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تعريف القيمة االجتماعية وتقديرها
الجزء الثاني

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
ــه  ــد تطبيق ــم عن ــذا تدعــم مجتمــع التقيي ــار؛ به د املعي ــة نظــر محــدِّ ــه مــن وجه ســياقّية حــول أّي موضــوع وتتناول

ــة مــن خــال التوجيــه واحلــاالت الدراســية. ملعاييــر التقييــم الّدولّي
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: ألكسندر أرونسون وأعضاء مجموعة عمل القيمة االجتماعية بلجنة مراجعة املعايير
أصدرت جلنة مراجعة املعايير ورقة رأي هذه باعتبارها الورقة الثانية يف سلسلة مصممة لبدء املناقشة والنقاش حول موضوع القيمة 

االجتماعية. شاركنا بأفكارك ووجهات نظرك عبر برنامج لينكدن.

املعاييــر ورقــة  إلــى نشــر جلنــة مراجعــة  باإلضافــة 
وتقديرهــا"  االجتماعيــة  القيمــة  "تعريــف  حــول  رأي 
بهــذه  املرفقــة  األســئلة  علــى  الــواردة  والتعقيبــات 
القيمــة  علــى  العمــل  مجموعــة  تعمــل  الورقــة، 
االجتماعيــة بلجنــة مراجعــة املعاييــر علــى دراســة ورقــة 
رأي ثانيــة يف السلســلة ملزيــد مــن استكشــاف العديــد 
مــن القضايــا املطروحــة. تبحــث ورقــة العمــل وهــي 
الثانيــة يف السلســلة، مــا إذا كانــت القيمــة االجتماعيــة 
االجتماعيــة  القيمــة  بــن  والفــرق  للقيمــة،  أساًســا 
واملكــون االجتماعــي يف العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة 
واحلوكمــة، ومــا إذا أمكــن تطبيــق مبــدأ التقييم احلالي 
ــة  ــى األصــول االجتماعي ــى وأفضــل اســتخدام عل ألعل

االجتماعيــة. والقيمــة 

عندمــا ننظــر للقيمــة االجتماعيــة فإننــا ننظــر للقيمــة 
ــر مســتخدمي األصــل  ــي يعتبرهــا مســتخدمي وغي الت
محــل التقييــم، وهــذا أشــمل بكثيــر مــن مقدمــي رأس 

املــال وحدهــم.
 

كان  إذا  عمــا  الســؤال  املســتجيبن  مــن  عــدد  طــرح 
ينبغــي اعتبــار القيمــة االجتماعيــة 1  أساًســا للقيمــة 2. 
ــب  ــة، يتطل ــوم القيمــة االجتماعي ــإن مفه ــك، ف ــع ذل وم
حتديــد أســاس أو أســس للقيمــة لينقــل، إلــى املســتخدم 
احملتمــل، املقاييــس املســتخدمة يف تقديــر القيمــة، على 
ســبيل املثــال، مــن ورقــة رأي القيمــة االجتماعيــة التــي 

مت تقييمهــا.

هل القيمة االجتماعية أساس للقيمة؟املقدمة

1 تشــمل »القيمــة االجتامعيــة« املنافــع االجتامعيــة التــي تتدفــق إىل مســتخدمي األصــول )االســتثامر االجتامعــي( والتأثــرات املاليــة وغــر املاليــة األشــمل ويتضمــن ذلــك رفاهيــة األفــراد واملجتمعــات 

ورأس املــال االجتامعــي والبيئــة، والتــي تتدفــق إىل غــر مســتخدمي األصــول – دراســة أوراق العمــل الخاصــة بلجنــة مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة: تعريــف »القيمــة االجتامعيــة« وتقديرهــا.

2 أســاس )أســس( القيمــة: املقدمــات األساســية التــي تســتند إليهــا القيــم املبلــغ عنهــا أو ستســتند إليهــا )يف بعــض الواليــات القضائيــة تُعــرف أيًضــا مبعيــار القيمــة( - معايــر التقييــم الدوليــة اعتبــاًرا 

مــن 31 ينايــر 2022.



