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خطة الجلسة التدريبية

املنهجية املحتوى األهداف الجلسة الوقت

اليوم األول

ـ محارضة

ـ مناقشة

ـ متارين

  -التعاريف

 تفسري مصطلحات اآلالت

 واملعدات

 -التعريف اللغوي 

-املعايري املهنية

 -األحكام القضائية

  ك-أوجه االختالف بني اآلالت

 واملعدات

 ك-أخرى )الرتكيبات واألدوات

  والتجهيزات واملنقوالت

الجلســة، نهايــة   يف 

املتدربــون  ســيتمكن 

أساســيات فهــم   مــن 

واملعــدات اآلالت 

الجلسة األوىل

 مبادئ تقييم املصانع

 واآلالت واملعدات

8.00  –  8.30

 استقبال وتسجيل

الحضور

10.30 –  8.30

10.30 – 11.00

اسرتاحة

13.00 – 11.00

13,00  13,30

اسرتاحة

 15.00 – 13.30

اليوم الـثـاين

الخطة التدريبية .مبادئ تقييم اآلالت واملعدات وأساليب التقييم

املدة 4 أيام ونصف

سيتعرف املتدربون يف نهاية هذا الربنامج عىل ما ييل:

 ـ مبادئ تقييم املصانع  واآلالت واملعدات

ـ أساليب تقييم اآلالت واملعدات وفق معايري التقييم الدولية

 األهداف

ـ محارضة

ـ مناقشة

ـ متارين

-أمثلة عىل املصانع واآلالت  

واملعدات

*املصانع واآلالت واملعدات   

 *املصانع مقابل اآلالت

)الورش(

 ـ وحدات قياس املصانع

واآلالت

ـ السعة والتاريخ واالستخدام

 طرق جمع املعلومات من

.بطاقات اآلالت أو لوحها

oتحويل وحدات القياس

 متارين الوحدة األوىل

الجلســة، نهايــة   يف 

املتدربــون  ســيتمكن 

أساســيات فهــم   مــن 

واملعــدات اآلالت 

تابع الجلسة األوىل

 ـ مبادئ تقييم

 املصانع واآلالت

 واملعدات

8.00  –  8.30

 استقبال وتسجيل

الحضور

10.30 –  8.30

10.30 – 11.00

اسرتاحة

13.00 – 11.00

13,00  13,30

اسرتاحة

 15.00 – 13.30



املنهجية املحتوى األهداف الجلسة الوقت

اليوم الـثـالث

اليوم الـرابع

اليوم الخـامس

ـ محارضة

ـ مناقشة

ـ متارين

•نبذة عامة عن أساليب  

التقييم

•اإلهالك والتقادم

ـ املصطلحات الشائعة

ـ الرموز الخاصة باإلهالك

ـ استخدام جدول رشتون

ـ أسس التقييم

ـ القيمة السوقية – داخل  

املوقع

 ـ القيمة السوقية – خارج

املوقع

 ـ القيمة السوقية داخل

 املوقع مقابل القيمة

السوقية خارج املوقع

الجلســة، نهايــة   يف 

املتدربــون  ســيتمكن 

عــىل التعــرف   مــن 

ــم اآلالت ــاليب تقيي  أس

ملعــدات وا

الجلسة الثانية 8.00  –  8.30

 استقبال وتسجيل

الحضور

10.30 –  8.30

10.30 – 11.00

اسرتاحة

13.00 – 11.00

13,00  13,30

 15.00 – 13.30

ـ محارضة

ـ مناقشة

ـ متارين

• أسلوب السوق

• أسلوب التكلفة  

• أسلوب الدخل

• متارين الوحدة الثانية

الجلســة، نهايــة   يف 

املتدربــون  ســيتمكن 

عــىل التعــرف   مــن 

ــم اآلالت ــاليب تقيي  أس

ملعــدات وا

تابع الجلسة الثانية

 أساليب تقييم اآلالت

 واملعدات وفق معايري

التقييم الدولية

8.00  –  8.30

 استقبال وتسجيل

الحضور

10.30 –  8.30

10.30 – 11.00

اسرتاحة

13.00 – 11.00

13,00  13,30

 15.00 – 13.30

ـ متارين • مراجعة عامة اليــوم نهايــة   يف 

املتدربــون  ســيتمكن 

 مــن مراجعــة املنهــج

االختبــار ودخــول 

مراجعة 8.00  –  8.30

 استقبال وتسجيل

الحضور

10.30 – 11.00

اسرتاحة

13.00 – 11.00

– 13,00  14,30

االختبار



المحتويات

 3.4 أسس القيمة األخرى

 3.٢ اآلالت

1.0 التعريف                                                                                                                                        

 4.1 نظرة عامة عىل منظامت التقييم املهنية فيام يتعلق بأسس التقييم

4.0 معيار قياس اآلالت واملعدات  

 الوحدة األوىل: مبادئ تقييم املصانع اآلالت واملعدات

 3.5 أسس القيمة األخرى

  الفصل األول: مقدمة يف املصانع واآلالت واملعدات

4.0 التقييم ألغراض التأمني  

1.0 مقدمة

٢.0 تفسري مصطلحات اآلالت واملعدات  

 4.٢ تقييم التعويضات

 4.1 القدرة

 ٢.4 أخرى )الرتكيبات واألدوات والتجهيزات واملنقوالت(ر

 ٢.1 التعريف اللغوي

 4.3 تكلفة إزالة الحطام

 4.٢ تحديد التاريخ )تاريخ الصنع(و

3.0 أمثلة عىل املصانع واآلالت واملعدات

1.0 مفهوم التقييم

 ٢.٢ املعايري املهنية

متارين الوحدة األوىل

 4.3 تحديد االستخدام

 1.1 السعر

 ٢.3 أوجه االختالف بني املصانع واآلالت واملعدات

 4.4 تحويل وحدات القياس
  الفصل الثاين: أساسيات تقييم اآلالت واملعدات

 3.1 املصانع
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 1.3 القيمة

 3.٢ قيمة اإلستبدال

 3.3 قيمة التصفية

 3.1 القيمة السوقية

٢.0 الغرض من التقييم

 1.٢ التكلفة

3.0 أسس القيمة

54الوحدة الثانية: أساليب تقييم اآلالت واملعدات



٢.1 أسلوب السوق
٢.٢ أسلوب التكلفة
٢.3 أسلوب الدخل

3.0 اإلهالك والتقادم

5.0 أسلوب التكلفة

 3.4 الرموز الخاصة باإلهالك

 5.4 اإلهالك والتقادم

 ٦.4 طريقة األرباح

3.1 عامل اإلهالك

5.1 مقدمة

٦.1 مقدمة

 3.5 استخدام جدول رشتون

 5.5 طرق حساب اإلهالك

 ٦.5 نقاط القوة والضعف املتعلقة بأسلوب الدخل وطريقة األرباح

 3.٢ عامل التقادم

 5.٢ نظرية أسلوب التكلفة ومبادئه

 ٦.٢ املفهوم واملبدأ األسايس

 3.3 املصطلحات الشائعة الخاصة باإلهالك والتقادم

 5.3 تطبيق طريقة التكلفة

 ٦.3 طريقة التدفقات النقدية املخصومة

٢.0 نبذة عامة عن أساليب التقييم

٦٧
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114

4.1 التعريف والرشح

5.٧ نقاط القوة والضعف يف أسلوب التكلفة

متارين الوحدة الثانية
حل التامرين

4.5 كيفية حساب اإلهالك والتقادم
4.٦ نقاط القوة والضعف يف أسلوب السوق

4.4 نظرية طريقة املقارنة ومبادئها

4.٢ القيمة السوقية كأساس للتقييم

٦.0 أسلوب الدخل

4.0 أسلوب السوق

 5.٦ تطبيق أسلوب التكلفة عىل دراسة حالة واقعية

٧.0 الخالصة

4.3 تطبيق أسلوب السوق

1٢٧الفهرس
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الوحدة األولى

مبادئ تقييم المصانع اآلالت والمعدات 

الفصل الثاني: 
أساسيات تقييم اآلالت والمعدات

الفصل األول: 
مقدمة في المصانع واآلالت والمعدات
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مقدمة في المصانع واآلالت والمعدات

األول

يف كثــري مــن األحيــان، ال يشــري مصطلــح اآلالت واملعــدات إىل تعريــف محــدد أو معنــى معــني، وتختلــف تفســرياته باختــالف 

مهــن ووجهــات نظــر الخــرباء وتعريفــات أدلــة املامرســة واملعايــري.

عــرّف ديــري )٢008( اآلالت واملعــدات كــام يــيل » ...بخــالف األرايض واملبــاين، تعــد الســيارات والســفن والقاطــرات والطائــرات 

أو أي أصــول مشــابهة )غــري ثابتــة فعليــاً( مــن اآلالت واملعــدات...«. 

وعرّف واتس )1٩8٩( اآلالت واملعدات عىل أنها »...جميع األصول الثابتة ماعدا األرايض واملباين ...«.

ــة  ــة ألداء وظيف ــاالت الصناع ــتخدمة يف مج ــق املس ــات واملراف ــي الرتكيب ــع واآلالت ه ــأن »املصان ــايت )1٩٩٩( ب ــار بوده وأش

محــددة، وقــد تُســتخدم بشــكل فــردي أو مــع عنــارص أخــرى لتعزيــز إنتاجيــة املنشــأة أو تشــغيلها؛ وتتضمــن جميــع األجهــزة، 

الثابتــة أو املتحركــة غــري العقــارات، وتُعــرف بتصنيــع أو معالجــة املنتجــات أو جمعهــا ابتــداًء مــن شــكلها الخــام وصــوالً إىل 

املنتــج النهــايئ«.

١.0

األول
الفصل

األول

التعريف
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ميكن رشح اآلالت واملعدات باإلشارة إىل املصادر التالية:

يعرّف قاموس أكسفورد املصانع عىل أنها »الرتكيبات واألدوات واآلالت واألجهزة املستخدمة يف أي عملية صناعية«.

هنــاك مجموعــة كبــرية مــن تعاريــف اآلالت واملعــدات والتــي اســتحدثتها جهــات مهنيــة وتنظيميــة عــىل الصعيديــن الــدويل 

 .)IVS ٢0٢0( والوطنــي، ونعتمــد يف هــذا املنهــج عــىل معايــري التقييــم الدوليــة

ووفقاً ملجلس معايري التقييم الدولية )IVSC(، فإن األصول امللموسة، بخالف العقار، تشمل: 

• األصول التي تستخدمها املنشآت يف صناعة أو توريد املنتجات أو الخدمات لغرض تأجريها، أو ألغراض إدارية.

• األصول املتوقع استخدامها خالل فرتة من الزمن. 

تصنيف املصانع واآلالت واملعدات:

• املصانع

أصول مرتبطة ارتباطًا وثيقاً ببعضها، وقد تتضمن املباين واآلالت واملعدات املختصة. 

• اآلالت

آالت مستقلة أو مجموعة آالت تستخدم يف عمليات خاصة بتشغيل املنشأة. 

• املعدات

أصول أخرى تساعد يف تشغيل منشأة أو جهة ما.

ــة  ــدت تقيياملهيئ ــة، واعتم ــة املختلف ــات الحكومي ــدول والجه ــني ال ــدات ب ــم اآلالت واملع ــات تقيي ــف تعريف ــد تختل ق

تعريفــات لتقييــم اآلالت واملعــدات مــن النســخة األخــرية ملعايــري التقييــم الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معايــري التقييــم 

الدوليــة.

تفسير مصطلحات اآلالت والمعدات 0.٢

٢.١

٢.٢

التعريف اللغوي

املعايري املهنية
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فيام ييل بعض التعريفات للمصانع واآلالت واملعدات التي اعتمدتها جهات التقييم حول العامل:

٢.٢.١ دليل املامرسة املهنية لتقييم اآلالت واملعدات الصادر من تقييم:

• اآلالت:

آلة منفردة أو مجموعة أو أسطول من اآلالت التي رمبا تُستخدم أو تُركّب أو تُشّغل عن بعد يف العمليات

الصناعية أو التجارية للمستخدم، أو قطاع التجارة أو األعامل( اآللة هي جهاز يستخدم لعملية محّددة(.

• املعدات:

ــات واألدوات  ــزات واملركب ــات والتجهي ــاث واملفروش ــات واألث ــول كاآلالت واألدوات والرتكيب ــري إىل األص ــامل يش ــح ش مصطل

ــة املســتخدمة للمســاعدة يف  ــا األصــول امللحق ــرّف عــىل أنّه ــة أو منشــأة. كــام تُع املســتخدمة للمســاعدة يف تشــغيل رشك

عمــل املنشــأة.

)IVSC( ٢.٢.٢ مجلس معايري التقييم الدولية

• املصانع:

تجميع األًصول التي قد تشمل املباين واآلالت واملعدات املتخصصة غري الدامئة.

• اآلالت:

آالت فرديــة أو مجموعــة مــن اآلالت التــي تســتخدم أو تطبــق الطاقــة امليكانيكيــة، وتتكــون مــن عــدة أجــزاء لــكل منهــا 

وظيفــة محــددة وتــؤدي مًعــا نوًعــا معيًنــا مــن األعــامل.

• املعدات:

األصول اإلضافية املستخدمة للمساعدة يف وظيفة املنشأة.

)RICS(٢.٢.٣ املعهد املليك للمساحني القانونيني

• املصانع:

األصــول املدمجــة مــع غريهــا والتــي قــد تشــمل عنــارص تشــكل جــزءا مــن البنيــة التحتيــة الصناعيــة واملرافــق وخدمــات 

ــا مخصصــا. ــاء واملبــاين املتخصصــة واآلالت واملعــدات التــي تشــكل تجمًع البن

• اآلالت:

آلــة مفــردة أو مجموعــة أو أســطول أو نظــام مــن اآلالت أو التقنيــات التــي متــت تهيئتهــا )مبــا يف ذلــك األصــول املتحركــة 

مثــل املركبــات والســكك الحديديــة والســفن والطائــرات التــي ميكــن اســتخدامها أو تثبيتهــا أو تشــغيلها عــن بعــد ســواء 

للعمليــات الصناعيــة أو التجاريــة أو قطــاع التجــارة أو قطــاع األعــامل )اآللــة عبــارة عــن جهــاز يســتخدم لعمليــة محــددة(.
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٢.٣.١ املصانع

تُصنــف العقــارات واملصانــع واملعــدات محاســبياً كأصــول طويلــة املــدى أو غــري متداولــة يف امليزانيــة العموميــة. ويشــمل 

هــذا التصنيــف األرايض واملبــاين واآلالت واملعــدات املكتبيــة واملركبــات واألثــاث والرتكيبــات املســتخدمة يف املنشــأة. وتشــمل 

كذلــك العقــارات واملصانــع واملعــدات اإلهــالك املرتاكــم لهــذه األصــول )باســتثناء األرايض، ألنهــا ال تُهلــك(. 

ــة أو  ــا باألصــول الثابت ــرة وملموســة، كــام ميكــن وصفه ــع واملعــدات أصــول معّم ــد هــذه األصــول كالعقــارات واملصان وتُع

أصــول املصانــع. وعمومــاً، يتــم تســجيل أصــول العقــارات واملصانــع واملعــدات عــىل أســاس تكلفتهــا ويتبــع ذلــك خصــم 
ــذي ينطبــق عــىل جميــع هــذه األصــول.1 لإلهــالك املرتاكــم وال

ــطة  ــتخدمة يف األنش ــزة املس ــدات واألجه ــع اآلالت واملع ــاء، جمي ــع البن ــارة ملواق ــد اإلش ــع« عن ــح »املصان ــد مبصطل يُقص

الصناعيــة. أّمــا يف عمليــات البنــاء فيُشــري مصطلــح »املصانــع« إىل اآلالت واملعــدات الثقيلــة املســتخدمة أثنــاء أعــامل البنــاء.٢ 

تختلــف املصانــع باختــالف أنواعهــا وأغراضهــا وبيئاتهــا. فــإن كّنــا يف مجــال البنــاء، ســتكون فــرص االســتثامر يف آالت ومعــدات 

مثــل: الحفــارات والرافعــات والشــاحنات إلنجــاز األعــامل بفعالية.  

وهنــاك مجموعــة كبــرية مــن اآلالت واملعــدات، كل منهــا مصمــم ألداء مهمــة مختلفــة ومتخصصــة تناســب نــوع املنشــأة 

وتتــامىش مــع أغراضهــا وبيئتهــا.

٢.٣.٢ اآلالت

هــي مجموعــة آالت تعمــل مــع بعضهــا البعــض ألداء مهمــة واحــدة. فعــىل ســبيل املثــال، تشــمل آالت التعديــن جميــع 

ــن.  ــة التعدي اآلالت املســتخدمة يف عملي

ــة أو  ــة امليكانيكي ــل بالطاق ــا تعم ــادًة م ــة. وع ــة معين ــة ألداء مهم ــل بالطاق ــر وتعم ــزء أو أك ــن ج ــون م ــة أداة تتك واآلل

ــة إذا  ــغيل كآل ــف أداة التش ــت تُصن ــاً كان ــركات. وقدمي ــزودة مبح ــون م ــاً تك ــة وغالب ــة أو الكهربائي ــة أو الحراري الكيميائي

ــاً. ــتخدم يدوي ــا وتس ــرك لوحده ــي ال تتح ــدات الت ــس املع ــىل عك ــرك، ع ــزء متح ــىل ج ــوت ع احت

• املعدات:

مصطلــح شــامل لألصــول األخــرى مثــل اآلالت املتنوعــة واألدوات والتجهيــزات واألثــاث واملفروشــات والتجهيــزات والرتكيبــات 

التجاريــة واملعــدات املتنوعــة والتقنيــة واألدوات املنفصلــة التــي تســتخدم للمســاعدة يف تشــغيل املؤسســة أو املنشــأة. 

أوجه االختالف بني املصانع واآلالت واملعدات٢.٣

 )https://www.accountingcoach.com/blog/property-plant-equipment :1)املصدر  

)https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Construction_plant :٢)املصدر 
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ُصنفت اآلالت إىل ثالثة أنواع كالتايل: 

أ. آالت تولد الطاقة امليكانيكية

ــل  ــة مث ــة باملحــركات الرئيســة، وتحــول هــذه اآلالت بعــض أشــكال الطاق ــة ميكانيكي ــد طاق ــي تول ــرف اآلالت الت تُع

الطاقــة الحراريــة والهيدروليكيــة والكهربائيــة وغريهــا إىل طاقــة ميكانيكيــة أو عمــل. وأشــهر األمثلــة عــىل هــذه اآلالت 

هــو محــرك االحــرتاق الداخــيل، حيــث تتحــول الطاقــة الكيميائيــة للوقــود إىل طاقــة حراريــة وبدورهــا تتحــول إىل شــغل 

ميكانيــي والــذي ينتــج عنــه دوران عجــالت الســيارة. ومــن األمثلــة األخــرى عــىل هــذه اآلالت توربينــات الغــاز واملــاء 

واملحــركات البخاريــة وغريهــا. 

ب. آالت تحول الطاقة امليكانيكية

ــل  ــة مث ــكال الطاق ــن أش ــر م ــكل آخ ــة إىل ش ــة امليكانيكي ــول الطاق ــا تح ــل ألنه ــآالت التحوي ــذه اآلالت ب ــرف ه تُع

الطاقــة الكهربائيــة أو الهيدروليكيــة وغريهــا. ومــن األمثلــة عــىل هــذه اآلالت املولــد الكهربــايئ حيــث تتحــول حركــة 

ــدوارات إىل طاقــة  ــة حيــث تتحــول طاقــة دوران ال ــك املضخــة الهيدروليكي ــة، وكذل دوران العمــود إىل طاقــة كهربائي

ــائل. ــة للس هيدروليكي

ج. آالت تستخدم الطاقة امليكانيكية 

تســتقبل هــذه اآلالت الطاقــة امليكانيكيــة وتســتخدمها ملختلــف التطبيقــات. ومــن األمثلــة عــىل هــذه اآلالت املخرطــة 

ــدارات لغســل  ــي تســتخدم دوران ال ــك آالت الغســيل الت ــادن وكذل ــص املع ــة لق ــة امليكانيكي ــي تســتخدم الطاق والت

املالبــس. 

٢.٣.٣ املعدات

ــتخدم  ــة تُس ــياء خاص ــزودة بأش ــر. وم ــة أو يشء آخ ــل شــخص أو مجموع ــن قب ــد م ــا وتُع ــة م أدوات تســتخدم ألداء مهم

ــم  ــتخدمة يف تقدي ــلع املس ــا بالس ــن تعريفه ــام ميك ــا. ك ــزة وغريه ــات أو األجه ــوارد أو املفروش ــل امل ــة مث ــراض معين ألغ

الخدمــات، مثــالً يف مجــال النقــل العربــات عــىل الســكك الحديديــة. تشــكل املعــدات جــزًءا مــن األصــول التــي تدعــم أنشــطة 

ــا. الرشكــة أو عملياته

تعريف املنقوالت: 

تعــرّف املنقــوالت عــىل أنهــا أحــد عنــارص املمتلــكات امللموســة ســواًء املتحركــة أو الثابتــة باســتثناء العقــارات ومــا 

ــح  ــة الوســطى ملصطل ــاين(. يعــود أصــل كلمــة املنقــوالت »chattel« إىل االكلمــة إلنجليزي ــل املب ــا )مث اتصــل به

»cattle« والــذي يعنــي املاشــية، والتــي كانــت أمثــن مــا ميلكــه الشــخص خــالل الفــرتات اإلقطاعيــة عــالوًة عــىل 

ملكيــة األرض.

أخرى )الرتكيبات واألدوات والتجهيزات واملنقوالت(٢.٤
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تعريف الرتكيبات:

ــا  ــرد ارتباطه ــار. ومبج ــن العق ــزًءا م ــت ج ــار وأصبح ــة بالعق ــة أو مثبت ــة مرتبط ــول ملموس ــي أص ــات ه الرتكيب

بالعقــار فــإن إزالتهــا ســترض بــه. أحيانًــا تشــمل هــذه الرتكيبــات مكونــات معينــة للمبــاين مثــل اإلضــاءة والغــاز 

ــات الســباكة. ــة وتركيب والتهوي

تنــص الفقــرة ٢0.8 مــن املعيــار300 3 ، أن اآلالت واملعــدات املرتبطــة بتوريــد الخدمــات أو تقدميهــا إىل أي مبًنــى 

فيــه ومبجــرد تركيبهــا ال ميكــن فصلهــا عنــه. وعــادًة مــا ستشــكل هــذه العنــارص جــزًءا مــن املصلحــة العقاريــة 

غــري منقولــة. وإذا اســتلزم الغــرض مــن التقييــم تقييــم هــذه العنــارص بشــكل منفصــل فيجــب أن يشــمل نطــاق 

ــا بشــكل  ــن التوصــل إليه ــة وأن ال ميك ــة العقاري ــارص يف املصلح ــة هــذه العن ــا يشــري إىل إدراج قيم ــل بيانً العم

منفصــل. وينبغــي عــىل املقيــم اخــذ استشــارة العميــل فيــام يتعلــق بفصــل األصــول منــذ بدايــة املهمــة. وكــام 

ينبغــي أيًضــا عــىل املقيمــني استشــارة بعضهــم البعــض يف حــال إجــراء تقييــم لــآالت واملعــدات مشــرتك لتجنــب 

األخطــاء أو الحســاب املــزدوج.

  3 معايري التقييم الدولية ٢0٢0.
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فيام ييل بعض األمثلة عىل املصانع واآلالت واملعدات: 

أمثلة على المصانع واآلالت والمعدات0.٣

فيام ييل بعض من مصانع اإلنتاج الشائعة حول العامل:

• مصانع السيارات 

• مصانع القوارير

• مصانع االسمنت

• مصانع كيميائية

• مصانع منتجات األلبان

• مصانع سبائك الحديد

• مصانع الغاز

• مصانع األدوية

• محطــات توليــد الطاقــة الحراريــة والطاقــة الكهرومائيــة والطاقــة النوويــة والطاقــة الذريــة وطاقــة املــد والجــزر 

ومحطــات توليــد طاقــة الريــاح

• مصفاة التكرير 

• مصانع الفوالذ

• مصانع السفن والفوالذ املتكامل

• مصانع درفلة الحديد

صورة٢: مصايف النفطصورة 1: محطة توليد الكهرباء

املصانع  ٣.١
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ــة  ــل اآلالت بالطاق ــا تعم ــادًة م ــة. ع ــة معين ــة ألداء وظيف ــل بالطاق ــر وتعم ــن جــزء أو أك ــون م ــة هــي أداة تتك اآلل

ــاً مــا تكــون مــزودة مبحــركات. وقدميــاً يجــب أن تحتــوي أداة التشــغيل  امليكانيكيــة أو الحراريــة أو االلكرتونيــة وغالب

عــىل جــزء متحــرك حتــى يتــم تصنيفهــا كآلــة. أدى التقــدم يف التقنيــة إىل تطــور أدوات التشــغيل وتكويــن آالت دون 

أجــزاء متحركــة. 

إن اآللــة البســيطة هــي جهــاز يحــول اتجــاه أو مقــدار القــوة، ولكــن هنــاك أنــواع أكــر تعقيــداً مــن اآلالت. وتشــمل 

األمثلــة عــىل ذلــك املركبــات واألنظمــة اإللكرتونيــة واآلالت الجزيئيــة والحاســبات وأجهــزة التلفــاز والراديــو. 

باإلضافة اىل ذلك؛ ميكن تقسيم اآلالت اىل مجموعتان كالتايل؛ 

أ . آالت رئيسية:

تتكون اآلالت الرئيسية من جزء رضوري أو أكر للوصول لهدف محدد أو منتج معني. 

ب . آالت مساندة: 

اآلالت املساندة هي:

• آالت ميكن استخدامها مع اآلالت الرئيسية 

• آالت ميكــن أن تكمــل اآلالت الرئيســية أو املصانــع )مثــل محــركات التحكــم الرقمــي MCC ومنظــم شــدة 

 )CCR ــار الثابــت التي

• آالت ميكن أن تزيد قدرة اإلنتاج وتنتج منتجات أفضل. )مثل طاحونة املخلفات(

أ. آالت اإلنتاج 

مُتثل نسبة كبرية نسبياً من إجاميل قيمة املصنع، مثل تغليف األطعمة ومعدات منتجات األلبان.

صورة ٤: خزانات فوالذية مقاومة للصدأصورة ٣: آلة تعبئة عمودية

اآلالت٣.٢

صورة 6: معدات الحلبصورة 5: نظام التعبئة والتغليف
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 ب. معدات مساندة  

هــي اآلالت التــي تحافــظ عــىل معــدات اإلنتــاج وتزيــد مــن قدرتهــا أو كفائتهــا، مثــل طاحونــة الخــردة، ميكــن آلالت الحقــن 

معالجــة البالســتيك دون اســتخدام الطاحونــة ولكــن عمليــة الحقــن ســتكون أقــل فعاليــة. إذ أن الطاحونــة تطحــن األجــزاء 

الزائــدة مــن البالســتيك الســتخدامها مــرة أخــرى.

ج. مركز التحكم باملحركات )MCC( واملفاتيح الكهربائية

يعــد مركــز التحكــم باملحــركات أكــرب مركــز لتوزيــع الكهربــاء يف املصنــع مــامل يكــن لــدى املصنــع محطــات كهربائيــة رئيســية. 

وهنــاك اختصــارات مهمــة يف هــذا املجــال مثــل جهــاز تحكــم منطقــي قابــل للربمجــة )PLC(، والتيــار املــرتدد )AC(، والتيــار 

املبــارش )DC(، والتيــار األحــادي أو ثــاليث األطــوار. 

د. أسالك الطاقة 

توصــل أســالك الطاقــة معــدات املصنــع مبركــز التحكــم باملحــرك. ترتبــط املعــدات ببعضهــا عــن طريــق األســالك ومفاتيــح 

التحكــم.

ــني املعــدات  ــل ب ــق العــدة، والتحوي ــالت واألســالك باملــرت، وعــدد املحــركات وصنادي ــم حجــم وطــول التوصي ــّدر املقي »يق

ــز التحكــم باملحــرك...«  ومرك

صورة 7: آلة حقن البالستيك

صورة 9: املفاتيح الكهربائية

صورة 8: طاحونة املخلفات

صورة ١0: مركز التحكم باملحرك

صورة ١١: أسالك الطاقة
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ه. شبكة أنابيب املعالجة

هــي أنظمــة األنابيــب وأجزائهــا، والتــي ال تكــون ضمــن نظــام الخدمــات أو الكهربــاء، والتــي ميكــن تركيبهــا يف معامــل تكرير 

البــرتول واملعامــل الكيميائيــة واملســتحرضات الصيدالنيــة ومصانــع النســيج والــورق ومحطــات املعالجــة وما شــابه. 

وتشمل أنابيب املعالجة الصاممات، والتجهيزات، واملضخات، والتحكم يف العمليات.

و. األساس

تحتاج بعض اآلالت الضخمة لقواعد خاصة أو أساسات قوية.

ز. الدعم اإلنشايئ

قد تتطلب اآلالت املثبتة فوالذ إنشايئ وممرات وسالمل ومنصات.

صورة ١٢: شبكة أنابيب املعالجة

صورة ١٣: أساس املعدات

صورة ١٤: معدات الدعم اإلنشايئ
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صورة ١5: رافعة علوية  

صورة ١6: معدات املصانع العامة

صورة ١7: مركبات املصانع

ح. مناولة املواد ومعدات التخزين

مثــل: رافعــة شــوكية وجرافــة وســري نقــل ورافعــات وبكــرة رفــع وناقلــة ألــواح التحميــل )ناقلــة باليتــات( وأنظمــة جــرد 

قابلــة للربمجــة وغريهــا.

ط. معدات املصانع العامة 

تكــون موجــودة يف مناطــق اإلنتــاج بــداًل مــن املكاتــب وتشــمل: املقاعــد والرفــوف والخزانــات واملوازيــن والعربــات اليدويــة 

ومســجل الوقــت وطفايــة الحريــق واألصــول املشــابهة. 

ط. مركبات نقل 

تنقسم لفئتني فرعيتني هام: 

• مركبات املصانع

تشمل: الشاحنات والرافعات والجرارات وجميع املعدات املتحركة التي ال تستخدم يف الطرق.
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• مركبات مرخصة 

تشمل: السيارات والشاحنات والجرارات واملقطورات واملركبات األخرى املرخصة التي تستخدم يف الطرق.

صورة ١8: مركبات مرخصة

صورة ١9: املختربات ومعدات االختبار

صورة ٢0: أثاث املكاتب

ك.  املختربات ومعدات االختبار

معــدات رضوريــة لتشــغيل املختــربات. وتشــمل املعــدات االعتياديــة مثــل املجاهــر وطــاوالت عمــل نظيفــة وأغطيــة األبخــرة 

وأنظمــة التهويــة ومناظــري تحليــل الطيــف واألفــران ووحــدات التقطــري واألدوات الزجاجيــة وغريهــا مــن األصــول املشــابهة. 

ل. أثاث املكاتب واملفروشات واملعدات

قــد يضّمــن املّقيــم يف عمليــة التقييــم أثــاث املكتــب واملفروشــات واملعــدات مثــل: املكاتــب والطــاوالت والكــرايس والدواليب 

ــيكات واآلالت  ــر الش ــزة تحري ــس وأجه ــر وآالت الفاك ــبات وآالت التصوي ــة والحاس ــز املحمول ــات والحواج ــات امللف وخزان

ــا تقيــم هــذه املعــدات كمجموعــة وال تقيــم كأصــول فرديــة. الكاتبــة. وغالبً
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صورة ٢١: معدات الحاسب اآليل

م. معدات الحاسب اآليل

تشــمل أنــواع مختلفــة مــن الحاســبات اآلليــة مثــل: )الحاســبات الشــخصية والشــبكات والحاســبات املركزيــة( والشاشــات 

والطابعــات وآالت الرســم وأجهــزة املــودم وآالت التصويــر وغريهــا مــن األصــول املشــابهة إذا مل تصنــف ضمــن أثــاث املكتــب 

والرتكيبــات واملعــدات. 

ــج  ــاز( والربام ــودة يف الجه ــون موج ــادًة تك ــي ع ــغيل )والت ــج التش ــني برام ــز ب ــار والتميي ــني االعتب ــذ بع ــب األخ ــام يج ك

ــتخدامها.( ــص التس ــاج لرتخي ــا وتحت ــن امتالكه ــادة الميك ــي ع ــة )والت التطبيقي

 ن. األدوات 

تنقسم إىل ثالثة أقسام فرعية؛

أدوات دامئــة: أدوات كهربائيــة وهوائيــة محمولــة وســنادين ومــالزم تثبيــت ومقاييــس ضغــط ورؤوس مثاقــب   •

وأدوات مشــابهة.

أدوات مستهلكة: املثاقيب واألزاميل وموسع الثقوب وما شابه.  •

أدوات متخصصــة: أدوات تســتخدم لغــرض معــني مثــل ريــش املثقــاب وأدوات التثبيــت والقوالــب والتصاميــم   •

ــابهة. ــرى املش ــول األخ ــامذج واألص والن

س. املباين قيد اإلنشاء 

ــم  ــت يت ــاص ومؤق ــف خ ــي تصني ــد. وه ــتثمر بع ــاء ومل تس ــد اإلنش ــزال قي ــي الت ــة والت ــري املكتمل ــاريع غ ــن املش تتضم

ــجلة.  ــة املس ــة الدفرتي ــتخدام القيم ــم باس ــا املقي ــاء، ويقيمه ــة االنش ــل عملي ــى تكتم ــتخدامه حت اس

ع. الفئات الخاصة

تشمل الطائرات، القوارير والعلب )صناعة املرشوبات(، طاوالت العرض )يف املخابز(، والسفن واألصول املشابهة.

