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ورقة رأي في
تعريف »القيمة االجتماعية« وتقديرها

يصــدر بــن احلــن واآلخــر عــن مجلــس معاييــر التقييــم الّدولّيــة أوراق تناقــش وجهــات نظــر متباينــة، والتــي تعنــى 
مبجموعــة مــن موضوعــات التقييــم املطروحــة والقضايــا الناشــئة. وتخــدم هــذه األوراق عــدًدا مــن الغايــات؛ فهــي 
ــة وتنّميهــا. كمــا تطــرح معلومــات  ــم الّدولّي ــر التقيي ــة مبعايي ــم املتعلّق ــاب النقــاش حــول موضوعــات التقيي ــح ب تفت
ــار ؛ بهــذا تدعــم مجتمــع التقييــم عنــد تطبيقــه  د املعي ــه مــن وجهــة نظــر محــدِّ ســياقّية حــول أّي موضــوع وتتناول

ملعاييــر التقييــم الّدولّيــة مــن خــال التوجيــه واحلــاالت الدراســية.
ــراءة  ــّن ق ــى املقيم ــا. وعل ــا أو تقّوضه ــة، وال حتــّل محــّل أي منه ــم الّدولّي ــر التقيي ــع معايي ــرأي م ــل أوراق ال تتكام

ــم. ــد إجــراء أي تقيي ــا عن ــر واّتباعه املعايي

إعداد: مجموعة عمل القيمة االجتماعية 1 مبجلس معايير التقييم الدولية؛ بالتشاور مع جلنة مراجعة املعايير مبجلس معايير التقييم 
الدولية؛ واللجان الفنية باملجلس.

يعــد مفهــوم »القيمــة االجتماعيــة« مجــال اهتمــام متزايــد 
مــن قبــل احلكومــة وعامــة اجلمهــور ويف املجــال التجــاري. 
ومــع ذلــك، غالًبــا مــا يكــون معنــاه غامًضــا وغيــر مؤكــد، يف 
ظــل العديــد مــن التعريفــات، وعــدم وجــود إطــار معاييــر 

معتــرف بــه دولًيــا ملمارســته.

سنستعرض يف ورقة العمل هذه

بعــض املفاهيــم احمليطــة بالقيمــة االجتماعيــة ونطلــب 
املــواد  أو  املعاييــر  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  تعليقاتكــم 

مطلوبــة. اإلرشــادية 

بالكيانــات  االجتماعيــة  القيمــة  مفهــوم  يرتبــط  بينمــا 
أهميتــه  فــإن  للربــح،  الهادفــة  وغيــر  للربــح  الهادفــة 

أو باالســتثمار  أساســًيا  مدفوعــة  املتزايــدة 

املقدمة

اخللفية

1  ألكساندر أرونسون )املدير الفني( وروي فارثينج )SRB( وبريندان غاالغر )TAB( وريتشارد هايلر )SRB( وكيم هيلدبراندت )TAB( وكلر ماجوان.
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قــرارات اإلدارة املاليــة املرتبطــة بالكيانــات غيــر 
الهادفــة للربــح مبــا يف ذلــك:

غيــر . 	 واملنظمــات  احلكومــات  ترغــب 
ــاج  احلكوميــة واجلمعيــات اخليريــة أو حتت
إلــى اختيــار أو تقييــم أداء االســتثمارات أو 

املشــاريع.

تبريــر . 	 إلــى  تســعى  التــي  الشــركات 
تكــون  عندمــا  ســيما  ال  االســتثمارات، 
التخطيــط  تصريــح  إلــى  حاجــة  هنــاك 
أو التراخيــص، ليــس فقــط علــى أســاس 
املزايــا التجاريــة، ولكــن أيًضــا علــى املنافــع 

األشــمل. املجتمــع  علــى  تعــود  التــي 

غيــر . 	 واملنظمــات  احلكومــات  تســعى 
احلكوميــة واجلمعيــات اخليريــة إلــى إدارة 
التقاريــر  إعــداد  ألغــراض  التقييمــات 
اإلدارة  ولوائــح  مبعاييــر  لالتــزام  املاليــة 

املاليــة.

التــي يواجههــا  قــد تكــون املشــكات والتحديــات 
املقيمــون يف القطــاع الهــادف للربــح مفهومــة بشــكل 
أفضــل ممــا هــي عليــه يف القطــاع غيــر الهــادف 
إطــار  وجــود  عــدم  ســيؤدي  ذلــك،  ومــع  للربــح. 
تقييــم معتــرف بــه دولًيــا إلــى تطويــر الســلطات 
القضائيــة واملقيمــن أحدهمــا أو كاهمــا األســاليب 
والتعريفــات املتباينــة. مــن احملتمــل أن يــؤدي ذلــك 
ــة  ــة املقارن ــل االتســاق والشــفافية وإمكاني ــى تقلي إل
عبــر احلــدود وفئــات األصــول، ممــا يثيــر جــداًل 
واســًعا ويقلــل مــن مصداقيــة مثــل هــذه التقييمــات

بن مجموعات أصحاب املصلحة.

