








جميــع الحقــوق المتعلقــة بهــذا الدليــل محفوظــة للهيئــة الســعودية 
للمقيميــن المعتمديــن )تقييــم(، حيــث تملــك تقييــم حقــوق نشــر كل 
ــزء  ــل ج ــع أو نق ــاج أو توزي ــادة إنت ــوز إع ــه، وال يج ــزء من ــل أو ج ــذا الدلي ه
مــن هــذا الدليــل أو كلــه بــأي شــكل أو وســيلة، بمــا فــي ذلــك التصويــر أو 
النســخ أو التســجيل بواســطة الصــوت أو الفيديــو أو النشــر علــى االنترنــت 
وغيرهــا مــن األســاليب اإللكترونيــة دون الحصــول علــى إذن مكتــوب 
مســبق مــن تقييــم، إال فــي حالــة االقتباســات المختصــرة الــواردة فــي 
ــموح  ــة المس ــر التجاري ــتخدامات غي ــن االس ــا م ــاد وغيره ــات النق مراجع
ــر،  ــوق النش ــن حق ــف وقواني ــوق المؤل ــة حق ــام حماي ــب نظ ــا بموج به
هــذه  ينتهــك  شــخص  أي  مقاضــاة  فــي  بحقهــا  الهيئــة  وتحتفــظ 

ــوق.  الحق
 

وال تتحمــل الهيئــة مســؤولية أي أضــرار أو خســائر ألي شــخص يتخــذ أو 
ــل  ــل، وال تتحم ــذا الدلي ــى ه ــتنادًا عل ــراء اس ــأي إج ــام ب ــن القي ــع ع يمتن
تقييــم مســؤولية دقــة المعلومــات الــواردة فــي الدليــل عنــد االقتبــاس 
ــة  ــه األنظم ــمح ب ــذي تس ــد ال ــى الح ــره، وإل ــه ونش ــادة ترجمت ــه أو إع من
كافــة  مــن  والتزامهــا  مســؤوليتها  تخلــي  تقييــم  فــإن  والقوانيــن 
الخســائر أو األضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة المترتبــة علــى األشــخاص 

ــه.  ــل أو تطبيق ــذا الدلي ــير ه ــة بتفس ــات والمتعلق أو الجه
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تمهيد

يهــدف الدليــل املهنــي ألعــامل التقييــم ألغــراض نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة إىل أن يكــون مرجًعــا أساًســا 

للجــان تقديــر تعويــض نــزع امللكيــة كــام نــص عليــه نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد 

املؤقــت عــى العقــار الصــادر باملرســوم امللــي رقــم )م/ ١٥( وتاريــخ ١١/ ٣ / ١٤٢٤هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

٣١ بتاريــخ ٢/٥ / ١٤٢٤، والالئحــة التنفيذيــة لنظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد املؤقــت 

عــى العقــار. 

ويقصــد بنــزع امللكيــة اســتمالك العقــارات -ســواء أكانــت مملوكــة لفــرد أو منشــأة خاصــة أو مصلحــة حكوميــة- 

ــح  ــل إىل توضي ــدف الدلي ــة. ويه ــة عام ــق منفع ــة، لتحقي ــات العام ــق والخدم ــيع املراف ــاء أو توس ــل إنش ــن أج م

إجــراءات تقييــم العقــارات لغــرض نــزع امللكيــة واملعايــر التــي تحكمهــا طــوال مهمــة التقييــم. ويحتــوي الدليــل 

عــى أربعــة فصــول وعــدة مالحــق، تبــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل التعاقــد إىل نهايــة املهمــة وتســليم التقريــر. 

صمــم هــذا الدليــل ليكــون مرجًعــا يســتخدمه املقيــم لحــل التســاؤالت واملشــاكل التــي تواجهــه عنــد إجــراء التقييــم 

لغــرض نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة. وال يعتــر مــن مناهــج الهيئــة التدريبيــة ولكــن يفــرض اســتخدامه جنبــاً إىل 

جنــب مــع برامــج تأهيــل املقيمــني يف مهنــة التقييــم العقــاري ودليــل مامرســة التقييــم العقــاري الصــادر عــن الهيئــة. 

وتأمــل الهيئــة أن يكــون هــذا الدليــل عونًــا يف تنفيــذ مهــام تقديــر التعويــض لنــزع ملكيــة العقــارات وفــق أفضــل 

املامرســات الدوليــة وتوحيــد جــودة خدمــات التقييــم ألصحــاب املصلحــة كــام هــو الحــال مــع املهــن األخــرى مــام 

يزيــد مــن شــفافية ســوق العقــارات الســعودي والثقــة فيــه مبــا يتــامىش مــع رؤيــة  ٢٠٣٠. 
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املقدمة

٠١



١٤

يهــدف هــذا الدليــل إىل تحديــد أفضــل اإلجــراءات واملامرســات يف تقييــم العقــارات لغــرض نــزع امللكيــة يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، مــام يســاعد يف تقديــم عمليــات تقييــم واضحــة وشــفافة، والتــي بدورهــا تعــزز الثقــة يف مهنــة التقييــم وتطبيقاتهــا.

ووفقــا للنظــام، ميكــن للــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى نــزع ملكيــة العقــارات الخاصــة للمنفعــة العامــة عنــد دفعهــا 

للتعويــض املســتحق ]١[ يف الحــاالت التاليــة:

 أ. لصالح الخدمات واملرافق العامة.

 ب. توسيع مواقع حكومية يف مخططات معتمدة بعد التنسيق مع وزارة الشؤون القروية والبلدية.

 ج. إنشاء مشاريع حكومية يف ظل عدم وجود مواقع أخرى معتمدة تلبي احتياجات املرشوع.

وســواء أكان عميــل التقييــم، جهــة حكوميــة أو مالــك العقــار، فــإن الغايــة مــن التقييــم هــو تقديــر التعويــض املســتحق للعقــار 

املقــرر نــزع ملكيتــه بحيــث يضمــن التعويــض أن يكــون مالــك العقــار عــى نفــس وضعــه املــايل قبــل نــزع امللكيــة. ولذلــك 

يجــب أن يعكــس التعويــض القيمــة الفعليــة للعقــار املحتجــز نتيجــة لنــزع امللكيــة إضافــة إىل األرضار املتكبّــدة مــن العمليــة. 

ــة  ــل عــى اإلجــراءات املختلف ــز الدلي ــك يرك ــة، لذل ــم االعتيادي ــات التقيي ــة عملي ــزع امللكي ــن إجــراءات ن ــد م وتشــابه العدي

واملطلوبــة عنــد تقديــر التعويضــات املســتحقة.

يشمل الدليل ما ييل:

١.    املقدمة: الهدف من الدليل والغرض منه.

٢.    ما قبل التعاقد: استعراض أفضل املامرسات، من استالم تعليامت نزع امللكية إىل إجراءات

تحديد نطاق العمل وإدارة املخاطر وكتابة العروض وخطابات التعاقد.

٣.    التنفيذ: إجراءات الحصول عى املعلومات التي متكن املقيم من تقدير التعويض املستحق وتوثيقها.

٤.    إعداد التقارير: إرشادات كتابة تقارير تقييم عقارات نزع امللكية وتحديد الحد األدىن ملتطلباتها.

٥.    إنهاء املهمة: إجراءات إلنهاء مهمة التقييم وأرشفة امللفات وكيفية التعامل مع الشكاوى الالحقة.

٦.    األسس القانونية: يرشح أسس نظام نزع امللكية للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت عى العقار.

٧.    املالحق: مناذج وقوائم مقرحة.

 

ميكــن أن تختلــف املعلومــات الــواردة يف الدليــل عــن بعــض الحــاالت يف عمليــة نــزع امللكيــة ولكــن ينبغــي االلتــزام بهــا قــدر 

اإلمــكان.

 

 

١،١     نبذة عن الدليل



١٥

فيام ييل تعاريف للمصطلحات املستخدمة يف الدليل:

١،٢  قامئة املصطلحات 

مالك مجهول

تاريخ قرار التقدير

االفرتاض

تحسن قيمة العقار

ديوان املظامل

التعويض

أسلوب التكلفة 

تاريخ التقييم

العقارات التطويرية

ة األرايض املنامَّ

األرضار

املالك الذي ال ميكن تحديده يف وقت نزع امللكية.

تاريخ اعتامد الجهة صاحبة املرشوع ملحرض لجنة التقدير )تقرير اللجنة النهايئ(.

األمور املعقولة التي ميكن قبولها كحقيقة يف سياق مهمة التقييم دون التحقق منها.

زيادة قيمة العقار املحتجز كنتيجة مبارشة لنزع ملكية العقار.

هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مبارشة بامللك، ويسعى ديوان املظامل إلرساء العدل واإلنصاف 

والرقابة القضائية الفاعلة عى أعامل اإلدارة من خالل الدعاوى املاثلة أمامه؛ لضامن حسن 

تطبيق األنظمة واللوائح ومتكني صاحب الحق من وسائل التظلم، مبا يكفل حامية الحقوق 

وتطبيق األحكام الرشعية وتحقيق العدل ورد املظامل.

ر وفقاً ألحكام النظام. املقابل النقدي أو العيني الذي يقدَّ

أسلوب يقدم مؤرًشا للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي الذي ينص عى أّن املشري لن يدفع 

ألصل ما أكرث من تكلفة الحصول عى أصل ذي منفعة مامثلة سواًء عن طريق الرشاء أو البناء 

ما مل تكن هناك عوامل متعلقة بالوقت، أو اإلزعاج أو املخاطر أو أي عوامل أخرى مؤثرة. 

تاريخ معاينة لجنة التقدير للعقار أو تاريخ نفاذ رأي القيمة، وال تؤخذ أي إضافات أو

تحسينات يف االعتبار بعد تاريخ قرار نزع امللكية.

هي العقارات التي تتطلب إعادة التطوير لتحقيق أعى وأفضل استخدام، أو التي يقرح إضافة 

تحسينات عليها أو أنها تحت اإلنشاء يف تاريخ التقييم.

األرايض املقام فيها أي نوع من أنواع التنمية. 

التكاليف والخسائر التي يتكبدها أصحاب العقارات والساكنني نتيجة ألثار نزع ملكية

العقار وتشغيله.



١٦

نزع امللكية

االستخدام الحايل

حق االرتفاق

الشاهد الخبري

ملكية حرة 

نزع امللكية الكامل

الشهرة

االستخدام األعىل 
واألفضل

األصول الثابتة

التعويض املستحق

أسلوب الدخل 

التعويض العيني

تقسيم األرض

امللكية اإليجارية

أسلوب السوق 

استمالك العقارات - سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل 

إنشاء أو توسيع املرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.

الطريقة الحالية التي تستخدم فيها األصول أو االلتزامات.

حق غر حيازي يف االستخدام أو الدخول إىل عقار آخر دون امتالكه.

الشخص املؤهل لتقديم رأيه يف القضايا واإلجراءات القانونية نتيجة الختصاصه أو مهارته يف مجال 

معني.

حق تام يف ملكية العقار أو األرض.

نزع ملكية كامل العقار.

أي منفعة اقتصادية مستقبلية ناشئة عن نشاط أعامل أو حصة أو حق أو مصلحة يف رشكة أو نشاط 

أعامل، أو من استخدام مجموعة من األصول وتكون املنفعة غر قابلة للفصل.

استخدام األصل الذي يزيد من إمكانياته إىل أقىص حد ويكون ممكن قانونيًا وماليًا.

املباين والتحسينات وكافة ملحقات املباين الدامئة مثل املنازل واملباين التجارية واملباين الزراعية وأي 

مصانع أو آالت ال ميكن نقلها إىل موقع آخر.

القيمة السوقية للعقارات املنزوعة ملكيتها بعد أخذ بعني االعتبار أثار االقتطاع والتأثرات الضارة 

واألرضار األخرى املعقولة الناتجة مبارشة من عملية نزع امللكية.

يقدم مؤرشاً للقيمة عن طريق تحويل التدفقات املالية املستقبلية إىل قيمة رأساملية حالية واحدة.

ملكية بديلة ملك للحكومة قد تعرض ملالك العقار عوًضا عن التعويض النقدي بعد االتفاق معه.

تجزئة األرض إىل جزأين أو أكرث مبا يتطلب إيجاد شارع أو أكرث لخدمتها.

الحق املؤقت الذي ميلكه املستأجر يف استخدام العقارات وشغلها لفرة محددة.

أسلوب يقدم مؤرشاً للقيمة من خالل مقارنة األصل محل التقييم بأصول مطابقة أو مامثلة تتوفر 

معلومات سعرية عنها.
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القيمة السوقية

اإليجار السوقي 

إجراء منع األرضار 
الجسيمة

األصول املنقولة

إجراءات التخفيف

تخفيف الخسائر

إشعار اإلخالء

أصحاب الحقوق 
األخرى

نزع جزء من امللكية

النسبة التخطيطية

مبدأ التكافؤ

الجهة صاحبة املرشوع

التأمني املهني 

هي املبلغ املقدر الذي ينبغي عى أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات يف تاريخ التقييم بني مشر 

راغب وبائع راغب يف إطار معاملة عى أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف كلُّ طرف 

من األطراف مبعرفة وحكمة دون قرس أو إجبار.

هو عبارٌة عن املبلغ التقديري الذي عى أساسه ينبغي تأجر العقار يف تاريخ التقييم بني مؤجر راغب 

ومستأجر راغب، برشوط تأجر مناسبة، ويف إطار معاملة عى أساس محايد بعد تسويق مناسب 

حيث يترصف كلُّ طرف من األطراف مبعرفة وحكمة دون قرس أو إجبار.

هو إجراء ميكن أن يستخدمه مالك العقار يف حاالت نزع جزء من امللكية، حيث يرى مالك العقار أن 

العقار املحتجز يفقد جزء كبر من قيمته نتيجًة ملخطط نزع امللكية.

أي ملكية ميكن نقلها من مكان ألخر. وتشمل األمثلة عى األصول املنقولة األثاث واملجوهرات 

واملركبات وآالت اإلنتاج واملعدات واملواد واملوايش.

تحديد وتقدير إجراءات التخفيف لتجنب أو تقليل آثار مرشوع نزع امللكية عى العقار املحتجز أو 

إصالحها. 

أن يتخذ مالك العقار خطوات معقولة لتخفيف أو تجنب أي خسائر متكبدة كنتيجة مبارشة لنزع 

امللكية.

يكون يف مدة ال تقل عن ٣٠ يوًما من تاريخ دفع التعويض ملالك العقار.

األطراف التي لديها حقوق ملكية يف العقارات منزوعة امللكية، مثل أصحاب عقود اإليجار طويلة 

األجل، أو أولئك الذين ميلكون حقوق االنتفاع، أو مصالح أخرى مامثلة تستحق التعويض. 

يكون نزع امللكية جزئياً عندما تستحوذ الجهة صاحبة املرشوع عى جزء من العقار فقط، مثل 

االرتفاق.

املساحة املقتطعة من األرض املطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من املساحة الكلية 

لألرض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكر.

مبدأ ينص عى أن مالك العقار يجب أن يكون عى نفس وضعه املايل قبل نزع امللكية.

الوزارات والدوائر الحكومية وغرها من الجهات القانونية املنظمة.

التأمني الذي يحمي أصحاب الخدمات املهنية واالستشارية.
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طريقة األرباح

طلب العروض

طريقة القيمة

املتبقية

النسبة النظامية

االقتطاع والتأثريات 

الضارة

االفرتاض الخاص

لجنة الحرص

نطاق العمل  

وضع اليد املؤقت

حد حامية التنمية

ــد  ــدرة تولي ــط ق ــه، وترتب ــؤرًشا لقيمت ــة لحســاب م ــار التجاري ــدرة العق ــم تســتخدم ق ــة تقيي طريق

الدخــل لبعــض العقــارات ارتباطـًـا وثيًقــا باســتخدام أو نشــاط تجــاري معــني. وتطبــق طريقــة األربــاح 

مضاعــف كافــة املخاطــر عــى أربــاح التشــغيل لحســاب القيمــة الرأســاملية. وتتضمــن القيمــة فائــدة 

العقــار والشــهرة والتجهيــزات والركيبــات كقيمــة واحــدة.

إجراء طلب العروض من خالل تحديد رشوط املهمة ومتطلباتها وإعالنها للرشكات املتنافسة.

هــي مزيــٌج مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة، وهــي تعتمــد عــى »قيمــة 

ــة  ــة املتبقي ــح املطــور لحســاب القيم ــر ورب ــف التطوي ــم تطــرح تكالي ــن ث ــل« وم ــر املكتم التطوي

للعقــار.

املساحة املجانية التي تقتطع من كامل مساحة األرض املطلوب تخطيطها لخدمتها.

ــاء املقرحــة مــن الجهــة صاحبــة املــرشوع عــى  قيمــة إهــالك العقــار املحتجــز نتيجــة أعــامل البن

العقــار املقــرر نــزع ملكيتــه.

افــراض حقائــق تختلــف عــن الحقائــق الفعليــة املوجــودة يف تاريــخ التقييــم أو تلــك التــي ال يتبناهــا 

عــادًة املشــاركون يف الســوق يف معامالتهــم يف تاريــخ التقييــم.

ــاين  ــف للمب ــة والوص ــوع امللكي ــن ن ــر يتضم ــداد تقري ــارات بإع ــرص العق ــص وح ــة فح ــوم لجن تق

واألســوار واألشــجار والنباتــات واآلبــار والســدود والجســور وغرهــا مــن األمــور التــي قــد تؤثــر عــى 

التعويــض مبــا يف ذلــك اســم املالــك والســاكن وكل مــن لديــه مصلحــة قانونيــة يف العقــارات املنزوعــة.

التأكيــد الخطــي عــى الــرشوط التــي اقرحهــا املقيــم أو التــي اتفــق عليهــا مــع العميــل والتــي تطبــق 

عــى مهمــة وتقريــر التقييم.

األخــذ املؤقــت لــألرايض، وتحــدد املــدة القصــوى لوضــع اليــد املؤقــت مبــا ال يتجــاوز ثــالث ســنوات. 

وإذا رأت الجهــة املعنيــة أن املــدة القصــوى لوضــع اليــد املؤقــت غــر كافيــة فعليهــا أن تتفــق مــع 

املالــك عــى تحديــد مــدة جديــدة.

الخطــوط املوضحــة يف خرائــط وثائــق النطــاق العمــراين التــي تحــدد منطقــة حاميــة التنميــة حتــى 

عــام ١٤٥٠هـ.
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لجنة التقدير 

مراجعة التقييم

املقيم 

ــدل،  ــن وزارة الع ــدوب م ــرشوع، ومن ــة امل ــة صاحب ــن الجه ــدوب م ــن من ــة م ــة مؤلف ــي لجن ه

ومنــدوب مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ومنــدوب مــن وزارة الداخليــة، ومنــدوب مــن وزارة 

املاليــة واالقتصــاد الوطنــي، وشــخصان ذوي الخــرة يف العقــار، ترشــحهام الغرفــة التجاريــة الصناعيــة 

باملنطقــة لتقديــر قيمــة التعويــض للعقــارات املنزوعــة امللكيــة. ويجــوز للجنــة طلــب املســاعدة مــن 

بعــض الخــراء واملوظفــني مــن الجهــات املختصــة. 

ــه يف  ــداء رأي ــب مــن املراجــع إب ــد يُطل ــه، وق ــر عن ــة تقري ــم أجــراه طــرف آخــر وكتاب فحــص تقيي

ــة ٢٠١٧(. ــم الدولي ــر التقيي ــس معاي ــة )مجل القيم

هــو فــرٌد أو مجموعــٌة أفــراد أو منشــأٌة متتلــك املؤهــالت والقــدرة والخــرة الالزمــة لتنفيــذ التقييــم 

بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغــر متحيّــزة.





ما قبل التعاقد

٠٢



٢٢

أول مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التقييــم هــي تلقــى التعليــامت، وســواء أكان العميــل املحتمــل فــرد أو منشــأة خاصــة أو جهــة 

حكوميــة، فــإن اإلجــراءات تكــون نفســها يف بدايــة مهمــة التقييــم، ويجــب عــى املقيــم الحصــول عــى املعلومــات التاليــة عنــد 

بــدء املهمــة:

تحديد أي تضارب يف مصالح العميل أو العقار محل التقييم.  .١

تحديــد متطلبــات العميــل )مشــكلة التقييــم( ونطــاق العمــل لحــل املشــكلة. ومبــا أن عمليــة نــزع امللكيــة قرسيــة،   .٢

فقــد ال يتضــح للاملــك اإلجــراءات أو الخدمــات التــي يحتاجهــا. فلــذا تكــون مســؤولية املقيــم البحــث عــن معلومــات 

كافيــة لتحديــد املشــكلة وتقديــم الحــل املناســب.

التأكــد مــن أن املقيــم مؤهــل للقيــام مبهمــة التقييــم املطلوبــة مــن حيــث خرتــه وكفاءتــه ومعرفتــه بنــوع العقــار   .٣

محــل التقييــم واملنطقــة الســوقية.

تحديــد قــدرة املُقيـّـم عــى إجــراء التقييــم يف الوقــت املناســب، وبــأن لديــه مــوارد كافيــة مــن حيــث القــوى العاملة   .٤

وأدوات التقييــم، ســواء داخــل املنشــأة أو مــن خــالل التعــاون مــع جهــات خارجيــة، لتقديــم تقريــر ذي جــودة عاليــة 

ورأي موثــوق.

تقديــر املخاطــر التجاريــة والقانونيــة للعميــل، مثــل وضعــه القانــوين ونزاهتــه املاليــة وقدرتــه عــى الوفــاء بتكاليف   .٥

التقييــم، وأن العالقــة مــع العميــل ســتكون مناســبة للمقيــم.

تحديد املعلومات الرسية التي تحتاج موافقة العميل.]٢[  .٦

ميكــن الحصــول عــى هــذه املعلومــات مــن مقابــالت العميــل واجتهــاد املقيــم. أو ميكــن أن يتلقــى املقيــم تعليــامت مبــارشة 

مــن الجهــة صاحبــة املــرشوع حيــث أنــه جــزء مــن لجنــة التقديــر ولكــن مــن النــادر أن يســتلم تعليــامت رســمية مكتوبــة. 

ولكــن حفاظـًـا عــى أفضــل املامرســات، يجــب عــى املقيــم أن يحتفــظ بســجل املهــام خطيًــا، وأن يحصــل عــى كافــة املعلومــات 

الرضوريــة للتخفيــف مــن أي مخاطــر أو مخــاوف قــد تكــون لديــه يف بدايــة املهمــة.

مقابلة العميل  ٢.١.١

يجــب أن يقابــل العميــل مقيــم يحتمــل أن يكمــل معــه املهمــة الحًقــا. وميكــن إجــراء املقابلــة عــر الهاتــف أو الريــد اإللكروين 

ولكــن يفضــل دامئــاَ أن تكــون وجًهــا لوجــه. واعتــامًدا عــى حجــم التعاقــد مــع العميــل ومكانــه، يفضــل أن يقــوم املقيــم مــا 

يف اســتطاعته ملقابلــة العميــل شــخصيًا ليتأكــد مــن فهمــه ملتطلباتــه.

ويوضــح النمــوذج املوجــود يف امللحــق )أ(-١ قامئــة مرجعيــة للمعلومــات التــي ميكــن اســتخدامها عنــد مقابلــة العميــل ألول 

مــرة.

التحقق من تضارب املصالح  ٢.١.٢

ــة، ويجــب الحصــول عــى  ــًة عــن عمــالء مختلفــني يف نفــس املســألة أو األصــل أو املعامل ــم أال يعمــل نياب يجــب عــى املقي

موافقــة خطيــة مــن العمــالء قبــل قبــول هــذه املصالــح أو مــا يشــابهها. كــام يجــب عــى املقيــم الحــرص عــى عــدم انتهــاك 

ــة، واســتخدام فــرق مختلفــة عــن وخلــق حواجــز معلومــات بينهــام لتــاليف ذلــك. معلومــات العمــالء الرسي

 

تلقي التعليامت من العميل  ٢.١



٢٣

ميكن أن ينشأ تضارب املصالح يف الحاالت التالية:

تلقي مهمة من أطراف نفس املعاملة )مثل: الجهة صاحبة املرشوع ومالك العقار(.  ■
تلقي مهمة من عميل له عقار يستفيد من خدمات قسم آخر يف الرشكة.   ■

يكون للمقيم أو طرف ذو صلة )إىل الدرجة الرابعة( مصلحة مكتسبة يف العقارات منزوعة امللكية.  ■
ــد اإللكــروين للرشكــة لضــامن عــدم وجــود  ــل فحوصــات النظــام ورســائل الري ــة مث ــاء مــن اإلجــراءات الداخلي يجــب االنته

تعــارض. ويف حالــة وجــود تعــارض، يجــب إصــدار خطــاب إفصــاح عــن تضــارب املصالــح لــكال الطرفــني. ويف امللحــق أ-٢ نموذج 

إلفصــاح تضــارب املصالــح واســتقاللية املقيــم. 

املعلومات املطلوبة  ٢.١.٣

يجــب عــى املقيــم أن يوظــف مهارتــه ويحكــم رأيــه عنــد تحديــد مــدى مناســبة املهمــة وتعليامتهــا. ولتحديــد ذلــك يجــب 

طلــب املعلومــات التاليــة:

اسم العميل وعنوانه.  .١

عنوان العقار محل التقييم.  .٢

غرض التقييم.  .٣

نوع العقار واستخدامه.  .٤

تأكيد املعلومات املتاحة، مثل مخططات الطوابق، واألرايض، والخرائط، ووثائق اإليجار.  .٥

تاريخ التقييم وأي مواعيد أخرى محددة.  .٦

أي افراضات محددة أو خاصة مطلوبة.  .٧

قــد ال تتوفــر كافــة املعلومــات التــي يطلبهــا املقيــم لــدى العميــل عــى الفــور، أو عــى اإلطــالق، فيجــب عــى املقيــم التحقــق 

مــن العميــل عنــد الحصــول عــى هــذه املعلومــات مــن مصــادر أخــرى ويقــرر مــا إذا كانــت لديــه معلومــات كافيــة يف هــذه 

املرحلــة لتحديــد مشــكلة العميــل ونطــاق العمــل بشــكل مناســب إضافــة إىل تحديــد الرســوم والجــدول الزمنــي للمهمــة والتــي 

ســنتناولها تفصيــالً يف هــذا الدليــل. ويف حــال كان العقــار كبــرًا أو معقــًدا مــن املستحســن أن يقــوم املقيــم بزيــارة املوقــع قبــل 

إعــداد نطــاق العمــل لتتضــح لــه املهمــة.



٢٤

ميكــن أن يتعــرض املقيــم لبعــض املخاطــر يف عمليــة نــزع امللكيــة إبتــداء مــن مرحلــة مــا قبــل التعاقــد إىل تقديــم رأي مبلــغ 

التعويــض املســتحق للعمــالء. وتعتــر إدارة املخاطــر الناجحــة عمليــة مســتمرة متتــد عــر كافــة مراحــل مهمــة التقييــم، لــذا 

ــا أو  ــكل مهمــة واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لتجنبه ــا يف وقــت مبكــر ل ــا وتقييمه ــد املخاطــر أو توقعه ــرضوري تحدي مــن ال

تخفيفهــا.  عنــد تقييــم املهمــة، يجــب عــى املُقيّــم أن يفكــر يف بنــود مثــل االلتــزام بالوقــت املحتمــل، وفقــدان األربــاح، وزيــادة 

األقســاط، وإلحــاق الــرضر بالســمعة قبــل املوافقــة عليهــا. 

تتمثــل املخاطــر الرئيســة التــي يواجههــا املقيــم يف قدرتــه عــى االمتثــال للمعايــر األخالقيــة والفنيــة والتعامــل مــع مهامــه 

مبهــارة وعنايــة. كــام أن هنــاك مخاطــر االمتثــال للقوانــني واللوائــح األخــرى مبــا يف ذلــك قانــون مكافحــة غســل األمــوال.

ويحــدد الدليــل اإلرشــادي ملدونــة املبــادئ األخالقيــة للمقيمــني املهنيــني الصــادر عــن مجلــس معايــر التقييــم الدوليــة أحكامــاً 

مامثلــة للميثــاق الصــادر عــن الهيئــة عــن املخاطــر التــي تهــدد قــدرة املقيّــم عــى االمتثــال للمبــادئ األخالقيــة كــام يــيل:

خطــر املصلحــة الذاتيــة: يُطلــق عليــه أيًضــا »تضــارب املصالــح«، يشــر هــذا إىل الخطــر إىل تأثــر املصلحــة املاليــة   أ. 

ــم. ــم أو ســلوك املقي ــى حك ــق ع ــر الئ أو أي مصلحــة أخــرى بشــكل غ

خطر املراجعة الذاتية: خطر عدم مراجعة املقيم لألحكام أو الخدمات الصادرة منه أو من مقيم آخر  ب. 

داخــل نفــس الرشكــة بالشــكل املطلــوب، والتــي قــد يعتمــد عليهــا املقيــم عنــد تكويــن رأيــه النهــايئ كجــزء مــن 

الخدمــة املقدمــة ملهمــة حاليــة.

خطر تضارب مصالح العمالء: خطر أن يكون لعميلني أو أكرث مصالح متضاربة يف رأي التقييم.  ج. 

خطر التأييد: خطر تعزيز املقيم للعميل أو صاحب العمل إىل الحد الذي تتعرض فيه موضوعيته للخطر.  د. 

خطر األُلَْفة: الخطر الناجم عن عالقة طويلة أو قريبة مع العميل أو صاحب العمل مام يؤدي إىل تعاطف  ه. 

املقيم مع مصالحه وأعامله.

خطر التهديد: الخطر الذي يهدد املقيم ويجره عى أن ال يعمل مبوضوعية.  و. 

تخفيف املخاطر  ٢.٢.١

توجــد مجموعــة مــن اإلجــراءات أو الضوابــط املتاحــة للوقايــة مــن املخاطــر أو التخفيــف منهــا، وتكــون بعضهــا عــى مســتوى 

ــة الــرشكات التــي تقــدم خدمــات  عــايل مــن خــالل التنظيــم الحكومــي أو املهنــي للتقييــم، وتشــمل اللوائــح الخاصــة بهيكل

التقييــم وحوكمتهــا، والرخيــص القانــوين للمقيمــني لبعــض أنــواع التقييــم والتأهيــل وفــرض متطلبــات التعليــم املهنــي املســتمر 

ومراقبــة االمتثــال للمعايــر املهنيــة وتطبيــق اإلجــراءات التأديبيــة.

تقــوم رشكات التقييــم بالتعــرف عــى املخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــالل الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة، وتســتخدم 

الضوابــط املبينــة أدنــاه مــع بعضهــا البعــض لتخفيــف املخاطــر:

االحتفاظ بسجل للمصالح الشخصية لكافة املقيمني:  أ. 

ــا وتحديــث  تقــوم املنشــأة مــن املقيمــني باإلفصــاح عــن مصالحهــم املاليــة وعالقاتهــم الوظيفيــة وتحديثهــا دوريً

ــا( بهــدف تحديــد تضــارب املصالــح  املصالــح املاليــة وعالقــات التوظيــف لهــم وألقاربهــم )إىل الدرجــة الثالثــة غالبً

املحتملــة واملتعلقــة بــأي ارتباطــات للعمــالء الحاليــني أو املحتملــني. 

إدارة املخاطر  ٢.٢



٢٥

التحقق من العميل:  ب. 

كــام ذُكــر ســابقا، يلــزم البحــث عــن العميــل والتحقــق مــن نزاهتــه ومركــزه املــايل وعــن إمكانيــة تضــارب املصالــح. 

ــل  ــة مث ــات التجاري ــن املعلوم ــة م ــادر مختلف ــم مبص ــتعني املقي ــن أن يس ــن هــذه االستفســارات ميك ــة ع ولإلجاب

وكاالت التصنيــف االئتــامين وتحليــالت البيانــات إضافــة إىل قواعــد البيانــات الداخليــة للمنشــأة. كــام ميكــن 

اســتخدام املعلومــات الســابقة مــن املقيمــني واملحامــني واملرصفيــني لهــذا الغــرض رشيطــة قبــول العميــل وعــدم 

انتهــاك التزاماتــه الرسيــة وبعدهــا تســتخدم املعلومــات ملســاعدة املنشــأة يف قــرار قبــول عميــل جديــد أو االســتمرار 

ــا لسياســات القبــول واالســتمرارية املحــددة مســبًقا للمنشــأة. ــا مــا تكــون وفًق مــع عميــل حــايل، وغالبً

التحقق من أعضاء الفريق:  ج. 

ســواء أكان الفحــص لتوظيــف كادر جديــد أو تكويــن فريــق للمــرشوع وفــق الخــرة واملعرفــة واملهــارات املطلوبــة 

يف موضــوع املهمــة، فــإن مثــل هــذه القــرارات تتطلــب مــن املنشــأة أن تقيــم مؤهــالت املرشــح أو املقيــم ومــدى 

كفاءتــه واســتقالليته وســلوكه وشــخصيته.

إشعار العميل وطلب موافقته عند التعامل مع مصادر تضارب املصالح املحتملة:  د. 

يحظر عى املقيّم أن يترصف عن طرفني أو أكرث يف املسألة نفسها إال مبوافقة خطية من كال الطرفني. 

حاجز املعلومات بني مقدمي الخدمة وفريق العمل:  ه. 

ــم  ــة لتقدي ــة ومنفصل ــرق مختلف ــى أن توظــف ف ــة ع ــح متضارب ــالء ذوي مصال ــام عم ــول مه ــن للمنشــأة قب ميك

ــذا الشــأن. ــام يف ه ــة بينه ــات الرسي ــرش للمعلوم ــدون أي اتصــال أو ن ــس األصــل وب املشــورة لنف

اإلفصاح عن مصادر تضارب املصالح املحتملة يف خطاب التعاقد وتقارير التقييم، وذكر الخطوات التي  و. 

اتبعها املقيم للتخفيف منها.

املراجعة الداخلية للتقييامت:  ز. 

تعتــر املراجعــات جــزء مهــم مــن نظــام مراقبــة جــودة املنشــأة، ففــي املراجعــة األوليــة، يراجــع مقيــم خبــر يف 

املنشــأة التقريــر ليتأكــد مــن امتثالــه للمعايــر واإلجــراءات املهنيــة للمنشــأة قبــل توقيعــه وتســليمه، وأمــا املراجعــة 

الشــاملة فتكــون بعــد اكتــامل مهمــة التقييــم، وتتضمــن اختيــار عينــة عشــوائية مــن التقييــامت لراجعهــا الــرشكاء 

ــار املقيمــني يف املنشــأة الذيــن مل يشــاركوا يف إعدادهــا. وتناقــش بعــد ذلــك النتائــج مــع املقيمــني املعنيــني  أو كب

وتســتخدم لتطويــر حلــول عالجيــة وتطويريــة لهــم. كــام ميكــن أن ينتــج عــن هــذه العمليــة مراجعــات إضافيــة أو 

اســتبعاد املقيمــني غــر املؤهلــني.

