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1- ُيقصــد بمصطلــح "العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصادّيــة" األفــراد الذيــن يقدمــون خدمــات تقييــم المنشــآت االقتصادّيــة، بغــض النظــر 
ــة أو المؤسســة المهنيــة التابعيــن لهــا. كمــا تشــمل المصطلحــات المرادفــة الُمثمنيــن، والمقيميــن، والمحلليــن وغيرهــا. قــد يشــمل  عــن ســلطتهم القضائّي
مصطلــح العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصادّيــة فــرًدا كان أو جماعــة. وعموًمــا لــدى العامليــن فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصادّيــة المؤهــات 

ــة. والقــدرة والخبــرة الازمــة للقيــام بمهمــة التقييــم. وتطلــب بعــض الســلطات القضائيــة الترخيــص لتقديــم خدمــات تقييــم المنشــآت االقتصادّي

الغرض من قائمة المصطلحات

توضــح القائمــة لمقدمــي خدمــات تقييــم المنشــآت االقتصادّيــة ومســتخدميه معانــي المصطلحــات 
الشــائعة فــي المجــال بــدالالت واضحــة ويضمــن اتســاق تطبيقهــا. 

الجمعّيــات  المقصــد تعاونــت فــي جمــع قائمــة المصطلحــات وتعاريفهــا عــدد مــن  ولتحقيــق هــذا 
وهــي:  والمنّظمــات، 

الجمعية األمريكّية للمقّيمين   �
المعهد الكندي لمقيمي األعمال المعتمدين   �

المعهد الملكي للمساحين القانونيين   �
الهيئة السعودّية للمقيمين المعتمدين )تقييم(  �

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

نطاق القائمة 

تأتــي هــذه القائمــة ضمــن الجهــود المســتمّرة لمواءمــة تعريفــات المصطلحــات المســتخدمة فــي تقييــم 
المنشــآت االقتصادّيــة. وتعمــل كأداة مرجعّيــة لتســهيل التواصــل بيــن مقيمــي المنشــآت االقتصادّيــة 
مــة للمســاعدة واإلفــادة،  وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة ومســتخدميه علــى حــّد ســواء. وهــي مصمَّ

ــة. ة أو إلزامّيً ــر وثيقــة رســمّيً وال تعتب

ــف  ــي مختل ــتخَدمة ف ــة المس ــات الفنّي ــترك للمصطلح ــم مش ــاء فه ــى بن ــة إل ــذه القائم ــعى ه ــذا، تس وله
ــة، ويخــدم كذلــك العامليــن فــي  مجــاالت الممارســة المندرجــة ضمــن نطــاق تقييــم المنشــآت االقتصادّي
األســواق المختلفــة. وعلــى مســتخدمي خدمــات التقييــم التعــّرف علــى الســياق المناســب؛ فلــكل مصطلــح 

تطبيقــه المائــم.  

وتختلــف المصطلحــات باختــاف بيئــة الســوق. وفــي حــال تعــارض معنــى أّي مصطلــح وارد فــي هــذه 
القائمــة مــع أّي ســلطة حكومّيــة أو قضائّيــة أو محاســبّية منشــورة؛ فُتعطــى األولوّيــة الســتخدام 
ــب  ــا، بحس ــول به ــورة والمعم ــمّية المنش ــادات الرس ــا لإلرش ــيرها وفًق ــات وتفس ــى المصطلح معن

الغــرض مــن التقييــم. 

ونظــًرا الختــاف تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فــي القائمــة اختاًفــا بســيًطا بنــاًء علــى الغــرض مــن 
ــة 1   ــآت االقتصادّي ــم المنش ــال تقيي ــي مج ــن ف ــى العاملي ــا؛ فعل ــة له ــة التابع ــلطة القضائّي ــم والس التقيي

ــه. ــذ ب ــروف، واألخ ــب للظ ــف المناس ــتخدام التعري ــن اس ــد م التأّك
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إضافــًة إلــى ذلــك، قــد تميــل بعــض الجهــات مثــل المنّظمــات المهنّيــة للتقييــم والهيئــات التنظيمّيــة 
ــيء.  ــض الش ــة بع ــيرات مختلف ــات وتفس ــتخدام تعريف ــى اس ــم إل ــة والمحاك ــات الضريبّي ــبة والهيئ للمحاس
ــة  ــق ذات الصل ــن الوثائ ــا م ــم وغيره ــوص التقيي ــى نص ــوع إل ــى الرج ــك عل ــتخدمين كذل ــّث المس ــا نح كم

للحصــول علــى المزيــد مــن معلومــات التطبيــق وإرشــاداته لمصطلحــات متخّصصــة. 

فــي حــال ظــّن العامــل فــي مجــال تقييــم المنشــآت االقتصادّيــة ضــرورة اســتخدام مصطلــح أو أكثــر مــن 
هــذه المصطلحــات علــى نحــٍو مختلــف ممــا ورد هنــا؛ فمــن األفضــل تعريــف المصطلــح بحســب اســتخدامه 
للغــرض المقصــود لــه. حيــث يعتمــد اســتخدام التعريــف األنســب علــى حكــم العامــل فــي مجــال تقييــم 

المنشــآت االقتصادّيــة المهنــي. 

وعند تحديد المصطلحات الواردة في هذا القائمة، استثنينا منها ما يلي: 
المصطلحات الوارد ذكرها وتعريفها في قاموس شائع.  �

المصطلحــات مفهومــة المعنــى أو المصطلحــات شــائعة االســتخدام فــي المجــاالت التجارّيــة   �
المجــاالت.  مــن  غيرهــا  فــي  المســتخدمة  المصطلحــات  أو  والمحاســبّية  والماليــة 

المصطلحات المرتبطة بالممارسة أو أطر األداء.   �
ــة  ــر متخّصص ــي معايي ــتخدمة ف ــك المس ــة أو تل ــات المهنّي ــدى المنّظم ــة بإح ــات الخاّص المصطلح  �

إلحــدى المنّظمــات المهنّيــة. 
اختافــات الســلطة القضائّيــة؛ والتــي تتضّمــن شــروط المحاســبة المحّليــة أو المعاييــر القانونّيــة. وننــّوه   �
علــى مســتخدمي هــذه القائمــة أنــه فــي الحالــة التــي تنطبــق فيهــا تعاريــف الســلطات القضائّيــة؛ فلهــا 
األســبقّية علــى التعريفــات الــواردة فــي القائمــة )ومــن أحــد األمثلــة علــى ذلــك مصطلــح "القيمــة العادلــة"(. 

تضّمــن إعــداد هــذه القائمــة دراســة معاييــر التقييــم والمحاســبة المختلفــة مثــل معاييــر التقييــم الدولّيــة 
والمعاييــر الدولّيــة إلعــداد التقاريــر المالّيــة، ومبــادئ المحاســبة األمريكّيــة المقبولــة عموًمــا، والمعاييــر 
الموّحــدة لممارســة التقييــم المهنــي، وبيــان معاييــر خدمــات التقييــم. وبالنظــر إلــى اختصــاص مبــادئ 
المحاســبة األمريكّيــة المقبولــة عموًمــا والمعاييــر الدولّيــة إلعــداد التقاريــر المالّيــة فــي تحديــد مصطلحــات 

ــا.  ــع مصطلحاته ــمل جمي ــة ال تش ــذه القائم ــإن ه ــة؛ ف ــر المالّي ــم التقاري ــة بتقيي متخّصص

الشروط والقيود 

ــرة  ــات المتغّي ــة المصطلح ــًرا لطبيع ــر. ونظ ــخ النش ــن تاري ــاًرا م ــة اعتب ــي القائم ــواردة ف ــات ال ــري التعريف تس
ــات ذات  ــى المصطلح ــارة إل ــى" لإلش ــر إل ــة "انظ ــذه القائم ــي ه ــرد ف ــا ي ــا. كم ــة دورّيً ــذه القائم ــُتحّدث ه س
الّصلــة وليســت المرادفــة لهــا فــي المعنــى؛ فيمــا ُيشــار إلــى المصطلحــات المرادفــة بـــ “ُتعــرف أيًضــا باســم"، 

بينمــا ُيرجــع إلــى المصطلحــات المتعارضــة بـــ “تتناقــض مــع". 

المشاركون في إعداد هذه القائمة 

ساهم في إعداد هذه القائمة عدد من المستشارين الفنيين، وهم: 
كاتالينا ميراندا )المعهد الكندي لمقيمي األعمال المعتمدين، كندا( - الرئيس.   �

ألكسندر أرونسون )مجلس معايير التقييم الدولّية، المملكة المتحدة(.   �
جيفري تاربيل )الجمعية األمريكّية للمثمنين، الواليات المتحدة األمريكّية(.  �
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لوكاس باريس )الجمعية األمريكّية للمثمنين، الواليات المتحدة األمريكّية(.  �
معاذ الخلف )تقييم، المملكة العربّية السعودّية(.  �

عمر محمد زمان )تقييم، المملكة العربّية السعودّية(.  �
ستيف تشوي )المعهد الملكي للمساحين القانونيين، الواليات المتحدة األمريكّية(.  �

كما نوّد تقديم شكرنا وامتنانا لكارال نونيس وماريانا تودوروفا؛ لمساهمتهما في إعداد هذه القائمة. 

