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القيمة السوقية:
أساس مستقر للقيمة
ُيصــدر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة أوراق عمــل مــن وقــت آلخــر ،والتــي تركــز علــى موضوعــات التقييم
ـددا مــن األغــراض :تبــادر بمناقشــة موضوعــات
ذات الصلــة والقضايــا الناشــئة ،حيــث تخــدم أوراق العمــل عـ ً
التقييــم وتعزيزهــا ،حيــث تتعلــق بمعاييــر التقييــم الدوليــة؛ وتوفــر معلومــات فــي ســياق المواضيــع مــن
منظــور الواضــع للمعاييــر؛ وتدعــم مجتمــع التقييــم أثنــاء تطبيقهــم لمعاييــر التقييــم الدوليــة مــن خــال
التوجيهــات ودراســات الحالــة.
ُتعــد أوراق العمــل مكملــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة ،لكنهــا ال تحــل محــل المعاييــر أو ُ
تغنــي عنهــا.
المق ّيمــون مســؤولية االطــاع علــى المعاييــر واتباعهــا عنــد إجــراء عمليــات التقييــم.
ويتحمــل ٌ

أعدها :ألكساندر أرونسون وأعضاء مجلس األصول الملموسة بمجلس معايير التقييم الدولية
ّ
أصــدر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة ورقــة العمــل هــذه باعتبارهــا الورقــة الثانيــة مــن سلســلة
صممــت لبــدء النقــاش والمداولــة بشــأن موضــوع القيمــة الســوقية .لــذا ،يرجــى مشــاركتنا أفكاركــم
ومرئياتكــم عبــر منصــة لينكــد إن.

المقدمة
تناولــت ورقــة العمــل األولــى ،تحــت عنــوان
التحديــات التــي تواجــه القيمــة الســوقية ،بحــث
مجلــس األصــول الملموســة التابــع لمجلــس
معاييــر التقييــم الدوليــة عــدة موضوعــات
متعلقــة بالقيمــة الســوقية ،والتــي ُتعــد أحــد
شــيوعا للقيمــة المســتخدمة
أكثــر األســس
ً
فــي عمليــات التقييــم .وتضمنــت موضوعــات
المناقشــة مــا يلــي :الســعر مقابــل القيمــة،
وربــط مختلــف أشــكال األدلــة الســوقية بأســاس
القيمــة ،ووفــرة المعلومــات المتعلقة باألســواق
فــي عالــم تتفشــى فيــه الجائحــة ،والقيمــة
المتحفظــة ومقارنتهــا بالقيمــة الســوقية،
فضــ ً
ا عــن القيمــة فــي األســواق المدرجــة
المتقلبــة مــن بيــن عــدد مــن الموضوعــات التــي
تــم النظــر فيهــا.
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ورد عــدد مــن التعليقــات فيمــا يتعلــق بهــذه
الورقــة.
تتمثــل التعليقــات الشــاملة مــن خبــراء التقييــم
فــي أنــه علــى الرغــم مــن أن أســاس القيمــة
ـليما بصفــة عامــة مــن وجهــة
الســوقية يعــد سـ ً
المق ّيميــن ،إال أنــه كثيــ ًرا مــا ُيســاء فهــم
نظــر ُ
وتفســير هــذا المفهــوم مــن قبــل مجموعــة
مــن أصحــاب المصلحــة فــي التقييــم ،كمــا
هــو مبيــن فــي ورقــة العمــل األولــى الــواردة
فــي هــذه السلســة .لــذا ،تهــدف ورقــة العمــل
الثانيــة إلــى مواصلــة البحــث فــي هــذا الموضــوع
وتوضيــح التعليقــات بمزيــد مــن التفصيــل ،بمــا
فــي ذلــك ،المناقشــات حــول مــا يلــي:
●السعر والتكلفة والقيمة والثمن
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● كيــف يمكننــا تعريــف مفهــوم «الســوق»،
وكيــف يؤثــر ذلــك علــى القيمــة الســوقية؟
● مــا هــو مفهــوم إطــار العمــل للقيمــة
الســوقية؟
● هــل القيمــة الســوقية قاصــرة علــى
النظــرة التاريخيــة؟
● هــل تؤخــذ «ارتفاعــات» و»انخفاضــات»
الســوق القياســية فــي االعتبــار بالفعــل
عنــــد استــخــــدام أســـاس الـقـيـــــمـــــة
الســوقية؟
المق ّيــم االفتراضــات
● كيــف يســتخدم ُ
واالفـتـراضـــات الخـــاصــــة مــــع الـقـيــمــة
الســوقية؟
نلقــي اآلن نظــرة إضافيــة علــى مــا يقدمــه
مجلــس األصــول الملموســة مــن موضوعــات
فــي حــاالت عــدم اليقيــن.