تغيــر املقيمــني ملهــام التقييــم املتكــررة يقلــل مــن احتامليــة تكــرار العمــالء واألصــول للحفــاظ عــى موضوعيــة   ح. 

ــم. املقي

سياسات الخصوصية والرسية واتفاقيات عدم اإلفصاح.  ط. 

تركيز سياسات التوظيف عى بعض الشهادات املهنية.  ي. 

استخدام منوذج موحد لرشوط التعاقد وتكون ثابتة ويندر تغيرها.  ك. 

استخدام رسائل التفويض وخطابات االعتامد.  ل. 



٢٦

ضوابط قبول الهدايا أو الضيافة من أصحاب مهام التقييم القامئة.  م. 

نظام التعامل مع الشكاوى )مفصل الحقاً يف الدليل(.  ن. 

اإلبالغ عن االنتهاكات.  س. 

اإلرشاف.  ع. 

التدريب.  ف. 

استخدام مناذج وبرامج معتمدة.  ص. 

استخدام مناذج تقارير وقوائم مرجعية.  ق. 

التخصص حسب الفرع واملوقع ونوع العميل.  ر. 

التأمني املهني.  ش. 

حدود املسؤولية.  ت. 

مخاطر تقييم نزع امللكية  ٢.٢.٢

ــم إىل الخــرة  ــر املقيّ ــا يفتق ــه املخاطــر بشــكل خــاص عندم ــم متخصــص تنشــأ في ــة تقيي ــزع امللكي ــم لغــرض ن ــر التقيي يعت

الالزمــة لتنفيــذ املهمــة والقــدرة عــى تريــر نتائــج التقييــم ومناقشــة الطــرق املســتخدمة. وتشــمل مخاطــر تقييــم نــزع امللكيــة 

الشــائعة مــا يــيل:

قلة املعرفة أو الخرة.  ■
عدم الحصول عى معلومات كافية، مثل املعلومات املتعلقة بتاريخ بدء املرشوع ومدة اإلنشاء.  ■

■  قلة التفاصيل يف التقرير، مثل التفاصيل املتعلقة بتأثر املرشوع عى العقارات املحتجزة عند نزع جزء من امللكية.
■	عدم معاينة العقار وفحصه بشكل صحيح.

■	عدم االلتزام باإلجراءات املنصوص عليها يف النظام والالئحة التنفيذية.
االعتامد عى معلومات من أطراف خارجية.  ■

يجب أن يضمن املقيم أن لديه املعرفة والخرة الكافية إلكامل املهمة لتجنب أي مطالبة محتملة. 

 



٢٧

مراجعة املخاطر وتخفيفها  ٢.٢.٣

لتفــادي املطالبــات املحتملــة، يجــب عــى املقيّــم مراجعــة ملفاتــه بانتظــام، كــام يجــب عــى كبــار املوظفــني إجــراء مراجعــات 

عشــوائية مللفــات املوظفــني لضــامن اتباعهــم ألفضــل املامرســات وتطبيقهــا.

ويف حال رفع العميل مطالبة تقصر أو إهامل ضد املقيم أو املنشأة، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

ــا إال أنــه عنــرص أســايس ال ميكــن  ــا صعبً بالرغــم مــن أن تحديــد املخاطــر وتضــارب املصالــح وإدارتهــا عــى نحــو فعــال مكونً

تجاهلــه يف حيــاة املقيــم املهنيــة. 



٢٨

ــأيت الخطــوة  ــول املهمــة، ت ــة قب ــد مــن إمكاني ــا، والتأك ــة حله ــل، وإدراك مشــكلته وكيفي ــات العمي ــم ملتطلب ــم املقي بعــد فه

ــه  ــل ونطــاق عمل ــات العمي ــم ملتطلب ــق العــرض فهــم املقيّ ــل. ويوثّ ــل يف إرســال عــرض مقــرح إىل العمي ــي تتمث ــة والت التالي

ــات. ــك املتطلب ــاء بتل ــة للوف ــات الالزم ــي، والرســوم واملعلوم ــرح، والجــدول الزمن املق

يجــب أن يأخــذ املقيــم يف عــني االعتبــار ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم الــذي ينــص عــى أنــه: »يحظــر عــى املقيّــم عنــد 

الدعايــة لنفســه أو التســويق لجهــة عملــه للفــوز بتكليــف بــأداء أعــامل، أن: أ( يدعــي لنفســه مؤهــالت علميــة أو مهنيــة أو 

خــرة ســابقة ال يتمتــع بهــا أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح معلومــة حولهــا،  ب( يســتخدم معلومــات غــر صحيحــة أو إعالنــات 

ــارات  ــة أو إش ــات واهي ــة أو مقارن ــاءات كاذب ــدم ادع ــا،  ج( يق ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــا ع ــا فيه ــة أو عروضــا مبالًغ مضلل

مســيئة ألعــامل املقيّمــني اآلخريــن.«

ينبغــي أن يشــمل العــرض، عــى أقــل تقديــر، نفــس الــرشوط التــي ســيعمل بهــا املقيــم عنــد تعاقــده مــع العميــل بطريقــة 

واضحــة ورصيحــة. ومــع أن العــرض ليــس وعــًدا أو التزاًمــا، ولكــن إذا قبلــه العميــل، فمــن املتوقــع أن يتبعــه املقيــم بعقــد 

ملــزم.

لذلــك يعتــر مــن املامرســات الجيــدة اطــالع العميــل عــى رشوط املقيــم يف هــذه املرحلــة بــدالً مــن تــرك أي يشء غــر واضــح 

حتــى مرحلــة التعاقــد أو التكليــف. ويُســهل تضمــني الــرشوط يف العــرض إجــراء املقارنــة بــني عــرض املقيــم وعــروض املنافســني 

األخــرى كــام يختــرص وقــت التفــاوض عــى الــرشوط قبــل اعتــامد املقيــم. وذلــك ألن رفــض بعــض الــرشوط يف مســودة خطــاب 

التعاقــد بعــد رفــض جميــع مقدمــي العــروض اآلخريــن ميكــن أن يكــون محبطـًـا جــًدا للعميــل.

كــام ميكــن أن تحــدد متطلبــات العميــل تقســيم العــرض ومحتــواه، لــذا عــى العميــل أن يشــارك مــع املقيــم معلومــات كافيــة 

لتقديــم مثــل هــذا العــرض، وإال فإنــه ليــس مــن املســتغرب أن يقتصــد بعــض املقيّمــني يف رشوطهــم حتــى مرحلــة التعاقــد 

تحســبًا ألي مفاجــآت مــن العميــل. 

 وميكــن أن تدمــج املنشــأة العــرض مــع مســودة العقــد لتوفــر الوقــت إذا تضمــن العــرض املقــرح رشوطهــا. ويف مثــل هــذه 

الحــاالت يحتــوي العــرض عــى قســم ميكــن تأريخــه والتوقيــع عليــه إذا وافــق العميــل عــى االلتــزام بــرشوط العــرض وتحويــل 

أول قســط مــن الرســوم.

وقــد يطلــب بعــض العمــالء، وخاصــة الجهــات الحكوميــة واملؤسســية، عــى تقديــم العــرض يف إطــار ثالثــة عــروض منفصلــة، 

وهــي:

خطاب التقديم.  .١

العرض الفني.  .٢

العرض املايل.  .٣

ويوضح امللحق )أ-٣( منوذًجا لعرض نزع امللكية.

العرض  ٢.٣



٢٩

من املهم أن يحدد املقيم نطاق العمل قبل البدء يف التقييم واعتامد رشوط التعاقد بهدف:

تعزيز فهم العميل للخدمة املقدمة.  أ. 

التأكيد عى أن الخدمة ستقدم وفق أعى املعاير وامتثاالً لألنظمة الحالية.  ب. 

وفيام ييل النقاط التي يجب تضمينها يف رشوط التعاقد وهي إلزامية مبوجب معاير التقييم الدولية ]٣[:

■  تحديد املقيم ومؤهالته: يجب عى املقيم أن يكون مؤهاًل لقبول مهمة التقييم وأن يقدم رأيه دون تحيز، ويف حال احتاج 
املقيم إىل خرة إضافية مثل خبر زراعي أو خبر يف اآلالت واملعدات، يجب اإلفصاح عن هذه املساعدات الخارجية للعميل. 

■  هوية العميل: يجب عى أن يتأكد املقيم ملن يعد تقرير التقييم وأي قيود مفروضة عليه ومن قد يعتمد عى التقرير، لذا 
يجب التحقق من هوية العميل ومراعاة احتياجاته.

■  األصل محل التقييم: يجب تحديد األصل محل التقييم بوضوح، فإذا كان التقييم ألصل يستخدم مع عقار آخر، فيجب 
توضيح ذلك ما إذا كان العقار اآلخر:

مشمواًل يف التقييم.  أ. 

مستثنى من التقييم لكن يفرض وجوده.  ب. 

مستثنى من التقييم وال يعتر وجوده.  ج. 

■  العملة: يجب تحديد العملة يف التقييم ويف تقرير التقييم ورأي القيمة النهايئ.
■  غرض التقييم: يجب توضيح الغرض الذي يُعّد من أجله التقييم؛ ألنّه من املهم أال تستخدم مشورة التقييم خارج السياق

املقصود أو لغر الغرض املقصود من التقييم، وهذا أمر مهم خصوًصا يف حالة تقييم نزع امللكية.

■  أساس القيمة: يجب أن يعرف املقيم أساس القيمة املستخدم.
■  تاريخ التقييم: يحدد تاريخ التقييم وفًقا للنظام ولكن يجب االتفاق عليه وذكره يف رشوط التعاقد.

■  نطاق بحث املقيم والقيود املفروضة: يجب تحديد أّي حدود أو قيود عى أعامل املعاينة، واالستفسار، والتحليل، يف مهمة
التقييم وذكرها يف نطاق العمل.

■ طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم والقيود عليها: يجب تحديد طبيعة ومصدر أّي معلومات يعتمد عليها،
باإلضافة إىل نطاق األبحاث التي يجب إجراؤها أثناء عملية التقييم.

■  االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة: يجب تسجيل كافة االفراضات املهمة واالفراضات الخاصة املوضوعة أثناء تقدير التعويض
املستحق.

■  شكل التقرير: يجب أن يحدد املقيم شكل التقرير النهايئ.
■  القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش: يجب أن يذكر املقيم االستخدام املسموح لتقرير التقييم والقيود عى توزيعه

ونرشه.

■  التأكيد عىل أن التقييم سيعد وفًقا ملعايري التقييم الدولية: يجب أن يتأكد املقيم أن تقرير التقييم سيعد وفق معاير
التقييم الدولية.

■  رسوم التقييم: تحديد أساس حساب رسوم خدمة التقييم.
■  إجراءات التعامل مع الشكاوى: يجب أن يوضح املقيم إجراءات التعامل مع الشكاوى.

■  التغيريات عىل االتفاقية: تتطلب بعض التغيرات عى املهمة عقد اتفاقية جديدة.
■  سياسة اإللغاء: يجب أن تشمل رشوط التعاقد سياسة اإللغاء والتكاليف املرتبة عى ذلك.

■  االختصاص القانوين: تحديد النظام الحاكم يف مهمة التقييم.

رشوط التعاقد )نطاق العمل(  ٢.٤





التنفيذ

٠٣



٣٢

ــة  ــارات الصناعي ــة والعق ــارات مبا يف ذلك املكاتب واملحــالت التجاري ــة جميع أنواع العق ــزع امللكي ميكن أن تشــمل تقييامت ن

والســكنية والحكوميــة واألرايض الزراعية وغرهــا، لــذا يجــب عى املقيم استخدام خرته لتحديد األســلوب املناســب وفــق كل 

حالــة. 

ويوضــح الشــكل )١( أدنــاه خطــوات تقديــر التعويــض املســتحق، وتُفصــل كل خطــوة الحًقــا يف هذا الفصــل. و يُّعــرف التعويض 

املســتحق بأنــه قيمــة العقــارات املنزوعــة ملكيتهــا بعــد أخــذ بعــني االعتبــار أثــار االقتطــاع والتأثــرات الضــارة واألرضار األخــرى 

املعقولــة الناتجــة مبــارشة مــن عمليــة نــزع امللكيــة.

الشكل )١(: خطوات تقدير التعويض املستحق لعملية نزع امللكية

املقدمة  ٣.١



٣٣

تعتــر جــودة املعلومــات املتوفــرة رضوريــة للمقيــم لــي يتوصــل إىل رأي دقيــق عــن التعويــض وحســابه بطريقــة مســتحقة 

وعادلــة، ويف الشــكل )٢( أدنــاه رســم بيــاين يوضــح الخطــوات الالزمــة عنــد جمــع البيانــات: 

الشكل )٢(: خطوات جمع البيانات يف عملية التقييم

ــم، عــى أن يشــمل  ــار للمقي ــف كامــل عــن العق ــارات مل ــة حــرص وفحــص العق ــار، يجــب أن تقــدم لجن ــة العق ــل معاين قب

امللــف مــا يــيل:

■  نوع العقار.
■  وصف عام للعقار مع رسومات توضيحية.

■  اسم مالك العقار وساكنه وغرهم من أصحاب املصلحة.
■  القرار املساحي للعقار.

■  مساحة موقع العقار.
■  الجزء املنزوع ملكيته واملتبقي من األرض واملباين.

ــة  ــات املتعلق ــمل املعلوم ــن أن تش ــي ميك ــا، والت ــرشوع أهميته ــة امل ــة صاحب ــرى الجه ــرى ت ــات أخ ■  أي معلوم
ــة. ــبة النظامي ــل النس ــألرض، مث ــابقة ل ــة الس ــزع امللكي ــاالت ن بح

جمع البيانات  ٣.٢



٣٤

حتــى بعــد حصــول املقيــم عــى بيانــات العقــار قبــل معاينتــه، يجــب عليــه التحقــق مــن املعلومــات والبحــث عنهــا مــن خــالل 

معاينــة العقــار واملعاينــة الخارجيــة للعقــارات املقارنــة. ويف حالــة نــزع امللكيــة يجــب معاينــة العقــار بعنايــة، ال ســيام عندمــا 

ال يكــون للمقيــم أي خــرة ســابقة أو حديثــة مــع العقــار. حيــث أن املعاينــة متكــن املقيــم مــن أن يتأكــد مــن جــودة ونوعيــة 

وحالــة العقــار املحتجــز واحتــامل انخفــاض قيمتــه أو زيادتهــا. 

ــن  ــار م ــة العق ــداد ملعاين ــد اإلع ــرة أخــرى. فعن ــه م ــال يضطــر ملعاينت ــار لكي ــة العق ــم مســتعًدا ملعاين يجــب أن يكــون املقي

ــيل: ــم مبــا ي ــع أن يقــوم املقي املتوق

■  الحصول عى جميع املعلومات الخاصة بالعقار التي يقدمها العميل، عى سبيل املثال، تفاصيل امللكية أو نسخة 
من صك امللكية ومعلومات التأجر والكرويك التنظيمي واملوقع وخطط البناء وعقود اإليجار وبيانات التشغيل 

وامليزانيات وجداول الصيانة وعقود اإلدارة والتقييامت السابقة وغرها. وهذا يسمح للمقيم بتحديد املشكالت التي 

تحتاج إىل متابعة خاصة أثناء عملية املعاينة.

■ الحصول عى خرائط املنطقة )خرائط الشوارع، الخرائط الطوبوغرافية، إلخ( ومخطط املوقع للتأكد من موقع 
العقار محل التقييم، وتخطيط الحي والوصول إليه، وأي ميزات أو تطويرات جديرة باملالحظة يف محيط العقار ميكن 

أن تسهم يف أو تؤثر عى قابلية تسويقه، لذا يجب أن يعرف املقيم كيفية قراءة الخريطة، ألنه عند معاينة العقار 

سيكون املرشوع مل يبدأ بعد وسيتعني عى املقيم استخدام خرته لتقدير مكان تنفيذ املرشوع وتأثره املستقبيل.

■  أن يكون ماهرًا يف املعاينة، وله معرفة مبواد وتقنيات البناء السائدة يف سوق العقار وكذلك أكواد البناء الحالية.
■  التعرف عى أذواق وتفضيالت السوق فيام يتعلق باملوقع والتصميم والتخطيط واملساحة ومدة اإلقامة 

والخدمات املقدمة وجودة العقار.

■  البحث عن أنظمة تقسيم املناطق الحالية للعقار والعقارات املحيطة وتوثيق النتائج ومصدرها باإلضافة إىل 
البحث يف إمكانية تغير استخدام العقار أو إعادة تقسيم املنطقة، كام يجب عى املقيم أال يأخذ أي تغير محتمل 

لالستخدام بسبب مرشوع نزع امللكية يف االعتبار )مبدأ عدم اعتبار تأثر املرشوع عى القيمة(.

■  توثيق املعلومات املتعلقة بتوفر املرافق الرئيسة وكفايتها )الرصف الصحي واملياه والكهرباء والهاتف( للعقار 
محل التقييم والعقارات املحيطة به.

■  تحديد املبيعات املقارنة املحتملة، واإليجارات أو القوائم حسب الحاجة وزيارتها كلام أمكن ذلك بعد معاينة 
العقار محل التقييم.

■  جمع كل األدوات واملعدات الرضورية التي قد تكون مطلوبة يف عملية املعاينة. وتتضمن عادًة ما ييل: قلم 
ودفر مالحظات وجهاز لوحي ومسجل الصوت ومسطرة ورشيط قياس أو جهاز قياس املسافة بالليزر أو جهاز قياس 

باملوجات فوق الصوتية، وكامرا، ومصباح يدوي، وآلة حاسبة وما شابه. ويتوقع من املقيم أن يذكر ما يراه فقط، 

ففي حال وجود مساحة عليا أو سفى يصعب الوصول إليها، تقترص املعاينة عندئذ عى ما ميكن للمقيم أن يراه من 

مستوى رأسه وكتفه فقط. ]٢[

معاينة العقار  ٣.٣
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املعاينة وجمع بيانات عن العقار  ٣.٣.١

مبجرد حصول املقيم عى جميع املعلومات املتاحة، وتأكده منها، ينبغي عندئٍذ ترتيب معاينة العقار مع املالك.

ويجب مالحظة وتدوين الفقرات التالية أثناء معاينة كل من األرايض واملباين:

األرايض

■  شكل األرض وحدودها مع األرايض املجاورة ومقارنتها مبا ورد يف صك ومخطط امللكية. 
■  أي اختالفات يف الحدود املذكورة أو التعديات عليها. وحتى إن مل يكن قياس مساحة العقار مطلوبًا، يجب عى 
املقيم أن يتحقق من أي تناقضات واضحة بني أبعاد العقار الفعيل وتلك املذكورة يف املعلومات املقدمة من مالك 

العقار أو الجهة صاحبة املرشوع.

■  حدود العقار ونقاط الدخول إليه.
■  مراجعة املستندات القانونية للتحقق من حقوق االرتفاق وحقوق الطريق وغرها من الحقوق األخرى.
■  تضاريس أرض العقار )مستوية، منحدره قليالً أو بشكل حاد، متعرجة(، واتجاهها، ونوع الربة وحالتها. 

■  توصيالت املرافق وأي مرافق بديلة أو تكميلية مثل خزانات الرصف الصحي، واآلبار، وخزانات املياه، ومحطات 
الرشيح، واألنظمة الشمسية، ومعالجة مياه الرصف الصحي ومحطات إعادة التدوير، وأنواعها وقدرتها.

■  التحسينات يف املوقع مبا يف ذلك املدرجات، واملناظر الطبيعية، واألرصفة، وأنظمة الرصف الصحي والري، واملمرات 
وغرها.

■  اتجاه املوقع وإمكانية تقسيم األرض )املساحة الزائدة(.
املباين أو التحسينات

■ نوع مواد البناء املستخدمة يف الهيكل الخارجي )الجدار الخارجي، السقف، األساس، األبواب والنوافذ( ونوع 
التشطيبات وحالتها. ولكن يف معظم الحاالت ال تكون األساسات مرئية إال إذا كان املبنى يحتوي عى قبو أو أن يكون 

قيد اإلنشاء. وباملثل، قد ال يتمكن املقيم من رؤية شكل السقف إذا كان داخل العقار.

■  الطراز املعامري للمبنى، مبا يف ذلك نوع املنزل ومدى مالءمته مع الحي وطابعه.
■  أي مالحق خارجية دامئة.

■  مواقف السيارات والوصول إليها.  
■  عدد الطوابق أو األدوار، مبا يف ذلك الطوابق السفلية والعليات.

■  بالنسبة للمعاينة الداخلية للعقار، يجب عى املقيم أن يبدأ باملدخل الرئييس ثم يتجه داخل العقار معتراً ما 
ييل:

مخطط الطابق.  أ. 

وصف سعة العقار ونوعه مثالً: للوحدة السكنية: غرفة نوم مزدوجة، مفردة، رئيسة، غرفة استقبال  ب. 

)صالة، غرفة معيشة وغرفة طعام(، مطبخ، دورات مياه، إلخ. للمكاتب: أرضيات مرتفعة، أسقف 

مستعارة، تكييف الهواء، مساحات مفتوحة، الخدمات وما شابه.

نوع مواد البناء وجودة وحالة التشطيبات املستخدمة يف كل غرفة أو مساحة )مبا يف ذلك األرضيات    ج. 

              والجدران(. 

ارتفاع السقف ونوعه وتشطيباته.  د. 

ضوء النهار: عدد ونوع النوافذ وأحجامها.  ه. 
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نوع الركيبات وجودتها وحالتها، وتشمل األبواب واإلكسسوارات الخفيفة والخزانات واألدوات الصحية      و. 

أجهزة التسخني وغرها.

نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.  ز. 

نظام ونوع وعدد وسعة أجهزة النقل العمودي )سالمل، مصاعد، سالمل متحركة(.  ح. 

نظام مكافحة الحرائق.   ط. 

■  يجب عى املقيم أن يبحث ويالحظ النقاط التالية عند معاينته للعقار:
مشاكل يف املوقع: حركة املرور، الضوضاء، تلوث الهواء، الخصوصية، األمن، القرب من خطوط الجهد   أ. 

العايل، أبراج اإلرسال وما إىل ذلك.

الظروف السلبية للموقع مثل التعديات، وحقوق االرتفاق، والتلوث الظاهر، والرك واملستنقعات   ب. 

وغرها.

التقادم الوظيفي.  ج. 

الجدران املائلة أو املنتفخة.  د. 

تشققات الجدران ونوعها واتجاهها.  ه. 

الرطوبة.  و. 

متليح الخرسانة )التزهر(.  ز. 

أرضيات وألواح متشققة أو مكسورة.  ح. 

خشب متعفن.  ط. 

وجود األرضة )النمل األبيض(.  ي. 

املواسر أو أنابيب التهوية واملزاريب املترسبة أو املتعفنة.  ك. 

سقف غر مستوي.  ل. 

وجود الطحالب عى الجدران أو السقف أو الخشب.  م. 

أي عالمة أخرى عى التدهور أو الخطر.  ن. 

إذا كان املقيــم غــر متأكــد مــن تأثــر أي مشــكلة ماديــة ذكــرت أثنــاء املعاينــة، فيجــب عليــه طلــب املســاعدة مــن خبــر 

مؤهــل معتمــد مــن هيئــة تنظيميــة لتقديــم املشــورة بشــأن تكلفــة إصــالح أو إزالــة املشــكلة.

■ أخــذ صــور فوتوغرافيــة ملونــة واضحــة للعقــار يف التقريــر. وينبغــي أن تشــمل الصــور عــى األقــل الواجهــات األماميــة 
ــة للعقار. والخلفي

■ يجــب اإلشــارة إىل اســم الشــخص أو األشــخاص الذيــن قامــوا باملعاينــة وأخــذ القياســات، كــام يجــب تدويــن تاريــخ 
املعاينــة وأيــة ظــروف أثــرت عليهــا. ]٢[
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يُطلــب مــن املقيــم عــادًة معاينــة العقــار قبــل عمليــة النــزع الفعليــة وبالتــايل يجــب أن يســتخدم خرتــه يف إصــدار األحــكام 

ــة  ــة صاحب ــى الجه ــرار، يجــب ع ــاذ الق ــة اتخ ــم يف عملي ــاعدة املقي ــار. وملس ــى العق ــرح ع ــزع املق ــر الن ــق بتأث ــام يتعل في

املــرشوع أن تحــدد املنطقــة التــي ســتنزع ملكيتهــا يف حــال نــزع جــزء منهــا. إضافــة إىل ذلــك، يجــب تقديــم مخطــط يؤكــد 

ــال التــايل: ــا للمث ــادة يف مســتوى األرض وفًق موقــع األرض املقــرر نــزع ملكيتهــا ومســاحتها وأي زي

الشكل )٣(: منوذج مخطط نزع ملكية األرض

ويف بعــض الحــاالت، تكــون معاينــة املقيــم بعــد إمتــام مــرشوع نــزع امللكيــة، لــذا يتطلــب مــن املقيــم أن يفــرض شــكل العقــار 

قبــل نــزع امللكيــة لتحديــد قيمتــه. وتكــون هــذه الحالــة عندمــا تطلــب الجهــة صاحبــة املــرشوع مــن مالــك العقــار إخــالء 

العقــار قبــل اســتالم التعويــض، وذلــك ألن هنــاك حاجــة ملحــة إلكــامل املــرشوع، أو يف حــال إعــادة تقييــم العقــار. وميكــن 

القيــام بذلــك عــن طريــق مراجعــة املســتندات التــي تحتفــظ بهــا الجهــة صاحبــة املــرشوع أو لجنــة الحــرص.  

املعاينة لنزع جزء من امللكية  ٣.٤
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تحــدد املعايــر الدوليــة لقيــاس العقــارات )IPMS( معايــر لقيــاس فئــات املبــاين املختلفــة عــى أســس دوليــة متســقة. وتشــمل 

املبــادئ األساســية التاليــة للقيــاس والحســاب:

يجب أن يكون العنرص قابالً للقياس.  .١

يجب أن يكون القياس قابالً للتحقق منه موضوعيًا.  .٢

يجب أن تكون القياسات موثقة بوضوح.  .٣

يجب قياس املباين كل عى حدة وتقريرها عى أساس كل طابق.  .٤

يجب تطبيق هذه املبادئ وفق املتعارف عليه.  .٥

ويــويص الدليــل باعتــامد املعايــر الدوليــة لقيــاس العقــارات )IPMS( لقيــاس فئــات األصــول املختلفــة، ولكــن ينبغــي عــى 

املقيــم إجــراء بحــوث كافيــة لضــامن أال تكــون أســاليب القيــاس األخــرى هــي األســاس املســتخدم يف املنطقــة. لذلــك ميكــن أن 

يســتخدم املقيــم طــرق قيــاس مختلفــة مثــل صــايف املســاحة الداخليــة )NIA( أو إجــاميل املســاحة الداخليــة )GIA( ملقارنــة 

املعلومــات بشــكل صحيــح.

معايري قياس العقارات  ٣.5

التعريف  رقم املعيار الدويل

لقياس العقارات

نوع العقار

مجموع مساحات كل طابق للمبنى وتقاس من املحيط الخارجي 

للمبنى. وهو مشابه إلجاميل املساحة الخارجية.

املعيار )١( الفلل واملنازل والقصور 

واملجمعات السكنية )مالك 

واحد(.

٣)أ(: املساحة يف امللكية الحرصية التي تقاس بالواجهة الخارجية للجدار 

أو الخط األوسط للجدران املشركة.

٣)ب(: املساحة يف امللكية الحرصية والتي تشمل الجدران الداخلية 

واألعمدة املقاسة للوجه الداخيل.

املعيار ٣)أ( أو ٣)ب( شقق )ملكية متعددة(

مساحة الطابق متوفرة عى أساس حرصي، ولكن باستثناء املرافق العامة 

واملناطق املشركة، وتحسب عى أساس كل مستأجر أو كل طابق عى 

حدة لكل املبنى.

املعيار )٣( املكاتب

مجموع مساحات كل طابق من طابق املبنى مقاسة بالوجه الداخيل 

املهيمن لجميع الجدران الخارجية والرشفات.

املعيار )٢( صناعي

معيار قياس قطاع التجزئة والعقارات التجارية تحت اإلنشاء. 

يجب أن يستخدم املقيّم معيار إجاميل املساحة القابلة للتأجر حتى 

إصدار املعيار.

ال يوجد تجاري
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ــاس  ــة لقي ــر الدولي ــن املعاي ــات ع ــن املعلوم ــد م ــق )ب-٤(. وللمزي ــق يف امللح ــات الطاب ــس ومخطط ــوذج ملقايي ــد من ويوج

ــر. ــيل للمعاي ــص األص ــوع إىل الن ــى الرج ــارات، يرج العق

ويف حالــة نــزع امللكيــة يجــب عــى الجهــة صاحبــة املــرشوع تزويــد املقيــم بخرائــط ومخططــات تؤكــد مــكان نــزع امللكيــة 

وموقــع العقــار املحتجــز. وعــادًة مــا يُطلــب مــن املقيــم إجــراء معاينــة شــاملة للعقــار يف حالــة وجــود مبنــى.

رشوط املهمة  ٣.5.١

يجــب عــى املقيــم عنــد تقديــر التعويــض املســتحق أن ينظــر يف املعلومــات املتوفــرة وأن يفــرض افراضــات معقولــة إن لــزم 

األمــر، وميكــن تقســيم االفراضــات وتعريفهــا كــام يــيل:

■ االفراضات
»اعتقــاد يتوقــع صحتــه، ويعتمــد عــى الــروط والظــروف التــي تؤثــر عــى موضــوع أو أســلوب التقييــم والــذي ال يحتــاج أن 

يتحقــق منــه املقيــم كجــزء مــن اتفاقيــة مهمــة التقييــم«

■ االفراضات الخاصة
»افــراض حقائــق تختلــف عــن الحقائــق الفعليــة املوجــودة يف تاريــخ التقييــم أو تلــك التــي ال يتبناهــا املشــاركون يف الســوق  

عــادًة يف معامالتهــم يف تاريــخ التقييــم.«]3[

يحتــاج املقيــم لطــرح بعــض االفراضــات عنــد تلقــي التعليــامت مــن الجهــة صاحبــة املــرشوع حيــث قــد ال تتمكــن الجهــة مــن 

توفــر جميــع املعلومــات املطلوبــة يف ذلــك التاريــخ، مثــل معلومــات املســتأجرين. وعندمــا يعــرض مالــك العقــار عــى تقديــر 

التعويــض ويقــدم تقييمــه الخــاص للتعويــض، يُطلــب منــه إثبــات جميــع الحســابات.



٤٠

 هنــاك عــدة طــرق مختلفــة يســتخدمها املقيــم لتحديــد التعويــض املســتحق غــر املعلومــات املقدمــة مــن العميــل والتــي 

يحصــل عليهــا عنــد معاينــة العقــار، وتتضمــن هــذه الطــرق مــا يــيل:

تحليل املنطقة املحيطة  ٣.٦.١

يجــب أن يركــز التحليــل عــى منطقــة محــددة داخــل ســوق أكــر ملســاعدة املُقيـّـم يف تحديــد أعــى وأفضــل اســتخدام للعقــار. 

كــام يجــب عــى املقيــم تحديــد العوامــل التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــى العقــار مثــل، التوزيــع الســكاين أو أي خطــط تطويــر 

مقرحــة يف املنطقــة املبــارشة ولكــن دون اعتبــار أي آثــار إيجابيــة أو ســلبية ملــرشوع نــزع امللكيــة.

دراسات التسويق  ٣.٦.٢

ــة أو املتوقعــة،  ــة بيعــه وتأجــره يف ظــل ظــروف الســوق الحالي ــار وكيفي ــل الســوق للعق هــي دراســة تبحــث يف مــدى تقب

ــداواًل. ــل ت ــارات األق ــا تســتخدم للعق وعــادة م

ــا للعقــار. وينبغــي أن تشــمل تحليــل االســتخدامات املحتملــة واملاديــة واملمكنــة  يجــب أن تتضمــن الدراســة تحليــاًل تفصيليً

قانونـًـا للعقــار ومكانتــه التنافســية داخــل الســوق. كــام يجــب إعــداد تحليــل مفّصــل للعــرض والطلــب مــن أجــل االســتخدامات 

املختلفــة املمكنــة للعقــار. وعنــد تقييــم العقــارات املنتجــة للدخــل، ينبغــي أن تحــدد دراســة التســويق جــودة املبــاين الحاليــة 

وتوقعــات للمبــاين املســتقبلية املامثلــة.

االستخدام األعىل واألفضل  ٣.٦.٣

ــارات  ــألرض الشــاغرة أو العق ــول ل ــه »االســتخدام املحتمــل واملعق ــل أعــى وأفضــل اســتخدام عــى أن ــف تحلي وميكــن تعري

ــج أعــى قيمــة«.]٤[ ــا، وينت ــا، ومســموح قانونيً ــا وماليً ــث يكــون ممكــن ماديً املحســنة بحي

ويستخدم املقيم الخطوات األربع التالية يف تحليل أعى وأفضل استخدام:

مسموح قانونياً: أن يكون االستخدام مسموح به يف تقسيم املناطق والقيود املفروضة عى االرتفاع وغرها.  .١

ممكن ماديًا: أن يراعي حالة أرض العقار، وطرق الوصول إليه، والعقارات املجاورة له إلخ.  .٢

ممكن ماليًا: ن يكون بناء العقار ممكن ماليًا.  .٣

أعى قيمة: أن ينتج أعى قيمة للعقار.  .٤

إذا كان هناك مبنى عى األرض، يجب عى املقيم أن يأخذ يف بعني االعتبار ما ييل:

استمرار االستخدام الحايل، وسؤال ما إذا كان االستخدام الحايل هو أفضل استخدام للعقار.  .١

تعديل االستخدام الحايل.  .٢

الهدم وإعادة البناء.  .٣

استنتاج االستخدام األعىل واألفضل  ٣.٦.٤

الخطــوات املوضحــة رضوريــة يف تكويــن رأي دقيــق للقيمــة. وغالبــاً مــا يتطلــب تحليــل أعــى وأفضــل اســتخدام بيانــات مــن 

أســاليب القيمــة. وعــى الرغــم مــن أن تحديــد االســتخدام األعــى واألفضــل يــأيت عــادًة قبــل اختيــار أســلوب التقييــم، إال أنــه 

ال ميكــن اســتنتاج االســتخدام األعــى واألفضــل إال بعــد االنتهــاء مــن إجــراء تحليــل أويل الســتخدامات األرايض البديلــة. وينبغــي 

أن تكــون االســتنتاجات الــواردة يف جــزء االســتخدام األعــى واألفضــل مــن التقريــر متســقة مــع االســتنتاجات والتطبيقــات يف 

األجــزاء األخــرى مــن التقريــر.

تحليل البيانات  ٣.٦



٤١

يجــب عــى املقيــم عنــد تقييــم العقــار لغــرض نــزع امللكيــة أن يأخــذ يف االعتبــار القواعــد األساســية للتعويــض، وهنــاك ســتة 

قواعــد أساســية للتعويــض يجــب اتباعهــا:

القواعد األساسية للتعويض  ٣.٧.١

يجب أال تكون هناك زيادة أو نقصان يف قيمة العقار مام يعكس حقيقة نزع ملكيته، وهذا يعني أنه ال  .١

ينبغي ملالك العقار أن يسعى للحصول أكرث من القيمة السوقية للعقار عى أساس نزع ملكيته.

