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المقدمة
يُعــد مجلــس معايــر التقييــم الدّوليــة ( )IVSCجه ـ ٌة مســتقل ٌة غــر ربحيــة تعمــل لتطويــر مهنــة التقييــم ورفــع جودتهــا.
ويهــدف املجلــس إىل بنــاء ثقــة الجمهــور يف عمليــة التقييــم مــن خــال تقديــم معايــر عامليــة لتقييــم األصــول ميكــن تطبيقهــا
ـايس مــن
وتنفيذهــا يف أنحــاء العــامل .كــا يعتقــد املجلــس بــأن تطبيــق معايــر التقييــم الدّوليــة بطريقــة مهنيــة هــو جــز ٌء أسـ ٌّ
النظــام املــايل.
يُســتخدم التقييــم ويعتمــد عليــه يف األســواق املاليــة وغريهــا مــن األســواق األخــرى ،ســواء إلدراجــه يف القوائــم املاليــة ،أو امتثــاال
لألنظمــة واللوائــح ،أو لدعــم أنشــطة اإلقـراض املضمــون وغريهــا مــن املعامــات األخــرى .وتــأيت معايــر التقييــم الدّوليــة لتنــص
عــى املعايــر واملبــادئ املعــرف بهــا يف مامرســة أعــال التقييــم ،والتــي تدعــم الشــفافية واالتســاقية يف مهنــة التقييــم .ويعمــل
املجلــس أيضً ــا عــى تعزيــز القواعــد الحاكمــة لســلوك وكفــاءة امل ُق ّيمــن املهنيــن.
ت ُعــد لجنــة املعايــر باملجلــس الجهــة املســؤولة عــن وضــع معايــر التقييــم الدّوليــة ،وهــي لجنــة مســتقلة تقــوم بإعــداد جــدول
األعــال الخــاص بهــا واعتــاد مطبوعاتهــا.
وتقوم اللجنة ،يف إطار إعداد معايري التقييم الدّولية ،مبا ييل:
•مراعــاة اإلج ـراءات املعتمــدة واملعمــول بهــا عنــد وضــع أي معايــر جديــدة ،ويتضمــن ذلــك إج ـراء املشــاورات
مــع أصحــاب املصلحــة (مثــل :امل ُق ّيمــن ،ومســتخدمي خدمــات التقييــم ،واملنظمــن ،ومؤسســات التقييــم املهنيــة
وغريهــم) ،ونــر مســودات كافــة املعايــر الجديــدة للعمــوم وتوضيــح التعديــات الجوهريــة عــى املعايــر الحاليــة.
•التواصل مع الجهات األخرى املسؤولة عن وضع املعايري يف األسواق املالية.
•إقامــة أنشــطة توعويــة تتضمــن مناقشــات وحــوارات مــع الجهــات واألطـراف املعنيــة باإلضافــة إىل نقاشــات موجهــة
ملســتخدمني محدديــن أو فئــة معينــة مــن املســتخدمني.
والغايــة مــن معايــر التقييــم الدّوليــة هــي زيــادة ثقــة املســتخدمني يف خدمــات التقييــم مــن خــال بنــاء مامرســات التقييــم عىل
أســاس الشــفافية واالتســاق ،وتقــوم املعايــر مبــا ييل:
•تحديد أو وضع مبادئ وتعريفات مقبولة عامليًا.
•تحديد ونرش األمور املعتربة عند القيام بأعامل التقييم وإعداد تقارير التقييم.
•تحديــد املواضيــع التــي تســتلزم أخذهــا بعــن االعتبــار ،واألســاليب الشــائعة واملســتخدمة عنــد تقييــم أنــواع مختلفــة
مــن األصــول وااللتزامات.
تحتــوي املعايــر عــى متطلبــات إلزاميــة يجــب اتباعهــا لــي يُعتــر تقريــر التقييــم ممتثـ ًـا ملعايــر التقييــم الدّوليّــة .وال تُوجــه
جوانــب معينــة مــن املعايــر ،امل ُق ّيــم أو تلزمــه بتــرف معــن ،ولكنهــا تقــدم املبــادئ واملفاهيــم األساســية التــي يجــب اعتبارهــا
عنــد إجـراء عمليــة التقييــم.
عند وضع املعايري ،تأخذ مجالس معايري التقييم الدولية املبادئ األساسية التالية يف الحسبان.
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املبادئ األساسية لوضع معايري التقييم

1.الغرض (الهدف)
هــدف معايــر التقييــم هــو تعزيــز ثقــة الجمهــور يف مهنــة التقييــم والحفــاظ عليهــا مــن خــال وضــع املتطلبــات املناســبة
للمقيمــن.

 .2معايري التقييم
يجــب أن ت ُبنــى معايــر التقييــم عــى مبــادئ واضحــة ،وأن تناقــش بشــكل كايف عمليــة إعــداد رأي موثــوق للقيمــة وإيصــال
هــذا الــرأي للمســتخدمني املقصوديــن.
 .3مراجعة وتطوير املعايري
توضع املعايري وتُراجع حسب الحاجة ،من خالل عملية طرح عامة تتسم بالشفافية.
 .4االختصاص القضايئ
ميكن الخروج عىل املعايري لغرض االمتثال لألنظمة واللوائح التنظيمية التي تتعارض معها.

مبادئ التقييم األساسية

 .1األخالقيات
يجــب عــى املقيــم االلتـزام باملبــادئ األخالقيــة واملتمثلــة يف النزاهــة ،واملوضوعيــة ،والحياديــة ،والرسيــة ،والكفــاءة ،واملهنيــة،
لتعزيــز ثقــة الجمهــور والحفــاظ عليهــا.
 .2الكفاءة
عند تسليم التقييم ،يجب أن ميتلك املقيم املهارات الفنية واملعرفية الالزمة إلمتام مهمة التقييم بشكل مناسب.
 .3االمتثال
يجب عىل املقيم ذكر معايري التقييم التي اعتمد عليها يف التقييم واالمتثال لها.
 .4أساس (نوع معيار) القيمة
يجــب عــى املقيــم أن يختــار أســاس القيمــة املناســب للمهمــة واتبــاع كافــة املتطلبــات املعمــول بهــا ،كــا يجــب تحديــد أســاس
القيمــة وتعريفــه أو اإلشــارة إليــه.
 .5تاريخ القيمة (تاريخ النفاذ أو تاريخ التقييم)
يجــب أن يذكــر املقيــم تاريــخ القيمــة الــذي هــو أســاس التحليــات واآلراء واالســتنتاجات ،كــا يجــب أن يذكــر أيضً ــا تاريــخ
تقريــر التقييــم أو اإلفصــاح عنــه.

 .6االفرتاضات واالشرتاطات
يجب أن يذكر املقيم االفرتاضات واالشرتاطات الهامة التي من املمكن أن تؤثر عىل نتيجة مهمة التقييم.
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 .7االستخدام املقصود
يجب أن يذكر املقيم وصفًا واض ًحا ودقيقًا الستخدام التقييم املقصود.
 .8املستخدم املقصود
يجب أن يذكر املقيم وصفًا واض ًحا ودقيقًا ملستخدم التقييم املقصود.
 .9نطاق العمل
يجب أن يحدد املقيم نطاق العمل وأن ينفذه ويذكره بطريقة مناسبة للمهمة بحيث ينتج عنه تقييم موثوق.
 .10تحديد األصل محل التقييم
يجب عىل املقيم أن يحدد األصل محل التقييم بوضوح.
 .11البيانات
يجــب أن يســتخدم املقيــم املعلومــات واملدخــات املناســبة بطريقــة تتســم بالوضــوح والشــفافية لــي ينتــج عنهــا تقييــم
موثــوق.
 .12منهجية التقييم
يجب أن يستخدم املقيم منهجية التقييم املناسبة الستنتاج تقييم موثوق.
 .13تسليم التقييم
يجب عىل املقيم أن يزود املستخدم املقصود بتحليالت وأراء واستنتاجات التقييم واضحة.
 .14حفظ السجالت
يجب أن يحتفظ املقيم بنسخة من التقييم وسجل األعامل املنفذة لفرتة كافية بعد االنتهاء من املهمة.
وتم ترتيب معايري التقييم الدّوليّة عىل النحو التايل:
اإلطار العام ملعايري التقييم الدّ ول ّية
هــو مبثابــة متهيــد ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة ،حيــث يتضمــن هــذا اإلطــار مبــادئ التقييــم املتعــارف عليهــا واملفاهيــم التــي ينبغــي
اتباعهــا عنــد تطبيــق ttهــذه املعايــر فيــا يخــص املوضوعيــة ،والحكــم التقديــري ،والكفــاءة وإمكانيــة الخــروج عــن املعايري.
املعايري العامة
تحــدد هــذه املعايــر املتطلبــات واالشــراطات لكافــة أعــال التقييــم ،مبــا يف ذلــك تحديــد رشوط مهمــة التقييــم ،وأســس
القيمــة ،وأســاليب وطــرق التقييــم ،وإعــداد التقاريــر .وهــي مصمم ـ ٌة بحيــث تكــون قابلــة للتطبيــق لكافــة أعــال التقييــم
وألي غــرض مــن أغ ـراض التقييــم.
وجميــع األصــول ّ
معايري األصول
تتضمــن معايــر األصــول متطلبــات متعلقــة بفئــات محــددة مــن األصــول ،ويجــب تطبيــق هــذه املتطلبــات مــع متطلبــات
واشـراطات املعايــر العامــة عنــد تقييــم أي فئــة معينــة مــن فئــات األصــول .وت ُقــدم معايــر األصــول معلومــات مرجعيــة عــن
الخصائــص التــي تؤثــر عــى قيمــة كل أصــل ،باإلضافــة إىل املتطلبــات املحــددة ألســاليب التقييــم والطــرق املســتخدمة لــكل
أصــل.
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ما هو تاريخ نفاذ املعايري؟
نُــر هــذا اإلصــدار مــن معايــر التقييــم الدوليــة يف  31يوليــو  ،2021ويدخــل حيــز التنفيــذ اعتبــا ًرا مــن  31ينايــر ،2022
ويســمح بتطبيــق املعايــر قبــل تاريــخ نفاذهــا.
التغريات املستقبلية للمعايري
يعتــزم مجلــس املعايــر مراجعــة وتنقيــح املعايــر املنشــورة بصفــة دوريــة إلدخــال التحديثــات واملســتجدات أو التوضيحــات
الالزمــة كلــا دعــت الحاجــة لذلــك واســتجابة ملتطلبــات أصحــاب املصلحــة والســوق .ولــدى املجلــس مشــاريع مســتمرة وقامئــة
أي وقــت .ولالطــاع عــى آخــر املســتجدات
قــد ينتــج عنهــا إضافــة معايــر جديــدة أو التعديــل عــى املعايــر املوجــودة يف ّ
واألخبــار بشــأن املشــاريع الحاليــة أو التغي ـرات الوشــيكة أو املعتمــدة ،ميكــن زيــارة موقــع املجلــس عــى الرابــط التــايل:
.www.ivsc.org
ميكن االطالع عىل األسئلة الشائعة املتعلقة مبعايري التقييم الدولية عىل موقع املجلس.www.ivsc.org :

11

قائمة المصطلحات
 10نبذ ٌة عام ٌة

 10.1ت ُع ّرف هذه القامئة املصطلحات املستخدمة يف معايري التقييم الدّول ّية.
 10.2تنطبــق قامئــة املصطلحــات عــى معايــر التقييــم الدوليــة فقــط وال تهــدف إىل تعريــف املصطلحــات األساســية ملجــاالت
التقييــم ،واملحاســبة ،واملاليــة التــي يتوقــع مــن امل ُق ّيــم معرفتهــا (انظــر تعريــف «امل ُق ّيــم»).

 .20املصطلحات

 .20.1األصل أو األصول
ـهيل لعمليــة ق ـراءة املعايــر ولتفــادي التك ـرار يشــر مصطلــح «األصــل» و «األصــول» عمو ًمــا إىل البنــود التــي تكــون
تسـ ً
محــور مهمــة التقييــم .ومــا مل ينــص خــاف ذلــك يف املعيــار ميكــن اعتبــار هــذه املصطلحــات عــى أنهــا تعنــي وتشــمل
كل مــن الكلــات التاليــة« :أصـ ٌـل ،مجموع ـ ٌة أصــول ،الت ـزا ٌم ،مجموع ـ ُة التزامــات ،أو مجموع ـ ٌة مــن األصــول وااللتزامــات».
ًّ
 .20.2أساس القيمة
تصــف أســس القيمــة (التــي تســمى أحيانًــا معايــر القيمــة) املبــادئ األساســية التــي تعتمــد عليهــا القيــم امل ُقــررة (انظــر
املعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقــرة .)10.1
 .20.3العميل
ت ُشــر كلمــة «العميــل» إىل الشــخص أو األشــخاص أو الجهــة التــي يتــم إجــراء التقييــم لهــا .ويشــمل ذلــك :العمــاء
الخارجيــن (أي عندمــا يكــون امل ُق ّيــم متعاق ـ ٌد مــع طــرف ثالــث) ،وكذلــك العمــاء الداخليــن (أي التقييــات املعــدة
لصاحــب العمــل).
 .20.4التكلفة
الدفعات أو املرصوفات املطلوبة القتناء أو إنشاء األصل.
 .20.5معدل الخصم
معدل العائد املستخدم لتحويل مبلغ نقدي مستحق الدفع يف املستقبل إىل قيمة حالية.
 .20.6القيمة املنصفة
الســعر املقــدر لنقــل ملك ّيــة أحــد األصــول أو االلتزامــات بــن أط ـراف محــددة وراغبــة وعــى معرفــة بحيــث يعكــس
مصالــح تلــك األط ـراف.
 .20.7القيمة السوقية العادلة
1.ت ُعــرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (« )OECDالقيمــة الســوقية العادلــة» عــى أنهــا الســعر الــذي
ســيدفعه املشــري الراغــب للبائــع الراغــب يف صفقــة يف الســوق املفتوحــة.
2.لألغـراض الرضيبيــة يف الواليــات املتحــدة ،تنــص الالئحــة رقــم  1-20.2031عــى مــا يــي« :القيمــة الســوقية العادلــة
هــو الســعر الــذي ميكــن أن تنتقــل بــه امللكيــة بــن املشــري الراغــب والبائــع الراغــب ،بــرط أال يكونــوا مكرهــن
للـراء أو البيــع ولديهــم معرفــة معقولــة بالحقائــق ذات الصلــة».1

 1دائرة اإليرادات الداخلية للواليات املتحدة
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 .20.8القيمة العادلة (املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية)
يُعــرف املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم « 13القيمــة العادلــة» بأنهــا الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن
بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل الت ـزام يف صفقــة منظمــة بــن املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس.
 .20.9االستخدام املقصود
استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كام حددها املقيم بنا ًء عىل تواصله مع العميل.
 .20.10املُستخدم املقصود
العميــل وأي طــرف آخــر ُمعــرف ،باســمه أو نوعــه ،كمســتخدم لتقريــر التقييــم أو مراجعــة التقييــم املقــدم مــن املقيــم
بنــا ًء عــى خطــاب مــن العميــل.
 .20.11القيمة االستثامرية
قيمة األصل للاملك أو املالك املحتمل باعتبار استثامراته الشخصية أو أهدافه التشغيلية (وتُعرف أيضً ا بالثمن).
 .20.12االختصاص القضايئ
يشــر مصطلــح «االختصــاص» إىل البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ عمليــة التقييــم .ويشــمل القوانیــن
واللوائــح التــي تســنها الجهــات الحكوميــة (الدولــة ،أو الوالیــة ،أو البلديــة) ،والقوانــن التــي تضعھــا بعــض الجھــات
التنظيميــة حســب غــرض التقييــم (مثــل :املصــارف املركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق املاليــة).
 .20.13قيمة التصفية
املبلــغ الــذي ميكــن تحقيقــه عنــد بيــع أصــل أو مجموعــة أصــول عــى أســاس مجــزأ .وينبغــي أن تعتــر قيمــة التصفيــة
تكاليــف الحصــول عــى األصــول يف حالــة قابلــة للبيــع وكذلــك تكاليــف التــرف يف النشــاط وإزالتــه .وميكــن تحديــد قيمــة
التصفيــة مبوجــب افرتاضــن مختلفــن للقيمــة (انظــر معيــار  104أســس القيمــة ،القســم  )80وهــي:
(أ) معاملة منظمة بفرتة تسويق منوذجية.
(ب)صفقة إجبارية بفرتة تسويق قصرية.
 .20.14القيمة السوقية
املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب
كل طــرف مــن األط ـراف مبعرفــة وحكمــة
يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
دون قــر أو إجبــار.
 .20.15ميكن
«يكــن» اإلجـراءات التــي تقــع عــى عاتــق امل ُق ّيــم مســؤولية النظــر فيهــا ،وتتطلــب هــذه األمــور اهتــام
ـة
ـ
كلم
تصــف
ُ
امل ُقيّــم وفهمــه .حيــث تعتمــد إمكانيــة تطبيــق هــذه األمــور يف عمليــة التقييــم عــى مامرســة امل ُقيّــم لحكمــه وخربتــه
املهنيــة يف الظــروف التــي تتــاىش مــع أهــداف املعايــر.
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 .20.16يجب
تشــر كلمــة ”يجــب“ إىل مســؤولية غــر مرشوطــة ،أي يجــب عــى امل ُقيّــم الوفــاء باملســؤوليات مــن هــذا النــوع يف جميــع
الحــاالت والظــروف التــي ينطبــق عليهــا الــرط.
 .20.17املشارك
ت ُشــر كلمــة «امل ُشــارك» إىل املشــاركني املعنيــن وف ًقــا ألســاس (أو أســس) القيمــة املســتخدمة يف مهمــة التقييــم (انظــر
املعيــار  :104أســاس القيمــة) .وتتطلــب األســس املختلفــة للقيمــة مــن امل ُق ّيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعــن االعتبــار،
مثــل :وجهــات نظــر «املشــاركني يف الســوق» (مثــل :القيمــة الســوقية ،أو القيمــة العادلــة للمعايــر الدّوليّــة للتقاريــر
املاليــة) أو مالــك معــن أو مشــر ُمحتمــل (مثــل :القيمــة االســتثامرية).
 .20.18السعر
املقابل النقدي أو ما شابهه ،املطلوب أو املعروض أو املدفوع مقابل األصل ،والذي قد يختلف عن القيمة.
 .20.19الغرض
ت ُشــر كلمــة «الغــرض» إىل ســبب أو أســباب إج ـراء التقييــم ،وتشــمل األغ ـراض العامــة (عــى ســبيل املثــال ال الحــر)
أغ ـراض التقاريــر املاليــة ،والتقاريــر الرضيبيــة ،ودعــم التقــايض ،ودعــم املعامــات ،ودعــم ق ـرارات اإلق ـراض املضمــون.
 .20.20ينبغي
ت ُشــر كلمــة «ينبغــي» إىل املســؤوليات التــي يفــرض االلتـزام بهــا .حيــث يجــب أن ميتثــل امل ُق ّيــم لهــذه املتطلبــات مــا مل
يوضــح أ ّن اإلجـراءات البديلــة املتبعــة يف تلــك الظــروف كانــت كافيـ ًة لتحقيــق أهــداف املعايــر.
ويف الحــاالت النــادرة التــي يعتقــد فيهــا امل ُقيّــم أ ّن أهــداف املعيــار ميكــن تحقيقهــا بوســائل بديلــة ،يجــب عــى امل ُقيّــم
توثيــق ســبب عــدم اتخــاذ اإلج ـراء املشــار إليــه وعــدم اعتبــاره رضوريًــا أو مناس ـ ًبا.
إذا كان املعيــار ينــص عــى أنّــه «ينبغــي» لل ُمق ّيــم أن ينظــر يف إجـراء مــا بعــن االعتبــار يصبــح النظــر فيــه إلزام ًيــا ،يف حــن
أ ّن تطبيــق اإلجـراء ال يكــون إلزاميًــا.
 .20.21هام أو جوهري
يعتمد تقييم مدى األهمية أو الجوهرية عىل الحكم املهني للمقيم ،والذي ينبغي أن يكون حسب السياق التايل:
•أن يأخــذ يف االعتبــار جوانــب التقييــم (مبــا يف ذلــك املدخــات ،واالفرتاضــات ،واالفرتاضــات الخاصــة ،واألســاليب
والطــرق املطبقــة) التــي تعتــر هام ـ ٌة أو جوهري ـ ٌة إذا كان مــن املتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا عــى التقييــم ،أو عــى
الق ـرارات االقتصاديــة ،أو غريهــا مــن ق ـرارات مســتخدمي التقييــم ،وتصــدر األحــكام املتعلقــة باألهميــة يف ضــوء
مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصــل محــل التقييــم.
•تشــر «األهميــة» كــا هــي مســتخدم ٌة يف هــذه املعايــر إىل األهميــة الجوهريــة بالنســبة ملهمــة التقييــم ،والتــي قــد
تختلــف عــن اعتبــارات األهميــة بالنســبة ألغـراض أخــرى ،مثــل :التقاريــر املاليــة ،ومراجعــة الحســابات.
 .20.22األصل محل التقييم أو موضوع التقييم
ت ُشیر ھذه املصطلحات إلی األصل (األصول) التي تُقيم يف مهمة تقییم معینة.
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 .20.23القيمة التكاملية
القيمــة التكامليــة تنشــأ عــن ضــم أصلــن أو أكــر مــن األصــول أو املصالــح حيــث تكــون القيمــة املدمجــة أكــر مــن
مجمــوع القيــم املنفصلــة .وإذا كانــت هــذه القيــم التكامليــة متاحـ ًة فقــط ملشــر بعينــه عندئــذ تختلــف القيمــة التكاملية
عــن القيمــة الســوقية ،حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســات معينـ ًة لألصــل ال تكــون لهــا قيمـ ٌة ّإل بالنســبة ملشــر
معــن .وغال ًبــا مــا يشــار إىل القيمــة املضافــة عــى مجمــوع املصالــح املعنيــة عــى أنهــا قيمــة تزاوجيــة.
 .20.24التقييم
إجراء أو عملية تحديد رأي لقيمة األصل عىل أساس قيمة محدد ويف تاريخ محدد وفقًا ملعايري التقييم الدولية.
 .20.25أسلوب التقييم
منهجيــة لتقديــر القيمــة تســتخدم طريقــة أو أكــر مــن طــرق التقييــم املحــددة (راجــع معيــار التقييــم الــدويل 105
أســاليب وطــرق التقييــم).
 .20.26طريقة التقييم
وسيلة محددة لتقدير القيمة ضمن أسلوب التقييم.
 .20.27الغرض من التقييم أو غرض التقييم
انظر «الغرض».
 .20.28مراجع التقييم
« ُمراجــع التقييــم» هــو مقيـ ٌم يقــوم مبراجعــة عمــل ُمق ّيــم آخــر ،وميكــن أن يقــوم املُراجــع -كجــزء مــن مراجعــة التقييــم-
بإجـراءات تقييــم معينــة أو أن يبــدي رأيًــا يف القيمــة.
 .20.29القيمة
الــرأي الناتــج عــن عمليــة التقييــم املمتثلــة ملعايــر التقييــم الدوليــة .فهــو تقديــر إمــا للمقابــل النقــدي األكــر احتــاال
ملصلحــة يف أصــل أو املنافــع االقتصاديــة مــن امتــاك حصــة يف أصــل وفــق أســاس القيمــة املذكــور.
 .20.30املق ّيم
«امل ُق ّيــم» هــو فــرد ،أو مجموعــة مــن األفـراد ،أو فــرد يف جهــة ســواء أكان موظــف (داخــي) أو متعاقــد (خارجــي) ،ميتلــك
املؤهــات والقــدرة والخــرة الالزمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة تتســم باملوضوعيــة والحياديــة والنزاهــة والكفــاءة .ويف
بعــض الوالیــات القضائيــة یلــزم الحصــول علــی ترخيــص قبــل أن یســتطیع الشــخص أن یعمــل ك ُمق ّيــم.
 .20.31الوزن أو األولوية
ت ُشــر كلمــة «الــوزن» إىل مقــدار االعتــاد عــى مــؤرش معــن للتوصــل إىل القيمــة النهائيــة (مثـاً عنــد اســتخدام طريقــة
واحــدة ،يكــون وزنهــا .)100٪
 .20.32الرتجيح
ت ُشــر كلمــة «الرتجيــح» إىل عمليــة تحليــل وتســوية مــؤرشات مختلفــة للقيمــة ،وتكــون عــاد ًة مــن أســاليب وطــرق
مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط نتائــج التقييــات ،وهــو أمــ ٌر غــر مقبــول.
 .20.33الثمن
انظر القيمة االستثامرية.
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 10االمتثال للمعايري

 10.1عندمــا ينــص التقريــر عــى أ ّن التقييــم سـ ُيعد أو تــم إعــداده وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة فــإ ّن هــذا امتثـ ٌ
ـي
ـال ضمنـ ٌّ
بــأن التقييــم قــد أُعــد وف ًقــا لكافــة املعايــر الصــادرة عــن املجلــس.
 .10.2يجــب عــى املقيــم االمتثــال لجميــع املتطلبــات الــواردة يف معايــر التقييــم الدوليــة لــي يعتــر التقييــم ممتث ـاً
للمعايــر.
 .10.3ال ميكن للمقيم الخروج عن معايري التقييم الدولية إال يف الحاالت املوضحة يف القسم  60من هذا اإلطار.

 .20األصول وااللتزامات

كل مــن تقييــم األصــول وااللتزامــات ،واملطالبــات الحاليــة واملســتقبلية عــى األصــول
 20.1ميكــن تطبيــق املعايــر عــى ّ
وااللتزامــات .ولتســهيل ق ـراءة هــذه املعايــر تــم تعريــف كلمــة األصــل أو األصــول لتشــمل :االلت ـزام أو االلتزامــات ،أو
مجموع ـ ًة مــن األصــول أو االلتزامــات مــامل يُذكــر خــاف ذلــك أو أن يكــون اســتثناء االلتزامــات واض ًحــا مــن الســياق.

 .30املق ّيم

 30.1تــم تعريــف «امل ُقيّــم» كفــرد ،أو مجموعــة مــن األفـراد ،أو فــرد يف جهــة ســواء أكان موظــف (داخــي) أو متعاقــد
(خارجــي) ،ميتلــك املؤهــات والقــدرة والخــرة الالزمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة موضوعيــة وغــر متح ّيــزة وأخالقيــة
ومختصــة .ويف بعــض االختصاصــات القضائیــة ،يُشــرط الحصــول علــی ترخیــص قبــل أن يعمــل الشــخص ك ُمقيّــم .ومبــا
ـي التقييــم باســتثناء
أن ُمراجــع التقييــم يجــب أن يكــون ُمق ّيـ ًـا أيضً ــا فــإن مصطلــح «امل ُق ّيــم» يف املعايــر يشــمل مراجعـ ّ
الحــاالت التــي يُذكــر فيهــا رصاح ـ ًة خــاف ذلــك ،أو أن يكــون واض ًحــا مــن الســياق اســتبعاد ُمراجــع التقييــم.

 .40املوضوعية

 40.1تتطلــب عمليــة التقييــم مــن امل ُقيّــم أن يُصــدر أحكا ًمــا محايــد ًة غــر متحيّــزة فيــا يتعلــق مبصداقيــة املدخــات
أي عوامــل غــر
واالفرتاضــات .وتحقيقـاً لذلــك يجــب أن ت ُصــدر هــذه األحــكام يف بيئــة تعــزز الشــفافية وتحـ ُّد مــن تأثــر ّ
أي
ـي لتجنــب ّ
موضوعيــة عــى تلــك العمليــة .ويجــب أن ت ُطبــق األحــكام املهنيــة املســتخدمة يف التقييــم بشــكل موضوعـ ّ
تحليــات أو آراء أو اســتنتاجات متح ّيــزة.
 .40.2مــن املتوقــع عنــد تطبيــق هــذه املعايــر وجــود أدوات رقابيــة وإجــراءات مناســبة تضمــن القــدر الــازم مــن
املوضوعيــة يف عمليــة التقييــم لــي ميكــن وصــف النتائــج بالحياديــة .ويقــدم ميثــاق ســلوك وكفــاءة امل ُقيّمــن املهنيــن
الصــادر عــن مجلــس معايــر التقييــم الدّول ّيــة منوذ ًجــا لإلطــار املناســب لقواعــد الســلوك املهنــي.

18

 .50الكفاءة

 .50.1يجــب أن يقــوم بالتقييــات فــرد أو مجموعــة مــن األفـراد أو فــرد داخــل منشــأة ،بغــض النظــر عــا إذا كان موظ ًفــا
(داخليًــا) أو مشــاركًا (متعاقـدًا أو خارجيًــا) ،ميتلــك املؤهــات الالزمــة والقــدرة والخــرة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة موضوعية
وغــر متحيــزة وأخالقيــة ومختصــة وتتوفــر لديــه املهــارات الفنيــة والخــرة واملعرفــة الالزمــة باألصــل محــل التقييــم،
والســوق الــذي يتــداول فيــه ،والغــرض مــن التقييــم.
 .50.2وإذا كان امل ُقيّــم ال ميلــك جميــع املهــارات والخـرات واملعــارف التقنيــة الالزمــة ألداء كافــة جوانــب مهمــة التقييــم
فــا مانــع مــن اســتعانة امل ُق ّيــم مبتخصصــن يف نــواح معينــة لذلــك الغــرض بــرط أن يذكــر ذلــك يف نطــاق العمــل (انظــر
املعيــار « 101نطــاق العمــل») والتقريــر (انظــر املعيــار « 103إعــداد التقاريــر»).
 .50.3يجب أن يتمتع امل ُقيّم باملهارات والخربات واملعارف التقنية الالزمة لفهم وتفسري عمل املختصني واستخدامه.

 .60الخروج عن املعايري

ـي يختلــف
ـي أو تنظيمـ ّ
« .60.1الخــروج عــن املعايــر» هــي الحالــة التــي يجــب فيهــا االمتثــال ملتطلــب قانــو ّين أو ترشيعـ ّ
عــن بعــض املتطلبــات املذكــورة يف املعايــر .ويكــون الخــروج عــن املعايــر ُملز ًمــا يف حــن وجــب عــى امل ُق ّيــم اتبــاع
املتطلبــات القانونيــة والترشيعيــة والتنظيميــة التــي تناســب غــرض التقييــم واختصاصــه القضــايئ لــي يكــون ممتثـ ًـا
للمعايــر .وميكــن لل ُمق ّيــم يف هــذه الحالــة أن يذكــر أ ّن التقييــم ميتثــل ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة.
 .60.2الــرط الــذي يقــي بالخــروج عــن املعايــر وف ًقــا للمتطلبــات الترشيعيــة أو التنظيميــة أو غريهــا مــن الــروط
الرســمية التــي لهــا األســبقية فــوق جميــع متطلبــات املعايــر األخــرى.
 .60.3وف ًقــا ملــا تتطلبــه الفقــرة ( 20.3ن) مــن املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،والفقــرة  10.2مــن املعيــار « 103إعــداد
أي حــاالت خــروج عــن املعايــر (مثــل :تحديــد أن تــم إعــداد التقييــم وف ًقــا ملعايــر
التقاريــر» ،يجــب تحديــد طبيعــة ّ
أي خــروج يؤثــر تأث ـ ًرا كب ـ ًرا عــى طبيعــة اإلج ـراءات ،أو
التقييــم الدّوليّــة ،ولوائــح الرضائــب املحليــة) .وإذا كان هنــاك ّ
املدخــات واالفرتاضــات املســتخدمة ،أو اســتنتاجات التقييــم يجــب أن يفصــح امل ُق ّيــم أيضً ــا عــن املتطلبــات الترشيعيــة أو
التنظيميــة أو غريهــا مــن الــروط الرســمية املحــددة وعــن مــدى اختالفهــا عــن متطلبــات معايــر التقييــم الدّوليّــة (مثــل:
تحديــد أ ّن الواليــة القضائيــة املعن ّيــة تتطلــب اســتخدام أســلوب الســوق فقــط يف الظــروف التــي تشــر فيهــا املعايــر إىل
أنّــه ينبغــي اســتخدام أســلوب الدخــل).
 60.4ال يُســمح بالخــروج عــن املعايــر نتيج ـ ًة إلج ـراءات غــر ترشيعيــة أو تنظيميــة أو غريهــا مــن االش ـراطات غــر
الرســمية يف التقييــات التــي يتــم إعدادهــا وفقًــا ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة.
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 10مقدمة

 10.1يصــف نطــاق العمــل (ويســمى أحيانًــا بــروط التعاقــد) الــروط األساســية للتقييــم ،مثــل :األصــل محــل التقييــم،
والغــرض مــن التقييــم ،ومســؤولية األطـراف يف مهمــة التقييــم.
 .10.2يطبق هذا املعيار عىل نطاق واسع من مهام التقييم ،ومنها:
(أ) التقييامت التي يعدها امل ُق ّيم لصاحب عمله (املوظف).
(ب) التقييامت التي يعدها امل ُقيّم لعميل غري صاحب عمله (املتعاقد).
(ج) مراجعات التقييم التي ُيكن أال تتطلب من املُراجع إبداء رأيه الخاص بالقيمة.

 .20املتطلبات العامة

 .20.1يجب أن تكون مشورة التقييم واإلجراءات املتخذة يف إعدادها مناسب ًة للغرض املقصود.
وأي قيــود عــى اســتخدام
 .20.2يجــب أن يضمــن امل ُق ّيــم فهــم املســتفيد املقصــود مــن مشــورة التقييــم مــا ســيتم تقدميــه ّ
هــذه املشــورة قبــل االنتهــاء مــن إعدادهــا وتقريرهــا.
 .20.3يجب عىل امل ُقيّم إبالغ العميل بنطاق العمل قبل االنتهاء من املهمة ،وأن يشمل ما ييل:
أي
ـم
ـ
ي
ُق
مل
ا
ـدى
ـ
ل
كان
إذا
ً.
ة
ـأ
ـخصا أو مجموعــة أشــخاص أو منشـ
(أ) هويــة املق ّيــم :ميكــن أن يكــون امل ُق ّيــم شـ ً
ّ ّ
عالقــة وثيقــة ،أو صلــة باألصــل محــل التقييــم ،أو مــع األطـراف ذات العالقــة بالتقييــم ،أو أن امل ُقيّــم يف وضــع
ـي غــر متح ّيــز ،فيجــب عــى امل ُق ّيــم اإلفصــاح عــن هــذه العوامــل يف
ال يُســمح لــه بإعــداد تقييــم موضوعـ ّ
بدايــة مهمــة التقييــم .وإذا مل يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك تكــون مهمــة التقييــم غــر ممتثل ـ ًة للمعايــر .وإذا
ـأي جانــب مــن جوانــب مهمــة التقييــم
احتــاج امل ُق ّيــم إىل مســاعدة ذات أهميــة مــن آخريــن فيــا يتعلــق بـ ّ
فيجــب االتفــاق عــى طبيعــة املســاعدة ومــدى االعتــاد عليهــا ومــن ثــم توثيقهــا.
تحديــد هويــة العميــل أو العمــاء (إن وجــد) :مــن املهــم تحديــد األشــخاص الذيــن يتــم إصــدار مهمــة
(ب) التقييــم لهــم عنــد تحديــد شــكل ومحتــوى التقريــر لضــان احتوائــه عــى معلومــات ذات صلــة باحتياجاتهــم.
هويــة املســتخدمني املقصوديــن اآلخريــن (إن وجــد) :مــن املهــم التأكيــد عــى وجــود مســتخدمني آخريــن
(ج) لتقريــر التقييــم وتحديــد هويتهــم واحتياجاتهــم؛ لضــان احتــواء التقريــر عــى املعلومــات املناســبة لهــم.
(د) تحديد األصل محل التقييم :يجب تحديد األصل محل التقييم بوضوح.
(ه) عملــة التقييــم :يجــب تحديــد عملــة التقييــم يف تقريــر التقييــم أو النتيجــة النهائيــة ،فعــى ســبيل املثــال:
ميكــن إعــداد التقييــم باليــورو أو بالــدوالر األمريــي .وهــذا الــرط مهـ ٌم خاصـ ًة بالنســبة ملهــام التقييــم التــي
تشــمل أصــولً يف دول متعــددة أو تدفقــات نقديــة بعمــات مختلفــة.
(و) الغــرض مــن التقييــم :يجــب توضيــح الغــرض الــذي يُعــ ّ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.
(ز) أســاس القيمــة املســتخدم :يجــب أن يكــون أســاس القيمــة مناس ـ ًبا لغــرض التقييــم ،بنــا ًء عــى املعيــار 104
أي تعريــف مســتخدم كأســاس للقيمــة ،أو أن يتــم رشحــه .وال
«أســس القيمــة» .كــا يجــب ذكــر مصــدر ّ
أي رأي يف القيمــة أو تعليــق عــى أســاس
ـم
ـ
تقدي
ـب
ـ
يطل
ال
ـا
ـ
عندم
ينطبــق هــذا الــرط عــى مراجعــة التقييــم
ّ
القيمــة املســتخدم.

23

(ح) تاريــخ التقييــم :يجــب ذكــر تاريــخ التقييــم ،وإذا كان تاريــخ التقييــم يختلــف عــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه
إصــدار تقريــر التقييــم ،أو التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه أعــال البحــث واالســتقصاء ،أو تاريــخ إمتامهــا ،فعندهــا
ينبغــي التمييــز بــن هــذه التواريــخ إن لــزم األمــر.
أي حــدود أو قيــود عــى أعــال املعاينــة ،واالستفســار،
(ط) طبيعــة عمــل املقيــم وأي قيــود عليــه :يجــب تحديــد ّ
والتحليــل ،يف مهمــة التقييــم (انظــر اإلطــار العــام للمعايــر ،الفق ـرات  .)60.4-60.1وإذا كانــت املعلومــات
املطلوبــة غــر متوفــرة بســبب أ ّن رشوط أعــال التقييــم تُق ّيــد أعــال البحــث االســتقصاء ،فيجــب عنــد قبــول
وأي افرتاضــات مهمــة أو خاصــة ناتجــة بســبب هــذه القيــود يف نطــاق العمــل
املهمــة تحديــد هــذه القيــود ّ
(انظــر املعيــار « 104أســس القيمــة» الفقـرات .)200.5-200.1
أي معلومــات يتــم
(ي) طبيعــة ومصــدر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املقيــم :يجــب تحديــد طبيعــة ومصــدر ّ
االعتــاد عليهــا ،باإلضافــة إىل نطــاق األبحــاث التــي يجــب إجراؤهــا أثنــاء عمليــة التقييــم.
(ك) االفرتاضــات املهمــة واالفرتاضــات الخاصــة :يجــب تســجيل كافــة االفرتاضــات املهمــة واالفرتاضــات الخاصــة
املوضوعــة أثنــاء تنفيــذ أعــال التقييــم وعنــد إعــداد التقريــر.
(ل) نوع التقرير الذي يتم إعداده :يجب وصف شكل التقرير وطريقة إيصال التقييم.
(م) القيــود عــى االســتخدام أو التوزيــع أو النــر :عندمــا تقتــي الــرورة أو يكــون مــن املحبــذ تقييد اســتخدام
املشــورة الخاصــة بالتقييــم أو تحديــد الذيــن يعتمــدون عليهــا ،فعندئــذ يجــب ذكــر ذلــك.
(ن) التأكيــد عــى أن التقييــم س ـ ُيعد وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدّ ول ّيــة وأن املقيــم ســيقدر مــدى مالءمــة كافــة
املدخــات املهمــة :يجــب ذكــر طبيعــة الخــروج عــن معايــر التقييــم الدّوليّــة ،مثــل :تحديــد أ ّن التقييــم
قــد ت ـ ّم وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة ولوائــح الرضائــب املحليــة( .انظــر «إطــار معايــر التقييــم الدوليــة»
الفقــرات  60.4-60.1املتعلقــة بالخــروج عــن املعايــر).
 .20.4ينبغــي حيثــا أمكــن تحديــد نطــاق العمــل واالتفــاق عليــه بــن األط ـراف يف مهمــة التقييــم قبــل بــدء العمــل.
ولكــن يف بعــض الحــاالت ميكــن أن يكــون نطــاق العمــل غــر واض ًحــا يف بدايــة املهمــة ،فعندهــا يجــب عــى امل ُق ّيــم
التواصــل مــع العميــل واالتفــاق عــى نطــاق العمــل عندمــا يصبــح النطــاق واض ًحــا.
 .20.5ميكــن أن ال تكــون كتابــة نطــاق العمــل رضوريًــا ،ولكــن مبــا أن امل ُقيّــم مسـ ٌ
ـؤول عــن إيصــال نطــاق العمــل إىل
العميــل ،فينبغــي عليــه إعــداد نطــاق العمــل خط ًيــا.
 .20.6ميكــن ذكــر بعــض جوانــب نطــاق العمــل يف وثائــق ،مثــل :تعليــات املهمــة ،أو اتفاقيــات الخدمــات الرئيســة ،أو
السياســات واإلجـراءات الداخليــة للمنشــأة.

 .30نطاق العمل

وإل ميكــن
 30.1ال ميكــن تحديــد بعــض األمــور الــواردة يف الفقــرة  20.3أعــاه حتــى يتــم إحـراز تقــدم يف أعــال التقييــمّ ،
أن يصبــح تغيــر النطــاق أمـ ًرا رضوريًــا أثنــاء ســر العمــل ،مثــل :تقديــم معلومــات إضافيــة ،أو ظهــور بعــض األمــور التــي
تتطلــب املزيــد مــن البحــث واالســتقصاء .وعــى هــذا النحــو ميكــن تحديــد نطــاق العمــل يف بدايــة املهمــة أو أن يتــم
تحديــده أثنــاء املهمــة.
 .30.2يف مهــام التقييــم التــي يتغــر فيهــا نطــاق العمــل مــع مــرور الوقــت ،يجــب أن إبــاغ العميــل بالبنــود الــواردة يف
وأي تغيـرات جاريــة قبــل إمتــام املهمــة وإصــدار تقريــر التقييــم.
الفقــرة ُّ 20.3
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 10املبدأ العام

 .10.1لالمتثــال ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة ،يجــب تنفيــذ أعــال التقييــم وأعــال مراجعــة التقييــم وف ًقــا لكافــة املبــادئ
املبينــة يف معايــر التقييــم الدّوليّــة واملناســبة لغــرض مهمــة التقييــم ،إضافـ ًة للمتطلبــات واالشـراطات املوضحــة يف نطــاق
العمــل.

.20

البحث واالستقصاء

 .20.1يجــب أن تناســب أعــال البحــث واالســتقصاء التــي تجــري يف إطــار مهمــة التقييــم غــرض التقييــم وأســاس القيمــة.
وتشــمل اإلشــارة للتقييــم وأعــال التقييــم يف هــذا املعيــار مراجعــة التقييــم أيضً ــا.
 .20.2يجــب تجميــع األدلــة الكافيــة عــن طريــق وســائل ،مثــل :الزيــارة امليدانيــة ،واملعاينــة ،واالستفســارات ،وإج ـراء
عمليــات حســابية ،وإج ـراء تحليــات لضــان تعزيــز أعــال التقييــم عــى نحــو مالئــم .وعنــد تحديــد نطــاق األدلــة
والشــواهد الرضوريــة يحتــاج امل ُقيّــم إىل الحكــم املهنــي للتأكــد مــن كفايــة املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا وأنهــا
تفــي بغــرض التقييــم.
 .20.3ميكــن االتفــاق عــى قيــود البحــث واالســتقصاء الــذي يقــوم بــه امل ُق ّيــم ،ويجــب اإلشــارة إىل تلــك القيــود يف نطــاق
العمــل ،ولكــن تتطلــب الفقــرة  ،10.7مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،أن يجــري امل ُقيّــم تحليـاً كافيًــا لتقييــم
كافــة املدخــات واالفرتاضــات وتحديــد مــدى مالءمتهــا لغــرض التقييــم .فــإذا كانــت القيــود املفروضــة عــى البحــث كبــر ًة
بحيــث ال يتمكــن امل ُقيّــم مــن تقييــم املدخــات والفرضيــات بشــكل كاف عندهــا يجــب عــدم ذكــر أن التقييــم قــد تــم
إعــداده وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة.
 .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 ســلبًا عــى مصداقيــة رأي التقييــم .وينبغــي النظــر يف املدخــات
مثــا) والبحــث فيهــا وإثباتهــا .ويف الحــاالت التــي يشــك امل ُق ّيــم يف
املهمــة املقدمــة لل ُمق ّيــم (مــن اإلدارة أو املالــك ً
مصداقيــة أو موثوقيــة املعلومــات املقدمــة ينبغــي عليــه النظــر يف إمكانيــة اســتخدام تلــك املعلومــات مــن عدمهــا.
 .20.5عند النظر يف مصداقية وموثوقية املعلومات املقدمة يجب عىل امل ُقيّم أخذ األمور التالية يف عني االعتبار:
(أ) الغرض من التقييم.
(ب) أهمية املعلومات بالنسبة لنتيجة التقييم.
(ج) الخربة العملية للمصدر فيام يتعلق مبوضوع التقييم.
مستقل عن األصل محل التقييم أو املستفيد منه؟ (انظر املعيار « 101نطاق العمل»).
ٌ
(د)هل املصدر
كل مــن غــرض التقييــم ،وأســاس القيمــة ،ونطــاق وحــدود البحــث واالســتقصاء ،ومصــادر املعلومــات
 .20.6يتــم تســجيل ّ
التــي ميكــن االعتــاد عليهــا يف نطــاق العمــل ،والتــي يجــب إيصالهــا لكافــة أط ـراف مهمــة التقييــم (انظــر املعيــار 101
نطــاق العمــل).
 .20.7إذا اتضــح يف ســياق مهمــة التقييــم أ ّن عمليــات البحــث والتقــي التــي يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا
تقييـ ٌم ذو مصداقيــة ،أو أ ّن املعلومــات التــي تقدمهــا األطـراف الخارجيــة ليســت متاحـ ًة أو غــر كافيــة ،أو أن القيــود عــى
البحــث كبــرة بشــكل يؤثــر عــى قــدرة املقيــم عــى تقديــر املدخــات واالفرتاضــات ،عندئــذ ال يكــون التقييــم ممتثـ ًـا
ملعايــر التقييــم الدوليــة.

26

 30سجل التقييم

 30.1يجــب االحتفــاظ بســجل العمــل املنجــز أثنــاء عمليــة التقييــم لفــرة معقولــة ،ويشــمل الســجل أســاس العمــل الــذي
أي متطلبــات قانونيــة أو تنظيميــة .ويف إطــار املتطلبــات واالشـراطات
اعتمــدت عليــه النتائــج مــع النظــر بعــن االعتبــار يف ّ
فيــا يخــص هــذا الســجل فإنّــه ينبغــي أن يتضمــن املدخــات واملعطيــات الرئيســة ،وجميــع العمليــات الحســابية ،وأعــال
أي ُمس ـ ّودة أو تقريــر نهــا ّيئ
البحــث واالســتقصاء ،والتحليــات ذات العالقــة بالق ـرار النهــايئ للتقييــم ،مــع نســخة مــن ّ
يُقــدم للعميــل.

 .40االمتثال للمعايري االخرى

 40.1كــا ذُكــر يف اإلطــار العــام يف حــال وجــب اتبــاع رشوط قانونيــة ،أو ترشيعيــة ،أو تنظيميــة ،أو غريهــا من االشـراطات
الرســمية التــي تختلــف عــن بعــض الــروط املنصــوص عليهــا يف املعايــر فيجــب عــى امل ُقيّــم أن يتبــع االشــراطات
القانونيــة (يُطلــق عــى ذلــك «الخــروج عــن املعايــر») ،ويف هــذه الحالــة يعتــر التقييــم وف ًقــا ملعايــر التقييــم الدّول ّيــة.
 .40.2ال تتناقــض معظــم املتطلبــات األخــرى ،مثــل :تلــك التــي تنــص عليهــا املنظــات املهنيــة املعنيــة بالتقييــم ،أو
الهيئــات املهنيــة األخــرى ،أو السياســات واإلجـراءات الداخليــة للمنشــآت مــع معايــر التقييــم الدوليــة ،بــل إنّهــا تفــرض
عــاد ًة متطلبــات إضافيــة عــى امل ُق ّيــم ،وميكــن اتبــاع تلــك املعايــر باإلضافــة إىل معايــر التقييــم الدوليــة دون النظــر إليهــا
عــى أنّهــا حــاالت «خــروج عــن املعايــر» طاملــا اســتوفت جميــع متطلبــات املعايــر.
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 10مقدمة

 .10.1البد أن يقدم تقرير التقييم املعلومات الالزمة ليتحقق الفهم الصحيح للتقييم أو مراجعة التقييم،
تقييم واض ًحا ومفهو ًما.
كام يجب أن يقدم التقرير للمستخدمني املقصودين ً

(وأي قيــود عــى
 .10.2يجــب أن يقــدم التقريــر وص ًفــا دقي ًقــا وواض ًحــا لنطــاق مهمــة التقييــم ،وغرضهــا ،واســتخدامها ّ
أي افرتاضــات أو افرتاضــات خاصــة (املعيــار « ،104أســس القيمــة» ،الفقــرة ،)200.4
ذلــك االســتخدام) ،واإلفصــاح عــن ّ
وكذلــك أوجــه الغمــوض املهمــة ،والظــروف امل ُقيّــدة التــي تؤثــر عــى التقييــم بشــكل مبــارش.
 .10.3يطبــق هــذا املعيــار عــى جميــع تقاريــر التقييــم أو تقاريــر نتائــج مراجعــة التقييــم ،والتــي ميكــن أن تكــون تقاريــر
متكاملــة أو مختــرة.
 .10.4ميكــن أن تختلــف املعايــر لفئــات محــددة مــن األصــول ،أو أن تكــون هنــاك متطلبــات واشـراطات إضافيــة يتعــن
إدراجهــا ،وتوجــد هــذه املتطلبــات يف معايــر األصــول الخاصــة بهــا.

 .20املتطلبات العامة

كل مــن غــرض التقييــم ،ودرجــة تعقيــد األصــل محــل التقييــم ،ومتطلبــات املســتخدمني مســتوى التفصيــل
 .20.1يحــدد ٌّ
املناســب لتقريــر التقييــم .وينبغــي عــى جميــع األط ـراف االتفــاق عــى شــكل ونــوع التقريــر كجــزء مــن إعــداد نطــاق
العمــل (انظــر املعيــار « 101نطــاق العمــل»).
 .20.2ال يتطلــب االمتثــال لهــذا املعيــار تحديــد شــكل أو منــوذج معــن للتقاريــر ،ولكــن يجــب أن يكــون التقريــر كافيًــا
إليصــال العمــل املنجــز ونطــاق مهمــة التقييــم واالســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا إىل املســتخدمني املقصوديــن.
 .20.3ينبغــي أن يكــون التقريــر كاف ًيــا بحيــث ميكــن مل ُق ّيــم ُمحــرف وذي خــرة مناســبة غــر مشــارك يف التقييــم أن يراجــع
التقريــر ويفهــم كافــة البنــود الــواردة يف الفقرتــن  30.1و 40.1حســب الحالــة.

 .30تقارير التقييم

أصل أو أكرث فيجب أن يُقدم التقرير املعلومات التالية عىل األقل:
 .30.1عندما يشمل تقرير التقييم ً
أ) نطــاق العمــل املنجــز ،مبــا يف ذلــك العنــارص املشــار إليهــا يف الفقــرة  20.3مــن املعيــار « 101نطــاق العمــل»،
كل منهــا عــى املهمــة.
بقــدر مــا ينطبــق ّ
ب) االستخدام املقصود.
ج) املستخدمني املقصودين.
د) الغرض.
ه) األسلوب أو األساليب املستخدمة.
و) الطريقة أو الطرق املستخدمة.
ز) املدخالت الرئيسية املستخدمة.
ح) االفرتاضات املقدمة.
ألي نتيجة تم التوصل إليها.
ط)استنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ّ
ي) تاريخ التقرير (الذي ميكن أن يختلف عن تاريخ التقييم).
 30.2ميكــن أن تُــدرج بعــض املتطلبــات املذكــورة أعــاه رصاح ـ ًة يف التقريــر أو باإلشــارة إليهــا يف وثائــق أخــرى (عقــد
املشــاركة ،ووثائــق نطــاق العمــل ،والسياســات واإلج ـراءات الداخليــة ،وغريهــا).
30

 .40تقارير مراجعة التقييم

 .40.1يف الحاالت التي يكون فيها التقرير ملراجعة التقييم ،يجب أن يُقدم التقرير املعلومات التالية عىل األقل:
أ) (نطــاق العمــل املنجــز ،مبــا يف ذلــك العنــارص املشــار إليهــا يف الفقــرة  20.3مــن املعيــار « 101نطــاق العمــل»،
كل منهــا عــى املهمــة.
بقــدر مــا ينطبــق ٌّ
ب) تقرير التقييم محل املراجعة واملدخالت واالفرتاضات التي اعتمد عليها التقييم.
ج) استنتاجات املُراجع عن املهمة محل املراجعة ،متضمن ًة األسباب الداعمة لها.
د) تاريخ التقرير (الذي ميكن أن يختلف عن تاريخ التقييم).
 .40.2ميكــن أن تُــدرج بعــض املتطلبــات املذكــورة أعــاه رصاح ـ ًة يف التقريــر أو باإلشــارة إليهــا يف وثائــق أخــرى (عقــد
املشــاركة ،ووثائــق نطــاق العمــل ،والسياســات واإلج ـراءات الداخليــة ،وغريهــا).
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(أو األســس) املناســبة للقيمــة واتبــاع جميــع املعايــر
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 10مقدمة

 .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.
أي
 .10.2قــد يحتــاج امل ُق ّيــم أحيانًــا إىل اســتخدام أســس مختلفــة للقيمــة تحددهــا األنظمــة واللوائــح ،أو عقـ ٌد خـ ٌ
ـاص ،أو ُّ
وثيقــة أخــرى ،ويف هــذه الحالــة البــد مــن تفســر هــذه األســس وتطبيقهــا وفقـاً ألحــكام الوثيقــة املصــدر.

 .10.3مــع أ ّن هنــاك العديــد مــن األســس املختلفــة للقيمــة املســتخدمة يف التقييــات ّإل أ ّن ملعظمهــا عنــارص مشــركة،
مثــل :املعاملــة املفرتضــة ،والتاريــخ املفــرض للمعاملــة ،وأط ـراف املعاملــة املفرتضــة.
 .10.4قد تأخذ املعاملة املفرتضة عدة أشكال اعتامدًا عىل أساس القيمة مثل:
(أ) معامل ٌة افرتاضيةٌ.
(ب) معامل ٌة فعليةٌ.
(ج) معاملة الرشاء (الدخول).
(د) معاملة البيع (الخروج).
(هـ) معامل ٌة يف سوق معينة أو سوق افرتاضية لها خصائص محددة.
 .10.5يؤثــر التاريــخ املفــرض للمعاملــة عــى املعلومــات والبيانــات التــي يأخذهــا امل ُقيّــم بعــن االعتبــار يف التقييــم.
ومتنــع معظــم أســس القيمــة النظــر يف معلومــات أو معنويــات الســوق التــي ال تكــون معروفـ ًة للمشــاركني أو غــر قابلــة
للمعرفــة عنــد بــذل العنايــة الواجبــة واملعقولــة يف تاريــخ القيــاس أو التقييــم.
 .10.6تعكــس معظــم أســس القيمــة االفرتاضــات املتعلقــة بأطـراف املعاملــة وتقــدم وصفـاً معي ًنــا لهــم .وميكــن أن تشــمل
تلــك األطـراف خاصيــة أو خصائــص فعليــة أو مفرتضــة ،مثــل:
(أ) افرتاضيةٌ.
اف معروف ٌة أو محددةٌ.
(ب) أطر ٌ
(ج) أعضاء مجموعة محددة أو موصوفة من األطراف املحتملة.
(د) إذا كانت األطراف تخضع لرشوط أو دوافع معينة عند التاريخ املفرتض (مثل :القرس ،أو اإلكراه).
(هـ) مستوى معرفة ُمفرتض.

 .20أسس القيمة

 .20.1إضاف ـ ًة إىل أســس معايــر التقييــم الدّوليّــة للقيمــة املذكــورة أدنــاه ،قدمــت املعايــر قامئ ـ ًة غــر حرصيــة ألســس
القيمــة األخــرى التــي ال تشــملها املعايــر ،ولكــن تنــص عليهــا القوانــن والترشيعــات القضائيــة املحليــة ،أو تلــك املعــرف
بهــا واملعتمــدة مبوجــب اتفــاق دو ّيل:
(أ) أسس معايري التقييم الدّول ّية للقيمة:
 .1القيمة السوقية (القسم .)30
		
 .2اإليجار السوقي (القسم .)40
		
 .3القيمة املنصفة (القسم .)50
		
 .4القيمة االستثامرية أو الثمن (القسم .)60
		
 .5القيمة التكاملية (القسم .)70
		
 .6قيمة التصفية (القسم .)80
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(ب) أسس أخرى للقيمة (قامئة غري شاملة):
 .1القيمة العادلة (املعايري املحاسبية الدّوليّة) (القسم .)90
		
 .2القيمة السوقية العادلة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) (القسم .)100
		
 .3القيمة السوقية العادلة (دائرة اإليرادات الداخلية للواليات املتحدة األمريكية) (املادة .)110
		
 .4القيمة العادلة (القانونية أو الترشيعية) (القسم :)120
		
أ) قانون املنشآت النموذجية.
			
ب) السوابق القضائية الكندية (مانينغ ضد مجموعة هاريس لصناعة الصلب).
			
 .20.2يجــب أن يختــار امل ُق ّيــم أســاس (أو أســس) القيمــة وف ًقــا لــروط والغــرض مــن مهمــة التقييــم .وينبغــي أن ينظــر
امل ُقيّــم يف التعليــات واملدخــات املقدمــة مــن العميــل أو مــن ميثلــه عنــد اختيــار أســاس القيمــة .وبغــض النظــر عــن
أساســا للقيمــة غــر مناســب للغــرض املقصــود
التعليــات واملدخــات املقدمــة إىل امل ُق ّيــم ،ينبغــي ّأل يســتخدم امل ُق ّيــم ً
مــن التقييــم (مثـاً :إذا كان التقييــم ألغـراض التقاريــر املاليــة وف ًقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ( ،)IFRSفإنــه لــي
ميتثــل التقريــر ملعايــر التقييــم الدوليــة ،ميكــن أن يُطلــب مــن املق ّيــم اســتخدام أســاس للقيمــة غــر معــرف أو مذكــور يف
معايــر التقييــم الدّوليّــة).
أي
 .20.3وف ًقــا ملعيــار « 101نطــاق العمــل» ،يجــب أن يكــون أســاس القيمــة مناسـبًا للغــرض كــا يجــب تعريــف مصــدر ّ
أســاس للقيمــة واإلشــارة إليــه.
 .20.4امل ُق ّيــم مسـ ٌ
ـؤول عــن فهــم اللوائــح والســوابق القضائيــة وغريهــا مــن اإلرشــادات التوضيحيــة املتعلقــة بكافــة أســس
القيمــة املســتخدمة.
 .20.5ت ُعــرف منظــات أخــرى غــر مجلــس معايــر التقييــم الدّوليّــة أســس القيمــة املوضحــة يف األقســام  120-90مــن
هــذا املعيــار ،وتقــع املســؤولية عــى عاتــق امل ُق ّيــم لضــان اســتخدام التعريــف املناســب.