موجز عن السعر والتكلفة
والقيمة والثمن
َقدمــت لجنــة األصــول الملموســة فــي أوراق
العمــل الســابقة تعاريــف عــن الســعر والقيمــة
وغيرهــا .وفــي هــذه الورقــة ،تــم تضميــن
التعاريــف التاليــة ضمــن معاييــر التقييــم الدوليــة
(اعتبــا ًرا مــن  31ينايــر 2022م):
●التكلفــة أو التكاليــف :هــو المقابــل أو
المصروفــات المطلوبــة لالســتحواذ علــى
أصــل أو إنشــائه.
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● الســعر :هــو المقابــل النقــدي ،أو غيــر
النقــدي ،المطلــوب أو المعــروض أو
المدفــوع مقابــل األصــل ،والــذي قــد
يختلــف عــن القيمــة.
● القيمــة :الــرأي الناتــج عــن عمليــة التقييــم
المتوافقــة مــع معاييــر التقييــم الدوليــة،
وهــي تقديــر إمــا للمقابــل النقــدي
األكثــر احتمــا ًلا لمنفعــة فــي أصــل مــا
أو للمنافــع االقتصاديــة المترتبــة علــى
االحتفــاظ بمنفعــة فــي أصــل مــا علــى
أســاس القيمــة المحــدد.
● الثمــن  :قيمــة األصــل بالنســبة للمالــك أو
المــاك المحتمليــن فــي ضوء االســتثمارات
ُ
الفرديــة أو األهــداف التشــغيلية ( ُتعــرف
ً
أيضــا بالقيمــة االســتثمارية).
أهــم بنــد يمكن اســتخالصه مــن هــذه التعاريف
هــو أن مفهــوم القيمــة الســوقية هــو أحــد
األســس العديــدة للقيمــة .ونتيجــة لذلــك ،قــد
تختلــف القيمــة الســوقية ربمــا ماد ًيــا عــن كل
مــن التكلفــة والســعر والثمــن.
ـكل حاســم هو أســاس
إن مــا يعـ ّـرف القيمــة بشـ ٍ
القيمــة المختــار ألي مــن معطيــات التقييــم.
وبمــا أن جميــع األشــياء األخــرى متســاوية،
يمكــن النظــر فــي األصــل علــى أســاس عــدد
مــن أســس القيمــة فــي نفــس تاريــخ التقييــم،
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ تكلفــة االســتبدال،
أو القيمــة الســوقية ،أو القيمــة االســتثمارية،
أو قيمــة التصفيــة القســرية .ونظــ ًرا ألن كافــة
هــذه األســس تعطــي نتائــج «القيمــة» ،فــإن كل
حتمــا ســيؤدي إلــى وجــود نتائــج تقييــم
منهــا
ً
مختلفــة.
يمكــن وضــع مثــال افتراضــي لهــذا التبايــن
المحتمــل فــي الرســم البيانــي التالــي ،والــذي
ســيعكس بــدوره أن ســعر وقيمــة األصــل يمكــن
أن يعتمــدا علــى أســس القيمــة المســتخدمة:

ورقة عمل  :القيمة السوقية  -أساس مستقر للقيمة

أمثلة على التباين في نتائج القيمة

تكلفة االستبدال
التكلفة
العملة

السعر المطلوب
القيمة االستثمارية/الثمن
القيمة السوقية
السعر المدفوع
السعر المعروض
قيمة التصفية القسرية
تاريخ التقييم

ً
وفقا للمعيـار »104أسـس القيمـة»:
« .........يتطلــب مــن المقيــم اختيــار األســـاس
او األســس المناســـبة للقيمـــة واتبــاع كافــة
المتطلبــات المعمــول بهــا المرتبطــة بهــذا
األســاس »...
وهــذا إجــراء إلزامــي عنــد تقييــم أي أصــل.
ً
افتراضــا ضمن ًيــا
وكثيــ ًرا مــا ُيجــري المقيمــون
أن عمالءهــم يدركــون تنــوع أســس القيمــة
الموجــودة ويوافقــون علــى االختيــار الــذي
يحــدده المق ّيــم .ومــن الضــروري أن يقــوم
المق ّيــم بإســداء المشــورة إلــى العميــل عــن
ُ
بشــكل
ســبب اختيــار أســاس محــدد للقيمــة
ٍ
يتناســب مــع المهمــة.
ً
المق ّيميــن
وعــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن علــى ُ
تحليــل المعلومــات الوفيــرة المتاحــة فــي
ً
ســياقا مناســ ًبا
الســوق لضمــان أن يكــون لهــا
جــزءا مــن عمليــة
ألســاس القيمــة والتــي ُتعــد
ً
التقييــم.
وكمــا جــاء فــي الورقــة التــي كتبتهــا لــورا
غابرييــل ونيــك فرينــش عــن «طــرق تســعير
وتقييــم العقــارات فــي الســوق  -مراجعــة
عمليــة «:
« .....البــد مــن التمييــز بيــن «الســعر» و «القيمــة»
و»الثمــن» ،ولألســف ،مســتخدمي خدمــات
ـدا،
التقييــم ال يدركــون مفهــوم هــذا التمييــز جيـ ً
وبالمثــل ،يعتقــد العديــد مــن العمــاء أن القيمــة
والثمــن شــيء واحــد ،أو أن هــذه القيمــة هــي
رقــم متأصــل لــن يبــاع العقــار بدونــه .هنــاك
لبــس فــي مفهــوم التقييــم وتقييــم العقــارات.
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المق ّيميــن تحــري الدقــة فــي
لــذا ،يتعيــن علــى ُ
اللغــة التــي يكتبــون بهــا تقاريــر التقييــم وأن
تكــون عمليــة التقييــم واضحــة كمــا هــو الحــال
بالنســبة الختيــار طريقــة التقييــم وأســلوبه
ونموذجــه.
باختصــار ،رغــم أن القيمــة الســوقية هــي أســاس
مســتقر عالم ًيــا للقيمــة ،إال أنهــا ليســت ً
أيضــا
ســوى أســاس واحــد مــن أســس القيمــة .ومــع
أن معلومــات األســعار المختلفــة الممثلــة
فــي الســوق قــد تســاعد علــى تحديــد القيمــة
الســوقية (علــى ســبيل المثــال ،تحديــد الحــد
األدنــى أو الحــد األقصــى) ،إال أنهــا قــد ال تتفــق
بالضــرورة مــع أســاس القيمــة الســوقية ألســباب
مختلفــة.
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ً
ســوقا دولــي
ويمكــن أن يكــون ســوق األصــل
أو محلــي ،كمــا يمكــن أن يتألــف الســوق مــن
العديــد مــن المشــترين والبائعيــن أو عــدد
محــدود مــن المشــاركين .ويكــون الســوق الــذي
ً
عــادة الســوق
يعــرض فيــه األصــل للبيــع هــو
الــذي يجــري فيــه مبادلــة األصــل المعــروض.

