرتبــط بالظــروف التــي يمكــن تطبيقهــا علــى األصــل الخاضــع
ّ
للتقييــم .انظــر ً
أيضــا :اســتمرار ّية النشــاط وقيمــة التصفيــة.
ّ
المتوقــع
ـدد للدخــل االقتصــادي
القيمــة
الحاليــة :وهــي القيمــة المحســوبة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ محـ ّ
ّ
ـدل الخصــم .انظــر ً
أيضــا :صافــي القيمــة الحال ّيــة.
باســتخدام معـ ّ
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الســعر :ويعنــي المقابــل النقــدي أو المقابــل المطلــوب أو المعــروض أو المدفــوع مقابــل األصــل ،والذي
قــد يختلــف عــن القيمة.
طريقــة المعامــات الســابقة :وهــي طريقــة تندرج ضمن أســلوب الســوق ،وفيهــا تســتخدم المعامالت
الســابقة التــي تتشــارك مــع نطــاق المنشــأة االقتصاد ّيــة الخاضعــة لهــا بصفتهــا مؤشـ ًرا للقيمــة .و ُتعــرف
ً
أيضــا باســم طريقــة معاملــة المنشــأة االقتصاد ّيــة المــدروس أو طريقــة المعامــات األخيــرة.
طريقــة العائــد المتوقــع واألرجــح :وهــي طريقــة تعتمــد علــى ســيناريو لتقديــر قيمــة فائــدة
ـاء علــى القيمــة الحال ّيــة األرجــح لمختلــف النتائــج المســتقبل ّية المرتبطــة بالمنشــأة
حقــوق الملك ّيــة بنـ ً
ّ
حــل المنشــأة االقتصاد ّيــة أو اســتمرار العمليــات
األولــي أو البيــع أو
االقتصاد ّيــة (أي الطــرح العــام
ّ
التشــغيل ّية لحيــن تاريــخ خــروج الحــق).
مخصصــات ســعر الشــراء :وهــو مصطلــح يشــيع اســتخدامه لوصــف عمل ّيــات تخصيــص الســعر الذي
ّ
تدفعــه المنشــآت االقتصاد ّيــة المندمجــة مقابــل األصــول المكتســبة وااللتزامــات المال ّيــة المفترضــة
للمنشــأة االقتصاد ّيــة المســتهدفة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق.
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ّ
الموضــح بنســبة مئو ّيــة مــن مبلــغ االســتثمار مــن الدخــل االقتصــادي
معــدل العائــد :وهــو المبلــغ
ّ
ّ
ّ
المحقــق و/أو التغييــر فــي قيمــة االســتثمار.
المتوقــع أو
الحقيقيــة :وهــي التدفقــات النقد ّيــة التــي َتســتبعد آثــار التضخــم مــع مــرور
التدفقــات النقديــة
ّ
الوقــت .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع التدفقــات النقد ّيــة االســم ّية.
ّ
التضخــم .ويتناقض هــذا المصطلح
ـدل العائــد الذي يســتثني تأثيــر
ـدل العائــد الحقيقــي :وهــو معـ ّ
معـ ّ
ـدل العائد االســمي.
مــع معـ ّ
الملكيــة :وهــي طريقــة م َّتبعــة لتقديــر قيمــة األصــول غيــر الملموســة ،وذلــك
طريقــة اإلعفــاء مــن
ّ
بالرجــوع إلــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات الملك ّيــة االفتراض ّيــة ،والتــي يمكــن تج ّنبهــا بامتــاك األصــل
أيضــا بطريقــة توفيــر الملك ّيــة .انظــر ً
عوضــا عــن ترخيصــه مــن طــرف ثالــث .و ُتعــرف ً
ً
أيضــا الملك ّيــة.
ـدر قيمــة األصول بحســاب
طريقــة تكلفــة اإلحــال :وهــي طريقــة تابعــة ألســلوب التكلفــة ،وفيهــا تقـ ّ
تكلفتهــا ،باعتبــار تاريــخ التقييــم؛ بهــدف إعــادة تحديــد وظيفــة أو منفعــة أصــل مشــابه لــه .انظــر ً
أيضــا:
أســلوب التكلفــة وتكلفــة اإلحــال الجديــدة.
تكلفــة اإلحــال الجديــدة :وهــي حســاب منــذ تاريــخ التقييــم تكلفــة أصــل جديــد مماثــل أو أصــل
جديــد مشــابه لألصــل الخاضــع للتقييــم فــي االســتخدام .انظــر ً
أيضــا :تكلفــة إعــادة اإلنتــاج الجديــدة.
تاريــخ التقريــر :والمقصــود تاريــخ إصــدار تقريــر التقييــم .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع تاريــخ التقييــم.
ـدل العائــد لــدى المســتثمرين قبــل
ـد األدنــى المقبــول لمعـ ّ
ـدل العائــد المطلــوب :ويشــير إلــى الحـ ّ
معـ ّ
التزامهــم دفــع المــال المســتثمر مراعـ ً
ـاة لمســتوى المخاطــر فيــه.
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ألي اســتثمار علــى أنــه
ـدل العائــد المطــروح فــي الســوق ّ
ـال مــن المخاطــر :ويقصــد بــه معـ ّ
ـدل خـ ٍ
معـ ّ
أي مخاطــر.
ـال مــن ّ
خـ ٍ
ـدل العائــد إضافـ ً
ـدل الخالــي مــن
ـدل األساســي (مثــل المعـ ّ
عــاوة المخاطــر :وهــو معـ ّ
ـة إلــى المعـ ّ
المخاطــر)؛ ليعكــس المخاطــر التــي قــد يتعـ ّـرض لهــا األصــل أو المنشــأة االقتصاد ّيــة أو االســتثمار (مثــل:
عــاوة مخاطــر حقــوق الملك ّيــة أو عــاوة المخاطــر غيــر المنتظمــة ،أو عــاوة المخاطــر القطريــة أو
عــاوة الحجــم).
ـص باألصول
الملكيــة :وتعنــي الدفعــة (االفتراض ّيــة أو الحقيق ّيــة) المدفوعــة الســتخدام األصــل ،وتختـ ّ
ّ
غيــر الملموســة أو المــوارد الطبيع ّيــة .انظــر ً
أيضــا طريقــة اإلعفــاء مــن الملكية.

