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فرص تعزيز إطار عمل هبوط
قـيمـة الـشـــهـرة الـتـجـاريـة
يُصــدر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة أورا ًقــا بحثيــة مــن فتــرة ألخــرى ،وهــي بحــوث تركــز علــى املواضيــع الرائجة
والقضايــا احلديثــة يف التقييــم .وتســتعرض أوراق البحــث عــدة مواضيــع منهــا :حتفيــز النقــاش حــول موضوعــات
التقييــم مــن حيــث صلتهــا مبعاييــر التقييــم الدوليــة ،وتقــدمي ســياق ملوضــوع معــن مــن منظــور واضــع املعاييــر،
وأخيــراً دعــم املهتمــن يف تطبيــق معاييــر التقييــم الدوليــة مــن خــال اإلرشــادات ودراســات احلالــة.
تُعتبــر أوراق البحــث ُمكملـ ًة للمعاييــر ،وال تُب ِّدلهــا ،أو حتــل محلهــا ،وتقــع املســؤولية علــى املُق ِّيــم يف قــراءة املعاييــر
واتباعهــا عنــد إجــراء التقييمــات.
إعداد :كيفني برال ،املدير الفني ملعايير تقييم األعمال بالتشاور مع مجلس تقييم املنشآت التجارية التابع ملجلس معايير التقييم الدولية.

إعادة النظر يف استهالك الشهرة التجارية
شــرع واضعــي املعاييــر ُ
اســب ّية يف مشــاريع للنظــر يف التغييــرات
امل َ
احملتملــة علــى محاســبة الشــهرة التجاريــة.

يف املقــال الثانــي :القيمــة املعلوماتيــة يف إجــراءات فحــص هبــوط
القيمــة احلالــي :مؤشــر ســابق أم الحــق ،استكشــف مجلــس معاييــر
التقييــم الدوليــة محتــوى معلومــات فحــص هبــوط قيمــة الشــهرة
التجاريــة ،وبـ ّـن أســباب حدودهــا املُتص ـ َّورة َكونهــا مؤشــر ســابق.
ولهــذا الغــرض؛ حلّــل مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة إطــار العمــل
احملاســبي لفهـ ٍـم أفضــل لســبب عجــز معيــار هبــوط قيمــة الشــهرة
التجاريــة يف بعــض املواقــف عــن شــغل صفــة مؤشــر ســابق .عمـ ًـا
ُفســر احتماليــة تســ ُّبب
بذلــك ،حددنــا أربعــة أســباب رئيســية ت ِّ
هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة يف تدهــور معنويــات الســوق.

يف ســياق هــذه املشــاريع ،تَلقّــى مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة
عــدة أســئلة مــن املســاهمني وأصحــاب املصلحــة عــن توافــق املبــادئ
األساســية لتقييــم األعمــال واملنشــآت االقتصاديــة ،أو عــدم توافقهــا
مــع مفاهيــم معينــة قيــد النظــر ،وهــي يف األســاس اســتهالك
الشــهرة التجاريــة .وخلصــت املجالــس التابعــة ملجلــس معاييــر
أن أفضــل طريقــة لدعــم املناقشــة العامــة هــي
التقييــم الدوليــة إلــى ّ
نشــر سلســلة مــن ثالثــة مقــاالت الستكشــاف املســائل األساســية
بهــدف مســاعدة األســواق املاليــة وإيصــال املعلومــات ملُعـدِّي القوائــم
املاليــة ،ومراجعيهــا ،ومســتخدميها.

يُق ـدِّم حتديــد أوجــه القصــور خارطــة طريــق واضحــة الستكشــاف
كيفيــة حتســن إطــار عمــل الشــهرة التجاريــة احلالــي لتزويــد
املســتثمرين مبعلومــات وثيقــة الصلــة باملوضــوع يف الوقــت املناســب.
وكمــا بـ ّـن املقــال الســابق ،يقــدم إطــار عمــل هبــوط قيمــة الشــهرة
التجاريــة احلالــي نتائــج متناقضــة كمؤشــر ســابق .وال يُعــ ّد هــذا
بالطبــع املقيــاس الوحيــد جلــدوى ممارســة معيــار هبــوط القيمــة،
ومــع ذلــك ،يُعـ ّد هــذا َم ِ
وطـ َن ضعـ ٍـف جســيم ،وبالتالــي؛ تركــز العديــد
مــن اقتراحاتنــا علــى احللــول بغــرض متكــن حتديــد هبــوط قيمــة
الشــهرة التجاريــة احملتمــل يف الوقــت املناســب ،ومــع ذلــك ،فإننــا
كذلــك نستكشــف علــى نطــاق أوســع الطــرق التــي ميكــن إلطــار
العمــل احلالــي مــن خاللهــا تزويــد املســتثمرين مبزيـ ٍـد مــن املعلومات
املفيــدة يف اتخــاذ القــرار.

يف املقــال األول :هــل الشــهرة التجاريــة أصــ ٌل مســتهلك؟ نا َق َ
ــش
أن الشــهرة التجاريــة
مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة افتراضيــة ّ
أصــل مســتهلك اقتصاد ًّيــا ،ويف حالــة صحــة هــذه االفتراضيــة،
فباإلمــكان تقديــر اســتمراريتها وكذلــك تقديــر الهبــوط الضمنــي
للقيمــة وإثباتهمــا إلــى حــد معقــول .وناقــش مجلــس معاييــر التقييــم
وظيفي لطبيعة الشــهرة
الدولية الســؤال املُشــار إليه عبر ( )1تقييم
ّ
التجاريــة و( )2حتليــل االفتراضــات األساســية لنمــاذج الصفقــات
واالفتراضــات الضمنيــة املتعلقــة بالشــهرة التجاريــة .وأوضحــت
ـت هــذا االســتنتاج
األدلــة أن الشــهرة ليســت أصـ ًـا مســتهلك .واُث ِبـ َ
الوظيفــي لعناصــر الشــهرة التجاريــة ،واســتعراض
عبــر التحليــل
ّ
كيفيــة تقييــم املنشــآت االقتصاديــة ،وتســعيرها للمعامــات.
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لقــد تطرقنــا ســاب ًقا لألســباب الرئيســية للفجــوة الزمنيــة احملتملــة
يف اإلفصــاح عــن هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة .وبغــرض حتديــد
فــرص تعزيــز النمــوذج احلالــي؛ نســتعرض اخليــارات احملتملــة
لتخفيــف احملــددات أو إقصائهــا:
.
.
.
.

احللول احملتملة للحماية من هبوط القيمة
يحــاول النمــوذج ُ
ـبي احلالــي املوازنــة بــن رغبــة املســتثمرين
املاسـ ّ
يف فهــم أداء إجــراءات االســتحواذ الالحقــة للمعاملــة ،والواقــع
بالنســبة ملُعــدِّي تت ُّبــع اإلجــراءات املكتســبة بشــكل منفصــل عــن
ممــا يــؤدى إلــى مفهــوم وحــدة توليــد
مجــرى ســير األعمــال املعتــاد ّ
النقــد ، ١الــذي يســمح بدمــج املنشــآت االقتصاديــة املســتحوذ عليهــا
مــع اإلجــراءات القدميــة.

1احلماية من هبوط القيمة :تكوين الهامش الداخلي.
2الهامــش االصطناعــي :اســتهالك األصــول غيــر امللموســة
املســتحوذ عليهــا.
3أســباب هبــوط القيمــة :النظــرة الواســعة النطاق واملتطلعة
للمستقبل.
4االعتبارات السلوكية :التردد يف إجراء فحص الهبوط

نظـ ًرا إلــى اســتناد إطــار عمــل هبــوط القيمــة ٢إلــى مقارنــة القيمــة
املرحــل وحــدة توليــد النقــد ، ٣ميكــن حمايــة الشــهرة
باملبلــغ
ّ
التجاريــة املســتحوذ عليهــا مــن هبــوط القيمــة مــن خــال مجــال
احلركــة غيــر املعتــرف بــه اخلــاص باملنشــآت االقتصاديــة القدميــة
التــي تصبــح جــز ًءا مــن وحــدة توليــد النقــد بعــد االســتحواذ.