يجب تقييم قيمة العقار املقرر نزع ملكيته، بافراض معاملة يف سوق مفتوحة بني مشري راغب وبائع  .٢

راغب، ويجب أن متثل قيمة العقار املنزوعة ملكيته القيمة السوقية للعقار.

يجب أال تكون هناك زيادة يف قيمة العقار يف حالة استخدام بعض االستعامالت التي تقترص عى مالك  .٣

املرشوع أو الجهة الحكومية. حيث ال ينبغي احتساب أي زيادة يف القيمة عندما تكون نتيجة مبارشة ملرشوع نزع 

امللكية والذي ال ميكن أن يتحقق إال بإذن الجهة صاحبة املرشوع أو الجهة الحكومية.

ال ينبغي النظر يف أي زيادة يف قيمة العقار التي تكون بسبب استخدامات غر قانونية أو غر أخالقية أو  .٤

ترض بالصحة العامة، وال تعوض املبالغ التي تكون ناتجة عن ملكية تلك العقارات أو استخدامها.

عندما ال يكون هناك سوق لالستخدام الحايل للعقار، ميكن تقييم العقار عى أساس التكاليف املعقولة  .٥

إلعادة بنائه.

ال تؤثر أحكام القاعدة )٢( عى تقدير التعويض عن األرضار األخرى والتي متثل التكاليف والخسائر التي  .٦

يتكبدها أصحاب العقارات والساكنني نتيجة ألثار لنزع ملكية العقار وتشغيله.

وبالنظر إىل القواعد املذكورة أعاله، فإن نقاط التقييم التي تتضمنها عملية تقييم نزع امللكية هي:

■ القيمة السوقية للعقار املنزوع ملكيته.
■ االقتطاع والتأثرات الضارة.

■ األرضار األخرى.
■ مدفوعات خسائر املالك واملستأجر.

■ التعويض عن الرضر املعنوي.
■ رسوم مهنية معقولة.

ويفصل الدليل الفقرات السابقة يف األقسام الالحقة.

أساليب التقييم   ٣.٧



٤٢

حقوق امللكية املشمولة يف التعويض  ٣.٧.٢

تســتحق الحقــوق املذكــورة أدنــاه التعويــض عنــد تطبيــق قــرار نــزع امللكيــة عليهــا، وينبغــي قــراءة هــذا القســم مــع قســم 

٦.٤.٤ مــن الدليــل لتحديــد مــا إذا كان التعويــض مســتحق الدفــع.

امللكية الحرة أو املطلقة  ٣.٧.٢.١

حــق يف ملكيــة عقــار أو جــزء منــه لــه صفــة الدميومــة، ويكــون هــذا الحــق ألجــل غــر مســمى. ومينــع هــذا الحــق الحــرصي 

اآلخريــن مــن التــذرع بحقــوق االنتفــاع يف العقــارات التــي ميلكهــا املالــك.

حقوق االنتفاع  ٣.٧.٢.٢

تتيــح حقــوق االنتفــاع القــدرة عــى تحســني العقــار واالســتفادة مــن املبــاين عليــه كــام لــو كان صاحــب األرض، ولكــن لفــرة 

زمنيــة محــدودة. وتعــود ملكيــة العقــارات لصاحبهــا األســايس )املالــك الحــر( بعــد انتهــاء تلــك املــدة.

امللكية اإليجارية  ٣.٧.٢.٣

ملكيــة العقــار الناشــئة عــن العالقــة بــني املالــك واملســتأجر حيــث ميلــك املالــك حقــوق امللكيــة ويتمتــع املســتأجر بحقــوق 

االنتفــاع. وتُدفــع التعويضــات للمســتأجر الــذي تأثــرت ملكيتــه املســتأجرة مبخطــط نــزع امللكيــة، فعــى ســبيل املثــال، يكــون 

رضر مســتأجري العقــارات االســتثامرية يف مــرشوع نــزع امللكيــة أكــر مــن مالــك العقــار.

يكــون التعويــض اســتناًدا إىل القيمــة الســوقية للحــق املســتأجر ويجــب أن يعكــس أي حقــوق لتجديــد اإليجــار واألرضار األخرى 

املعقولــة مثــل الوقــت الضائــع يف التعامــل مــع القضيــة، والخســارة املؤقتــة لألربــاح، وتكاليــف اإلعالنــات، وتكاليــف اإلزالــة، 

وغرهــا. وميكــن الرجــوع إىل امللحــق )ج-٢( الــذي يقــدم مثــاالً عمليًــا عــى كيفيــة تقييــم اإليجــارات.

حق االرتفاق  ٣.٧.٢.٤

ميكــن تعريــف االرتفــاق بأنــه حــق غــر حيــازي يف اســتخدام عقــار آخــر أو الدخــول إليــه دون امتالكــه. ويف حالــة نــزع امللكيــة 

مــن املمكــن أن يواجــه املقيــم عــدة أنــواع مــن حقــوق االرتفــاق، منهــا:

حق االرتفاق املؤقت

قــد تحتــاج الجهــة صاحبــة املــرشوع يف بعــض الحــاالت إىل ارتفــاق مؤقــت إضافــة إىل وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار، وعــادًة 

ــادة  ــض ع ــم التعوي ــه. ويقي ــي يســهل الوصــول إلي ــه ل ــزوع ملكيت ــار املن ــا بحــدود العق ــاق املؤقــت محيطً ــا يكــون االرتف م

باســتخدام طريقــة حســاب خســائر اإلیجار الذي ســنتناولها يف القسم ٣.١١.



٤٣

حق االرتفاق الدائم

ــل العقــار املحتجــز للســامح بالوصــول إىل العقــار يف  ــا مقاب ــا دامئً ــة املــرشوع يف بعــض الحــاالت ارتفاقً تطلــب الجهــة صاحب

املســتقبل. ويكــون الوصــول مطلوبـًـا مــن فــرة ألخــرى وبالتــايل فــإن التعويــض عــادة مــا يكــون مبلــغ اســمي يقيــم عــى أســاس 

املــر الطــويل. ومــن األمثلــة عــى االرتفــاق:

■ ارتفاق املرور، ويُستخدم عادًة لخطوط األنابيب أو الكابالت املعتمدة من جهة حكومية.
ــح  ــام مين ــة. بين ــراد أو رشكات خاص ــا أف ــي ميلكه ــة هــي الت ــاق الخاص ــوق االرتف ــة، حق ــة والخاص ــات العام ■ االرتفاق

ــة خاصــة. ــوك ملكي ــار ممل ــة بالوصــول إىل عق ــام، أي الســامح للعام ــتخدام الع ــام حــق الوصــول لالس ــاق الع االرتف

ــق محــدد، أي أن االرتفــاق يكــون دون مســار واضــح ويســمح  ــع أو طري ــط مبوق ــم، وهــو غــر مرتب ■ االرتفــاق العائ
بالدخــول إىل العقــار ألغــراض مثــل الوقايــة مــن الحرائــق.

ــة للســامح بالدخــول إىل  ــة الزراعي ــم عــى طــول حــدود امللكي ــاق دائ ــب املــرشوع وجــود ارتف ــال، إذا تطل ــبيل املث عــى س

الجانــب الســفيل مــن الجــرس. ويتوقــع صاحــب املــرشوع أن تكــون األرضار قليلــة وأن يكــون الدخــول للعقــار مبعــدل مــرة 

أو مرتــني يف الســنة. فيكــون التعويــض  ٢٥،٠٠٠ ريــال ســعودي إذا كان طــول االرتفــاق ١٠٠ مــر وبســعر ٢٥٠ ريــال ســعودي 

لــكل مــر مربــع.

قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض املستحق  ٣.٧.٣

مبدأ التكافؤ  ٣.٧.٣.١

مبــدأ ينــص عــى أن مالــك العقــار يجــب أن يكــون عــى نفــس وضعــه املــايل قبــل نــزع امللكيــة. ومــن أجــل تطبيــق هــذا املبــدأ 

بشــكل صحيــح، يكــون أســاس التعويــض هــو قيمــة العقــار املأخــوذ مــن مالــك العقــار وليســت قيمــة العقــار بالنســبة للجهــة 

ــة املرشوع. صاحب

مبدأ عدم اعتبار تأثري املرشوع عىل القيمة  ٣.٧.٣.٢

يعتمــد املبــدأ عــى القاعــدة الثالثــة مــن القواعــد األساســية املذكــورة يف فقــرة ٣.٧.١. وينــص املبــدأ عــى أن التعويــض عــن نــزع 

امللكيــة يجــب أن يســتثنى أي زيــادة أو نقصــان يف قيمــة العقــار التــي تكــون ناتجــة عــن مــرشوع نــزع امللكيــة. ويجــب أن 

يســتغل املقيــم خرتــه يف تحديــد مــا إذا كانــت زيــادة قيمــة العقــار أو انخفاضهــا نتيجــة لظــروف الســوق أو نتيجــة ملــرشوع 

نــزع امللكيــة، وذلــك ألنهــا تؤثــر عــى التقديــر النهــايئ للتعويــض.

ميكــن اســتخدام طريقــة »قبــل نــزع امللكيــة وبعدهــا« يف حالــة نــزع جــزء مــن امللكيــة حيــث يقــدر املقيــم القيمــة الســوقية 

للعقــار قبــل نــزع جــزء مــن امللكيــة وبعدهــا.

يجــب أن يحــدد املقيــم قيمــة العقــار بالكامــل دون اعتبــار لتأثــر املــرشوع عليــه قبــل نــزع امللكيــة ومــن ثــم مقارنتــه بقيمــة 

العقــار املحتجــز عنــد أخــذ تأثــر املــرشوع يف االعتبــار بعــد نــزع امللكيــة. ويكــون الفــرق بــني القيمتــني )إن وجــد( هــي القيمــة 

ــار املحتجــز  ــادة يف قيمــة العق ــار الضــارة )ولكــن ال تشــمل األرضار األخــرى( أو الزي ــة لالقتطــاع واألث ــار إضاف الســوقية للعق

)تحســن القيمــة(.



٤٤

قاعدة ما قبل نزع امللكية وبعدها  ٣.٧.٣.٣

ــة نــزع جــزء مــن امللكيــة بحيــث يقــدر املقيــم القيمــة الســوقية للعقــار قبــل نــزع  هــي طريقــة ميكــن اســتخدامها يف حال

امللكيــة وبعدهــا. ويجــب أن يحــدد املقيــم قيمــة العقــار بالكامــل دون اعتبــار تأثــر املــرشوع عليــه قبــل نــزع امللكيــة ومــن 

ثــم مقارنتــه مــع قيمــة العقــار عنــد أخــذ تأثــر املــرشوع بعــد نــزع امللكيــة يف االعتبــار. 

قيمة العقار املنزوع ملكيته إضافة إىل االقتطاع والتأثريات الضارة  ٣.٧.٣.٤

ميكــن اســتخدام هــذه القاعــدة عوًضــا عــن طريقــة قبــل نــزع امللكيــة وبعدهــا أو معهــا. وتعتمــد هــذه الطريقــة عــى حســاب 

قيمــة مســاحة الجــزء املنــزوع ملكيتــه وإضافــة االقتطــاع والتأثــرات الضــارة أو طــرح الزيــادة يف قيمــة العقــار املحتجــز.

عى سبيل املثال، إذا كانــت قيمة قطعة أرض تبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي دون اعتبــار املــرشوع وقيمتهــا ٨٥٠٠٠٠ ريال 

عنــد اعتبــار املــرشوع، ميكــن حســاب القيمــة الســوقية لــألرض املنزوعــة بأنهــا ١٥٠.٠٠٠ ريــال ســعودي وأن الخســارة يف قيمــة 

العقــارات املحتجــزة هــي ١٠٠٠٠٠ ريــال ســعودي )بســبب االقتطــاع والتأثــرات الضــارة(.

ويف كثــر مــن الحــاالت، قــد يكــون الجــزء املنــزوع لــألرض مســاحة صغــرة. فعنــد اســتخدام هــذه الطريقــة يف هــذه الحالــة، 

يجــب عــى املقيــم حســاب الســعر لــكل مــر مربــع والــذي يطبــق الحًقــا عــى الجــزء األكــر مــن األرض ومــن ثــم حســاب أثــر 

االقتطــاع والتأثــرات الضــارة.

قاعدة القطعة األكرب  ٣.٧.٣.5

تســتخدم هــذه القاعــدة عنــد تقديــر التعويــض لجــزء مــن امللكيــة ويعنــي ذلــك أن »األرض املنزوعــة ال تنــزع بأكملهــا ولكنهــا 

جــزء مــن أرض أكــر؛ وبالتــايل يحــق للاملــك الحصــول عــى تعويضــات للــرضر الناشــئ عــن اقتطــاع أرضــه إضافــة إىل قيمــة 

الجــزء املنــزوع.«]٥[

وتستخدم القاعدة املذكورة أعاله بالتزامن مع قاعدة ما قبل نزع امللكية وبعدها.

التحسن يف القيمة  ٣.٧.٣.٦

يعتــر التحســن يف قيمــة العقــار عكــس التأثــرات الضــارة حيــث أنــه زيــادة يف قيمــة العقــار املحتجــز كنتيجــة مبــارشة لنــزع 

ــزع  ــدء ن ــل ب ــه محــدودة قب ــه أو واجهت ــر املحتمــل صعــب الوصــول إلي ــك إذا كان مــرشوع التطوي ــال عــى ذل ــة. ومث امللكي

امللكيــة للشــارع الجديــد فــإن النــزع سيســهل الوصــول إىل العقــار. وبالتــايل، فــإن قيمــة األرض ســتزيد بعــد تطبيــق املــرشوع 

وستســعى الجهــة صاحبــة املــرشوع إىل تعويــض هــذه الزيــادة يف القيمــة مقابــل التعويــض املســتحق لــألرض املنزوعــة.

ويف حالــة حــدوث تحســن كبــر بحيــث تتجــاوز الزيــادة يف قيمــة العقــار مبلــغ التعويــض، ال يُطلــب مــن مالــك األرض دفــع 

الزيــادة للجهــة صاحبــة املــرشوع.



٤٥

أساليب التقييم  ٣.٧.٤

ــر  ــم، وتري ــذ مهمــة التقيي ــم لتنفي ــار أســاليب وطــرق التقيي ــد اختي ــم مراعــاة القواعــد املذكــورة أعــاله عن يجــب عــى املقي

اختيارهــا عنــد الــرضورة. ونظــراً لتعقيــد عمليــات التقييــم ألغــراض نــزع امللكيــة، قــد ال تكــون بعــض طــرق التقييــم مناســبة 

ــدرج األســاليب  ــاين يوضــح ت ــيل رســم بي ــام ي ــح، وفي ــد األســلوب الصحي ــه يف تحدي ــم االســتعانة بخرت ــذا يجــب عــى املقي ل

ــم: األساســية للتقيي

الشكل )٤(: تدرج أساليب التقييم األساسية

ويفصــل الدليــل الحًقــا كل أســلوب عــى حــدة. ولكــن يعتــر إجــراء املقارنــات مــع عقــارات أخــرى الطريقــة الشــائعة لكافــة 

األســاليب، ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش، وذلــك الشــتقاق أو اســتخراج أو تأكيــد املدخــالت يف إطــار كل أســلوب. ومهــام 

ــار محــل  ــة العق ــة يف الســوق للحصــول عــى مــؤرش لقيم ــا عــن األصــول املقارن ــم دامئ ــار، يبحــث املقي ــة العق ــت طبيع كان

التقييــم. ويجــب أن يتأكــد املقيــم مــن أن املعلومــات:

■ شاملة: يجب عى املقيم أن يعتمد عى عدد كاٍف من املقارنات بدالً من االعتامد عى مقارنة واحدة.
■ مامثلة: يجب أن تكون قابلة للمقارنة يف نفس االستخدام، وذات حجم مامثل، ويف نفس املنطقة، ويف حالة مامثلة.

■ حديثة: يجب أن تكون املقارنات قريبة من تاريخ التقييم قدر اإلمكان.
■ موثوقة: يجب عى املقيم تأكيد أن البيع تم يف سوق مفتوحة.

■ متســقة: يجــب عــى املقيــم التأكــد مــن أن قيــاس املقارنــات يتــامىش مــع املعايــر الدوليــة لقيــاس العقــارات أو 
مــع مامرســة الســوق املحليــة. 



٤٦

إضافة للفقرات السابقة، تتضمن العنارص املهمة لجمع البيانات املقارنة ما ييل ]٦[:

الوصف عنارص املقارنة

له تأثر واضح عى القيمة، وميكن تحديده عند حساب تكلفة ووقت تحسني مبنى متهالك إىل 

مستوى مقبول.

عمر املبنى وحالته

تؤثر مواصفات املبنى وتخطيطه عى قابلية استخدامه وبالتايل عى السعر الذي سيكون املستأجر 

مستعًدا لدفعه الستجاره أو رشاءه.

مواصفات املبنى 

وتخطيطه

تؤثر كفاءة املبنى وقدرته عى الوفاء مبتطلبات التطورات التقنية تأثراً كبرًا عى القيمة. الكفاءة والتطور

توجد أنواع متعدد من امللكية يف اململكة، وتعتر امللكية الحرة املطلقة أكرثها قيمة عادًة. ولكن تقلل 

القيود املفروضة عى امللكية أو االستخدام، يف شكل عهود تقييدية أو حيازة إيجارية مثالً، من قيمتها. 

وبالنسبة للعقارات املؤجرة، تكون رشوط عقد اإليجار لها تأثر مبارش عى قيمة ملكية صاحب العقار 

واملستأجرين. وتشمل رشوط اإليجار الهامة مبلغ اإليجار، وطول العقد، وبنود مراجعة اإليجار، 

والتزامات اإلصالح، والتأمني واالستخدام املسموح به.

الجوانب القانونية

تكون يف شكل رشوط تقييدية تؤثر عى أمور مثل امللكية الحرة، وقيود املستخدمني يف عقود اإليجار، 

والقيود التي تفرضها جهات التخطيط عى االستخدام واملساحة والتي تؤثر عى القيمة.

القيود عى االستخدام

يؤثر املوقع عى كافة أنواع العقارات، حتى لو كان االختالف بسيطًا، ففي سوق املحالت التجارية 

االختالف يف املوقع ولو كان مجرد أمتار قليلة تؤثر عى قيمة املحل.

املوقع

يجب أن تكون املقارنات مبساحة مامثلة، فعى سبيل املثال، يف العقارات التجارية والزراعية تحقق 

الوحدات الصغرة معدل أعى لكل وحدة مساحة من تلك األكر منها.

املساحة

تخضع معظم األسواق لتقلبات يف األسعار، والتي ميكن أن تكون رسيعة للغاية. ويف تقييامت نزع 

امللكية، يجب عى املقيم أن يكون قادراً عى تحديد أي تقلبات يف األسعار ناتجة مبارشة بسبب 

املرشوع والتي ينبغي تجاهلها.

تاريخ املعاملة



٤٧

عندمــا يطبــق املقيــم كافــة أســاليب التقييــم الثالثــة يف ســوق نشــط وكامــل ميكــن الوصــول إىل جميــع بيانــات املعامــالت فيــه 

بســهولة ينتــج عــن األســاليب مــؤرشات قيمــة مامثلــة لنفــس العقــار.  ولكــن ال يــزال ســوق العقــارات يف املنطقــة غــر ناضجــاً 

ويفتقــر إىل حــد كبــر للشــفافية. فعندمــا يكــون هنــاك نقــص يف املعلومــات القابلــة للمقارنــة، يشــجع املقيــم عــى اســتخدام 

أكــر عــدد مــن طــرق التقييــم لتكويــن رأي عــن القيمــة الســوقية.

وعنــد قلــة أدلــة املعامــالت القابلــة للمقارنــة الســتخدامها مــع أي أســلوب للتقييــم، يفضــل أن يســتخدم املقيــم أســاليب أو 

طــرق تقييــم متعــددة يف مهمــة التقييــم، ويطبــق األوزان املناســبة حســب صلتهــا بنــوع العقــار والغــرض مــن التقييــم وكذلــك 

كميــة وجــودة وموثوقيــة األدلــة الســوقية التــي تــم الحصــول عليهــا مــن كل طريقــة.

ويلخص القسم ٦.٦.١ أساليب التقييم األساليب املستخدمة ألغراض نزع ملكية العقارات.

املقارنات يف أنواع العقارات املختلفة

مساحة املنزل، مساحة األرض، غرف نوم، دورات املياه، الواجهة، وسائل الراحة، واجهة 

مائية، املراب، القبو، الطراز املعامري، جودة البناء والتشطيبات، العمر، النوع )ملحق، 

دوبلكس، منزل منفصل(، ميزات خاصة.

املنازل

نوع الشقق، متوسط املساحة، تكاليف الخدمات، القرب من مؤثرات الطلب، سهولة 

الوصول، الواجهة، وسائل الراحة، العمر، الطراز املعامري، جودة البناء، نوع املستأجرين، 

التحكم يف اإليجار، مواقف السيارات، املخازن، وسائل الراحة يف املوقع.

الشقق

من يشغل العقار املالك أو املستأجر، مستأجر واحد أو أكرث، نوع املهنة املامرسة، نوع 

امللكية )الشقة، الرسوم، إلخ(، تاريخ البناء، الطراز املعامري، العمر، جودة البناء، وسائل 

الراحة، نوع املستأجرين. مناسبتها للنشاط، مساحة أرضية البناء، مساحة األرض، مواقف 

السيارات.

املكاتب

مستأجر واحد أو أكرث، نوع املحل )بقالة، سلسلة محالت يف الحي، وغرها(، جودة 

املستأجر، حيازة املستأجر، الرؤية، القرب من السكن، مواقف السيارات، العمر، جودة 

البناء، وسائل الراحة، استخدام مؤثرات الطلب للبيع، املخطط أو التصميم، مساحة األرض، 

اللوحات.

العقارات التجارية

مستأجر واحد أو أكرث، نوع املستأجرين، مالءمة املكان لتلبية طلب املستخدم الصناعي، 

ارتفاع السقف، بوابات التحميل، كفاءة الطاقة، العمر، جودة البناء، مساحة األرض، مواقف 

السيارات ومراكز التحميل، األحامل األرضية، القرب من املاء أو السكك الحديدية.

العقارات الصناعية

مساحة املوقع، التضاريس، مالءمة الربة، إنتاج املحاصيل، توفر وسائل الري واملياه، توافر 

املرافق، عمر املباين الزراعية، اللوائح البيئية، توافر اإلعانات، إمكانية دمج األرايض، الوصول 

إىل املخازن، تقسيم البيوت الزراعية، القرب من األسواق املناسبة.

العقارات الزراعية



٤٨

أسلوب السوق  ٣.٧.5

أســلوب يقــدم مــؤرشاً للقيمــة مــن خــالل مقارنــة األصــل محــل التقييــم بأصــول مطابقــة أو مامثلــة وتتوفــر معلومــات ســعرية 

عنهــا. ]٣[

وينبغي تطبيق أسلوب السوق وإعطاءه األولوية أو وزن مهم يف الحاالت التالية:

أن األصل محل التقييم بيع مؤخرًا يف معاملة مناسبة ألساس القيمة.  أ. 

أن يكون األصل محل التقييم أو أصول مشابهة له يتم تداولها بنشاط يف سوق مفتوح.  ب. 

توجد معامالت متكررًة أو حديثًة ألصول مشابهة ميكن مالحظتها.  ج. 

ولكن عندما ال تتوفر املعاير املذكورة أعاله ينظر املقيم يف إمكانية تطبيق أسلوب أخر.

خطوات تقييم أسلوب السوق  ٣.٧.5.١

يجب عى املقيم إتباع الخطوات التالية عند تطبيق أسلوب السوق:

ال تعتر القامئة أعاله شاملة حيث يحتاج املقيم يف بعض الحاالت إلجراء أبحاث إضافية.

تحــدد الفــرة الزمنيــة مــن خــالل تاريــخ إشــعار نــزع امللكيــة وتاريــخ 

معاينــة لجنــة حــرص وفحــص العقــارات. وال تُعطــى املعلومــات املقارنــة 

التــي تحــدث بعــد تاريــخ اإلشــعار  أهميــة كــرى حيــث ميكــن أن تكــون 

قيمــة العقــارات متأثــرة باملــرشوع.

تحديد الفرة الزمنية ١

ــب واتجاهــات الســوق  ــة الســوق لدراســة العــرض والطل ــدد منطق تُح

ــة. ــة يف املنطق ــارات املامثل والعق

تحديد منطقة السوق ٢

إيجابيــات  وتدويــن  العقــار  وقيــاس  معاينــة  مالحظــات  مراجعــة 

العقــار. وســلبيات 

ــار محــل  التأكــد مــن معلومــات العق

ــم التقيي

٣

تشمل موقع العقار ومساحته وعمره وحالته وما شابه. تحديد العوامل التي سيتم تقييمها ٤

تكون التحليالت أفضل إذا كانت مجموعة البيانات القابلة للمقارنة 

كثرة وحديثة وميكن التحقق منها.

جمع معلومات مقارنة 5

يجب التحقق من كافة املعلومات املقارنة التي تؤثر عى القيمة 

وخصوًصا معلومات مثل نوع امللكية واملساحة وتاريخ البيع أو اإليجار 

وسعر البيع.

التحقق من املقارنات ٦

تحليل تفاصيل العقار محل التقييم ومقارنتها مع العقارات املقارنة 

األخرى.

تحليل املقارنات ٧

تحديد أسباب اختالف القيم الرأساملية للعقارات املقارنة. حرص الفروقات وتعديلها ٨

تحديــد قيمــة العقــار محــل التقييــم بنــاًء عــى التحليــالت واملعلومــات 

املقارنــة.

تحديد القيمة السوقية للعقار ٩



٤٩

املعامالت السابقة  ٣.٧.5.٢

تعتــر معلومــات البيــع أو التأجــر الســابقة املتعلقــة بالعقــار إحــدى أكــرث املعلومــات قيمــة حيــث ميكــن اســتخدامها كدليــل 

مبــارش عــى قيمــة العقــار وحالــة الســوق.  ويجــب تحليــل هــذه املعلومــات مثــل العقــارات املقارنــة األخــرى والتحقــق منهــا 

وتحليــل تاريــخ البيــع وظــروف الســوق.

اإليجار السوقي  ٣.٧.5.٣

هــو عبــارة عــن املبلــغ التقديــري الــذي عــى أساســه ينبغــي تأجــر العقــار يف تاريــخ التقييــم بــني مؤجــر راغــب ومســتأجر 

راغــب، بــرشوط تأجــر مناســبة، ويف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتــرصف كلُّ طــرف مــن 

األطــراف مبعرفــة وحكمــة دون قــرس أو إجبــار. ]٣[

وتكــون أفضــل األدلــة الســوقية هــي اإليجــارات الحديثــة يف العقــار محــل التقييــم ولكــن يجــب التحقــق مــن صحتهــا باملقارنــة 

مــع اإليجــارات الحديثــة للعقــارات املامثلــة يف املنطقــة. ويجــب الحصــول عــى تفاصيــل اإليجــار ملســاحة مامثلــة والتحقــق 

منهــا للتأكــد مــن أنهــا تتــامىش مــع مامرســات الســوق املتعــارف عليهــا، وإال فســتكون التعديــالت مطلوبــة للوصــول إىل تقديــر 

ــز أو  ــل املنطقــة، ومــدة اإليجــار، ومعــدل اإليجــار، وجــدول الســداد، والحواف قيمــة إيجــار الســوق. وتشــمل هــذه التفاصي

االمتيــازات، ودورات املراجعــة، أو خيــارات تجديــد العقــد أو إلغــاءه، والصيانــة، والتأمــني، ورســوم اإلدارة أو الخدمــات، وغرهــا. 

فعــى ســبيل املثــال، عندمــا يشــمل عقــد إيجــار مشــابه فــرة إعفــاء مــن اإليجــار أطــول مــن املعتــاد، ميكــن حســاب اإليجــار 

ــة التــي  الفعــيل مبوجــب عقــد اإليجــار هــذا بقســمة إجــاميل اإليجــار املســتحق عــى كامــل مــدة اإليجــار يف الفــرة الفعلي

يســتحق فيهــا اإليجــار.

اختيار املبيعات والتحقق منها  ٣.٧.5.٤

يجــب عــى املقيــم أن يراعــي جميــع املبيعــات الحديثــة التــي تشــبه العقــار وتســاعد املقيــم يف الوصــول إىل رأي عــن القيمــة. 

ويجــب عــى املقيــم أن يتحقــق مــن جميــع املعامــالت مــن املشــري أو البائــع أو الوســيط أو أي شــخص آخــر لديــه التفاصيــل 

الكاملــة لعمليــة البيــع.

ــة  ــرف القيم ــة الخاصــة. وتُع ــارص القيم ــن عن ــرص م ــن أي عن ــع ال يتضم ــن أن ســعر البي ــد م ــم التأك ــى املقي ــام يجــب ع ك

ــغ يبــني ســامت محــددة لألصــل، وال تكــون هــذه الســامت ذات قيمــة إال ملشــر  الخاصــة بأنهــا القيمــة الخاصــة هــي »مبل

ــًكا لعقــار مجــاور للعقــار املعــروض للبيــع.  خــاص بعينــه«. ]٧[ فعــى ســبيل املثــال، ميكــن للمشــري الخــاص أن يكــون مال

قــد يدفــع املشــري الخــاص فــوق مــا يدفعــه الســوق ملنــع الــرشكات املتنافســة مــن الحصــول عــى العقــار أو لضــامن توســع 

عقــاره مــام يــؤدي إىل قيمــة خاصــة.

إجراء التعديالت  ٣.٧.5.5

حيــث أنــه ال يوجــد عقــاران متطابقــان، فمــن الــرضوري أن يقــوم املقيــم بإجــراء تعديــالت عــى املعلومــات املقارنــة التــي يتــم 

الحصــول عليهــا. وعندمــا ال تتعلــق معلومــات الســوق القابلــة للمقارنــة باألصــل، يجــب عــى املقيــم إجــراء تحليــل مقــارن 

للتشــابه الكمــي أو النوعــي بــني العقــار محــل التقييــم والعقــارات املامثلــة.

التعديالت الكمية: تتكون من تعديالت نسبية لحساب االختالفات بني العقارات.  أ. 

التعديالت النوعية: تتكون من تصنيف املقارنات من حيث تشابهها وجودتها.  ب. 



٥٠

التحليــل الكمــي هــو عمليــة جمــع وتقييــم البيانــات القابلــة للقيــاس والتحقــق منهــا وعرضهــا يف شــكل قيــم عددية للمســاعدة 

يف تحديــد قيمــة العقــار، وتعتــر »معظــم التعديــالت الكميــة التــي يقــوم بهــا املقيّــم تعديــالت نوعيــة متثــل كنســب مئويــة« 

]٨[

ــن  ــك م ــة. ولذل ــا بدق ــالت عليه ــن التعدي ــر ع ــة التعب ــارات وصعوب ــواق العق ــاءة أس ــدم كف ــي بع ــل النوع ــرف التحلي »يع

ــة باســتخدام طــرق  ــني مــؤرشات القيم ــق ب ــع يف التوفي ــالت واملنطــق املتب ــة إجــراء التحلي ــم كيفي ــرشح املقي ــرضوري أن ي ال

ــي«. ]٨[ ــل النوع التحلي

التحقق من املبيعات  ٣.٧.5.٦

ــا  يجــب التحقــق مــن جميــع املعلومــات املقارنــة املســتخدمة للوصــول إىل رأي عــن القيمــة، وتتطلــب بعــض املبيعــات بحثً

إضافيًــا لتحديــد مــا إذا كان بإمــكان املُقيّــم اســتخدام املعاملــة كمقارنــة. كــام تتطلــب املبيعــات للجهــات الحكوميــة وغرهــا 

مــن املؤسســات ذات املصلحــة العامــة تحقــق إضــايف ألنهــا تكــون عــادة خــارج نطــاق الســوق املعتــاد.

ولي يتمكن املُقيّم من استخدام العقار املنزوع ملكيته كعقار قابل للمقارنة، يجب عليه التأكد مام ييل:

■ البائع.
■ سبب البيع.

■ نوع عملية البيع )ناتجة عن مفاوضات، مزاد علني، خارج السوق(.
■ تفاصيل العقار )املساحة، الحالة، املوقع، خصائص العقار(.

■ عملية املزايدة ومستواها.
■ سعر البيع النهايئ.

إذا متكــن املقيــم مــن التأكــد مــن النقــاط املذكــورة أعــاله والتحقــق مــن أن عمليــة البيــع كانــت صفقــة يف ســوق مفتوحــة بــني 

مشــر راغــب وبائــع راغــب، ميكنــه اســتخدام املعاملــة كمقارنــة.

وميكن االطالع عى امللحق د-٣ الذي يتضمن منوذًجا للتحقق من املبيعات.

تطبيق أسلوب السوق  ٣.٧.5.٧

يقــوم املقيــم، بعــد معرفتــه باملقارنــات والعنــارص املؤثــرة عليهــا وظــروف الســوق الحاليــة، مبقارنــة الخصائــص املختلفــة بــني 

العقــار محــل التقييــم والعقــارات املقارنــة.

ويجــب تحليــل جميــع البيانــات القابلــة للمقارنــة عــى األســاس نفســه. وفيــام يــيل الوحــدات املســتخدمة للمقارنــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، ولكــن يجــب عــى املقيــم إجــراء بحــوث كافيــة يف كل منطقــة لضــامن عــدم وجــود فــروق يف أســاليب 

القيــاس. ]٢[



٥١

وحدة املقارنة نوع العقار

السعر/مر مربع من مساحة األرض أو مساحة البناء املسموحة. أرض

السعر/مر مربع من مساحة الشقة )إجاميل أو صايف(. عقارات سكنية - شقق

السعر/وحدة سكنية. عقارات سكنية - فلل ودبلوكسات

السعر/مر مربع. قطاع التجزئة

السعر/مر مربع. مكاتب

السعر/مر مكعب. املستودعات الصناعية الباردة

السعر/مر مربع أو السعر /مر مكعب. . املستودعات الصناعية

السعر/مر مربع. صناعي - أخرى

السعر/غرفة. فنادق

السعر/رسير. املستشفيات

وحــدات املقارنــة ليســت دامئـًـا متعلقــة باملســاحة، مثــل املستشــفيات أو مراكــز التمريــض، فهــي تســتند أيًضــا إىل أوصــاف غــر 

ماديــة ميكــن التعبــر عنهــا مــن حيــث اإلنتاجيــة أو حجــم األعــامل مثــالً.

إذا كان الســوق يســتخدم أكــرث مــن وحــدة مقارنــة لنــوع معــني مــن العقــارات، فيجــب عــى املقيــم أن يســتخدم نوًعــا لــه 

عالقــة بأســعار بيــع العقــارات املقارنــة.