ف. املخزون 

يتضمــن املــواد الخــام واألعــامل قيــد االنشــاء والبضائــع الجاهــزة. وال ميكــن تقييــم املخــزن ضمــن اآلالت واملعــدات فهــو 

مجــال متخصــص ويتطلــب تدريــب متقــدم. 
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هنــاك حاجــة لوضــع أســاس أو معيــار تقــاس أو تقــارن مبوجبــه الســعة أو املنفعــة أو الوظيفــة أو الكفــاءة أو الجــودة 

ــو  ــى ل ــة حت ــعة أو الوظيف ــم أو الس ــدات يف التصمي ــف اآلالت واملع ــم. وتختل ــل التقيي ــاء تحلي ــدات أثن ــآالت واملع ل

تشــابهت يف وظيفتهــا. ونظــرا لذلــك، يحتــاج املقيــم إىل إدراك النقــاط املرجعيــة القياســية التــي ميكــن اســتخدامها لقيــاس 

قــدرة اآلالت أو املعــدات لتحليــل التقييــم بشــكل منطقــي. وأدنــاه بعــض األمثلــة لإلجــراءات والعوامــل القياســية التــي 

يجــب مراعاتهــا للحصــول عــىل املعلومــات املهمــة عــن اآلالت واملعــدات ملهمــة التقييــم.

معيار قياس اآلالت والمعدات٤ .0

القدرة٤.١

صورة القياس نــوع اآللة أو املعدات وحدة 

ـ طن

ـ لرت

ـ برميل

ـ مرت مربع

ـ جالون

خزانات نفط

ـ لرت يف الساعة

ـ لرت يف الدقيقة

ـ جالون يف الدقيقة

ـ مرت مكعب يف الساعة

مضخات

 ـ كيلواط

- كيلو فولت أمبري

مجموعة محركات

ـ كيلو يف الساعة

- طن يف الساعة

مراجل )سخانات(و
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ـ قالب بالساعة

آلة تصنيع

قوالب خرسانية 

ـ طن بالساعة مصنع خلط الخرسانة

ـ عبوة بالساعة  خط تعبئة عبوات املياه

ـ الطن بكرات رفع

ـ الطن  أجهزة ضغط
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ـ سامكة وطول الفوالذ آالت قص

ـ الطن شاحنات الطرق الوعرة

ـ الطن

ـ مرت مكعب

 صوامع

-كيلو باسكال

- قدم مكعب يف الدقيقة 

- لرت يف الدقيقة 

- كيلو واط لكل بار

ضواغط هواء

ـ كيلواط

- كيلو فولت

محوالت كهربائية
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صورة القياس نــوع اآللة أو املعدات وحدة 

ـ تفاصيل لوحة اآللة

ـ باستخدام الرقم التسلسيل

 آالت طباعة

ـ تفاصيل لوحة اآللة

ـ رقم التعريف بالسيارة

 املركبات

 ـ رقم اللوحة / الرشكة املصنعة 

/ بطاقة الرقم التسلسيل

ورش اآلالت

- ورقة يف الدقيقة

 ـ عدد املخرجات

 الطابعات

تحديد التاريخ )تاريخ الصنع(٤.٢
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صورة القياس نــوع اآللة أو املعدات وحدة 

 املركبات ـ عداد املسافات

  الجرارات ـ عداد الساعات

ـ عداد الساعات

 

 املولدات الكهربائية

 ـ دورات اإلقالع والهبوط

 ـ استبدال عىل أساس

 االستخدام

ـ استبدال عىل أساس الوقت

 الطائرات

ـ مرت بالساعة

ـ امليال عىل الناقل

الرافعات املتنقلة

تحديد االستخدام ٤.٣
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تحويل وحدات القياس ٤.٤

• الطول = من بوصة إىل سنتيمرت، ومن قدم ملرت. 

x π املساحة= الطول * العرض، الدائرة= نص القطر •

• الحجم = الطول * العرض * االرتفاع

• الرسعة = تغري املوقع/ تغري الزمن

• الكثافة= الكتلة / الحجم 

• القوة= الكتلة * التسارع

• الضغط= الشدة/املنطقة

كيلواط إىل حصان  قدرة املحركات 

الطول  مرت اىل قدم 

درجة مئوية اىل فهرنهايت  الحرارة 

كيلومرت يف الساعة اىل ميل يف الساعة  الرسعة 



المالحظات:
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أساسيات تقييم اآلالت والمعدات

الثاني

ــب  ــا. يج ــف يف طبيعته ــة تختل ــم معين ــا مبفاهي ــط كل منه ــع ويرتب ــدة مواضي ــم إىل ع ــن التقيي ــم وف ــعب عل يتش

ــامل: ــكل ش ــدات بش ــاآلالت واملع ــق ب ــي تتعل ــة الت ــم التالي ــتيعاب املفاهي اس

مفهوم التقييم 0.١

الســعر حقيقــة بينــام القيمــة رأي يقــدره املقيّــم أو املثّمــن، وهــو املبلــغ الــذي يدفعــه املشــرتي أو يســتلمه البائــع. 

ويُقصــد بالســعر املبلــغ املطلــوب دفعــه يف حــني تعنــي التكلفــة املبلــغ الــذي يغطيــه الســعر وليــس بالــرضورة أن 

يتطابقــان. والســعر هــو آليــة ميكــن مــن خاللهــا توزيــع املــوارد النــادرة يف ســوق مفتــوح عــرب الزمــان واملــكان. وقــد 

يحظــى مختلــف األفــراد مبنافــع مختلفــة لنفــس الســلع. 

يحــدد الفــرد أعــىل ســعر ميكــن أن يدفعــه لــرشاء ســلعة مــا وذلــك بنــاء عــىل وضعــه املــادي وخيــارات الــرشاء البديلــة. 

وقــد ال تظهــر األســعار التــي يرغــب األفــراد يف دفعهــا أو اســتالمها يف األســواق إمــا ألنهــا مرتفعــة جــًدا أو منخفضــة 

جــًدا فــال تحــدث عمليــات البيــع بســببها. 

السعر١.١
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يُعــرّف الســعر يف االقتصــاد عــىل أنــه قيمــة التبــادل النقــدي ملنتــج أو خدمــة مــا. أمــا بالنســبة للمســتهلك، فيعــرّف الســعر 

عــىل أنــه اتفــاق متوقــع بــني البائــع واملشــرتي حــول مــا ســيحصل عليــه كل طــرف. والســعر هــو آليــة ترتجــم للمســتهلك 

القيمــة املتصــورة للســلعة عــىل هيئــة مصطلحــات كميّــة )الريــال الســعودي( يف وقــت معــني. 

 

ــاس  ــة محــدودة أو وزن أو أي مقي ــه القيمــة التــي ميكــن مــن خاللهــا رشاء كمي ويعــرّف قامــوس األعــامل الســعر عــىل أن

آخــر لســلعة أو خدمــة مــا. يشــّكل الســعر أساًســا رضوريـًـا يف الصفقــات التجاريــة باعتبــاره قائــم عــىل نقــل امللكيــة. ويتــم 

تحديــده مــن خــالل عقــد بصيغــة معينــة متفــق عليهــا ويف تاريــخ مســتقبيل، أو يُناقــش مــع األطــراف املعنيــة.

يف التجارة، يُحدد السعر من خالل: 

• املبلغ الذي سيدفعه املشرتي

• املبلغ الذي سيقبل به البائع

• بيئــة الســوق حيــث يتبــادل البائــع واملشــرتي الســلع وفــق آليــة الســعر. ويــدل مفهــوم الســوق أن الســلع ميكــن 

تداولهــا بــني البائــع واملشــرتي بــدون نشــاطات مقيــدة )ســوق مفتوحــة(. 

ويعــرّف الســعر عــىل أنــه املبلــغ الــذي يدفعــه مشــرتي محــدد ويقبــل بــه بائــع محــدد حســب الظــروف املحيطــة بالصفقــة. 

ــل أو  ــوع ألصــل معــني أعــىل أو أق ــد يكــون الســعر املدف ــة. وق ــة ثابت ــد حقيق ــادل ويُع ــة تب ويكــون الســعر نتيجــة عملي

مســاوي لقيمــة األصــل

املبلغ الذي يجب دفعه للحصول عىل يشء ما، يف قطاع االعامل، تعرّف التكلفة عىل أنها التقييم النقدي لكل من: 

• الجهد

• املواد

• املوارد

• الوقت والخدمات املستخدمة

• املخاطر املتكبدة

• الفرص

تُعــد جميــع النفقــات تكاليــف يف عمليــات اإلنتــاج أو توصيــل املنتجــات أو الخدمــات لكــن ليســت جميــع التكاليــف نفقــات 

)مثــل املبلــغ املدفــوع لــرشاء أصــل مــدر للدخــل(.

يشــمل مصطلــح »التكلفــة« مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات ويفــرتض وجــود معــاين مختلفــة الســتخدامات أو ســياقات 

مختلفــة كــام هــو موضــح يف هــذا الســياق ومتثــل النفقــات الفعليــة للتصنيــع. 

ويســتخدم املقيّــم مصطلــح التكلفــة عنــد اإلشــارة إىل إنتــاج ســلعة وليــس تبادلهــا.  وقــد تكــون التكلفــة حقيقــة أو تقديــر 

حــايل. وتعــرّف عــىل أنهــا مجمــوع النفقــات ألي أصــل، وقــد تكــون تكلفــة أصــل معــني أعــىل أو أقــل مــن قيمــة األصــل أو 

مســاوية لــه. 

يف املصانــع واآلالت، تشــمل تكلفــة املنتــج املــواد الخــام واأليــدي العاملــة واملبالــغ املدفوعــة عــىل املعرفــة والخــربة. كــام 

ــاج الســلعة  ــة انت ــح »تكلفــة« لإلشــارة لعملي ــايل يســتخدم مصطل ــا. وبالت ــج م ــاج منت ــاس النفقــات الالزمــة إلنت يجــب قي

وليــس تبادلهــا وبيعهــا.

التكلفة١.٢
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تتكون التكلفة من: 

 هي التكلفة التي تظل ثابتة بغض النظر عن زيادة كمية املنتج أو

نقصانها

 التكلفة الثابتة

هي تكلفة رواتب العامل الذين ينتجون السلع  تكلفة األيدي العاملة

 هي تكلفة إنتاج سلعة ما. وقد تتضمن أحيانا أعباء مالية مدرجة

 ضمن التكلفة التفصيلية. واالعباء هي النفقات العامة التي تشمل

النفقات اإلدارية مثل اإليجار واملرافق

 تكلفة التصنيع

 التكلفة الحدية هي تكلفة إنتاج وحدة إضافية واحدة أكر من العدد املقرر مسبًقا

 التكلفة التشغيلية أو التكلفة الجارية هي النفقات اليومية للمنشأة

التكلفة املتغرية هي تكاليف اإلنتاج والتي تزيد مع زيادة الكميات املنتجة

حساب تكلفة منتج أو عنرص ما مقدًما  تحليل التكلفة

التكلفة والشحن تقدير السعر والذي يتضمن تكلفة البضائع ورسوم النقل

 ينطبق هذا عىل املصانع الكبرية التي يوجد بها عدة أقسام – حيث

 ميكن تطبيق التكلفة عىل كل قسم عند مرور املنتجات من خاللها.

وميكن أن يشار إليه باسم مركز الربح

مركز التكلفة

تكلفة السلع والتأمني وأجرة الشحن  )CIF( التكاليف والتأمني والشحن  

 جميع تكاليف السلع املباعة باإلضافة إىل تكاليف التصنيع وتكاليف

العامل

تكلفة املبيعات

التكاليف القضائية نفقات الدعاوى القضائية والتي تقرّها املحكمة القضائية

 تكلفة السلعة حساب املبلغ املطلوب إلنتاج سلعة ما وتحديد سعر البيع

 نظام لحساب السعر من التكلفة الفعلية لعملية اإلنتاج وتتضمن

 نسبة تغطي تكاليف التشغيل واألرباح

 التكلفة الزائدة

 نفقات األيدي العاملة واملواد الرضورية ألعامل التطوير. كام تدخل

نفقات املقاول وأرباحه ضمن التكاليف املبارشة

التكلفة املبارشة

 تشمل تكاليف العنارص باستثناء تكاليف املواد األيدي العاملة.

وتشمل هذه التكاليف عىل التكاليف اإلدارية

التكلفة غري املبارشة
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يتأثــر مفهــوم القيمــة بعوامــل عديــدة وتتنــوع هــذه التأثــريات كثــريًا بحيــث ال ميكــن تصنيفهــا ضمــن مجموعــة واحــدة 

وبشــكل قطعــي. لــذا قــد يكــون لألشــياء املاديــة قيمــة اقتصاديــة أو اجتامعيــة أو جامليــة أو طبيعيــة. وباملثــل، قــد يكــون 

ــح  ــدات، فيســتخدم هــذا املصطل ــم اآلالت واملع ــة. بالنســبة ملقيّ ــة أو ترفيهي ــة أو ديني ــة أو أخالقي ــة فكري ــوم قيم للمفه

مبعنــاه التقديــري. فيــام يخــص عالقــة القيمــة بالــيء اململــوك مــن وجهــة نظــر املالــك. فهــي حســابات املالــك لإلجــاميل 

ــذي يســاهم  ــر ال ــه. وهــو طبيعــة التقدي ــي ســيحققها الغــرض املرغــوب برشائ ــع لخدمــات القيمــة املســتقبلية الت املتوق

ــر املنفعــة املســتقبلية للغــرض  ــداول. ومبــا أن القيمــة هــي تقدي ــك ليــامرس حقــه حــول الغــرض املت ــرار املال ــع ق يف صن

اململــوك. فريتبــط مفهــوم القيمــة مبعرفــة املــايض الــذي ســيوثر مســتقبالً ولكــن تــم قياســه يف الوقــت الحــارض.

العنارص األساسية للقيمة هي الخدمات والندرة والطلب وقابلية نقل امللكية. وتتضمن القوى املؤثرة عىل القيمة ما ييل:

القيمة١.٣

النوع والصنع والطراز والقدرة مادية

اجتامعية تفضيالت املستهلكني الستخدام سلع تنتجها اآلالت

العرض والطلب وتوفر السيولة واالئتامن ومعدل الفائدة اقتصادية

قانونية تقسيم املناطق وأنظمة حامية البيئة وسياسة الرضائب وأنظمة الصناعة

ــر  ــال ال الحــرص( التقاري ــبيل املث ــىل س ــة )ع ــراض العام ــم. وتشــمل األغ ــباب إجــراء التقيي ــرض« إىل أس ــة »غ تشــري كلم

ــون. ــراض املضم ــرارات اإلق ــم ق ــالت، ودع ــم املعام ــايض، دع ــم التق ــة، دع ــر الرضيبي ــة، والتقاري املالي

من أغراض التقييم ما ييل:

االستحواذ والدمج   •

التقييم الرأساميل  •

متويل الضامن البني  •

التمويل/ التأجري/ البيع املؤجر  •

التقارير املالية   •

التأمني   •

النزاعات القانونية  •

التصفية  •

الرضيبة، التقدير   •

الغرض من التقييم0.٢
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تصــف أســس القيمــة )تســمى بعــض األحيــان مبعايــري القيمــة( القواعــد األساســية التــي تُبنــى عليهــا التقييــامت. ومــن 

الــرضوري أن تناســب هــذه القواعــد رشوط التقييــم والغــرض مــن التقييــم.  كــام قــد تؤثــر هــذه األســس أو تحــدد اختيــار 

ــي تحددهــا  ــم أســس القيمــة الت ــرأي النهــايئ للقيمــة. وقــد يســتخدم املقيّ ــم للطــرق واملدخــالت واالفرتاضــات وال املقيّ

القوانــني أو األنظمــة أو عقــد خــاص أو مســتندات أخــرى. وبنــاًء عــىل ذلــك، يجــب أن توضــح مثــل هــذه األســس وتطبقهــا. 

ــآالت  ــول 300 ل ــار األص ــام 104 ومعي ــار الع ــن املعي ــزء م ــة كج ــاً للقيم ــة ٢0٢0 أسس ــم الدولي ــري التقيي ــت معاي أسس

ــيل:  ــا ي ــع م ــدات واملصان ــآالت واملع ــة ل ــة املهم ــس القيم ــمل أس ــدات. وتش واملع

• القيمة السوقية 

• القيمة املنصفة 

• القيمة االستثامرية 

• القيمة التكاملية 

• قيمة التصفية 

• القيمــة املنصفــة )املعايــري املحاســبية الدوليــة، منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، دائــرة اإليــرادات الداخليــة، 

القانونيــة والترشيعيــة( 

ويندرج تحت أسس القيمة ما ييل: 

• االستخدام األعىل واألفضل 

• االستخدام الحايل 

• التصفية املنظمة 

• البيع القرسي

أسس القيمة0.٣

القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي يجــب عــىل أساســه مبادلــة أصــل يف تاريــخ التقييــم بــني بائــع راغــب ومشــرتي 

راغــب يف إطــار معاملــة عــىل أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرصف كل طــرف مــن األطــراف عــىل أســاس 

مــن املعرفــة والحكمــة دون قــرس أو إجبــار.

 القيمة السوقية٣.١

يعني السعر، وغالباً ما يكون مبلغ مايل، والذي يُدفع ألصل ما يف 

معاملة سوقية عىل أساس محايد. وتكون القيمة السوقية عادًة أفضل 

سعر معقول ميكن الحصول عليه يف السوق يف تاريخ التقييم. يستثنى 

من التقدير تحديداً السعر املقدر املتضخم أو املنكمش بسبب رشوط 

أو ظروف خاصة مثل التمويل أو عمليات البيع أو إعادة االيجار أو 

االعتبارات الخاصة أو االمتيازات املمنوحة من أي شخص له عالقة 

بعملية البيع أو أي عنرص له قيمة خاصة. 

 "املبلغ املقدر"
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تعني أن قيمة األصل عبارة عن مبلغ مقدر وليس مبلغ مقرر مسبقاً 

أو سعر بيع. ويجب أن تكتمل املعامالت السوقية يف تاريخ التقييم 

وتلبي جميع العنارص األخرى الواردة يف تعريف التقييم.

  "الذي يجب عىل أساسه مبادلة األصل"

أن تكون القيمة محددة بزمن معني يف تاريخ معلوم، وذلك ألن 

األسواق وظروفها تتغري مع الوقت. ويعكس مبلغ التقييم وضع 

السوق الحقيقي وظروفه يف تاريخ التقييم وليس يف تاريخ سابق وال 

مستقبيل.

"يف تاريخ التقييم"

هو الشخص الراغب بالرشاء ولكنه ليس حريصاً عىل أن يشرتي بأي 

سعر. ويشرتي هذا الشخص وفق واقع السوق الحايل وتوقعاته. وال 

يلتفت لألسواق الوهمية أو االفرتاضية التي ال ميكن إثبات وجودها أو 

توقعاتها. ال يدفع مشرتي محتمل سعر أعىل من املوجود يف السوق. 

ويُعد مالك األصل الحايل أحد أفراد السوق. يجب عىل املقيم عدم 

إصدار افرتاضات غري واقعية عن أحوال السوق وال يفرتض مستوى 

أعىل من القيمة السوقية التي ميكن الحصول عليها.

 "مشرت راغب"

هو الشخص الراغب بالبيع ولكنه ليس حريصاً أو مجرباً عىل البيع 

بأي سعر وال يقبل بسعر غري مقبول يف السوق الحايل. ويكون البائع 

حريص عىل أن يبيع أصله وفق رشوط السوق بأعىل سعر ميكن 

تحقيقه يف سوق مفتوحة وبعد تسويق مناسب مهام كان السعر. وال 

تعد الظروف الحقيقية ملالك األصل جزء من هذا االعتبار وذلك ألن 

"البائع الراغب" هو مالك افرتايض.

"بائع راغب"

أن تكون املعاملة بني أطراف ال تربطهم عالقة محددة خاصة )عىل 

سبيل املثال؛ رشكة أب وأبناءه، أو املالك واملستأجر( تؤثر عىل القيمة 

السوقية ويُفرتض أن يترصف األطراف يف املعاملة السوقية باستقاللية.

 "معاملة عىل أساس محايد"

ويعني ذلك أن يُعرض األصل يف السوق بأفضل طريقة ممكنة ليتم 

بيعه بأفضل سعر وفقاً لتعريف القيمة السوقية. وتختلف مدة 

التسويق بحسب أوضاع السوق ولكن يجب أن يكون كاف ليلفت 

انتباه أكرب عدد ممكن من املشرتين املحتملني. وتكون فرتة التسويق 

قبل تاريخ التقييم.

"بعد تسويق مناسب"

أن يكون كل من البائع واملشرتي عىل علم ودراية بطبيعة األصول 

وخصائصها واستخداماتها الفعلية واملمكنة وحالة السوق يف تاريخ 

التقييم. ويتعامل كل طرف مع هذه املعلومات ملصلحته وبحكمة 

للحصول عىل أفضل صفقة. ويرتبط االدراك بوضع السوق الحايل يف 

تاريخ التقييم وال ميكن االستفادة منه يف تاريخ سابق.

 يترصف كل طرف عىل أساس من املعرفة"

والحكمة "ة

أن يكون لدى كل طرف دافع ورغبة إلمتام املعاملة، ولكن دون قرس 

أو إجبار عىل إمتامها.

 "دون إجبار "
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٣.١.١ القيمة السوقية – داخل املوقع

يُقصد بالقيمة السوقية لآالت واملعدات - عىل أن تظل داخل املوقع ما ييل:

• قيمة املعدات ككل عىل أن تظل يف موقعها الذي تعمل فيه، مع عدم فرض مدة زمنية مبالغة إلكامل املعاملة.

• عكــس األســعار التــي ســيدفعها املشــرتي للحصــول عــىل املصنــع، وكافة املعــدات املوصولــة واملثبتــة عــىل األرض، واملعدات 

املنفصلــة امللحقــة باإلضافــة إىل الخدمــات املتعلقــة باملصنــع واملعــدات املوجــودة يف املوقع والتي سيشــغلها املشــرتي.

• تنــدرج تكاليــف تركيــب املصنــع وتشــغيله )حســب االقتضــاء( ضمــن التقييــم، وكذلــك خدمــات املصنــع )التــي عــادة مــا 

تكــون قيمتهــا ضئيلــة مبجــرد نقلهــا(.

 

منهجية - داخل املوقع

• طريقة تكلفة اإلحالل املهلكة بالنسبة لألصول املتخصصة )عرضة لربٍح كاٍف أو منافع متوقعة(. 

• املبيعات املقارنة لألصول غري املتخصصة.

متى نقوم بالتقييم داخل املوقع؟

• التبادل كجزء من النشاط املستمر

• إعداد التقارير املالية

• اإلقراض

بخــالف القيمــة الســوقية، تقــوم عمليــات التقييــم يف بعــض الحــاالت عــىل أفضــل وأعــىل اســتخدام لألصــل. ونعنــي بأعــىل 

وأفضــل اســتخدام أنســب اســتخدام لألصــل حيــث يكــون محتمــل ماديــاً وموضــح بشــكل مالئــم ومرخــص قانونيــاً ومجــدي 

ــل  ــىل وأفض ــد أع ــية لتحدي ــل أساس ــاك عوام ــل. وهن ــتخدام لألص ــل اس ــىل وأفض ــة أع ــه يف النهاي ــج عن ــذي ينت ــاً وال مالي

ــة  ــر والتضاريــس والجــدوى التقني ــوين للتطوي ــع واحتياجــات الســوق والحــق القان ــل الوقــت واملوق ــار مث اســتخدام للعق

واملاليــة واالقتصاديــة واملرافــق العامــة. 

ويُعــرف االســتخدام األعــىل واألفضــل لــآالت واملعــدات عــىل أنــه االســتخدام الــذي يُتوقــع أن يحقــق صــايف العائــد األكــرب 

يف فــرتة محــددة وباســتخدام قانــوين والــذي بــدوره ســيحقق أعــىل قيمــة حاليــة.   

ــذا، يجــب إجــراء  قــد ال يكــون االســتخدام الحــايل لوحــدة أو منشــأة تشــغيل كاملــة هــو االســتخدام األعــىل واألفضــل. ل

ــم. ويجــب أن تكــون العوامــل  ــع محــل التقيي ــآالت واملصان ــد أعــىل وأفضــل اســتخدام ل ــة لتحدي ــل كافي ــات تحلي عملي

ــاً.  ــاً ومربحــة اقتصادي ــة مادي ــاً ومحتمل ــة مالي ــاً ومجدي مرخصــة قانوني

٣.١.٢ القيمة السوقية – خارج املوقع

يُقصد بالقيمة السوقية لآالت واملعدات خارج املوقع ما ييل:

• قيمة املعدات واملصنع ككل لغرض نقلها من املبنى واألرايض التابعة له.

• قيمة املعدات واملصنع كعنارص مستقلة لغرض نقلها من املبنى واألرايض التابعة له.
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املفهوم:

• يفرتض مفهوم خارج املوقع أن األصول سيتم بيعها لغرض نقلها من موقعها الحايل.

• تُعد طريقة املبيعات املقارنة عادة مناسبة أكر )يف حال وجود دالئل عىل السوق(.

• يف حال عدم وجود دالئل، يتم الرجوع إىل الحكم والتقدير وقيمة الخردة.

ــع  ــات املصن ــا بالنســبة لخدم ــم )حســب االقتضــاء(، أم ــن التقيي ــع م ــب وتشــغيل املصن ــف تركي ــتبعد تكالي ــايل تُس • بالت

)التــي عــادة مــا تكــون قيمتهــا ضئيلــة عنــد حســابها عــىل أســاس كونهــا خــارج املوقــع وذلــك لصعوبــة نقلهــا( فقــد يتــم 

اســتبعادها أو تخفيضهــا بدرجــة كبــرية حتــى تعكــس تكاليــف النقــل وإعــادة الرتكيــب(. 

متى نقوم بالتقييم خارج املوقع؟ 

• التصفية

• الحراسة القضائية

• بيع األصول لغرض الترصّف فيها

• تحديد املعايري القياسية

• تفادي رشكات التمويل لتقييم املخاطر

• انتهاء فرتة االيجار

فرضيات خارج املوقع:

• من الذي يدفع تكاليف إيقاف التشغيل والنقل من املوقع؟

• إىل أي مدى تكون الرتكيبات وكيف ستفصل عن الخدمة ومتى يكون ذلك؟

• من الذي يدفع تكاليف النقل من املوقع الحايل إىل املوقع الجديد باإلضافة لتكاليف الرتكيب؟ 

٣.١.٣ القيمة السوقية داخل املوقع مقابل القيمة السوقية خارج املوقع

مفهوم داخل املوقع مقابل خارجه:

• قــد تكــون القيمــة داخــل وخــارج املوقــع نفســها متاًمــا بالنســبة لألصــول غــري املتخصصــة والتــي ليــس لهــا تكاليــف 

تركيــب أو تشــغيل أو لديهــا ولكــن ضئيلــة.

• األمر مختلف متاًما بالنسبة لألصول املتخصصة التي تتطلب تكاليف تركيب وتشغيل مرتفعة.

• تتطلب هذه املعلومة اإلفصاح

تُؤخذ االعتبارات اإلضافية للقيمة السوقية يف الحاالت التالية:

• أن تشكل قيمة السوق املفتوحة لآلالت جزء من املشاريع املستمرة 

يتم تقييم قيمة السوق املفتوحة ألصول املصانع واآلالت التابعة للمشاريع املستمرة وذلك لنقل ملكيتها.

ويتــم تحديــد قيمــة الســوق املفتوحــة عــىل افــرتاض أن املصانــع واآلالت ستســتمر بنفــس االســتخدام الحــايل يف أعــامل 

املنشــأة. أي مبعنــى آخــر، قيمــة االســتخدام الحــايل. 

• أن تبقى قيمة السوق املفتوحة للمصانع واآلالت يف املوقع 

قيمة املعدات ككل يف موقعها، وال تتقيد مبدة زمنية معينة إلمتام املعاملة. 

وتكــون القيمــة املطلوبــة لهــذه اآلالت مســاوية للســعر الــذي ســيدفعه املشــرتي للحصــول عــىل املنشــأة الصناعيــة 

ومــا اتصــل بهــا واملعــدات امللحقــة وخدمــات املعــدات واملصانــع داخــل املنشــأة والتــي سيشــغلها املشــرتي.
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هــو املبلــغ الــذي ميكــن تحقيقــه إذا توقــف نشــاط املنشــأة وبيعــت أصولهــا تجزيئيــاً. ومــن املفــرتض أن تُبــاع كل املعــدات 

ــب  ــا تحس ــادًة م ــالمتها. ع ــة وس ــل أي قطع ــة نق ــم تكلف ــىل عاتقه ــني ع ــل البائع ــدت ويتحم ــام وج ــا حيث ــىل حالته ع

العمــوالت وتكاليــف تشــغيل املنشــأة والرضائــب والرســوم القانونيــة والرســوم املهنيــة األخــرى والتــي تدخــل ضمــن القيمــة 

عنــد حســاب قيمــة التصفيــة. وليــس مــن النــادر أن تجــد نــوع مــن اآلالت أو املعــدات دون قيمــة تصفيــة عــىل االطــالق، 

ألنــه غالبــاً مــا تكــون قيمــة فكهــا وإزالتهــا أكــرب مــن القيمــة التــي تحققهــا عنــد إعــادة بيعهــا. وتوجــد هــذه القيمــة عــادًة 

يف املــزادات العلنيــة عنــد تصنيفهــا كقيمــة تصفيــة قرسيــة.

ــاع املصانــع واآلالت خــالل فــرتة محــددة مــن املفاوضــات للحصــول عــىل أفضــل ســعر  يف عمليــات التصفيــة املنظمــة، تُب

متــاح وتتــم عمليــة البيــع يف أرسع وقــت ممكــن. وغالبــاً ال تحتــاج ملــزادات عامــة ولكــن يكــون البائــع فيهــا مضطــر. 

أ. القيمة التبادلية

ــق هــذه  ــب. وتنطب ــه العــرض والطل ــذي يحقق ــوازن ال ــاء عــىل الت هــي الســعر الســائد يف ســوق تنافســية ومفتوحــة بن

العمليــة عنــد نقــل عنــرص مــن مــكان إىل آخــر أو عنــد بيــع مصنــع بأكملــه أو تغيــري مكانــه. وميكــن أن يُشــار لهــذه القيمــة 

بالقيمــة املوضوعيــة ألنهــا تُبنــى عــىل قــوى اقتصاديــة ملحوظــة، وتعــد القيمــة الســوقية أحــد األشــكال الشــائعة للقيمــة 

التبادليــة.   

ب. القيمة االستخدامية

ــاط هــذه القيمــة باحتياجــات  ــة مــن املســتخدمني. والرتب ــة ملســتخدم معــني أو مجموعــة معين ــع أو آل هــي قيمــة مصن

ــة.  ــاً بالقيمــة الذاتي املســتخدمني، فيُشــار إليهــا غالب

قــد تنشــأ القيمــة االســتخدامية يف مجــال اآلالت واملصانــع كمفهــوم احــالل ضمــن تخصــص معــني. عــىل ســبيل املثــال، رشكــة 

مــا ترغــب يف إحيــاء نشــاطها مــن خــالل اســتخدام وســيلة محــددة. 

٣.٣

٣.٤

قيمة التصفية

أسس القيمة األخرى 

املبلــغ املقــدر إلســتبدال مصنــع أو آلــة ببديــل يقــدم وظائــف مطابقــة مــع األخــذ بعــني االعتبــار الجــودة والكميــة. ويجــب 

التمييــز بينهــا وبــني تكلفــة إعــادة اإلنتــاج حيــث أن تكلفــة اإلســتبدال تبحــث عــن آالت مشــابهة وذات منفعــة مشــابهة 

ولكــن تكلفــة إعــادة اإلنتــاج تعتمــد عــىل نســخة طبــق األصــل مــن اآلالت محــل التقييــم.   

قيمة اإلستبدال٣.٢

• أن تُعامل املصانع واآلالت كعنارص فردية إلزالتها من املوقع

الســعر الــذي يحققــه كل أصــل حيــث يتــم بيعــه مــن خــالل صفقــات خاصــة أو مــزادات أو مناقصــات وتكــون هــذه 

ــغ  ــا. وبأقــى مبل ــة إلمتامه ــة معقول املعامــالت األنســب يف ظــل الظــروف الســائدة. مــع افــرتاض وجــود مــدة زمني

ميكــن أن يدفعــه املشــرتي للحصــول عــىل مثــل هــذه اآلالت يف مصنعــه مثبتــة بالكامــل ومســؤولة عــن اإلنتــاج. 



41
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

وتتطلــب هــذه الوســيلة رشاء عــدة معينــة غــري متوفــرة يف ســوق املســتثمر. يف هــذه الحالــة، قــد تتفــاوض الرشكــة عــىل 

تقديــم ســعر أعــىل بكثــري مــن ســعر الســوق لتحســني وضعهــا. يقيــس الســعر الــذايت هــذا القيمــة االســتخدامية للعــدة. 

ويُحســب املبلــغ الفائــض كأصــل غــري ملمــوس. 

ج. قيمة االستخدام الحايل

بخــالف القيمــة االســتخدامية، قــد تــرص الــرشكات يف بعــض األحيــان عــىل توفــري عــدة خدمــة ذات أهميــة وذلــك بســبب 

كفاءتهــا الثابتــة لفــرتة طويلــة باإلضافــة ألدائهــا املســتقبيل الواعــد مــام يجعــل الرشكــة تتمســك بهــا وال تســتبدلها مبنتــج 

جديــد. يف هــذه الحالــة، يتــم تفضيــل قــدرة اآللــة عــىل قيمتهــا التبادليــة وتُعــرف بقيمــة اســتخدامها الحــايل. ميكــن أن 

ــري  ــا ســامت أخــرى غ ــد يكــون له ــة االســتبدالية ولكــن ق ــن القيم ــة إذا مل تكــن أعــىل م ــة ملموســة للرشك تكــون القيم

ملموســة كقيمــة تبادليــة.  

د. قيمة االستخدام البديل

نجــد هــذا املفهــوم عندمــا يكــون اســتخدام عــدة معينــة يف حالــة مــا غــري مجــدي اقتصاديــاً أو وظيفيــاً عنــد اســتخدامها 

ألداء وظيفتهــا االساســية. عــىل ســبيل املثــال، تُعــرف آالت التحكــم الرقمــي )CNC( بدقتهــا العاليــة. ومــع مــرور الزمــن، 

ــن أن  ــك، ميك ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــن ع ــايس. ولك ــا االس ــتخدامها لغرضه ــن اس ــة أداء اآلالت وال ميك ــتوى دق ــض مس ينخف

تســتخدم هــذه اآلالت الســتخدام آخــر بديــل بغــض النظــر عــن دقتهــا بحيــث تحافــظ اآللــة عــىل قيمتهــا. وتُقــاس بقيمــة 

اســتخدامها البديــل. وتُشــكل قيمــة االســتخدام البديــل أهميــة بالغــة يف ظــل التغــريات التقنيــة الرسيعــة حــول العــامل. 