نثــق بــأن االقتراحــات اآلتيــة متثــل خيــارات مجديــة ال تــؤدي فقــط
إلــى تعزيــز محتــوى املعلومــات بشــكل كبيــر يف إطــار عمــل هبــوط
قيمــة الشــهرة التجاريــة ،بــل ً
أيضــا تقلــل التكلفــة والتعقيــد بشــكل
ســريع مقارن ـ ًة بإطــار العمــل احلالــي .كذلــك ،ال تتطلــب اخليــارات
املُشــار إليهــا تغييــرات كبيــرة يف إطــار العمــل احلالــي ،وبهــذا فهــي
متثــل خيــارات عمليــة تســتوجب مزيـ ًدا مــن التمحيــص مــن أصحاب
املصلحــة.

يتألــف تكويــن الهامــش الداخليبشــكل أساســي مــن األصــول غيــر
امللموســة ذاتيــة التوليــد وغيــر املعتــرف بهــا والشــهرة التجاريــة
للمنشــآت االقتصاديــة القدميــة اخلاصــة بوحــدة توليــد النقــد.
ويــؤدي تكويــن الهامــش الداخلــي إلــى هبــوط قيمــة الشــهرة
التجاريــة املُشــتراه فــور جتــاوز هبــوط قيمــة وحــدة توليــد النقــد
الشــهرة التجاريــة واألصــول غيــر امللموســة املُنشــأينِ داخل ًيــا.
ســيتمثل احلــل الشــامل الســتبعاد تأثيــر الهامــش الداخلــي يف
عديــنِ
االعتــراف باألصــول غيــر امللموســة والشــهرة التجاريــة امل ُ َّ
داخل ًيــا .كمــا ال تراعــي النمــاذج احملاســبية احلاليــة األصــول غيــر
امللموســة املتولــدة داخل ًيــا التــي تتجــاوز تداعياتهــا فحــص هبــوط
قيمــة الشــهرة التجاريــة بشــكل معتبــر .ويتمثــل التأثيــر علــى إطــار
عمــل هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة يف أحــد العواقــب الناجمــة عن
االفتقــار إلــى أســلوب نظامــي للتكاليــف وتوليــد األصــول املتعلقــة
باألصــول غيــر امللموســة .ومــع ذلــك ،تتجــاوز التغييــرات اجلوهريــة
يف محاســبة األصــول غيــر امللموســة نطــاق هــذه املناقشــة احلاليــة.
يتمثــل اخليــار اآلخــر لتخفيــف تأثيــر تكويــن الهامــش الداخلــي أو
اســتبعاده يف الفحــص علــى مســتوى أدنــى.

 .١يُســتخدم مصطلــح وحــدة توليــد النقــد يف هــذا املقــال ليشــمل وحــدة إعــداد التقاريــر ملبــادئ
املحاســبة املقبولــة يف الواليــات املتحــدة US GAAPأو وحــدة توليــد النقــد مبوجــب املعايــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة .IFRS
 .٢ســتتضمن «القيمــة» حتـ ًـا املبلــغ القابــل لالســرداد (أعــى القيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف التــرف
والقيمــة املســتخدمة) للمعايــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ،أو القيمــة العادلــة ملبــادئ املحاســبة
املقبولــة عمومـاً يف الواليــات املتحــدة.
 .٣يشــيع اســتخدام كل مــن املبلــغ املرحــل ،والقيمــة املســجلة ،والقيمــة الدفرتيــة يف املامرســة ،ويُعـدُّون
ُمرادفـ ٍ
ـات ألغـراض هــذا املقــال.
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هــذا املفهــوم ليــس جديـ ًدا أو مبتكـ ًرا ،فقــد أصــدر مجلــس معاييــر
احملاســبة باململكــة املتحــدة وثيقــة مجلــس التقاريــر املاليــة الرســمية
رقــم ( :)11هبــوط قيمــة األصــول الثابتــة والشــهرة التجاريــة يف
يوليــو 1998التــي تنــص الفقــرة  50منهــا علــى «عنــد دمــج منشــأة
اقتصاديــة مكتســبة مــع منشــأة اقتصاديــة قائمــة وينجــم عنــه وحــدة
مولــدة للدخــل حتتــوي علــى ٍّ
كل مــن الشــهرة التجاريــة املُشــتراة
و (غيــر املعتــرف بهــا) املتولــدة داخل ًيــا( :أ) تُق َّيــم قيمــة الشــهرة
التجاريــة املتولــدة داخل ًيــا للمنشــأة االقتصاديــة القائمــة يف تاريــخ
رحــل للوحــدة
دمــج املنشــآت االقتصاديــة ،وتُضــاف إلــى املبلــغ امل ُ ّ
املولــدة للدخــل ألغــراض مراجعــة هبــوط القيمــة».

القيمة املعلوماتية

الوحدة احلسابية
بغــرض اســتبعاد التأثيــر كل ًّيــا ،ســيُتطلب أن يصبــح االســتحواذ
وحــد ًة مختبــر ًة خاص ـ ًة بــه ،وكذلــك تتبعهــا وفحصهــا علــى أســاس
التماثــل لإلجــراءات املكتســبة .ومــع ذلــك ،يُعــ ّد اتبــاع األســلوب
املُشــار إليــه ُم ِ
ره ًقــا لــإدارة وغيــر عملـ ٍّـي علــى املــدى الطويــل ،إذ
تُدمــج معظــم املنشــآت االقتصاديــة املســتحوذ عليهــا مــع اإلجــراءات
القدميــة بعــد االســتحواذ يف محاولــة لتحقيــق النتائــج اإليجابيــة
لتضافــر اجلهــود املرجــوة ،وغال ًبــا مــا تُتبــع النتائــج املاليــة املنفصلــة
فقــط ملــدة زمنيــة محــددة بعــد االســتحواذ .وكبديــل ،قــد تتوفــر
وحــدة حســابية أقــل مــن معاييــر وحــدة توليــد النقــد احلاليــة التــي
ً
عرضــا جذا ًبــا للتكاليــف واملنافــع .فبينمــا ال تُعــد إعــادة تقييــم
توفــر
نظــام وحــدة توليــد النقــد احلالــي مجــال املناقشــة احلاليــة ،أعــرب
املســتثمرون عــن ارتباكهــم فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعريــف الوحــدات
املختبــرة ألغــراض فحــص هبــوط القيمــة .لذلــك؛ ســنتطرق الح ًقــا
يف هــذا املقــال إلــى كيفيــة نقــل رؤى إضافيــة للمســتثمرين عبــر
إفصاحــات أكثــر تفصي ـ ً
ا.

حــددت ورقــة فريــق عمــل مجلــس معاييــر
إضافــة إلــى ذلــك،
ْ
احملاســبة الدوليــة لعــام  2017مــا أطلِــق عليــه «أســلوب الهامــش
الداخلــي» باعتبــاره منهجيــ ًة مقترحــ ًة لــدرء تأثيــر الوحــدة
احلســابية دون إضافــة تكلفــة كبيــرة إلجــراءات هبــوط القيمــة.٤
ـجل أســلوب الهامــش الداخلــي يف وقــت االســتحواذ .ويف تواريــخ
يُسـ ِّ
الحقــة ،يُص َّفــى مبلــغ االرتفــاع الداخلــي مقابــل قيمــة وحــدة توليــد
النقــد (أو يُضــاف بشــكل مكافــئ إلــى القيمــة الدفتريــة)؛ وذلــك
لتخفيــف تأثيــر التجميــع داخــل وحــدة توليــد النقــد وميلهــا مــن
أجــل احلمايــة مــن هبــوط القيمــة الناجــم عــن املنشــآت االقتصاديــة
املســتحوذ عليهــا ذات األداء الضعيــف .ومــع ذلــك ،علــى النحــو
الــوارد أدنــاه ،اقتــرح أســلوب االرتفــاع إجــراءات إضافيــة أكثــر
تعقيـ ًدا غيــر واردة يف وثيقــة مجلــس التقاريــر املاليــة الرســمية رقــم
(.)11

بــدالً مــن توســيع النطــاق لتقييــم التكاليــف واملنافــع لالعتــراف
اإلضــايف لبعــض األصــول غيــر امللموســة املتولــدة داخل ًيــا أو
جميعهــا ،أو التطــرق إلــى كيفيــة اســتفادة املســتثمرين مــن أي تغييــر
لتقليــل الوحــدة احلســابية للوحــدة املختبــرة ،فإننــا نســتعرض املزيــد
مــن احللــول املباشــرة حلســاب تكويــن الهامــش الداخلــي .