 .30أسس معايري التقييم الدّ ول ّية للقيمة -القيمة السوقية

 .30.1القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم
كل طــرف
بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرف ُّ
مــن األطـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار.
 .30.2يُطبق تعريف القيمة السوقية بنا ًء عىل التص ّور التايل:
(أ) يشــر «املبلــغ املقــدر» إىل الســعر املســتحق مقابــل األصــل يف معاملــة ســوقية عــى أســاس محايــد .بينــا
يقصــد بالقيمــة الســوقية الســعر األكــر ترجي ًحــا والــذي ميكــن الحصــول عليــه يف الســوق عــى نحــو معقــول يف
تاريــخ التقييــم وف ًقــا لتعريــف القيمــة الســوقية .وهــو أفضــل ســعر معقــول ميكــن أن يحصــل عليــه البائــع ،كــا
ـري متضخــم أو منكمــش نتيجــة
أي ســعر تقديـ ّ
أنــه الســعر األكــر فائــدة للمشــري .ويُســتثنى مــن هــذا املبلــغ ّ
رشوط أو ظــروف خاصــة ،مثــل :التمويــل غــر النمطــي ،أو ترتيبــات البيــع وإعــادة التأجــر ،أو اعتبــاراتٌ خاصـةٌ،
أو امتيــازاتٌ ممنوحــة ملالــك أو مشــر معــن.
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(ب) يُقصــد بعبــارة« :ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات» أ ّن قيمــة األصــل عبــار ٌة عــن مبلــغ
ي ،وهــو ســع ٌر يف معاملــة اســتوفت كافــة عنــارص تعريــف
تقديـ ّ
ـري وليــس مبل ًغــا مقــر ًرا مســبقًا أو ســعر بيــع فعـ ّ
القيمــة الســوقية يف تاريــخ التقييــم.
(ج) يُقصــد بعبــارة «يف تاريــخ التقييــم» أن تكــون القيمــة محــدد ًة بزمــن معــن يف تاريــخ معلــوم؛ وذلــك أل ّن
األســواق وظروفهــا ميكــن أن تتغــر مــا ميكــن أن يــؤدي إىل عــدم صحــة أو مالءمــة القيمــة التقديريــة يف وقــت آخــر.
أي تاريــخ آخــر.
وت ُبــن قيمــة التقييــم حالــة الســوق وظروفــه يف تاريــخ التقييــم وليــس يف ّ
(د) يُقصــد بعبــارة «مشــر راغــب» الشــخص الــذي لديــه دافـ ٌع للـراء وليــس ُمجـ ًرا عليــه .وهــذا املشــري ليــس
ـأي ســعر ،فهــو يشــري وف ًقــا لواقــع الســوق الحــايل وتوقعاتــه وليــس وفــق
ً
حريصــا وال مصمـ ًـا عــى أن يشــري بـ ّ
ســوق خياليــة أو افرتاضيــة ال ميكــن متثيلهــا أو توقــع وجودهــا .ولــن يدفــع املشــري املفــرض ســع ًرا أعــى مــا
يتطلبــه الســوق .ويُعــد املالــك الحــايل مــن ضمــن العنــارص التــي متثــل قــوام «الســوق».
ـأي ســعر ،وال يتعامــل بســعر
(هـــ) مــن ناحيــة أخــرى فــإن «البائــع الراغــب» ليــس
ً
حريصــا وال مجـ ًرا عــى البيــع بـ ّ
ـول يف الســوق الحــايل .ويســعى البائــع الراغــب إىل بيــع األصــل وفــق متطلبــات الســوق وبأفضــل ســعر
ال يُعــد معقـ ً
ميكــن الحصــول عليــه مــن الســوق املفتوحــة بعــد التســويق الــازم أيًّــا كان الســعر .وال تؤخــذ الظــروف الحقيقــة
ايض.
للاملــك األصــي يف عــن االعتبــار ،إذ أ ّن البائــع الراغــب هــو عبــار ٌة عــن مالــك اف ـر ّ
(و) يُقصــد بعبــارة «معامل ـ ٌة عــى أســاس محايــد» معامل ـ ٌة بــن أط ـراف ليســت بينهــم عالق ـ ٌة معين ـ ٌة أو خاص ـةٌ،
ومــن األمثلــة عــى العالقــات الخاصــة :رشكــة أم ورشكاتهــا التابعــة ،أو مالــك األرض واملســتأجر ،حيــث ميكــن أن
تتســبب هــذه العالقــة يف جعــل مســتوى الســعر غــر معهــود يف الســوق أو متضخــم بســبب عنــر ذي قيمــة
خاصــة .ويُفــرض أن تتــم املعاملــة بالقيمــة الســوقية بــن أطـراف ليســت بينهــم عالقـ ٌة ويتــرف كل طــرف منهــم
باســتقاللية.
(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 .ويعتمــد طــول فــرة عــرض األصــل يف الســوق
ـت كاف يســمح لألصــل
عــى نــوع األصــل وحالــة الســوق .واملعيــار الوحيــد لتحديــد املــدة هــو أن يكــون هنــاك وقـ ٌ
بــأن يلفــت اهتــام عــدد مناســب مــن املشــاركني يف الســوق ،وأن تتــم فــرة العــرض قبــل تاريــخ التقييــم.
كل مــن املشــري الراغــب والبائــع
كل طــرف مــن األطــراف مبعرفــة وحكمــة» أ ّن ًّ
(ح) تفــرض عبــارة «يتــرف ُّ
الراغــب عــى معرفــة وعلــم بطبيعــة األصــل وخصائصــه ،واســتخداماته الفعليــة واملمكنــة ،وحالــة الســوق يف تاريــخ
كل مــن البائــع واملشــري سيســتخدم هــذه املعرفــة عــى نحــو يتســم بالحصافــة يك يتحقــق
التقييــم .كــا يُفــرض أن ًّ
ـكل منهــا يف املعاملــة .وت ُقــدر الحصافــة بالرجــوع إىل حالــة الســوق يف تاريــخ التقييــم وليــس إىل
الســعر املناســب لـ ّ
منفعــة يف تاريــخ الحــق ،فعــى ســبيل املثــال :ال يعتــر البائــع مرتجـ ًـا عندمــا يبيــع أصــوالً يف ســوق أســعاره هابطـ ًة
بســعر أدىن مــن املســتويات الســابقة .كذلــك بالنســبة للصفقــات األخــرى يف أســواق متغــرة األســعار ،فــإ ّن املشــري
أو البائــع الحصيــف يتــرف وف ًقــا ألفضــل املعلومــات املتوفــرة عــن الســوق يف وقــت املعاملــة.
كل طــرف لديــه داف ـ ٌع ورغب ـ ٌة إلمتــام املعاملــة ،ولكنــه غــر مجــر أو
(ط) تعنــي عبــارة «دون قــر أو إجبــار» أ ّن ّ
ملــزم عــى إمتامهــا.
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 .30.3يفــرض مفهــوم القيمــة الســوقية ســع ًرا متفاوضً ــا عليــه يف ســوق تنافسـ ّية مفتوحــة يتــرف املشــاركون فيهــا بــكل
حريــة .وميكــن أن تكــون ســوق األصــل ســوقًا دوليـ ًة أو محليـةً ،كــا ميكــن أن تتألــف الســوق مــن العديــد مــن املشــرين
والبائعــن أو عــدد محــدود مــن املشــاركني .وتكــون الســوق التــي يُعــرض فيهــا األصــل للبيــع هــي عــاد ًة الســوق التــي
تجــري فيهــا مبادلــة األصــل املعــروض.
 .30.4ت ُبــن القيمــة الســوقية أعــى وأفضــل اســتخدام لألصــل (انظــر الفق ـرات  .)140.5-140.1وأفضــل 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 آخ ـ ٌر بديـ ٌـل ،ويحــدد ذلــك املشــارك يف الســوق بنــا ًء عــى تصوراتــه حــول نــوع األصــل والســعر الــذي يرغــب
يف دفعــه.
 .30.5يجــب أن تكــون طبيعــة املدخــات ومصادرهــا متســق ًة مــع أســاس القيمــة والــذي بــدوره يجــب أن يكــون مناسـ ًبا
رأي للقيمــة بــرط أن تكــون البيانــات
لغــرض التقييــم .فمثـ ًـا ميكــن اســتخدام أســاليب وطــرق مختلفــة للتوصــل إىل ّ
املســتخدمة مــن الســوق .وأســلوب الســوق بحكــم تعريفــه يســتخدم مدخــات ســوقية .ولحســاب القيمــة الســوقية
ينبغــي تطبيــق أســلوب الدخــل باســتخدام املدخــات واالفرتاضــات التــي يعتمدهــا املشــاركون يف الســوق .ولحســاب
القيمــة الســوقية باســتخدام أســلوب التكلفــة ينبغــي تحديــد تكلفــة أصــل مســاو وإهــاك مناســب عــن طريــق تحليــل
التكاليــف واإلهــاك يف الســوق.
 .30.6يجــب أن ت ُحــدد البيانــات املتاحــة والظــروف املتعلقــة بالســوق أكــر طــرق التقييــم التــي تتوافــق مــع األصــل محــل
التقييــم وأنســبها .وإذا اعتمــدت الطــرق عــى بيانــات ســوقية محللــة تحليـ ًـا جيـدًا فهــذا يعنــي أ ّن كل أســلوب أو طريقــة
رشا عــى القيمــة الســوقية.
مســتخدمة ينبغــي أن تُقــدم مــؤ ً
 .30.7ال تعكــس القيمــة الســوقية ســات األصــل الــذي لــه قيمـ ٌة بالنســبة ملالــك أو مشــر محــدد وغــر متــاح للمشــرين
اآلخريــن يف الســوق .وهــذه املزايــا ميكــن أن تتعلــق بالخصائــص املاديــة أو الجغرافيــة أو االقتصاديــة أو القانونيــة لألصــل.
أي تاريــخ معــن تفــرض وجــود مشــر راغــب
أي عنــر مــن هــذه القيمــة؛ ألنهــا يف ّ
وتشــرط القيمــة الســوقية تجاهــل ّ
وليــس مشــر راغــب محــدد.

 .40أسس معايري التقييم الدّ ول ّية للقيمة -اإليجار السوقي

 .40.1اإليجــار الســوقي هــو عبــار ٌة عــن املبلــغ التقديــري الــذي عــى أساســه ينبغــي تأجــر امللكيــة يف تاريــخ التقييــم بــن
مؤجــر راغــب ومســتأجر راغــب ،بــروط تأجــر مناســبة ،ويف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب
كل طــرف مــن األطـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــر أو إجبــار.
حيــث يتــرف ُّ
ـايس يخضــع لعقــد إيجــار أو حـ ّـق نشــأ
ُ .40.2يكــن اســتخدام اإليجــار الســوقي كأســاس للقيمــة عنــد تقييــم حـ ّـق أسـ ّ
عــن عقــد إيجــار .ويف مثــل هــذه الحــاالت مــن الــروري النظــر يف القيمــة اإليجاريــة التعاقديــة ويف القيمــة اإليجاريــة
الســوقية إذا كانــت مختلف ـ ًة عــن بعضهــا البعــض.
ُ .40.3يكــن تطبيــق رشح القيمــة الســوقية املبــن أعــاه يف تفســر اإليجــار الســوقي .وعــى وجــه الخصــوص نجــد أ ّن
املبلــغ املقــدر يســتبعد القيمــة اإليجاريــة املتضخمــة أو املنكمشــة بنــا ًء عــى رشوط وأحــكام خاصــة ،أو اعتبــارات أو
حقــوق امتيــاز أخــرى .أ ّمــا «الــروط واألحــكام املالءمــة لعقــد اإليجــار» فهــي تلــك الــروط واألحــكام الشــائعة التــي
يتــم االتفــاق عليهــا يف الســوق حســب نــوع العقــار يف تاريــخ التقييــم بــن املشــاركني يف الســوق .وال ينبغــي تقديــم مــؤرش
للقيمــة اإليجاريــة الســوقية إلّ مــع اإلشــارة إىل رشوط وأحــكام عقــد اإليجــار األســايس الــذي تــم افرتاضــه.
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ي ،وميكــن
 .40.4القيمــة اإليجاريــة التعاقديــة هــي مبلــ ٌغ يُســتحق دفعــه مبوجــب رشوط وأحــكام عقــد إيجــار فعــ ّ
أن تكــون هــذه القيمــة ثابت ـ ًة أو متغــر ًة طــوال مــدة العقــد .ويجــب أن ينــص العقــد عــى معــدالت وأســس حســاب
التغـرات يف القيمــة اإليجاريــة ،كــا يجــب تحديدهــا وفهمهــا لــي يتــم تحديــد مجمــوع املنافــع التــي تعــود عــى املؤجــر
وااللتزامــات التــي يتحملهــا املســتأجر.
 .40.5ميكــن تقييــم اإليجــار الســوقي ،يف بعــض الحــاالت ،عــى أســاس رشوط عقــد إيجــار قائــم (مثـ ًـا :ألغـراض تحديــد
ـمي).
اإليجــار حيــث رشوط عقــد اإليجــار موجــودة ،وبالتــايل ال يتــم افرتاضهــا كجــزء مــن عقــد إيجــار اسـ ّ
 .40.6يجب عىل امل ُق ّيم النظر فيام ييل عند حساب اإليجار السوقي:
(أ) يف حالــة اإليجــار الســوقي الخاضــع لعقــد إيجــار ،فــإ ّن أحــكام ورشوط اإليجــار هــي الــروط املناســبة مــا مل
تكــن تلــك األحــكام والــروط غــر قانونيــة أو متعارضــة مــع الترشيعــات املطبقــة.
(ب) يف حالــة اإليجــار الســوقي الــذي ال يخضــع لعقــد إيجــار ،فــإ ّن األحــكام والــروط هــي رشوط اإليجــار
االســمي الــذي يتفــق عليــه عــاد ًة يف الســوق لنفــس نــوع امللكيــة بــن املشــاركني يف تاريــخ التقييــم.

 .50أسس معايري التقييم الدّ ول ّية للقيمة -القيمة املنصفة

 .50.1القيمــة املنصفــة هــي الســعر املقــدر لنقــل ملك ّيــة أحــد األصــول ،أو االلتزامــات بــن أطـراف محــددة وراغبــة وعــى
معرفــة بحيــث تظهــر مصالــح األطـراف املعنيــة يف هــذه القيمــة.
 .50.2تتطلــب القيمــة املنصفــة تقييـ ًـا للســعر العــادل بــن طرفــن محدديــن أخ ـذًا يف االعتبــار املزايــا والعيــوب التــي
يجنيهــا كل طــرف مــن املعاملــة .ويف املقابــل ت ُســتبعد القيمــة الســوقية أي مزايًــا أو عيــوب ال تكــون متاحـ ًة للمشــاركني
يف الســوق بشــكل عــام.
 .50.3مفهــوم القيمــة املنصفــة أوســع نطاقًــا مــن مفهــوم القيمــة الســوقية .وعــى الرغــم مــن أنّــه يف أكــر الحــاالت نجــد
أ ّن الســعر العــادل بــن طرفــن يســاوي ذلــك الــذي ميكــن الحصــول عليــه مــن الســوقّ ،إل أ ّن هنــاك حــاالت يتضمــن فيهــا
أي
تقديــر القيمــة املنصفــة أن نأخــذ يف الحســبان األمــور التــي ينبغــي اســتبعادها عنــد تقديــر القيمــة الســوقية ،مثــل ّ
عنــر للقيمــة التكامليــة الناشــئة عــن تجميــع املصالــح.
 .50.4تتضمن األمثلة عىل استخدام القيمة املنصفة:
(أ) تحديــد ســعر منصــف لحصــة مســاهمة يف رشكــة غــر مدرجــة يف البورصــة ،حيــث قــد تعنــي حصــص طرفــن
محدديــن أ ّن الســعر املنصــف لهــا قــد يختلــف عــن الســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف الســوق.
(ب) تحديــد ســعر منصــف بــن مؤجــر ومســتأجر لغــرض النقــل التــام مللكيّــة األصــل املؤجــر أو إلغــاء االلتزامــات
واألعبــاء الناشــئة عــن عقــد اإليجــار.

 .60أسس معايري التقييم الدّ ول ّية للقيمة -القيمة االستثامرية أو الثمن

 .60.1القيمــة االســتثامرية هــي قيمــة أصــل مــا بالنســبة للاملــك أو املالــك املحتمــل ألغ ـراض اســتثامرية أو تشــغيلية
خاصــة بــه.
را عــى جهــة بعينهــا ،وعــى الرغــم مــن أ ّن قيمــة األصــل بالنســبة
 .60.2ت ُعــد القيمــة االســتثامرية ً
أساســا للقيمــة مقتـ ً
للاملــك قــد تكــون نفــس القيمــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن بيعــه إىل طــرف آخــرّ ،إل أ ّن أســاس القيمــة يُبـ ّـن
املنافــع التــي تحصــل عليهــا هــذه الجهــة مــن امتالكهــا لألصــل ،ومــن ث ـ ّم ال يعتــر ذلــك بالــرورة مبادل ـ ٌة افرتاضي ـةٌ.
وت ُبـ ّـن القيمــة االســتثامرية أيضً ــا الظــروف واألهــداف املاليــة للجهــة التــي أُعــد لهــا التقييــم ،كــا تُســتخدم لقيــاس أداء
االســتثامر.
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 .70أسس معايري التقييم الدّ ول ّية للقيمة -القيمة التكاملية

 .70.1تنتــج القيمــة التكامليــة عــن ضـ ّم أصلــن أو حصتــن أو أكــر م ًعــا بحيــث تكــون القيمــة الناتجــة أكــر مــن مجمــوع
القيــم املنفــردة .وإذا كانــت هــذه القيــم التكامليــة متاح ـ ًة فقــط ملشــر بعينــه عندئــذ تختلــف القيمــة التكامليــة عــن
القيمــة الســوقية ،حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســات معينـ ًة ألصــل ال تكــون لــه قيمـ ٌة ّإل بالنســبة ملشــر معــن.
وكثـ ًرا مــا يشــار إىل القيمــة املضافــة التــي تتجــاوز مجمــوع املصالــح املعنيــة باســم «القيمــة التزاوجيــة».

 .80أسس معايري التقييم الدّ ول ّية للقيمة -قيمة التصفية

 .80.1قيمــة التصفيــة هــي املبلــغ الناتــج عــن بيــع أصــل أو مجموعــة مــن األصــول تدريجيًــا عــى أجـزاء متفرقــة .وينبغــي
أن تأخــذ قيمــة التصفيــة يف االعتبــار تكاليــف تجهيــز األصــول؛ لــي تكــون قابلــ ًة للبيــع ،وكذلــك األنشــطة املتعلقــة
بالتــرف فيهــا .وميكــن تحديــد قيمــه التصفيــة يف إطــار فرضيتــن مختلفتــن للقيمــة:
(أ) معامل ٌة منظم ٌة ذات فرتة تسويقية منوذجية (انظر القسم  ،)160أو
(ب) معامل ٌة قرسي ٌة ذات فرتة تسويقية قصرية (انظر القسم .)170
أي فرضية للقيمة ت ّم استخدامها.
 .80.2يجب أن يُوضّ ح امل ُقيّم ّ

 .90أسس أخرى للقيمة – القيمة العادلة (املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ())IFRS

 .90.1يعــرف املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )13القيمــة العادلــة عــى أنهــا الســعر الــذي يتــم اســتالمه
لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل الت ـزام يف معاملــة منظمــة بــن املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس.
 .90.2لألغ ـراض املحاســبية ،تفــرض مــا يزيــد عــن  130دول ـ ٌة اســتخدام معايــر املحاســبة الدّول ّيــة الصــادرة عــن مجلــس
معايــر املحاســبة الدّوليّــة .وباإلضافــة إىل ذلــك يســتخدم مجلــس معايــر املحاســبة املاليــة يف الواليــات املتحــدة نفــس
التعريــف للقيمــة العادلــة تحــت عنــوان رقــم .820

 .100أسس أخرى للقيمة – القيمة السوقية العادلة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ())OECD

 .100.1ت ُعــرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة القيمــة الســوقية العادلــة بأنهــا الســعر الــذي يدفعــه املشــري
الراغــب يف البيــع للبائــع يف صفقــة يف الســوق املفتوحــة.

 .100.2تستخدم لوائح املنظمة يف العديد من التعاقدات ألغراض الرضائب الدّولية.
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 .110أخرى أساس القيمة – القيمة السوقية العادلة (دائرة اإليرادات الداخلية يف الواليات املتحدة)

 .110.1فيــا يتعلــق باألغــراض الرضيبيــة يف الواليــات املتحــدة ،تنــص املــادة  20.2031-1عــى أنّ« :القيمــة الســوقية
ألي إجبــار للـراء أو
العادلــة هــو الســعر الــذي تتغــر فيــه امللكيّــة مــن البائــع الراغــب إىل املشــري الراغــب ،وال يخضــع ّ
وكل منهــا لديــه معرف ـ ٌة معقول ـ ٌة بالوقائــع ذات الصلــة».
البيــع ٌّ

 .120أسس أخرى للقيمة – القيمة العادلة (القانونية أو الترشيعية) يف عدة أنظمة

 .120.1تســتخدم العديــد مــن الجهــات الوطنيــة واملحليــة القيمــة العادلــة كأســاس للقيمــة يف ســياق قانــو ّين .وميكــن
أن تختلــف التعريفــات اختالفًــا جوهريًــا ،كنتيج ـ ًة إلج ـراءات ترشيعيــة ،أو اإلج ـراءات التــي تضعهــا املحاكــم يف القضايــا
الســابقة.
 .120.2فيام ييل أمثل ٌة للتعريفات األمريكية والكندية للقيمة العادلة:
(أ) قانــون املؤسســات التجاريــة النموذجيــة ( )MBCAهــو مجموعـ ٌة منوذجيـ ٌة مــن القوانــن الــذي أعدّتهــا لجنــة
قوانــن الــركات يف قســم قانــون املنشــآت التابــع لنقابــة املحامــن األمريكيــة وتتبعــه  24واليــة يف الواليــات
املتحــدة .ويعــرف القانــون القيمــة العادلــة بأنهــا قيمــة أســهم الرشكــة املحــددة:
املؤسيس الذي يرفضه املساهمني،
مبارش ًة قبل تنفيذ اإلجراء
ّ
باســتخدام مفاهيــم وطــرق تقييــم حاليــة ومتعــارف عليهــا وتســتخدم عــاد ًة يف أعــال مامثلــة يف ســياق املعاملــة
التــي تتطلــب التقييــم.
لقيمــة دون الخصــم لعــدم القــدرة عــى التســويق أو لحصــة األقليــة باســتثناء التعديــل عــى املــواد يف القســم
( 13.02أ) (.)5
(ب) يف عــام  ،1986أصــدرت املحكمــة العليــا لكولومبيــا الربيطانيــة يف كنــدا قــرا ًرا يف قضيــة مانينــغ ضــد
مجموعــة هاريــس لصناعــة الصلــب ينــص عــى أنّ« :القيمــة العادلــة هــي القيمــة املنصفــة والعادلــة ،ويتضمــن
املصطلــح مفهــوم التعويــض الــكايف (الضــان) ،مبــا يتفــق مــع مقتضيــات العدالــة واإلنصــاف».

 .130فرضية القيمة أو االستخدام املفرتض

 .130.1تصــف فرضيــة القيمــة أو االســتخدام املفــرض الظــروف املتعلقــة بكيفيــة اســتخدام األصــل أو االلت ـزام ،وميكــن
أسســا مختلف ـ ًة مــن القيمــة فرضيــة قيمــة معينــة أو تنظــر يف عــدة فرضيــات للقيمــة .وفيــا يــي بعــض
أن تتطلــب ً
الفرضيــات الشــائعة للقيمــة:
(أ) االستخدام األعىل واألفضل.
(ب) االستخدام الحايل.
(ج) التصفية املنظمة.
(د) البيع القرسي.
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 .140فرضية القيمة – االستخدام األعىل واألفضل

 .140.1االســتخدام األعــى واألفضــل هــو االســتخدام الــذي يحقــق أعــى قيمـ ً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
ـروف يلــزم فيهــا النظــر يف أعــى وأفضــل اســتخدام لألصــول املاليــة.
بديلـةٌ ،ولكــن ميكــن أن تكــون هنــاك ظـ ٌ

 .140.2يجــب 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.
 .140.3ميكــن أن يكــون االســتخدام األعــى واألفضــل لألصــل هــو اســتخدامه الحــايل أو عنــد اســتخدامه عــى النحــو األمثل،
ولكــن ميكــن أن يختلــف أعــى وأفضــل اســتخدام عــن االســتخدام الحــايل أو قــد يكــون االســتخدام األعــى واألفضــل هــو
التصفيــة املنظمــة.
 .140.4ميكــن أن يختلــف االســتخدام األعــى واألفضــل لألصــل بشــكل منفــرد عــن اســتخدامه كجــزء مــن مجموعــة مــن
األصــول ،وعندهــا يجــب النظــر يف القيمــة اإلجامليــة للمجموعــة ومــدى مســاهمتها يف القيمــة.
 .140.5يتضمن تحديد أعىل وأفضل استخدام لألصل أخد ما ييل يف االعتبار:
(أ) التأكــد مــن إمكانيــة االســتخدام املــادي ،مــع رضورة النظــر إىل مــا يعتــره املشــارك يف الســوق أنّــه يف اإلطــار
املعقــول.
(ب) إظهــار املتطلبــات التــي ينبغــي اســتيفاؤها يك يكــون اســتخدام األصــل جائـ ًزا مــن الناحيــة القانونيــة ،ورضورة
أي قيــود قانونيــة عــى اســتخدام األصــل ،مثــل :تقســيم املناطــق (اســتخدامات األرايض).
النظــر بعــن االعتبــار يف ّ
(ج) اســتيفاء الــرط الــازم لتحقيــق الجــدوى االقتصاديــة واملاليــة ،وهــذا يتطلــب األخــذ يف الحســبان مــا إذا كان
ـادي يف الســوق يتجــاوز
االســتخدام البديــل ممك ًنــا وجائـ ًزا مــن الناحيــة القانونيــة ويحقــق عائــدا ً كافيًــا ملشــارك عـ ّ
عائــد االســتخدام الحــايل بعــد األخــذ يف االعتبــار تكاليــف التحــول مــن االســتخدام الحــايل إىل ذلــك االســتخدام.

 .150فرضية القيمة – االستخدام الحايل

 .150.1االســتخدام الحــايل هــو الطريقــة الحالیــة التــي یتــم بھــا اســتخدام األصــل أو االلت ـزام أو مجموعــة األصــول أو
االلتزامــات ،وميكــن أن يكــون االســتخدام الحــايل ،ولكــن ليــس بالــرورة ،أعــى وأفضــل اســتخدام.

 .160فرضية القيمة – التصفية املنظمة

 .160.1التصفيــة املنظمــة هــي قيمــة مجموعــة مــن األصــول التــي ميكــن تحقيقهــا يف عمليــة التصفيــة ،يف ظــل منحهــا
فــرة زمنيــة معقولــة.
إليجاد مشرت (أو مشرتين) ،مع اضطرار البائع إىل بيع األصل عىل ما هو عليه ويف مكانه.
 .160.2ميكن أن تختلف الفرتة املعقولة للعثور عىل املشرتي (أو املشرتين) حسب نوع األصل وظروف السوق.
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 .170فرضية القيمة – البيع القرسي

 .170.1يســتخدم مصطلــح «البيــع القــري» غال ًبــا يف الظــروف التــي يكــون فيهــا البائــع تحــت اإلجبــار للقيــام بالبيــع،
ونتيجـ ًة لذلــك تصبــح فــرة التســويق غــر كافيــة ،وميكــن أال يســتطيع املشــرون القيــام بأعــال الفحــص النــايف للجهالــة.
ويعتمــد الســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف هــذه الظــروف عــى طبيعــة الضغــوط عــى البائــع وأســباب عــدم إمكانيــة
القيــام بالتســويق املناســب .كــا ميكــن أن يبــن هــذا الســعر تبعــات عــدم متكــن البائــع مــن البيــع يف الفــرة املتاحــة .وال
ميكــن تقديــر الســعر املحقــق مــن البيــع القــري بصــورة معقولــة مــا مل تتضــح طبيعــة القيــود املفروضــة عــى البائــع
وســببها .ويبــن الســعر الــذي يقبــل بــه البائــع يف عمليــة البيــع القــري ظروفــه الخاصــة أكــر مــن ظــروف بائــع راغــب
اف ـرايض وف ًقــا ملــا ورد يف تعريــف القيمــة الســوقية .و»البيــع القــري» عبــار ٌة عــن وصــف للموقــف الــذي تتــم فيــه
أساســا للقيمــة.
املبادلــة وال يعتــر ً

 .170.2إذا كان مطلوبًــا معرفــة مــؤرش قيمــة الســعر الــذي ميكــن الحصــول عليــه يف ظــروف البيــع القــري ،عندئــذ يجــب
تحديــد أســباب القيــود املفروضــة عــى البائــع بوضــوح ،مبــا يف ذلــك التبعــات املرتتبــة عــى عــدم البيــع يف الفــرة املحــددة
وذلــك مــن خــال وضــع افرتاضــات مناســبة .وإذا كانــت هــذه الظــروف غــر موجــودة يف تاريــخ التقييــم فيجــب تصنيفهــا
كافرتاضــات خاصة.
 .170.3يعكــس البيــع القــري عــاد ًة الســعر األكــر احتــالً الــذي مــن املرجــح أن يحققــه عقــا ٌر محــد ٌد مبوجــب الــروط
التالية:
(أ) إمتام البيع خالل فرتة زمنية قصرية.
(ب) إ ّن األصــل يخضــع لظــروف الســوق الســائدة يف تاريــخ التقييــم ،أو الجــدول الزمنــي املفــرض الــذي يتــم فيــه
إمتــام املعاملــة.
كل من املشرتي والبائع يترصفان بحكمة ومعرفة.
(ج) ٌّ
(د) البائع مضط ٌر للبيع.
اغب.
(هـ) املشرتي ر ٌ
كل طرف يترصف مبا يحقق مصلحته الشخصية.
(و) ُّ
طبيعي للعقار بسبب وقت العرض القصري.
(ز) ال ميكن إجراء تسويق
ّ
(ح) الدفع نقدًا.
ـري ،وذلــك أل ّن البائــع ببســاطة يأمــل
 .170.4ال تعــد جميــع عمليــات البيــع يف ســوق راكــدة أو هابطــة عمليــات بيــع قـ ّ
يف ســعر أفضــل إذا مــا تحســنت الظــروف .ومــا مل يكــن البائــع مجـ ًرا عــى البيــع قبــل موعــد نهــا ّيئ محــدد يحــول دون
التســويق املناســب ،فعندئــذ يكــون البائــع بائ ًعــا راغ ًبــا بحســب تعريــف القيمــة الســوقية (انظــر الفقرتــن .)30.7-30.1
 .170.5عــاد ًة مــا يتــم اســتبعاد معامــات «البيــع القــري» املؤكــدة عندمــا يكــون أســاس القيمــة هــو القيمــة الســوقية،
ـري.
ولكــن مــن الصعــب التحقــق مــن أ ّن معاملـ ًة تجاريـ ًة محايــدة يف الســوق هــي عمليــة بيــع قـ ّ
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 .180العوامل الخاصة بجهة محددة

 .180.1تســتبعد معظــم أســس القيمــة العوامــل الخاصــة ببائــع أو مشــر محــدد وغــر متاحــة للمشــاركني يف الســوق
بصفــة عامــة ،مــن املدخــات واملعطيــات املســتخدمة يف التقييــم الــذي يعتمــد عــى أوضــاع الســوق .ومــن األمثلــة عــى
العوامــل الخاصــة مبنشــأة محــددة والتــي ميكــن أن تكــون غــر متاحــة للمشــاركني يف الســوق مــا يــي:
(أ) قيم ٌة إضافي ٌة ناتج ٌة عن تكوين محفظة من أصول مامثلة.
(ب) التكامل الفريد من نوعه بني األصل واألصول األخرى التي متتلكها املنشأة.
(ج) الحقوق أو القيود القانونية املطبقة عىل جهة معينة.
(د) املزايا أو األعباء الرضيبية الخاصة بجهة محددة.
خاص بتلك املنشأة.
(هـ) القدرة عىل استغالل أصل فريد من نوعه ٌّ
 .180.2ســوا ًء أكانــت هــذه العوامــل خاصـ ًة باملنشــأة أو متاحـ ًة آلخريــن يف الســوق بصفــة عامــة ،فــإ ّن هــذا أمــر يتحــدد
تب ًعــا لــكل حالــة ،فعــى ســبيل املثــال :ميكــن أن يكــون مــن غــر املعتــاد إجـراء معامــات عــى أصــل مــا باعتبــاره بنـدًا
وأي منافــع تكامليــة مــع أصــول ذات صلــة ســتنتقل إىل املشــاركني يف الســوق
قامئًــا بذاتــه ولكــن كجــزء مــن مجموعــةّ ،
مــع انتقــال هــذه املجموعــة ،ومــن ثـ ّم ال تكــون خاصـ ًة بجهــة معينــة.
 .180.3إذا كان هــدف أســاس القيمــة املســتخدم يف التقييــم هــو تحديــد القيمــة ملالــك محــدد (مثــل :القيمــة االســتثامرية
املذكــورة يف الفق ـرات  60.1و )60.2فــإ ّن العوامــل الخاصــة مبنشــأة أو جهــة معينــة تظهــر يف تقييــم األصــل .وتتضمــن
الحــاالت التــي ميكــن أن تُطلــب فيهــا القيمــة الخاصــة مبالــك محــدد مــا يــي:
(أ)دعم قرارات االستثامر.
(ب)مراجعة أداء األصل.

 .190املنافع التكاملية

 .190.1تشــر «املنافــع التكامليــة» إىل الفوائــد الناشــئة عــن الجمــع بــن األصــول .فعنــد 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 اإلي ـرادات أو تخفيــض يف املخاطــر.
 .190.2يعتمــد النظــر فيــا إذا كان ينبغــي اعتبــار املنافــع التكامليــة يف التقييــم عــى أســاس القيمــة .وملعظــم أســس
القيمــة ،ال يُنظــر إال يف املنافــع التكامليــة املتاحــة للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق (انظــر العوامــل الخاصــة بجهــة محــددة،
الفق ـرات .)180.3-180.1
 .190.3ميكــن تقديــر مــا إذا كانــت املنافــع التكامليــة متاحــة للمشــاركني اآلخريــن يف الســوق عــى أســاس كميــة املنافــع
التكامليــة بــدلً مــن طريقــه معينــة لتحقيــق تلــك املنفعــة.

 .200االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة

 .200.1إضافـ ًة إىل ذكــر أســاس القيمــة ،مــن املهــم وضــع افـراض أو افرتاضــات عديــدة لتوضيــح حالــة األصــل يف مبادلــة
ُمفرتضــة ،أو الظــروف التــي يُفــرض مبادلــة األصــل فيهــا .ويكــون ملثــل هــذه االفرتاضــات تأثـ ٌر مهـ ٌم عــى القيمــة.
 .200.2تنقسم هذه األنواع من االفرتاضات عمو ًما إىل فئتني:
(أ) الحقائق املفرتضة التي تتسق مع تلك املوجودة يف تاريخ التقييم ،أو التي ميكن أن تكون متسق ًة معها.
(ب) الحقائق املفرتضة التي تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم.
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 .200.3قــد تكــون تلــك الحقائــق املفرتضــة املتســقة أو املمكــن اتســاقها مــع تلــك املوجــودة يف تاريــخ التقييــم نتيج ـ ًة
لقيــود أو حــدود عــى مــدى أعــال البحــث واالســتقصاء التــي يجريهــا امل ُقيّــم .وفيــا يــي أمثلــة عــى هــذه االفرتاضــات،
عــى ســبيل املثــال ال الحــر:
(أ) افرتاض نقل ملكيّة منشأة باعتبارها مؤسسة مكتملة تزاول أنشطتها.
اض نقــل ملك ّيــة األصــول املســتخدمة يف املنشــأة دون املنشــأة نفســها ســوا ًء أكان ذلــك لــكل أصــل عــى
(ب) افـر ٌ
انفـراد أو لألصــول م ًعــا كمجموعــة.
اض نقل ملك ّية األصل الذي تم تقّييمه بصورة منفردة مع أصول تكميلية أخرى.
(ج) افرت ٌ
اض نقل ملكيّة حصص األسهم إما فرادى أو كمجموعة واحدة.
(د) افرت ٌ
 .200.4عنــد اف ـراض حقائــق تختلــف عــن تلــك املوجــودة يف تاريــخ التقييــم يصبــح االف ـراض يف هــذه الحالــة افرتاضً ــا
خاصــا .وغال ًبــا مــا تســتخدم االفرتاضــات الخاصــة لتوضيــح أثــر 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 .وفيــا يــي أمثلــة عــى هــذه
االفرتاضــات ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر:
(أ) أن العقار ملك ّي ٌة مطلق ٌة شاغرةٌ.
(ب) أ ّن مرشوع مب ًنى قد تم إكامله فعليًا يف تاريخ التقييم.
(ج) أ ّن عقدًا محددًا كان قامئًا يف تاريخ التقييم ومل يتم استكامله فعل ًيا.
أي مشارك آخر.
(د) أ ّن أدا ًة مالي ًة يتم تقييمها باستخدام منح ًنى عائ ٌد يختلف عن ذلك الذي يستخدمه ّ
 .200.5يجــب أن تكــون االفرتاضــات واالفرتاضــات الخاصــة معقولـ ًة وواقعيـةً ،مــع األخــذ يف االعتبــار الغــرض الــذي أُعــد
مــن أجلــه التقييــم.

 .210تكاليف املعامالت

 .210.1متثــل معظــم أســس القيمــة ســعر الــرف التقديــري لألصــل دون اعتبــار لتكاليــف البيــع بالنســبة للبائــع ،أو
ألي رضائــب مســتحقة مــن الطرفــن كنتيجــة مبــارشة للمعاملــة.
تكاليــف ال ـراء بالنســبة للمشــري ،ودون تعديــل ّ

 .220تخصيص القيمة

 .220.1تخصيص القيمة هو توزيع قيمة األصل عىل أساس فردي أو جزيئ.
 .220.2عنــد تخصيــص القيمــة ،يجــب أن تكــون طريقــة التخصيــص متســقة مــع فرضيــة أو أســاس القيمــة ،كــا يجــب
عــى املق ّيــم أن:
(أ) يتبع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها.
(ب) يذكر بوضوح الغرض من التقييم واالستخدام املقصود للتخصيص.
(ج) ينظر يف الحقائق والظروف ،مثل خصائص البنود التي سيتم تخصيصها.
(د) يختار األساليب والطرق املناسبة للظروف.
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 .10مقدمة

 .10.1يجــب النظــر يف أســاليب التقييــم املناســبة ،وميكــن اســتخدام أســلوب تقييــم واحــد أو أكــر لحســاب القيمــة
رشح وتفصيـ ٌـل لألســاليب الثالثــة الرئيســة للتقييــم ،وهــي تعتمــد عــى املبــادئ
وفــق أســاس القيمــة املحــدد .وفيــا يــي ٌ
االقتصاديــة لتــوازن األســعار وتوقــع الفوائــد واالســتبدال.
أساليب التقييم األساسية هي:
(أ) أسلوب السوق.
(ب) أسلوب الدخل.
(ج) أسلوب التكلفة.
كل أسلوب طرقًا مختلف ًة ومفصل ًة للتطبيق.
 .10.2يتضمن ُّ
 .10.3يهــدف اختيــار أســلوب وطريقــة التقييــم إىل إيجــاد الطريقــة األنســب لألصــل يف ظــل ظــروف معينــة ،فــا توجــد
طريقـ ٌة واحــد ٌة مناســب ٌة لكافــة حــاالت التقييــم املمكنــة .وينبغــي أن تتضمــن عمليــة االختيــار ،عــى األقــل ،مــا يــي:
(أ) أساس وفرضية القيمة املناسبة التي تحددها رشوط وغرض مهمة التقييم.
(ب) نقاط القوة والضعف ألسلوب وطريقة التقييم املحتملة.
كل طريقــة بالنظــر إىل طبيعــة األصــل واألســاليب والطــرق التــي يســتخدمها املشــاركون يف
(ج) مــدى مالءمــة ّ
الســوق املعنيــة.
(د) توفر املعلومات املوثوقة الالزمة لتطبيق الطريقة.

 .10.4ال یُطلــب مــن امل ُق ّیــم اســتخدام أکــر مــن طریقــة لتقييــم األصــل ،خاص ـ ًة عندمــا يكــون امل ُق ّيــم واث ًقــا مــن دقــة
ومصداقيــة الطريقــة املســتخدمة عنــد اعتبــار حقائــق وظــروف مهمــة التقييــم.
ومــع ذلــك ينبغــي أن ينظــر امل ُق ّيــم يف أكــر مــن أســلوب أو طريقــة تقييــم واســتخدامها للتوصــل إىل مــؤرش للقيمــة ،ال
ســيام عندمــا تكــون املعلومــات أو املدخــات غــر كافيــة لحصــول طريقــة واحــدة عــى نتيجــة موثوقــة .وعنــد اســتخدام
أكــر مــن أســلوب واحــد أو طــرق متعــددة ضمــن أســلوب واحــد ،ينبغــي أن يكــون اســتنتاج القيمــة مــن تلــك األســاليب
ـول ،ويجــب أن يوضــح امل ُقيّــم يف التقريــر عمليــة تســوية مــؤرشات القيمــة املختلفــة إىل قيمــة
أو الطــرق املتعــددة معقـ ً
واحــدة دون حســاب متوســطها.
 .10.5يتنــاول هــذا املعيــار يتنــاول بعــض الطــرق ضمــن أســاليب التكلفــة والســوق والدخــل ولكنــه ال يقــدم قامئـ ًة شــامل ًة
بكافــة الطــرق املمكنــة التــي ميكــن أن تكــون مناســب ًة للتقييــم .ويقــع عــى عاتــق امل ُقيّــم مســؤولية اختيــار الطريقــة
ـكل مهمــة تقييــم .وميكــن أن يتطلــب االمتثــال للمعايــر اســتخدام طريقــة غــر محــددة أو مذكــورة
(الطــرق) املناســبة لـ ّ
يف معايــر التقييــم الدّوليّــة.
 .10.6عندمــا تنتــج األســاليب والطــرق املختلفــة مــؤرشات متباينـ ًة ونطاقًــا واسـ ًعا للقيمــة ،ينبغــي عــى امل ُقيّــم أن يقــوم
بإجـراءات توضــح ســبب اختــاف مــؤرشات القيمــة ،حيــث إنــه مــن غــر املالئــم أن يتــم ترجيــح مؤرشيــن أو أكــر مــن
املــؤرشات املتباينــة للقيمــة .ويف مثــل هــذه الحالــة ينبغــي أن يعيــد امل ُقيّــم النظــر يف التوجيــه الــوارد يف الفقــرة 10.3
رشا أفضــل أو أكــر مصداقي ـ ًة للقيمــة.
لتحديــد مــا إذا كان أحــد األســاليب أو الطــرق يقــدم مــؤ ً
 .10.7ينبغــي عــى امل ُق ّيــم أن يُكــر مــن اســتخدام املعلومــات ذات الصلــة التــي ميكــن مالحظتهــا يف الســوق يف جميــع
أســاليب التقييــم الثالثــة .يجــب عــى امل ُقيّــم إج ـراء تحليــل مناســب لتقييــم املدخــات واالفرتاضــات وتحديــد مــدى
مالءمتهــا لغــرض التقييــم ،بغــض النظــر عــن مصدرهــا.
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 .10.8ال يوجــد أســلوب أو طريقــة واحــدة قابلــة للتطبيــق يف جميــع الظــروف ،ولكــن تعتــر معلومــات األســعار مــن
الســوق النشــطة الدليــل األقــوى عــى القيمــة .وقــد متنــع بعــض أســس القيمــة امل ُقيّــم مــن إجـراء تعديــات ذاتيــة عــى
معلومــات أســعار الســوق النشــطة .وميكــن أن تكــون معلومــات األســعار مــن الســوق غــر النشــطة دليـ ًـا جي ـدًا عــى
القيمــة ،ولكــن ميكــن أن تحتــاج إىل تعديــات ذاتيــة.
 .10.9يف بعــض الحــاالتُ ،يكــن أن يتفــق املقيــم والعميــل عــى أســاليب وطــرق وإج ـراءات التقييــم املســتخدمة ،أو
نطــاق اإلج ـراءات التــي ســيؤديها املقيــم .وقــد ال يكــون التقييــم وفــق معايــر التقييــم الدوليــة حســب تلــك القيــود
واإلج ـراءات املفروضــة عــى املقيــم.
ُ .10.10يكــن أن يكــون التقييــم ُمقيــد أو محــدود عندمــا ال يتمكــن املقيــم مــن تطبيــق أســاليب وطــرق وإج ـراءات
التقييــم التــي يســتخدمها أي طــرف آخــر حكيــم وخبــر ،ويتوقــع أن تؤثــر تلــك القيــود عــى تقديــر القيمــة بشــكل كبــر.

 .20أسلوب السوق

رشا عــى القيمــة مــن خــال مقارنــة األصــل مــع أصــول مطابقــة أو مقارنــة (مشــابهة)
 .20.1يقــدم أســلوب الســوق مــؤ ً
تتوفــر عنهــا معلومــات ســعرية.
 .20.2ينبغي تطبيق أسلوب السوق وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية:
(أ) إذا تم بيع األصل محل التقييم مؤخ ًرا يف معاملة مناسبة ألساس القيمة.
(ب) أن يتم تداول األصل محل التقييم أو أصول مشابهة له بنشاط يف سوق مفتوحة.
(ج) توجد معامالت متكرر ًة أو حديث ًة ألصول مشابهة وميكن مالحظتها.
 .20.3عــى الرغــم مــن أ ّن الحــاالت املذكــورة أعــاه تشــر إىل أنّــه ينبغــي تطبيــق أســلوب الســوق ومنحــه وزنًــا مهـ ًـا،
إال أنــه عندمــا ال تتوفــر الحــاالت املذكــورة أعــاه فيُنظــر يف بعــض الظــروف اإلضافيــة التــي ميكــن فيهــا تطبيــق أســلوب
أي أســلوب أخــر وترجيحــه لدعــم مــؤرش
الســوق وإعطــاءه وزن مهــم .وينبغــي لل ُمق ّيــم تحديــد مــا إذا كان ميكــن تطبيــق ّ
القيمــة عنــد اســتخدام أســلوب الســوق يف ظــل الظــروف التاليــة:
(أ) أن املعامــات املتعلقــة باألصــل محــل التقييــم أو أصــول مامثلــة إىل حــد كبــر ليســت حديثـ ٌة مبــا فيــه الكفايــة
نظـ ًرا لتقلــب مســتويات الســوق ونشــاطه.
(ب) يتم تداول األصل محل التقييم أو األصول املامثلة يف سوق مفتوحة ولكن ليس بنشاط كبري.
(ج) وجــود معلومــات متاحــة عــن معامــات الســوق ،ولكــن األصــول املقارنــة بهــا فـ ٌ
ـروق جوهريـ ٌة مقارنـ ًة باألصــل
محــل التقييــم مــا يتطلــب تعديــات ذاتية.
(د) املعلومــات املتعلقــة باملعامــات األخــرة تنقصهــا املصداقيــة (مثــل :اإلشــاعات ،واملعلومــاتٌ املفقــودةٌ،
واملشــري الخــاص ،والصفقــات غــر املحايــدة ،والبيــع املتعــر ،وغريهــا).
(هـــ) العنــر الحاســم الــذي يؤثــر عــى قيمــة األصــل هــو الســعر الــذي يحققــه يف الســوق وليــس تكلفــة إنتاجــه
أو قدرتــه عــى إنتــاج الدخــل.
 .20.4قــد تعنــي الطبيعــة غــر املتجانســة للعديــد مــن األصــول أنّــه ال ميكــن عــادة العثــور عــى أدلــة ســوقية تتضمــن
معامــات ألصــول متطابقــة أو مامثلــة .وحتــى عنــد تطبيــق األســاليب األخــرى غــر أســلوب الســوق ينبغــي زيــادة
اســتخدام املدخــات الســوقية إىل أقــى حــ ّد (أي مقاييــس التقييــم املســتمدة مــن الســوق ،مثــل :العائــد الفعــي،
ومعــدالت العائــد).
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ـي
 .20.5يف حــال عــدم ارتبــاط معلومــات الســوق املقارنــة باألصــل نفســه ،يجــب عــى امل ُق ّيــم إجـراء تحليــل مقــارن نوعـ ّ
ـي لتحديــد أوجــه التشــابه واالختــاف بــن األصــول املقارنــة واألصــل محــل التقييــم .ويكــون مــن الــروري أحيانًــا
وكمـ ّ
إجـراء تعديــات عــى أســاس هــذا التحليــل املقــارن .ويجــب أن تكــون هــذه التعديــات معقولـةٌ ،كــا يجــب أن يوثــق
امل ُقيّــم أســباب التعديــات وكيفيــة تحديدهــا كميًــا.
ـكل
 .20.6غالبًــا مــا يســتخدم أســلوب الســوق مضاعفــات (مكــررات) الســوق املســتمدة مــن مجموعــة مــن املقارنــات ،ولـ ّ
منهــا مضاعفــات مختلفــة .ويتطلــب اختيــار املضاعــف املناســب حكم ـ ًة وخــر ًة إضاف ـ ًة إىل مراعــاة العوامــل النوعيــة
والكميــة.

 .30طرق أسلوب السوق

طريقة املعامالت املقارنة
 .30.1تضــع طريقــة املعاملــة املقارنــة -واملعروفــة أيضً ــا باســم طريقــة املعاملــة اإلرشــادية -يف االعتبــار املضاعفــات
أصــول مشــابهة ملوضــوع التقييــم للوصــول إىل القيمــة.
ً
التجاريــة للمعامــات التــي تتضمــن

 .30.2عندمــا تحتــوي املقارنــات التــي يتــم النظــر فيهــا عــى معامــات لألصــل محــل التقييــم ،يُشــار إىل هــذه الطريقــة يف
بعــض األحيــان باســم طريقــة املعامــات الســابقة.
 .30.3يف حالــة عــدم توفــر العديــد مــن املعامــات الحديثــة ،ميكــن أن ينظــر امل ُق ّيــم بعــن االعتبــار ألســعار األصــول
املتامثلــة أو املتشــابهة املدرجــة يف القوائــم أو املعروضــة للبيــع ،رشيطــة أن تكــون هــذه املعلومــات محــدد ًة بوضــوح وأن
ت ُحلّــل وت ُوثّــق .ويُشــار إىل ذلــك أحيانًــا باســم طريقــة القوائــم املقارنــة وال ينبغــي اســتخدامها لوحدهــا كمــؤرش للقيمــة
بــل يُفضــل اســتخدامها مــع طــرق أخــرى .ويعتمــد الــوزن املعطــى عنــد النظــر يف قوائــم أو عــروض البيــع والـراء عــى
مــدى الت ـزام العــرض بالســعر املــدرج والفــرة التــي قضاهــا األصــل يف الســوق .فعــى ســبيل املثــال :ميكــن أن يُعطــى
أي تعهــد ملــزم.
العــرض الــذي يتعهــد ب ـراء أو بيــع األصــل بســعر محــدد وزنًــا أكــر مــن الســعر املعطــى دون ّ
ـكال متنوع ـ ًة مــن األدلــة املامثلــة يف طريقــة املعامــات املقارنــة وتُعــرف باســم وحــدات املقارنــة
 . .30.4ت ُســتخدم أشـ ً
وهــي تشــكل أســاس املقارنــة .وتشــمل الوحــدات الشــائعة واملســتخدمة ألغـراض تقييــم امللك ّيــة العقاريــة :الســعر لــكل
قــدم مربــع (أو مــر مربــع) ،واإليجــار لــكل قــدم مربــع (أو مــر مربــع) ،ومعــدالت الرســملة .وتشــمل وحــدات املقارنــة
الشــائعة االســتخدام يف تقييــم املنشــآت االقتصاديــة :مكــررات ( EBITDAاألربــاح قبــل الفوائــد ،والرضائــب ،واإلهــاك
واالســتهالك) ،ومكــررات األربــاح ،ومكــررات اإليـرادات ،ومكــررات القيمــة الدفرتيــة .وتشــمل وحــدات املقارنــة الشــائعة
ويكــن أن تختلــف وحــدات املقارنــة التــي
لتقييــم األدوات املاليــة
مقاييســا مثــل :العوائــد وهوامــش أســعار الفائــدةُ .
ً
يســتخدمها املشــاركون بــن أنــواع األصــول العديــدة وعــر املجــاالت والجغرافيــات املختلفــة.
أساســا لتقييــم
 .30.5هنــاك مجموعـ ُة فرعيـ ُة مــن طريقــة املعامــات املقارنــة ت ُســمى تســعري املصفوفــة ،وهــي تســتخدم ً
بعــض أنــواع األدوات املاليــة ،مثــل ســندات الديــون ،وال تعتمــد الطريقــة عــى األســعار املدرجــة لــأوراق املاليــة املحــددة،
ولكنهــا تعتمــد عــى العالقــة املاليــة بــن الســندات والســندات املرجعيــة األخــرى وخصائصهــا (أي العائــد).
 .30.6الخطوات الرئيسة يف طريقة املعامالت املقارنة هي كام ييل:
(أ) تحديد وحدات املقارنة التي يستخدمها املشاركون يف السوق املعنية.
(ب) تحديد املعامالت املقارنة املتعلقة وحساب مقاييس التقييم الرئيسة لتلك املعامالت.
(ج) إج ـراء تحليــل مقــارن ُمتســق ألوجــه التشــابه واالختــاف النوعيــة والكميــة بــن األصــول املقارنــة واألصــل
محــل التقييــم.
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(د) إج ـراء التعديــات الالزمــة إن وجــدت عــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق بــن األصــل محــل التقييــم
واألصــول املقارنــة (انظــر الفقــرة ( 30.12د)).
(هـ) تطبيق مقاييس التقييم املعدلة عىل األصل محل التقييم.
(و) التسوية بني مؤرشات القيمة إذا تم استخدام أكرث من مؤرش للقيمة.
 .30.7ينبغي عىل امل ُق ّيم أن يختار معامالت قابل ًة للمقارنة يف السياق التايل:
(أ) تفضيل األدلة لعدة معامالت عوضً ا عن معاملة أو حدث واحد.
رشا أفضــل للقيمــة
ـؤ
ـ
م
ً)
ة
ـ
مطابق
ـبه
ـ
(ش
ًا
د
ـ
ج
ـابهة
(ب) تقــدم األدلــة املســتمدة مــن املعامــات ذات األصــول املتشـ
ً
مــن األصــول التــي تتطلــب فيهــا أســعار املعامــات تعديــات جوهريــة.
(ج) تكــون املعامــات التــي تحــدث أقــرب إىل تاريــخ التقييــم أكــر متثيـ ًـا للســوق مــن املعامــات القدميــة أو
التاريخيــة ،وال ســيام يف األســواق املتقلبــة.
(د) ينبغــي أن تكــون املعامــات ملعظــم أســس القيمــة «عــى أســاس محايــد» وبــن أط ـراف محايــدة ال توجــد
أي عالقــة.
بينهــم ُّ
ـامل
(هـــ) ينبغــي وجــود معلومــات كافيــة عــن املعاملــة ليتمكــن امل ُق ّيــم مــن فهــم األصــل املقــارن فهـ ًـا شـ ً
ولتقديــر مقاييــس التقييــم واألدلــة القابلــة للمقارنــة.
(و) ينبغي أن تكون املعلومات املتعلقة باملعامالت امل ُقارنة من مصدر معتمد وموثوق.
(ز) تقدم املعامالت الفعلية دليالً للتقييم أفضل من املعامالت املحتملة.
أي فــروق ماديــة بــن املعامــات املقارنــة واألصــل محــل التقييــم وأن يقــوم بإدخــال
 .30.8ينبغــي أن يُحلــل امل ُقيّــم ّ
تعديــات عليهــا .وقــد تشــمل االختالفــات الشــائعة التــي ميكــن أن تســوغ إجـراء تعديــات -عــى ســبيل الذكــر ال الحــر-
مــا يــي:
(أ) الخصائص املادية (العمر ،واملساحة ،واملواصفات ،إلخ).
(ب) القيود املفروضة عىل األصل محل التقييم أو عىل األصول املقارنة.
(ج) املوقــع الجغــرايف (موقــع األصــل أو املوقــع الــذي يحتمــل تبــادل أو اســتخدام األصــل فيــه) والبيئــات
االقتصاديــة والتنظيميــة ذات الصلــة.
(د) الربحية أو قدره األصل عىل توليد األرباح.
(هـ) النمو التاريخي واملتوقع.
(و) معدل العائد أو القسيمة.
(ز) أنواع الضامنات.
(ح)الرشوط غري العادية يف املعامالت املقارنة.
(ط) االختالفات املتعلقة بقابلية التسويق وخصائص التحكم يف األصول املقارنة واألصل محل التقييم.
(ي) خصائص امللك ّية (مثل :الشكل القانوين للملكية ،والنسبة املئوية اململوكة).
الطريقة اإلرشادية للمقارنات املتداولة
 .30.9تســتخدم الطريقــة اإلرشــادية للمقارنــات املتداولــة معلومــات عــن املقارنــات املتداولــة التــي تكــون مطابق ـ ًة أو
مشــابه ًة لألصــل محــل التقييــم للتوصــل إىل مــؤرش عــى القيمــة.
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 .30.10هــذه الطريقــة مشــابهة لطريقــة املعامــات املقارنــة ،ولكــن توجــد عــدة اختالفــات بينهــا بســبب التــداول
العلنــي للمقارنــات كــا يــي:
 (أ) تتوفر مقاييس أو أدلة التقييم املقارنة يف تاريخ التقييم.
(ب) تتوفر معلومات تفصيلية عن البيانات املقارنة بسهولة يف امللفات والقوائم العامة.
(ج) يتم إعداد املعلومات الواردة يف امللفات العامة مبوجب معايري محاسبية مفهومة.
 .30.11ال ينبغــي اســتخدام هــذه الطريقــة ّإل عندمــا يكــون األصــل محــل التقييــم مشــاب ًها مبــا فيــه الكفايــة للمقارنــات
املتداولــة بحيــث ميكــن إجـراء مقارنــات مفيــدة.
 .30.12وفيام ييل الخطوات الرئيسة للطريقة اإلرشادية للمقارنات املتداولة:
(أ) تحديد مقاييس أو أدلة التقييم املقارنة التي يستخدمها املشاركون يف السوق ذات الصلة.
(ب) تحديــد املبــادئ اإلرشــادية للمقارنــات املتداولــة عل ًنــا يف األســواق العامــة وحســاب مقاييــس التقييــم الرئيســة
لتلــك املعامالت.
(ج) إج ـراء تحليــل مقــارن ألوجــه التشــابه واالختــاف النوعيــة والكميــة بــن املقارنــات املتداولــة عل ًنــا واألصــل
محــل التقييــم.
(د) إجـراء التعديــات الالزمــة -إن وجــدت -عــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق بــن األصــل محــل التقييــم
واملقارنــات املتداولــة عل ًنــا.
(هـ) تطبيق مقاييس التقييم املعدلة عىل األصل محل التقييم.
(و) ينبغي وزن مؤرشات القيمة إذا تم استخدام أكرث من مقياس للتقييم.
 .30.13ينبغي عىل امل ُق ّيم أن يختار املقارنات املتداولة عل ًنا يف السياق التايل:
بدل من االكتفاء مبقارنة واحدة.
(أ) يُفضل عادة النظر يف عدة مقارنات متداولة ً
(ب) ت ُقــدم أدلــة املقارنــات املتداولــة واملتشــابهة (مثــل :املامثلــة يف القطــاع الســوقي ،واملنطقــة الجغرافيــة،
رشا
وحجــم اإلي ـرادات واألصــول ،ومعــدالت النمــو ،وهوامــش الربــح ،والرافعــة املاليــة ،والســيولة ،والتنويــع) مــؤ ً
أفضــل للقيمــة مــن املقارنــات التــي تتطلــب تعديــات جوهريــة.
(ج) ت ُقدم األوراق املالية التي يتم تداولها بنشاط أدلة أكرث وضو ًحا من األوراق املالية األقل نشاطًا.
أي فــروق جوهريــة بــن املقارنــات املتداولــة عل ًنــا واألصــل محــل التقييــم.
 .30.14ينبغــي عــى امل ُقيّــم تحليــل وتعديــل ّ
وقــد تشــمل االختالفــات الشــائعة التــي ميكــن أن تســوغ إجـراء تعديــات -عــى ســبيل الذكــر ال الحــر -مــا يــي:
(أ) الخصائص املادية (العمر ،واملساحة ،واملواصفات ،إلخ).
(ب) الخصومات والعالوات ذات الصلة (انظر الفقرة .)30.17
(ج) القيود املفروضة عىل األصل محل التقييم أو عىل األصول املقارنة.
(د) املوقع الجغرايف للرشكة األساسية والبيئات االقتصادية والتنظيمية ذات الصلة.
(هـ) الربحية أو قدره األصل عىل توليد األرباح.
(و) النمو التاريخي واملتوقع.
(ز) االختالفات املتعلقة بقابلية التسويق ،وخصائص التحكم يف األصول املقارنة ،واألصل محل التقييم.
(ح) أنواع امللك ّية.
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ات أخرى يف أسلوب السوق
اعتبار ٌ
 .30.15تتنــاول الفق ـرات التاليــة قامئ ـ ًة غــر حرصيــة ببعــض االعتبــارات الخاصــة التــي قــد تشــكل جــز ًءا مــن التقييــم
باســتخدام أســلوب الســوق.
 .30.16يف بعــض األحيــان ،تعتــر مقاييــس التقييــم الرسديــة أو «قاعــدة اإلبهــام « املبنيــة عــى االختبــار والتجربــة أســلوبًا
للســوق ،ولكــن ال ينبغــي إعطــاء مــؤرشات القيمــة املســتمدة مــن اســتخدام مثــل هــذه الطــرق وزنًــا كبـ ًرا ّإل إذا اتضــح
اعتــاد املشــرين والبائعــن عليهــا بشــكل جوهــري.
 .30.17يُعتــر أســاس إجـراءات التعديــات يف أســلوب الســوق هــو تعديــل الفــروق بــن األصــل محــل التقييــم واملعامــات
اإلرشــادية أو األوراق املاليــة املتداولــة .وتعــرف بعــض التعديــات األكــر شــيو ًعا يف أســلوب الســوق باســم الخصومــات
والعــاوات.
(أ) ينبغــي تطبيــق خصومــات عــدم القــدرة عــى التســويق ( )DLOMعندمــا تكــون املقارنــات ذات قابليــة
تســويقية تتفــوق عــى األصــل محــل التقييــم .وتعكــس هــذه الخصومــات مفهــوم أنّــه عنــد مقارنــة األصــول
املتامثلــة يكــون لألصــل القابــل للتســويق قيمـ ٌة أعــى مــن األصــل الــذي يحتــاج فــرة تســويق طويلــة أو أن هنــاك
قيــودًا مفروضــة عــى إمكانيــة بيعــه .مثـ ًـا ميكــن رشاء وبيــع األوراق املاليــة املتداولــة لحظ ًيــا يف حــن أ ّن األســهم يف
رشكــة خاصــة قــد تتطلــب قــد ًرا كبـ ًرا مــن الوقــت لتحديــد املشــرين املحتملــن وإمتــام الصفقــة .وتســمح العديــد
مــن أســس القيمــة بالنظــر يف القيــود املفروضــة عــى قابليــة التســويق يف األصــل محــل التقييــم،
ولكنهــا متنــع النظــر يف قيــود قابليــة التســويق الخاصــة مبالــك معــن .وميكــن أن تحديــد الخصومــات املقتطعــة
أي طريقــة معقولــة ،ولكــن ت ُحســب عــاد ًة باســتخدام منــاذج تســعري الخيــارات ،والدراســات
( )DLOMsباســتخدام ّ
املقارنــة بــن قيمــة األســهم املتداولــة واألســهم املقيــدة يف نفــس الرشكــة ،أو الدراســات التــي تقــارن قيمــة أســهم
الرشكــة قبــل الطــرح العــام األو ّيل وبعــده.
(ب) ت ُطبــق عــاوة الســيطرة (التــي يشــار إليهــا أحيانــا باســم «عــاوة اســتحواذ املشــارك يف الســوق» ()MPAPs
أو خصومــات عــدم وجــود الســيطرة ( )DLOCلتعكــس الفروقــات بــن املقارنــات واألصــل محــل التقييــم فيــا
يتعلــق بالقــدرة عــى اتخــاذ القـرارات والتغيـرات التــي ميكــن إجراؤهــا نتيجـ ًة ملامرســة الســيطرة .وعنــد تســاوي
العوامــل األخــرى فــإ ّن املشــاركني يفضلــون بشــكل عــام أن تكــون لديهــم الســيطرة عــى أصــول معينــة ،ولكــن
رغبــة املشــاركني يف دفــع عــاوة أو خصــم الســيطرة يكــون عامـ ًـا مهـ ًـا يف تحديــد مــدى قــدرة الســيطرة عــى
أي
تعزيــز املنافــع االقتصاديــة املتاحــة ملالــك األصــل .وميكــن قيــاس عــاوات وخصومــات الســيطرة باســتخدام ّ
طريقــة معقولــة ،ولكــن يتــم احتســابها عــاد ًة بنــا ًء عــى تحليــل تحســينات التدفقــات النقديــة أو التخفيضــات يف
املخاطــر املرتبطــة بالســيطرة أو بإج ـراء مقارنــة بــن األســعار امللحوظــة واملدفوعــة للحصــص املســيطر عليهــا يف
األوراق املاليــة املتداولــة ،مــع الســعر املتــداول عل ًنــا قبــل اإلعــان عــن هــذه الصفقــة .وفيــا يــي بعــض األمثلــة
عــى الحــاالت التــي ينبغــي فيهــا النظــر يف عــاوات وخصومــات الســيطرة:
 .1ال متلــك أســهم الــركات العامــة القــدرة عــى اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بعمليــات الرشكــة (أي تفتقــر إىل
الســيطرة) ،ولذلــك ميكــن أن تكــون عــاوة الســيطرة مناســب ًة عنــد تطبيــق الطريقــة اإلرشــادية للمقارنــات
املتداولــة لتقديــر قيمــة األصــول التــي تتضمــن حصـ ًة ُمســيطرةً.
 .2غالب ـاً مــا تعكــس املعامــات يف الطريقــة اإلرشــادية معامــات لحصــص ُمســيطرة ،لــذا ميكــن أن يكــون
مــن املناســب اســتخدام خصومــات عــدم وجــود الســيطرة ( )DLOCعنــد اســتخدام تلــك الطريقــة لتقديــر
قيمــة أصــل يتضمــن مصلحـ ًة أقليّ ـةً.
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(ج) ت ُطبــق خصومــات الجملــة أحيانًــا عندمــا ميثــل األصــل محــل التقييــم مجموعـ ًة كبــر ًة مــن األســهم عــى شــكل
أوراق ماليــة متداولــة بحيــث ال يســتطيع املالــك بيــع املجموعــة برسعــة يف الســوق العامــة دون التأثــر ســلبًا
أي طريقــة معقولــة ،ولكــن
عــى الســعر املتــداول يف البورصــة .وميكــن تحديــد تخفيضــات الجملــة باســتخدام ّ
عــاد ًة مــا يتــم اســتخدام منــوذج يأخــذ يف االعتبــار طــول الفــرة الزمنيــة التــي ميكــن للمشــرك بيــع أســهم األصــل
ـي
محــل التقييــم دون التأثــر ســل ًبا عــى الســعر املتــداول (أي بيــع جــزء صغــر نســب ًيا مــن حجــم التــداول اليومـ ّ
ـي لــأوراق املاليــة كل يــوم) .وتحظــر بعــض أســس القيمــة خاص ـ ًة القيمــة العادلــة ألغ ـراض التقاريــر
النموذجـ ّ
املاليــة هــذا النــوع مــن الخصومــات.