S

ـادي مــع مراعــاة الغرض
القيمــة التخريد ّيــة (الباقيــة) :وتشــير إلــى قيمــة األصــل فــي نهايــة عمــره االقتصـ ّ
الــذي ُأنشــئ مــن أجلــه األصــل .وقــد تحتفــظ األصــول بقيمتهــا الســتخدامات أخــرى أو إعــادة تدوير.
ـددة للدخــل االقتصــادي المتوقــع فــي
تحليــل الســيناريو :وهــو أســلوب لنمذجــة ســيناريوهات متعـ ّ
المســتقبل؛ بغــرض اشــتقاق القيمــة المتوقعــة .انظــر ً
أيضــا :طريقــة مونتــي كارلــو ،وطريقــة تســعير
الخيــارات الماليــة ،وطريقــة العائــد المتوقــع واألرجــح.
ـدرة دون
القيمــة المســتق ّلة :و ُيقصــد بهــا قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصاد ّيــة أو االســتثمارات المقـ ّ
أي اعتبــارات للتكامــل فيمــا بينهــا.
معيــار القيمــة :وهــو تعريــف القيمــة المســتخدمة فــي التقييــم (مثــل القيمــة الســوق ّية العادلــة
ّ
ويؤثــر معيــار القيمــة علــى الطــرق
أو القيمــة الســوق ّية أو القيمــة العادلــة أو قيمــة االســتثمار).
والمدخــات واالفتراضــات التــي يســتخدمها العامــل فــي تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــةُ .يعــرف ً
أيضــا
باســم أســاس القيمــة.
التكامــل :وهــو المفهــوم الســائد بــأن أداء وقيمــة أصليــن أو منشــأتين اقتصاديتيــن أكبــر مــن مجمــوع
أجزائهمــا الفرد ّيــة منفصلــة ،الناتجــة عــن توقــع وفــرة االقتصــاد أو فوائــد مــا بعــد االســتحواذ.
ّ
المتوقعــة الناتجــة عــن مــزج اثنيــن أو أكثــر ســواء مــن األصــول أو
قيمــة التكامليــة :وهــي القيمــة
المنشــآت االقتصاد ّيــة ،والتــي تكــون مجموعهــا أكبــر مــن مجمــوع قيمــة أجزائهــا الفرد ّيــة منفصلــة.
المعرضــة للمخاطــر،
المخاطــر المنتظمــة :وهــي المخاطــر التــي تتشــاركها جميــع األوراق المال ّيــة
ّ
والتــي ال يمكــن تحاشــيها مــن خــال التنويــع .تعــرف ً
أيضــا باســم مخاطــر الســوق والمخاطــر غيــر قابلــة
للتنويــع .ويتناقــض المصطلــح مــع المخاطــر غيــر المنتظمــة .انظــر ً
أيضــا :بيتــا.