اإلجــراءات احلاليــة ،وت ِّ
بســط
ُخطــط للتكامــل املســتقبلي .كذلــك ،يُ ِّ
حتديــد قيمــة كامــل وحــدة توليــد النقــد توزيــع تضافــر اجلهــود.
وأخيــ ًرا ،توفــر قيمــة وحــدة توليــد النقــد أســاس أي حتليــل الزم
يف الفتــرات الالحقــة (علــى ســبيل املثــال ،يُرحــل اجلهــد اإلضــايف
لتقييــم وحــدة توليــد النقــد بالكامــل إلــى تاريــخ املعاملــة ،بــدالً مــن
تكبــده يف فتــرة الفحــص األولــى بعــد املعاملــة).٥

األسلوب التصاعدي
يراعــي حســاب الهامــش الداخلــي يف وقــت االســتحواذ ،وإدراجــه
يف القيمــة املســجلة للوحــدة املختبــرة يف فتــرات الفحــص الالحقــة
األصــو َل غيــر امللموســة والشــهرة التجاريــة املتولــدة داخل ًيــا ممــا
ُي ّكــن إجــراء فحــص أكثــر مباشــرة للشــهرة التجاريــة املســتحوذ
عليهــا يف الفتــرات الالحقــة ،ويــدرأ العديــد مــن املشــكالت الناجمــة
عــن تكويــن الهامــش الداخلــي .

october/iasb/goodwill-and-/2017/https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings.٤
impairment/ap18b-impairment-revised.pdf
كام يُرجى االطالع عىل
2FMee%2Fwebpublishing%2Fsites%=https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl
20%20on%20paper%20Issues%-20%02-2F08%2F1801080908338930%20Documents%ting
20%-20%20Impairment%20and%20Goodwill%-20%20Approach%20Headroom%Updated
1=pdf&AspxAutoDetectCookieSupport.07-03-2018%20%20TEG%EFRAG
 .٥بغــرض تحقيــق االتســاق ،نثــق بــرورة اإلجـراءات امل ُشــار إليهــا عنــد إعــادة تنظيــم هيــكل الوحــدة
املختــرة الــذي يتضمــن أي وحــدات مختــرة تشــمل شــهرة تجاريــة .فعــى ســبيل املثــال ،يف حالــة تســبب
إعــادة التنظيــم يف إدراج أصــول إضافيــة يف وحــدة مختــرة حاليــة ذات شــهرة تجاريــة ،يُ ِ
نشــئ العجــز عــن
إعــادة القيمــة الدفرتيــة ألغـراض فحــص الشــهرة التجاريــة إىل وضعهــا األصــي ارتفا ًعــا اصطناعيًّــا .إضافــة
إىل ذلــك ،يف حالــة نقــل الشــهرة التجاريــة مــن وحــدة ُمختــرة إىل وحــدة ُمختــرة قدميــة ال متتلــك شــهرة
تجاريــة ،يـراوغ العجــز عــن إعــادة القيمــة الدفرتيــة ألغـراض اختبــار الشــهرة إىل وضعهــا األصــي متا ًمــا
عــى الجهــد املبــذول لــدرء تأثــر تكويــن الهامــش الداخــي
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يســتعرض اجلــدول 1الــوارد أدنــاه اخليــار األول مــن اخلياريــنِ املُشــار إليهمــا .ويُحســب الهامــش الداخلــي بصفتــه الفــرق بــن املنشــآت
االقتصاديــة القدميــة لقيمــة وحــدة توليــد النقــد وقيمتهــا الدفتريــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ املعاملــة .بعدئـ ٍـذ ،يُضــاف املبلــغ املُشــار إليــه إلــى القيمــة
الدفتريــة ومبلــغ املعاملــة للمنشــآت االقتصاديــة املســتحوذ عليهــا بغــرض اشــتقاق القيمــة الدفتريــة للوحــدة املختبــرة التصاعديــة .٦عنــد
رحــل
االســتحواذ ،ال ينجــم عــن هــذا األســلوب ّ
أي ارتفــاع ممــا مياثــل حالــة حتــول االســتحواذ إلــى وحــدة مختبــرة مســتقلة .يف هــذا املثــال ،يُ َّ
ـادل لتخفيــض قيمــة املنشــآت االقتصاديــة املســتحوذ عليهــا ٧ومــع ذلــك ،بــدون التصاعــد املُشــار إليــه،
هبــوط القيمــة إلــى العــام الثالــث مببلــغ ُمعـ ٍ
يوضــح اجلــدول الــوارد أدنــاه عــدم ترحيــل أي هبــوط للقيمــة يف ظــل الوضــع الراهــن.
األسلوب التصاعدي

جدول 1
املرجع

دون األسلوب التصاعدي
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املنشآت االقتصادية لقيمة وحدة توليد النقد
املنشآت االقتصادية للقيمة الدفترية للوحدة املختبرة
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تتعــدد منافــع األســلوب التصاعــدي مقارنـ ًة بإطــار العمــل احلالــي.
واألكثــر أهميــة هــو حســاب األســلوب التصاعــدي لألصــول غيــر
امللموســة املتولــدة داخل ًيــا والشــهرة التجاريــة بشــكل أكثــر مالءمــة
ممــا يتيــح إجــراء فحــص أكثــر مباشــرة للشــهرة التجاريــة املســتحوذ
ّ
عليهــا ممــا يــؤدي إلــى حســاب هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة يف
الوقــت املناســب.

احللــول احملتملــة للحمايــة مــن هبــوط القيمــة
الهامــش االصطناعــي
ـدي األصــو َل غيــر امللموســة املنشــأة
بينمــا يحســب األســلوب التصاعـ ُّ
قبــل تاريــخ االســتحواذ عنــد فحــص هبــوط القيمــة ،فإنــه ال يحســب
األصــول غيــر امللموســة املنشــأة بعــد تاريــخ االســتحواذ عنــد فحــص
هبــوط القيمة.

.٦إن القيمــة الدفرتيــة للوحــدة املختــرة التصاعديــة» هــي ألغـراض إجـراء فحــص هبــوط قيمــة الشــهرة
التجاريــة فقــط ،كــا لــن تُسـ َّجل الزيــادة يف امليزانيــة العموميــة للرشكــة.
.٧عــى عكــس أســلوب االرتفــاع الخــاص مبجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة ،نقــرح إدراج أي هبــوط
للقيمــة فقــط وبشــكل كامــل يف الشــهرة التجاريــة املكتســبة .فيصــور أســلوب االرتفــاع الخــاص مبجلــس
معايــر املحاســبة الدوليــة توزي ًعــا لهبــوط قيمــة الوحــدة املختــرة بــن الشــهرة التجاريــة املتولــدة
داخل ًيــا والشــهرة التجاريــة املكتســبة .ويف رأينــا ،يصعــب للغايــة تطبيــق التوزيــع عمل ًيــا ومبنافــع ضئيلــة.
إضافــة إىل ذلــك ،تفــرض الوحــدة الحســابية تحــول الشــهرة التجاريــة املكتســبة إىل أصــل لكامــل الوحــدة
املختــرة بعــد االســتحواذ ،وبالتــايل ال يتوافــق توزيــع هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة القدميــة واملكتســبة
مــع إطــار العمــل املحاســبي الحــايل.