كمــا كان احلــال ســابًقا، بالنســبة لطــرق التدفقــات 
القيمــة  مفهــوم  يــزال  ال  املخصومــة،  النقديــة 
الواليــات  مــن  العديــد  يف  مهــده  يف  االجتماعيــة 
القضائيــة، وبالتالــي فهــو عرضــة للتحديــات مــع 
تطــور املمارســة. ومــع ذلــك، مــع زيــادة التركيــز علــى 
احلوكمــة والشــفافية، نتوقــع أنــه على املــدى الطويل 
ميكــن أن يصبــح جــزًءا أكثــر بــروًزا مــن إطــار إعــداد 
التقاريــر املعيــاري لاســتثمارات وقــرارات اإلدارة 

ــة. املالي

القيمــة  مفهــوم  نتنــاول  التاليــة  األقســام  يف 
املترتبــة  اآلثــار  االعتبــار  يف  ونأخــذ  االجتماعيــة 

العمــل. إطــار  تطويــر  علــى 

للقيمــة  تعريفــات  عــدة  حددنــا  بحثنــا،  خــال 
االجتماعيــة، ومــع ذلــك، بينمــا كانــت هنــاك بعــض 
املوضوعــات املتســقة، كان هنــاك أيًضــا نقــص يف 
اللغــة املشــتركة. يف بعــض األحيــان ســيكون مــن 
متاًمــا  مختلفــة  اســتنتاجات  اســتخاص  املمكــن 
للقيمــة  مختلفــن  تعريفــن  تطبيــق  خــال  مــن 

االجتماعيــة.

عنــد إجــراء مزيــد مــن التحليــل، ظهــر أن الكثيــر 
ورقــة  مــن  ينشــأ  التعريفــات  يف  االختــاف  مــن 
الــرأي املطبقــة، وحتديــًدا مــن ورقــة رأي القيمــة 

االجتماعيــة التــي يتــم النظــر فيهــا.

تعريف القيمة االجتماعية 
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تشــمل "القيمــة االجتماعيــة" املنافــع االجتماعيــة 
التــي تتدفــق إلــى مســتخدمي األصــول )االســتثمار 
االجتماعــي( واآلثــار املاليــة وغيــر املاليــة األشــمل. 

مبــا يف ذلــك رفاهيــة األفــراد واملجتمعــات، ورأس 
املــال االجتماعــي والبيئــة، التــي تتدفــق إلــى غيــر 

مســتخدمي األصــول.

التجاريــة  لألغــراض  التقييــم  يف  الــرأي  يشــكل 
احتســاب منفعــة مــا وتعــد جــزًءا مــن أســاس القيمــة 

أو معيــار التقييــم.
ــن  ــع محددي ــار مشــتٍر وبائ ــا باعتب ــرأي هن ــي ال ويأت
أو مشــاركن يف الســوق ورمبــا يكــون هــذا الســوق، 

ــا. ــا أو غيــر ملحــوظ فعلًي ســوقا افتراضي

تأخــذ حالــة القيمــة االجتماعيــة، يف اآلراء حيــًزا 
مغايــرة  قيــم  لألصــل  يكــون  قــد  حيــث  واســًعا 
ألصحــاب املصلحــة املختلفــن. لذلــك من الضروري 
أن )	( أال يقيــد تعريــف القيمــة االجتماعيــة املقّيــم 
للنظــر يف عنصــر معــن واحــد فقــط )	( يســتطيع 
ــم أن يحــدد املجموعــة أو املجموعــات مــن أي  املقي

ــة نظــر مت اعتبارهــا. وجه

نعتقد أن التعريف التالي ملفهوم القيمة االجتماعية 
يبلــور كل عنصــر من العناصر املوضحة أعاه:

ماذا نعني بالقيمة االجتماعية؟

تتمثــل إحــدى الطــرق للمســاعدة يف تصــور مفهــوم 
القيمــة االجتماعيــة يف مراعــاة العناصــر الثاثــة 

ــة: التالي

ــات . 	 ــك األصــل: التدفق ــة ملال ــع النقدي املناف
األصــل  اســتخدام  مــن  املتأتيــة  النقديــة 
الــذي يتدفــق إلــى مالــك )مالكــي( األصــل.

املنافــع االجتماعيــة ملســتخدمي األصــول: . 	
األصــل  اســتخدام  مــن  املســتمدة  املنافــع 

التــي تتدفــق إلــى مســتخدمي األصــول.