كمــا ترغــب المجموعــة المذكــورة أعــاه فــي تقديــم شــكرها إلــى المنّظمــات التاليــة علــى مســاهمتها فــي 
مراجعــة القائمــة، وهي: 

المحاسبون القانونيون في أستراليا ونيوزياندا )CA ANZ( )أستراليا ونيوزياندا(.   �
الرابطة األوروبّية للمقيمّين والمحّللين المعتمدين )EACVA( )أوروبا(.   �

االتحاد الفرنسي لخبراء التقييم )FFEE( )فرنسا(.   �
معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز )ICAEW( )إنجلترا وويلز(.   �

معهد المقيمين والمثمنين في سنغافورة )IVAS( )سنغافورة(.  �
.)iiBV( المعهد الدولي لمقيمّي األعمال  �
.)IVSC( مجلس معايير التقييم الدولّية  �

الرابطة الوطنية للمقيمين والمحللين المعتمدين )NACVA( )الواليات المتحدة األمريكّية(.  �
 .)TAF( مؤسسة التقييم  �

طريقــة صافــي قيمــة األصــول المعدلــة: وهــي طريقــة تنــدرج ضمــن أســلوب األصــول، وفيهــا تعــّدل 
األصــول ومطلوبــات المنشــأة االقتصادّيــة )بمــا فــي ذلــك األصــول خــارج الميزانّيــة العمومّيــة، واألصــول 
غيــر الملموســة واألصــول أو االلتزامــات المالّيــة المحتملــة(؛ بحســب قيــم الّســوق أو معيــار آخــر 
مناســب للقيمــة. وتعــرف كذلــك باســم طريقــة القيمــة الدفترّيــة المعّدلــة، أو طريقــة تراكــم األصــول. 

القيمــة الحاليــة المعّدلــة: وهــي طريقــة ُتســتخدم عــادًة لتقديــر المنشــآت االقتصادّيــة المدعومــة 
مثــل مجمــوع قيمــة األعمــال غيــر المدعومــة )أي 100% ممّولــة مــن حقــوق الملكّيــة(، وقيمــة المنافــع 

الضريبّيــة المرتبطــة لتمويــل الديــون. 

التثمين: ُيعرف كذلك بالتقييم. 

أســلوب األصــول: وهــي أســلوب عــام لتقديــر قيمــة األعمــال باســتخدام طريقــة واحــدة أو أكثــر 
بحســب تجميــع قيمــة األصــول ومجمــوع االلتزامــات المالّيــة، والتــي يتبــع فــي تقديرهــا أســلوب الســوق 
ــك  ــر كذل ــول. انظ ــى األص ــم عل ــلوب القائ ــك باألس ــلوب كذل ــذا األس ــرف ه ــة. وُيع ــل أو التكلف أو الدخ

أســلوب التكلفــة. 

االنحســار: النســبة المئوّيــة الســنوّية للخســارة )أو التذبــذب( ألصــل موجــود مثــل عاقــة العميــل مــع 
األصــول غيــر الملموســة. 

A
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ــة  ــاب قيم ــا حس ــّم فيه ــث يت ــوق؛ حي ــلوب الّس ــن أس ــدرج ضم ــة تن ــي طريق ــض:  وه ــة التعوي طريق
حقــوق الملكّيــة )أو القيمــة لنــوع محــّدد مــن حقــوق الملكّيــة( للمنشــأة االقتصادّيــة، والتي نســتنتجها 

مــن المعامــات األخيــرة فــي األوراق المالّيــة للمنشــأة االقتصادّيــة. 

أساس القيمة: ُيعرف أيًضا باسم معيار القيمة.

بيتــا: وهــي مقيــاس المخاطــر النســبّية )أو الحساســّية( لــأوراق المالّيــة الفردّيــة مقابــل المخاطــر 
المحتملــة فــي محفظــة الّســوق. انظــر أيًضــا نمــوذج تســعير األصــول الرأســمالّية والمخاطــر 

المنتظمــة والمخاطــر غيــر المنتظمــة والبيتــا المدعــوم والبيتــا غيــر المدعــوم. 

نمــوذج ذو الحّديــن الشــبكي: وهــو نمــوذج يســتخدم عــادًة فــي تقديــر قيمــة األصــل أو االســتثمار، 
ْيــن تظهــر فيهــا المســارات المختلفــة التــي قــد يســلكها ســعر  ويوّضحــه علــى شــكل شــجرة ذات حدَّ

األصــل األساســي، مثــل مــا يحــدث فــي األوراق المالّيــة التــي قــد تتجــاوز عمرهــا.  

خصــم الجملــة: وهــي المبلــغ أو النســبة المئوّيــة المخصومــة من ســعر الســوق الحالــّي لــأوراق المالّية 
المتداولــة علًنــا؛ ليعكــس انخفــاض القيمــة لــكّل ورقــة مالّيــة ضمــن مجموعــة مــن جملــة األوراق المالّية 

علــى نحــٍو ال يمكــن بيعهــا بــه فــي فتــرة معقولــة بحســب الوضــع العــادي لحجم التــداول. 

طريقــة بنــاء معــدل الخصــم: وهــو نمــوذج ُيقــاس فيــه العائــد المتوّقــع لــأوراق المالّيــة )أو محفظة 
ــاوات المخاطــر المنتظمــة  ــى ع ــًة إل ــال معــّدل خــاٍل مــن المخاطــر، إضاف ــن خ ــة(؛ م األوراق المالّي
)مثــل: عــاوة مخاطــر حقــوق الملكّيــة، وعــاوة الحجــم وعــاوة مخاطــر الصناعــة(، والمخاطــر غيــر 
المنتظمــة )مثــل: عــاوة خطــورة شــركة محــّددة(. انظــر أيًضــا: نمــوذج تســعير األصــول الرأســمالّية. 

نمــوذج تســعير األصــول الرأســمالية: وهــو نمــوذج تســعير األصــول الرأســمالية: وهــو نمــوذج تســعير 
ذو عامــل واحــد يقيــس العائــد المتوقــع مــن األوراق الماليــة )أو محفظــة األوراق المالّيــة(، وذلــك 
بحســاب مجمــوع معــّدل خــاٍل مــن المخاطــر، إضافــًة إلــى عــاوة المخاطــر. وتتســاوى عــاوة المخاطر 
مــع المخاطــر المنتظمــة )التــي تقيســها بيتــا( لــأوراق المالّيــة )أو محفظــة األوراق المالّيــة(، وُتضــرب 
فــي عــاوة مخاطــر االحتفــاظ بمحفظــة الّســوق اإلجمالّيــة. وعــادًة مــا يتعــّرض نمــوذج تســعير األصــول 
الرأســمالّية إلــى التعديــل والتمديــد ليشــمل عوامــل أخــرى مثــل الحجــم والمخاطــر القطرّيــة ومخاطــر 

خطــورة شــركة محــّددة انظــر أيًضــا نمــوذج التراكــم. 

طريقة رسملة اإليرادات: شكل من أشكال طريقة رسملة الدخل االقتصادي.

ــع أســلوب الّدخــل، وفيهــا يحــّول الدخــل  طريقــة رســملة الدخــل االقتصــادي: وهــي طريقــة تتب
االقتصــادّي المتوّقــع لفتــرة واحــدة ليمّثــل قيمــة مــن خــال قســمته علــى معــّدل الرســملة. وُتعــرف 

أيًضــا باســم طريقــة الرســملة أو طريقــة الرســملة المباشــرة. 

الدخــل  لتحويــل  ُيســتخدم  بنســبة مئوّيــة(  يوّضــح  مــا  )عــادًة  قاســم  وهــو  الرســملة:  معــّدل 
االقتصــادي المتوّقــع لفتــرة واحــدة ليمّثــل قيمــة. ويحســب معــّدل الرســملة عموًمــا علــى أنــه معــّدل 

ــل. ــل األج ــّو طوي ــّدل نم ــن مع ــه م ــد طرح الخصــم بع
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هيكلــة رأس المــال: وتعنــي مجمــوع رأس المــال المســتثمر فــي المنشــأة االقتصادّيــة، والتي تشــمل 
الديــون ومعادالتهــا وحقــوق الملكّيــة واألوراق المالّيــة الهجينة. 

ــة أو  ــأة اقتصادّي ــل أو منش ــن أص ــة ع ــواردة الناتج ــادرة وال ــة الص ــات النقدي ــدي: التدّفق ــق النق التدّف
ــا أو  ــا مــا ُيعّززهــا تحديــد ســياق التقييــم )ســواء كان تقديرّيً اســتثمار علــى مــدى فتــرة محــّددة، وغالًب
ــق  ــي التدّف ــة وصاف ــوق الملكّي ــى حق ــبة إل ــدي نس ــق النق ــي التدّف ــا: صاف ــر أيًض ا(. انظ ــغيلّيً تش

ــتثمر. ــال المس ــى رأس الم ــبة إل ــدي نس النق

خطــورة شــركة محــّددة: وهــي المخاطــر التــي تتفــّرد بهــا اســتثمارات محــّددة فــي أي منشــأة 
اقتصادّيــة، والتــي تزيــد عــن عــاوة مخاطــر حقــوق الملكّيــة/ أو مخاطــر الحجــم و/ أو المخاطــر 
القطريــة )مثــل ترّكــز العمــاء الشــديد، أو اعتمــاد المنشــأة التجارّيــة علــى شــخص )أشــخاص( بعينهــم، 

ــة.  ــر المنتظم ــر غي ــا بالمخاط ــرف أيًض ــات(. وُيع ــع المنتج ــف تنوي أو ضع

ــة لمراعــاة حســاب خطــورة  عــاوة خطــورة شــركة محــّددة: وهــي تعديــل تكلفــة حقــوق الملكّي
شــركة محــّددة. وُتعــرف أيًضــا باســم ألفــا. 