 .40أسلوب الدخل

رشا للقيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة واحــدة.
 .40.1يقــدم أســلوب الدخــل مــؤ ً
ووف ًقــا لهــذا األســلوب يتــم تحديــد قيمــة األصــل بالرجــوع إىل قيمــة اإليـرادات والتدفقــات النقديــة التــي يولدهــا األصــل
أو التكاليــف التــي يوفرهــا.
 .40.2ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو الوزن األكرب يف الحاالت التالية:
(أ) عندمــا تكــون قــدرة األصــل عــى توليــد الدخــل هــو العنــر األســايس الــذي يؤثــر عــى القيمــة مــن وجهــة
نظــر املشــاركني يف الســوق.
(ب) توفــر توقعــات معقولـ ًة ملبلــغ اإليـرادات املســتقبلية لألصــل محــل التقييــم وتوقيتهــا ،ولكــن ال يوجــد ســوى
عــدد قليــل مــن املقارنــات الســوقية ذات الصلــة ،إن وجــدت.
 .40.3عــى الرغــم مــن أ ّن الظــروف املذكــورة أعــاه تشــر إىل أنّــه ينبغــي تطبيــق أســلوب الدخــل وإعطــاءه األولويــة ،إال
أن هنــاك حــاالت أخــرى ميكــن تطبيــق أســلوب الدخــل فيهــا وإعطــاءه األولويــة أيضً ــا .وينبغــي لل ُمق ّيــم أن ينظــر فيــا
أي أســاليب أخــرى وترجيحهــا لتســوية مــؤرش القيمــة باســتخدام أســلوب الدخــل يف ظــل
إذا كان مــن املمكــن تطبيــق ّ
الحــاالت التاليــة:
(أ) قــدرة األصــل عــى إنتــاج الدخــل هــو العامــل الوحيــد الــذي يؤثــر عــى القيمــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني
مــن بــن العوامــل األخــرى.
يل لألصــل محــل
(ب) وجــود قــدر كبــر مــن الشــك وعــدم اليقــن فيــا يتعلــق مببلــغ وتوقيــت الدخــل املســتقب ّ
التقييــم.
ي
(ج) عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى املعلومــات املتعلقــة باألصــل محــل التقييــم (مثـ ًـا :قــد ميكــن ألحــد مالـ ّ
أســهم األقليــة إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات املاليــة التاريخيــة ولكنــه ال يســتطيع االطــاع عــى التنبــؤات أو
امليزانيــات).
(د) إ ّن األصل محل التقييم مل يبدأ يف إنتاج الدخل بعد ،ولكن من املتوقع أن يفعل ذلك.
 .40.4يتمثــل املبــدأ األســايس ألســلوب الدخــل يف أ ّن امل ُســتثمر يتوقــع الحصــول عــى عائــد مــن اســتثامره ويجــب أن
يعكــس هــذا العائــد مســتوى املخاطــر املتوقعــة يف االســتثامر.
 .40.5ال ميكــن لل ُمســتثمر عــادة ّإل أن يتوقــع التعويــض عــن املخاطــر املنتظمــة فقــط (املعروفــة أيضً ــا باســم «مخاطــر
الســوق» أو «املخاطــر التــي ال ميكــن تجنبهــا»).

 .50طرق أسلوب الدخل

 .50.1عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الطــرق لتطبيــق أســلوب الدخــل ّإل أ ّن األســاليب املتبعــة يف إطــار أســلوب
الدخــل تعتمــد بشــكل كبــر عــى خصــم مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة ،فهــي عبــار ٌة عــن
تطبيقــات متنوعــة لطريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة ( )DCFواملفاهيــم الــواردة أدنــاه تنطبــق جزئ ًيــا أو كل ًيــا عــى
كافــة طــرق أســلوب الدخــل.
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طريقة التدفقات النقدية املخصومة ()DCF
 .50.2يف طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة إىل تاريــخ التقييــم مــا ينتــج
عنهــا قيمـ ٌة حاليـ ٌة لألصــل.
 .50.3ميكــن أن تشــمل التدفقــات النقديــة املخصومــة يف بعــض الحــاالت لألصــول طويلــة األجــل أو األبديــة قيمـ ًة نهائيـ ًة
متثــل قيمــة األصــل يف نهايــة فــرة التوقــع الرصيحــة .ويف حــاالت أخــرى ميكــن حســاب قيمــة األصــل فقــط باســتخدام
قيمــة نهائيــة أو طرفيــة بــدون فــرة توقــع رصيحــة ،ویشــار إلــی ذلــك يف بعــض األحيــان بطريقــة رســملة الدخــل.
 .50.4وفيام ييل الخطوات الرئيسة يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة:
(أ) اختيــار أنســب أنــواع التدفقــات النقديــة لطبيعــة املهمــة واألصــل محــل التقييــم (مثــل ،التدفقــات مــا قبــل
الرضيبــة ،أو بعــد الرضيبــة ،أو إجــا ّيل التدفقــات النقديــة ،أو التدفقــات النقديــة بالنســبة لحقــوق امللكيّــة ،أو
التدفقــات الحقيقي ـ ًة أو االســميةً ،إلــخ)
(ب) تحديد أنسب فرتة رصيحة للتنبؤ بالتدفقات النقدية ،إن وجدت.
(ج) إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفرتة.
(د) تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة النهائيــة مناســب ًة لألصــل محــل التقييــم يف نهايــة فــرة التنبــؤ الرصيحــة (إن
وجــدت) ،ثــم تحديــد القيمــة النهائيــة املناســبة لطبيعــة األصــل.
(هـ) تحديد معدل الخصم املناسب.
(و) تطبيق معدل الخصم عىل التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ،شاملة القيمة النهائية إن وجدت.
نوع التدفقات النقدية
 .50.5عنــد اختيــار النــوع املناســب مــن التدفقــات النقديــة لطبيعــة أصــل أو مهمــة التقييــم فيجــب عــى امل ُقيّــم أن
يأخــذ يف االعتبــار العوامــل أدنــاه ،كــا يجــب أن يكــون معــدل الخصــم واملدخــات األخــرى متســق ًة مــع نــوع التدفقــات
النقديــة املختــارة.
(أ) التدفقــات النقديــة لكامــل األصــل أو جــزء منــه :عــاد ًة مــا يتــم اســتخدام التدفقــات النقديــة لألصــول كاملــة،
ولكــن ميكــن أن تســتخدم مســتويات أخــرى مــن الدخــل يف بعــض األحيــان ،مثــل :التدفقــات النقديــة إىل حقــوق
ي
امللك ّيــة (بعــد دفــع الفائــدة وقســط الديــن) أو توزيعــات األربــاح (التدفقــات النقديــة املوزعــة عــى مالــ ّ
األســهم فقــط) .ويعــد اســتخدام التدفقــات النقديــة لكامــل األصــل األكــر شــيو ًعا؛ ألنّــه ينبغــي أن يكــون لألصــل
نظريًــا قيم ـ ًة واحــدة مســتقلة عــن كيفيــة متويلــه وعــا إذا تــم توزيــع الدخــل كأربــاح أو متــت إعــادة اســتثامره.
(ب) التدفقــات النقديــة قبــل أو بعــد الرضيبــة :ينبغــي أن يكــون معــدل الرضيبــة املطبــق متس ـقًا مــع أســاس
ـاص باملالــك.
القيمــة ،ويكــون معــدل الرضيبــة عــادة للمشــاركني بـ ً
ـدل مــن معــدل خـ ّ
حقيقــي :ال تأخــذ التدفقــات النقديــة الحقيقيــة التضخــم يف عــن االعتبــار عــى عكــس
اســمي مقابــل
(ج)
ٌّ
ٌّ
التدفقــات النقديــة االســمية التــي تشــمل التضخــم يف توقعاتهــا .وإذا كان التدفــق النقــدي املتوقــع يتضمــن معــدل
تضخــم فيجــب أن يشــمل معــدل الخصــم تعدي ـاً عــى التضخــم أيض ـاً.
(د) العملــة :ميكــن أن يؤثــر اختيــار العملــة املســتخدمة عــى االفرتاضــات املتعلقــة بالتضخــم واملخاطــر .وينطبــق
هــذا بشــكل خــاص عــى األســواق الناميــة أو العمــات ذات معــدالت التضخــم العاليــة .وتختلــف العملــة التــي
ت ُعــد بهــا التنبــؤات واملخاطــر املرتبطــة بهــا عــن املخاطــر املرتبطــة بالدولــة (أو الــدول) التــي توجــد بهــا األصــول
أو تعمــل فيهــا.
(هـــ) نــوع التدفقــات النقديــة الــواردة يف التنبــؤات :مثـ ًـاُ ،يكــن أن ميثــل التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة ،التدفقــات
النقديــة املتوقعــة (أي الســيناريوهات املرجحــة باالحتــاالت والتدفقــات النقديــة املحتملــة ،والتدفقــات النقديــة
التعاقديــة ،إلــخ.
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 .50.6ينبغــي أن يكــون نــوع التدفقــات النقديــة املختــارة وف ًقــا لوجهــات نظــر املشــاركني يف الســوق ،عــى ســبيل املثــال:
يتــم عــاد ًة حســاب التدفقــات النقديــة ومعــدالت الخصــم للممتلــكات العقاريــة عــى أســاس مــا قبــل الرضيبــة يف حــن
أن التدفقــات النقديــة ومعــدالت الخصــم للمنشــآت واألعــال تكــون عــى أســاس مــا بعــد الرضيبــة.
والتعديل بني معدالت ما قبل الرضيبة وما بعدها عملي ٌة معقد ٌة وعرض ٌة للخطأ ،لذا ينبغي التعامل معها بحذر.
 .50.7عنــد إجــراء التقييــم بعملــة مــا («عملــة التقييــم») تختلــف عــن العملــة املســتخدمة يف توقعــات التدفقــات
النقديــة («العملــة الوظيفيــة») فيجــب عــى امل ُق ّيــم اســتخدام إحــدى طــرق ترجمــة (تحويــل) العمــات التاليــة:
(أ) خصــم التدفقــات النقديــة يف العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدل خصــم مناســب للعملــة ،ثــم تحويــل القيمــة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة إىل عملــة التقييــم بالســعر الفــوري يف تاريــخ التقييــم.
(ب) اســتخدام منحنــى رصف العملــة لتحويــل توقعــات العملــة الوظيفيــة إىل توقعــات عملــة التقييــم ومــن ثــم
خصــم التوقعــات باســتخدام معــدل خصــم مناســب لعملــة التقييــم .وال ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة عندمــا
ال يتوفــر منح ًنــى موثـ ٌ
ـوق لــرف العمــات (عــى ســبيل املثــال :بســبب نقــص الســيولة يف أســواق رصف العمــات
املعنيــة) ،ويتبقــى تطبيــق الطريقــة املذكــورة يف الفقــرة ( 50.7أ) أعــاه فقــط.
فرتة التنبؤ الرصيحة
 .50.8تعتمــد معايــر االختيــار عــى الغــرض مــن التقييــم ،وطبيعــة األصــل ،واملعلومــات املتاحــة ،واألســس املطلوبــة
للقيمــة .بالنســبة لألصــول ذات العمــر القصــر فمــن املرجــح أن ميكنهــا إنتــاج تدفقــات نقديــة عــى مــدى عمرهــا.
 .50.9ينبغي أن يأخذ امل ُق ّيم يف االعتبار العوامل التالية عند اختيار فرتة التنبؤ الرصيحة:
(أ) عمر األصل.
ٌ
أساسا للتوقعات.
تكون
موثوقة
بيانات
عنها
تتوفر
ة
معقول
(ب) فرت ٌة
ً
(ج) الحــد األدىن لفــرة التنبــؤ الرصيحــة والتــي ينبغــي أن تكــون كافي ـ ًة لألصــل لتحقيــق مســتوى مســتقر مــن
النمــو واألربــاح بحيــث ميكــن بعدهــا اســتخدام قيمــة نهائيــة.
(د) عند تقييم األصول الدورية ينبغي أن تشمل فرتة التنبؤ الرصيحة دور ًة كامل ًة متى أمكن ذلك.
(هـــ) بالنســبة لألصــول املحــدودة األجــل ،مثــل :معظــم األدوات املاليــة فــإ ّن التدفقــات النقديــة عــاد ًة مــا يتــم
التنبــؤ بهــا عــى مــدى العمــر الكامــل لألصــل.
ـتوى ثابــت مــن النمــو واألربــاح يف تاريــخ التقييــم ،ميكــن أال
 .50.10يف بعــض الحــاالت ال ســيام عندمــا يعمــل األصــل مبسـ ً
يكــون مــن الــروري النظــر يف فــرة توقعــات رصيحــة وميكــن أن تشــكل القيمــة النهائيــة األســاس الوحيــد للقيمــة (يشــار
إليهــا أحيانًــا باســم طريقــة رســملة الدخــل).
 .50.11ينبغــي ّأل تكــون فــرة االحتفــاظ باألصــل ملســتثمر واحــد هــي االعتبــار الوحيــد يف اختيــار فــرة التنبــؤ الرصيحــة،
كــا ال ينبغــي أن تؤثــر عــى قيمــة األصــل ،ولكــن إذا کان الھــدف مــن التقییــم ھــو تحدیــد القيمــة االســتثامرية فيمكــن
أن تؤخــذ الفــرة التــي یعتــزم فیھــا االحتفــاظ باألصــل بعیــن االعتبــار عنــد تحدیــد فــرة التنبــؤ الرصیحــة.
توقعات التدفقات النقدية
 .50.12ت ُبنــى التدفقــات النقديــة لفــرة التوقعــات الرصيحــة باســتخدام املعلومــات املاليــة املســتقبلية (الدخــل أو
التدفقــات والنفقــات الداخلــة أو الخارجــة املتوقعــة).
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 .50.13وف ًقــا ملــا تقتضيــه الفقــرة  ،50.12وبغــض النظــر عــن مصــدر املعلومــات املاليــة املســتقبلية (مثـ ًـا 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 واألســس املطلوبــة
للقيمــة ،فعــى ســبيل املثــال :ينبغــي أن يعكــس التدفــق النقــدي املســتخدم لتحديــد القيمــة الســوقية معلومــات ماليـ ًة
مســتقبلي ًة يتوقعهــا املشــاركون .ويف املقابــل ميكــن قيــاس القيمــة االســتثامرية باســتخدام التدفقــات النقديــة التــي تعتمــد
عــى توقعــات معقولــة مــن وجهــة نظــر مســتثمر معــن.
 .50.14يتــم تقســيم التدفقــات النقديــة إىل ف ـرات دوريــة مناســبة (مثـ ًـا :أســبوعية ،أو شــهرية ،أو ربــع ســنوية ،أو
ســنوية) مــع اختيــار الفاصــل الزمنــي تب ًعــا لطبيعــة األصــل ،ومنــط التدفقــات النقديــة ،والبيانــات املتاحــة ،وطــول فــرة
التنبــؤ.
 .50.15ينبغــي أن تحســب التدفقــات النقديــة املتوقعــة مبلــغ وتوقيــت جميــع التدفقــات النقديــة املســتقبلية الداخلــة
والخارجــة واملرتبطــة باألصــل محــل التقييــم مــن منظــور مناســب ألســاس القيمــة.
 .50.16عاد ًة ما تعكس التدفقات النقدية املتوقعة أحد األمور التالية:
(أ) التدفقات النقدية التعاقدية أو املوعودة.
(ب) املجموعة الوحيدة األكرث احتاملً للتدفقات النقدية.
(ج) التدفقات النقدية املتوقعة واملرجحة.
(د) سيناريوهات متعددة للتدفقات النقدية املستقبلية املحتملة.
 .50.17تعكــس األنــواع املختلفــة مــن التدفقــات النقديــة يف كثــر مــن األحيــان مســتويات مختلف ـ ًة مــن املخاطــر وقــد
تتطلــب معــدالت خصــم مختلفــة .فمثـ ًـا :تتضمــن التدفقــات النقديــة املرجحــة التوقعــات املتعلقــة بجميــع النتائــج
أي ظــروف أو أحــداث معينــة (الحــظ أنّــه عنــد اســتخدام التدفقــات النقديــة املرجحــة ،ليــس
املحتملــة وال تعتمــد عــى ّ
مــن الــروري دامئًــا أن يأخــذ امل ُقيّــم يف االعتبــار كافــة توزيعــات التدفقــات النقديــة املحتملــة باســتخدام النــاذج
والتقنيــات املعقــدة ،وعوضً ــا عــن ذلــك ميكــن أن يقــوم امل ُق ّيــم بتطويــر عــدد محــدود مــن الســيناريوهات واالحتــاالت
املنفصلــة التــي متثــل مجموعـ ًة مــن التدفقــات النقديــة املحتملــة) .وميكــن أن تكــون مجموعـ ًة واحــد ًة األكــر احتــاالً
مــن التدفقــات النقديــة مرشوط ـ ًة ببعــض األحــداث املســتقبلية ،ومــن ث ـ ّم ميكــن أن تعكــس مخاطــر مختلف ـ ًة ومعــدل
خصــم مختلــف.
 .50.18يف حــن أنــه غالبًــا مــا يتلقــى امل ُقيّــم املعلومــات املاليــة املســتقبلية التي تعكــس اإليـرادات واملرصوفات املحاســبية،
إال أنــه يُفضــل بشــكل عــام اســتخدام التدفقــات النقديــة التــي يتوقعهــا املشــاركني كأســاس للتقييــم ،عــى ســبيل املثــال:
يجــب أن تضــاف النفقــات غــر النقديــة ،مثــل :اإلهــاك ،واســتهالك الديــن ،وينبغــي خصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة
للنفقــات الرأســالية أو التغـرات يف رأس املــال العامــل عنــد حســاب التدفقــات النقديــة.
 .50.19يجــب عــى امل ُق ّيــم أخــذ توقيــت املواســم ودورات األصــل محــل التقييــم يف عــن االعتبــار عنــد توقــع التدفقــات
النقديــة.
القيمة النهائية
 .50.20عندمــا يكــون مــن املتوقــع أن يســتمر األصــل إىل مــا بعــد فــرة التنبــؤ الرصيحــة ،يجــب عــى امل ُق ّيــم تقديــر قيمــة
األصــل إىل نهايــة تلــك الفــرة ،ثــم يتــم خصــم القيمــة النهائيــة إىل تاريــخ التقييــم عــاد ًة باســتخدام نفــس ســعر الخصــم
املطبــق عــى التدفقــات النقديــة املتوقعــة.
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 .50.21يجب عىل القيمة النهائية النظر فيام ييل:
(أ) طبيعــة األصــل ،مــا إذا كان قابـ ًـا لإلهــاك أو محــدود األجــل أو غــر محــدود األجــل ،حيــث يؤثــر ذلــك عــى
الطريقــة املســتخدمة لحســاب القيمــة النهائيــة.
(ب) إمكانية النمو املستقبلية لألصل بعد فرتة التنبؤ الرصيحة.
(ج) ما إذا كان هناك مبلغ رأس مال ثابت ومحدد مسبقًا يتوقع استالمه يف نهاية فرتة التنبؤ الرصيحة.
(د) مستوى املخاطر املتوقعة لألصل يف وقت حساب القيمة النهائية.
(هـــ) بالنســبة لألصــول الدوريــة ،ينبغــي أن تنظــر القيمــة النهائيــة يف الطبيعــة الدوريــة لألصــل ،وينبغــي ّأل تكــون
بطريقــة تفــرض مســتويات «القمــة» أو «القــاع» للتدفقــات النقديــة األبديــة.
(و) خصائــص الرضيبــة الكامنــة يف األصــل يف نهايــة فــرة التوقعــات الرصيحــة (إن وجــدت) ومــدى اســتمرارية
تلــك الخصائــص إىل األبــد.
أي طريقــة معقولــة لحســاب القيمــة النهائيــة .مــع أ ّن هنــاك العديــد مــن الطــرق املختلفــة
 .50.22ميكــن لل ُمقيّــم تطبيــق ّ
لحســاب القيمــة النهائيــة ،تعتــر الطــرق الثالثــة التاليــة األكــر شــيو ًعا:
(مناسب لألصول غري محددة األجل فقط).
(أ) منوذج جوردون للنمو أو منوذج النمو الثابت
ٌ
ـكل مــن األصــول القابلــة لإلهــاك أو املحــدودة األجــل واألصــول
(ب) أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج (مناســب ٌة لـ ّ
غــر محــددة األجل).
(ج) القيمة التخريدية أو تكلفة الترصف باألصل (مناسب ٌة فقط لألصول القابلة لإلهالك أو املحدودة األجل).
منوذج جوردن للنمو أو منوذج النمو الثابت
 .50.23يفرتض منوذج النمو الثابت أ ّن األصول تنمو (أو ينخفض) مبعدل ثابت إىل األبد.
أسلوب السوق (قيمة الخروج)
ُ .50.24يكــن أن يُطبــق أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج بعــدة طــرق ،وجميعهــا تهــدف إىل حســاب قيمــة األصــل يف
نهايــة فــرة تنبــؤ التدفقــات النقديــة الرصيحــة.
 .50.25تشــمل الطــرق الشــائعة لحســاب القيمــة النهائيــة تحــت هــذه الطريقــة تطبيــق معامــل رســملة يعتمــد عــى
األدلــة أو املكــررات الســوقية.
 .50.26ينبغــي عــى امل ُقيّــم االمتثــال للــروط الــواردة يف قســمي أســلوب الســوق وطــرق أســلوب الســوق مــن هــذا
املعيــار (األقســام  20و .)30عنــد اســتخدام أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج .كــا ينبغــي عــى امل ُق ّيــم النظــر يف ظــروف
الســوق املتوقعــة يف نهايــة فــرة التنبــؤ الرصيحــة وإج ـراء التعديــات وف ًقــا لذلــك.
القيمة التخريدية وتكلفة الترصف يف األصل
 .50.27ميكــن أن تكــون العالقــة بــن القيمــة النهائيــة لبعــض األصــول والتدفقــات النقديــة الســابقة بســيط ًة أو معدومـةً.
وتشــمل األمثلــة عــى هــذه األصــول ،األصــول املتناقصــة أو الناضبــة ،مثــل :املناجــم ،أو أبــار النفــط.
 .50.28يف مثــل هــذه الحــاالت عــاد ًة مــا تحســب القيمــة النهائيــة كالقيمــة التخريديــة لألصــل ،مطرو ًحــا منهــا تكاليــف
التــرف يف األصــل .ويف الحــاالت التــي تتجــاوز فيهــا التكاليــف القيمــة التخريديــة تصبــح القيمــة النهائيــة ســالب ًة ويُشــار
إليهــا باســم تكلفــة التــرف يف األصــل أو تخريــد األصــول الثابتــة.
معدل الخصم
 .50.29ال ينبغــي أن يعكــس معــدل خصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة القيمــة الزمنيــة للنقــود فحســب ،بــل املخاطــر
ـكل نــوع مــن أنــواع التدفقــات النقديــة والعمليــات املســتقبلية لألصــل أيضً ــا.
املرتبطــة بـ ّ
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 .50.30يجب أن يكون معدل الخصم متوافق مع نوع التدفقات النقدية.
أي طريقــة معقولــة لحســاب معــدل الخصــم املناســب .وتوجــد هنــاك العديــد مــن
 .50.31ميكــن أن يســتخدم امل ُق ّيــم ّ
الطــرق لحســاب معــدل الخصــم أو تحديــد منطقيتــه ،وفيــا يــي قامئ ـ ٌة غــر حرصيــة للطــرق الشــائعة:
(أ) منوذج تسعري األصول الرأساملية (.)CAPM
(ب) املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال (.)WACC
(ج) معدالت العوائد السائدة أو املستنتجة.
(د) طريقة بناء معدل الخصم.
 .50.32ينبغــي أن ينظــر املقيــم يف التحليــات الداعمــة عنــد تحديــد مــدى مالءمــة معــدل الخصــم ،وفيــا يــي قامئــة غــر
شــاملة للتحليــات التــي ينبغــي عــى املقيــم اســتخدامها:
(أ) معدل العائد الداخيل (.)IRR
(ب) متوسط العائد املرجح عىل األصول (.)WARA
(ج) مــؤرشات القيمــة بواســطة األســاليب األخــرى ،مثــل أســلوب الســوق ،أو مقارنــة املضاعفــات (املكــررات)
املضمنــة يف أســلوب الدخــل مــع مكــررات الســوق للــركات املتداولــة أو مضاعفــات (مكــررات) صفقــات
الــركات غــر املتداولــة.
 .50.33عند تحديد معدل الخصم ،ينبغي عىل امل ُقيّم اعتبار ما ييل:
(أ) نــوع األصــل محــل التقييــم ،فــإ ّن معــدالت الخصــم املســتخدمة يف تقييــم الديــن مثـ ًـا قــد تكــون مختلفـ ًة عــن
تلــك املســتخدمة يف تقييــم العقــارات أو تقييــم املنشــآت.
(ب) املعدالت التي تتضمنها معامالت السوق املقارنة.
(ج) املوقع الجغرايف لألصل أو مكان األسواق التي تتم فيها املتاجرة باألصل.
(د) عمــر أو مــدة األصــل واتســاق املدخــات .فعــى ســبيل املثــال :يعتمــد اســتحقاق معــدل الفائــدة الخــايل مــن
املخاطــر عــى الظــروف ،وميكــن اســتخدام الطريقــة الشــائعة التــي تتمثــل يف مطابقــة اســتحقاق األداة املاليــة
الخاليــة مــن املخاطــر مــع توقيــت التدفقــات النقديــة املســتخدمة.
(هـ) أسس القيمة املستخدمة.
(و) نوع عملة التدفقات النقدية املتوقعة.
 .50.34يجب عىل املقيم عند حساب معدل الخصم أن:
(أ) يوثق الطريقة املستخدمة لحساب معدل الخصم مع تقديم ما يدعم سبب استخدامه.
(ب) يقــدم دلي ـاً عــى كيفيــة اشــتقاق معــدل الخصــم ،مبــا يف ذلــك تحديــد املدخــات الرئيســية وتقديــم مــا
يدعــم ذلــك.
 .50.35يجــب عــى املقيــم أن ينظــر يف الغــرض مــن إعــداد التنبــؤات ومــا إذا كانــت افرتاضــات التنبــؤات متســقة مــع
أســاس القيمــة .فــإن كانــت افرتاضــات التنبــؤات غــر متســقة مــع أســاس القيمــة ،فمــن الــروري تعديــل التنبــؤات أو
معــدل الخصــم (انظــر الفقــرة .)50.38
 .50.36يجــب أن ينظــر املقيــم يف مخاطــر تحقيــق تنبــؤات التدفقــات النقديــة لألصــل عنــد حســاب معــدل الخصــم.
وتحديــدا ً يجــب عــى املقيــم التحقــق مــا إذا كانــت املخاطــر املتعلقــة بتنبــؤات التدفقــات النقديــة تــم أخذهــا يف االعتبــار
يف معــدل الخصــم.
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 50.37هنــاك عــدة طــرق لقيــاس املخاطــر املتعلقــة مبــدى تحقــق التنبــؤات التدفقــات النقديــة ،وفيــا يــي بعــض الطــرق
الشائعة:
(أ) تحديد العنارص الرئيسة لتنبؤات التدفقات النقدية ومقارنتها مع:
• األداء املايل والتشغييل التاريخي لألصل.
• األداء التاريخي واملتوقع لألصول املقارنة.
• األداء التاريخي واملتوقع للسوق.
• معدالت النمو املتوقعة عىل املدى القريب والبعيد للدولة أو املنطقة التي يعمل فيها األصل.
(ب) التأكــد مــن أن التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة ميثــل التدفقــات النقديــة املتوقعــة (أي الســيناريوهات املرجحــة)
وليــس التدفقــات النقديــة املحتملــة (أكــر الســيناريوهات احتــاالً) لألصــل أو أي نــوع أخــر للتدفقــات النقديــة.
(ج) عنــد االعتــاد عــى التدفقــات النقديــة املتوقعــة ،يُنظــر يف التشــتت النســبي للنتائــج املحتملــة واملســتخدمة
لحســاب تلــك التدفقــات (ميكــن أن يــدل التشــتت العــايل عــى الحاجــة إىل تعديــل معــدل الخصــم مثـاً).
(د) مقارنة تنبؤات األصل السابقة مع النتائج الواقعية لتقدير مدى صحة ومصداقية تقديرات اإلدارة.
(هـ) النظر يف العوامل النوعية.
(و) النظر يف مؤرشات القيمة الناتجة من أسلوب السوق.
 .50.38إذا تبـ ّـن للمقيــم بــأن بعــض املخاطــر املتعلقــة بتنبــؤات التدفقــات النقديــة مل يتــم عكســها يف معــدل الخصــم
فإنــه يجــب عليــه ( )1إجـراء التعديــات عــى تنبــؤات التدفقــات النقديــة ،أو ( )2إجـراء التعديــات عــى معــدل الخصــم
ملراعــاة املخاطــر التــي مل يتــم تســجيلها.
(أ) ينبغــي عــى املقيــم ،عنــد تعديــل تنبــؤات التدفقــات النقديــة ،أن يقــدم ســبب وجيــه لــرورة إجــراء
التعديــات ،وأن يســتخدم أســاليب كميــة تســاند تلــك التعديــات وأن يوثــق طبيعتهــا وكميتهــا.
(ب) ينبغــي عــى املقيــم ،عنــد إجـراء التعديــات عــى معــدل الخصــم ،أن يوثــق ســبب عــدم إجـراء التعديــات
عــى تنبــؤات التدفقــات النقديــة ،وتقديــم ســبب وجيــه عــن عــدم انعــكاس تلــك املخاطــر يف معــدل الخصــم،
واتخــاذ إجـراءات كميــة ونوعيــة لدعــم تلــك التعديــات وتوثيــق طبيعتهــا وكميتهــا .وال يعنــي اســتخدام الطــرق
الكميــة اشــتقاق رقمــي لتعديــل معــدل الخصــم .فــا يحتــاج املقيــم أن يقــوم بإج ـراء حســابات مفصلــة ولكــن
ينبغــي عليــه أن يأخــذ يف االعتبــار كافــة املعلومــات املتوفــرة بشــكل معقــول.
 .50.39عنــد حســاب معــدل الخصــم ،مــن األفضــل النظــر يف أثــر وحــدة الحســاب لألصــل عــى املخاطــر غــر املنتظمــة
وكيفيــة اشــتقاق معــدل الخصــم .فينبغــي عــى املقيــم مث ـاً النظــر فيــا إذا كان املشــارك يف الســوق ســيقوم بتقديــر
معــدل الخصــم لألصــل عــى أســاس منفصــل أو يف ســياق املحفظــة كاملــة وبالتــايل تؤخــذ املخاطــر غــر املنتظمــة واحتــال
تنــوع املحفظــة بعــن االعتبــار.
 .50.40ينبغــي عــى املقيــم اعتبــار أثــر الرتتيبــات الداخليــة للرشكــة وتســعري التحويــات الداخليــة عــى معــدل الخصــم.
عــى ســبيل املثــال ،ليــس مــن املســتغرب أن تحــدد الرتتيبــات الداخليــة للرشكــة عوائــد معينــة أو مضمونــة لبعــض األعامل
أو املنشــآت داخــل الرشكــة األم ،والــذي بــدوره يُخفــض مخاطــرة التدفقــات النقديــة املســتقبلية للمنشــأة مــا ينتــج عنــه
انخفــاض يف معــدل الخصــم .ولكــن تعتــر األربــاح الناتجــة مــن األعــال واملنشــآت األخــرى داخــل الرشكــة الكــرى أرباحـاً
متبقيــة خُصصــت فيهــا املخاطــرة وفائــض العائــد وبالتــايل تزيــد مــن مخاطــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية ومعــدل
الخصــم املناســب.

 .60أسلوب التكلفة

رشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــى أ ّن املشــري لــن يدفــع
 .60.1يقــدم أســلوب التكلفــة مــؤ ً
ألصــل مــا أكــر مــن تكلفــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة مامثلــة ســوا ًء عــن طريــق ال ـراء أو البنــاء مــا مل تكــن
رشا للقيمــة
هنــاك عوامــل متعلقــة بالوقــت ،أو اإلزعــاج أو املخاطــر أو أي عوامــل أخــرى متعلقـةً .ويُقــدم األســلوب مــؤ ً
عــن طريــق حســاب التكلفــة الحاليــة إلحــال أو إعــادة إنتــاج األصــل ،ومــن ثـ ّم خصــم اإلهــاك املــادي وجميــع أشــكال
التقــادم األخــرى.
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 .60.2ينبغي أن يُطبق أسلوب التكلفة ويُعطى األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية:
(أ) عندمــا يتمكــن امل ُشــارك مــن إعــادة إنتــاج األصــل بنفــس خصائــص األصــل محــل التقييــم ،دون قيــود تنظيميــة أو
قانونيــة ،وأن يكــون إنتاجــه برسعــة كافيــة بحيــث ال يضطــر امل ُشــارك إىل دفــع مبلــغ إضــا ّيف الســتخدام األصــل فــو ًرا.
(ب) ال ينتــج األصــل الدخــل بطريقــة مبــارشة ،والطبيعــة الفريــدة لألصــل تجعــل اســتخدام أســلويب الدخــل والســوق غــر
مجدي.
(ج) يعتمد أساس القيمة املستخدمة عىل تكلفة االحالل ،مثل :قيمة االحالل.
 .60.3عــى الرغــم مــن أ ّن الحــاالت يف الفقــرة  60.2ت ُشــر إىل أ ّن أســلوب التكلفــة ينبغــي أن يُطبــق ويعطــى األولويــةّ ،إل
أنّهــا ليســت الظــروف الوحيــدة التــي ميكــن فيهــا تطبيــق أســلوب التكلفــة .وينبغــي عــى امل ُق ّيــم عنــد اســتخدام أســلوب
التكلفــة النظــر فيــا إذا كان ميكــن تطبيــق أســلوب أخــر وترجيحــه إلثبــات داللــة مــؤرش القيمــة الناتــج مــن أســلوب
التكلفــة يف ظــل الحــاالت التاليــة:
(أ) قــد يســتطيع املشــاركون إعــادة إنتــاج األصــل بنفــس خصائــص األصــل محــل التقييــم ،ولكــن هنــاك عقبــاتٌ قانونيـ ٌة
أو تنظيميـ ٌة محتملـةٌ ،أو يحتــاج األصــل وقتًــا كبـ ًرا إلعــادة إنتاجــه.
(ب) عندمــا يتــم اســتخدام أســلوب التكلفــة للتأكــد مــن نتائــج األســاليب األخــرى (مثــل :اســتخدام أســلوب التكلفــة
لتأكيــد مــا إذا كانــت قيمــة املنشــأة عــى أســاس اســتمرارية النشــاط التجــاري أكــر مــن قيمتهــا عــى أســاس التصفيــة).
أي أ ّن هناك درج ٌة عالي ٌة من املصداقية يف االفرتاضات املستخدمة يف أسلوب التكلفة.
(ج) تم إنشاء األصل مؤخ ًراّ ،
 .60.4تعكــس قيمــة األصــول املكتملــة جزئيًــا التكاليــف املتكبــدة حتــى اآلن يف إنشــاء األصــل( ،وعـ ّـا إذا ســاهمت تلــك
التكاليــف يف القيمــة) وتوقعــات املشــاركني فيــا يتعلــق بقيمــة العقــار عنــد اكتاملــه ،ولكــن يجــب النظــر يف التكلفــة
والوقــت املطلــوب إلكــال األصــل والتعديــات املناســبة للربــح واملخاطــرة.

 .70طرق أسلوب التكلفة

 .70.1هناك ثالثة طرق لتطبيق أسلوب التكلفة:
(أ) طريقــة تكلفــة االحــال :وهــي طريقـ ٌة الوصــول إىل القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة أصــل مامثــل يقــدم
نفــس املنفعــة.
(ب) طريقــة تكلفــة إعــادة اإلنتــاج :وهــي طريقـ ٌة للوصــول إىل القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة إعــادة إنتــاج
نســخة طبــق األصــل مــن األصــل محــل التقييــم.
(ج) طريقة الجمع :وهي طريق ٌة تحسب قيمة األصل من خالل إضافة القيم املنفصلة لألجزاء املكونة له.
طريقة تكلفة االحالل
 .70.2تكلفــة االحــال هــي تكلفــة تحديــد الســعر الــذي يدفعــه امل ُشــارك للحصــول عــى منفعــة مشــابهة لألصــل محــل
التقييــم وليــس الخصائــص املاديــة الدقيقــة لألصــل.
 .70.3عــاد ًة مــا يتــم تعديــل تكلفــة االحــال للتدهــور املــادي وجميــع أشــكال التقــادم ذات الصلــة .وميكــن اإلشــارة إىل
تكلفــة االحــال باســم تكلفــة االحــال املهلكــة بعــد إجـراء هــذه التعديــات.
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 .70.4وفيام ييل الخطوات الرئيسة لطريقة تكلفة االحالل:
(أ) حســاب جميــع التكاليــف التــي يتكبدهــا ُمشـ ٌ
ـي يف الســوق يســعى إلنشــاء أو الحصــول عــى أصــل
ـارك منوذجـ ٌّ
يقــدم منفعـ ًة مامثلـةً.
خارجي لألصل محل التقييم.
وظيفي أو
مادي أو
أي إهالك أو تقادم ّ
(ب) تحديد ّ
ّ
ّ
(ج) خصم اإلهالك من التكاليف اإلجاملية للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم.
 .70.5تكــون تكلفــة االحــال عــاد ًة ألصــل جديــد يُقــدم وظيف ـ ًة وفائــد ًة مامثل ـ ًة تعــادل األصــل محــل التقييــم ،ولكــن
بتصميــم حــا ّيل وباســتخدام مــواد وتقنيــات حديثــة.
طريقة تكلفة إعادة اإلنتاج
 .70.6تكون هذه الطريقة مناسب ًة يف الحاالت التالية:
(أ) إذا كانــت تكلفــة األصــول الحديثــة واملامثلــة أكــر مــن تكلفــة إعــادة إنتــاج نســخة طبــق األصــل لألصــل محــل
التقييم.
ـدل مــن إنشــاء أصــل جديــد
(ب) ال ميكــن تقديــم منفعــة مامثلــة إال مــن خــال إنتــاج نســخة طبــق األصــل بـ ً
مامثــل.
 .70.7وفيام ييل الخطوات الرئيسة لطريقة تكلفة إعادة اإلنتاج:
(أ) حســاب جميــع التكاليــف التــي يتكبدهــا مشـ ٌ
ـي يف الســوق يســعى لبنــاء نســخة طبــق األصــل
ـارك منوذجـ ٌّ
لألصــل محــل التقييــم.
خارجي لألصل محل التقييم.
وظيفي أو
مادي أو
أي إهالك أو تقادم ّ
(ب) تحديد ّ
ّ
ّ
(ج) خصم اإلهالك من التكاليف اإلجاملية للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم.
طريقة الجمع
 .70.8تســتخدم طريقــة الجمــع ،والتــي تســمى أيضً ــا طريقــة األصــول األساســية ،لــركات االســتثامر أو أنــواع األصــول أو
املنشــآت األخــرى التــي تكــون فيهــا القيمــة إحــدى العوامــل األساســية لقيــم ممتلكاتهــم.
 .70.9وفيام ييل الخطوات الرئيسة لطريقة الجمع:
(أ) تقييــم كافــة عنــارص األصــول التــي تكــون جــز ًءا مــن األصــل محــل التقييــم باســتخدام أســاليب وطــرق التقييــم
املناســبة.
(ب) إضافة قيمة عنارص األصول م ًعا للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم.
اعتبارات التكلفة
النموذجي.
ُشارك
مل
ا
يتكبدها
التي
التكاليف
كافة
الحسبان
يف
التكلفة
أسلوب
يأخذ
 .70.10ينبغي أن
ّ
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 .70.11ميكــن أن تختلــف عنــارص التكلفــة تب ًعــا لنــوع األصــل ،وينبغــي أن تشــمل التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة
املطلوبــة إلحــال أو إعــادة إنتــاج األصــل اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم.
وفيام ييل بعض االعتبارات الشائعة:
(أ) التكاليف املبارشة:
 .1املواد.
 .2األيدي العاملة.
(ب) تكاليف غري مبارشة:
 .1تكاليف النقل.
 .2تكاليف الرتكيب.
 .3األتعاب املهنية (التصميم والتصاريح املعامرية والقانونية ،وغريها).
 .4رسو ٌم أخرى (العموالت ،إلخ).
 .5النفقات العامة.
 .6الرضائب.
 .7تكاليف التمويل (مثل :الفائدة عىل متويل الدين).
 .8هامش الربح أو الربح التجاري (مثل :العائد للمستثمر).
 .70.12مــن شــأن األصــول املكتســبة مــن طــرف ثالــث أن تعكــس تكاليفهــا املرتبطــة بإنتــاج األصــل إضافـ ًة إىل شــكل مــن
أشــكال هامــش الربــح لضــان العائــد عــى االســتثامر ،ولذلــك يف ظــل أســس القيمــة التــي تفــرض صفقـ ًة افرتاضيـ ًة ميكــن
أن يكــون مــن املناســب إدراج هامــش الربــح املفــرض عــى بعــض التكاليــف والتــي ميكــن التعبــر عنهــا باســم الربــح
املســتهدف إ ّمــا كمبلــغ مقطــوع أو كنســبة مئويــة مــن التكلفــة أو القيمــة ،ولكــن إذا تضمنــت العمليــة تكاليــف التمويــل
فيمكــن أن تعكــس بالفعــل العائــد عــى رأس املــال املطلــوب للمشــارك ،ولذلــك ينبغــي أن يكــون امل ُق ّيــم حــذ ًرا عندمــا
يضيــف تكاليــف التمويــل وهوامــش الربــح.
 .70.13عنــد اشــتقاق التكاليــف مــن أســعار فعليــة أو مقــدرة مــن مقاولــن أو أطـراف خارجيــة ،تشــمل هــذه التكاليــف
بالفعــل مســتوى الربــح املطلــوب لتلــك األطـراف.
 .70.14ميكــن أن تكــون التكاليــف الفعليــة املتكبــدة يف إنشــاء األصــل محــل التقييــم (أو األصــول املقارنــة) متوفــرةً،
ـكل مــا يــي:
رشا لتكلفــة األصــل ،ولكــن ميكــن أن تكــون هنــاك حاجــة إلدخــال التعديــات لـ ّ
وت ُقــدم مــؤ ً
(أ) تقلبات التكلفة بني تاريخ التكلفة وتاريخ التقييم.
أي تكاليــف أو مدخـرات غــر منطيــة أو اســتثنائية والتــي تنعكــس يف بيانــات التكلفــة ولكــن ال يتــم اعتبارهــا
(ب) ُّ
عنــد إنتــاج األصــل املامثــل.

 .80اإلهالك والتقادم

 .80.1يشــر «اإلهــاك» يف ســياق أســلوب التكلفــة إىل التعديــات التــي تطــرأ عــى التكلفــة التقديريــة إلنشــاء أصــل ذي
أي تقــادم عــى قيمــة األصــل محــل التقييــم .ويختلــف املعنــى عنــد اســتخدام املصطلــح يف
منفعــة مامثلــة يعكــس تأثــر ّ
ســياق التقاريــر املاليــة أو نظــام الرضائــب حيــث تشــر بصفــة عامــة إىل طريقــة لالســتهالك املنتظــم للنفقــات الرأســالية
مــع مــرور الوقــت.
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 .80.2يُنظــر يف تعديــات اإلهــاك إىل األنــواع التاليــة مــن التقــادم ،والتــي ميكــن تقســيمها إىل العديــد مــن الفئــات
الفرعيــة عنــد إجــراء التعديــات:
أي خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل أو مكوناتــه نتيجــة التقــدم يف العمــر
(أ) التقــادم املــاديُّ :
واالســتعامل.
أي خســارة للمنفعــة ناتجـ ٌة عــن قصــور األصــل محــل التقييــم مقارنـ ًة باألصــل البديــل يف
ـي:
ـ
الوظيف
ـادم
(ب) التقـ
ُّ
نواحــي ،مثــلِ :قــدم التصميــم ،أو املواصفــات ،أو التقنيــة املســتخدمة.
أي خســارة للمنفعــة تســببها عوامــل اقتصاديــة أو مكانيــة خــارج األصــل.
(ج) التقــادم الخارجــي أو االقتصــاديُّ :
وميكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن التقــادم مؤقتًــا أو دامئًــا.
 .80.3ينبغي لإلهالك أو التقادم أن ينظر يف العمر املادي واالقتصادي لألصل:
(أ) العمــر املــادي هــي املــدة التــي ميكــن اســتخدام األصــل فيهــا قبــل أن يكــون بال ًيــا أو غــر قابــل لإلصــاح ،وذلــك
بافـراض إجـراء الصيانــة الروتينيــة لــه ،ولكــن باســتبعاد إمكانيــة تجديــده أو إعــادة بناؤه.
(ب) العمــر االقتصــادي هــي املــدة التــي يتوقــع أن يُنتــج فيهــا األصــل عوائــد ماليــة أو يقــدم منفعـ ًة غــر ماليــة
مــن اســتخدامه الحــايل .ويتأثــر مبــدى التقــادم الوظيفــي أو االقتصــادي الــذي يتعــرض لــه األصــل.
 .80.4يتــم قيــاس معظــم أنــواع التقــادم ،باســتثناء بعــض أنــواع التقــادم االقتصــادي أو الخارجــي ،مــن خــال إج ـراء
املقارنــات بــن األصــل محــل التقييــم واألصــل االفـرايض الــذي تعتمــد عليــه تكلفــة االحــال أو إعــادة اإلنتــاج .وينبغــي
النظــر يف األدلــة الســوقية لتأثــر التقــادم عــى القيمــة حــال توفرهــا.
 .80.5ميكن قياس التقادم املادي بطريقتني مختلفتني:
مادي قابل للعالج ،أي تكلفة إصالح التقادم.
(أ) تقاد ٌم ّ
مــادي غــر قابــل للعــاج ،يأخــذ عمــر األصــل والعمــر االجــايل والعمــر املتبقــي املتوقــع بعــن
(ب) تقــاد ٌم
ّ
االعتبــار ،بحيــث تعــادل التعديــات للتقــادم املــادي نســبة العمــر اإلجــايل املتوقــع الــذي تــم اســتهالكه .وميكــن
التعبــر عــن العمــر االجــايل املتوقــع بــأي شــكل مــن األشــكال املعقولــة ،مبــا يف ذلــك العمــر املتوقــع بالســنوات،
أو املســافة املقطوعــة ،أو الوحــدات املنتجــة ،وهكــذا دواليــك.
 .80.6هناك نوعان من التقادم الوظيفي:
(أ) تكاليــف رأس املــال الزائــدة والتــي ميكــن أن تســببها التغ ـرات يف التصميــم ومــواد البنــاء والتقنيــة أو طــرق
التصنيــع مــا يــؤدي إىل توفــر األصــل بــرأس مــال أقــل تكلف ـ ًة مــن األصــل محــل التقييــم.
(ب) تكاليــف التشــغيل الزائــدة والتــي ميكــن أن تســببها التحســينات يف التصميــم أو القــدرة الفائضــة التــي ينتــج
عنهــا توفــر األصــل بتكاليف تشــغيل أقــل تكلف ًة مــن األصل محــل التقييم.
 .80.7ميكــن أن ينشــأ التقــادم االقتصــادي عندمــا تؤثــر العوامــل الخارجيــة عــى أصــل واحــد أو جميــع األصول املســتخدمة
يف املنشــأة التجاريــة ،وينبغــي خصمهــا بعــد التدهــور املــادي والتقــادم الوظيفــي .وفيــا يــي بعــض األمثلــة للتقــادم
االقتصــادي للعقــارات:
(أ) وجود تغريات سلبية عىل طلب املنتجات أو الخدمات التي ينتجها األصل محل التقييم.
(ب) زيادة املعروض يف السوق لألصل.
(ج) تعطل إمدادات العاملة أو املواد الخام أو فقدانها.
(د) اســتخدام األصــل ملنشــأة تجاريــة ال تســتطيع دفــع إيجــار الســوق لألصــل ،وال تــزال تنتــج عائــ ٌد مبعــدل
الســوق.
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 .80.8ال يعــاين النقــد أو مــا يعادلــه مــن التقــادم وال يحتــاج إىل التعديــل مــن أجلــه .وال ت ُعــدل األصــول القابلــة للتســويق
أقــل مــن قيمتهــا الســوقية املحــددة باســتخدام أســلوب الســوق.

 .90منوذج التقييم

 .90.1يُقصــد بنمــوذج التقييــم الطــرق واألنظمــة والوســائل الكميــة واألحــكام النوعيــة املســتخدمة لتقديــر القيمــة
وتوثيقهــا.
 .90.2يجب عىل املقيم عند استخدام منوذج التقييم أو إعداده أن:
(أ) يحتفظ بالسجالت املناسبة لدعم اختيار النموذج أو إعداده.
(ب) يفهــم مخرجــات منــوذج التقييــم واالفرتاضــات املهمــة والــروط املقيــدة وأن يتأكــد مــن اتســاقها مــع أســاس
ونطــاق التقييم.
(ج) ينظر يف املخاطر الرئيسة املرتبطة باالفرتاضات املطروحة يف منوذج التقييم.
 .90.3يجــب عــى املقيــم أن يتأكــد مــن أن التقييــم ميتثــل لكافــة متطلبــات معايــر التقييــم الدوليــة ليحقــق رشط امتثــال
النمــوذج للمعايــر بغــض النظــر عــن طبيعــة منــوذج التقييــم.
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معايير األصول

المحتويات
المعيار  200ــ منشآت األعمال والحصص فيها
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المعيار  230ــ المخزون
المعيار  300ــ اآلالت والمعدات
المعيار  400ــ الحقوق والمصالح العقارية
المعيار  410ــ العقارات التطويرية
المعيار  500ــ األدوات المالية
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 .10نظرة عامة

 .10.1ت ُطبــق املبــادئ التــي تتضمنهــا املعايــر العامــة عــى تقييــات منشــآت األعــال والحصــص فيهــا .ويتضمــن هــذا
املعيــار املتطلبــات اإلضافيــة لتقييــات األصــول التــي ينطبــق عليهــا هــذا املعيــار.

 .20املقدمة

 .20.1ميكــن أن يختلــف تعريــف منشــأة األعــال أو النشــاط التجــاري حســب غــرض التقييــم ،ولكــن بشــكل عــام ميكــن
اعتبــار منشــآت األعــال أي منشــأة أو مجموعــة متكاملــة مــن األصــول متــارس نشــاطًا تجاريًــا أو صناع ًيــا أو خدم ًيــا أو
اســتثامريًا .وقــد تتضمــن األعــال التجاريــة أكــر مــن أصــل واحــد (أو أصــل واحــد تعتمــد فيــه القيمــة عــى اســتخدام
أصــول إضافيــة) للعمــل م ًعــا لتوليــد نشــاط اقتصــادي يختلــف عــن املخرجــات التــي ميكــن أن تنتجهــا األصــول الفرديــة
مبفردهــا.

 .20.2قــد ال تشــكل األصــول غــر امللموســة الفرديــة ،أو مجموعــة األصــول غــر امللموســة نشــاطًا تجاريًــا ،ولكنهــا تكــون
ضمــن نطــاق هــذا املعيــار إذا كانــت هــذه األصــول تولــد نشــاطًا اقتصاديًــا يختلــف عــن املخرجــات التــي ســتنتجها
األصــول الفرديــة مبفردهــا .وإذا كانــت األصــول ال تســتويف هــذه الضوابــط ،يجــب عــى املقيــم الرجــوع للمعايــر 210
األصــول غــر امللموســة و 220االلتزامــات غــر املاليــة.
 .20.3قــد يــؤدي النشــاط التجــاري أو الصناعــي أو الخدمــي أو االســتثامري للمنشــأة إىل نشــاط اقتصــادي أكــر (أي
القيمــة) ،مــا قــد ينتــج عــن تلــك األصــول لــو عملــت بشــكل منفصــل .وغالبًــا مــا يُشــار إىل القيمــة الزائــدة عــى أنهــا
قيمــة االســتمرارية أو الشــهرة التجاريــة .وميكــن أن تشــكل هــذه القيمــة الزائــدة أصـ ًـا منفص ـاً وف ًقــا ألســس معينــة
للقيمــة يف حــاالت معينــة .وال يعنــي عــدم وجــود القيمــة الزائــدة أن األصــل أو مجموعــة األصــول ال تشــكل نشــاطًا
تجاريًــا .فمــن الناحيــة االقتصاديــة ،قــد تكــون قيمــة األصــول داخــل الرشكــة موجــودة يف أصــل واحــد.
ـكال عديــدةً ،مثــل :رشكــة فرديــة ،أو رشكــة مســاهمة (مشــركة) ،أو رشاكــة
ُ .20.4يكــن للنشــاط التجــاري أن يأخــذ أشـ ً
ـكال أخــرى مثــل أقســام ،وفــروع ،وخطــوط العمــل ،والقطاعات،
(رشكــة تضامــن) .ومــع ذلــك ،ميكــن أن تتخــذ الــركات أشـ ً
ووحــدات توليــد النقــد ،ومجموعــة األصــول التــي ميكــن أن تكــون جــزء مــن كيــان قانــوين واحــد أو أكــر.
 .20.5ميكــن أن تأخــذ املصالــح يف األعــال التجاريــة (مثــل األوراق املاليــة) أشــكالً عديــدة .ولتحديــد قيمــة املصلحــة
التجاريــة ،يجــب عــى املقيــم أوالً تحديــد قيمــة األعــال األساســية مــن خــال تطبيــق هــذه املعايــر .ويف مثــل هــذه
الحــاالت ،يجــب أن تكــون املصالــح التجاريــة ضمــن نطــاق هــذا املعيــار ولكــن اعتــادًا عــى طبيعــة املصلحــة ،قــد تكــون
بعــض املعايــر األخــرى قابلــة للتطبيــق.
 .20.6يجــب أن يحــدد املقيــم مــا إذا كان التقييــم للمنشــأة بأكملهــا أو لألســهم أو للمســاهمة يف املنشــأة (ســواء أكانــت
حصــة مســيطرة أم غــر مســيطرة) ،أو نشــاط تجــاري محــدد للمنشــأة .ويجــب أن يكــون نــوع القيمــة مناس ـ ًبا للغــرض
مــن «التقييــم» وأن يُذكــر كجــزء مــن نطــاق املهمــة (انظــر معيــار  101نطــاق العمــل) .ومــن املهــم تحديــد املنشــأة أو
املصلحــة التجاريــة محــل التقييــم بوضــوح ،وحتــى عنــد إجـراء تقييــم لكيــان بأكملــه ،ميكــن أن تكــون هنــاك مســتويات
مختلفــة تعــر عــن القيمــة ،فعــى ســبيل املثــال:
(أ) قيمــة املنشــأة :القيمــة اإلجامليــة لحقــوق امللكيــة يف رشكــة مــا باإلضافــة إىل قيمــة ديونهــا أو التزاماتهــا
املتعلقــة بالديــون مطرو ًحــا منهــا أي نقــد أو مــا يعادلــه للوفــاء بتلــك االلتزامــات.
(ب) إجــايل قيمــة رأس املــال املســتثمر :املبلــغ اإلجــايل لألمــوال املســتثمرة حال ًيــا يف نشــاط تجــاري ،بغــض
النظــر عــن املصــدر ،وغالبًــا مــا يكــون قيمــة إجــايل األصــول مطروحــة منهــا االلتزامــات املتداولــة والنقــد.
(ج) القيمة التشغيلية :القيمة اإلجاملية للنشاط التجاري ،باستثناء قيمة أي أصول والتزامات غري تشغيلية.
(د) قيمة حقوق امللكية :قيمة أعامل املنشأة لكافة املساهمني يف حقوق امللكية.
67

 .20.7تقييــات األعــال مطلوبــة ألغـراض مختلفــة مبــا يف ذلــك عمليــات اســتحواذ واندمــاج وبيــع الــركات ،والرضائــب،
والتقــايض واإلعســار والتقاريــر املاليــة .وميكــن الحاجــة إىل تقييــات األعــال كمدخــل أو خطــوة يف تقييــات أخــرى مثــل
تقييــم خيــارات األســهم ،أو فئــة (فئــات) معينــة مــن األســهم ،أو الديــون.