مســتخدمي . 	 لغيــر  االجتماعيــة  املنافــع 
األصــل  مــن  املســتمدة  املنافــع  األصــول: 
الــذي يتدفــق إلــى غير مســتخدمي األصول 
مبــا يف ذلــك رفاهيــة األفــراد واملجتمعــات 

املــال االجتماعــي والبيئــة. ورأس 
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مفهوم القيمة االجتماعية

األصول املتعلقةمكونات القيمةمعرفة على أنها

القيمة االجتماعية

القيمة التجارية

املنافع االجتماعية لغير
مستخدمي األصول

املنافع الشمولية 
للمجتمع

قيمة األصول 
التجارية احملتملة

املنافع االجتماعية 
ملستخدمي األصول

) االستثمار االجتماعي(

املنافع املالية
ملالك األصل

مة
لقي

ا

وأســاليب  للقيمــة  جيــًدا  محــددة  أســس  هنــاك 
النقديــة ملالــك )مالكــي(  املنافــع  التقييــم لقيــاس 
األصــول. ومــع ذلــك، فإن قيــاس املنافــع االجتماعية 

ميكــن أن ميثــل حتدًيــا.

فيمــا يتعلــق باملنافــع التــي تتدفــق علــى مســتخدمي 
األصــول، قــد تشــمل األمثلــة مــا يلــي:

شــكل  ، يف  املســتبقة  النقديــة  التدفقــات   •
احلصــول  رســوم  أو  تخفيــض  أو  دعــم 
علــى األصــول املســتخدمة مــن قبــل مالــك 

األصــل.

القيمة املفقودة من ِقبل مالك األصل،   •

يف شــكل اســتخدامات دون املســتوى األمثــل )مــن 
منظــور جتــاري( لألصــول املســتخدمة.

االجتماعــي"  "االســتثمار  مصطلــح  اعتمدنــا 
الــرأي. ورقــة  لغــرض  املنافــع  هــذه  لتلخيــص 

فيمــا يتعلــق باملنافــع االجتماعيــة األشــمل نطاقــاً 
األصــول،  مســتخدمي  غيــر  إلــى  تتدفــق  التــي 
ميكــن أن تشــمل هــذه املكونــات االقتصاديــة وغيــر 
االقتصــادي،  النشــاط  زيــادة  مثــل  االقتصاديــة 
فضــًا عــن حتســن النتائــج االجتماعيــة والبيئيــة.
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يف حالــة الكيانــات الهادفــة للربــح )الكيانــات التــي 
يتمثــل هدفهــا الرئيســي يف حتقيــق عائــد جتــاري(، 
فمــن املرجــح أن تكــون املنفعــة النقديــة هــي العنصــر 
املهيمــن ملالــك األصــل. أيًضــا هــذا ال يعنــي أن ذلــك 
املنافــع االجتماعيــة  إمكانيــة وجــود  بعــدم  يشــير 
ملســتخدمي األصــول وغيــر مســتخدمي األصــول، 
ومــع ذلــك، فمــن احملتمــل أن تكــون هــذه أهداًفــا 

ثانويــة وليســت أساســية.

علــى أيــة حــال، يف حالــة الكيانــات غيــر الهادفــة 
ــا الرئيســي  ــل هدفه ــي ال يتمث ــات الت ــح )الكيان للرب
خدمــة  توفيــر  ولكــن  جتــاري  عائــد  توليــد  يف 
عامــة(، فمــن املرجــح أن تكــون املنافــع االجتماعيــة 
ملســتخدمي األصــول وغيــر مســتخدمي األصــول 
هــي العناصــر املهيمنــة. هــذا ال يعنــي أنــه ال ميكــن 
أن تكــون هنــاك منفعــة ماليــة ملالــك األصــل، ولكــن 
مــن احملتمــل أن يكــون هــذا هدًفــا ثانوًيــا وليــس 

هدًفــا أساســًيا.

التحتيــة  البنيــة  هــذه  اســتخدام  علــى  املجتمــع 
مــن  بــدالً  احلديديــة  بالســكك  للنقــل  اجلديــدة 
الســفر مبركبــة خاصــة، قــررت احلكومــة، بصفتهــا 
مالــك األصــول، أنــه ستســترد األســعار علــى أســاس 

مدعــوم.

مــن خــال تنــازل احلكومــة عــن جــزء كبيــر مــن 
مســتخدمو  يتلقــى  احملتملــة،  النقديــة  املنفعــة 
ــة يف شــكل رســوم قطــار  ــة اجتماعي األصــول منفع
مخفضــة. عــاوة علــى ذلــك، مــن املرجــح أيًضــا أن 
تكــون املنافــع االجتماعيــة لغيــر مســتخدمي األصول 
االقتصــادي يف  النشــاط  زيــادة  شــكل  كبيــرة، يف 

البلــدة وتقليــل تلــوث الهــواء. 