رســوم األصــول المســاهمة: وهــي الرســوم االقتصادّيــة لألصــول المســاهمة والمطّبقــة فــي 
طريقــة اإليــرادات الزائــدة متعــّددة الفتــرات. انظــر أيًضــا: األصــول المســاهمة وطريقــة اإليــرادات 

ــرات.  ــّددة الفت ــدة متع ــرادات الزائ ــة اإلي ــدة وطريق الزائ

األصــول المســاهمة: وهــي األصــول )مثــل رأس المــال العامــل، واآلالت والمعــّدات، والعامــات التجارّية، 
ــة  ــد دراس ــة عن ــر الملموس ــول غي ــى األص ــة إل ــتخدم باإلضاف ــي ُتس ــة(، والت ــوى العامل ــوع الق ومجم
التدفقــات النقدّيــة المحتملــة والمتعّلقــة باألصــول غيــر الملموســة الخاضعــة للتقييــم. انظــر أيًضــا: 

طريقــة اإليــرادات الزائــدة متعــّددة الفتــرات ورســوم األصــول المســاهمة. 

الســيطرة: مســتوى الملكّيــة والحقــوق الخاضعــة لــه )مثــل التصويــت(، بهــدف توجيــه اإلدارة، وســّن 
السياســات والتصــّرف فــي أّي عمــل تجــاري. 

عــاوة الســيطرة: وهــو المبلــغ أو النســبة التــي تتجــاوز فيهــا القيمــة التناســبّية للفائــدة المســيطرة 
القيمــة التناســبية للفائــدة غيــر المســيطرة فــي أّي عمــل تجــارّي؛ لتعكــس الفوائــد االقتصادّيــة 

ــتحواذ. ــط االس ــم قس ــا باس ــرف أيًض ــن الســيطرة. ُتع ــة م المتوّقع

ــع  ــس المناف ــي تعك ــة، والت ــأة االقتصادّي ــي المنش ــة ف ــدة الملكّي ــي فائ ــيطرة: وتعن ــدة المس الفائ
ــد.   ــذه الفوائ ــل ه ــى مث ــن عل ــيطرة القائمي ــة لس االقتصادّي

أســلوب التكلفــة: وتعنــي الطريقــة العاّمــة المتبعــة لتقديــر قيمــة األصــل أو االســتثمار أو )فــي بعــض 
ــّص  ــذي ين ــادّي ال ــدأ االقتص ــس المب ــر تعك ــة أو أكث ــتخدام طريق ــة، باس ــآت االقتصادّي ــروف( المنش الظ
ــس  ــه نف ــر ل ــل آخ ــى أص ــول عل ــة للحص ــن التكلف ــر م ــل أكث ــل األص ــع مقاب ــن يدف ــتري ل ــى أن المش عل
االســتخدام أو المنفعــة، ســواء كان عــن طريــق شــرائه أو بنائــه. يــدرس هــذا األســلوب تكلفــة اإلحــال 
الحالــي أو تكلفــة إعــادة اإلنتــاج، وكذلــك التقــادم المــاّدي، وجميــع أنــواع التقــادم األخــرى المشــابهة. 

انظــر أيًضــا أســلوب األصــل. 
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ــو  ــوال نح ــذب األم ــوق لج ــي الّس ــوب ف ــع المطل ــد المتوّق ــّدل العائ ــي مع ــال:  وتعن ــة رأس الم تكلف
ــة  ــح لتكلف ــط المرج ــا: المتوّس ــر أيًض ــتثمار. انظ ــر االس ــة بمخاط ــة الكافي ــع الدراي ــن، م ــتثمار معّي اس

رأس المــال. 

طريقــة توفيــر التكلفــة: وهــي طريقــة تنــدرج ضمــن أســلوب الّدخــل، وفيهــا تقــّدر قيمــة األصــول 
ــات  ــك النفق ــي ذل ــا ف ــتقبل بم ــي المس ــل ف ــة لأص ــا المتوْقع ــق فوائده ــب تدّف ــة بحس ــر الملموس غي

المســتقبلّية التــي يجــدر تحاشــيها )أو تخفيضهــا( مــن خــال امتــاك األصــل. 

طريقــة القيمــة الحالّيــة: وتعنــي إجــراء يحــّدد قيمــة األســهم نســبًة إلــى مختلــف فوائــد األســهم 
)أو قيمــة المؤسســة نســبًة إلــى مختلــف الديــون وفوائــد األســهم( فــي أي منشــأة اقتصادّيــة، علــى 
افتــراض بيــع المنشــأة االقتصادّيــة بحســب تاريــخ التقييــم بــدون دراســة الخيــارات المشــابهة لدفعــات 
فوائــد األســهم. وتتناقــض هــذه الطريقــة مــع طريقــة العائــد المتوقــع واألرجــح وطريقــة تســعير 

الخيــارات الماليــة. 

 ُمعــادالت الديــون: ُمعــادالت الديــون: وتعنــي االلتزامــات المالّيــة المشــابهة للديــون أو أي مطالبات غير 
قائمــة علــى حقــوق الملكّيــة ناتجــة عــن توقيــع عقــود قصيــرة أو طويلــة األجــل )مثــل: عقــود اإليجــار 
التشــغيلّية، والمعاشــات التقاعدّيــة غيــر الممّولــة، والتزامــات تقاعــد األصــول، وااللتزامــات الطارئــة(. انظر 

أيًضــا: هيكلــة رأس المــال واألوراق المالّيــة الهجينــة. 

خصــم قلــة الســيطرة: وهــو مبلــغ أو نســبة مخصومــة مــن المبلــغ التناســبّي مــن 100% مــن قيمــة 
حقــوق ملكّيــة المؤسســة )عنــد تحديدهــا علــى أســاس الفائــدة المســيطرة(؛ لتعكــس غيــاب بعــض 

المنافــع االقتصادّيــة للســيطرة أو جميعهــا. 

ــة،  ــدة الملكّي ــة فائ ــى قيم ــة عل ــة المطّبق ــبة المئوّي ــغ أو النس ــي المبل ــيولة: ويعن ــة الس ــم قل خص
ــيولة.  ــي الس ا ف ــبّيً ــا نس ــس نقًص ــي تعك والت

ــة،  ــدة الملكّي ــة فائ ــى قيم ــة عل ــة المطّبق ــبة المئوّي ــغ أو النس ــي المبل ــويق: ويعن ــة التس ــم قل خص
ــويق.  ــة التس ــي قابلي ا ف ــبّيً ــا نس ــس نقًص ــي تعك والت

ــة  ــة الحّص ــى قيم ــة عل ــة المطّبق ــبة المئوّي ــغ أو النس ــي المبل ــت: ويعن ــوق التصوي ــة حق ــم قل خص
ــت.  ــوق التصوي ــاب حق ــح غي ــت؛ ليوّض ــة تصوي ــكل حص ــدة ل الواح

معــّدل الخصــم: ويعنــي معّدل العائد المســتخَدم لتحويل الدخــل االقتصادي إلى القيمــة الحالّية. 

طريقــة الدخــل االقتصــادي المخصــوم: وهــي طريقــة تتبــع أســلوب الدخــل، وفيهــا تحســب القيمــة 
الحالّيــة للدخــل االقتصــادي المتوّقــع باســتخدام معــّدل الخصم. 

طريقــة التدّفقــات النقديــة المخصومــة: وهــي شــكل مــن أشــكال طريقــة الدخــل االقتصــادي 
المخصــوم بنــاًء علــى التدّفــق النقــدي.
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ــد  ــرات، وتعتم ــدة متعــّددة الفت ــرادات الزائ ــن طريقــة اإلي ــف م ــوع مختل ــي ن ــوّزع:  وه ــة الم طريق
ــة  ــم عاق ــدف تقيي ــرى؛ به ــواق أخ ــن أس ــات م ــوق أو مدخ ــى الس ــتندة عل ــوّزع المس ــات الم ــى بيان عل

ــّزأة.  ــة المج ــك بالطريق ــا كذل ــار إليه ــة. ُيش ــر الملموس ــول غي ــاء باألص العم

التقــادم االقتصــادي: وهــو شــكل مــن أشــكال إهــاك قيمــة األصــل أو خســارتها أو انعــدام فائــدة 
ــى  ــب عل ــي الطل ــرات ف ــة بالتغي ــل المتعّلق ــة العوام ــل، خاّص ــن األص ــة ع ــل خارج ــبب عوام ــل بس األص

ــا: التقــادم الوظيفــّي والتقــادم المــاّدي.  ــر أيًض ــل. انظ ــن األص ــة ع ــات الناتج ــات أو الخدم المنتج

الدخــل االقتصــادي: وتشــير إلــى التدفقــات النقديــة الصــادرة والــواردة الناتجــة عــن األنشــطة التجارّيــة 
)مثــل: التدفقــات النقديــة، واألربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك وصافــي الدخــل(. 

تاريخ النفاذ: انظر أيًضا تاريخ التقييم أو تاريخ القياس، أو تاريخ القيمة. 