ه. القيمة السوقية لغرض اإلزالة 

الســعر الــذي ســيحققه كل أصــل عــىل حــده، إمــا ببيعــه بالــرتايض أو عــن طريــق مــزاد أو مناقصــة كــام هــو مناســب يف 

ظــل الظــروف الســائدة مــع افــرتاض وجــود فــرتة مــن الوقــت إلكــامل املعاملــة.

و. القيمة السوقية العادلة خالل االستخدام املستمر

املبلــغ املقــّدر واملعــرّب عنــه مــن حيــث املــال واملتوقــع بالنســبة لــآالت واملعــدات املركبــة ضمــن معاملــة بــني مشــرتٍ راغــب 

وبائــعٍ راغــب عــىل نحــو منصــف لــكال الطرفــني بحيــث ال يكــون أي منهــا ُمكــره عــىل الــرشاء أو البيــع وأن يكونــا عــىل 

علــم ومعرفــة بكافــة الحقائــق ذات الصلــة مبــا يف ذلــك الرتكيبــات اعتبــاًرا مــن تاريــٍخ معــني. ويشــمل هــذا املبلــغ كافــة 

ــة لجعــل اآلالت واملعــدات  ــف الرضوري ــات ومجمــوع التكالي ــل الرتكيب ــارشة، مث ــارشة وغــري املب ــة املب ــف االعتيادي التكالي

جاهــزة متاًمــا للعمــل.

ز. القيمة السوقية العادلة لغرض اإلزالة

املبلــغ املقــّدر واملعــرّب عنــه مــن حيــث املــال واملتوقــع ألحــد اآلالت واملعــدات يف معاملــة بــني مشــرتٍ راغــب وبائــعٍ راغــب 

عــىل نحــو منصــف لــكال الطرفــني بحيــث ال يكــون أي منهــا ُمكــره عــىل الــرشاء أو البيــع وأن يكونــا عــىل علــم ومعرفــة 

بكافــة الحقائــق ذات الصلــة، باعتبــار نقــل امللكيــة ملوقــع آخــر يف تاريــخ محــدد.

 

ح. قيمة التصفية املطبقة

املبلــغ اإلجــاميل املقــّدر واملعــرّب عنــه مــن حيــث املــال الــذي ميكــن تحقيقــه عــادة مــن املنشــآت املتوقفــة عــن العمــل، 

بافــرتاض بيــع املنشــأة بأكملهــا كــام هــي يف إطــار زمنــي محــدود وإكــامل عمليــة البيــع يف تاريــخ معــني.
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ــة الســعودية  ــة مثــل الهيئ ــايل مقيــم اآلالت واملعــدات نظــرة عامــة عــن دمــج منظــامت التقييــم املهني يعطــي الجــدول الت

للمقيمــني املعتمديــن واملعهــد األمريــي للمقيمــني ASA مســتوى تجــارة األصــول مــع تلك املذكــورة يف معايــري التقييــم الدولية. 

وتتيــح املعايــري الدوليــة للمقيمــني أن يصبحــوا أكــر دقــة يف عمليــة التقييــم ابتــدأً تاريــخ التقييــم والــذي يؤثــر عــىل القيمــة 

ــع  ــد للبائ ــاس محاي ــىل أس ــة ع ــه يف معامل ــاد انتاج ــل ُمع ــابهه أو أص ــد أو مش ــل جدي ــل بأص ــتبدال األص ــواء كان الس س

واملشــرتي أو يكــون فيهــا البائــع مضطــر أو مجــرب حيــث أن وقــت عــرض األصــل يف الســوق مهــم جــًدا. لتســويق األصــل 

محــل تقييــم بشــكل مناســب وتحديــد مســتوى قيمــة مناســب لــه. 

نظرة عامة عىل منظامت التقييم املهنية فيام يتعلق بأسس التقييم 5.٣

املعهد األمرييك للمقيمني
 الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

)تقييم( IVS معايري التقييم الدولية 

تكلفة اإلحالل الحديثة  تكاليف إعادة اإلنتاج

أو االسرتجاع الحديثة

تكلفة اإلحالل الحديثة

 القيمة السوقية املنصفة

خالل االستخدام املستمر

القيمة السوقية القيمة السوقية – طبيعة املصدر

القيمة السوقية املنصفة – بعد الرتكيب القيمة السوقية – داخل املوقع القيمة السوقية – طبيعة املصدر

القيمة السوقية املنصفة لغرض اإلزالة  القيمة السوقية خارج املوقع أو لالزالة القيمة السوقية – طبيعة املصدر

قيمة التصفية املطبقة  قيمة التصفية – طبيعة املصدر  قيمة التصفية – طبيعة املصدر

قيمة التصفية املنظمة قيمة التصفية – طبيعة املصدر قيمة التصفية – طبيعة املصدر

قيمة التصفية – طبيعة املصدر قيمة التصفية القرسية قيمة التصفية – البيع القرسي

 ط. قيمة التصفية املنظمة

املبلــغ اإلجــاميل املقــّدر واملعــرّب عنــه مــن حيــث املــال الــذي ميكــن تحقيقــه عــادة مــن البيــع بالتصفيــة مــع إعطــاء مــدة 

زمنيــة محــدودة إليجــاد مشــرتي أو مشــرتين مــع كــون البائــع ُمكــره عــىل بيــع اآلالت واملعــدات عــىل حالتهــا كــام هــي يف 

موقعهــا يف تاريــخ معــني.

 ي. قيمة التصفية القرسية

ــم عقــده  ــي ت ــعٍ مبــزاٍد علن ــذي ميكــن تحقيقــه عــادة مــن البي ــه مــن حيــث املــال ال ــغ اإلجــاميل املقــّدر واملعــرّب عن املبل

واإلعــالن لــه بشــكل مناســب، مــع كــون البائــع ُمكــره عــىل البيــع الفــوري لــآالت واملعــدات عــىل حالتهــا كــام هــي يف 

ــخ معــني. ــا يف تاري موقعه
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يتــم اجــراء التقييــم لتقديــم تقديــر دقيــق للطــرف املؤمــن حــول قيمــة مخاطــر املصانــع واملعــدات األخــرى التــي ميلكهــا 

حســب الــرشوط واالحــكام الــواردة يف وثيقــة التأمــني. 

التقييم ألغراض التأمين 0.٤

ــد  ــد( – تكلفــة اســتبدال األصــل الحــايل بأصــل جدي ــد أو بديــل جدي ــد )تكلفــة تكــرار جدي وهــو االســرتجاع بأصــل جدي

ــه. وتُحســب مــن خــالل تحديــد تكلفــة األعــامل الحاليــة لألصــل البديــل، وإجــراء التعديــالت الرضوريــة التــي  مطابــق ل

ــد االقتضــاء، الرســوم والرضائــب.  ــه تكاليــف النقــل والرتكيــب وعن ــاف علي تعكــس عمــر التقــادم يف األصــل الحــايل ويُض

ويحدث هذا يف حالتني هام؛ 

• عندمــا يكــون األصــل أو املبنــى محطــم، فــإن ألصــل يســتبدل بأصــل آخــر مقــارب لحالتــه الســابقة ولكــن ليــس 

أفضــل أو أشــمل منــه. 

ــه الســابقة ولكــن ليــس  ــه اىل حالت ــة إصــالح الــرضر أو ارجــاع جــزء من ــإن عملي ــا يكــون األصــل متــرضر، ف • عندم

ــل.  أفضــل أو أشــمل عــام كان مــن قب

االعتبارات يف تكلفة االسرتجاع الجديد )التأمني(  

 أ. التكلفــة املقــدرة يف تاريــخ التقييــم الســتبدال أو إصــالح املصانــع واآلالت املؤمّنــة إلعادتهــا لحالــة مامثلــة إىل حــد 

كبــري لحالتهــا الســابقة ولكــن ليســت أفضــل مــن حالتهــا وهــي جديــدة.

 ب. يجــب أن تتضمــن جميــع االحتــامالت التأمينيــة مثــل النقــل الرتكيــب وبــدء التشــغيل والرضائــب غــري املســرتدة 

والرســوم وتكلفــة إزالــة الحطــام.

قيمة االسرتجاع٤.١

التعويضــات )القيمــة الســوقية املهلكــة( - يجــب أن يوضــح تقييــم التعويضــات القيمــة املاليــة الفعليــة للمصانــع واآلالت. 

)التكلفــة يف تاريــخ التقييــم إلعــادة املؤمــن عليــه يف لنفــس وضعــه املــايل قبــل الخســارة(.  

هناك ثالث أسس رئيسية لتقييم التأمني: 

هــي التكاليــف الرضوريــة التــي يدفعهــا املؤّمــن إلزالــة املصانــع واآلالت واملعــدات واملنقــوالت، ســواء كانــت متــرضرة أو 

غــري متــرضرة مــن املبــاين بعــد حصــول الــرضر أو بعــد هــالك املصنــع واآلالت واملعــدات أو املنقــوالت.

٤.٢

٤.٣

تقييم التعويضات

تكلفة إزالة الحطام 



تمارين الوحدة األولى
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1- املصانع 

٢- اآلالت 

3- املعدات 

4- مالفرق بني املصانع واآلالت واملعدات

5- املنقوالت 

٦- الرتكيبات 

٧- مالفرق بني اآلالت الرئيسية واآلالت املساندة؟ مع ذكر امثلة.

عرف املصطلحات التالية: أ

أجب عن األسئلة التالية: ب

١( ماهي وحدة القياس املستخدمة يف تحديد قدرة اآلالت التالية؟ 

 أ. املضخات                                   ج. مراجل )سخانات(                              

 ب. مجموعة املحركات                     د. بكرات رفع

٢( ماهي وحدة القياس املستخدمة يف تحديد االستخدام لآلالت التالية؟

 أ. الجرارات                                   ج. طائرات

 ب. مجموعة محركات                     د. رافعة شوكية 

٣( ملاذا معرفة الرقم التسلسيل لآلالت مهم للمقيم؟ 

٤( مالفرق بني السعر والقيمة؟

5( ماهي أسس التقييم املستخدمة يف تقييم املصانع واآلالت واملعدات؟ 

6( ماهي القيمة السوقية؟ 

7( ماهي القيمة السوقية داخل املوقع؟

8( ماهي القيمة السوقية خارج املوقع؟

9( ماهي قيمة التصفية؟

١0( ماهي قيمة االحالل؟ 

١١( ماهو أساس القيمة يف التقييم ألغراض التأمني لتقييم اآلالت واملعدات؟ 

مالحظة: جميع أسئلة التمرين أعاله هي ألغراض املراجعة فقط. وليست صيغة ألسئلة االمتحان.*
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اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل: ج

املصنع - مجموعة األصول التي قد تتضمن مباين وآالت ومعدات مختصة غري دامئة.

اآلالت - تتضمــن آالت فرديــة أو مجموعــة مــن اآلالت. واآلالت هــي أجهــزة تعمــل بالطاقــة 

امليكانيكيــة، وتتكــون مــن عــدة أجــزاء لــكل جــزء وظيفــة محــددة ووظيفــة أخــرى إذا عمــل 

مــع جــزء آخــر

املعــدات - مصطلــح شــامل لألصــول األخــرى مثــل اآلالت املتنوعــة واألدوات والتجهيــزات 

ــة  ــة واملعــدات املتنوعــة والتقني ــات التجاري ــزات والرتكيب ــاث واملفروشــات والتجهي واألث

واألدوات املنفصلــة التــي تســتخدم للمســاعدة يف تشــغيل املؤسســة أو املنشــأة

١. يرجع التعريف أعاله إىل:

 أ. مجلس معايري التقييم الدولية                         ج. املعهد امللي للمساحني القانونيني

 ب. مجلس املقيمني واملثمنني ووكالء العقار           د. االحكام القضائية

٤. أي الخيارات التالية ال تشري اىل تعريف تقييم املصانع واآلالت واملعدات؟ 

أ.  ديري وواتس وبدبهايت                         ج. أحكام قضائية

ب.  معايري مهنية من الجهات املنظمة         د. النرشات واملجالت

– مجلس معايري التقييم الدولية، 

مجلس املقيمني واملثمنني ووكالء العقار،

املعهد امللي للمساحني القانونيني           

٣. يرجع التعريف أعاله إىل:

 RICS أ. مجلس معايري التقييم الدولية                    ج. املعهد امللي للمساحني القانونيني 

ب. مجلس املقيمني واملثمنني ووكالء العقار      د. القانون الربيطاين 

٢. يرجع التعريف أعاله إىل:

RICS أ. مجلس معايري التقييم الدولية                      ج. املعهد امللي للمساحني القانونيني 

 ب. مجلس املقيمني واملثمنني ووكالء العقار        د. األحكام القضائية
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5. ُتثل الصورة أعاله:

 أ. مصنع                                                           ج. مجموعة آالت

 ب. آلة                                                             د. معدات

6. ُتثل الصورة أعاله:

 أ. بسبار )قضيب التوصيل(                                    ج. املفاتيح الكهربائية

لوحة التحكم ب. وحدة التحكم باملحركات MCC                       د. 

7. ُتثل الصورة أعاله:

أ. بسبار )قضيب التوصيل(                                 ج. املفاتيح الكهربائية

ب. مركز التحكم باملحرك                                   د. لوحة التحكم
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8. ُتثل الصورة أعاله:

 أ. أسالك الطاقة                                           ج. معدات املصانع العامة

 ب. الدعم االنشايئ                                       د. أثاث املكاتب واملفروشات واملعدات

9. ُتثل الصورة أعاله:

 أ. معدات الحاسب اآليل                                    ج. معدات املصانع العامة

ب.  الدعم اإلنشايئ                                          د. أثاث املكاتب واملفروشات واملعدات

١0. ُتثل الصورة أعاله:

أ. معدات الحاسب اآليل                                ج. معدات املصانع العامة

ب. الدعم االنشايئ                                       د. أثاث املكاتب واملفروشات واملعدات
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١١. ميكن تعريف املخزون عىل أنه: 

أ. الطائرات والقوارير والعلب والشاشات والسفن

ب. املواد الخام واألعامل قيد االنشاء والبضائع الجاهزة

١٢. يستخدم مقياس لرت/ يف الدقيقة لـ:

أ. مجموعة املحركات

ب. الخزان

١٣. ُتثل الصورة أعاله:

 أ. بسبار )قضيب التوصيل(

 ب. مركز التحكم باملحرك

١٤. تُستخدم العدادات يف الصورة أعاله يف: 

 أ. املركبات 

 ب. الجرارات 

١5. أي الخيارات التالية هو وحدة قياس املحركات الكهربائية: 

 أ. كيلو يف الساعة

 ب. من قدم اىل مرت

ج. أدوات كهربائية وهوائية محمولة وسنادين ومنجلة

د. أثاث املكاتب واملفروشات واملعدات

ج. املضخة

د. السخان

 ج. مفاتيح كهربائية

 د. محول

 ج. السخانات

 د. املحركات

 ج. من فهرنهايت اىل درجة مئوية

 د. من ميل يف الساعة إىل كيلومرت يف الساعة
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١6.  أي الخيارات التالية هو وحدة قياس الحرارة: 

 أ. كيلو يف الساعة

 ب. من قدم اىل مرت

١7. تنقسم األدوات إىل ثالثة أقسام فرعية ماعدا:

 أ. أدوات دامئة

 ب. أدوات مستهلكة

١8.السبب من التقييم هو لتحديد:

 أ. تاريخ التقييم

 ب. مبادئ التقييم

١9. االسرتجاع والتعويض تكلفة إزالة الحطام هي أسس القيمة: 

 أ. املالية

 ب. السوقية

٢0. __________ هو املبلغ الذي يوافق عىل دفعه مشرتٍ محدد ويوافق عىل قبوله بائع محدد.   

 أ. التكلفة

 ب. القيمة 

٢١. تُشري الجمل التالية إىل:

• تشكل قيمة السوق املفتوحة لآلالت جزء من املشاريع املستمرة

• تبقى قيمة السوق املفتوحة للمصانع واآلالت يف املوقع

• تُعامل املصانع واآلالت كعنارص فردية إلزالتها من املوقع

٢٢. يُشري التعريف أدناه إىل:

 ج. من فهرنهايت إىل درجة مئوية

 د. من ميل يف الساعة إىل كيلومرت يف الساعة

 ج. عنارص ميكانيكية

 د. أدوات خاصة

 ج. التقييم املبديئ

 د. أسس التقييم

 ج. التأمينية

 د. االستخدام الحايل

 ج. السعر

 د. القيمة السوقية

 ج. قيمة االستخدام الحايل

 د. القيمة التعويضية

 ج. قيمة إزالة الحطام

 د. قيمة االسرتجاع

 أ. القيمة التأمينية

 ب. القيمة السوقية

 أ. القيمة التعويضية

 ب. القيمة السوقية

ــع واآلالت واملعــدات واملنقــوالت،  ــة املصان ــن إلزال ــا املؤّم ــي يدفعه ــة الت التكاليــف الرضوري

ســواء كانــت متــرضرة أو غــري متــرضرة مــن املبــاين بعــد حصــول الــرضر أو بعــد هــالك املصنــع 

واآلالت واملعــدات أو املنقــوالت.
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 ج. قيمة إزالة الحطام

 د. قيمة االسرتجاع

٢٣. تُشري العبارة أعاله إىل:

 أ. القيمة التعويضية

 ب. القيمة السوقية

٢٤. أسس القيمة التأمينية هي:
١. قيمة االسرتجاع

٢. القيمة السوقية

٣. القيمة التعويضية

٤. قيمة إزالة الحطام

أ. 1 و٢ فقط

ب. 1 و٢ و3 فقط 

٢5. أي من الجمل التالية صحيحة فيام يخص السعر:

أ. السعر هو رأي القيمة  

السعر هو توقع من املقيم ب. 

٢6. تكمن الحاجة إىل القيمة السوقية يف سببان رئيسان هام:
١. عند نقل املصانع واآلالت دون أخذ املنشأة بعني االعتبار

٢. عندما يكون العقار محطاًم

٣. ألغراض األوراق املالية )الضامنات(

٤. ألغراض البيع بافرتاض استمرار نشاط املنشأة

 أ. 1 و ٢ فقط. 

 ب. 1 و 3 فقط

٢7. أي التعريفات التالية تثل مصطلح )عىل أساس محايد(:

أ. أن تكــون املعاملــة بــني أطــراف ال تربطهــم عالقــة محــددة خاصــة )عــىل ســبيل املثــال؛ رشكــة أب وأبنــاءه، أو املالــك 
واملســتأجر( تؤثــر عــىل القيمــة الســوقية ويُفــرتض أن يتــرصف األطــراف يف املعاملــة الســوقية باســتقاللية.

ب. أن يكون لدى كل طرف دافع ورغبة إلمتام املعاملة، ولكن دون قرس أو إجبار عىل إمتامها.
ج. أن يكــون كل مــن البائــع واملشــرتي عــىل علــم ودرايــة بطبيعــة األصــول وخصائصهــا واســتخداماتها الفعليــة واملمكنــة 
وحالــة الســوق يف تاريــخ التقييــم. ويتعامــل كل طــرف مــع هــذه املعلومــات ملصلحتــه وبحكمــة للحصــول عــىل أفضــل 

صفقــة. ويرتبــط االدراك بوضــع الســوق الحــايل يف تاريــخ التقييــم وال ميكــن االســتفادة منــه يف تاريــخ ســابق.

د. يشري أن القيمة السوقية املقدرة هي وقت محدد كام يف تاريخ معني. 

ــد  ــالل تحدي ــن خ ــب م ــه. وتُحس ــق ل ــد مطاب ــل جدي ــايل بأص ــل الح ــتبدال األص ــة اس تكلف

تكلفــة األعــامل الحاليــة لألصــل البديــل، وإجــراء التعديــالت الرضوريــة التــي تعكــس عمــر 

التقــادم يف األصــل الحــايل ويُضــاف عليــه تكاليــف النقــل والرتكيــب وعنــد االقتضــاء، الرســوم 

ــب والرضائ

ج. 1 و 3 و 4 فقط

د. جميع ما سبق 

ج. يستخدم املقيمني السعر فيام يتعلق باإلنتاج وليس التبادل

 د.ميكن أن يكون السعر هو املبلغ الذي يدفعه املشرتي فعليًّا،

أو املبلغ الذي يحصل عليه البائع

 ج. 1 و 3 و 4 فقط

 د. جميع ما سبق
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٢9.  أي الخيارات التالية ال تتامىش مع القوى املؤثرة:
 أ.  مادي - النوع، الصنع، الطراز، القدرة

 ب.  اجتامعي - تفضيالت املستهلكني الستخدام سلع تنتجها اآلالت
 ج.  اقتصادي - العرض والطلب تقسيم املناطق وتوفر السيولة واالئتامن ومعدل الفائدة

 د.  قانوين - تقسيم املناطق وأنظمة حامية البيئة وسياسة الرضائب وأنظمة الصناعة

٣0.  أي من الخيارات التالية ال تعد من أسس القيمة:
 أ.  القيمة السوقية
 ب.  القيمة العادلة

 ج.  قيمة العرض
 د.  قيمة التصفية

٣١.  جميع الخيارات التالية من أسس القيمة ماعدا 
 أ.  القيمة االستخدامية 

 ب.  قيمة التصفية املطبقة 
 ج.  القيمة الدفرتية 
 د.  القيمة التبادلية

٢8.  أي التعريفات التالية تثل مصطلح )مبلغ مقدر(:
 أ.  أن تكــون املعاملــة بــني أطــراف ال تربطهــم عالقــة محــددة خاصــة )عــىل ســبيل املثــال؛ رشكــة أب وأبنــاءه، أو املالــك 

واملســتأجر( تؤثــر عــىل القيمــة الســوقية ويُفــرتض أن يتــرصف األطــراف يف املعاملــة الســوقية باســتقاللية. 
 ب.  أن يكون لدى كل طرف دافع ورغبة إلمتام املعاملة، ولكن دون قرس أو إجبار عىل إمتامها.

 ج.  أن يكــون كل مــن البائــع واملشــرتي عــىل علــم ودرايــة بطبيعــة األصــول وخصائصهــا واســتخداماتها الفعليــة واملمكنــة 
وحالــة الســوق يف تاريــخ التقييــم. ويتعامــل كل طــرف مــع هــذه املعلومــات ملصلحتــه وبحكمــة للحصــول عــىل أفضــل 

صفقــة. ويرتبــط االدراك بوضــع الســوق الحــايل يف تاريــخ التقييــم وال ميكــن االســتفادة منــه يف تاريــخ ســابق.
 د.  مبلغ مايل، والذي يُدفع ألصل ما يف معاملة سوقية عىل أساس محايد.

امأل الفراغات باإلجابات املناسبة من الجدول أدناه: د

ــني  ــع ______________ )3٢( و ______________  )33( و  ______________  )34( يف ح ــواع املصان ــن أن م
ــاج.    ــن آالت  اإلنت ــد  ______________  )35( و  ______________  )3٦( م تُع

ميكــن التوصــل لــرشح اآلالت واملعــدات مــن _____________ )3٧(  و_____________ )38( و______________ )3٩(
مــن أســس تقييــم اآلالت واملعــدات ______________ )40(  و ______________ )41(. 

مصانع السيارات

 قاموس اوكسفورد

القيمة السوقية

مصانع االسمنت

كتّاب

القيمة التأمينية

معدات تغليف األطعمة  معدات انتاج منتجات االلبان 

مصانع منتجات األلبان

املعايري املهنية

قيمة االستخدام الحايل

آلة

آلة بسيطة



المالحظات:
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الوحدة الثانية

أساليب تقييم اآلالت والمعدات

الفصل األول: 
أساليب تقييم اآلالت والمعدات
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أساليب تقييم اآلالت والُمعدات

األول

ــة  ــم اللغ ــرّف معج ــم، ويُع ــال التقيي ــام يف مج ــد تطبيقه ــة« عن ــلوب« و »الطريق ــي »األس ــني مصطلح ــز ب ــب التميي يج

ــيل: ــام ي ــابقني ك ــني الس ــارص املصطلح ــة املع العربي

• األسلوب: 

منط ووسيلة للوصول إىل املطلوب.

• الطريقة: 

نَْهج ومسلك ومذهب عميل منظم يقوم عىل جمع املعلومات باملالحظة والتجريب وصياغة الفرضيات واختبارها.

ــة إىل املامرســة، فــإن »األســلوب« أعــم  ــاب تقييــم املصانــع واآلالت: مــن النظري إشــارة إىل كرييــت بوداهــايت، مؤلــف كت

ــة أو  ــة الفعلي ــا مــن »الطريقــة«. فاألســلوب هــو وســيلة الوصــول إىل القيمــة، بينــام الطريقــة هــي العملي وأوســع نطاقً

اإلجــراء املنظــم خطــوة بخطــوة للحصــول عــىل قيمــة محــددة. 

مقدمة0.١
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يتضمن تقييم اآلالت واملعدات ثالثة أساليب رئيسية: 

نبذة عامة عن أساليب التقييم ٢ .0

ــاس  ــة يف األســواق. ويُصعــب اســتخدام هــذا األســلوب لقي ــق أســلوب الســوق عــىل اآلالت واملعــدات املتداول يُطبّ

قيمــة مــا يف ســوق محــدود بســبب قلــة املعامــالت، مــع احتامليــة وجــود معامــالت بيــع كافيــة. لذلــك تعــد بيانــات 

الســوق مطلــب أســايس لتطبيــق أســلوب الســوق يف عمليــة التقييــم، ويعنــي هــذا أن أســلوب الســوق يصبــح مناســبًا 

يف ظــل الظــروف املتغــرية التــي تــؤدي إىل تطويــر تحليــل بيانــات الســوق. 

ــار االقتصــاد.  ــرتة ازده ــة يف ف ــول األنشــطة االقتصادي ــي جــرت خــالل خم ــات الت ــتخدام املبيع ــايل ال يصــح اس بالت

ــا للتســويق باســتخدام هــذا األســلوب.  ــز بقابليته ــي تتمي ــارات غــري االســتثامرية والت ــم العق ــم تقيي ــا يت ــادة م وع

ــدات  ــل األصــول املشــابهة يف ســوق اآلالت واملع ــة مؤخــرًا مقاب ــار األســعار املدفوع يأخــذ أســلوب الســوق باالعتب

املســتعملة، كذلــك التعديــالت التــي أُجريــت ألســعار الســوق املحــددة لتعكــس حالــة ومنفعــة األصــل محــل التقييــم 

بالنســبة ملقارنــات الســوق. 

واملنطــق الــذي يســتند إليــه أســلوب الســوق هــو أن املســتثمر الحصيــف يســتطيع الذهــاب للســوق ورشاء منشــأة 

قامئــة أو أجــزاء مختلفــة مــن املعــدات املوجــودة يف ســوق اآلالت واملعــدات املســتعملة للحصــول عــىل مجموعــة 

تشــغيلية. 

يتم تطبيق أسلوب السوق باستخدام الطرق التالية:

• طريقة مقارنة املبيعات املبارشة

• طريقة املقارنة املشابهه 

• نسبة تكلفة التحديث

• الطريقــة التقليديــة وهــي إرشــادات عامــة، مبينــة عــىل الخــربة وال تعتــرب طريقــة تقييــم علميــة ولكــن ميكــن 

أن تكــون نقطــة مرجعيــة الغــراض عمليــة )بنــاء عــىل الخــربة( 

ــا  ــق أســلوب التكلفــة بصــورة رئيســية عــىل الخدمــات املتعلقــة بــاآلالت واملعــدات والتــي ال يتــم تبادلهــا غالبً يُطبّ

يف الســوق أو التــي ال تحقــق إيــرادات بنفســها. ويعــد هــذا األســلوب مفيــًدا يف تقييــم اآلالت واملعــدات الجديــدة 

أو ذات األغــراض الخاصــة، ويعتمــد أســلوب التكلفــة عــىل مفهــوم أن املســتثمر الحصيــف لــن يدفــع مقابــل ملكيــة 

شــخصية ملموســة أكــر مــن تكلفــة إنتــاج ملكيــة بديلــة مبنافــع مســاوية. 

وعادة ما يقدم أسلوب التكلفة مؤرشات موثوقة عن قيمة األصول دون الرجوع لسوق مستعمل معروف.

٢.١

٢.٢

أسلوب السوق 

أسلوب التكلفة 
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أســلوب الدخــل يف أبســط صــورة لــه هــو تقديــر القيمــة الحاليــة للمنافــع املســتقبلية العائــدة عىل مالــك املصانــع واآلالت 

أو لفوائــد محــددة أو حقــوق يتمتــع بهــا الشــخص يف امللكيــة، وينطبــق هــذا األســلوب عــىل املمتلــكات االســتثامرية التــي 

تقــدم الخدمــات وتتمتــع بقابليــة التــداول والســيولة الذاتيــة. ويقيــس أســلوب الدخــل التأثــري الكامــل للتقــادم ويبينــه 

بصــورة أوضــح بعكــس أســلويب الســوق والتكلفــة. 

تتكــون املنشــأة االقتصاديــة مــن رأس املــال العامــل واألصــول الثابتــة واألصــول غــري امللموســة وكافــة عنارصهــم، وتُقيّــم 

هــذه املنشــأة االقتصاديــة بنــاًء عــىل دخلهــا املســتقبيل املتوقــع، ويُســتمد املبلــغ الــذي تــدره املنشــأة مــن الدخــل كــام 

هــو محــدد بالنســبة لكافــة أصــول املنشــأة التــي تعمــل ضمــن املجموعــة. والدخــل هــو الــذي يحــدد قيمــة املنشــأة 

وميكــن التوصــل إليــه مــن خــالل سلســلة مــن الحســابات التــي تضــع يف االعتبــار جميــع العنــارص املؤثــرة عــىل العائــد.

ــة  ــذه الطريق ــدد ه ــملة، وتح ــدالت الرس ــق مع ــن طري ــد ع ــملة العوائ ــة رس ــتخدام طريق ــل باس ــلوب الدخ ــق أس يُطبّ

ــة(. ــبة للملكي ــل بالنس ــتقبلية )الدخ ــع املس ــة للمناف ــة الحالي القيم

ال يُطّبق أسلوب الدخل عادة عىل العنارص املستقلة لآلالت واملعدات ما مل يتم استئجارها.

تُســتخدم هــذه الطريقــة غالبــا لتقييــم مجموعــة مــن األصــول أو الوحــدات املســتقلة لــآالت والتــي تعمــل معــا لتقديــم 

منتــج قابــل للتســويق ومــدر للدخــل. 

يُطبّق أسلوب التكلفة باستخدام الطرق التالية:

• طريقة تكلفة اإلحالل الحديثة:

تكلفة اإلحالل هي مبلغ املصانع واآلالت واملعدات الحالية املامثلة لآالت محل التقييم. 

• طريقة القيمة الدفرتية

ـ يف بعــض األحيــان يســتخدم أســلوب التكلفــة يف التقييــم، ويعتمــد هــذا األســلوب بشــكل أســايس عــىل خــربة 

العميــل. تشــبه »الطريقــة التقليديــة«.

يعتمــد أســلوب التكلفــة يف تقييــم اآلالت واملعــدات عــىل مبــدأ االســتبدال، وهــذا يعنــي أن الشــخص لــن يدفــع مقابــل 

األصــل محــل التقييــم ســعرًا يتجــاوز مــا يدفعــه مقابــل أصــل بديــل يــؤدي نفــس الغــرض أو الوظيفــة. 

ينطــوي أســلوب التكلفــة املســتخدم يف تقييــم اآلالت واملعــدات عــىل إيجــاد املقيــم لتكلفــة إحــالل األصــل ومــن ثــم خصــم 

ــة  ــد قيمــة تكلف ــة لتحدي ــادي، وأفضــل طريق ــادم االقتصــادي أو الوظيفــي أو التدهــور امل ــدت نتيجــة التق أي قيمــة فُق

اإلحــالل هــي إيجــاد تكلفــة اإلحــالل الحديثــة.

أسلوب الدخل٢.٣

اإلهالك والتقادم 0.٣

»

يُعرّف كرييت بوداهايت اإلهالك )يف سياق تقييم املصانع واآلالت(، عىل أنه:

سمة من سامت األجسام املادية والتي تكون عرضة للتلف سواء استخدمت أو ال...«.

يف حني يُعرّف التقادم كالتايل:

»التقادم من ناحية أخرى يُحّفز من خالل عوامل خارجية سواء كانت تقنية أو وظيفية أو اقتصادية«
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             عامل اإلهالك

تُعرّف هيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية اإلهالك كالتايل:

الخســارة يف قيمــة خدمــات الهاتــف والتــي ال يتــم اســتعادتها عــن طريــق الصيانــة الحاليــة، أو الخســارة املتكبــدة بســبب 

احتامليــة التوقــف عــن تقديــم الخدمــات، وذلــك ألســباب ناتجــة مــن عمليــات التشــغيل الحاليــة، والتــي عــىل أساســها 

ال تكــون الرشكــة مشــمولة بالتأمــني. وميكــن توقــع تأثــري ذلــك باتبــاع أســلوب منطقــي ودقيــق، ومــن األســباب األخــرى 

التــي ينبغــي مراعاتهــا أيضــاً هــي التلــف نتيجــة االســتعامل والخــراب وتفاعــل العوامــل والقصــور والتقــادم والتغــريات يف 

الصناعــة والطلــب باإلضافــة إىل متطلبــات الجهــات التنظيميــة. 

ومن جهة أخرى، أشارت الجمعية الوطنية للسكك الحديدية ولجنة املرافق العامة عام ١9٤٣ إىل اإلهالك بأنه:

اســتهالك أو انتهــاء عمــر خدمــة مــا أو جــزء مــن منفعتهــا وذلــك بســبب تأثــري القــوى التــي تعمــل عــىل توقــف املصانــع 

أو اآلالت عــن خدماتهــا، وتشــمل هــذه القــوى العاملــة التلــف نتيجــة االســتعامل والخــراب والقصــور والتقــادم واملتطلبــات 

العامــة والتــي تــؤدي إىل تكلفــة الخدمــات. 

 )GN4A( بتعريــف اإلهــالك مبوجــب املذكــرة اإلرشــادية رقــم )TGOVOA( قامــت املجموعــة األوروبيــة ملقيمــي األصــول

والتــي نـُـرشت يف عــام 1٩88 كــام يــيل:

قيــاس االســتهالك أو الخســارة الدامئــة لقيمــة األصــل الثابــت واملرتتبــة إمــا عــن االســتخدام أو عــن انقضــاء املــدة أو التقــادم 

التقنــي وتغريات الســوق.