املنفعــة  تكــون  أن  املرجــح  مــن  احلالــة،  هــذه  يف 
النقديــة للحكومــة مثــل مالــك األصــول الثانويــة، 
االجتماعيــة  املنافــع  تكــون  أن  املرجــح  ومــن 
ملســتخدمي األصــول وغيــر مســتخدمي األصــول 

األساســي. الهــدف  هــي 

مثال 2: التطوير السكني

يسعى الكيان الهادف للربح إلى التخطيط 

ــة التاليــة يف توضيــح مفهــوم القيمــة  تســاعد األمثل
ــة: االجتماعي

مثال 1: خط السكة احلديد

كيــان قطــاع عــام غيــر هــادف للربــح يبنــي خــط 
مبدينــة  نائيــة  بلــدة  يربــط  جديــد  حديــد  ســكة 

لتشــجيع  رئيســية. 

أين ميكن أن نرى هذه العناصر املختلفة للقيمة 
االجتماعية تؤدي دوًرا يف املجتمع؟
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للحصــول علــى تصريــح للتطويــر الســكني متعــدد 
االســتخدامات. يضاعــف املطــور عائــده مــن خــال 
زيــادة مســاحة البنــاء إلــى احلــد األقصــى. ومــع 
ذلــك، فقــد قــرر املطــور أن فرصــه يف احلصــول 
خــال  مــن  ستتحســن  التخطيــط  موافقــة  علــى 
إدراج حتســينات اجتماعيــة إضافيــة )مثــل عنصــر 
اإلســكان االجتماعــي منخفــض التكلفــة واملســاحات 

العامــة اخلضــراء(.

النقديــة  املنافــع  بعــض  عــن  التخلــي  خــال  مــن 
احملتملــة التــي قــد يحصــل عليهــا مــن التطويــر، 
يحــول املطــور هــذه املنفعــة بفعاليــة إلــى مســتخدمي 
األصــول، الذيــن سيســتفيدون مــن حيــث الرفاهيــة 
التكلفــة  منخفــض  االجتماعــي  اإلســكان  مــن 

اخلضــراء. العامــة  واملســاحات 

ووســائل الراحــة، وقــد تكــون مهمــة أيًضــا، ولكــن 
للمنافــع  بالنســبة  ثانويــة  تكــون  أن  احملتمــل  مــن 

ملالــك األصــل. النقديــة 

مثال 3: املقابر

اســتحوذت مؤسســة حكوميــة غيــر هادفــة للربــح 
مــن القطــاع العــام علــى قطعــة كبيــرة مــن األراضــي 
جديــدة.  مقابــر  بنــاء  بغــرض  الريفيــة  الزراعيــة 
يعكــس الســعر املدفــوع للحصــول علــى األراضــي 
ــت. ــدل الســوق يف هــذا الوق ــة مع ــة الريفي الزراعي

ــا  بنــاء عليــه ُعــدل االســتخدام العــام لــألرض الحًق
كاســتخدام مســموح بــه محــدد كمقبــرة. يف أحــد 
تفســيرات مبــادئ االســتخدام األعلــى واألفضــل، 
ــر االنخفــاض يف قيمــة األرض )مــن  يكــون لهــذا أث
منظــور جتــاري(، ألن تلــك االســتخدامات البديلــة 

ــم يعــد مســموًحا بهــا. ل

التكاليــف  اســترداد  إلــى  فقــط  املقابــر  ستســعى 
علــى  عائــًدا  حتقــق  ولــن  بتشــغيلها  املرتبطــة 
االســتحواذ األولــي لــألرض؛ علــى هــذا النحــو، فــإن 
صــايف التدفــق النقــدي إلــى احلكومــة باعتبارهــا 
تخلــي  خــال  مــن  شــيء.  ال  هــو  األصــل  مالــك 
احلكومــة عــن املنفعــة النقديــة الكاملــة املرتبطــة 
يف  منفعــة  األصــول  مســتخدمو  يتلقــى  باألصــل، 
شــكل رســوم دفــن مخفضــة. عــاوة علــى ذلــك، 
فــإن املنافــع االجتماعيــة ملجمــل املجتمــع، يف وجــود 
مــكان يحــث علــى االحتــرام للمتوفــى، هــي أيًضــا 

مهمــة.