ورقة الرأي ملجلس معايري التقييم الدولية:

تعريف القيمة االجتامعية وتقديرها - الجزء الثاين 

مجلــس معايــري

التقييــم الدوليــة

3صفحة

حــددت ورقــة رأي عــدًدا مــن املكونــات املختلفة التي 
تقــع ضمــن مفهــوم القيمــة االجتماعيــة أو إطــار 
العمــل، والتــي قــد يفــي بعضهــا بتعريفــات أســس 
القيمــة احلاليــة، مثــل القيمــة الســوقية، والقيمــة 
ــد ال  ــة، وغيرهــا، إال أن العناصــر األخــرى ق العادل
تتناســب مــع أي أســاس حالــي للقيمــة. ويفســر هــذا 
األمــر يف الغالــب جــزء مــن حقيقــة مــن أن القيمــة 
االجتماعيــة تغتنــم عناصــر القيمــة مــن وجهــة نظــر 
يف  معــروٍف  القيمــة  أن  حــن  يف  املالكــن،  غيــر 
معناهــا التقليــدي أنهــا ال تراعــي ســوى املنافــع التــي 
تعــود علــى املالــك. )انظــر الرســم البيانــي أدنــاه(.

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



ورقة الرأي ملجلس معايري التقييم الدولية:

تعريف القيمة االجتامعية وتقديرها - الجزء الثاين 

مجلــس معايــري

التقييــم الدوليــة

4صفحة

ويرجــع ذلــك إلــى أنــه مــن احملتمــل اســتخدام مفهوم 
املســتخدمن علــى  القيمــة االجتماعيــة ملســاعدة 
حتديــد و)مــن احملتمــل( قيــاس اآلثــار اإليجابيــة 
ــع  ــى املجتمــع لاســتثمارات يف جمي )والســلبية( عل
األصــول، مــع االعتــراف بأنــه مــن احملتمــل أن يكــون 
أكثــر صلــة باألصــول االجتماعيــة. ميكــن قيــاس 
النقــدي  تأثيرهــا  حيــث  مــن  اآلثــار  هــذه  بعــض 
الطبيــة املخفضــة(، يف  املباشــر )مثــل اخلدمــات 
غيــر  أنــه  الواضــح  مــن  اآلخــر  البعــض  أن  حــن 
نقــدي بطبيعتــه وقــد يشــمل عناصــر غيــر ملموســة 
أكثــر مثــل التماســك االجتماعــي أو الرفاهيــة 4. 

تتدفــق  مــا  املنافــع االجتماعيــة غالًبــا  نظــًرا ألن 
باألســاس إلــى املجتمــع أو مســتخدمي األصــول، 
بــدالً مــن مالكــي األصــول، فقــد وصفــت مجموعــة 
العمــل هــذه العناصــر علــى أنهــا اســتثمار اجتماعي. 
لهــذه األســباب، تعتقــد مجموعــة العمــل أنــه ينبغــي 
النظــر يف كل عنصــر مــن هــذه العناصــر علــى حــده، 
ضمــن اإلطــار العــام للقيمــة االجتماعيــة. لذلــك 
باملوقــف  التمســك  يف  العمــل  مجموعــة  تســتمر 
الــذي يعتبــر القيمــة االجتماعيــة مفهوًمــا للتقييــم أو 
إطــاًرا يــؤدي فيــه عــدد مــن أســس القيمــة املختلفــة 
والعناصــر األخــرى دوًرا بــدالً مــن أســاس واحــد 

للقيمــة.

أصحــاب  مــع  أيًضــا  العمــل  مجموعــة  اجتمعــت 
املصلحــة الرئيســين مثــل مجلــس معاييــر احملاســبة 
ــة للقطــاع العــام الــذي نشــر مســودة عــرض  الدولي
حــول القيــاس نُشــرت يف عــام 2021. وكان الهــدف 
التــي  القيــاس  "قواعــد  حتديــد  هــو  ذلــك  مــن 
تســاعد بعدالــة يف عكــس تكلفــة اخلدمــات والقــدرة 
التشــغيلية والقــدرة املاليــة لألصــول وااللتزامــات 
". تتنــاول ورقــة العمــل "القيمــة التشــغيلية"، والتــي 
يتــم تعريفهــا علــى أنهــا "قيمــة األصــل املســتخدم 
لتحقيــق أهــداف تقــدمي اخلدمــة للكيــان يف تاريــخ 

القيــاس."