نــرش املعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني )RICS( يف مــارس 1٩٩4 دليــاًل للتقييــم وكتيبًــا إرشــاديًا يُعــرّف ›اإلهــالك‹ بأنــه 

قيــاس اســتهالك أو أي نقــص يف العمــر االقتصــادي لألصــل الثابــت املرتتــب إمــا عــن االســتخدام أو انقضــاء املــدة أو التقــادم 

أو التغــريات التقنيــة وغريهــا.

ــم اإلهــالك والتقــادم باعتبارهــام ظواهــر مســتقلة، وكذلــك يجــب عليــه أن يقــّدر قيمــة األصــول  يجــب أن يراعــي املُقيّ

ــع  ــيل للمصان ــف الفع ــبب التل ــدث بس ــور يح ــك ألن التده ــادم، وذل ــادي والتق ــور امل ــل يف التده ــكل منفص ــر بش بالنظ

ــة  ــة وخارجي ــرب هــذه العوامــل داخلي ــة، وتعت ــة واقتصادي ــة ووظيفي ــادم بســبب عوامــل تقني ــام يحــدث التق واآلالت بين

ــم.  ــل التقيي ــع واآلالت مح ــبة للمصان بالنس

٣.١

صورة )١(: لكل عنرص اهالك خصائص مختلفة
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٣.١.٢ املظهر الفعيل مقابل املظهر املالحظ

ــة اآلالت واملعــدات، وهنــاك نوعــان مــن الحــاالت املتعلقــة باملظهــر  ــدي مالحظــات روتينيــة عــن حال ــم أن يُب عــىل املقيّ

الفعــيل أو املالحــظ. 

تختلف املظاهر )الحاالت( الفعلية واملالحظة نتيجة لألسباب التالية:

• قد تظهر اآللة التي تم طالؤها مؤخرًا عىل أنها جديدة رغم أنها ليست كذلك.

• يف مصانع استخراج الزيت ميكن تصنيع األلواح من ألواح مستعملة، والذي يجعل التأكد من الحالة الفعلية أمرًا صعبًا. 

• ليس من السهل تقدير األداء الحقيقي لآلة وتدهورها يف ظروف العمل إذا كانت صيانتها دورية وممتازة.

٣.١.٣ العوامل املؤثرة عىل حالة املعدات

يجب عىل املقيّم مراعاة ثالثة عوامل رئيسية ملعرفة حالة املعدات وهي كالتايل:

أ. البيئة

ماهــي حالــة املنطقــة املجــاورة واملحيطــة باملعــدات؟ ألن األحــوال الجويــة تؤثــر أيًضــا يف عمــر وأداء اآلالت ســواء كانــت 

قريبــة مــن امليــاه املالحــة أو مــن بيئــة تســبب التــآكل.

ب. االستخدام

هل املعدات مستخدمة خصيًصا وفق توصيات الرشكة املصّنعة؟ يجب أن تكون إجابة هذا السؤال وفق نوع االستخدام.

ج. الصيانة 

ــة  ــدات نتيج ــف املع ــا إذا كان تل ــا م ــدد بدوره ــي تح ــة والت ــال الصيان ــن مج ــة ضم ــئلة الوجيه ــن األس ــري م ــاك الكث هن

ــة: ــئلة املطروح ــىل األس ــة ع ــض األمثل ــيل بع ــام ي ــغ. وفي ــيط أم بال ــتعامل بس االس

• ما هو نظام الصيانة املستخدم؟

• هل نوع الصيانة املطبق هو صيانة األعطال الروتينية أم صيانة وقائية؟

٣.١.١ التدهور املادي

هــو الخســارة يف القيمــة بســبب التلــف نتيجــة اســتخدام اآلالت واملعــدات. تُصّنــع اآلالت واملعــدات مــع األخــذ بالحســبان 

ــرور  ــع م ــة. وم ــة يف البيئ ــارص مختلف ــرض لعن ــا وتتع ــوق تحمله ــط ف ــا ضغ ــاء عمله ــة أثن ــرتايض. تواجــه اآلل ــا االف عمره

الوقــت، فقــد يتطلــب أداء اآللــة تخصيــص نفقــات لغــرض إجــراء عمليــات صيانــة إضافيــة لهــا حتــى تســتمر يف العمــل. 

قــد يــؤدي النقــص يف معــدات الصيانــة إىل حــدوث التدهــور بصــورة أرسع. ويُعــرّب عــادة عــن التدهــور بالنســبة املئويــة مــع 

وجــود قطعــة جديــدة مــن املعــدات لديهــا نســبة تدهــور مــادي يبلــغ 0% بينــام هنــاك آلــة أخــرى اســتنفذت كل عمرهــا 

ولديهــا تدهــور مــادي يبلــغ %100

ــا يف املــايض  ــة أدائه ــة وكيفي ــم عــىل األصــول املامثل ــا، وســيعتمد املقيّ ــادي موضوعيً ــاس التدهــور امل ــا يكــون قي ــادة م ع

ــة. كأســاس لحســاب النســبة املئوي
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٣.١.٤ طرق حساب اإلهالك

أدناه بعض الطرق املستخدمة عمليًا يف حساب اإلهالك:

ــة تُفحــص كل قطعــة مــن  ــة الـــ 0 - )%100 يف هــذه الطريق ــا بطريق ــة التدهــور امللحــوظ )تعــرف أيًض طريق أ . 

املعــدات عــىل حــده يف حالــة التشــغيل مــن أجــل تقديــر التدهــور، ويعتمــد هــذا عــىل تقديــر املقيّــم مــع وجــود 

ــة.  الكثــري مــن حــاالت عــدم املوضوعي

ميكن اعتامد إجاميل اإلهالك وفًقا للرتميز الوارد سابًقا كالتايل:

   

ب . طريقة القسط الثابت

ــة القســط  ــم اســتخدام طريق ــة اإلحــالل فيت ــن تكلف ــل 10% م ــا مُتث ــدر قيمــة الخــردة أواًل، وعندم ــة تُق يف هــذه الطريق

ــدات. ــع للمع ــر االقتصــادي املتوق ــي ٩0% للحصــول عــىل إجــاميل العم ــت للباق الثاب

• األسلوب األول: طريقة القسط الثابت

الحالة الوصف االهالك )%( 

5-0 جديد جديد

10-٦ ممتاز، مثل الجديد ممتاز

٢0-11  جيــد جــًدا، ال يتطلــب عمليــات إصــالح يف املســتقبل القريــب، ويكــون

الوقــت املســتغرق قبــل أي صيانــة أطــول مــن املعتــاد

جيد جًدا

50-٢1 حالة جيدة تتطلب صيانة روتينية معتادة جيد

٦0-51  حالــة مقبولــة، تكــون دون املتوســط وتتطلــب عمليــات إصــالح وصيانــة

مســتمرة، وميكــن تشــغيلها واســتخدامها بشــكل محدود

مقبول

٩0-٦1 ــن أن ــوري وميك ــالح ف ــاج إص ــل أو ال، وتحت ــد تعم ــة، ق ــة ضعيف  حال

تعمــل أو ال، أو قــد تتطلــب صيانــة لتكــون صالحــة الســتخدام محــدود

ضعيف

100-٩1 خردة وال ميكن استخدامها للغرض املراد منها خردة

املصدر: كرييت بدبهايت

مثال:

                          تكلفة اآلالت واملعدات الحديثة      -     100,000.00 ريال سعودي

                          العمر االقتصادي                         -      5 سنوات

                          قيمة الخردة                              -      %10

                          بالتايل:

                          تكلفة اآلالت واملعدات )الحديثة(    -     100,000.00 ريال سعودي

                  ) - (  قيمة الخردة                               -      10,000.00 ريال سعودي

                          الباقي                                       -      ٩0,000.00 ريال سعودي
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  اإلهـالك:

القيمة الدفرتية: 

)التكلفة – القيمة املتبقية( ÷ سنوات العمر االفرتايض 

)100,000ريال سعودي – 10,000 ريال سعودي( = ٩0,000 ريال سعودي

 ٩0,000 ريال سعودي ÷ 5 = 18,000

18,000 ريال سعودي  : السنة األوىل من اإلهالك

18,000 ريال سعودي  : السنة الثانية من اإلهالك

18,000 ريال سعودي  : السنة الثالثة من اإلهالك

18,000 ريال سعودي  : السنة الرابعة من اإلهالك

18,000 ريال سعودي  : السنة الخامسة من اإلهالك

٩0,000 ريال سعودي  : إجاميل اإلهالك

القيمة الدفرتية لنهاية العام

التكلفة املبدئية: 100,000 ريال سعودي

0.8٢ : السنة األوىل

0.٦4 : السنة الثانية

0.4٦ : السنة الثالثة

0.٢8 : السنة الرابعة

0.10 : السنة الخامسة

ارجع لألرقام العلوية يف جدول رشتون

100,000.00 ريال سعودي         اآلالت واملعدات الحديثة

5 سنوات                   العمر االقتصادي

بالتايل:

100,000.00 ريال سعودي              اإلهالك السنوي =

5 ÷

 ٢0,000.00 ريال سعودي 

%٢0 

• األسلوب الثاين: طريقة املوازنة املتبقية
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  اإلهـالك:

معدل اإلهالك: ٢0%

100,000 : السنة 0

80,000 : السنة األوىل )0.٢( )100,000 ريال سعودي( = ٢0,000

٦4,000 : السنة الثانية )0.٢( )80,000 ريال سعودي( = 000,1٦

51,٢00 : السنة الثالثة )0.٢( )٦4,000 ريال سعودي( = 800,1٢

40,٩٦0 : السنة الرابعة )0.٢( )51,٢00 ريال سعودي( = ٢40,10

3٢,٧٦83 :  السنة الخامسة )0.٢( )40,٩٦0 ريال سعودي( = 8,1٩0

وعند استخدام طريقة القسط الثابت، يُصبح القسط املتبقي 10,000

تعديل الفروقات

3٢,٧٦8.00 ريال سعودي مقابل 10,000.00 ريال سعودي 

K*n^)R - 1( = )Bt(   القيمة الدفرتية

n = السنة   

K = التكلفة األولية

تعديل الفروقات

3٢,٧٦8.00 ريال سعودي مقابل 10,000.00 ريال سعودي 

  5/1^ )K/Bt( - 1 = R 

n = السنة

 Bt = القيمة الدفرتية، K = التكلفة األولية

5/1 ^ )100.000/10.000( -1  = R

  - 1 = R

 %3٦.٩ = 0.٦31 - 1 = R

0.٢ ^ )0.1(
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معدل اإلهالك: ٢0%

100,000 : السنة 0

٦3,100 : السنة األوىل )0.3٦٩( )100,000 ريال سعودي( = 3٦,٩00

3٩,81٦ :  السنة الثانية )0.3٦٩( )٦3,100 ريال سعودي( = ٢84,٢3

٢5,1٢4 :  السنة الثالثة )0.3٦٩( )3٩,81٦ ريال سعودي( = ٦٩٢,14

15,853 :  السنة الرابعة )0.3٦٩( )٢5,1٢4 ريال سعودي( = ٩,٢٧0

10,000 :  السنة الخامسة )0.3٦٩( ) 15,853ريال سعودي( = 5,850

% من املرضوب فيه  

التكلفة املبدئية: 100,000 ريال سعودي

0.٦310 :  السنة األوىل

0.3٩8٢ : السنة الثانية

0.٢51٢ : السنة الثالثة

0.1585 : السنة الرابعة

0.1000 : السنة الخامسة

ارجع لألرقام العلوية يف جدول رشتون

مالحظة: تُعرف الطريقة أعاله أيًضا بطريقة القسط املتناقص*
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             عامل التقادم

يُعرّف قاموس ويبسرت الدويل الجديد الثالث )نسخة كاملة 1٩٦1( التقادم بأنه:

ــل،  ــدة أفض ــات أو آالت جدي ــود عملي ــة وج ــول نتيج ــة األص ــاض يف قيم ــي االنخف ــالك ويغط ــن اإله ــل ضم ــل يدخ عام

ــالك  ــي اإله ــن ال يغط ــة، ولك ــة أو القانوني ــريات التقني ــن التغ ــا م ــة وغريه ــم أو يف الحرفي ــب والتصمي ــريات يف الطل والتغ

ــادي. امل

ميكن تقسيم التقادم إىل ثالثة أنواع:

 أ. التقادم التقني 

يحــدث بســبب تغــري يف تصميــم ومــواد بنــاء املصنــع واآلالت محــل التقييــم، وتُعــد املعــدات الحديثــة املتطــورة ذات نســبة 

اإلشــغال املنخفضــة والكفــاءة املحّســنة أو االســتهالك األمثــل للطاقــة شــائعة يف املصانــع واآلالت، وقــد ينتــج التقــادم التقنــي 

عــن تقــدم التقنيــات الجديــدة والتــي تُحــِدث تغــريات يف معــدل إنتــاج أو تخفيــض التكلفــة التشــغيلية.

 ب. التقادم الوظيفي

هــو الخســارة يف قيمــة اآلالت واملعــدات بســبب عــدم اســتيفاء متطلبــات البدائــل األكــر كفــاءة واألقــل تكلفــة، وينظــر 

مقيّمــو املعــدات عــادًة يف التقــادم الوظيفــي عنــد حــدوث تطــور تقنــي يف األصــول.

يحــدث التقــادم الوظيفــي عندمــا تفقــد آلــة مــا أثنــاء عملهــا قدرتهــا القصــوى بســبب انخفــاض مســتوى أجزائهــا، وقــد 

يحــدث أيًضــا بســبب خلــل يف التصميــم أو خطــأ يف موقــع املنشــأة الصناعيــة، ويعــد هــذا مقارنــة ألحــدث بدائلهــا.

ــاعدة.  ــل املس ــن العوام ــا م ــات أو غريه ــل أو امللحق ــر البدائ ــدم توف ــزى إىل ع ــك يُع ــة وذل ــاض القيم ــا بانخف ــرف أيًض يُع

ــة. ــة باآلل ــغيلية الخاص ــة التش ــتقبيل للتكلف ــض املس ــة للفائ ــة الحالي ــغييل بالقيم ــادم التش ــرف التق ويُع

 ج. التقادم االقتصادي

مُيثـّـل التقــادم االقتصــادي فقــدان قيمــة أصــل مــا بســبب عوامــل خارجيــة، وقــد تشــمل هــذه العوامــل التغــريات يف القوانــني 

أو األنظمــة، واالرتفــاع يف تكلفــة املــواد الخــام، األيــدي العاملــة، املرافــق، القــدرة عــىل التمويــل، أو التغــريات يف الصناعــة، 

وقــد توثــر عوامــل التقــادم االقتصــادي هــذه عــىل قيمــة اآللــة أو إحــدى قطــع املعــدات.

يعــود هــذا لعوامــل خارجيــة خاصــة باملصنــع ومعداتــه، وقــد يكــون بســبب التغــري يف الطلــب عــىل املنتــج املصّنــع أو قلــة 

ــة أو  ــط البيئي ــة والضواب ــرة عــىل الرضائــب أو الرســوم الجمركي ــة أو الترشيعــات املؤث ــدي العامل عــرض املــواد الخــام واألي

ضوابــط تقســيم املناطــق.

العوامل التي يستند عليها التقادم االقتصادي:

1. قلة الطلب عىل منتج الرشكة.

٢. القدرة املفرطة يف الصناعة.

3. اضطراب إمدادات املواد الخام.

ــا أو قــد  4. التكلفــة املرتفعــة للمــواد الخــام، األيــدي العاملــة، املرافــق، أو النقــل، بينــام يظــل ســعر بيــع املنتــج ثابتً

يقــل مبعــدل منخفــض. 

5. األنظمة الحكومية.

٣.٢
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٣.٣             املصطلحات الشائعة الخاصة باإلهالك والتقادم:

 يعترب البعض أن العمر الطبيعي هو العمر املادي بذاته، بينام يعتربه البعض اآلخر العمر

االقتصادي الكيل

االختالفات بينهام هائلة، وفيام ييل بعض منها: 

• العمر املادي قبل اإلصالح

• العمر املادي قبل عدم إمكانية إعادة تجديده اقتصاديًا

العمر االقتصادي والذي يأخذ بعني االعتبار كافة أشكال اإلهالك )املستحق( •

 العمر االقتصادي دون اعتبار لحالته املادية الحالية بل العوامل الوظيفية واالقتصادية

فقط.  •

العمر االفرتايض الطبيعي

)NUL(

 اإلهالك املادي القابل للمعالجة هو الذي يحصل نتيجة التلف بسبب االستعامل والذي

ميكن إصالحه واستبداله اقتصاديًا

قابل للمعالجة أو التصحيح

اإلهالك املادي غري القابل للمعالجة هو الذي ال ميكن تصحيحه اقتصاديًا  غري قابل للمعالجة أو

التصحيح

 هي املدة من الوقت التي تستغرقها قطعة من املعدات حتى تساهم اقتصاديًا يف إيجاد

القيمة وتحديدها

مدة العمر االقتصادي

 هو املدة اإلجاملية لعمر اآلالت واملعدات حتى يتم تجديدها بإجراء أعامل الصيانة

 الوقائية االعتيادية. يف نهاية العمر االفرتايض الطبيعي لألصل يتم اعتبار الوقت الذي يجب

فيه إعادة بناء املعدات أو تعطيلها

العمر املادي

»يُعرف أيًضا باملدة املستنفذة، أو العمر والوقت الذي يحدده حالة واستخدام عنرص ما« العمر الفّعال

             الرموز الخاصة باإلهالك

تعد الرموز التالية شائعة االستخدام لوصف حالة آلة ما: 

أدناه بعض املصطلحات الشائعة االستخدام بالنسبة اإلهالك والتقادم:

٣.٤

االهالك )%(  الوصف الحالة

5-0 جديد جديد

10-٦ ممتاز ممتاز، مثل الجديد

٢0-11  جيد جًدا، ال يتطلب عمليات إصالح يف املستقبل القريب، ويكون الوقت

املستغرق قبل أي صيانة أطول من املعتاد

جيد جًدا

50-٢1 حالة جيدة تتطلب صيانة روتينية معتادة جيد

٦0-51  حالة مقبولة، تكون دون املتوسط وتتطلب عمليات إصالح وصيانة مستمرة،

وميكن تشغيلها واستخدامها بشكل محدود

مقبول

٩0-٦1  حالة ضعيفة، قد تعمل أو ال، وتحتاج إصالح فوري وميكن أن تعمل أو ال، أو

قد تتطلب صيانة لتكون صالحة الستخدام محدود

ضعيف

100-٩1 خردة وال ميكن استخدامها للغرض املراد منها خردة
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             استخدام جدول رشتون

سيتم إيضاح استخدامات جداول رشتون ضمن أسلوب التكلفة.

٣.5

يســتخدم أســلوب الســوق مقارنــة املبيعــات املبــارشة لــآالت واملعــدات ذات الخصائــص املتشــابهة، ويلــزم إجــراء 

ــض. ــا البع ــن بعضه ــا ع ــال اختالفه ــا يف ح ــالت عليه التعدي

ومثــال عــىل ذلــك، تقييــم ســيارة مطابقــة ألخــرى مــن نفــس الرشكــة املصنعــة مــن حيــث العمــر والطــراز وقطــع الغيــار 

وتوفــر ســعرها يف املنشــورات الرســمية.

أسلوب السوق 0.٤

             التعريف والرشح 

يُعــرّف أســلوب الســوق عــىل أنــه »قيمــة اآلالت واملعــدات املبنيــة عــىل الدالئــل املجمعــة يف الســوق حيــث تــم بيــع أصــواًل 

ــؤرش الســوق املحــدودة  ــة يف الســوق، وبالنســبة مل ــدات املتداول ــىل اآلالت واملع ــق ع ــة يف ســوق مفتوحــة«، ويُطّب متامثل

فيصُعــب قيــاس قلــة املعامــالت باســتخدام هــذا األســلوب. 

وعــادة مــا يفتقــر إىل القــدر الــكايف مــن املعلومــات الخاصــة باملبيعــات بالرغــم مــن وجــود معامــالت بيــع جاريــة، وحتــى يف 

حــال وجــود مبيعــات كافيــة فقــد ال نســتطيع الحصــول عــىل معلومــات تلــك املبيعــات. 

تعــد بيانــات الســوق رضوريــة لتطبيــق هــذا األســلوب وترتبــط بالظــروف املتغــرية التــي تــؤدي لتطويــر بيانــات الســوق 

لتحليلهــا، لــذا ال يصــح اســتخدام املبيعــات التــي حدثــت خــالل خمــول األنشــطة االقتصاديــة يف فــرتة ازدهــار االقتصــاد. 

عادة ما يُستخدم هذا األسلوب لآالت واملعدات ذات السمة غري االستثامرية القابلة للتداول. 

              القيمة السوقية كأساس للتقييم 

عــادة مــا يتــم تــداول املصانــع واآلالت واملعــدات بنــاء عــىل قيمتهــم الســوقية، وهــذا هــو املبلــغ الــذي ســتحققه إذا ُعرضــت 

للبيــع يف الســوق املفتوحــة ويف تاريــخ التقييــم ويف ظــل ظــروٍف تســتويف متطلبــات القيمــة الســوقية وتعريفهــا. ميكــن أن 

يكــون اســتخدام اآلالت واملعــدات بســبب اســتمرارية األصــل املســتخدم أو عمــره االقتصــادي بعــد تداولــه، ويزيــد تحديــد 

األصــل مــن دالئــل الســوق. 

ــد  ــة فيعتم ــع املعالج ــبة ملصان ــآالت، وبالنس ــوقية ل ــة الس ــد القيم ــايس يف تحدي ــكل أس ــوق بش ــلوب الس ــتخدم أس يُس

اســتخدام أســلوب الســوق عــىل نــوع تلــك املصانــع ويقــوم باســتخدام املبيعــات الحديثــة لــآالت يف نفــس العــام والتــي 

ــل اســتخدامها.  ــا قب ــن صالحيته ــد م ــات والتأك ــن املبيع ــق م ــزم التحق ــام يل ــع، ك تحمــل خصــاص مشــابهة لألصــل التاب

يقــوم املقيّــم باســتخدام هــذه املبيعــات لتحديــد القيمــة الســوقية لألصــل، وتتطلــب عمليــة تحديــد القيمــة الســوقية مــن 

املقيّــم مطابقــة األصــل مــع اآلالت التــي جــرى التعامــل فيهــا مؤخــرًا والتــي تحمــل خصائًصــا أو ســامت متشــابهة بشــكل 

كبــري.

٤.١

٤.٢
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              تطبيق أسلوب السوق 

توّضح مجموعة الخطوات التالية عملية تطبيق أسلوب السوق: 

٤.٣.١ تحديد مدة زمنية

يف ظــل عــدم وجــود ضوابــط محــددة بشــأن املــدة الزمنيــة الواجــب مراعاتهــا فمــن البديهــي أن عمليــات البيــع األقــرب 

ــة مختلفــة وقــد  ــخ التقييــم هــي مــن يجــب مراعاتهــا بشــكل أكــرب. تتضمــن املبيعــات القدميــة مســتويات اقتصادي لتاري

يشــكك ذلــك يف قيمتهــا يف ظــل ظــروف الســوق الحاليــة وتســاعد هــذه املبيعــات يف معرفــة اتجاهــات القيمــة. يف حــال 

ــة، فيجــب عندهــا إجــراء  ــة )مــن ٢ إىل 5 عمليــات( خــالل ســنة واحــدة أو خــالل فــرتة معقول وجــود عمليــات بيــع كافي

ــة،  ــة يف الخمــس أو العــرش ســنوات املاضي ــات الحاصل ــزم مراجعــة العملي ــات. قــد يل ــة عــىل هــذه العملي تعديــالت معين

وال ميكــن القيــام بذلــك بطريقــة آمنــة إال يف حــال عــدم وجــود تقلبــات جذريــة يف املنــاخ االقتصــادي خــالل تلــك املــدة. 

مــع األخــذ باالعتبــار العــرض يف الســوق، وهــي طــول الفــرتة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا عــرض فائــدة العقــار محــل التقييــم 

يف الســوق قبــل االســتهالك النظــري للبيــع يف تاريــخ التقييــم الفعــيل. ويجــب النظــر يف مســتوى التجــارة وتحديــد أنســب 

مســتوى لهــا يف هــذه املهمــة، وهــل هــي للتصفيــة، أو البيــع بغــرض االزالــة، أو االســتخدام املســتمر، وغريهــا.

والحل األمثل ملواجهة هذه الحالة هو وجود مؤرشات ألسعار اآلالت واملعدات.

٤.٣

تحديد مدة زمنية

مجموعة املبيعات املقارنة

تحديد قاعدة بيانات السوق

معالجة املبيعات والتحقق منها

دراسة تفاصيل اآلالت واملعدات

تحليل املبيعات

تحديد العوامل الواجب مراعاتها 

تعديل أو تغيري الفروقات

تسوية وتقدير القيمة السوقية للملكية
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٤.٣.٢ تحديد قاعدة بيانات السوق

تســاعد طبيعــة األصــل محــل التقييــم مــع مــرور الوقــت يف تكويــن قاعــدة بيانــات مناســبة تُخــزن معلومــات االتجاهــات 

والقيــم والحقائــق التاريخيــة. ومــع ذلــك، ال يوجــد ميــزة خاصــة يف دمــج العديــد مــن البيانــات مــامل تشــمل تصنيًفــا مناســبًا 

لألصــل والــذي يطابــق األصــل محــل التقييــم.

٤.٣.٣ دراسة تفاصيل أصول اآلالت واملعدات محل التقييم

يحتــاج األصــل محــل التقييــم إىل دراســة مــن حيــث املواصفــات )الطــراز، النــوع، الرقــم التسلســيل، القــدرة، امللحقــات.. 

وغريهــا( واملتطلبــات القانونيــة )مبوجــب القانــون، املتطلبــات البيئيــة، التصاريــح، الحقــوق(. قــد تتوفــر معلومــات تســجيل 

األصــول عــرب الجمعيــة الدوليــة لتســجيل الشــحنات، ومتطلبــات منظمــة النقــل الجــوي، وإدارة األمــان والصحــة، ورشكــة 

املقاييــس، وميكــن الحصــول عــىل املعلومــات األخــرى مثــل مواصفــات اآلالت واملعــدات وتفاصيلهــا مــن دليــل الصيانــة.

٤.٣.٤ تحديد العوامل الواجب مراعاتها عند التعديل

فيام ييل بعض العوامل املؤثرة عىل القيمة والواجب مراعاتها عند التعديل يف تحليل قيمة اآلالت واملعدات:

أ . العوامل املؤثرة عىل القيمة

١. عامل الوقت:

• قــد يكــون عامــل الوقــت هــام جــًدا عندمــا يتعلــق األمــر بزيــادة أي مــن تكاليــف املــواد بســبب نقــص العــرض. إذا 

مل تتغــري ظــروف الســوق، فــال داعــي إلجــراء أي تعديــالت حتــى وإن مضــت فــرتة مــن الزمــن. 

• قــد تتغــري ظــروف الســوق بســبب تغــريات عــرض املــواد الخــام، ونقــص اإلنتــاج، وتقلبــات العــرض والطلــب. ويف 
بعــض األحيــان، قــد تســبب عوامــل أخــرى تغــريًا يف ظــروف الســوق. مييــل الركــود االقتصــادي إىل خفــض أســعار اآلالت 
واملعــدات، ولكــن يتأثــر نــوع معــني مــن اآلالت واملعــدات بشــكل مختلــف، كــام قــد يؤثــر انخفــاض الطلــب وحــده 

عــىل فئــة معينــة مــن اآلالت واملعــدات.

ــدات املتشــابهة أفضــل اإلشــارات عــىل وجــود تغــريات يف ظــروف  ــع اآلالت واملع ــادة بي ــع وإع ــات بي ــدم عملي • تق

الســوق مــع مــرور الوقــت.         

ــعار  ــروض األس ــات أو ع ــتخدام املبيع ــن اس ــع فيمك ــادة البي ــات إع ــة بعملي ــات املتعلق ــر البيان ــدم توف ــال ع ويف ح

الخاصــة بــاآلالت واملعــدات التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن املــورّد أو املصّنــع، ويجــب دراســة معامــالت البيــع بدقــة 

يف كلتــا الحالتــني.

٢. بلد املنشأ:

• تؤثــر اآلالت واملعــدات التــي تــأيت مــن بلــدان مختلفــة عــىل قيمــة معظــم أنــواع األصــول. فعــادة تحقــق األصــول 

أوروبيــة املنشــأ قيمــة أعــىل مــن اآلالت واملعــدات التــي تصّنــع يف بلــدان أخــرى، لذلــك يُعــد بلــد املنشــأ عامــاًل مهــاًم. 

ولكــن قــد يتغــري ذلــك إذ أن كافــة البلــدان قامــت بطــرح ابتــكارات ومعــدات تقنيــة متقدمــة.
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٣. تاريخ املعاملة:

ــة  ــايل يجــب أن تكــون األدل    تخضــع معظــم األســواق لتقلبــات األســعار والتــي قــد تكــون يف غايــة الرسعــة، وبالت

ــخ  ــر وتاري ــخ التقري ــن تاري ــة. ويجــب أن يتضم ــري رضوري ــالت غ ــب أي تعدي ــكان لتجن ــدر اإلم ــة ق ــة محّدث املامثل

ــالت. ــك التعدي ــم عــىل تل التقيي

٤. تعريف تاريخ التقرير وتاريخ تنفيذ عملية التقييم:

يُعرف املصطلح الربيطاين لتاريخ التقييم وتاريخ تنفيذ عملية التقييم بتاريخ تحديد القيمة.

5. الخصائص املادية:

فيام ييل أهم الخصائص املادية التي قد تؤثر عىل قيم اآلالت واملعدات:

• األساس الخاص

• الهيكل الداعم والغالف الخاص

• وحدة الحامية وغرفة التحكم بدرجة الحرارة

• الجدار العازل للصوت

• أخرى

6. القدرة:

ــدرة  ــف ق ــاج تختل ــع اإلنت ــاع مصان ــي قط ــة. فف ــدرات مامثل ــة ذات ق ــدات املقارن ــون اآلالت واملع ــب أن تك •يج

الطاحونــة بحســب املصنــع، فعــىل ســبيل املثــال، قــد تختلــف معــدات معــرصة زيــت النخــل التــي تنتــج ٢0 طــن يف 

الســاعة عــن نظائرهــا التــي تنتــج 30 طــن يف الســاعة.  

7. اإلهالك:

• اإلهالك بطريقة القسط الثابت

• االنخفاض أو القيمة الدفرتية لإلهالك

• اإلهالك بطريقة القسط املتناقص

• التدهور املالحظ

8. الحالة املادية:

• حادث، انفجار، حريق، انهيار وغريها

• كارثة، اصطدام، سقوط وغريها

• التدهور نتيجة أسباب مفاجئة مثل العطل وسوء االستخدام وغريها

• التلف نتيجة االستخدام 

9. الحالة الوظيفية:

• القصور نتيجة سوء التقدير

• العيوب يف التصميم
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١0. الحالة االقتصادية:

• التغري يف الطلب عىل املنتج

• ضوابط تقسيم املناطق

• القضايا البيئية

• قلة عرض املواد الخام

• نقص األيدي العاملة

١١. الحالة التقنية:

• تغري التصميم واملواد

• االخرتاعات الجديدة

ب. العوامل املؤثرة عىل تقدير العمر

1. الحالة

٢. مستوى الصيانة

3. االستخدام

4. املصادر املحدودة

5. اتجاه السوق

ج . معامل التسوية للعوامل املتغرية 

هناك عدد من العوامل املتغرية ذات األثر الهام عىل القيمة السوقية للمصانع واملعدات، وهي كالتايل: 

1. تكاليف الرتكيب والتشغيل.

٢. إيقاف التشغيل والنقل من املوقع )من سيدفعها؟(.

3. املصادر املحدودة للمواد الخام.

4. العمر املحدود للمبنى وملكية أو حيازة األرايض.

5. التغريات الترشيعية )مثل: الرضائب(.

٦. األصول غري امللموسة املرتبطة باملصنع. 

د. املصطلحات التجارية

فيام ييل بعض املصطلحات التجارية الشائعة يف تقييم اآلالت واملعدات: 

 يتطلب من البائع توفري السلع يف مكان عمله الخاص. ويتحمل املشرتي كافة تكاليف النقل األخرى

واملخاطر

تسليم املصنع

ــع ــي البائ ــرتي، ويف ــا املش ــي يحدده ــفينة الت ــن الس ــىل م ــلع ع ــري الس ــع توف ــن البائ ــب م  يتطل

ــفينة ــياج الس ــلع لس ــور الس ــد عب ــه بع بالتزامات

 الشحن عىل منت

)FOB( السفينة

 يتطلــب مــن البائــع ترتيــب عمليــة نقــل الســلع بحــرًا إىل مينــاء الوجهــة املقصــودة، وكذلــك تقديــم

املســتندات الالزمــة للمشــرتي مــن أجــل الحصــول عــىل الســلع مــن الناقــل

 التكلفة والتأمني

)CIF(والشحن 
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٤.٣.5 مجموعة املبيعات املقارنة

بعــد تحديــد الوقــت واآلالت واملعــدات محــل التقييــم، ميــي املقيـّـم يف جمــع ومقارنــة املبيعــات، وهــي التــي تُجمــع عــادة 

ــا االعتــامد عــىل عــروض البيــع والــرشاء عــرب  بصــورة أساســية مــن الســجالت الســابقة وقواعــد البيانــات. وال ميكــن عموًم

اإلنرتنــت. يُقصــد بـــ »املقارنــة« مجموعــة املبيعــات الحديثــة لــآالت واملعــدات واملشــابهة لــآالت واملعــدات محــل التقييــم. 

وعــىل نحــٍو مامثــل، فيجــب عــىل املقيّــم أن يتحقــق مــن بيانــات الســوق لتحديــد صحتهــا ودقتهــا. وحدهــا عــروض األســعار 

املوثوقــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن املصّنــع واملــورّد هــي التــي تُســتخدم يف التقييــم وتحديــد قيمــة اآلالت واملعــدات، 

حيــث أنهــا متثــل مصــدر املعلومــات األكــر دقــة يف الســوق. 