 .30أساس القيمة

 .30.1وف ًقــا للمعيــار « 104أســس القيمــة» ،يجــب عــى امل ُق ّيــم اختيــار األســاس املناســب للقيمــة عنــد تقييــم املنشــآت
أو الحصــص واملصالــح املتعلقــة بهــا.
 .30.2يف كثــر مــن األحيــان ت ُقيــم املنشــآت باســتخدام أســس القيمــة التــي تحددهــا كيانــات أو منظــات غــر مجلــس
معايــر التقييــم الدّول ّيــة (ذُكــرت بعــض األمثلــة يف املعيــار « 104أســس القيمــة») ويقــع عــى عاتــق امل ُق ّيــم فهــم واتبــاع
القوانــن ،والســوابق القضائيــة واللوائــح التفســرية األخــرى ذات الصلــة ألســس القيمــة تلــك اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم.

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الرئيســة الثالثــة املذكــورة يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» لتقييــم
منشــآت األعــال والحصــص واملصالــح املتعلقــة بهــا.
 .40.2يجــب عــى امل ُق ّيــم عنــد اختيــار األســلوب والطريقــة االلت ـزام مبتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم»،
مبــا يف ذلــك الفقــرة  ،10.3إضافـ ًة إىل متطلبــات هــذا املعيــار.

 .50أسلوب السوق

 .50.1يُطبــق أســلوب الســوق كثـ ًرا عنــد تقييــم املنشــآت والحصــص أل ّن هــذه األصــول غالبًــا مــا تلبــي متطلبــات املعيــار
« 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفق ـرات  20.2أو  .20.3وينبغــي عــى امل ُق ّيــم أيض ـاً االلت ـزام مبتطلبــات املعيــار 105
«أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفق ـرات 20و 30عنــد تقييــم منشــآت األعــال والحصــص فيهــا باســتخدام أســلوب الســوق.
 .50.2املصــادر الثالثــة الشــائعة للبيانــات املســتخدمة يف أســلوب الســوق عنــد تقييــم منشــآت األعــال والحصــص فيهــا
هــي مــا يــي:
(أ) أسواق األسهم الرسمية التي يتم فيها تبادل حصص امللكيّة للمنشآت املامثلة.
(ب) سوق االستحواذ التي يتم فيها بيع أو رشاء املنشأة بأكملها أو حصص مسيطرة فيها.
(ج) صفقات األسهم السابقة أو العروض عىل ملكيّة املنشأة محل التقييم.
 .50.3يجــب أن يكــون هنــاك أســاس معقــول ملقارنــة األعــال املامثلــة واالعتــاد عليهــا يف أســلوب الســوق .ويجــب أن
تكــون هــذه املنشــآت يف نفــس القطــاع أو يف قطــاع يشــارك نفــس املتغ ـرات االقتصاديــة .وينبغــي النظــر يف العوامــل
التاليــة للتأكــد مــن وجــود أســاس معقــول للمقارنــة مــن عدمــه:
(أ) أوجه التشابه مع املنشأة محل التقييم من حيث الخصائص النوعية والكمية.
(ب) كمية البيانات الخاصة باملنشأة املامثلة ومدى إمكانية التحقق من صحتها.
(ج) هل ميثل سعر املنشأة املشابهة معامل ًة عىل أساس محايد؟
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 .50.4ميكــن أن يكــون مــن املناســب إجـراء التعديــات عنــد تطبيــق مضاعفــات (مكــررات) الســوق مثــل تلــك املوجــودة
يف الفقــرة  60.8عــى املنشــأة محــل التقييــم واملنشــآت املقارنــة.
 .50.5يجــب عــى امل ُقيّــم االلت ـزام مبتطلبــات معيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفق ـرات  -30.8 30.7عنــد اختيــار
وتعديــل املعامــات املقارنــة.
 .50.6يجــب عــى امل ُق ّيــم االلتـزام مبتطلبــات معيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقـرات  -30.14 30.13عنــد اختيــار
وتعديــل معلومــات املنشــآت العامــة للمقارنــة.

 .60أسلوب الدخل

 .60.1يُطبــق أســلوب الدخــل كث ـ ًرا عنــد تقييــم منشــآت األعــال والحصــص فيهــا؛ أل ّن هــذه األصــول غالبًــا مــا تلبــي
متطلبــات املعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقــرات  40.2أو .40.3
 .60.2ينبغــي عــى امل ُق ّيــم االلت ـزام مبتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،األقســام  40و 50عنــد تقييــم
منشــآت األعــال والحصــص فيهــا باســتخدام أســلوب الدخــل.
 .60.3ميكــن قيــاس الدخــل والتدفقــات النقديــة للمنشــأة وف ًقــا لعــدة طــرق ،وميكــن أن يكــون عــى أســاس قبــل الرضيبــة
أو بعــد الرضيبــة .ويجــب أن يتوافــق معامــل الرســملة أو معــدل الخصــم املطبــق مــع نــوع الدخــل أو التدفقــات النقديــة
املستخدمة.
 .60.4ينبغــي أن يتفــق نــوع الدخــل أو التدفقــات النقديــة املســتخدمة مــع نــوع الحــق محــل التقييــم ،فعــى ســبيل
املثــال:
(أ) عــاد ًة مــا ت ُشــتق قيمــة املنشــأة أو املؤسســة باســتخدام التدفقــات النقديــة قبــل إضافــة تكاليــف خدمــة
الديــن ،ومعــدل الخصــم املناســب للتدفقــات النقديــة عــى املســتوى املؤســي ،مثــل :املتوســط املرجــح لتكلفــة
رأس املــال.
(ب) ميكــن أن ت ُشــتق قيمــة حقــوق امللك ّيــة باســتخدام التدفقــات النقديــة لحقــوق امللك ّيــة ،أي بعــد تكاليــف
خدمــة الديــن وتطبيــق معــدل الخصــم املناســب للتدفقــات النقديــة عــى املســتوى املؤســي ،مثــل :تكلفــة
حقــوق امللك ّيــة.
 .60.5يتطلــب أســلوب الدخــل تقديــر معــدل رســملة عنــد رســملة الدخــل أو التدفقــات النقديــة ،أو معــدل الخصــم عنــد
خصــم التدفقــات النقديــة .وتؤخــذ عــدة عوامــل يف االعتبــار عنــد تقديــر املعــدل املناســب ،مثــل :مســتوى معــدل الفائــدة،
ومعــدل العائــد الــذي يتوقعــه املشــاركون يف الســوق الســتثامرات مامثلــة ،واملخاطــر الكامنــة يف املنافــع املتوقعــة (انظــر
املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفقـرات .)50.31-50.29
 .60.6عنــد تطبيــق معــدل الخصــم ،فــإ ّن النمــو املتوقــع ميكــن أن يُعتــر بصــورة رصيحــة يف الدخــل املتوقــع أو التدفقــات
النقديــة املتوقعــة .أ ّمــا يف طــرق الرســملة التــي ال تســتخدم مبــدأ الخصــم فيظهــر النمــو املتوقــع بصــورة معتــادة يف
معامــل الرســملة .وعندمــا يتــم التعبــر عــن الدخــل أو التدفــق النقــدي املتوقــع بالقيمــة االســمية ينبغــي اســتخدام
معــدل خصــم يأخــذ يف االعتبــار التغـرات املتوقعــة يف األســعار بســبب التضخــم أو االنكــاش .وعندمــا يتــم التعبــر عــن
الدخــل أو التدفــق النقــدي املتوقــع بالقيمــة الحقيقيــة ينبغــي اســتخدام معــدل خصــم ال يأخــذ يف االعتبــار التغ ـرات
املتوقعــة يف األســعار بســبب التضخــم أو االنكــاش.
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 .60.7وف ًقــا ألســلوب الدخــل ،فــإن القوائــم املاليــة التاريخيــة الســابقة للمنشــأة غال ًبــا مــا تســتخدم كمرجــع لتقديــر
الدخــل أو التدفقــات النقديــة املتوقعــة لهــا .وميكــن أن يســاعد تحديــد االتجاهــات التاريخيــة مــن خــال تحليــل
النســب يف تقديــم املعلومــات الرضوريــة لتقييــم املخاطــر الكامنــة يف عمليــات املنشــأة يف ســياق القطــاع التــي تعمــل بــه
والتوقعــات الخاصــة بأدائهــا املســتقبيل.
 .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) تعديل وتسوية اإليرادات واملرصوفات إىل مستويات تُ ثل األنشطة املستمرة واملتوقعة عىل نحو معقول.
(ب) عرض بيانات مالية عن املنشأة محل التقييم واملنشآت املقارنة األخرى عىل أسس ثابتة.
(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 ذات عالقــة لتبــن أســعار
أو معــدالت الســوق.
(هـــ) 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 املتعلقة
بالطقــس .وعــى أي حــال فينبغــي أن ت ُبــن التدفقــات النقديــة املتوقعــة اإليـرادات والنفقــات غــر املتكــررة التــي
رشا لألحــداث املامثلــة يف املســتقبل.
ميكــن توقعهــا عــى نحــو معقــول بحيــث تكــون األحــداث املاضيــة مــؤ ً
(و) تعديــل وتســوية العمليــات املحاســبية الخاصــة باملخــزون حتــى يتســنى املقارنــة مــع املنشــأة املامثلــة التــي
ميكــن أن تختلــف أســس تســجيل حســاباتها عــن املنشــأة محــل التقييــم أو بغــرض تصــور الواقــع االقتصــادي عــى
نحــو دقيــق.
 .60.9عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل ،ميكــن أن يكــون مــن الــروري إجـراء تعديــات وتســويات عــى التقييــم ليشــمل
أمــو ًرا مل تتضــح ضمــن تنبــؤات التدفقــات النقديــة وال ضمــن معــدل الخصــم املتبــع .وميكــن أن تتضمــن األمثلــة تعديــات
وتســويات ألغـراض تســويق حصــة امللكيّــة محــل التقييــم ،أو لتحديــد هــل امللكيّــة محــل التقييــم ملكيّـ ًة مســيطر ًة أم غــر
مســيطرة يف الرشكــة؟ ولكــن ينبغــي عــى امل ُق ّيــم ضــان أ ّن التعديــات التــي أُدخلــت عــى التقييــم ال تعكــس العوامــل
التــي انعكســت بالفعــل يف التدفقــات النقديــة أو معــدل الخصــم ،عــى ســبيل املثــال ،غالبًــا مــا تعكــس التدفقــات النقديــة
املتوقعــة مــا إذا كانــت امللكيــة محــل التقييــم حصـ ًة مســيطر ًة أو غــر مســيطرة.
 .60.10ميكــن تقييــم املنشــآت باســتخدام ســيناريو واحــد للتدفقــات النقديــة ،كــا ميكــن أن يطبــق امل ُق ّيــم أيضً ــا عــدة
ســيناريوهات أو منــاذج محــاكاة خاصــة يف حــاالت عــدم اليقــن مببلــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية أو توقيتهــا.

 .70أسلوب التكلفة

 .70.1ال ميكــن تطبيــق أســلوب التكلفــة يف العــادة عنــد تقييــم منشــآت األعــال والحصــص فيهــا؛ أل ّن هــذا النــوع مــن
األصــول نــاد ًرا مــا يفــي مبتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» 70.2 ،أو  ،70.3ولكــن توجــد حــاالتٌ تطبــق
أســلوب التكلفــة مثــل مــا يــي:
(أ) عندمــا تكــون املنشــأة يف بدايتهــا أو يف مرحلــة مبكــرة ال ميكــن فيهــا تحديــد األربــاح أو التدفقــات النقديــة
مبصداقيــة ،وتكــون املقارنــات مــع املنشــآت األخــرى يف إطــار أســلوب الســوق غــر موثوقــة أو غــر عمليــة.
(ب) املنشــأة عبــار ٌة عــن اســتثامر أو رشكــة قابضــة ،ويف هــذه الحالــة تنطبــق عليهــا طريقــة الجمــع يف الفقـرات
 70،9-70،8مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم».
(ج) ال متثــل املنشــأة نشــاط أعــال مســتمر ،أو أ ّن قيمــة أصولهــا يف التصفيــة ميكــن أن تتجــاوز قيمــة أعاملهــا
كمنشــأة مســتمرة.
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 .70.2ينبغــي عــى امل ُق ّيــم االلتـزام مبتطلبــات األقســام  70و 80مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» يف الحــاالت
التــي يتــم فيهــا تقييــم املنشــآت أو الحصــص فيهــا باســتخدام أســلوب التكلفــة.

ات خاص ٌة ملنشآت األعامل والحصص واملصالح املتعلقة بها
 .80اعتبار ٌ

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ٌة غري حرصية للموضوعات ذات الصلة بتقييم املنشآت والحصص فيها:
(أ) حقوق امللك ّية (القسم .)90
(ب) معلومات منشآت األعامل (القسم .)100
(ج) االعتبارات االقتصادية واملتعلقة بقطاع أعامل املنشأة (القسم .)110
(د) األصول التشغيلية وغري التشغيلية (القسم )120
(هـ) اعتبارات هيكل رأس املال (القسم .)130

 .90حقوق امللك ّية

 .90.1يتطلــب النظــر يف 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 إجـراء التقييــم .وتُحــدد حقــوق امللكيّــة عــاد ًة يف
االختصــاص القضــايئ مبوجــب الوثائــق القانونيــة ،مثــل :القانــون األســايس ،أو بنــود يف مذكــرة التفاهــم ،أو عقــد التأســيس
للرشكــة ،أو الئحــة النظــام األســايس ،أو اتفاقيــات الرشاكــة ،أو اتفاقيــات املســاهمني (يُشــار إليهــا باســم «وثائــق الرشكــة»).
ويف بعــض الحــاالت ميكــن أن يكــون مــن الــروري التمييــز بــن امللك ّيــة القانونيــة وملكيــة االنتفــاع أو امللكيــة النفعيــة.
 .90.2ميكــن أن تتضمــن الوثائــق واملســتندات قيــودًا عــى نقــل ملك ّيــة الحصــص املـراد بيعهــا أو أحكا ًمــا أخــرى متعلقــة
بالقيمــة ،فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن تنــص وثائــق الرشكــة عــى أنــه يجــب تقييــم الحصــة اململوكــة كنســبة مــن رأس
مــال األســهم امل ُصــدرة بالكامــل ،ســوا ًء أكانــت هــذه الحصــة مســيطر ٌة أو متثــل حقــوق أقليــة .ويف كل حالــة منــذ بدايتهــا،
ـأي فئــة أخــرى منهــا.
البــد النظــر يف حقــوق حصــص امللكيّــة محــل التقييــم والحقــوق املرتبطــة بـ ّ
 .90.3ينبغــي الحــرص عــى التمييــز بــن الحقــوق والواجبــات املالزمــة للمصلحــة وتلــك التــي ميكــن أن تنطبــق عــى
مســاهمني محدديــن فقــط (أي تلــك الــواردة يف اتفــاق بــن املســاهمني الحاليــن والتــي ميكــن أال تنطبــق عــى مشــر
محتمــل لحصــة امللكيّــة) .واعتــادًا عــى أســاس القيمــة املســتخدمة ،ميكــن أن يحتــاج امل ُقيّــم إىل النظــر يف الحقــوق
والواجبــات املالزمــة للمصالــح محــل التقييــم فقــط ،أو كافــة الحقــوق واالعتبــارات الكامنــة للمصالــح محــل التقييــم
إضاف ـ ًة إىل التــي تنطبــق عــى مالــك معــن.
 .90.4ينبغــي النظــر يف جميــع الحقــوق والتفضيــات املرتبطــة باملنشــأة أو الحصــص واملصالــح فيهــا عنــد التقييــم ،مبــا
يف ذلــك:
(أ) إذا كانــت هنــاك فئــات عديــدة مــن األســهم ينبغــي أن يعتــر التقييــم حقــوق كل فئــة مختلفــة ،مثــل مــا يــي،
عــى ســبيل الذكــر وليــس الحــر:
 .1تفضيالت التصفية.
 .2حقوق التصويت.
 .3أحكام االسرتداد ،والتحويل ،واملشاركة.
 .4حق بيع ورشاء األسهم.
(ب) عندمــا تكــون لحصــة مســيطرة يف املنشــأة قيمـ ٌة أعــى مــن الحصــة غــر املســيطرة ،ميكــن أن تكــون عــاوات
أو خصومــات الســيطرة مناســبة تب ًعــا لطريقــة التقييــم (انظــر املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفقــرة
( 30.17ب)) .وفيــا يتعلــق بالعــاوات الفعليــة املدفوعــة يف املعامــات املكتملــة ،ينبغــي لل ُمقيّــم النظــر فيــا إذا
كانــت العوامــل التكامليــة وغريهــا مــن العوامــل التــي تســببت يف دفــع تلــك العــاوات تنطبــق عــى األصــل محــل
التقييــم بشــكل مقــارن.
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 .100معلومات املنشآت

 .100.1كثـ ًرا مــا يتطلــب تقييــم منشــأة مــا أو حصــة فيهــا االعتــاد عــى املعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة ،ومــن ممثــي
اإلدارة وغريهــم مــن الخـراء .وكــا هــو مطلــوب يف 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 خاصـ ًة مبالــك معــن ،وقــد ال تكــون مناســب ًة عنــد اســتخدام أســاس قيمــة يتطلــب وجهــة نظــر املشــاركني.
 .100.2تحــدد القيمــة يف تاريــخ معــن املنافــع املتوقعــة مــن ملك ّيــة مســتقبلية ،كــا ميكــن للمعلومــات التاريخيــة ملنشــأة
رشا عــى التوقعــات املســتقبلية؛ ولذلــك ينبغــي عــى امل ُقيّــم النظــر يف البيانــات املاليــة التاريخيــة
مــا أيضً ــا أن تقــدم مــؤ ً
للمنشــأة كجــزء مــن مهمــة التقييــم .وعندمــا يتوقــع أ ّن تحيــد التوقعــات عــن املعلومــات التاريخيــة ،يجــب أن يفهــم
امل ُقيّــم ســبب عــدم متثيــل األداء التاريخــي للتوقعــات املســتقبلية لــأداء املســتقبيل للمنشــأة.

 .110االعتبارات االقتصادية واملرتبطة بقطاع األعامل

را جوهريًــا يف
 .110.1يُعــد االطــاع عــى التطــورات االقتصاديــة واتجاهــات قطــاع األعــال التــي تعمــل بهــا املنشــأة عنـ ً
التقييــم ،حيــث ميكــن أن تؤثــر عوامــل مثــل اآلفــاق السياســية ،وسياســات الحكومــة ،وســعر الــرف ،ومعــدل التضخــم،
وســعر الفائــدة ،ونشــاط الســوق عــى األصــول التــي تعمــل يف مختلــف املواقــع والقطاعــات االقتصاديــة بشــكل مختلــف
للغايــة .وميكــن أن تكــون هــذه العوامــل ذات أهميــة خاصــة عنــد تقييــم املنشــآت والحصــص فيهــا؛ ألنّــه ميكــن أن تكــون
هنــاك منشــآت ذات هيــاكل معقــدة تشــمل مواقــع متعــددة وأنــواع متعــددة مــن العمليــات ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن
أن تتأثــر املنشــأة بعوامــل اقتصاديــة وقطاعيــة محــددة تتعلــق مبــا يــي:
(أ) موقع املنشأة امل ُسجل ومقرها الرئييس وشكلها القانوين.
(ب) طبيعــة عمليــات املنشــأة وأيــن تتــم جوانــب العمــل فيهــا؟ (أي ميكــن أن يتــم التصنيــع يف موقــع مختلــف عــن
املوقــع الــذي يتــم فيــه البحــث والتطويــر).
(ج) مكان بيع السلع أو الخدمات أو كليهام.
(د) العملة أو العمالت التي تستخدمها املنشأة.
(هـ) موقع املوردين للمنشأة.
(و) الرضائب واالختصاص القضايئ التي تخضع لها املنشأة.

 .120األصول التشغيلية وغري التشغيلية

 .120.1يُؤخــذ تقييــم حصــة امللكّيــة يف منشــأة مــا يف عــن االعتبــار فقــط يف ســياق املركــز املــايل للمنشــأة يف لحظــة
زمنيــة معينــة .ومــن املهــم فهــم 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.
 .120.2ال تعكــس معظــم طــرق التقييــم القيمــة الفعليــة لألصــول غــر املطلوبــة لتشــغيل املنشــأة ،فعــى ســبيل املثــال،
عنــد تقييــم املنشــأة باســتخدام مكــرر ( EBITDAاألربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واإلهــاك واالســتهالك) ســتكون
املنشــأة قــادر ًة فقــط عــى معرفــة قيمــة األصــول املســتخدمة يف إنتــاج هــذا املســتوى مــن  .EBITDAإذا كانــت للمنشــأة
ـول أو التزامــات غــر تشــغيلية ،مثــل :مصن ـ ٌع خامـ ٌـل ،فلــن تُعكــس قيمــة هــذه األصــول غــر التشــغيلية يف القيمــة.
أصـ ً
وميكــن أن تحتــاج األصــول غــر التشــغيلية إىل أن ت ُحــدد بشــكل منفصــل وأن تضــاف إىل القيمــة التشــغيلية للمنشــأة
اعتــادًا عــى مســتوى القيمــة املناســب ملهمــة التقييــم (انظــر الفقــرة .)20.3
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 .120.3ميكــن أن تكــون للمنشــآت أصــول أو التزامــات غــر مســجلة ال تظهــر يف امليزانيــة العموميــة .وميكــن أن تشــمل
هــذه األصــول أصــوالً غــر ملموســة ،وآالت ومعــدات اســتهلكت بالكامــل ،والتزامــات قانونيــة ،ودعــاوى قضائيــة.
 .120.4عنــد النظــر إىل األصــول وااللتزامــات غــر التشــغيلية عــى حــدة فينبغــي أن يضمــن امل ُقيّــم أ ّن اإليـرادات والنفقــات
املرتبطــة باألصــول غــر التشــغيلية ت ُســتثنى مــن قياســات التدفقــات النقديــة والتوقعــات املســتخدمة يف التقييــم ،فمثـ ًـا:
إذا كانــت املنشــأة لديهــا الت ـزا ٌم مه ـ ٌم مرتب ـ ٌط بالنقــص يف التمويــل وتــم تقييــم هــذا االلت ـزام عــى حــدة ،فينبغــي أن
أي مدفوعــات «لســداد» ذلــك االلتـزام.
تســتبعد التدفقــات النقديــة املســتخدمة يف تقييــم املنشــأة ّ
 .120.5إذا اعتــر التقييــم املعلومــات مــن املنشــآت املتداولــة عل ًنــا ،فــإن أســعار األســهم املتداولــة تشــمل ضم ًنــا قيمــة
األصــول غــر التشــغيلية إن وجــدت .وعــى هــذا النحــو ،يجــب عــى امل ُقيّــم النظــر يف تعديــل املعلومــات مــن املنشــآت
املتداولــة الســتبعاد القيمــة واإلي ـرادات والنفقــات املرتبطــة باألصــول غــر التشــغيلية.

 .130اعتبارات هيكل رأس املال

 .130.1غال ًبــا مــا يتــم متويــل املنشــآت باســتخدام القــروض وحقــوق امللك ّيــة .ولكــن قــد يُطلــب مــن امل ُق ّيــم يف كثــر مــن
الحــاالت تقييــم حقــوق امللكيّــة للمنشــأة فقــط أو فئــة معينــة منهــا أو نــوع مــن حقــوق امللكيــة.
ومــع أنّــه ميكــن تقييــم حقــوق امللكيّــة أو فئــة معينــة منهــا مبــارشةًّ ،إل أنّــه يف كثــر مــن األحيــان ت ُحــدد قيمــة كامــل
املنشــأة أوالً ومــن ثــم يتــم تخصيــص هــذه القيمــة بــن أنــواع حقــوق امللك ّيــة املختلفــة.

 .130.2توجد عدة حقوق ملكية لألصل ميكن أن يُطلب من املقيم تقييمها ومنها:
(أ) السندات.
(ب) الديون القابلة للتحويل.
(ج) حقوق الرشاكة.
(د) حقوق األقلية.
(هـ) األسهم العادية.
(و) األسهم املمتازة.
(ز) الخيارات املالية.
(ح) الضامنات.
 .130.3عندمــا يُطلــب مــن املقيــم أن يقيــم حقــوق امللكيــة فقــط أو أن يحــدد كيفيــة توزيــع القيمــة بــن فئــات األصــول
وااللتزامــات ،يجــب عليــه تحديــد الحقــوق والتفضيــات املختلفــة واملتعلقــة بــكل فئــة مــن فئــات األصــول وااللتزامــات
والنظــر فيهــا .وميكــن تصنيــف الحقــوق والتفضيــات إىل مجموعتــن رئيســيتني ،الحقــوق االقتصاديــة وحقــوق الســيطرة.
وفيام ييل قامئة غري شاملة لتلك الحقوق والتفضيالت:
(أ) توزيعات األرباح أو حقوق توزيعات األرباح املمتازة.
(ب) تفضيالت التصفية.
(ج) حقوق التصويت.
(د) حقوق االسرتداد.
(هـ) حقوق التحويل.
(و) حقوق املشاركة.
(ز) حقوق منع تخفيض قيمة األسهم.
(ح) حقوق التسجيل.
(ط) حقوق خيار الرشاء أو البيع أو كالهام.
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 .130.4بالنســبة لهيــاكل رأس املــال البســيطة التــي تحتــوي عــى األســهم العاديــة والديــون البســيطة (مثــل الســندات،
والقــروض ،والســحب عــى املكشــوف) ،ميكــن تقديــر قيمــة كافــة األســهم العاديــة للمنشــأة مــن خــال تقديــر قيمــة
الديــن مبــارشة وطرحهــا مــن قيمــة املنشــأة ومــن ثــم تخصيــص قيمــة الحقــوق املتبقيــة بالتناســب لكافــة األســهم
العاديــة .ال تناســب هــذه الطريقــة جميــع الــركات ذات هيــاكل رأس املــال البســيطة ،فــا تناســب مث ـاً ،الــركات
املتعــرة أو عاليــة االســتدانة.
 .130.5أمــا هيــاكل رأس املــال املعقــدة ،كونهــا تتضمــن أنــواع أخــرى مــن األســهم غــر األســهم العاديــة ،ميكــن للمقيــم
اســتخدام أي طريقــة معقولــة لتحديــد قيمــة األســهم أو فئــة معينــة مــن حقــوق امللكيــة .وعــادة مــا يتــم تحديــد قيمــة
املــروع للرشكــة ومــن ثــم يتــم تخصيــص هــذه القيمــة بــن مختلــف فئــات حقــوق امللكيــة .وفيــا يــي ثــاث طــرق
ميكــن للمقيــم اســتخدامها يف مثــل هــذه الحالــة:
(أ) طريقة القيمة الراهنة (.)CVM
(ب) طريقة تسعري الخيارات املالية (.)OPM
(ج) طريقة حساب العائد املتوقع واملوزون (.)PWERM
 .130.6ال تأخــذ طريقــة القيمــة الراهنــة املســتقبل بعــن االعتبــار ،بينــا تقــدر كل مــن طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة
وطريقــة حســاب العائــد املتوقــع واملــوزون القيــم عــى افـراض النتائــج املســتقبلية املختلفــة .وتعتمــد طريقــة حســاب
العائــد املتوقــع واملــوزون عــى افرتاضــات منفصلــة لألحــداث املســتقبلية أمــا طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة فتقــدر
التوزيــع املســتقبيل للنتائــج باســتخدام التوزيــع غــر الطبيعــي حــول القيمــة الراهنــة.
 .130.7يجــب عــى امل ُقيِّــم مراعــاة أي اختالفــات محتملــة بــن تقييــم «مــا قبــل النقــود» و «مــا بعــد النقــود» ،خاصــة
بالنســبة للــركات الناشــئة ذات هيــاكل رأس املــال املعقــدة .عــى ســبيل املثــال ،قــد يؤثــر ضــخ مبالــغ نقديــة (مثــل
«تقييــم مــا بعــد النقــود») لهــذه الــركات عــى ملــف املخاطــر العــام للمؤسســة وكذلــك عــى تخصيــص القيمــة النســبية
بــن فئــات األســهم.
 .130.8يجــب عــى امل ُق ِّيــم النظــر يف املعامــات األخــرة لحقــوق امللكيــة أو أي فئــة معينــة منهــا ،والتأكــد مــن تحديــث
االفرتاضــات املســتخدمة يف تقييــم األصــل محــل التقييــم حســب الــرورة لتعكــس التغيــرات يف هيــكل االســتثامر
والتغ ـرات يف ظــروف الســوق.
طريقة القيمة الراهنة ()CVM
 .130.9تقــوم طريقــة القيمــة الراهنــة بتخصيــص قيمــة املنشــأة ملختلــف ســندات الديــن وحقــوق امللكيــة عــى افـراض
البيــع الفــوري للمنشــأة .ففــي هــذه الطريقــة ،ت ُخصــم االلتزامــات املفروضــة عــى حامــي الديــون أو األوراق املاليــة
املكافئــة للديــن أوالً مــن قيمــة كامــل املنشــأة لحســاب قيمــة األســهم املتبقيــة (يجــب عــى امل ُقيِّــم أن يأخــذ يف االعتبــار
مــا إذا كانــت قيمــة كامــل املنشــأة تتضمــن أو تســتثني النقــد واالســتخدام الناتــج إلجــايل أو صــايف الديــون ألغ ـراض
التخصيــص) .وتخصــص بعدهــا القيمــة لسلســلة متنوعــة مــن األســهم املمتــازة بنــا ًء عــى أولويــة التســييل أو قيمــة
التحويــل ،أيهــا أكــر .وأخ ـ ًرا ،تخصــص أي قيمــة متبقيــة لألســهم العاديــة والخيــارات والضامنــات.
 .130.10تتمثــل قيــود طريقــة القيمــة الراهنــة يف أنهــا ال تســترشف املســتقبل وال تنظــر يف املكاســب التــي تحققهــا
الخيــارات املاليــة للعديــد مــن فئــات األســهم.
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 .130.11يجــب اســتخدام طريقــة القيمــة الراهنــة فقــط عندمــا )1 :تكــون هنــاك تصفيــة وشــيكة للمنشــأة )2 ،تكــون
املنشــاة يف مراحــل مبكــرة منــذ انشــائها وليــس هنــاك قيمــة تذكــر لألســهم العاديــة تزيــد عــن قيمــة أولويــة التســييل
لألســهم املمتــازة )3 ،مل يتــم إح ـراز تقــدم ملمــوس يف خطــة عمــل الرشكــة ،أو  )4ليــس هنــاك أســاس منطقــي لتقديــر
املبلــغ والتوقيــت ألي قيمــة قــد تنشــأ يف املســتقبل تزيــد عــن قيمــة أولويــة التســييل.
 .130.12ينبغــي عــى املقيّــم أال يفــرض تســاوي قيمــة الديــن أو مــا يشــابهها مــن أوراق ماليــة مــع قيمتهــا الدفرتيــة دون
وجــود مــرر منطقــي لذلــك.
طريقة تسعري الخيارات املالية ()OPM
 .130.13تقــوم طريقــة تســعري الخيــارات بتقييــم فئــات األســهم املختلفــة عــى أســاس اعتبــار كل فئــة مــن األســهم خيــا ًرا
مال ًيــا للتدفقــات النقديــة التــي تولدهــا املنشــأة .غال ًبــا مــا تُطبــق هــذه الطريقــة عــى هيــاكل رأس املــال التــي يتغــر فيهــا
توزيــع األربــاح حســب فئــة األســهم وحســب حصتهــا مــن إجــايل قيمــة الحقــوق ،مثــل الحــاالت التــي تكــون فيهــا أســهم
ممتــازة قابلــة للتحويــل ،أو أســهم حوافــز املوظفــن ،أو خيــارات ماليــة أو فئــات أخــرى مــن األســهم التــي لهــا أولويــة
معينــة للتســييل .وميكــن تطبيــق طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة عــى إجــايل قيمــة املنشــأة شــامل ًة مــا عليهــا مــن
ديــون ،أو أن ت ٌطبــق عــى أســاس حقــوق امللكيــة وفصــل الديــون عــى حــدة.
 .130.14تنظــر طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة يف مختلــف الــروط التفاقيــات املســاهمني والتــي قــد تؤثــر عــى
التوزيعــات لــكل فئــة مــن فئــات األســهم يف حــال التصفيــة ،ومنهــا مســتوى أقدميــة األوراق املاليــة وسياســة توزيــع
األربــاح ونســب التحويــل واملخصصــات النقديــة.
 .130.15تبــدأ طريقــة تســعري الخيــارات مــن قيمــة إجــايل حقــوق امللكيــة لألصــل .ومــن ثــم تطبــق الطريقــة لتخصيــص
إجــايل قيمــة األســهم بــن األوراق املاليــة.
 .130.16طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة (أو أي طريقــة هجينــة ذات عالقــة) مناســبة للظــروف التــي يصعــب فيهــا
التنبــؤ بحــاالت التســييل يف املســتقبل أو يف حــال أن الرشكــة يف مراحــل مبكــرة منــذ إنشــائها.
 .130.17تعتمــد طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة عــى منــوذج بــاك شــولز ( )Black-Scholesلتحديــد القيمــة املرتبطــة
بالتوزيعــات التــي تتجــاوز حــدود قيمــة معينــة.
 .130.18عند تطبيق طريقة تسعري الخيارات املالية ،يجب أن يقوم املقيم بالخطوات التالية:
(أ) تحديد إجاميل قيمة حقوق امللكية لألصل.
(ب) تحديــد أفضليــة التســييل واســتحقاقات توزيعــات األربــاح املمتــازة وأســعار التحويــل وامليــزات األخــرى
املرتبطــة بــاألوراق املاليــة ذات الصلــة التــي تؤثــر عــى التوزيــع النقــدي.
(ج) تحديــد مختلــف النقــاط (الحاســمة أو الفاصلــة) ملجمــوع قيمــة حقــوق امللكيــة التــي تصبــح فيهــا أولويــة
التســييل وأســعار التحويــل نافــذة.
(د) تحديد املدخالت لنموذج بالك-شولز:
 )1تحديد أفق زمني معقول لطريقة تسعري الخيارات.
 )2تحديد معدل خايل من املخاطر يقابل األفق الزمني املحدد.
 )3تحديد معامل التذبذب املناسب لحقوق ملكية األصل.
 )4تحديد العائد املتوقع من األرباح.
(هـــ) حســاب القيمــة ملختلــف خيــارات ال ـراء وتحديــد القيمــة املخصصــة لــكل فاصــل زمنــي بــن النقــاط
الفاصلــة.
(و) تحديد التخصيص النسبي لكل فئة من فئات األسهم يف كل فاصل زمني بني النقاط الفاصلة املحسوبة.
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(ز) تخصيــص القيمــة بــن النقــاط الفاصلــة (محســوبة كحــق الخيــار يف الـراء) بــن فئــات األســهم بنــا ًء عــى التخصيــص
املحــدد يف الخطــوة (و) والقيمــة املحــددة يف الخطــوة (هـــ).
(ح) النظــر يف تعديــات إضافيــة عــى فئــات األســهم حســب الــرورة ومبــا يتفــق مــع أســاس القيمــة .فعــى ســبيل املثــال،
قــد يكــون مــن املناســب تطبيــق الخصومــات أو العــاوات.
 .130.19ينبغي عىل املقيم األخذ يف االعتبار ما ييل عند تحديد افرتاض مناسب لتقلب األسعار:
 )1مرحلة عمر األصل والتأثري النسبي للتقلبات مقارنة مع الرشكات املامثلة.
 )2الرافعة املالية النسبية لألصل.
 .130.20إضافــة إىل الطريقــة املوضحــة أعــاه ،ميكــن اســتخدام طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة لدعــم حســاب قيمــة
إجــايل األســهم عندمــا يكــون هنــاك ســعر معــروف لــأوراق املاليــة الفرديــة .وتكــون مدخــات التحليــل الداعــم هــي
نفســها الــواردة أعــاه ،ويحســب املقيــم ســعر الورقــة املاليــة فيهــا عــن طريــق تغيــر قيمــة إجــايل األســهم .وتحســب
هــذه الطريقــة الداعمــة أيضً ــا قيمــة جميــع األوراق املاليــة األخــرى.
طريقة حساب العائد املتوقع املوزون ()PWERM
 .130.21يف طريقــة حســاب العائــد املتوقــع املــوزون ،ت ُقــدر قيمــة األســهم املختلفــة عــى أســاس تحليــل القيــم املســتقبلية
لألصــل باف ـراض نتائــج مســتقبلية مختلفــة .وتســتند قيمــة األســهم إىل القيمــة الحاليــة املتوقعــة واملوزونــة لعائــدات
االســتثامر املســتقبلية ،مــع األخــذ يف االعتبــار كل مــن النتائــج املســتقبلية املحتملــة واملتاحــة لألصــل ،وكذلــك حقــوق
وتفضيــات فئــات األســهم.
 .130.22عــادة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا توشــك الرشكــة عــى الخــروج مــن الســوق وال تخطــط لزيــادة رأس
مالهــا.
 .130.23وفيــا يــي قامئــة ببعــض الخطــوات التــي ينبغــي عــى امل ُقيِّــم القيــام بهــا عنــد تطبيــق طريقــة حســاب العائــد
املتوقــع واملــوزون:
(أ) تحديد النتائج املستقبلية املحتملة واملتاحة لألصل.
(ب) تقدير القيمة املستقبلية لألصل تحت كل نتيجة.
(ج) تخصيــص القيمــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق امللكيــة يف ظــل كل نتيجــة
ممكنة .
(د) خصــم القيمــة املتوقعــة املخصصــة لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق امللكيــة إىل القيمــة الحاليــة
باســتخدام معــدل خصــم يراعــي املخاطــر.
(هـــ) تحديــد وزن لــكل نتيجــة محتملــة حســب احتامليــة حدوثها لتقديــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية املوزونة
باالحتــاالت لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق امللكية.
(و) النظــر يف إمكانيــة التعديــات اإلضافيــة عــى فئــات األســهم حســب الــرورة ومبــا يتــاىش مــع أســاس القيمــة.
فعــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون مــن املناســب تطبيــق الخصومــات أو العــاوات.
 .130.24ينبغــي عــى املقيــم إجــراء التســويات عــى القيــم الحاليــة املوزونــة باالحتــاالت الخاصــة بقيــم الخــروج
املســتقبلية مــع القيمــة اإلجامليــة لألصــول للتأكــد مــن معقوليــة التقييــم الــكيل للمنشــأة.
 .130.25ميكــن أن يجمــع املقيــم بــن عنــارص طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة وطريقــة حســاب العائــد املتوقــع واملــوزون
واســتحداث منهجيــة هجينــة باســتخدام طريقــة تســعري الخيــارات املاليــة لتقديــر تخصيــص القيمــة يف واحــد أو أكــر مــن
الســيناريوهات املوزونة.
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 10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق املبــادئ املنصــوص عليهــا يف املعايــر العامــة عــى تقييــات األصــول غــر امللموســة والتقييــات باســتخدام
أحــد مكونــات هــذه األصــول .ينــص هــذا املعيــار عــى املتطلبــات اإلضافيــة التــي تنطبــق عــى تقييــات األصــول غــر
امللموســة.

 .20املقدمة

ـأي
 .20.1األصــول غــر امللموســة هــي أصــول غــر نقديــة تتجــى يف خصائصهــا االقتصاديــة ،وال تتمتــع هــذه األصــول بـ ّ
خصائــص ماديــة ،ولكنهــا متنــح حقــوق أو منافــع اقتصاديــة ملالكهــا.
 .20.2ت ُعــرف بعــض األصــول غــر امللموســة مــن خــال خصائــص ،مثــل :ملكيتهــا ،ووظيفتهــا ،ووضعهــا يف الســوق،
وســمعتها .ومتيــز هــذه الخصائــص األصــل غــر امللموســة عــن غريهــا.
 .20.3هنــاك أنــوا ٌع عديــد ٌة مــن األصــول غــر امللموســة ،ولكــن عــادة مــا تنــدرج تحــت فئــة واحــدة أو أكــر مــن الفئــات
التاليــة (أو الشــهرة):
(أ) املرتبطــة بالتســويق :تســتخدم األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالتســويق أساس ـاً يف تســويق املنتجــات أو
الخدمــات ،أو الرتويــج لهــا .ومــن األمثلــة عــى ذلــك :العالمــات واألســاء التجاريــة ،والتصاميــم التجاريــة الفريــدة،
وأســاء نطاقــات اإلنرتنــت.
(ب) املرتبطــة بالعمــاء :تشــمل األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالعمــاء قوائــم العمــاء ،واملهــام ،وعقــود
العمــاء ،والعالقــات التعاقديــة وغــر التعاقديــة معهــم.
(ج) املرتبطــة باألعــال الفنيــة :تنشــأ األصــول غــر امللموســة املرتبطــة باألعــال الفنيــة عــن الحــق يف املنافــع
املُــدرة مــن األعــال الفنيــة كاملرسحيــات ،والكتــب ،واألفــام ،واملوســيقى ،ومــن حاميــة حقــوق التأليــف والنــر
غــر التعاقديــة.
(د) املرتبطــة بالعقــود :متثــل األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالعقــود قيمــة الحقــوق الناشــئة عــن االتفاقيــات
التعاقديــة .مــن األمثلــة عــى ذلــك :عقــود الرتخيــص ،ورســوم امللكيــة الفكريــة ،وعقــود الخدمــات أو التوريــد،
وعقــود اإليجــار ،والتصاريــح ،وحقــوق البــث ،وعقــود الخدمــات أو عقــود العمــل ،وعقــود عــدم املنافســة،
والحقــوق يف املــوارد الطبيعيــة.
(هـــ) املرتبطــة بالتقنيــة :تنشــأ األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالتقنيــة عــن الحقــوق التعاقديــة أو غــر التعاقدية
يف اســتخدام التقنيــة املســجلة وغــر املســجلة كــراءات االخــراع ،وقواعــد البيانــات ،والرتكيبــات ،والتصاميــم،
والربمجيــات ،والعمليــات ،والوصفــات.
 .20.4تتشــارك األصــول غــر امللموســة املتشــابهة تحــت نفــس الفئــة مــع بعضهــا البعــض يف بعــض الخصائــص إلّ أنهــا
أيضً ــا تختلــف يف بعــض الخصائــص التــي تتفــاوت حســب نــوع األصــل غــر امللمــوس .باإلضافــة إىل ذلــك قــد متثــل بعــض
األصــول غــر امللموســة مثــل العالمــات التجاريــة مزي ًجــا مــن الفئــات املذكــورة يف الفقــرة .20.3
 .20.5يجــب عــى امل ُقيمــن ال ســيام عنــد تقييــم األصــول غــر امللموســة معرفــة مــا يجــب تقييمــه عــى وجــه التحديــد
والغــرض مــن التقييــم .ومــن األمثلــة عــى ذلــك :عــاد ًة مــا يكــون لبيانــات العمــاء (األســاء ،العناويــن ،إلــخ) قيم ـ ٌة
مختلفـ ٌة متا ًمــا عــن عقــود العمــاء (تلــك الســارية يف تاريــخ التقييــم) ،والعالقــات مــع العمــاء (قيمــة العالقــات الحاليــة
مــع العمــاء مبــا يف ذلــك العقــود الحاليــة واملســتقبلية) .ميكــن أن تختلــف األصــول غــر امللموســة التــي ينبغــي تقييمهــا
وطريقــة تحديدهــا باختــاف الغــرض مــن التقييــم ،وميكــن أ ّن تــؤدي االختالفــات يف كيفيــة تحديــد األصــول غــر امللموســة
إىل اختالفــات جوهريــة يف القيمــة.
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أي مصلحــة فيــه أو
ـاري أو ّ
أي نشــاط تجـ ّ
أي منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية ،تنشــأ عــن ّ
 .20.6بوجــه عــا ّم يُقصــد بالشــهرة ّ
أي أصــل آخــر .وعــاد ًة مــا تكــون قيمــة
مــن اســتخدام مجموعــة مــن األصــول ،ومل يتــم االعـراف بهــا بشــكل منفصــل يف ّ
الشــهرة التجاريــة هــي املبلــغ املتبقــي بعــد خصــم قيــم كافــة األصــول امللموســة وغــر امللموســة والنقديــة املعدلــة
أي منشــأة .وعــاد ًة مــا ت ُعــرف بأنّهــا الزيــادة يف الســعر املدفــوع يف عمليــة
لاللتزامــات الفعليــة أو املحتملــة مــن قيمــة ّ
اســتحواذ حقيقيــة أو افرتاضيــة إلحــدى الــركات عــن قيمــة األصــول وااللتزامــات األخــرى املحــددة لتلــك الرشكــة.
وألغـراض معينــة ميكــن أن يتطلــب األمــر تقســيم الشــهرة إىل شــهرة قابلــة للتحويــل (التــي ميكــن تحويلهــا إىل الغــر) أو
غــر القابلــة للتحويــل أو «الشــخصية».
 .20.7حيــث إ ّن مبلــغ الشــهرة التجاريــة يعتمــد عــى أي مــن األصــول امللموســة وغــر امللموســة األخــرى املعــرف بهــا،
فيمكــن أن تختلــف قيمتهــا عنــد حســابها ألغ ـراض مختلفــة .مث ـاً يف حالــة دمــج منشــآت األعــال مبوجــب املعايــر
ـأي
املحاســبية الدّول ّيــة ( )IFRSأو مبــادئ املحاســبة املقبولــة عمو ًمــا يف الواليــات املتحــدة ( )US GAAPفإنــه يعــرف بـ ّ
أصــل غــر ملمــوس فقــط بالقــدر الــذي يكــون فيــه:
(أ) قابـ ًـا للفصــل ،أي ميكــن تقســيمه أو فصلــه عــن املنشــأة وبيعــه وتحويــل ملكيتــه وترخيصــه وتأجــره أو تبادلــه
ـردي ،أو مــع عقــد ذي عالقــة ،أو أصــل أو الت ـزام قابــل للتحديــد ،بــرف النظــر عـ ّـا إذا كانــت
إ ّمــا بشــكل فـ ّ
املنشــأة تعتــزم القيــام بذلــك.
(ب) ناشـئًا عــن حقــوق تعاقديــة أو غريهــا مــن الحقــوق القانونيــة بــرف النظــر عـ ّـا إذا كانــت هــذه الحقــوق
قابلـ ًة للتحويــل ،أو الفصــل عــن املنشــأة ،أو عــن الحقــوق وااللتزامــات األخــرى.
 .20.8تتفاوت جوانب الشهرة تب ًعا للغرض من التقييم ّإل أنّها تتشارك يف كثري من األحيان يف عنارص مثل:
(أ) العوامــل التكامليــة الناشــئة عــن اندمــاج منشــأتني أو أكــر (مثــل :تخفيــض تكاليــف التشــغيل ،أو وفــورات
الحجــم ،أو مزيــج املنتجــات).
(ب) فرص توسيع نطاق املنشأة إىل أسواق جديدة ومختلفة.
أي ملك ّية فكرية مطورة من هذه العاملة).
(ج) االستفادة من القوى العاملة (وال تشمل عاد ًة ّ
(د) املنفعة التي يتوقع تحقيقها من األصول املستقبلية ،مثل :العمالء الجدد ،والتقنيات املستقبلية.
(هـ) قيمة االندماج واستمرارية النشاط.
 .20.9ميكــن للمقيمــن إجـراء تقييــات مبــارشة لألصــول غــر امللموســة عندمــا تكــون قيمتهــا هــي الغــرض مــن التحليــل
أو جــزء منــه .ومــع ذلــك ينبغــي عــى املقيمــن عنــد تقييــم املنشــآت والحصــص فيهــا والعقــارات واآلالت واملعــدات
مراعــاة مــا إذا كانــت هنــاك أصــولً غــر ملموســة مرتبطــة بتلــك األصــول ومــا إذا كانــت تؤثــر بشــكل مبــارش أو غــر
مبــارش عــى األصــل محــل التقييــم ،عــى ســبيل املثــال :عنــد تقييــم فنــدق مــا باســتخدام أســلوب الدخــل ميكــن أن
تنعكــس مســاهمة قيمــة عالمتــه التجاريــة بالفعــل يف األربــاح التــي يدرهــا.
 .20.10ت ُقيــم األصــول غــر امللموســة لعــدة أغ ـراض مختلفــة ،ويقــع عــى عاتــق امل ُق ّيــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن
التقييــم ومــا إذا كان ينبغــي تقييــم األصــول غــر امللموســة بشــكل منفصــل عــن األصــول األخــرى أم معهــا .وفيــا يــي
قامئ ـ ٌة غــر حرصيــة للحــاالت التــي عــاد ًة مــا تشــتمل عــى أحــد عنــارص تقييــم األصــول غــر امللموســة:
(أ) ألغ ـراض التقاريــر املاليــة ،عــاد ًة مــا يتطلــب إج ـراء تقييــات لألصــول غــر امللموســة عنــد تفســر أســباب
عمليــات اندمــاج املنشــآت واالســتحواذ عــى األصــول واملبيعــات وتحليــل اضمحــال القيمــة.
(ب) ألغــراض إعــداد التقاريــر الرضيبيــة ،عــاد ًة مــا يتطلــب األمــر إجــراء تقييــات لألصــول غــر امللموســة
للمســاعدة يف إج ـراء تحليــات ألســعار تحويــل امللك ّيــة والتخطيــط وإعــداد تقاريــر رضائــب الــركات والهبــات
وتحليــات رضائــب القيمــة املضافــة.
(ج) ميكــن أن تكــون األصــول غــر امللموســة موضو ًعــا لدع ـ ًوى قضائي ـ ًة مــا يســتلزم إج ـراء تحليــل للتقييــم يف
حــاالت ،مثــل :املنازعــات بــن املســاهمني وحســابات الخســائر وفســخ عقــد الــزواج (الطــاق).
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(د) ميكــن أن تتطلــب األحــداث النظاميــة أو القانونيــة تقييــم األصــول غــر امللموســة مثــل إجـراءات نــزع امللكيــة
ومصــادرة األمــاك.
(هـــ) عــاد ًة مــا يُطلــب مــن امل ُقيمــن تقييــم األصــول غــر امللموســة كجــزء مــن االستشــارات العامــة واإلق ـراض
بضامنــات إضافيــة وااللتزامــات املاليــة لدعــم املعامــات.

 .30أساس القيمة

 .30.1وف ًقــا للمعيــار « 104أســس القيمــة» ،يجــب عــى امل ُقيّــم اختيــار أســاس أو أســس القيمــة املناســبة عنــد تقييــم
األصــول غــر امللموســة.
 .30.2عــاد ًة مــا تجــرى تقييــات األصــول غــر امللموســة باســتخدام أســس القيمــة املحــددة مــن منظــات ومؤسســات
غــر مجلــس معايــر التقييــم الدّوليّــة (يتضمــن املعيــار  104أســس القيمــة بعــض األمثلــة عليهــا) ،ويجــب عــى امل ُقيّــم
فهــم األنظمــة والســوابق القضائيــة وغريهــا مــن اإلرشــادات التفســرية املتعلقــة بهــذه األســس ،وااللتـزام بهــا اعتبــا ًرا مــن
تاريــخ التقييــم.

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق جميــع أســاليب التقييــم الثالثــة املنصــوص عليهــا يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» عــى
تقييــم األصــول غــر امللموســة.
 .40.2يجــب عــى امل ُق ّيــم االمتثــال ملتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،مبــا يف ذلــك الفقــرة  10.3عنــد
اختيــار األســلوب والطريقــة ،إضافــة إىل متطلبــات هــذا املعيــار.

 .50أسلوب السوق

أي أصــول غــر ملموســة تب ًعــا لنشــاط الســوق (عــى ســبيل املثــال :املعامــات
 .50.1وف ًقــا لهــذا األســلوب ،تحــدد قيمــة ّ
ألصــول مطابقــة أو مامثلــة).
 .50.2عــاد ًة مــا تشــمل املعامــات املتضمنــة لألصــول غــر امللموســة غريهــا مــن األصــول األخــرى ،مثــل :منشــآت االعــال
املندمجــة التــي تتضمــن األصــول غــر امللموســة.
 .50.3يجــب عــى املقيــم االلتـزام بالفقرتــن  20.2و 20.3مــن املعيــار  105عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الســوق
عنــد تقييــم األصــول غــر امللموســة مــن عدمــه .باإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي عــى امل ُقيــم تطبيــق أســلوب الســوق لتقييــم
األصــول غــر امللموســة فقــط يف حالــة اســتيفاء املعياريــن التاليــن:
(أ) توفــر معلومــات عــن معامــات عــى أســاس محايــد متضمنــة لألصــول غــر امللموســة املطابقــة أو املامثلــة يف
تاريــخ التقييــم أو قُرابتــه،
(ب) توفــر معلومــات كافيـ ًة للســاح لل ُمق ّيــم بتعديــل كافــة الفــروق الجوهريــة بــن األصــل غــر امللمــوس محــل
التقييــم وتلــك التــي تتضمنهــا املعامــات.
 .50.4تعنــي الطبيعــة غــر املتجانســة لألصــول غــر امللموســة وحقيقــة أنهــا نــاد ًرا مــا يتــم التعامــل معهــا مبعــزل عــن
غريهــا مــن األصــول ،صعوبــة العثــور عــى أدلــة ســوقية عــى املعامــات املتضمنــة ألصــول متطابقــة .يف حالــة العثــور عــى
أدلــة ســوقية فــإ ّن ذلــك عــاد ًة مــا يكــون مرتبطًــا بأصــول متشــابهة ولكنهــا غــر متطابقــة.
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 .50.5يف حالــة توفــر أدلــة إمــا عــى األســعار أو مضاعفــات التقييــم ينبغــي عــى امل ُقيمــن إجـراء تعديــات عليهــا إلبـراز
الفــروق بــن األصــل محــل التقييــم وتلــك املتضمنــة يف املعامــات .وهــذه التعديــات رضوريـ ًة إلبـراز الخصائــص املميــزة
لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم واألصــول املتضمنــة يف املعامــات .وال ميكــن تحديــد هــذه التعديــات إال عــى
املســتوى النوعــي وليــس الكمــي .لكــن ميكــن أن تبــن الحاجــة إىل إج ـراء تعديــات نوعيــة جوهريــة أ ّن أســلوبًا آخ ـ ًرا
ســيكون أنســب إلج ـراء التقييــم.
 .50.6متاش ـ ًيا مــع مــا ســبق ،تشــمل األمثلــة عــى األصــول غــر امللموســة التــي يُســتخدم معهــا أســلوب الســوق عــادة
مــا يــي:
(أ) ترددات البث اإلذاعي.
(ب) أسامء مجاالت االنرتنت.
(ج) تراخيص سيارات األجرة.
 .50.7طريقة املعامالت اإلرشادية هي طريقة السوق الوحيدة التي ميكن تطبيقها عىل األصول غري امللموسة.
ـداول
 .50.8ميكــن يف حــاالت نــادرة تــداول أي أوراق ماليــة مامثلــة بشــكل كايف لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم تـ ً
عا ًمــا ،مــا يســمح باســتخدام طريقــة الــركات العامــة اإلرشــادية .ومــن األمثلــة عــى هــذه األوراق املاليــة هــي حقــوق
القيمــة املرشوطــة ( )CVRsاملرتبطــة بــأداء منتــج أو تقنيــة بعينهــا.

