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القيمة السوقية:
أساس مستقر للقيمة

ُيصــدر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة أوراق عمــل مــن وقــت آلخــر، والتــي تركــز علــى موضوعــات التقييم 
ذات الصلــة والقضايــا الناشــئة، حيــث تخــدم أوراق العمــل عــدًدا مــن األغــراض: تبــادر بمناقشــة موضوعــات 
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 تُغنــي عنهــا. 
ويتحمــل الٌمقّيمــون مســؤولية االطــاع علــى المعاييــر واتباعهــا عنــد إجــراء عمليــات التقييــم.

أعّدها: ألكساندر أرونسون وأعضاء مجلس األصول الملموسة بمجلس معايير التقييم الدولية
ــلة  ــن سلس ــة م ــة الثاني ــا الورق ــذه باعتباره ــل ه ــة العم ــة ورق ــم الدولي ــر التقيي ــس معايي ــدر مجل أص
صممــت لبــدء النقــاش والمداولــة بشــأن موضــوع القيمــة الســوقية. لــذا، يرجــى مشــاركتنا أفكاركــم 

ــد إن. ــة لينك ــر منص ــم عب ومرئياتك

عنــوان  تحــت  األولــى،  العمــل  ورقــة  تناولــت 
التحديــات التــي تواجــه القيمــة الســوقية، بحــث 
لمجلــس  التابــع  الملموســة  األصــول  مجلــس 
موضوعــات  عــدة  الدوليــة  التقييــم  معاييــر 
متعلقــة بالقيمــة الســوقية، والتــي ُتعــد أحــد 
المســتخدمة  للقيمــة  شــيوًعا  األســس  أكثــر 
فــي عمليــات التقييــم. وتضمنــت موضوعــات 
القيمــة،  مقابــل  الســعر  يلــي:  مــا  المناقشــة 
وربــط مختلــف أشــكال األدلــة الســوقية بأســاس 
القيمــة، ووفــرة المعلومــات المتعلقة باألســواق 
والقيمــة  الجائحــة،  فيــه  تتفشــى  عالــم  فــي 
الســوقية،  بالقيمــة  ومقارنتهــا  المتحفظــة 
المدرجــة  األســواق  فــي  القيمــة  عــن  فضــًا 
المتقلبــة مــن بيــن عــدد مــن الموضوعــات التــي 

تــم النظــر فيهــا.

ورد عــدد مــن التعليقــات فيمــا يتعلــق بهــذه 
الورقــة.

تتمثــل التعليقــات الشــاملة مــن خبــراء التقييــم 
فــي أنــه علــى الرغــم مــن أن أســاس القيمــة 
الســوقية يعــد ســليًما بصفــة عامــة مــن وجهــة 
نظــر الُمقّيميــن، إال أنــه كثيــًرا مــا ُيســاء فهــم 
وتفســير هــذا المفهــوم مــن قبــل مجموعــة 
كمــا  التقييــم،  فــي  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
هــو مبيــن فــي ورقــة العمــل األولــى الــواردة 
ــل  ــة العم ــدف ورق ــذا، ته ــة. ل ــذه السلس ــي ه ف
الثانيــة إلــى مواصلــة البحــث فــي هــذا الموضــوع 
ــا  ــل، بم ــن التفصي ــد م ــات بمزي ــح التعليق وتوضي

ــي: ــا يل ــول م ــات ح ــك، المناقش ــي ذل ف
السعر والتكلفة والقيمة والثمن 	

المقدمة
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 كيــف يمكننــا تعريــف مفهــوم »الســوق«،  	
وكيــف يؤثــر ذلــك علــى القيمــة الســوقية؟

 مــا هــو مفهــوم إطــار العمــل للقيمــة  	
الســوقية؟

علــى  	 قاصــرة  الســوقية  القيمــة  هــل   
التاريخيــة؟ النظــرة 

و«انخفاضــات«  	 »ارتفاعــات«  تؤخــذ  هــل   
الســوق القياســية فــي االعتبــار بالفعــل 
عنــــد استــخــــدام    أســـاس الـقـيـــــمـــــة 

الســوقية؟
االفتراضــات  	 الُمقّيــم  يســتخدم  كيــف   

واالفـتـراضـــات الخـــاصــــة مــــع الـقـيــمــة 
الســوقية؟

ــه  ــا يقدم ــى م ــة عل ــرة إضافي ــي اآلن نظ نلق
مجلــس األصــول الملموســة مــن موضوعــات 

فــي حــاالت عــدم اليقيــن.

غيــر  	 أو  النقــدي،  المقابــل  هــو  الســعر:   
أو  المعــروض  أو  المطلــوب  النقــدي، 
قــد  والــذي  األصــل،  مقابــل  المدفــوع 

القيمــة. عــن  يختلــف 
 القيمــة: الــرأي الناتــج عــن عمليــة التقييــم  	

المتوافقــة مــع معاييــر التقييــم الدوليــة، 
النقــدي  للمقابــل  إمــا  تقديــر  وهــي 
األكثــر احتمــاًلا لمنفعــة  فــي أصــل مــا 
علــى  المترتبــة  االقتصاديــة  للمنافــع  أو 
االحتفــاظ بمنفعــة فــي أصــل مــا علــى 

المحــدد. القيمــة  أســاس 
ــك أو  	 ــبة للمال ــل بالنس ــة األص ــن : قيم  الثم

الُمــاك المحتمليــن فــي ضوء االســتثمارات 
الفرديــة أو األهــداف التشــغيلية )ُتعــرف 

أيًضــا بالقيمــة االســتثمارية(.