للقطــاع  الدوليــة  احملاســبية  املعاييــر  مجلــس  إن 
التشــغيلية  "القيمــة  يف  النظــر  صــدد  يف  العــام 
العادلــة  للقيمــة  بديــل  احلاليــة" بصفتهــا أســاس 
إلعــداد التقاريــر املاليــة حــول أصــول القطــاع العــام 3.  
التعــاون  أوجــه  بعــض  العمــل  مجموعــة  الحظــت 
بــن املفهومــن ألن "الهــدف مــن القيمــة التشــغيلية 
احلاليــة هــو تقديــر قيمــة األصــل غيــر املالــي يف 
حتقيــق أهــداف تقــدمي اخلدمــات للكيــان يف تاريــخ 

القيــاس".

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض أوجــه 
التعاضــد بــن هــذه املصطلحــات، شــعرت مجموعــة 
العمــل أن مفهــوم القيمــة التشــغيلية احلاليــة كان 

ــر. محــدوًدا بدرجــة أكب

https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-77-measurement :2021 3 مسودة عرض ملجلس املعاير املحاسبية الدولية للقطاع العام حول القياس، نرُشت يف عام

4 عىل الرغم من أنه قد يكون من املمكن إسناد مقياس نقدي نظري لـ »القيمة« لبعض أو كل هذه العنارص غر امللموسة.
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مراجعــة  استشــارات جلنــة  مــن  الــواردة  الــردود  يف 
بــن  االلتبــاس  بعــض  هنــاك  أن  لوحــظ  املعاييــر، 
الفــرق بــن القيمــة االجتماعيــة والعنصــر االجتماعــي 
يف العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة واحلوكمــة، والــذي 
ميكــن اعتبــاره عموًمــا علــى أنــه يشــتمل علــى املكونــات 

التاليــة:
العاقات املجتمعية  •

الصراعات  •
رضا العماء  •

حماية البيانات واخلصوصية  •
)الصحــة  البشــري  املــال  رأس  تطويــر   •

؛ ) لتعليــم ا و
مشاركة املوظف  •
اجلنس والتنوع  •
الصحة واألمان  •
حقوق االنسان  •
ظروف العمل  •

ورد يف أوراق العمــل الســابقة حــول "تعريــف القيمــة 
االجتماعيــة وتقديرهــا" أن "القيمــة االجتماعيــة تشــمل 
مســتخدمي  إلــى  تتدفــق  التــي  االجتماعيــة  املنافــع 
املاليــة  واملنافــع  االجتماعــي(  )االســتثمار  األصــول 
وغيــر املاليــة األشــمل مبــا يف ذلــك رفاهيــة األفــراد 
واملجتمعــات، ورأس املــال االجتماعــي والبيئــة، التــي 

تتدفــق إلــى غيــر مســتخدمي األصــول ".

الفرق بني القيمة االجتماعية والعوامل 
البيئية واالجتماعية واحلوكمة
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بينمــا ميكــن تعريــف العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة 
واحلوكمــة علــى أنهــا "املعاييــر التــي تؤســس مًعــا 
ــر االســتدامة واملمارســات  ــم تأثي إطــار عمــل لتقيي
األخاقيــة للشــركة أو األصــول علــى أدائهــا املالــي 
األداء  يف  جماعًيــا  تســاهم  وكلهــا  وعملياتهــا."، 
واملجتمــع  إيجابيــة لألســواق  منافــع  مــع  الفعــال، 

والعالــم بشــكل أشــمل.

البيئيــة  العوامــل  مفهومــي  بــن  تقابــل  يوجــد 
االجتماعيــة  والقيمــة  واحلوكمــة  واالجتماعيــة 
يشــتمل  أن  ميكــن  منفصلــن.  املفهومــن  إن  إال 
املكــون االجتماعــي للعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة 
واحلوكمــة علــى عناصــر تتعلــق بقيمــة العاقــات 
املجتمعيــة، ولكنهــا عناصــر يحددهــا املالــك مــن 

نظــره. وجهــة 

األصــول  مبســاهمة  االجتماعيــة  القيمــة  تتعلــق 
التــي يُنظــر إليهــا مــن ورقــة رأي غيــر املالكــن، 
تقدمهــا  التــي  املســاهمة  مثــل  أوســع،  ســياق  يف 
املرافــق املجتمعيــة أو األصــول االجتماعيــة األخــرى 