T

الماديــة
ـتمد قيمتهــا مــن خصائصهــا
ّ
ـادي وتسـ ّ
األصــول الملموســة :وهــي األصــول التــي لهــا كيــان مـ ّ
ـدات) .ويتناقض هــذا المصطلح
أو طبيعتهــا الملموســة (مثــل :العقــارات والممتلكات والمنشــآت والمعـ ّ
مــع األصــول غيــر الملموســة.
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T

لمدخــرات ضريبــة الدخــل الناتجــة عــن الخصــم
منفعــة ضريبــة االســتهالك :وتعنــي القيمــة الحاليــة ّ
الضريبــي مــن اســتهالك أحــد األصــول الملموســة.
لمدخــرات ضريبــة الدخــل الناتجــة عــن الخصــم
منفعــة ضريبــة إهــاك :وتعنــي القيمــة الحاليــة ّ
الضريبــي مــن إهــاك أحــد األصــول الملموســة.
النهائيــة :و ُيقصــد بهــا تقديــر قيمــة الدخــل االقتصــادي للمنشــآت االقتصاد ّيــة بعــد فتــرة
القيمــة
ّ
االســتقراء المنفصلــة عــن طريقــة الدخــل االقتصــادي المخصــوم .و ُتعــرف ً
أيضــا باســم القيمــة
المســتمرة.
المتبق ّيــة أو القيمــة
ّ

U

البيتــا غيــر المدعومــة :وهــو مقيــاس بيتــا لقيــاس هيكلــة رأس المــال دون ديــونُ .يعــرف ً
أيضــا باســم
أصــول بيتــا .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع بيتــا المدعومــة.
ْ
المتوقــع أن يطلبــه الســوق لجــذب
ـدل العائــد
تكلفــة رأس المــال غيــر المدعومــة :و ُيقصــد بهــا معـ ّ
ـددة ،علــى افتــراض هيكلــة رأس المــال غيــر المدعومــة .انظر ً
المتوســط المرجح
أيضــا:
ّ
اســتثمارات محـ ّ
لتكلفــة رأس المال.
المخاطــر غيــر المنتظمــة :وهــي المخاطــر المتع ّلقة بــاألوراق المال ّيــة الفرد ّيــة ،والتي يمكن تحاشــيها
بالتنويــع .وتعــرف ً
أيضــا بالمخاطــر غيــر النظام ّيــة أو المخاطــر القابلــة للتنويــع .ويتناقــض هــذ المصطلــح
مــع المخاطــر المنتظمة.

V

التقييــم :ويعنــي عمل ّيــة تشــكيل رأي أو الوصــول الســتنتاج حــول القيمــة بحلــول تاريــخ التقييــم،
وذلــك باســتخدام افتــراض القيمــة ومعيــار القيمــة وأســلوب واحــد أو أكثــر مــن أســاليب التقييــم.
و ُيعــرف ً
أيضــا باســم التثميــن.
العامــة الم َّتبعــة فــي تقديــر القيمــة ،وتســتخدم فيهــا طريقــة
أســلوب التقييــم :وهــو الطريقــة
ّ
ـددة .انظــر ً
أيضــا :أســلوب التكلفــة وأســلوب األصــول وأســلوب
أو أكثــر مــن طــرق التقييــم المحـ ّ
الدخــل وأســلوب الســوق.
المحــددة التــي فيهــا حــدث التقييــم .تعــرف ً
أيضــا بتاريــخ
تاريــخ التقييــم :وهــو النقطــة الزمن ّيــة
ّ
النفــاذ أو تاريــخ القيــاس أو تاريــخ القيمــة .ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع تاريــخ التقريــر.
ـتخدمة لتقديــر القيمــة (مثل:
طريقــة التقييــم :وتنــدرج ضمــن أســلوب التقييــم ،وهــي منهج ّيــة مسـ
َ
طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة المندرجــة ضمــن أســلوب الدخل).
نمــوذج التقييــم :وهــو إحــدى األدوات التــي َيســتخدمها العاملــون فــي مجــال تقييــم المنشــآت
عــددا مــن
تتضمــن
االقتصاد ّيــة لتقديــر قيمــة األصــل أو المنشــأة االقتصاد ّيــة أو االســتثمار ،والتــي
ً
ّ
العمليــات الحســاب ّية تط ّبــق فيهــا طــرق التقييــم و ُيســتعان فيهــا باألحــكام المســتنيرة التــي يصدرهــا
محترفــي مهنــة تقييــم المنشــآت االقتصاد ّيــة.
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V