أهــم بنــد يمكن اســتخاصه مــن هــذه التعاريف 
أحــد  الســوقية هــو  القيمــة  أن مفهــوم  هــو 
ــد  ــك، ق ــة لذل ــة. ونتيج ــدة للقيم ــس العدي األس
ــن كل  ــا ع ــا مادًي ــوقية ربم ــة الس ــف القيم تختل

ــن. ــعر والثم ــة والس ــن التكلف م

إن مــا يعــّرف القيمــة بشــكٍل حاســم هو أســاس 
التقييــم.  معطيــات  مــن  ألي  المختــار  القيمــة 
متســاوية،  األخــرى  األشــياء  جميــع  أن  وبمــا 
يمكــن النظــر فــي األصــل علــى أســاس عــدد 
ــم،  ــخ التقيي ــس تاري ــي نف ــة ف ــس القيم ــن أس م
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ تكلفــة االســتبدال، 
االســتثمارية،  القيمــة  أو  الســوقية،  القيمــة  أو 
أو قيمــة التصفيــة القســرية. ونظــًرا ألن كافــة 
ــج »القيمــة«، فــإن كل  هــذه األســس تعطــي نتائ
ــم  ــج تقيي ــود نتائ ــى وج ــيؤدي إل ــا س ــا حتًم منه

مختلفــة.

التبايــن  لهــذا  افتراضــي  مثــال  وضــع  يمكــن 
المحتمــل فــي الرســم البيانــي التالــي، والــذي 
ســيعكس بــدوره أن ســعر وقيمــة األصــل يمكــن 
أن يعتمــدا علــى أســس القيمــة المســتخدمة:

أوراق  فــي  الملموســة  األصــول  لجنــة  َقدمــت 
العمــل الســابقة تعاريــف عــن الســعر والقيمــة 
تضميــن  تــم  الورقــة،  هــذه  وفــي  وغيرهــا. 
ــر التقييــم الدوليــة  التعاريــف التاليــة ضمــن معايي

2022م(: ينايــر   31 مــن  )اعتبــاًرا 

أو  	 المقابــل  هــو  التكاليــف:  أو  التكلفــة 
المصروفــات المطلوبــة لاســتحواذ علــى 

إنشــائه. أو  أصــل 

موجز عن السعر والتكلفة 
والقيمة والثمن



ورقة عمل : القيمة السوقية - أساس مستقر للقيمة

4

وفًقا للمعيـار 104«أسـس القيمـة«:
األســـاس  اختيــار  المقيــم  مــن  .........يتطلــب   «
كافــة  واتبــاع  للقيمـــة  المناســـبة  األســس  او 
بهــذا  المرتبطــة  بهــا  المعمــول  المتطلبــات 

»... األســاس 
أصــل.  أي  تقييــم  عنــد  إلزامــي  إجــراء  وهــذا 
وكثيــًرا مــا ُيجــري المقيمــون افتراًضــا ضمنًيــا 
القيمــة  أســس  تنــوع  يدركــون  عماءهــم  أن 
الــذي  االختيــار  علــى  ويوافقــون  الموجــودة 
يقــوم  أن  الضــروري  ومــن  المقّيــم.  يحــدده 
عــن  العميــل  إلــى  المشــورة  بإســداء  الُمقّيــم 
ســبب اختيــار أســاس محــدد للقيمــة بشــكٍل 

المهمــة. مــع  يتناســب 
الُمقّيميــن  علــى  يتعيــن  ذلــك،  علــى  وعــاوًة 
فــي  المتاحــة  الوفيــرة  المعلومــات  تحليــل 
الســوق لضمــان أن يكــون لهــا ســياًقا مناســًبا 
ــة  ــن عملي ــزًءا م ــد ج ــي ُتع ــة والت ــاس القيم ألس

التقييــم.
لــورا  كتبتهــا  التــي  الورقــة  فــي  جــاء  وكمــا 
تســعير  »طــرق  عــن  فرينــش  ونيــك  غابرييــل 
مراجعــة   - الســوق  فــي  العقــارات  وتقييــم 

:« عمليــة 
»..... البــد مــن التمييــز بيــن »الســعر« و »القيمــة« 
خدمــات  مســتخدمي  ولألســف،  و«الثمــن«، 
التقييــم ال يدركــون مفهــوم هــذا التمييــز جيــًدا، 
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. 

ــي  ــة ف ــري الدق ــن تح ــى الُمقّيمي ــن عل ــذا، يتعي ل
اللغــة التــي يكتبــون بهــا تقاريــر التقييــم وأن 
تكــون عمليــة التقييــم واضحــة كمــا هــو الحــال 
وأســلوبه  التقييــم  طريقــة  الختيــار  بالنســبة 

ونموذجــه.

باختصــار، رغــم أن القيمــة الســوقية هــي أســاس 
مســتقر عالمًيــا للقيمــة، إال أنهــا ليســت أيًضــا 
ــع  ــة. وم ــس القيم ــن أس ــد م ــاس واح ــوى أس س
الممثلــة  المختلفــة  األســعار  معلومــات  أن 
ــة  ــد القيم ــى تحدي ــاعد عل ــد تس ــوق ق ــي الس ف
الســوقية )علــى ســبيل المثــال، تحديــد الحــد 
ــق  ــد ال تتف ــا ق ــى(، إال أنه ــد األقص ــى أو الح األدن
بالضــرورة مــع أســاس القيمــة الســوقية ألســباب 

مختلفــة.

أمثلة على التباين في نتائج القيمة

تكلفة االستبدال

التكلفة

السعر المطلوب

القيمة السوقية

السعر المدفوع

السعر المعروض

قيمة التصفية القسرية

تاريخ التقييم

لة
عم

ال
القيمة االستثمارية/الثمن
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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 بحريــٍة تامــة ال تخضــع ســوى لألنظمة 
التــي تحكــم تلــك الواليــة القضائيــة. ُيبــدي كل 
العــرض  بيــن  العاقــة  تجــاه  اســتجابة  طــرف 
ــعار  ــد األس ــل تحدي ــن عوام ــا م ــب وغيره والطل
ــات  ــلع أو الخدم ــبية للس ــع النس ــم المناف وفه

ــه الفرديــة. ومعرفــة احتياجاتــه ورغبات
ُيعــرف الســوق فــي أســاس القيمــة الســوقية 

ــه: بأن
الســوقية  القيمــة  مفهــوم  يفتــرض   .3-30
ــوح  ــوق مفت ــي س ــه ف ــاوض علي ــم التف ــعًرا يت س
وتنافســي حيــث يتصــرف المشــاركون بحريــة. 