األشــمل. للمجتمــع 

إذا أديــر املكــون االجتماعــي يف العوامــل البيئيــة 
يــؤدي  فإنــه  بفاعليــة،   ، واحلوكمــة  واالجتماعيــة 
إلــى تراكــم القيمــة أو علــى األقــل احلفــاظ عليهــا. 
علــى ســبيل املثــال، إذا قامــت شــركة بشــيء مــا 
البيئيــة  العوامــل  االجتماعــي يف  العنصــر  ضمــن 
تأثيــر  لــه  يكــون  فقــد  واحلوكمــة،  واالجتماعيــة 
إيجابــي علــى قيمــة الشــركة، أو علــى األقــل ســيحد 
مــن اآلثــار الســلبية علــى التقييــم، وذلــك مــن خــال 
التخفيــف مــن املخاطــر وااللتزامــات املســتقبلية. 
عــاوة علــى ذلــك، غالًبــا مــا تكــون املكونــات داخــل 
العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة واحلوكمــة مترابطــة 
وبالتالــي قــد يرتبــط املكــون االجتماعــي العوامــل 
ــة واحلوكمــة بجــودة احلوكمــة. ــة واالجتماعي البيئي
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كمــا أنــه ميكــن تعريــف القيمــة االجتماعيــة علــى أنهــا 
مجموعــة مــن املنافــع التــي تســتوجب ملجموعــة مــن 
أصحــاب املصلحــة، ومنهــا يتســع املنظــور نحــو القيمــة 
االجتماعيــة. وذلــك باعتبــار أن أحــد األصــول قــد 
يشــكل قيمــة اجتماعيــة مختلفــة لــكل صاحــب مصلحة 
ــه  ــد قيمــة هــذا املنظــور، فإن ــف، ولتحدي بشــكل مختل
ــة بشــكل واضــح يف نطــاق  ــد هــذه القيم يتعــن حتدي
ــة  ــه هــذه القيم ــذي تســتند إلي ــل أو األســاس ال العمي

ــم. يف مهمــة التقيي

عنــد النظــر إلــى مكونــات القيمــة للقيمــة االجتماعيــة، 
فــإن  األصــول  ملالــك  النقديــة  املنافــع  علــى  عــاوة 
املنافــع االجتماعيــة ملســتخدمي األصــول )االســتثمار 
االجتماعــي( يف كثيــر مــن األحيــان ستشــكل جــزًءا 
األســواق  معظــم  احملتملــة. يف  األصــول  قيمــة  مــن 
تكــون املنافــع االجتماعيــة لغيــر مســتخدمي األصــول 
ــا  ــى الرغــم مــن كونه ــم عل ــة التقيي ــا خــارج عملي حالًي
أحــد مكونــات القيمــة االجتماعيــة. ومــع ذلــك، يف 
ــم تضمــن عنصــر  ــل أســتراليا، يت بعــض األســواق مث
االســتثمار االجتماعــي إلــى حــد كبيــر يف ســياق القيمة 
العادلــة، عنــد النظــر يف تقييــم األصــول االجتماعيــة. 
أخيــًرا، يف حــن أن مفهــوم القيمــة االجتماعيــة لــه 
صلــة بالكيانــات الهادفــة للربــح وغيــر الهادفــة للربــح، 
إال أنــه يرتبــط إلــى حــد كبيــر بأصــول القطــاع العــام 
ذات  كيانــات  متتلكهــا  التــي  اخليريــة  واجلمعيــات 

تركيــز غيــر هــادف للربــح )األصــول االجتماعيــة(.

ــة، فســيكون مــن  ــق بالقيمــة االجتماعي أمــا فيمــا يتعل
التجاريــة  املعاييــر  أفضــل  اســتخدام  املائــم  غيــر 
وأعلــى معاييــر االســتخدام وفًقــا ملــا يــرد يف التقاريــر 
املاليــة أو مســتندات تأمــن اإلقــراض أو أحدهمــا أو 
كاهمــا. ففــي ورقــة الــرأي األولــى نظرنــا إلــى أعلــى 
ــأرض مت  ــق ب ــر االســتخدام وأفضلهــا فيمــا يتعل معايي

ــال: ــى ســبيل املث ــر عل ــى مقاب ــا إل حتويله

ــا  ــه لــألرض الحًق "يتــم تعديــل االســتخدام املســموح ب
ــرة. ــام احملــدد كمقب لاســتخدام الع

األعلــى  االســتخدام  ملبــادئ  التفســيرات  أحــد  يف 
واألفضــل، يكــون لهــذا تأثيــر التقليــل املــادي مــن قيمــة 
األرض )مــن ناحيــة جتاريــة(، ألن تلــك االســتخدامات 