تشــمل مصــادر البيانــات القابلــة للمقارنــة مطبوعــات املُصّنــع، املجــالت، دليــل املشــرتين، أدلــة الهاتــف، املعــارض التجاريــة، 

اإلعالنــات املبّوبــة وغريهــا. تُذكــر التفاصيــل الهامــة الخاصــة بــكل نــوع مــن املبيعــات املقارنــة يف تقريــر التقييــم، وملحــق 

ذو وصــف دقيــق يحتــوي عــىل توصيــف لكافــة العنــارص محــل التقييــم. 

يستخدم أسلوب السوق أصول مناسبة قابلة للمقارنة عند تحديد القيمة السوقية، وبالتايل تُطبق القواعد التالية: 

أ. يجب إعطاء األولوية ألحدث املعامالت الخاصة باآلالت واملعدات املامثلة. 

ب. أحدث عروض أسعار املُصّنع.

ج. أوجه الشبه بني األصول القابلة للمقارنة مع مراعاة عامل الوقت والسامت املادية والقانونية.

د. وجوب إجراء التعديالت ألي وجه من أوجه االختالف.

٤.٣.6 معالجة بيانات السوق والتحقق منها

• عملية التصفية

ــم أن يتحقــق ويتأكــد أن كافــة البيانــات الخاصــة باملبيعــات  قبــل تحليــل وتفســري بيانــات الســوق الصحيحــة يحتــاج املقيّ

يُعتمــد عليهــا وُمســتمدة مــن مصــادر موثوقــة، وتُعــرف عمليــة التحقــق مــن صحــة بيانــات الســوق بعمليــة التصفيــة.

• التحقق

يلزم التحقق من بيانات السوق قبل استخدامها لغرض املقارنة، وعادًة ما تكون عمليات التحقق التالية مطلوبة:

1. أن تكون بيانات السوق مبنية عىل سعر السوق.

٢. أن يتم التحقق والتأكد من بيانات السوق لضامن موثوقية املعلومات.

3. أن تكون تفاصيل املبيعات صحيحة، عىل سبيل املثال: 

السعر، الطراز، الصنف، النوع، القدرة وغريها.

4. التأكد من حالة البيع.

5. التأكد من مصدر املعلومات الخاصة باملبيعات. 
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٤.٣.7 مجموعة املبيعات املقارنة

يبــدأ التحليــل املنهجــي بعــد جمــع أدلــة البيانــات والتحقــق منهــا، ويلــزم اســتبعاد البيانــات غــري الصحيحــة والتحقــق مــن 

املبيعــات بحســن النيــة، يجــب كذلــك ذكــر كل ســعر للبيــع مــن حيــث وحــدات املقارنــة املختصــة، ويتــم اختيــار وحــدات 

املقارنــة عــىل أســاس نــوع اآلالت واملعــدات. 

تشمل وحدات املقارنة ما ييل:

٤.٣.8 التعديالت والتغيريات للفروقات محل املقارنة

مبــا أن بيانــات الســوق القابلــة للمقارنــة قــد ال تكــون مطابقــة لــآالت واملعــدات محــل التقييــم، فقــد يتــم إجــراء بعــض 

ــا.  ــأ وغريه ــد املنش ــع، بل ــنة الصن ــات، س ــع، امللحق ــز املواق ــدرة، تجهي ــوع، الق ــراز، الن ــع، الط ــخ البي ــىل تاري ــالت ع التعدي

ــع  ــة م ــدات املقارن ــن اآلالت واملع ــق كل م ــيُدفع يف حــال تطاب ــذي كان س ــىل الســعر ال ــري ع ــرة األساســية هــي التأث الفك

اآلالت واملعــدات الحاليــة. إذا كانــت اآللــة املقارنــة أفضــل مــن اآللــة الحاليــة يف عامــل أو جانــب مــا فعندهــا يلــزم إجــراء 

ــالت.  تعدي

وباملثــل، إذا كانــت اآللــة املقارنــة أســوء مــن اآللــة الحاليــة يف جانــب مــا فعندهــا يلــزم إجــراء تعديــالت لتحســينها. ويكــون 

ــة  ــل مجموع ــن تحلي ــة م ــؤرًشا للقيم ــم م ــار املُقيّ ــه، ويخت ــم وخربت ــب املُقيّ ــىل تدري ــد ع ــا ذايت ويعتم ــا م ــل نوًع التعدي

مقارنــات بيانــات الســوق املعّدلــة ومُيثــل هــذا املــؤرش اآلالت واملعــدات محــل التقييــم. ميكــن للُمقيّمــني اختيــار مــؤرشات 

مختلفــة للقيمــة والتــي يف نهايــة األمــر ســتوفر قيــاًم مختلفــة لــآالت واملعــدات.

وأخــريًا، مطابقــة املــؤرشات املتعــددة للقيمــة الناتجــة عــن تعديــل البيانــات املقارنــة إىل مــؤرش وحيــد للقيمــة )إمــا بالزيــادة 

النقصان(.  أو 

االستخدام وحدة املقارنة

خزان، اسطوانة تخزين الطن أو اللرت

مضخات غالون يف الساعة

هاضم، مكبس لولبي طن يف الساعة

جهاز ضغط، بكرة رفع الطن

مولد، محول كيلو واط

ضاغط هوايئ بار أو رطل لكل انش مربع

ُمرَبّد الحمولة بالطن

أجهزة التعقيم طن يف الساعة
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• خطوات التعديل

يتــم إجــراء التعديــالت للتغيــريات عــىل أســعار كل مــن اآلالت واملعــدات املقارنــة لجعلهــا مامثلــة لــآالت محــل التقييــم، 

ولضــامن إجــراء التعديــالت بشــكل دقيــق فمــن الــرضوري تنفيــذ الخطــوات التاليــة:

1. تحديد العوامل املؤثرة عىل قيمة اآلالت واملعدات محل التقييم.

٢. مقارنــة ســامت كل مــن البيانــات املقارنــة مــع ســامت اآلالت واملعــدات محــل التقييــم ومــن ثــم تحديــد الفــرق يف 

كل عامــل مــن عوامــل املقارنــة بينهــام.

3. إجراء التعديالت لكل عامل من عوامل االختالف.

4. اســتمداد صــايف التعديــالت لــكل مــن البيانــات املقارنــة وتطبيقــه عــىل كل ســعر للوحــدة، مــن أجــل التوصــل إىل 

مجموعــة مــن أســعار الوحــدات املعّدلــة لــآالت واملعــدات محــل التقييــم.

ــم اختيــار أكــر ســعر مناســب للوحــدة لــآالت واملعــدات محــل التقييــم مــن مجموعــة أســعار  5. يجــب عــىل املُقيّ

ــاره أكــر ســعر مناســب  ــة باعتب ــات املقارن ــار ســعر الوحــدة املعــّدل مــن البيان ــم عــادة اختي ــة. يت الوحــدات املعّدل

ــم. ــآالت واملعــدات محــل التقيي للوحــدة ل

• معامالت التسوية

يتم تحليل سوق اآلالت واملعدات املشابهة، وتعديل الفروق بني اآلالت واملعدات محل التقييم واملقارنات. 

ســيختلف مقــدار التعديــالت املطلوبــة يف تحليــل املبيعــات بحســب نــوع اآلالت واملعــدات محــل التقييــم. مــن املحتمــل أن 

تكــون املبيعــات الحديثــة لــآالت واملعــدات هــي األنســب لالختيــار يف حــال اســتيفائها املعايــري. 

ــع، ســنة  تتضمــن بعــض العوامــل الرئيســية والتــي قــد تتطلــب إجــراء تعديــالت، النــوع، الطــراز، القــدرة، األســاس، املُصّن

الصنــع، األســاس املتخصــص، التأمــني، النقــل وغريهــا.

• طرق إجراء التعديالت

أ. يجب أن تكون كافة التعديالت منطقية.

ب. يجب أال تستلزم البيانات املقارنة املستخدمة الكثري من التعديالت.

ج. يجــب أال يكــون املقــدار املعــّدل لــكل عامــل مبالًغــا فيــه. وبشــكل عــام، يجــب أال تتضمــن التعديــالت أكــر مــن 

ــا  ــبة 30% فحينه ــريات نس ــت أي تغي ــال تخط ــن 30%، ويف ح ــر م ــبة أك ــل نس ــى كل تعدي ــل وأال يتخط ــة عوام أربع

تســتدعي الحاجــة لتربيــر لذلــك. 

د. يجب إيضاح كل تعديل يُجرى وتوثيقه بشكل كايف.

ه. غالبًــا مــا يُعــرّب عــن التعديــالت املجــراة بــني اآلالت واملعــدات املقارنــة واألصــول محــل التقييــم بالنســبة املئويــة أو 

بالقيمــة النقديــة. 

و. ميكن تحديد االختالفات، عىل سبيل املثال: األساسات والحفر املتخصصة والتي تشمل تكاليف تجهيز املكان.

              نظرية طريقة املقارنة ومبادئها 

ــدأ االســتبدال. يفــرتض هــذا األســلوب أن  ــدأ األســايس املســتخدم يف أســلوب الســوق بصــورة رئيســية عــىل مب يســتند املب

املشــرتي الــذي يتســم بالحيطــة والحــذر لــن يدفــع مقابــل ملكيــة مــا ســعرًا يتجــاوز تكلفــة رشاء ملكيــة بديلــة مامثلــة. يُقــر 

هــذا األســلوب بــأن املشــرتي العــادي ســيُقارن األســعار املطلوبــة ويســعى لــرشاء األصــل الــذي يلبــي رغباتــه واحتياجاتــه 

بأقــل تكلفــة. يســعى املُقيّــم عنــد تطويــر أســلوب الســوق إىل تفســري وقيــاس إجــراءات األطــراف املعنيــة يف الســوق، ومــن 

بينهــم املشــرتين والبائعــني واملســتثمرين.

٤.٤
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ــة عــىل نطــاق واســع يف تقييــم اآلالت واملعــدات بالرغــم مــن طبيعــة معامــالت األصــول التــي ال  ــة املامثل تُســتخدم األدل

ــة املامثلــة لصعوبــة وجــود ملكيتــني  ــار املطلــوب لتقديــم أدلــة جيــدة. وســوف يســتمر خفــض كميــة األدل تســتويف املعي

ــني.  متطابقت

وقــد تختلــف اآلالت واملعــدات ذات التصميــم املتطابــق ونفــس العالمــة التجاريــة ويف نفــس املصنــع يف مظهرهــا وحالتهــا 

والــذي ميكــن أن يُحــدث تغيــريًا كبــريًا يف قيمتهــا. 

تُعــد الطبيعــة املعقــدة ألغلــب األصــول عامــاًل آخــر يؤثــر عــىل اســتخدام األدلــة املامثلــة، وتتكــون ورش اآلالت مــن عــدد 

كبــري مــن اآلالت والتــي تختلــف يف أحجامهــا بــني الكبــري والصغــري وتختلــف كذلــك يف جوانــب أخــرى مثــل: النــوع والحجــم 

والطــراز والقــدرة. يف الحــاالت املثاليــة، يجــب أن تُطابــق العنــارص محــل التقييــم املوجــودة يف املصنــع تلــك املامثلــة لهــا – 

ويُعتــرب ذلــك أمــر مســتبعد الحــدوث عــىل أرض الواقــع. 

ــواق  ــار أس ــو افتق ــدات ه ــم اآلالت واملع ــة يف تقيي ــة املقارن ــتخدام أدل ــىل اس ــرة ع ــة واملؤث ــرى الهام ــل األخ ــن العوام وم

املعامــالت للمعلومــات التفصيليــة. وغالبًــا تُنــرش معلومــات عــن عمليــات البيــع يف اإلعالنــات املبوبــة ولكنهــا تكــون قدميــة 

وتفتقــر للتفاصيــل. وتكــون مثــل هــذه الحــاالت ســائدة حــول العــامل لصعوبــة الحصــول عــىل أدلــة معامــالت دقيقــة. 

ويف ظــل جميــع هــذه األســباب، يصُعــب مطابقــة أدلــة املقارنــة لــآالت واملعــدات محــل التقييــم بشــكل كامــل. لــذا يحتــاج 

ــا للمــؤرش النهــايئ  ــة امللموســة تحقيًق ــم أن يُحلــل ويُفــرس البيانــات املتاحــة ويســتخدمها لتســاعده عوًضــا عــن األدل املُقيّ

املذكــور. قــد تكــون األدلــة محــدودة جــًدا يف األســواق الضعيفــة أو التــي تتطــور برسعــة أو يف بعــض األنــواع املحــددة مــن 

اآلالت واملعــدات، لذلــك فقــد يكــون مــن الصعــب أو املســتحيل تقديــم مــؤرش عــىل امتــالك املُقيّــم ألدلــة كاملــة. 

تُصبــح النتيجــة موثوقــة عنــد وجــود أســواق نشــطة ميكــن مــن خاللهــا توفــري عــدد كاِف مــن عمليــات بيــع اآلالت واملعــدات 

املقارنــة والتــي ميكــن التحقــق منهــا بشــكل مســتقل بواســطة مصــدر موثوق.

يأخــذ أســلوب الســوق باالعتبــار األســعار املدفوعــة مؤخــرًا مقابــل األصــول املتشــابهة يف ســوق اآلالت واملعــدات املســتعملة، 

مــع إجــراء تعديــالت عــىل أســعار الســوق املحــددة إلظهــار حالــة ومنفعــة األصــل محــل التقييــم بالنســبة ملقارنــات الســوق. 

ويســتند أســلوب الســوق عــىل منطــق أن املســتثمر الحصيــف يســتطيع الذهــاب للســوق ورشاء أحــد املرافــق القامئــة أو 

رشاء أجــزاء مختلفــة مــن املعــدات املوجــودة يف ســوق اآلالت واملعــدات املســتعملة للحصــول عــىل مجموعــة تشــغيلية.  

فيام ييل الطرق الثالث األكر شيوًعا واملستخدمة يف مقارنة املبيعات أو يف أسلوب السوق: 

أ. التطابق التام

ب. املقارنة املشابهه

ج. نسبة تكلفة التحديث

يُطبّق أسلوب السوق وفًقا ملا ييل: 

أ .التطابق التام

1. تُحّدد هذه الطريقة القيمة بناًء عىل تطابق تام لألصل محل التقييم ملبيعات األصول املتطابقة أو املتشابهة. 

٢. يُفّضل استخدام هذه الطريقة عند تقييم املصنع واملعدات ويف ظل وجود سوق فرعي نشط ومعروف.

3. عنــد تطبيــق هــذه الطريقــة وفــق فرضيــة »أثنــاء االســتخدام« فحينهــا يتــم مراعــاة املخصصــات إلظهــار تكاليــف 

التوصيــل والرتكيــب والرضائــب والرســوم، وتُعــرف يف بعــض الــدول بـــ »التكاليــف اإلضافيــة«.

4.كل فرضية للقيمة لها تعريف مختلف للتكاليف اإلضافية. 
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مثال: سيارة فرياري "575M Maranello F١” زرقاء وسوداء اللون )ُصنعت عام ٢00٤، قطعت 50,000 كيلومرت(

يُستخدم املُقارن ٢ ملقارنة قيمة سيارة الفرياري وذلك لتشابهها يف سنة الصنع واللون واملسافة املقطوعة باألميال.

ب . التطابق املتشابه 

1. تُحــّدد هــذه الطريقــة القيمــة بنــاًء عــىل تحليــل األصــول املامثلــة )وليــس املتطابقــة( عــن طريــق مقيــاس املنفعــة 

)الحجــم، الســعة، وغريهــا( كأســاس للمقارنــة.

ــك االختالفــات قــد ال تتشــابه مــن حيــث  ــارشة هــي أن تل ــة املبيعــات املب ٢. االختالفــات الرئيســية يف طريقــة مقارن

ــد املنشــأ. ــة يف الســوق أو يف نفــس بل ــة التجاري ــل العالم ــا تشــرتك يف القــدرة وتقبّ ــاء ولكنه الطــراز وســنة البن

3. يجب إجراء بعض التعديالت عىل املقارنات قبل تحديد قيمة األصل. 

مثال: إجاميل الحمولة املسجلة بالطن لسفينة بضائع )5١06( ُصنعت عام ١98١

املُقارن ٣ املُقارن ٢ املُقارن ١ املواصفات

٢004 ٢004 ٢004 السنة

55,000 كم 51,000 كم ٦0,000  كم املسافة باألميال

أزرق وأسود أحمر وبيج أصفر وأسود اللون

٢85,000 ريال ٢٩0,000 ريال ٢80,000 ريال السعر يف السوق

٢٩0,000 ريال سعودي رأي القيمة

املُقارن ٣ املُقارن ٢ املواصفات املواصفات

1٩8٦ 1٩80 السنة السنة

4,800 4,300  إجاميل الحمولة املسجلة

بالطن

 إجاميل الحمولة املسجلة

بالطن

٢.٦  مليون ريال ٢.٢  مليون ريال القيمة السوقية القيمة السوقية

- %10 %0 العمر أو الحالة العمر أو الحالة

+ %5 + %10 عامل الحجم عامل الحجم

- %5 + %١0  إجاميل املعدل إجاميل املعدل

٢.4٧ مليون ريال ٢.4٢ مليون ريال ٢.13  مليون ريال القيمة السوقية املعدلة

رأي القيمة ٢.٤٢  مليون ريال سعودي

مالحظــة: تتطلــب طريقــة التطابــق املتشــابه مــن املقيــم بتحديــد عوامــل االختــالف، فيجــب عليــه مراجعــة عوامــل التعديل 

املطبقــة عــىل اآللــة محــل التقييــم وبنــاء عــىل مصــادر البيانــات.   
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عنارص املقارنة:

• العائد والعمر الفّعال 

• الحالة

• السعة

ج . نسبة تكلفة التحديثج . نسبة تكلفة التحديث

1. تُحــّدد هــذه الطريقــة القيمــة عــن طريــق وضــع معــدل ألســعار بيــع معامــالت املقارنــات لتكلفــة اإلحــالل كأصــل 

جديــد يف وقــت البيــع.

٢. يتــم مراجعــة أســعار الســوق الحديثــة للمصانــع واآلالت واملعــدات والتــي تكــون يف فئــة أصــول خاصــة ذات ســوق 

فرعــي نشــط مــع مراعــاة العمــر والحالــة.

3. بعــد ذلــك يتــم مقارنتهــا باألســعار املرجعيــة، مثــل: تكلفــة إعــادة اإلنتــاج الحديثــة. وتُطبـّـق معــدالت أســعار الســوق 

واملبالــغ املرجعيــة املرتفعــة عــىل األصــول املامثلــة يف الفئــة وذلــك يف حــال كان الســوق الفرعــي املعــني محــدود جــًدا 

ألن يُظهــر مقارنــات كافيــة ومناســبة ومبــارشة. 

 مثال: آلة حقن البالستيك من نوع »Meiki« وطراز M550C ُصنعت عام ١998

• السامت )االكسسوارات أو قطع الغيار(

• املوقع

• املُصّنع

• الحافز لدى األطراف

• السعر

• الجودة

• الكمية

• وقت البيع

• نوع البيع

املُقارن ٢ اآللة محل التقييم املُقارن ١ املواصفات

1٩٩8/M450C 1٩٩8/M350C 1٩٩8/M550C السنة/الطراز

1٧1,000 ريال ٢10,000 ريال ٢٦٧,000 ريال تكلفة اإلحالل الحديثة

53,000 ريال 43,000 ريال ؟  سعر سوق اآلالت واملعدات

املستعملة

%٢5.٢4 %٢5.15 )%٢5( نسبة تكلفة التحديث

67,000 ريال سعودي رأي القيمة

٤.5             كيفية حساب اإلهالك والتقادم

٤.5.١ استخدام جدول رشتون

أ . إيجاد املضاعف لكل من اإلهالك بالقسط الثابت واإلهالك بالقسط املتناقص.

ب . يتطلب:

1. العمر االقتصادي 

٢. العمر الفعيل

٤.5.٢ اعتامد العمرعىل الغرض من التقييم

• التأمني

طريقة القسط الثابت )يُرجى الرجوع إىل األرقام العلوية يف جدول رشتون(.

• القيمة السوقية

طريقة القسط املتناقص )يُرجى الرجوع إىل األرقام السفلية يف جدول رشتون(. 



78
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

             نقاط القوة والضعف يف أسلوب السوق

             مقدمة

نظرية أسلوب التكلفة ومبادئه  

٤.6

5.١

5.٢

٤.6.١ نقاط القوة

أ . املؤرش األكر موثوقية للقيمة السوقية للعنرص املستقل. 

ب . مقاييس مبارشة إلهالك العنارص املستقلة لآالت واملعدات.

٤.6.٢ نقاط الضعف

أ. قلة املبيعات املقارنة

ب. عدم موضوعية املقارنة

ج. استمرارية البيانات

د. أن بعض اآلالت فريدة من نوعها أو معدلة

يُوّضــح كرييــت بوداهــايت )1٩٩٩( أن أســلوب التكلفــة مبنــي عــىل مبــدأ أن األصــول تقــل قيمتهــا )أو تُصبــح ُمهلكــة( نتيجــة 

التقــادم والتغــريات يف الوظيفــة أو املنفعــة باإلضافــة إىل مؤثــرات ســلبية خارجيــة. إن االفــرتاض األســايس هــو أن املشــرتي 

الواعــي لــن يدفــع مقابــل عنــرص مــا أكــر مــن تكلفــة رشاء عنــرص بديــل مبنافــع وقــدرات مســاوية. تُقــّدم الطــرق التــي 

تنــدرج تحــت هــذا األســلوب مــؤرًشا ذو داللــة عــىل قيمــة العنــارص املميــزة املرتبطــة بعمــل تجــاري نشــط أو ُمــربر بالطلــب 

االقتصــادي )ديــري، ٢008(.

وفًقــا ملعايــري التقييــم الدوليــة )٢0٢0( فــإن أســلوب التكلفــة يُقــّدم مــؤرًشا عــىل القيمــة واملبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص 

عــىل أن البائــع لــن يدفــع مقابــل أصــل مــا أكــر مــن تكلفــة رشاء أصــل مامثــل مبنافــع مســاوية، إمــا عــن طريــق الــرشاء 

أو البنــاء مــا مل يتضمــن ذلــك فــرتة زمنيــة طويلــة ومتاعــب ومخاطــر وغريهــا مــن العوامــل. يُقــّدم األســلوب مــؤرًشا عــىل 

ــل التدهــور  ــام بخصومــات مقاب ــا والقي ــة ألصــل م ــاج الحالي ــة اإلحــالل أو إعــادة االنت ــق حســاب تكلف القيمــة عــن طري

املــادي وكافــة أشــكال التقــادم ذات الصلــة.

يجب تطبيق أسلوب التكلفة ومنحه أهمية كبرية يف الظروف التالية:

ــود  ــم مــن دون قي ــري لألصــل محــل التقيي أ. مقــدرة املشــاركني عــىل إعــادة إنشــاء أصــل مبنافــع مســاوية إىل حــد كب

قانونيــة أو تنظيميــة. وميكــن إعــادة إنشــاء األصــل بالرسعــة الكافيــة لدرجــٍة لــن يصبــح فيهــا املشــارك مســتعًدا ألن 

يدفــع قســطًا كبــريًا حتــى يتمكــن مــن اســتخدام األصــل محــل التقييــم فــوًرا.

ب. ال يُعد األصل مّدرًا مبارًشا للدخل وتجعل طبيعته املميزة استخدام أسلوب الدخل أو أسلوب السوق غري مجٍد. 

ج. يُبنى أساس القيمة محل االستخدام بصورة أساسية عىل تكلفة اإلحالل، مثل: قيمة اإلحالل. 

أسلوب التكلفة5.0
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تطبيق طريقة التكلفة   5.٣

أشــار كورنــر )٢00٩( أن أســلوب التكلفــة يقــّدم الطريقــة الوحيــدة القابلــة للتطبيــق عنــد تقييــم امللكيات غــري املتداولة، 

وعندمــا تكــون معامــالت الســوق للعنــارص املقارنــة غــري متاحــة، وعنــد عــدم املقــدرة عــىل اســتخالص البيانــات مــن 

املعامــالت الكــربى، وعنــد انعــدام املعامــالت أو قلــة البيانــات املاليــة املتعلقــة بامللكيــة محــل التقييــم. 

ينبغــي التنويــه عــىل أن تطبيــق أســلوب التكلفــة ال يخلــو مــن املشــاكل، ومــن الصعوبــات الرئيســية قيــاس التقــادم 

ــم الشــخصية.  االقتصــادي وتفــادي االعتــامد عــىل أحــكام املقيّ

نقطــة البدايــة يف أســلوب التكلفــة هــي تحديــد تكلفــة إعــادة اإلنتــاج الحديثــة أو تكلفــة اإلحــالل الحديثــة )مجلــس 

معايــري التقييــم الدوليــة ٢010، كونــر ٢00٩، ديــري ٢008، بوداهــايت 1٩٩٩(.

تُحــّدد تكلفــة إعــادة إنتــاج أو اســتبدال أصــل مــا بأصــل جديــد ســواء كانــا متطابقــني )إعــادة إنتــاج( أو لديهــام منافــع 

مســاوية )اســتبدال( املبلــغ األكــرب الــذي ســيدفعه املســتثمر الحصيــف مللكيــة جديــدة غــري مســتخدمة. وذلــك سيشــمل 

التكاليــف املبــارشة وغــري املبــارشة والرســوم أيًضــا. )مانينجــو ٢010، محمــد خريالديــن ٢008، بوداهــايت 1٩٩٩).

رشح كورنر )٢00٩( الطرق الثالث التابعة ألسلوب التكلفة كام ييل: 

ــع  ــل مبناف ــل مامث ــة أص ــاب تكلف ــق حس ــن طري ــة ع ــّدد القيم ــي تح ــة الت ــي الطريق ــالل: ه ــة اإلح ــة تكلف أ. طريق

ــاوية. مس

ب. طريقــة تكلفــة إعــادة اإلنتــاج: هــي الطريقــة التــي تحــّدد القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة إعــادة إنشــاء نســخة 

مطابقــة ألصــل ما.

ج. طريقــة الجمــع: هــي الطريقــة التــي تقــوم بحســاب قيمــة أصــل مــا عــن طريــق جمــع القيــم املنفصلــة لألجــزاء 

املكونــة لــه. 

5.٣.١ طريقة تكلفة اإلحالل

بوجــه عــام تُعتــرب طريقــة تكلفــة اإلحــالل هــي التكلفــة األكــر أهميــة يف تحديــد الســعر الــذي ســيدفعه املشــارك، إذ أنـّـه 

يســتند عــىل مضاعفــة منفعــة األصــل ولكــن ليــس بنفــس خصائصــه املاديــة. 

عــادة مــا يتــم تعديــل تكلفــة اإلحــالل وفًقــا للتدهــور املــادي وكافــة أشــكال التقــادم األخــرى، وبعــد إجــراء هــذه التعديــالت 

مُيكــن أن نطلــق عليهــا تكلفــة اإلحــالل املُهلكــة. 

الخطوات الرئيسية يف تكلفة اإلحالل هي كالتايل:

ــذي يســعى إلنشــاء أو الحصــول عــىل أصــل مبنافــع  ــاد وال ــدة مــن املشــارك املعت ــع التكاليــف املتكب أ. حســاب جمي

مســاوية.

ب. تحديد ما إن كان هنالك أي إهالك متعلق بتقادم مادي أو وظيفي أو خارجي لألصل محل التقييم.

ج. خصم إجاميل اإلهالك من إجاميل التكاليف للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم.

تتمثّــل تكلفــة اإلحــالل بوجــه عــام يف وجــود أصــل مامثــل حديــث والــذي يقــّدم وظيفــة مامثلــة ومنافــع مســاوية 

لألصــل محــل التقييــم، ولكــن يكــون ذو تصميــم حــايل وتــم إنشــاؤه وبنــاؤه باســتخدام مــواد ووســائل ذات تكلفــة أقــل.
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5.٣.٢ طريقة تكلفة إعادة اإلنتاج

يكون تطبيق تكلفة إعادة اإلنتاج مناسًبا يف الظروف التالية:

أ . عندما تكون تكلفة أصل مامثل حديث أكرب من تكلفة إعادة إنشاء نسخة مطابقة لألصل محل التقييم.

ب . أن املنفعــة التــي يقّدمهــا األصــل محــل التقييــم ال ميكــن توفريهــا إال عــن طريــق أصــل ذو نســخة مطابقــة بــداًل 

مــن أصــل مامثــل حديــث.

الخطوات الرئيسية يف طريقة تكلفة إعادة اإلنتاج هي كالتايل:

أ. حساب كافة التكاليف املتكبدة من املشارك املعتاد والذي يسعى إلنشاء نسخة مامثلة متاًما لألصل محل التقييم.

ب. تحديد ما إن كان هنالك أي إهالك متعلق بتقادم مادي أو وظيفي أو خارجي لألصل محل التقييم.

ج. خصم إجاميل اإلهالك من إجاميل التكاليف للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم.

د.  يُطلــق عــىل الفــرق بــني تكلفــة إعــادة االنتــاج وتكلفــة االحــالل اســم »التكلفــة الرأســاملية الزائــدة«، والتــي متثــل 

ــي  ــدة اقتصــادا ألداء نفــس الخدمــة الت ــوب للحصــول عــىل أكــر األصــول الجدي انخفــاض االســتثامر الرأســاميل املطل

يؤديهــا األصــل محــل التقييــم.  تعتــرب التكلفــة الرأســاملية الزائــدة مقياســا للتقــادم الوظيفــي.

إضافة إىل أسلوب التكلفة املبارش إلنشاء تكلفة إعادة االنتاج هناك أسلوب آخر يسمى االتجاه أو املؤرش

• املؤرش هي طريقة تسعري.

• تطبق عوامل املؤرش عىل التكلفة التاريخية لتقدير التكلفة الحالية.

• يؤدي استخدام أسلوب املؤرش اىل تحديد تكلفة إعادة االنتاج وليس تكلفة االحالل.

هناك قيود عىل استخدام االتجاه أو املؤرش: 

• الغرض من وضع املؤرش 

• املقاييس واالستخدام املتنوع يف وضع املؤرش يحد من استخدامها 

• يشار إىل املؤرش أحيانا بـ » أداة اإلجراء األخري«

تطبيقات املؤرش:

• استخدام مؤرشات التكلفة املخصصة لنوع األصل محل التقييم.

• فهم كيفية استحداث املؤرش 

• معرفة املزيج داخل املؤرش 

• التصنيفات 

• املصانع

• الفئات

• ينبغي تطبيق عامل االتجاه عىل التكاليف التاريخية فقط

• التكاليف التاريخية = تكلفة العقار عندما عرضه املالك األول للبيع ألول مرة.

• ال تطبق عوامل االتجاه عىل التكلفة الناتجة من مخصص سعر الرشاء املسبق أو التكاليف املستخدمة

التكلفة التاريخية مقابل التكلفة األصلية 

• التكلفة التاريخية هي تكلفة العقار عند تشغيله ألول مره من للاملك األول. 

• التكلفة األصلية هي التكلفة املبدئية للملكية اململوكة لصاحبها الحايل.

• قد ال يكون املالك األول ومن اشرتى مببلغ أعىل أو أقل من التكلفة التاريخية.
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• قد تكون تكلفة استخدام امللكية، بينام التكلفة التاريخية ال ميكن أن تكون تكلفة االستخدام.

• للتكلفة التاريخية والتكلفة األصلية معاٍن مختلفة يف إطارات مهنية مختلفة.

• عند استخدام التكاليف الغري مبارشة أو طريقة االتجاه ميكن استخدام التكاليف التاريخية فقط.

مؤرش أسعار املنتجني

السنوي نوفمرب ديسمرب أكتوبر أغسطس سبتمرب يونيو يوليو مايو مارس أبريل فرباير السنة يناير

100 100 ٢005

101.4 103.1 ٩٩.3 ٩8.٦ 101.٩ 100.8 100.٩ 101.٩ 10٢.8 101.٦ 101.8 10٢.1 10٢.٢ ٢00٦

101.3 101.3 ٩٩.٩ ٩٩.٦ ٩٩.8 ٩٩.8 10٢.٧ 103.5 10٢.3 10٢.5 101.3 101.٦ 101.5 ٢00٧

103.3 103.٩ 10٢.1 10٢.1 101.٩ 101.0 104.4 105.٢ 103.8 103.٢ 104.٢ 104.0 101.٩ ٢008

104.٧ 105.٢ 104.٢ 104.٢ 104.٢ 104.0 105.٦ 105.٧ 104.5 105.3 104.8 105.1 103.3 ٢00٩

110.8 111.8 10٩.3 10٩.3 10٩.3 10٧.4 114.٦ 114.٢ 114.4 110.٧ 111.0 10٩.٧ 11٢8 ٢010

11٢.5 11٢.0 11٢.3 11٢.3 11٢.3 11٦.5 114.٧ 11٢.٦ 114.8 113.0 11٢.4 10٩.٧ 10٩.٦ ٢011

٢01.٦ 1٢٢.3 11٧.3 11٧.3 11٧.3 118.0 118.٦ 11٦.٦ 115.1 11٦.٦ 114.5 11٦.٩ 11٢.8 ٢01٢

1٢3.٩ 1٢3.٦ 1٢4.٧ 1٢4.٧ 1٢4.٧ 1٢0.٧ 1٢0.٧ 1٢٢.٧ 1٢٢.5 1٢5.٩ 1٢8.8 1٢5.1 1٢٢.٦ ٢013

1٢5.٧ 1٢٧.5 1٢8.1 1٢8.1 1٢8.1 1٢5.1 1٢5.1 1٢4.3 1٢3.1 1٢4.٢ 1٢5.٧ 1٢5.8 1٢3.٦ ٢014

13٦.1 13٧.٢ 141.1 141.1 141.1 13٦.٦ 13٦.٦ 134.5 13٢.1 133.5 134.8 135.3 131.5 ٢015

14٦.٦ 145.5 148.3 148.3 148.3 14٩.٧ 14٩.5 150.1 145.4 14٧.0 14٢.٦ 143.٩ 14٢.٢ ٢01٦

153.4 155.1 15٧.4 15٧.4 15٧.4 153.4 15٢.٧ 151.٢ 151.1 151.8 151.8 15٢.5 150.٧ ٢01٧

15٧.5 15٧.8 158.٧ 158.٧ 158.٧ 15٧.8 15٧.5 154.5 153.8 15٧.٢ 15٧.1 15٩.4 15٩.٢ ٢018

1٦1.5 1٦1.٩ 1٦٢.0 1٦٢.0 1٦٢.0 1٦4.1 1٦4.5 1٦3.4 15٩.٧ 1٦0.٦ 158.٦ 158.5 15٩.٢ ٢01٩

1٦٧.٦ 1٦٦.5 1٦٧.1 1٦٧.1 1٦٧.1 1٦٧.٢ 1٦٧.٢ 1٦٧.8 1٦٩.3 1٦٦.3 1٧0.٦ 1٦٩.٦ 1٦٦.5 ٢0٢0

)م(: مبديئ.  تخضع جميع الفهارس للمراجعة بعد أربعة أشهر بعد اإلعالن الرسمي.