ويمكــن أن يكــون ســوق األصــل ســوًقا دولــي 
ــن  ــوق م ــف الس ــن أن  يتأل ــا يمك ــي، كم أو  محل
عــدد  أو  والبائعيــن  المشــترين  مــن  العديــد 
محــدود مــن المشــاركين.  ويكــون الســوق الــذي 
يعــرض فيــه األصــل للبيــع هــو عــادًة الســوق 

الــذي يجــري فيــه مبادلــة األصــل المعــروض.

مــن الضــروري فهــم طبيعــة الســوق الــذي يتــم 
المقــدر  »المبلــغ  لتحديــد  األصــل  تــداول  فيــه 
الــذي ينبغــي علــى أساســه مبادلــة األصــول أو 
االلتزامــات فــي تاريــخ التقييــم«، وســبب ذلــك أن 
»المبلــغ المقــدر« الــذي يمكــن الحصــول عليــه 
يعتمــد إلــى حــٍد كبيــر علــى عــدد المشــترين 
ــى  ــم عل ــدى قدرته ــوق، وم ــي الس ــن ف والبائعي
الوصــول إلــى ذلــك الســوق التنافســي المفتــوح 
بمعاييــر  وصفــه  أو  الســوق  تصنيــف  ويمكــن 
ــي: ــا يل ــر مم ــًدا أو أكث ــمل واح ــد تش ــة ق متنوع

الســلع أو الخدمــات التــي يتــم تداولهــا،  	
ــول،  ــات األص ــم فئ ــرف باس ــا ُتع ــا م وغالًب

ــمل  	 ــد تش ــي ق ــة، والت ــق الجغرافي المناط
ــة، ــدود الدولي ــة والح ــدود المحلي الح

والتنظيميــة  	 القانونيــة  المتطلبــات 
المــال، ورأس  الترخيــص  ومتطلبــات 

  
يمكــن  األســواق  حجــم  أن  معرفــة  يجــب 
العوامــل  مــن  لعــدد  وفًقــا  أيًضــا  تصنيفهــا 
مثــل حجــم التجــارة وأســعار األصــول المتداولــة 
مفتــوح.  تنافســي  ســوق  فــي  التفكيــر  عنــد 
ــن  ــوق م ــف الس ــد يتأل ــاالت، ق ــض الح ــي بع وف
ــزال  ــه ال ي ــاركين، ولكن ــن المش ــدود م ــدٍد مح ع
ســوًقا تنافســيا مفتــوح. وبالنســبة لبعــض فئــات 
األصــول، قــد يكــون بوســع المشــاركين شــراء 
ــبيل  ــى س ــا )أو عل ــٍل م ــي أص ــة ف ــص معين حص
المثــال، حصــص في األســهم عن طريق الســوق 
ــم  ــم منعه ــد يت ــن ق ــة(، ولك ــة الحكومي المالي
القيــود  بســبب  صراحــًة  مــا  أصــٍل  شــراء  مــن 
أو  ترخيــص  علــى  الحصــول  علــى  المفروضــة 
القيــود التنظيميــة. وفــي جميــع الحــاالت، يجــب 
علــى الُمقّيميــن دراســة الســوق ذات الصلــة التــي 
يتــم فيهــا تــداول األصــل ومقدمــي العــروض 
المتعلقــة باألصــل، حتــى ال يبالغــون فــي تقديــر 

أو يبخســونها. الســوقية  القيمــة 
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ومــع أن الســوق التنافســي المفتــوح قــد  يكــون 
وال  األوقــات  مــن  وقــت  أي  فــي  بذاتــه  قائــم 
يتأثــر إال بقــدٍر ضئيــل باألنشــطة التــي تجــري فــي 
ــر  ــا تؤث ــًرا م ــواق كثي ــرى، إال أن األس ــواق األخ األس
ــة  ــرٍة زمني ــدى فت ــى م ــض عل ــا البع ــى بعضه عل
ــي  ــون، ف ــد يك ــال، ق ــبيل المث ــى س ــة، فعل معين
ــي  ــة قضائ ــي والي ــل ف ــعر األص ــن، س ــخ معي تاري
مــا أعلــى بكثيــٍر 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 
مــن  المعــروض   - الوقــت  بمــرور   - ســيزيدون 
األصــل فــي المــكان الــذي يمكــن الحصــول فيــه 
علــى أعلــى ســعر ممكــن، فضــًلا عــن تخفيــض 
المعــروض مــن األصــل فــي المــكان الــذي يقــل 

ــعار. ــارب األس ــى تق ــؤدي إل ــا ي ــعره، م ــه س في

التنافســية  األســواق  أن  ماحظــة  يجــب 
المفتوحــة نــادًرا مــا تعمــل بشــكٍل جيــد مــع 
ومســتوى  والطلــب  العــرض  بيــن  ثابــت  تــوازٍن 
متســاٍو مــن النشــاط. وتشــمل أوجــه القصــور 
الشــائعة فــي الســوق توقــف العــرض أو زيــادات 
ــوة  ــب أو الفج ــي الطل ــة ف ــات مفاجئ أو انخفاض
المعرفيــة بيــن المشــاركين فــي الســوق. ونظــًرا 
ــذا  ــتجيبون له ــوق يس ــي الس ــاركين ف ألن المش
القصــور، فمــن المرجــح أن يتكيــف الســوق فــي 
وقــٍت معيــن مــع أي تغييــر يســبب فــي اختــال 
ــى  ــدف إل ــوقية ته ــة الس ــا أن القيم ــوازن. وبم الت
علــى  ينبغــي  الــذي  المقــدر  المبلــغ   « تحديــد 
أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات فــي تاريــخ 
التقييــم«، فعليهــا أن تعكــس الظروف الســائدة 

ــت،  ــك الوق ــي ذل ــة ف ــوق ذات الصل ــي الس ف
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وليــس الســعر المتغيــر أو المعــدل القائــم علــى 
إعــادة التــوازن المفتــرض. وعلــى هــذا النحــو، فإن 
ــاع  ــع ارتف ــر م ــوقية ال يتغي ــة الس ــف القيم تعري
فالتغيــر  اليقيــن،  عــدم  مســتويات  وانخفــاض 
التــي  الســائدة،  الســوق  ظــروف  علــى  يطــرأ 
ــا  ــً دقيًق ــري فحص ــم أن يج ــن الُمقّي ــب م تتطل

للســوق. 