أسلوب الدخل  ٣.٧.٦

يحســب أســلوب الدخــل القيمــة الســوقية عــن طريــق رســملة الدخــل الصــايف للعقــارات. ويعــرف بأنــه األســلوب الــذي يقــدم 

مــؤرشاً للقيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات املاليــة املســتقبلية إىل قيمــة رأســاملية حاليــة واحــدة. وتتحــدد قيمــة األصــل 

ــب  ــف الناتجــة عــن األصــل »]٣[. ويتطل ــر التكالي يف هــذا األســلوب بالرجــوع إىل قيمــة الدخــل أو التدفــق النقــدي أو توف

أســلوب الدخــل توقًعــا مشــتًقا للســوق مــن صــايف إيــرادات التشــغيل الســنوية )NOI( أو اإليجــار الســوقي للعقــارات اســتناًدا 

إىل عقــد اإليجــار الحــايل أو املتوقــع أو غرهــا مــن الرتيبــات التعاقديــة واملعلومــات الخاصــة باملســتأجرين. يتــم بعــد ذلــك 

رســملة إيجــار الســوق إىل األبــد )أو عنــد انتهــاء عقــد اإليجــار يف حالــة ملكيــة العقــار املســتأجر( باســتخدام معــدل رســملة 

مشــتق مــن الســوق للحصــول عــى تقديــر القيمــة الســوقية. وتخصــص أي نفقــات رأســاملية مطلوبــة إضافــة إىل أخــذ عامــل 

الشــواغر يف االعتبــار بالنظــر إىل حــاالت تأجــر ســابقة.
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وتشمل الطرق األساسية املدرجة يف إطار أسلوب الدخل ما ييل:

طريقة االستثامر  .١

طريقة التدفقات النقدية املخصومة  .٢

الطريقة املخترصة  .٣

طريقة األرباح  .٤

تطبيق أسلوب الدخل  ٣.٧.٦.١

ــار املقيــم بــني طريقــة االســتثامر والتدفقــات النقديــة املخصومــة بالغــرض مــن التقييــم، وطبيعــة العقــار محــل  ــر اختي يتأث

ــة الســوق املتاحــة، إضافــة إىل توقعــات العميــل. التقييــم ونــوع الحــق محــل التقييــم ونــوع الدخــل، وطبيعــة أدل

ــة رســملة الدخــل  ــن طريق ــج م ــة النات ــؤرش القيم ــون م ــي أن يك ــد، ينبغ ــوذج املعتم ــلوب أو النم ــن األس ــر ع ــض النظ وبغ

والتدفقــات النقديــة املخصومــة متامثــالً يف بعــض الحــاالت مــع األخــذ بعــني االعتبــار الفرضيــة األساســية أن خصــم تدفقــات 

الدخــل املســتقبلية إىل القيمــة الحاليــة شــائع يف جميــع طــرق أســلوب الدخــل. عــى ســبيل املثــال، عندمــا يكــون العقــار محــل 

التقييــم ملكيــة حــرة )مثــل مبنــى مكتبــي شــاغر أو مســتأجر( مؤجــرة بقيمــة اإليجــار الســوقي، وميكــن للمقيــم الوصــول إىل 

تفاصيــل املبيعــات الحديثــة للعقــارات املقارنــة يحتــاج املقيــم إىل رســملة صــايف الدخــل للعقــار إىل األبــد فقــط للحصــول عــى 

مــؤرش معقــول لقيمــة العقــار محــل التقييــم.

ثــم يــرشع املقيــم يف دراســة جميــع تفاصيــل عقــود اإليجــار واإليــرادات واملرصوفــات التاريخيــة للعقــار محــل التقييــم بهــدف 

ــاء البيانــات التشــغيلية، وتحديــد أي مســردات، واتجاهــات وعالقــات بــني البنــود، والتحقــق منهــا وتطويــر شــكل  إعــادة بن

مبــديئ لبيــان التشــغيل للوصــول إىل صــايف الدخــل التشــغييل املناســب واســتخدامه يف التقييــم. أمــا العقــارات التــي لهــا ســجل 

تشــغييل، يجــب عــى املقيــم فحــص بيانــات التشــغيل ملــدة ثــالث ســنوات عــى األقــل عنــد توفرهــا. ولكــن ال تعتــر هــذه 

البيانــات مفيــدة إال إذا اعترهــا املشــرون املحتملــون مــن التدفقــات املســتقبلية املحتملــة. وتســتبعد بنــود اإلهــالك والبنــود 

غــر النقديــة املامثلــة يف البيــان التشــغييل، وكذلــك أي رضيبــة أو زكاة، ونفقــات الرشكــة واملدفوعــات الرأســاملية. ولكــن ميكــن 

تضمــني مخصصــات اإلحــالل الدوريــة ويجــب عــى املقيــم أن يضمــن عــدم حســابها مرتــني وذلــك مــن خــالل إدراجهــا يف بنــود 

نفقــات أخــرى أو مــن خــالل اختيــاره أو تعديلــه ملعــدل الخصــم.

ينبغــي أن يُعــد البيــان بطريقــة منظمــة تبــدأ بإجــاميل الدخــل املحتمــل الــذي ميكــن تحقيقــه مــن اإليجــار الكامــل للعقــار 

محــل التقييــم وفــق إيجــارات الســوق، ومــن ثــم تفصيــل اإليــرادات حســب املصــدر، والنفقــات إىل فئــات محــددة بوضــوح 

ــات أســلوب  ــل املتغرة(.ويســتعرض امللحــق )ج-٢( منــوذج لتطبيق ــة مقاب ــات الثابت ــدار التغــر )املرصوف ــوع ومق حســب الن

الدخــل.
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طريقة االستثامر  ٣.٧.٦.٢

تُقســم طريقــة االســتثامر، كــام ذُكــر ســابقا، إيــرادات الفــرة التمثيليــة للعقــار عــن طريــق معــدل رســملة مــن الســوق أو عائــد 

لــكل املخاطــر لإلشــارة إىل قيمــة العقــار محــل التقييــم. وتتميــز طريقــة رســملة الدخــل باملتغــرات الرئيســية الثالثــة التاليــة:

الدخل أو اإليجار  .١

النفقات أو املرصوفات التشغيلية  .٢

معدل الرسملة  .٣

ــملة  ــوذج الرس ــتخدم من ــار، ويس ــد اإليج ــه ورشوط عق ــاري وبنيت ــق العق ــوع الح ــب ن ــل حس ــملة الدخ ــاذج رس ــف من تختل

ــم رســملة صــايف الدخــل  ــا. ويت ــي يشــغلها مالكوهــا أو املســتأجرة بالكامــل بإيجــار الســوق ورشوطه ــارشة للعقــارات الت املب

)بعــد خصــم النفقــات التشــغيلية( املســتحقة مــن هــذه العقــارات إىل األبــد باســتخدام عائــد كافــة املخاطــر للحصــول عــى 

قيمــة الفائــدة املطلقــة. وتُســتخدم طريقــة مشــابه عنــد حســاب الحــق اإليجــاري طويــل املــدى باســتخدام الربــح مــن اإليجــار 

ومعــدل الرســملة املناســب.

وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن تقييــم العقــارات املطلقــة بإيجــارات خــارج الســوق يصنــف تقليديــاً إىل عــدد مــن املراحــل، 

منهــا مرحلتــني أساســيتني وهــي:

تقســيم الوقــت عاموديـًـا إىل »فــرات« محــددة مبــدة القــرض الســنوي املتعاقــد عليــه والــذي يكــون عــادة أقــل مــن   )١

إيجــار الســوق، ومــن ثــم »رده/اســرداده« إىل إيجــار ســوقي كامــل، أو اإليجــار الســنوي املؤجــل، عنــد مراجعــة اإليجــار 

أو تجديــد عقــد اإليجــار. وميكــن دمــج االســردادات املتعــددة مــع العديــد مــن مراجعــات اإليجــار ›بالزيــادة‹. وتُطبــق 

عــادًة معــدالت الرســملة املختلفــة التــي تعكــس املخاطــر النســبية للمدفوعــات الســنوية.

التقســيم األفقــي للدخــل الصــايف إىل »طبقــات«، وتعــد الطبقــة األساســية الجــزء مــن الدخــل واملتوقــع أن يســتمر   )٢

إىل األبــد مــن تاريــخ التقييــم، ومتثــل الطبقــة العليــا الدخــل اإلضــايف املســتحق عنــد مراجعــة اإليجــار أو تجديــد عقــد 

اإليجــار. وعــادة مــا تتــم رســملة الدخــل املســتمر واإلضــايف إىل األبــد مبعــدالت مختلفــة تعكــس عــدم التأكــد يف الدخــل 

اإلضــايف، ولكــن يتــم تأجيلهــا للفــرة الزمنيــة التاليــة حتــى املراجعــة أو التجديــد.

ينتــج عــن اســتخدام نفــس معــدالت الرســملة أو العائــد املكافــئ يف كال الطريقتــني الســابقتني نفــس مــؤرش القيمــة. ومــع ذلــك 

يفّضــل بعــض املقيّمــني اســتخدام طريقــة »الفــرات« التقليديــة للتمييــز بــني مخاطــر املدفوعــات الســنوية يف عقــار يتمحــور 

حــول قــدرة املســتأجر عــى الســداد، وطريقــة »الطبقــات« للعقــارات ذات اإليجــار املرتفــع حيــث أن اســتمرارية هــذه الزيــادة 

يف اإليجــار غــر مؤكــدة. ويف كلتــا الحالتــني، يســتخدم املقيمــون معــدالت رســملة مختلفــة لتعكــس هــذه املخاطــر.
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الدخل أو اإليجار  ٣.٧.٦.٣

تســتخدم املراحــل املختلفــة لنمــوذج رســملة الدخــل تقديــراً واحــداً لصــايف إيــرادات التشــغيل والــذي ميثــل الدخــل الــدوري 

املســتحق يف كل فــرة زمنيــة أو مرحلــة يتــم اعتبارهــا يف منــوذج التقييــم. وعــادة مــا يعتمــد ذلــك عــى اإليجــار الثابــت أو 

اإليجــار الناتــج عــن اإلشــغال املســتقر، وبعــد إعــادة بنــاء البيــان التشــغييل، كــام هــو موضــح ســابًقا.  ومــن املهــم مالحظــة أن 

اإليجــار أو الدخــل املســتخدم هــو دخــل حــايل وليــس توقعــاً مســتقبليًا إليجــار الســوق.

ــدة بفــرات إيجــار  ــارات الجدي ــع العق ــا أن يتغــر الدخــل بشــكل متكــرر، كــام هــو الحــال م ــع فيه ــي يتوق يف الحــاالت الت

ــذر. ــل بح ــملة الدخ ــة رس ــتخدام طريق ــذ اس ــب عندئ ــررة، فيج ــل أو متك ــرة األج ــة قص ــة أو دورات مراجع مجاني

النفقات أو املرصوفات التشغيلية  ٣.٧.٦.٤

تخصــم النفقــات التشــغيلية املتكــررة أو الدوريــة التــي ال ميكــن اســردادها مــن خــالل رســوم الخدمــة مــن اإليجــار املعتمــد 

ــال ال الحــرص،  ــات، عــى ســبيل املث ــرادات التشــغيل. وتشــمل هــذه النفق ــة رســملة الدخــل للوصــول إىل صــايف إي يف طريق

الشــواغر والصيانــة واملرافــق والنظافــة واألمــن والتأمــني واإلدارة. وال تحتســب التكاليــف التــي تتــم ملــرة واحــدة أو »أقــل مــن 

الحــد األدىن« مثــل تحســينات املســتأجر والتحســينات الرأســاملية يف تقديــرات الفــرة الواحــدة للنفقــات املســتخدمة يف منــوذج 

الرســملة، وبالتــايل تتطلــب تعديــالت عــى معــدل الرســملة.

معدل الرسملة  ٣.٧.٦.5

ــر ســابقا، يُســتخدم معــدل الرســملة لتحويــل اإليــرادات املتوقعــة لفــرة واحــدة مــن العقــارات إىل مــؤرش للقيمــة  وكــام ذُك

الرأســاملية. وميكــن الحصــول عــى معــدل الرســملة مــن معامــالت البيــع التــي متــت مؤخــرًا للعقــارات والتــي ميكــن مقارنتهــا 

بالعقــار محــل التقييــم مــن حيــث الحيــازة واملوقــع والجــودة، ونــوع املســتأجرين وعقــود اإليجــارات وقيمتهــا واملرصوفــات 

واملخاطــر. وعــادة مــا يتأثــر اختيــار معــدل الرســملة للعقــار محــل التقييــم وأي تعديــالت عليــه بأمــور أخــرى مثــل تأمــني رأس 

املــال وإيــرادات اإليجــار، ورشوط املســتأجر، وانتظــام الدخــل، ومــدة اإليجــار غــر املنتهيــة، وتكــرار املراجعــات، وتوقعــات منــو 

رأس املــال اإليجــاري، وتكاليــف اإلدارة والتســويق، والتــرصف يف العقــار.  وتتضمــن التأثــرات العامــة عــى معــدالت الرســملة 

تقلبــات الســوق واملســتويات العامــة ملعــدالت الفائــدة. وكلــام زاد أمــان رأس املــال والدخــل، وأصبــح مــن الســهل بيــع العقــار 

ــا مل تتغــر أي مــن  ــارات م ــك العق ــم يف تل ــذي يعتمــده املقي ــام انخفــض معــدل الرســملة ال ــف املعامــالت، كل ــت تكالي وقل

العوامــل األخــرى.



٥٥

التدفقات النقدية املخصومة  ٣.٧.٧

يتضمن منوذج التدفقات النقدية املخصومة أربعة مكونات أساسية، وهي:

فرة التوقعات.  .١

توقعات التدفقات النقدية خالل فرة التوقعات، مبا يف ذلك التوقيت والنمو.  .٢

القيمة النهائية، مبا يف ذلك معدل رسملة الخروج )البيع(.  .٣

العائد أو معدل الخصم.  .٤

فرتة التوقعات  ٣.٧.٧.١

هــو النطــاق الزمنــي للســنوات التــي يتــم فيهــا تقديــر تدفقــات الدخــل املســتقبلية للعقــار محــل التقييــم وخصمهــا لغــرض 

التقييــم. ويجــب أن تكــون فــرة معقولــة مبــا يتــامىش مــع توقعــات املســتثمر والتــي ميكــن مــن خاللهــا تصــور األداء املســتقر 

ــات  ــة البيان ــل وموثوقي ــر األص ــؤ، عم ــات أو التنب ــرة التوقع ــاره لف ــم، يف اختي ــي املقي ــار ١٠٥ أن يراع ــع املعي ــل. ويتوق لألص

املتاحــة التــي تســتند إليهــا توقعــات التدفقــات النقديــة وأن تشــمل الفــرة دورة ســوق كاملــة.

تعتــر فــرة عــرش ســنوات شــائعة يف الســوق وعــادة مــا تســتويف معظــم املعايــر الســابقة إن مل يكــن جميعهــا. ولكــن قــد 

يختلــف الوضــع مــن عقــار آلخــر، وقــد تؤثــر طبيعــة العقــار وحالتــه وحيازتــه تأثــراً كبــراً عــى اختيــار املقيــم لفــرة التوقــع. 

ومــن املهــم مالحظــة أنــه كلــام طالــت فــرة التوقــع كلــام زادت املخاطــر املرتبطــة بالعمــر )مثــل التقــادم وتكاليــف الصيانــة( 

وكذلــك املنافســة املســتقبلية والتــي يجــب أن تعكــس يف التدفقــات النقديــة.

توقعات التدفقات النقدية  ٣.٧.٧.٢

يبنــي املقيــم توقعاتــه عــى البيــان التشــغييل الــذي طــوره لعــرض التسلســل الزمنــي ملجــرى الدخــل املســتقبيل للعقــار محــل 

ــد؛  ــد والتجدي ــود املراجعــة والتصعي ــك بن ــا، مبــا يف ذل ــا حاليً ــا يراعــي أحــكام عقــود اإليجــار املعمــول به ــم. وعــادة م التقيي

ــم  ــات التضخ ــة واتجاه ــارات املقارن ــار؛ واإليج ــر العق ــالت مدي ــدت، ومقاب ــويق، إن وج ــط التس ــل وخط ــات العمي وتوقع

ــد. ــب والبعي والتأجــر، وتوقعــات الســوق عــى املــدى القري

يجــب عــى املقيــم أن يحــايك تحليــل املســتثمر املحتمــل للدخــل املســتقبيل مــن العقــار ويتوقــع التغــرات الســنوية الســنة 

ــادة اإليجــارات، وتضخــم التكلفــة، والتغــرات يف  ــة بســبب أمــور مثــل: تأجــر املســاحات الشــاغرة، وزي يف التدفقــات النقدي

اإليجــارات الســوقية، والتقــادم، والتجديــد، والشــواغر، وتكاليــف إعــادة التأجــر. وبالنســبة للعقــارات ذات اإليجــارات املتعــددة 

، يتــم توقــع التدفــق النقــدي لــكل عقــد إيجــار وخصمــه، ومنــه يكــون حســاب التقييــم اإلجــاميل للعقــار.
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مــن املعتــاد للمقيــم أن يطبــق عوامــل النمــو عــى عقــود الســوق القابلــة للمراجعــة عــى أســاس املقارنــات أو اســتطالعات 

املســتثمرين، ومــن ثــم ربــط منــو املرصوفــات بالتضخــم. ولكــن النمــو يف الدخــل ال يكــون دامئـًـا مامثــاًل لنمــو القيمــة، ويكــون 

ــع،  ــادة البي ــة إلع ــف املتوقع ــروج، والتكالي ــدل الخ ــديئ ومع ــملة املب ــدل الرس ــني مع ــات ب ــبب االختالف ــادًة بس ــالف ع االخت

ومشــاكل التوقيــت. وعــالوة عــى ذلــك، يجــب عــى املقيــم أن يكــون قــادًرا عــى التمييــز بــني النمــو التضخمــي، والــذي يــؤدي 

إىل منــو ودخــل اســمي فقــط، مــن النمــو الحقيقــي الناتــج عــن الزيــادة يف الطلــب والــذي يــؤدي إىل زيــادة حقيقيــة للدخــل 

والقيمــة.

تقــر الفقــرة ٥٠.١٦ مــن املعيــار ١٠٥ بإمكانيــة اســتخدام أي نــوع مــن أنــواع التدفقــات النقديــة املتنوعــة يف عمليــات التقييــم 

عــى أســاس احتــامل حدوثهــا، وتشــمل أنــواع مثــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، والتدفقــات النقديــة املتوقعــة واملرجحــة، 

والتدفقــات النقديــة ذات الســيناريوهات املتعــددة.  ويؤثــر عــدم اليقــني وطبيعــة األصــول والغــرض مــن التقييــم عــى اختيــار 

املقيــم لنــوع التدفقــات النقديــة، ولكــن املامرســة املقبولــة يف تقييــامت الســوق يف اململكــة تشــمل بشــكل أســايس أول نوعــني 

مــن التدفقــات النقديــة.

وكــام لوحــظ ســابقا، يجــب أن تكــون التدفقــات النقديــة املســتخدمة يف تقييــم العقــارات ألغــراض الســوق عبــارة عــن إجــاميل 

االســتهالك، واإلهــالك، والــزكاة والرضائــب. فيجــب عــى املقيــم إضافــة هــذه العنــارص عنــد إعــداد التدفقــات النقديــة مــن 

املعلومــات املاليــة املحتملــة )PFI( التــي يقدمهــا العميــل. عــالوة عــى ذلــك، إذا كان التقييــم للعقــارات املتعلقــة بالتجــارة 

)مثــل الفنــادق(، يجــب أن تشــمل التدفقــات النقديــة التغــرات يف رأس املــال العامــل.

معدل الخصم  ٣.٧.٧.٣

يجــب اســتخدام معــدل الخصــم املناســب الــذي يعكــس الســامت املاديــة والقانونيــة واالقتصاديــة واملخاطــر للعقــارات محــل 

التقييــم لتحويــل التدفقــات النقديــة إىل مــؤرش للقيمــة الحاليــة.  أمــا تقييــامت الســوق، فيجــب أن يعكــس معــدل الخصــم 

العائــد اإلجــاميل لالســتثامر )الــذي يتضمــن الدخــل ورأس املــال( املتوقــع مــن املســتثمرين للعقــارات املامثلــة يف الســوق. ويتأثر 

هــذا التوقــع مبســتويات معــدل الفائــدة والتضخــم ومعــدالت العائــد املتوقعــة مــن املشــاركني لالســتثامرات البديلــة.  وكلام كان 

العقــار محفوفــاً باملخاطــر زادت العوائــد اإلجامليــة التــي يقدمهــا لجــذب املســتثمرين واملقرضــني. وميكــن تطبيــق أكــرث مــن 

ســعر خصــم واحــد عــى عنــارص أو تدفقــات مختلفــة يف نفــس التدفقــات النقديــة أو لعقــارات مختلفــة يف املحفظــة اعتــامًدا 

عــى تقديــر املقيــم ملخاطرهــا.

وتوجــد هنــاك العديــد مــن الطــرق لحســاب معــدل الخصــم أو تحديــده، وفيــام يــيل قامئــٌة غــر حرصيــة للطــرق الشــائعة 

املذكــورة يف الفقــرة ٥٠.٣٠ مــن املعيــار ١٠٥:

.)CAPM( منوذج تسعر األصول الرأساملية  .١

.)WACC( املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال  .٢

معدالت العوائد املالحظة أو املستنتجة.  .٣

.)IRR( معدل العائد الداخيل  .٤

.)WARA( متوسط العائد املرجح عى األصول  .٥

طريقة الراكم )تستخدم عادًة يف حال عدم وجود مدخالت سوقية(.  .٦
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ــا واســتخداًما عــى نطــاق واســع  ــرث ارتباطً ــات األك ــار ٤٠٠ مــن القامئــة الســابقة التقني ــرات ٦٠.٥ و٦٠.٦ للمعي وتحــدد الفق

ــة،  ــد املالحظــة مــن املعامــالت الفعلي ــايل: معــدالت العوائ الســتخالص معــدالت الخصــم يف تقييــم العقــارات عــى النحــو الت

ــى  ــد املرجــح ع ــن اســتطالعات املســتثمرين، ومتوســط العائ ــا م ــم الحصــول عليه ــي ت ــد الداخــيل الت ــدل العائ ــج مع ونتائ

األصــول وطريقــة الراكــم. وتتضمــن الطريقــة األخــرة اســتنتاج معــدل الخصــم مــن عائــد »خــاٍل مــن املخاطــر« مثــل معــدل 

فائــدة الســندات الحكوميــة ذي فــرة اســتحقاق طويلــة ومعدلــة للمخاطــر والفــرص اإلضافيــة الخاصــة بالعقــار محــل التقييــم.

نظــرُا لقلــة الشــفافية يف الســوق، يُشــجع املقيّمــون عــى اســتخدام أكــرث مــن أســلوب مــن األســاليب املذكــورة أعــاله لحســاب أو 

تحديــد معــدل الخصــم. ويعتمــد اختيــار املعــدل املناســب للتقييــم عــى الُحكــم املهنــي للُمقيـّـم ومعرفتــه بــكل مــن توقعــات 

السوق وســلوك املســتثمرين.

الطريقة املعدلة واملخترصة  ٣.٧.٧.٤

إن مبــدأ خصــم التدفقــات املســتقبلية مشــرك بــني كل مــن طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة وطــرق رســملة الدخــل 

وهــذا يعنــي أن مــؤرشات القيمــة مــن كال الطريقتــني تكــون متشــابهه إىل حــد مــا. وعــادة مــا توضــح العالقــة بــني الطريقتــني يف 

املعادلــة التاليــة التــي تربــط معــدل الرســملة املســتخدم يف طريقــة رســملة الدخــل مــع معــدل الخصــم املســتخدم يف طريقــة 

التدفقــات النقديــة املخصومــة مــن خــالل عامــل النمــو:

R=Y-g  أو   Y=R+g

حيث أن:

Y= معدل الخصم

R= معدل الرسملة

g= النمو

بنــاًء عــى املعادلــة املذكــورة أعــاله، ميكــن أن يتطابــق ناتــج التدفقــات النقديــة املخصومــة مــع ناتــج طريقــة رســملة الدخــل 

مــن الناحيــة النظريــة إذا كانــت معــدالت الرســملة للدخــول والخــروج هــي نفســها، وتنمــو معــدالت الدخــل واملرصوفــات 

ــد الخــروج. ولكــن مــن  ــع عن ــف بي ــة مــن الدخــل، وال توجــد تكالي ــات الشــواغر كنســبة مئوي ــت، وثب بنفــس املعــدل الثاب

الناحيــة العمليــة، نــادراً مــا تكــون العقــارات االســتثامرية مثــل هــذا النمــط، وغالبــاً مــا يعــاين املقيــم يف تريــر اختيــاره ملعــدل 

الرســملة، أو اســتخدامه ألكــرث مــن معــدل واحــد يف إطــار طريقــة رســملة الدخــل. ولهــذا الســبب يقتــرص التقييــم بطريقــة 

رســملة الدخــل عــى العقــارات الحــرة املســتأجرة بالكامــل بقيمــة اإليجــارات يف الســوق والتــي مــن املتوقــع أن تتمتــع مبســتوى 

ثابــت مــن الدخــل، وتتوفــر لهــا أدلــة تجاريــة مامثلــة بســهولة، ويف مثــل هــذه الظــروف فقــط تكــون نتيجــة التقييــم لــكال 

الطريقتــني مامثلــة.

ويف جميــع الحــاالت األخــرى، يجــب أن يعكــس معــدل الرســملة يف طريقــة رســملة الدخــل معــدل منــًوا واضًحــا للدخــل أو 

القيمــة بنــاًء عــى منــط مراجعــة اإليجــار املتوقــع واملعــدل اإلجــاميل املتوقــع أو املرغــوب للعائــد مــن العقــار )يطلــق عليــه 

معــدل العائــد الداخــيل أو معــدل الخصــم يف هــذا الســياق( للحصــول عــى نتائــج الطريقتــني. وميكــن هيكلــة طريقــة تقييــم 

التدفقــات النقديــة املخصومــة كنمــوذج لرســملة الدخــل، مــع اســتخدام النــامذج العقاريــة أو الرياضيــة للتغلــب عــى معظــم 

أوجــه القصــور يف أســلوب تقييــم الدخــل التقليــدي.



٥٨

طريقة األرباح  ٣.٧.٨

هــي إحــدى طــرق أســلوب الدخــل التــي تُســتخدم تحديــًدا يف تقييــم العقــارات املتعلقــة بالتجــارة. وميكــن تعريــف العقــارات 

املتعلقــة بالتجــارة بأنهــا العقــارات املتخصصــة التــي صممــت وشــيدت خصيًصــا الســتيعاب أعــامل تجاريــة معينــة وال ميكــن 

ــارة  ــة بالتج ــارات املتعلق ــع العق ــا تتمت ــادة م ــر. وع ــب واملتاج ــل املكات ــة مث ــة بديل ــتخدامات تجاري ــا إىل اس ــا عمليً تحويله

بدرجــة مــن االحتــكار يف موقعهــا املحــيل أو التنظيمــي أو غــر ذلــك، وتشــمل األمثلــة عليهــا الفنــادق ومحطــات الوقــود ودور 

الســينام واملســارح ومالعــب الجولــف.

تربــط طريقــة األربــاح قيمــة العقــارات املتعلقــة بالتجــارة باألربــاح املحتملــة التــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــالل تنفيــذ مثــل 

هــذه األعــامل التجاريــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن اإلمكانــات التجاريــة للعقــارات هــي التــي تؤثــر يف كال مــن القيمــة اإليجاريــة 

ورأس املــال إىل جانــب العوامــل األخــرى مثــل املوقــع والحجــم والخصائــص املاديــة للعقــار.

ــا متخصــص  ــك يكــون تقييمه ــا ولذل ــذي يقــام عليه ــوع العمــل التجــاري ال ــوع العقــارات املتعلقــة بالتجــارة بحســب ن وتتن

ــم  ــة، والخــرة يف تقيي ــوع األعــامل أو الصناع ــة لن ــة املعقول ــب املعرف ــي تتطل ــم. فه ــر عــى خــرة املقي ــد بدرجــة أك ويعتم

عقــارات مشــابهة، والقــدرة عــى اســتعراض البيانــات التشــغيلية واملاليــة ذات الصلــة وعرضهــا وتفســرها، وتحليــل األربــاح 

ــخصية أو  ــكات الش ــي املمتل ــع مقيم ــب م ــاً إىل جن ــاري جنب ــم العق ــل املقي ــن أن يعم ــة.  وميك ــة للمقارن ــالت القابل واملعام

مقيمــي املنشــآت االقتصاديــة يف مثــل هــذه املهــام رشيطــة تنســيق أعاملهــم واتســاقها لضــامن اســتخدام نفــس أســاس القيمــة 

والتوقعــات املاليــة لتجنــب تكــرار الحســابات. ولكــن التحــدي الــذي يواجــه هــذه الطريقــة هــو أن قيمــة املنشــأة املســتمرة 

قــد تكــون أكــرث أو أقــل مــن مجمــوع القيــم الفرديــة للممتلــكات العقاريــة األساســية واملمتلــكات الشــخصية واملمتلــكات غــر 

امللموســة. 

تتبع طريقة األرباح الخطوات التالية عند تقييم العقارات:

عنــد تقييــم معــدل الــدوران، يقــدر املقيّــم اإلمكانــات التجاريــة التــي يولدهــا املشــغل يف الســوق بافــراض أن العقــار مجهــز 

بشــكل صحيــح لألعــامل، وبغــض النظــر عــام إذا كان هــذا مــا ينتجــه املشــغل الحــايل أو ال. وبعبــارة أخــرى، عنــد اســتخدام 

أداء املشــغل الحــايل، ســيلزم إجــراء تعديــالت عــى معــدل دوران ألي زيــادة أو نقــص يف التــداول. وبالتــايل، عنــد تقييــم معــدل 

الــدوران الحــايل وتحديــد أي تعديــالت، ســيحتاج املقيــم إىل النظــر يف دوران املقارنــات املامثلــة إن توفــرت، ومســتوى املنافســة، 

وتســعر املنتــج، ومنــط التــداول للمشــغل الحــايل، والتحســينات غــر الهيكليــة التــي ميكــن أن تجعــل العمــل التجــاري أكــرث 

جاذبيــة للعمــالء أو تريــد مــن كفــاءة العمــل بشــكل عــام. وإذا كان التقييــم مللكيــة حــرة حيازتهــا شــاغرة، فيجــب إهــامل 

الشــهرة التجاريــة للمشــغل الحــايل.

تقدير دوران املبيعات السنوية التي سيحققها املشغل. ١

تقدير أرباح التشغيل املعدلة التي سيحققها املشغل. ٢

رسملة أرباح التشغيل املعدلة باستخدام معدل رسملة مستمد من السوق )مضاعف(. ٣



٥٩

يعتــر حســاب إجــاميل الربــح خطــوة وســيطة متعــارف عليهــا قبــل تقديــر الربــح التشــغييل املعــدل. وتخصــم جميــع تكاليــف 

التشــغيل مــن إجــاميل األربــاح لحســاب األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والرضائــب واإلهــالك واالســتهالك )EBITDA(، وتشــمل 

مثــالُ الرواتــب والصيانــة واملرافــق والتأمــني واملصاريــف العامــة واإلداريــة األخــرى. ويســاعد حســاب التكاليــف وتقديــر األربــاح 

قبــل الفوائــد والرضائــب واإلهــالك واالســتهالك )EBITDA( يف إجــراء مقارنــة بــني األداء التشــغييل الفعــيل للمشــغل، أو ميكــن 

اســتخدام تقديــرات املقيــم مــع املقاييــس املرجعيــة املنشــورة يف املجــال الصناعــي، أو مــع خــرة املقيــم يف مســتويات تكاليــف 

التشــغيل الخاصــة بالعقــارات املامثلــة.

إذا كان العميــل يريــد حســاب قيمــة املنشــأة عــى أســاس اســتمرار أعاملهــا وبافــراض أنهــا منشــأة ذات أصــل واحــد، فعــادًة 

 )EBITDA( ــد والرضائــب واإلهــالك واالســتهالك ــل الفوائ ــاح قب ــم برســملة أو مضاعفــة األرب ــة التقيي ــم عملي ــع املُقيّ مــا يتب

باســتخدام معــدل أو مضاعــف الرســملة املناســب مــن الســوق وإضافــة قيمــة أي أصــول ماليــة ورأس مــال عامــل.

ويف كثــر مــن الحــاالت، مثــل بيــع األصــول، والتــي تحتــاج إىل قيمــة األصــول ذات الحيــازة الشــاغرة فقــط عــى عكــس املعاملــة 

القامئــة عــى املنشــأة أو اإلقــراض املضمــون. يف هــذه الحالــة، ميكــن أن يعمــد املقيــم إىل عــزل جــزء الدخــل الــذي ينســب متاًمــا 

إىل العقــار عــن طريــق خصــم مســاهمة أي ممتلــكات شــخصية ملموســة )املخــزون التجــاري واألثــاث والتجهيــزات واملعــدات( 

ــاث  ــل واألث ــال العام ــة رأس امل ــئ ســنوي لتكلف ــم حســاب مكاف ــن ث ــح التشــغييل، وم ــن الرب ــر امللموســة م ــكات غ واملمتل

ــة  ــة الفكري ــاز وامللكي ــة. وتُخصــم رســوم االمتي ــد معقــول أو التكلفــة النقدي ــزات واملعــدات عــى أســاس معــدل عائ والتجهي

واإلدارة املرتبطــة بالعالمــة التجاريــة واألصــول غــر امللموســة األخــرى مــن األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والرضيبــة واإلهــالك 

ــار  ــزى إىل العق ــذي يُع ــح التشــغييل املعــدل الدخــل ال ــل هــذا الرب ــح التشــغييل املعــدل. وميث واالســتهالك للوصــول إىل الرب

فقــط. وبعدهــا يتــم رســملته أو مضاعفتــه باســتخدام معــدل أو مضاعــف الرســملة املحــدد مــن الســوق.

وتعتمــد املنهجيــة املذكــورة أعــاله عــى أســلوب رســملة الدخــل، ولكــن تنطبــق نفــس املبــادئ عــى كافــة طــرق التدفقــات 

النقديــة املخصومــة األكــرث تقدًمــا. ويرجــى الرجــوع إىل امللحــق )ج-٢( لالطــالع عــى أمثلــة عمليــة لطريقــة تقييــم التدفقــات 

النقديــة.