يف هــذه احلالــة، مــن املرجــح أن تكــون املنفعــة املالية 
ملالــك األصــل هــي العنصــر املهيمــن. مــن املرجــح 
أن تكــون املنفعــة االجتماعيــة ملســتخدمي األصــول 
ثانويــة بالرغــم مــن أهميتهــا. املنافــع االجتماعيــة 
لغيــر مســتخدمي األصــول، يف شــكل زيــادة النشــاط 

االقتصــادي
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)ال  النقديــة  املنفعــة  تعتبــر  احلالــة،  هــذه  يف 
ــك األصــول بوضــوح  ــا مال شــيء( للحكومــة بصفته
ــل املنافــع االجتماعيــة  ــة، ومــن املرجــح أن متث ثانوي
ملســتخدمي األصــول وغيــر مســتخدمي األصــول 

األساســي. الهــدف 

إن حقيقــة أن الكيــان غيــر الهــادف للربــح مســتعد 
إلنفــاق األمــوال العامــة علــى االســتثمار االجتماعــي 
املنفعــة  توفيــر  بهــدف  الــرأي  مــع  يتوافــق متاًمــا 
علــى  التركيــز  مــن  بــدالً  للمجتمــع  االجتماعيــة 
املنفعــة النقديــة ملالــك األصــول. ومــع ذلــك، قــد ال 
تــدرك األســاليب واملبــادئ التقليديــة لقيــاس قيمــة 
هــذه املنافــع بكفايــة، ونتيجــة لذلــك، ميكــن أن تنشــأ 
التوتــرات بشــأن الطريقــة املناســبة لقيــاس القيمــة، 
ــة. ــر املالي ال ســيما مــن وجهــة نظــر إعــداد التقاري

عــاوة علــى ذلــك، فــإن حتديــد وقياس اآلثــار املالية 
وغيــر املاليــة األشــمل لألصــول التــي تتدفــق إلــى 
غيــر مســتخدمي األصــول، مبــا يف ذلــك رفاهيــة 
االجتماعــي  املــال  ورأس  واملجتمعــات  األفــراد 
والبيئــة، أمــر مهــم عنــد النظــر يف دراســة اجلــدوى 

ــة. ــوال العام ــن توزيــع األم ــة م والفعالي

ــة املوضــح أعــاه  يحــوي مفهــوم القيمــة االجتماعي
افتراضــات ضمنيــة يجــب اختبارهــا أثنــاء عمليــة 
قــرار  أن  يفتــرض  املثــال،  ســبيل  علــى  التقييــم. 
بســبب  كان  معــن  لنشــاط  األصــل  اســتخدام 
القيمــة، مبــا يف ذلــك القيمــة االجتماعيــة )للمجتمــع 
األشــمل(، أكبــر مــن أو تســاوي أعلــى قيمــة جتاريــة 
ذلــك،  ومــع  )للمالكــن(.  لهــا  اســتخدام  وأفضــل 
فإنهــا متثــل حتقًقــا متبــادل مفيــًدا عنــد اختبــار 
القيمــة، ال ســيما أنــه ميكــن تطبيــق طــرق التقييــم 
ملالــك األصــل  النقديــة  املنفعــة  لتحديــد  احلاليــة 
وتقريًبــا للمنفعــة االجتماعيــة ملســتخدمي األصــول.

تهيئة املشهد لسبب وجود األصول االجتماعية

لقــرار  يكــون  أن  ميكــن  ســبق،  ممــا  يتضــح  كمــا 
االحتفــاظ بأصــل بهــدف أساســي هــو توفيــر منفعــة 
نقديــة ملالــك األصــل أو توفيــر منافــع اجتماعيــة 
ملســتخدمي األصــول وغيــر مســتخدمي األصــول، 
تأثيــر جوهــري علــى األهميــة النســبية لـــعناصر 
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القيمــة االجتماعيــة. عندمــا يُحتفــظ بأصــل بهــدف 
أساســي هــو توفيــر منافــع اجتماعيــة ملســتخدمي 
األصــول وغيــر مســتخدمي األصــول، ميكــن وصــف 

األصــل بأنــه أصــل اجتماعــي.

مشــاريع  أو  أصــول  هــي  االجتماعيــة"  "األصــول 
موجــودة أساًســا للمنفعــة االجتماعيــة التــي تقدمها. 
ــود قيمــة هــذه األصــول ملقدمــي رأس  ــا تع ــادًرا م ن

املــال فقــط.

جميــع األصــول واملشــروعات واملنظمــات لهــا تأثيــر 
اجتماعــي إلــى حــد مــا. قــد يتــراوح التأثيــر مــن 
ســلبي إلــى حــد كبيــر إلــى إيجابــي للغايــة، وســيعتمد 
الكــم غالًبــا علــى صاحــب املصلحــة الــذي ينظــر 

فيــه.

علــى ســبيل املثــال، باإلضافــة إلــى الفوائــد الصحيــة 
األشــمل التي تُقدم للمجتمع، فإن تطوير مستشــفى 
خــاص وكبيــر ســيكون لــه تأثيــر اجتماعــي إيجابــي 
خارجــي علــى األصــل يف خلــق فــرص عمــل كبيــرة. 
ميكــن أن يكــون لذلــك املزيــد مــن اآلثــار املفيــدة 
يعملــون  الذيــن  أولئــك  بخــاف  األطــراف  علــى 
املثــال، قــد تســتفيد  يف املستشــفى. علــى ســبيل 
احلكومــة مــن زيــادة ضرائــب الدخــل. قــد تســتفيد 
انتظــار  قوائــم  املنطقــة  يف  العامــة  املستشــفيات 
أقصــر ناشــئة عــن ســعة أقــل للمرضــى أيًضــا. ومــع 
ذلــك، قــد يتأثــر آخــرون ســلبًيا يف نفــس املجتمــع.