وبمــا أن أســاس القيمــة الســوقية ُيعطــي عــددًا 
ــى  ــم إل ــر المقي ــف ينظ ــأن كي ــارات بش ــن اإلش م
»الســوق«، فمــن الواضــح تمامــً أنــه ليــس الســوق 

الــذي:
 ُينهــي فيــه المشــاركين المحتمليــن فــي  	

الســوق الصفقــة،
 ال ينظــر إال لفئــات معينــة مــن المشــترين  	

ــرر، ــن دون مب والبائعي

الــذي  وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن »الســوق 
معروضــة  فيهــا  األصــول  تكــون  أن  يفتــرض 
للبيــع هــو الســوق الــذي يتــم فيــه تبــادل األصول 
بشــكل نظــري عــادة«، فينبغــي علــى الُمقّيــم 
دراســة فرضيــة أعلــى وأفضــل اســتخدام لألصــل 
اتســاًقا مــع معيــار 104 »أســس القيمــة«، معيــار 

30-4، علــى النحــو التالــي:

ما هو مفهوم إطار عمل القيمة 
السوقية؟

ــم  ــر التقيي ــي معايي ــوقية ف ــة الس ــرف القيم تع
ــا: ــى أنه ــة عل الدولي

»المبلــغ التقديــري الــذي ينبغــي علــى أساســه 
تاريــخ  فــي  االلتزامــات  أو  األصــول  مبادلــة 
التقييــم بيــن مشــتر راغــب وبائــع راغــب فــي 
إطــار معاملةعلــى أســاس محايــد بعــد تســويق 
مناســب حيــث يتصــرف كل طــرف مــن األطــراف 

إجبــار«. أو  بمعرفــة وحكمــة دون قســر 

وأفضــل  أعلــى  الســوقية  القيمــة  تبيــن   4-30
اســتخدام لألصــل )انظــر الفقــرات 140-1 إلــى 140-
5(. وأفضــل اســتخدام هــو االســتخدام الــذي 
ــل  ــات األص ــة وإمكان ــم قيم ــى تعظي ــل عل يعم
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 
ــعر  ــل والس ــوع األص ــول ن ــه ح ــى تصورات ــاًء عل بن

ــه. ــي دفع ــب ف ــذي يرغ ال

فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الُمقّيــم يفكــر 
فــي أراضــي زراعيــة ذات إمكانــات تطويــر ســكنية 
وأفضلهــا،  االســتخدام  معاييــر  بأعلــى  تفــي 

فينبغــي أن ينعكــس ذلــك فــي التقييــم.
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معــروف  الســوقية  القيمــة  أســاس  أن  مــع 
عموًمــا، إلــى جانــب هــذا التعريــف، فــإن مفهوم 
ــًرا  ــه، كثي ــق في ــب أن ُيطب ــذي يج ــل ال ــار العم إط
ــوم  ــن مفه ــم. يتضم ــر التقيي ــي تقاري ــرد ف ــا ي م
إطــار عمــل القيمــة الســوقية الــوارد فــي المعيــار 
104 »أســاس القيمــة«، توجيًهــا بشــأن العديــد مــن 
فــي  بمــا  الســوقية،  القيمــة  تعريــف  جوانــب 

ــك: ذل
 ما هو المبلغ التقديري؟ 	
راغــب«  	 »مشــتر  مصطلــح  تعــرف  كيــف   

راغــب«؟ و«بائــع 
 ما هي المعاملة على أساس محايد؟ 	
»التســويق  	 مصطلــح  تعــرف  كيــف   

؟ » ســب لمنا ا
 مــا الــذي يميــز األطــراف التــي تصرفــت  	

إجبــار«؟ أو  قســر  و«دون  وحكمــة«  »بمعرفــة 

يمكــن لمفهــوم إطــار العمل أن يفيــد الُمقّيمين 
عنــد فــك رمــوز مختلــف نمــاذج األدلــة الســوقية 
عنــد إجــراء تقييــم، ولكنــه يكــون أكثــر نفًعــا من 
منظــور تعليمــي عنــد تقديــم التوجيــه للعمــاء 
ــاٍق  ــى نط ــم عل ــي التقيي ــة ف ــاب المصلح وأصح

أوســع.

الدراســة المتأنيــة ال تكون في التعريف فحســب، 
بــل تمتــد أيًضــا إلــى مفهــوم إطــار العمــل الــذي 
يمكــن أن يكــون مفيــًدا فــي كل عمليــة تقييــم 
أدرج  وقــد  الســوقية.  القيمــة  أســاس  تتضمــن 
مقتطــف كامــل مــن أســاس القيمــة الســوقية، 
بمــا فــي ذلــك مفهــوم إطــار العمــل، كإضافــة 
ــيًرا  ــل تيس ــكٍل كام ــذه بش ــل ه ــة العم ــى ورق إل

للرجــوع إليهــا.



ورقة عمل : القيمة السوقية - أساس مستقر للقيمة

9

هل القيمة السوقية قاصرة على 
النظرة التاريخية؟

االنتقــادات  األولــى، درســنا  العمــل  فــي ورقــة 
القيمــة  بــأن  المعلقيــن  بعــض  وجههــا  التــي 
الســوقية تنظــر إلــى الماضــي فقــط وبالتالــي 
فهــي ليســت مهمــة عندمــا تكــون األســواق 

متقلبــة.

الــواردة  التعليقــات  مــن  تماًمــا  واضًحــا  كان 
ال  النقــد  هــذا  أن  األولــى  العمــل  ورقــة  فــي 
مجلــس  رأي  علــى  التأكيــد  وإلعــادة  لــه،  مبــرر 
القيمــة  تعريــف  فــإن  الملموســة،  األصــول 
الســوقية يبحــث فــي كافــة األدلــة التــي يمكــن 
أن تشــمل التنبــؤات والتوقعــات. والهــدف مــن 
وجــود الُمقّيــم هــو ضمــان فحــص كافــة األدلــة 
ــم.  ــخ التقيي ــمى تاري ــدد يس ــت مح ــا بوق وربطه
ان أســاس القيمــة الســوقية محــدد بوقــت وهــو 

أم ضــروري كل مهمــة تقييــم.