ــم تعــد مســموًحا بهــا " ــة ل البديل

هل ميكن تطبيق أعلى وأفضل استخدام على 
األصول االجتماعية والقيمة االجتماعية؟
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مجلــس معايــر

التقييــم الدوليــة
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إن "تفســير" االســتخدام التجــاري األعلــى واألفضــل 
املشــار إليــه يف املثــال هــو التفســير الكاســيكي 
وال  األصــل.  مالــك  نظــر  وجهــة  مــن  املأخــوذ 
يتناســب مثــل هــذا التفســير عنــد النظــر يف القيمــة 
االجتماعيــة. رمبــا يكــون هــذا واضًحــا للحكومــات 
واملنظمــات  للربــح  الهادفــة  غيــر  والهيئــات 
االجتماعيــة األخــرى املوجــودة خلدمــة مجموعــة 
أخــرى غيــر مقدمــي رأس املــال، ولكــن األمــر نفســه 
ينطبــق عنــد تقييــم القيمــة االجتماعيــة لنشــاط أو 

مؤسســة هادفــة للربــح.

تُدعــم ورقــة الــرأي هــذه أيًضــا مــن خــال بعــض 
الــردود الــواردة يف أوراق الــرأي للقيمــة االجتماعيــة 
هــو  وكمــا  الدوليــة،  التقييــم  ملعاييــر  الســابقة 
موضــح يف مســودة اســتطاع رأي عــن القيــاس يف 
املعاييــر احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، حيــث 
أثــار العديــد مــن املســتجيبن مخــاوف فيمــا يتعلــق 
ــى واألفضــل  ــة تبنــي مبــدأ االســتخدام األعل بأهمي

ألصــول القطــاع العــام.

عنــد النظــر يف القيمــة االجتماعيــة، يجــب أن نضــع 
جانًبــا التفســير التجــاري ألعلــى وأفضــل اســتخدام 
كمــا هــو مطبــق يف البيانــات املاليــة للهيئــات الهادفة 
للربــح. يف هــذه احلالــة، يتــم إعــداد البيانــات املاليــة 

إلظهــار املركــز املالــي لكيــان قانونــي معــن.

املعيــار  مبوجــب  الســوقية  القيمــة  تعريــف  إن 
العــام104 أســس القيمــة، الفقــرة 30.4 ينــص علــى 

ــي: ــا يل م

االســتخدام األفضــل واألعلــى هــو اســتخدام األصــل 
الــذي يزيــد مــن إمكاناتــه إلــى أقصــى حــد ممكــن، 
ومســموح بــه قانوًنــا، ومجدًيــا مــن الناحيــة املاليــة.

قــد يكــون أعلــى وأفضــل اســتخدام هــو اســتمرار 
االستخدام احلالي لألصل أو لبعض االستخدامات 
البديلــة. يُحــدد ذلــك مــن خــال االســتخدام الــذي 
قــد ينظــر فيــه أحــد املشــاركن يف الســوق لألصــل 

عنــد صياغــة الســعر الــذي يعرضــه.

أول جملتــن مــن هــذا التعريــف الشــائع االســتخدام 
همــا محايــدان ملــن تعــود املنافــع عليهمــا. تعظيــم 
ــة رأي وســتختلف مــن  ــات هــي مســألة ورق اإلمكان
ــع  ــد نتوق ــك، ق ــى ذل ــى طــرف. عــاوة عل طــرف إل
بســهولة أن غيــر املالــك أو غيــر الهــادف للربــح قــد 
يكــون لــه رأي مختلــف حــول أفضــل اســتخدام عــن 

املالــك الــذي يحركــه الربــح.
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وكمــا هــو مذكــور يف العبــارة الثالثــة مــن أيــة وجهــة 
نظــر ميكــن اعتبــار أقصــى تعظيــم للمنفعــة. فعــادة 
مــا يشــمل املشــارك يف الســوق جميــع مقدمــي رأس 
مســتخدمي  غيــر  ليــس  ولكــن  احملتملــن،  املــال 
األصــول أو غيــر املالكــن الذيــن قــد يتأثــرون إيجاًبــا 
أو ســلًبا بوجــود أو تشــغيل األصــل )األصــول(، وقــد 
ال ينطبــق هــذا علــى أحــد احلــاالت مثــل شــراء 

األرض الســتخدامها كمقبــرة.