علــى ســبيل املثــال املستشــفيات العامــة يف املنطقــة 
التــي قــد تتنافــس اآلن علــى العاملــن.

األساســي  الهــدف  يتمثــل  املثــال،  هــذا  يف 
للمستشــفى اخلــاص يف حتقيــق عائــد علــى رأس 
االجتماعــي  تأثيــره  أن  حــن  املســتثمر، يف  املــال 
مــن  الرغــم  يلعــب دوًرا يف كيفيــة تشــغيله. علــى 
أن كًا مــن املستشــفيات العامــة واخلاصــة تقــدم 
خدمــات مماثلــة، فــإن املستشــفى العــام الــذي يــدار 
علــى أســاس غيــر هــادف للربــح ســيكون لــه تركيــز 
ــال املســتثمر  ــى رأس امل ــد عل ــد عائ ــى تولي ــل عل أق
النحــو، ميكــن  هــذا  علــى  النقديــة(.  املنفعــة  )أو 
وصــف املستشــفى العــام علــى أنــه أصــل اجتماعــي، 
يف حــن لــن يتــم وصــف املستشــفى اخلــاص الــذي 

يعمــل علــى أســاس الربــح بذلــك.

تشــمل الكيانــات التــي تنشــئ األصــول االجتماعيــة 
احلكومــات  أساســًيا  تديرهــا  أو  بهــا  أو حتتفــظ 
واملنظمــات اخليريــة وغير الهادفة للربح واملنظمات 
األصــول  توجــد  وغيــر احلكوميــة.  الهادفــة  غيــر 
االجتماعيــة لعــدة أســباب، ولكنهــا تتضمــن علــى 
األقــل بعًضــا، إن لــم يكــن الكثيــر، مــن اخلصائــص 

ــة: التالي

ــا  ــا عامــة وبناؤهــا وحيازته احلصــول عليه  •
هادفــة  غيــر  كيانــات  ِقبــل  مــن  وإدارتهــا 
للمصلحــة  أمنــاء  بصفتهــا  تعمــل  للربــح 

العامــة.
غالًبــا مــا تكــون بطبيعتهــا خدمات أساســية   •
أو أصــواًل ترفيهيــة أو احتكاريــة، ولكنهــا 
قــد تخــدم مصلحــة عامــة أكبــر مــن وجهــة 

البيئيــة واالجتماعيــة أيًضــا. النظــر 
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علــى  األصــول  هــذه  حتتــوي  مــا  غالًبــا   •
ــح  ــدات أو لوائ ــة أو تعه رســومات تخطيطي
ذلــك  شــابه  مــا  أو  بهــا  مرفقــة  نظاميــة 
والتــي تضمــن اســتخدامها بالطريقــة التــي 

أجلهــا. مــن  ُصممــت 
ــا  ــا أو بناؤه ــم احلصــول عليه ــا يت ــا م غالًب  •
مــن  املتولــد  املــال  رأس  باســتخدام 
متحصــات الضرائــب العامــة، أو تبرعــات 

عامــة. أو  خاصــة،  أو  خيريــة، 
يف بعــض احلــاالت، قــد يتــم االســتحواذ   •
عليهــا أو بناؤهــا لتســهيل اســتخدام مرتقب 
حيــث ال يســتطيع القطــاع اخلــاص صــوغ 

املخاطــر. أســاس  علــى  مبنــي  اســتثمار 

يف كثيــر مــن احلــاالت، هنــاك منافــع أشــمل   •
تتجــاوز األصــول  والتــي  للمجتمــع  بكثيــر 
ــه  ــم في ــا يت ــا بيئًي نفســها، ممــا ينشــأ نظاًم
أو حتقيــق  الصناعــة،  مــن  املزيــد  إنشــاء 

االجتماعيــة. املنافــع 
عــادة مــا تكــون رســوم احليــازة مجانيــة أو   •

مــا. بطريقــة  مخفضــة 
نتيجــة لرســوم احليــازة املنخفضــة هــذه،   •
ضعيــف  ربــح  لديهــم  يكــون  مــا  غالًبــا 
بالنســبة لألصــول التــي يســتخدمونها مــن 