 .60أسلوب الدخل

أي أصــول غــر ملموســة تب ًعــا للقيمــة الحاليــة للدخــل أو التدفقــات النقديــة أو
 .60.1وف ًقــا لهــذا األســلوب ،تحــدد قيمــة ّ
وفــورات التكاليــف الراجعــة إىل األصــل غــر امللمــوس خــال عمــره االقتصــادي.
 .60.2يجــب عــى امل ُقيّمــن االلت ـزام بالفقرتــن  40.2و 40.3مــن املعيــار  »105أســلوب وطــرق التقييــم» عنــد تحديــد
إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل عــى تقييــم األصــول غــر امللموســة مــن عدمــه.
 .60.3كثـ ًرا مــا يُــدرج الدخــل املرتبــط باألصــول غــر امللموســة يف الســعر املدفــوع مقابــل البضائــع أو الخدمــات .وميكــن
أن يكــون مــن الصعــب فصــل الدخــل املرتبــط باألصــول غــر امللموســة عــن الدخــل املرتبــط بغريهــا مــن األصول امللموســة
وغــر امللموســة األخــرى .حيــث ُصممــت العديــد مــن طــرق أســلوب الدخــل لفصــل املنافــع االقتصاديــة املرتبطــة باألصــل
غــر امللمــوس محــل التقييــم.
 .60.4أســلوب الدخــل هــو الطريقــة الشــائعة يف تقييــم األصــول غــر امللموســة وعــاد ًة مــا يســتخدم يف تقييــم األصــول
غــر امللموســة التاليــة:
(أ) التقنية
(ب) األصول غري امللموسة املرتبطة بالعمالء (مثل :قوائم املهام ،والعقود ،والعالقات)
(ج) األسامء والعالمات والسامت التجارية
(د) تراخيص التشغيل (مثل :عقود االمتياز التجاري ،وتراخيص األلعاب ،وترددات الطيف اإلذاعي)
(هـ) اتفاقيات عدم املنافسة
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طرق أسلوب الدخل
 .60.5هناك العديد من طرق أسلوب الدخل ،وفيام ييل الطرق التي يتناولها هذا املعيار مبزيد من التفاصيل:
(أ) طريقة اإليرادات الزائدة
(ب) طريقة اإلعفاء من رسوم امللكية الفكرية
(ج) طريقة األرباح الزائدة أو التقييم باستخدام األصل غري امللموس محل التقييم وبدونه
(د) طريقة األعامل الناشئة أو تحت التأسيس (التدفقات النقدية املخصومة املعدلة)
(هـ) طريقة املوزع
طريقة اإليرادات الزائدة
 .60.6ت ُقــدر هــذه الطريقــة قيمــة األصــل غــر امللمــوس مــن خــال حســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الراجعــة
إىل األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم بعــد اســتبعاد نســبة التدفقــات النقديــة التــي تعــود إىل غريهــا مــن األصــول
الالزمــة لتوليــد التدفقــات النقديــة («األصــول املســاهمة»).
عــاد ًة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة مــع التقييــات التــي تتطلــب مــن املشــري توزيــع الســعر اإلجــايل املدفــوع للمنشــأة
بــن األصــول امللموســة واألصــول غــر امللموســة القابلــة للتحديــد والشــهرة.
 .60.7األصــول املســاهمة هــي تلــك املســتخدمة مــع األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم يف تحقيــق التدفقــات النقديــة
املحتملــة واملرتبطــة بذلــك األصــل .األصــول التــي ال تســاهم يف التدفقــات النقديــة املحتملــة واملرتبطــة باألصــل غــر
امللمــوس محــل التقييــم ليســت بأصــول مســاهمة.
 .60.8ميكــن تطبيــق طريقــة اإلي ـرادات الزائــدة باســتخدام عــدة ف ـرات مــن التدفقــات النقديــة املتوقعــة («طريقــة
اإليــرادات الزائــدة متعــددة الفــرات أو « ،)»MPEEMأو فــرة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة املتوقعــة («طريقــة
اإليـرادات الزائــدة ذات الفــرة الواحــدة») أو برســملة فــرة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة املتوقعــة (طريقــة اإليـرادات
الزائــدة املرســملة» أو «طريقــة امل ُعادلــة الرياضيــة»).
 .60.9عــاد ًة مــا تكــون طريقــة اإليـرادات الزائــدة املرســملة أو طريقــة املعادلــة الرياضيــة مناســب ًة فقــط إذا كان األصــل
غــر امللمــوس يعمــل وســط ظــروف مســتقرة مبعــدالت منــو أو هبــوط ثابتــة وهوامــش ربــح ثابتــة ومســتويات أو عائــدات
ثابتــة لألصــول املســاهمة.
 .60.10مبــا أ ّن معظــم األصــول غــر امللموســة تزيــد أعامرهــا االقتصاديــة عــن فــرة واحــدة ،وتتبــع عــاد ًة أمنــاط منــو أو
هبــوط غــر خطيــة وتتطلــب مســتويات مختلفــة مــن األصــول املســاهمة مــع الوقــت ،فــإ ّن طريقــة «اإليـرادات الزائــدة
متعــددة الف ـرات» هــي الطريقــة األكــر اســتخدا ًما؛ ألنّهــا توفــر أعــى مســتوى مــن املرونــة وتســمح لل ُمق ّيمــن بالتنبــؤ
رصاح ـ ًة بالتغ ـرات يف هــذه املدخــات
 .60.11تتمثــل الخطــوات الرئيســة لتطبيــق هــذه الطريقــة -ســواء طُبقــت يف صــورة فــرة واحــدة أو فـرات متعــددة أو
مرســملة -فيــا يــي:
(أ) التنبؤ بقيمة وتوقيت اإليرادات املستقبلية الناتجة عن األصل محل التقييم واألصول املساهمة املرتبطة به.
(ب) التنبــؤ بقيمــة وتوقيــت النفقــات املســتقبلية الالزمــة لتحقيــق العوائــد مــن األصــل محــل التقييــم واألصــول
املســاهمة املرتبطــة بــه.
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(ج) تعديــل املرصوفــات الســتبعاد تلــك املرتبطــة بإنشــاء أصــول غــر ملموســة جديــدة وغــر الزمــة لتحقيــق
اإليــرادات واملرصوفــات املتوقعــة .ميكــن أن تكــون هوامــش الربــح يف طريقــة اإليــرادات الزائــدة أعــى مــن
هوامــش ربــح املنشــأة بأكملهــا؛ نظ ـ ًرا أل ّن هــذه الطريقــة تســتبعد االســتثامر يف بعــض األصــول غــر امللموســة
الجديــدة ،مــن األمثلــة عــى ذلــك:
 .1لن تكون نفقات البحث والتطوير املتعلقة بتطوير تقنية جديدة الزمة عند تقييم التقنية الحالية فقط.
 .2لــن تكــون مرصوفــات التســويق املتعلقــة بالحصــول عــى عمــاء جــدد الزمــة عنــد تقييــم األصــول غــر
امللموســة املرتبطــة بالعمــاء الحاليــة.
(د) تحديــد األصــول املســاهمة الالزمــة لتحقيــق اإلي ـرادات واملرصوفــات املتوقعــة .عــاد ًة مــا تشــمل األصــول
املســاهمة رأس املــال العامــل واألصــول الثابتــة والقــوى العاملــة واألصــول غــر امللموســة املحــددة بخــاف األصــل
غــر امللمــوس محــل التقييــم.
ـكل أصــل مــن األصــول املســاهمة بنــا ًء عــى تقييــم املخاطــر املرتبطــة
(هـــ) تحديــد معــدل العائــد املناســب لـ ّ
بذلــك األصــل ،فعــى ســبيل املثــال :عــاد ًة مــا تتطلــب األصــول منخفضــة املخاطــر مثــل رأس املــال العامــل عائـدًا
أقــل نســب ًيا ،بينــا تتطلــب األصــول غــر امللموســة املســاهمة واآلالت واملعــدات املتخصصــة معــدالت عائــد أعــى
نســبيًا.
كل فــرة مــن فــرات التنبــؤ
(و) طــرح العوائــد املطلوبــة عــى األصــول املســاهمة مــن األربــاح املتوقعــة يف ّ
للوصــول إىل اإليــرادات الزائــدة التــي تعــود لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم فقــط.
(ز) تحديــد معــدل الخصــم املناســب لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم والقيمــة الحاليــة أو رســملة األربــاح
الزائــدة.
(ح) حســاب فائــدة اســتهالك الرضائــب ( )TABوإضافتهــا لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم إذا كان ذلــك
مناســبًا لغــرض التقييــم (انظــر الفقــرات .)110.4-110.1
 .60.12ينبغــي ســداد رســوم األصــول املســاهمة ( )CACsلكافــة األصــول امللموســة وغــر امللموســة الحاليــة واملســتقبلية
واألصــول املاليــة التــي تســاهم يف توليــد التدفقــات النقديــة ،ويف حالــة مشــاركة األصــل املطلــوب ســداد هــذه الرســوم
عنــه يف أكــر مــن خــط أعــال واحــد فيجــب توزيــع هــذه الرســوم بــن مختلــف خطــوط األعــال ذات العالقــة.
 .60.13ينبغــي تحديــد مــا إذا كانــت رســوم األصــل املســاهم تناســب مكونــات الشــهرة أم ال بنــا ًء عــى تقييــم الحقائــق
والظــروف ذات العالقــة ،وينبغــي عــى امل ُق ّيــم ّأل يطبــق رســوم األصــول املســاهمة أو التعديــات البديلــة للشــهرة آلي ـاً
مــا مل تكــن الظــروف ضامنـ ًة لهــذه الرســوم .وعــاد ًة مــا تكــون القــوى العاملــة -مبــا أنّهــا قابلـ ٌة للقيــاس -العنــر الوحيــد
ـوي
ـاس قـ ٌّ
للشــهرة الــذي ينبغــي أن تؤخــذ مقابل ـ ُه هــذه الرســوم ،لذلــك يجــب عــى امل ُق ّيمــن التأكــد مــن وجــود أسـ ٌ
لتطبيــق رســوم األصــول املســاهمة عــى أي مــن عنــارص الشــهرة غــر القــوى العاملــة.
 .60.14عــادة مــا تحتســب رســوم األصــول املســاهمة عــى أســاس مــا بعــد خصــم الرضائــب كعائــد عــادل عــى قيمــة
أي أصــل مســاهم
األصــل املســاهم ،ويف بعــض الحــاالت يُخصــم أيضً ــا عائــد األصــل املســاهم .والعائــد املناســب عــى ّ
ـادي عــى األصــل .والعائــد عــى األصــل املســاهم هــو اســرداد مبلــغ
أي مشــارك عـ ّ
هــو عائــد االســتثامر الــذي يشــرطه ُّ
أي فــرق يف القيمــة بغــض النظــر عـ ّـا إذا كانــت رســوم األصــول
ـاك
ـ
هن
ـون
ـ
يك
أل
ّ
االســتثامر املبــديئ يف األصــل .وينبغــي
ُّ
املســاهمة محتســب ًة عــى أســاس مــا قبــل أو مــا بعــد خصــم الرضائــب.
 .60.15إذا كان األصــل املســاهم ذو طبيعــة غــر متناقصــة أو ناضبــة ،مثــل :رأس املــال العامــل فــا يلــزم ســوى تحقيــق
عائــد عــادل عــى األصــل.
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 .60.16بالنســبة لألصــول غــر امللموســة املســاهمة التــي قُيمــت باســتخدام طريقــة اإلعفــاء مــن رســوم امللكيــة الفكريــة
فينبغــي أن يكــون رســم األصــل املســاهم مســاويًا لرســوم امللكيــة الفكريــة (املعدلــة عــاد ًة إىل معــدل رســوم الرتخيــص
بعــد خصــم الرضائــب).
ألي تدفــق محــدد مــن اإليـرادات
 .60.17ينبغــي تطبيــق طريقــة اإليـرادات الزائــدة فقــط عــى أصــل غــر ملمــوس واحــد ّ
والدخــل (عــاد ًة األصــل غــر امللمــوس األســايس أو األهــم) ،فعــى ســبيل املثــال :عنــد تقييــم األصــول غــر امللموســة
كل مــن التقنيــة واالســم التجــاري يف تقديــم منتــج أو خدمــة (أي أ ّن اإلي ـرادات املرتبطــة بالتقنيــة
لرشكــة مــا تســتخدم ًّ
واالســم التجــاري واحــدةً) ،فينبغــي فقــط اســتخدام طريقــة اإلي ـرادات الزائــدة لتقييــم أحــد األصــول غــر امللموســة
كل
ويجــب اســتخدام طريقــة بديلــة لتقييــم األصــل اآلخــر ،ولكــن إذا كان لــدى الرشكــة خطــوط إنتــاج متعــددة وكان ٌ
منهــا يســتخدم تقنيـ ًة مختلفـ ًة ويحقــق إيـرادات وأربــاح مختلفــة فيمكــن تطبيــق طريقــة اإليـرادات الزائــدة يف تقييــم
التقنيــات املختلفــة واملتعــددة.
طريقة اإلعفاء من رسوم امللكية الفكرية
أي أصــل غــر ملمــوس وف ًقــا لهــذه الطريقــة تب ًعــا لقيمــة دفعــات رســوم امللكيــة الفكريــة االفرتاضيــة
 .60.18تحــدد قيمــة ّ
والتــي ســيتم توفريهــا عــن طريــق امتــاك األصــل وذلــك باملقارنــة مــع الحصــول عــى ترخيــص لألصــل غــر امللمــوس مــن
طــرف خارجــي .ومــن الناحيــة النظريــة ميكــن اعتبــار هــذه الطريقــة عــى أنّهــا طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة
املطبقــة عــى التدفقــات النقديــة والتــي ميكــن أن يحصــل عليهــا مالــك األصــل غــر امللمــوس مــن خــال ترخيــص األصــل
غــر امللمــوس ألطـراف أخــرى.
 .60.19فيام ييل الخطوات الرئيسة لتطبيق طريقة اإلعفاء من رسوم امللكية الفكرية:
(أ) وضــع التوقعــات املرتبطــة باألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم لتحديــد عمــر األصــل غــر امللمــوس محــل
التقييــم .وأكــر املقاييــس املتوقعــة شــيوعاً هــي اإليــرادات؛ نظــ ًرا أل ّن معظــم رســوم امللكيــة الفكريــة تُدفــع
كنســبة مئويــة مــن اإليـرادات .ومــع ذلــك ميكــن أن تكــون املقاييــس األخــرى مثــل الرســوم لــكل وحــدة مناســب ًة
عنــد إج ـراء تقييــات معينــة.
(ب) تحديــد معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم .وميكــن اســتخدام طريقتــن
ايض لرســوم امللكيــة الفكريــة .وتعتمــد الطريقــة األوىل عــى معــدالت رســوم امللكيــة الفكريــة
الشــتقاق معــدل افـر ّ
يف الســوق ملعامــات مامثلــة أو مشــابهة .والــرط األســايس لهــذه الطريقــة هــو وجــود أصــول غــر ملموســة
مامثلــة ومرخصــة عــى أســاس تجــاري بحــت .أ ّمــا الطريقــة الثانيــة فتعتمــد عــى تقســيم األربــاح التــي مــن
أي معاملــة عــى أســاس محايــد مقابــل الحصــول عــى حقــوق
املفــرض أن يدفعهــا أي ُمر ّخــص لــه للمرخــص يف ّ
اســتخدام األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم.
(ج) تطبيــق معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة املحــدد عــى التوقعــات لحســاب دفعــات رســوم امللكيــة الفكريــة
التــي ميكــن تجنبهــا بامتــاك األصــل غــر امللمــوس.
ـؤول عنهــا .ميكــن أن
أي مرصوفــات إضافيــة التــي يكــون مالــك ترخيــص األصــل غــر امللمــوس مسـ ً
(د) تقديــر ُّ
يشــمل ذلــك الدفعــات املقدمــة التــي يشــرطها بعــض املرخصــن .وينبغــي تحليــل معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة
لتحديــد مــا إذا كان املرصوفــات (مثــل :الصيانــة ،والتســويق والدعايــة) مســؤولية امل ُرخّــص أو امل ُرخّــص لــه.
وســيأخذ معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة «اإلجامليــة» يف االعتبــار كافــة املســؤوليات واملرصوفــات املرتبطــة مبلكيّــة
أصــل ُمر ّخــص واملســتحقة للمرخــص ،يف حــن أ ّن معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة «الصافيــة» ســيأخذ يف االعتبــار
بعــض أو كافــة املســؤوليات واملرصوفــات املرتبطــة باألصــل املرخــص واملســتحقة للمرخــص لــه .وحســب مــا إذا كان
معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة «إجــايل» أو «صــايف» ينبغــي أن يســتبعد التقييــم أو يتضمــن ،عــى التــوايل ،خصــم
مرصوفــات ،مثــل :مرصوفــات الصيانــة ،أو التســويق ،أو الدعايــة املرتبطــة باألصــل املرخــص افرتاضيًــا.
(هـــ) إذا كانــت النفقــات ودفعــات رســوم امللكيــة الفكريــة االفرتاضيــة قابلـ ًة للخصــم الرضيبــي ،فيمكــن أن يكــون
مــن املناســب تطبيــق معــدل الرضيبــة املناســب لتحديــد وفــورات مــا بعــد خصــم الرضائــب املرتبطــة مبلكيّــة
األصــل غــر امللمــوس .ومــع ذلــك وألغ ـراض معينــة (مثــل :أســعار تحويــل امللك ّيــة) فــا تؤخــذ اآلثــار الرضيبيــة
عــاد ًة يف االعتبــار عنــد إج ـراء التقييــم وينبغــي تجــاوز هــذه الخطــوة.
84

(و) تحديــد معــدل الخصــم املناســب لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم والقيمــة الحاليــة أو رســملة املدخـرات
املرتبطــة مبلكيّــة األصــل غــر امللمــوس.
(ز) حســاب فائــدة اســتهالك الرضائــب ( )TABوإضافتهــا لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم إذا كان ذلــك
مناســبًا لغــرض التقييــم (انظــر الفقــرات .)110.4-110.1
 .60.20ســوا ًء أكان حســاب معــدل رســوم الرتخيــص مبنيًــا عــى طريقــة معامــات الســوق أو تقســيم األربــاح (أو كلتاهــا)
ينبغــي أن تأخــذ عمليــة اختيــار خصائــص األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم والبيئــة التــي يســتخدم فيهــا يف عــن
أساســا لتحديــد معــدل رســوم امللكيــة الفكريــة ضمــن نطــاق مــن املعامــات
االعتبــار .وتشــكل مراعــاة هــذه الخصائــص ً
امل ُالحظــة أو نطــاق األربــاح املتاحــة لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم يف طريقــة تقســيم األربــاح .وتشــمل العوامــل
التــي ينبغــي أخذهــا يف االعتبــار مــا يــي:
(أ) البيئــة التنافســية :حجــم ســوق األصــل غــر امللمــوس وتوفــر البدائــل الواقعيــة وعــدد املنافســن وعقبــات
الدخــول ووجــود تكاليــف التحويــل (أو عدمهــا).
(ب) أهميــة األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم للاملــك :مــا إذا كان األصــل محــل التقييــم عامـ ًـا رئيسـ ًيا للتمييــز
بــن املنافســن واألهميــة التــي يلعبهــا يف اسـراتيجية التســويق املعتمــدة مــن املالــك ،وأهميتــه النســبية باملقارنــة
بغــره مــن األصــول امللموســة وغــر امللموســة ،واملبلــغ الــذي ينفقــه املالــك عــى إنشــاء األصــل محــل التقييــم
وصيانتــه وتحســينه.
وأي مخاطــر لتقــادم
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ـ
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(ج) دورة حيــاة
ُّ
األصــل غــر امللمــوس.
 .60.21ينبغي عىل املقيم عند تحديد معدل لرسوم امللكية الفكرية مراعاة ما ييل:
(أ) يعتمــد مــدى اســتعداد املشــاركني لدفــع رســوم الرتخيــص عنــد إبــرام االتفاقيــة عــى مســتوى أرباحهــم
أي ُمصنــع
واملســاهمة النســبية لألصــل غــر امللمــوس امل ُر ّخــص يف تلــك األربــاح ،عــى ســبيل املثــال :لــن يُرخــص ُّ
ملنتجــات اســتهالكية اسـ ًـا تجاريًــا مبعــدل رســوم ترخيــص يحقــق أرباحـاً أقــل مــن بيــع املنتجــات الحاملــة للعالمــة
التجاريــة مقارنــة ببيــع املنتجــات دون العالمــة.
(ب) عنــد النظــر يف املعامــات الخاضعــة لرســوم الرتخيــص ينبغــي عــى امل ُق ّيــم فهــم الحقــوق املنتقلــة إىل امل ُر ّخــص
وأي قيــود عليــه ،فعــى ســبيل املثــال :ميكــن أن تنــص عقــود رســوم الرتخيــص عــى قيــود جوهريــة بشــأن
لــه ّ
أي أصــول غــر ملموســة مرخصــة ،مثــل :القيــود املفروضــة عــى منطقــة جغرافيــة بعينهــا أو منتــج
ـتخدام
اسـ
ّ
معــن .باإلضافــة إىل ذلــك ينبغــي عــى امل ُقيّــم اســتيعاب طريقــة هيكلــة الدفعــات املســتحقة مبوجــب عقــد
الرتخيــص مبــا يف ذلــك مــا إذا كانــت هنــاك دفعــات مســبقة أم مرحليــة أم عقــود خيــار للحصــول عــى املمتلــكات
املرخصــة مبــارشةً ،إلــخ.
طريقة األرباح الزائدة (التقييم باستخدام األصل غري امللموس وبدونه)
 .60.22تشــر هــذه الطريقــة إىل قيمــة األصــل غــر امللمــوس مبقارنــة حالتــن :األوىل تســتخدم فيــه املنشــأة األصــل غــر
امللمــوس محــل التقييــم واألخــرى ال تســتخدمه (ولكــن تظــل كافــة العوامــل األخــرى ثابتــة).
 .60.23ميكن إجراء املقارنة بني الحالتني بطريقتني:
كل حالــة حيــث يكــون الفــرق يف قيــم املنشــأة هــو قيمــة األصــل غــر امللمــوس
(أ) حســاب قيمــة املنشــاة يف ضــوء ّ
محــل التقييم.
ـاب الفــرق بــن األربــاح يف الحالتــن لــكل فــرة مســتقبلية .ثــم تســتخدم القيمــة الحاليــة لتلــك املبالــغ
(ب) حسـ ٌ
لتحديــد قيمــة األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم.
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 .60.24مــن الناحيــة النظريــة ،ينبغــي أن تصــل كالً الطريقتــن إىل قيمــة متامثلــة لألصــل غــر امللمــوس رشيطــة ّأل
يقــوم امل ُقيّــم مبراعــاة التأثــر عــى أربــاح املنشــأة فحســب ،بــل أيضً ــا العوامــل اإلضافيــة ،مثــل :الفــروق بــن الحالتــن يف
االحتياجــات والنفقــات الرأســالية.
 .60.25كثـ ًرا مــا تســتخدم هــذه الطريقــة يف تقييــم اتفاقيــات عــدم املنافســة ،ولكــن ميكــن أن يكــون اســتخدامها مناسـ ًبا
عنــد تقييــم األصــول غــر امللموســة األخــرى يف حــاالت معينــة.
 .60.26فيام ييل الخطوات الرئيسة لتطبيق طريقة التقييم باستخدام األصل غري امللموس وبدونه:
(أ) إعــداد توقعــات اإليــرادات واملرصوفــات والنفقــات الرأســالية واحتياجــات رأس املــال العامــل الخاصــة
باملنشــأة عــى افـراض اســتخدام كافــة أصولهــا مبــا يف ذلــك األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم .وهــي التدفقــات
النقديــة يف حالــة «اســتخدام األصــل «.
(ب) اســتخدام معــدل خصــم مناســب لحســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية يف حالة «اســتخدام
األصــل» ،وحســاب قيمــة املنشــأة يف الحالة نفســها.
(ج) إعــداد توقعــات اإليــرادات واملرصوفــات والنفقــات الرأســالية واحتياجــات رأس املــال العامــل الخاصــة
باألعــال عــى اف ـراض اســتخدام كافــة أصولهــا باســتثناء األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم ،وهــي التدفقــات
النقديــة يف حالــة «عــدم اســتخدام األصــل».
(د) اســتخدام معــدل خصــم مناســب للمنشــأة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية املســتقبلية يف حالة «اســتخدام
األصــل» ،وحســاب قيمــة املنشــأة يف الحالة نفســها.
(هـــ) خصــم القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة أو قيمــة املنشــأة يف حالــة «عــدم اســتخدام األصــل» مــن القيمــة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة أو قيمــة املنشــأة يف حالــة «اســتخدام األصــل».
(و) حســاب فائــدة اســتهالك الرضائــب ( )TABوإضافتهــا لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم إذا كان ذلــك
مناســبًا لغــرض التقييــم (انظــر الفقــرات .)110.4-110.1
 .60.27كخطــوة إضافيــة ميكــن أن يتطلــب الفــرق بــن الحالتــن إجـراء الرتجيــح ،عــى ســبيل املثــال :عنــد تقييــم إحــدى
اتفاقيــات عــدم املنافســة ميكــن للفــرد أو الرشكــة الخاضعــة لالتفــاق اختيــار عــدم املنافســة حتــى وإن مل يكــن العقــد
ســاريًا .عــى ســبيل املثــال :عنــد تقييــم إحــدى اتفاقيــات عــدم املنافســة ميكــن للفــرد أو الرشكــة الخاضعــة للعقــد اختيــار
عــدم املنافســة حتــى وإن مل يكــن العقــد ســاريًا.
 .60.28ينبغــي أن تنعكــس الفــروق يف القيمــة بــن الحالتــن فقــط يف توقعــات التدفقــات النقديــة بــدلً مــن اســتخدام
معــدالت خصــم مختلفــة يف الحالتــن.
طريقة األعامل الناشئة أو تحت التأسيس (التدفقات النقدية املخصومة املعدلة)
 .60.29تحــدد قيمــة األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم وف ًقــا لهــذه الطريقــة باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة
التــي تفــرض أ ّن األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم هــو األصــل الوحيــد اململــوك للمنشــأة يف تاريــخ التقييــم .ويجــب
رشاء كافــة األصــول األخــرى امللموســة وغــر امللموســة أو إنشــاؤها أو تأجريهــا.
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 .60.30مــن الناحيــة النظريــة ،تشــبه هــذه الطريقــة طريقــة اإلي ـرادات الزائــدة .لكــن بــدالً مــن طــرح رســوم األصــول
املســاهمة مــن التدفقــات النقديــة إلب ـراز مســاهمة هــذه األصــول ،تفــرض هــذه الطريقــة إنشــاء مالــك األصــل محــل
التقييــم أو رشاءه أو تأجــره لألصــول املســاهمة .وعنــد إنشــاء األصــول املســاهمة أو رشائهــا ،تســتخدم تكلفــة األصــول
البديلــة التــي لهــا نفــس االســتخدام بــدالً مــن تكلفــة إعــادة اإلنتــاج.
 .60.31عــاد ًة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة لتقديــر قيمــة «متكــن» األصــول غــر امللموســة ،مثــل :عقــود االمتيــاز التجــاري
والطيــف اإلذاعــي.
 .60.32فيام ييل الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه الطريقة:
(أ) إعــداد توقعــات اإليــرادات واملرصوفــات والنفقــات الرأســالية واحتياجــات رأس املــال العامــل الخاصــة
باملنشــأة عــى اف ـراض أ ّن األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم هــو األصــل الوحيــد اململــوك مــن املنشــأة محــل
التقييــم يف تاريــخ التقييــم ،مبــا يف ذلــك الفــرة الزمنيــة الالزمــة «لالرتقــاء» إىل املســتويات املســتقرة.
(ب) تقديــر توقيــت وقيمــة املرصوفــات املتعلقــة باالســتحواذ عــى كافــة األصــول األخــرى الالزمــة لتشــغيل
املنشــأة محــل التقييــم ،أو إنشــائها ،أو تأجريهــا.
(ج) اســتخدام معــدل خصــم مناســب لألعــال أو القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لتحديــد قيمــة
املنشــأة محــل التقييــم باســتخدام األصــل غــر امللمــوس الوحيــد محــل التقييــم املوجــود.
(د) حســاب فائــدة اســتهالك الرضائــب ( )TABوإضافتهــا لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم إذا كان ذلــك
مناســبًا لغــرض التقييــم (انظــر الفقــرات .)110.4-110.1
طريقة املوزع
 .60.33يقصــد بهــذه الطريقــة التــي تعــرف أحيانًــا بطريقــة التقســيم أي تغــر يف طريقــة اإلي ـرادات الزائــدة متعــددة
الفـرات املســتخدمة يف تقييــم األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالعمــاء .والنظريــة األساســية مــن هــذه الطريقــة هــي
أنّــه مــن املتوقــع أن تحقــق املنشــأة املكونــه مــن وظائــف مختلفــة أربــاح مرتبطــة بــكل وظيفــة .ومبــا أ ّن املوزعــن عــاد ًة
ـدل مــن تطويــر ملكيّتهــا الفكريــة أو تصنيعهــا ،فــإ ّن
مــا يــؤدون الوظائــف املتعلقــة بتوزيــع املنتجــات عــى العمــاء بـ ً
املعلومــات الخاصــة بهوامــش الربــح التــي يحصــل عليهــا املوزعــن تســتخدم يف تقديــر اإلي ـرادات الزائــدة الراجعــة إىل
األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالعمــاء.
 .60.34إ ّن طريقــة املــوزع مناســب ًة لتقييــم األصــول غــر امللموســة املرتبطــة بالعمــاء عنــد اعتبــار أصــل غــر ملمــوس آخــر
(مثــل :التقنيــة ،أو العالمــة التجاريــة) هــو األصــل غــر امللمــوس الرئيــي أو األهــم ،وتقييمــه باســتخدام طريقــة اإليـرادات
الزائــدة متعــددة الفرتات.
 .60.35فيام ييل الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه الطريقة:
(أ) إعــداد توقعــات اإليـرادات املرتبطــة بالعالقــات القامئــة مــع العمــاء ،ويجــب أن يعكــس ذلــك النمــو املتوقــع يف
اإليـرادات مــن العمــاء الحاليــن وكذلــك آثــار تناقــص العمــاء.
(ب) تحديــد املوزعــن املامثلــن الــذي لديهــم عالقــات مــع العمــاء مشــابه ًة للمنشــأة محــل التقييــم وحســاب
هوامــش ربحهــم املحققــة.
(ج) تطبيق هامش ربح املوزع عىل اإليرادات املتوقعة.
(د) تحديــد األصــول املســاهمة املرتبطــة بــأداء وظيفــة توزيــع مــا والالزمــة لتحقيــق اإليــرادات واملرصوفــات
املتوقعــة .وبوجــه عــام تشــمل األصــول املســاهمة للموزعــن رأس املــال العامــل واألصــول الثابتــة والعاملــة ،ونــاد ًرا
مــا يحتــاج املوزعــون إىل أصــول أخــرى ،مثــل :العالمــات التجاريــة ،أو التقنيــة .ويجــب أن يكــون مســتوى األصــول
املســاهمة املطلوبــة متواف ًقــا مــع املشــاركني الذيــن يــؤدون وظيفــة التوزيــع فقــط.
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(هـــ) تحديــد معــدل العائــد املناســب لــكل أصــل مــن األصــول املســاهمة بنــا ًء عــى تقييــم املخاطــر املرتبطــة
بذلــك األصــل.
(و) طــرح العوائــد املطلوبــة عــى األصــول املســاهمة مــن األربــاح املتوقعــة للمــوزع يف كل فــرة مــن فـرات التنبــؤ
للوصــول إىل اإليـرادات الزائــدة الراجعــة إىل األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم فقــط.
(ز) تحديد معدل الخصم املناسب لألصل غري امللموس محل التقييم والقيمة الحالية لإليرادات الزائدة.
(ح) حســاب فائــدة اســتهالك الرضائــب ( )TABوإضافتهــا لألصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم إذا كان ذلــك
مناســ ًبا لغــرض التقييــم (انظــر الفقــرات .)110.4-110.1

 .70أسلوب التكلفة

أي أصــل
 .70.1وف ًقــا ألســلوب التكلفــة تحــدد قيمــة األصــل غــر امللمــوس عــى أســاس تكلفــة احــال أصــل مامثــل أو ّ
يقــدم خدمــات أو منافــع أو اســتخدامات مامثلــة.
 .70.2يجــب عــى امل ُقيّمــن االمتثــال للفقرتــن  60.2و 40.3مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» عنــد تحديــد
تطبيــق أســلوب التكلفــة عــى تقييــم األصــول غــر امللموســة مــن عدمــه.
 .70.3عاد ًة ما يستخدم أسلوب التكلفة مع األصول غري امللموسة مثل ما ييل:
(أ) برمجيات من أطراف خارجية.
(ب) الربمجيات املطورة واملستخدمة داخلياً وغري القابلة للتسويق.
(ج) القوى العاملة املجمعة.
أي أســلوب آخــر ،ولكــن ينبغــي عــى امل ُقيّــم
 .70.4ميكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة يف حالــة عــدم إمكانيــة تطبيــق ّ
محاولــة إيجــاد طريقــة بديلــة قبــل تطبيــق هــذا األســلوب يف حــاالت ال يكــون فيهــا األصــل محــل التقييــم مســتوف ًيا
للمعايــر املنصــوص عليهــا يف الفقرتــن  60.2و 60.3مــن املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم.
 .70.5هنــاك طريقتــان رئيســيتان تندرجــان تحــت أســلوب التكلفــة :تكلفــة االحــال ،وتكلفــة إعــادة اإلنتــاج .ولكــن ال
ـكل ماديًــا ميكــن إعــادة انتاجــه ،وعــاد ًة مــا تشــتق قيمــة األصــول مثــل
متتلــك العديــد مــن األصــول غــر امللموســة شـ ً
ـدل مــن خطــوط الكــود الدقيقــة الخاصــة بهــا.
الربمجيــات ،والتــي ميكــن استنســاخها ،مــن وظيفتهــا أو اســتخدامها بـ ً
وباملثــل عــاد ًة مــا تســتخدم تكلفــة االحــال يف تقييــم األصــول غــر امللموســة.
أي مشــارك لــن يدفــع يف األصــل قيمــة أكــر مــن التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا
 .70.6تفــرض طريقــة تكلفــة االحــال أ ّن ّ
يف حالــة احاللــه بأصــل بديــل لــه نفــس االســتخدام أو الوظيفــة.
 .70.7ينبغي عىل امل ُقيّمني مراعاة ما ييل عند استخدام طريقة تكلفة االحالل:
(أ) التكاليف املبارشة وغري املبارشة إلحالل استخدام األصل ،مبا يف ذلك العامل واملواد والنفقات العامة.
(ب) مــا إذا كان األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم عرضــة للتقــادم أم ال ،وعــى الرغــم مــن أ ّن األصــول ال تتقــادم
وظيف ًيــا أو ماديًــاّ ،إل أنّهــا ميكــن أن تكــون عرضــة للتقــادم االقتصــادي.
أي
أي زيــادة يف األربــاح ضمــن التكاليــف املدرجــة .ومــن املفــرض أن يعكــس ّ
(ج) مــا إذا كان مــن املناســب إدراج ّ
أصــل يتــم الحصــول عليــه مــن أطـراف خارجيــة تكاليفــه املرتبطــة بإنشــاء األصــل إضافــة إىل شــكل مــن أشــكال
أي زيــادة مفرتضــة يف األربــاح ضمــن
الربــح لتحقيــق عائــد عــى االســتثامر .وباملثــل قــد يكــون مــن املناســب إدراج ّ
التكاليــف يف ظــل أســس القيمــة (انظــر املعيــار  104أســس القيمــة) التــي تفــرض معاملـ ًة افرتاضيـةً .وكــا لوحــظ
يف املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم مــن املفــرض أن تعكــس التكاليــف املحتســبة عــى أســاس تقدي ـرات
األطـراف الخارجيــة ،أي زيــادة يف األربــاح.
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(د) ميكــن أيضً ــا إدراج تكاليــف الفــرص البديلــة والتــي تعكــس التكاليــف املرتبطــة بعــدم وجــود األصــل غــر
امللمــوس محــل التقييــم يف مكانــه لفــرة مــن الوقــت خــال إنشــائه.

 .80االعتبارات الخاصة لألصول غري امللموسة

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ٌة غري حرصية للموضوعات املرتبطة بتقييم األصول غري امللموسة:
(أ) معدالت الخصم أو العائد لألصول غري امللموسة (القسم .)90
(ب) العمر االقتصادي لألصول غري امللموسة (القسم .)100
(ج) فائدة استهالك الرضائب (( )TABالقسم .)110

 .90معدالت الخصم أو العائد لألصول غري امللموسة

 .90.1ميكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد معــدالت الخصــم لألصــول غــر امللموســة؛ نظـ ًرا لنــدرة األدلــة الســوقية التــي
أي أصــل غــر ملمــوس
ميكــن مالحظتهــا ملعــدالت الخصــم لألصــول غــر امللموســة .وعمو ًمــا يســتلزم تحديــد معــدل خصــم ّ
تقديـ ًرا مهن ًيــا حصي ًفــا.
 .90.2ينبغــي عــى امل ُق ّيمــن عنــد تحديــد هــذا املعــدل إج ـراء تقييــم للمخاطــر املرتبطــة باألصــل غــر امللمــوس محــل
التقييــم ومراعــاة معايــر املقارنــة املرجعيــة بــن معــدالت الخصــم التــي ميكــن مالحظتهــا.
بأي أصل غري ملموس مراعاة العوامل التالية:
 .90.3ينبغي عىل امل ُقيّم عند تقييم املخاطر املرتبطة ّ
(أ) عاد ًة ما يكون لألصول غري امللموسة مخاطر أكرب من األصول امللموسة.
متخصصــا للغايــة يف اســتخدامه الحــايل ،فيمكــن أن يكــون لــه مخاطــر أكــر مــن
(ب) إذا كان األصــل غــر امللمــوس
ً
األصــول ذات اســتخدامات متعــددة محتملة.
(ج) ميكن أن يكون لألصول غري امللموسة املفردة مخاطر أكرب من مجموعات األصول (أو املنشآت).
(د) ميكــن أن يكــون لألصــول غــر امللموســة املســتخدمة يف أنشــطة محفوفــة املخاطــر (التــي يُشــار إليهــا أحيانًــا
بغــر الروتينيــة) مخاطــر أكــر مــن األصــول غــر امللموســة املســتخدمة يف املزيــد مــن األنشــطة منخفضــة املخاطــر
أو الروتينيــة ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن أن يكــون لألصــول غــر امللموســة املســتخدمة يف أنشــطة البحــث والتطويــر
مخاطــر أكــر مــن تلــك املســتخدمة يف تقديــم املنتجــات أو الخدمــات.
(هـــ) عمــر األصــل ،وعــى غـرار االســتثامرات األخــرى عــاد ًة مــا تعتــر األصــول غــر امللموســة األطــول عمـ ًرا ذات
مخاطــر أكــر ،وذلــك بافـراض بقــاء العوامــل األخــرى عــى حالهــا.
(و) قــد يكــون لألصــول ذات التدفقــات النقديــة التــي ميكــن تقديرهــا ،مثــل ســجل األعــال ،مخاطــر أقــل مــن
األصــول غــر امللموســة املامثلــة ذات تدفقــات نقديــة قابلــة للقيــاس بدرجــة أقــل ،مثــل :العالقــات مــع العمــاء.
 .90.4معايــر املقارنــة املرجعيــة ملعــدالت الخصــم هــي معــدالتٌ قابلــ ٌة للمالحظــة عــى أســاس األدلــة الســوقية أو
املعامــات التــي ميكــن مالحظتهــا .وفيــا يــي بعــض املعــدالت املعياريــة التــي ينبغــي عــى امل ُق ّيــم مراعاتهــا:
(أ) املعدالت الخالية من املخاطر التي لها تاريخ استحقاق مامثل لعمر األصل غري امللموس محل التقييم.
(ب) تكلفة الدين أو معدالت اإلقراض ذات تاريخ استحقاق مامثل لعمر األصل غري امللموس محل التقييم.
(ج) تكلفة حقوق امللكيّة أو معدالتها أو العائد الخاص باملشاركني يف األصل غري امللموس محل التقييم.
(د) املتوســط املرجــح لتكلفــة لــرأس مــال ( )WACCاملشــاركني يف األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم أو املنشــأة
املالكــة أو املســتخدمة لهــذا األصــل.
(هـــ) يف الســياقات املتضمنــة اســتحواذ حديــث لألعــال مبــا يف ذلــك األصــل غــر امللمــوس محــل التقييــم ،ينبغــي
مراعــاة معــدل العائــد الداخــي للمعاملــة.
(و) يف الحــاالت املتضمنــة لتقييــم كافــة أصــول املنشــأة ،ينبغــي عــى امل ُق ّيــم إج ـراء تحليــل للمتوســط املرجــح
للعائــد عــى األصــول ( )WARAللتأكــد مــن صحــة معــدالت الخصــم املحــددة.
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 .100العمر االقتصادي لألصول غري امللموسة

أي أصــل مــن األصــول غــر امللموســة ،وال ســيام
 .100.1يعــد العمــر االقتصــادي لألصــل مــن االعتبــارات املهمــة عنــد تقييــم ّ
عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل .ميكــن أن يكــون هــذا العمــر محــدد بســبب العوامــل القانونيــة أو التقنيــة أو الوظيفيــة
أو االقتصاديــة؛ وميكــن أن يكــون لألصــول األخــرى عم ـ ٌر غــر محــدد .ويختلــف مفهــوم العمــر االقتصــادي لألصــل غــر
امللمــوس عــن مفهــوم عمــر االســتخدام املتبقــي لألغـراض املحاســبية أو الرضيبيــة.

 .100.2يجــب النظــر يف العوامــل القانونيــة ،والتقنيــة ،والوظيفيــة ،واالقتصاديــة منفــرد ًة ومجتمع ـ ًة عنــد تقييــم العمــر
االقتصــادي ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن أن يكــون العمــر القانــوين املتبقــي لتقنيــة دوائيــة محميــة ب ـراءة اخ ـراع خمــس
ســنوات ،ولكــن يتوقــع أن يدخــل الــدواء املنافــس بفعاليــة محســنة الســوق خــال ثــاث ســنوات ،وقــد يتســبب ذلــك يف
تقييــم العمــر االقتصــادي للـراءة عــى أنّــه ثــاث ســنوات فقــط .ويف املقابــل ميكــن أن يتجــاوز العمــر االقتصــادي املتوقــع
للتقنيــة عمــر ب ـراءة االخ ـراع إذا كانــت املعرفــة الفنيــة املرتبطــة بهــا ذات قيمــة يف إنتــاج دواء مكافــئ ميتــد ملــا بعــد
انتهــاء عمــر الـراءة.
 .100.3عنــد تقديــر العمــر االقتصــادي ألحــد األصــول غــر امللموســة ينبغــي عــى امل ُق ّيــم أيضً ــا دراســة منــط االســتخدام
أو االحــال .وميكــن احــال بعــض األصــول غــر امللموســة فجــأ ًة عندمــا تتوفــر بدائــل جديــدة أو أفضــل أو أرخــص ،ويف
حــن ميكــن احــال األصــول األخــرى ببــطء مــع الوقــت ،وذلــك عــى ســبيل املثــال عندمــا يطــرح أحــد مطــوري الربمجيــات
نســخ ًة جديــد ًة مــن إحــدى الربمجيــات ســنويًا ،ويتــم احــال فقــط جــز ًءا مــن الربمجيــات املوجــودة يف كل نســخة جديــدة.
عامــا رئيســيًا يف تقديــر العمــر االقتصــادي بالنســبة لألصــول غــر امللموســة املرتبطــة
ً
 .100.4يُعــد انحســار العمــاء
بالعمــاء وكذلــك التدفقــات النقديــة املســتخدمة يف تقييــم هــذا النــوع مــن األصــول .ويعتــر انحســار العمــاء املســتخدم
ـي للتوقعــات املتعلقــة بالخســائر املســتقبلية للعمــاء .وعــى الرغــم مــن أنّــه
يف تقييــم األصــول غــر امللموســة تقديـ ٌر كمـ ٌّ
مبثابــة تقديــر اســترشا ّيف ّإل أ ّن انحســار العمــاء عــاد ًة مــا يســتند إىل املالحظــات التاريخيــة لــه.
 .100.5هناك عد ٌد من الطرق لقياس انحسار العمالء التاريخي وتطبيقه:
(أ) ميكــن اف ـراض معــدل خســارة ثابــت (كنســبة مــن رصيــد الســنة الســابقة) عــى مــدى عمــر العالقــات مــع
العميــل إذا كانــت خســارة العميــل ال تعتمــد عــى مــدة العالقــة معــه.
(ب) ميكــن اســتخدام معــدل خســارة متغــر عــى مــدى عمــر العالقــات مــع العمــاء إذا كانــت خســارة العميــل
ناتج ـ ًة عــن عمــر العالقــة معــه .ويف هــذه الحــاالت عــاد ًة مــا تُفقــد العالقــات مــع العمــاء الصغــار أو الجــدد
مبعــدل أعــى مــن العالقــات مــع العمــاء القدمــاء والعالقــات األكــر رســوخًا.
(ج) ميكــن قيــاس انحســار العمــاء عــى أســاس إمــا اإليــرادات أو عــدد العمــاء أو إحصــاء العمــاء حســب
االقتضــاء ،وذلــك اعتــادًا عــى خصائــص مجموعــة العمــاء.
أي منشــأة تبيــع منتجــات
ـرض
ـ
تتع
ـد
ـ
ق
ـا
ً
ـ
مث
ـة،
ـ
مختلف
(د) ميكــن أن يتطلــب األمــر فصــل العمــاء إىل مجموعــات
ُّ
للموزعــن وتجــار التجزئــة إىل معــدالت تناقــص مختلفــة لــكل مجموعــة .وميكــن أيضً ــا فصــل العمــاء بنــاء عــى
عوامــل أخــرى ،مثــل :املوقــع الجغـرايف ،وحجــم العميــل ،ونــوع املنتــج أو الخدمــة املشـراة.
(هـــ) ميكــن أن تتفــاوت الفــرة املســتخدمة لقيــاس انحســار العمــاء تب ًعــا للظــروف ،عــى ســبيل املثــال :إذا كانــت
املنشــأة تقــدم الخدمــات عــى أســاس اش ـراك شــهري ،فــإن وجــود شــهر واحــد دون عائــدات مــن وراء عميــل
معــن يــدل عــى فقــدان ذلــك العميــل .ويف املقابــل ال يعتــر العميــل «مفقــودًا» بالنســبة للمنتجــات الصناعيــة
الكــرى مــا مل تكــن هنــاك أي مشــريات لذلــك العميــل ملــدة ســنة أو أكــر.
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 .100.6ينبغــي أن يكــون تطبيــق معــدل انحســار العمــاء متسـقًا مــع الطريقــة املســتخدمة للقيــاس .كــا يجــب أن يكــون
التطبيــق الصحيــح للمعــدل يف ســنة التوقــع األوىل (ومــن ثـ ّم كافــة الســنوات الالحقــة) متسـقًا مــع طريقــة القيــاس.
(أ) يف حالــة قيــاس انحســار العمــاء عــى أســاس العــدد يف بدايــة الفــرة مقابــل نهايتهــا (عــاد ًة مــا تكــون ســنةً)،
فينبغــي تطبيــق معــدل انحســار العمــاء باســتخدام «منتصــف الفــرة» عــى ســنة التوقــع األوىل (نظـ ًرا ألنّــه مــن
املفــرض عــاد ًة أ ّن فقــدان العمــاء حــدث طــوال العــام) ،فعــى ســبيل املثــال :يف حالــة قيــاس انحســار العمــاء
بالنظــر إىل عــدد العمــاء يف بدايــة الســنة ( )100مقابــل العــدد املتبقــي يف نهايــة الســنة ( ،)90فــإ ّن متوســط
عــدد عمــاء املنشــأة هــو  95عميــل خــال تلــك الســنة ،عــى افـراض أنّــه تــم فقدانهــم بالتســاوي خــال العــام.
وعــى الرغــم مــن ميكــن وصــف معــدل انحســار العمــاء بأنّــه ّ ،10%إل أنّــه ينبغــي تطبيــق نصــف ذلــك فقــط
يف الســنة األوىل.
(ب) ينبغــي تطبيــق معــدل انحســار العمــاء الناتــج بوجــه عــام دون تعديــل منتصــف الفــرة يف حالــة قياســه
بتحليــل اإليــرادات الســنوية أو عــدد العمــاء ،فعــى ســبيل املثــال :يف حالــة قيــاس انحســار العمــاء بالنظــر
إىل عــدد العمــاء املحقــق لإلي ـرادات يف الســنة األوىل ( )100مقابــل عــدد نفــس هــؤالء العمــاء الذيــن حققــوا
إيـرادات يف الســنة الثانيــة ( ،)90يكــون التطبيــق مختل ًفــا عــى الرغــم مــن أ ّن معــدل انحســار العمــاء ميكــن أن
يكــون  10%مــر ًة أخــرى.
 .100.7ميكــن أن يشــمل انحســار العمــاء القائــم عــى اإليـرادات النمــو يف هــذه اإليـرادات مــن العمــاء الحاليــن مــا مل
تجــر تعديــات .وعــاد ًة مــا تكــون أفضــل مامرســة إلجـراء تعديــات عــى الفصــل بــن النمــو وانحســار العمــاء يف القيــاس
والتطبيق.
 .100.8كــا أن ّهــا أفضــل مامرس ـ ًة يتبعهــا امل ُقيّمــون إلدخــال اإلي ـرادات التاريخيــة يف النمــوذج املســتخدم والتحقــق مــن
مــدى دقــة تنبؤهــا باإليــرادات الفعليــة املحققــة مــن وراء العمــاء الحاليــن يف الســنوات الالحقــة .ويف حالــة قيــاس
انحســار العمــاء وتطبيقــه عــى النحــو املطلــوب ينبغــي أن يكــون النمــوذج دقي ًقــا بشــكل معقــول ،عــى ســبيل املثــال:
يف حالــة وضــع تقديـرات للتناقــص املســتقبيل عــى أســاس انحســار العمــاء التاريخــي املالحــظ يف الفــرة مــن  20X0إىل
 ،20X5فينبغــي عــى امل ُقيّــم إدخــال اإليـرادات املحققــة مــن وراء العمــاء يف ســنة  20X0يف النمــوذج والتحقــق مــا إذا
كان يتنبــأ بدقــة باإلي ـرادات املحققــة مــن وراء العمــاء الحاليــن يف الســنوات  ...20X1, 20X0إلــخ.

 .110فائدة استهالك الرضائب ()TAB

 .110.1يف العديــد مــن الواليــات الرضيبيــة ميكــن اســتهالك األصــول غــر امللموســة لألغ ـراض الرضيبيــة وذلــك بتقليــل
العــبء الرضيبــي عــى دافعــي الرضائــب وزيــادة التدفقــات النقديــة بفعاليــة .وميكــن أن يكــون مــن املناســب إدراج قيمة
فائــدة اســتهالك الرضائــب يف قيمــة األصــول غــر امللموســة تب ًعــا للغــرض مــن التقييــم وطريقــة التقييــم املســتخدمة.
 .110.2يف حالــة اســتخدام أســلوب الســوق أو التكلفــة لتقييــم أحــد األصــول غــر امللموســة فــإ ّن الســعر املدفــوع مقابــل
إنشــاء األصــل أو رشائــه ســيعكس بالفعــل القــدرة عــى اســتهالكه ،ولكــن يجــب حســاب فائــدة اســتهالك الرضائــب يف
أســلوب الدخــل وإدراجهــا رصاح ـ ًة إذا كان ذلــك مناس ـ ًبا.
 .110.3يفــرض أســاس القيمــة املناســب لبعــض أغ ـراض التقييــم مثــل األغ ـراض املحاســبية بي ًعــا افرتاض ًيــا لألصــل غــر
امللمــوس محــل التقييــم .ويجــب إدراج فائــدة اســتهالك الرضائــب عمو ًمــا لهــذه األغـراض عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل؛
أي معاملــة
أي أصــل غــر ملمــوس يتــم الحصــول عليــه يف ّ
أي مشــارك عــادي ســيكون قــاد ًرا عــى اســتهالك ّ
نظ ـ ًرا أل ّن ّ
افرتاضيــة مــن هــذا القبيــل ألغ ـراض التقييــم األخــرى ،وقــد تكــون املعاملــة املفرتضــة ألحــد للمنشــأة أو مجموعــة مــن
األصــول .وميكــن أن يكــون مــن املناســب ألســس القيمــة املذكــورة إدراج فائــدة اســتهالك الرضائــب فقــط إذا أدت
املعاملــة إىل رفــع أســاس األصــول غــر امللموســة.
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 .110.4هنــاك تنــوع يف املامرســات املتعلقــة مبعــدل الخصــم املناســب الواجــب اســتخدامه يف حســاب فائــدة اســتهالك
الرضائــب .وميكــن لل ُمقيّمــن اســتخدام أي مــا يــي:
(أ) معــدل خصــم يناســب املنشــأة التــي تســتخدم األصــل محــل التقييــم ،مثــل :املتوســط املرجــح لتكلفــة رأس
املــال .ويعتقــد مؤيــدو هــذا الــرأي أنــه ينبغــي اســتخدام معــدل خصم مناســب للمنشــاة ككل نظـ ًرا أل ّن االســتهالك
أي دخــل تحققــه املنشــأة.
ميكــن اســتخدامه لخصــم الرضائــب عــى ّ
(ب) معــدل خصــم مناســب لألصــل محــل التقييــم (أي املعــدل املســتخدم يف تقييــم األصــل) .ويعتقــد مؤيــدو هــذا
الــرأي أ ّن التقييــم ينبغــي أن يســتخدم نفــس معــدل الخصــم األصــل محــل التقييــم يف حســاب فائــدة اســتهالك
الرضائــب حيــث أنــه ال ينبغــي افـراض أ ّن مالــك األصــل محــل التقييــم لــه عمليــاتٌ ودخـ ٌـل منفصـ ٌـل عــن األصــل
محــل التقييــم.
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 .10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق مبــادئ املعايــر العامــة عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة والتقييــات التــي تحتــوي عــى التـزام غــر مايل.
ويحتــوي هــذا املعيــار عــى متطلبــات إضافيــة تطبــق عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة.
 .10.2يف حــال تعــارض املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم (انظــر الفقـرات  )50.31-50.29مــع املعيــار  220االلتزامــات
غــر املاليــة عنــد تحديــد معــدالت الخصــم وهوامــش املخاطــر يجــب عــى املقيــم تطبيــق املبــادئ املذكــورة يف الفقـرات
 90و 100مــن هــذا املعيــار عنــد تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة.

 .20املقدمة

 .20.1ت ُعــرف االلتزامــات غــر املاليــة ،لغــرض هــذا املعيــار ،بأنهــا االلتزامــات التــي تحتــاج إىل أداء الت ـزام غــر نقــدي
لتوفــر الســلع أو الخدمــات.
 .20.2تشــمل قامئــة االلتزامــات التــي ميكــن أن تحتــاج إىل أداء غــر النقــدي بشــكل كامــل أو جــزيئ وتخضــع للمعيــار:220
االلتزامــات غــر املاليــة مــا يــي :اإلي ـرادات املؤجلــة أو التزامــات التعاقــد ،والضامنــات ،وااللتزامــات البيئيــة ،وتخريــد
األصــول الثابتــة ،وبعــض االلتزامــات املرتتبــة عــى االعتبــارات العرضيــة ،وبرامــج الــوالء ،واتفاقــات رشاء الطاقــة ،وبعــض
مصاريــف التقــايض والتعويضــات والضامنــات.
 .20.3بالرغــم مــن أن بعــض االعتبــارات املاليــة العرضيــة ميكــن أن تتطلــب أداء غــر نقــدي ،فــإن هــذه االلتزامــات ال
يتضمنهــا نطــاق املعيــار  :220االلتزامــات غــر املاليــة.
 .20.4عــاد ًة مــا يطلــب الطــرف الــذي يتحمــل الت ـزام غــر مــايل هامــش ربــح عــن الجهــد املتكبــد للوفــاء بــه وعــن
املخاطــر الناتجــة عــن تســليم البضائــع أو الخدمــات.

 .20.5يعتــر الوفــاء النقــدي هــو التـزام األداء الوحيــد لاللتزامــات املاليــة وال يحتــاج إىل تعويــض إضــايف للوفــاء بااللتـزام.
ومبــا أنهــا الطريقــة الوحيــدة للوفــاء بااللتزامــات املاليــة ،فــإن التــوازن بــن األصــول وااللتزامــات متكــن املقيــم مــن تقديــر
هــذه االلتزامــات اعتــادًا عــى نطــاق األصــول.
 .20.6ال يوجــد تــوزان بــن األصــول وااللتزامــات يف االلتزامــات غــر املاليــة ألن الوفــاء بهــذه االلتزامــات يتــم مــن خــال
توفــر الســلع والخدمــات للوفــاء بااللتـزام والتعويــض اإلضــايف عــن الجهــد املبــذول يف توفريهــا .ولذلــك تُقيــم االلتزامــات
غــر املاليــة يف أغلــب األحيــان اعتــادًا عــى نطــاق االلتزامــات.
 .20.7يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا االع ـراف باألصــل بنــاء عــى نظــره ،يجــب عــى املقيــم تقديــر مــا إذا كانــت القيــم
ســتعكس التــوزان بــن األصــول وااللتزامــات يف ظــروف تتفــق مــع أســاس القيمــة .بعــض الجهــات التنظيميــة والترشيعيــة
أساســا للقيمــة خــاف مــا حــدده مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة ولهــا اعتبــارات وتســويات محــددة لألصــل
تتطلــب ً
يف ظــل ظــروف معينــة .لــذا يجــب عــى املقيــم اإلملــام باألنظمــة والســوابق القضائيــة واإلرشــادات التفســرية األخــرى
املتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم (انظــر الفقــرة  30.2مــن املعيــار  200منشــآت األعــال والحصــص
فيهــا) .وتعتــر الحــاالت التــي يجــب عــى امل ُق ِّيــم التوفيــق بــن قيمــة األصــول املقابلــة نــادرة ،وتشــمل األســباب مــا يــي:
(أ) غالبًــا مــا ال يكــون لاللتزامــات غــر املاليــة أصــول مقابلــة مســجلة يعــرف بهــا الطــرف املقابــل (مثــل االلتزامات
البيئيــة) ،أو ال ميكــن تحويلهــا إال مــع أصــل آخــر (مثــل نقــل ملكيــة الســيارة مــع ضامنهــا).
(ب) ميكــن أن ميلــك األصــل املقابــل لاللتــزام غــر املــايل أطــراف عديــدة ،لــذا يكــون تحديــد وتســوية قيمــة
األصــول والتوفيــق بينهــا غــر عمــي.

94

(ج) ســوق األصــول وااللتزامــات غــر املاليــة غال ًبــا مــا يكــون مرتفــع الســيولة ،مــا ينتــج عنــه معلومــات غــر
متامثلــة ،وفــروق أســعار مرتفعــة لطلبــات ال ـراء ،وعــدم تطابــق األصــول مــع االلتزامــات.
 .20.8قــد ال يكــون املشــاركني الذيــن يتعاملــون مــع االلتزامــات غــر املاليــة رشكات مقارنــة أو منافســة للمنشــأة التــي
تتحمــل مســؤولية االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم .ومــن األمثلــة عــى ذلــك رشكات التأمــن والــركات التــي تصــدر
ضامنــات ضــد الغــر .وينبغــي عــى امل ُقيّــم أن ينظــر يف إمكانيــة وجــود ســوق أو مشــاركني خــارج القطــاع الــذي تعمــل
فيــه املنشــأة صاحبــة االلتزامــات غــر املاليــة.
 .20.9ت ُقيــم االلتزامــات غــر املاليــة لعــدة أغـراض ،ويقــع عــى عاتــق املق ِّيــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم ومــا إذا
كان ينبغــي تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة ،ســواء بشــكل منفصــل أو مج ّمــع مــع أصــول أخــرى .وفيــا يــي أمثلــة لحــاالت
التقييــم الشــائعة التــي تشــمل عــاد ًة التزامــات غــر ماليــة:
(أ) أغـراض إعــداد التقاريــر املاليــة ،غالبًــا مــا تكــون تقييــات االلتزامــات غــر املاليــة مطلوبة مــع األمور املحاســبية
عنــد دمــج الــركات وبيــع األصــول واالســتحواذ عليهــا وتحليــل االنخفــاض يف القيمة.
(ب) أغـراض إعــداد التقاريــر الرضيبيــة ،غالبًــا مــا تكــون تقييــات االلتزامــات غــر املاليــة رضوريــة لتحليــل ســعر
التحويــل ،والتخطيــط الرضيبــي للعقــارات والهبــات ،وإعــداد التقاريــر ،وتحليــل رضيبــة القيمــة املضافــة.
(ج) قد تكون االلتزامات غري املالية خاضعة للتقايض ،مام يتطلب األمر تحليل التقييم يف ظروف معينة.
(د) يُطلــب مــن امل ُق ِّيمــن يف بعــض األحيــان تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة كجــزء مــن االستشــارات العامــة
واإلقــراض املضمــون بالرهــن ودعــم املعامــات.

 .30أساس القيمة

 .30.1وف ًقــا للمعيــار  104أســس القيمــة ،يجــب عــى امل ُقيّــم اختيــار األســاس (األســس) املناســب للقيمــة عنــد تقييــم
االلتزامــات غــر املاليــة.
 .30.2يف كثــر مــن األحيــان ،تجــرى تقييــات االلتزامــات غــر املاليــة باســتخدام أســس قيمــة محــددة مــن منظــات
أخــرى بخــاف مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة (ذُكــرت بعضهــا يف املعيــار  )104ويجــب عــى امل ُقيِّــم فهــم ومتابعــة
اللوائــح والســوابق القضائيــة واإلرشــادات التفســرية األخــرى املتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم (انظــر
املعيــار  200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا ،الفقــرة .)30.2

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثالثــة املنصــوص عليهــا يف املعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم (الســوق والدخــل
والتكلفــة) عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة .وميكــن أن تتضمــن الطــرق املوضحــة أدنــاه عنــارص مــن أكــر مــن أســلوب.
إذا كان مــن الــروري للمقيــم أن يحــدد أســلوبًا مــن األســاليب الثالثــة ،فيجــب عليــه االعتــاد عــى خربتــه وحكمــه
املهنــي يف اتخــاذ القـرار وأال يعتمــد عــى التصنيــف أدنــاه فقــط.

 .40.2يجــب عــى امل ُق ّيــم االمتثــال ملتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،مبــا يف ذلــك الفقــرة  10.3عنــد
اختيــار األســلوب والطريقــة ،إضافــة إىل متطلبــات هــذا املعيــار.
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 .50أسلوب السوق

 .50.1وف ًقــا ألســلوب الســوق ،ت ُحــدد قيمــة االلتـزام غــر املــايل تب ًعــا لنشــاط الســوق (مثــل صفقــات اللتزامــات غــر ماليــة
مطابقــة أو مامثلــة).

 .50.2عــادة مــا تشــمل الصفقــات التــي تتضمــن التزامــات غــر ماليــة غريهــا مــن األصــول األخــرى ،مثــل مجموعــات
األعــال التــي تشــمل األصــول امللموســة وغــر امللموســة.
 .50.3تعترب الصفقات التي تتضمن التزامات غري مالية قامئة بذاتها نادرة مقارنة مبعامالت املنشآت واألصول.
 .50.4مــع أن الصفقــات املســتقلة لاللتزامــات غــر املاليــة تعتــر نــادرة ،ينبغــي عــى امل ُق ِّيــم النظــر يف مــؤرشات ســوقية
للقيمــة .وعــى الرغــم مــن أن هــذه املــؤرشات املســتندة إىل الســوق ميكــن أال تقــدم معلومــات كافيــة لتطبيــق أســلوب
الســوق ،إال أنــه ينبغــي تعظيــم اســتخدام املدخــات املســتندة إىل الســوق عنــد تطبيــق األســاليب األخــرى.
 .50.5فيام ييل قامئة غري شاملة للمؤرشات السوقية للقيمة:
(أ) التســعري مــن أطــراف خارجيــة لتوفــر منتجــات مامثلــة أو مشــابهة لاللتــزام غــر املــايل (مثــل اإليــرادات
املؤجلــة).
(ب) تسعري وثائق الضامن الصادرة عن أطراف خارجية اللتزامات مامثلة أو مشابهة.
(ج) مبلغ التحويل النقدي املحدد كام هو منشور لبعض املشاركني يف التزامات برامج الوالء.
(د) الســعر املتــداول للحقــوق الطارئــة للقيمــة ( )CVRsوأوجــه تشــابهها مــع االلتزامــات غــر املاليــة محــل
التقييــم (مثــل االعتبــارات العرضيــة).
(هـ) معدالت عائد ملحوظة لصناديق االستثامر التي تستثمر يف االلتزامات غري املالية (مثل متويل التقايض).
 .50.6يجــب عــى املقيــم االلتـزام بالفقرتــن  20.2و 20.3مــن املعيــار  105عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الســوق
عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة مــن عدمــه.
 .50.7مــن الصعــب الحصــول عــى مقارنــات مامثلــة لاللتزامــات غــر املاليــة نظ ـرا ً لتنوعهــا ونــدرة تداولهــا مبعــزل عــن
األصــول األخــرى.
 .50.8عنــد توفــر دليــل عــى أســعار الســوق ،ينبغــي عــى امل ُقيِّــم إج ـراء تعديــات وتســويات عليهــا لتعكــس الفــرق
بــن االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم واملعامــات الســوقية .وتعــد هــذه التعديــات رضوريــة لتعكــس الخصائــص
التفاضليــة لاللتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم وااللتزامــات املقارنــة .وال ميكــن تحديــد هــذه التعديــات إال عــى
املســتوى النوعــي وليــس الكمــي .ولكــن ميكــن أن تشــر الحاجــة إىل تعديــات وتســويات نوعيــة كبــرة إىل أفضليــة
اســتخدام أســلوباً أخــر للتقييــم.
 .50.9ميكــن أن يعتمــد املقيِّــم يف بعــض الحــاالت عــى أســعار الســوق أو أصــول متوافقــة مــع االلتـزام غــر املــايل .وينبغــي
عــى امل ُق ّيــم يف تلــك الحــاالت ،النظــر يف قــدرة املنشــأة عــى تحويــل االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم ومــا إذا كان
األصــل وســعره يعكــس نفــس تلــك القيــود ،ومــا إذا كان ينبغــي إدراج التعديــات والتســويات التــي تعكــس تلــك القيــود.
كــا ينبغــي عــى امل ُق ِّيــم أن يحــرص عــى تحديــد مــا إذا كانــت قيــود التحويــل هــي خصائــص لاللتزامــات غــر املاليــة
محــل التقييــم (يف ســوق منعــدم الســيولة مثـاً) أو قيــود متثــل خصائــص املنشــأة (ضائقــة ماليــة مثـ ًـا).
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 .50.10طريقــة الصفقــات املقارنــة واملعروفــة أيضً ــا باســم طريقــة املعامــات االسرتشــادية هــي طريقــة أســلوب الســوق
الوحيــدة التــي ميكــن تطبيقهــا لتقييــم االلتزامــات غــر املاليــة.
 .50.11ميكــن يف حــاالت نــادرة تــداول األوراق املاليــة التــي تشــبه إىل حــد مــا االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم تــداوالً
عام ـاً ،مــا يســمح باســتخدام طريقــة الــركات املتداولــة االسرتشــادية ومــن األمثلــة عــى هــذه األوراق املاليــة حقــوق
القيمــة املرشوطــة بــأداء منتــج أو تقنيــة بعينهــا.
طرق أسلوب السوق
 .50.12غال ًبا ما يشار إىل طريقة تقييم االلتزامات غري املالية وفقًا ألسلوب السوق باسم الطريقة التنازلية.
الطريقة التنازلية
 .50.13وف ًقــا لهــذه الطريقــة ،يســتند تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة إىل فرضيــة توفــر مــؤرشات تســعري موثوقــة عــن أداء
االلتزام.
 .50.14ميكــن للمشــارك الــذي يفــي بتســليم املنتــج أو الخدمــات املرتبطــة بااللتـزام غــر املــايل أن يقــوم نظريًــا بتســعري
االلتـزام مــن خــال خصــم التكاليــف املتكبــدة بالفعــل تجــاه أداء االلتـزام ،باإلضافــة إىل عــاوة عــى تلــك التكاليــف مــن
ســعر الســوق للخدمــات.
 .50.15عنــد اســتخدام معلومــات الســوق لتحديــد قيمــة االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم ،عــادة مــا يكــون الخصــم
غــر رضوري ألن آثــار الخصــم تــم عكســها يف أســعار الســوق املرصــودة.
 .50.16وفيام ييل الخطوات األساسية لتطبيق الطريقة التنازلية:
(أ) تحديد سعر السوق لالستحقاقات غري النقدية.
(ب) تحديــد التكاليــف املتكبــدة واألصــول التــي اســتخدمها الناقــل .وتختلــف طبيعــة هــذه التكاليــف اعتــادًا
عــى االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم .عــى ســبيل املثــال ،ســتتكون التكاليــف لإلي ـرادات املؤجلــة مــن
تكاليــف املبيعــات والتســويق التــي تــم تكبدهــا يف توليــد االلت ـزام غــر املــايل.
(ج) تحديد هامش ربح معقول عىل التكاليف املتكبدة.
(د) طرح التكاليف املتكبدة والربح من سعر السوق.