كيف نحدد ماهية «السوق» وكيف
يؤثر ذلك على القيمة السوقية؟
الســوق هــو البيئــة التــي يتــم فيهــا تبادل الســلع
والخدمــات بيــن المشــترين والبائعيــن مــن خــال
آليــة األســعار .يتضمــن مفهــوم الســوق إمكانية
االتجــار بالســلع أو الخدمــات فيمــا بين المشــترين
والبائعيــن بحريــةٍ تامــة ال تخضــع ســوى لألنظمة
التــي تحكــم تلــك الواليــة القضائيــةُ .يبــدي كل
طــرف اســتجابة تجــاه العالقــة بيــن العــرض
والطلــب وغيرهــا مــن عوامــل تحديــد األســعار
وفهــم المنافــع النســبية للســلع أو الخدمــات
ومعرفــة احتياجاتــه ورغباتــه الفرديــة.
ُيعــرف الســوق فــي أســاس القيمــة الســوقية
بأنــه:
 .3-30يفتــرض مفهــوم القيمــة الســوقية
ســع ًرا يتــم التفــاوض عليــه فــي ســوق مفتــوح
وتنافســي حيــث يتصــرف المشــاركون بحريــة.
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مــن الضــروري فهــم طبيعــة الســوق الــذي يتــم
فيــه تــداول األصــل لتحديــد «المبلــغ المقــدر
الــذي ينبغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو
االلتزامــات فــي تاريــخ التقييــم» ،وســبب ذلــك أن
«المبلــغ المقــدر» الــذي يمكــن الحصــول عليــه
حــد كبيــر علــى عــدد المشــترين
يعتمــد إلــى
ٍ
والبائعيــن فــي الســوق ،ومــدى قدرتهــم علــى
الوصــول إلــى ذلــك الســوق التنافســي المفتــوح
ويمكــن تصنيــف الســوق أو وصفــه بمعاييــر
واحــدا أو أكثــر ممــا يلــي:
متنوعــة قــد تشــمل
ً
●الســلع أو الخدمــات التــي يتــم تداولهــا،
وغال ًبــا مــا ُتعــرف باســم فئــات األصــول،
●المناطــق الجغرافيــة ،والتــي قــد تشــمل
الحــدود المحليــة والحــدود الدوليــة،
●المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
ومتطلبــات الترخيــص ورأس المــال،
يجــب معرفــة أن حجــم األســواق يمكــن
ً
تصنيفهــا ً
وفقــا لعــدد مــن العوامــل
أيضــا
مثــل حجــم التجــارة وأســعار األصــول المتداولــة
عنــد التفكيــر فــي ســوق تنافســي مفتــوح.
وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يتألــف الســوق مــن
عــددٍ محــدود مــن المشــاركين ،ولكنــه ال يــزال
سـ ً
ـوقا تنافســيا مفتــوح .وبالنســبة لبعــض فئــات
األصــول ،قــد يكــون بوســع المشــاركين شــراء
أصــل مــا (أو علــى ســبيل
حصــص معينــة فــي
ٍ
المثــال ،حصــص في األســهم عن طريق الســوق
الماليــة الحكوميــة) ،ولكــن قــد يتــم منعهــم
ً
صراحــة بســبب القيــود
أصــل مــا
مــن شــراء
ٍ
المفروضــة علــى الحصــول علــى ترخيــص أو
القيــود التنظيميــة .وفــي جميــع الحــاالت ،يجــب
المق ّيميــن دراســة الســوق ذات الصلــة التــي
علــى ُ
يتــم فيهــا تــداول األصــل ومقدمــي العــروض
المتعلقــة باألصــل ،حتــى ال يبالغــون فــي تقديــر
القيمــة الســوقية أو يبخســونها.
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يجــب مالحظــة أن األســواق التنافســية
بشــكل جيــد مــع
المفتوحــة نــاد ًرا مــا تعمــل
ٍ
تــوازن ثابــت بيــن العــرض والطلــب ومســتوى
ٍ
متســاو مــن النشــاط .وتشــمل أوجــه القصــور
ٍ
الشــائعة فــي الســوق توقــف العــرض أو زيــادات
أو انخفاضــات مفاجئــة فــي الطلــب أو الفجــوة
المعرفيــة بيــن المشــاركين فــي الســوق .ونظ ـ ًرا
ألن المشــاركين فــي الســوق يســتجيبون لهــذا
القصــور ،فمــن المرجــح أن يتكيــف الســوق فــي
ـت معيــن مــع أي تغييــر يســبب فــي اختــال
وقـ ٍ
التــوازن .وبمــا أن القيمــة الســوقية تهــدف إلــى
تحديــد « المبلــغ المقــدر الــذي ينبغــي علــى
أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تاريــخ
التقييــم» ،فعليهــا أن تعكــس الظروف الســائدة
فــي الســوق ذات الصلــة فــي ذلــك الوقــت،

ومــع أن الســوق التنافســي المفتــوح قــد يكــون
قائــم بذاتــه فــي أي وقــت مــن األوقــات وال
يتأثــر إال بقــد ٍر ضئيــل باألنشــطة التــي تجــري فــي
األســواق األخــرى ،إال أن األســواق كثيــ ًرا مــا تؤثــر
علــى بعضهــا البعــض علــى مــدى فتــرةٍ زمنيــة
معينــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يكــون ،فــي
تاريــخ معيــن ،ســعر األصــل فــي واليــة قضائــي
مــا أعلــى بكثيــ ٍر مــن ثمــن نفــس األصــل فــي
واليــة قضائــي أخــرى .وإذا مــا تــم تجاهــل أي آثــار
مشــوهة محتملــة ناجمــة عــن القيــود التجاريــة
الحكوميــة أو السياســات الماليــة ،فــإن الموردين
ســيزيدون  -بمــرور الوقــت  -المعــروض مــن
األصــل فــي المــكان الــذي يمكــن الحصــول فيــه
علــى أعلــى ســعر ممكــن ،فض ـ ًلا عــن تخفيــض
المعــروض مــن األصــل فــي المــكان الــذي يقــل
فيــه ســعره ،مــا يــؤدي إلــى تقــارب األســعار.
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وليــس الســعر المتغيــر أو المعــدل القائــم علــى
إعــادة التــوازن المفتــرض .وعلــى هــذا النحــو ،فإن
تعريــف القيمــة الســوقية ال يتغيــر مــع ارتفــاع
وانخفــاض مســتويات عــدم اليقيــن ،فالتغيــر
يطــرأ علــى ظــروف الســوق الســائدة ،التــي
ً
دقيقــا
المق ّيــم أن يجــري فحصــً
تتطلــب مــن ُ
للســوق.

