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عن التقييم. 1

تعرف عملية تقييم المنشآت االقتصادية، وحصة ملكية األعمال، واألوراق المالية، بأنها عملية التوصل 

الى رأي او تقدير للقيمة المتوقعة للمنشأة أو حصة حقوق الملكية

(:  رعلى سبيل المثال ال الحص)هناك عدة أسباب أو استخدامات لتقييم المنشآت االقتصادية، منها 

الحصول على مصادر تمويل خارجية. 7عمليات االندماج واالستحواذ                                            1.

خطة امتالك الموظفين السهم الشركة. 8التقييمات المتعلقة بالضرائب                                           2.

االمتثال لألنظمة. 9االكتتابات العامة األولية أو الصكوك                                 3.

اعداد التقارير المالية. 10التخارج للمالك الحاليين من الشركة                                4.

تحليل االدارة الداخلية التخاذ القرارات السليمة 5.

أغراض النزاع والتقاضي 6.

تم تعتبر هيئة تقييم هي المرجع لتقييم المنشآت االقتصادية في السعودية، و

http://taqeem.gov.sa: الحصول على بعض هذه المعلومات عن طريق الهيئة

http://taqeem.gov.sa/


عن التقييم. 1

.للمشروعجوهريةاحداثحصولحالفيخاصةالوقت،مرورمعيتغيرالتقييم1.

.خاطيءوتقييمصحيحتقييميوجدوال،المعتمدالمقيمنظروجهةيعدالتقييم2.

.المالرأساحتسابوليسالحصصملكيةونسبةللقيمةتقديرهوالتقييماهدافأهم3.

تعكسانتحاولالتيوالنظرياتاالجتهاداتمنالعديدهناكللتقييم،مثاليةطريقةيوجدال4.

.مشابهةشركةتأسيسقيمةاوالحالية،قيمتهافيللشركةالمستقبليةالتوقعات

لموسة،مالغيراألصولوتقييموالمعداتاالالتتقييموعنالعقاريالتقييمعنالشركةتقييميختلف5.

.منفصلمجالمنهاللكللشركة،المملوكة

عوائدانتاجعلىوقدرتها(ملموسةوالغيرالملموسة)األصولجميعقيمةيشملشركةأيتقييم6.

.لمستثمريها

ركة،الشقيمةالىمنفصلبشلكالشركةقبلمنالمملوكةاألصولقيمةتضافالحاالتبعضهناك7.

.(ةالتشغيليغيراألصول)الشركةنشاطاتمننشاطأياواالنتاجفيتستخدمالانهاحالةفيوذلك



عن التقييم. 1

القيمة العادلة
Intrinsic Value

القيمة السوقية
Market Value

القيمة الدفترية 
Book Value

هي قيمة تقديرية للقيمة 
السوقية الحقيقية لتعكس

ئد التوقعات المستقبلية لعوا
الشركة

هي اخر قيمة تم تداول سهم الشركة 
بها في البورصة او في سوق اخر بدون

تغير أي ظروف جوهرية

بية قيمة الشركة وفقا للدفاتر المحاس
(قائمة المركز المالي بالتحديد)

االلتزمات–األصول  =حقوق الملكية
= عدد األسهم ÷حقوق الملكية 

القيمة الدفترية للسهم

تستخدم في القرارات 
االستثمارية، وطرح الشراكت 

للمساهمين واالندماج 
واالستحواذ وزيادة رأس المال 

للشراكت الخاصة

لتداول اسهم الشركة وحصص الملكية
فيها سواء في سوق األسهم او بين 

المساهمين، وزيادة رأس المال وحقوق 
األولوية 

لحسابمبدئيقد تستخدم كتقدير 
ها قيمة تصفية الشركة في حال تعثر

او افالسها

تتطلب جهد كبير لتعديل 
قيمة األصول والخصوم 
والقوائم المالية وعمل 

توقعات مستقبلية وغيرها

غالبا ما تكون أعلى من القيمة 
الدفترية

تستخدم في قياس المكررات 
االستثمارية

(P/E ratio, P/B, P/S)

تستند الى المركز المالي والبيانات
المحاسبية ورأس المال المدفوع 
واالرباح المبقاه وحسابات الشراكء



رفع رأس المال والتخارج. 2

الـــتــخــارج
Exit / Cash Out 

رفـع رأس الــمال
Capital Raising

هو بيع األسهم الحالية للشركة من قبل المالك 
الحاليين لها،  ويتم البيع بالقيمة السوقية في

الشراكت المساهمة العامة، وبالقيمة العادلة في 
الشراكت الخاصة، ومن حق مالك السهم عرضه 

بالسعر الذي يراه مناسبا

هو اصدار اسهم لضخ رؤوس أموال جديدة في 
ية، الشركة، وتحتسب قيمة األسهم بالقيمة السوق
ركة فان لم يكن هناك قيمة سوقية يتم تقييم الش

بالقيمة العادلة

يتخارج الشـراكء او المـالك لتحقيـق عوائـد علـى •
مجهوداتهم في تأسيس الشركة أسهمهم أو

ــدماج • ــاالت االن ــي ح ــارج ف ــاك تخ ــون هن ويك
واالستحواذ 

وفــي حــاالت االســتثمار المباشــر فــي الشــراكت •
الخاصة عن طريق صناديق الملكية الخاصة 

اجية لتمويل عمليات التوسع، وزيادة الطاقة االنت•
او الفروع او لتطوير عمليات الشركة

عادة ما يقوم بهـا صـناديق االسـتثمار الجـريء •
عندما يستثمرون فـي شـراكت ناشـئة، او فـي 

الشراكت المساهمة

هم جميع المبالغ او االصول التي تدفع لشراء االس1.
تعود منفعتها الى مالـك السـهم ولـيس الـى 

الشركة
كــر يستحســن البــدء بالتحضــير للتخــارج بشــلك مب2.