وجتــاري. اقتصــادي  منظــور 

ثقافية ورياضية وترفيهية اجتماعي احلوكمة والسالمة واألمن النقل واملرافق

املاعب / املسارح املدارس مبنى مجلس النواب الطرق

املتاحف اجلامعات احملاكم القضائية السكك احلديدية

مراكز الفنون املستشفيات السجون املوانئ

متنزهات وحدائق باملدينة املقابر خدمات الطوارئ كهرباء

مناطق برية الرعاية واإلسكان االجتماعي القوات املسلحة غاز

النصب التذكارية الصرف الصحي مراكز التحكيم املياه / مياه الصرف الصحي

ساحات رياضية املكتبات االتصاالت املطارات

حدائق التزلج مراكز الشباب مراكز الوساطة مرافق اإلطاق

العيادات الصحية إدارة املخلفات

األصول االجتماعية كثيرة وتختلف حسب الوالية القضائية، ولكنها قد تشمل ما يلي:
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بالطبــع، قــد ال تفــي العديــد مــن األصــول المذكــورة 
تــم  إذا  االجتماعيــة،  األصــول  بتعريــف  أعــاه 
ــد  االحتفــاظ بهــا لغــرض أساســي هــو تحقيــق عائ
المهمــة  الســمات  مــن  األصــل.  لمالــك  تجــاري 
عــن  الناتجــة  القيمــة  أن  االجتماعيــة  لألصــول 
األصــل ال تعــود إلــى المالكيــن فقــط، بــل لمجموعــة 
أكبــر مــن أصحــاب المصلحــة. وبالتالــي، فــإن نماذج 
التقييــم التقليديــة التــي تقيــم القيمــة المتراكمــة 
لمقدمــي رأس المــال مــن المرجــح أن تقلــل مــن 
القيمــة األشــمل لألصــل االجتماعــي. فــي المقابــل، 
الخارجيــة  االجتماعيــة  القيمــة  تقديــرات  تســعى 
ــر  ــى غي ــود عل ــي تع ــع الت ــي المناف ــى جن لألصــل إل

المالكيــن.

غالًبــا مــا يصعــب قيــاس املنافــع املجتمعيــة   •
باألصــول. املرتبطــة  األشــمل 

املالــك  يكــون  قــد  احلــاالت،  بعــض  يف   •
الوحيــد. املشــتري  هــو  احلالــي 

عنــد حتقــق املبيعــات، قــد ال متثــل عمليــة   •
جتاريــة. أســس  علــى  البيــع 

غالبــاً مــا تولــد األصــول تدفقــات نقديــة   •
القيمــة. منخفضــة  أو  صفريــة 

ــر بعمــق يف مفهــوم  ــم التفكي ــب ذلــك مــن املقًي يتطل
القيمــة االجتماعيــة، واألهــم مــن ذلــك مــا هــي قيمة 
هــذه األصــول واملنافــع لكل من املالكــن ومجموعات 

أصحــاب املصلحــة األشــمل )أي العامــة(.

يف هــذا اإلعــداد، ميكــن أن تكــون القيمــة االجتماعيــة 
مربكــة للمقيمــن ألن النظريــات التقليديــة للقيمــة حُتــدد 

ــة: لألســباب التالي

األصــول االجتماعيــة أو األصــول التجاريــة ذات   •
فريــدة  تكــون  مــا  غالًبــا  االجتماعيــة  الســمات 
ــا يف الســوق املفتوحــة، إن  ــم تداوله ــادًرا مــا يت ون

وجــدت.
املعامــات التــي حتــدث قــد تســعر فقــط بالقيمــة   •
األشــمل. املجتمــع  منافــع  وليــس  معــن،  ملالــك 

ما الذي يجعل حتديد القيمة االجتماعية صعًبا؟
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املوصوفــة أعــاه والتــي تقدرهــا يف نطــاق واليتــك 
ــات  ــم أو التطبيق ــا هــي طــرق التقيي ــة، وم القضائي

التــي تطبقهــا عنــد القيــام بذلــك؟

	.      هــل تعتقــد أن هنــاك معاييــر وإرشــادات 
تتعلــق  القضائيــة  واليتــك  يف  مناســبة 

االجتماعيــة؟ القيمــة  مبفهــوم 
ــة إطــاًرا  ــم الدولي ــر التقيي 4.       هــل توفــر معايي
قوًيــا بدرجــة كافيــة للمقًيمــن ومســتخدمي 
القيمــة  مفهــوم  يف  للنظــر  التقييمــات 

االجتماعيــة؟
5.        هل توافق على تعريف "القيمة االجتماعية" 
الــوارد أعــاه؟ إذا لــم يكــن كذلــك، فلمــاذا 
ومــا هــو البديــل أو التعديــل الــذي تقترحه؟

6.       كيــف يجــب أن يفكــر املقًيــم يف االســتخدام 
األعلــى واألفضــل مــن حيــث صلتــه بالقيمــة 

االجتماعية؟

األصول االجتماعية:

7.        هــل تعتقــد أن تعريــف األصــول االجتماعيــة 
مفيــد؟ هــل توافــق علــى تعريــف األصــول 
االجتماعيــة املقتــرح أعــاه؟ إذا لــم يكــن 
كذلــك، فمــا هــو البديــل أو التعديــل الــذي 

تقترحــه؟
8.       هــل تقـــــّيم األصــول االجتـماعيـــة ضــــمن 
واليتــك القضائيــة وإذا كان األمــر كذلــك، 

أخــذ الكثيــر ممــا ورد أعــاه يف االعتبار املجــاالت النوعية 
للقيمــة االجتماعيــة. مــن قــد يســتخدمه، مــاذا يعنــي، ملــاذا 
يصعــب حتديــده، يف أي إعــدادات يتــم اســتخدامه؟ عندما 
ســتكون  االجتماعيــة،  القيمــة  مفهــوم  تفكيــك  نبــدأ يف 

هنــاك مجــاالت كميــة مختلفــة سنســعى الكتشــافها.

معاييــر  مجلــس  يهتــم  بذلــك،  القيــام  قبــل  ولكــن 
التقييــم الدوليــة؛ بســماع أفــكارك حــول مفهــوم القيمــة 
فهــي  الدراســة.  هــذه  يف  ناقشــناها  التــي  االجتماعيــة 
ــى مــن سلســلة دراســات أوراق رأي  ــر الدراســة األول تعتب
القيمــة االجتماعيــة، تهــدف الدراســة الثانيــة، اخلاضعــة 
للتعليقــات، إلــى استكشــاف القيــاس الكمــي والقضايــا 

االجتماعيــة. القيمــة  بقيــاس  املتعلقــة  األخــرى 

نرحب بأي تعليقات تتعلق باألسئلة التالية:

القيمة االجتماعية:

ثــاث . 	 مــن  املكــون  النمــوذج  علــى  توافــق  هــل 
أعــاه؟  املوضــح  االجتماعيــة  للقيمــة  مكونــات 
إذا لــم يكــن كذلــك، فلمــاذا ومــا املكونــات التــي 

تقترحهــا؟

ما هي مكونات منوذج القيمة االجتماعية . 	

قدم لنا تعليقاتك حول مفهوم القيمة االجتماعية
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ترتبــط  مــا  غالًبــا  التــي  التنظيميــة  األنظمــة  أو 
مبثبطــات األصــول االجتماعيــة بقيمــة أو مكملــة 
يف  لهــا  اســتخدام  وأفضــل  أعلــى  لتحقيــق  لهــا 

العامــة؟ املصلحــة 

		.      هــــل هــــناك اعــــتبارات إضافــيــــة ألعـــلـــى 
وأفضــل اســتخدامات مهمــة عنــد النظــر يف 

تقييــم األصــول االجتماعيــة؟

ألي غرض وبأي معايير أو إرشادات أو تشريعات؟

9.       هــل تعتقــد أن تقييــم األصــول االجتماعيــة مهــم، 
للحكومــات  بالنســبة  أكثــر،  مهًمــا  ســيصبح  أو 
واملنظمــات غيــر احلكوميــة واجلمعيــات اخليريــة 
كجــزء مــن عمليــات احلكــم الرشــيد حيــث يســعى 
العامــة إلــى مزيــد مــن وضــع أمنــاء هــذه األصــول 

يف موضــع احملاســبة واملســؤولية؟

بنشــاط يف  يشــاركون  الذيــن  ألولئــك  بالنســبة      .	0
تقييــم األصــول االجتماعيــة، مــا هــي املجــاالت أو 
املفاهيــم التــي ثبــت أنهــا األكثــر صعوبــة والتــي 
أو  الوضــوح  حتســن  مــن  تســتفيد  أن  ميكــن 

التوجيــه؟

		.        مــا هــي العناصــر، إن وجــدت، احملــددة يف منــوذج 
القيمــة االجتماعيــة، التــي تعتقــد أنهــا قــد توفــر 

معلومــات مفيــدة ملســتخدمي البيانــات املاليــة؟

		.      هل رسومات التخطيط أو التعهدات

الدوليــة؛  التقييــم  معاييــر  مجلــس  تســتمر جلنــة 
هــذه  يف  الــواردة  املوضوعــات  يف  النظــر  يف 
املقالــة، ونرحــب دائًمــا بالتعليقــات خــارج قنــوات 
ــكارك  ــك مشــاركة أف االستشــارات الرســمية. ميكن
مــع مجلــس اإلدارة أو املســاهمة يف املناقشــة مــن 
خــال موقــع جلنــة مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة 

لينكــدن. املجموعــة  أو صفحــة 

ميكنك التواصل بالكّتاب من خال مجلس معايير 
contact@ivsc.org :التقييم الدولية؛ على