 .60أسلوب الدخل

 .60.1وف ًقــا لهــذا األســلوب ،ت ُحــدد قيمــة االلتزامــات غــر املاليــة تبعـاً للقيمــة الحاليــة لتكاليــف الوفــاء بااللتـزام إضافــة
لهامــش الربــح املطلــوب لتحمــل املســؤولية.
 .60.2يجــب عــى امل ُق ّيمــن االلت ـزام بالفقرتــن  40.2و 40.3مــن املعيــار  »105أســاليب وطــرق التقييــم» عنــد تحديــد
إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل لتقييــم االلتزامــات غــر املاليــة مــن عدمــه.
طرق أسلوب الدخل
 .60.3غال ًبــا مــا يشــار إىل الطريقــة األساســية لتقييــم االلتزامــات غــر املاليــة وفقًــا ألســلوب الدخــل باســم الطريقــة
التصاعديــة.

97

الطريقة التصاعدية
 .60.4وف ًقــا لهــذه الطريقــة ،ت ُقــاس االلتزامــات غــر املاليــة كالتكاليــف (التــي قــد تتضمــن بعــض البنــود العامــة) املطلوبــة
ألداء االلتـزام ،باإلضافــة إىل عــاوة معقولــة عــى هــذه التكاليــف ،مخصومــة إىل القيمــة الحاليــة.
 .60.5وفيام ييل الخطوات الرئيسية لتطبيق الطريقة التصاعدية:
(أ) تحديــد التكاليــف الالزمــة للوفــاء بــأداء االلت ـزام .وتشــمل هــذه التكاليــف املبــارشة للوفــاء بــأداء االلت ـزام،
وميكــن أن تشــمل أيضً ــا التكاليــف غــر املبــارشة مثــل رســوم اســتخدام األصــول املســاهمة .تتمثــل تكاليــف الوفــاء
بتلــك التكاليــف املتعلقــة بــأداء االلتزامــات غــر املاليــة .وينبغــي اســتبعاد التكاليــف املرتبطــة بأنشــطة البيــع
واملتكبــدة قبــل تاريــخ االســتحواذ مــن الجهــود املبذولــة للوفــاء بااللت ـزام.
 .1يجــب إدراج مصاريــف األصــل املســاهم إىل تكاليــف الوفــاء بااللتـزام عندمــا تكــون هــذه األصــول مطلوبة
للوفــاء بااللتـزام ومل يتــم إدراج التكلفــة ذات الصلــة يف قامئــة الدخــل.
 .2يف حــاالت محــدودة ،ميكــن إدراج تكاليــف الفرصــة البديلــة إضافــة إىل التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة.
عــى ســبيل املثــال ،يف ترخيــص امللكيــة الفكريــة ،قــد تكــون تكاليــف الوفــاء بااللتزامــات املبــارشة وغــر
املبــارشة رمزيــة .ولكــن إذا قلــل االلتـزام القــدرة عــى تســييل ذلــك األصــل (يف حــال ترخيــص حــري مثـاً)،
فيجــب عــى امل ُق ِّيــم النظــر يف كيفيــة حســاب املشــاركني لتكاليــف الفرصــة البديلــة املرتبطــة بااللتـزام غــر
املــايل.
(ب) تحديــد عــاوة معقولــة للجهــود املبذولــة للوفــاء بااللتزامــات .ويف معظــم الحــاالت ،قــد يكــون مــن املناســب
تضمــن هامــش ربــح مفــرض عــى بعــض التكاليــف التــي ميكــن التعبــر عنهــا عــى أنهــا ربــح مســتهدف ،إمــا
يف شــكل مبلــغ مقطــوع أو نســبة مئويــة مــن العائــد عــى التكلفــة أو القيمــة .وميكــن البــدء باســتخدام الربــح
التشــغييل للمنشــأة ذات االلتزامــات غــر املاليــة .ولكــن تفــرض هــذه املنهجيــة أن هامــش الربــح ســيكون متناســباً
مــع التكاليــف املتكبــدة .قــد يكــون منطقي ـاً يف كثــر مــن الحــاالت أن هوامــش الربــح ال تتوافــق نســبياً مــع
التكاليــف ،بحيــث تكــون املخاطــر املفرتضــة أو القيمــة املضافــة أو األصــول غــر امللموســة التــي ســاهمت يف أداء
االلتـزام ليســت هــي نفســها التــي ســاهمت قبــل تاريــخ القيــاس .وعندمــا تســتمد التكاليــف مــن األســعار الفعليــة
أو املعروضــة أو املقــدرة مــن ِقبــل مورديــن أو مقاولــن مــن أطـراف خارجيــة ،فستشــمل هــذه التكاليــف بالفعــل
مســتوى الربــح املطلــوب مــن الطــرف الخارجــي.
(ج) تحديــد توقيــت الوفــاء والخصــم للقيمــة الحاليــة .يجــب أن ميثــل معــدل الخصــم القيمــة الزمنيــة للنقــود
ومخاطــر عــدم األداء .وعــادة مــا يكــون مــن األفضــل أن يُعكــس تأثــر عــدم اليقــن مثــل التغي ـرات يف تكاليــف
الوفــاء املتوقعــة وهامــش الوفــاء يف التدفقــات النقديــة وليــس يف معــدل الخصــم.
(د) عندمــا تكــون تكاليــف الوفــاء مشــتقة كنســبة مــن اإلي ـرادات ،ينبغــي عــى امل ُق ِّيــم النظــر فيــا إذا كانــت
تكاليــف الوفــاء تتضمــن تأثــر الخصــم .فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يــؤدي الدفــع املســبق للخدمــات إىل خصــم،
حيــث يتوقــع أحدهــم أن يدفــع أقــل مقابــل نفــس الخدمــة مقارنــة بالدفــع حســب مــدة العقــد .وكنتيجــة لذلــك
قــد تتضمــن التكاليــف املشــتقة أيضً ــا خصـ ًـا ضمنيًــا وقــد ال يكــون مــن الــروري إجـراء الخصــم مــرة أخــرى.

 .70أسلوب التكلفة

 .70.1يطبــق أســلوب التكلفــة بشــكل محــدود لاللتزامــات غــر املاليــة حيــث يتوقــع املشــاركون عــاد ًة عائ ـدًا عــى أداء
االلت ـزام.
 .70.2يجــب عــى امل ُق ّيمــن االمتثــال للفقرتــن  60.2و 60.3مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» عنــد تحديــد
تطبيــق أســلوب التكلفــة عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة مــن عدمــه.
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 .80اعتبارات خاصة لاللتزامات غري املالية

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ًة غري حرصية باملوضوعات املرتبطة بتقييم االلتزامات غري املالية.
(أ) معدالت الخصم لاللتزامات غري املالية (القسم .)90
(ب) تقدير التدفقات النقدية وهامش املخاطرة (القسم )100
(ج) القيود عىل التحويل (القسم )110
(د) الرضائب (القسم )120

 .90معدالت الخصم لاللتزامات غري املالية

 .90.1يقــوم أســلوب الدخــل عــى أســاس توقــع املســتثمر بــأن يحصــل عــى عائــد عــى اســتثامراته وأن هــذا العائــد
يعكــس املســتوى املتوقــع للمخاطــر يف االســتثامر.
 .90.2يجــب أن ميثــل معــدل الخصــم القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم األداء .ويعتــر خطــر عــدم األداء نــوع مــن
أنــواع مخاطــر تخلــف الطــرف اآلخــر عــن االلت ـزام بواجباتــه (مثــل مخاطــر االئتــان للمنشــأة امللزمــة بــأداء االلت ـزام)
(انظــر الفقــرة ( 60.5ج) مــن هــذا املعيــار).
 .90.3قــد تتطلــب أســس معينــة للقيمــة صــادرة عــن هيئــات أو منظــات غــر مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة اســتخدام
معــدل الخصــم لحســاب املخاطــر الخاصــة بااللتزامــات بالتحديــد .ويجــب عــى املقيــم فهــم ومتابعــة األنظمــة والســوابق
القضائيــة والتوجيهــات اإلرشــادية األخــرى املتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم (انظــر املعيــار 200
منشــآت االعــال والحصــص فيهــا ،الفقــرة .)30.2
 .90.4ينبغــي عــى املقيــم النظــر يف مــدة االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم عنــد تحديــد املدخــات املناســبة للقيمــة
الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم األداء.
 .90.5قد يقوم امل ُقيّم ،يف ظروف معينة ،بتعديل التدفقات النقدية بشكل رصيح ملخاطر عدم األداء.
 .90.6قــد تســاعد املعلومــات عــن املبلــغ الــذي يجــب عــى املشــارك ســداده القـراض األمــوال الالزمــة للوفــاء بااللتـزام
يف تحديــد قيمــة مخاطــر عــدم األداء.
 .90.7مبــا أن بعــض االلتزامــات غــر املاليــة طويلــة األجــل يف طبيعتهــا ،يجــب عــى امل ُق ِّيــم أن ينظــر يف احتســاب التضخــم
يف توقعــات التدفقــات النقديــة ،كــا يجــب أن يضمــن أن معــدل الخصــم وتقدي ـرات التدفقــات النقديــة تــم إعدادهــا
بشــكل متســق.

 .100تقدير التدفقات النقدية وهامش املخاطرة

 .100.1قــد ال تنطبــق املبــادئ الــواردة يف املعيــار  ،105أســاليب وطــرق التقييــم عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة
والتقييــات التــي تتضمــن التزامــاً غــر مــايل (انظــر املعيــار  ،105الفقــرات  .)50.19-50.12يجــب أن يطبــق املقيــم
املبــادئ الــواردة يف القســمني  90و 100مــن هــذا املعيــار عــى تقييــم االلتزامــات غــر املاليــة.
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 .100.2غال ًبــا مــا تشــمل تنبــؤات التدفقــات النقديــة لاللتزامــات غــر املاليــة مناذج ـاً واضحــة لســيناريوهات متعــددة
للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املحتملــة مــن أجــل اشــتقاق تدفقــات نقديــة موزونــة باالحتــاالت ،وغالبًــا مــا يشــار إىل
هــذه الطريقــة باســم األســلوب القائــم عــى الســيناريو ( .)SBMويتضمــن هــذا األســلوب أيضً ــا بعــض طــرق املحــاكاة مثل
مونتــي كارلــو .ويســتخدم األســلوب القائــم عــى الســيناريو بشــكل شــائع عندمــا ال تكــون املدفوعــات املســتقبلية محددة
تعاقديًــا بــل تتغــر وف ًقــا لألحــداث املســتقبلية .وعندمــا تكــون التدفقــات النقديــة لاللتزامــات غــر املاليــة جــزءا ً مــن
عوامــل املخاطــر املنتظمــة ،ينبغــي عــى امل ُقيّــم النظــر يف مــدى مالءمــة األســلوب القائــم عــى الســيناريو ،ومــدى الحاجــة
إىل اســتخدام طــرق أخــرى مثــل منــاذج تســعري الخيــارات املاليــة (.)OPM
 .100.3تشــمل االعتبــارات املتعلقــة بتقديــر التدفقــات النقديــة إعــداد افرتاضــات رصيحــة إىل أكــر قــدر ممكــن .وميكــن
أن تشــمل األمثلــة عــى االفرتاضــات مــا يــي:
(أ) التكاليف التي يتحملها الطرف الثالث عند أدائه املهام الالزمة للوفاء بااللتزام.
(ب) املبالــغ األخــرى التــي يحســبها الطــرف الثالــث عنــد تحديــد ســعر النقــل ،مبــا يف ذلــك التضخــم والنفقــات
العامــة ومصاريــف املعــدات وهامــش الربــح والتقــدم يف التقنيــة مث ـاً.
(ج) مــدى تبايــن مبلــغ تكاليــف الطــرف الثالــث أو توقيتهــا وف ًقــا لســيناريوهات مســتقبلية مختلفــة واالحتــاالت
النســبية لتلــك الســيناريوهات.
(د) الســعر الــذي ســيطلبه الطــرف الثالــث ويتوقــع الحصــول عليــه مــن أجــل تحمــل مســؤولية الظــروف غــر
املتوقعــة لاللت ـزام.
 .100.4عــى الرغــم مــن أن التدفقــات النقديــة املتوقعــة (املتوســط املرجــح باالحتــاالت للتدفقــات النقديــة املســتقبلية)
تتضمــن مختلــف النتائــج املتوقعــة للتدفقــات النقديــة لألصــل ،إال أنهــا ال تأخــذ يف االعتبــار التعويــض الــذي يطلبــه
املشــارك لتحمــل عــدم اليقــن يف التدفقــات النقديــة .بالنســبة لاللتزامــات غــر املاليــة ،قــد تتضمــن املخاطــر املتوقعــة
الشــك يف مقــدار تكاليــف الوفــاء املتوقعــة وهامــش الوفــاء .وينبغــي احتســاب التعويــض عــن تحمــل هــذه املخاطــر ضمن
العائــد املتوقــع مــن خــال هامــش مخاطــر التدفقــات النقديــة أو معــدل الخصــم.
 .100.5بالنظــر إىل العالقــة العكســية بــن معــدل الخصــم والقيمــة ،ينبغــي تخفيــض معــدل الخصــم ليعكــس تأثــر
املخاطــر املتوقعــة (أي التعويــض عــن تحمــل املخاطــر بســبب الشــك يف مقــدار التدفقــات النقديــة وتوقيتهــا).
 .100.6يف حــن أنــه مــن املمكــن حســاب املخاطــر املتوقعــة مــن خــال خفــض معــدل الخصــم ،ولكــن نظ ـ ًرا لتطبيقــه
العمــي املحــدود ،يجــب عــى امل ُق ِّيــم أن يــرح األســاس املنطقــي لتخفيــض معــدل الخصــم بــدالً مــن إدراج هامــش
املخاطــرة ،أو أن يذكــر اللوائــح أو الســوابق القضائيــة أو التفس ـرات األخــرى التــي تتطلــب حســاب املخاطــر املتوقعــة
لاللتزامــات غــر املاليــة مــن خــال معــدل الخصــم بــدالً مــن هامــش املخاطــرة (انظــر املعيــار  200منشــآت األعــال
والحصــص فيهــا ،الفقــرة .)30.2
 .100.7يجب عىل املقيّم عند حساب هامش املخاطرة ما ييل:
(أ) توثيق الطريقة املستخدمة لتطوير هامش املخاطرة ودعم استخدامه.
(ب) تقديــم األدلــة عــى اشــتقاق هامــش املخاطــرة ،مبــا يف ذلــك تحديــد املدخــات الهامــة وتفســر كيفيــة
اشــتقاقها أو مصدرهــا.
 .100.8عند حساب هامش مخاطر التدفقات النقدية ،يجب عىل امل ُق ّيم مراعاة ما ييل:
(أ) عمر أو مدة أو استحقاق األصل واتساق املدخالت.
(ب) املوقع الجغرايف لألصل أو موقع السوق التي يتم تداول األصل من خاللها.
(ج) عملة التدفقات النقدية املتوقعة.
(د) نــوع التدفقــات النقديــة التــي تتضمنهــا التنبــؤات ،عــى ســبيل املثــال ،قــد ميثــل التنبــؤ التدفقــات النقديــة
املتوقعــة (أي الســيناريوهات املرجحــة باالحتــاالت) ،أو التدفقــات النقديــة األكــر احتــاالً ،أو التدفقــات النقديــة
التعاقديــة ،إلــخ.
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 .100.9عند احتساب هامش ملخاطر التدفقات النقدية ،ينبغي عىل امل ُق ّيم مراعاة ما ييل:
(أ) كلام قلت الثقة يف التكاليف وهوامش الوفاء املتوقعة ،كلام كان هامش املخاطرة أعىل.
(ب) مبــا أن االلتزامــات غــر املاليــة ذات عمــر محــدد ،عــى عكــس كثــر مــن تقييــات األعــال واألصــول غــر محــددة
األعــار ،فــإن نســبة عــدم اليقــن تقــل بســبب املعرفــة الناشــئة عــن ذلــك العمــر املحــدد ،وبالتــايل ينبغــي أن تنخفــض
هوامــش املخاطــرة والعكــس صحيــح.
(ج) التوزيــع املتوقــع للنتائــج ،واحتــال أن تكــون هنــاك بعــض االلتزامــات غــر املاليــة عاليــة الخطــورة أو لهــا مخاطــر
هامشــية متطرفــة .وينبغــي أن يكــون لاللتزامــات غــر املاليــة ذات االنتشــار الواســع والخطــورة العاليــة هوامــش مخاطــرة
أعىل.
(د) الحقــوق والتفضيــات لاللتزامــات غــر املاليــة أو األصــول ذات الصلــة ،وموقعهــا النســبي داخــل عمليــة التصفيــة
حــال حدوثهــا.
 .100.10ينبغــي أن يكــون هامــش مخاطــر التدفقــات النقديــة ُيثــل التعويــض املطلــوب مــن طــرف مــا بحيــث يكــون ال
يختلــف يف أداء االلتـزام الــذي لــه مجموعــة مــن النتائــج املحتملــة أو الــذي يقــوم بتوليــد تدفقــات نقديــة خارجيــة ثابتــة.
 .100.11ال يحتــاج املق ِّيــم إىل إجــراء حســابات كميــة شــاملة ،ولكــن ينبغــي أن يأخــذ يف االعتبــار جميــع املعلومــات
املتاحــة بشــكل معقــول.

 .110القيود عىل تحويل االلتزام

 .110.1غال ًبــا مــا تفــرض االلتزامــات غــر املاليــة قيــودًا عــى تحويــل االلت ـزام .وميكــن أن تكــون هــذه القيــود تعاقديــة
بطبيعتهــا ،أو جــزءا ً مــن انعــدام الســيولة يف ســوق االلتزامــات غــر املاليــة محــل التقييــم.
 .110.2عنــد االعتــاد عــى أدلــة الســوق ،يجــب عــى امل ُقيّــم أن ينظــر يف قــدرة أي منشــأة عــى تحويــل هــذه االلتزامــات
غــر املاليــة ومــا إذا كان ينبغــي إدراج التعديــات التــي تعكــس القيــود .كــا يحتــاج املقيــم إىل تحديــد مــا إذا كانــت قيــود
التحويــل هــي خاصــة بااللتزامــات غــر املاليــة أو خاصــة باملنشــأة ،حيــث تحــدد بعــض أســس القيمــة أحدهــا (انظــر
املعيــار  220االلتزامــات غــر املاليــة ،الفقــرة .)50.9
 .110.3عنــد االعتــاد عــى أســلوب الدخــل لحســاب قيمــة االلتزامــات غــر املاليــة مــن خــال الوفــاء بهــا ،يجــب عــى
امل ُقيّــم تحديــد مــا إذا كان املســتثمر ســيحتاج إىل هامــش مخاطــرة إضــايف لحســاب القيــود املفروضــة عــى تحويــل
االلت ـزام.

 .120الرضائب

 120.1يجب عىل املقيم استخدام التدفقات النقدية ومعدل الخصم قبل الرضيبة لتقييم االلتزامات غري املالية.
 .120.2قــد يكــون مــن املناســب ،يف ظــروف معينــة ،إجـراء التحليــل بالتدفقــات النقديــة ومعــدالت الخصــم بعــد الرضيبة.
يف مثــل هــذه الحــاالت ،يجــب عــى امل ُق ِّيــم أن يــرح األســاس املنطقــي الســتخدام مدخــات مــا بعــد الرضيبــة ،أو أن
يشــر عــى وجــه التحديــد إىل اللوائــح أو الســوابق القضائيــة أو اإلرشــادات التوجيهيــة األخــرى التــي تتطلــب اســتخدام
املدخــات بعــد الرضائــب (انظــر املعيــار  200منشــآت االعــال والحصــص فيهــا ،الفقــرة .)30.2
 .120.3إذا اســتخدمت املدخــات الرضيبيــة ،فقــد يكــون مــن املناســب إدراج املزايــا الرضيبيــة الناتجــة عــن التدفقــات
النقديــة املتوقعــة املرتبطــة بااللتزامــات غــر املاليــة.
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 10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق املبــادئ الــواردة يف املعايــر العامــة عــى تقييــات املخــزون والتقييــات التــي تحتــوي عليــه ،ويحتــوي هــذا
املعيــار عــى متطلبــات إضافيــة لتقييــم املخــزون.

 .20املقدمة

 .20.1يشــمل املخــزون نطــاق واســع مــن الســلع التــي ستســتخدم يف عمليــات اإلنتــاج املســتقبلية (مثــل املــواد الخــام،
وقطــع الغيــار ،واإلمــدادات) ،والســلع املســتخدمة يف عمليــة اإلنتــاج (أي تحــت اإلنشــاء) ،والســلع التــي تنتظــر البيــع (أي
البضائــع املكتملــة).
 .20.2يركــز هــذا املعيــار عــى تقييــم مخــزون الســلع املاديــة غــر العقاريــة ،حيــث مل تعتــر الجوانــب العديــدة واملتنوعــة
ملخــزون املمتلــكات العقاريــة أو التفكــر فيهــا عنــد إعــداد هــذا املعيــار .وتتــم تغطيــة تقييــم املمتلــكات العقاريــة يف
املعيــار  400الحقــوق واملصالــح العقاريــة.
.20.3بينــا تشــمل القيمــة الدفرتيــة للمخــزون التكاليــف التاريخيــة فقــط ،فــإن األربــاح املحققــة يف عمليــة اإلنتــاج ،والتي
تعكــس إي ـرادات األصــول املســتخدمة يف التصنيــع (مبــا يف ذلــك رأس املــال العامــل ،واملمتلــكات ،واملصنــع ،واملعــدات،
واألصــول غــر امللموســة) ،ال ترســمل إىل قيمــة دفرتيــة .ونتيجــة لذلــك ،تختلــف القيمــة الســوقية للمخــزون وتكــون أعــى
عــاد ًة مــن قيمتــه الدفرتيــة.
 .20.4يقــل التعامــل مــع املخــزون يف مرحلــة مؤقتــة (قيــد اإلنشــاء مثـ ًـا) ،أو ميكــن أن ال يُبــاع بشــكل متكــرر إىل طــرف
خارجــي للتعامــل مــع إج ـراءات البيــع (مثــل البضائــع الجاهــزة املباعــة عــر شــبكات املوزعــن) ،وعليــه تختلــف طــرق
التقييــم وكثـ ًرا باختــاف االعتبــارات الخاصــة باملخــزون عــن تلــك الخاصــة باألصــول األخــرى.
 .20.5يقيــم املخــزون لعــدة أغـراض متنوعــة ،ويقــع عــى عاتــق املق ِّيــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم ومــا إذا كان
ينبغــي تقييــم املخــزون ،ســواء بشــكل منفصــل أو مج ّمــع مــع أصــول أخــرى.
وفيام ييل قامئ ٌة غري حرصية للحاالت التي عاد ًة ما تشتمل عىل أحد عنارص تقييم املخزون:
(أ) أغـراض إعــداد التقاريــر املاليــة ،غالبًــا مــا تكــون تقييــات املخــزون مطلوبــة مــع األمــور املحاســبية عنــد دمــج
الــركات وبيــع األصــول واالســتحواذ عليهــا وتحليــل االنخفــاض يف القيمــة.
(ب) أغـراض إعــداد التقاريــر الرضيبيــة ،عــاد ًة مــا يتطلــب األمــر إجـراء تقييــات املخــزون للمســاعدة يف إجـراء
تحليــات ألســعار تحويــل امللك ّيــة والتخطيــط وإعــداد تقاريــر رضائــب الــركات والهبــات وتحليــات رضائــب
القيمــة املضافــة.
(ج) ميكن أن يكون املخزون خاضع للتقايض ،مام يتطلب األمر تحليل التقييم يف ظروف معينة.
(د) يُطلــب مــن امل ُقيِّمــن يف بعــض األحيــان تقييــم املخــزون كجــزء مــن االستشــارات العامــة واإلقـراض املضمــون
بالرهــن ودعــم املعامــات.

 .30أساس القيمة

 .30.1وفقًا للمعيار  :104أسس القيمة ،يجب عىل املقيم تحديد األساس املناسب للقيمة عند تقييم املخزون.
 .30.2يف كثــر مــن األحيــان ،يُقيــم املخــزون باســتخدام أســس القيمــة املحــددة مــن جهــات ومنظــات أخــرى غــر مجلــس
معايــر التقييــم الدوليــة (بعــض األمثلــة مذكــورة يف املعيــار  :104أســس القيمــة) ويجــب عــى املقيــم فهــم ومتابعــة
اللوائــح والســوابق القضائيــة واإلرشــادات التفســرية األخــرى املتعلقــة بأســس القيمــة يف تاريــخ التقييــم.
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 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الرئيســة الثالثــة املذكــورة يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» لتقييــم
ـج مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة ،وإذا كان مــن الرضوري
املخــزون .وتتضمــن الطــرق أدنــاه مزيـ ٌ
للمقيــم أن يحــدد أســلوبًا مــن األســاليب الثالثــة ،فيجــب عليــه االعتــاد عــى خربتــه وحكمــه املهنــي يف اتخــاذ القـرار وأال
يعتمــد عــى التصنيــف أدنــاه فقــط.

 .40.2يجــب عــى امل ُقيّــم االمتثــال ملتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،مبــا يف ذلــك الفقــرة  10.3عنــد
اختيــار األســلوب والطريقــة ،إضافــة إىل متطلبــات هــذا املعيــار.

 .50أسلوب السوق

 .50.1ينظــر أســلوب الســوق إىل النشــاط الســوقي الــذي يتضمــن ســلع متطابقــة أو متشــابهة ،ويعتــر مجــال تطبيقــه
ضيــق يف تقييــم املخــزون .وتتضمــن هــذه التطبيقــات عــاد ًة ( )1جــرد الســلع ،أو ( )2املخــزون الــذي لــه ســوق أثنــاء
عمليــة اإلنتــاج .وبالنســبة للمنتجــات غــر الســلع التــي يوجــد لهــا ســوق يف مرحلــة إنتــاج مؤقتــة ،فيجــب تخفيــض أســعار
البيــع مراعــاة لجهــد التــرف بهــا واألربــاح املتوقعــة.

 .50.2حتــى ومل ينطبــق أســلوب الســوق بشــكل مبــارش يف معظــم الحــاالت ،ينبغــي عــى املقيــم النظــر يف املــؤرشات التــي
تعتمــد عــى الســوق لتحديــد ســعر البيــع واســتخدامها كمدخــل للطــرق األخــرى.
 .50.3ميكــن أن تقــدم األســواق األخــرى نظــرة حــول العوائــد املنســوبة إىل التصنيــع والتــرف باألصــول ،والتــي ميكــن
االســتفادة منهــا أيضً ــا كمدخــات يف طــرق أخــرى .وعــاد ًة مــا يُنظــر يف هــذه العوائــد الســتبعاد العوائــد املنســوبة إىل
امللكيــة الفكريــة ،فعــى ســبيل املثــال:
(أ) متثــل هوامــش ربــح املــوزع مــؤرش ســوقي غــر مبــارش لعوائــد عمليــة التــرف باملخــزون ،إذا تــم تحديــد عــدد
مــن الــركات املامثلة واملناســبة.
رشا للهوامش املكتسبة خالل عملية التصنيع.
(ب) ميكن أن يقدم التصنيع التعاقدي ،مؤ ً
 .50.4يجــب أن يلتــزم املقيــم بالفقرتــن  20.2و 20.3مــن املعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم عنــد تحديــد إمكانيــة
تطبيــق أســلوب الســوق عــى تقييــم املخــزون ،ويجــب عــى املقيــم تطبيــق أســلوب الســوق لتقييــم املخــزون إذا تــم
اســتيفاء كال املعياريــن التاليــن فقــط:
(أ) توفــر معلومــات عــن املعامــات التجاريــة التــي تتضمــن مخزونًــا متطاب ًقــا أو مشــاب ًها يف تاريــخ التقييــم أو
تاريــخ قريــب منــه.
(ب) توفــر معلومــات كافيــة تســمح للمقيــم بالتعديــل لجميــع الفــروق الجوهريــة بــن املخــزون محــل التقييــم
وغــره يف املعامــات املامثلــة.
 .50.5عندمــا تتوفــر أدلــة عــى أســعار الســوق ،يجــب عــى املقيــم إج ـراء تعديــات عليهــا لتعكــس الفروقــات بــن
املخــزون محــل التقييــم وغــره مــن املعامــات املامثلــة .وهــذه التعديــات رضوريــة لعكــس الفــرق بــن الخصائــص
املميــزة للمخــزون محــل التقييــم وتلــك املتضمنــة يف املعامــات ،وميكــن تحديــد هــذه التعديــات فقــط عــى املســتوى
النوعــي وليــس الكمــي .ولذلــك فــإن الحاجــة إىل تعديــات نوعيــة كبــرة تشــر إىل أن أســلوبًا آخــر للتقييــم ســيكون أكــر
مناســبة (انظــر املعيــار  :105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفق ـرات .)10.10-10.1
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 .60أسلوب الدخل

 .60.1يتطلــب تقييــم املخــزون باســتخدام أســلوب الدخــل تخصيــص األربــاح (القيمــة) املســاهمة يف تاريــخ قبــل التقييــم
مقابــل األربــاح (القيمــة) التــي تــم املســاهمة بهــا يف تاريــخ بعــد التقييــم.
 .60.2يجــب عــى امل ُقيّمــن االلت ـزام بالفقرتــن  40.2و 40.3مــن املعيــار  »105أســلوب وطــرق التقييــم» عنــد تحديــد
إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل عــى تقييــم املخــزون مــن عدمــه.
الطريقة التنازلية
 .60.3الطريقــة التنازليــة هــي إحــدى طــرق القيمــة املتبقيــة التــي تبــدأ بســعر البيــع املقــدر ومــن ثــم تخصــم التكاليــف
املتبقيــة واألربــاح املقــدرة.
 .60.4تقــوم الطريقــة التنازليــة بتقســيم الجهــود والقيمــة ذات الصلــة إىل التــي تــم إكاملهــا قبــل تاريــخ القيــاس وتلــك
التــي تــم إكاملهــا بعــد تاريــخ القيــاس.
 .60.5تتضمن الخطوات الرئيسة لتطبيق الطريقة التنازلية ما ييل:
(أ) تقديــر ســعر البيــع ،حيــث ينبغــي أن يعتمــد املقيــم عــى املالحظــات املبــارشة ألســعار البيــع عندمــا تكــون
املعلومــات متاحــة .ولكــن ال تتوفــر هــذه البيانــات يف كثــر مــن األحيــان ويُقــدر ســعر البيــع غالبًــا عــن طريــق
تطبيــق إجــايل هامــش ربــح مناســب عــى صــايف القيمــة الدفرتيــة للســلع املكتملــة عــى مســتوى املنتــج أو
املســتوى الــكيل .وعــاد ًة مــا يُســتخدم إجــايل هامــش الربــح املتوقــع يف الفــرة التــي ســيتم فيهــا بيــع املخــزون.
(ب) تقديــر التكاليــف الالزمــة إلكاملهــا (للســلع تحــت اإلنشــاء فقــط) .وينبغــي أن تتضمــن تكاليــف إكــال
الســلع جميــع النفقــات املتبقيــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش والتــي ســيتم تكبدهــا يف تاريــخ مــا بعــد التقييــم
إليصــال املخــزون إىل حالتــه النهائيــة .وينبغــي تعديــل التكاليــف إلزالــة النفقــات الخاصــة بالف ـرات املســتقبلية.
(ج) طــرح تكاليــف التــرف يف املخــزون .متثــل تكاليــف التــرف التكاليــف التــي ســيتم تكبدهــا بعــد تاريــخ
التقييــم لتســليم البضائــع التامــة الصنــع إىل العميــل النهــايئ .وينبغــي تعديــل تكاليــف التــرف إلزالــة النفقــات
الخاصــة بالف ـرات املســتقبلية .تشــمل تكاليــف التــرف باملخــزون عمو ًمــا مصاريــف البيــع والتســويق بينــا
يتــم تكبــد مصاريــف الـراء والتصنيــع بشــكل عــام ملخــزون البضائــع التامــة الصنــع .ولتحديــد تكاليــف التــرف
بشــكل صحيــح ،ينبغــي تصنيــف كل مــروف يف دورة املخــزون (مبــا يف ذلــك النفقــات العامــة غــر املبــارشة)
عــى أنــه تــم تكبــده ،وبالتــايل ،ســاهم يف قيمــة مخــزون البضائــع الجاهــزة أو املتبقيــة التــي ســيتم تكبدهــا أثنــاء
عمليــة التــرف.
(د) طــرح بــدل الربــح مــن جهــد اإلنجــاز (للمخــزون تحــت اإلنشــاء فقــط) وعمليــة التــرف .قــد تكــون نقطــة
البدايــة األوليــة هــي االســتفادة مــن الربــح التشــغييل للرشكــة .ولكــن تفــرض هــذه املنهجيــة أن هامــش الربــح
ســيكون متناسـ ًبا مــع التكاليــف املتكبــدة .ويف معظــم الحــاالت ،هنــاك ســبب منطقــي الفـراض هوامــش ربــح ال
تتناســب مــع التكاليــف (انظــر القســم .)90
(هـــ) اعتبــار أي تكاليــف رضوريــة للتخزيــن .ميكــن الحاجــة إىل تقديــر تكاليــف التخزيــن لحســاب تكلفــة الفرصــة
البديلــة املرتبطــة بالوقــت الــازم لبيــع املخــزون .إضافــة لذلــك ينبغــي عــى املقيّــم النظــر يف املخاطــر الناشــئة
خــال فــرة التخزيــن عنــد تحديــد معــدل العائــد املطلــوب .ميكــن أن تــدل املخاطــر عــى طــول دورة حيــاة
املخــزون والرتتيبــات التعاقديــة مــع العمــاء النهائيــن (مثــا تتحمــل الرشكــة املصنعة مخاطــر التقلبــات يف تكاليف
إكــال املنتــج والتــرف فيــه) .وميكــن أن تكــون تكاليــف التخزيــن غــر مهمــة إذا كان معــدل دوران املخــزون
مرتف ًعــا أو كان معــدل االق ـراض منخفضً ــا.
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 .60.6عنــد تحديــد تكاليــف اإلنجــاز والتــرف باملخــزون ومخصــص الربــح ،ينبغــي عــى املقيــم تحديــد واســتبعاد أيــة
مرصوفــات تهــدف إىل توفــر منافــع اقتصاديــة مســتقبلية وليســت رضوريــة لتوليــد إيـرادات الفــرة الحاليــة .وميكــن أن
تشــمل أمثلــة مصاريــف املنافــع املســتقبلية :البحــث والتطويــر املتعلــق بتطويــر منتــج جديــد ،والتســويق ملنتــج جديــد،
والتوظيــف لزيــادة القــوى العاملــة ،والتوســع يف منطقــة جديــدة ،وإهــاك منشــأة البحــث والتطويــر املخصصــة للبحــث
يف املســتقبل ،أو تكاليــف إعــادة الهيكلــة.
 .60.7يجــب أن تكــون األصــول غــر امللموســة املطــورة داخل ًيــا عــى غـرار ( )1تكلفــة كــا لــو كانــت مرخصــة افرتاض ًيــا،
وبالتــايل إمــا يف تكلفــة اإلنتــاج أو التــرف ،أو ( )2تعتــر جــز ًءا مــن التوزيــع الوظيفــي عنــد تحديــد مخصــص الربــح
املناســب.
 .60.8عنــد اســتخدام الطريقــة التنازليــة ،ينبغــي عــى املقيــم النظــر فيــا إذا كانــت البيانــات الكافيــة متوفــرة لتطبيــق
الخطــوات الرئيســية بشــكل مناســب .وإذا مل تتوفــر بيانــات كافيــة ،فقــد يكــون مــن املناســب تطبيــق طــرق أو أســاليب
أخــرى.
 .60.9قــد يســتخدم املقيــم الطريقــة التصاعديــة (انظــر الفقــرة  )60.10للتحقــق مــن القيمــة املشــتقة مــن الطريقــة
التنازليــة (انظــر الفقــرات  60.3إىل .)60.9
الطريقة التصاعدية
 .60.10وفيام ييل الخطوات الرئيسية لتطبيق الطريقة التصاعدية:
(أ) تحديــد القيمــة الدفرتيــة للمخــزون محــل التقييــم .وميكــن أن تحتــاج القيمــة الدفرتيــة إىل تعديــل وفــق
اعتبــارات متعــددة (انظــر الفقــرة  70.4والقســم .)110
(ب) إضافة أي تكلفة رشاء وحيازة متكبدة بالفعل.
(ج) إضافة أي تكلفة إنجاز متكبدة بالفعل ،وتتضمن هذه التكاليف عاد ًة مصاريف الرشاء والتصنيع.
(د) إضافــة الربــح عــى إجــايل التكاليــف املتكبــدة بالفعــل .وميكــن أن تكــون نقطــة البدايــة هــي االســتفادة
مــن الربــح التشــغييل للرشكــة .ولكــن تفــرض هــذه املنهجيــة أن هامــش الربــح ســيكون متناسـ ًبا مــع التكاليــف
املتكبــدة .يف معظــم الحــاالت ،هنــاك ســبب منطقــي الف ـراض هوامــش ربــح ال تتناســب مــع التكاليــف (انظــر
القســم .)90
 .60.11عنــد تحديــد التكاليــف املتكبــدة بالفعــل ،ينبغــي عــى امل ُقيــم النظــر يف األصــول غــر امللموســة املطــورة داخل ًيــا
والتــي ســاهمت يف إنجــاز املنتــج.

 .70أسلوب التكلفة

 .70.1الطريقــة األساســية لتقييــم املخــزون هــي طريقــة تكلفــة اإلحــال ،وعــاد ًة مــا يقيــم مخــزون املــواد الخام باســتخدام
طريقــة تكلفــة اإلحــال الحديثة.
 .70.2يجــب أن يلتــزم املقيــم بالفقرتــن  60.2و 60.3مــن معايــر التقييــم الدوليــة  105أســاليب وطــرق التقييــم عنــد
تحديــد مــا إذا كان ســيتم تطبيــق نهــج التكلفــة عــى تقييــم املخــزون أم ال.
طريقة تكلفة االحالل الحديثة
رشا جي ـدًا للقيمــة الســوقية إذا كان املخــزون
ـؤ
ـ
م
()CRCM
ـة
ـ
الحديث
ـتبدال
ـ
االس
ـة
ـ
تكلف
ـة
 .70.3ميكــن أن تقــدم طريقـ
ً
قابــا لالســتبدال بســهولة يف تجــارة الجملــة أو التجزئــة (مثــل مخــزون املــواد الخــام).
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 .70.4ميكــن أن تكــون القيمــة الســوقية للمــواد الخــام واملخــزون اآلخــر مامثلــة للقيمــة الدفرتيــة الصافيــة اعتبــا ًرا مــن
تاريــخ التقييــم ولكــن ينبغــي مراعــاة بعــض التعديــات.
(أ) ميكن أن تحتاج القيمة الدفرتية إىل تعديل عىل أساس ما يرد أوالً يرصف أوالً (.)FIFO
(ب) إذا تقلبــت أســعار املــواد الخــام أو كان معــدل دوران املخــزون بطيئًــا ،فيمكــن أن يلــزم تعديــل القيمــة الدفرتيــة
للتغ ـرات يف أســعار الســوق.
(ج) ميكن أيضً ا تقليل القيمة الدفرتية للمواد الخام لحساب البضائع املتقادمة وامل َ ِعيبة.
(د) ميكــن أن تحتــاج أيضً ــا إىل تخفيــض القيمــة الدفرتيــة لالنكــاش ،وهــو الفــرق بــن املخــزون املــدرج يف الســجالت
املحاســبية واملخــزون الفعــي بســبب الرسقــة ،والتلــف ،وســوء الحســاب ،ووحــدات القيــاس غــر الصحيحــة ،والتبخــر،
ومــا إىل ذلــك.
(هـــ) قــد يلــزم زيــادة القيمــة الدفرتيــة أليــة تكاليــف يتــم تكبدهــا فيــا يتعلــق بإعــداد املــواد الخــام (مثــل ال ـراء
والتخزيــن واملناولــة).

 .80اعتبارات خاصة للمخزون

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ٌة غري حرصية للموضوعات ذات الصلة بتقييم املنشآت والحصص فيها:
(أ) تحديد العمليات التي تضيف للقيمة وعوائد األصول غري امللموسة (القسم .)90
(ب) العالقة باألصول األخرى املكتسبة (القسم .)100
(ج) تقادم املخزون االحتياطي (القسم .)110
(د) وحدة الحساب (القسم )120

 .90تحديد العمليات التي تُضيف عىل القيمة وعوائد األصول غري امللموسة

 .90.1يتضمــن تقييــم املخــزون توزيــع األربــاح بــن الربــح املكتســب قبــل تاريــخ القيــاس والربــح املكتســب بعــد تاريــخ
القيــاس .وعمليًــا ميكــن أال يتناســب الربــح املكتســب مــع النفقــات .وكــا يف معظــم الحــاالت ،ال تكــون املخاطــر املفرتضــة
أو القيمــة املضافــة أو األصــول غــر امللموســة املســاهمة يف تاريــخ القيــاس للمخــزون هــي نفســها املســاهمة يف تاريــخ
مــا بعــد القيــاس.
 .90.2ينبغــي أال يخصــص املقيــم الربــح مبــا يتناســب مــع تكاليــف التــرف والتصنيــع فقــط ،حيــث ميكــن لهــذا االفـراض
أن يــيء تخصيــص الربــح ،ألنــه يفــرض مســبقًا أن إنتــاج الرشكــة يحقــق رب ًحــا عــى أســاس تناســبي بنــا ًء عــى التكاليــف
املتكبــدة .وتعتــر هــذه الطريقــة غــر مناســبة لل ُمصنعــن إذا كانــت تكاليــف املــواد متثــل تدفقــات خارجيــة أوليــة دون
بــذل جهــود كبــرة .كــا ال يعــرف هــذا االفـراض مبســاهمة األصــول غــر امللموســة املتولــدة داخل ًيــا بتكاليــف أقــل.

 .90.3يجــب أن ُييــز املقيــم بــن التكاليــف التــي تضيــف للقيمــة وتلــك التــي ليســت لهــا قيمــة مضافــة .وميكــن أال تكــون
املــواد يف تكلفــة الســلع امل ُباعــة ذات قيمــة مضافــة ألنهــا ال تســاهم بــأي ربــح يف املخــزون.
 .90.4بالنســبة للرشكــة التــي متتلــك أصــولً غــر ملموســة مطــورة داخليًــا والتــي تســاهم يف زيــادة مســتوى الربحيــة،
ســيتم تضمــن العائــد عــى تلــك األصــول غــر امللموســة يف إجــايل هامــش الربــح للرشكــة .ولكــن ســواء أكانــت األصــول
غــر امللموســة مملوكــة أو مرخصــة ،يجــب أن تكــون القيمــة الســوقية للمخــزون هــي نفســها.
 .90.5يجــب أن يحــدد املقيّــم إىل أي مــدى تدعــم التقنيــة والعالمــات التجاريــة وعالقــات العمــاء عمليــات التصنيــع
والتوزيــع ومــا إذا كانــت العائــدات قابلــة للتطبيــق عــى كافــة اإلي ـرادات .وتــزداد قيمــة املخــزون إذا ُاســتخدم األصــل
غــر امللمــوس إلنشــاء املخــزون (مثـ ًـا اســتخدام العنــارص غــر امللموســة يف عمليــة التصنيــع) .وعــى العكــس مــن ذلــك،
إذا كان مــن املتوقــع اســتخدام األصــل غــر امللمــوس يف املســتقبل ،يف وقــت التــرف فيــه ،فــإن قيمــة املخــزون ســتنخفض.
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 .90.6عنــد تســويق األصــول غــر امللموســة ،ميكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان األصــل غــر امللمــوس ســمة
مــن ســات املخــزون .وللمســاعدة يف التحديــد ،ميكــن أن يفكــر املقيّــم يف الطريقــة التــي يســوق فيهــا مشــارك يف الســوق
املخــزون لعمالئــه ،فهــل يســوق بطريقــة الدفــع أو الجــذب مثـاً؟ حيــث تتطلــب طريقــة الدفــع جهــودًا كبــرة للتخلــص
مــن املخــزون وأقــل اعتــادًا عــى األصــول التســويقية غــر امللموســة ،بينــا تعتمــد طريقــة الجــذب عــى تطويــر عالمــة
تجاريــة قويــة وزيــادة االعـراف بهــا لجــذب العمــاء إىل املنتــج.
 .90.7ميكــن أن تتضمــن قامئــة غــر شــاملة لالعتبــارات األخــرى لتقييــم مســاهمة يف األصــول غــر امللموســة مقــدار
اإلنفــاق التســويقي ،ومــا إذا كانــت املنتجــات ت ُبــاع مــن خــال مــوزع ،ومســتوى التناقــص يف عالقــات العمــاء ،وأي حقــوق
قانونيــة مرتبطــة باألصــول غــر امللموســة.
 .90.8يف بعــض الحــاالت ،قــد يتكــون األصــل غــر امللمــوس مــن عــدة عنــارص تســاهم يف جوانــب مختلفــة لخلــق القيمــة،
مثــل األصــل غــر امللمــوس ملنتــج صيــدالين والــذي يتكــون مــن التقنيــة واالســم التجــاري .ويتطلــب ذلــك تقييـ ًـا لكيفيــة
توزيــع الربــح اإلجــايل املرتبــط بــكل عنــر مــن عنــارص األصــل غــر امللمــوس عــى تصنيــع املخــزون مقابــل جهــود
التخلــص.
 .90.9باملثــل ،ميكــن أن يســاهم األصــل غــر امللمــوس يف جهــود التصنيــع أو التــرف ،فيســاهم جــزء مــن األصــل غــر
امللمــوس قبــل تاريــخ القيــاس وجــزء يســاهم بعــد تاريــخ القيــاس .فعــى ســبيل املثــال ،عنــد تقييــم مســاهمة امللكيــة
الفكريــة للســلع التامــة الصنــع ،ميكــن أال ينتقــل الحــق املرتبــط ببيــع املنتــج ذي العالمــة التجاريــة مــع نقــل املخــزون،
بالرغــم مــن أن املنتــج يحمــل العالمــة التجاريــة ذات الصلــة املرتبطــة بامللكيــة الفكريــة .وعــى هــذا النحــو ،ميكــن أن
يكــون مــن املناســب النظــر يف هــذه الحقــوق يف تكاليــف التــرف.

 .100العالقة مع األصول املستحوذة األخرى

 .100.1يجــب أن يحافــظ املقيّــم ،حســب الحاجــة ،عــى االتســاق بــن االفرتاضــات املســتخدمة يف تقييــم املخــزون وتلــك
املســتخدمة يف تقييــم األصــول أو االلتزامــات األخــرى.

 .110تقادم املخزون االحتياطي

 .110.1ينبغــي عــى املق ّيــم اعتبــار تقــادم رصيــد احتياطــي املخــزون .كــا ينبغــي تطبيــق رصيــد احتياطــي املخــزون عــى
املخــزون الــذي ينطبــق فيــه االحتياطــي ،بــدالً مــن صافيــه مقابــل رصيــد املخــزون بالكامــل.
 .110.2عــادة لــن يتــم تقييــم املخــزون املتقــادم املعــدل الحتياطــي املخــزون حيــث تــم تعديلــه إىل صــايف القيمــة املمكــن
تحقيقهــا .ومــع ذلــك ميكــن أن يحتــاج املقيــم إىل النظــر يف املزيــد مــن التخفيضــات إذا كانــت القيمــة الســوقية أقــل مــن
صــايف القيمــة املمكــن تحقيقهــا.

 .120وحدة الحساب

 .120.1ألغـراض تقييــم املخــزون ،غالبًــا مــا يكــون مــن املناســب افـراض أن املخــزون هــو مجموعــة واحــدة متجانســة مــن
األصــول .ولكــن مــن املمكــن أن تختلــف هوامــش الربــح واملخاطــر ومســاهامت األصــول غــر امللموســة حســب املنتــج
أو مجموعــة املنتجــات.

 .120.2إذا اختلفــت هوامــش الربــح واملخاطــر ومســاهامت األصــول غــر امللموســة حســب املنتــج أو مجموعــة املنتجــات،
وكان املزيــج النســبي للمخــزون محــل التقييــم ال يتطابــق مــع مزيــج املبيعــات املفــرض واملســتخدم لتطويــر االفرتاضــات
الخاصــة بالتقييــم ،ينبغــي عــى املقيــم تقييــم مجموعــات مختلفــة مــن املخــزون بشــكل منفصــل.
108

المعيار 300
اآلالت والمعدات
المحتويات

الفقرات

نبذة عامة

10

المقدمة

20

أسس القيمة

30

أساليب وطرق التقييم

40

أسلوب السوق

50

أسلوب الدخل

60

أسلوب التكلفة

70

االعتبارات الخاصة لآلالت والمعدات

80

اتفاقيات التمويل

90

109

 10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق املبــادئ الــواردة يف املعايــر العامــة عــى تقييــات اآلالت واملعــدات .ويشــمل هــذا املعيــار التعديــات
أو املبــادئ اإلضافيــة أو األمثلــة الخاصــة عــن كيفيــة تطبيــق املعايــر العامــة عــى التقييــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا
املعيــار.

 .20املقدمة

 .20.1عنــارص اآلالت واملعــدات (التــي ميكــن تصنيفهــا يف بعــض األحيــان عــى أنّهــا نــوع مــن أنــواع املمتلــكات الشــخصية)
عبــار ٌة عــن أصــول ملموســة متلكهــا منشــأة مــا الســتخدامها يف التصنيــع أو اإلنتــاج أو توريــد البضائــع أو الخدمــات أو
لتأجريهــا لآلخريــن أو ألغـراض إداريــة ،ويتوقــع اســتخدامها خــال فــرة مــن الزمــن.
 .20.2يتبــع حــق اســتخدام اآلالت واملعــدات املؤجــرة (أي الحــق الناشــئ عــن اإليجــار) التوجيهــات الــواردة يف هــذا
ـف عــن عمــر الخدمــة
املعيــار أيضـاً .ويجــب اإلشــارة إىل أ ّن «حــق اســتخدام» أحــد األصــول ميكــن أن يكــون لــه عمـ ٌر مختلـ ٌ
كل مــن الصيانــة الوقائيــة والتنبؤيــة) لــآالت واملعــدات األساســية ،ويف تلــك الحــاالت يجــب
(الــذي يأخــذ يف االعتبــار ًّ
ذكــر عمــر الخدمــة.
 .20.3يجــب تقييــم األصــول التــي يكــون اســتخدامها األعــى واألفضــل كجــزء مــن مجموعــة األصــول باســتخدام افرتاضــات
متســقة .ومــا مل يكــن مــن املمكــن فصــل األصــول التابعــة بشــكل صحيــح بعي ـدًا عــن أساســها ،فيمكــن تقييــم هــذه
األصــول الفرعيــة عــى حــدة وذلــك يف ظــل وجــود افرتاضــات متســقة داخــل األصــول الفرعيــة .وينطبــق ذلــك أيضً ــا عــى
األصــول مــا دون الفرعيــة ومــا إىل ذلــك.
 .20.4تنــدرج األصــول غــر امللموســة خــارج تصنيــف أصــول اآلالت واملعــدات ،ولكــن ميكــن أن تؤثــر األصــول غــر
امللموســة عــى قيمــة اآلالت واملعــدات ،فعــى ســبيل املثــال :عــاد ًة مــا ترتبــط قيمــة النــاذج والقوالــب ارتباطًــا وثي ًقــا
بحقــوق امللك ّيــة الفكريــة املرتبطــة بهــا .ومتثــل برامــج التشــغيل والبيانــات الفنيــة وســجالت اإلنتــاج وب ـراءات االخ ـراع
أمثل ـ ًة أخــرى عــى األصــول غــر امللموســة التــي ميكــن أن يكــون لهــا تأث ـ ٌر عــى قيمــة أصــول اآلالت واملعــدات ،وذلــك
حســب مــا إذا كانــت مدرجـ ًة يف التقييــم أم ال .ويف هــذه الحــاالت تشــمل عمليــة التقييــم النظــر يف وجــود األصــول غــر
امللموســة وأثرهــا عــى تقييــم أصــول اآلالت واملعــدات .ويجــب عــى امل ُقيّــم اتبــاع املعيــار « 210األصــول غــر امللموســة»
يف حالــة وجــود أحــد عنارصهــا.
 .20.5يتطلــب تقييــم اآلالت واملعــدات اعتبــار مجموعـ ًة مــن العوامــل املرتبطــة باألصــل نفســه وبيئتــه وإمكاناتــه املاديــة
ـي اآلالت واملعــدات معاينــة األصــول محــل التقييــم للتأكــد مــن
والوظيفيــة واالقتصاديــة؛ ولذلـ ُـك ينبغــي عــى كافــة ُمقيّمـ ّ
حالتهــا وكذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت املعلومــات التــي حصلــوا عليهــا قابلـ ًة لالســتخدام ومرتبطـ ًة باألصــول محــل التقييــم.
وفيــا يــي بعــض األمثلــة عــى العوامــل التــي ميكــن أخذهــا يف االعتبــار:
(أ) املرتبطة باألصل:
 .1املواصفات الفنية لألصل.
 .2العمر اإلنتاجي أو االقتصادي أو الفعال املتبقي مع مراعاة كل من الصيانة الوقائية والتنبؤية.
 .3حالة األصل وتاريخ الصيانة.
تقني.
أو
مادي
 .4أي تقادم
وظيفي أو ّ
ّ
ّ
 .5يف حالــة عــدم تقييــم األصــل يف موقعــه الحــايل تكاليــف التفكيــك واإلزالــة وأي تكاليــف مرتبطــة باملوقــع
الحــايل لــه ،مثــل :تثبيــت وإعــادة تركيــب األصــول لتصــل إىل أفضــل حاالتهــا.
 .6خيــارات تجديــد عقــود اإليجــار وغريهــا مــن احتــاالت انهائــه بالنســبة لــآالت واملعــدات املســتخدمة
ألغ ـراض اإليجــار.
ألي آلــة
أي خســارة محتملــة يف األصــول التكميليــة ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن تقليــص العمــر التشــغييل ّ
ُّ .7
وذلــك حســب مــدة اإليجــار املبنــى الواقعــة عليــه.
110

 .8التكاليف اإلضافية املرتبطة باملعدات اإلضافية والنقل والتثبيت والتشغيل التجريبي وما إىل ذلك.
 .9ميكــن لل ُمقيّــم الرجــوع إىل عقــد املنشــأة الهندســية واملشــريات واإلنشــاءات يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا
التكاليــف التاريخيــة غــر متاحــة لــآالت واملعــدات التــي قــد تتواجــد داخــل املصنــع خــال فــرة البنــاء.
(ب) املرتبطة بالبيئة:
 .1موقــع مصــدر املــواد الخــام وســوق املنتــج .وميكــن أن تكــون درجــة مالمئــة املوقــع محــدودة العمــر أيضً ــا،
فمثـاً تكــون املــواد الخــام محــدودة أو الطلــب مؤقــت.
 .2تأثــر أي ترشيعــات بيئيــة أو غريهــا مــن الترشيعــات التــي إمــا أن تحــد مــن االســتخدام أو تفــرض تكاليــف
تشــغيل أو تفكيــك إضافيــة.
 .3ميكــن أن يكــون للمــواد املشــعة املوجــودة يف بعــض اآلالت واملعــدات أثـ ًرا خطــر يف حالــة عدم اســتخدامها
أو التخلــص منهــا بشــكل صحيــح ،وســيكون لذلــك تأثـ ٌر كبـ ٌر عــى املرصوفــات والبيئة.
 .4يجــب تخزيــن النفايــات الســامة والتــي ميكــن أن تكــون كيميائيـ ًة يف صــورة صلبــة أو ســائلة أو غازيــة ،أو
التخلــص منهــا مبهنيــة ،وهــذه مســألة بالغــة األهميــة لكافــة الصناعــات.
 .5ميكن أن يُحظر إصدار تراخيص تشغيل آالت معينة يف بعض الدول.
(ج) املرتبطة باالقتصاد:
 .1األربــاح الفعليــة أو املحتملــة لألصــل عــى أســاس مقارنــة تكاليــف التشــغيل مــع األربــاح أو األربــاح
املحتملــة (انظــر املعيــار  200منشــآت االعــال والحصــص فيهــا).
 .2الطلــب عــى املنتــج الــذي يُصنــع داخــل املصنــع فيــا يتعلــق بــكل مــن عوامــل االقتصــاد الــكيل والجــزيئ
والــذي ميكــن أن يؤثــر عــى الطلــب.
 .3إمكانية استخدام األصل بشكل أكرث قيم ًة من االستخدام الحايل (أي أعىل وأفضل استخدام).
 .20.6ينبغي أن تعكس تقييامت اآلالت واملعدات تأثري كافة أشكال التقادم عىل القيمة.
 .20.7لالمتثــال ملتطلــب تحديــد األصــل أو االلتـزام محــل التقييــم يف املعيــار  101نطــاق العمــل ،الفقــرة ( 20.3د) بالقــدر
الــذي يؤثــر بــه عــى القيمــة يجــب األخــذ يف االعتبــار درجــة ارتبــاط او اندمــاج األصــل مــع األصــول األخــرى .فعــى ســبيل
املثال:
(أ) ميكــن أن تكــون األصــول مرتبط ـ ًة بشــكل دائــم بــاألرض وال ميكــن إزالتهــا بــدون هــدم كامــل إمــا لألصــل ،أو
أي منشــآت ،أو مبــان محيطــة.
ّ
(ب) ميكن أن تكون اآللة جز ًءا من خط إنتاج متكامل حيث تعتمد وظائفها عىل األصول األخرى.
(ج) األصــول التــي ميكــن أن تصنــف عــى أنهــا أحــد عنــارص العقــار غــر املنقولــة (عــى ســبيل املثــال :نظــام
التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء «.)»HVAC
يف هــذه الحــاالت ســيكون مــن الــروري تحديــد مــا ينبغــي إدراجــه أو اســتبعاده بوضــوح يف التقييــم .ويجــب
أي أصــول تكميليــة (انظــر أيضــا الفقــرة .)20.8
أي افرتاضــات خاصــة متعلقــة بوجــود ّ
أيضً ــا ذكــر ّ
 .20.8عــاد ًة مــا ت ُدمــج اآلالت واملعــدات مــع املبنــى الــذي تقــدم وتــورد لــه الخدمــات ومبجــرد تركيبهــا ال ميكــن فصلهــا
عنــه .وتشــكل هــذه العنــارص جــز ًءا مــن املصلحــة العقاريــة ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك :اآلالت واملعــدات التــي لهــا وظيفـ ٌة
أي مب ًنــى واملعــدات ،مثــل:
رئيســي ٌة تتمثــل يف تقديــم خدمــات الكهربــاء أو الغــاز أو التدفئــة أو التربيــد أو التهويــة إىل ّ
املصاعــد .وإذا تطلــب الغــرض مــن التقييــم تقييــم هــذه العنــارص بشــكل منفصــل فيجــب أن يشــمل نطــاق العمــل بيانًــا
يشــر إىل إدراج قيمــة هــذه العنــارص يف املصلحــة العقاريــة وال ميكــن التوصــل إليهــا بشــكل منفصــل .وعنــد القيــام مبهــام
التقييــم املختلفــة لتقييــم الحــق يف املصلحــة العقاريــة وأصــول اآلالت واملعــدات يف نفــس املوقــع فينبغــي الحــذر لتجنــب
أي أخطــاء أو حســاب مــزدوج.
ّ
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 .20.9عــاد ًة مــا تكــون هنــاك حاج ـ ًة إىل افرتاضــات إضافيــة لوصــف الحالــة والظــروف التــي تُقيــم فيهــا األصــول نظ ـ ًرا
للطبيعــة املتنوعــة لعنــارص اآلالت واملعــدات وقابليــة نقلهــا .يجــب أخــذ هــذه العنــارص يف االعتبــار وإدراجهــا ضمــن
نطــاق العمــل لالمتثــال ملعيــار « 101نطــاق العمــل» ،الفقــرة ( 20.3ك) .ومــن األمثلــة عــى االفرتاضــات التــي ميكــن أن
تكــون مناســب ًة يف الظــروف املختلفــة مــا يــي:
ككل يف مكانها وكجزء من أعامل التشغيل.
(أ) أن ت ُقيم أصول اآلالت واملعدات ّ
ككل يف مكانها ،ولكن مع افرتاض أ ّن املنشأة مل تبدأ اإلنتاج بعد.
(ب) أن ت ُقيم أصول اآلالت واملعدات ّ
ككل يف مكانها ،ولكن عىل افرتاض أ ّن املنشأة مغلقة.
(ج) أن ت ُقيم أصول اآلالت واملعدات ّ
ككل يف مكانهــا ،ولكــن عــى افـراض أنهــا مباعـ ٌة قرسيًــا (انظــر املعيــار 104
(د) أن ت ُقيــم أصــول اآلالت واملعــدات ّ
أســس القيمــة).
(هـ) أن ت ُقيم أصول اآلالت واملعدات كعنارص منفردة إلزالتها من موقعها الحايل.
 .20.10يف بعــض الحــاالت ميكــن أن يكــون مــن املناســب إعــداد تقريــر عــن أكــر مــن مجموعــة واحــدة مــن االفرتاضــات،
فعــى ســبيل املثــال :لتوضيــح أثــر إغــاق املنشــأة ،أو وقــف العمليــات عــى قيمــة اآلالت واملعــدات.
 .20.11يجــب أن يتضمــن تقريــر التقييــم الخــاص بــاآلالت واملعــدات اإلشــارات املناســبة لبنــود نطــاق العمــل باإلضافــة
إىل الحــد األدىن مــن املتطلبــات الــواردة يف املعيــار « 103إعــداد التقاريــر» .كــا يجــب أن يتضمــن التقريــر تعلي ًقــا عــى
تأثــر األصــول امللموســة أو غــر امللموســة املســتبعدة مــن املعاملــة الفعليــة أو املفرتضــة عــى القيمــة املعلنــة ،مثــل برامــج
أي آلــة أو الحــق املســتمر يف شــغل األرض التــي يوجــد بهــا هــذا العنــر.
تشــغيل ّ
 .20.12عــاد ًة مــا تكــون هنــاك حاجـ ًة إىل إجـراء تقييــات لــآالت واملعــدات ألغـراض مختلفــة منهــا :األغـراض املحاســبية،
والتأجــر ،واإلقـراض املضمــون ،والبيــع والرضائــب ،وإجـراءات التقــايض ،واإلعســار.