أسلوب التكلفة  ٣.٧.٩

يقــدم أســلوب التكلفــة وســيلة لتقييــم قيمــة األصــول أو العقــارات التــي ال توجــد لهــا معلومــات قابلــة للمقارنــة أو معلومــات 

ــم  ــن ث ــئ وم ــث مكاف ــاء أصــل حدي ــة بن محــدودة أو أن تكــون األصــول متخصصــة. ويعتمــد األســلوب عــى حســاب تكلف

ــاف سعر األرض إىل تكلفة  ــادي ثم يض ــادي أو االقتص ــادم امل ــة للتق ــل نتيج ــة األص ــاض قيم ــس انخف ــة لتعك ــل التكلف تعدي

ــن القيمة السوقية. ــر رأي ع ــالل املهلكة لتقدي اإلح

يرجــى مالحظــة أنــه ال ينبغــي اســتخدام أســلوب التكلفــة عندمــا تكــون هنــاك مبيعــات يف الســوق لعقــارات مامثلــة، أو إذا 

كان العقــار ينتــج تدفقــات نقديــة وقائــم عــى أربــاح ألنشــطة تجاريــة. يجــب تطبيــق هــذا األســلوب فقــط عــى العقــارات 

املتخصصــة التــي بُنيــت لغــرض معــني، وال يوجــد عقــار مامثــل لهــا متــداول يف الســوق، مثــل مصنــع محــدد الغــرض.
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خطوات تقييم أسلوب التكلفة  ٣.٧.٩.١

يجــب أن يحــايك أســلوب التكلفــة، مثــل أســاليب التقييــم األخــرى، طريقــة تفكــر للمشــاركني يف الســوق. وبالنســبة للتقييــم 

العقــاري، حــدد املعيــار ١٠٥ مــن معايــر التقييــم الدوليــة واملعنــي بأســاليب وطــرق التقييــم واملعيــار ٤٠٠ واملعنــي بالحقــوق 

واملصالــح العقاريــة طريقتــان أساســيتان ألســلوب التكلفــة وهــام تكلفــة اإلحــالل وتكلفــة إعــادة اإلنتــاج. وكــام هــو واضــح 

مــن اســميهام، تعتمــد الطريقــة األوىل عــى تكلفــة األصــل مقابــل تكلفــة تحســينات ذات منفعــة مشــابهه ملنافــع األصــل. يف 

حــني تعتمــد الطريقــة األخــرى عــى تكلفــة األصــل مقابــل تكلفــة إعــادة إنتــاج نســخة طبــق األصــل مــن التحســينات الحاليــة.

ــار املقيــم ألســاس القيمــة بعمــر التحســينات  ــر اختي ــة التقييــم. ويتأث يجــب اســتخدام أســاس التكلفــة املحــدد طــوال عملي

ــة  ــؤرشات قيم ــاس م ــي كل أس ــي أن يعط ــم. وينبغ ــن التقيي ــرض م ــرة والغ ــة املتوف ــات التكلف ــة معلوم ــا وطبيع وخصائصه

ــا كان األســاس املســتخدم، يجــب أن يفصــح تقريــر التقييــم عنــه  متقاربــة بــرشط أن تســتخدم بشــكل منطقــي ومتســق. وأيً

ــاره. وســبب اختي

وتتشابه الخطوات يف كال الطريقتني، وميكن التعبر عنها كام هو موضح أدناه:

الشكل )5(: خطوات حساب أسلوب التكلفة

ــا مــا تُقيــم األرايض  بالنســبة لــألرايض، فينبغــي أن تُقيــم عــى أنهــا أرض فضــاء وشــاغرة ألفضــل وأعــى اســتخدام لهــا. وغالبً

مبقارنتهــا مــع املبيعــات املدرجــة أو املجــاورة للعقــار محــل التقييــم إن كانــت متوفــرة أو مــع املبيعــات يف منطقــة مشــابهه 

وقريبــة مــن نفــس املدينــة. وتكــون هــذه الطريقــة لحســاب مــؤرش القيمــة لــألرايض ذات امللكيــة املطلقــة، لــذا تتطلــب بعــض 

ــتوى أو ال  ــتخدام األرايض دون املس ــة إذا كان اس ــة التكلف ــتخدام طريق ــل اس ــرة. وال يفض ــت األرض مؤج ــالت إن كان التعدي

يتــامىش مــع تقســيم املناطــق الحــايل. وإذا اتضــح أن قيمــة األرض يف أفضــل وأعــى اســتخدام لهــا أعــى مــن قيمتهــا اإلجامليــة 

يف اســتخدامها الحــايل، فهــذا يعنــي أن األرض مناســبة إلعــادة التطويــر وميكــن اســتبعاد أي تحســينات حاليــة يف عمليــة التقييــم 

أو تخصيــص قيمــة ســالبة تعــادل تكاليــف الهــدم والتصفيــة.

قبــل أن يتوصــل املقيــم لقيمــة متوقعــة للتحســينات واملبــاين، مــن الــرضوري أن يطلــع عــى مخطــط األرض ومواصفــات املبنــى 

وأن يكــون عــى درايــة بطبيعــة وحجــم ووظيفــة وعمــر وجــودة وحالــة هــذه التحســينات. إىل جانــب املعاينــة، ميكــن للمقيــم 

االطــالع عــى برنامــج صيانــة العقــار وتاريخــه وميزانيتــه لتســاعده يف تقديــر العمــر الفّعــال ومتوســط العمــر املتوقــع للعقــار. 

ــل  ــذ مث ــر املتبعــة يف تنفي ــة بالطــرق واألمنــاط واملــواد والتشــطيبات واملعاي ــم أيضــا أن يكــون عــى دراي ويجــب عــى املقي

هــذه التحســينات والعقــارات املقارنــة يف املنطقــة. ومــن الــرضوري أن يكــون املقيــم مطلــع عــى أحــدث تكاليــف البنــاء يف 

الســوق. كــام ميكــن للمقيــم أن يســتعني بخــراء لتقديــر التكاليــف ولكــن تقــع مســؤولية مراجعــة واســتخدام تقديــر التكلفــة 

يف التقييــم عــى عاتــق املقيــم.
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وعــى املقيــم أن يكــون ملــم بالطــرق الثــالث الرئيســية لتقديــر التكلفــة وهــي  طريقــة وحــدة املقارنــة وطريقــة تقييــم كل 

وحــدة )بنــد( عــى حــدة وطريقــة املســح الكمــي. ويف أغلــب األســواق يســتخدم املقيمــون طريقــة وحــدة املقارنــة، والتــي 

ــر  ــهولتها ولتوف ــك لس ــة، وذل ــاين مامثل ــم مب ــاحة أو حج ــدة مس ــة كل وح ــى تكلف ــاًء ع ــالل بن ــة اإلح ــر تكلف ــتنتج تقدي تس

بيانــات تكاليــف البنــاء املحليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تعــد طريقــة املســح الكمــي مــن أكــرث الطــرق تفصيــالً واألقــل اســتخداماً 

بــني املقيمــني حيــث يســتخدمها فقــط خــراء البنــاء واملقاولــني. ويجــب أن يذكــر تقريــر التقييــم طريقــة التكلفــة املســتخدمة 

والغــرض مــن اســتخدامها ومصــادر بيانــات املنطقــة والتكاليــف وأبــرز االفراضــات التــي تســتند عليهــا تقديــر التكلفــة.

تتضمــن مصــادر معــدالت التكلفــة يف طريقــة وحــدة املقارنــة، دليــل تكاليــف البنــاء واســتطالعات املطوريــن وخــراء البنــاء 

واملقاولــني.

اإلهالك  ٣.٧.٩.٢

اإلهــالك هــو انخفــاض القيمــة النقديــة لألصــل مــع مــرور الوقــت بســبب االســتخدام والبــى والتقــادم. ويجــب تحديــد هــذا 

االنخفــاض وتحليلــه بشــكل صحيــح لحســاب تكلفــة اإلحــالل املهلكــة.

يتوقــع مــن املُقيـّـم أن يكــون عــى علــم ومعرفــة بكافــة أنــواع اإلهــالك التــي تؤثــر عــى العقــار. ويشــمل ذلــك اإلهــالك املــادي 

والتقــادم الوظيفــي والتقــادم الخارجــي عــى النحــو التايل:

ــر  ــدم يف العم ــة التق ــه نتيج ــل أو مكونات ــادي لألص ــور امل ــبب التده ــة بس ــارة للمنفع ــادي: أيُّ خس ــادم امل التق  .١

واالســتعامل.

ــل يف  ــل البدي ــًة باألص ــم مقارن ــل التقيي ــل مح ــور األص ــن قص ــٌة ع ــة ناتج ــارة للمنفع ــي: أيُّ خس ــادم الوظيف التق  .٢

نواحــي، مثــل: قــدم التصميــم، واملواصفــات، أو التقنيــة املســتخدمة.

التقــادم الخارجــي أو االقتصــادي: أيُّ خســارة للمنفعــة تســببها عوامــل اقتصاديــة أو مكانيــة خــارج األصــل. وميكــن   .٣

ــا. ــا أو دامئً أن يكــون هــذا النــوع مــن التقــادم مؤقتً

يُقــّدر اإلهــالك بجميــع أشــكاله بعــده طــرق، منهــا طريقــة اســتنتاج الســوق وطريقــة العمــر االقتصــادي وطريقــة التكاليــف 

املدرجــة. وميكــن اســتخدام إحــدى هــذه الطــرق أو مجموعــة منهــا يف نفــس التقييــم. وتعــد أول طريقتــان مــن أكــرث الطــرق 

شــيوًعا يف املنطقــة وميكــن تطبيقهــا عــى كامــل العقــار وجمــع جميــع أشــكال اإلهــالك يف عمليــة حســابية واحــدة.  ومــن 

ناحيــة أخــرى، تعــد طريقــة التكاليــف املدرجــة أكــرث تفصيــاًل ولكنهــا أقــل شــيوًعا يف املنطقــة كونهــا تأخــذ باالعتبــار متوســط 

أعــامر مكونــات املبنــى وتفــرق بــني أنــواع اإلهــالك املختلفــة.

تشــمل طريقــة اســتنتاج الســوق حســاب اإلهــالك الناتــج مــن تحليــل املبيعــات املقارنــة مــع عقــارات ذات عمــر واســتخدام 

مامثــل. فتعــدل املبيعــات املقارنــة وفــق خصائــص املعامــالت ومــن ثــم تخصــم مــن قيمــة األرض يف وقــت البيــع للوصــول لقيــم 

التحســينات. ويكــون اإلهــالك الــكيل هــو الفــرق بــني هــذه القيــم وتكاليــف اإلحــالل املتوقعــة للتحســينات يف وقــت البيــع، 

ويكــون شــامالً التقــادم املــادي والوظيفــي والخارجــي املؤثــر عــى العقــارات املقارنــة. وعنــد تقســيم اإلهــالك الــكيل عــى عمــر 

التحســينات نحصــل عــى معــدل ســنوي لإلهــالك ميكــن اســتخدامه يف تقييــم العقــار محــل التقييــم، يف حــني يعطينــا عكــس 

هــذا املعــدل مــؤرش حــول تصــور الســوق للعمــر االقتصــادي أو اإلنتاجــي للتحســينات يف وقــت البيــع.
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ــال  ــر الفعــيل أو الفّع ــن خــالل رضب نســبة العم ــكيل م ــت اإلهــالك ال ــر االقتصــادي أو القســط الثاب ــة العم تحســب طريق

لتحســينات العقــار محــل التقييــم إىل عمرهــم االقتصــادي أو اإلنتاجــي مــع تكاليــف إحــالل التحســينات يف تاريــخ التقييــم. 

وعــادًة مــا يســتخدم املقيــم حكمــه وتقديــره لحالــة التحســينات وصيانتهــا لتقديــر عمرهــا الفّعــال والــذي قــد يكــون أعــى 

أو أقــل مــن عمرهــا الفعــيل. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يقــدر إجــاميل العمــر االقتصــادي أو اإلنتاجــي بنــاًء عــى خــرة املقيــم 

ــك، ميكــن اســتنتاج  ــا عــن ذل ــني أو مــدراء العقــار. وعوًض ــن أو املقاول ــاء واســتطالعات املطوري ــح هــدم البن ــه لتصاري وتحليل

العمــر االقتصــادي أو اإلنتاجــي مــن مقارنــة املبيعــات باســتخدام طريقــة اســتنتاج الســوق.

ربح املطور  ٣.٧.٩.٣

ميكــن تعريــف ربــح املطــور بأنــه »مبلــغ بــدء عمليــة التطويــر وتســهيلها والعائــد الريــادي لتحمــل املخاطــر« ]٩[. ويجــب أن 

تكــون نســبة ربــح املطــور مدعومــة ببيانــات ســوقية لعقــارات مشــابهة للعقــار محــل التقييــم.

طريقة القيمة املتبقية  ٣.٧.١٠

ــة  ــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلف ــج م ــا مزي ــم بأنه ــة يف مجــال التقيي ــة املتبقي ــة القيم ــرف طريق تُع

وتســتخدم يف تحديــد مســاهمة األرض يف القيمــة اإلجامليــة للعقــار مــع األخــذ باالعتبــار أي أعــامل تطويــر قامئــة أو جاريــة أو 

مقرحــة. وتقــوم الطريقــة بحســاب قيمــة األرض املتبقيــة إمــا عــن طريــق:

خصم تكاليف التطوير وعائد املطور من إجاميل قيمة تطوير العقار.  أ. 

اقتطــاع جــزء مــن صــايف إيجــار العقــار أو دخلــه التشــغييل الــذي يُعــزي إىل األرض ورســملته للوصــول إىل معــدل   ب. 

رســملة مناســب.

تُوصــف طريقــة القيمــة املتبقيــة يف معايــر التقييــم الدوليــة بأنهــا »طريقــة« وليســت »أســلوب« وذلكفــي ســياق الطريقــة 

املذكــورة أواًل أعــاله وكذلــك يف ســياق تقييــم »العقــارات التطويريــة« ]٣[. وتســتند هــذه الطريقــة إىل مبــدأ مفــاده أن الســعر 

ــر االســتخدام األعــى  ــة لتطوي ــني القيمــة الكامل ــر ال يتجــاوز الفــرق ب ــألرض املناســبة إلجــراء أعــامل التطوي ــذي ســيُدفع ل ال

واألفضــل وإجــاميل تكلفــة إجــراء أعــامل التطويــر.

وعادة ما تُستخدم طريقة القيمة املتبقية يف إحدى الحاالت التالية:

إعطاء مؤرش عى قيمة األرض يف حال عدم توفر املبيعات املقارنة لألرض.  .١

إعطــاء مــؤرش عــى قيمــة أعــامل التطويــر الحاليــة التــي لهــا تصاريــح بنــاء نافــذة وتقديــرات تكاليــف مفصلــة،   .٢

ــة. ــر املكتمل ــينات غ ــا تحس ــل أرض عليه مث

إعطاء مؤرش عى قيمة أرض خام يتوقع تخطيطها أو تقسيمها.  .٣

للتأكــد مــن النتائــج يف حالــة وجــود مقارنــات محــدودة وتوجــد بينهــا وبــني األرض محــل التقييــم اختالفــات كبــرة   .٤

ــة فقــط. يف املســاحة واملوقــع مثــالً أو يف حــال توفــر قوائــم مدرجــة لــألرايض املقارن

عند تقدير السعر األعى الذي يستطيع أن يتحمله املطور للمزايدة عى موقع التطوير أو رشاؤه.  .٥
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يحجــم الكثــر مــن املقيّمــني حــول العــامل عــن اســتخدام طريقــة القيمــة املتبقيــة كطريقــة تقييــم أساســية ويعــود ذلــك إىل 

اعتامدهــا عــى عــدد مــن املتغــرات غــر املؤكــدة وكذلــك حساســيتها العاليــة لنتائــج تلــك املتغــرات، لــذا يفضــل اســتخدامها 

مــع أســلوب الســوق.  فــإن التعديــالت البســيطة يف هــذه الطريقــة لهــا تأثــر كبــر عــى مــؤرش القيمــة، مــام يجعلهــا عرضــة 

للتالعــب.

وميكن حساب التقييم بطريقة القيمة املتبقية كام ييل:

الشكل )٦(: طريقة حساب القيمة املتبقية

ــة املســتقبلية  ــة للنقــود حيــث تخصــم التدفقــات النقدي ــة يف الحســبان مفهــوم القيمــة الزمني تأخــذ طريقــة القيمــة املتبقي

ــة. ــار املخاطــر املحتمل مبعــدل عائــد مســتهدف قائــم عــى الســوق يأخــذ يف االعتب

عنــد تقديــر إجــاميل قيمــة أعــامل التطويــر للمــرشوع املنجــز وبنــاء عــى نطــاق العمــل املتفــق عليــه مــع العميــل وتوفــر 

ــم  ــرشوع ت ــراض أن امل ــم باف ــخ التقيي ــر يف تاري ــامل التطوي ــة ألع ــة الحالي ــاميل القيم ــا إج ــم إم ــر املقيّ ــد يذك ــات، ق املعلوم

ــع إلنجــاز املــرشوع بــرشط  ــخ املتوق ــر يف التاري ــر إجــاميل القيمــة املقــدرة ألعــامل التطوي ــم، أو يذك ــخ التقيي إنجــازه يف تاري

ــم أي قيمــة وافــراض اســتخدمه  ــر التقيي ــة أو املتوقعــة. ويجــب أن يوضــح تقري ــق القيمتــني مــع التكاليــف الحالي أن تتطاب

املقيــم. ويجــب أن يُؤخــذ باالعتبــار االتفاقيــات الخاصــة باإليجــار أو البيــع املســبق يف التقييــم بقــدر اإلمــكان، بــرشط أن تكــون 

هــذه االتفاقيــات منطقيــة ومتوافقــة مــع معــدالت الســوق. كــام يجــب عــى املقيـّـم تقديــر فــرة تســويق مناســبة مــع األخــذ 

باالعتبــار أي خطــط تســويقية متعلقــة مبيزانيــة العميــل، عــى أن تكــون تلــك الخطــط متاحــة ومناســبة. يف حــني اعتــر املقيّــم 

ــذ ينبغــي حســاب قيمــة مــرشوع بديــل يحقــق االســتخدام األعــى واألفضــل  املــرشوع دون املســتوى األمثــل للموقــع، عندئ

للموقــع.

يجــب عــى املقيـّـم تقديــر كافــة تكاليــف أعــامل تطويــر املــرشوع والتــي تشــمل تكاليــف اإلنشــاء املســبقة بنــاء عــى مرحلــة 

ــاريني  ــوم االستش ــمل رس ــي تش ــف اإلنشــاء الت ــع(، وتكالي ــارج املوق ــامل خ ــز األرض، واألع ــح، وتجهي ــل: التصاري ــاء )مث اإلنش

والنفقــات الطارئــة وتكاليــف التمويــل وتكاليــف التســويق والتأجــر وحوافــز منظمــي املــرشوع. وقــد يوفــر العميــل التكاليــف 

ولكــن يلــزم تقديــر معقوليتهــا بحســب املواصفــات املخطــط لهــا. ويجــب اســتخدام العقــود القامئــة يف حــال توفرهــا للتأكــد 

مــن صحــة التكاليــف التــي قدرهــا العميــل.

عــادة مــا يتــم توزيــع التمويــل عــى دفعــات أو يُنظـّـم بصــورة قــروض متعــددة خــالل فــرة أعــامل التطويــر أو مراحلهــا، ومــن 

الــرضوري فهــم املقيّــم جــداول الســداد والســحب الرئيســية وذلــك وفقــا ملتطلبــات املــرشوع أو اتفاقيــة القــرض يف التدفقــات 

ــاً( بحســب معــدالت  ــإدراج التمويــل )افراضي النقديــة.  وتنصــح الفقــرة ٩٠.٨ يف معيــار ٤١٠ مــن معايــر التقييــم الدوليــة ب

الســوق حتــى لــو كان املــرشوع ممــول ذاتيًــا.
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يختلــف ربــح املطــور بحســب نطــاق املــرشوع وتعقيــده ومــدى اكتاملــه، وحجــم اإليجــار أو البيــع املســبق واملخاطــر 

املتوقعــة. وميكــن التعبــر عنــه كمبلــغ مقطــوع أو كنســبة مــن تكاليــف أعــامل التطويــر أو إجــاميل قيمــة أعــامل التطوير. 

ــن  ــة أو م ــاريع املقارن ــالل املش ــن خ ــر م ــامل التطوي ــاح أع ــب ألرب ــاس املناس ــتخدم األس ــم أن يس ــى املقيّ ــب ع ويج

استفســاراته للمطوريــن.

وتتطلــب االفراضــات التــي يفرضهــا املقيّــم للمتغــرات يف التدفقــات النقديــة مراعــاة كافــة العوامــل املؤثــرة عليهــا بدقــة 

وأن تكــون ضمــن معايــر مقبولــة. ولضــامن دقــة مخرجــات طريقــة القيمــة املتبقيــة يـُـوىص بــأن يكــون للعقــار ترصيــح 

بنــاء معتمــد يف تاريــخ التقييــم وأن جميــع املدخــالت مأخــوذة مــن الســوق أو الخــراء املؤهلــني. كــام يستحســن دامئًــا 

اســتخدام طريقــة القيمــة املتبقيــة مــع طريقــة أخــرى.
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أسس تقدير أرضار العقارات املحتجزة  ٣.٨.١

تتطلــب التعويضــات املســتحقة أن يكــون مالــك العقــار عــى نفــس وضعــه املــايل بعــد اعتــامد املــرشوع، ، لــذا يجــب أخــذ 

العوامــل األخــرى املؤثــرة غــر قيمــة العقــار املنــزوع بعــني االعتبــار. وتعتمــد التعويضــات املســتحقة عــى قيمــة إهــالك العقــار 

بســبب العوامــل املاديــة الناتجــة عــن األشــغال العامــة، وتشــمل التعويضــات اإلضافيــة املســتحقة مــا يــيل:

■ الضوضاء
■ االهتزازات

■ الروائح
■ األبخرة
■ األدخنة

■ األضواء الصناعية
■ الترسبات

وال يعتــر اإلهــالك يف القيمــة بســبب عــدم وجــود مناظــر جامليــة أو انعــدام الخصوصيــة مــن املطالبــات القابلــة للتعويــض. 

وميكــن للعوامــل املذكــورة أعــاله أن تؤثــر عــى العقــار املحتجــز يف املســتقبل. وينــدرج هــذا تحــت االقتطــاع والتأثــرات الضــارة 

عــى العقــار املحتجــز.

االقتطــاع – يحــدث االقتطــاع عندمــا يؤثــر العقــار املنــزوع عــى قيمــة العقــار املحتجــز، بحيــث إذا اقتطــع منــه يفقــد العقــار 

ــه،  ــا ب ــزل غــر مرغوبً ــزل ســيصبح هــذا املن ــة من ــوق حديق ــد ف ــت ســكة حدي ــال؛ إذا بُني ــه. عــى ســبيل املث املحتجــز قيمت

وبالتــايل ســيفقد قيمتــه؛ ألن تلــك الحديقــة كانــت تضيــف قيمــة للمنــزل.

التأثــريات الضــارة – هــي قيمــة اإلهــالك للعقــار املحتجــز نتيجــة أعــامل البنــاء املقرحــة عــى العقــار املنــزوع.  إذا نـُـزع جــزء 

ــك  ــه وذل ــاس بالســكن في ــة الن ــزع واســتخداماته املســتقبلية عــى رغب ــزل فســيؤثر هــذا الن ــي املن ــرك باق ــة وتُ مــن الحديق

بســبب الضوضــاء واألبخــرة واالهتــزازات وفقــدان املنظــر الجــاميل ومــا إىل ذلــك نتيجــة اســتخدام ســكة الحديــد وهــذا مــن 

شــأنه أن يقلــل قيمــة العقــار أكــرث. ]١٠[

ميكن تقدير االقتطاع والتأثرات الضارة باستخدام طريقتان وسترُشح يف الفقرات التالية.

التعويضات اإلضافية  ٣.٨
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ــزع  ــن ن ــة ع ــبب األرضار الناتج ــائر بس ــرضر خس ــار املت ــك العق ــيتحمل مال ــزوع س ــار املن ــة العق ــض قيم ــة إىل تعوي باإلضاف

امللكيــة. وتختلــف تكاليــف األرضار حســب كل حالــة ويتحمــل الطــرف املتــرضر مســؤولية إثبــات مبالــغ األرضار إذا مل يُقبــل 

تقديــر اللجنــة. وال يكــون الطــرف متــرضر إال إذا قُــدر تعويــض لــألرض املنزوعــة عــى أســاس االســتخدام الحــايل. وفيــام يــيل 

بعــض األرضار التــي يُســمح فيهــا التعويــض:

األرضار التجارية

■ اإلعالنات، والتكاليف الناتجة عن تغير العناوين واللوحات الجديدة.
■ خسارة الوقت، مثل الوقت الذي يقضيه الشخص يف معامالت نزع امللكية والتفاوض والبحث عن عقارات جديدة.

■ تكاليف التأقلم مع العقارات الجديدة. عى سبيل املثال، إذا كان العقار املنزوع متخصص ويحتاج لتغيرات 
ليستأنف العمل كام كان من قبل.

■ تكاليف االزالة والنقل.
■ تكاليف إعادة الركيب.

■ الخسائر الناتجة عن البيع القرسي للتجهيزات واآلالت.
■ خسائر مؤقتة لألرباح.

■ الرسوم املهنية املعقولة لتسليم التقييم لديوان املظامل، والرسوم القانونية الناتجة عن نزع عقار بديل. ورسوم 
املساحني الناتجة عن نزع عقار بديل.

وميكن تقدير البيع القرسي لآلالت واألدوات األخرى كام ييل:

الشكل )٧(: طريقة تقدير البيع القرسي لآلالت واألدوات األخرى

ميكــن أن يحــدث البيــع القــرسي لــآلالت يف عمليــات نــزع جــزء مــن امللكيــة إذا نتــج عــن النــزع الحاجــة إىل االســتغناء عــن 

بعــض اآلالت واملعــدات.

األرضار السكنية

■ خسارة الوقت.
■ مرصوفات اإلزالة.

■ التغرات الخاصة يف العقار البديل عى سبيل املثال: تغيرات مناسبة لذوي اإلعاقة.
■ مرصوفات االنتقال املؤقتة.

■ تكاليف تنسيق املوقع إذا مل تُحسب ضمن إجراءات التخفيف )قد يُخفض مبالغ االقتطاع والتأثرات الضارة جزئيًا(.
■ انقطاع الخدمات وإعادتها.

■ الرسوم املهنية املعقولة لتسليم التقييم لديوان املظامل.
■ الرسوم القانونية ورسوم املساحني الناتجة عن نزع عقار بديل.

التعويضات بسبب األرضار األخرى  ٣.٩
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األرضار الزراعية

■ خسارة الوقت.
■ تكاليف إعادة تنظيم املنشأة نتيجة النزع.

■ انقطاع الخدمات وإعادتها.
■ زيادة نفقات التشغيل.

■ الرسوم املهنية املعقولة لتسليم التقييم لديوان املظامل.
■ الرسوم القانونية ورسوم املساحني الناتجة عن نزع عقار بديل.

جميــع الفقــرات املذكــورة أعــاله ليســت شــاملة. وينبغــي اعتبــار أي خســارة عــى أنهــا اســتحقاق وقابلــة لالســرداد يف حــال 

تكبدهــا املالــك كنتيجــة مبــارشة ومعقولــة لنــزع امللكيــة.

األصول املنقولة  ٣.٩.١

ينــدرج تحــت هــذه الفئــة أي عقــار ميكــن نقلــه. وال تُعــوض هــذه األصــول كٌل عــى حــدة. حيــث أنهــا قــد تُشــكل جــزء مــن 

العقــار إذا قُيّــم عــى أنــه منشــأة تجاريــة تشــغيلية مجهــزة بالكامــل. وتعتــر الفنــادق ومحطــات البنزيــن واملســارح واملرافــق 

ــات  ــا بالنســبة للمنشــآت التشــغيلية فتشــمل األدوات كالركيب ــة. أم ــارات التجاري ــة املتخصصــة مــن العق ــة والرياضي الرفيهي

والتجهيــزات والشــهرة واألســهم باإلضافــة إىل األرض واملبــاين يف تاريــخ التقييــم.

وبالتــايل، تـُـدرج هــذه األصــول املنقولــة عنــد تقييــم هــذه العقــارات بالقــدر الــذي ميكنهــا مــن العمــل كمنشــأة تجاريــة. وال 

ينبغــي للمقيــم أن يقيــم األصــول املنقولــة كل عــى حــدة، حتــى ال تُحســب أكــرث مــن مــرة.

ويف بعــض الحــاالت، قــد يســتخدم املقيــم أســلوب آخــر للتقييــم مثــل أســلوب التكلفــة، عندهــا يكــون التقييــم معنــي للعقــار 

فقــط وميكــن فصــل األصــول املنقولــة وإزالتهــا.

وكــام هــو مذكــور ســابًقا يف قســم التعويضــات بســبب األرضار، قــد يكــون هنــاك تعويــض لتكاليــف نقــل األصــول املنقولــة، 

وليــس لألصــول املنقولــة ذاتهــا.

وتشمل األصول املنقولة عى سبيل املثال ال الحرص؛

أصول سكنية منقولة

■ أثاث
■ سجاد
■ ستائر

■ مجوهرات
■ سيارات
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عندمــا يٌنــزع العقــار الســكني يُعــوض مالــك العقــار بالقيمــة الســوقية للمنــزل وبــاألرضار، ليُغطــي تكاليــف األثــاث الحــايل أو 

إزالتــه ونقلــه. وبالتــايل، ال ينبغــي تعويــض األصــول املنقولــة الجديــدة، ألن مالــك العقــار سيســتفيد بعــد ذلــك مــن عمليــة 

نــزع امللكيــة. كــام هــو موضــح ســابًقا يف الدليــل، ينبغــي أن يكــون مالــك العقــار عــى نفــس وضعــه املــايل قبــل نــزع امللكيــة.

أصول تجارية منقولة

■ بعض املصانع واآلالت.
■ السيارات.
■ املعدات.

■ األثاث أو املواد.
■ البضائع أو املخزون.

يف العقــارات التجاريــة، يُفــرض نــزع كامــل امللكيــة إذا نقــل املالــك نشــاطه التجــاري، ويُعــوض مالــك العقــار بالقيمــة الســوقية 

ــع  ــادرة، ميكــن دف ــدة. ويف حــاالت ن ــاين الجدي ــة املب ــب اآلالت وتهيئ ــادة تركي ــل إع ــل مث ــن النق ــار واألرضار الناتجــة ع للعق

تعويــض لــآلالت الجديــدة، حيــث يصعــب نقــل مصنــع أو آلــة معينــة.

يف هــذه الحالــة، عــى مالــك العقــار إثبــات صعوبــة نقــل املصنــع الحــايل وتقديــم جــدول شــامل لجميــع التكاليــف، ويســتعني 

بخبــر مؤهــل إلعــداده ليطلــع عليــه املقيــم واللجنــة.

وعــى املقيــم التأكــد مــن حســاب األصــول وعــدم تكرارهــا أكــرث مــن مــرة. إذا اســتخدمت طريقــة املقارنــة وكانــت العقــارات 

ــة  ــتخدمت طريق ــل إذا اس ــو مامث ــى نح ــع واآلالت. وع ــق املصن ــعر املحق ــمل الس ــب سيش ــى األغل ــة، فع ــابهة متداول املش

األربــاح فعــى األغلــب ستُحســب فائــدة العقــار والشــهرة والتجهيــزات والركيبــات كقيمــة واحــدة.

أصول زراعية منقولة

■ املصانع واآلالت محددة.
■ املعدات.
■ املنتجات.

■ املوايش.

ــة مثــل الجــرارات واآلالت امللحقــة غــر قابلــة للتعويــض. وينبغــي  يف حــاالت نــزع األصــول الزراعيــة، بعــض األصــول املنقول

أن تعكــس القيمــة الســوقية لــألرض جودتهــا والفوائــد والتحســينات. وإذا رغــب مالــك األرض ميكــن أن يســتفيد مــن مبلــغ 

التعويــض بــرشاء أرض أخــرى ونقــل أصولــه اىل ذلــك املــكان. وبهــذا يصبــح مالــك األرض عــى نفــس وضعــه قبــل نــزع امللكيــة.

يف حالــة نــزع امللكيــة الدائــم للعقــارات التجاريــة املختصــة، يجــب عــى املقيــم أن يحــدد مــا إذا كان ســيُقدر العقــار عــى 

أســاس نقلــه أو إنهــاء نشــاطه. ويف حــاالت معينــة، قــد يكــون قيمــة التعويــض لنقــل العقــار أكــرث مــن قيمــة إنهــاء النشــاط 

إذا كان هــذا النشــاط غــر مربــح.
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تخفيف الخسائر  ٣.٩.٢

يشــر هــذا املبــدأ إىل اتبــاع مالــك العقــار خطــوات معقولــة لتخفيــف أو تجنــب أي خســائر متكبــدة كنتيجــة مبــارشة لنــزع 

امللكيــة. عــى ســبيل املثــال، يف حالــة نقــل نشــاط تجــاري، يجــب عــى املالــك أن يقلــل أي أرضار أو خســائر محتملــة لألربــاح.

ــة تشــمل الوقــت  ــه ســجالت مفّصل ــك العقــار املنزوعــة ملكيت ــدى مال ــة، مــن املهــم أن يكــون ل ــزع امللكي ــة ن وخــالل عملي

ــزع. ــارشة للن ــة مب ــدة كنتيج ــائر املتكب ــات والخس ــتغرق والنفق املس

إجراءات التخفيف  ٣.٩.٣

تتضمــن تحديــد وتقديــر إجــراءات لتجنــب أو تقليــل مــن أثــر مــرشوع نــزع امللكيــة عــى العقــار املحتجــز. ويف حــاالت نــزع 

جــزء مــن امللكيــة، ميكــن أن توافــق الجهــة صاحبــة املــرشوع عــى إجــراءات التخفيــف قبــل االتفــاق عــى التعويضــات أو جــزء 

منهــا. وتهــدف اإلجــراءات لتخفيــف تأثــر املــرشوع عــى مــالك العقــار. وتشــمل إجــراءات التخفيــف املســتخدمة يف عمليــات 

نــزع امللكيــة مــا يــيل:

■ العقارات املتأثرة بعزل الصوت.
■ تنفيذ أعامل التشجر عند نزع أجزاء من الحدائق.

■ تنفيذ حواجز عازلة للضوضاء يف املواقع التي يتوقع أن يكون فيها مستوى الضوضاء ال يحتمل.
■ دفع نفقات للنقل املؤقت خالل أعامل البناء.

إجراء منع األرضار الجسيمة  ٣.٩.٤

هــو إجــراء ميكــن أن يســتخدمه مالــك العقــار يف حــاالت نــزع جــزء مــن امللكيــة. حيــث يــرى مالــك العقــار أن العقــار املحتجــز 

يفقــد قيمتــه بدرجــة كبــرة نتيجــًة ملــرشوع نــزع امللكيــة، ويحــق للاملــك رفــع مطالبــة لنــزع ملكيــة العقــار بالكامــل. ويجــب 

ــة املــرشوع االطــالع عــى املشــاكل التــي رفعهــا الطــرف املطالــب. ويف حــال ثبــوت صحتهــا، ميكــن نــزع  عــى الجهــة صاحب

العقــار بالكامــل. انظــر لفقــرة ٦,٨ نــزع جــزء مــن امللكيــة.