ــة  خصــم نهايــة الفتــرة: وهــو مصطلــح يشــير إلــى خصــم الدخــل االقتصــادي مــن القيمــة الحالي
ــم  ــع خص ــح م ــذا المصطل ــض ه ــرة. ويتناق ــة كّل فت ــي نهاي ــق ف ــل المحّق ــذا الدخ ــس ه ــي تعك الت

ــرة.  ــف الفت منتص

قيمــة المؤسســة: وتعنــي القيمــة الســوقّية لــرأس المــال المســتثمر، وتعــّدل هــذه القيمــة عــادًة 
ــر  ــر التشــغيلية. انظ ــرى غي ــك األصــول األخ ــه، وكذل ــزاء من ــه أو أج ــا يعادل ــد، أو م ــع النق ــذف جمي لح

أيًضــا: القيمــة الســوقّية لــرأس المــال المســتثمر ورأس المــال المســتثمر. 

عــاوة مخاطــر حقــوق الملكّيــة: وتشــير إلــى العائــد اإلضافــي علــى المســتثمرين مــن االســتثمار فــي 
األوراق المالّيــة العاّمــة دون األوراق المالّيــة دون مخاطــر. وُتحســب هــذه العــاوة عــادًة بأنهــا الفــرق بيــن 
ــا  ــرف أيًض ــر. ُيع ــن المخاط ــة م ــن أدوات خالي ــد م ــي والعائ ــوق الكّل ــي الس ــع ف ــد المتوّق ــّدل العائ مع

باســم عــاوة مخاطــر الســوق أو عــاوة مخاطــر ســوق حقــوق الملكّيــة. 

أداة حقــوق الملكّيــة: وهــو عقــد يضمــن فائــدة متبقيــة فــي أصــول المنشــأة االقتصاديــة بعــد 
خصــم التزاماتهــا. 

الملكّيــة.  حقــوق  ألصحــاب  االقتصادّيــة  المنشــآت  قيمــة  إلــى  وتشــير  الملكّيــة:  حقــوق  قيمــة 
وتحســب قيمــة حقــوق الملكّيــة عموًمــا بأنهــا القيمــة الســوقية لــرأس المــال المســتثمر مطروًحــا 
منــه القيمــة الســوقّية ألّي ديــون أو معادالتهــا، واألوراق المالّيــة الهجينــة، والمطالبــات األخــرى غيــر 

ــة. ــوق الملكّي ــى حق ــة عل القائم

القيم البيئّية واالجتماعّية والحوكمة: وهي العوامل البيئية واالجتماعّية والحوكمة التي تؤّثر على 
المنشآت االقتصادّية أو األصول وأدائها وعملّياتها المالّية )مثل: تأثير االستدامة والممارسات األخاقّية(. 

اإليــرادات الزائــدة: وتشــير إلــى مقــدار التدّفــق النقــدي المتوّقــع الــذي يتجــاوز التكلفــة االقتصادّيــة 
الســتخدام أصــول المســاهمة المســتخَدمة لتوليــد تدّفــق نقــدي. 
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استمرارّية النشاط: وتعني وجود أعمال تجارّية تشغيلية مستمرة.

قيمــة اســتمرارّية النشــاط: وهــي القيمــة االفتراضّيــة التــي ُتحســب للمنشــأة االقتصادّيــة بصفتهــا 
مؤسســة تجارّيــة مســتمّرة وتوّقــع مناســب يحــّدد قــوة مكاســبها المســتقبلّية. 

ــة  ــوع 1( قيم ــّدد مجم ــا تح ــال، وفيه ــة األعم ــر قيم ــة لتقدي ــي طريق ــدة: وه ــرادات الزائ ــة اإلي طريق
أســاس األصــول الملموســة المحــّددة، 2( قيمــة جميــع األصــول غيــر الملموســة )بمــا فيهــا الشــهرة( 

المشــتقة مــن رســملة اإليــرادات الزائــدة. ُيشــار إليهــا كذلــك بطريقــة رســملة اإليــرادات الزائــدة. 

التدفــق النقــدي المتوّقــع: ويشــير إلــى المتوســط األرجــح للســيناريوهات المختلفــة للتدفقــات 
النقدّيــة للمنشــأة االقتصادّيــة الخاضعــة للتقييــم. 

ــة باســتخدام التدّفــق النقــدي  ــة المتوّقعــة: تعنــي طريقــة القيمــة الحالّي طريقــة القيمــة الحالّي
ــة أو اســتثمار.  المتوّقــع ألصــل أو منشــأة اقتصادّي

ــا  ــا يكافئه ــح م ــعر، وتوّض ــل الس ــذي يمّث ــى معيــار القيمــة ال ــير إل ــة: وتش القيمــة الســوقّية العادل
مــن النقــد؛ حيــث تنتقــل الملكّيــة بيــن مشــتٍر افتراضــي راغــب وقــادر علــى إتمــام عملّيــة الشــراء، وبائــع 
ــة البيــع، ويتصــّرف كاهمــا علــى أســاس محايــد فــي ســوق  افتراضــي راغــب وقــادر علــى إتمــام علمّي
مفتــوح وغيــر مقّيــد، وفيــه ال ُيجبــر البائــع وال المشــتري علــى البيــع والشــراء، وكاهمــا علــى درايــة كافية 

بالحقائــق ذات الّصلــة. انظــر أيًضــا: القيمــة الســوقّية. 

القيمــة العادلــة: تشــير إلــى معيــار القيمــة، ولــه تعاريــف متعــّددة بحســب الســياق الــوارد فيــه 
والغــرض منــه. وُتحــّدد القيمــة العادلــة أو يفرضهــا طــرف ثالــث )أي تفــرض بموجــب القانــون أو اللوائــح 
ــة(. ومــن أكثــر تعاريــف المصطلــح شــيوًعا  أو العقــود أو تفرضهــا هيئــات إعــداد معاييــر التقاريــر المالّي
هــو المســتخدم ألغــراض إعــداد التقاريــر المالّيــة المفــروض بموجــب المعاييــر الدولّيــة إلعــداد التقاريــر 
ــة هــي  ــا، والــذي ينــّص علــى أن القيمــة العادل ــة عموًم ــة المقبول ــة ومبــادئ المحاســبة األمريكّي المالّي
الســعر المســتلم مقابــل بيــع األصــل أو مدفــوع مقابــل نقــل التــزام مالــي فــي معاملــة منّظمــة بيــن 

المشــاركين فــي الســوق فــي وقــت تاريــخ القيــاس. 

الــرأي المنصــف: وهــو الــرأي حــول إنصــاف المقابــل المالــي المقتــرح دفعــه أو اســتامه فــي أي معاملة 
مــن وجهــة نظــر مالّيــة للطــرف الــذي يدفــع أو الــذي يتلّقــى هــذا المقابل. 

ــد  ــع أح ــرض بي ــا يفت ــكال قيمــة التصفيــة، وفيه ــن أش ــكل م ــي ش ــرية: وه ــة القس ــة التصفي قيم
األصــول أو مجموعــة منهــا فــي فتــرة زمنّيــة قصيــرة غيــر معقولــة منــذ طرحهــا فــي الســوق. وتتناقض 

هــذه القيمــة مــع قيمــة التصفيــة المنّظمــة. 

التقــادم الوظيفــّي: وهــو نــوع مــن أنــواع اإلهــاك، وفيهــا يفقــد األصــل قيمتــه أو يخســرها بســبب 
ــز بكفــاءة أعلــى وتكلفــة أقــل. انظــر أيًضــا:  ــا يتمّي ــه، حيــن مقارنتــه بأصــل مطــّور حديًث انعــدام كفاءت
ــدة.  التقــادم االقتصــادّي والتقــادم المــادّي وطريقــة إحــال التكلفــة وتكلفــة االســتبدال الجدي
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األوراق الماليــة الهجينــة: وهــي أحــد مكّونــات هيكلــة رأس مــال العمــل التجــاري، والتــي ال يمكــن 
تصنيفهــا بأنهــا ديــون أو حقــوق ملكّيــة؛ فقــد تتحّلــى بخصائصهمــا مًعــا )مثــل: الديــون القابلــة 

ــن(.  ــهم الموّظفي ــارات أس ــل، وخي ــة للتحوي ــازة القابل ــهم الممت ــل، واألس للتحوي

األصــول غيــر الملموســة القابلــة للتحديــد: يصبــح األصــل غيــر الملمــوس فــي ســياق إعــداد 
ــل  ــة للفص ــص قابل ــه خصائ ــة و/أو ل ــر تعاقدّي ــتوفي معايي ــد إذا كان يس ــًا للتحدي ــة قاب ــر المالّي التقاري
ــة 3 ومجلــس معاييــر  كمــا حددتهــا المعاييــر ذات الصلــة )مثــل: معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة الدولّي

.)805 المحاســبة 

أســلوب الدخــل: وهــي طريقــة عاّمــة لتقديــر قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصادّيــة أو االســتثمارات 
باســتخدام طريقــة أو أكثــر مــن طــرق تحويــل الدخــل االقتصــادّي المتوّقــع إلــى مبلــغ حالــّي. 