نظـ ًرا إلــى عــدم االعتــراف باألصــول غيــر امللموســة املطــورة حدي ًثــا
يف امليزانيــة العموميــة ،يُ ِ
نشــئ اســتهالك األصــول غيــر امللموســة
ً
هامشــا اصطناع ًيــا مــع مــرور الوقــت .ينشــأ
املســتحوذ عليهــا
الهامــش االصطناعــي بغــض النظــر عــن اندمــاج الشــركة املســتحوذ
عليهــا مــع املنشــآت االقتصاديــة القدميــة ضمــن وحــدة توليــد
النقــد ،أو تأسيســها كوحــدة مختبــرة مســتقلة.
يوضــح اجلــدول  2الــوارد أدنــاه تأثيــر اســتهالك األصــول غيــر
امللموســة؛ ففــي األســلوب التصاعــدي ،يشــوه مبل ـ َغ هبــوط القيمــة
بســبب اســتهالك األصــول غيــر امللموســة املســتحوذ عليهــا وعــدم
االعتــراف باألصــول اجلديــدة غيــر امللموســة ،ويف ألســلوب غيــر
التصاعــدي ،يُنشــئ االســتهالك مزي ـ ًدا مــن الوقايــة للحمايــة مــن
االنكمــاش األكبــر.

5

ورقة عمل مجلس معايير التقييم الدولية
تقييم املنشآت االقتصادية – تقييم إجراءات فحص
هبوط القيمة احلالية

األسلوب التصاعدي

جدول 2
املرجع

دون األسلوب التصاعدي
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املنشآت االقتصادية لقيمة وحدة توليد النقد
املنشآت االقتصادية للقيمة الدفترية للوحدة املختبرة
تكوين الهامش الداخلي
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صايف ارتفاع وحدة توليد النقد لفحص هبوط القيمة
هـ-و
التقرير املالي لهبوط القيمة

يوضــح اجلــدول  3الــوارد أدنــاه االشــتقاق البســيط إلجمالــي قيمــة
وحــدة توليــد النقــد عنــد االســتحواذ ،واملقارنــة املباشــرة لقيمــة
وحــدة توليــد النقــد يف فتــرات االختبــار الالحقــة بهــذا املبلــغ
لــي.٩
األ ّو ّ

علــى غــرار األســلوب التصاعــدي الــذي يحســب الشــهرة التجاريــة
املتولــدة داخل ًيــا عــن املنشــآت االقتصاديــة القدمية قبل االســتحواذ،
يتضمــن احلــل احملتمــل تعديــل القيمــة الدفتريــة ،أو القيمــة التــي
تراعــي االســتهالك التراكمــي لألصــول املســتحوذ عليهــا بعــد
االســتحواذ ،وكذلــك التأثيــرات يف احلســابات ذات الصلــة مثــل
الضرائــب املؤجلــة.
نالحــظ أن اجلمــع بــن إضافــة األصــول غيــر امللموســة املســتهلكة
بأثــر رجعــي واألســلوب الــذي يحســب الهامــش الداخلــي مــن
املنشــآت االقتصاديــة القدميــة ،يؤديــانِ بشــكل فعــال إلــى حســاب
القيمــة يف وقــت االســتحواذ .فبينمــا يُصلِــح اجلمــع بــن كال
التعديلــن تأثيــرات االرتفــاع الداخلــي واالســتهالك دون جتديــد
ِ
األصــول غيــر امللموســة ،يُ َعــ ّد تطبيــق طريقــة مقارنــة القيمــة
املباشــرة أكثــ َر بديهيــة وأقــل تكلفــة.

 .٩إن القيمــة اإلجامليــة للوحــدة املختــرة عنــد االســتحواذ هــي ألغــراض أداء اختبــار هبــوط قيمــة
الشــهرة التجاريــة فقــط ،كــا لــن ت ُســجل أي زيــادة يف امليزانيــة العموميــة للرشكــة.

املقارنة املباشرة للقيمة
توفــر املقارنــة املباشــرة لقيمــة وحــدة توليــد النقــد عنــد االســتحواذ
بقيمــة وحــدة توليــد النقــد اعتبــا ًرا مــن تواريــخ الفحــص الالحقــة
فحصــا بديه ًيــا ومباشـ ًرا لقــدرة إنشــاء قيمــة ملنشــآت االقتصاديــة،
ً
بينمــا تقضــي علــى احلاجــة إلــى العديــد مــن عناصــر إطــار العمــل
احلالــي التــي تزيــد االرتبــاك والتكلفــة.٨
 .٨مثــل األســلوب التصاعــدي ،بغــرض تحقيــق االتســاق ،نثــق بــرورة اإلج ـراءات امل ُشــار إليهــا عنــد
إعــادة تنظيــم هيــكل الوحــدة املختــرة التــي تتضمــن أي وحــدات مختــرة تشــمل شــهرة تجاريــة.
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املنشآت االقتصادية القدمية لقيمة وحدة توليد النقد عند االستحواذ
قيمة املنشآت االقتصادية املستحوذ عليها عند االستحواذ
إجمالي قيمة وحدة توليد النقد عند االستحواذ
(املعدلة من أجل هبوط القيمة*)

د

قيمة وحدة توليد النقد
أ+د
صايف ارتفاع وحدة توليد النقد من أجل فحص هبوط القيمة
ج-د
التقرير املالي لهبوط القيمة

هـ

مثــل األســلوب التصاعــدي ،حتســب املقارنــة املباشــرة للقيمــة
األصــول غيــر امللموســة املتولــدة داخل ًيــا والشــهرة التجاريــة بشــكل
أكثــر مالءمــة ممــا يتيــح إجــراء فحــص أكثــر مباشــرة للشــهرة
التجاريــة املســتحوذ عليهــا ممــا يــؤدي إلــى حســاب هبــوط قيمــة
الشــهرة التجاريــة يف الوقــت املناســب.
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املنافع اإلضافية لطريقة املقارنة املباشرة للقيمة:
بينمــا توفيــر مقارنــة أفضــل للشــهرة التجاريــة يُيَســر حســاب هبــوط
القيمــة يف الوقــت املناســب ،فــإن طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة
يوفــر ً
أيضــا فرصــ ًة لتقليــل التكلفــة اإلجماليــة والتعقيــد .كمــا
تقضــي طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة علــى احلاجــة إلــى اشــتقاق
القيــم الدفتريــة للوحــدات املختبــرة يف كل تاريــخ فحــص علــى
حــدة .اســتنا ًدا إلــى مــدى تعقيــد الشــركة وإجراءاتهــا وأنظمتهــا،
يتطلــب اشــتقاق املبالــغ الدفتريــة جهـ ًدا داخل ًيــا كبيـ ًرا مــن الشــركة
باإلضافــة إلــى عــدة تقديــرات .فعلــى ســبيل املثــال ،غال ًبــا مــا تتوفــر
تقديــرات عــن كيفيــة تخصيــص أصــول معينــة بشــكل مناســب بــن
وحــدات مختبــرة متعــددة مثــل :مرفــق التصنيــع املســتخدم يف
إنتــاج خطــوط اإلنتــاج مــن الوحــدات املختبــرة املختلفــة .وتنشــأ
ذات التعقيــدات يف تخصيــص اخلصــوم .وكمثــال واحــد فقــط،
الديــن للوحــدات املختبــرة افتراضــات
غال ًبــا مــا يتطلــب تخصيــص َّ
عديــدة .وأخيــ ًرا ،يُتطلَّــب التقديــر ليــس فقــط لتحديــد أصــول
وحــدة توليــد النقــد وخصومهــا الواجــب تخصيصهــا ،بــل يف حالــة
وجــوب تخصيــص أصــول والتزامــات معينــة للوحــدات املختبــرة
علــى اإلطــاق أو يف حالــة وجــوب االحتفــاظ بهــا لــدى وحــدة
خصيصــا ،نفتقــر
مؤسســية فعليــة .وفيمــا يتعلــق بهــذا العنصــر
ً
إلــى التوجيهــات القائمــة ،وغال ًبــا مــا تــؤدي إلــى تباعــد واســع يف
املمارســة .فبينمــا يــؤدي االشــتقاق املعقــد والتقديــرات الذاتيــة إلــى
بــذل اإلدارة جلهــود ضخمــة ،قــد تتطلــب إجــراءات تدقيــق كبيــرة.
مثــل احلــال مــع اإلدارة ،ينبغــي الترحيــب بــأي فرصــة لتحويــل وقــت
التدقيــق واملــوارد إلــى مجــاالت ذات قيمــة مضافــة أكثــر.