عــى ســبيل املثــال: نــزع جــزء مــن حديقــة إلنشــاء تقاطــع مــروري كبــر لحــل حــاالت االزدحــام الشــديدة والتــي بدورهــا 

تزيــد مــن الضوضــاء. ونتيجــة للنــزع واالســتخدام الالحــق للمــرشوع، انخفضــت قيمــة العقــار بدرجــة كبــرة ومل يعــد صالًحــا 

للســكن. ففــي هــذه الحالــة ينبغــي عــى الجهــة صاحبــة املــرشوع نــزع العقــار بالكامــل إذا ثبتــت ادعــاءات مالــك العقــار.
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هــي مبالــغ إضافيــة تُدفــع عــن العقــارات املنزوعــة بالكامــل والتــي تســتويف معايــر معينــة نتيجــة للــرضر املُلحــق مبــالك العقار 

إلجبارهــم عــى بيــع منازلهــم أو إلنتقالهــم مــن العقــارات املســتأجرة. وتُدفــع هــذه التعويضــات حســب تقديــر الجهــة صاحبــة 

املــرشوع يف حــال تعــاون مــالك العقــار أو املســتأجرين معهــا.

خسائر املالك

يحــق ملــالك العقــارات بجميــع أنواعهــا والذيــن يشــغلون عقاراتهــم ملــدة ال تقــل عــن ســنة الحصــول عــى دفعــة ٥% مــن 

القيمــة الســوقية للعقــار قبــل إشــعار نــزع امللكيــة. وميكــن تقديــم مطالبــة لتقســيم الفائــدة بالتســاوي بــني مــالك العقــار.

خسائر املستأجر

ميكــن دفــع هــذه املبالــغ للمســتأجر إذا كان يشــغل العقــار ملــدة ال تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ تقديــم اشــعار نــزع امللكيــة 

ويكــون مســتحًقا ٢.٥% مــن اإليجــار الحــايل.

وتُدفــع املبالــغ املذكــورة أعــاله كبــادرة حســنة، وميكــن ســحبها يف أي وقــت خــالل عمليــة نــزع امللكيــة إذا رفــض مالــك العقــار 

التعــاون مــع نــزع امللكيــة.

يجــوز وضــع اليــد مؤقتًــا عــى بعــض العقــارات كــام ورد يف فقــرة ٦,٠ األســس القانونيــة، ويكــون عــادًة بغــرض تخزيــن آالت 

ــة. ويُســمح بذلــك أيضــا يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث  ــزع امللكي ــات ن ــة خــالل عملي ــاء أو إلنشــاء نقطــة وصــول مؤقت البن

واألوبئــة أو يف املشــاريع الطارئــة. وتفضــل الجهــة صاحبــة املــرشوع عــادًة نــزع امللكيــة عــى وضــع اليــد خصوًصــا إذا توفــرت 

ــن ســنة إىل ٣  ــد م ــدة وضــع الي ــراوح م ــادًة ت ــا. وع ــن نزعه ــن م ــالك املجاوري ــا أو امل ــرضر مالكه ــن يت ــة ول األرايض املطلوب

ســنوات ويرجــع العقــار ملالكــه بنفــس الحالــة التــي كان عليهــا قبــل وضــع اليــد.

تُحلــل التعويضــات املؤقتــة عــادًة باســتخدام طريقــة خســائر االيجــار، حيــث يقــارن املقيــم األرض تحــت وضــع اليــد بالقيمــة 

اإليجاريــة لــألرايض املحيطــة ورضبهــا يف عــدد الســنوات املطلوبــة. عــى ســبيل املثــال، تحتــاج الجهــة صاحبــة املــرشوع أرض 

مبســاحة ١,٠٠٠ مــر مربــع ملــدة ســنة وبالنظــر للمعامــالت القابلــة للمقارنــة ُحــددت القيمــة االيجاريــة لــألرض بـــ ٥٠ ريــال 

ــا أن األرض ســرجع  ــال ســعودي إذا افرضن ــض ب ٥٠,٠٠٠ ري ــغ التعوي ــدر مبل ــايل يُق ــع يف الســنة. وبالت ســعودي للمــر املرب

لصاحبهــا بنفــس حالتهــا قبــل وضــع اليــد.

التعويض عن الرضر املعنوي  ٣.١٠

وضع اليد املؤقت عىل العقار  ٣.١١
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يُبنــى تقديــر التعويــض عــادًة عــى تكلفــة إنهــاء النشــاط وذلــك حســب ظــروف نــزع امللكيــة. ويف مثــل هــذه الحــاالت، ينبغــي 

ــر التعويضــات  ــاري يف تقدي ــم العق ــض أو املقي ــر التعوي ــة تقدي ــد ملســاعدة لجن ــة معتم ــم منشــآت اقتصادي ــتعانة مبقي االس

ــه بــذل محــاوالت  ــه لعقــار آخــر. وعــى مالــك العقــار أن يثبــت أن املســتحقة. ويُنهــى النشــاط عــادًة عنــد العجــز عــن نقل

عديــدة وغــر مجديــة لنقــل نشــاطه حتــى تقبــل اللجنــة مطالبتــه. فــإذا كانــت هنــاك احتامليــة ممكنــة لنقلــه، فــإن املطالبــة 

ســُرفض وبالتــايل ســيُقدر النشــاط عــى أســاس النقــل.

ــن أشــهر الطــرق  ــة. وم ــارص الرئيســة يف املطالب ــن العن ــار والشــهرة )إن وجــدت( م ــة العق ــاء النشــاط، تكــون قيم ــد إنه عن

ــاح. ــة متوســط األرب لحســاب الشــهرة هــي طريق

الشكل )٨(: طريقة متوسط األرباح

عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة، أوالً ينبغــي للمقيــم أن يحلــل حســابات الرشكــة لثــالث ســنوات عــى األقــل ليحــدد متوســط 

ــن  ــاح م ــق األرب ــتمر بتحقي ــز ومس ــاط جاه ــايل. إذا كان النش ــاط الح ــهرة النش ــتمرار ش ــدة اس ــدد م ــا، أن يح ــاح. ثانيً األرب

٣-٥ســنوات دون الحاجــة للتغيــر فيُــرضب متوســط األربــاح يف ٣-٥ للحصــول عــى مبلــغ الشــهرة.  مــن جهــة أخــرى، إذا كانــت 

أربــاح املــرشوع منخفضــة أو منعدمــة أو إذا كان النشــاط يحتــاج لتحســينات، فعندهــا ســتكون قيمــة الشــهرة صفــر.

وبــدالً مــن ذلــك، ميكــن أن تُقــدر قيمــة الشــهرة باســتخدام مضاعــف أربــاح النشــاط. وميكــن أن يكــون للنشــاطات التــي تُبــاع 

وتُشــرى بانتظــام مضاعــف مقبــول لصــايف الربــح. وتُســتنتج املبالــغ املدفوعــة عــى الشــهرة عنــد خصــم صــايف األصــول.

وفيام ييل بعض النقاط التي قد تندرج يف تقدير التعويضات املستحقة إلنهاء النشاط:

■ تكرار املدفوعات.
■ تكاليف إلغاء عقود محددة.

■ التعويضات املادية املستحقة عن رصيد اإلجازات عند إنهاء عقد التوظيف.
■ أجور املوظفني للتصفية بعد االغالق.

■ نفقات اإلعالنات غر املجدية للبحث عن مباين جديدة.
■ نسبة من الديون املعدومة حيث يصعب استعادتها إذا تصفى النشاط.  ]١١[

ــون  ــن أن تك ــن املمك ــة.  وم ــات معقول ــائر أو نفق ــض أي خس ــن تعوي ــث ميك ــاملة، حي ــاله ليســت ش ــورة أع ــة املذك والقامئ

ــدات. ــال اآلالت واملع ــراء يف مج ــبني وخ ــتعانة مبحاس ــب االس ــد يتطل ــذا ق ــدة. ل ــاط معق ــاء النش ــرات إنه تقدي

إنهاء النشاط  ٣.١٢
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يف حــال عــدم املوافقــة عــى املطالبــة خــالل العمليــات األوليــة للجنــة تقديــر التعويــض ميكــن للمقيــم أن يكــون شــاهد خبــر 

أمــام ديــوان املظــامل للفصــل فيهــا. وميكــن تعريــف الشــاهد الخبــر عــى أنــه: »الشــخص املؤهــل لتقديــم رأيــه يف القضايــا 

واإلجــراءات القانونيــة نتيجــة ملعرفتــه املتخصصــة أو مهارتــه يف مجــال معــني« ]١٢[.

وتركز مهمة الشاهد الخبر بشكل أسايس لديوان املظامل وليس لعمالئهم، ويجب أن تكون أدلته املقدمة:

■ مستقلة وغر متحيزة.
ــة. وعــدم حــذف أي حقائــق قــد يكــون لهــا  ■ توضــح الحقائــق واإلفراضــات الرئيســة والتــي تســتند عليهــا األدل

ــة باســتنتاجاته. عالق

■ ال تتأثر بآراء العمالء أو الذين يدفعون مبالغ نقدية مقابل خدماته.

ــات  ــا للمتطلب ــامل وفًق ــوان املظ ــدم لدي ــر املق ــون التقري ــب أن يك ــي. ويج ــر خط ــه يف تقري ــم أدلت ــر تقدي ــى الخب ــب ع يج

ــة. ــم األدل ــة تقدي ــن كيفي ــوذج ع ــى من ــق )د-٢( ع ــوي امللح ــام يحت ــل، ك ــذا الدلي ــن ه ــرة ٤.٢ م ــة يف الفق املقدم

شاهد خبري  ٣.١٣

غالبًــا يتطلــب مســاعدة مستشــارين ذو خــرات مختصــة للحصــول عــى رأي كايف ومدعــوم للتعويضــات املســتحقة. يجــب أن 

يوّضــح املقيــم رضورة الحاجــة للخــراء املختصــني قبــل اإلنتهــاء مــن مهمــة التقييــم، ويجــب عليــه التعــاون معهــم لتحديــد 

قيمــة التعويضــات املســتحقة.

ومن الخراء الداعمني:

■ املهندسني الزراعيني
■ مقيمي اآلالت واملعدات

■ املحاسبني
■ خراء الضوضاء

■ مقيمي املنشآت االقتصادية
■ خراء البيئة

■ مقدري التكاليف واملقاولني
■ خراء دراسات الجدوى والتخطيط

■ جيولوجيني ومهندسني وخراء التعدين
■ خراء الزراعة والحراجة

خبري داعم  ٣.١٤
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تتطلــب هــذه العمليــة مــن املقيــم أن يفحــص جميــع البيانــات املجمعــة يف تقييــم العقــار املنــزوع ملكيتــه. وينبغــي التحقــق 

ــار.  ــع العق ــا م ــن اتســاقها ودقته ــق م ــار للتحق ــم العق ــم املســتخدم لتقيي ــة بأســلوب التقيي ــات املتعلق ــع املعلوم ــن جمي م

عــى ســبيل املثــال، إذا اُســتخدم أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل مًعــا، ينبغــي عــى املقيــم فحــص عمليــات التعديــل يف كال 

األســلوبني للتأكــد مــن أن التعديــالت عــى املوقــع والخصائــص املاديــة األخــرى اســتخدمت باتســاق يف كال االســلوبني.

يف حــال رفــض مالــك العقــار مبلــغ التعويــض، يحــق لــه اســتئناف الحكــم يف ديــوان املظــامل. وإذا كان املالــك ســاكًنا للعقــار، 

فتقــدم لــه املشــورة حــول اآلثــار املحتملــة لنــزع امللكيــة واقــراح إجــراءات التخفيــف.

ويف املقابــل، ميكــن لديــوان املظــامل األخــذ باملعلومــات التــي مل تكــن متوفــرة عنــد الجنــة لتقديــم تقديــر مبــديئ للتعويــض. 

كــام يجــب أن يُحــدد يف التقييــم األســلوب املســتخدم والقواعــد الخاصــة والطــرق التــي اســتخدمها املقيــم لتكويــن رأيــه حــول 

التعويــض املســتحق. وذلــك لتقديــم نتائــج واضحــة وتحليــل منطقــي للمســتخدم املقصــود. عنــد تحديــد قيمــة العقــار املقــرر 

نزعــه، يلــزم عــى املقيــم فهــم األســس التــي تقــوم عليهــا قيمــة العقــار. فعــى ســبيل املثــال، عندمــا يكــون العقــار املقــرر نزعــه 

قديــم وال يضيــف أي قيمــة. عندهــا يجــب تقديــر القيمــة الســوقية للعقــار عــى أســاس قيمــة األرض.

تسوية النتائج والرأي النهايئ للقيمة  ٣.١٦

ــة  ــة معقول ــد رســوم مهني ــني اســتخدام خراتهــم لتحدي ــر الرســوم كل عــى حــدة ويجــب عــى املقيمــني املعني ينبغــي تقدي

ــة. ــي قــد تختلــف حســب كل حال والت

يف حال استئناف الحالة، عى ديوان املظامل تحديد رسوم معقولة برشط أن يقبلها املقيم.

الرسوم املهنية  ٣.١5
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يواجــه املقيــم العديــد مــن املتغــرات عنــد تحديــد التعويــض املســتحق مــع مراعــاة فئــات األصــول املختلفــة مثــل امللكيــة 

املطلقــة وامللكيــة املســتأجرة عــى املــدى القصــر أو الطويــل، ونــزع جــزء مــن امللكيــة أو كاملهــا.

فيام ييل سنذكر عدة أمثلة عن نزع امللكية وخطوات تقدير التعويض املستحق يف الفقرة رقم ٣.٧ من هذا الدليل.

عنــد التوصــل لــرأي حــول القيمــة الســوقية للعقــار املرغــوب نزعــه، ينبغــي عــى املقيــم أن يســتخدم طريقــة أو أكــرث كــام هــو 

مذكــور يف فقــرة ٣,٧,٤ مــن الدليــل. وتوجــد تطبيقــات حــول أســاليب مختلفــة يف امللحــق )ج(.

ولتجنــب التكــرار، لــن يُشــار للرســوم املهنيــة وتكاليــف املشــري يف األمثلــة التاليــة، ولكــن ميكــن حســابها عنــد تقديــر التعويض 

املســتحق مــع مراعــاة أن عمليــات رشاء العقــارات كانــت قرسية.

ينبغــي قــراءة األمثلــة التاليــة عــن تقييــم نــزع امللكيــة مــع الفصــل )٦( األســس القانونيــة حيــث تحتــوي عــى تفاصيــل إضافيــة 

عــن اســتحقاق مالــك العقــار للتعويض.

نزع جزء من امللكية )عقار صناعي(  ٣.١٧.١

تقــع وحــدة صناعيــة عــى جــزء مــن األرض داخــل حــدود التنميــة تبمســاحة تبلــغ ٢,٢٥٠ مــر مربــع. ويوجــد هــذا العقــار يف 

الجهــة الخلفيــة مــن املنطقــة الصناعيــة وال يواجــه الشــارع الرئيــس.

وكــام ورد يف الفصــل الســادس مــن الدليــل ويف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد 

املؤقــت عــى العقــار. يف حــال قطــع الطــرق الرئيســة لــألرايض املنــامة ألي تطويــر كان، فينبغــي تعويــض مالــك العقــار عــن 

العقــارات واملبــاين واملصانــع املقــرر نــزع ملكيتهــا. وراعينــا هــذا النظــام يف املقارنــات التاليــة حيــث توجــد مبــاين وعمليــات 

زراعيــة.

ــاحة  ــن مس ــع م ــر مرب ــوايل ٥٠٠ م ــزع ح ــب ن ــث يتطل ــد حي ــق جدي ــاء طري ــرض إنش ــه بغ ــزع ملكيت ــرر ن ــار قُ ــذا العق ه

ــغيل  ــة التش ــاحة منطق ــتقل مس ــن س ــط، ولك ــامل املخط ــد اكت ــه عن ــل نفس ــر املدخ ــار ع ــول للعق ــن الوص ــل. ميك التحمي

ــليم. ــات التس ــل عملي ــرة وتتعط ــات الكب ــول املركب ــيحد وص ــايل، س ــزع األرض. وبالت ــة ن ــة نتيج ــل الخارجي والتحمي

طرق التقييم وقواعدها  ٣.١٧
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نظــرًا الحتفــاظ مالــك العقــار بالجــزء املتبقــي حســب املخطــط، فــإن املقيــم ســيحتاج لقامئــة إجــراءات التخفيــف حتــى يتمكــن 

مــن تقديــر قيمــة العقــار بعــد املخطــط. عــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تكــون إجــراءات التخفيــف يف املخطــط ســور أو جــدار 

ــة ســتصبح مفتوحــة  ــور يف املخطــط، ألن هــذه املنطق ــا هــو مذك ــدة حســب م ــي أو جــدار عــى طــول الحــدود الجدي أمن

بطريــق جديــد مــام قــد يســبب مشــاكل أمنيــة إذا مــا تــم تخفيفهــا.

القيمة السوقية قبل نزع امللكية

٤,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي انظر ملحق ج.٣ ــار  ــة )دون اعتب ــدة الصناعي ــة الوح قيم

ــط( املخط

ال يوجد ــامة  ــة )أرض من ــاحة املجاني ــبة املس نس

ــع( ــر مرب ــن ١٠,٠٠٠ م ــل م وأق

القيمة السوقية بعد نزع امللكية 

٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ــاة  ــع مراع ــة م ــدة الصناعي ــة الوح قيم

تقليــل مســاحة الخلفيــة والتــي نتــج 

ــايل. ــتخدام الح ــات يف االس ــا صعوب عنه

٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي قيمة األرض املنزوع ملكيتها شاملة االقتطاع والتأثرات الضارة.

بدالً عن ذلك؛

ــاع  ــة اىل االقتط ــا إضاف ــزوع ملكيته ــة األرض املن ــتخدام قيم ــا باس ــزوع ملكيته ــألرض املن ــوقية ل ــة الس ــل القيم ــن تحلي ميك

ــارة:  ــرات الض والتأث

قيمة األرض: ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي 

االقتطاع والتأثرات الضارة: ١٠,٠٠٠ ريال سعودي 

٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي         

األرضار* )١(

وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا  ١٠,٠٠٠ ريال سعودي

مــع نــزع امللكيــة.

نتيجــة  ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي لألربــاح  املؤقتــة  الخســائر 

ــت  ــالل الوق ــار خ ــول للعق ــد الوص تقيي

.)٢( االنشــائية  لألعــامل  املســتغرق 

ــآلالت بســبب التكــرار  ٦,٠٠٠ ريال سعودي ــع القــرسي ل البي

.)٣(

مجموع األرضار ٣٦,٠٠٠ ريال سعودي

مجموع التعويضات املستحقة ٣٣٦,٠٠٠ ريال سعودي
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باعتامد طريقة املقارنة قبل وبعد نزع امللكية، ميكن تقييم العقار كالتايل:

ينبغي اثبات مبالغ األرضار بسجالت للوقت املستغرق واالجتامعات املعقودة.  )١(

اســتمرت أعــامل البنــاء املحيطــة للعقــار مــا يقــارب الســنة. وتشــر الحســابات بوجــود دخــل ســنوي ثابــت نســبيًا   )٢(

حيــث انخفــض هــذا الدخــل مبقــدار ٢٠,٠٠٠ ريــال ســعودي خــالل الســنة التــي تــم فيهــا عمليــات البنــاء. منطقيًــا، ميكننــا 

افــراض هــذه الخســائر بســبب نــزع امللكيــة.

عــى افــراض خســارة رافعــة شــوكية واحــدة بســبب تكررهــا، قــدرت القيمــة الســوقية لألصــل بـــ١٠,٠٠٠ ريــال   )٣(

ســعودي ولكــن بلغــت قيمــة البيــع القــرسي ٤,٠٠٠ ريــال ســعودي يف هــذه الحالــة، ســيكون التعويــض املســتحق ٦,٠٠٠ 

ريــال ســعودي.

نزع جزء من امللكية )عقار صناعي تحسنت قيمته(  ٣.١٧.٢

وحــدة صناعيــة تقــع عــى جــزء مــن األرض تبلــغ مســاحتها ٢,٢٥٠ مــر مربــع. وتقــع هــذه األرض داخــل حــد حاميــة التنميــة. 

يقــع هــذا العقــار يف الجهــة الخلفيــة مــن املنطقــة الصناعيــة وال يواجــه الشــارع الرئيــس.

ــل.  ــة التحمي ــن منطق ــع م ــر مرب ــزع حــوايل ٥٠٠ م ــب ن ــد ويتطل ــق جدي ــرض إنشــاء طري ــار بغ ــة هــذا العق ــتنزع ملكي س

ــن  ــد م ــار ويزي ــدوره يُحســن الوصــول للعق ــامل املخطــط وهــذا ب ــد اكت ــد عن ــق الجدي ــارشًة للطري وسيُســمح بالوصــول مب

ــة. ــراض تجاري ــتخدامه ألغ ــة اس احتاملي



٧٧

نظــرًا الحتفــاظ مالــك العقــار بالجــزء املتبقــي مــن العقــار، يجــب عــى املقيــم اعتــامد إجــراءات تخفيــف معينــة لتخفيــف رضر 

املخطــط وهــذا سيســمح للمقيــم بتقديــر قيمــة العقــار بعــد إصــدار املخطــط.

باعتامد طريقة املقارنة قبل نزع امللكية وبعدها، ميكن تقييم العقار كالتايل:

يف حــال قيــم هــذا العقــار عــى أســاس االســتخدام البديــل، ستتحســن قيمتــه. وبالتــايل، ســيتمتع العقــار بعــد اعتــامد املخطــط 

بنقطــة وصــول جديــدة مــع واجهــة عــى شــارع رئيــس وبالتــايل ميكــن اســتخدامه ألغــراض تجاريــة. وبالتــايل ســتبلغ قيمتــه 

الســوقية ٤,٥٠٠,٠٠٠ريــال ســعودي مــع األخــذ باالعتبــار مقارنتــه بالعقــارات املشــابهة.

تجــاوزت التحســينات يف املخطــط قيمــة العقــار املنــزوع ملكيتــه، لــذا ســتكون التعويضــات يف هــذا العقــار رمزيــة، بحــدود  ٥٠ 

ريــال ســعودي. وتدفــع هــذه التعويضــات كتوثيــق لعمليــة النــزع حتــى تنقــل امللكيــة لصاحــب املــرشوع.

القيمة السوقية قبل نزع امللكية

٤,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي انظر ملحق ج.٣ ــار  ــة )دون اعتب ــدة الصناعي ــة الوح قيم

ــط( املخط

ال يوجد ــامة  ــة )أرض من ــاحة املجاني ــبة املس نس

ــع( ــر مرب ــن ١٠,٠٠٠ م ــل م وأق

القيمة السوقية بعد نزع امللكية 

٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي قيمــة الوحــدة الصناعيــة يف اســتخدامها 

الحــايل مــع مراعــاة تحســني الوصــول 

ــة. والواجه

١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي قيمة األرض املنزوع ملكيتها شاملة االقتطاع والتأثرات الضارة.

األرضار* )١(

وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا  ١٠,٠٠٠ ريال سعودي

مــع نــزع امللكيــة.

خســارة مؤقتــة يف األربــاح نتيجــة تقييــد  ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي

ــامل  ــرة األع ــالل ف ــار خ ــول للعق الوص

ــائية *)٢( اإلنش

مجموع األرضار ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي

مجموع التعويضات املستحقة ١٣٠,٠٠٠ ريال سعودي
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نزع كامل امللكية )مكتب(  ٣.١٧.٣

مبنى إداري مستأجر مقرر نزع ملكيته كام هو موضح يف الصورة أدناه. ويقع هذا العقار داخل حد حامية التنمية.

ميكن تحليل التعويض كام ييل:

ــة  ــة أو الخســائر املؤقت ــات اإلزال ــق بنفق ــات تتعل ــار أي مدفوع ــى صاحــب العق ــال يتلق ــل، ف ــار مؤجــر بالكام ــا أن العق *مب
ــف. ــيتكبد هــذه التكالي ــث أن املســتأجر س ــة حي املحتمل

القيمة السوقية قبل نزع امللكية

٢,٦٣٥,٠٠٠ ريال سعودي انظر امللحق ج.٢)أ(  )دون اعتبار املخطط(

ال يوجد نسبة املساحة املجانية )أرض منامة(

األرضار* )١(

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة 

مــن  ١٣١,٧٥٠ ريال سعودي  %٥( املالــك  خســائر  مدفوعــات 

الســوقية( القيمــة 

مجموع األرضار ١٥١,٧٥٠ ريال سعودي

مجموع التعويضات املستحقة ٢,٧٨٦,٧٥٠ ريال سعودي
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نزع ملكية مستأجرة )مكتب(  ٣.١٧.٤

ــار.  ــغيل العق ــنوات لتش ــتأجر ٤ س ــى للمس ــم ٣,١٧,٣. وتبق ــابقة رق ــرة الس ــح يف الفق ــو موض ــام ه ــتأجر ك ــى إداري مس مبن

ــة املجــاورة. ــس املنطق ــار مشــابه يف نف ــال لعق ــوي املســتأجر اإلنتق ــم وين ــار بشــكل دائ ــينزع العق س

وميكن تقدير امللكية املستأجرة كاآليت:

*كــام ورد يف فقــرة رقــم ٣,١٠ يف الدليــل، ميكــن منــح مدفوعــات الخســائر للمســتأجر لتعويضــه عــن الــرضر امللحــق بــه نتيجــة 
ــض يف حــال عــدم  ــغ التعوي ــض ســحب مبل ــر التعوي ــة تقدي ــة املــرشوع أو لجن ــة صاحب ــال. ويحــق للجه ــاره عــى اإلنتق إجب

تعــاون مالــك العقــار أو شــاغله خــالل عمليــة نــزع امللكيــة.

وكــام ورد يف فقــرة ٦,٤,٤ أصحــاب الحقــوق األخــرى، ال يحــرص نظــام نــزع امللكيــة التعويــض عــى مالــك األرض وحــده. وبالتايل، 

تُدفــع التعويضــات للطــرف املتــرضر ليبقــى عــى نفــس وضعــه قبــل نــزع امللكيــة.

القيمة السوقية للملكية املستأجرة

٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي  انظر ملحق ج.٣ ــار  ــة )دون اعتب ــدة الصناعي ــة الوح قيم

ــط( املخط

ال يوجد تنطبــق  املجانيــة )ال  املســاحة  نســبة 

املســتأجرة( العقــارات  نــزع 

٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي  اجاميل القيمة السوقية

األرضار* )١(

٤٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة

١٥,٠٠٠ ريال سعودي ــرة  ــاح خــالل ف ــة يف األرب خســائر مؤقت

ــل. النق

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي نفقات النقل

٢,٥٠٠ ريال سعودي ــن  ــك )٢,٥% م ــائر املال ــات خس مدفوع

ــايل( ــار الح االيج

٩٧,٥٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

٤٧٢,٥٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة
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نزع جزء من امللكية )عقار سكني(  ٣.١٧.5

عقــار ســكني تبلــغ مســاحته ٨٠٠ مــر مربــع ويقــع داخــل حــد حاميــة التنميــة. ونـُـزع ١٠٠ مــر مربــع مــن الحديقــة الخلفيــة 

بغــرض إنشــاء طريــق جديــد. ســتصغر مســاحة الحديقــة ويُهــدم املســتودع نتيجــة للنــزع، . إضافــة اىل ذلــك، ســتصبح الحديقــة 

مجــاورة للشــارع الرئيــس وبالتــايل ســتزيد الضوضــاء واألبخــرة واألضــواء الصناعيــة.

القيمة السوقية قبل نزع امللكية 

٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي   بافراض أسلوب السوق – انظر لنموذج

تحليل املقارنة يف ملحق ج.١

القيمة السوقية )دون اعتبار املخطط(

ال يوجد ــامة  ــة )أرض من ــاحة املجاني ــبة املس نس

ــع( ــر مرب ــن ١٠,٠٠٠ م ــل م وأق

القيمة السوقية بعد نزع امللكية

 القيمة السوقية للعقار املترضر بالعوامل ٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي

املادية

١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي قيمة األرض املنزوع ملكيتها شاملة االقتطاع والتأثرات الضارة.

األرضار

١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

*تكلفة استبدال املستودع )١(  ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي

٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

مجموع التعويضات املستحقة ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي

*ينبغي أن تكون جميع التكاليف مدعومة إما بتسعرات أو أي مصادر أخرى مثل آراء الخراء.

ميكن تقدير تعويضات العقار كالتايل:
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يف بعــض حــاالت نــزع جــزء مــن العقــارات الســكنية يكــون املــكان مزعــج أثنــاء فــرة االعــامل اإلنشــائية خصوًصــا يف وقــت 

املســاء، لذلــك يُفضــل إشــغار العقــار لتخفيــف الــرضر. ويُســمح بــرصف نفقــات إيجاريــة أو فندقيــة يف هــذه الحالــة.

نزع جزء من امللكية )عقار سكني تحسنت قيمته(  ٣.١٧.٦

هــذا العقــار مطابــق للعقــار املذكــور يف املثــال الســابق مــن حيــث الحجــم ومســاحة نــزع امللكيــة. يف هــذه الحالــة، ُحــدد 

هــذا العقــار مســبًقا إلعــادة تطويــر املنطقــة والعقــارات املجــاورة. ولكــن كان مــرشوع النــزع محصــور حيــث ال ميكــن تنفيــذ 

اعــامل التطويــر دون وجــود مخطــط نــزع امللكيــة. إذا قـُـدرت قيمــة األرض حســب االســتخدام الحــايل ســتكون قيمــة التعويــض 

املســتحق حســب الحســابات الــواردة يف املثــال الســابق ١٥٠,٠٠٠ ريــال ســعودي.

يف هــذه الحالــة يجــب عــى املقيــم تقديــر التعويــض املســتحق عــى أســاس تحســني قيمــة العقــار، ألن مالــك العقــار ســيصبح 

ــة  ــتبلغ القيم ــبق، س ــا س ــع م ــار جمي ــار. باعتب ــة العق ــني قيم ــم تحس ــا ت ــزع إذا م ــل الن ــه قب ــام كان علي ــل م ــال أفض يف ح

٣,٥٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي حيــث ســتكون مربحــة وكافيــة لتطويــر األرض املحتجــزة بعــد املخطــط. وإذا نظرنــا للقيمــة بعــد 

املخطــط، قيمــت األرض املحتجــزة )٧٠٠ مــر مربــع( باســتخدام أســلوب الســوق وبلــغ قيمــة املــر الواحــد حــوايل ٥٠٠٠ ريــال 

ســعودي. وســتتخطى التحســينات قيمــة األرض املنزوعــة حســب املخطــط، وتكــون التعويضــات رمزيــة ال تتخطــى ٥٠ ريــال 

للمــر.

نزع كامل امللكية )عقار سكني(  ٣.١٧.٧

العقــار يف هــذا املثــال مشــابه للمذكــور يف فقــرة ٣,١٧,٥، ولكــن ســتنزع ملكيتــه بالكامــل كــام هــو موضــح يف الصــورة أدنــاه. 

لــذا، لــن يكــون مســتحق ألي تعويضــات عــن االقتطــاع أو التأثــرات الضــارة.
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وميكن تقدير التعويض للنزع الكامل كام ييل:

تعويضات دون نزع ملكية األرض )عقار سكني(  ٣.١٧.٨

عقــار ســكني يف منطقــة ريفيــة محاطــة بــأرايض زراعيــة. نــزع مؤخــرا جــزء خلفــي مــن األرض إلنشــاء طريــق جديــد وســيكون 

مرتفــع بنحــو ١٥ مــر عــن العقــار عنــد اكتاملــه. ونتيجــة للمخطــط، ســيزيد مســتوى الضوضــاء فــوق املســتوى املعقــول وفــق 

مقيــاس دســيبل. وال يوجــد إجــراءات تخفيــف كجــزء مــن املخطــط.

القيمة السوقية قبل نزع امللكية 

٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي   بافراض أسلوب السوق – انظر لنموذج

تحليل املقارنة يف ملحق ج.١

)دون اعتبار املخطط(

ال يوجد ــامة  ــة )أرض من ــاحة املجاني ــبة املس نس

ــع(. ــر مرب ــن ١٠,٠٠٠ م ــل م وأق

األرضار

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

٣٠,٠٠٠ ريال سعودي نفقات النقل واإلزالة

٣٢,٥٠٠ ريال سعودي مــن   %٥( املالــك  خســائر  مدفوعــات 

الســوقية( القيمــة 

٨٢,٥٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

٧٣٢,٥٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة
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وكنتيجــة مبــارشة لتقســيم العقــار انخفضــت قيمتــه بســبب إنشــاء الطريــق والــذي نتــج عنه ضوضــاء وأبخــرة وأضــواء صناعية. 

وتقتــرص التعويضــات عــى العوامــل املاديــة وال تشــمل فقــدان املنظــر الجــاميل أو الخصوصية.

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل:

لــو كانــت إجــراءات التخفيــف مــن ضمــن املخطــط املقــرح فــإن مطالبــة التعويــض التــي قدمهــا مالــك العقــار ســتُخفض أو 

تُقــىص. ومــن املحتمــل أن تتضمــن إجــراءات التخفيــف حواجــز عازلــة للضوضــاء أو مغروســات.

إذا نزع أي جزء من العقار، فلن تشمل املطالبة بتعويض عن أي عوامل مادية.

ملزيد من التفاصيل حول تعويضات دون نزع ملكية األرض، انظر لفقرة ٦,٤,٣ تعويض العقارات املتأثرة.

القيمة السوقية قبل نزع امللكية 

٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي  وجــود  بافــراض  الســوقية  القيمــة 

املخطــط ولكــن دون وجــود عوامــل 

واألبخــرة  الضوضــاء  مثــل  محسوســة 

الصناعيــة واألضــواء 

ال يوجد ــث ال  ــد، حي ــة )ال يوج ــاحة املجاني املس

ــة( ــد أرض منزوع توج

القيمة بعد نزع امللكية

القيمة السوقية للعقار املترضر بالعوامل  ٦٣٠,٠٠٠ ريال سعودي

املادية.

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي الفرق يف القيمة

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

١٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

٣٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة
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نزع جزء من امللكية )أرض زراعية(  ٣.١٧.٩

أرض زراعيــة تبلــغ مســاحتها ٣٥,٠٠٠ مــر مربــع وتقــع خــارج حــد حاميــة التنميــة. وكــام هــو موضــح يف الصــورة أدنــاه، ســيؤدي 

املســار املقــرح إىل قطــع جــزء مــن العقــار حيــث تكــون األرض غــر منتظمــة باتجــاه الغــرب وباقــي امللكيــة األساســية باتجــاه 

الــرشق. بعــد املخطــط، ستســرجع األرض نقطــة وصولهــا األصليــة باإلضافــة إىل نقطتــان جديدتــان للوصــول إىل املســار الجديــد 

وذلــك لتخفيــف رضر االنتقــال بــني العقاريــن. ينــزع املخطــط عــى ٥,٠٠٠ مــر مربــع للمســار الجديــد و١٠,٠٠٠ مــر مربــع غــرب 

املســار الجديــد و٢٠,٠٠٠ مــر مربــع باتجــاه الــرشق. يقــع العقــار يف منطقــة ريفيــة، وال يشــمل املخطــط أي تحســينات لقيمــة 

األرض املحتجــزة. ولــذا يجــب أن تُحلــل قيمــة األرض عــى أســاس اســتخدامها الحــايل.