 .30أساس القيمة

أي ُمق ّيــم اختيــار أســاس أو أســس القيمــة املناســبة عنــد تقييــم اآلالت واملعــدات وف ًقــا ملعيــار 104
 .30.1يجــب عــى ّ
أســس القيمــة.
 .30.2إ ّن اســتخدام األســاس أو األســس املناســبة للقيمــة ومــا يرتبــط بهــا مــن فرضيــة القيمــة (انظــر املعيــار  104أســس
القيمــة ،األقســام  ،)170-140لــه أهميـ ٌة خاصـ ٌة يف تقييــم اآلالت واملعــدات؛ نظـ ًرا أل ّن الفــروق يف القيمــة تكــون واضحـ ًة
أي عنــر مــن اآلالت واملعــدات ُمقيّــم مبوجــب فرضيــة «قيــد االســتخدام» أو «التصفيــة املنظمــة
بنــا ًء عــى مــا إذا كان ُّ
أو القرسيــة» (انظــر املعيــار  104أســس القيمــة ،الفقــرة  .)80.1وتعتــر قيمــة معظــم اآلالت واملعــدات حساسـ ًة بشــكل
خــاص لفرضيــات القيمــة املختلفــة.
أي عقــار خــال فــرة زمنيــة تحــول
 .30.3مــن األمثلــة عــى حــاالت التصفيــة الجربيــة عندمــا ينبغــي إزالــة األصــول مــن ّ
دون التســويق املناســب؛ نظـ ًرا إلنهــاء عقــد إيجــار العقــار .فــإن تأثــر هــذه الظــروف عــى القيمــة يتطلــب دراســة متأنيــة.
ألي عمليــة بيــع مــن
أي بدائــل ّ
ومــن أجــل إســداء املشــورة بشــأن القيمــة التــي يحتمــل التوصــل إليهــا ،ســيلزم دراســة ّ
املوقــع الحــايل ،مثــل :التطبيــق العمــي وتكلفــة إزالــة العنــارص إىل موقــع آخــر لبيعهــا خــال مهلــة معقولــة ،وأي انخفــاض
يف القيمــة بســبب نقــل العنــر مــن موقــع العمــل.

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق كافــة أســاليب التقييــم الرئيســة الثالثــة املنصــوص عليهــا يف معايــر التقييــم الدوليــة ،عــى تقييــم
أصــول اآلالت واملعــدات وذلــك تب ًعــا لطبيعــة األصــول واملعلومــات املتاحــة والحقائــق والظــروف املحيطــة بالتقييــم.
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 .50أسلوب السوق

 .50.1يشــيع اســتخدام أســلوب الســوق لفئــات اآلالت واملعــدات املتجانســة ،مثــل :املركبــات وأنــواع معينــة مــن املعــدات
املكتبيــة أو اآلالت الصناعيــة ،حيــث ميكــن أن تتوفــر بيانــات كافيــة عــن مبيعــات حديثــة ألصــول مامثلــة .ومــع ذلــك
هنــاك أنــوا ٌع عديــد ٌة مــن اآلالت واملعــدات املتخصصـ ًة التــي ال تتوفــر لهــا أدلـ ٌة ملبيعــات مبــارشة ،ويجــب الحــذر عنــد
إبــداء رأي يف القيمــة عندمــا تكــون بيانــات الســوق املتوفــرة ضئيلـ ًة أو منعدمـةً ،ويف هــذه الحــاالت ميكــن أن يكــون مــن
املناســب اســتخدام إ ّمــا أســلوب الدخــل أو التكلفــة يف التقييــم.

 .60أسلوب الدخل

 .60.1ميكــن اســتخدام أســلوب الدخــل يف تقييــم اآلالت واملعــدات حيــث ميكــن تحديــد تدفقــات نقديــة لألصــل أو
ملجموعــة مــن األصــول التكميليــة التــي تعمــل ســوية لتشــكل مصن ًعــا إلنتــاج منتــج قابــل للتســويق .ولكــن ميكــن
أن ت ُعــزى بعــض التدفقــات النقديــة إىل األصــول غــر امللموســة ويصعــب فصلهــا عــن مســاهمة اآلالت واملعــدات يف
ي مــع وجــود العديــد مــن العنــارص الفرديــة
التدفقــات النقديــة .وعــاد ًة مــا يكــون اســتخدام أســلوب الدخــل غــر عم ـ ّ
ألي أصــل أو مجموعــة مــن
لــآالت واملعــدات ،ومــع ذلــك ميكــن اســتخدامه يف تقديــر كميــة وحجــم التقــادم االقتصــادي ّ
األصــول.
 .60.2يجــب أن يراعــي التقييــم التدفقــات النقديــة املتوقــع تحقيقهــا عــى مــدى عمــر األصــل وكذلــك قيمــة األصــل يف
نهايــة عمــره يف حالــة اســتخدام أســلوب الدخــل يف تقييــم اآلالت واملعــدات .ويجــب الحــذر عنــد تقييــم اآلالت واملعــدات
باســتخدام أســلوب الدخــل والتأكــد مــن اســتبعاد عنــارص القيمــة املرتبطــة باألصــول غــر امللموســة والشــهرة وغريهــا مــن
األصــول املســاهمة (انظــر املعيــار  210األصــول غــر امللموســة).

 .70أسلوب التكلفة

 .70.1عــاد ًة مــا يســتخدم أســلوب التكلفــة لتقييــم اآلالت واملعــدات وال ســيام يف حالــة األصــول الفرديــة املتخصصــة أو
املخصصــة ملرافــق معينــة .الخطــوة األوىل هــي تقديــر تكلفــة أحــد املشــاركني يف الســوق لألصــل محــل التقييــم وذلــك
بالرجــوع إىل أقــل قيمــة إمــا لتكلفــة إعــادة اإلنتــاج أو االحــال .وتكلفــة االحــال هــي تكلفــة الحصــول عــى أصــل بديــل
لــه نفــس االســتخدام ،وميكــن أن يكــون هــذا البديــل أصـ ٌـل حديــثٌ لــه نفــس الوظائــف ،أمــا تكلفــة إعــادة اإلنتــاج فهــي
نســخة طبــق األصــل متا ًمــا مــن األصــل محــل التقييــم .وبعــد اســتنتاج تكلفــة االحــال ينبغــي تعديــل القيمــة إلب ـراز
تأثــر التقــادم املــادي والوظيفــي والتقنــي واالقتصــادي عــى القيمــة .ويف جميــع األحــوال ينبغــي أن تكــون التعديــات
خصيصــا إلنتــاج نفــس قيمــة األصــل الحديــث املكافــئ مــن ناحيــة املنفعــة
التــي تجــرى عــى أي تكلفــة احــال مصممــة
ً
واالســتخدام.
أي منشــأة يف رشاء أو إنشــاء أحــد األصــول مناســب ًة لالســتخدام
 .70.2ميكــن أن تكــون التكاليــف الفعليــة املتكبــدة مــن ّ
كتكلفــة احــال ألحــد األصــول يف ظــروف معينــة .ولكــن ينبغــي عــى امل ُق ّيــم قبــل اســتخدام املعلومــات الخاصــة بالتكلفــة
التاريخيــة مراعــاة مــا يــي:
أي منشــأة ذات عالقــة،
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
املتكب
ـة
ـ
الفعلي
ـف
ـ
التكالي
ـون
ـ
تك
ال
أن
ـن
ـ
ميك
ـة:
ـ
التاريخي
ـات
ـ
(أ) توقيــت املرصوف
ّ
ألي أصــل مكافــئ اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التقييــم ،يف حالــة عــدم
أو تتطلــب التعديــل وف ًقــا للتضخــم أو املــؤرشات ّ
تكبدهــا مؤخ ـ ًرا بســبب التغ ـرات يف أســعار الســوق أو التضخــم أو االنكــاش أو غريهــا مــن العوامــل.
(ب) أســاس القيمــة :يجــب الحــذر عنــد اعتــاد التكاليــف أو هوامــش الربــح الخاصــة مبشــارك معــن؛ نظـ ًرا ألنّهــا
ميكــن أال متثــل مــا قــد دفعــه املشــارك العــادي يف الســوق .ويجــب أيضً ــا عــى امل ُق ّيــم مراعــاة أنــه ميكــن ّأل تكــون
التكاليــف املتكبــدة مــن املنشــأة ذات طابــع تاريخــي بســبب حســابات املشــريات الســابقة أو رشاء أصــول اآلالت
ومعــدات مســتعملة .ويف جميــع األحــوال ،يجــب تحديــد اتجــاه التكلفــة التاريخيــة باســتخدام املــؤرشات املناســبة.
(ج) التكاليــف املحــددة املدرجــة :يجــب عــى امل ُقيّــم مراعــاة كافــة التكاليــف املهمــة املدرجــة ومــا إذا كانــت
تســاهم يف قيمــة األصــل ،وميكــن أن يكــون مــن املناســب إضافــة بعــض هوامــش الربــح عــى التكاليــف املتكبــدة
حســب أســاس القيمــة املحــدد.
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أي تكاليــف أو خصومــات أو حســومات لــن يتكبدهــا املشــارك
(د) العنــارص غــر الســوقية :ينبغــي اســتبعاد ّ
العــادي يف الســوق أو ال تكــون متاحــ ًة لــه.
 .70.3بعــد تحديــد تكلفــة االحــال يجــب إجـراء الخصومــات إلظهــار التقــادم املــادي والوظيفــي والتقنــي واالقتصــادي إن
أمكــن (انظــر املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم ،القســم .)80
طريقة التكلفة إىل القدرة االستيعابية
 .70.4ميكــن تحديــد تكلفــة إحــال أصــل لديــه قــدرة فعليــة أو مطلوبــة باســتخدام هــذه الطريقــة وذلــك بالرجــوع إىل
أي أصــل مامثــل لــه قــدر ٌة مختلفـةٌ.
تكلفــة ّ
 .70.5عاد ًة ما تستخدم طريقة التكلفة إىل القدرة االستيعابية بأي من الشكلني التاليني:
(أ) تقديــر تكلفــة إحــال أصــل أو أصــول ذات قــدرة واحــدة وذلــك عندمــا تكــون تكاليــف إحــال أصــل أو أصــول
أخــرى ذات قــدرة اســتيعابية مختلفــة معروفــة (مثــل :يف حالــة إمكانيــة إحــال قــدرة أصلــن محــل التقييــم بأصــل
واحــد معــروف التكلفة).
(ب) تقديــر تكلفــة إحــال أصــل حديــث مكافــئ ذي قــدرة تتطابــق مــع الطلــب املتوقــع يف حالــة كانــت القــدرة
االســتيعابية لألصــل محــل التقييــم فائضــة (كوســيلة لقيــاس خصــم عــدم االســتخدام الــذي يطبــق كجــزء مــن
تعديــل التقــادم االقتصــادي).
أي آالت لهــا نفــس القــدرة االســتيعابية
 .70.6ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة للتأكــد مــن ناتــج التقييــم مــا مل يكــن هنــاك ًّ
يف نفــس املنطقــة الجغرافيــة للمقارنــة الدقيقة.
ـكل مــن
 .70.7يالحــظ أ ّن العالقــة بــن التكلفــة والقــدرة عــاد ًة مــا تكــون غــر خطيــة؛ لــذا ميكــن أن يتطلــب األمــر شـ ً
أشــكال التعديــل األيس أيضً ــا.

 .80االعتبارات الخاصة باآلالت واملعدات

 .80.1يتناول القسم التايل «عقود التمويل» قامئ ًة غري حرصية باملوضوعات املرتبطة بتقييم اآلالت واملعدات.

 .90عقود التمويل

 .90.1إ ّن قيمــة األصــل عــاد ًة مــا تكــون مســتقل ًة عــن كيفيــة متويلــه ،ولكــن ميكــن أن تحتــاج بعــض طــرق التقييــم إىل
أخــذ كيفيــة متويــل اآلالت واملعــدات واســتدامة ذلــك التمويــل يف االعتبــار.
ألي عنــر مــن اآلالت واملعــدات ،ولذلــك ال ميكــن بيــع األصــل دون حصــول
أي عقــد إيجــار أو متويــل ّ
 .90.2ميكــن أن يُــرم ُّ
املقــرض أو املؤجــر عــى املبلــغ املســتحق مبوجــب عقــد التمويــل .وميكــن أن يتجــاوز املبلــغ القيمــة الخاليــة مــن األعبــاء
للعنــر بشــكل غــر معتــاد أو زائــد عــن الحــد املعــروف يف صناعتهــا .وبنــا ًء عــى الغــرض مــن التقييــم ميكــن أن يكــون
أي أصــول مدينــة وإعــداد تقريــر بقيمهــا بشــكل منفصــل عــن األصــول غــر املدينــة.
مــن املناســب تحديــد ّ
 .90.3إ ّن عنــارص اآلالت واملعــدات الخاضعــة لعقــود اإليجــار التشــغييل ملـ ٌـك ألطـراف أخــرى ،ولذلــك فإنّهــا غــر مدرجــة
يف تقييــم أصــول املســتأجر رشيطــة اســتيفاء عقــد اإليجــار لــروط معينــة ،ومــع ذلــك ميكــن أن تكــون هنــاك حاجـ ًة إىل
تســجيل هــذه األصــول؛ أل ّن وجودهــا ميكــن أن يؤثــر عــى قيمــة األصــول اململوكــة املســتخدمة معهــا .ويف جميــع األحــوال
أي تقييــم (باالشـراك مــع العميــل أو املستشــارين) تحديــد مــا إذا كانــت األصــول خاضعـ ًة
ينبغــي عــى امل ُقيّــم قبــل إجـراء ّ
أي نــوع مــن أنــواع اإلقـراض املضمــون .ولذلــك تحــدد النتيجــة الغــرض
أو
ـرض
ـ
ق
أو
ـل
ـ
متوي
يل أو عقــد
ّ
لعقــد إيجــار تشــغي ّ
األكــر مــن التقييــم وأســاس ومنهجيــة التقييــم املناســبة.
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 .10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق املبــادئ الــواردة يف املعايــر العامــة عــى تقييــات املصالــح العقاريــة .وينــص هــذا املعيــار عــى املتطلبــات
اإلضافيــة التــي تنطبــق عــى تقييــات املصالــح العقاريــة.

 .20املقدمة

 .20.1تعــرف الواليــة أو قانــون الواليــات القضائيــة الفرديــة عــاد ًة املصالــح العقاريــة وتنظمهــا غالبًــا الترشيعــات الوطنيــة
أو املحليــة« .يف بعــض الحــاالت ،يُحتفــظ بالحقــوق الفرديــة والجامعيــة أو املجتمعيــة أو املشــركة عــى األرايض واملبــاين
ألي مصلحــة عقاريــة يجــب عــى
أي تقييــم ّ
بطريقــة غــر رســمية وتقليديــة وغــر موثقــة وغــر مســجلة» .وقبــل إجـراء ّ
امل ُق ّيــم اإلملــام باإلطــار القانــوين ذي العالقــة والــذي يؤثــر عــى املصلحــة محــل التقييــم.
 .20.2إ ّن املصلحــة العقاريــة هــي 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.
وهناك ثالثة أنواع رئيسة من املصلحة:
أي مســاحة أرض معينــة ،وميتلــك مالــك هــذه املصلحــة ح ًقــا مطل ًقــا يف حيــازة األرض وأي
(أ) املصلحــة العليــا يف ّ
وأي قيــود نظاميــة أو غريهــا مــن القيــود
ـأي مصالــح دنيــا ّ
مبــان والســيطرة عليهــا بشــكل دائــم ،ره ًنــا فقــط بـ ّ
الســارية قانوني ـاً.
(ب) متنــح املصلحــة الدنيــا عــاد ًة للاملــك حقــوق امللكيّــة والســيطرة الحرصيــة عــى مســاحة أرض معينــة أو املبــاين
لفــرة محــددة ،عــى ســبيل املثــال :وف ًقــا لــروط عقــد اإليجــار.
(ج) حــق اســتخدام األرض أو املبــاين ،ولكــن دون التمتــع بحــق امللكيّــة أو الســيطرة الحرصيــة ،كحــق املــرور عــى
ملك ّيــة األرض أو اســتغاللها فقــط يف نشــاط محــدد.

 .20.3تنــدرج األصــول غــر امللموســة خــارج تصنيــف األصــول العقاريــة ،ولكــن ميكــن أن يكــون األصــل غــر امللمــوس
مرتبــط بقيمــة األصــول العقاريــة ويؤثــر عليهــا ،لذلــك مــن الــروري أن يكــون واض ًحــا يف نطــاق العمــل مــا الــذي يجــب
أن يتضمنــه التقييــم وأن يســتبعده تحدي ـدًا؟ فعــى ســبيل املثــال :ميكــن ربــط تقييــم أحــد الفنــادق بعالمتــه التجاريــة
دون الفصــل بينهــا .ويف هــذه الحــاالت ستشــمل عمليــة التقييــم النظــر يف إدراج األصــول غــر امللموســة وأثرهــا عــى
تقييــم أصــول العقــارات واآلالت واملعــدات .وينبغــي عــى امل ُق ّيــم اتبــاع املعيــار « 210األصــول غــر امللموســة» يف حالــة
وجــود أحــد عنارصهــا.
 .20.4عــى الرغــم مــن اســتخدام كلــات ومصطلحــات مختلفــة لوصــف هــذه األنــواع مــن املصالــح العقاريــة يف العديــد
مــن االختصاصــات القضائيــة ّإل أنّــه مــن الشــائع اســتخدام مفاهيــم ،مثــل :الحــق املطلــق غــر املحــدود للملك ّيــة ،أو
املصلحــة الحرصيــة لفــرة محــدودة ،أو الحــق غــر الحــري لغــرض محــدد .ويُقصــد بثبــات األرض واملبــاين أ ّن الحــق الــذي
يتمتــع بــه أحــد األط ـراف هــو الــذي انتقــل إليــه خــال عمليــة تبــادل وليســت األرض واملبــاين بحالتهــا املاديــة ،ولذلــك
فــإ ّن القيمــة ترتبــط بالحــق أو املصلحــة القانونيــة وليســت بــاألرض واملبــاين.
 .20.5لالمتثــال ملتطلــب تحديــد األصــول محــل التقييــم يف املعيــار « 101نطــاق العمــل» الفقــرة ( 20.3د) ،يجــب ذكــر
األمــور التاليــة:
(أ) وصف املصلحة العقارية محل التقييم.
(ب) تحديد املصالح العليا أو الدنيا التي تؤثر عىل املصلحة محل التقييم.
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 .20.6ينبغــي مراعــاة األمــور التاليــة لالمتثــال ملتطلبــات تحديــد مســتوى البحــث واالســتقصاء وطبيعــة املعلومــات
الواجــب االعتــاد عليهــا ومصدرهــا يف املعيــار « 101نطــاق العمــل» ( 20.3ي) واملعيــار  « 102االمتثــال للمعايــر وأعــال
البحــث واالســتقصاء»:
وأي مصالح مرتبطة بها.
(أ) األدلة املطلوبة ،إن وجدت ،للتحقق من املصلحة العقارية ّ
(ب) نطاق أعامل املعاينة.
(ج) مسؤولية الحصول عىل معلومات عن مساحة املوقع وخصائصه واملساحات املبنية.
(د) مسؤولية التأكد من مواصفات أي مب ًنى وحالته.
(هـ) نطاق البحث يف طبيعة الخدمات ومواصفاتها وكفايتها.
أي معلومات عن حالة األرض والرتبة.
(و) وجود ّ
(ز) مسؤولية تحديد العوامل البيئية الفعلية أو املحتملة.
أي تغـرات متوقعــة أو
ـك
ـ
وكذل
ـاين،
ـ
واملب
ات
ر
ـا
ـ
العق
ـتخدام
(ح) التصاريــح أو القيــود القانونيــة املفروضــة عــى اسـ
ّ
محتملــة يف هــذه التصاريــح والقيــود القانونيــة.
 .20.7وفيــا يــي بعــض األمثلــة النموذجيــة عــى االفرتاضــات الخاصــة والتــي قــد يلــزم إقرارهــا واالتفــاق عليهــا لالمتثــال
ملعيــار « 101نطــاق العمــل» الفقــرة ( 20.3ك):
كامل يف تاريخ التقييم.
مادي محدد كتقييم مب ًنى مقرتح كام لو كان ً
(أ) حدوث تغيري ّ
(ب) حدوث تغيري يف حالة العقارات كتأجري مب ًنى شاغر ،أو أن يصبح املب ًنى املؤجر شاغ ًرا يف تاريخ التقييم.
(ج) تقييم املصلحة دون األخذ يف االعتبار املصالح األخرى القامئة.
(د) خلو العقارات من التلوث أو املخاطر البيئة األخرى.
 .20.8عــاد ًة مــا تكــون هنــاك حاجـ ًة إىل إجـراء تقييــات للمصالــح العقاريــة ألغـراض مختلفــة ،منهــا :اإلقـراض املضمــون،
والبيــع والـراء ،والرضائــب ،وإجـراءات التقــايض ،والتعويــض ،واإلعســار ،واألغـراض املحاســبية.

 .30أساس القيمة

 .30.1وف ًقــا للمعيــار « 104أســس القيمــة» يجــب عــى امل ُ ًقيّــم اختيــار أســاس أو أســس القيمــة املناســبة عنــد تقييــم
املصالــح العقاريــة.

 .30.2يجــب عــى امل ُق ّيــم يف معظــم أســس القيمــة األخــذ يف االعتبــار أعــى وأفضــل اســتخدام للعقــارات الــذي قــد
يختلــف عــن اســتخدامه الحــايل (انظــر املعيــار  104أســس القيمــة ،الفقــرة  ،)30,3ولذلــك أهميــ ٌة خاصــ ٌة للمصالــح
العقاريــة التــي ميكــن تغيــر اســتخدامها أو التــي ميكــن تطويرهــا.

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثالثــة املنصــوص عليهــا يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» جميعهــا عــى
تقييــم املصالــح العقاريــة.
 .40.2إضافــة إىل متطلبــات هــذا املعيــار ،يجــب عــى امل ُقيّــم اتبــاع متطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» مبــا
يف ذلــك الفقرتــن  10.3و10.4عنــد اختيــار أســلوب وطريقــة التقييــم.
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 .50أسلوب السوق

 .50.1عــاد ًة مــا تكــون املصالــح العقاريــة غــر متجانســة (مبعنــى أنّهــا ذات خصائــص مختلفــة) ،حتــى وإن كانــت األرض
واملبــاين ذات خصائــص ماديــة مطابقــة لتلــك املتداولــة يف الســوق فــإ ّن املوقــع ســيكون مختل ًفــا .وعــى الرغــم مــن أوجــه
االختــاف هــذه عــاد ًة مــا يُســتخدم أســلوب الســوق لتقييــم املصالــح العقاريــة.
 .50.2ينبغــي عــى املقيــم اعتــاد وحــدات مقارنــة معروفــة ومناســبة للمقارنــة بــن العقــار محــل التقييــم واملصالــح
العقاريــة األخــرى وأن تكــون الوحــدات مــن جانــب املشــاركني وذلــك تب ًعــا لنــوع األصــل الــذي يتــم تقييمــه .وفيــا يــي
وحــدات املقارنــة املســتخدمة عــادةً:
(أ) سعر املرت املربع (أو القدم املربع) من املبنى أو الهكتار من األرض.
(ب) سعر الغرفة.
(ج) سعر وحدة اإلنتاج ،مثل :إنتاجية املحصول.
 .50.3وحــدة املقارنــة مفيــد ٌة فقــط عنــد اختيارهــا وتطبيقهــا باتســاق عــى العقــار محــل التقييــم والعقــارات املقارنــة
أي وحــدة مقارن ـ ًة مســتخدمة هــي نفــس التــي يســتخدمها املشــاركني يف الســوق ذي
يف كل تحليــل .وينبغــي أن تكــون ُّ
الصلــة بقــدر اإلمــكان.

أي بيانــات أســعار مامثلــة يف عمليــة التقييــم مبقارنــة الخصائــص
 .50.4يحــدد االعتــاد الــذي ميكــن تطبيقــه عــى ّ
املختلفــة للعقــار واملعاملــة التــي اشــتقت منهــا البيانــات مــع العقــار محــل التقييــم .وينبغــي مراعــاة االختالفــات وف ًقــا
للمعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفقــرة  ،30.8وتشــمل االختالفــات املحــددة التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد تقييــم
املصالــح العقاريــة ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر مــا يــي:
(أ) نوع املصلحة املستمد منها األدلة عىل األسعار ونوع املصلحة التي يتم تقييمها.
(ب) املواقع املعنية.
(ج) نوعية األرض وعمر املباين ومواصفاتها.
(د) االستخدام أو تقسيم األرايض املسموح به يف كل عقار.
(هـ) الظروف التي تم تحديد السعر فيها وأساس القيمة املطلوب.
(و) التاريخ الفعيل لألدلة عىل األسعار وتاريخ التقييم.
(ز) ظروف السوق يف وقت املعامالت ذات العالقة ،وكيف تختلف عن الظروف املوجودة يف تاريخ التقييم.

 .60أسلوب الدخل

 .60.1ت ُســتخدم طـ ٌ
ـرق مختلفـ ٌة لحســاب القيمــة بأســلوب الدخــل ،وتشــرك جميعهــا يف أ ّن القيمــة تعتمــد عــى الدخــل
الفعــي أو املقــدر الــذي إ ّمــا أن يكــون مولـدًا أو ميكــن توليــده بواســطة مالــك املصلحــة .يف حالــة العقــارات االســتثامرية
التــي ميكــن أن يكــون دخلهــا يف صــورة إيجــار (انظــر الفق ـرات  ،)90.3-90.1وميكــن أن يكــون هــذا الدخــل يف صــورة
أي مب ًنــى يشــغله مالكــه وذلــك عــى أســاس مــا تكلفــة اســتئجار مســاحة معادلــة.
إيجــار مفــرض (أو إيجــار مدخــر) يف ّ
 .60.2ترتبــط قــدرة العقــار عــى توليــد الدخــل بالنســبة لبعــض املصالــح العقاريــة ارتباطًــا وثي ًقــا باســتخدام نشــاط
تجــاري معــن (عــى ســبيل املثــال :الفنــادق ،ومالعــب الغولــف ،إلــخ) .ويف حالــة وجــود مب ًنــى مناســب فقــط لنــوع معــن
مــن األنشــطة التجاريــة فعــاد ًة مــا يكــون الدخــل مرتبطًــا بالتدفقــات النقديــة الفعليــة أو املحتملــة والتــي ســتتحقق
ملالكــه مــن هــذا النشــاط .وعــاد ًة مــا يُشــار إىل اســتغالل اإلمكانــات التجاريــة للعقــار لبيــان قيمتــه «بطريقــة األربــاح».
 .60.3عندمــا ميثــل الدخــل املســتخدم يف أســلوب الدخــل التدفــق النقــدي مــن أي عمل/نشــاط تجــاري (بخــاف التدفــق
النقــدي املرتبــط بتكاليــف اإليجــار والصيانــة وغريهــا مــن التكاليــف الخاصــة بالعقــارات) ينبغــي عــى امل ُقيّــم االمتثــال
عــى النحــو املطلــوب ملتطلبــات املعيــار  200منشــآت االعــال والحصــص فيهــا ،واملعيــار  210األصــول غــر امللموســة إذا
وجــدت.
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 .60.4بالنســبة للمصالــح العقاريــة ،ميكــن اســتخدام األشــكال املختلفــة مــن منــاذج التدفقــات النقديــة املخصومــة.
وتتفــاوت هــذه النــاذج مــن حيــث التفاصيــل ولكنهــا تشــرك يف الســمة األساســية املتمثلــة يف أ ّن التدفــق النقــدي لفــرة
مســتقبلية محــددة يُعــدل إىل قيمــة حاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا .وميثــل مجمــوع القيــم الحاليــة للفـرات الفرديــة
أي منــوذج مــن منــاذج التدفقــات النقديــة املخصومــة عــى التكلفــة
تقديـ ًرا لقيمــة رأس املــال .ويســتند معــدل الخصــم يف ّ
الزمنيــة للنقــود ومخاطــر ومكافــآت تدفــق الدخــل املعنــي.
 .60.5يتضمــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفق ـرات  ،50.31-50.29املزيــد مــن املعلومــات عــن اشــتقاق
معــدالت الخصــم .وينبغــي أن يتأثــر تحديــد معــدل العائــد أو معــدل الخصــم بهــدف التقييــم .فعــى ســبيل املثــال:
(أ) إذا كان الهدف من التقييم تحديد القيمة ملالك محدد أو محتمل عىل أساس معايريه االستثامرية الخاصة ،فإ ّن
املعدل ميكن أن يعكس معدل العائد املطلوب أو املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال الخاصة به.
(ب) إذا كان الهــدف مــن التقييــم تحديــد القيمــة الســوقية فــإ ّن معــدل الخصــم ميكــن اشــتقاقه مــن مراقبــة
العوائــد الكامنــة يف الســعر املدفــوع مقابــل املصالــح العقاريــة املتداولــة يف الســوق بــن املشــاركني أو مــن معــدالت
العائــد املطلوبــة مــن جانــب املشــاركني االفرتاضيــن .وينبغــي عــى امل ُق ّيــم أيضً ــا اتبــاع التوجيهــات الــواردة يف
املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقرتــان  30.7و 30.8عندمــا يعتمــد معــدل الخصــم عــى تحليــل معامــات
الســوق.
ـي «منعــدم املخاطــر» معــدل وف ًقــا للمخاطــر والفــرص
 .60.6ميكــن اســتخالص معــدل خصــم مناســب مــن ّ
أي عائــد منوذجـ ّ
اإلضافيــة الخاصــة مبصلحــة عقاريــة معينة.

 .70أسلوب التكلفة

 .70.1يجــب عــى امل ُقيّمــن اتبــاع التوجيهــات الــواردة يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،الفقـرات 70.14-70.1
عنــد تطبيــق أســلوب التكلفــة.
 .70.2عاد ًة ما يطبق هذا األسلوب عىل تقييم املصالح العقارية من خالل طريقة تكلفة االحالل املهلكة.
 .70.3ميكــن اســتخدامه كأســلوب أســايس يف حالــة عــدم وجــود أدلـ ٌة عــى أســعار املعامــات لعقــارات مامثلــة أو تدفقــات
ي أو مفرتضــة قابلــة للتحديــد ميكــن أن يتحقــق ملالــك املصلحــة ذات العالقــة.
دخــل فعـ ّ
ـوي أو مســاعد يف حالــة توفــر أدلــة عــى أســعار املعامــات الســوقية
 .70.4ميكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة كأســلوب ثانـ ّ
أو تدفقــات دخــل قابلــة للتحديــد.
 .70.5تتطلــب الخطــوة األوىل حســاب تكلفــة االحــال .وعــاد ًة مــا تكــون تكلفــة احــال العقــار بعقــار آخــر حديــث
ومكافــئ يف تاريــخ التقييــم .ويســتثنى مــن ذلــك إذا كان يجــب أن يكــون العقــار املكافــئ نســخ ًة طبــق األصــل مــن العقــار
محــل التقييــم لتزويــد املشــارك بعقــار لــه نفــس االســتخدام ،ويف هــذه الحالــة ســتكون تكلفــة االحــال تلــك التكلفــة
الخاصــة بإعــادة إنتــاج العقــار محــل التقييــم بــدلً مــن احاللــه بعقــار حديــث مكافــئ .ويجــب أن تعكــس تكلفــة االحــال
كافــة التكاليــف العرضيــة ،مثــل :قيمــة األرض ،والبنيــة األساســية ،ورســوم التصميــم ،وتكاليــف التمويــل ،وأربــاح املطوريــن
التــي ســيتكبدها أحــد املشــاركني يف إنشــاء أصــل مكافــئ.
 .70.6لذلــك يجــب أن تخضــع تكلفــة العقــار الحديــث املكافــئ للتعديــل وف ًقــا للتقــادم املــادي والوظيفــي والتقنــي
أي تعديــل وف ًقــا للتقــادم تقديــر
واالقتصــادي (انظــر املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم ،القســم  .)80والهــدف مــن ّ
ألي مشــر محتمــل باملقارنــة بالعقــار الحديــث املكافــئ .ويراعــي
مقــدار انخفــاض قيمــة العقــار محــل التقييــم بالنســبة ّ
التقــادم الحالــة املاديــة للعقــار محــل التقييــم ووظائفــه ومنفعتــه االقتصاديــة مقارنــة بالعقــار الحديــث املكافــئ.
119

 .80االعتبارات الخاصة بالحقوق واملصالح العقارية

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ًة غري حرصية باملوضوعات املرتبطة بتقييم املصالح العقارية.
(أ) التسلسل الهرمي للمصالح (القسم )90؛
(ب) القيمة اإليجارية (القسم .)100

 .90التسلسل الهرمي للمصالح العقارية

 .90.1ال تُقيص األنواع املختلفة من املصالح العقارية بعضها البعض،
أي مصلحــة عليــا لواحــدة أو أكــر مــن املصالــح الدنيــا .وميكــن ملالــك املصلحــة
فعــى ســبيل املثــال :ميكــن أن تخضــع ُّ
املطلقــة منــح مصلحــة إيجاريــة لجــزء مــن مصلحتــه أو كلهــا .واملصالــح اإليجاريــة املمنوحــة مبــارش ًة مــن جانــب مالــك
أي مصلحــة
ـح «إيجاري ـ ٌة رئيســيةٌ» .ومــا مل متنــع رشوط عقــد اإليجــار ذلــك فيجــوز ملالــك ّ
املصلحــة املطلقــة هــي مصالـ ٌ
إيجاريــة رئيســية تأجــر جــزء مــن تلــك املصلحــة أو كلهــا ألط ـراف أخــرى ،وهــو مــا يعــرف باملصلحــة اإليجاريــة مــن
أي مصلحــة إيجاريــة مــن الباطــن دامئًــا أقــر مــن عقــد اإليجــار الرئيــي الــذي نشــأت عنــه أو مشــركة
الباطــن .وتكــون ُّ
معــه.
 .90.2تكون لهذه املصالح العقارية خصائصها الخاصة كام يتضح من األمثلة التالية:
أي مصلحــة مطلقــة متنــح امللكيّــة الكاملــة الدامئــة ّإل أنّهــا تخضــع لتأثــر املصالــح الدنيــا.
(أ) عــى الرغــم مــن أ ّن ّ
وميكــن أن تشــمل هــذه املصالــح الدنيــا اإليجــارات أو القيــود املفروضــة مــن جانــب مالــك ســابق أو مبوجــب
القانــون.
أي مصلحــة إيجاريــة محــددة املــدة يف نهايتهــا إىل مالــك املصلحــة العليــا التــي نشــأت عنــه هــذه
ـود
(ب) تعـ ُّ
املصلحــة اإليجاريــة .وســيفرض عقــد اإليجــار عــاد ًة التزامــات عــى املســتأجر كســداد اإليجــار وغــره مــن
أي
املرصوفــات .كــا ميكــن أن يفــرض رشوطًــا أو قيــودًا عــى الطريقــة التــي ميكــن أن يُســتخدم بهــا العقــار أو ّ
تنــازل عــن املصلحــة للغــر.
(ج) ميكــن االحتفــاظ بحــق االســتخدام إىل األبــد أو ميكــن أن يكــون لفــرة محــددة .كــا ميكــن أن يكــون الحــق
مرهونًــا بســداد مالكــه للدفعــات أو امتثالــه لبعــض الــروط األخــرى.
أي مصلحــة عقاريــة مــن الــروري تحديــد طبيعــة الحقــوق املســتحقة ملالــك تلــك املصلحــة وإب ـراز
 .90.3عنــد تقييــم ّ
أي قيــود أو رهــون مفروضــة بســبب وجــود مصالــح أخــرى يف نفــس العقــار .وكثـ ًرا مــا يختلــف مجمــوع القيــم الفرديــة
ّ
ملختلــف املصالــح يف نفــس العقــار عــن قيمــة املصلحــة العليــا دون أعبــاء املاليــة.

 .100اإليجار

 .100.1يتم التعامل مع اإليجار السوقي بصفته أحد أسس القيمة يف املعيار  104أسس القيمة.
 .100.2يف حالــة تقييــم مصلحــة عليــا خاضعــة لعقــد إيجــار أو مصلحــة ناشــئة عنــه فيجــب عــى امل ُقيّمــن األخــذ يف
االعتبــار قيمــة اإليجــار التعاقديــة ،وقيمــة اإليجــار الســوقي يف الحــاالت التــي تختلــف فيهــا القيــم عــن بعضهــا البعــض.
 .100.3قيمــة اإليجــار التعاقديــة هــي القيمــة واجبــة الســداد مبوجــب رشوط عقــد اإليجــار الفعــي .وميكــن أن تكــون
هــذه القيمــة ثابتــ ًة طــوال مــدة عقــد اإليجــار أو متغــرةً .ويجــب أن ينــص العقــد عــى معــدالت وأســس حســاب
التغ ـرات يف قيمــة اإليجــار ،كــا يجــب تحديدهــا وفهمهــا لــي يتــم تحديــد مجمــوع املنافــع التــي تعــود عــى املؤجــر
وااللتزامــات التــي يتحملهــا املســتأجر.
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 .10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق املبــادئ التــي تتضمنهــا املعايــر العامــة ،مــن املعيــار  101وحتــى  105عــى تقييــات العقــارات التطويريــة،
ويشــمل هــذا املعيــار فقــط تعديــات أو متطلبــات إضافيــة أو أمثلــة محــددة عــن كيفيــة تطبيــق املعايــر العامــة عــى
التقييــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا املعيــار .ويجــب أيضً ــا عــى تقييــات العقــارات التطويريــة اتبــاع املعيــار 400
«الحقــوق واملصالــح العقاريــة».

 .20املقدمة

 .20.1ت ُعــرف العقــارات التطويريــة ،يف ســياق هــذا املعيــار ،بأنّهــا املصالــح التــي يلــزم إعــادة تطويرهــا لتحقيــق أعــى
وأفضــل اســتخدام لهــا ،أو التــي انتهــت أعــال تطويرهــا أو مــا زالــت جاري ـ ًة يف تاريــخ التقييــم ،وتشــمل:
(أ) بناء املباين.
(ب) األرايض غري املطورة التي يتم تزويدها بالبنية التحتية.
(ج) إعادة تطوير األرايض املطورة يف السابق.
(د) تحسني املباين أو املنشآت القامئة أو تغيريها.
(هـ) األرايض املخصصة للتطوير يف إحدى املخططات املعتمدة.
(و) األرايض املخصصة لالستخدامات األعىل قيمة أو كثافة يف إحدى املخططات املعتمدة.
 .20.2ميكــن أن تكــون هنــاك حاجــ ًة إىل إجــراء تقييــات للعقــارات التطويريــة ألغــراض مختلفــة .ويتحمــل امل ُق ّيــم
مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم .وفيــا يــي قامئـ ٌة غــر حرصيــة بأمثلــة عــى الحــاالت التــي ميكــن أن تتطلــب تقييـاً
للعقــارات التطويريــة:
(أ) عند تحديد ما إذا كانت املرشوعات املقرتحة مجدي ًة من الناحية املالية.
(ب) كجزء من االستشارات العامة وااللتزامات املالية لدعم معامالت الرشاء وضامن القروض.
(ج) ألغــراض إعــداد التقاريــر الرضيبيــة ،وكثــ ًرا مــا تكــون تقييــات العقــارات التطويريــة رضوريــ ًة لتحليــل
رضائــب القيمــة املضافــة.
(د) للدعــاوى القضائيــة التــي تســتلزم تحليــل التقييــم يف حــاالت مثــل املنازعــات بــن املســاهمني وحســابات
الخســائر.
(هـــ) ألغ ـراض التقاريــر املاليــة عــاد ًة مــا يكــون تقييــم العقــارات التطويريــة رضوريًــا فيــا يتعلــق بالحســابات
الخاصــة باندمــاج املنشــآت ،ومشــريات ومبيعــات األصــول وتحاليــل انخفــاض القيمــة.
(و) لألحــداث النظاميــة أو القانونيــة األخــرى التــي ميكــن أن تتطلــب تقييــم العقــارات التطويريــة ،مثــل :نــزع
امللكيــة.
 .20.3عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة يجــب عــى امل ُق ّيــم اتبــاع املعيــار املطبــق لذلــك النــوع مــن األصــول أو االلتزامــات
(مثــل املعيــار « 400الحقــوق واملصالــح العقارية»).
ـري حساس ـ ًة للغايــة للتغ ـرات يف االفرتاضــات أو
أي عقــار تطويـ ّ
 .20.4ميكــن أن تكــون القيمــة املتبقيــة أو قيمــة أرض ّ
التوقعــات الخاصــة بالدخــل أو اإليـرادات املشــتقة مــن املــروع املنجــز أو أي مــن تكاليــف التطويــر التــي ســيتم تكبدهــا.
وال ي ـزال هــذا هــو الحــال بغــض النظــر عــن الطريقــة أو الطــرق املســتخدمة أو حتــى املدخــات املختلفــة املدروســة
بعنايــة فيــا يتعلــق بتاريــخ التقييــم.
 .20.5تنطبــق هــذه الحساســية أيض ـاً عــى أثــر التغ ـرات الجوهريــة عــى تكاليــف املــروع أو يف القيمــة عنــد إنجــاز
أي مــروع
املــروع .وإذا كان التقييــم الز ًمــا لغــرض مــا حيــث تكــون التغـرات الجوهريــة يف القيمــة عــى مــدار مــدة ّ
بنــاء مصــدر قلــق للمســتخدم (كأن يكــون التقييــم لضــان قــرض ،أو لتحديــد جــدوى مــروع) ،فيجــب عــى امل ُق ّيــم
إب ـراز التأثــر الســلبي املحتمــل للتغ ـرات املمكنــة إ ّمــا يف تكاليــف البنــاء أو يف القيمــة النهائيــة عــى أربــاح املــروع
وقيمــة العقــارات املنجــزة جزئ ًيــا .وميكــن أن يكــون تحليــل الحساســية مفيـدًا لهــذا الغــرض رشيطــة أن يكــون مصحوبًــا
بتفســر مناســب.
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 .30أساس القيمة

 .30.1يجــب عــى امل ُق ّيــم اختيــار أســاس القيمــة املناســبة عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة وف ًقــا ملعيــار « 104أســس
القيمــة».

 .30.2عــاد ًة مــا يشّ ــمل تقييــم العقــارات التطويريــة عــددًا كبـ ًرا مــن االفرتاضــات واالفرتاضــات الخاصــة بشــأن حالــة أو
وضــع املــروع عنــد إنجــازه ،عــى ســبيل املثــال :ميكــن أن تنــص االفرتاضــات الخاصــة عــى أن مــروع التطويــر قــد أُنجــز،
أو أ ّن العقــار مؤجـ ٌر بالكامــل .ووف ًقــا ملتطلبــات املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،يجــب اطــاع كافــة أطـراف عقــد التقييــم
أي عمليــة تقييــم ويجــب إقرارهــا واالتفــاق عليهــا يف نطــاق العمــل.
عــى االفرتاضــات الهامــة والخاصــة املســتخدمة يف ّ
كــا ميكــن أن تكــون هنــاك حاجـ ًة إىل إيــاء عنايــة خاصــة عنــد إمكانيــة اعتــاد أطـراف أخــرى عــى نتيجــة التقييــم.
كل خاصيــة مــن خصائــص العقــارات التطويريــة عــى التطويــر
 .30.3عــاد ًة مــا يكــون أمــر صعــب التحقــق مــن أثــر ّ
املســتقبيل املحتمــل ،مثــل :الحــاالت التــي مل يتــم فيهــا التحقــق مــن حالــة األرض .وميكــن أن يكــون مــن املناســب يف
هــذه الحالــة االســتعانة باالفرتاضــات (مثــل افـراض عــدم وجــود ظــروف غــر طبيعيــة لــأرض مــن شــأنها أن تــؤدي إىل
اض مل يقــم بعملــه املشــاركني يف الســوق يكــون مــن الــروري عرضــه بصفتــه
زيــادة جوهريــة يف التكاليــف) .إذا كان االفـر ٌ
ـاص.
اف ـر ٌ
اض خـ ٌّ
 .30.4ميكــن أال ميثــل املــروع أعــى وأفضــل اســتخدام لــأرض يف الحــاالت التــي تغــر فيهــا الســوق بعــد تصميــم املرشوع.
ويف هــذه الحالــة ميكــن أن تكــون تكاليــف إنجــاز املــروع املقرتحــة يف البدايــة عدميــة الصلــة؛ نظ ـ ًرا لقيــام البائعــن يف
الســوق إ ّمــا بهــدم املبــاين املنجــزة جزئيًــا أو اســتخدامها يف مــروع بديــل .والبــد أن تعكــس قيمــة العقــارات التطويريــة
قيــد اإلنشــاء القيمــة الحاليــة للمــروع البديــل والتكاليــف واملخاطــر املرتبطــة بإنجــاز املــروع.
ـاري معــن أو
 .30.5بالنســبة لبعــض العقــارات التطويريــة يرتبــط العقــار ارتباطًــا وثي ًقــا باســتخدام عمــل أو نشــاط تجـ ّ
اف ـراض خــاص بــأ ّن العقــار املنجــز ســيتم تداولــه عــى مســتويات محــددة ومســتدامة .يف هــذه الحــاالت يجــب عــى
امل ُق ّيــم االمتثــال ملتطلبــات املعيــار  200منشــآت األعــال والحصــص فيهــا واملعيــار  210األصــول غــر امللموســة عنــد
الحاجــة.

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1ميكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثالثــة املنصــوص عليهــا يف املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم جميعهــا عــى
أي مصلحــة عقاريــة .وهنــاك أســلوبان رئيســيان متعلقــان بتقييــم العقــارات التطويريــة ،هــا:
تقييــم ّ
(أ) أسلوب السوق (انظر القسم .)50
ـج مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة (انظــر
ـ
مزي
ـي
(ب) طريقــة القيمــة املتبقيــة ،وهـ
ٌ
األقســام  .)70-40ويســتند ذلــك إىل «إجــا ّيل قيمــة التطويــر» املنجــزة واقتطــاع تكاليــف التطويــر وعائــد املطــور
للوصــول إىل القيمــة املتبقيــة للعقــارات التطويريــة (انظــر القســم .)90
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 .40.2يجــب عــى امل ُق ّيــم عنــد اختيــار األســلوب والطريقــة االلت ـزام مبتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم»،
مبــا يف ذلــك الفقــرة  ،10.3إضافـ ًة إىل متطلبــات هــذا املعيــار.
 .40.3ويعتمــد أســلوب التقييــم املقــرر اســتخدامه عــى أســاس القيمــة املطلــوب وكذلــك حقائــق وظــروف معينــة ،مثــل:
مســتوى املعامــات األخــرة ،ومرحلــة تطويــر املــروع ،والتحــركات يف األســواق العقاريــة منــذ بدايــة املــروع ،وينبغــي
أن يكــون دامئًــا األســلوب األنســب لتلــك الظــروف؛ لذلــك فــإ ّن عمليــة اختيــار األســلوب األنســب بالغــة األهميــة.

 .50أسلوب السوق

 .50.1تكــون بعــض أنــواع العقــارات التطويريــة متجانسـ ًة ومتداولـ ًة بكــرة يف الســوق بحيــث تكــون هنــاك بيانــات كافيــة
مــن املبيعــات األخــرة الســتخدامها كمقارنــة مبــارشة يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا التقييــم مطلوبًــا.

 .50.2يف معظــم األســواق ،ميكــن أن يفــرض أســلوب الســوق قيــودًا عــى العقــارات التطويريــة األكــر أو األكــر تعقي ـدًا
أو العقــارات األصغــر التــي تكــون فيهــا التحســينات املقرتحــة غــر متجانســة .ويرجــع ذلــك إىل أ ّن عــدد املتغ ـرات بــن
العقــارات املختلفــة ودرجتهــا يتســببا يف إجـراء مقارنــات مبــارشة بــن كافــة املتغـرات غــر القابلــة للتطبيــق عــى الرغــم
مــن أ ّن األدلــة الســوقية املعدلــة بشــكل صحيــح (انظــر املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم ،القســم  )20,5ميكــن أن
تســتخدم كأســاس لعــدد مــن املتغ ـرات املوجــودة يف التقييــم.
 .50.3يُعــد تطبيــق أســلوب الســوق صعبـاً للعقــارات التطويريــة التــي قــد بــدأت أعــال التحســن فيهــا ولكنهــا مل تنتــه
بعــد .ونــاد ًرا مــا تتنقــل ملكيّــة هــذه العقــارات بــن املشــاركني وهــي يف حالــة منجــزة جزئيًــا ،باســتثناء إذا كان ذلــك جــز ًءا
مفلســا ،وغــر قــادر عــى إنجــاز املــروع .وحتــى يف حالــة احتــال
را أو ً
مــن نقــل ملك ّيــة املنشــأة أو كان البائــع إمــا معـ ً
وجــود أدلــة عــى نقــل ملكيّــة عقــار تطويــر آخــر منجــز جزئيًــا مبــارش ًة قبــل تاريــخ التقييــم ،فــإ ّن درجــة إنجــاز العمــل
ســتختلف بالتأكيــد حتــى وإن كانــت العقــارات متشــابهة.
أي عقــار مكتمــل كأحــد املدخــات املطلــوب يف إطــار
 .50.4ميكــن أن يكــون أســلوب الســوق مناس ـ ًبا لتحديــد قيمــة ّ
طريقــة القيمــة املتبقيــة ،وهــو مــا يــرد رشحــه مبزيــد مــن التفصيــل يف القســم املتعلــق بطريقــة القيمــة املتبقيــة (القســم
.)90

 .60أسلوب الدخل

تطويــري اســتخدام منــوذج التدفقــات النقديــة يف بعــض
ألي عقــار
ّ
 .60.1ميكــن أن يشــمل تقديــر القيمــة املتبقيــة ّ
األســواق.
أي عقــار منجــز كأحــد املدخــات املطلوبــة يف إطــار
 .60.2كــا ميكــن أن يكــون أســلوب الســوق مناسـبًا لتحديــد قيمــة ّ
طريقــة القيمــة املتبقيــة ،وهــو مــا يــرد رشحــه مبزيــد مــن التفصيــل يف القســم املتعلــق بطريقــة القيمــة املتبقيــة (القســم
.)90

 .70أسلوب التكلفة

أسايس لطريقة القيمة املتبقية (انظر الفقرة .)90.5
رص
 .70.1تقدير تكاليف التطوير عن ٌ
ٌّ
أي تطويــر مقــرح
 .70.2ميكــن أيضً ــا اســتخدام أســلوب التكلفــة حرصيًــا كوســيلة لبيــان قيمــة العقــارات التطويريــة ،مثــلّ :
ألحــد املبــاين أو املنشــآت األخــرى التــي ال يوجــد لهــا سـ ٌ
ـوق نشـ ٌط عنــد إنجــاز أعــال التطويــر بهــا.
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أي أصــل مــا يزيــد عــن
أي مشــري لــن يدفــع يف ّ
 .70.3يســتند أســلوب التكلفــة إىل املبــدأ االقتصــادي الــذي مفــاده أ ّن ّ
أي
أي أصــل لــه نفــس االســتخدام .يجــب عــى امل ُقيّــم مراعــاة التكلفــة التــي يتكبدهــا ُّ
املبلــغ املدفــوع مقابــل إنشــاء ّ
مشــر محتمــل للحصــول عــى أصــل مامثــل مــع إمكانيــة تحقيــق نفــس الربــح مــن التطويــر الــذي ميكــن الحصــول عليــه
مــن تطويــر العقــار محــل التقييــم .ومــع ذلــك مــا مل تكــن هنــاك ظروفًــا غــر عاديــة تؤثــر عــى العقــار التطويــري محــل
ايض بشــكل ف ّعــال إمــا
أي تطويــر مقــرح وتحديــد للتكاليــف املتوقعــة ّ
التقييــم ،وســتتكرر عمليــة تحليــل ّ
ألي بديــل افـر ّ
ـح أعــاه ،والتــي ميكــن تطبيقهــا مبــارش ًة عــى العقــار محــل
يف أســلوب الســوق أو طريقــة القيمــة املتبقيــة كــا هــو موضـ ٌ
التقييــم.
أي مشــر محتمــل مــن صعوبــات تطبيــق أســلوب
 .70.4يعتــر تحديــد مســتوى الربــح أي «املنفعــة» العائــدة عــى ّ
أي
أي مطــور أربــاح مســتهدفة يف بدايــة ّ
التكلفــة عــى العقــارات التطويريــة .وعــى الرغــم مــن أنــه ميكــن أن يكــون لــدى ّ
مــروع إال أن األربــاح الفعليــة عــاد ًة مــا تحــدد تب ًعــا لقيمــة العقــار عنــد إنجــاز العمــل فيــه .عــاو ًة عــى ذلــك ،يتوقــع
أ ّن تقــل بعــض املخاطــر املرتبطــة بالتطويــر التــي ميكــن أن تؤثــر عــى العائــد املطلــوب مــن املشــري عنــد االقـراب مــن
إنجــاز أعــال تطويــر العقــار.
ومــا مل يُتفــق عــى ســعر ثابــت ،ال تحــدد األربــاح مــن خــال التكاليــف املتكبــدة يف الحصــول عــى األرض وإجــراء
التحســينات.

 .80االعتبارات الخاصة للعقارات التطويرية

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ٌة غري حرصية باملوضوعات املرتبطة بتقييم العقارات التطويرية:
(أ) طريقة القيمة املتبقية (القسم .)90
(ب) األصول القامئة (القسم .)100
(ج) االعتبارات الخاصة بالتقارير املالية (القسم .)110
(د) االعتبارات الخاصة باإلقراض املضمون (القسم .)120

 .90طريقة القيمة املتبقية

 .90.1تعــرف هــذه الطريقــة بهــذا االســم؛ ألنّهــا ت ُشــر إىل املبلــغ املتبقــي بعــد طــرح كافــة التكاليــف املعروفــة أو املتوقعة
الالزمــة إلنجــاز التطويــر مــن القيمــة املتوقعــة للمــروع عنــد إنجــازه وذلــك بعــد األخــذ يف االعتبــار املخاطــر املرتبطــة
بإنجــاز املــروع ،وتســمى القيمــة الناتجــة القيمــة املتبقيــة.