القيمــة المتبادلــة :وتعنــي قيمــة األصــل أو االلتــزام فــي حــال بيعــه فــي الســوق المفتوحــة ،ويتناقض
هــذا المصطلــح بالقيمة المســتخدمة.
القيمــة المســتخدمة :وتعنــي قيمــة األصــل أو المنشــأة االقتصاد ّيــة أو االســتثمار المســتخدم حال ًيــا أو
المتواصــل اســتخدامه .ويتناقــض هــذا المصطلــح بالقيمــة المتبادلــة .كمــا ُيعــرف ً
أيضــا باســم قيمــة
ـتمر أو قيمــة االســتخدام الحال ّيــة.
االســتخدام المسـ ّ

W

ّ
ّ
حــل
عمومــا مــن أمــ ٍر
الشــال :وتعنــي المخصصــات التعاقد ّيــة مــن التدفقــات النقد ّيــة والناتجــة
ً
وحولهــا فــي المنشــأة االقتصاد ّيــة إلــى
ـي)،
ّ
بالســيولة (مثــل الدمــج أو االســتحواذ أو الطــرح العــام األولـ ّ
ّ
لتوضــح
العامــة)؛
فئــات ملك ّيــة مختلفــة (مثــل :الديــون أو حقــوق الملك ّيــة الممتــازة أو حقــوق الملك ّيــة
ّ
الحقــوق االقتصاد ّيــة لـ ّ
ـكل فئــة مــن الفئــات.
ـاري،
المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال :وهــو مقيــاس إجمالــي تكلفــة رأس مــال العمــل التجـ ّ
ّ
المتوقــع لـ ّ
ّ
مكونــات رأس المــال (مثــل :الديــون وحقــوق
ـون مــن
ـدل العائــد
وفيــه يرجــح معـ ّ
ّ
ـكل مكـ ّ
ـبي مــن هيكلــة رأس المــال.
الملك ّيــة) علــى القيمــة الســوق ّية بحســب حجمــه النسـ ّ
طريقــة التقييــم باســتخدام األصــل غيــر الملمــوس وبدونــه :وهــي الطريقــة المتبعــة لتقديــر
قيمــة األصــول مــن خــال مقارنــة ســيناريو ُيســتخدم األصــل فيــه لصالــح المنشــأة االقتصاد ّيــة،
وســيناريو آخــر ال َتســتخدم المنشــأة االقتصاد ّيــة فيــه ذلــك األصــل ،فيمــا تبقــى جميــع العوامــل ثابتــة
علــى حالهــاُ .تعــرف ً
أيضــا باســم طريقــة عــاوة اإليــرادات.
رأس المــال العامــل :و ُيقصــد بــه مقــدار األصــول المتداولــة بعــد طــرح االلتزامــات المال ّيــة الحال ّيــة
للمنشــأة االقتصاد ّيــة والمســتخدمة فــي تلبيــة احتياجاتهــا التشــغيل ّية اليوم ّيــةُ .يعــرف ً
أيضــا باســم
صافــي رأس المــال العامــل الخالــي مــن الديــون ،وذلــك بعــد اســتبعاد جميــع النقــد أو أجــزاء منــه،
ً
إضافــة إلــى اســتثناء الجــزء الحالــي مــن الديــون المــد ّرة للفوائــد.
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