علــى عكــس األســلوب التصاعــدي ،تتجنــب طريقــة املقارنة املباشــرة
للقيمــة التأثيــر علــى اســتهالك األصــول غيــر امللموســة املســتحوذ
عليهــا .سـتُقارن قيمــة وحــدة توليــد النقــد يف كل تاريــخ فحــص علــى
حــدة بالقيمــة الثابتــة للوحــدة املختبــرة عنــد االســتحواذ ،بــدالً مــن
القيمــة الدفتريــة املعدلــة املشــوهة عبــر اســتهالك األصــول غيــر
امللموســة دون االعتــراف باألصــول غيــر امللموســة اجلديــدة بغــرض
التــوازن.١٠
بينمــا يعتــرف طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة بهبــوط القيمــة عنــد
تناقــص قيمــة وحــدة توليــد النقــد ،ال يتطلــب أي منــو (قيمــة) يف
املنشــآت االقتصاديــة املســتحوذ عليهــا .يالحــظ بعــض املســتثمرين
ضــرورة تقييــم اإلدارة (للمســتحوذ) علــى أســاس قدرتــه علــى زيــادة
قيمــة املنشــآت االقتصاديــة مبــا يتوافــق مــع فرضيــة االســتحواذ،
وليــس مجــرد فحــص قدرتهــا علــى عــدم فقــدان القيمــة.١١
بينمــا نقــدر امليــول ،ال نعتقــد أن احلــد األدنــى املُشــار إليــه يتوافــق
مــع مبــدأ هبــوط القيمــة علــى النحــو ُالشــار إليــه حال ًيــا يف جميــع
املعاييــر احملاســبية ،كمــا سيســمح إنشــاء القيمــة لــإدارة بإنشــاء
ارتفــاع إضــايف للمضــي قد ًمــا.

إضافــة إلــى ذلــك ،مبوجــب مبــادئ احملاســبة املقبولــة عمو ًمــا يف
الواليــات املتحــدة ،مــا يــزال التحليــل النوعــي للخطــوة صفــر يتطلــب
عــاد ًة اشــتقاق القيــم الدفتريــة لوحــدات إعــداد التقاريــر .ومبوجــب
طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة ،يُتج َّنــب هــذا اإلجــراء الشــاق.

علــا بتطلــب بعــض الحــاالت تعديــا للقيمــة الثابتــة للوحــدة املختــرة عنــد
 .١٠يُرجــى اإلحاطــة ً
االســتحواذ فعــى ســبيل املثــال ،ســيتطلب هبــوط قيمــة األصــول طويلــة األجــل لــدى الوحــدة املختــرة
طــرح نفــس املبلــغ مــن القيمــة الثابتــة للوحــدة املختــرة عنــد االســتحواذ ملنــع االزدواجيــة الحســابية
لهبــوط القيمــة وباملثــل ،ســيتطلب التدفــق النقــدي الكبــر (حصــة الربــح) إىل (مــن) الوحــدة املختــرة
زيــادة (نقصــان) مقابلــة يف القيمــة الثابتــة للوحــدة املختــرة عنــد االســتحواذ.
 .١١ناقشــت املجموعــة االستشــارية إلعــداد التقاريــر املاليــة األوروبيــة مؤخــ ًرا فكــرة مامثلــة أطلــق
عليهــا «تنامــي الشــهرة التجاريــة» يف ورقــة مناقشــة املجموعــة االستشــارية إلعــداد التقاريــر املاليــة
األوروبيــة «فحــص هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة :هــل ميكــن تحســينه؟» يف يونيــو .2017
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وباملثــل ،نظــ ًرا إلــى اعتمــاد ٍّ
كل مــن مجلــس معاييــر احملاســبة
الدوليــة ومجلــس معاييــر احملاســبة املاليــة الفحــص القائــم علــى
األســباب ،قــد تقلــل طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة اجلهــ َد
املرتبــط باالمتثــال يف احلــاالت املُشــار إليهــا.
إضافــة إلــى ذلــك ،علــى النحــو الــوارد يف مقالتنــا الثانيــة ،يف ظــل
إطــار العمــل احلالــي ،ال يرتبــط مقــدار هبــوط القيمــة والتناقــص
ً
ارتباطــا مباشـ ًرا يف قيمــة وحــدة توليــد النقــد .كمــا قــد يشــير
العــام
إطــار العمــل احلالــي إلــى معــدل هبــوط متزايــد للوحــدة املختبــرة،
عنــد حتســن األداء الفعلــي مقارنــة بالعــام الســابق املُســجل بــه
أي
الهبــوط يف القيمــة .ومبقارنــة القيمــة مبــرور الوقــت ،يســاوي ّ
هبــوط لقيمــة الشــهرة التجاريــة هبـ َ
ـوط قيمــة وحــدة توليــد النقــد.

« وحتسني اإلفصاحات املتعلقة بإنشاء القيمة»١٤.
تشــير التعليقــات املُشــار إليهــا إلــى ضــرورة حتســن االعتــراف
لــي وتقييــم الشــهرة التجاريــة واألصــول غيــر امللموســة ،كمــا
األ ّو ّ
يلــزم ارتبــاط أســباب هبــوط القيمــة بشــكل مباشــر مبؤشــرات
األداء الرئيســية واملعاييــر واإلفصاحــات املُجــراة عنــد االســتحواذ
فيمــا يتعلــق بــاألداء املتوقــع لالســتحواذ .فاملناقشــة الــواردة أدنــاه:
○تســتعرض املعلومــات والبيانــات املنتجــة يف مجــرى الســير
املعتــاد إلجــراءات االســتحواذ.
○تقيــم أهميــة املعلومــات والبيانــات املُشــار إليهــا
للمســتثمر ين .
○تســتعرض كيفيــة مســاعدة اإلفصــاح عــن املعلومــات
املُشــار إليهــا يف هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة الالحقــة.

إضافــة إلــى ذلــك ،علــى النحــو الــوارد يف مقالتنــا الثانيــة ،يف ظــل
إطــار العمــل احلالــي ،ال يرتبــط مقــدار هبــوط القيمــة والتناقــص
ً
ارتباطــا مباشـ ًرا يف قيمــة وحــدة توليــد النقــد .كمــا قــد يشــير
العــام
إطــار العمــل احلالــي إلــى معــدل هبــوط متزايــد للوحــدة املختبــرة،
عنــد حتســن األداء الفعلــي مقارنــة بالعــام الســابق املُســجل بــه
أي
الهبــوط يف القيمــة .ومبقارنــة القيمــة مبــرور الوقــت ،يســاوي ّ
هبــوط لقيمــة الشــهرة التجاريــة هبـ َ
ـوط قيمــة وحــدة توليــد النقــد.