ــج  ــتقبلّية تنت ــة مس ــة اقتصادّي ــي أي منفع ــة، وتعن ــر الملموس ــول غي ــن األص ــدرج ضم ــهرة: وتن الش
عــن منشــآت اقتصادّيــة أو مجموعــة مــن األصــول غيــر محــددة بشــكل فــردي، أو لهــا كيــان منفصــل. 
وقــد تأتــي الشــهرة مــن اســم المنشــأة االقتصادّيــة وُســمعتها ووالء عمائهــا وموقعهــا ومنتجاتهــا، 
ــياق  ــي س ــهرة ف ــاس الش ــدة. وُتق ــى ح ــا عل ــّدد كل منه ــم ُيح ــي ل ــة الت ــل المماثل ــن العوام ــا م وغيره
ــول  ــل المنق ــة المقاب ــن: 1( قيم ــي كل م ــن: أ( إجمال ــرق بي ــا الف ــة بأنه ــة المندمج ــآت االقتصادّي المنش
ــخ  ــي تاري ــيطرة، 3( القيمــة العادلــة ف ــر مس ــدة غي ــغ أّي فائ ــي القيمــة العادلــة(، 2( مبل ــًة يعن )وعام
االســتحواذ لحّصــة ملكّيــة المشــتري المحتفــظ بهــا ســابًقا فــي الحّصــة المقتنــاة فــي المنشــآت 
االقتصادّيــة المدمجــة علــى مراحــل، وب( صافــي المبالــغ فــي تاريــخ االســتحواذ مقابــل األصــول 

ــا.  ــة له ــات التابع ــة وااللتزام ــد المنقول ــة للتحدي القابل

طريقــة األعمــال الناشــئة أو تحــت التأســيس )التدّفقــات النقدّيــة المخصومــة المعّدلــة(: وهي 
بعــة لتقديــر قيمــة بعــض األصــول غيــر الملموســة )مثــل: اتفاقيــات االمتيــاز ونطــاق البــث(،  طريقــة متَّ
بنــاء علــى التدفقــات النقدّيــة المخصومــة لمشــروع جديــد افتراضــي. وتفتــرض الطريقــة التأسيســّية 
أن األصــول المعنّيــة هــي أصــول تابعــة للمنشــأة االقتصادّيــة حيــن تاريــخ التقييــم، وتتوالد االســتثمارات 
منهــا خــال فتــرة بدء التشــغيل؛ لغرض شــراء األصــول المطلوبــة أو بنائها أو تأجيرها لتأســيس المنشــآت 
االقتصادّيــة. انظــر أيًضــا: األصــول المســاهمة وطريقــة اإليــرادات الزائــدة، وطريقــة اإليــرادات الزائــدة 

متعــّددة الفترات. 

طريقــة المعامــات اإلرشــادّية: وهــي طريقــة تابعــة ألســلوب الســوق، وفيهــا ُتقــّدر قيمة المنشــآت 
االقتصادّيــة مــن خــال تطبيــق المضاعفــات المســتمّدة مــن أي معاملــة تجارّيــة أو أكثــر للفائــدة 
ــابهة  ــّددة أو المش ــة المح ــأة االقتصادّي ــال المنش ــس مج ــي نف ــة ف ــركات العامل ــي الش ــيطرة ف المس

ــه. وتعــرف كذلــك باســم الدمــج التوجيهــي وطريقــة االســتحواذ.   ل

الطريقــة اإلرشــادّية العامــة لألعمــال التجارّيــة: وهــي طريقة تابعة ألســلوب الســوق، وفيهــا تقّدر 
المنشــآت االقتصادّيــة مــن خــال تطبيــق المضاعفــات المســتمّدة مــن أســعار الســوق لــأوراق الماليــة 
ــة  ــأة االقتصادّي ــال المنش ــس مج ــي نف ــة ف ــركات العامل ــي الش ــا ف ــة علًن ــة المتداول ــال التجارّي لأعم

المحــّددة أو المشــابهة لــه.
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األصــول غيــر الملموســة: وهــي األصــول التــي ليــس لهــا كيــان مــاّدي، وتســتمّد قيمتهــا مــن المزايــا 
ــوق  ــراع أو حق ــراءات االخت ــل ب ــا )مث ــا و/أو دخــًا اقتصادّيً ــا حقوًق ــا مالكه ــح به ــي تمن ــة الت االقتصادّي
المؤّلــف أو العامــات التجارّيــة أو العاقــات مــع العمــاء(. انظــر أيًضــا: األصــول غيــر الملموســة القابلــة 

للتحديــد.

الملكّيــة الفكرّيــة: وهــي مفهــوم قانونــي يشــير إلــى اإلبــداع العقلــي المســتمّد مــن الجهــود 
التــي يمكــن االعتــراف بهــا للحقــوق الحصرّيــة أو الجزئّيــة )مثــل: العامــات  الفكرّيــة أو اإلبداعّيــة 
التجارّيــة، واألســماء التجارّيــة، واألســرار التجارّيــة، وبــراءات االختــراع، وحقــوق المؤّلــف وحقــوق التصميــم 
ــة الفكرّيــة صاحبهــا مــن حظــر اســتخدام اآلخريــن مــا  والمعلومــات الســرّية(. وتخــّول حقــوق الملكّي

يملــك دون إذن. 

معــّدل العائــد الداخلــّي: ويشــير إلــى معــّدل الخصــم المعــادل للقيمــة الحاليــة لصافــي التدفقــات 
النقديــة المتوّقعــة نســبًة إلــى )تكلفــة( االســتثمار األولــّي. 

القيمــة الجوهرّيــة: وهــي القيمــة التــي يهتــم بهــا المســتثمر علــى اعتبــار أن الحقائــق المتاحــة 
ــي  ــوقّية الت ــة الّس ــا القيم ــتصبح عليه ــي س ــّية الت ــة األساس ــى القيم ــاء عل ــة"، أو بن ــة" و"صادق "واقعّي
سيســتنتجها المســتثمرون اآلخــرون. وعنــد تطبيــق المصطلــح علــى الخيــارات فــإن القيمــة الجوهرّيــة 

ــّية.  ــة األساس ــأوراق المالّي ــوق ل ــعر الس ــارات وس ــد الخي ــذ ألح ــعر التنفي ــن س ــرق بي ــي الف تعن

رأس المــال المســتثمر: وهــي مجمــوع "حقــوق الملكّيــة والديــون ومعادالتهــا"، إضافــًة إلــى األوراق 
قيمــة  المالّيــة الهجينــة والمتطّلبــات األخــرى غيــر القائمــة علــى حقــوق الملكّيــة. انظــر أيًضــا: 

المؤسســة والقيمــة الســوقّية لــرأس المــال المســتثمر. 

مخاطــر االســتثمار: وهــو الشــك فــي تحقيــق الدخــل االقتصــادي المتوّقــع )ســواء مــن ناحيــة المبلــغ 
أو الزمــن أو كاهمــا(. 

القيمــة االســتثمارّية: وهــي معيــار القيمــة الــذي يمّثــل قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصادّيــة إلــى 
مالكهــا أو مالكهــا المحتمــل فــي االســتثمارات الفردّيــة أو لتحقيــق األهــداف التشــغيلّية. تعــرف أيًضــا 

باســم القيمــة للمالــك. 

I

ــة مــن قيمــة األعمــال التشــغيلّية، والتــي  خصــم الشــخص الرئيســي: وهــو المبلــغ أو النســبة المئوّي
ــة أو المحتملــة لشــخص رئيســي يعــّول عليــه  تعكــس تخفيــض القيمــة الناتجــة عــن الخســارة الفعلّي

العمــل كثيــًرا. 

البيتــا المدعــوم: وهــو مقيــاس للبيتــا يعكــس هيكلــة رأس المــال، ويشــمل كذلــك الديــون. ويعــرف 
أيًضــا بأســهم بيتــا. ويتناقــض المصطلــح مــع البيتــا غيــر المدعــوم. 

قيمــة التصفيــة: وهــو المبلــغ وصافــي التكاليــف ذات الصلــة )مثــل اإلعــداد والتصــّرف( الناتجــة 
ــة  ــة، وقيم ــة المنّظم ــة التصفي ــا: قيم ــر أيًض ــا. انظ ــع أصوله ــة وبي ــأة االقتصادّي ــة المنش ــن تصفي ع

التصفيــة القســرية.
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ــهولة  ــرعة وس ــتثمار بس ــة أو االس ــأة االقتصادّي ــل أو المنش ــل األص ــى تحوي ــدرة عل ــي الق الســيولة: وه
إلــى نقــد بأقــّل تكلفــة. انظــر أيًضــا: قابلّيــة التســويق. 

أســلوب الســوق: وهــي طريقــة عاّمــة لتقديــر قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصادّيــة أو االســتثمارات 
ــول أو  ــن األص ــره م ــم بغي ــع للتقيي ــا خض ــارن م ــي تق ــر، والت ــدة أو أكث ــتخدام طريقــة تقييــم واح باس

ــأّي ســعر، وغيرهــا مــن المعلومــات المتاحــة.  ــة أو االســتثمارات المباعــة، وب المنشــآت االقتصادّي

القيمــة الســوقّية لحقــوق الملكّيــة: وتشــير إلــى قيمــة حقــوق الملكّيــة اإلجمالّيــة لشــركة 
مطروحــة للتــداول العــام، والتــي توجــد ســعرها فــي الســوق، وتحســب عــدد أوراقهــا المالّيــة فيــه. 

رســملة الســوق: وهــي بحســب القيمــة الّســوقّية فإنهــا القيمــة الســوقّية لحقــوق الملكّيــة 
للمنشــأة االقتصادّيــة فــي الســوق والديــون المــدّرة للفوائــد.  