كيف تُشتق عوامل االتجاه؟

)$B$1( قّسم السنة عىل سنة األساس

د ج ب أ

الصيغة العامل املؤرش السنة

=B1/$B$1 1.00 100.0 ٢005 1

=B2/$B$1 1.٢4 1٢3.٩ ٢013 ٢

=B3/$B$1 1.٢٦ 1٢5.٧ ٢014 3

=B4/$B$1 1.3٦ 13٦.1 ٢015 4

=B5/$B$1 1.4٧ 14٦.٦ ٢01٦ 5

=B6/$B$1 1.53 153.4 ٢01٧ ٦

=B7/$B$1 1.58 15٧.5 ٢018 ٧

=B8/$B$1 1.٦٢ 1٦1.5 ٢01٩ 8

=B9/$B$1 1.٦8 1٦٧.٦ ٢0٢0 ٩
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أمثلة عىل االتجاهات واملؤرشات

لتقديــر تكلفــة إعــادة اإلنتــاج الحاليــة الحديثــة يف عــام ٢0٢0 آللــة تبلــغ تكلفتهــا التاريخيــة 1000 ريــال ســعودي يف عــام 

٢005. ويف عــام ٢0٢0 كان املــؤرش1٦٧.٦، ويف ٢005 كان املــؤرش 100، ســتكون الحســابات كالتــايل: 

 املؤرش الحايل X التكلفة التاريخية

مؤرش سنة األساس

التكلفة الحالية إلعادة اإلنتاج الحديثة= 

ثم باالستبدال: 

مؤرش ٢0٢0 X التكلفة التاريخية التكلفة الحالية إلعادة اإلنتاج الحديثة=

مؤرش ٢005

X 1000 ريال سعودي  التكلفة الحالية إلعادة اإلنتاج الحديثة=

التكلفة الحالية إلعادة اإلنتاج الحديثة=

5.٣.٣ مثال عىل التقييم

أدناه مثال عىل حساب قيمة التعويض والقيمة السوقية خارج املوقع:

ــمل  ــعودي. تش ــال س ــة 3,500,000 ري ــان بتكلف ــة يف الياب ــة الكهربائي ــن الطاق ــا واط م ــد ذات ٢ ميغ ــة تولي ــاء محط إنش

ــعودي. ــال س ــة 4,000,000 ري ــرشاء البالغ ــة ال ــة تكلف ــة الكهربائي ــة الطاق ــنّي تكلف ــي تب ــات الت املعلوم

التكاليف األخرى املشمولة هي كالتايل: 

- تكاليف النقل                         150,000  ريال سعودي

- التأمني                                  40,000 ريال سعودي

- تكاليف الرتكيب                      100,000 ريال سعودي

- تكاليف التشغيل                     100,000 ريال سعودي

- رسوم االستشاريون                 100,000 ريال سعودي

- رسوم ورضائب الواردات          ٢00,000 ريال سعودي

أ . قيمة التعويض 

ــح  ــا يُصب ــنوات، فعنده ــايل 5 س ــا الح ــنة وعمره ــع واآلالت ٢0 س ــادي للمصن ــر االقتص ــط العم ــا أن متوس ــال افرتضن يف ح

ــايل:  ــض كالت ــة التعوي حســاب قيم

تكلفة اإلحالل الحديثة               4,٦٩0,000 ريال سعودي )*(

)**( 0.٧8  x                     )٢٢% x املضاعف الفّعال )اإلهالك

قيمة التعويض                              3,٦58,٢00 ريال سعودي

1٦٧.٦

100

X 1000 ريال سعودي = 1،٦80 ريال سعودي 1.1٢
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مالحظة: 

)*( تُشري إىل حساب تكلفة اإلحالل الحديثة - ٤,690,000 ريال سعودي.   

تكلفة الرشاء: ٤,000,000 ريال سعودي 

 )+(

1. تكاليف النقل:                             150,000 ريال سعودي

٢. التأمني:                                        40,000 ريال سعودي 

3. تكاليف الرتكيب:                          100,000 ريال سعودي

4. تكاليف التشغيل:                         100,000 ريال سعودي 

5. رسوم االستشاريون:                      100,000  ريال سعودي 

٦. رسوم ورضائب الواردات:                ٢00,000 ريال سعودي 

اإلجاميل:                                      4,٦٩0,000 ريال سعودي 

)**( تُشري إىل الرقم العلوي يف جدول رشتون – القسط الثابت )التعويض( 

ب. القيمة السوقية خارج املوقع   

ــح  ــا يُصب ــنوات، فعنده ــايل 5 س ــا الح ــنة وعمره ــع واآلالت ٢0 س ــادي للمصن ــر االقتص ــط العم ــا أن متوس ــال افرتضن يف ح

ــايل:  ــع كالت ــة الســوقية خــارج املوق حســاب القيم

تكلفة اإلحالل الحديثة                   4,٦٩0,000 ريال سعودي

)**( 0.5٦  x  )44% x املضاعف الفّعال )اإلهالك

القيمة السوقية                         ٢,٦٢٦,400 ريال سعودي

ناقص 

تكلفة تفكيك األجزاء 50,000  ريال سعودي

تكلفة النقل  150,000 ريال سعودي  ٢00,000 ريال سعودي )***(                                                 

القيمة السوقية )خارج املوقع(           ٢,٤٢6,٤00 ريال سعودي

مالحظة: 

)*( حساب تكلفة اإلحالل الحديثة – 4,٦٩0,000 ريال سعودي

تكلفة الرشاء: 4,000,000 ريال سعودي 

 )+(

1. تكاليف النقل:                 150,000 ريال سعودي

٢. التأمني:                            40,000 ريال سعودي 

3. تكاليف الرتكيب:               100,000 ريال سعودي

4. تكاليف التشغيل:              100,000 ريال سعودي 

5. رسوم االستشاريون:            100,000 ريال سعودي 

٦. رسوم ورضائب الواردات:    ٢00,000  ريال سعودي 

)**( تُشري إىل الرقم السفيل يف جدول رشتون – القيمة املتناقصة 

)***( تكاليف تفكيك األجزاء والنقل للقيمة السوقية خارج املوقع 
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5.٣.٤ طريقة الجمع

تُســتخدم طريقــة الجمــع والتــي تســمى بطريقــة األصــول األساســية عــىل رشكات االســتثامر أو أنــواع األصــول أو املنشــآت 

األخــرى التــي تكــون فيهــا القيمــة إحــدى العوامــل األساســية ملمتلكاتهــم.

الخطوات الرئيسية يف طريقة الجمع هي:

أ . تقييم كافة األصول املكونة والتي تكون جزًءا من األصل محل التقييم باستخدام طرق وأساليب التقييم املناسبة.

ب . جمع قيمة األصول مًعا للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم.

5.٣.5 التكاليف التي يجب اعتبارها

يجب أن يقوم أسلوب التكلفة بحساب كافة التكاليف املعتادة املتكبدة من املصنع واآلالت واملعدات.

قــد تختلــف عنــارص التكلفــة بحســب نــوع األصــل، ويجــب أن تشــمل التكاليــف املبــارشة وغــري املبــارشة املطلوبــة الســتبدال 

أو إعــادة إنشــاء األصــل اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقييــم. وفيــام يــيل بعــض العنــارص الواجــب أخذهــا باالعتبــار: 

أ . التكاليف املبارشة

1- املواد

٢- األيدي العاملة

ب . التكاليف غري املبارشة

قــد تكــون التكلفــة غــري املبــارشة ضمــن القيمــة املقرتحــة بنــاًء عــىل الشــخص الــذي ســيُنَجز العمــل لــه وكذلــك املســتخدمني 

املستهدفني. 

وفيام ييل بعض األمثلة عىل التكاليف غري املبارشة:

1- تكاليف النقل

٢- تكاليف الرتكيب

3- األتعاب املهنية )التصاميم، التصاريح، الرسوم الخاصة بالهندسة املعامرية، الرسوم القانونية وغريها(

4- رسوم أخرى )التشغيل وغريها(

5- املؤرشات العامة

٦- الرضائب

٧- تكاليف التمويل

8- هامش الربح أو الربح االستثامري ملُنِشئ األصل )مثل: العائد للمستثمرين(

مــن املفــرتض أن يعكــس األصــل الــذي تــم االســتحواذ عليــه مــن طــرف ثالــث التكاليــف املرتبطــة بإنشــاء األصــل باإلضافــة 

إىل أحــد أشــكال هوامــش الربــح لتوفــري عائــد عــىل االســتثامر، وبالتــايل ووفًقــا ألســس القيمــة والتــي تتخــذ معاملــة افرتاضيــة 

قــد يكــون مناســبًا إدراج هامــش ربــح افــرتايض لبعــض مــن التكاليــف والــذي يُعــرب عنــه بالربــح املســتهدف، وإّمــا أن يكــون 

مبلًغــا مقطوًعــا أو نســبة مئويــة للعائــد عــىل التكلفــة أو القيمــة.
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ومــع ذلــك، فقــد تعكــس تكاليــف التمويــل - إذا تــم إدراجهــا - عائــد املســتثمرين عــىل رأس املــال املــوزع، وبالتــايل يجــب 

عــىل املقيّمــني الحــذر عنــد إدراج كل مــن تكاليــف التمويــل وهامــش الربــح.

عندمــا تُســتمد التكاليــف مــن األســعار الفعليــة املقــّدرة واملعروضــة مــن قبــل مــورّدي أو متعاقــدي الطــرف الثالــث، فحينهــا 

ستشــمل تلــك األســعار بالفعــل مســتوى الربــح املنشــود للطــرف الثالــث.

قــد تكــون التكاليــف الفعليــة املتكبــدة مــن إنشــاء األصــل محــل التقييــم )أو أصــل مرجعــي مقــارن( متاحــة، وكذلــك قــد 

تُوفّــر مــؤرش مناســب لتكلفــة األصــل، ولكــن يلــزم عندهــا إجــراء تعديــالت إلظهــار التــايل:

أ . تقلبات التكاليف بني التاريخ الذي تكبدت فيه التكلفة وتاريخ التقييم.

ب . التكاليف املعتادة أو االستثنائية أو املدخرات الواردة يف بيانات التكلفة. 

وفيام ييل بعض القيم املضافة التي يجب مراعاتها عند حساب تكلفة اآلالت واملعدات: 

1. سعر الرشاء 

٢. تكاليف النقل 

3. تأمني اثناء النقل والعبور

4. املبيعات والرضائب األخرى

5. عمولة الرشاء 

٦. تكاليف الرتكيب 

٧. نفقات اختبار األصل 

8. منصات خاصة

مثال – تقييم سيور النقل 

الطول 101.5 والعرض 10 سم. 

إطار فوالذ مقاوم للصدأ 308 بعرض ٢.5 سم 

بكرات بالستيكية يبلغ قطرها 50 ملم وطولها 10 سم ومركزها 5 سم

سري باسطوانات يبلغ قطره 50 ملم ومركزه ٢0 سم

رأس بكرة طويل مغطى باملطاط ويبلغ طوله 10 سم وقطرها 4 سم

ترس مسنن يبلغ قطره 3 سم )إن وجد( 

ترس مسنن مع طوق تثبيت يبلغ قطره 100 ملم )إن وجد( 

سلسلة أسطوانات دوارة قطرها ٢5 ملم )ويبلغ طولها 14 سم( 

1HP/48rpm, 220/440 volt AC محرك ترس كهربايئ

ستة أزواج من األنابيب املجلفنة بشكل مربع مقاس 50 ملم ويبلغ طول األسالك 1٢ سم 

١5 سم خطي ×١٣ مم أنابيب توصيل محكمة اإلغالق 

60 سم خطي ×١٣ مم أنبوب متفرع إىل ثالثة أسالك حجمها ١٤

مفتاح أمان، ٣0 أمبري ، ٢٤0 فولت

أخرى

االيدي العاملة: يوجد يف املوقع شخصان ويعمالن ملدة 8 ساعات يف اليوم

الهندسة: تعمل اآللة الواحدة ملدة 1٦ ساعة 
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لكل سم 15.40  إطار مصنوع من الفوالذ املقاوم للصدأ

يبلغ قطره ٢.5 سم

للحبة ٢4.15  بكرات بالستيكية طويلة قطرها 50

ملم* 10 سم

لكل سم  حزام مطاطي سدايس الطبقات عرضه 1.50

10 سم

للحبة 15.35 ترس مسنن 3 سم

للحبة ٩.55 ترس مسنن مع طوق تثبيت100 ملم

٩3.45 للحبة  رأس بكرة طويل مطاطي مع كريس

 التحميل ومحامل قطره 4 سم * 10

سم

للحبة ٢٦.٧5 أسطوانة مجلفنة محيطها ٢.5 سم

لكل سم ٢.٦3  سلسة بكرة ٢5 ملم

للحبة ٧٦5.50  محرك، بقوة حصان واحد،48 دورة يف

الدقيقة

15.40 للحبة  زوج واحد من رسج األنابيب املجلفن

 بشكل مربع قطره ٢.5 سم

لكل 5 سم  مواسري متديدات كهربائية مرنة وأسالك 30.00

 13 ملم مواسري متديدات كهربائية ٢0.00 لكل 5 سم

 وأسالك

لكل حبة 1٩٧.٦5  مفتاح السالمة بقوة 30 أمبري  ٢٢0

فولت

للساعة 33.٦8  ساعات التصنيع

للساعة 38.35 ساعات العمل )املهندسني( 

وحدة القياس السعر بالريال السعودي معلومات تسعري سري النقل

لكل سم 15.40  إطار مصنوع من الفوالذ املقاوم للصدأ

يبلغ قطره ٢.5 سم

للحبة ٢4.15  بكرات بالستيكية طويلة قطرها 50

ملم* 10 سم

لكل سم  حزام مطاطي سدايس الطبقات عرضه 1.50

10 سم

للحبة 15.35 ترس مسنن 3 سم
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 السعر بالريال

السعودي

العنـارص  السعر بالريال

السعودي

 العنـارص

 ترس مسنن مع أو بدون طوق 40.000

  تثبيت

3,1٢٦.٢0  مادة اإلطار ٢03 سم )جهتني كل جهه

)101.5 سم

3,000.00 محرك بقدرة حصانية ٩٦.٦0  1٩ بكرة بالستيكية )101.5-٢ )رأس

 قطره 4 سم*.5( – 1.٢5 )٢.5 قطره.

رأس البكرة البالستيكية*5(( = ٢5.٩8

 ٢0/٩8.٢5)بكرات مركزها ٢0 سم( –

 4.٩ =4 بكرات مطلوبة، املسافة بني

البكرات أقل من ٢0 سم

٦ أزواج من أرجل مربعة 3٦0.00 31٩.80  سري، ٢13.3 سم )انظر للحسابات

  أدناه(ن

٩0.00  مواسري متديدات كهربائية

15سم وقطرها 13 ملم

3٧5.00  رأس بكرة

٢0.00  مواسري متديدات كهربائية 5

 سم وقطرها13 مع 14 مقياس

قطر السلك

 طرف رأس البكرة 110.00

1٩٧.٦5   مفتاح السالمة بقوة 30 أمبري

٢٢0

 ترس مسنن 3 سم ٦0.00

538.88 33.٦8 x 1٦ حصان 4.54٦.45  اإلجاميل

4,٢83.35  اجاميل أعاله

4,54٦.45 اجاميل العمود األيرس السري

8,8٢٩.80 ٦.٢8 اجاميل التكاليف املبارشة  رأس البكرة 4 سم ،

٦.٢8=5.*1٢.5٦=3.14*4

٦13.٦0 38.35 x 1٦ ساعة عمل 3.٩3  طرف رأس البكرة ٢.5 سم،

3.٩3=5.*٧.85=3.14*٢.5

٩,443.40 ٢03.00 اجاميل التكلفة  الجزء األعىل والجزء األسفل، كل جزء

يبلغ 101.5 سم، 101.5 *٢

٢13.٢1  اجاميل حجم السري

٢13.٢ أي تقريباً

 pD :املحيط

الباي= 3.14
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أنواع سيور النقل: 

حزام بإطار 

حزام ناقل

سري نقل يعمل مبحرك

سري بعجلة مسننة وسلسلة

حزام ناقل هيكيل
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سري مع بكرة



90
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

اإلهالك والتقادم   5.٤

يجــب تعديــل التكلفــة الجديــدة فــور تحديدهــا إلظهــار أي نــوع مــن أنــواع اإلهــالك، ويتــم تعريــف ذلــك وفًقــا للمعايــري 

املحاســبية الدوليــة )٢010( عــىل أنــه »التوزيــع املنتظــم ملقــدار إهــالك أصــل مــا خــالل عمــره االفــرتايض«. )الفقرتــني 1٦.٦ 

و3٦.٦ يف املعايــري املحاســبية الدوليــة( 

يُشــري »اإلهــالك« يف نطــاق التقييــم إىل التعديــالت املُجــراة عــىل التكلفــة املقــدرّة إلنشــاء أصــل ذي منافــع مســاوية إلظهــار 

أثــر التقــادم عــىل قيمــة األصــل محــل التقييــم. وهــذا يختلــف عــن مفهــوم املامرســني يف املجــال املــايل كاملحاســبني، حيــث 

يُشــار إليــه عامــة بطريقــة اإلنفــاق الرأســاميل املنتظــم عــرب الوقــت.

ــار تعديــالت اإلهــالك ألنــواع التقــادم التاليــة ومُيكــن تقســيمها بشــكل أوســع لفئــات فرعيــة عنــد إجــراء تلــك  يتــم اعتب

ــالت:  التعدي

5.٤.١ التدهور املادي

التدهــور املــادي للمصنــع واآلالت واملعــدات هــو فقــدان املنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل أو مكوناتــه نتيجــة عمــره 

ــا ملصطلــح »اإلهــالك« ال  واســتخدامه. )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة ٢0٢0(. يُعتــرب مصطلــح »التدهــور املــادي« مرادفً

ســيام عنــد عــدم وجــود تقــادم وظيفــي.

قــد يُســبّب كل مــن االحتــكاك واالصطــدام واالهتــزاز واإلرهــاق والتشــوه واالنحــراف بســبب الضغــط أو القــوة التدهــور 

املــادي. وكذلــك قــد ينشــأ بســبب مــرور الوقــت والتعــرض للعنــارص الطبيعيــة أو آثــار البيئــة العمليــة )كورنر ٢00٩(. يشــمل 

أحــد املــؤرشات عــىل التدهــور املــادي لــآالت التخلــص مــن املنتــج أو إهــدار املــواد، والصيانــة املفرطــة وتكاليــف اإلصــالح 

التــي تُفــوق تلــك املوجــودة يف اآلالت املامثلــة.

مــن الناحيــة النظريــة، مُيكــن قيــاس التدهــور املــادي بشــكل موضوعــي. عــىل ســبيل املثــال: مُيكــن آللــة مــا أن تُنتــج عــدد 

X مــن القطــع خــالل عمرهــا االفــرتايض املتوقــع، أو ميكــن ملضخــة أن تضــخ عــدد Y مــن األمتــار املكعبــة، فحينهــا مُيكــن 

حســاب التدهــور املــادي بســهولة، ولكــن ينــدر وجــود مثــل هــذه الحــاالت يف الحيــاة الواقعيــة. 

ــادي  ــق بالتدهــور امل ــاًم يتعل ــدر حك ــايض ليُص ــدى تشــابه أداء األصــول يف امل ــىل م ــد ع ــم أن يعتم ــىل املقيّ ــذا يجــب ع ل

لألصــل محــل التقييــم. وبالتــايل قــد يكــون تحديــد التدهــور املــادي نوًعــا مــا غــري موضوعــي. ومــع مــرور الوقــت، قــد تزيــد 

التحســينات والتعديــالت يف املصنــع واآلالت مــن قيمــة األصــل أو قــد تطيــل عمــره )كورنــر )٢00٩. 

ــم التشــغيل  ــع طاق ــد نقاشــات م ــق عق ــن طري ــة ع ــة املعاين ــة املالحظــة خــالل مرحل ــة املادي ــن الحال ــق م ــن التحق مُيك

ــارة  ــة إىل استش ــاج باإلضاف ــجالت اإلنت ــل س ــة وتحلي ــابقة والصيان ــة والس ــل الحالي ــة البدائ ــة، ومراجع ــة والهندس والصيان

ــي يجــب أخذهــا بعــني  ــن ٢008(. مــن أهــم العوامــل الت الخــرباء يف املجــال الصناعــي )مانيغــو ٢010 ومحمــد خــري الدي

االعتبــار هــو اختــالف ســعر نوعــني مــن اآلالت التــي تــؤدي نفــس الوظيفــة ولكــن مــن مورديــن مختلفــني، وكذلــك اختــالف 

جــودة مخرجاتهــا وقدرتهــا عــىل مقاومــة االســتخدام )كورنــر ٢00٩، ديــري ٢008(. قــد يــؤدي إهــالك تلــك اآلالت مبعــدالت 

مامثلــة وبنــاًء عــىل العمــر والوحــدات املُنتجــة إىل اســتنتاج قيمــة خاطئــة.
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يتفــق معظــم املؤلفــني أن اإلهــالك املــادي مُيكــن قياســه باســتخدام طريقــة القســط الثابــت )مانيغــو ٢010، عبــد الرحمــن 

ــّدر التدهــور املــادي يف أغلــب  ٢010، ديــري ٢008، محمــد خريالديــن ٢008، بوداهــايت 1٩٩٩(. ومــن الناحيــة العمليــة يُق

األحيــان باســتخدام طــرق حســاب العمــر االقتصــادي أو العمــر الفعــيل، ويُبنــى كالهــام عــىل منــوذج أشــبه بطريقــة حســاب 

اإلهــالك بالقســط الثابــت والــذي تــم تطويــره عــن طريــق قســمة العمــر الفعــيل أو الفّعــال عــىل تقديــر العمــر االفــرتايض 

ــزاء  ــارص واألج ــة العن ــرتض أن كاف ــوق، ويف ــل الس ــىل دالئ ــى ع ــالك ال يُبن ــدل اإله ــكلة يف أن مع ــن املش ــي. وتكم الطبيع

واملكونــات واألنظمــة الفرعيــة إلحــدى قطــع املعــدات يتــم إهالكهــا مبتوســط معــدل دائــم )كونــر ٢00٩، محمــد خريالديــن 

٢008، بوداهــايت ٢010(. 

يسلط كورنر )٢00٩( الضوء عىل املعادلة األساسية لطريقة العمر وهي كالتايل:

إجاميل معدل اإلهالك   =      

تشــمل بعــض التعديــالت التــي تأخــذ بعــني االعتبــار القيمــة التخريديــة يف نهايــة العمــر االفــرتايض )إذا بيعــت امللكيــة مــن 

أجــل املــواد التــي تحتويهــا أو الســتخدام آخــر( )كورنــر ٢00٩(:

إجاميل معدل اإلهالك         

 العمر الفّعال للملكية

   العمر الفّعال للملكية × )1- صايف القيمة التخريدية يف نهاية العمر االفرتايض(

العمر االفرتايض الطبيعي

العمر االفرتايض الطبيعي

=

5.٤.٢ العمر االفرتايض الطبيعي 

العمر االفرتايض الطبيعي = العمر الفّعال + العمر االفرتايض املتبقي

أو العمر االفرتايض الطبيعي – العمر االفرتايض املتبقي = العمر الفّعال 

أو العمر االفرتايض الطبيعي – العمر الفّعال = العمر االفرتايض الطبيعي

*

ميلــك املؤلفــون وجهــات نظــر مختلفــة فيــام يتعلــق بتحديــد العمــر االفــرتايض الطبيعــي للملكيــة وباألخــص املصنــع واآلالت. 

ــد  ــو ٢010، عب ــار. )مانيغ ــة واإلهــالك باالعتب ــني الصيان ــة ب ــة املتأصل ــوا بوجــوب أخــذ العالق ــم اتفق ــك، فجميعه ــع ذل وم

الرحمــن ٢010، كورنــر ٢00٩، ديــري ٢008، محمــد خريالديــن ٢008، بوداهــايت 1٩٩٩(. 

تطــول مــدة العمــر االفــرتايض غالبًــا بزيــادة الصيانــة وبالتــايل تقــل نســبة اإلهــالك الســنوي. وعنــد اســتحالة وجــود قيــاس 

ــر  ــع واآلالت. )كورن ــد مراجعــة إهــالك املصن ــة عن ــار املســتوى العــام للصيان ــة، فيجــدر األخــذ باالعتب محــدد لهــذه العالق

.)٢00٩

يُفــرس مصطلــح »العمــر االفــرتايض« مــن حيــث التعريــف واالســتخدام بأكــر مــن شــكل يف مجــال التقييــم، ويعتــربه بعــض 

املامرســني العمــر املــادي )بدبهــايت 1٩٩٩، ديــري 1٩٩٢(. بينــام ينظــر إليــه املامرســني الحاليــني عــىل أنــه العمــر االفــرتايض 

االقتصــادي أو الطبيعــي. )مانيغــو ٢010، عبــد الرحمــن ٢010، محمــد خــري الديــن ٢008(
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يُعــرّف املعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني )٢00٦ - RICS(  العمــر املــادي عــىل أنــه املــدة التــي مُيكــن فيهــا اســتخدام 

األصــل ألي غــرض مــع تجاهــل أي إمكانيــة لتجديــده أو إعــادة بنائــه، وهــي املــدة التــي تعمــل خاللهــا اآلالت واملعــدات 

باســتخدام صيانــة وقائيــة عاديــة بحســب مــا أوىص بــه املُصّنــع. غالبًــا مــا يُشــري العمــر املــادي إىل عمــر العنــرص االفــرتايض 

بنحــو معقــول، وقــام كورنــر )٢00٩( بتحديــد عــدة مســائل يجــب عــىل املقيّمــني أخذهــا باالعتبــار وهــي:

أ . مُيكــن لإلصــالح وإعــادة البنــاء تجديــد عمــر املصنــع واآلالت، وميكــن عمــل ذلــك عــدة مــرات حتــى تســتنفذ عمرهــا 

االقتصادي. 

ــي  ــل: االســتبدال التقن ــدات، مث ــع واآلالت واملع ــر املصن ــق عــىل عم ــر عمي ــي أث ــادم الوظيف ــل التق ب . يكــون لعوام

ــدة. ــات الســوق املتزاي ــادة املنافســة وطلب ــة وزي ــني التنظيمي ــاء القوان وإلغ

ــل  ــتخدام األص ــا اس ــع فيه ــدة املتوق ــه »امل ــىل أن ــادي ع ــر االقتص ــة )IVSC( العم ــم الدولي ــري التقيي ــس معاي ــرّف مجل يُع

ــع واآلالت  ــك اســتخدام املصن ــا للامل ــن فيه ــذي ميك ــّدر ال ــدد الســنوات املق ــر«. وهــو ع ــل أو أك ــا بواســطة عمي اقتصاديً

واملعــدات الجديــدة حتــى يســتبدلها ببدائــل اقتصاديــة أكــر والتــي تــؤدي نفــس الوظيفــة. وبحســب مــا اتفــق عليــه كورنــر 

ــة يصبــح فيهــا األصــل محــل التقييــم غــري اقتصــادي. ــات إىل مرحل ــة العملي )٢00٩( فهــي تعتــرب وقــت بداي

وفًقــا لكورنــر )٢00٩( ومحمــد خريالديــن )٢008( فــإن امليــزة الواضحــة يف مفهــوم العمــر هــي أنهــا تأخــذ باالعتبــار فائــدة 

االســتخدام مــن منظــور املالــك باإلضافــة إىل عوامــل اقتصاديــة خارجيــة. قــد تُفــرض اللوائــح الحكوميــة وقــد تختلــف أيًضــا 

ــا عوامــل التقــادم االقتصــادي بصــورة رسيعــة لدرجــة تُصبــح بعــض  ظــروف الســوق أو اقتصاديــات الصناعــة. تتغــرّي حاليً

ــن  ــة األصــل م ــل منفع ــم تحلي ــن املقيّ ــب م ــه يتطل ــر االقتصــادي أن ــلبيات العم ــن س ــة. وم ــري اقتصادي ــأة غ األصــول فج

الجانــب االقتصــادي، وال تُعــد هــذه املهمــة ممكنــة دوًمــا وذلــك يعــود إىل تعقيــد هــذا التحليــل واالفتقــار العــام للبيانــات 

املناســبة. )مانيغــو ٢010(

ومــع ذلــك فــإن معهــد املثمنــني األمريــي )٢001( لديــه تعريــف مختلــف للعمــر االفــرتايض الطبيعــي وهــو »العمــر املــادي 

مــن حيــث الســنوات، أي أنــه ســيتم اإلســتفادة مــن اآلالت واملعــدات قبــل توقفهــا عــن العمــل. يتعلــق العمــر االفــرتايض 

ــة عــىل عكــس حســاب العمــر  ــم االســتفادة فيهــا مــن آالت ومعــدات مامثل الطبيعــي لــآالت واملعــدات باملــدة التــي يت

االقتصــادي ذي الجانــب النظــري وهــو املــدة التــي مُيكــن االســتفادة فيهــا مــن اآلالت واملعــدات بطريقــة ُمربحــة«. وعــادة 

ــن الســوق يف املجــال الصناعــي،  ــتمدة م ــار الخــربات املُس ــه يأخــذ باالعتب ــث أن ــامت حي ــف للتقيي ــتخدم هــذا التعري يُس

ويســمح بالتلــف ألســباب طبيعيــة، ويتنبــأ بالتقــادم الوظيفــي واالقتصــادي باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى والتــي قــد تــؤدي إىل 

التوقــف املبكــر عــن العمــل. )كورنــر ٢00٩(

ويف النهايــة يتوقــف القرارعــىل املقيّــم، إّمــا أن يُســتّمد العمــر االفــرتايض املتبقــي مــن مفهــوم العمــر االفــرتايض الطبيعــي أو 

اإلقتصــادي أو املــادي. ومــع ذلــك يجــب عــىل املقيّــم أن يــربر اختيــاره للطريقــة املســتخدمة ويــرشح أســباب اســتخدامه لهــا.
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مصادر املعلومات حول العمر االفرتايض الطبيعي 

• املصنعني 

• خدمة مارشيل للتقييم– ارشادات العمر املتوقع

• منشور خدمة العوائد الداخلية1٧3جداول العمر الطبيعي للملكية القابلة لإلهالك 

• جمعية املستشفيات األمريكية – تقدير العمر الطبيعي ألصول املستشفيات القابلة لإلهالك

• مالحظات املوزعني  

• مالحظات املستخدم وخربته 

• مالحظات املقيّم حول التقادم، واالستخدام، وقيمة املعدات مع مرور الزمن. 

حساب العمر الفعال املوزون

عنــد إصــالح األصــل أو إعــادة بنــاءه أو إضافــة أجــزاء إضافيــة لــه يف أوقــات مختلفــة. فــال يصــح اســتخدام العمــر التاريخــي 

كعمــر فّعــال. وذلــك ألن اإلصالحــات وإعــادة البنــاء أو إضافــة األجــزاء اإلضافيــة ســتضيف عمــر إضــايف لألصــل.

 تكلفة االتجاه

املوزونة

 تكلفة االتجاه

٢0١٣

السبب التكلفة عامل املؤرش العمر  السنة

1.٩1 تكلفة جديدة ٢03.000 ريال سعودي 41 1٩٧٢

1.85 35.000  ريال سعودي 3٦ إصالحات 1٩٧٧

1.٦8 81.000 ريال سعودي 33 إعادة بناء 1٩80

1.٦1 ٦1.٢00 ريال سعودي ٢8 إضافات 1٩85

1.4٦ ٦3.٧00 ريال سعودي  إعادة بناء

 جزئية

٢3 1٩٩0

1.38 ٢5.800 ريال سعودي 18 إصالحات 1٩٩5

1.٢5 103.000 ريال سعودي  إعادة العمل

اإللكرتوين

1٢ ٢001

1.٢1 81.٧00 ريال سعودي  ضوابط جديدة

للكمبيوتر

٧ ٢00٦

1.05 13٩.300 ريال سعودي ٢ إعادة بناء ٢011

1.00 ٢٢.300 ريال سعودي 1 إضافات ٢013/1

اإلجاميل

التكلفة x عامل االتجاه = تكلفة االتجاه٢0١٣

٢0١٣تكلفة االتجاه x الوقت= تكلفة االتجاه املوزونة 

إجاميل تكاليف االتجاه املوزونة /إجاميل تكلفة االتجاه٢0١٣= العمر الفعال 

١.٢٤9.١٣0 /٣١.٤79.89٣ = ٢5.٢ سنة
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 تكلفة االتجاه

املوزونة

 تكلفة االتجاه

٢0١٣

السبب التكلفة عامل املؤرش العمر  السنة

 15.8٩٦.٩30ريال

سعودي

 38٧.٧30 ريال

سعودي

1.٩1 تكلفة جديدة ٢03.000 ريال سعودي 41 1٩٧٢

٢.331.000 ٦4.٧50 1.85 35.000  ريال سعودي 3٦ إصالحات 1٩٧٧

4.4٩0.٦40 13٦.080 1.٦8 81.000 ريال سعودي 33 إعادة بناء 1٩80

٢.٧58.8٩٦ ٩8.53٢ 1.٦1 ٦1.٢00 ريال سعودي ٢8 إضافات 1٩85

٢.13٩.04٦ ٩0.00٢ 1.4٦ ٦3.٧00 ريال سعودي  إعادة بناء

 جزئية

٢3 1٩٩0

1.311.55٢ ٧٢.8٦4 1.38 ٢5.800 ريال سعودي 18 إصالحات 1٩٩5

1.545.000 1٢8.٧50 1.٢5 103.000 ريال سعودي  إعادة العمل

اإللكرتوين

1٢ ٢001

٦٩1.٩٩٩ ٩8.85٧ 1.٢1 81.٧00 ريال سعودي  ضوابط جديدة

للكمبيوتر

٧ ٢00٦

٢٩٢.530 14٦.٢٦5 1.05 13٩.300 ريال سعودي ٢ إعادة بناء ٢011

٢٢.300 ٢٢.300 1.00 ٢٢.300 ريال سعودي 1 إضافات ٢013/1

 31.4٧٩.8٩3 ريال

سعودي

1.٢4٩.130 اإلجاميل

التكلفة x عامل االتجاه = تكلفة االتجاه٢0١٣

٢0١٣تكلفة االتجاه x الوقت= تكلفة االتجاه املوزونة 

إجاميل تكاليف االتجاه املوزونة /إجاميل تكلفة االتجاه٢0١٣= العمر الفعال 

١.٢٤9.١٣0 /٣١.٤79.89٣ = ٢5.٢ سنة

5.٤.٣ التقادم الوظيفي

يعــرّف كورنــر )٢00٩( التقــادم الوظيفــي عــىل أنــه »أحــد أشــكال اإلهــالك والــذي يــؤدي لخســارة يف القيمــة بســبب ظــروف 

متعلقــة بامللكيــة مثــل: التغــري يف التصميــم أو املــواد أو العمليــات والتــي تســبب القصــور والقــدرة املفرطــة والبنــاء الزائــد 

وقلــة املنفعــة وتكاليــف التشــغيل اإلضافيــة«.