إفصاحات االستحواذ
تُو ِّلــد متطلبــات محاســبة االســتحواذ احلاليــة وفــرة مــن املعلومــات
املجديــة يف اتخــاذ القــرار ،ومــع ذلــك ُت ِّثــل اإلفصاحــات العامــة
املتعلقــة باملعامــات جــز ًءا صغيـ ًرا ممــا يســتند إليــه ُمعِ ـ ُّدو القوائــم
ومراج ُعوهــا .وميثــل اآلتــي بعــض املعلومــات املُشــار إليهــا:
املاليــة
ِ
○املقاييــس املاليــة  -تســود املقاييــس املاليــة يف إجــراءات
االندمــاج واالســتحواذ .ويُبــرِ ز التالــي بعــض هــذه املقاييس
علــى مســتويات مختلفــة مــن التفاصيــل )1( :مقاييــس
الصفقــة (مســتوى املعاملــة) )2( ،مبــادرة التمويــل اخلــاص
(املخرجــات املتوقعــة) )3( ،مؤشــرات األداء الرئيســية
(املدخــات املتوقعــة).
○مقاييــس الصفقــات  -تُســتخدم منــاذج الصفقــات
للمســاعدة يف ســعر املعامــات ،وكذلــك طــوال إجــراءات
دمــج املنشــآت االقتصاديــة .وينجــم عــن الســعر املدفــوع
ٍ
داخلــي
عائــد
والتدفقــات النقديــة املفترضــة ُمعــد ُل
ٍّ
ُمتو َقــ ٌعُ ،
وتكِ ــن مقارنــ ُة معــدل العائــد الداخلــي بتكلفــة
ُّ
رأس مــال الشــركة لتحديــد توقــع تراكــم املعاملــة إلــى
القيمــة اإلجماليــة مــن عدمــه .باإلضافــة إلــى معــدل
العائــد الداخلــي ،تُق َّيــم مقاييــس الصفقــات غال ًبــا عبــر
املضاعفــات الضمنيــة للمقيــاس (مقاييــس) املُشــار
إليــه مثــل :هامــش األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب
الديــن .ومثــل معــدل العائــد
واالســتهالك وإهــاك َّ
الداخلــيُ ،تكِ ــن مقارنــ ُة املضاعفــات الضمنيــة مــن
املعاملــة مبضاعفــات املســتحوذ ،ويف هــذه احلالــة ً
أيضــا
مبضاعفــات الشــركات العامــة العاملــة يف نفــس الصناعة.
كمــا يوفــر اإلفصــاح املنهجــي عــن اقتصاديــات الصفقــات
معلومـ ٍ
ـات نفيس ـ ًة للمســتثمرين لتقييــم احتمــاالت إنشــاء
التقييــم النســبي للمعاملــة.

أخيــ ًرا ،تســاعد طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة يف تبســيط
اجلوانــب املعقــدة األخــرى إلطــار عمــل الشــهرة التجاريــة .فعلــى
ســبيل املثــال :يســاعد هــذا أســلوب يف التخصيــص األولــي للشــهرة
التجاريــة عنــد تع ـ ُّدد الوحــدات املختبــرة ،إذ يســاعد حتديــد قيمــة
كل وحــدة مختبــرة علــى حــدة يف فهــم مواضــع تو ُّقــع حتقيــق تضافــر
يســر األســلوب املمارســات الالزمــة
اجلهــود ومطابقتهــا .وباملثــل ،يُ ِّ
وأي تصــرف مــن الوحــدات
إلعــادة هيكلــة الوحــدات املختبــرة ّ
املختبــرة.

احللول احملتملة ألسباب هبوط القيمة
باالطــاع علــى أمثلــة األســباب الــواردة يف معاييــر احملاســبة،
وكذلــك األســباب التــي أشــارت إليهــا الشــركات عنــد اإلفصــاح عــن
هبــوط القيمــة ،تتضــح عموميتهــا املفرطــة وتركيزهــا علــى الســوق
الفحــص اإلضــا ُّ
يف إلــى
اخلارجيــة وظــروف الصناعــة .وخلــص
ُ
صحــة ذات األمــر فيمــا يتعلــق بإفصاحــات االســتحواذ اخلاصــة
باالعتراف بالشــهرة التجارية واملوجودات غير امللموســة وتقييمهم.
أن اإلفصاحــات املشــار
كمــا أشــار معهــد احمللــل املالــي املُعت َمــد إلــى ّ
إليهــا ،واإلفصاحــات الالحقــة لفحــص هبــوط القيمــة« ،متفرقــة،
ونوعيــة ،ومتداخلــة بشــكل عــام »١٢كمــا يضيــف معهــد احمللــل
أن مســتخدمي البيانــات املاليــة قــد ع ّبــروا بشــكل
املالــي املعت َمــد ّ
ثابــت وواضــح عــن «رغبــة املســتثمرين يف احلصــول علــى املزيــد مــن
املعلومــات املتعلقــة باألصــول غيــر امللموســة والقيمــة طويلــة األجــل
املُنشــأة ألنشــطة املنشــآت االقتصاديــة ال أق ـ ّل.١٣
 .١٢طلــب التعليــق عــى األصــول غــر امللموســة القابلــة للتحديــد واملحاســبة الالحقــة للشــهرة التجاريــة
 اســتجابة معهــد املحلــل املــايل املعتمــد ،ص  4و.5 .١٣طلــب التعليــق عــى األصــول غــر امللموســة القابلــة للتحديــد واملحاســبة الالحقــة للشــهرة التجاريــة
 -اســتجابة معهــد املحلــل املــايل املعتمــد ،ص 27
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○اإلفصــاح عــن الشــهرة التجاريــة  -بينمــا يتــم اإلفصــاح عن
مقــدار الشــهرة التجاريــة وتســجيله يف امليزانيــة العمومية،
تُنقــل معلومــات إضافيــة قليلــة إلــى املســتثمرين .فعلــى
ســبيل املثــال :نا َقـ َ
ـش املقــال األول لهــذه السلســلة العناصــر
املختلفــة للشــهرة التجاريــة مبــا يف ذلــك :الســمعة والقيمــة
غيــر امللموســة املســتقبلية والقــوى العاملــة وأوجــه تضافــر
اجلهــود وقيمــة التجميــع .وقــد توفــر فئــات الشــهرة
التجاريــة املُشــار إليهــا إطــا ًرا لإلفصــاح عــن معلومــات
مجديــة للمســتثمرين عــن كيفيــة تخطيــط الشــركة إلنشــاء
منافــع إنشــاء القيمــة واحلفــاظ عليهــا إلــى مــا يتجــاوز
صالحيــة األصــول امللموســة وغيــر امللموســة احملــددة.
فعلــى ســبيل املثــال :تُقييــم قيمــة القــوى العاملــة املجمعــة
املســتحوذ عليهــا كجــزء مــن إجــراءات القيمــة العادلــة
حملاســبة االســتحواذ علــى الرغــم مــن عــدم االعتــراف
بهــا بشــكل منفصــل .فبينمــا لــم ُتســب العناصــر األخــرى
للشــهرة التجاريــة ،ميكــن تقديــر قيمــة تضافــر اجلهــود
عــال لإلفصــاح
والتجميــع بشــكل معقــول علــى مســتوى ٍ
التوجيهــي .وأخيــ ًرا ،ميكــن تنــاول األجــزاء املتبقيــة
مــن الشــهرة التجاريــة بشــكل مناســب عبــر إفصاحــات
اإلدارة وحتليالتهــا بصفتهــا قيمــة ناشــئة عــن احلفــاظ
علــى ســمعة الشــركة ،أو قيمــة تتحقــق عبــر التكنولوجيــا
املســتقبلية التــي سيُســتند إليهــا إلمتــام أنشــطة البحــث
املســتقبلية بنجــاح.