القيمــة الســوقّية: هــي معيــار القيمــة الــذي يمّثــل المبلــغ المقــّدر لتبــادل األصــول وااللتزامــات منــذ 
ــة بحّريــة، بعــد تســويقها تســويًقا  تاريــخ التقييــم بيــن البائــع والمشــتري الراغبيــن فــي إتمــام العملّي
مائًمــا فــي ظــروف يتصــّرف فيهــا الطرفــان بدرايــة كاملــة وحكمــة ودون إكــراه. انظــر أيًضــا القيمــة 

الســوقية العادلــة. 

ــة  ــوق ملكّي ــوع حق ــوقّية مجم ــة الس ــي بالقيم ــتثمر: وتعن ــال المس ــرأس الم ــوقّية ل ــة الس القيم
ــر  ــرى غي ــات أخ ــة، والمطالب ــة الهجين ــا المالّي ــا وأوراقه ــا، ومعادالته ــة وديونه ــأة االقتصادّي المنش

ــة.  ــوق الملكّي ــى حق ــة عل قائم

وهــي القــدرة علــى تحويــل األصــول أو المنشــآت االقتصادّيــة أو االســتثمارات  قابليــة التســويق: 
بســرعة إلــى نقــد بأقــل تكلفــة؛ حيــث تعكــس إمكانّيــة نقــل هــذا الممتلــكات أو القــدرة علــى بيعهــا. 
وتتأثــر قابلّيــة التســويق بالعديــد مــن األمــور، ومنهــا احتمالّيــة تضميــن األصــل فــي التعامــات المالّيــة 

ــا الســيولة.  ــر أيًض ــه. انظ ــل نفس ــص األص وخصائ

تاريخ القياس: يعرف كذلك باسم تاريخ التقييم أو تاريخ النفاذ أو تاريخ القيمة.

خصــم منتصــف الفتــرة: وهــي اتفاقّيــة ُتســتخدم في طريقــة خصم الدخــل االقتصــادي؛ لتعكس 
اإليــرادات االقتصادّيــة الناتجــة فــي منتصــف الفتــرة، يليهــا تقديــر آثــار الدخــل االقتصــادي الــوارد خــال 

الفتــرة المحــّددة. ويناقــض هــذا المصطلــح خصــم نهايــة الفتــرة. 

ــة؛  ــاالت متنّوع ــن احتم ــات م ا عين ــوائّيً ــتخرج عش ــة تس ــة إحصائّي ــي طريق ــو: وه ــت كارل ــة مون طريق
بهــدف الوصــول إلــى نتائــج محتملــة مختلفــة تحاكــي مختلــف مصــادر الشــك التــي تؤثــر علــى قيمــة 

ــا.  ــع له ــتثمار الخاض ــة أو االس ــأة االقتصادّي ــل أو المنش األص

المضاعفــات: وهــي نســبة محســوبة بأنهــا قيمــة المنشــأة االقتصادّيــة أو الورقــة الماليــة وقســمتها 
ــوق أو  ــات الس ــبة مضاعف ــم نس ــا باس ــرف أيًض ــة. تع ــر مالّي ــة غي ــى الدخــل االقتصــادي أو مصفوف عل

مضاعفــات التســعير أو معــّدل التقييــم. 
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ــر  ــة األصــول غي ــر قيم ــة لتقدي ــة متبع ــي طريق ــرات: وه ــّددة الفت ــدة متع ــرادات الزائ ــة اإلي طريق
الملموســة األساســية فــي اإليــرادات ضمــن مجموعــة مــن األصــول، وذلــك مــن خــال حســاب التدفــق 
ــة  ــا طريق ــر أيًض ــاهمة. انظ ــول المس ــوم األص ــم رس ــد خص ــل وبع ــذا األص ــده ه ــذي يوّل ــدي ال النق

ــدة.   ــرادات الزائ اإلي

ــة  ــا المالي ــة والتزاماته ــأة االقتصادّي ــول المنش ــي أص ــن إجمال ــرق بي ــو الف ــول: وه ــة األص ــي قيم صاف
ــبّية.  ــة المحاس ــم الدفترّي ــن القي ــا ع ــن للقيمــة، عوًض ــار معّي ــي معي ــة ف الموّضح

صافــي القيمــة الّدفترّيــة: وهــو الفــرق بيــن إجمالــي األصــول والتزامــات المنشــأة االقتصادّيــة المالّيــة 
ــه  ــل بعين ــة أي أص ــد دراس ــة(. وعن ــوق الملكّي ــر حق ــرادف لدفت ــبة )م ــر المحاس ــم دفت ــة بقي الموضح
ــتهاك أو  ــاك أو االس ــم اإله ــة تراك ــا تكلف ــا منه ــة مخصوًم ــملة األصلّي ــة الرس ــي تكلف ــذه ه ــإن ه ف

ــة. ــع القيم ــات أو تراج ــتنفاذ أو التعويض االس

صافــي التدفــق النقــدي نســبًة إلــى حقــوق الملكّيــة: وهــو التدفــق النقــدي المتاح ألصحــاب حقوق 
الملكّيــة بعــد تمويــل عملّيــات المنشــأة االقتصادّيــة التشــغيلّية، ودفــع ضرائبهــا، وتحقيــق االســتثمارات 
الرأســمالّية الازمــة، وتســديد ديونهــا، ومعادالتهــا وأوراقهــا المالّيــة الهجينــة والمتطّلبــات غيــر 
القائمــة علــى حقــوق الملكّيــة. انظــر أيًضــا: صافــي التدفــق النقــدي لــرأس المــال المســتثمر. وُيشــار 

إليــه أيًضــا بالتدفــق النقــدي الحــّر نســبًة إلــى حقــوق الملكّيــة.

صافــي التدفــق النقــدي لــرأس المــال المســتثمر: وهــو التدفــق النقــدي المتــاح لجميــع أصحــاب 
األوراق المالّيــة بعــد تمويــل عملّيــات المنشــأة االقتصادّيــة التشــغيلّية، ودفــع ضرائبهــا، وتحقيــق 
االســتثمارات الرأســمالّية الازمــة. انظــر أيًضــا: صافــي التدفــق النقــدي نســبًة إلــى حقــوق الملكّيــة. 
وُيشــار إليــه كذلــك باســم التدفــق النقــدي الحــّر لــرأس المــال المســتثمر أو التدّفــق النقــدي الحــّر 

ــركة.  للش

ــي  ــواردة ف ــة ال ــات النقدي ــة التدفق ــّدد قيم ــخ مح ــن تاري ــاًرا م ــي اعتب ــة: وتعن ــة الحالّي ــي القيم صاف
ــّي(، والتــي  ــا منهــا التدفقــات النقديــة الصــادرة )وتشــمل تكلفــة االســتثمار األول المســتقبل، مخصوًم

ــم.  ــّدل الخص ــتخدام مع ــب باس ُتحس

التدفقــات النقدّيــة االســمّية: وهــي التدفقــات النقدّيــة التــي تشــمل آثــار التضّخــم. ويتناقــض هــذا 
المصطلــح مــع التدفقــات النقديــة الحقيقيــة.

ــذا  ــض ه ــم. ويتناق ــار التضّخ ــمل آث ــذي يش ــد ال ــّدل العائ ــى مع ــير إل ــمي: ويش ــد االس ــّدل العائ مع
ــي.  ــد الحقيق ــّدل العائ ــع مع ــح م المصطل

الفائــدة غيــر المســيطرة: وهــي فائــدة الملكّيــة التــي تفتقــر إلــى الســيطرة بالمنشــأة االقتصادّيــة. 
وتعــرف كذلــك باســم فائــدة األقّليــة أو فائــدة المســاهمة.

األصــول غيــر التشــغيلّية: وتعــود علــى األصــول )أو االلتزامــات( غيــر الازمة لدعــم العمليات التشــغيلّية 
للمنشــأة االقتصادّيــة الجاريــة. وُيشــار إليهــا فــي بعــض األحيــان باألصــول الزائــدة أو الفائضــة عــن الحاجة. 
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اإليــرادات المعتــادة: وتشــير إلــى الدخــل االقتصــادي بعــد تعديلــه ليشــمل عناصــر غيــر عاديــة أو غيــر 
ــهيل  ــص ولتس ــي أي نق ــدف تحاش ــتثنائّية؛ به ــر االس ــن العناص ــا م ــة أو غيره ــر اقتصادّي ــّررة أو غي متك

ــات.   المقارن

المنشــأة  ألصــول  المالّيــة  البيانــات  علــى  تطــرأ  التــي  التعديــات  وتعنــي  المعتــادة:  التعديــات 
االقتصادّيــة غيــر التشــغيلّية والتزاماتــه، و/أو عناصــر غيــر عاديــة أو غيــر متكــّررة أو غيــر اقتصادّيــة أو 

غيرهــا مــن العناصــر االســتثنائّية؛ بهــدف تحاشــي أّي نقــص ولتســهيل المقارنــات.  

ــن  ــة بي ــص القيم ــتخدم لتخصي ــتطاعّية ُتس ــة اس ــي طريق ــة: وه ــارات المالي ــعير الخي ــة تس طريق
عــدد مــن فئــات حقــوق الملكّيــة المختلفــة التــي لهــا حقــوق اقتصادّيــة متباينــة، وذلــك بافتــراض عــدد 
مــن النتائــج المســتقبلّية. وتــدرس طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة قيمــة حقــوق الملكّيــة الحالّيــة، 
ــة المختلفــة مــع مراعــاة التوزيــع المســتمّر للنتائــج،  ثــم تخّصــص هــذه القيمــة لفئــات حقــوق الملكّي

عوًضــا عــن التركيــز علــى ســيناريوهات مســتقبلّية مختلفــة. 