وبمــا أن أســاس القيمــة الســوقية ُيعطــي عــددًا
مــن اإلشــارات بشــأن كيــف ينظــر المقيــم إلــى
«الســوق» ،فمــن الواضــح تمامــً أنــه ليــس الســوق
الــذي:
● ُينهــي فيــه المشــاركين المحتمليــن فــي
الســوق الصفقــة،
● ال ينظــر إال لفئــات معينــة مــن المشــترين
والبائعيــن دون مبــرر،

 4-30تبيــن القيمــة الســوقية أعلــى وأفضــل
اســتخدام لألصــل (انظــر الفقــرات  1-140إلــى -140
 .)5وأفضــل اســتخدام هــو االســتخدام الــذي
يعمــل علــى تعظيــم قيمــة وإمكانــات األصــل
بأقصــى قــدر ممكــن وعلــى النحــو الــذي يجيــزه
القانــون ويحقــق الجــدوى الماليــة واالقتصاديــة.
ويمكــن أن يكــون االســتخدام األعلــى واألفضــل
هــو االســتخدام الحالــي لألصــل أو اســتخدام
آخــر بديــل ،ويحــدد ذلــك المشــارك فــي الســوق
بنــا ًء علــى تصوراتــه حــول نــوع األصــل والســعر
الــذي يرغــب فــي دفعــه.
المق ّيــم يفكــر
فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان ُ
فــي أراضــي زراعيــة ذات إمكانــات تطويــر ســكنية
تفــي بأعلــى معاييــر االســتخدام وأفضلهــا،
فينبغــي أن ينعكــس ذلــك فــي التقييــم.

ما هو مفهوم إطار عمل القيمة
السوقية؟
وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن «الســوق الــذي
يفتــرض أن تكــون األصــول فيهــا معروضــة
للبيــع هــو الســوق الــذي يتــم فيــه تبــادل األصول
المق ّيــم
بشــكل نظــري عــادة» ،فينبغــي علــى ُ
دراســة فرضيــة أعلــى وأفضــل اســتخدام لألصــل
ً
اتســاقا مــع معيــار « 104أســس القيمــة» ،معيــار
 ،4-30علــى النحــو التالــي:
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تعــرف القيمــة الســوقية فــي معاييــر التقييــم
الدوليــة علــى أنهــا:
«المبلــغ التقديــري الــذي ينبغــي علــى أساســه
مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تاريــخ
التقييــم بيــن مشــتر راغــب وبائــع راغــب فــي
إطــار معاملةعلــى أســاس محايــد بعــد تســويق
مناســب حيــث يتصــرف كل طــرف مــن األطــراف
بمعرفــة وحكمــة دون قســر أو إجبــار».
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مــع أن أســاس القيمــة الســوقية معــروف
عمومــا ،إلــى جانــب هــذا التعريــف ،فــإن مفهوم
ً
إطــار العمــل الــذي يجــب أن ُيطبــق فيــه ،كثيــ ًرا
مــا يــرد فــي تقاريــر التقييــم .يتضمــن مفهــوم
إطــار عمــل القيمــة الســوقية الــوارد فــي المعيــار
ً
توجيهــا بشــأن العديــد مــن
« 104أســاس القيمــة»،
جوانــب تعريــف القيمــة الســوقية ،بمــا فــي
ذلــك:
● ما هو المبلغ التقديري؟
● كيــف تعــرف مصطلــح «مشــتر راغــب»
و»بائــع راغــب»؟
● ما هي المعاملة على أساس محايد؟
● كيــف تعــرف مصطلــح «التســويق
ا لمنا ســب » ؟
● مــا الــذي يميــز األطــراف التــي تصرفــت
«بمعرفــةوحكمــة»و»دونقســرأوإجبــار»؟

المق ّيمين
يمكــن لمفهــوم إطــار العمل أن يفيــد ُ
عنــد فــك رمــوز مختلــف نمــاذج األدلــة الســوقية
نفعــا من
عنــد إجــراء تقييــم ،ولكنــه يكــون أكثــر
ً
منظــور تعليمــي عنــد تقديــم التوجيــه للعمــاء
نطــاق
وأصحــاب المصلحــة فــي التقييــم علــى
ٍ
أوســع.

الدراســة المتأنيــة ال تكون في التعريف فحســب،
بــل تمتــد ً
أيضــا إلــى مفهــوم إطــار العمــل الــذي
ـدا فــي كل عمليــة تقييــم
يمكــن أن يكــون مفيـ ً
تتضمــن أســاس القيمــة الســوقية .وقــد أدرج
مقتطــف كامــل مــن أســاس القيمــة الســوقية،
بمــا فــي ذلــك مفهــوم إطــار العمــل ،كإضافــة
بشــكل كامــل تيســي ًرا
إلــى ورقــة العمــل هــذه
ٍ
للرجــوع إليهــا.