○املعلومــات املاليــة املتوقعــة  -تعتمــد منــاذج الصفقــات
علــى االفتراضــات الرئيســية عــن منــو اإليــرادات ،وتوســع
الهامــش املتوقــع ،والنفقــات الرأســمالية ،وتضافــر
اجلهــود ،والنمــو طويــل األجــل وافتراضــات الهامــش.
كمــا يقضــي املُعِ ـ ُّدون واملراجعــون وق ًتــا طوي ـ ً
ا يف إعــداد
املعلومــات املاليــة املتوقعــة ومراجعتهــا ،وتُســتخدم يف
النهايــة الشــتقاق قياســات القيمــة العادلــة لألصــول
امللموســة وغيــر امللموســة .ومــع ذلــك ،يُعلَــم املســتثمرون
بالقليـ ٍـل -مــا لــم يكــن؛ ال شــيء -مــن افتراضــات املعلومات
املاليــة املتوقعــة .فبينمــا يكشــف اإلفصــاح الكامــل عنهــا
معلومــات تنافســية خاصــة ،يوفــر الكشــف املتســق عــن
بعــض االفتراضــات الرئيســية للمعلومــات املاليــة املتوقعــة
ٍ
معلومــات ثمينــ ًة للمســتثمرين لتقييــم احتمــاالت إنشــاء
التقييــم النســبي للمعاملــة.
○مؤشــرات األداء الرئيســية  -مــع جميــع إجــراءات
االســتحواذ ،تســتند اإلدارة إلــى مقاييــس معينــة تُســتخدم
داخل ًيــا لتبريــر الشــراء والح ًقــا لتقييــم جنــاح املعاملــة مــن
عدمــه .وتشــمل مؤشــرات األداء الرئيســية هــذه بعــض
اقتصاديــات الصفقــات أو اعتبــارات املعلومــات املاليــة
املتوقعــة علــى النحــو املشــار إليــه أعــاه؛ ولكن قــد تتضمن
املزيــد مــن املقاييــس املســتهدفة أو اخلاصــة بالصناعــة
مثــل :معــدالت االحتفــاظ بالعمــاء .ويــزود اإلفصــاح
عــن مؤشــرات األداء الرئيســية املُشــار إليهــا املُســتخدمة
لتقييــم الصفقــة املســتثمرين بالــرؤى الرئيســية التــي
ميكــن مــن خاللهــا إعــداد النمــاذج املاليــة بشــكل مســتقل
لتقييــم القيمــة اجلوهريــة .إضافــة إلــى ذلــك ،علــى النحــو
املوضــح أدنــاه ،فإنهــا توفــر إطــا ًرا موضوع ًيــا لتقييــم
األداء املســتقبلي ،وأســباب هبــوط القيمــة ،ورســوم هبــوط
القيمــة احملتملــة.
○هيــكل وحــدة توليــد النقــد  -ال يُع ـ ّد هيــكل وحــدة توليــد
النقــد احلالــي غن ًّيــا يف كل وقــت باملعلومــات املجديــة
للمســتثمرين .فــا تتوفــر معلومــات عــن دمــج االســتحواذ
مــع وحــدة اختبــار حاليــة أو اســتقالليته .كمــا أنــه يف حالة
دمجــه مــع اإلجــراءات القدميــة ،فــا تتوفــر إفصاحــات
عــن األصــول واإلجــراءات األخــرى املشــمولة يف وحــدة
توليــد النقــد ،وكذلــك احلجــم أو القيمــة النســبية للوحــدة
املختبــرة احلاليــة ،ومقــدار االرتفــاع الداخلــي املشــمول
يف وحــدة توليــد النقــد ،وتضمــن وحــدة توليــد النقــد
اســتحوا ًذا ســاب ًقا آخــر ،ويراجــع املُعِ ــ ُّدون واملراجعــون
جميــع املعلومــات املشــار إليهــا كجــزءٍ مــن متطلبــات
محاســبة االســتحواذ .وتوفــر اإلفصاحــات املطلوبــة
للــرؤى الرئيســية للوحــدة املختبــرة معلومــات مجديــة
التخــاذ القــرار لتقييــم اجلوانــب املختلفــة للمعاملــة ،مثــل
املطالبــات علــى مســتوى تضافــر اجلهــود املتوقــع املُنشــأ
عبــر الدمــج مــع اإلجــراءات القدميــة.

أسباب فحص الشهرة التجارية
يف تواريــخ فحــص الشــهرة التجاريــة الالحقــة ،تشــكل مؤشــرات
األداء الرئيســية املُشــار إليهــا احملــددة واملفصــح عنهــا مــن اإلدارة
أساســا ملعاييــر فحــص فعالــة قائمــة علــى
عنــد االســتحواذ
ً
األســباب .فعلــى ســبيل املثــال :يف الفتــرات التاليــة لالســتحواذ
مباشــرة ،يُقــارن األداء الفعلــي مــع املعلومــات املاليــة املتوقعــة يف
وقــت االســتحواذ ملعرفــة حتقــق التوقعــات مــن عدمــه .إضافــة إلــى
ذلــك ،تنبغــي معايــرة مقاييــس الصفقــة مثــل معــدالت اخلصــم ذات
الصلــة واملضاعفــات الضمنيــة مــن االســتحواذ .وفيمــا يتعلق مبعدل
العائــد الداخلــي ،ميكــن بســهولة مقارنــة مدخــات الســوق الشــتقاق
معــدل اخلصــم بتلــك القائمــة عنــد االســتحواذ لتحديــد تغيــر معــدل
العائــد املطلــوب منــذ االســتحواذ بشــكل كبيــر مــن عدمــه .ومبــا
أنــه ُتكِ ــن مقارنـ ُة املضاعفــات الضمنيــة للشــركات العامــة باملماثلــة
لهــا عنــد االســتحواذ لتحديــد تدهــور احتمــاالت الصناعــة األوســع.
وأخي ـ ًرا ،ميكــن قيــاس مؤشــرات األداء الرئيســية املوضوعيــة علــى
النحــو احملــدد عنــد االســتحواذ ومقارنتهــا باالفتراضــات املجــراة
يف وقــت االســتحواذ.
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هبوط القيمة احلالية

إفصاحات هبوط القيمة
بينمــا توفــر إفصاحــات االســتحواذ الــواردة أعــاه وأســباب هبــوط
القيمــة ذات الصلــة إطــا ًرا أكثــر شــفافية وموضوعيــة ميكــن مــن
خاللــه تقييــم أســباب هبــوط القيمــة ،تنبغــي مراعــاة اإلفصاحــات
املُجــراة عنــد تســجيل رســوم هبــوط القيمــة.

طريقة املقارنة املباشرة للقيمة
يُ َعــ ّد اســتخدام إطــار العمــل احلالــي للقيمــة الدفتريــة مبثابــة
الصنــدوق األســود للمســتثمرين ١٥فعلــى النحــو املوضــح يف سلســلة
ً
ارتباطــا
املقــاالت ،قــد ال ترتبــط القيمــة الدفتريــة للوحــدة املختبــرة
وثي ًقــا بقيمــة وحــدة توليــد النقــد .فبينمــا يُخ َفــى اشــتقاق القيــم
حســن
الدفتريــة املُشــار إليهــا متا ًمــا عــن اطــاع املســتثمر ،فلــن يُ ِّ
تقــدمي تفاصيــل اشــتقاقها مالءمتهــا أو الوضــوح .بــل ســيُقدِّر
املســتثمرون متا ًمــا مقارنــ ًة مماثلــة للوحــدة املختبــرة يف تاريــخ
القيــاس إلــى قيمــة وحــدة توليــد النقــد يف تاريــخ االســتحواذ ،إذ
ً
هبوطــا
إنهــا ستُنشــئ تعري ًفــا ُمت َف ًقــا عليــه بشــكل متبــادل ملــا يشــكل
للقيمــة .كمــا يعــزز الفهــم الواضــح ملعنــى هبــوط القيمــة إجــراءات
أكثــر شــفافية وموضوعيــة للمعديــن واملراجعــن.