قيمــة التصفيــة المنّظمــة: وهــي شــكل مــن أشــكال قيمــة التصفيــة، وفيهــا يفتــرض بيــع األصــل 
أو مجموعــة مــن األصــول خــال فتــرة معقولــة مــن طرحهــا فــي الســوق لزيــادة عوائدهــا المتوّقعــة. 

ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع قيمــة التصفيــة القســرية. 

التقــادم المــاّدي: وهــو شــكل من أشــكال اإلهــاك، وفيه تكون خســارة قيمة األصــل أو انعــدام فائدته 
نتيجــًة لتراجــع صاحّيتــه أو انتهائهــا بســبب تلــف نتيجــة اســتخدامه، وتعّرضــه لعناصــر مختلفــة أثــرت 
ــا: التقــادم االقتصــادي والتقــادم الوظيفــّي.  ــر أيًض ــل. انظ ــن العوام ــا م ــاّدي، وغيره ــه الم ــى كيان عل

المحفظة: وتعود على مجموعة من األصول أو االستثمارات أو االلتزامات المالّية. 

المنشــآت  قيمــة  مــن  المخصومــة  المئوّيــة  النســبة  أو  المبلــغ  إلــى  ويشــير  المحفظــة:  خصــم 
ــد ال  ــة ق ــن مجموع ــة ضم ــا المختلف ــغيلّية أو أصوله ــات التش ــا للعملّي ــس ملكّيته ــة؛ لتعك االقتصادّي

تجــذب المشــتري المحتمــل. تعــرف أيًضــا باســم خصــم المجموعــة. 

القيمــة بعــد التمويــل: وتشــير إلــى القيمــة اإلجمالّيــة الضمنّيــة للمنشــآت االقتصادّيــة التاليــة مباشــرًة 
آلخــر دورة تمويلّيــة لهــا. ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع القيمــة قبــل التمويــل. 

القيمــة قبــل التمويــل: وتشــير إلــى القيمــة اإلجمالّيــة الضمنّيــة للمنشــآت االقتصادّيــة الســابقة 
مباشــرًة آلخــر دورة تمويلّيــة لهــا. ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع القيمــة بعــد التمويــل.

فرضّيــة القيمــة: وهــو افتــراض مرتبــط بالظــروف التــي يمكــن تطبيقهــا علــى األصــل الخاضــع 
التصفيــة.  النشــاط وقيمــة  اســتمرارّية  للتقييــم. انظــر أيًضــا: 

القيمــة الحالّيــة: وهــي القيمــة المحســوبة اعتبــاًرا مــن تاريــخ محــّدد للدخــل االقتصــادي المتوّقــع 
باســتخدام معــّدل الخصــم. انظــر أيًضــا: صافــي القيمــة الحالّيــة. 
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الســعر: ويعنــي المقابــل النقــدي أو المقابــل المطلــوب أو المعــروض أو المدفــوع مقابــل األصــل، والذي 
قــد يختلــف عــن القيمة. 

طريقــة المعامــات الســابقة: وهــي طريقــة تندرج ضمن أســلوب الســوق، وفيهــا تســتخدم المعامات 
الســابقة التــي تتشــارك مــع نطــاق المنشــأة االقتصادّيــة الخاضعــة لهــا بصفتهــا مؤشــًرا للقيمــة. وُتعــرف 

أيًضــا باســم طريقــة معاملــة المنشــأة االقتصادّيــة المــدروس أو طريقــة المعامــات األخيــرة. 

طريقــة العائــد المتوقــع واألرجــح: وهــي طريقــة تعتمــد علــى ســيناريو لتقديــر قيمــة فائــدة 
حقــوق الملكّيــة بنــاًء علــى القيمــة الحالّيــة األرجــح لمختلــف النتائــج المســتقبلّية المرتبطــة بالمنشــأة 
االقتصادّيــة )أي الطــرح العــام األولــّي أو البيــع أو حــّل المنشــأة االقتصادّيــة أو اســتمرار العمليــات 

ــق(.  ــروج الح ــخ خ ــن تاري ــغيلّية لحي التش

مخّصصــات ســعر الشــراء: وهــو مصطلــح يشــيع اســتخدامه لوصــف عملّيــات تخصيــص الســعر الذي 
ــة المفترضــة  ــة المندمجــة مقابــل األصــول المكتســبة وااللتزامــات المالّي تدفعــه المنشــآت االقتصادّي

للمنشــأة االقتصادّيــة المســتهدفة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق. 

ــن الدخــل االقتصــادي  ــتثمار م ــغ االس ــن مبل ــة م ــبة مئوّي ــح بنس ــغ الموّض ــو المبل ــد: وه ــّدل العائ مع
ــتثمار.  ــة االس ــي قيم ــر ف ــق و/أو التغيي ــع أو المحّق المتوّق

ــرور  ــع م ــم م ــار التضخ ــتبعد آث ــي َتس ــة الت ــي التدفقــات النقدّي ــة: وه التدفقــات النقديــة الحقيقّي
ــة االســمّية.  ــع التدفقــات النقدّي ــح م ــذا المصطل ــض ه ــت. ويتناق الوق

معــّدل العائــد الحقيقــي: وهــو معــّدل العائــد الذي يســتثني تأثيــر التضّخــم. ويتناقض هــذا المصطلح 
مــع معــّدل العائد االســمي. 

بعــة لتقديــر قيمــة األصــول غيــر الملموســة، وذلــك  طريقــة اإلعفــاء مــن الملكّيــة: وهــي طريقــة متَّ
ــة، والتــي يمكــن تجّنبهــا بامتــاك األصــل  ــة االفتراضّي بالرجــوع إلــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات الملكّي

عوًضــا عــن ترخيصــه مــن طــرف ثالــث. وُتعــرف أيًضــا بطريقــة توفيــر الملكّيــة. انظــر أيًضــا الملكّيــة. 

طريقــة تكلفــة اإلحــال: وهــي طريقــة تابعــة ألســلوب التكلفــة، وفيهــا تقــّدر قيمــة األصول بحســاب 
تكلفتهــا، باعتبــار تاريــخ التقييــم؛ بهــدف إعــادة تحديــد وظيفــة أو منفعــة أصــل مشــابه لــه. انظــر أيًضــا: 

أســلوب التكلفــة وتكلفــة اإلحــال الجديــدة. 

ــل  ــل أو أص ــد مماث ــل جدي ــة أص ــخ التقييــم تكلف ــذ تاري ــاب من ــي حس ــدة: وه تكلفــة اإلحــال الجدي
ــدة.  ــاج الجدي ــادة اإلنت ــة إع ــا: تكلف ــر أيًض ــتخدام. انظ ــي االس ــم ف ــع للتقيي ــل الخاض ــابه لأص ــد مش جدي

تاريــخ التقريــر: والمقصــود تاريــخ إصــدار تقريــر التقييــم. ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع تاريــخ التقييــم.

معــّدل العائــد المطلــوب: ويشــير إلــى الحــّد األدنــى المقبــول لمعــّدل العائــد لــدى المســتثمرين قبــل 
التزامهــم دفــع المــال المســتثمر مراعــاًة لمســتوى المخاطــر فيــه.
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معــّدل خــاٍل مــن المخاطــر: ويقصــد بــه معــّدل العائــد المطــروح فــي الســوق ألّي اســتثمار علــى أنــه 
خــاٍل مــن أّي مخاطــر. 

عــاوة المخاطــر: وهــو معــّدل العائــد إضافــًة إلــى المعــّدل األساســي )مثــل المعــّدل الخالــي مــن 
المخاطــر(؛ ليعكــس المخاطــر التــي قــد يتعــّرض لهــا األصــل أو المنشــأة االقتصادّيــة أو االســتثمار )مثــل: 
عــاوة مخاطــر حقــوق الملكّيــة أو عــاوة المخاطــر غيــر المنتظمــة، أو عــاوة المخاطــر القطريــة أو 

عــاوة الحجــم(. 

الملكّيــة: وتعنــي الدفعــة )االفتراضّيــة أو الحقيقّيــة( المدفوعــة الســتخدام األصــل، وتختــّص باألصول 
غيــر الملموســة أو المــوارد الطبيعّيــة. انظــر أيًضــا طريقــة اإلعفــاء مــن الملكية. 

األصــول الملموســة: وهــي األصــول التــي لهــا كيــان مــاّدي وتســتمّد قيمتهــا مــن خصائصهــا الماّديــة 
أو طبيعتهــا الملموســة )مثــل: العقــارات والممتلكات والمنشــآت والمعــّدات(. ويتناقض هــذا المصطلح 

مــع األصــول غيــر الملموســة. 

القيمــة التخريدّيــة )الباقيــة(: وتشــير إلــى قيمــة األصــل فــي نهايــة عمــره االقتصــادّي مــع مراعــاة الغرض 
الــذي ُأنشــئ مــن أجلــه األصــل. وقــد تحتفــظ األصــول بقيمتهــا الســتخدامات أخــرى أو إعــادة تدوير. 

تحليــل الســيناريو: وهــو أســلوب لنمذجــة ســيناريوهات متعــّددة للدخــل االقتصــادي المتوقــع فــي 
المســتقبل؛ بغــرض اشــتقاق القيمــة المتوقعــة. انظــر أيًضــا: طريقــة مونتــي كارلــو، وطريقــة تســعير 

الخيــارات الماليــة، وطريقــة العائــد المتوقــع واألرجــح.