تحسبا الي ظروف قـد تحصـل لمالـك الشـركة او 
السهم

لك ما اكنت الشركة لديها نظـم واضـحة وقـادرة 3.
على االستمرار لكما ارتفعت قيمة التخارج

في بعض الحاالت يكـون هنـاك حقـوق أولويـة 1.
للمساهمين الحاليين وتسمى حقوق الشـفعة

في الشراكت الخاصة
ن هناك بعض الحاالت التي يكون لدى المؤسسي2.

ــالل  ــه لالنح ــر قابل ــهم غي  undiluted–اس
shares– أي ان زيادة رأس المـال ال تقلـل مـن

نسبة ملكيتهم في الشركة 
غالبا ما يفضـل رفـع رأس المـال علـى التخـارج 3.

بالنسبة للشراكت الصغيرة 



أهم طرق التقييم. 3

أسلوب السوق 
M a r k e t  

A p p r o a c h

أسلوب الدخل
I n c o m e  A p p r o a c h

األصول
(القيمة البديلة)

A s s e t s  A p p r o a c h

مضاعفات ( 1)يعتمد على 

أسعار أسهم يجري تداولها 

قة طري)لشراكت قابلة للمقارنة 

أو (  الشراكت العامة اإلرشادية

(2 )

مضاعفات أسعار عمليات 

االستحواذ الفعلية لشراكت 

طريقة المعامالت )مقارنة 

(المقارنة

يستند  الى المبدأ االساسي القائم 

على أن قيمة أي مشروع تساوي 

القيمة الحالية لتدفقات الدخل 

المستقبلية، ويجب خصم الماكسب 

معدل المستقبلية التقديرية باستخدام

ينطبق على المخاطر ( خصم)رسملة 

المستقبلية

بدال، يستند الى المبدأ األساسي لالست

أي ان الكيان لن يدفع لألصل اكثر من

السعر المطلوب للحصول على أصل 

بديل للمنفعة المماثلة 

مرحلة نضج الشركة1.

في حال وجود شراكت 2.

مساهمة مشابهة

مرحلة النمو المبكر1.

في حال وجود ارباح موزعة 2.

عندما يكون هناك ثقة في 3.

النمو

التأسيس1.

التصفية2.

عدم وجود دخل3.



أهم طرق التقييم. 3

أسلوب السوق 
M a r k e t  

A p p r o a c h

أسلوب الدخل
I n c o m e  A p p r o a c h

األصول
(القيمة البديلة)

A s s e t s  A p p r o a c h

ة يتم اختيار شراكت مشابه

:  حسب لكا من

النشاط•

المجال المتخصص•

حجم الشركة•

مرحلة الشركة•

النطاق الجغرافي •

طلب تعتبر الطريقة األكثر دقة وتت

اكبر مجهود، ويوجد اربعة طرق 

:  رئيسية

طريق خصم التدفقات 1.

DCF–النقدية 

طريقة التدفقات النقدية 2.

الرأسمالية 

طريقة خصم األرباح الموزعة3.

Dividends discount 

model

–طريقة فائض األرباح 4.

Residual Income 

:  يوجد اربع طرق رئيسية

صافي قيمة األصول المعدل1.

قيمة التصفية 2.

تغطية األصول الملموسة، 3.

وذلك في حالة عدم وجود 

ع يتوق( دخل)تدفقات نقدية 

رسملتها

هي مصطلحالقيمة البديلة، و4.

يشير إلى مبلغ المال الذي يجب أن

أحد تنفقه الشركة حاليًا الستبدال

األصول األساسية



المنشأةأهم العوامل التي تؤثر على قيمة . 4

1

2

3

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

عوامل لرفع قيمة الشركة. 5



توصيات أثمان. 6
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405: مكتبمركز جده التجاري، 
الحمراحي المعادي،2916

المملكة العربية 6881-23212جدة
السعودية

Looking forward to more
achievements

Jeddah Business Center,  Office: 405
2916 Al Maadi, Al Hamra Dist. 

Jeddah 23212 
Saudi Arabia 

W W W . A T H M A N . C O M

i n f o @ a t h m a n . c o m

+ 9 6 6  5 8 2 2 3  1 1 0 0

https://www.linkedin.com/company/athman-financial-advisory?trk=top_nav_home
https://twitter.com/Athman_Advisory
http://www.athman.com/
mailto:info@athman.com
https://wa.me/966582231100
https://wa.me/966582231100