ومــن أشــكال التقــادم األخــرى، التقــادم التقنــي والتقــادم االقتصــادي. يحــدث التقــادم التقنــي نتيجــة التغــري يف تصميــم 

ومــواد بنــاء املصنــع واآلالت قيــد النظــر. إن أحــدث املعــدات املتطــورة ذات االســتخدام املنخفــض والكفــاءة املحّســنة أو 

االســتهالك األمثــل للطاقــة تعــد شــائعة فيــام يتعلــق باملصنــع واآلالت.
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5.٤.٤ التقادم االقتصادي

مُيثـّـل التقــادم االقتصــادي )ويُســمى أحيانـًـا بالتقــادم الخارجــي( فقــدان قيمــة أو منفعــة أصــل مــا بســبب عوامــل خارجيــة، 

ــادة املنافســة أو  ــب وزي ــرض والطل ــة والع ــدي العامل ــام واألي ــواد الخ ــة امل ــاع يف تكلف ــل االرتف ــد تشــمل هــذه العوام وق

الضوابــط القانونيــة والبيئيــة وغريهــا.

تعــود األســباب الرئيســية لهــذا النــوع مــن التقــادم إىل التغــري يف الطلــب عــىل املنتــج املُصّنــع أو قلــة عــرض املــواد الخــام 

واأليــدي العاملــة أو الترشيعــات املؤثــرة عــىل الرضائــب أو الرســوم والضوابــط البيئيــة وضوابــط تقســيم املناطــق وغريهــا.

طرق حساب اإلهالك   5.5

يصُعب يف الواقع حساب اإلهالك حتى يف ظل وجود كافة القوانني واللوائح املنظمة له ولطرقه املختلفة.

 مُيكن حساب اإلهالك بناًء عىل التايل:

5.5.١ طريقة القسط الثابت

املعادلة هي:

تكلفة اإلهالك السنوي    =

مثــال: يكلـّـف رشاء آلــة مــا ٧5,000 ريــال ســعودي ويبلــغ عمرهــا االفــرتايض املقــّدر 5 ســنوات، ويف وقــت مــا ســتبلغ قيمتهــا 

ــال  ــغ 14,000 ري ــد أن اإلهــالك الســنوي يبل ــة أعــاله نســتطيع تحدي ــال ســعودي. باســتخدام املعادل ــة 5,000 ري التخريدي

ســعودي ســنويًا. 

)٧5,000 ريال سعودي - 5,000 ريال سعودي( ÷ 5 سنوات = 14,000 ريال سعودي 

يتمثـّـل أثــر حســاب متوســط اإلهــالك نصــف الســنوي يف تقليــل اإلهــالك للســنة األوىل مبقــدار النصــف. وبالتــايل ســوف يقــل 

إهــالك مبلــغ 14,000 ريــال ســعودي إىل ٧,000 ريــال ســعودي. يُفّضــل العديــد اســتخدام عمليــة الحســاب هــذه لســهولتها. 

القيمة السوقية = )التكلفة – القيمة التخريدية( ÷ فرتة االنتعاش

)٧5,000 ريال سعودي - 5,000 ريال سعودي( ÷ 5 سنوات                

= 14,000ريال سعودي مع إهالك نصف سنوي

مالحظة: ميّثل مبلغ ١٤,000 ريال سعودي يف هذا املثال اإلهالك السنوي العادي.

)العمر االفرتايض املقّدر (

    )تكلفة األصل - القيمة التخريدية(
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بناًء عىل االفرتاضات التالية، فاإلهالك املسموح به هو كالتايل:

- رضيبة نهاية العام من 31 ديسمرب. 

- اإلهالك السنوي ملبلغ 14,000 ريال سعودي.

- اإلهالك نصف السنوي، مقدار النصف أو ٧,000 ريال سعودي هو املسموح به.

بالتايل: 

- ما تم اكتسابه يف يناير = 1٢/14,000 = 1,1٦٦.٦٦ مسموح لكل شهر.

- ما تم اكتسابه يف مارس = 10/14,000 = 1400 مسموح لكل شهر.

- ما تم اكتسابه يف أغسطس = 5/14,000 = ٢,800 مسموح لكل شهر.

- ما تم اكتسابه يف ديسمرب = 1/14,000 = 14,000 لشهر ديسمرب.

5.5.٢ طريقة القسط املتناقض

القيمة الدفرتية يف بداية العام( X )معدل اإلهالك(

القيمة الدفرتية = تكلفة األصل – اإلهالك املرتاكم

باســتخدام نفــس املثــال الســابق، لنقــم بحســاب اإلهــالك الســنوي باســتخدام طريقــة مضاعــف القســط املتناقــص. ســيكون 

معــدل إهــالك القســط الثابــت: ٢0%. )÷ 100% 5 ســنوات = ٢0%(. 

وبحسب طريقة مضاعف القسط املتناقص سيُصبح املعدل:

 )٢ x %٢0( %40 

أدناه عدد السنوات 1-10 ومقابلها قيم اإلهالك الخاصة بها، بافرتاض أن اآللة قد تم رشاؤها وتشغيلها يف األول من يوليو.

مالحظة: 

  ٢ X)لـ ٢00% من القسط املتناقص: ) 1÷ فرتة االنتعاش

0.40 = ٢ x 0.٢0 >- 0.٢0 = 5/1 أي

   1.5 X )لـ 150% من القسط املتناقص: )1 ÷ فرتة االنتعاش

0.30 =  1.5 x 0.٢ >- 0.٢0 = 5/1 أي

ـ السنة األوىل: ٧5,000 × 40% = **30,000  ريال سعودي

ــال ســعودي وهــو   لتعكــس حســاب االســتهالك نصــف الســنوي، قــم بقســمة 30,000 عــىل ٢ للحصــول عــىل 15,000 ري

قيمــة اإلهــالك للســنة األوىل.

ـ السنة الثانية: )٧5,000 – 15,000( × 40% = ٢4,000  ريال من اإلهالك.

ـ السنة الثالثة: )٧5,000 – 3٩,000( × 40% = 14,400 ريال من اإلهالك.

ـ الســنة الرابعــة: تعــود إىل طريقــة القســط الثابــت إذ أن القيمــة املهلكــة باســتخدام طريقــة القســط املتناقــص ســتكون أقــل 

مــن القســط الثابــت، أي أن اإلهــالك يســاوي 8,٦40 ريــال.

ــة مســاوية لقيمــة الخــردة والتــي  ــال للمحافظــة عــىل قيمــة دفرتي ـ الســنة الخامســة: ســتُصبح قيمــة اإلهــالك ٧,٩٦0 ري

ــال ســعودي. ــغ 5,000 ري تبل
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)SYD( 5.5.٣ طريقة مجموع السنوات

ــالك  ــم اإله ــك أن معظ ــام بذل ــي القي ــالك، ويعن ــرتاف باإله ــة االع ــع عملي ــنوات لترسي ــوع الس ــة مجم ــتخدم طريق تُس

ــرتايض.  ــره االف ــن عم ــه يف الســنوات األوىل م ــرتف ب ــد اُع ــأي أصــل ق ــط ب املرتب

ــد هــذه الطريقــة مناســبة أكــر مــن طريقــة إهــالك القســط الثابــت الشــائعة يف حــال أُهلــك األصــل بصــورة أرسع  تُع

أو كان لديــه قــدرة إنتاجيــة أكــرب يف الســنوات األوىل أكــر مــن قدرتــه عندمــا يتقــدم يف العمــر. يكــون إجــاميل اإلهــالك 

ــار طريقــة اإلهــالك وحــده يغــري توقيــت االعــرتاف باإلهــالك.  ُمطابــق مهــام كانــت الطريقــة املســتخدمة، واختي

املشــكلة املتعلقــة باســتخدام هــذه الطريقــة أو غريهــا مــن طــرق اإلهــالك هــي أنهــا تقلـّـل األربــاح املبلــغ عنهــا ملنشــأة مــا 

عــىل املــدى القريــب بصــورة غــري طبيعيــة. والنتيجــة هــي أرباًحــا منخفضــة للغايــة عــىل املــدى القريــب متبوعــة بأربــاح 

مرتفعــة للغايــة يف فــرتات اإلبــالغ الالحقــة. 

ــل  مُيكــن أن يكــون الســتخدام هــذه الطريقــة تأثــري غــري مبــارش عــىل التدفقــات النقديــة حيــث ميكــن لإلهــالك أن يقلّ

ــة الدخــل لفــرتات الحقــة.  ــايل تأجيــل مدفوعــات رضيب ــة، وبالت مقــدار الدخــل الخاضــع للرضيب

استخدم املعادلة التالية لحسابه: 

النسبة املئوية املُطبّقة   =  

  

مجموع السنوات = 

حيث n = العمر االفرتايض املقّدر

عدد السنوات املتبقية من العمر املقّدر يف بداية العام

مجموع السنوات

  n )n  +1 (

٢

5.5.٤ طريقة وحدات اإلنتاج

تفــرتض طريقــة اإلهــالك باســتخدام وحــدات اإلنتــاج أن اإلهــالك هــو ناتــج عــن االســتخدام أو اإلنتاجيــة بــداًل مــن مــرور 

الزمــن. يتــم اعتبــار عمــر األصــل وفــق النواتــج التــي يقدمهــا )وحــدات اإلنتــاج( أو بقيــاس املدخــالت مثــل: عــدد ســاعات 

لعمل.  ا

ومــن الناحيــة النظريــة فــإن ارتبــاط التكلفــة املناســبة يُبنــى عــىل النواتــج بــداًل عــن ســاعات االســتخدام، ولكــن غالبًــا مــا 

يصعــب قيــاس تلــك النواتــج. يف مثــل هــذه الحــاالت يعتــرب قيــاس النواتــج مثــل: قيــاس ســاعات عمــل آلــة مــا مناســب 

أكــر لحســاب تكلفــة اإلهــالك لفــرتة محاســبية.

تُستخدم املعادلة التالية لحساب تكلفة اإلهالك بحسب طريقة وحدات اإلنتاج:

تكلفة اإلهالك   =    )التكلفة ـ القيمة التخريدية ( × عدد الساعات خالل العام

                                          )إجاميل عدد الساعات املقّدرة(
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مثال:

فلنفرتض أن رشكة ما قامت برشاء رافعة ألغراض الحفر، فإن البيانات الخاصة برشاء الرافعة هي كالتايل:

تكلفة الرافعة                                   500,000 ريال سعودي 

العمر االفرتايض املقّدر                         5 سنوات

القيمة التخريدية املقّدرة                       50,000 ريال سعودي                                 

العمر اإلنتاجي بالساعات                     30,000 ساعة

إذا تم استخدام الرافعة ملدة 4,000 ساعة يف العام األول، فإن تكلفة اإلهالك هي:

تكلفة اإلهالك =     )التكلفة ـ القيمة التخريدية ( × عدد الساعات خالل العام

                                          )إجاميل عدد الساعات املقّدرة(

                                    )500،000 ـ 50،000 ( × 4000 ساعة

                                                  30،000 ساعة 
=   ٦0،000 ريال سعودي

5.5.5 القياس الكمي باستخدام جدول رشتون

يُقّدم جدول رشتون املضاعف لكل من طريقتي اإلهالك بالقسط الثابت واإلهالك بالقسط املتناقص.

نشــأ جــدول رشــتون لإلهــالك مــن رشكــة بريطانيــة توقــف نشــاطها تُعــرف بــإدوارد رشــتون ســن وكينيــون عــام 1٩٦0. 

يُعتــرب جــدول رشــتون مشــابًها لجــدول بــاري للتقييــم، فهــو منــوذج مبســط يتميــز بســهولته ورسعــة الرجــوع إليــه عندمــا 

ينــى املقيّــم معادلــة اإلهــالك. أُنشــئ الجــدول بنــاًء عــىل طريقــة القســط الثابــت وطريقــة القســط املتناقــص مــع قيمــة 

خــردة )حطــام( @ 10 %

مثال عىل طريقة القسط الثابت:

× العمر الفعال = 1 -
) %10 - %100(

العمر الفعال + )العمر االقتصادي – العمر الفعال( 

إذا كان:

العمر االقتصادي = ٢0  سنة

عمر اآللة = ٦ سنوات
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- 1 =٦ ×
 %٩0

)٢-٦0( + ٦

٦ × )0.45( - 1 =

0.٢٧ - 1 =

0.٧3 =

بعد إلقاء نظرة عىل جدول رشتون يظهر الرقم العلوي ٧3

مثال عىل طريقة القسط املتناقص:

القيمة املتناقصة )القيمة السوقية – استمرارية النشاط(

=  ] قيمة الخردة )الحطام( ^ )العمر الفّعال / العمر االقتصادي( [

إذا كان:

العمر االقتصادي = ٢0  سنة

عمر اآللة = ٦ سنوات 

 )0.3( ^ 0.1  =

0.50 =

بعد إلقاء نظرة عىل جدول رشتون يظهر الرقم السفيل 50

فتُحسب كالتايل: 

مثال:

حّدد اإلهالك ملصنع عمره الحايل 5 سنوات وعمره االقتصادي ٢0 عاًما.

           

ــنّي العمــر الفعــيل للمصنــع واآلالت بدايــة مــن 1 إىل 100 ســنة،  1. يتكــون جــدول رشــتون مــن: الصــف األول والــذي يُب

ويُظهــر العمــود األول العمــر االقتصــادي للمصنــع واآلالت بدايــة مــن 1 إىل 100 ســنة. بالتــايل يتكــون املضاعــف املوجــود 

يف نقطــة التقاطــع مــن تقاطــع العمــر الفعــيل والعمــر االقتصــادي ويعتــرب مناســبًا مــع مضاعــف العمــر الفعــيل والعمــر 

االقتصــادي للمصنــع واآلالت. 
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٢. يتــم الحصــول عــىل مضاعــف إهــالك القســط الثابــت بالرجــوع إىل نقطــة التقاطــع بــني الخطــوط حيــث يبلــغ العمــر 

االقتصــادي للمصنــع واآلالت ٢0 عاًمــا وكذلــك بالرجــوع إىل العمــود الــذي ميثّــل العمــر الفعــيل للمصنــع واآلالت والــذي 

يبلــغ 5 أعــوام. يوجــد مضاعفــني يف نقطــة التقاطــع، اســتخدم املضاعــف العلــوي والــذي يبلــغ ٧8.0

3. يتم الحصول عىل مضاعف إهالك القسط املتناقص بالرجوع إىل املضاعف السفيل والذي يبلغ 0.5٦

ــه مــن جــدول رشــتون يُشــري إىل اإلهــالك املــادي نتيجــة التقــادم  ــم الحصــول علي ــذي ت يتعــنّي أن نؤكــد أن املضاعــف ال

ــار.  ــادم االقتصــادي والوظيفــي يف االعتب ــج بســبب التق وحــده. فجــدول رشــتون ال يأخــذ اإلهــالك النات

تعتــرب الحاســبات مــن أمثلــة التقــادم الوظيفــي للمصنــع واآلالت والتــي تتميــز بتأثريهــا الهــام. ويجــب اســتخدام اإلهــالك 

املرتفــع للمضاعــف الــذي تــم الحصــول عليــه مــن جــدول رشــتون.

جدول رشتون
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املُقارنة ٢

)تسعري املورد(

 املُقارنة ١

)السعر املطلوب آللة خراطة مستعملة(

العالمة التجارية: )Taian Yuzhuo( اليابان العالمة التجارية: )Baishun( الصني

CK٦53٦ :الطراز TV3٦8٩ :الطراز

سنة الصنع: ٢0٢0 سنة الصنع: ٢01٦

 محور الدوران: ٢50 ملمرت محور الدوران: 350

سعر البيع: 3٦0,000 ريال سعودي السعر املطلوب: ٢00,000 ريال سعودي

يرجى االطالع عىل املثال التايل.

يكون حساب اآلالت واملعدات وفًقا للمبدأ األسايس التايل:

تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة أو تكلفة اإلحالل الحديثة

 )+( تكلفة الشحن

 )+( تكلفة الرتكيب

 )+( تكلفة التشغيل

 -----------------------

     قيمة األصل

مثال: حساب التكلفة باستخدام طريقة إعادة اإلنتاج

أدناه مثال عىل حساب القيمة باستخدام طريقة اإلحالل الحديثة أو إعادة اإلنتاج الحديثة:

تــم تركيــب آلــة خراطــة ُصنعــت يف اليابــان قبــل 5 ســنوات بتكلفــة تبلــغ 300,000 ريــال ســعودي، وفيــام يــيل بعــض 

ــة الخراطــة: املعلومــات املتعلقــة بآل

العالمة التجارية: )Taian Yuzhuo( اليابان

CK٦13الطراز: ٦

سنة الصنع: ٢015

محور الدوران: 3٢0 ملمرت 

تطبيق أسلوب التكلفة عىل دراسة حالة واقعية  5.6

معلومات املقارنة هي كالتايل: 

تاريخ التقييم: 1 يناير ٢0٢0
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املقارنة
 اآلالت واملعدات

محل التقييم
العنرص

) 3 (

 تكلفة العقد

)السعر األصيل(

) ٢ (

السعر الجديد من

 )املورد(

) 1 (

300,000 

ريال سعودي

3٦0,000 

ريال سعودي

٢00,000 

ريال سعودي

آلة خراطة

:التعديل

%10+

%0

%0

%10+

٢015

)Taian 

Yuzhuo(

3٢0 مليمرت

Yuzhuo(

3٢0 مليمرت

%0

%0

%5-

-  %5

٢0٢0

)Taian 

Yuzhuo(

350 مليمرت

%10+

%10-

%10+

%10+

٢01٦

)Baishun(

٢50 مليمرت

٢015

)Taian Yuzhuo(

3٢0 مليمرت

أ( الوقت

ب( العالمة التجارية

 ج( إجاميل القدرة

330,000

ريال سعودي

330,000

ريال سعودي

34٢,000

ريال سعودي

340,000 

ريال سعودي

٢٢0,000

ريال سعودي 

٢٢0,000

 ريال سعودي 

 األرقام املعدلة

بناء عىل املقارنة أعاله، أفضل ُمقارن هو املُقارن ٢ وهو السعر الجديد من املورد.

تكلفة اإلحالل الحديثة أو تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة:

)+( تكلفة الشحن: 10,000 ريال سعودي

)+( تكلفة الرتكيب: 5,000 ريال سعودي 

)+( تكلفة التشغيل: 5,000 ريال سعودي 

----------------------------------

قيمة األصل: 3٦0,000 ريال سعودي 
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تطبيق أسلوب التكلفة عىل حالة دراسية حقيقية 

ترين التقييم: 

النموذج األول: تبلغ قوة املحرك الحصانية ١0، ورقمه التسلسيل هو ٣٤7٤6

تشــري ســجالت املصنــع إىل تاريــخ رشاء آلــة التفريــز قبــل 30 عامــاً بحالــة جديــدة وبلغــت تكلفتهــا اإلجامليــة 1٦,000 ريــال 

ســعودي. ويشــري الرقــم التسلســيل لهــذا الجهــاز إىل أنــه صنــع قبــل 30 عاًمــا.

طراز أ. مصنوع من ٢5 اىل 35 سنة 

 "15 X "٦3 حجم الطاولة

االرتفاع من محور الدوران اىل الطاولة ٢0" 

الوزن 8,800 رطل 

طاولة متحركة  34"

رسعة محور الدوران ٢1

حجم املحرك 10 أحصنة 

السعر للشحن قبل ثالثني سنة  يساوي 14,4٦0 ريال سعودي

طراز ب: تصنع من ٢5 سنة وحتى اليوم 

 "14 X "٦5 حجم الطاولة

االرتفاع من محور الدوران اىل الطاولة ٢0"

الوزن  18,000 كغم 

طاولة متحركة  34"

رسعة املحرك  ٢4

حجم املحرك 10 أحصنة

السعر الحايل للتسليم عىل ظهر الباخرة ٧4,300 ريال سعودي

بيانات إضافية 

تُظهر السجالت املحاسبية أن تكلفة الرتكيب التاريخية قبل 30سنة بلغت 300 ريال سعودي لـ 100 ساعة عمل. 

واُعتمد العمر االفرتايض الطبيعي ٢5 سنة.

ــل 30 ســنة » وقــت  ــاج قب ــغ مــؤرش ســعر االنت ــم ٢30. وبل ــز محــل التقيي ــة التفري ــاج الحــايل آلل ــغ مــؤرش ســعر االنت بل

ــب« ٢3. الرتكي

يبلغ وزنها 18.000 كغم.

وبلغت تكاليف الشحن الحالية ٢5 ريال لكل ٢00 كغم.

أعيد صنع اآللة قبل 5 سنوات، تََذكر أن إعادة الصنع ال يسرتجع إجاميل العمر االفرتايض الطبيعي.

لهــذه الوحــدة، غالبًــا لــن يزيــد العمــر االفــرتايض عــن 85% مــن إجــاميل العمــر االفــرتايض الطبيعــي بعــد اســتكامل عمليــة 

إعــادة الصنــع. 

ويبلــغ التقــادم الوظيفــي تقريبــا 4% لــكل رسعــة مغزليــة. كــام أن اختالفــات حجــم الطاولــة  غــري مهمــة يف التحليــل. وال 

يوجــد تقــادم اقتصــادي يذكــر. 
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حساب تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة 

التكلفة التاريخية الحديثة                   ريال سعودي 

عامل االتجاه )           ( 

      X          منذ 30 سنة ماضية

)من املؤرش( 

تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة                  ريال سعودي 

حساب تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة 

 

1٦.000 ريال سعودي  التكلفة التاريخية الحديثة    

عامل االتجاه               )٢30÷٢3( 

 10    X منذ 30 سنة ماضية                 

)من املؤرش(  

1٦0.000 ريال سعودي تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة      

تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة )آللة قدمية(

 
تكلفة االحالل الحالية الحديثة                             ريال سعودي 

وُركّبت منذ            ) ساعة عمل مببلغ      ريال سعودي /ساعة( 

) ساعة عمل مببلغ  ريال سعودي /ساعة(  

الشحن                                              ) كغم x ٢00/٢5كغم(      

التكلفة التاريخية الحديثة، الرتكيب                      ريال سعودي  
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تكلفة إعادة اإلنتاج الحديثة )آللة قدمية( 

التكلفة التاريخية الحالية الحديثة             ٧4.300ريال سعودي 

تاريخ الرتكيب 

3.000 )100ساعة عمل مببلغ 30ريال سعودي /ساعة(     

الشحن )18.000كغم x    ٢00/٢5كغم(               ٢.٢50

التكلفة التاريخية الحديثة، الرتكيب          8٦.٢3٧ ريال سعودي 

مبا يقارب                                          8٦.000 ريال سعودي 

تكلفة االحالل املهلكة الحديثة 

 التكلفة التاريخية الحديثة، الرتكيب                  ريال سعودي

تدهور مادي أقل بنسبة     % =  

تقادم وظيفي أقل بنسبة    % =  

      )مبا يقارب(  

تكلفة االحالل املهلكة الحديثة

التكلفة التاريخية الحديثة، الرتكيب          8٦.٢00 ريال سعودي 

تدهور مادي أقل بنسبة                             3٦ % = )31.03٢(

55.1٦8                                                                        

تقادم وظيفي أقل بنسبة                             %1٢ =  )٦.٦٢0(  

      )مبا يقارب( 

تكلفة االحالل املهلكة 48.548 ريال سعودي

    )مبا يقارب 48.500 بالريال السعودي(

تكلفة االحالل املهلكة الحديثة

يُحّدد التدهور املادي بتحليل العمر/ الحياة. 

ُحــدد العمــر االفــرتايض الطبيعــي ٢5 ســنة. بالرغــم مــن أن عمــر اآللــة هــو 30 ســنة وأعيــد صنعهــا كاملــًة قبــل 5 ســنوات. 

باســتخدام عامــل ٢5(  %85 x 0.85= ٢1 مطروحــا منــه 5 ســنوات للعمــر املنتهــي منــذ إعــادة الصنــع قبــل 1٦ ســنة(  لذلــك، 

يكــون العمــر الفعــال ٩ ســنوات /٢5 ســنة للعمــر االفــرتايض الطبيعــي أو 3٦% تدهــور.

ويحــدد التقــادم الوظيفــي بقيــاس االختالفــات بــني رسعــات املغــزل مــن املواصفــات املتشــابهة، عــىل ســبيل املثــال: ٢4-٢1 

 %1٢ = %x4 3 =
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نقاط القوة والضعف يف أسلوب التكلفة  5.7

5.7.١ نقاط القوة

قــد يظــن النــاس معظــم الوقــت أن قيــود أســلوب التكلفــة تكــون ظاهــرة، وغالبًــا مــا يكــون أســلوب التكلفــة هــو األســلوب 

ــاح لتقييــم املصنــع واآلالت وبالتــايل يجــب مراجعــة قيــود أســاليب التقييــم األخــرى. يف حــال كانــت بيانــات  الوحيــد املُت

ــرب أســلوب التكلفــة أكــر  ــع واآلالت باســتخدام أســلويب الســوق والدخــل، ويُعت ــم املصن املبيعــات ناقصــة فــال مُيكــن تقيي

طــرق التقييــم دقــة. قــد تـُـويص بعــض مزايــا أســلوب التكلفــة املعيّنــة باالعتــامد عــىل أســلوب التقييــم هــذا. 

ــة واملــواد  ــا، إذا ُصّمــم الهيــكل بالخصائــص والحرفيّ أواًل، يلقــى أســلوب التكلفــة تفضيــاًل عنــد تقييــم مصنــع مبنــي حديثً

ــل أســلوب التكلفــة  ــاء الحديــث والقيمــة الســوقية، ميي ــارش لتكلفــة البن ــب تقريــب مب ــاك يف الغال ــة فيكــون هن التقليدي

ــع واآلالت.  ــة اإلهــالك األســايس للمصن لفقــدان دق

ثانيًــا، يُقــّدم أســلوب التكلفــة أفضــل دليــل عــىل قيمــة األصــل ذو إمكانيــة التــداول البســيطة وعــىل وجــه التحديــد املبــاين 

ــة ذات  ــرق التكلف ــون ط ــا تك ــني م ــص. يف ح ــديدة التخص ــة ش ــاكل الصناعي ــة، والهي ــد الطاق ــات تولي ــة، ومحط الحكومي

ــر القيمــة الســوقية. ــم يف مثــل هــذه الحــاالت بدائــل قليلــة لتقدي موضوعيــة عاليــة، يكــون لــدى املقيّ

ــع واآلالت وإعــادة ترميمهــا  ــر املصان ــر تكلفــة إصــالح وتطوي ــتخدم أســلوب التكلفــة عــىل نحــو مناســب لتقدي ــا، يُس ثالثً

ــإن رســملة صــايف الدخــل وأســلوب الســوق يضيفــان أســلوب التكلفــة إىل القيمــة. ــا ف وتجديدهــا، وهن

رابًعــا، مييــل أســلوب التكلفــة ألن يكــون دقيًقــا عــىل نحــو معقــول. )1( إذا أظهــر املصنــع واآلالت حــًدا أدىن مــن اإلهــالك و 

)٢( إذا تــم تطويــر املوقــع ألعــىل وأفضــل اســتخدام للمصنــع واآلالت. 

5.7.٢ نقاط الضعف

يتضمــن أســلوب التكلفــة العديــد مــن القيــود عنــد تطبيقــه، ويفــرتض أن املُشــرتي قــد يجــد املوقــع املناســب لبنــاء مصنــع 

ــألرض عــىل مــكان آخــر أو عــدم مالءمــة أرض  ــة املرتفعــة ل ــد التكلف ــد تزي ــس عــىل كل حــال. ق ــة ولكــن لي وآالت مامثل

مامثلــة مــن ســعر املصنــع واآلالت حتــى إذا كانــت تكلفتهــا معقولــة.

تُعــد تكاليــف البنــاء الخاصــة بإنشــاء املصنــع واآلالت عامــاًل آخــر مــن العوامــل الهامــة. هــل ســيتم اســتخدام طــرق بنــاء 

ــة – أو مســتخدًما أحــدث  ــا ولكــن بتكاليــف خفي ــل وظيفيً ــاء ُمامث ــد – أو هــل ســيكون البن ــع جدي ــة إلنشــاء مصن مامثل

التقنيــات لغــرض التطويــر؟ أحــد األمثلــة عــىل تكاليــف املصنــع واآلالت هــو التكلفــة اإلضافيــة لبنــاء مصنــع مامثــل، فــام 

ســتكون تكاليــف الرتكيــب والتشــغيل والتجربــة؟ هــل هــي أعــىل أو أقــل مــن التكاليــف الســابقة بســبب التطــور التقنــي؟

إضافــة إىل ذلــك، قــد ال تكــون البيئــة املحليــة االقتصاديــة أو السياســية مالمئــة لبنــاء املصنــع الجديــد، وقــد تكــون املنطقــة 

متطــورة متاًمــا مــن قبــل. وأيًضــا قــد تكــون الســلطات املحليــة املختصــة بالتخطيــط ُمقيّــدة بحيــث ال تعتــرب البنــاء الجديــد 

أمــرًا يســتحق العنــاء مــن أجلــه، ومــع األســف فــإن هــذه العوامــل ال يتــم أخذهــا باالعتبــار يف أســلوب التكلفــة. 
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ــة واحــدة.  ــة املســتقبلية لقيمــة حالي ــات النقدي ــل التدفق ــق تحوي ــّدم أســلوب الدخــل مــؤرًشا عــىل القيمــة عــن طري يق

ــورات يف  ــة أو الوف ــات النقدي ــرادات والتدفق ــة اإلي ــة األصــل بالرجــوع إىل قيم ــدد قيم وتحــت إطــار أســلوب الدخــل تُح

ــة األصــل. تكلف

يجب تطبيق أسلوب الدخل ومنحه أهمية كبرية يف الظروف التالية:

 أ .   قدرة األصل املّدرة للدخل هي العنرص الهام املؤثّر عىل القيمة من وجهة نظر املُشارك.

ب .  تكــون التوقعــات املعقولــة ملقــدار وتوقيــت الدخــل املســتقبيل ُمتاحــة لألصــل محــل التقييــم، ولكــن هنالــك عــدة 

مقارنــات ذات صلــة بالســوق.

ورغــم أن الظــروف أعــاله قــد تُشــري إىل وجــوب تطبيــق أســلوب الدخــل ومنحــه أهميــة كبــرية فــإن مــا ســيتم ذكــره أدنــاه 

هــي ظــروف إضافيــة قــد يتــم فيهــا تطبيــق أســلوب الدخــل ومنحــه أهميــة كبــرية أيضــا. وعنــد اســتخدام أســلوب الدخــل يف 

هــذه الظــروف فيجــب عــىل املقيّــم األخــذ باالعتبــار إمكانيــة تطبيــق أحــد األســاليب األخــرى لتأكيــد املــؤرش عــىل القيمــة 

مــن أســلوب الدخــل، وهــي كالتــايل:

أ. أن قــدرة األصــل محــل التقييــم املــدرّة للدخــل هــي أحــد العوامــل املتعــددة املؤثــرة عــىل القيمــة مــن وجهــة نظــر 

املُشــارك.

ب. وجود قدر كبري من عدم اليقني فيام يخص مقدار وتوقيت الدخل املستقبيل لألصل محل التقييم.

ج. عــدم إمكانيــة الحصــول عــىل املعلومــات املتعلقــة باألصــل محــل التقييــم )عــىل ســبيل املثــال: قــد يكــون ملالــك 

إمكانيــة الحصــول عــىل القوائــم املاليــة التاريخيــة ولكــن ليــس امليزانيــات والتنبــؤات(.

د. مل يبدأ األصل محل التقييم حتى اآلن بإدرار الدخل، ولكن من املتوقع أن يقوم بذلك.

6.١             مقدمة

أسلوب الدخل 6.0

ــار آخــر وهــو أنــه مُيكــن أن يكــون للمصنــع واآلالت القدميــة إهــالكًا كبــريًا، وقــد يصُعــب تفســري هــذا األمــر  وهنــاك اعتب

بدقــة. فــامذا لــو أن مصنًعــا وآالٍت محــددة مل تُعــد تُســتخدم أو أن طريقــة بنــاء معينــة لذلــك املصنــع وتلــك اآلالت مل تُعــد 

تُســتخدم أيًضــا؟ ففــي بعــض األحيــان قــد يكــون إجــراء التعديــالت لإلهــالك عمليــة صعبــة، ويكــون للمقيّــم مجــااًل لفــرض 

الطابــع الــذايت.
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األســاس الجوهــري ألســلوب الدخــل هــو توقــع املســتثمرين بالحصــول عــىل عائــد عــىل اســتثامراتهم، ويجــب أن يعكــس 

هــذا العائــد مســتوى مخاطــر االســتثامر الظاهــرة. 

وبوجــه عــام فــإن املســتثمرين يتوقعــون أن يتــم تعويضهــم عــن املخاطــر النظاميــة )التــي تعــرف أيًضــا »مبخاطــر الســوق« 

أو باملخاطــر التــي ال ميكــن تجنبهــا(.