وإذا كانــت ماحظــة بعــض المعلقيــن ترتكــز 
إلــى  تنظــر  الســوقية  القيمــة  أن  رؤيــة  حــول 
ــون  ــا تك ــكلة حينه ــإن المش ــط، ف ــي فق الماض
بعيــدة عــن تعريــف القيمــة الســوقية ذاتهــا، 
بــل بــدًلا مــن ذلــك، مــن المرجــح أن يكــون هنــاك 
مخصصــات غيــر كافيــة للتغييــرات فــي الســوق 
بيــن تاريــخ المعامــات التــي يمكــن اعتبارهــا أدلــة 
ــل،  ــم، وبالمث ــخ التقيي ــن تاري ــة وبي ــة للمقارن قابل
فهــذا ال يعنــي أن القيمــة الســوقية ال يمكــن 
أن تســتند إلــى التوقعــات المســتقبلية. وعنــد 
اســتخدام  عنــد  النقديــة  بالتدفقــات  التنبــؤ 
المقيميــن  فــإن  للقيمــة،  الدخــل  أســلوب 
ــا  ــي يتوقعه ــع الت ــى المناف ــل إل ــرون بالفع ينظ

المشــاركون فــي الســوق فــي المســتقبل.

إن ذات المعامــات التــي تتــم فــي الســوق هــي 
النظــرة  ذات  الفكريــة  العمليــة  لهــذه  نتيجــة 
أســاس  أن  أخــرى،  مــرًة  ونكــرر  المســتقبلية، 
ــة  ــع المتوقع ــس المناف ــوقية يعك ــة الس القيم
محــدد  وقــت  مــن  اعتبــاًرا  المســتقبل  فــي 
يســمى تاريــخ التقييــم، ويتــم خصــم الفوائــد 
المرتبطــة  والمخاطــر  المتوقعــة  المســتقبلية 
هــذه  إلــى  وصــوًلا  المقّيــم  جانــب  مــن  بهــا 
الوقــت المحــدد، وباســتخدام معــدل خصــم 

الزمنيــة.  الفتــرة  لتلــك  مناســب 

ــة الســوقية  ويتعيــن علــى المقّيــم دراســة األدل
هــي  )التنبــؤات  بعنايــة  المتاحــة  الصلــة  ذات 
المســتقبلية،  المنافــع  أو  النقديــة  التدفقــات 
واالتجــاه العرضــي هــو المعامــات الجاريــة أو 
هــي  العكســي  واالتجــاه  الســوق،  مؤشــرات 
ــة  ــرورة( ومقارن ــد الض ــة، عن ــات التاريخي المعام
المعنــي،  باألصــل  مناســب  نحــٍو  علــى  ذلــك 
وإجــراء التعديــات الازمــة علــى ذلــك الدليــل 
المماثــل لضمــان تقييــم األصــل المعنــي تقييًمــا 

مناســًبا فــي تاريــخ التقييــم.

وأخيــًرا، لوحــظ أن بعــض العمــاء قــد يرغبــون 
التقييــم  تقريــر  تحديــث(  )أو  اســتخدام  فــي 
الحالــي الــذي مضــى تاريــخ تقييمــه. وقــد تكــون 
الزمــن  مــن  لفتــرة  صالحــة  التقييــم  عمليــات 
بعــد تاريــخ التقييــم المذكــور تبًعــا لفئــة األصــل 

والغــرض مــن التقييــم واألحــداث الســوقية.

أشــار مجلس األصول الملموســة إلــى أن التقييم 
ال يكــون ســارًيا مــن الناحيــة الفنيــة إال فــي تاريــخ 
التقييــم ذي الصلــة، نظــًرا ألن ديناميــات الســوق 
ــرة  ــال فت ــرعة خ ــر بس ــن أن تتغي ــا يمك وقيمته
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 
أو  »ارتفاعــات«  تؤخــذ  فهــل  التاريخيــة،  النظــرة 
االعتبــار  فــي  القياســية  الســوق  »انخفاضــات« 
القيمــة  أســاس  اســتخدام  عنــد  بالفعــل 

؟ قية لســو ا

فــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى الُمقّيــم دراســة 
أدلــة الســوق فــي ذلــك الوقــت بشــكٍل عــام، 
يســتخدمها  التــي  األدلــة  تكــون  أن  وضمــان 
متســقة مــع تعريــف القيمــة الســوقية بشــكٍل 
أدلــة  أن  مــن  التأكــد  ذلــك  ويشــمل  خــاص. 
الراغــب  المشــتري  بيــن  تنحصــر  ال  المعامــات 
والبائــع الراغــب فحســب، بــل تشــمل أيضــا علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر أن »الطرفيــن قــد تصرفــا 

بمعرفــة وحكمــة ودون قســٍر أو إجبــار«.

وجــود  بالضــرورة  تعنــي  ال  المعامــات  كثــرة 
عامــات جيــدة علــى القيمــة الســوقية، فعندمــا 
مندفعــة  بعشــوائية  المشــترون  يتصــرف 
بذلــك  فإنهــم  درايــة،  أو  حكمــة  دون  وبتهــور 
يســاعدون علــى ارتفــاع األســعار بشــكٍل جنونــي، 
ــبة  ــر مناس ــعاًرا غي ــون أس ــل البائع ــا يقب أو عندم
ــل  ــرعة، فمث ــع بس ــام البي ــي إتم ــم ف ــة منه رغب
هــذه األمــور ليســت أمثلــة علــى أدلــة القيمــة 

الســوقية.

مــن الضــروري أن يميــز الُمقيمــون بيــن األدلــة 
األساســية واألدلــة المقارنــة، لــذا، يتعيــن علــى 
الــذي  الدليــل  دراســة  فــي  التعمــق  الُمقيــم 
القيمــة  تعريــف  خصائــص  مــع  يتطابــق  ال 

الســوقية.
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كيف يستخدم الُمقّيم 
االفتراضات واالفتراضات الخاصة 

مع القيمة السوقية؟

ينــص المعيــار رقــم 200 مــن معاييــر التقييــم 
الدوليــة علــى مــا يلــي:

200-1 مــن المهــم وضــع افتــراض أو افتراضــات 
القيمــة  أســاس  ذكــر  إلــى  إضافــة  عديــدة 
لتوضيــح إمــا حالــة األصــل فــي مبادلــة مفترضــة، 
ــا.  ــل فيه ــة األص ــرض مبادل ــي يفت ــروف الت أو الظ
تأثيــر مهــم  االفتراضــات  لمثــل هــذه  ويكــون 

علــى القيمــة.