القيمــة المســتقّلة: وُيقصــد بهــا قيمــة األصــول أو المنشــآت االقتصادّيــة أو االســتثمارات المقــّدرة دون 
أي اعتبــارات للتكامــل فيمــا بينهــا. 

معيــار القيمــة: وهــو تعريــف القيمــة المســتخدمة فــي التقييــم )مثــل القيمــة الســوقّية العادلــة 
ــر معيــار القيمــة علــى الطــرق  أو القيمــة الســوقّية أو القيمــة العادلــة أو قيمــة االســتثمار(. ويؤّث
ــة. ُيعــرف أيًضــا  والمدخــات واالفتراضــات التــي يســتخدمها العامــل فــي تقييــم المنشــآت االقتصادّي

باســم أســاس القيمــة. 

التكامــل: وهــو المفهــوم الســائد بــأن أداء وقيمــة أصليــن أو منشــأتين اقتصاديتيــن أكبــر مــن مجمــوع 
أجزائهمــا الفردّيــة منفصلــة، الناتجــة عــن توقــع وفــرة االقتصــاد أو فوائــد مــا بعــد االســتحواذ.  

ــول أو  ــن األص ــواء م ــر س ــن أو أكث ــزج اثني ــن م ــة ع ــة الناتج ــة المتوّقع ــي القيم ــة: وه ــة التكاملي قيم
ــة.  ــة منفصل ــا الفردّي ــة أجزائه ــوع قيم ــن مجم ــر م ــا أكب ــون مجموعه ــي تك ــة، والت ــآت االقتصادّي المنش

ــر،  ــة للمخاط ــة المعّرض ــع األوراق المالّي ــاركها جمي ــي تتش ــر الت ــي المخاط ــة: وه ــر المنتظم المخاط
والتــي ال يمكــن تحاشــيها مــن خــال التنويــع. تعــرف أيًضــا باســم مخاطــر الســوق والمخاطــر غيــر قابلــة 

للتنويــع. ويتناقــض المصطلــح مــع المخاطــر غيــر المنتظمــة. انظــر أيًضــا: بيتــا. 
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البيتــا غيــر المدعومــة: وهــو مقيــاس بيتــا لقيــاس هيكلــة رأس المــال دون ديــون. ُيعــرف أيًضــا باســم 
أصــول بيتــا. ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع بيتــا المدعومــة. 

تكلفــة رأس المــال غيــر المدعومــة: وُيقصــد بهــا معــّدل العائــد المتوْقــع أن يطلبــه الســوق لجــذب 
اســتثمارات محــّددة، علــى افتــراض هيكلــة رأس المــال غيــر المدعومــة. انظر أيًضــا: المتوّســط المرجح 

لتكلفــة رأس المال.

المخاطــر غيــر المنتظمــة: وهــي المخاطــر المتعّلقة بــاألوراق المالّيــة الفردّيــة، والتي يمكن تحاشــيها 
بالتنويــع. وتعــرف أيًضــا بالمخاطــر غيــر النظامّيــة أو المخاطــر القابلــة للتنويــع. ويتناقــض هــذ المصطلــح 

مــع المخاطــر المنتظمة. 

التقييــم: ويعنــي عملّيــة تشــكيل رأي أو الوصــول الســتنتاج حــول القيمــة بحلــول تاريــخ التقييــم، 
وذلــك باســتخدام افتــراض القيمــة ومعيــار القيمــة وأســلوب واحــد أو أكثــر مــن أســاليب التقييــم. 

وُيعــرف أيًضــا باســم التثميــن. 

ــة  ــا طريق ــتخدم فيه ــة، وتس ــر القيم ــي تقدي ــة ف بع ــة المتَّ ــة العاّم ــو الطريق ــم: وه ــلوب التقيي أس
ــر مــن طــرق التقييــم المحــّددة. انظــر أيًضــا: أســلوب التكلفــة وأســلوب األصــول وأســلوب  أو أكث

ــوق.  ــلوب الس ــل وأس الدخ

ــخ  ــا بتاري ــرف أيًض ــم. تع ــدث التقيي ــا ح ــي فيه ــّددة الت ــة المح ــة الزمنّي ــو النقط ــم: وه ــخ التقيي تاري
النفــاذ أو تاريــخ القيــاس أو تاريــخ القيمــة. ويتناقــض هــذا المصطلــح مــع تاريــخ التقريــر. 

طريقــة التقييــم: وتنــدرج ضمــن أســلوب التقييــم، وهــي منهجّيــة مســتخَدمة لتقديــر القيمــة )مثل: 
طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة المندرجــة ضمــن أســلوب الدخل(.

نمــوذج التقييــم: وهــو إحــدى األدوات التــي َيســتخدمها العاملــون فــي مجــال تقييــم المنشــآت 
االقتصادّيــة لتقديــر قيمــة األصــل أو المنشــأة االقتصادّيــة أو االســتثمار، والتــي تتضّمــن عــدًدا مــن 
العمليــات الحســابّية تطّبــق فيهــا طــرق التقييــم وُيســتعان فيهــا باألحــكام المســتنيرة التــي يصدرهــا 

ــة. ــآت االقتصادّي ــم المنش ــة تقيي ــي مهن محترف

منفعــة ضريبــة االســتهاك: وتعنــي القيمــة الحاليــة لمّدخــرات ضريبــة الدخــل الناتجــة عــن الخصــم 
الضريبــي مــن اســتهاك أحــد األصــول الملموســة. 

ــم  ــن الخص ــة ع ــل الناتج ــة الدخ ــرات ضريب ــة لمّدخ ــة الحالي ــي القيم ــاك: وتعن ــة إه ــة ضريب منفع
ــة. ــول الملموس ــد األص ــاك أح ــن إه ــي م الضريب

 
ــة بعــد فتــرة  القيمــة النهائّيــة: وُيقصــد بهــا تقديــر قيمــة الدخــل االقتصــادي للمنشــآت االقتصادّي
االســتقراء المنفصلــة عــن طريقــة الدخــل االقتصــادي المخصــوم. وُتعــرف أيًضــا باســم القيمــة 

ــتمّرة.  ــة المس ــة أو القيم المتبقّي
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ــّل  ــٍر ح ــن أم ــا م ــة عموًم ــة والناتج ــن التدفقــات النقدّي ــة م ــات التعاقدّي ــي المخصص ــال: وتعن الّش
بالســيولة )مثــل الدمــج أو االســتحواذ أو الطــرح العــام األولــّي(، وحّولهــا فــي المنشــأة االقتصادّيــة إلــى 
فئــات ملكّيــة مختلفــة )مثــل: الديــون أو حقــوق الملكّيــة الممتــازة أو حقــوق الملكّيــة العاّمــة(؛ لتوّضــح 

الحقــوق االقتصادّيــة لــكّل فئــة مــن الفئــات. 

المتوّســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال: وهــو مقيــاس إجمالــي تكلفــة رأس مــال العمــل التجــارّي، 
وفيــه يرجــح معــّدل العائــد المتوّقــع لــكّل مكــّون مــن مكّونــات رأس المــال )مثــل: الديــون وحقــوق 

الملكّيــة( علــى القيمــة الســوقّية بحســب حجمــه النســبّي مــن هيكلــة رأس المــال. 

ــر  ــة لتقدي ــة المتبع ــي الطريق ــه: وه ــوس وبدون ــر الملم ــل غي ــتخدام األص ــم باس ــة التقيي طريق
قيمــة األصــول مــن خــال مقارنــة ســيناريو ُيســتخدم األصــل فيــه لصالــح المنشــأة االقتصادّيــة، 
وســيناريو آخــر ال َتســتخدم المنشــأة االقتصادّيــة فيــه ذلــك األصــل، فيمــا تبقــى جميــع العوامــل ثابتــة 

ــرادات.  ــاوة اإلي ــة ع ــم طريق ــا باس ــرف أيًض ــا. ُتع ــى حاله عل

ــة  ــة الحالّي ــات المالّي ــرح االلتزام ــد ط ــة بع ــول المتداول ــدار األص ــه مق ــد ب ــل: وُيقص ــال العام رأس الم
ــة. ُيعــرف أيًضــا باســم  ــة والمســتخدمة فــي تلبيــة احتياجاتهــا التشــغيلّية اليومّي للمنشــأة االقتصادّي
ــه،  ــزاء من ــد أو أج ــع النق ــتبعاد جمي ــد اس ــك بع ــون، وذل ــن الدي ــي م ــل الخال ــال العام ــي رأس الم صاف

ــد. ــدّرة للفوائ ــون الم ــن الدي ــي م ــزء الحال ــتثناء الج ــى اس ــًة إل إضاف

القيمــة المتبادلــة: وتعنــي قيمــة األصــل أو االلتــزام فــي حــال بيعــه فــي الســوق المفتوحــة، ويتناقض 
هــذا المصطلــح بالقيمة المســتخدمة. 

القيمــة المســتخدمة: وتعنــي قيمــة األصــل أو المنشــأة االقتصادّيــة أو االســتثمار المســتخدم حالًيــا أو 
المتواصــل اســتخدامه. ويتناقــض هــذا المصطلــح بالقيمــة المتبادلــة. كمــا ُيعــرف أيًضــا باســم قيمــة 

االســتخدام المســتمّر أو قيمــة االســتخدام الحالّيــة.
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