علــى النحــو ُالشــار إليــه يف املقالــة الثانيــة مــن هــذه السلســلة،
تســتعرض دراســة «حتذيــرات األســباب :متــى يُ َعــ ُّد اإلفصــاح
عــن هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة غن ًّيــا باملعلومــات املجديــة؟»
محتــوى املعلومــات يف إفصاحــات القوائــم املاليــة املتعلقــة بفحــص
هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة .كمــا تؤكــد الورقــة إمــكان تصنيــف
أســباب هبــوط القيمــة يف ثــاث فئــات :الشــركة أو الصناعــة أو
االقتصــاد ذي الصلــة .كمــا توصلــت الدراســة إلــى ردود فعــل كبيــرة
يف األســعار واحلجــم يف الســوق علــى قــرار الشــركة بهبــوط قيمــة
الشــهرة التجاريــة؛ ولكــن ذلــك فقــط يف حالــة إفصــاح الشــركة
عــن أســباب خاصــة بالشــركة .ويخلــص ُ
املــرر إلــى إشــارة هــذه
النتائــج إلــى حاجــة مســتخدمي القوائــم املاليــة إلــى إفصاحــات
أكثــر تفصي ـ ً
ا خاصــة بالشــركة فيمــا يتعلــق بفحــص هبــوط قيمــة
الشــهرة التجاريــة .وإضافــة إلــى تصنيــف ســبب هبــوط القيمــة،
يُعــ ّد اإلفصــاح عــن مؤشــر (مؤشــرات) األداء الرئيســي املســببة
إلجــراء الفحــص والتفاصيــل اخلاصــة بكيفيــة عــدم حتقيــق مؤشــر
(مؤشــرات) األداء الرئيســي للتوقعــات مجد ًيــا.

إضافــة إلــى ذلــك ،علــى النحــو الــوارد يف املقــال الثانــي مــن
هــذه السلســلة ،تُنشــئ اآلليــات احلاليــة إلطــار عمــل الشــهرة
التجاريةهامــش اصطناع ًيــا عبــر اســتهالك األصــول غيــر
امللموســة .وقــد يؤثــر ذلــك علــى إحجــام اإلدارة عــن تســجيل هبــوط
قيمــة الشــهرة التجاريــة .فعلــى ســبيل املثــال :بــدالً مــن االعتــراف
بهبــوط القيمــة؛ قــد ترغــب اإلدارة يف تأخيــر تكلفــة هبــوط القيمــة
علــى أمــل أن تــؤدي الوقايــة اإلضافيــة املُنشــأة مــن االســتهالك غيــر
امللمــوس يف العــام التالــي إلــى تخفيــف الضغــط عــن احلســاب.
كمــا يــؤدي إدخــال اســتهالك الشــهرة التجاريــة إلــى تفاقــم اإلحجــام
عــن حتمــل رســوم هبــوط قيمــة الشــهرة التجاريــة ،عنــد اللــزوم.
وكبديــل ،لــن يشــجع اختبــار مقارنــة القيمــة املباشــرة اإلدارة علــى
تأخيــر حســاب هبــوط القيمــة علــى أمــل توليــد ارتفــاع صناعــي
ٍ
كاف يف الفتــرات الالحقــة.

احللول احملتملة لالعتبارات السلوكية
يبــدو إطــار عمــل الشــهرة التجاريــة احلالــي مبه ًمــا للغايــة ،ويخلــق
ارتبــا ًكا للشــركات واملســتثمرين علــى ٍ
حــد ســواء ،كمــا قــد يحفــز
الســلوكيات املؤديــة إلــى تأخــر هبــوط القيمــة .ويســتعرض هــذا
القســم كيفيــة مســاعدة ألفــكار الــواردة يف هــذا املقــال يف تغييــر
ظــروف ســلوكية معينــة قــد تــؤدي إلــى تأخــر هبــوط القيمــة.

أخي ـ ًرا ،أشــار ُمع ـدِّو املعاييــر واملنظمــون إلــى كيفيــة تشــجيع إطــار
العمــل احلالــي اإلدارة علــى تخصيــص الشــهرة التجاريــة للوحــدات
املختبــرة بأكبــر قــدر مــن االرتفــاع الداخلــي ،ســواء يف وقــت
االســتحواذ أو إعــادة الهيكلــة الداخليــة الالحقــة .ويُ ِ
قصــي فحــص
مقارنــة املباشــر للقيمــة تأثيـ َر تكويــن الهامــش الداخلــي  ،وبالتالــي
يســتبعد أي دافــع لتخصيــص الشــهرة التجاريــة لالســتحواذ
لوحــدات مختبــرة معينــة .إضافــة إلــى ذلــك ،نظــ ًرا إلــى ضــرورة
اإلجــراءات املُشــار إليهــا عنــد إعــادة تنظيــم هيــكل وحــدة توليــد
النقــد التــي تتضمــن أي وحــدة مختبــرة تتضمــن شــهرة جتاريــة،
فلــن تتوفــر فرصــة إلعــادة هيكلــة الوحــدات املختبــرة يف تواريــخ
الحقــة لنقــل الشــهرة التجاريــة إلــى وحــدات مختبــرة ذات ارتفــاع
أكبــر نســب ًيا.

 .15طلــب التعليــق عــى األصــول غــر امللموســة القابلــة للتحديــد واملحاســبة الالحقــة للشــهرة التجاريــة
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ورقة عمل مجلس معايير التقييم الدولية
تقييم املنشآت االقتصادية – تقييم إجراءات فحص
هبوط القيمة احلالية

اإلفصاحات احملسنة واألسباب املوضوعية
احملســنة عنــد
تســاعد مؤشــرات األداء الرئيســية واإلفصاحــات
ّ
االســتحواذ يف وضــع املبــادئ التوجيهيــة لفحــص هبــوط القيمــة
يف املســتقبل .كمــا ُتــدد معاييــر جنــاح االســتحواذ وهبــوط القيمــة
البديــل للمســتثمرين يف وقــت االســتحواذ إلــى أقصــى حــد ممكــن.
وعبــر حتديــد معاييــر النجــاح والفشــل يف وقــت االســتحواذ ،تُعــزز
موضوعيــة هبــوط القيمــة وشــفافيتها .ونتيجــة لذلــك ،قــد يتطلــب
فحــص هبــوط القيمــة تقديــرات أقــل ،وبالتالــي يقلــل مــن املخاطــر
األخالقيــة احملتملــة.

إضافــة إلــى ذلــك ،يف حــن عــدم تقــدمي الــوارد أعــاه توصيــات
بشــأن املعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنها بالضبط عند االســتحواذ،
يتوفــر املزيــد مــن املعلومــات املجديــة للمســتثمرين التخــاذ القــرار.
ويشــكل أ ًّيــا كان مــا يُفصــح عنــه ،األســاس ألســباب هبــوط القيمــة
املســتقبلية وتقييمهــا .وأخي ـ ًرا ،نثــق بتمتــع التغييــرات املُشــار إليهــا
بتأثيــر إيجابــي كبيــر يف العناصــر الســلوكية املتأصلــة القائمــة ضمن
اإلجــراءات املُشــار إليهــا وغيرهــا مــن إجــراءات هبــوط القيمــة.

اخلالصة
نثــق بــأن االقتراحــات الــواردة أعــاه متثــل خيــارات قابلــة للتطبيــق
تلــك التــي ال حتســن محتــوى معلومــات إطــار عمــل هبــوط
قيمــة الســمعة التجاريــة بشــكل كبيــر فقــط ،بــل تقلــل ً
أيضــا مــن
التكلفــة والتعقيــد يف نفــس الوقــت مقارن ـ ًة بإطــار العمــل احلالــي.
وخصيصــا ،يَصلُــح طريقــة املقارنــة املباشــرة للقيمــة انتقــا ًدا رئيسـ ًيا
ً
إلطــار عمــل الشــهرة التجاريــة احلالــي بصفتــه مؤشــ ًرا متأخــ ًرا،
بينمــا يوفــر يف الوقــت نفســه فرصــ ًة للتبســيط وتقليــل التكلفــة.

ميكنكــم التواصــل مــع احملــرر عبــر البريــد اإللكترونــي ملجلــس
تقييــم املنشــآت التجاريــة التابــع ملجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة:
contact@ivsc.org
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