8

ورقة عمل  :القيمة السوقية  -أساس مستقر للقيمة

هل القيمة السوقية قاصرة على
النظرة التاريخية؟
فــي ورقــة العمــل األولــى ،درســنا االنتقــادات
التــي وجههــا بعــض المعلقيــن بــأن القيمــة
الســوقية تنظــر إلــى الماضــي فقــط وبالتالــي
فهــي ليســت مهمــة عندمــا تكــون األســواق
متقلبــة.
تمامــا مــن التعليقــات الــواردة
واضحــا
كان
ً
ً
فــي ورقــة العمــل األولــى أن هــذا النقــد ال
مبــرر لــه ،وإلعــادة التأكيــد علــى رأي مجلــس
األصــول الملموســة ،فــإن تعريــف القيمــة
الســوقية يبحــث فــي كافــة األدلــة التــي يمكــن
أن تشــمل التنبــؤات والتوقعــات .والهــدف مــن
المق ّيــم هــو ضمــان فحــص كافــة األدلــة
وجــود ُ
وربطهــا بوقــت محــدد يســمى تاريــخ التقييــم.
ان أســاس القيمــة الســوقية محــدد بوقــت وهــو
أم ضــروري كل مهمــة تقييــم.
وإذا كانــت مالحظــة بعــض المعلقيــن ترتكــز
حــول رؤيــة أن القيمــة الســوقية تنظــر إلــى
الماضــي فقــط ،فــإن المشــكلة حينهــا تكــون
بعيــدة عــن تعريــف القيمــة الســوقية ذاتهــا،
بــل بــد ًلا مــن ذلــك ،مــن المرجــح أن يكــون هنــاك
مخصصــات غيــر كافيــة للتغييــرات فــي الســوق
بيــن تاريــخ المعامــات التــي يمكــن اعتبارهــا أدلــة
قابلــة للمقارنــة وبيــن تاريــخ التقييــم ،وبالمثــل،
فهــذا ال يعنــي أن القيمــة الســوقية ال يمكــن
أن تســتند إلــى التوقعــات المســتقبلية .وعنــد
التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة عنــد اســتخدام
أســلوب الدخــل للقيمــة ،فــإن المقيميــن
ينظــرون بالفعــل إلــى المنافــع التــي يتوقعهــا
المشــاركون فــي الســوق فــي المســتقبل.
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إن ذات المعامــات التــي تتــم فــي الســوق هــي
نتيجــة لهــذه العمليــة الفكريــة ذات النظــرة
ً
مــرة أخــرى ،أن أســاس
المســتقبلية ،ونكــرر
القيمــة الســوقية يعكــس المنافــع المتوقعــة
فــي المســتقبل اعتبــا ًرا مــن وقــت محــدد
يســمى تاريــخ التقييــم ،ويتــم خصــم الفوائــد
المســتقبلية المتوقعــة والمخاطــر المرتبطــة
بهــا مــن جانــب المق ّيــم وصــو ًلا إلــى هــذه
الوقــت المحــدد ،وباســتخدام معــدل خصــم
مناســب لتلــك الفتــرة الزمنيــة.
ويتعيــن علــى المق ّيــم دراســة األدلــة الســوقية
ذات الصلــة المتاحــة بعنايــة (التنبــؤات هــي
التدفقــات النقديــة أو المنافــع المســتقبلية،
واالتجــاه العرضــي هــو المعامــات الجاريــة أو
مؤشــرات الســوق ،واالتجــاه العكســي هــي
المعامــات التاريخيــة ،عنــد الضــرورة) ومقارنــة
نحــو مناســب باألصــل المعنــي،
ذلــك علــى
ٍ
وإجــراء التعديــات الالزمــة علــى ذلــك الدليــل
تقييمــا
المماثــل لضمــان تقييــم األصــل المعنــي
ً
مناســ ًبا فــي تاريــخ التقييــم.
وأخيــ ًرا ،لوحــظ أن بعــض العمــاء قــد يرغبــون
فــي اســتخدام (أو تحديــث) تقريــر التقييــم
الحالــي الــذي مضــى تاريــخ تقييمــه .وقــد تكــون
عمليــات التقييــم صالحــة لفتــرة مــن الزمــن
تبعــا لفئــة األصــل
بعــد تاريــخ التقييــم المذكــور ً
والغــرض مــن التقييــم واألحــداث الســوقية.
أشــار مجلس األصول الملموســة إلــى أن التقييم
ال يكــون ســار ًيا مــن الناحيــة الفنيــة إال فــي تاريــخ
التقييــم ذي الصلــة ،نظ ـ ًرا ألن ديناميــات الســوق
وقيمتهــا يمكــن أن تتغيــر بســرعة خــال فتــرة
زمنيــة قصيــرة .فــي الواليــات القضائيــة التــي
تســمح باســتخدام التقييــم علــى مــدى فتــرة
زمنيــة طويلــة ،فإننــا نؤكــد علــى وجــوب الحــذر
التــام عنــد التعامــل مــع مثــل هــذه االفتراضــات.
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هل تؤخذ «ارتفاعات» أو
«انخفاضات» السوق القياسية في
االعتبار بالفعل عند استخدام
أساس القيمة السوقية؟
إذا لــم تكــن القيمــة الســوقية قاصــرة علــى
النظــرة التاريخيــة ،فهــل تؤخــذ «ارتفاعــات» أو
«انخفاضــات» الســوق القياســية فــي االعتبــار
بالفعــل عنــد اســتخدام أســاس القيمــة
ا لســو قية ؟
المق ّيــم دراســة
فــي هــذا الصــدد ،يتعيــن علــى ُ
بشــكل عــام،
أدلــة الســوق فــي ذلــك الوقــت
ٍ
وضمــان أن تكــون األدلــة التــي يســتخدمها
ـكل
متســقة مــع تعريــف القيمــة الســوقية بشـ ٍ
خــاص .ويشــمل ذلــك التأكــد مــن أن أدلــة
المعامــات ال تنحصــر بيــن المشــتري الراغــب
والبائــع الراغــب فحســب ،بــل تشــمل أيضــا علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر أن «الطرفيــن قــد تصرفــا
بمعرفــة وحكمــة ودون قســ ٍر أو إجبــار».
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كثــرة المعامــات ال تعنــي بالضــرورة وجــود
عالمــات جيــدة علــى القيمــة الســوقية ،فعندمــا
يتصــرف المشــترون بعشــوائية مندفعــة
وبتهــور دون حكمــة أو درايــة ،فإنهــم بذلــك
ـكل جنونــي،
يســاعدون علــى ارتفــاع األســعار بشـ ٍ
أو عندمــا يقبــل البائعــون أســعا ًرا غيــر مناســبة
رغبــة منهــم فــي إتمــام البيــع بســرعة ،فمثــل
هــذه األمــور ليســت أمثلــة علــى أدلــة القيمــة
الســوقية.
المقيمــون بيــن األدلــة
مــن الضــروري أن يميــز ُ
األساســية واألدلــة المقارنــة ،لــذا ،يتعيــن علــى
المقيــم التعمــق فــي دراســة الدليــل الــذي
ُ
ال يتطابــق مــع خصائــص تعريــف القيمــة
الســوقية.
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قيم
الم ّ
كيف يستخدم ُ
االفتراضات واالفتراضات الخاصة
مع القيمة السوقية؟
ينــص المعيــار رقــم  200مــن معاييــر التقييــم
الدوليــة علــى مــا يلــي:
 1-200مــن المهــم وضــع افتــراض أو افتراضــات
عديــدة إضافــة إلــى ذكــر أســاس القيمــة