إن املبــدأ األســايس لهــذا األســلوب هــو أن املشــرتِ الواعــي لــن يدفــع مقابــل أصــل أو ملكيــة مــا مبلًغــا مســاٍو للقيمــة الحاليــة 

ــم  ــري التقيي ــس معاي ــة مبخاطــر مشــابهة. )مجل ــة نفســها أو ألخــرى مامثل ــد املســتقبلية املتوقعــة )الدخــل( للملكي للفوائ

الدوليــة ٢010، كورنــر ٢00٩، ديــري ٢008، بوداهــايت 1٩٩٩(. 

حيث، تكون املعادلة كالتايل: 

ــة املســتمدة مــن تحقيــق الســوق وتعديلهــا مــع أصــول محــل التقييــم.  وتنشــأ الرســملة بعــد مراجعــة املعــدالت املامثل

ــايل: ــق املعــدل عــىل الدخــل املتوقــع لألصــل )أصــول( عــىل النحــو الت ــذ تطبي وميكــن عندئ

6.٢             املفهوم واملبدأ األسايس

= معدل الرسملة

= مؤرش الدخل للقيمة

السعر 

معدل الرسملة

الدخل 

الدخل املتوقع محل التقييم

6.٣            طريقة التدفقات النقدية املخصومة

أنســب طريقــة يف هــذا األســلوب وأســهلها تطبيًقــا هــي طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة. وتنطبــق هــذه الطريقــة 

ــاك تدفــق  ــاك ســوق إيجــار محــدد وُمنشــأ أو أن هن ــث يكــون هن ــات ذات االســتخدام العــام حي عــىل االســتثامر وامللكي

محــدد وملمــوس للفوائــد والــذي قــد يُعــزى لألصــل محــل التقييــم.

عنــد تطبيــق هــذه الطريقــة عــىل املصنــع واآلالت فيُــوىل االهتــامم إمــا للعنــرص املــدر للدخــل أو لوفــورات التكلفــة املحتملة 

واملخاطــر وحــاالت عــدم اليقــني املتعلقــة بــه. يكــون أســلوب الدخــل مناســبًا لالســتخدام عنــد إمكانيــة تحديــد متوســط 

العمــر االقتصــادي للمصنــع واآلالت أو يف حــال معرفــة القيمــة النهائيــة يف آخــر العمــر االفــرتايض. تُشــكل طريقــة رســملة 

الدخــل أو الفوائــد عــدة عوائــق، ومــن بــني تلــك العوائــق مــا يــيل:
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ــا،  ــاح املنشــأة بأكمله ــع واآلالت واملعــدات نســبيًا عــن أرب ــد( املســتقبلية ملعظــم املصان ــاح )الفوائ • ال مُيكــن فصــل األرب

ــر٢00٩ ( ــة غــري متاحــة. )كورن ــف التشــغيلية املعني ــا تكــون املعلومــات الخاصــة بالتكالي وعــادة م

• من الصعب تحديد أحد العوامل الهامة: معدل الخصم. )كورنر ٢00٩، ديري ٢008(

• عــادة مــا تكــون مخاطــر العنــارص الخاصــة أو تلــك التــي تتضمــن تقنيــات مميــزة أعــىل مــن اســتخدامات الوحــدة البديلــة، 

ألن املصانــع واآلالت ال تتميــز بالســيولة مثــل األصــول املتداولــة وكذلــك تفتقــر لبيانــات الســوق املقارنــة. )بوداهــايت 1٩٩٩( 

وبالتــايل تكــون املخاطــر والعوائــد املتعلقــة باملصانــع واآلالت أعــىل مــن تلــك املتعلقــة باألصــول املتداولــة.

وعــىل نحــو مثــايل فــإن أفضــل مصــدر للعوائــد الالزمــة يــأيت مــن املســتثمرين الذيــن يُشــاركون بشــكل مبــارش يف األســواق 

املختلفــة، ومــع ذلــك فعــادة مــا تُعــد تلــك املعلومــات رسيــة. وبالتــايل يجــب تطبيــق الطــرق غــري املبــارشة لتحديــد معدالت 

العوائــد املُحتملــة. 

وفيام ييل بعض الطرق غري املبارشة املقرتحة والتي مُيكن تطبيقها: )كورنر ٢00٩(.

أ. طريقة سعر السوق

يف هــذه الطريقــة يتــم مقارنــة أســعار بيــع االســتثامرات املامثلــة بالفوائــد املســتقبلية املتوقعــة للحصــول عــىل مــؤرش عــىل 

معــدالت العائــد الضمنيــة. ومــع ذلــك، فتكمــن املشــكلة يف االفتقــار العــام لبيانــات الســوق.

ب. طريقة مقارنة خصائص الجودة

يتم ُمقارنة مالمئة األصل محل التقييم لتلك البدائل ذات معدالت العوائد املعروفة.

ج. طريقة الرتاكم

ــاء اإلدارة باإلضافــة إىل انعــدام  ــة وأعب ــم فيهــا إضافــة عوامــل املخاطــر اإلضافي ــدأ مــن معــدل خــاٍل مــن املخاطــر، ويت تب

ــد مناســب. الســيولة للحصــول عــىل معــدل عائ

)WARA( د. طريقة املتوسط املوزون للعائد عىل األصول

ــة  ــة. إن القيم ــة واملادي ــة املالي ــول امللموس ــة لألص ــة مالي ــا محفظ ــأة لديه ــرتاض أن املنش ــىل اف ــة ع ــذه الطريق ــتند ه تس

املُنصفــة للديــون طويلــة األجــل باإلضافــة إىل القيمــة املنصفــة لحقــوق امللكيــة ُمســاوية ملجمــوع القيــم املُنصفة لصــايف رأس 

املــال العامــل ولألصــول امللموســة الثابتــة. واملتوســط املــوزون للعائــد عــىل األصــول هــو معــدل العائــد لــكل فئــة مرّجحــة 

بحســب قيمتهــا العادلــة. 
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تُعــرف هــذه الطريقــة أحيانًــا بطريقــة الحســابات، وتُبنــى عــىل افــرتاض أن قيــم بعــض امللكيــات تكــون متعلقــة باألربــاح 

ــن إشــغاله  ــة عــىل إدرار دخــل للمســتأجر م ــدرة امللكي ــن مق ــة م ــدأ هــذه الطريق ــتمد مب ــن اســتخدامها. يُس الناتجــة م

والــذي ســيعوضه بصــورة كافيــة لتشــغيله املنشــأة. باإلضافــة إىل تقديــم فائــض يكــون املســتأجر مســتعد لدفعــه مــن أجــل 

الحــق يف إشــغال امللكيــة.

ــة لتشــغيله للمنشــأة،  ــذي ســيعوضه بصــورة كافي ــح للمســتأجر وال ــة عــىل توفــري رب ــك مقــدرة امللكي ــدأ كذل ــي املب ويعن

باإلضافــة إىل تقديــم فائــض يكــون املســتأجر مســتعد لدفعــه كإيجــار مــن أجــل الحــق يف إشــغال امللكيــة. تُســتخدم هــذه 

ــر حســاب املســتأجر األدلــة املناســبة. وقــد يكــون  الطريقــة يف حــال غيــاب األدلــة عــىل اإليجــار أو مقارنــة األســعار، ويوفّ

ــا يف امللكيــة. هــذا عنــرًصا احتكاريً
تســعى هــذه الطريقــة إىل تقديــر القيمــة اإليجاريــة للملكيــة، تُطبــق طريقــة االســتثامر بحســب القيمــة اإليجاريــة مــن 

أجــل الحصــول عــىل القيمــة الرأســاملية. وتكمــن صعوبــة هــذه الطريقــة يف الحصــول عــىل أرقــام موثوقــة وتحديــد حصــة 

صــايف الربــح العائــد عــىل اإليجــار.

يلزم تدقيق الحسابات عند تحليلها، وذلك لتحديد التايل:

أ. سواء كانوا ميثّلون أداء املشّغل املؤهل بدرجة معقولة أو ال. 

ب. سواء كانت كافة النفقات مسموح بها عىل نحو سليم أو ال. 

ج. سواء تم تقديم املخصصات الكافية للنفقات أم ال.

د. سواء أثرّت بعض العنارص أو الظروف غري االعتيادية عىل الحسابات للعام قيد النظر.

وعادة ما يكون استخدام طريقة األرباح كافيًا عند:

1- غياب املبيعات أو األدلة عىل اإليجار.

٢- وجود عنرص كايف لالحتكار القانوين أو الواقعي للمنشآت.

3- تستخدم غالبًا يف تقييم اآلالت واملعدات مثل املحاجر، صناعة السكك الحديدية، العبّارات، والسفن. 

وتكون املعادلة كالتايل:

6.٤             طريقة األرباح

ريال سعودي سنويًا متوسط إجاميل اإليرادات

ريال سعودي سنويًا ناقًصا: تكلفة املبيعات

ريال سعودي سنويًا  إجاميل الربح التشغييل

ريال سعودي سنويًا ناقًصا: النفقات التشغيلية للمنشأة

ريال سعودي سنويًا )صايف الربح( الرصيد املُجزأ

سنويًا ناقًصا: حصة املشّغل أو املستأجر

%10× الفائدة عىل رأس املال العامل

%٢0× األرباح واملخاطر

ريال سعودي %10× أتعاب املُشّغل

ريال سعودي سنويًا إجاميل اإليجار

ريال سعودي سنويًا ناقَصا: املرصوفات

ريال سعودي سنويًا صايف اإليجار

%  × عامل رشاء السنوات إىل األبد

ريال سعودي القيمة الرأساملية
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خطوات تطبيق طريقة األرباح هي كالتايل:

1- تحديد إجاميل األرباح عن طريق تحليل الحسابات املراجعة لألعوام الثالثة األخرية.

٢- تحديــد النفقــات التشــغيلية املتكبــدة فقــط يف إدارة العمــل والتــي تشــمل امللكيــة محــل التقييــم، باســتثناء املرصوفــات 

املدفوعــة عــىل امللكيــة محــل التقييــم.

3- حساب صايف األرباح أو الرصيد املجزأ.

4- تحديد حصة املستأجر وحسابها.

5- العائد عىل رأس املال العامل.

٦- أتعاب املستأجر.

٧- مخاطر العمل املتعلقة باملستأجر أو باملشّغل.

8- حساب إجاميل اإليجار املدفوع للملكية.

*وتعرف طريقة االستثامر بأنها أسلوب رسملة الدخل 

معامل رشاء السنوات إىل األبد 

.i هو القيمة الحالية للحق يف الحصول عىل 1 ريال سعودي نهاية كل عام لألبد بفائدة مركبة تبلغ

تكون املعادلة كااليت:

i/1 = معامل رشاء السنوات لألبد

مثال: 

ميلــك "أ" حــق ذو ملكيــة مطلقــة يف متجــر يحقــق دخــال صافيــا يبلــغ ٢50 ريــال يف الســنة. بافــرتاض أن الفائــدة املركبــة 

تبلــغ ٧%. احســب القيمــة الرأســاملية لحــق "أ" املســتحق. 

صايف الدخل يف السنة = ٢50 ريال سعودي

معامل رشاء السنوات لألبد بنسبة٧% = 1 

٢50 x 14.٢8٦ =             

           الفائدة املركبة  = 0.0٧

القيمة الرأساملية = 35٧1 ريال سعودي 

مثال 1: )خط مالحي( )000 ريال سعودي(

املرحلة األوىل

الحسابات الحديثة

الدخل

إجاميل الفواتري :                                                                            

التذاكر                                                                          38,٢50 ريال  

املطعم                                                                          54,٦50 ريال  

خدمات تقديم الطعام الخارجية                                           5,٢00 ريال  

اشرتاكات األعضاء                                                              ٢,٢50 ريال  

الغرف                                                                            3,٦50 ريال  

 أخرى                                                                            1,٧50 ريال  
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مشرتيات األطعمة واملرشوبات                                            34,٦٧5 ريال سعودي  

األجور والتأمني الوطني                                                1٦,300 ريال سعودي

نفقات املكتب                                                            8,٢00 ريال سعودي

عمليات السحب                                                         ٩,٦35 ريال سعودي

الفائدة عىل القرض                                                      1,400 ريال سعودي

رسوم البنك                                                                 ٢٢5 ريال سعودي

الرسوم املحاسبية                                                          ٦00 ريال سعودي

الهاتف                                                                      3٢5 ريال سعودي

الكهرباء                                                                    5,3٢5 ريال سعودي

املعدل العام                                                              5,115 ريال سعودي

رسوم املياه والرصف الصحي                                            ٦35 ريال سعودي

إصالحات األرايض واملباين                                               ٢50 ريال سعودي

صيانة املركبات                                                            300 ريال سعودي

الوقود                                                                       ٩٧0 ريال سعودي

الرخص                                                                       ٧0 ريال سعودي

التأمني 

- املوقع                                                                     18٧ ريال سعودي

- املحتويات                                                                15٢ ريال سعودي

االلتزامات األخرى                                                          50 ريال سعودي

الديون املعدومة                                                          110 ريال سعودي

الغسيل                                                                     500 ريال سعودي

اإلعالن                                                                     1,٢50 ريال سعودي

األثاث الجديد                                                            ٢,٩00 ريال سعودي

                                                                             89,١7٤ ريال سعودي

املخزون املتاح بحسب التكلفة                                       ٢,300 ريال سعودي

إجاميل اإليرادات 

ــإن  ــك ف ــع ذل ــة. وم ــروف االقتصادي ــوأ الظ ــام أس ــكل ع ــت بش ــايض وعكس ــام امل ــرادات الع ــذه اإلي ــىل ه ــول ع ــم الحص ت

العضويــات يف تزايــد وبالنظــر إىل النتائــج الســابقة وإجــاميل اإليــرادات املســتقبلية فإنهــا تُقــّدر بنحــو 1٢,500 ريــال ســعودي 

ــة. باألســعار الحالي

املرحلة الثانية:

تدقيق الحسابات ومقارنتها عاًما بعد عام.

النفقات

املشرتيات:

لتحقيق تداول مثايل ستكون هناك زيادة تقريبًا بقدر:             40,000 ريال سعودي

األجور:

مخصصات السيدة سيم                                                     ٦,000 ريال سعودي

النفقات:
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 املرحلة الثالثة:

حساب وتقسيم صايف األرباح وتقييمه.

صايف املبيعات املقّدر                                                1٢5,000.00 ريال سعودي

ناقص: النفقات                                                        ٩3,٧٦٧.00 ريال سعودي

صايف األرباح                                                           ٣١,٢٣٣.00 ريال سعودي

الفائدة عىل رأس مال املستأجر: 

أ. الرتكيبات والتجهيزات                    ٢0,000.00  ريال سعودي

ب. األسهم العادية                            ٢,500.00 ريال سعودي

ج. النقدية                                      ٢,500.00 ريال سعودي

اإلجاميل                                           

الفائدة عىل رأس مال املستأجر x  %10                          ٢5,000.00  ريال سعودي

                                                                             ٢,500.00 ريال سعودي

الرصيد املجزأ                                                          ٢8,7٣٣.00 ريال سعودي

أتعاب التاجر x %50 من الرصيد                                    14,3٦٦.50 ريال سعودي

القيمة اإليجارية                                                      ١٤,٣66.50 ريال سعودي

فلنقل:                                                                   ١٤,500.00 ريال سعودي

8.00                               1٢%  x عامل رشاء السنوات إىل األبد

                                                                           ١١6,000.00 ريال سعودي

ناقًصا: اإلصالحات املتأخرة                                            ٦,000.00 ريال سعودي

القيمة الرأساملية للسفينة                                          ١١0,000.00 ريال سعودي

متثل عمليات السحب جزًءا من أتعاب املالك                     تُستبعد

الفائدة عىل القرض                                                                تُستبعد

اإلصالحات:

متوسط املخصصات السنوية املطلوب، واملقّدر بنحو:             1,٢00 ريال سعودي

التأمني:

التغطية الكافية املقّدرة للمباين                                          300 ريال سعودي

الديون املعدومة:

تكون غالبية املبيعات مقابل األموال                             350 ريال سعودي

األثاث الجديد: 

هذا رأس املال ولهذا اليُعد اعتياديًا                                            تُستبعد

اإلهالك: 

صيانة املركبات                                                         1,٩00 ريال سعودي

األثاث والتجهيزات.. وغريها )٢0% x(  4,000ريال سعودي  5,٩00 ريال سعودي

إجاميل النفقات املعّدل سيكون:                                         9٣,767 ريال سعودي

يف هذا املثال ال يتم افرتاض نسبة التضخم عىل اإليرادات أو التكاليف
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مــن أبــرز القيــود عنــد تطبيــق أســلوب الدخــل هــو عندمــا تكــون القيمــة ُمبالــغ فيهــا أحيانـًـا. وهــذا يحــدث عنــد تطبيــق 

أســلوب الدخــل عــىل املصنــع واآلالت باســتخدام تدفــق لإليــرادات مبنــي عــىل نســبة مــن الكيــان مبجملــه )ليــس إيجــار 

ســوق(. ويف هــذه الحالــة يلــزم عــىل املقيّــم عــادًة طــرح العوائــد عــىل األصــول املســاهمة. وتلــك تشــمل صــايف رأس املــال 

ــوى  ــالء والق ــات العم ــة وعالق ــة واألســامء التجاري ــات التجاري ــة التشــغيلية والعالم ــة واملعرف ــات العقاري ــل وامللكي العام

العاملــة املجتمعــة وكذلــك األصــول غــري امللموســة، وتتضمــن القيمــة باســتخدام هــذه الطريقــة عنــارص الســمعة )الشــهرة 

التجاريــة( ويكــون مبالًغــا فيهــا. )كورنــر ٢00٩، بوداهــايت 1٩٩٩(. 

وبنــاًء عــىل النقــاش أعــاله، فــإن تطبيــق أســلوب الدخــل يكــون محــدوًدا عــىل املصانــع واآلالت التــي قــد تُســتأجر يف ســوق 

إيجــارات محــددة أو لألصــول التــي تكــون مــدرة للنقــد بطبيعتهــا، مثــل: مصانــع املعالجــة ومحطــات توليــد الطاقــة محــل 

التقييــم ككل أو اآلالت واملعــدات املســتخدمة يف األلعــاب املوجــودة يف املنتزهــات.

يف هذه الحالة تصبح املعادلة كالتايل: *

١/ ١٢.0 أو ٣٣٣.8 

بعد التقريب تصبح 8

نقاط القوة الرئيسية:

أ. أفضل مقياس لإلهالك الكيل لألصول.

ب. االعرتاف باالقتصاد وأخذه باالعتبار.

ج. التعبري عن املنطق املُستخدم تقريبًا يف كل القرارات التجارية.

نقاط الضعف الرئيسية:

أ . عدم الفصل بني أصول محددة.

ب . عدم موضوعية توقعات الدخل ومعدالت العوائد.

6.5            نقاط القوة والضعف املتعلقة بأسلوب الدخل وطريقة األرباح

ويف ختــام أســاليب التقييــم، نســتنتج أن املنطــق وراء فهــم واســتخدام الطــرق املتعــددة هــو أن األنــواع املختلفــة للمعلومات 

ُمتاحــة ملختلــف العوامــل املؤثــرة عــىل القيمــة املنصفــة. ومبــا أن تقييــم املصانــع واآلالت يعتمــد كثــريًا عــىل املقاييــس غــري 

املوضوعيــة وعــىل تفســري كل مــن البيانــات النوعيــة والكميــة، فتُعتــرب مهــارات املقيّــم عامــاًل أساســيًا. 

ــر عــىل األصــل محــل  ــا أو أك ــق إحداه ــث ميكــن تطبي ــم، حي ــة الحــاالت كل طــرق التقيي ــار يف كاف يجــب األخــذ باالعتب

التقييــم. ويف بعــض الحــاالت قــد تُجمــع األســاليب الثالثــة للوصــول إىل القيمــة، ومــع ذلــك يجــب تحليــل ومراجعــة نقــاط 

القــوة وقابليــة التطبيــق واألهميــة الخاصــة بتلــك الطــرق وقيمهــا املســتنتجة

الخالصة 7.0



تمارين الوحدة الثانية
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1. ماهي األساليب التي ميكن استخدامها يف تقييم اآلالت واملعدات؟ ارشح هذه األساليب؟

٢. ماهي طريقة التقييم التي ميكن استخدامها يف أسلوب السوق؟

3. ماهي طريقة التقييم التي ميكن استخدامها يف أسلوب التكلفة؟ 

4. ماهو عامل االهالك؟ ارشح ثالث عوامل رئيسية ميكن من خاللها معرفة حالة اآللة؟ 

5. هناك ثالثة أنواع من عوامل التقادم، ارشح هذه األنواع بالتفصيل؟

٦. ماهو العمر االفرتايض الطبيعي

٧. ماهو العمر الفّعال؟

8. عنــد اســتخدام أســلوب الســوق لتقييــم اآلالت واملعــدات، ماهــي العوامــل املؤثــرة عــىل القيمــة والتــي يجــب اعتبارهــا 

عنــد التســوية؟

٩. ماهي العوامل التي توثر عىل تقدير العمر الفعال لالالت واملعدات؟

10. مالفرق بني تكلفة االحالل وتكلفة إعادة اإلنتاج؟ 

11. ماهي معادلة االهالك بطريقة القسط الثابت؟ 

1٢.  إذا طلــب منــك اعــداد تقريــر تقييــم آلالت ومعــدات لتحديــد تكلفــة االســرتجاع الجديــدة مــع افــرتاض عــدم وجــود أي 

اســتثناءات يف السياســات، أي التكاليــف التاليــة ال ميكــن تطبيقهــا؟ 

 أ. تكلفة اآلالت

 ب. املحركات والتحكم 

 ج. رسوم التمويل 

 د. األساس 

 ه. الشحن 

 و. الرضائب 

 ز. تكاليف الرتكيب والخبري املهني 

 ح. التشغيل وتصحيح األخطاء 

أجب عن األسئلة التالية: أ

جميع األسئلة املذكورة أعاله ملراجعة املنهج فقط.*
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اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل: ب

»هي الطريقة التي تحّدد القيمة عن طريق حساب تكلفة أصل مامثل مبنافع مساوية«. .١

 أ. تكلفة االسرتجاع

 ب. تكلفة اإلحالل

 ج. تكلفة إعادة اإلنتاج

 د. القيمة السوقية

أ. القيمة السوقية التعويضية

ب. القيمة السوقية داخل املوقع

ج. القيمة السوقية خارج املوقع

د. القيمة السوقية الستمرارية النشاط 

أ. تكاليف النقل

ب. تكاليف الرتكيب

ج. تكاليف التمويل

د. األيدي العاملة

١. يُشري التعريف أعاله إىل:

٢. إذا تــم تقييــم آلــة مــا مــع األخــذ باالعتبــار تكاليــف النقــل وتفكيــك األجــزاء، فعندهــا ميكننــا القــول بــأن 

هــذه اآللــة تــم تقييمها عــىل أســاس ____________.

٣. أي مــن الخيــارات التاليــة ال يدخــل ضمــن التكاليــف غــري املبــارشة باســتخدام طريقــة تكلفــة اإلحــالل 

املهلكــة:

٤.  التعديــالت عــىل التكلفــة املقــدّرة إلنشــاء أصــل ذو منافــع مســاوية إلظهــار أثــر التقــادم عــىل قيمــة 

األصــل محــل التقييــم. 

أ. القيمة السوقية

 ب. تكاليف النقل

 ج. العمر االفرتايض الطبيعي

 د. اإلهالك

ــرور  ــن م ــداًل م ــة ب ــج عــن االســتخدام أو اإلنتاجي ــة يكــون اإلهــالك هــو نات ــن الطــرق التالي 5.  يف أي م

الزمــن:

أ. طريقة القسط الثابت

ب. طريقة القسط املتناقص

ج. طريقة مجموع السنوات

د. طريقة وحدات اإلنتاج
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اربط كل من املصطلحات التالية بالتعريف املناسب لها:  ج

6. جميع الخيارات التالية تندرج تحت أسلوب التكلفة، ما عدا:

أ. طريقة تكلفة اإلحالل

ب. القيمة السوقية

ج. طريقة تكلفة إعادة اإلنتاج

د. طريقة الجمع 

التقادم الوظيفيالتقادم االقتصاديالتقادم أو التدهور املادي

٧.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحــد أشــكال اإلهــالك والــذي يــؤدي لخســارة يف القيمــة بســبب ظــروف متعلقــة بامللكيــة 

مثــل: التغــري يف التصميــم أو املــواد أو العمليــات والتــي تســبب القصــور والقــدرة املفرطــة والبنــاء الزائــد وقلــة املنفعــة 

وتكاليــف التشــغيل اإلضافيــة.

  

ــل  ــد تشــمل هــذه العوام ــة، وق ــا بســبب عوامــل خارجي ــدان قيمــة أو منفعــة أصــل م 8.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فق

ــة  ــة والبيئي ــط القانوني ــادة املنافســة أو الضواب ــة والعــرض والطلــب وزي ــدي العامل االرتفــاع يف تكلفــة املــواد الخــام واألي

وغريهــا.

٩.  تُعرف تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمشّغل بـ:                                  

 أ. األصول املتداولة

ب. العائد عىل رأس املال

 ج. القيمة الرأساملية

د. عامل رشاء السنوات

ــد %1٢.  ــنوات لألب ــل رشاء الس ــغ عام ــنويَا. ويبل ــعودي س ــال س ــغ1,450,000 ري ــة يبل ــار ملخرط ــايف اإليج 10.  إذا كان ص

ــة.  ــاملية للمخرط ــة الرأس ــب القيم احس

أ. 1٧,400,0٢0 ريال سعودي

ب.  1٢,083,000ريال سعودي

ج.  13,500,500ريال سعودي

د.  14,500,000ريال سعودي

11.  _____________ نسبة الرصيد املجزأ وإجاميل اإليرادات السنوي. 

حصة املستأجر أ. 

صايف الربح ب. 

الفائدة عىل رأس املال ج. 

عائد املشّغل د. 
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هي الطريقة التي تحّدد القيمة عن طريق حساب تكلفة إعادة إنشاء نسخة مطابقة ألصل ما

أي من الخيارات التالية تقدم املضاعف لإلهالك بطريقتي القسط الثابت والقسط املتناقص:

أ. تكلفة االسرتجاع

ب. تكلفة اإلحالل

ج. تكلفة إعادة اإلنتاج

د. القيمة السوقية

أ. طريقة القسط الثابت

ب. جدول رشتون

ج. طريقة مجموع السنوات

د. طريقة وحدات اإلنتاج

١. يُشري التعريف أعاله إىل:

اربط كل من املصطلحات التالية بالتعريف املناسب لها:  د

اإليجار الرأساميلصايف اإليجارإجاميل الربح

إجاميل اإليرادات

ناقص( الرشاء(

=                  X

ناقص( النفقات التشغيلية(

الرصيد املُجزأ =

”X“ ___________ =

.١٢

.١٣

.١٤

 أي مــن التكاليــف التاليــة ال يدخــل ضمــن الحســابات عنــد تقييــم اآلالت واملعــدات باســتخدام طريقــة 

إعــادة اإلنتــاج الحديثــة أو طريقــة تكلفــة اإلحــالل الحديثــة:

أ. تكلفة الشحن

ب. تكلفة الرتكيب

ج. تكلفة التمويل

د. تكلفة العمل والتشغيل 

.١5
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متثل كافة الخيارات التالية أنواع التقادم ما عدا:

يتطلب جدول رشتون وجود كل من

تُستخدم طريقة األرباح عادة عند تقييم األصول التالية ما عدا:

 أ. التقادم الوظيفي

 ب. التقادم املايل

أ . املواد واأليدي العاملة

ب . التصميم واملواد

ج . العمر االقتصادي والعمر الفعيل

د . التلف نتيجة االستخدام

أ . عبارة

ب . مركز تسوق

ج . سفينة

د . محجر

 ج. التقادم االقتصادي

 د. التدهور املادي

.١6

.١7

.١8

1٩. تُشري املعادلة أدناه إىل: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢0. تُشري املعادلة أدناه إىل: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكلفة اإلهالك السنوي =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)معدل اإلهالك( X )القيمة الدفرتية يف بداية العام (

القيمة الدفرتية = تكلفة األصل – اإلهالك املرتاكم

.١

.١

تكلفة األصل - القيمة التخريدية

العمر االفرتايض املقّدر

طريقة وحدات اإلنتاجطريقة القسط الثابتطريقة القسط املتناقض

اخرت اإلجابة الصحيحة: ه
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٢١. جميع الخيارات التالية تثل نقاط القوة الرئيسية ألسلوب الدخل، ما عدا:

 أ. أفضل مقياس لإلهالك الكيل لألصول

 ب. التعبري عن املنطق املُستخدم تقريبًا يف كل القرارات التجارية

 ج. عدم موضوعية توقعات الدخل ومعدالت العوائد

 د. االعرتاف باالقتصاد وأخذه باالعتبار

٢٢. ________ هي القيمة املفرتض عىل أساسها أن تستمر املصانع واآلالت بنفس استخدامها الحايل يف مجال املنشأة 

 أ. القيمة السوقية داخل املوقع

 ب. القيمة السوقية خارج املوقع

 ج. القيمة السوقية ككل

 د. القيمة السوقية كأجزاء مستقلة ميكن إزالتها

٢٣. أحمد هو صاحب حصة تلك حر يف مصنع ينتج صايف دخل قدره ٢50،000 ريال سعودي سنويًا. بافرتاض 8% معدل 

العائد احسب القيمة الرأساملية لفائدة أحمد.

أ. ٢,000,000 ريال سعودي 

ب. 3,450,000 ريال سعودي 

ج. ٢0,000 ريال سعودي 

د. 3,1٢5,000 ريال سعودي 

٢٤. من خالل معرفتك أن العمر االفرتايض الطبيعي = العمر الفّعال زائًدا العمر االفرتايض املتبقي. باعتبار أن آلة التعبئة 

لها عمر إنتاجي طبيعي يبلغ ١5 عاًما وعمر فعال يبلغ 7 سنوات. ما هو العمر اإلنتاجي املتبقي لآللة؟

أ. ٧ سنوات 

ب. ٢٢ سنة

ج. 8 سنوات 

د. 15 سنة

٢5. من خالل معرفتك أن العمر االفرتايض الطبيعي = العمر الفّعال زائًدا العمر االفرتايض املتبقي. باعتبار أن آلة التعبئة 

لها عمر إنتاجي طبيعي يبلغ ١5 عاًما وعمر فعال يبلغ 7 سنوات. وصنعت اآللة يف عام ٢0١١. ما هو العمر الزمني لآللة 

يف عام ٢0٢١؟

أ. 8 سنوات 

ب. 10 سنوات 

ج. 15 سنة

د. ٢٢ سنة
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حل التمارين
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تمارين الوحدة األولى :
مبادئ تقييم اآلالت والمعدات 

1-    أ

ج -2

أ -3

د -4

أ -5

ب -6

ج -7

ج -8

د -9

أ -10

ب -11

ج -12

د -13

أ -14

أ -15

ج -16

ج -17

د -18

ج -19

ج -20
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ب -21

ج -22

د -23

ج -24

د -25

ب -26

أ -27

د -28

ج -29

ج -30

ج -31

مصانع السيارات -32

مصانع االسمنت -33

مصانع منتجات األلبان -34

35- معدات تغليف األطعمة

معدات انتاج منتجات االلبان -36

املعايري املهنية -37

الكتّاب -38

قاموس أوكسفورد -39

القيمة السوقية -40

القيمة التأمينية -41
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تمارين الوحدة الثانية :

ب -1
ج -2
د -3
د -4
د -5
ب -6

التقادم الوظيفي -7
التقادم االقتصادي -8

ب -9
ب -10
أ -11

إجاميل الربح -12
ج -13
ب -14
ج -15
ب -16
ج -17
ب -18

19- طريقة القسط الثابت
طريقة القسط املتناقص -20

أ -21
أ -22
د -23
ج -24
ب -25

أساليب تقييم اآلالت والمعدات
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ــة. 43544٩. لنــدن: وايــيل. ــر املالي التقاري

مانيغــو، ماريــو )٢010(. منهجيــات تقييــم االآلت واملعــدات. يف نــدوة التطويــر املهنــي املســتمر بعنــوان وحــدة تقييــم االآلت 
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ــدات.  ــم االآلت واملع ــدات. ]محــارضة[. وحــدة تقيي ــم االآلت واملع ــة يف تقيي ــم )٢008( مقدم ــد الحلي ــن، عب ــد خريالدي محم
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ــم االآلت واملعــدات،  ــع واالآلت واملعــدات. ]محــارضة[. وحــدة مقدمــة يف تقيي ــم املصان ــن )٢00٦( تقيي محمــد صــربي، يودي
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=995203.ــن ــرتجع م ــرب ٢00٦. ُمس ــنغافورة، نوفم س
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ــات املتحــدة:  ــة للتثمــني. الوالي ــري املوحــدة للمامرســة املهني ــع ملؤسســة التثمــني )٢010( املعاي ــري التثمــني التاب ــس معاي مجل
http://www.uspap.org/2010USPAP/USPAP/frwrd/definitions.htm. التثمــني. ُمســرتجع مــن  مؤسســة 

.BOVEA :معايري التقييم املاليزية. كواالملبور . )BOVEA( )٢013( مجلس املقيمني واملثمنني ووكالء العقار، ماليزيا

بوداهبتي )1٩٩٩(. تقييم املصانع واآلالت ) النظرية والتطبيق( 

مومباي ، رشكة بوداهايت ورشكاءه. 

 )RICS( تقييم املصانع واآلالت . اململكة املتحدة . املعهد امللي للمساحني القانونيني )ديري )٢008

ــم  ــدة -1.IVS 30٢ )تقيي ــة الجدي ــم الدولي ــري التقيي ــرض معاي ــودة ، ع ــة IVSC )٢010( مس ــم الدولي ــري التقيي ــس معاي مجل
ــة.  ــم الدولي ــري التقيي ــس معاي ــدن، مجل ــع واملعــدات( لن املصان

ــار  تنفيــذ / تطبيــق تقييــم املصانــع واآلالت واملعــدات ) معايــري التقييــم الدوليــة ، معايــري التقييــم املاليزيــة )IPMV(، املعي
ــي )NZ, RICS )USPAP وغريهــا( .  ــم املهن املوحــد ملامرســة التقيي