وميكــن تقديــر تعويــض العقــار كــام يف الجــدول التــايل باســتخدام قيمــة العقــار املنــزوع ملكيتــه باإلضافــة إىل االقتطــاع والتأثــرات 
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القيمة السوقية لألرض املنزوعة 

٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ــل األرايض  ــا تُحل ــوق- غالبً ــلوب الس أس

ــعر  ــاس الس ــى أس ــا ع ــة ملكيته املنزوع

لــكل مــر مربــع- ينبغــي عــى املقيــم أن 

ــة عــى األرايض  يســتخدم نفــس الطريق

بعقــارات  يقارنهــا  أن  عوًضــا  الكبــرة 

ــابهه. مش

ال يوجد نسبة املساحة املجانية )أرض منامة(

انخفاض قيمة األرايض املحتجزة

٥٠,٠٠٠ ريال سعودي عى افراض انخفضت قيمة منطقة )أ( 

بنسبة ١٠% حيث تبلغ مساحتها ١٠,٠٠٠ 

مر مربع.

أ - االقتطاع 

ميكن تقدير االقتطاع يف هذه الحالة 

من خالل تطبيق معدل القيمة السوقية 

الحالية عى املنطقة املحتجزة مع نسبة 

خفض قيمة العقار بسبب 

• تغر شكل األرض

• انخفاض الطلب عى األرايض األصغر 

حجاًم

٢٥,٠٠٠ ريال سعودي عــى افــراض انخفضــت قيمــة منطقــة 

)ب( بنســبة ٢.٥% حيــث تبلــغ مســاحتها 

٢٠,٠٠٠ مــر مربــع.

أ -التأثرات الضارة 

ميكن تطبيق هذه الطريقة عى منطقة 

)أ( و)ب( . مبا أن امللكية املحتجزة أكر، 

فيمكن افراض تأثرات أٌقل يف هذه 

الحالة

٣٢٥,٠٠٠ ريال سعودي قيمة األرض املنزوعة باإلضافة اىل االقتطاع والتأثرات الضارة 

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي الوقت املستغرق يف املطالبة

زيــادة الوقــت الــالزم ســنويًا للســفر والتنقــل. وميكــن حســاب أكــرث مــن طريقــة إذا 

أمكــن. يف هــذه الحالــة، ميكــن افــراض مــا يــيل: 

ــاعة يف  ــا ٥٠ س ــوايش )إذا افرضن ــي امل ــل ورع ــنة للتنق ــة يف الس ــاعات إضافي ١٠ س

ــدى ١٠  ــى م ــغ ع ــذا املبل ــملة ه ــاعة ورس ــعودي يف الس ــال س ــنة × ١٠٠ ري الس

ــنوات(. س

٦٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

٣٨٥,٠٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة
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يف هــذه الحالــة، تعتمــد قيمــة األرض املنــزوع ملكيتهــا عــى املبيعــات املقارنــة لــألرايض املشــابهة ذات محاصيــل ناضجــة. يف حــال 

عــدم توفــر عقــارات مطابقــة يف تاريــخ التقييــم، فعــى املقيــم عمــل التغيــرات الالزمــة. وال ينبغــي التقديــر عــى أســاس قيمــة 

األرض وأســعار األشــجار واملحاصيــل ألن هــذه الطريقــة قــد تجعــل املقيــم عرضــة لتكــرار بعــض الحســابات.

ويجــب عــى املقيمــني أن يســتعينوا بخراتهــم لتقديــر أثــر التقســيم عــى العقــار املحتجــز مــن حيــث االقتطــاع والتأثــرات الضــارة 

واألرضار. وقــد يضطــر املقيــم يف هــذه الحالــة لإلســتعانة بخــراء آخريــن مثــل املهندســني الزراعيــني وخــراء يف اآلالت.

نزع ملكية حق االرتفاق )عقار تجاري(  ٣.١٧.١٠

ســوق يشــغله مالكــه ولــه مواقــف خاصــة بعيــدة عــن الشــارع. وتتطلــب اإلجــراءات املقرحــة ارتفــاق دائــم أمــام العقــار إلنشــاء 

خدمــات جديــدة. تقــرر حفــر أربــع مواقــف واســتبدالها يف وقــت واحــد لتخفيــف الــرضر عــى الســوق ولضــامن ســهولة الوصــول 

إليــه مــع ووجــود عــدد كاف مــن املواقــف دامئـًـا. ويتوقــع أن تســتمر أعــامل البنــاء ملــدة شــهر.

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل:

ــا بســبب هــذه االعــامل،  *ميكــن الوصــول للعقــار يف أي وقــت يف فــرة األعــامل اإلنشــائية، ولكــن ســيقل عــدد املواقــف مؤقتً
وهــذا ســيجعل الزبائــن يذهبــون ملــكان آخــر خــالل هــذه الفــرة.

قيمة االرتفاق الدائم

٢٢,٥٠٠ ريال سعودي ٧٥ مر – ٣٠٠ ريال سعودي للمر 

الطويل.

)دون اعتبار املخطط(

ال يوجد نسبة املساحة املجانية )ال تطبق عى 

نزع حق االرتفاق(

٢٢,٥٠٠ ريال سعودي املجموع

األرضار

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي *خسائر مؤقتة لألرباح

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

٤٢,٥٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة
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حق االرتفاق ووضع اليد املؤقت )عقار زراعي(  ٣.١٧.١١

يشــمل هــذا العقــار أرًضــا زراعيــة ســتنزع جــزء مــن ملكيــة األرض املجــاورة منــه بشــكل دائــم لبنــاء طريــق وجــرس جديــدان. 

ولكــن لــن يُنــزع هــذا العقــار بشــكل دائــم، حيــث ســيكتفى فقــط بحــق االرتفــاق ووضــع اليــد املؤقــت مــن مالــك العقــار 

املقــرر نــزع ملكيتــه.

أوضحــت الجهــة صاحبــة املــرشوع أنهــا ســتحتاج الحًقــا للوصــول للمنطقــة الســفلية مــن الجــرس مــرة يف الســنة عــى األقــل 

للصيانــة العامــة. يبلــغ طــول االرتفــاق الدائــم ٢٠٠ مــر تقريبًــا ولكــن ســتبقى األرض عــى نفــس االســتخدام الزراعــي وســيظل 

مالــك العقــار مســتفيًدا منهــا. باإلضافــة لالرتفــاق، يتطلــب املــرشوع مســاحة إنشــائية مؤقتــة تبلــغ ١٠٠٠ مــر مربــع ملــدة 

ســنتان. ويعــرض القســم ٦.٩ تفاصيــل أكــرث حــول الحــاالت التــي  يســمح بوضــع اليــد املؤقــت فيهــا ومدتهــا.

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل:

قيمة االرتفاق الدائم

٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ٢٠٠ مر- ٢٥٠ ريال سعودي لكل مر 

طويل. وتستخدم الجهة صاحبة املرشوع 

حق االرتفاق مبوافقة مسبقة لتخفيف 

الرضر عى مالك العقار.

وجــود  بافــراض  الســوقية  القيمــة 

املخطــط ولكــن دون وجــود عوامــل 

واألبخــرة  الضوضــاء  مثــل  محسوســة 

الصناعيــة واألضــواء 

ال يوجد نســبة املســاحة املجانيــة )ال تطبــق عــى 

حــق االرتفــاق(

 قيمة نزع جزء من ملكية األرض

٢,٠٠٠ ريال سعودي تشر املعامالت املقارنة بأن اإليجار 

السوقي لألرض يبلغ ريال سعودي واحد 

لكل مر مربع سنويًا 

١,٠٠٠ مر مربع ملدة سنتان

٥٢,٠٠٠ ريال سعودي اإلجاميل

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

١٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

٦٢,٠٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة



٨٨

وفًقــا للحســابات الســابقة، يُحســب حــق االرتفــاق عــى أســاس الســعر لــكل مــر طــويل، إمــا نــزع امللكيــة املؤقــت فيُحســب عــى 

أســاس القيمــة االيجارية الســوقية.

أرض داخل حد حامية التنمية )نزعت ملكيتها أكرث من مرة(  ٣.١٧.١٢

ــام  ــع( يف ع ــر مرب ــا ٢٠% )أي ٢٠,٠٠٠ م ــزع منه ــع. نُ ــر مرب ــاس ١٠٠,٠٠٠ م ــاحتها باألس ــغ مس ــني وتبل ــني طريق ــع ب أرض تق

٢٠١٤)نــزع امللكيــة األول( ثــم نُــزع ١٤% )أي ١٤,٠٠٠ مــر مربــع( يف عــام ٢٠١٩ )نــزع امللكيــة الثــاين( بغــرض توســيع الطريــق 

ــع. ــر مرب ــذا، ســتصبح مســاحة األرض املحتجــزة ٦٦,٠٠٠ م ــار. وبه ــني العق ــن كال جهت م

وفــق مــاورد أعــاله، بلــغ إجــاميل مســاحة األرض املطلوبــة ٣٤% وهــذه النســبة أعــى مــن النســبة املجانيــة )٣٣% مــن مســاحة 

األرض(. فيــام يتعلــق بــرأي القيمــة، اســتخدم املقيــم أســلوب الســوق باعتبــار املعامــالت املقارنــة حيــث قـُـدرت القيمــة ب ٥,٠٠٠ 

ريــال ســعودي لــكل مــر مربــع.

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل:

القيمة السوقية لألرض املنزوعة

٥,٠٠٠,٠٠ ريال سعودي )١٠٠,٠٠٠ x ١%( ١,٠٠٠ مر مربع فقط 

قابل للتعويض

االقتطاع والتأثرات الضارة

٣٣٠,٠٠٠ ريال سعودي نقصت قيمة األرض املحتجزة بنسبة ١% 

بسبب شكلها غر املنتظم.

١,٠٠٠ مر مربع ملدة سنتان

٥,٣٣٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع القيمة السوقية لألرض املنزوعة شامل االقتطاع والتأثرات الضارة

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

١٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع األرضار

مجموع التعويضات املستحقة ٥,٣٤٠,٠٠٠ ريال سعودي
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ــزع  ــة األرض للمــرة األوىل، حيــث كانــت مســاحتها أقــل مــن ٣٣% وهــي مســاحة ن ــزع ملكي ــد ن مل تُدفــع أي تعويضــات عن

ــة. ــة املجاني امللكي

أمــا يف نــزع امللكيــة الثــاين، ينبغــي أن يســتخدم املقيــم إجــاميل مســاحة األرض )١٠٠,٠٠٠ مــر مربــع( لتحديــد مبلــغ األرض 

الــذي ميكــن نزعــه مجانًــا.

يف حال نزع الجهة صاحبة املرشوع ٣٣% من اجاميل مساحة األرض، فال يحق ملالك األرض أي تعويضات.

أرض داخل حدود التنمية )نٌزعت منها النسبة النظامية مسبًقا(  ٣.١٧.١٣

أرض تبلغ مساحتها ١٥,٠٠٠ مر مربع. حيث أن ٣٣% من األرض تم نزعها مسبًقا لتطوير الطريق الرئيس.

تحتــاج الجهــة صاحبــة املــرشوع ٦,٠٠٠ مــر مربــع لتوســيع الطريــق، وألن ٣٣% مــن األرض نُزعــت مســبًقا، فــإن هــذا النــزع 

يعتــر مســتحًقا للتعويــض. فيــام يتعلــق بــرأي القيمــة، اســتخدم املقيــم أســلوب الســوق مــع اعتبــار املعامــالت املقارنــة والتــي 

قــدرت القيمــة بـــ ٢٠,٠٠٠ ريــال ســعودي لــكل مــر مربــع.
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وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل:

إذا افرضنــا أن األرض أصغــر بكثــر بحيــث تكــون مســاحتها ٩,٠٠٠ مــر مربــع، ومطلــوب نــزع نفــس املســاحة املذكــورة أعــاله 

)٦,٠٠٠ مــر مربــع(. ويبقــى منهــا ٣٠٠٠ مــر مربــع كمســاحة محتجــزة. يف هــذه الحالــة، ميكــن أن يراعــي املقيــم انخفــاض قيمــة 

القطعــة املحتجــزة ألن تطويرهــا ســيكون محــدود.

بافرتاض عدم اقتطاع نسبة نظامية مسبًقا

قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها ١٥,٠٠٠ مــر مربــع وتقــع داخــل حــدود التنميــة.  ومطلــوب يف مخطــط نــزع امللكيــة نــزع ٤٠% مــن 

العقــار. واملقيــم عــى درايــة أن نســبة املســاحة املجانيــة مــن األرض )٣٣%( مل تُنــزع مســبقا.

نتيجــة للنــزع املقــرح ســتكون مســاحة األرض املحتجــزة ٩,٠٠٠ مــر مربــع. يجــب تحديــد التعويــض عــن فــرق املســاحة الناقصــة 

عــن ١٠,٠٠٠ مــر مربــع وفــرق النســبة النظاميــة وغًفــا لنظــام نــزع امللكيــة. وبخصــوص رأي القيمــة، اســتخدم املقيــم أســلوب 

الســوق مــع اعتبــار املعامــالت املقارنــة والتــي قــدرت القيمــة ب ٢٠,٠٠٠ ريــال ســعودي للمــر املربــع.

القيمة السوقية لألرض قبل نزع امللكية

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  ١٥,٠٠٠ مر مربع × ٢٠,٠٠٠ ريال 

سعودي 

ال يوجد )نُزعــت  املجانيــة  املســاحة  نســبة 

) مســبًقا

)القيمة السوقية لألرض بعد نزع امللكية )قاعدة ما قبل نزع امللكية وبعدها

١٨٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٩,٠٠٠ مر مربع × ٢٠,٥٠٠ ريال 

سعودي 

 بافراض تحسني قيمة العقار بنسبة

 ٢.٥%، الرتفاع الطلب يف السوق عى

 القطع الصغرة يف منطقة العقار

١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع القيمة السوقية لألرض املنزوع ملكيتها شامل االقتطاع والتأثرات الضارة

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

مجموع األرضار ١٠,٠٠٠ ريال سعودي

مجموع التعويضات املستحقة ١١٥,٥١٠,٠٠٠ ريال سعودي



٩١

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل؛

قيمة األرض املنزوع ملكيتها

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  ١,٠٠٠ مر مربع × ٢٠,٠٠٠ ريال 

سعودي 

قيمــة تعويــض ١,٠٠٠ مــر أقــل مــن 

١٠,٠٠٠ مــر مربــع.

٩٩٠,٠٠٠ ريال سعودي  %٣٣.٣٣% - ٣٣%= ٠.٣٣

×١٥,٠٠٠ ٤٩.٥ مر مربع 

  ٢٠,٠٠٠ =

 ٠.٣٣% من األرض، وهي املساحة الزائدة

 عن نسبة املساحة املجانية )تبلغ ٤٩.٥(

مر مربع

االقتطاع والتأثريات الضارة

١,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تنخفض قيمة األرض املحتجزة بنسبة 

١% )٩,٠٠٠ مر مربع× ٢٠,٠٠٠ ريال 

سعودي × ١%(

 يؤثر نزع امللكية املقرح يف هذه الحالة

 سلبًا عى العقار املحتجز حيث أن

 أي تغير يف تخطيط شبكة الطريق

 سيصعب الوصول إىل العقار بعد إكامل

 مرشوع نزع امللكية

٢٢,٧٩٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع القيمة السوقية لألرض املنزوع ملكيتها شامل االقتطاع والتأثرات الضارة

األرضار

٢٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

بنــاء  ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي رخصــة  عــى  الحصــول  تكلفــة 

املخططــات ومراجعــة  جديــد 

مجموع األرضار ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي

٢٢,٨٤٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة



٩٢

أرض خارج حد التنمية )نزع جزء من امللكية(  ٣.١٧.١٤

قطــع أرض تبلــغ مســاحتها ٥٠٠,٠٠٠ مــر مربــع وتقــع خــارج حــد التنميــة. ويتطلــب املســار املقــرح يف املخطــط نــزع ١٠٠,٠٠٠ 

مــر مربــع. علــاًم بــأن هــذه األرض غــر منــامة وال توجــد خطــط مســتقبلية لتنميتهــا. واملقيــم عــى درايــة بــأن ١٢%مــن النســبة 

ــالت  ــار املعام ــع اعتب ــم أســلوب الســوق م ــة، اســتخدم املقي ــل. وبخصــوص رأي القيم ــن قب ــزع األرض مل تؤخــذ م ــة لن النظامي

املقارنــة والتــي قــدرت القيمــة ب ٥٠ ريــال ســعودي للمــر املربــع.

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل؛

مــن املقــرح نــزع ٢٠% مــن األرض، مــع العلــم أن النســبة النظاميــة لنــزع األرض )١٢%( مل تؤخــذ مــن قبــل. وبالتــايل، ٨% مــن 

ــع. األرض تســتحق التعويــض حيــث أن مســاحة األرض أكــرث مــن ١٠,٠٠٠ مــر مرب

قيمة األرض املنزوع ملكيتها

٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٥٠,٠٠٠ مر مربع × ٨%= ٤٠,٠٠٠ مر 

مربع ×٥ ريال سعودي= ٢,٠٠٠,٠٠٠ 

ريال سعودي

قيمــة تعويــض ١,٠٠٠ مــر أقــل مــن 

١٠,٠٠٠ مــر مربــع.

االقتطاع والتأثريات الضارة

صفر يقع هذا العقار يف منطقة نائية، وال 

يؤثر نزع امللكية سواء سلبًا أو إيجابًا 

عى العقار املحتجز

القيمة اإلجاملية لألرض املحتجزة ٢,٠٠٠,٠٠٠

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

مجموع األرضار ١٠,٠٠٠ ريال سعودي

٢,٠١٠,٠٠٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة



٩٣

أرايض خارج حدود التنمية )نزع جزء من امللكية(  ٣.١٧.١5

أرض تبلــغ مســاحتها ١٣,٠٠٠ مــر مربــع وتقــع خــارج حــدود التنميــة. ويتطلــب املســار املقــرح يف مخطــط نــزع امللكيــة نــزع 

٤,٠٠٠ مــر مربــع مــع العلــم أن النســبة النظاميــة لنــزع األرض )١٢%( مل تؤخــذ مــن قبــل. وبخصــوص رأي القيمــة، اســتخدم 

املقيــم أســلوب الســوق مــع اعتبــار املعامــالت املقارنــة والتــي قــدرت القيمــة ب ٢٠٠ ريــال ســعودي للمــر املربــع.

وميكن تقدير تعويض العقار كام ييل؛

قيمة األرض املنزوع ملكيتها

٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  ١,٠٠٠ مر مربع × ٢٠٠ ريال سعودي ١,٠٠٠ مــر مربــع )أقــل مــن ١٠,٠٠٠ 

ــع(  ــر مرب م

٢٨٧,٨٢٠ ريال سعودي األرض املنزوعــة فــوق النســبة املســموح 

 ×  )%٢٣.٠٧%-١٢.٠٠(  %١١.٠٧ بهــا 

مــر   ١,٤٣٩.١ مربــع=  مــر   ١٣,٠٠٠

مربــع

االقتطاع والتأثريات الضارة

صفر  يقع هذا العقار يف منطقة نائية، وال

 يؤثر نزع امللكية سواء سلبًا أو إيجابا

.عى العقار املحتجز

٤٨٧,٨٢٠ ريال سعودي القيمة اإلجاملية لألرض املحتجزة

األرضار

١٠,٠٠٠ ريال سعودي وقــت املالــك والصعوبــات التــي واجههــا 

مــع نــزع امللكيــة.

مجموع األرضار ١٠,٠٠٠ ريال سعودي

٤٩٧,٨٢٠ ريال سعودي مجموع التعويضات املستحقة



٩٤

نزع امللكية الجزيئ لألرايض البيضاء وتقسيم خارج حد حامية التنمية  ٣.١٧.١٦

قطعــة أرض شــاغرة تبلــغ مســاحتها ٥٠,٠٠٠ مــر مربــع قبــل نــزع امللكيــة. مــن املقــرح نــزع ١٠% مــن األرض )أي ٥,٠٠٠ مــر 

ــح  ــو ٢٠% ليصب ــة بنح ــزع امللكي ــاحة ن ــتزيد مس ــزة وس ــيم األرض املحتج ــك األرض تقس ــب مال ــك، طل ــة إىل ذل ــع( باإلضاف مرب

ــاميل ٣٠% اإلج

نتيجــة لطلــب مالــك األرض لتقســيم أرضــه، ســتزيد نســبة املســاحة املجانيــة لتصبــح ٣٣% مثــل النســبة النظاميــة لنــزع األرايض 

داخــل حــد حاميــة التنميــة. وإذا زاد نــزع امللكيــة عــن ٣٣% فــال يعــوض املالــك عــام يقتطــع مــن ارضــه.



٩٥

يجــوز للجهــة صاحبــة املــرشوع أن تعــرض عــى مالــك العقــار املنزوعــة ملكيتــه تعويضــاً عينيًــا مــن عقــارات الدولــة عــى أن 

يكــون ذلــك وفــق الضوابــط التاليــة:

■ الحصول عى موافقة مالك العقار املنزوعة ملكيته، متضمن موافقته األولية عى التعويض العيني بدالً من النقدي.
■ أن يكون العقار البديل وفًقا ملخطط معتمد خايل من الشوائب واإلدعاءات وغر ُمستثمر أو ٌمستأجر.

■ أال تتجاوز نسبة الفرق بني القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار املنزوعة ملكيته نسبة ٣٠% إذا كان 
الفرق يف القيمة ملصلحة مالك الرشوع.

التعويض العيني  ٣.١٨



٩٦



٩٧

إعداد التقرير

٠٤



ــتخدمني  ــر للمس ــر التقري ــب أن يوف ــل. ويج ــم والعمي ــني املقي ــه ب ــاق علي ــم االتف ــا ت ــر م ــة التقري ــس صيغ ــب أن تعك يج

املقصوديــن قــدر كايف مــن املعلومــات، وفهــم واضــح آلراء املقيمــني فيــام يتعلــق بالتعويضــات املســتحقة. وذلــك عــن طريــق 

تحديــد االســتنتاجات بدقــة، ووضــوح، وإبــراز املســائل املؤثــرة عــى درجــة اليقــني أو الشــك. ويجــب دامئــا تقديــم مشــورة 

ــة. ــرات الخارجي ــة، ومالحظــات الخــراء، واملؤث ــني املســائل الواقعي ــز ب ــة ومنظمــة للتميي خطي

مقدمة  ٤.١

ــى  ــة، وع ــم الدولي ــر التقيي ــن معاي ــار ١٠٣ م ــا للمعي ــك وفق ــاه وذل ــورة أدن ــور املذك ــم األم ــر التقيي ــاول تقري ــب أن يتن يج

ــة: ــور املطلوب ــة األم ــى كاف ــر ع ــر لضــامن شــمول التقري ــداد التقاري ــد إع ــن عن ــاع هــذه العناوي ــني اتب املقيم

تحديــد املقيــم وحالتــه – يجــب أن يذكــر التقريــر أن املقيــم يف حالــة ميكنــه فيهــا تقديــم رأي محايــد، ويلــزم أن   أ. 

ــؤول. ــم املس ــع املقي ــى توقي ــمل ع يش

تحديــد العميــل واملســتخدمني املقصوديــن اآلخريــن – يجــب ذكــر مصــدر التعليــامت وتحديــد هويــة العميــل يف   ب. 

حــال اختلفــت عــن الشــخص املقصــود.

الغرض من التقييم – نزع امللكية.  ج. 

تحديد األصل »األصول«، أو االلتزام »االلتزامات« – يجب تحديد العقار محل التقييم بوضوح.  د. 

أساس القيمة املتبعة – القيمة السوقية.  ه. 

ــذي  ــخ ال ــار، وبحســب التاري ــد املؤقــت عــى العق ــة ووضــع الي ــزع امللكي ــم – كــام ورد يف نظــام ن ــخ التقيي تاري  و. 

ــار أي  ــذ باالعتب ــض ال يؤخ ــر التعوي ــد تقدي ــرة ٢، أ( عن ــادة ١٠، الفق ــار )امل ــض العق ــر التعوي ــة تقدي ــه لجن ــت في عاين

تعديــالت، أو إضافــات، أو تحســينات، أو بنــاء، أو إصــالح، أو زراعــة للعقــار بعــد تاريــخ صــدور قــرار املوافقــة عــى بــدء 

ــرة ٢(. ــادة ٦، فق ــة )امل ــزع امللكي إجــراءات ن

ــة بعــض  ــة. وكذلــك ذكــر حــاالت تعــذر معاين نطــاق البحــث – عــى املقيــم أن يذكــر تاريــخ، أو تواريــخ املعاين  ز. 

ــك. ــدوث ذل ــال ح ــق يف ح املناط

طبيعــة ومصــدر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املقيــم – يجــب عــى املقيــم ذكــر مصــدر املعلومــات التــي اعتمــد   ح. 

عليهــا مثــل: منــوذج مخطــط نــزع ملكيــة األرض املقــدم مــن مالــك األرض، ومعلومــات عقــد اإليجــار املقدمــة مــن مالــك 

العقــار، واملعلومــات املقدمــة مــن املقيــم.

االفراضات واالفراضات الخاصة – يجب ذكر االفراضات واالفراضات الخاصة بوضوح.  ط. 

محتويات التقرير  ٤.٢



االفراضات واالفراضات الخاصة – يجب ذكر االفراضات واالفراضات الخاصة بوضوح.  ط. 

القيــود عــى اســتخدام وتوزيــع التقريــر ونــرشه – يجــب عــى املقيــم ذكــر االســتخدام، والتوزيــع، والنــرش املســموح   ي. 

بــه للتقييــم.

منهجيــة وأســلوب التقييــم – يجــب عــى املقيــم تحديــد األســاليب املطبقــة بوضــوح مثــل: )قبــل تحديــد قيمــة   ك. 

ــة. ــق الداعم ــن األرضار أو الوثائ ــل ع ــم تحلي ــارة( وتقدي ــرات الض ــاع والتأث ــة إىل االنقط ــا باإلضاف ــار وبعده العق

مبلغ التقييم – يجب التعبر عن رأي املقيم حول قيمة التعويض املستحق بالريال السعودي.  ل. 

تاريخ تقرير التقييم – تاريخ إصدار تقرير التقييم.  م. 

بيــان ألي مــن حــاالت عــدم اليقــني املتعلقــة بالتقييــم، والتــي يلــزم عندهــا ضــامن الوضــوح مــن جانــب مســتخدم   ن. 

ــد قــرار التعويضــات. ــة شــك تظهــر عن ــد أي حال التقييــم – ويجــب عــى املقيــم تحدي

بيان يحدد أي قيود متعلقة بااللتزامات املتفق عليها.  س. 

يتضمن امللحق د -١ مثال لقامئة مرجعية لتقرير تقييم، ومنوذج لتقرير تقييم، ومثال عى التحقق من املبيعات.

مراجــع التقييــم هــو مقيــم مهنــي مكلــف مبراجعــة عمــل مقيــم آخــر. وكجــزء مــن مرحلــة املراجعــة قــد يقــوم بإجــراءات 

تقييــم معينــة وتقديــم رأيــه حــول القيمــة.

ويتوقع أن يقوم مبراجعة التقييم يف نزع امللكية كل من:

الجهة صاحبة املرشوع، ولجنة تقدير التعويض، وديوان املظامل، ووزارة املالية.  .١

مالك العقار أو ممثليه.  .٢

عادة ما يُطلب من املقيم عند مراجعة التقييم ما ييل:

■ تكوين آراء حول مدى مناسبة التحليل الوارد يف التقرير.
■ النظر يف موثوقية اآلراء واالستنتاجات.

■ النظر يف مدى مناسبة التقرير وعدم تضليله.

بعــد اتبــاع االعتبــارات أعــاله، يجــب عــى املراجــع أن يطــور ويقــدم آراء واســتنتاجات وأســباب أي خالفــات. يف حــال تعــذر 

الوصــول التفــاق، يصبــح عندهــا دور املقيــم كشــاهد خبــر يف ديــوان املظــامل.

مراجعة التقييم  ٤.٣
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ميكــن أن يكــون ملــف العمــل يدويــا أو إلكرونيــا رشيطــة أن يســتويف الغــرض األســايس مــن ملــف العمــل كــام ذكــر يف ميثــاق 

آداب وســلوك مهنــة التقييــم كالتــايل:

يجــب أن يكــون ملــف العمــل ُمعــًدا بحيــث يســتطيع شــخص ال عالقــة ســابقة لــه باملهمــة االطــالع عليــه، وتحديــد مراحــل 

العمليــة التــي مــر بهــا املقيّــم وصــوالً إىل النتائــج.

يجب البدء يف إعداد امللف يف مرحلة طلب تقديم العروض وأال يتم االنتهاء منه إال بعد تلقي املدفوعات.

الحد األدىن من املتطلبات  5.١.١

يشمل الحد األدىن ملحتويات امللف:

مراجعات تضارب املصالح.  .١

خطاب رشوط التعاقد املوقع )نطاق العمل(.  .٢

نسخة من مسودة تقرير التقييم والنسخة النهائية منه.  .٣

املعلومات، والبيانات الكافية، واإلجراءات الالزمة لدعم رأي املقيم عى سبيل املثال ال الحرص:  .٤

نتائج االستفسارات.  أ. 

مصادر البيانات.  ب. 

الطرق املستخدمة، والتحاليل، والحسابات.  ج. 

العقود واالتفاقيات.  د. 

الرسومات ومخططات الطوابق.  ه. 

مناذج مخططات نزع ملكية األرايض وخرائط تقسيم املناطق.  و. 

القوائم املالية والتشغيلية.  ز. 

الصور.  ح. 

الخطابات واملراسالت.  ط. 

املذكرات.  ي. 

محارض االجتامعات والعروض التقدميية.  ك. 

قامئة الرشكات التي لديها منشورات تسويقية.  ل. 

ال تعــد القامئــة أعــاله شــاملة بــأي شــكل مــن األشــكال، ويجــب االحتفــاظ بكافــة املعلومــات املتعلقــة مبهمــة التقييــم يف 

ملــف يــدوي أو إلكــروين.

حفظ امللفات واألرشفة  5.١
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األرشفة اإللكرتونية  5.١.٢

يلــزم أن تكــون امللفــات اإللكرونيــة منظمــة جيــًدا ومعرّفــة بدقــة ليســهل تحديدهــا. ويعتــر التنظيــم أمــرًا هامــاً حيــث يســهل 

عــى املقيــم الــذي قــد ال تكــون لديــه عالقــة ســابقة بالعقــار فحــص الســجالت.

أنظمــة إدارة الوثائــق اإللكرونيــة )EDMS( هــي اســتخدام جهــاز الحاســب وتقنيــة الرمجيــات لتكويــن وتســجيل البيانــات 

اإللكرونيــة وتنظيمهــا وتخزينهــا واســرجاعها ومعالجتهــا ونرشهــا.

يعــد التنظيــم الفّعــال للملفــات أحــد الجوانــب الهامــة يف حفــظ ســجالت املقيــم بغــض النظــر عــام إذا كانــت الرشكــة تســتخدم 

أنظمــة ورقيــة أو رقميــة. وأدنــاه بعــض التوجيهــات املتعلقــة بالتنظيــم الفّعــال للملفــات اإللكرونية:

■  ترتيب املجلدات بشكل منطقي عن طريق إنشاء مجلدات رئيسة مستقلة لكل مرشوع تقييم، ومجلدات فرعية ضمن 
كل مجلد مرشوع ما.

■ استخدام اسم العقار والرقم املرجعي كاسم للمجلد الرئييس لكل مرشوع تقييم. وتعد األرقام التعريفية وعناوين 
العقارات مميزة واستخدامها كأسامء للمجلد يسهل من عملية البحث عن املشاريع ذات الصلة.

■ املحافظة عى اتساق املصطلحات يف املجلدات الفرعية وتجنب التداخل فيام يتم تخزينه يف كل مجلد فرعي. ويجب 
أن تكون األسامء املستخدمة للمجلدات الفرعية واضحة ومفهومة ملن سيستخدم امللفات.

■ إنشاء منوذج محدد مسبقا لدليل املجلد مع مخطط واضح وموحد للمجلدات الرئيسية والفرعية ليتم تكرارها يف كل 
مرشوع تقييم جديد.

■ يجب أن تكون أسامء امللفات املخزنة يف املجلدات الفرعية وصفية بصورة كافية ومستقلة عن املجلد املخزنة فيه.
■ يجب تخزين املسودات، أو النسخ النهائية من امللفات، أو التقارير يف مجلدات فرعية مستقلة معرفة تبعا لذلك. أي 

يجب أن يكون هناك مجلدين فرعيني ›املسودة‹ و ›النسخة النهائية‹. وميكن تخزين النسخ امللغاة، أو القدمية، أو غر 

املكتملة، أو غرها من النسخ والتي ال تندرج ضمن مجلدي ›املسودة‹ أو ›النسخة النهائية‹ يف مجلد فرعي إضايف معرّف 

باسم األرشيف.

■ ميكن تعريف امللفات أو التقارير الجاهزة للمراجعة باسم ›مسودة‹ مع تحديد حالة مراجعتها.
■ يجب حفظ ملفات العمل يف قرص مشرك بحيث ميكن أخذ نسخة احتياطية لها وتحديد إمكانية الوصول إليها حسب 

الرضورة، أما بالنسبة للملفات الرسية والشخصية فيجب تقييد إمكانية الوصول إليها.

■ االحتفاظ بنسخة أصلية أو أساسية لكل مجلد مرشوع لضامن نزاهة السجالت وموثوقيتها. وبالنسبة ألعامل إعادة 
الصياغة أو التعديالت أو التحديثات املستقبلية كاملهامت املتكررة فيجب أن تكون يف ملفات منسوخة.

■ تعيني عضو من أعضاء فريق املرشوع ليكون مسؤواًل عن حفظ ملفات املرشوع. ويجب تحديد منسق ملم بالتقييم 
لإلرشاف عى عملية حفظ امللفات، ومراجعتها، وتتبعها بانتظام لضامن اكتامل ملفات التقييم وترتيبها.
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األرشفة اليدوية  5.١.٣

ــمل  ــا. وتش ــة أيض ــات اليدوي ــى امللف ــة ع ــات اإللكروني ــال للملف ــم الفّع ــاله للتنظي ــورة أع ــراءات املذك ــادئ واإلج ــق املب تنطب

األرشــفة اليدويــة صيانــة املجلــدات، وفــرز املســتندات ونقلهــا مــن تصنيفــات عامــة إىل خاصــة ومــن فئــات رئيســية لفرعيــة، 

ــم باســتخدام نوعــني مــن امللفــات، وهــام امللــف  باإلضافــة لتعريــف امللفــات وتســميتها بوضــوح. يجــب إدارة كل مهمــة تقيي

ــواع املختلفــة للملفــات: ــيل بعــض األن ــام ي ــار. وفي ــف العق الرئيــيس ومل

امللــف الرئيــي: يُســتخدم إىل جانــب ملــف العقــار، وهــو ملــف محــدد خصيصــا لغــرض حفــظ املراســالت املرتبطــة   .١

بعمليــة إدارة مهمــة التقييــم والتحكــم بهــا. يجــب أن يتضمــن هــذا امللــف تفاصيــل البنــود املتفــق عليهــا مــع العميــل، 

وخطــاب املهمــة، ودفــع الرســوم، وأي ترتيبــات تقاســم الرســوم املتفــق عليهــا مــع األقســام األخــرى والبنــود املتفــق عليهــا 

مــع أي مقاولــني فرعيــني والتعديــالت عــى أي مــن االتفاقــات األصليــة مــع العميــل ونســخة مــن املســودة والنســخة النهائيــة 

مــن التقريــر أو الناتــج.