يف حالــة القيمــة االجتماعيــة، يتعــن علينــا حتديــد 
نظــر  وجهــة  مــن  واألفضــل  األعلــى  االســتخدام 
ــة  ــة االجتماعي ــث تأخــذ القيم مجموعــة أوســع حي
يف االعتبــار جميــع عناصــر القيمــة مــن وجهــة نظــر 
املســتخدمن  املثــال  ســبيل  علــى  املالكــن،  غيــر 
واملجتمــع احمللــي. وهــذا يعيدنــا بــدوره مــرة أخــرى 
املســتخدم  القيمــة  أســاس  حتديــد  أهميــة  إلــى 

كأســاس لتقييــم القيمــة االجتماعيــة لألصــل.

رمبــا يكــون أهــم عنصــر يف أســاس القيمــة لتقييــم 
القيمــة االجتماعيــة هــو حتديــد أصحــاب املصلحــة 
الذيــن  املســتخدمن  وغيــر  املســتخدمن  )مثــل 
يعيشــون يف نطــاق 20 كــم( التــي يجــب أخذهــم يف 
االعتبــار. وهــذا يتطلــب اعتبــاًرا أكبــر مــن األســاس 
التجــاري للقيمــة حيــث مــن املرجــح أن يفــوق عــدد 

أصحــاب املصلحــة عــدد املــاك بشــكٍل كبيــر.
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عنــد النظــر يف االســتخدام األعلــى واألفضــل، فــإن 
هــذا يطــرح ســؤالن مهمــن:

1.        ما هي املجموعة أو املجموعات التي يجب 
ــم االســتخدام  ــار يف تقيي أخذهــا يف االعتب

األعلــى واألفضل؟
2.       كيف ينسب الفرد قيمة للتأثيرات اإليجابية 

والسلبية الناشئة عن األصل املعني؟

نتناول كل منها بالترتيب التالي: 

اختيار السكان

ميكــن أن يــؤدي اختيــار الســكان إلــى حتديــدات 
كمــا  اســتخدام،  وأفضــل  ألعلــى  للغايــة  مختلفــة 

أدنــاه: األمثلــة  توضــح 

مثال )1( مصنع املواد الكيميائية امللوثة

"أ"  املدينــة  يف  املدينــة  مخططــو  لــدى  يتوافــر 
خيــاًرا. فلديهــم قطعــة أرض ميكــن تخصيصهــا إمــا 
للزراعــة العضويــة أو تطويرهــا إلــى مصنــع للمــواد 
الكيميائيــة. ســيوفر مصنــع املــواد الكيميائيــة املزيــد 
مــن فــرص العمــل، كمــا أنــه يعــرض تطويــر البنيــة 
التحتيــة باملدينــة أيًضــا ، إال إن شــركات الكيماويات 
معروفــة بتصريــف النفايــات الســامة يف األنهــار. 
تقــع املدينــة ب يف اجتــاه مجــرى النهــر مباشــرة مــن 

ــة أ. املدين

النظــر  يتــم  التــي  الســكانية  املجموعــة  بحســب 
إليهــا مــن احملتمــل أن يختلــف االســتخدام األعلــى 
واألفضــل اختاًفــا كبيــًرا. قــد تفــوق اآلثــار الســلبية 
للمــواد  مصنــع  مــن  ب  املدينــة  بهــا  تشــعر  التــي 

الكيميائيــة اآلثــار اإليجابيــة يف املدينــة أ.

املزرعــة  ســتكون  ب،  املدينــة  نظــر  وجهــة  مــن 
العضويــة هــي االســتخدام األفضــل. ســتكون نتيجــة 
تقييــم أعلــى وأفضــل اســتخدام مختلفــة إذا نظــرت 
فقــط إلــى ســكان املدينــة أ مقابــل كلتــا املدينتــن 

ــا. مًع

مثال )2( االحتباس احلراري

يحــق ألي بلــد االختيــار بــن إلغــاء مشــروع أو دعمــه 
ملــدة 10 ســنوات أخــرى. ينتــج املشــروع كميــة هائلــة 
أكســيد  )ثانــي  احلــراري  االحتبــاس  غــازات  مــن 
الكربــون وأكســيد النيتــروز وامليثــان( ولكنــه يســاعد 
يف تخفيــف الفقــر عــن الســكان، وال توجــد آثــار 

ســلبية أخــرى للمشــروع.