 .90.2قــد تكــون القيمــة املتبقيــة حساسـ ًة للغايــة للتغـرات الصغــرة نســبيًا يف التدفقــات النقديــة املتوقعــة ،وينبغــي عىل
ـكل عامــل هــام عــى حــدة.
املــارس تقديــم تحليــات حساســية لـ ّ
 .90.3يلــزم توخــي الحــذر عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة نظـ ًرا لحساســية النتيجــة للتغـرات يف العديــد مــن املدخــات
التــي ميكــن أال تكــون معروف ـ ًة عــى وجــه الدقــة يف تاريــخ التقييــم ،ومــن ثــم يجــب تقديرهــا باســتخدام االفرتاضــات.
 .90.4تختلــف النــاذج املســتخدمة لتطبيــق طريقــة القيمــة املتبقيــة اختالفًــا كب ـ ًرا مــن حيــث التعقيــد والتطــور عــن
النــاذج األكــر تعقي ـدًا التــي تســمح مبزيــد مــن الدراســة للمدخــات ومراحــل التطويــر املتعــددة واألدوات التحليليــة
املتطــورة .ويســتند النمــوذج األنســب إىل حجــم التطويــر املقــرح ومدتــه وتعقيــده.
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 .90.5ينبغي عىل امل ُق ّيم عند تطبيق طريقة القيمة املتبقية دراسة وتقييم معقولية وموثوقية ما ييل:
كأي مخططــات ومواصفــات يتــم االعتــاد عليهــا
ـأي مبــان أو منشــآت مقرتحــةّ ،
(أ) مصــدر املعلومــات الخاصــة بـ ّ
يف عمليــة التقييــم.
أي مصــدر للمعلومــات عــن تكاليــف البنــاء وغريهــا مــن التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا خــال إنجــاز املــروع
(ب) ُّ
والتــي ســيتم اســتخدامها يف التقييــم.
 .90.6تؤخــذ العنــارص األساســية التاليــة بعــن االعتبــار عنــد تطبيــق الطريقــة لتقديــر القيمــة الســوقية للعقــارات
التطويريــة ،وإذا كانــت هنــاك حاجــ ًة إىل أســاس آخــر ،فيمكــن أن يتطلــب األمــر مدخــات بديلــة.
(أ) قيمة العقارات املنجزة.
(ب) تكاليف البناء
(ج) أتعاب املستشارين
(د) تكاليف التسويق
(هـ) الجدول الزمني
(و) تكاليف التمويل
(ز) أرباح التطوير
(ح) معدل الخصم
قيمة العقارات املنجزة
 .90.7تتطلــب الخطــوة األوىل تقدي ـ ًرا لقيمــة املصلحــة ذات العالقــة يف العقــار بعــد اإلنجــاز االســمي ملــروع التطويــر،
والــذي ينبغــي تطويــره وف ًقــا ملعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم.
 .90.8يجــب عــى امل ُقيّــم اعتــاد أحــد االفرتاضــن الرئيســيني التاليــن بغــض النظــر عــن الطريقــة املتبعــة يف التقييــم ســواء
أكانــت أســلوب الســوق أو الدخــل:
(أ) أ ّن القيمــة الســوقية التقديريــة يف وقــت إنجــاز املــروع تعتمــد عــى القيــم املوجــودة يف تاريــخ التقييــم عــى
افـراض أ ّن املــروع قــد تــم إنجــازه بالفعــل وف ًقــا للخطــط واملواصفــات املحــددة.
(ب) أن القيمــة التقديريــة يف وقــت إنجــاز املــروع تعتمــد عــى اف ـراض إنجــاز املــروع وف ًقــا للمخططــات
واملواصفــات املحــددة يف تاريــخ اإلنجــاز املتوقــع.
 .90.9ينبغــي أن تحــدد املامرســة الســوقية وتوافــر البيانــات ذات الصلــة أيًّــا مــن هــذه االفرتاضــات أنســب .ومــن املهــم
أن توضيــح مــا إذا كانــت القيــم الحاليــة أو املتوقعــة مســتخدمة أم ال.
 .90.10يف حالــة اســتخدام القيمــة اإلجامليــة التقديريــة للتطويــر ينبغــي إيضــاح أ ّن هــذه القيــم قامئ ـ ٌة عــى افرتاضــات
أي مشــارك بعملهــا بنــا ًء عــى املعلومــات املتاحــة يف تاريــخ التقييــم.
خاصــة يقــوم ُّ
 .90.11مــن املهــم أيضً ــا الحــرص عــى التأكــد مــن اســتخدام االفرتاضــات املتســقة يف جميــع حســابات القيمــة اإلجامليــة،
مبعنــى أنّــه إذا كانــت القيــم الحاليــة مســتخدمة فينبغــي أن تكــون التكاليــف حاليـةً ،وأن تكــون معــدالت الخصــم مشــتق ًة
مــن تحليــل األســعار الحاليــة.
 .90.12يف حــال كان هنــاك عقــد بيــع أو إيجــار مســبق ســاريًا يشــرط إنجــاز املــروع أو جــزء منــه ،فســيظهر ذلــك يف
تقييــم العقــارات املنجــزة .وينبغــي الحــرص عــى تحديــد مــا إذا كان الســعر املنصــوص عليــه يف عقــد البيــع أو القيمــة
اإليجاريــة والــروط األخــرى الــواردة يف عقــد اإليجــار تعكــس تلــك التــي يتفــق عليهــا املشــاركني يف تاريــخ التقييــم.
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 .90.13ميكن أن يلزم إجراء تعديالت عىل التقييم إذا مل تكن الرشوط تبني حال السوق.
ألي مشــر ملصلحــة يف العقــارات التطويريــة
 .90.14يكــون مــن املناســب تحديــد مــا إذا ميكــن التنــازل عــن هــذه العقــود ّ
قبــل إنجــاز املــروع.
تكاليف البناء
 .90.15يتــم تحديــد تكاليــف إنجــاز كافــة األعــال املطلوبــة للمــروع يف تاريــخ التقييــم وف ًقــا للمواصفــات املحــددة.
أي أعــال تحضرييــة مطلوبــة قبــل إبـرام عقــد البنــاء الرئيــي ،مثــل:
أي أعــال ،تتضمــن التكلفــة ّ
ويف حالــة عــدم مبــارشة ّ
تكاليــف إصــدار التصاريــح القانونيــة أو أعــال الهــدم أو تجهيــز املوقــع.
ـتقل للتكلفــة .ولكــن
 .90.16يف حالــة مبــارشة أعــال البنــاء ،تكــون هنــاك عقــو ٌد ســاري ٌة ميكــن أن تنــص عــى تحديــد مسـ ّ
أي عقــود ســارية ،أو إذا كانــت تكاليــف العقــد الفعليــة غــر مطابقــة لتلــك املوجــودة يف الســوق
يف حالــة عــدم وجــود ّ
يف تاريــخ التقييــم ،فيمكــن أن يكــون مــن الــروري تقديــر هــذه التكاليــف التــي تعكــس التوقعــات املعقولــة للمشــاركني
يف تاريــخ تقييــم التكاليــف املحتملــة.
أي أعــال منفــذة قبــل تاريــخ التقييــم يف القيمــة ولكــن لــن تحددهــا .وباملثــل لــن
 .90.17تنعكــس الفائــدة مــن وراء ّ
أي عالقــة بــن الدفعــات الســابقة الــواردة يف عقــد البنــاء الفعــي لألعــال املنجــزة قبــل تاريــخ التقييــم
يكــون هنــاك ّ
والقيمــة الحاليــة.
أي عقــد بنــاء موجهــة إىل األعــال املنجــزة ،فيمكــن أن تكــون املبالــغ
 .90.18يف املقابــل إذا كانــت الدفعــات الــواردة يف ّ
املتبقيــة الواجــب دفعهــا لألعــال التــي مل تنفــذ بعــد يف تاريــخ التقييــم أفضــل دليــل عــى تكاليــف البنــاء املطلوبــة
إلنجــاز األعــال.
 .90.19ولكــن ميكــن أن تشــمل التكاليــف التعاقديــة املتطلبــات الخاصــة ملســتخدم نهــا ّيئ محــدد؛ ولذلــك ميكــن أن ال
تعكــس املتطلبــات العامــة للمشــاركني.
ـادي ال ميكــن للعقــد الوفــاء بــه (عــى ســبيل املثــال :بســبب نـزاع أو إعســار
 .90.20عــاو ًة عــى ذلــك إذا وجــد أي خطــر مـ ّ
أحــد الطرفــن) فيمكــن أن يكــون مــن األنســب إضافــة تكلفــة إرشاك مقــاول جديــد إلنجــاز األعــال املعلقة.
 .90.21عنــد تقييــم أحــد العقــارات التطويريــة املنجــزة جزئيًــا ليــس مــن املناســب االعتــاد فقــط عــى التكاليــف
واإليــرادات املتوقعــة الــواردة يف أي خطــة أو دراســة جــدوى للمــروع معــد ًة عنــد بــدء املــروع.
 .90.22ومبجــرد بــدء عمــل املــروع فــإن هــذه األداة ال ميكــن االعتــاد عليهــا يف قيــاس القيمــة .وذلــك أل ّن املدخــات
أي أســلوب قائــم عــى تقديــر نســبة األعــال املنجــزة مــن
ســتكون تاريخيــةً .وباملثــل فمــن غــر املرجــح أن يكــون ُّ
املــروع قبــل تاريــخ التقييــم ذا أهميــة يف تحديــد القيمــة الســوقية الحاليــة.
أتعاب املستشارين
أي مشــارك يف املراحــل املختلفــة حتــى إمتــام
 .90.23تشــمل هــذه األتعــاب النفقــات القانونيــة واملهنيــة التــي ســيتحملها ُّ
املــروع.
تكاليف التسويق
 .90.24إذا مل يكــن هنــاك مشــر أو مســتأجر بعينــه للمــروع املنجــز فيكــون مــن املناســب األخــذ يف االعتبــار التكاليــف
وأي عمــوالت تأجــر وأتعــاب املستشــارين املتكبــدة يف التســويق والتــي مل يــرد ذكرهــا يف
املرتبطــة بالتســويق املناســبُّ ،
الفقــرة .90.23
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الجدول الزمني
 .90.25يتــم األخــذ يف االعتبــار مــدة املــروع ابتــدا ًء مــن تاريــخ التقييــم وحتــى التاريــخ املتوقــع لإلنجــاز املــادي
للمــروع جن ًبــا إىل جنــب مــع جدولــة كافــة التدفقــات النقديــة الصــادرة لتكاليــف البنــاء وأتعــاب االستشــاريني ومــا إىل
ذلــك.
 .90.26إذا مل يكــن هنــاك أي عقــد بيــع ســاري للمصلحــة ذات العالقــة يف العقــارات التطويريــة بعــد اإلنجــاز العمــي
لألعــال فينبغــي إج ـراء تقديــر لفــرة التســويق والتــي قــد تكــون مطلوب ـ ًة عــاد ًة بعــد إنجــاز أعــال البنــاء حتــى البيــع.
 .90.27يف حالــة االحتفــاظ مبلكيــة العقــار بعــد إنجــاز األعــال الســتثامره يجــب األخــذ يف االعتبــار الوقــت املطلــوب
أي عقــود إيجــار مســبقة (مبعنــى الفــرة املطلوبــة للوصــول
للوصــول إىل مســتوى إشــغال مســتقر مــا مل تكــن هنــاك ُّ
ألي مــروع ســتكون فيــه وحــداتٌ منفصل ـ ٌة لإليجــار ،فيمكــن
ـي طويــل األجــل) .وبالنســبة ّ
إىل مســتوى إشــغال واقعـ ّ
أن تكــون مســتويات اإلشــغال املســتقرة أقــل مــن  100باملائــة إذا أظهــرت التجربــة الســوقية أنّــه ميكــن أن يكــون مــن
املتوقــع أن يكــون عــددًا مــن الوحــدات دامئًــا شــاغ ًرا ،وينبغــي النظــر يف إنشــاء مخصــص للتكاليــف التــي يتكبدهــا املالــك
خــال هــذه الفــرة ،مثــل :تكاليــف التســويق اإلضافيــة والحوافــز ورســوم الصيانــة ورســوم الخدمــة غــر القابلــة لالســرداد.
تكاليف التمويل
 .90.28ميثــل هــذا النــوع مــن التكاليــف تكلفــة متويــل املــروع بــد ًءا مــن تاريــخ التقييــم وحتــى إنجــاز املــروع ،مبــا
أي فــرة مطلوبــة بعــد اإلنجــاز الفعــي وحتــى بيــع املصلحــة أو تحقيــق مســتويات اإلشــغال املســتقرة؛ ونظ ـ ًرا
يف ذلــك ّ
أي مقــرض ميكــن أن يتصــور أ ّن املخاطــر خــال أعــال البنــاء تختلــف متا ًمــا عــن املخاطــر بعــد إنجازهــا ،فــإ ّن تكلفــة
أل ّن ّ
أي منشــأة تجاريــة تنــوي
التمويــل خــال ّ
كل فــرة ميكــن أن تتطلــب أيضً ــا الدراســة عــى حــدة .حتــى يف حالــة وجــود ّ
ألي مشــارك الحصــول عليهــا مقابــل االق ـراض
ـن
ـ
ميك
ـبة
ـ
بنس
ـدة
ـ
للفائ
ـص
ـ
مخص
ـاء
ـ
إنش
ـي
ـ
فينبغ
ـها
ـ
بنفس
متويــل املــروع
ّ
لتمويــل املــروع يف تاريــخ التقييــم.
أرباح التطوير
أي مشــر للعقــار التطويــري يف الســوق ملواجهــة
ـن
ـ
م
ـوب
ـ
املطل
ـد
ـ
العائ
أو
ـر،
ـ
التطوي
ـاح
ـ
ألرب
ـص
ـ
مخص
ـاء
ـ
إنش
 .90.29ينبغــي
ّ
املخاطــر املرتبطــة بإنجــاز املــروع يف تاريــخ التقييــم .ويشــمل ذلــك املخاطــر املوجــودة يف تحقيــق الدخــل أو القيمــة
الرأســالية املتوقعــة بعــد اإلنجــاز املــادي للمــروع.
 .90.30ميكــن متثيــل الربــح املســتهدف كمبلــغ مقطــوع ،أو كنســبة العائــد عــى التكاليــف املتكبــدة أو القيمــة املتوقعــة
للمــروع عنــد إنجــازه أو معــدل العائــد .وعــاد ًة مــا تحــدد املامرســة الســوقية لنــوع العقــار الخيــار األنســب .وتعكــس
أي مشــر محتمــل يف تاريــخ التقييــم وســتختلف حســب مــا
قيمــة األربــاح املطلوبــة مســتوى املخاطــر التــي يتصورهــا ُّ
يــي:
أي مــروع عــى وشــك إنجــاز
إىل
ـر
ـ
نظ
ي
ـا
ـ
م
ة
ً
ـاد
ـ
وع
ـم.
ـ
التقيي
ـخ
ـ
تاري
يف
ـروع
ـ
امل
ـا
ـ
إليه
ـل
ـ
وص
ـد
ـ
ق
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
املرحل
(أ)
ُ
ّ
أعاملــه عــى أنّــه أقــل خطــورة مــن املــروع الــذي ال يـزال يف مرحلــة مبكــرة ،باســتثناء الحــاالت التــي يكــون فيهــا
را.
الطــرف املســؤول عــن التطويــر معـ ً
(ب) ما إذا كان املشرتي أو املستأجر مؤمن عليه ضد مخاطر املرشوع املنجز.
(ج) حجــم املــروع واملــدة املتبقيــة املتوقعــة .وكلــا طالــت مــدة املــروع زادت املخاطــر الناجمــة عــن التعــرض
للتقلبــات يف املرصوفــات والتكاليــف املســتقبلية والظــروف االقتصاديــة املتغــرة عمومـاً.
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 .90.31فيــا يــي أمثلـ ٌة عــى العوامــل التــي عــاد ًة مــا ميكــن أن تتطلــب مراعاتهــا عنــد تقييــم املخاطــر النســبية املرتبطــة
بإنجــاز مــروع التطويــر:
(أ) الصعوبات غري املتوقعة التي تزيد من تكاليف البناء.
(ب) احتــال حــدوث تأخـرات يف تنفيــذ العقــد بســبب األحــوال الجويــة الســيئة أو غريهــا مــن األمــور الخارجــة
عــن ســيطرة املطــور.
(ج) التأخر يف الحصول عىل املوافقات النظامية.
(د) أخطاء املورد.
(هـ) مخاطر الوفاء باملستحقات وتغريها خالل مدة التطوير.
(و) التغريات التنظيمية.
(ز) التأخر يف العثور عىل مشرت أو مستأجر للمرشوع املكتمل.
 .90.32يجــب الحــرص عــى تجنــب الحســاب املــزدوج لكافــة عوامــل املخاطــر املتوقعــة للمــروع واألربــاح التي يشــرطها
أي مشــر أو مســتأجر للعقــار املطــور ،مثـاً يف حالــة إعــادة إدراج الحــاالت الطارئــة يف منــوذج تقييــم القيمــة املتبقيــة أو
املخاطــر املتضمنــة يف معــدل الخصــم املســتخدم لتحويــل التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل القيمــة الحاليــة.
 .90.33عــاد ًة مــا تنعكــس مخاطــر تغــر القيمــة التقديريــة ملــروع التطويــر املنجــز بســبب تغــر ظــروف الســوق خــال
مــدة املــروع يف معــدل الخصــم أو الرســملة املســتخدمة لتقييــم املــروع املكتمــل.
أي مــروع تطويــر تب ًعــا
أي مصلحــة يف العقــارات التطويريــة عنــد بــدء ّ
 .90.34تختلــف األربــاح املتوقعــة مــن مالــك ّ
لتقييــم مصلحتــه يف املــروع مبجــرد مبــارشة أعــال البنــاء .ينبغــي أن يعكــس التقييــم تلــك املخاطــر املتبقيــة يف تاريــخ
أي مشــر ملــروع منجــز جزئ ًيــا إلنجــازه بنجــاح.
التقييــم ومعــدل الخصــم أو العائــد الــذي يشــرطه ُّ
معدل الخصم
 .90.35تتطلــب طريقــة القيمــة املتبقيــة تطبيــق أحــد معــدالت الخصــم عــى كافــة التدفقــات النقديــة املســتقبلية
للتوصــل إىل مــؤرش لقيمــة العقــارات التطويريــة الحاليــة يف تاريــخ التقييــم .وميكــن اشــتقاق هــذا املعــدل باســتخدام
مجموعــة مختلفــة مــن الطــرق ،انظــر املعيــار  105أســاليب وطــرق التقييــم ،الفقــرات .)50.39-50.30
 .90.36إذا كانــت التدفقــات النقديــة قامئـ ًة عــى القيــم والتكاليــف الحاليــة يف تاريــخ التقييــم ،ينبغــي أخــذ مخاطــر هــذه
القيــم والتكاليــف املتغــرة يف الفــرة بــن تاريــخ التقييــم وتاريــخ اإلنجــاز املتوقــع يف االعتبــار وعكســها يف معــدل الخصــم
املســتخدم لتحديــد القيمــة الحاليــة .وإذا كانــت التدفقــات النقديــة قامئــة عــى القيــم والتكاليــف املتوقعــة فينبغــي أخــذ
مخاطــر تلــك التوقعــات التــي ثبــت عــدم دقتهــا يف االعتبــار وعكســها يف معــدل الخصــم.

 .100األصول القامئة

 .100.1عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة ،مــن الــروري تحديــد مــدى مالمئــة العقــار املعنــي للتطويــر املقــرح .وميكــن
أن يكــون امل ُقيّــم عــى علــم ببعــض األمــور بفضــل معرفتــه وخربتــه ّإل أ ّن بعضهــا ميكــن أن يتطلــب الحصــول عــى
معلومــات أو تقاريــر مــن متخصصــن آخريــن .تشــمل األمــور التــي عــاد ًة مــا تتطلــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد إج ـراء
تحقيــق مــا وذلــك عنــد تقييــم أحــد العقــارات التطويريــة قبــل بــدء املــروع مــا يــي:
(أ) ما إذا كان هناك سوق للتطوير املقرتح أم ال.
(ب) هل التطوير املقرتح أعىل وأفضل استخدام للعقار يف السوق الحايل؟
(ج) ما إذا كان هناك التزامات أخرى غري مالية يجب أخذها يف االعتبار (املعايري السياسية أو االجتامعية).
أي رشوط أو قيود مفروضة عىل التطوير املرصح به.
(د) التصاريح القانونية أو تقسيم األرايض مبا يف ذلك ّ
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(هـ) القيود أو الرهون أو الرشوط املفروضة عىل املصلحة ذات العالقة مبوجب عقد خاص.
(و) حق الوصول إىل الطرق العامة أو غريها من األماكن العامة.
(ز) الظروف الجيوتقنية مبا يف ذلك احتامالت وجود تلوث أو غريه من املخاطر البيئية.
(ح) توافر ومتطلبات تقديم الخدمات املطلوبة أو تحسينها ،مثل :املياه ،والرصف ،والكهرباء.
أي تحسينات يف البنية األساسية خارج املوقع والحقوق الالزمة لتنفيذ هذه األعامل.
(ط) الحاجة إىل ّ
أي قيو ٌد أثرية أو الحاجة إىل تنفيذ أعامل التنقيب عن اآلثار.
(ي) ُّ
وأي متطلبات للعمالء متعلق ًة باملباين الخرضاء.
االستدامة
(ك)
ُّ
(ل) الظروف واالتجاهات االقتصادية وتأثريها املحتمل عىل املرصوفات واإليرادات خالل فرتة التطوير.
(م) العرض والطلب الحاليان واملتوقعان لالستخدامات املستقبلية املقرتحة.
(ن) توافر التمويل وتكلفته.
(س) الوقــت املتوقــع الــازم للتعامــل مــع املســائل التحضرييــة قبــل مبــارشة األعــال إلنجازهــا وعنــد االقتضــاء تأجــر
العقــار املنجــز أو بيعــه.
أي مخاطر أخرى مرتبط ًة بالتطوير املقرتح.
(ع) ُّ
أي مــروع قيــد التنفيــذ عــاد ًة مــا تكــون هنــاك حاجـ ًة إىل إجـراء املزيــد مــن البحــث واالســتقصاء
 .100.2عندمــا يكــون ُّ
للعقــود الســارية املتعلقــة بتصميــم املــروع وأعــال البنــاء بــه واإلرشاف عــى هــذه األعــال.

 .110االعتبارات الخاصة بالتقارير املالية

 .110.1قــد تختلــف املعالجــة املحاســبية للعقــارات التطويريــة تب ًعــا لطريقــة تصنيفهــا مــن جانــب املنشــأة امل ُعــدة
للتقاريــر (عــى ســبيل املثــال :مــا إذا كانــت هــذه العقــارات محتفــظ بهــا لغــرض بيعهــا ،أو ليشــغلها مالكهــا ،أو بصفتهــا
عقــارات اســتثامرية) .وميكــن أن يؤثــر ذلــك عــى متطلبــات التقييــم ،ومــن ثــم يلــزم تحديــد فئــات هــذه العقــارات
ومتطلباتهــا املحاســبية قبــل تحديــد طريقــة التقييــم املناســبة.
 .110.2عــاد ًة مــا يتــم إعــداد القوائــم املاليــة عــى اف ـراض أ ّن منشــأة األعــال ناجح ـ ٌة ومســتمرةٌ؛ ولذلــك عــاد ًة مــا
أي عقــارات تطويريــة ،أو لبيعهــا ،أو تأجريهــا
أي عقــود (عــى ســبيل املثــال :لغــرض بنــاء ّ
يكــون مــن املناســب افـراض أ ّن ّ
ايض حتــى وإن مل تكــن هــذه العقــود ميكــن التنــازل عنهــا
ر
ـ
اف
ـادل
ـ
تب
يف
ـري
ـ
املش
إىل
عنــد إنجــاز العمــل بهــا) ســتنتقل
ّ
أي أدلــة عــى وجــود خطــورة غــر عاديــة ناجمــة عــن تقصــر أحــد
ي .ويكــون االســتثناء يف حالــة توفــر ّ
يف ّ
أي تبــادل فعـ ّ
املتعاقديــن يف تاريــخ التقييــم.

 .120االعتبارات الخاصة باإلقراض املضمون

 .120.1عــاد ًة مــا تكــون القيمــة الســوقية األســاس املناســب لتقييــم اإلقـراض املضمــون .ولكــن ينبغــي األخــذ يف االعتبــار
أي عقــود ســارية ،مثــل :عقــود البنــاء ،أو بيــع أو تأجــر
أي عقــارات تطويريــة احتامليــة أن تصبــح ُّ
عنــد النظــر يف قيمــة ّ
املــروع املنجــز باطلــة أو قابلــة للبطــان يف حــال كان أحــد املتعاقديــن طرفًــا يف إجـراءات إثبــات اإلعســار .كــا ينبغــي
أي التزامــات تعاقديــة ميكــن أن يكــون لهــا تأث ـ ٌر جوهــري عــى القيمــة الســوقية؛ لذلــك ميكــن أن
األخــذ يف االعتبــار ّ
أي مشــر محتمــل للعقــار ال تتوفــر لديــه ميــزة وجــود
ـبب
ـ
بس
ـرض
ـ
مق
أي
ـا
ـ
له
ـرض
ـ
املع
ـر
ـ
املخاط
از
ر
ـ
إب
يكــون مــن املناســب
ّ
ّ
أي تخلــف عــن الســداد مــن
وأي كفــاالت وضامنــات مرتبطــة بهــا حــال حــدوث ّ
عقــود بنــاء أو عقــود إيجــار وعقــود بيــع ّ
جانــب املقــرض.

130

 .120.2لتوضيــح زيــادة املخاطــر التــي يتضمنهــا تقييــم العقــارات التطويريــة لغــرض اإلق ـراض املضمــون أو ألي غــرض
آخــر ،ينبغــي عــى املقيــم عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة تطبيــق طريقتــن مناســبتني ومعــرف بهــا عــى األقــل لــكل
مــروع تقييــم حيــث أنــه يف هــذا النــوع عــاد ًة مــا تكــون «املعلومــات أو املدخــات الحقيقيــة املمكــن جمعهــا لطريقــة
واحــدة غــر كافيــة للوصــول إىل نتيجــة موثوقــة» (انظــر الفقــرة  10.4مــن املعيــار  ،105أســاليب وطــرق التقييــم).
 .120.3يجــب أن يكــون املقيــم قــاد ًرا عــى تفســر اختيــار أســاليب التقييــم املســتخدمة كــا ينبغــي أن يقــدم قيمــة
العقــار املطــور «كــا هــو» (املرحلــة الحاليــة مــن التطويــر) و»كــا هــو مقــرح» (التطويــر بعــد اكتاملــه) وتســجيل
اإلج ـراءات املتبعــة واألســاس املنطقــي للقيمــة الناتجــة» (انظــر الفق ـرات  30.2 30.1-مــن املعيــار  103إعــداد التقاريــر).
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 .10نظرة عامة

 .10.1تنطبــق املبــادئ التــي تتضمنهــا املعايــر العامــة عــى تقييــات األدوات املاليــة ،ويتضمــن هــذا املعيــار التعديــات
واملتطلبــات اإلضافيــة فقــط أو أمثلـ ًة معينـ ًة لكيفيــة تطبيــق املعايــر العامــة عــى التقييــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا
املعيــار.

 .20املقدمة

أي مقابل ما ّيل
 .20.1األداة املاليــة هــي عقـ ٌد ينشــئ حقوقًــا والتزامــات بــن أطـراف محــددة لتحصيــل النقــود أو دفعهــا أو ّ
آخــر .وتشــمل هــذه األدوات املشــتقات أو األدوات املحتملــة األخــرى ،والصكــوك الهجينــة ،والدخــل الثابــت ،واملنتجــات
املهيكلــة ،وأدوات حقــوق امللك ّيــة ،ولكــن ال تقتــر عليهــا .كــا ميكــن إنشــاء األداة املاليــة مــن خــال مجموعــة مــن
األدوات املاليــة األخــرى يف املحفظــة لتحقيــق نتائــج ماليــة صافيــة محــددة.
 .20.2يُطلب تقييم األدوات املالية (يف املعيار  )500ألغراض مختلفة منها ،عىل سبيل املثال ال الحرص:
(أ) عمليات االستحواذ والدمج ،وبيع الرشكات/املنشآت ،أو أجزاء منها.
(ب) البيع والرشاء.
(ج) إعداد التقارير املالية.
(د) املتطلبات التنظيمية ،وبصفة خاصة االشرتاطات الخاصة بالقدرة عىل الوفاء بااللتزامات املرصفية.
(هـ) املخاطر الداخلية وإجراءات االمتثال.
(و) الرضائب.
(ز) التقايض.
ـامل لتحديــد وتقديــر املعلومــات الســوقية املناســبة واملتاحــة لــأدوات
 .20.3يتطلــب فهــم األداة محــل التقييــم فهـ ًـا شـ ً
األخــرى املطابقــة أو املامثلــة .وتتضمــن مثــل هــذه املعلومــات أســعار معامــات نُ ّفــذت مؤخـ ًرا ألداة مطابقــة أو مشــابهة،
أو عــروض األســعار مــن الوســطاء أو خدمــات التســعري أو التصنيفــات االئتامنيــة أو العوائــد أو التقلبــات أو املــؤرشات أو
أي مدخــات أخــرى ذات صلــة بعمليــة التقييــم.

 .20.4لضــان االمتثــال مــع متطلبــات تأكيــد هويــة وحالــة املقيــم عندمــا تُعــد املنشــأة القابضــة التقييــات التــي
يســتخدمها املســتثمر الخارجــي ،أو الســلطات التنظيميــة ،أو املنشــآت األخــرى ،يف املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،الفقــرة
( .20.3أ) ،يجــب اإلشــارة إىل البيئــة الرقابيــة املوجــودة ،كــا هــو مطلــوب يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم»
واملعيــار « 500األدوات املاليــة» الفقــرات  120،3-120،1عــن البيئــة الرقابيــة.
 .20.5يجــب أخــذ الفقـرات التاليــة يف الحســبان لضــان االمتثــال ملتطلبــات تحديــد األصــول وااللتزامــات محــل التقييــم
يف املعيــار « 101نطــاق العمــل» ،الفقــرة ( 20.3د):
(أ) فئة أو فئات األدوات املالية التي سيتم تقييمها.
(ب) ما إذا كان التقييم لألدوات الفردية أو املحفظة بأكملها.
(ج) وحدة الحساب.
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 .20.6تنــص الفقـرات  20،4-20،2يف املعيــار « 102االمتثــال للمعايــر وأعــال البحــث واالســتقصاء» عــى أ ّن أعــال البحــث
واالســتقصاء الالزمــة لدعــم التقييــم يجــب أن تكــون كافيـ ًة لغــرض مهمــة التقييــم .ولدعــم هــذه األعــال يجــب جمــع
ـي موثــوق وميكــن االعتــاد عليــه .ولالمتثــال لهــذه املتطلبــات يجــب
مــا يكفــي مــن األدلــة مــن امل ُق ّيــم أو طــرف خارجـ ّ
النظــر فيــا يــي:
(أ) يجــب اعتبــار جميــع بيانــات الســوق التــي تســتخدم أو تعتــر مدخـ ًـا يف عمليــة التقييــم والتحقــق مــن صحتهــا
حســب الحاجة.
(ب) ينبغــي اختيــار النمــوذج املســتخدم لتقديــر قيمــة األداة املاليــة لتوضيــح الــروط التعاقديــة واالقتصاديــة
لــأداة املاليــة عــى نحــو مالئــم.
(ج) عنــد توفــر مالحظــات لألســعار أو مدخــات ســوقية مــن أدوات ماليــة مامثلــة ينبغــي تعديــل تلــك املدخــات
املفرتضــة مــن مقارنــة األســعار أو املدخــات املالحظــة لتعكــس الــروط التعاقديــة واالقتصاديــة لــأداة املاليــة
محــل التقييــم.
(د) يفضــل اســتخدام أســاليب متعــددة يف التقييــم عــن اإلمــكان .ويجــب عــى امل ُقيّــم رشح وتوثيــق الفروقــات يف
القيمــة إذا نتــج عــن األســاليب املســتخدمة اختالفــات يف القيمــة.
 .20.7يجــب النظــر يف الدرجــة املناســبة لتفصيــل التقريــر يك يتوافــق مــع متطلبــات اإلفصــاح ألســلوب التقييــم يف
املعيــار « 103إعــداد التقاريــر» الفقــرة  ،.20.1ويختلــف رشط اإلفصــاح للمعلومــات يف تقريــر التقييــم حســب نــوع
األداة املاليــة .وينبغــي توفــر معلومــات كافيــة تســمح ملســتخدمي التقريــر مــن فهــم طبيعــة كل فئــة مــن فئــات
األدوات محــل التقييــم والعوامــل األساســية التــي تؤثــر عــى القيمــة .ويجــب تجنــب املعلومــات التــي ال تســاعد يف
فهــم طبيعــة األصــول أو االلتزامــات ،أو التــي تخفــي العوامــل األساســية التــي تؤثــر يف القيمــة.
وعند تحديد مستوى اإلفصاح املناسب يجب أن يؤخذ يف االعتبار ما ييل:
(أ) األهميــة املاديــة :قيمــة األداة املاليــة أو فئــ ٌة مــن األدوات بالنســبة للقيمــة اإلجامليــة ألصــول والتزامــات
املنشــأة أو املحفظــة محــل التقييــم.
(ب) عــدم اليقــن :ميكــن أن تخضــع قيمــة األداة املاليــة لحالــة مــن عــدم اليقــن يف تاريــخ التقييــم نظـ ًرا لطبيعــة
األداة ،أو النمــوذج أو املدخــات املســتخدمة ،أو تغـرات الســوق الشــاذة .وينبغــي الكشــف عــن ســبب وطبيعــة
ـري.
أي شـ ّـك جوهـ ّ
ّ
(ج) التعقيــد :كلــا زاد تعقيــد األداة كلــا زاد مســتوى التفصيــل املطلــوب لضــان أ ّن االفرتاضــات واملدخــات
التــي تؤثــر عــى القيمــة تــم رشحهــا بوضــوح.
(د) قابليــة املقارنــة:ميكــن أن تختلــف األدوات ذات األهميــة الخاصــة للمســتخدمني مــع مــرور الوقــت .وتعــزز
أي إشــارة أخــرى إىل التقييــم إذا كان تعكــس مطالــب املعلومــات للمســتخدمني مــع
فائــدة تقريــر التقييــم أو ّ
تغــر ظــروف الســوق ،ولكــن يك تكــون ذات مع ًنــى ينبغــي للمعلومــات املقدمــة أن تســمح باملقارنــة مــع الفـرات
الســابقة.
(هـــ) األدوات األساســية:إذا كانــت التدفقــات النقديــة ألداة ماليــة تنشــأ مــن أو تأمنهــا أصـ ٌ
ـول أو التزاماتٌ أساســي ٌة
محــدد ٌة فإنّــه يجــب توضيــح العوامــل التــي تؤثــر عــى القيمــة األساســية مــن أجــل مســاعدة املســتخدمني عــى
فهــم كيفيــة تأثــر القيمــة األساســية عــى القيمــة املقــدرة لــأداة املاليــة.

 .30أساس القيمة

 .30.1وف ًقــا للمعيــار « 104أســس القيمــة» ،يجــب عــى املقيــم اختيــار األســاس أو األســس املناســبة للقيمــة عنــد تقييــم
األدوات املاليــة.
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 .30.2يتــم تقييــم األدوات املاليــة يف كثــر مــن األحيــان باســتخدام أســس القيمــة التــي تحددهــا كيانات/منظــات غــر
مجلــس معايــر التقييــم الدّوليّــة (بعــض األمثلــة املذكــورة منهــا يف املعيــار « 104أســس القيمــة») ويقــع عــى عاتــق
امل ُق ّيــم فهــم واتبــاع القوانــن ،والســوابق القضائيــة ،واللوائــح التفســرية األخــرى ذات الصلــة ألســس القيمــة تلــك اعتبــا ًرا
مــن تاريــخ التقييــم.

 .40أساليب وطرق التقييم

 .40.1يجــب عــى امل ُق ّيــم عنــد اختيــار األســلوب والطريقــة املناســبة االلت ـزام مبتطلبــات املعيــار « 105أســاليب وطــرق
التقييــم» إضاف ـ ًة إىل متطلبــات هــذا املعيــار.
 .40.2ميكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الرئيســة الثالثــة املذكــورة يف املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» لتقييــم
األدوات املاليــة.
 .40.3تعتمــد معظــم أســاليب التقييــم املســتخدمة يف األســواق املاليــة عــى األســاليب الــوارد وصفهــا يف املعيــار 105
«أســاليب وطــرق التقييــم» ،وهــي أســلوب الســوق ،وأســلوب الدخــل ،وأســلوب التكلفــة .ويصــف هــذا املعيــار الطــرق
املتعــارف عليهــا واألمــور التــي يلــزم أخذهــا يف االعتبــار أو املعطيــات واملدخــات الالزمــة عنــد تطبيــق هــذه الطــرق.

أي طريقــة تقييــم أو منــوذج معــن أنّــه يتناســب متا ًمــا مــع معلومــات الســوق
 .40.4مــن املهــم التأكــد عنــد اســتخدام ّ
املالحظــة دوريًــا لضــان أ ّن النمــوذج يبــن ظــروف الســوق الحاليــة .وعنــد تغــر ظــروف الســوق ميكــن أن تكــون هنــاك
حاجــة لتغيــر النمــوذج أو إدخــال تعديــات إضافيــة عــى مدخــات التقييــم .وينبغــي أن تتــم هــذه التعديــات لضــان
اتســاقها مــع أســاس التقييــم املطلــوب والــذي يحــدده الغــرض مــن التقييــم (انظــر إطــار عمــل معايــر التقييــم الدّوليّــة).

 .50أسلوب السوق

 .50.1يُعــد الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن اإلتجــار يف منصــة تبــادل معــرف بهــا يف نفــس وقــت التقييــم أو
تاريخــه أو تاريــخ مقــارب لــه املــؤرش األفضــل للقيمــة الســوقية ألداة مامثلــة .ويف الحــاالت التــي ال تتــم فيهــا معامــات
جديــدة مالءمــة فإنّــه ميكــن لدليــل األســعار املعروضــة أو املقدمــة أو املعامــات الخاصــة أن تفــي بالغــرض.
 .50.2ميكــن أن يكــون مــن الــروري إجـراء تعديــات عــى املعلومــات املتعلقــة باألســعار إذا كانــت األداة املاليــة املالحظة
تختلــف عــن األداة محــل التقييــم ،أو إذا مل تكــن املعلومــات حديث ـ ًة مبــا يكفــي لتكــون ذات صلــة ،عــى ســبيل املثــال:
إذا كان الســعر املالحــظ متا ًحــا ألدوات مامثلــة خاصيــة واحــدة أو أكــر تختلــف عــن األداة محــل التقييــم عندهــا ينبغــي
تعديــل املدخــات الضمنيــة للســعر املقــارن ليعكــس الــروط املحــددة لــأداة املاليــة محــل التقييــم.
 .50.3يجب أن يفهم املق ّيم كيف تم اشتقاق السعر عند االعتامد عىل سعر من خدمات التسعري.

 .60أسلوب الدخل

 .60.1ميكــن تحديــد قيمــة األداة املاليــة باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة .وتحــدد بنــود ورشوط األداة
التدفقــات النقديــة غــر املخصومــة أو تســمح بتقديرهــا .وجــرت العــادة أن تنــص رشوط وأحــكام األدوات املاليــة عــى
مــا يــي:
(أ) توقيت التدفقات النقدية ،أي متى تتوقع املنشأة تحقيق التدفقات النقدية من األداة املالية؟
(ب) حســاب التدفقــات النقديــة ،عــى ســبيل املثــال :بالنســبة ألدوات الديــن تكــون معــدل الفائــدة املطبــق عليها،
وبالنســبة لــأدوات املشــتقة فهــي عبــار ٌة عــن كيفيــة حســاب التدفقــات النقديــة وعالقتهــا باملــؤرشات أو األداة
األساســية.
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أي خيــارات يف العقــد ،مثــل :خيــارات البيــع أو ال ـراء ،أو الدفعــات املقدمــة ،أو خيــارات
(ج) توقيــت ورشوط ّ
التمديــد أو التحويــل.
(د) حاميــة حقــوق أطـراف األداة ،أي الــروط واألحــكام املتعلقــة مبخاطــر االئتــان يف أدوات الديــن أو األولويــة
عــى األدوات املحتفــظ بهــا أو ترتيبهــا.
 .60.2عنــد تحديــد معــدل الخصــم املناســب ،مــن الــروري تقديــر العائــد املطلــوب مــن األداة للتعويــض عــن التكلفــة
الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املتعلقــة مبــا يــي:
(أ) رشوط وأحكام األداة ،مثل :أولوية ترتيبها.
(ب) مخاطر االئتامن ،أي عدم اليقني بشأن قدرة األطراف املقابلة عىل سداد املدفوعات عند استحقاقها.
(ج) سيولة األداة وقابليتها للتسويق وإمكانية تداولها.
(د) مخاطر التغيريات يف البيئة النظامية أو القانونية.
(هـ) املوقف الرضيبي لألداة.
 .60.3عندمــا ال تعتمــد التدفقــات النقديــة املســتقبلية عــى مبالــغ ثابتــة متعاقــد عليهــا فيتــم إجـراء تقديـرات للدخــل
املحتمــل لتوفــر املدخــات الالزمــة ،ويتطلــب تحديــد معــدل الخصــم افرتاضــات بشــأن املخاطــر .وعنــد تحديــد معــدل
الخصــم يجــب أن يعكــس هــذه املخاطــر ويكــون متواف ًقــا مــع التدفقــات النقديــة ،مثـ ًـا :إذا كانــت التدفقــات النقديــة
مقاســة بــدون خســائر االئتــان عندئــذ يجــب خفــض معــدل الخصــم مبــا يقابــل مخاطــر االئتــان .واعتــادًا عــى
الغــرض مــن التقييــم فــإن املعطيــات واملدخــات واالفرتاضــات يف منــوذج التدفقــات النقديــة يتطلــب أن تبــن املدخــات
واالفرتاضــات التــي يســتخدمها املشــاركون يف الســوق أو تلــك التــي تعتمــد عــى توقعــات الطــرف املحتفــظ بــاألداة أو
أهدافــه ،فعــى ســبيل املثــال :إذا كان هــدف التقييــم هــو تحديــد القيمــة الســوقية أو القيمــة العادلــة كــا ورد تعريفهــا
يف املعايــر الدّول ّيــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ( )IFRSعندئــذ ينبغــي أن تبــن تلــك االفرتاضــات ،افرتاضــات املشــاركني يف
ي
الســوق ،أمــا إذا كان الغــرض هــو قيــاس أداء أصــل مقابــل مــؤرشات اسرتشــادية حددتهــا اإلدارة أو معــدل عائــد داخـ ّ
مســتهدف عندئــذ ميكــن أن تكــون االفرتاضــات البديلــة خيــا ًرا مالمئًــا.

 .70أسلوب التكلفة

 .70.1يجــب عــى امل ُق ّيــم عنــد تطبيــق أســلوب التكلفــة االلتــزام مبتطلبــات الفقــرات  70.14-70.1مــن املعيــار 105
«أســاليب وطــرق التقييــم».

ات خاص ٌة باألدوات املالية
 .80اعتبار ٌ

 .80.1تتناول األقسام التالية قامئ ًة غري حرصية من املوضوعات املتعلقة بتقييم األدوات املالية:
(أ) مدخالت التقييم (القسم .)90
(ب) مخاطر االئتامن (القسم .)100
(ج) السيولة ونشاط السوق (القسم .)110
(د) البيئة الرقابية (القسم .)120

 .90مدخالت التقييم

 .90.1مــن الــروري معرفــة مجموعــة البيانــات املســتخدمة كمدخــات للتقييــم وفهــم مصادرهــا والتعديــات املدخلــة
عليهــا (إن وجــدت) مــن قبــل املــزود وف ًقــا للفقــرة  10.7مــن املعيــار « 105أســاليب وطــرق التقييــم» ،وذلــك لتحديــد
مــدى اســتخدام مدخــات التقييــم واالعتــاد عليهــا.
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 .90.2ميكــن أن تــأيت معطيــات ومدخــات التقييــم أو مصــادر البيانــات مــن مصــادر مختلفــة ،ومــن مصــادر املعطيــات
واملدخــات املســتخدمة والشــائعة ،وعــروض أســعار الســارسة والوســطاء ،وخدمــات التســعري املتفــق عليهــا ،وأســعار
األدوات املقارنــة مــن أطـراف خارجيــة ،أو خدمــات التســعري الســوقية .وميكــن يف كثــر مــن األحيــان اشــتقاق املدخــات
الضمنيــة مــن تلــك املالحظــات ،مثــل :تقلــب األســعار والعوائــد.
 .90.3عنــد تقييــم صحــة عــروض أســعار الوســطاء كدليــل عــى مــدى تســعري املشــاركني لألصــل ،ينبغــي عــى امل ُقيّــم
مراعــاة مــا يــي:
(أ) رغبــة السمســار كــا جــرت العــادة يف تقديــم عــروض ســوقية لــأدوات األكــر شــيو ًعا ،وميكــن أال يوفــر تغطيـ ًة
لــأدوات األقــل ســيولة .ونظـ ًرا ألن الســيولة تقــل مبــرور الوقــت يف الغالــب ،وميكــن أن يكــون مــن الصعــب إيجــاد
عــروض أســعار لــأدوات القدميــة.
(ب) ينصــب اهتــام السمســار يف املتاجــرة وليــس دعــم عمليــة التقييــم ،حيــث ال يوجــد دافـ ٌع لــه للبحــث عــن
عــروض أســعار مقدمــة لعمليــة تقييــم بنفــس قــدر املعلومــات املقدمــة عــن عمليــة رشاء أو بيــع فعليــة .وســيؤثر
ذلــك عــى جــودة املعلومــات املتاحــة ،ويُطلــب مــن امل ُق ّيــم فهــم مــا إذا كان ســعر السمســار ملز ًمــا قابـ ًـا للتنفيــذ
أو نظريًــا غــر ملــزم .ويف حالــه الســعر غــر امللــزم يُطلــب مــن امل ُقيّــم جمــع معلومــات إضافيــة لفهــم مــا إذا كان
ينبغــي تعديــل الســعر أو حذفــه مــن التقييــم.
(ج) وجود مشكلة تضارب مصالح عندما يكون السمسار هو الطرف املقابل ألداة من األدوات.
(د) عاد ًة ما يكون لدى السامرسة والوسطاء الحافز للمتاجرة.
 .90.4تعمــل خدمــات التســعري املتفــق عليهــا مــن خــال جمــع املعلومــات الســعرية عــن األداة مــن العديــد مــن
املشــاركني .وتبــن هــذه الخدمــات مجموعــة مــن عــروض األســعار مــن مصــادر مختلفــة ،تتضمــن أحيانًــا تعديــل إحصــا ّيئ
لتبــن االنحرافــات املعياريــة أو توزيــع عــروض األســعار .وتتغلــب خدمــات التســعري املتفــق عليهــا عــى مشــاكل تضــارب
املصالــح املرتبطــة بالســارسة املحدديــن ،ولكــن كــا هــو الحــال مــع عــرض أســعار الوســطاء ،قــد ال يكــون مــن املمكــن
العثــور عــى مدخــات مناســبة لجميــع األدوات يف كافــة األســواق .إضافـ ًة إىل ذلــك فــإ ّن الســعر املتفــق عليــه عــى الرغــم
مــن اســمه ميكــن أن ال يشــكل بالــرورة «اتفــاق» الســوق ،بــل هــو مجــرد تقديــر إحصــا ّيئ للمعامــات الســوقية أو
األســعار املدرجــة يف اآلونــة األخــرة .ولذلــك يحتــاج امل ُق ّيــم أن يعــرف كيــف تــم تقديــر الســعر املجمــع عليــه وإذا كانــت
هــذه التقدي ـرات معقول ـ ًة مقارنــة بــاألداة محــل التقييــم .وغالبًــا مــا ميكــن اشــتقاق املعلومــات واملدخــات املتعلقــة
بتقييــم األدوات عدميــة الســيولة مــن خــال عمليــات مامثلــة (انظــر القســم  110ملزيــد مــن التفاصيــل).

 .100مخاطر االئتامن

 .100.1يعــد فهــم مخاطــر االئتــان جان ًبــا مهـ ًـا مــن جوانــب تقييــم األدوات املاليــة واألهــم مــن ذلــك الجهــة التــي
تصدرهــا .وفيــا يــي بعــض العوامــل املشــركة التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد تحديــد وقيــاس مخاطــر االئتــان:
ألي جهــة داعمــة لالئتــان
(أ) مخاطــر الطــرف اآلخــر:يتضمــن تقديــر القــوة املاليــة لل ُمصــدر (جهــة اإلصــدار) أو ّ
النظــر يف التسلســل التاريخــي للتــداول والربحيــة للمنشــأة املعنيــة باإلضافــة إىل أداء وتوقعــات القطــاع التــي
تعمــل فيــه بشــكل عــام .كــا يجــب أن ينظــر امل ُق ّيــم أيضً ــا يف املخاطــر االئتامنيــة لألطـراف املتناظــرة لألصــول أو
التزامــات محــل التقييــم .يف حالــة وجــود عمليــة إعــادة تنظيــم املنشــأة تتطلــب العديــد مــن الواليــات القضائيــة
نقــل بعــض املشــتقات مــن خــال الطــرف املقابــل املركــزي لــي يخفــف الخطــر ،ومــع ذلــك يحتــاج إىل النظــر يف
مخاطــر الطــرف املقابــل املتبقيــة.
(ب) يحتــاج امل ُق ّيــم إىل أن يكــون قــادرا عــى التفريــق بــن مخاطــر االئتــان لــأداة املاليــة ومخاطــر االئتــان
للمصــدر أو الطــرف املقابــل .عمو ًمــا ال تعتــر مخاطــر االئتــان للمصــدر أو الطــرف املقابــل ضامنــات محــددة
تتعلــق بــاألداة املاليــة.
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(ج) تحديــد األولويــة والرتتيــب:يعتــر تحديــد أولويــة األداة أمـ ٌر يف غايــة األهميــة عنــد تقييــم مخاطــر اإلعســار.
وميكــن أن يكــون ألدوات أخــرى األولويــة عــى أصــول امل ُصــدر أو التدفقــات النقديــة التــي تدعــم األداة.
د) الرفــع املــايل :يؤثــر مبلــغ القــرض املســتخدم لتمويــل األصــول التــي يشــتق منهــا عائــد األداة املاليــة عــى تذبذب
العوائــد لجهــة اإلصــدار كــا ميكــن أن يؤثــر ذلــك عــى مخاطــر االئتــان أيضً ــا.
هـــ) اتفاقــات املقاصــة والتســوية:عندمــا تكــون األدوات املشــتقة يف إطــار حيــازة مشــركة بــن أط ـراف مقابلــة
ميكــن تقليــل مخاطــر االئتــان بعقــود مقاصــة تحــد مــن االلتزامــات الخاصــة بصــايف قيمــة املعامــات ،أي إذا
را يكــون للطــرف اآلخــر الحــق يف مقاصــة املبالــغ املســتحقة للطــرف املعــر مقابــل
أصبــح أحــد األط ـراف مع ـ ً
املبالــغ املســتحقة مبوجــب أدوات أخــرى.
و) الحاميــة مــن التخلــف عــن الســداد :تحتــوي العديــد مــن األدوات عــى بعــض أشــكال الحاميــة لخفــض مخاطــر
عــدم الدفــع لحامــل األداة .وميكــن للحاميــة أن تأخــذ شــكل ضــان مــن الغــر ،أو عقــد تأمــن ،أو عقــود مبادلــة
للديــون يف حالــة التخلــف عــن الســداد ،أو أصــول لدعــم األداة أكــر مــن املطلــوب للســداد .وميكــن كذلــك تقليــل
مخاطــر عــدم الســداد إذا تــم تحميــل األدوات الثانويــة بالخســائر األوىل عوضً ــا عــن الخســائر املحملــة عــى
األصــول األساســية ،ومــن ثــم تقــل املخاطــر عــن األدوات املمتــازة .وعندمــا تكــون الحاميــة عــى شــكل ضــان،
أو عقــد تأمــن ،أو عقــود مبادلــة للديــون يف حالــة التخلــف عــن الســداد فيجــب تحديــد طبيعــة الطــرف الــذي
يؤمــن الحاميــة باإلضافــة إىل تقييــم املــاءة االئتامنيــة لهــذا الطــرف .وال يقتــر تقييــم املــاءة االئتامنيــة للغــر
عــى الوضــع الحــايل فقــط ،بــل يتضمــن اآلثــار األخــرى املمكنــة لضامنــات أو عقــود تأمــن أخــرى التــزم بهــا ،وإذا
كان ُمقــدم الضــان قــد ضمــن العديــد مــن األوراق املاليــة للديــون املضمونــة فــإ ّن مخاطــر عــدم األداء تــزداد
بدرجــة كبــرة.
 .100.2بالنســبة لألطـراف التــي تتــاح لهــا معلومــاتٌ محــدودةٌ ،وإذا وجــدت عمليــات متاجــرة ومبــادالت ثانويــة لــأدوات
املاليــة ،عندئــذ ميكــن الحصــول عــى بيانــات كافيــة مــن الســوق تقــدم األدلــة والشــواهد إلجـراء التعديــات والتســويات
املناســبة للمخاطــر .إذا مل توجــد تلــك البيانــات ،ميكــن ملــؤرشات االئتــان املنشــورة للمنشــآت التــي لديهــا خصائــص
مخاطــر مشــابهة ،أو تقديـرات التصنيــف االئتــاين للطــرف الــذي يســتخدم معلوماتــه املاليــة الخاصــة ،أن تســاعد يف هــذه
العمليــة .وينبغــي أن تؤخــذ الحساســيات املتباينــة لاللتزامــات املختلفــة ملخاطــر االئتــان ،مثــل الضامنــات واختالفــات
الســداد أو كليهــا يف الحســبان عنــد تقييــم أفضــل مصــدر لبيانــات ومعلومــات االئتــان املناســبة .وتعتمــد التعديــات
والتســويات الخاصــة باملخاطــر أو هامــش االئتــان عــى املبلــغ الــذي يطلبــه املشــارك يف الســوق ألداة ماليــة محــددة
محــل التقييــم.
 .100.3تعتــر مخاطــر االئتــان املرتبطــة بالتـزام مــا مهمـ ًة بالنســبة لقيمتــه؛ أل ّن مخاطــر االئتــان عــى امل ُصــدر وثيقــة
أي عمليــة تحويــل لاللتـزام .وعندمــا تقتــي الــرورة تحويــل االلتـزام بغــض النظــر عــن
الصلــة بقيمــة هــذه املخاطــر يف ّ
أي قيــود ومعوقــات فعليــة مفروضــة عــى قــدرة األطـراف املقابلــة للقيــام بذلــك ،فعــى ســبيل املثــال :لالمتثــال ملتطلبــات
ّ
التقاريــر املاليــة نجــد أ ّن هنــاك العديــد مــن املصــادر املحتملــة إلظهــار مخاطــر االئتــان الخاصــة عنــد تقييــم االلتزامــات.
ويتضمــن ذلــك منحنــى العائــد لســندات املنشــأة ذاتهــا ،أو ديــن آخــر جــرى إصــداره ،أو هوامــش عقــود مبادلــة االئتــان
(الديــون) يف حــاالت عــدم الســداد ،أو بالرجــوع إىل قيمــة األصــل املامثــل.
ومــع ذلــك ففــي كثــر مــن الحــاالت نجــد أ ّن ُمصــدر االلتـزام ال تكــون لديــه القــدرة عــى تحويــل االلتـزام وميكنــه فقــط
أن يقــوم بتســويته مــع الطــرف املقابــل.
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 .100.4ضامنــات الســداد :ال بــد مــن النظــر يف األصــول التــي تراجــع عنهــا مالــك األداة يف حــال التخلــف عــن الســداد.
خصوصــا أن يفهــم مــا إذا كان حــق الرجــوع هــو لجميــع أصــول الجهــة املصــدرة أو فقــط ألصــول محــددة.
ويحتــاج امل ُقيّــم
ً
وكلــا زادت قيمــة وســيولة األصــول التــي رجعــت يف حــال التخلــف عــن الســداد ،كلــا انخفضــت املخاطــر الكليــة لــأداة
بســبب زيــادة االســرداد والتحســن .وحتــى ال يتــم الحســاب مرتــن يحتــاج امل ُقيّــم إىل النظــر فيــا إذا كانــت الضامنــات
تــم حســابها يف جــزء أخــر مــن امليزانيــة العموميــة.
 .100.5عنــد إجــراء تعديــات وتســويات مــن أجــل االئتــان الخــاص فمــن املهــم دراســة طبيعــة الضامنــة املتاحــة
لاللتزامــات محــل التقييــم .وعــاد ًة مــا تعمــل الضامنــة املقدمــة عــى نحــو منفصــل قانونيًــا عــن جهــة اإلصــدار عــى
الحــد مــن مخاطــر االئتــان .وإذا كانــت االلتزامــات خاضع ـ ًة إلج ـراءات ضــان يوميــة عندئــذ ال تكــون هنــاك حاج ـ ًة
ـي مــن الخســارة يف
إىل إدخــال تعديــات وتســويات جوهريــة بشــأن مخاطــر االئتــان الخــاص؛ أل ّن الطــرف املقابــل محمـ ٌّ
حالــة عــدم الســداد.

 .110السيولة ونشاط السوق

 .110.1تـراوح األدوات املاليــة مــا بــن أدوات يتــم االتجــار فيهــا بشــكل منتظــم يف بورصــات عامــة بكميــات كبــرة ،وتلــك
املحجــوزة واملتفــق عليهــا بــن طرفــن غــر قادريــن عــى التحويــل للغــر .ويعنــي هــذا التنــوع يف األدوات املاليــة أن تقييــم
ســيولة األداة أو املســتوى الحــايل لنشــاط الســوق أمـ ٌر مهـ ٌم يف تحديــد أســلوب التقييــم األكــر مالءمـةً.
ـاس ملــدى ســهولة ورسعــة تحويلــه
 .110.2ميكــن التمييــز بــن الســيولة ونشــاط الســوق ،ذلــك أ ّن ســيولة األصــل هــي مقيـ ٌ
ـاس لحجــم التــداول خــال فــرة زمنيــة معلومــة وهــو
إىل قيمــة نقديــة أو مــا يف حكمهــا .أمــا نشــاط الســوق فهــو مقيـ ٌ
مقياســا مطل ًقــا ،وال يعنــي دامئًــا انخفــاض نشــاط الســوق أ ّن األداة املاليــة تفتقــر إىل
ـبي أكــر مــن كونــه
ً
مقيـ ٌ
ـاس نسـ ٌّ
الســيولة.
 .110.3عــى الرغــم أ ّن انعــدام الســيولة واملســتويات املنخفضــة لنشــاط الســوق تعــد مفاهيــم منفصلــة ّإل أ ّن كالهــا
ميثــان تحديــات للتقييــم نتيجــة النقــص يف بيانــات الســوق املناســبة ،ســوا ًء البيانــات املوجــودة يف تاريــخ التقييــم أو تلــك
التــي تتعلــق بأصــل مامثــل بطريقــة كافيــة ويُعتمــد عليهــا .وكلــا قلــت الســيولة أو تراجــع نشــاط الســوق زاد االعتــاد
عــى أســاليب التقييــم التــي تســتخدم تقنيــات إلدخــال تعديــات أو تســويات أو وزن عــى املعطيــات واملدخــات اســتنادًا
إىل أدلــة املعامــات األخــرى لتعكــس إمــا التغـرات الســوقية أو الخصائــص املختلفــة لألصــل.
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 .120البيئة الرقابية واملوضوعية

 .120.1تتكــون البيئــة الرقابيــة مــن الحوكمــة الداخليــة وإج ـراءات الرقابــة املوجــودة بهــدف زيــادة ثقــة مــن ميكــن أن
ي يجــب عليــه النظــر
ـي عــى تقييــم داخـ ّ
يعتمــد عــى التقييــم يف عمليــة التقييــم ونتائجــه .وعندمــا يعتمــد ُمقيّـ ٌم خارجـ ٌّ
يف مــدى كفــاءة واســتقالل البيئــة الرقابيــة للتقييــم.
 .120.2يتضــح باملقارنــة مــع فئــات األصــول األخــرى أ ّن تقييــم األدوات املاليــة يجــرى عــاد ًة داخل ًيــا حيــث تقــوم املنشــأة
بتقييــم أدواتهــا ذاتيًــا .وتثــر التقييــات الداخليــة الشــك يف اســتقاللية امل ُقيّــم ،ومــن ثــم تشــكل خطـ ًرا عــى موضوعيــة
التقييــات املقدمــة .ويرجــى الرجــوع إىل الفقـرات  40.1و 40.2يف إطــار معايــر التقييــم الدّول ّيــة فيــا يخــص التقييــات
التــي يقــوم بهــا املقيمــون الداخليــون والتأكيــد عــى اإلج ـراءات لضــان موضوعيــة التقييــم والخطــوات التــي ينبغــي
اتخاذهــا لضــان وجــود بيئــة رقابيــة كافيــة للحــد مــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا اســتقاللية التقييــم.
وتســجل املنظــات املاليــة والقانونيــة العديــد مــن املنشــآت التــي تتعامــل مــع تقييــم األدوات املاليــة وتنظمهــا .وتُلــزم
معظــم هــذه املنظــات البنــوك أو الجهــات األخــرى التــي تتعامــل مــع األدوات املاليــة أن تكــون لهــا إجـراءاتٌ مســتقل ٌة
للتحقــق مــن األســعار بحيــث تعمــل بشــكل منفصــل عــن مكاتــب التــداول إلعــداد التقييــات الالزمــة للتقاريــر املاليــة أو
لحســاب دليــل رأس املــال التنظيمــي حســب ضوابــط التقييــم املحــددة التــي تتطلبهــا الجهــات التنظيميــة املختلفــة .مــع
أ ّن هــذا خــارج نطــاق هــذا املعيــار ّإل أنّــه كمبــدأ عــام ينبغــي عــى التقييــات التــي تُعدهــا إدار ٌة واحــد ٌة مــن املنشــأة
والتــي ســيتم تضمينهــا يف البيانــات املاليــة أو االعتــاد عليهــا مــن قبــل أط ـراف ثالثــة أن تخضــع للتدقيــق واملوافقــة
مــن قبــل إدارة مســتقلة للمنشــأة .وينبغــي أن تكــون الســلطة املطلقــة ملثــل هــذه التقييــات منفصلـ ًة ومســتقل ًة متا ًمــا
عــن عوامــل املخاطــرة .وتختلــف الوســائل العمليــة لتحقيــق الفصــل بــن الوظائــف وف ًقــا لطبيعــة املنشــأة ،ونــوع األداة
املاليــة محــل التقييــم وأهميــة قيمــة فئــة معينــة مــن األدوات بالنســبة للهــدف العــام .وينبغــي أن تحــدد الربوتوكــوالت
والضوابــط املناســبة بعــد دراســة متأنيــة لتهديــدات املوضوعيــة مــن وجهــة نظــر طــرف خارجــي يعتمــد عــى التقييــم.
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 .120.3ينبغي النظر يف العنارص التالية من عملية التقييم عند تقدير ضوابط البيئة الرقابية للتقييم:
(أ) إنشــاء مجموعــة حوكمــة مســؤولة عــن سياســات وإج ـراءات التقييــم ،واإلرشاف عــى عمليــة التقييــم التــي
تقــوم بهــا املنشــأة ،وض ـ ّم بعــض األعضــاء الخارجيــن غــر املنتمــن للمنشــأة.
(ب) أنظم ٌة ضامن االمتثال ،إن أمكن.
(ج) بروتوكول ينظم تواتر وتكرار مناذج التقييم وأساليب معايرتها واختبارها.
(د) مقاييس التحقق من صحة تقييامت محددة بواسطة خرباء داخليني وخارجيني.
(هـ) التحقق الدوري املستقل لنموذج أو مناذج التقييم.
(و) تحديــد الحــدود القصــوى أو األحــداث التــي تســتدعي إج ـراء بحــث واســتقصاء شــامل أو تتطلــب تصاريــح
وموافقــات إضافيــة.
(ز) تحديــد إجــراءات لتحديــد املعطيــات واملدخــات املهمــة والتــي تكــون غــر ملحوظــة بشــكل مبــارش يف
مثــا.
الســوق ،وذلــك بتشــكيل لجــان تســعري ولجــان مراجعــة ً
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