األنــواع مــن االفتراضــات  200-2 تنقســم هــذه 
عموًمــا إلــى فئتيــن:

أ( الحقائــق المفترضــة التــي تتســق مــع تلــك 
ــن  ــي يمك ــم، أو الت ــخ التقيي ــي تاري ــودة ف الموج

أن تكــون متســقة معهــا.
ــك  ــن تل ــف ع ــي تختل ــة الت ــق المفترض ب( الحقائ

ــم. ــخ التقيي ــي تاري ــودة ف الموج

عندمــا تختلــف الحقائــق المفترضــة عــن تلــك 
الحقائــق الموجــودة فــي تاريخ التقييــم، فيمكن 
ــات  ــا »افتراض ــا بأنه ــق وقته ــذه الحقائ ــف ه وص
خاصــة« يمكــن »اســتخدامها لبيــان أثــر التغييــرات 

المحتملــة علــى قيمــة األصــل«.

هــذه  وصــف  يمكــن  البلديــات،  بعــض  وفــي   
افتراضيــة،  بأنهــا شــروط  الخاصــة  االفتراضــات 
الموحــدة  المعاييــر  فــي  موضــح  هــو  كمــا 

 :2021-2020 المهنــي  التقييــم  لممارســة 
ــرًة  ــق مباش ــرط يتعل ــو ش ــي: ه ــرط االفتراض الش
بمهمــٍة محــددٍة، وهــو أمــر مخالــف لمــا يعرفــه 
الفعلــي  التاريــخ  فــي  موجــود  بأنــه  الُمقّيــم 
ألغــراض  يســتخدم  ولكنــه  المهمــة،  لنتائــج 

التحليــل.

التعليــق: إن الشــروط االفتراضيــة تتعــارض مــع 
ــة  ــص المادي ــأن الخصائ ــة بش ــق المعروف الحقائ
أو القانونيــة أو االقتصاديــة للعقــارات المعنيــة؛ أو 
عــن الظــروف الخارجيــة للعقــارات، مثــل ظــروف 
البيانــات  أو عــن ســامة  اتجاهاتهــا  أو  الســوق 

ــل. ــي التحلي ــتخدمة ف المس

ورغــم أن اســتخدام االفتراضــات واالفتراضــات 
الخاصــة قــد يكــون ضرورًيــا إلجــراء تقييــم، إال أنــه 
يتعيــن علــى الُمقّيــم أن يتوخــى الحــذر لضمــان 
المســتخدمة  الخاصــة  االفتراضــات  تكــون  أال 
بعيــدة عــن تعريــف القيمــة الســوقية بحيــث 
النظــر فــي أســاس آخــر  يكــون مــن األفضــل 
للقيمــة يناســب جيــًدا اغــراض مــن تكليفــات 
 ،104 الدولــي  التقييــم  معيــار  ينــص  التقييــم. 

معيــار رقــم 200-5 بوضــوٍح علــى أن:
200-5 يجــب أن تكــون االفتراضــات واالفتراضــات 
الخاصــة معقولــة وواقعيــة، مــع األخــذ فــي 
ــم. ــه التقيي ــن أجل ــد م ــذي ُأع ــرض ال ــار الغ االعتب
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اســتنادًا إلــى التعليقــات المقدمــة إلــى مجلــس 
ــل  ــة العم ــاب ورق ــي أعق ــة ف ــول الملموس األص
األولــى، فــإن التعقيــب هــو أن القيمــة الســوقية 

هــي أســاس مســتقر ومــرن ومناســب للقيمــة.

يتمثــل الجــزء الــذي تــم التركيــز عليــه فــي هــذه 
للقيمــة  المتصــورة  التحديــات  فــي  السلســلة 
ومســتخدمي  العمــاء  جانــب  مــن  الســوقية 
الســوق علــى حــٍد ســواء.  التقييــم ومعلقــي 
ويبــدو عموًمــا أن هــذه التحديــات تشــكل فراًغــا 
تعليمًيــا يمكــن حلــه فــي كثيــٍر مــن األحيــان عــن 
طريــق تحســين االتصــال ســواء فــي إطــار تقاريــر 
الجاريــة  المحادثــات  طريــق  عــن  أو  التقييــم، 
التــي يجريهــا المقيمــون مــع هــذه المجموعــة 
المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  مــن  الشــاملة 

بالتقييــم.
ــن  ــون م ــد يك ــة، فق ــذه النقط ــن ه ــا م وانطاًق
ــذي  ــتنتاج ال ــس االس ــى نف ــود إل ــب أن نع المناس
ــى،  ــل األول ــة العم ــن ورق ــزء م ــه كج ــم تقديم ت

ــو: وه
علــى الرغــم مــن أن كافــة هــذه الحــاالت تجعــل 
مهنــة التقييــم صعبــة، إال أنهــا حالــة تتصــدر 

ــه.  ــم ومهارات ــرات الُمقّي ــا خب فيه
الٌمقّيــم  يكــون  اليقيــن،  عــدم  حــاالت  وفــي 
ــورة  ــم المش ــه تقدي ــخص يمكن ــل ش ــو أفض ه

القيمــة. بشــأن  المختصــة 

التقييــم  وإرشــادات  معاييــر  اســتخدام  وعنــد 
المقبولــة عموًمــا للتوعيــة واإلبــاغ عن المســائل 
المتعلقــة بالتقييــم، فــإن الٌمقّيــم يمثــل حينهــا 
مــورًدا حيوًيــا هاًمــا ألصحــاب المصلحــة نظــًرا 
المصلحــة  تخــدم  بطريقــٍة  يتصــرف  لكونــه 