الواقــع  ويف  البلــد  يف  فــرد  كل  نظــر  وجهــة  مــن 
ــدان املجــاورة الذيــن سيســتفيدون مــن جارهــم  البل
إيجابيــة  اجتماعيــة  قيمــة  هنــاك  ثــراًء،  األكثــر 
ــك،  ــاك اســتخدام أفضــل. ومــع ذل ــة وليــس هن قوي
غــازات  العالــم يف  علــى مســتوى  املســاهمة  فــإن 
االحتبــاس احلــراري يف حــن أنهــا دقيقــة ألي فــرد 
أو مجموعــة ســكانية، بشــكل إجمالــي مــن شــأنه 
أن يتســبب يف أن يكــون للمشــروع قيمــة اجتماعيــة 
ســلبية صافيــة. مــن منظــور عاملــي، يوجــد العديــد 
مــن املشــروعات املميــزة التــي ميكــن للدولــة الدخول 

فيهــا وتأسيســها.

ــار  ــة االختي ــاالن املبســطان أهمي يوضــح هــذان املث
القيمــة  تقييــم  عنــد  املعتبريــن  للســكان  الواعــي 
االجتماعيــة. يجــب علــى املقًيــم النظــر يف التأثيرات 
احملتملــة املختلفــة الناشــئة عــن األصــل وحتديــد 

الســكان املتأثريــن احملتملــن.
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مستقبل القيمة االجتماعية قيمة التأثير

يقــع الســؤال الثانــي فــي قلــب مســألة أعلــى وأفضــل 
الســكان  تحديــد  فــرض  علــى  وذلــك  اســتخدام 
المشــمولون بالتقييــم. يقصــد بالتقييــم التجــاري 
ذلــك االســتخدام  اســتخدام هــو  ألعلــى وأفضــل 
الــذي يرغــب فيــه المشــتري لألصــل عنــد تقييــم 
الســعر الــذي يقدمــه للشــراء"، وكذلــك أيًضا يســتند 
إليــه العائــد الــذي يتوقعــه عنــد تحديــد العائــد علــى 

األصــول.

كمــا هــو موضــح أعــاه عنــد النظــر فــي القيمــة 
االجتماعيــة، فــإن بعــض اآلثــار فقــط لهــا تأثيــر 
نقــدي قابــل للقيــاس مباشــرة، مثــل تحســين نتائــج 
الرعايــة الصحيــة الناشــئة عــن إدخــال مرفــق رعاية 
صحيــة جديــد أو انخفــاض تكاليــف النقــل الناشــئة 
عــن إدخــال خــط ســكة حديــد جديــد. قــد يكــون 
منافــع غيــر  الرفاهيــة،  مثــل تحســينات  للعديــد، 
مباشــرة يصعــب تحديدهــا كميــاً. ومــع ذلــك، يجــب 
تحديــد القيمــة المنســوبة إلــى جميــع التأثيــرات 
ــة لاســتخدامات  مــن أجــل ترتيــب القيمــة الصافي
المحتملــة المختلفــة، وبالتالــي تحديــد االســتخدام 

األعلــى واألفضــل.

القيمــة  ســياق  فــي  ســبق،  مــا  كل  مراعــاة  مــع 
ــوم االســتخدام  ــزم توســيع مفه ــد يل ــة، ق االجتماعي

صياغتــه. إعــادة  أو  واألفضــل  األعلــى 

القيمــة  مفهــوم  أصبــح  األخيــرة،  الســنوات  يف 
االجتماعيــة وحتديدهــا كمًيــا بارًزا علــى جدول أعمال 
املجتمــع، ال ســيما يف األســواق املتقدمــة والناشــئة، مــع 
زيــادة مســاءلة احلكومــات واجلمعيــات اخليريــة عنــد 
اســتخدام األمــوال العامــة لبنــاء األصــول وإدارتهــا 
كأمنــاء نيابــة عنهــم. مــع اســتمرار تطــور العالــم يف 
ــدو هــذا  ــد، ال يب ــط بشــكل متزاي ــم رقمــي ومتراب عال

ــه يتراجــع. بأن

وتخصيــص  االســتراتيجي،  املشــروع  تقييــم  بينمــا 
رأس املــال، وامليزانيــة الرشــيدة، والتدقيــق يف الوقــت 
املناســب للنفقــات الرأســمالية هــي دائًمــا التــي يتــم 
فمــن  مســتمر  أســاس  وعلــى  لــذا  عليهــا،  التركيــز 
املتوقــع قيــام األمنــاء بحســاب القيمــة املرتبطــة بهــذه 
األصــول وقياســها بدقــة. يف العديــد مــن البلــدان، 
يتوقــع املجتمــع وأصحــاب املصلحــة املرتبطــون بذلــك 
اآلن لضمــان إدارة األمــوال العامــة علــى نحــو مناســب 
وأن قيــاس القيمــة الــدوري يشــكل ركيــزة أساســية 

ألطــر إدارة هــذه األصــول.