لتوضيــح إمــا حالــة األصــل فــي مبادلــة مفترضــة،
أو الظــروف التــي يفتــرض مبادلــة األصــل فيهــا.
ويكــون لمثــل هــذه االفتراضــات تأثيــر مهــم
علــى القيمــة.
 2-200تنقســم هــذه األنــواع مــن االفتراضــات
عمومــا إلــى فئتيــن:
ً
أ) الحقائــق المفترضــة التــي تتســق مــع تلــك
الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم ،أو التــي يمكــن
أن تكــون متســقة معهــا.
ب) الحقائــق المفترضــة التــي تختلــف عــن تلــك
الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم.
عندمــا تختلــف الحقائــق المفترضــة عــن تلــك
الحقائــق الموجــودة فــي تاريخ التقييــم ،فيمكن
وصــف هــذه الحقائــق وقتهــا بأنهــا «افتراضــات
خاصــة» يمكــن «اســتخدامها لبيــان أثــر التغييــرات
المحتملــة علــى قيمــة األصــل».
وفــي بعــض البلديــات ،يمكــن وصــف هــذه
االفتراضــات الخاصــة بأنهــا شــروط افتراضيــة،
كمــا هــو موضــح فــي المعاييــر الموحــدة
لممارســة التقييــم المهنــي :2021-2020
ً
مباشــرة
الشــرط االفتراضــي :هــو شــرط يتعلــق
بمهمــةٍ محــددةٍ  ،وهــو أمــر مخالــف لمــا يعرفــه
المق ّيــم بأنــه موجــود فــي التاريــخ الفعلــي
ُ
لنتائــج المهمــة ،ولكنــه يســتخدم ألغــراض
التحليــل.
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التعليــق :إن الشــروط االفتراضيــة تتعــارض مــع
الحقائــق المعروفــة بشــأن الخصائــص الماديــة
أو القانونيــة أو االقتصاديــة للعقــارات المعنيــة؛ أو
عــن الظــروف الخارجيــة للعقــارات ،مثــل ظــروف
الســوق أو اتجاهاتهــا أو عــن ســامة البيانــات
المســتخدمة فــي التحليــل.
ورغــم أن اســتخدام االفتراضــات واالفتراضــات
الخاصــة قــد يكــون ضرور ًيــا إلجــراء تقييــم ،إال أنــه
المق ّيــم أن يتوخــى الحــذر لضمــان
يتعيــن علــى ُ
أال تكــون االفتراضــات الخاصــة المســتخدمة
بعيــدة عــن تعريــف القيمــة الســوقية بحيــث
يكــون مــن األفضــل النظــر فــي أســاس آخــر
جيــدا اغــراض مــن تكليفــات
للقيمــة يناســب
ً
التقييــم .ينــص معيــار التقييــم الدولــي ،104
بوضــوح علــى أن:
معيــار رقــم 5-200
ٍ
 5-200يجــب أن تكــون االفتراضــات واالفتراضــات
الخاصــة معقولــة وواقعيــة ،مــع األخــذ فــي
االعتبــار الغــرض الــذي ُأعــد مــن أجلــه التقييــم.
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ملخص
اســتنادًا إلــى التعليقــات المقدمــة إلــى مجلــس
األصــول الملموســة فــي أعقــاب ورقــة العمــل
األولــى ،فــإن التعقيــب هــو أن القيمــة الســوقية
هــي أســاس مســتقر ومــرن ومناســب للقيمــة.
يتمثــل الجــزء الــذي تــم التركيــز عليــه فــي هــذه
السلســلة فــي التحديــات المتصــورة للقيمــة
الســوقية مــن جانــب العمــاء ومســتخدمي
حــد ســواء.
التقييــم ومعلقــي الســوق علــى
ٍ
ً
فراغــا
عمومــا أن هــذه التحديــات تشــكل
ويبــدو
ً
تعليم ًيــا يمكــن حلــه فــي كثيـ ٍر مــن األحيــان عــن
طريــق تحســين االتصــال ســواء فــي إطــار تقاريــر
التقييــم ،أو عــن طريــق المحادثــات الجاريــة
التــي يجريهــا المقيمــون مــع هــذه المجموعــة
الشــاملة مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن
بالتقييــم.
ً
وانطالقــا مــن هــذه النقطــة ،فقــد يكــون مــن
المناســب أن نعــود إلــى نفــس االســتنتاج الــذي
تــم تقديمــه كجــزء مــن ورقــة العمــل األولــى،
وهــو:
علــى الرغــم مــن أن كافــة هــذه الحــاالت تجعــل
مهنــة التقييــم صعبــة ،إال أنهــا حالــة تتصــدر
المق ّيــم ومهاراتــه.
فيهــا خبــرات ُ
المق ّيــم
وفــي حــاالت عــدم اليقيــن ،يكــون ٌ
هــو أفضــل شــخص يمكنــه تقديــم المشــورة
المختصــة بشــأن القيمــة.
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وعنــد اســتخدام معاييــر وإرشــادات التقييــم
عمومــا للتوعيــة واإلبــاغ عن المســائل
المقبولــة
ً
المق ّيــم يمثــل حينهــا
المتعلقــة بالتقييــم ،فــإن ٌ
هامــا ألصحــاب المصلحــة نظــ ًرا
مــوردا حيو ًيــا
ً
ً
لكونــه يتصــرف بطريقــةٍ تخــدم المصلحــة
العامــة.
ويتحتــم علينــا فــي الوقــت نفســه باعتبارنــا
متخصصيــن فــي التقييــم أن نواصــل االســتماع
إلــى أصحــاب المصلحــة المعنييــن بالتقييــم
لضمــان أن يظــل كل مــن أســاس القيمــة
الســوقية ومعاييــر التقييــم الشــاملة التــي
ً
مســتمرة فــي تلبيــة
تدعــم عمليــات التقييــم
طلبــات الســوق وتوفيــر التوجيهــات الكافيــة
لحــل هــذه التحديــات المفترضــة.
ســيواصل مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة
مراقبــة المواضيــع الــواردة فــي هــذه المقالــة
والترحيــب بــأي آراء أو تعليقــات عليهــا بغــرض
فهــم التحديــات الجاريــة (إن وجــدت) التــي ال
زلتــم تواجهونهــا أنتــم أو أصحــاب المصلحــة
عنــد اســتخدام أو تفســير القيمــة الســوقية فــي
نطــاق واليتكــم القضائيــة.
يرجــى إرســال أي تعليقــات إضافيــة إلــى مجلــس
األصــول الملموســة بمجلــس معاييــر التقييــم
الدوليــة عبــر البريــد اإللكترونــي التالــي:
contact@ivsc.org
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ملحق :أسس معايير التقييم
الدولية للقيمة  -القيمة السوقية
 1-30القيمــة الســوقية هــي المبلــغ المقــدر
الــذي ينبغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو
االلتزامــات فــي تاريــخ التقييــم بيــن مشــتر راغــب
وبائــع راغــب فــي إطــار معاملــة علــى أســاس
محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتصــرف
كل طــرف مــن األطــراف بمعرفــة وحكمــة دون
قســر أو إجبــار.
ـاء
 2-30يتــم تطبيــق تعريــف القيمــة الســوقية بنـ ً
علــى التصــور التالي:

أ) يشــير «المبلــغ المقــدر» إلــى الســعر المســتحق
مقابــل األصــل فــي معاملــة ســوقية علــى
أســاس محايــد .بينمــا يقصــد بالقيمــة الســوقية
ترجيحــا والــذي يمكــن الحصــول
الســعر األكثــر
ً
ـو معقــول فــي تاريــخ
عليــه فــي الســوق علــى نحـ ٍ
ً
وفقــا لتعريــف القيمــة الســوقية .وهــو
التقييــم
أفضــل ســعر معقــول يمكــن أن يحصــل عليــه
البائــع ،كمــا أنــه الســعر األكثــر فائــدة للمشــتري.
و ُيســتثنى هــذا المبلــغ بشــكل خــاص أي ســعر
تقديــري متضخــم أو منكمــش نتيجــة شــروط أو
ظــروف خاصــة ،مثــل :التمويــل غيــر النمطــي ،أو
ترتيبــات البيــع وإعــادة التأجيــر ،أو اعتبــارات خاصة،
أو امتيــازات ممنوحــة لمالــك ،أو مشــت ٍر معيــن.
ب) ٌيقصــد بعبــارة «ينبغــي علــى أساســه مبادلــة
األصــول أو االلتزامــات» أن قيمــة األصــل عبــارة عــن
ً
ً
مســبقا أو
مبلغــا مقــر ًرا
مبلــغ تقديــري وليــس
ســعر بيــع فعلــي .وهــو ســعر فــي معاملــة
اســتوفت كافــة عناصــر تعريــف القيمــة
الســوقية فــي تاريــخ التقييــم.
ج) ُيقصــد بعبــارة «فــي تاريــخ التقييــم» أن
تكــون القيمــة محــددة بزمــن معيــن فــي تاريــخ
معلــوم ،وذلــك ألن األســواق وظروفهــا يمكــن
أن تتغيــر ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى عــدم صحــة
أو مالءمــة القيمــة التقديريــة فــي وقــت آخــر.
وتبيــن قيمــة التقييــم حالــة الســوق وظروفــه
فــي تاريــخ التقييــم وليــس فــي أي تاريــخ آخــر.
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د) ُيقصــد بعبــارة «مشــتر راغــب» الشــخص الــذي
لديــه دافــع للشــراء وليــس ُمجبــ ًرا عليــه .وهــذا
مصممــا علــى أن
حريصــا وال
المشــتري ليــس
ً
ً
ً
وفقــا لواقــع
بــأي ســع ٍر ،وهــو يشــتري
يشــتري ّ
الســوق الحالــي وتوقعاتــه وليــس وفــق ســوق
خياليــة أو افتراضيــة ال يمكــن تمثيلهــا أو توقــع
وجودهــا .ولــن يدفــع المشــتري المفتــرض
ســع ًرا أعلــى ممــا يتطلبــه الســوق .و ُيعــد المالــك
الحالــي مــن ضمــن العناصــر التــي تمثــل قــوام
«الســوق».
هـــ) مــن ناحيــة أخــرى فــإن «البائــع الراغــب» ليــس
حريصــا وال مجبــ ًرا علــى البيــع بــأي ســعر ،وال
ً
ً
يتعامــل بســعر ال ُيعــد معقــولا فــي الســوق
الحالــي .ويســعى البائــع الراغــب إلــى بيــع األصــل
بمتطلبــات الســوق وبأفضــل ســعر يمكــن
الحصــول عليــه مــن الســوق المفتوحــة بعــد
التســويق الــازم أ ًّيــا كان الســعر .وال تؤخــذ
الظــروف الحقيقيــة للمالــك األصلــي فــي عيــن
االعتبــار ،إذ ّ
أن البائــع الراغــب هــو عبــارة عــن مالــك
افتراضــي.
ّ
و) ٌيقصــد بعبــارة «معاملــة علــى أســاس محايــد»
معاملــة بيــن أطــراف ليســت بينهــم عالقــة
معينــة أو خاصــة ،مثــل :شــركة أم وشــركاتها
التابعــة ،أو مالــك األرض والمســتأجر ،ويمكــن
أن تتســبب هــذه العالقــة فــي جعــل مســتوى
الســعر غيــر معهــود فــي الســوق أو متضخــم
بســبب عنصــر ذي قيمــة خاصــة .و ٌيفتــرض أن
تتــم المعاملــة بالقيمــة الســوقية بيــن أطــراف
ليســت بينهــم عالقــة ويتصــرف كل طــرف
منهــم باســتقاللية.
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ز) ٌيقصــد بعبــارة «بعــد تســويق مناســب» أن
األصــل يتــم عرضــه فــي الســوق بأفضــل طريقــة
ممكنــة ليتــم بيعــه بأفضــل ســعر معقــول
ً
وفقــا لتعريــف القيمــة
يمكــن الحصــول عليــه
الســوقية .وتعتبــر طريقــة البيــع هــي األنســب
واألكثــر مالءمــة للحصــول علــى أفضــل ســعر
فــي الســوق المتاحــة للبائــع .ويعتمــد طــول
فتــرة عــرض األصــل فــي الســوق علــى نــوع
األصــل وحالــة الســوق .والمعيــار الوحيــد لتحديــد
المــدة هــو أن يكــون هنــاك وقــت كاف يســمح
لألصــل بــأن يلفــت اهتمــام عــدد مناســب مــن
المشــاركين فــي الســوق ،وأن تتــم فتــرة العــرض
قبــل تاريــخ التقييــم.
ح) تفتــرض عبارة «يتصــرف كل طرف من األطراف