ــة. العام

باعتبارنــا  نفســه  الوقــت  فــي  علينــا  ويتحتــم 
متخصصيــن فــي التقييــم أن نواصــل االســتماع 
بالتقييــم  المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  إلــى 
القيمــة  أســاس  مــن  كل  يظــل  أن  لضمــان 
التــي  الشــاملة  التقييــم  ومعاييــر  الســوقية 
تدعــم عمليــات التقييــم مســتمرًة فــي تلبيــة 
الكافيــة  التوجيهــات  وتوفيــر  الســوق  طلبــات 

المفترضــة. التحديــات  هــذه  لحــل 

الدوليــة  التقييــم  معاييــر  مجلــس  ســيواصل 
ــة  ــذه المقال ــي ه ــواردة ف ــع ال ــة المواضي مراقب
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

ملخص
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د( ُيقصــد بعبــارة »مشــتر راغــب« الشــخص الــذي 
ــذا  ــه. وه ــًرا علي ــس ُمجب ــراء ولي ــع للش ــه داف لدي
أن  علــى  مصمًمــا  وال  حريًصــا  ليــس  المشــتري 
ــع  ــا لواق ــتري وفًق ــو يش ــعٍر، وه ــأّي س ــتري ب يش
ــوق  ــق س ــس وف ــه ولي ــي وتوقعات ــوق الحال الس
ــع  ــا أو توق ــن تمثيله ــة ال يمك ــة أو افتراضي خيالي
المفتــرض  المشــتري  يدفــع  ولــن  وجودهــا. 
ســعًرا أعلــى ممــا يتطلبــه الســوق. وُيعــد المالــك 
ــوام  ــل ق ــي تمث ــر الت ــن العناص ــن ضم ــي م الحال

»الســوق«.

هـــ( مــن ناحيــة أخــرى فــإن »البائــع الراغــب« ليــس 
وال  ســعر،  بــأي  البيــع  علــى  مجبــًرا  وال  حريًصــا 
يتعامــل بســعر ال ُيعــد معقــوًلا فــي الســوق 
الحالــي. ويســعى البائــع الراغــب إلــى بيــع األصــل 
يمكــن  ســعر  وبأفضــل  الســوق  بمتطلبــات 
الحصــول عليــه مــن الســوق المفتوحــة بعــد 
تؤخــذ  وال  الســعر.  كان  ــا  أّيً الــازم  التســويق 
ــن  ــي عي ــي ف ــك األصل ــة للمال ــروف الحقيقي الظ
االعتبــار، إذ أّن البائــع الراغــب هــو عبــارة عــن مالــك 

افتراضــّي.

و( ٌيقصــد بعبــارة »معاملــة علــى أســاس محايــد« 
عاقــة  بينهــم  ليســت  أطــراف  بيــن  معاملــة 
معينــة أو خاصــة، مثــل: شــركة أم وشــركاتها 
ويمكــن  والمســتأجر،  األرض  مالــك  أو  التابعــة، 
ــتوى  ــل مس ــي جع ــة ف ــذه العاق ــبب ه أن تتس
ــم  ــوق أو متضخ ــي الس ــود ف ــر معه ــعر غي الس
بســبب عنصــر ذي قيمــة خاصــة. وٌيفتــرض أن 
ــراف  ــن أط ــوقية بي ــة الس ــة بالقيم ــم المعامل تت
طــرف  كل  ويتصــرف  عاقــة  بينهــم  ليســت 

باســتقالية. منهــم 

المقــدر  المبلــغ  هــي  الســوقية  القيمــة   1-30
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.

30-2 يتــم تطبيــق تعريــف القيمــة الســوقية بنــاًء 
علــى التصــور التالي:

أ( يشــير »المبلــغ المقــدر« إلــى الســعر المســتحق 
علــى  ســوقية  معاملــة  فــي  األصــل  مقابــل 
أســاس محايــد. بينمــا يقصــد بالقيمــة الســوقية 
ــول  ــن الحص ــذي يمك ــا وال ــر ترجيًح ــعر األكث الس
عليــه فــي الســوق علــى نحــٍو معقــول فــي تاريــخ 
التقييــم وفًقــا لتعريــف القيمــة الســوقية. وهــو 
ــه  ــل علي ــن أن يحص ــول يمك ــعر معق ــل س أفض
البائــع، كمــا أنــه الســعر األكثــر فائــدة للمشــتري. 
ــعر  ــاص أي س ــكل خ ــغ بش ــذا المبل ــتثنى ه وُيس
تقديــري متضخــم أو منكمــش نتيجــة شــروط أو 
ــي، أو  ــر النمط ــل غي ــل: التموي ــة، مث ــروف خاص ظ
ترتيبــات البيــع وإعــادة التأجيــر، أو اعتبــارات خاصة، 

ــازات ممنوحــة لمالــك، أو مشــتٍر معيــن. أو امتي

ب( ٌيقصــد بعبــارة »ينبغــي علــى أساســه مبادلــة 
األصــول أو االلتزامــات« أن قيمــة األصــل عبــارة عــن 
ــبًقا أو  ــرًرا مس ــا مق ــس مبلًغ ــري ولي ــغ تقدي مبل
ســعر بيــع فعلــي. وهــو ســعر فــي معاملــة 
القيمــة  تعريــف  عناصــر  كافــة  اســتوفت 

الســوقية فــي تاريــخ التقييــم.