ولكــن إلــى جانــب هــذا التوقــع، هنــاك أيًضــا احلاجــة 
باألصــول  املرتبــط  القيمــة  قيــاس  يكــون  أن  إلــى 
للمقارنــة وقائًمــا علــى  االجتماعيــة شــفاًفا وقابــًا 
مناســبة  معاييــر  وضــع  يتطلــب  ذلــك  وكل  املبــادئ، 
ميكــن مــن خالهــا قيــاس القيمــة االجتماعيــة بشــكل 

ثابــت عبــر احلــدود.
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نأمــل أن تكــون هــذه السلســلة مــن ورقــة رأي قــد ســاعدت 
يف توفيــر نظــرة ثاقبــة للمفاهيــم والتحديــات والفــرص 
التــي تقدمهــا القيمــة االجتماعيــة. كمــا هــو احلــال دائًمــا، 
تهتــم جلنــة مراجعــة املعاييــر بســماع أي أفــكار أخرى حول 
هــذا املوضــوع، وقــد ترشــدك سلســلة األســئلة التاليــة يف 

تقــدمي هــذه التعليقــات:

1.       هل تعتقد أن تعريف االستخدام األعلى واألفضل 
إلــى  القيمــة االجتماعيــة يحتــاج  ضمــن ســياق 
توســيع أو إعــادة صياغــة، وإذا كان األمــر كذلــك، 

كيــف ميكنــك مراجعــة التعريــف احلالــي؟
2.       هــل يجــب علــى احلكومــات واملؤسســات اخليريــة 
االحتفــاظ مبيزانيــة عموميــة للقيمــة االجتماعيــة 

باإلضافــة إلــى ميزانياتهــا العموميــة التقليديــة؟
3.       هــل تعتبــر أن املناقشــات احلاليــة حــول العوامــل 
علــى  تتنــاول  واحلوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 
نحــو مناســب مفاهيــم القيمــة االجتماعيــة يف كل 
مــن العالــم الهــادف للربــح وغيــر الهــادف للربــح؟ 
إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فمــا الــذي مــن شــأنه 
مــن األهميــة  املناقشــة مزيــًدا  يعطــي هــذه  أن 

واحلافــز؟
4.      باملعلومــات املتوفــرة حالًيــا، هــل مــن املمكــن يف 
االجتماعيــة  القيمــة  حتديــد  احلــاالت  معظــم 
وقياســها بدقــة؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم، فكيــف، 

وإذا لــم يكــن كذلــك، فمــا هــو املفقــود؟

ستســتمر جلنــة مراجعــة املعاييــر يف النظر يف املوضوعات 
الــواردة يف هــذه املقالــة، ونرحــب دائًمــا بالتعليقــات خــارج 
قنــوات اإلستشــارات الرســمية. ميكنــك مشــاركة أفــكارك 
ــس اإلدارة أو املســاهمة يف املناقشــة مــن خــال  مــع مجل
املجموعــة  صفحــة  أو  املعاييــر  مراجعــة  جلنــة  موقــع 

لينكــدن.

مراجعــة  خــال جلنــة  مــن  بالكّتــاب  التواصــل  ميكنــك 
contact@ivsc.org علــى:  املعاييــر 

12صفحة

مجلــس معايــر

التقييــم الدوليــة

ورقة الرأي ملجلس معاير التقييم الدولية:

تعريف القيمة االجتامعية وتقديرها - الجزء الثاين 



ورقة الرأي ملجلس معايري التقييم الدولية:

تعريف القيمة االجتامعية وتقديرها - الجزء الثاين 

مجلــس معايــري

التقييــم الدوليــة

13صفحة

مجلس معايير التقييم الدولية
20 شارع دونستانس هيل 

 EC3R 8HL لندن
 www.ivsc.org اململكة املتحدة