بمعرفــة وحكمــة» أن ك ًلا مــن المشــتري الراغــب
والبائــع الراغــب علــى معرفــة وعلــم بطبيعــة
األصــل وخصائصــه ،واســتخداماته الفعليــة
والممكنــة ،وحالــة الســوق فــي تاريــخ التقييــم.
كمــا ُيفتــرض أن ك ًلا مــن البائــع والمشــتري
نحــو يتســم
اســتخدام هــذه المعرفــة علــى
ٍ
بالحصافــة كــي يتحقــق الســعر المناســب لــكل
منهمــا فــي المعاملــة .ويتــم تقديــر الحصافــة
بالرجــوع إلــى حالــة الســوق فــي تاريــخ التقييــم
وليــس إلــى منفعــة فــي تاريــخ الحــق ،فعلــى
ســبيل المثــال :ال يعتبــر البائــع مرتجــ ًلا عندمــا
يبيــع أصــو ًلا فــي ســوق أســعاره هابطــة بســعر
أدنــى مــن المســتويات الســابقة .كذلــك بالنســبة
للصفقــات األخــرى فــي أســواق متغيرة األســعار،
ً
وفقا
فــإن المشــتري أو البائــع الحصيــف يتصــرف
ألفضــل المعلومــات المتوفــرة عــن الســوق فــي
وقــت المعاملــة.
ط) تعنــي عبــارة «دون قســر أو إجبــار» أن كل
طــرف مــن الطرفيــن لديــه دافــع ورغبــة إلتمــام
المعاملــة ،ولكنــه غيــر ُمجبــر أو ملــزم علــى
إتمامهــا.
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 3-30يفتــرض مفهــوم القيمــة الســوقية ســع ًرا
ً
متفاوضــا عليــه فــي ســوق تنافســي مفتــوح
يتصــرف المشــاركون فيــه بــكل حريــة .ويمكــن
أن يكــون ســوق األصــل سـ ً
ـوقا دولــي او محلــي،
كمــا يمكــن أن يتألــف الســوق مــن العديــد
مــن المشــترين والبائعيــن أو عــدد محــدود مــن
المشــاركين .ويكــون الســوق الــذي يعــرض فيــه
األصــل للبيــع هــو عــادة الســوق الــذي يجــري فيــه
مبادلــة األصــل المعــروض.
ُ 4-30تبيــن القيمــة الســوقية أعلــى وأفضــل
اســتخدام لألصــل (انظــر الفقــرات -140 ،1-140
 )5وأفضــل اســتخدام هــو االســتخدام الــذي
يعمــل علــى تعظيــم قيمــة وإمكانــات األصــل
بأقصــى قــدر ممكــن وعلــى النحــو الــذي يجيــزه
القانــون ويحقــق الجــدوى الماليــة واالقتصاديــة.
و ُيمكــن أن يكــون االســتخدام األعلــى واألفضــل
هــو االســتخدام الحالــي لألصــل أو اســتخدام
آخــر بديــل ،و ُيحــدد ذلــك المشــارك فــي الســوق
بنــا ًء علــى تصوراتــه حــول نــوع األصــل والســعر
الــذي يرغــب فــي دفعــه.
 5-30يجــب أن تكــون طبيعــة المدخــات
ومصادرهــا متســقة مــع أســاس القيمــة والــذي
بــدوره يجــب أن يكــون مناس ـ ًبا لغــرض التقييــم.
فمثــ ًلا يمكــن اســتخدام أســاليب وطــرق
مختلفــة للتوصــل إلــى رأي للقيمــة بشــرط أن
تكــون البيانــات المســتخدمة مــن الســوق.
وأســلوب الســوق بحكــم تعريفــه يســتخدم
مدخــات ســوقية .ولحســاب القيمــة الســوقية
ينبغــي تطبيــق أســلوب الدخــل باســتخدام
المدخــات واالفتراضــات التــي يعتمدهــا
المشــاركون فــي الســوق .ولحســاب القيمــة
الســوقية باســتخدام أســلوب التكلفــة ينبغــي
تحديــد تكلفــة أصــل مســاو وإهــاك مناســب
عــن طريــق تحليــل التكاليــف واإلهــاك فــي
الســوق.
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 6-30يجــب أن تحــدد البيانــات المتاحــة والظروف
المتعلقــة بالســوق أكثــر طــرق التقييــم التــي
تتوافــق مــع األصــل محــل التقييــم وأنســبها.
وإذا اعتمــدت الطــرق علــى بيانــات ســوقية
ـدا فهــذا يعني أن كل أســلوب
محللــة تحليـ ًلا جيـ ً
أو طريقــة مســتخدمة ينبغــي أن تقــدم مؤشـ ًرا
علــى القيمــة الســوقية.
 7-30ال تعكــس القيمــة الســوقية ســمات األصل
الــذي لــه قيمــة بالنســبة لمالــك أو مشــتر محــدد
وغيــر متــاح للمشــترين اآلخريــن فــي الســوق.
وهــذه المزايــا يمكــن أن تتعلــق بالخصائــص
الماديــة ،أو الجغرافيــة أو االقتصاديــة أو
القانونيــة لألصــل .وتشــترط القيمــة الســوقية
تجاهــل أي عنصــر مــن هــذه القيمــة؛ ألنهــا فــي
أي تاريــخ معيــن تفتــرض وجــود مشــتر راغــب
وليــس مشــتر راغــب محــدد.
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