أن  التقييــم«  تاريــخ  »فــي  بعبــارة  ُيقصــد  ج( 
تكــون القيمــة محــددة بزمــن معيــن فــي تاريــخ 
ــن  ــا يمك ــواق وظروفه ــك ألن األس ــوم، وذل معل
أن تتغيــر ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى عــدم صحــة 
أو ماءمــة القيمــة التقديريــة فــي وقــت آخــر. 
ــه  ــوق وظروف ــة الس ــم حال ــة التقيي ــن قيم وتبي

ــر. ــخ آخ ــي أي تاري ــس ف ــم ولي ــخ التقيي ــي تاري ف

ملحق: أسس معايير التقييم 
الدولية للقيمة - القيمة السوقية
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أن  مناســب«  تســويق  »بعــد  بعبــارة  ٌيقصــد  ز( 
األصــل يتــم عرضــه فــي الســوق بأفضــل طريقــة 
معقــول  ســعر  بأفضــل  بيعــه  ليتــم  ممكنــة 
ــة  ــف القيم ــا لتعري ــه وفًق ــول علي ــن الحص يمك
ــب  ــي األنس ــع ه ــة البي ــر طريق ــوقية. وتعتب الس
واألكثــر ماءمــة للحصــول علــى أفضــل ســعر 
للبائــع. ويعتمــد طــول  المتاحــة  فــي الســوق 
نــوع  علــى  الســوق  فــي  األصــل  عــرض  فتــرة 
األصــل وحالــة الســوق. والمعيــار الوحيــد لتحديــد 
ــمح  ــت كاف يس ــاك وق ــون هن ــو أن يك ــدة ه الم
ــن  ــب م ــدد مناس ــام ع ــت اهتم ــأن يلف ــل ب لألص
المشــاركين فــي الســوق، وأن تتــم فتــرة العــرض 

ــم. ــخ التقيي ــل تاري قب

ح( تفتــرض عبارة »يتصــرف كل طرف من األطراف 
بمعرفــة وحكمــة« أن كًلا مــن المشــتري الراغــب 
ــة  ــم بطبيع ــة وعل ــى معرف ــب عل ــع الراغ والبائ
الفعليــة  واســتخداماته  وخصائصــه،  األصــل 
ــم.  ــخ التقيي ــي تاري ــوق ف ــة الس ــة، وحال والممكن
والمشــتري  البائــع  مــن  كًلا  أن  ُيفتــرض  كمــا 
اســتخدام هــذه المعرفــة علــى نحــٍو يتســم 
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 مرتجــًلا عندمــا 
يبيــع أصــوًلا فــي ســوق أســعاره هابطــة بســعر 
أدنــى مــن المســتويات الســابقة. كذلــك بالنســبة 
للصفقــات األخــرى فــي أســواق متغيرة األســعار، 
فــإن المشــتري أو البائــع الحصيــف يتصــرف وفًقا 
ألفضــل المعلومــات المتوفــرة عــن الســوق فــي 

ــة. ــت المعامل وق

كل  أن  إجبــار«  أو  قســر  »دون  عبــارة  تعنــي  ط( 
طــرف مــن الطرفيــن لديــه دافــع ورغبــة إلتمــام 
علــى  ملــزم  أو  ُمجبــر  غيــر  ولكنــه  المعاملــة، 

إتمامهــا.

30-3 يفتــرض مفهــوم القيمــة الســوقية ســعًرا 
متفاوًضــا عليــه فــي ســوق تنافســي مفتــوح 
ــة. ويمكــن  ــه بــكل حري يتصــرف المشــاركون في
أن يكــون ســوق األصــل ســوًقا دولــي او محلــي، 
العديــد  مــن  الســوق  يتألــف  أن  يمكــن  كمــا 
مــن المشــترين والبائعيــن أو عــدد محــدود مــن 
المشــاركين.  ويكــون الســوق الــذي يعــرض فيــه 
األصــل للبيــع هــو عــادة الســوق الــذي يجــري فيــه 

ــروض. ــل المع ــة األص مبادل

وأفضــل  أعلــى  الســوقية  القيمــة  ُتبيــن   4-30
-140  ،1-140 الفقــرات  )انظــر  لألصــل  اســتخدام 
الــذي  5( وأفضــل اســتخدام هــو االســتخدام 
ــل  ــات األص ــة وإمكان ــم قيم ــى تعظي ــل عل يعم
بأقصــى قــدر ممكــن وعلــى النحــو الــذي يجيــزه 
القانــون ويحقــق الجــدوى الماليــة واالقتصاديــة. 
وُيمكــن أن يكــون االســتخدام األعلــى واألفضــل 
هــو االســتخدام الحالــي لألصــل أو اســتخدام 
آخــر بديــل، وُيحــدد ذلــك المشــارك فــي الســوق 
ــعر  ــل والس ــوع األص ــول ن ــه ح ــى تصورات ــاًء عل بن

ــه. ــي دفع ــب ف ــذي يرغ ال

المدخــات  طبيعــة  تكــون  أن  يجــب   5-30
ومصادرهــا متســقة مــع أســاس القيمــة والــذي 
بــدوره يجــب أن يكــون مناســًبا لغــرض التقييــم. 
وطــرق  أســاليب  اســتخدام  يمكــن  فمثــًلا 
إلــى رأي للقيمــة بشــرط أن  مختلفــة للتوصــل 
الســوق.  مــن  المســتخدمة  البيانــات  تكــون 
الســوق بحكــم تعريفــه يســتخدم  وأســلوب 
مدخــات ســوقية. ولحســاب القيمــة الســوقية 
باســتخدام  الدخــل  أســلوب  تطبيــق  ينبغــي 
يعتمدهــا  التــي  واالفتراضــات  المدخــات 
القيمــة  ولحســاب  الســوق.  فــي  المشــاركون 
ــي  ــة ينبغ ــلوب التكلف ــتخدام أس ــوقية باس الس
تحديــد تكلفــة أصــل مســاو وإهــاك مناســب 
فــي  واإلهــاك  التكاليــف  تحليــل  طريــق  عــن 

الســوق.
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30-6 يجــب أن تحــدد البيانــات المتاحــة والظروف 
المتعلقــة بالســوق أكثــر طــرق التقييــم التــي 
تتوافــق مــع األصــل محــل التقييــم وأنســبها. 
ســوقية  بيانــات  علــى  الطــرق  اعتمــدت  وإذا 
محللــة تحليــًلا جيــًدا فهــذا يعني أن كل أســلوب 
أو طريقــة مســتخدمة ينبغــي أن تقــدم مؤشــًرا 

ــوقية. ــة الس ــى القيم عل
30-7 ال تعكــس القيمــة الســوقية ســمات األصل 
الــذي لــه قيمــة بالنســبة لمالــك أو مشــتر محــدد 
الســوق.  للمشــترين اآلخريــن فــي  وغيــر متــاح 
بالخصائــص  تتعلــق  أن  يمكــن  المزايــا  وهــذه 
أو  االقتصاديــة  أو  الجغرافيــة  أو  الماديــة، 
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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