يف حــال شــملت مهمــة التقييــم عــى عقــار واحــد فقــط، فيُجمــع عندهــا امللــف الرئيــيس وملــف العقــار يف ملــف واحــد مكــون 

مــن جزئــني.

ــة  ــف محــدد خصيصــا لحفــظ أوراق العمــل املتعلق ــف الرئيــيس، وهــو مل ــب املل ــتخدم إىل جان ــار: يُس ــف العق مل  .٢

بعقــار معــني أو مهمــة تقييــم محــددة. ويشــمل عــى مواصفــات العقــار، واملراســالت مــع مختلــف الــوكالء، واملخططــات، 

ــراة. ــوث املج ــارات والبح ــل االستفس ــابات، وتفاصي ــور، والحس والص

يجــب اســتخدام نظــام إلكــروين ملراقبــة حــذف امللفــات أو املجلــدات، وتفاصيــل النظــام، مثــل: عنــوان املجلــد، واســم املقــرض، 

وتاريــخ نقــل امللــف وإعادتــه. ويجــب التحقــق مــن اكتــامل امللــف يف كل مــره يتــم إعادتــه.

عنــد االنتهــاء مــن مهمــة التقييــم وتســويتها، مــن األفضــل إرســال خطــاب إنجــاز املهمــة للعميــل. وقــد يكــون خطــاب إنجــاز 

املهمــة جــزًءا مــن تقريــر التقييــم النهــايئ أو قــد يكــون مســتندا منفصــال، ويجــب أن يكــون عــى ورق رســمي. وإىل جانــب 

ــل، واالســتخدام  ــده مــن العمي ــم التزامــه التعاقــدي، فــإن خطــاب إنجــاز املهمــة يجــدد تأكي ــم قــد أت ــده عــى أن املقي تأكي

املقصــود، واملســتخدمني، والغــرض مــن التقييــم، وتاريــخ التقييــم، والكشــف عــن نطــاق العمــل املنجــز مــع اإلشــارة إىل أي 

افراضــات خاصــة أو رشوط مقيــدة غــر اعتياديــة.

انظر امللحق هـ -١ لالطالع عى منوذج لخطاب إنهاء التعاقد.

تعليامت إنهاء التعاقد  5.٢
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تهدف إجراءات التعامل مع الشكاوى لتزويد العميل واملقيم بإطار لحل املسائل يف الوقت املناسب.

يتطلب ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم معاملة متقنة ودقيقة لشكاوى العمالء وذلك بحسب املادة الرابعة:

»يجــب عــى املقيـّـم العمــل بجــدٍّ يف خدمــة العمــالء، وأن يبــذل العنايــة الكافيــة لضــامن أن تتــم الخدمــة املقدمــة وفــق جميــع 

األنظمــة واملعايــر الفنيــة واملهنيــة التــي تنطبــق عــى موضــوع التقييــم والغــرض مــن التقييــم أو كليهام«.

ــزام  ــم مشــاركة إجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى مــع العميــل ورشح االلت ــل، يجــب عــى املقي ــد اســتالم شــكوى العمي وعن

بتطبيــق هــذا األســلوب والعمــل عــى تســوية املســائل للحفــاظ عــى العمــالء. يوضــح منــوذج هـــ - ٢ يف املالحــق إجــراءات 

التعامــل مــع الشــكاوى والــذي يجــب إصــداره عنــد تقديــم العميــل لشــكوى معينــة.

متثل اإلرشادات التالية بعًضا من أفضل املامرسات املطبقة عند التعامل مع شكاوى العمالء:

تعيني مسؤول عن الفريق أو القسم لإلرشاف عى إجراءات التعامل مع الشكاوى.  .١

االتفاق عى إجراءات التعامل مع الشكاوى مع مقدم التأمني املهني حتى ال يتعرض التأمني لتغر يف نطاق التغطية.  .٢

مراجعة إجراءات التعامل مع الشكاوى بانتظام من اإلدارة العليا وتسجيل هذه املراجعات بناًء عى ذلك.  .٣

تدريب جميع املوظفني عى إجراءات التعامل مع الشكاوى وإمكانية الوصول إليها.  .٤

اإلفصاح عن وجود آلية التعامل مع الشكاوى للعمالء وخاصة يف بداية التعاقد.  .٥

االحتفاظ بسجل للشكاوى يقوم بتخصيص وتتبع كافة الشكاوى الواردة وتوثيق كيف ومتى تم التعامل معها   .٦

وحلها.

االعراف بشكاوى العميل عى الفور وبشكل مناسب، مع الحرص عى عدم تحريض العميل أو تعقيد املشكلة.   .٧

مشاركة إجراءات التعامل مع الشكاوى مع العميل واإلشارة إىل الشخص الذي سيكون حلقة التواصل مع العميل والوقت 

الذي يتوقع فيه العميل استالم رده.

االستامع بعناية فائقة وصر وموضوعية إىل شكوى العميل إذا كانت عر مكاملة أو شخصيًا والتأكد من أساس   .٨

الشكوى ودوافعها أوالً. التحقق من أن املتصل هو عميل لدى املنشأة، وتحديد املشاكل وتفاصيلها من العميل. ال تقر بأي 

مسؤولية يف هذه املرحلة ولكن تعاطف مع العميل وتعاون معه وأكد له أن املنشأة ستعمل عى التحقق من املشكلة 

ومعالجتها. إذا كان من املحتمل أن تؤدي الشكوى إىل مطالبة قانونية، فيجب إخطار رشكة التأمني املهنية بالشكوى.

عند التحقيق يف الشكوى، حدد خلفية الشكوى وتفاصيلها وقم بتبليغ املقيم ومشاورته وتنبيهه بأي شكوى عى   .٩

العقار الذي قام بتقييمه مع مراعاة النظر يف كل قضية مذكورة يف الشكوى وتحديدها وكيفية حلها.

يجب إبالغ العميل بنتائج التحقيقات:  .١٠

يجــب أن يكــون دحــض الشــكوى معقــوالً وبلباقــة، ومــرراً األســباب مــع اإلشــارة إىل رشوط التعاقــد   أ. 

ودور العميــل يف القضيــة، إن وجــد، أو ظــروف مهمــة التقييــم ذات الصلــة )املعاينــة، البحــث، التحليــل، إلــخ(.

ــم، يجــب  ــام التقيي ــاك حاجــة لتكــرار أي مــن مه ــه وأصبحــت هن ــل معقول إذا كانــت شــكوى العمي  ب. 

ــة. ــاء املهني ــد األخط ــني ض ــكام التأم ــاة أح ــع مراع ــل، م ــع العمي ــه م ــاق علي ــراء واالتف ــذا اإلج ــراف به االع

قــد تكــون املســألة ســوء فهــم للعميــل، فهــي ال تتطلــب أكــرث مــن اعــراف بخطــأ املقيــم أو املنشــأة،   ج. 

ــتقبل. ــا يف املس ــع تكراره ــة ملن ــراءات املعلن ــض اإلج ــاذ بع ــى اتخ ــم ع ــذار والتصمي واالعت

ــدار مبوجــب القواعــد  إذا بقيــت الشــكوى دون حــل، فيمكــن حلهــا بواســطة التحكيــم والوســاطة والتــي تُ

.)SCCA( ــم التجــاري ــز الســعودي للتحكي ــا املرك ــي يضعه الت

إجراءات التعامل مع الشكاوى  5.٣
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ــة  ــزة القانوني ــة، وغرهــا مــن األجه ــوزرات، والجهــات الحكومي ــه يجــوز لل ــة بأن ــزع امللكي ــادة األوىل مــن نظــام ن توضــح امل

العامــة )الجهــة صاحبــة املــرشوع( إجــراء نــزع ملكيــة للعقــارات )العقــار املنــزوع ملكيتــه( يف اململكــة العربيــة الســعودية 

وذلــك بعــد اســتيفاء الــرشوط التاليــة:

تسليم التعويض املستحق.  أ. 

إذا كان إجراء نزع امللكية لصالح املنفعة العامة.  ب. 

عندما ال تؤدي أي أرض حكومية أو عقار عام الغرض من املرشوع الحكومي املقرح باستثناء العقار قيد النظر.  ج. 

عند إدراج املرشوع يف خطط ميزانية الجهة، أو البلدية، أو الوزارة ذات الصلة.  د. 

إجراءات نزع امللكية  ٦.٢

يجــب عــى الجهــة صاحبــة املــرشوع تشــكيل لجنــة فحــص العقــارات والتــي تتضمــن أعضــاء مــن املنطقــة والبلديــة التــي تقــع 

فيهــا األرض. تقــوم لجنــة فحــص العقــارات مبعاينــة العقــار املنــزوع ملكيتــه أثنــاء تواجــد إمــا املالــك أو الشــاغل أو كالهــام 

أو مفوضيهــم، وتقــوم كذلــك بإعــداد تقريــر يشــمل عــى نــوع العقــار ووصــف عــام واملبــاين واألســوار واألشــجار واملزروعــات 

واآلبــار والســدود والحواجــز وغرهــا مــن األمــور التــي قــد تؤثــر عــى التعويــض ويشــمل ذلــك اســم املالــك واســم الشــاغل 

وكل مــن لديــه مصلحــة قانونيــة يف العقــار املنــزوع ملكيتــه. ويجــب أن يوقــع كافــة األطــراف املعنيــة التقريــر، ويف حــال رفــض 

شــخص مــا التوقيــع فيلــزم ذكــر أســباب ذلــك.

عــى لجنــة فحــص العقــارات إكــامل عمليــة املعاينــة وتقديــم تقريــر خــالل مــدة تبلــغ )٦٠( يــوم اعتبــاًرا مــن تاريــخ قــرار 

إجــراء نــزع امللكيــة.

تشكيل لجنة فحص العقارات  ٦.٣
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عى الجهة صاحبة املرشوع تشكيل لجنة للقيام بـ:

حساب قيمة التعويض لألطراف املتأثرة من نزع امللكية.  أ. 

فحص التقرير الصادر عن لجنة وصف العقارات.  ب. 

التحقق من صحة التقرير وصالحيته.  ج. 

تتكون لجنة تقدير التعويض من مندوبني من الجهات الحكومية التالية:

الجهة صاحبة املرشوع.  .١

مندوب من وزارة العدل.  .٢

مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.  .٣

مندوب من وزارة الداخلية.  .٤

مندوب من وزارة املالية.  .٥

اثنــان مــن أعضــاء الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن يحمــالن عضويــة يف فــرع تقييــم العقــار، بحيــث يكــون   .٦

مقرهــم يف نفــس املدينــة املقــرر نــزع ملكيــة العقــار فيهــا، وتقــوم الغرفــة التجاريــة والصناعيــة برشــيحهم.

ــن  ــة ع ــة الحكومي ــدوب الجه ــة من ــل مرتب ــب أال تق ــنة. ويج ــمعة حس ــية وذو س ــعودي الجنس ــر س ــون الخب ــب أن يك يج

السادســة. كــام يشــرط يف منــدوب وزارة العــدل توفــر املؤھــل املقــرر للتعییــن يف الســلك القضــايئ. وال يجــوز أن يكــون عضــًوا 

يف لجنــة تقديــر التعويــض مــن كان لــه، أو لزوجتــه، أو ألحــد أصهــاره، أو أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة حــق، أو مصلحــة يف 

العقــار املقــرر نــزع ملكيتــه، أو املتــرضر مــن املــرشوع، أو كان وكيــاًل ألحــد أصحــاب الحقــوق عــى العقــار، أو وصيًــا أو قيــاًم 

عليــه. وعــى كل عضــو تقديــم تعهــد خطــي يؤكــد الــيء نفســه للجهــة صاحبــة املــرشوع قبــل البــدء يف مهامــه. ويشــرط 

املرســوم امللــي رقــم )١١٩٨٨( والصــادر بتاريــخ ١٤٣٩/٣/١٢هـــ بأنــه عــى كافــة أعضــاء لجنــة تقديــر التعويــض إكــامل الرامــج 

التدريبيــة املقدمــة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن. باإلضافــة إىل الحصــول عــى شــهادة جامعيــة.

يجــب أن تبــدأ لجنــة تقديــر التعويــض بعمليــة التقييــم خــالل ســتني يوًمــا )٦٠( مــن تاريــخ قــرار تنفيــذ نــزع امللكيــة، ويجــب 

إكــامل العمليــة خــالل تســعني يوًمــا )٩٠( مــن تاريــخ قــرار تنفيــذ نــزع امللكيــة. ولكــن يف حــال تعــذر إكــامل التقييــم خــالل 

ــر  ــر يوضــح أســباب التأخــر والتــي يتعــني أن يوافــق عليهــا مدي ــر التعويــض إعــداد تقري ــة تقدي املــدة املحــددة، فعــى لجن

املــرشوع. وبعــد ذلــك، عــى لجنــة تقديــر التعويــض دخــول العقــار لتنفيــذ مهامهــا وذلــك أثنــاء تواجــد إمــا املالــك، أو الشــاغل، 

أو كالهــام، أو مفوضيهــام.

تشكيل لجنة تقدير التعويض  ٦.٤
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عملية اتخاذ القرارات لجنة تقدير التعويض  ٦.٤.١

قــد تطلــب لجنــة تقديــر التعويــض املســاعدة مــن الخــراء واملوظفــني مــن مختلــف الجهــات بحســب مــا تــراه مناســبًا. ويجــب 

ــم بحســب  ــالك، والشــاغلني، أو أحدهــم، أو مندوبيه ــد امل ــاء تواج ــا أثن ــا مبهامه ــد قيامه ــارات عن ــة دخــول العق ــى اللجن ع

الظــروف. ويجــب أن يســمح أولئــك االشــخاص للجنــة بــأداء مهامهــا.

ــة أعضــاء  ــا. ويجــب عــى كاف ــب اجتامعاته ــض وترتي ــر التعوي ــة تقدي ــر املــرشوع مســؤولية التنســيق مــع لجن يتحمــل مدي

ــدد،  ــم مح ــول إىل تقيي ــع الوص ــباب متن ــدوث أس ــال ح ــة. يف ح ــرارات باألغلبي ــاذ الق ــم اتخ ــا ويت ــور اجتامعاته ــة حض اللجن

فعندهــا يجــب عــى لجنــة تقديــر التعويــض تقديــم تقريــرًا للجهــة صاحبــة املــرشوع للحصــول عــى موافقتــه. وموضحــا فيــه 

ــة ومــررات ذلــك. ــد الفــرة املطلوب متدي

يجــب عــى لجنــة تقديــر التعويــض االحتفــاظ مبحــارض املعامــالت، والقــرارات، التــي يلــزم أن يوقعهــا كافــة أعضائهــا ويجــب 

أن تشــمل جميــع تفاصيــل العقــار، ومبلــغ التعويــض اإلجــاميل، وأســامء األعضــاء املعرضــني عــى التقييــم، وأســباب اعراضهــم. 

باإلضافــة إىل التقييــامت التــي يوصــون بهــا. يجــب أن تقــدم اللجنــة املحــرض موقعــا مــن كافــة أعضائهــا للحصــول عــى موافقــة 

ــم خــالل  ــن التقيي ــة بنســخة م ــد وزارة املالي ــراره وتزوي ــة املــرشوع اتخــاذ ق ــة صاحب ــة املــرشوع. وعــى الجه ــة صاحب الجه

خمســة عــرش يومــا )١٥( مــن تاريخــه. يعتــر قــرار اللجنــة نهــايئ يف حــال مــرور ثالثــني يومــا )٣٠( مــن انقضــاء تاريخــه مــن 

دون اعــراض الجهــة صاحبــة املــرشوع أو وزارة املاليــة عــى التقييــم. ويف حــال وجــود اعــراض، قــد تطلــب الجهــة صاحبــة 

املــرشوع أو وزارة املاليــة إعــادة تقديــر للقيمــة خــالل ثالثــني يــوم )٣٠( مــن تاريــخ اعتــامد الجهــة صاحبــة املــرشوع ملحــرض 

اللجنــة، ويجــب أن تتــوىل لجنــة أخــرى إعــادة تقديــر القيمــة واملكونــة مــن أعضــاء مختلفــني ولكــن بنفــس املتطلبــات وعــى 

أال تقــل مرتبــة منــدويب الجهــات الحكوميــة عــن العــارشة. يجــب تكويــن لجنــة تقديــر التعويــض األخــرى خــالل ثالثــني يــوم 

)٣٠( مــن طلــب إعــادة التقديــر ويلــزم اتخــاذ القــرارات باألغلبيــة خــالل ســتني يومــا )٦٠( مــن طلــب إعــادة التقديــر وإال يتــم 

تطبيــق قــرار اللجنــة الســابقة.

مهام لجنة تقدير التعويض  ٦.٤.٢

الوقف عى العقار أو العقارات املقرر نزع ملكيتها وتأكيد املعلومات املقدمة من لجنة فحص العقارات.  .١

تقييم العقارات املقرر نزع ملكيتها والتي تشمل األرض، واملباين، واألشجار، واملزروعات، وغرها من اإلنشاءات، أو   .٢

الحقوق. وذلك وفقا لإلرشادات التالية:

يجب أن تكون قيمة العقارات هي نفسها يف تاريخ وقف لجنة تقدير التعويض عليها.  أ. 

يجب أن تكون قيمة األشجار هي نفسها يف تاريخ وقف لجنة تقدير التعويض عليها.  ب. 

أما بالنسبة للنباتات واملحاصيل، فيجب تقييمها بناء عى قرار لجنة تقدير التعويض يف حال عدم   ج. 

إمكانية تأخر البدء يف تنفيذ نزع امللكية بعد جني املحاصيل وجمعها.

قيمة تعويض العقارات املخصصة للمنفعة العامة والتي مل تُدرج ضمن النسبة النظامية يف الخطط   د. 

الرئيسية الخاصة وذلك بعد سنتني من تاريخ التخصيص.



١١٢

تعويض العقارات املتأثرة  ٦.٤.٣

ــذ  ــم لغــرض تنفي ــن عقاراته ــزع أي جــزء م ــروا ســلبًا بســبب املــرشوع دون ن ــذي تأث ــار ال ــالك العق ــض م ــد تعوي يجــب تحدي

ــا: ــيل اإلجــراءات الواجــب اتباعه ــام ي ــده، وفي ــل املــرشوع وبع ــار قب ــة العق ــالف يف قيم ــاء عــى االخت املــرشوع بن

ملدعي الرضر التقدم للجهة صاحبة املرشوع بطلب تعويضه.  أ. 

ــة للمــرشوع،  ــة املالك ــل الجه ــي ميث ــدوب فن ــن من ــون م ــة تتك ــة املــرشوع تشــكيل لجن ــة صاحب ــى الجه يجــب ع  ب. 

ومنــدوب مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ووزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة )يف حــال كانــت األرض زراعيــة(.

ــه نــوع، ومســاحة، وأســباب األرضار، باإلضافــة  ــا في ــر فنــي للوضــع. موضًح ــة إعــداد تقري ــة الفني يجــب عــى اللجن  ج. 

ــع. ــوية الوض ــة تس لطريق

ــض  ــى تعوي ــب الطــرف يف الحصــول ع ــض طل ــر التعوي ــة تقدي ــم للجن ــة املــرشوع تقدي ــة صاحب ــى الجه يجــب ع  د. 

باإلضافــة إىل تقريــر اللجنــة الفنيــة لتأخــذه لجنــة تقديــر التعويــض باالعتبــار.

أصحاب الحقوق األخرى  ٦.٤.٤

ال ينحــرص نظــام نــزع امللكيــة التعويــض عــى مالــك األرض وحــده. ولكــن ال يوجــد هنــاك نــص أو قســم يوضــح التعويــض الــذي 

يســتحقه أصحــاب الحقــوق خالفــا عــن التــايل:

توضــح املــادة السادســة )فقــرة ٣( أن عــى لجنــة فحــص العقــارات ذكــر اســم مالــك األرض، وشــاغل العقــار، وأصحــاب   أ. 

الحقــوق عليــه.

ــاين، واألشــجار، واملزروعــات،  ــر التعويــض تقييــم األرض، واملب ــة تقدي توضــح املــادة العــارشة )فقــرة ٢( أن عــى لجن  ب. 

ــرى. ــوق األخ ــاءات، والحق واإلنش

ــرارات  ــع ق ــن جمی ــوان املظــامل م ــام دی ــم أم ــه یجــوز ألصحــاب الشــأن التظل ــن أن ــة والعرشي ــادة الرابع توضــح امل  ج. 

ــرار. ــم بالق ــخ إبالغھ ــن تاری ــا م ــتین یوم ــالل س ــام، خ ــذا النظ ــا لھ ــذ وفًق ــي تتخ ــة الت ــزة اإلداري ــان، واألجه اللج

توضــح املــادة السادســة عــرش أن عــى الجهــة صاحبــة املــرشوع إخطــار »أصحــاب الحقــوق عــى العقــارات« املقــرر   د. 

ــة. ــم بالطــرق اإلداري ــدر له ــض املق ــا بالتعوي ــزع ملكيته ن

ومــن جهــة أخــرى، يُشــر النظــام يف املــادة الثالثــة والعرشيــن فقــط ملــالك العقــارات عنــد ذكــر التعويــض مقابــل وضــع اليــد 

املؤقــت عــى العقــار، وتُشــر املــادة الحاديــة عــرش مــن الالئحــة التنفيذيــة إىل مالــك األرض فقــط عنــد وصــف املناطــق التــي 

ســتدرج يف التقييــم وكذلــك عنــد وصــف املســتندات املطلوبــة يف عمليــة إكــامل دفــع قيمــة التعويــض )املــادة الواحــدة والعرشون 

مــن الالئحــة التنفيذيــة(.

وبنــاء عــى مــا ذكــر أعــاله، وعــى الرغــم مــن أن بعــض املــواد تُشــر حرصيــا إىل مالــك األرض وحــده يتبــني أنــه ال يوجــد مــا مينــع 

لجنــة تقديــر التعويــض يف قانــون نــزع امللكيــة أو الالئحــة التنفيذيــة مــن تعويــض األطــراف أصحــاب الحقــوق عــى العقــارات 

املقــرر نــزع ملكيتهــا مثــل: املســتأجرين عــى املــدى الطويــل الذيــن لديهــم حقــوق االنتفــاع أو غرهــا مــن املصالــح املشــابهة 

الجديــرة بالتعويــض.



١١٣

توضــح املــادة الخامســة مــن قانــون نــزع امللكيــة أن قــرار املوافقــة بالبــدء يف إجــراءات نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة يجــب 

أن يصــدر مــن الوزيــر املختــص، أو رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مجلــس إدارة الجهــة ذي الشــخصية املعنويــة العامــة أو مــن 

ينوبهــم، ويجــب أن تتضمــن املوافقــة عــى مــا يــيل:

اسم ورقم املرشوع املعتمد يف امليزانية.  أ. 

اسم الجهة صاحبة املرشوع.  ب. 

سبب نزع امللكية.  ج. 

نسخة من املخطط املعتد للمرشوع املراد تنفيذه موضًحا العقار املنزوع ملكيته وخط التنظيم واألجزاء املراد نزع   د. 

ملكيتها واملتبقية إن وجدت.

إخطار البلديات، وكاتب العدل، وغرها من الجهات ذات الصلة.  ه. 

دعوة كل من لجنتي حرص العقارات وتقدير التعويض لرشيح مندوبيهم خالل خمسة عرش يوما )١٥( ضمن قرار   و. 

نزع امللكية.

طلب مالك العقارات لتقديم وثائق إثبات امللكية. باإلضافة إىل حفظها يف جدول معلومات يشمل اسم املالك، أو   ز. 

ممثليه، وعنوانه، وطريقة التواصل، وذلك ضمن خطة املرشوع.

يُنــرش قــرار املوافقــة يف الجریــدة الرســمیة ويف صحیفتیــن مــن الصحــف الیومیــة التــي تــوزع يف املنطقــة. كــام تلصــق صــورة 

ــز، ويف  ــة، أو املرك ــارة، أو املحافظ ــة، ويف اإلم ــر املــرشوع، ويف املحكم ــة املــرشوع، ويف مق ــة صاحب ــر الجه ــالن يف مق ــن اإلع م

البلديــة التــي یقــع العقــار يف دائــرة اختصاصھــا. ومــا أن يتــم البــدء يف تنفيــذ قــرار نــزع امللكيــة، ال يجــوز تقســيم أو دمــج 

عقــار بآخــر، أو الرخيــص بالبنــاء يف العقــارات الــواردة يف مخطــط املــرشوع املقــرح نــزع امللكیــة ألجــل تنفیــذه، وذلــك وفقــا 

للــامدة السادســة )٦( مــن النظــام.

قرار نزع امللكية  ٦.5



١١٤

أساليب التقييم  ٦.٦.١

بنــاء عــى التوجيهــات واملعايــر الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن، يجــب عــى لجنــة تقديــر التعويــض 

اســتخدام أســلوب أو أكــرث مــن أســاليب التقييــم وتحديــد األســلوب املتبــع عنــد تحديــد القيمــة، والــذي يشــمل:

املقارنة: وهي الوصول لقيمة العقار املقرر نزع ملكيته عن طريق مراجعة أسعار العقارات املامثلة.  .١

التكلفة: وهي مبنية عى تكلفة بناء عقار جديد مامثل للعقار املقرر نزع ملكيته ناقصا منه قيمة اإلهالك، ومستند   .٢

عى تكاليف اإلنشاء بحسب تاريخ اتخاذ قرار إجراء نزع امللكية.

الدخل: وهو الوصول لقيمة العقار املقرر نزع ملكيته بناء عى حساب صايف الدخل، أو الدخل املتوقع للعقار،   .٣

وذلك استنادا عى العمر اإلنتاجي املتبقي للعقار.

يجب أن تأخذ لجنة تقدير التعويض باالعتبار عند تقييمها للمباين واإلنشاءات مواصفاتهم وسامتهم الفنية وتكلفة   .٤

بناء عقار جديد مامثل ناقصا منه قيمة اإلهالك، والقيمة، وأهمية أي عقد إيجار ساري الصالحية.

تاريخ التقييم  ٦.٦.٢

ــر  ــة يُتخــذ أساســا لتقدي ــزع امللكي ــدء يف إجــراءات ن ــخ نــرش قــرار املوافقــة بالب توضــح املــادة السادســة )الفقــرة ٢( أن تاري

التعويــض وال يعتــد مبــا يتــم بعــد ذلــك مــن تعديــالت، أو إضافــات، أو تحســينات، أو بنــاء، أو إحيــاء، أو غــرس، أو نحــو ذلــك. 

وتوضــح املــادة العــارشة )الفقــرة ٢( أن تقديــر التعويــض عــن العقــار عــى أســاس قيمتــه يكــون وقــت وقــوف لجنــة تقديــر 

التعويــض عــى العقــار املــراد نــزع ملكيتــه. وبعــد قــراءة املادتــني معــا يتضــح أنــه ال يجــب األخــذ باالعتبــار أي إضافــات أو 

ــر  ــة تقدي ــخ وقــف لجن ــر القيمــة هــي نفســها يف تاري ــة، وتعت ــزع امللكي ــدء يف إجــراءات ن ــرار الب ــخ ق تحســينات بعــد تاري

التعويــض عــى العقــار.

التعويض وحدود حامية التنمية  ٦.٦.٣

ــة  ــني األرايض الواقع ــرق ب ــام يف ــإن النظ ــط، ف ــرق والتخطي ــر الط ــراض تطوي ــا ألغ ــة ملكيته ــاألرايض املنزوع ــق ب ــام يتعل في

داخــل حــدود حاميــة تنميــة املــدن وخارجهــا. وحــدود حاميــة التنميــة هــي الخطــوط املوضحــة يف خرائــط وثائــق النطــاق 

العمــراين التــي تحــدد منطقــة حاميــة التنميــة حتــى عــام ١٤٥٠هـــ. تعتــر هــذه الفقــرة متعلقــة بالفقــرة )٣,١٨( طــرق التقييم 

وقواعدهــا.

بالنسبة لألرايض الواقعة داخل حدود حامية التنمية، يجب تطبيق التايل:  أ. 

األرايض التــي ســبق أخــذ النســبة النظامیــة التــي تقتطــع مجانـًـا منھــا یعــوض املالــك عــام یقتطــع منھــا   .١

بعــد ذلــك.

األرايض التــي ســبق أخــذ جــزء مــن النســبة النظامیــة منھــا، ال یعــوض املالــك عــام یقتطــع منھــا بعــد   .٢

ــد  ــا بع ــي منھ ــون الباق ــرشط أن یك ــة، وب ــبة النظامی ــق النس ــابق والالح ــاع الس ــاوز االقتط ــك إذا مل یتج ذل

االقتطــاع الســابق والالحــق )١٠,٠٠٠ م²( فأكــرث، ویعــوض عــن الفــرق إن قلــت مســاحة الباقــي منھــا عــن 

ــك. ذل

األرايض التــي مل یســبق أخــذ النســبة النظامیــة منھــا ال یعــوض املالــك عــام یقتطــع منھــا إذا مل یتجــاوز   .٣

املقتطــع النســبة النظامیــة وبــرشط أن یكــون الباقــي منھــا بعــد االقتطــاع )١٠,٠٠٠ م²( فأكــرث، ویعــوض عــن 

الفــرق إن قلّــت مســاحة الباقــي منھــا عــن ذلــك.

التقييم  ٦.٦



١١٥

إذا طلــب مالــك األرض تقســیمھا أو تخطیطھــا وفًقــا ملــا تقــرره األنظمــة والتعلیــامت ال یعــوض عــام   .٤

یقتطــع منھــا لذلــك، مــا مل یتجــاوز االقتطــاع الســابق إن وجــد والالحــق النســبة النظامیــة لكامــل املســاحة، 

ــك. ــب املال ــاء عــى طل ــم بن ــد ت إال إذا كان تجاوزھــا ق

إذا طلــب مالــك القطعــة املفــرزة مــن أرض ســبق تخطیطھــا وتقســیمھا إىل قطــع أصغــر وتطلــب ذلــك   .٥

فتــح شــارع أو أكــرث لخدمتھــا فــال یعــوض عــن ذلــك.

أرايض املبــاين واملــزارع بغــض النظــر عــن مســاحاتھا یتــم التعویــض عــن املســاحات التــي تقتطــع منھــا،   .٦

كــام یتــم التعویــض عــن املبــاين والغــرس. ويف حالــة طلــب مالكھــا تقســیمھا أو تخطیطھــا وفًقــا ملــا تقــرره 

األنظمــة والتعلیــامت ال یعــوض عــام یقتطــع منھــا لذلــك يف حــدود النســبة النظامیــة، كــام ال یعــوض إذا كان 

تجاوزھــا قــد تــم بنــاء عــى طلــب املالــك.

األرض البيضــاء )الفضــاء( اململوكــة التــي مل يســبق أخــذ النســبة النظاميــة منهــا وفــق مخطــط معتمــد،   .٧

ومــر بهــا طريــق رئيــِس معتمــد؛ عــى الجهــة صاحبــة املــرشوع عمــل فكــرة تخطيطيــة أوليــة شــاملًة الطريــق 

الرئيــِس، بعــد أخــذ موافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــى ذلــك، مــع مراعــاة التــايل:

ال يعوض املالك يف جميع الحاالت عام يقتطع من ملكيته إذا كانت الزيادة يف النسبة التخطيطية   أ. 

ملصلحة التخطيط بناء عى طلبه.

 ب. ال يعوَّض املالك عام يقتطع من ملكيته إذا مل تتجاوز املساحة املقتطعة النسبة النظامية، برشط أن 

يكون الباقي من مساحة األرض بعـد االقتطاع )١٠,٠٠٠ م²( فأكرث.



١١٦

إذا كانت املساحة الباقية من األرض بعد االقتطاع )١٠,٠٠٠ م²( فأكرث فتقوم الجهة صاحبة   ج. 

املرشوع بتعويض مالك العقار عام زاد من املساحة املقتطعة عن النسبة النظامية.

 د. يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²( إذا كانت املساحة املقتطعة من ملكه ال تتجاوز 

النسبة النظامية.

يعّوض املالك عام يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة املقتطعة ملصلحة املرشوع أكر من   ه. 

النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاع أقل من )١٠,٠٠٠ م²(، وذلك بتعويضه عن 

فرق املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحاً منها ما 

عوض به عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(.



١١٧

ــة  ــا ملصلح ــة منه ــبة النظامي ــن النس ــزء م ــذ ج ــبق أخ ــي س ــة الت ــاء( اململوك ــاء )الفض األرض البيض  .٨

طريــق رئيــس، ومــر بهــا طريــق رئيــس آخــر معتمــد؛ تُعــد فكــرة تخطيطيــة أوليــة لــألرض شــاملة الطريقــني 

ــايل: ــاة الت ــع مراع ــك، م ــى ذل ــة ع ــة والقروي ــؤون البلدي ــة وزارة الش ــذ موافق ــد أخ ــن، بع املعتمدي

ال يعّوض مالك األرض عام يقتطع منها بعد ذلك، إذا كان املقتطع منها يف السابق والالحق مل يتجاوز   أ. 

النسبة النظامية، برشط أن يكون الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاعني )السابق والالحق( )١٠,٠٠٠ 

م²( فأكرث.

 ب.  يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(، إذا كانت املساحة املقتطعة من األرض سابًقا 

والحًقا مل تتجاوز النسبة النظامية.

 ج.  يعّوض املالك عن فرق الزيادة يف املساحة عن النسبة النظامية السابقة والالحقة إذا كانت املساحة 

الباقية بعد االقتطاعني أكر من )١٠,٠٠٠ م²(.

 د.  إذا كانت املساحة الباقية من األرض بعد االقتطاعني أقل من )١٠,٠٠٠ م²(، وكانت املساحة املقتطعة 

أكر من النسبة النظامية؛ فتقوم الجهة صاحبة املرشوع بتعويض مالك العقار عن فرق املساحة الناقصة 

عن )١٠,٠٠٠ م²(، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروًحا منها ما عوض به عن فرق 

املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(.

 د. إذا كانت املساحة الباقية من األرض بعد االقتطاعني أقل من )١٠,٠٠٠ م²(، وكانت املساحة املقتطعة 

أكر من النسبة النظامية؛ فتقوم الجهة صاحبة املرشوع بتعويض مالك العقار عن فرق املساحة الناقصة 

عن )١٠,٠٠٠ م²(، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروًحا منها ما عوض به عن فرق 

املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(.



١١٨

إذا طلــب مالــك أرض اعتــامد مخطــط أرضــه )الفكــرة التخطيطيــة األوليــة املوافــق عليهــا ســابقاً(، فراعــى   .٩

األخــذ مبــا يــأيت:

إذا طلب مالك أرض تعديل فكرة التخطيط األولية التي وافق عليها مسبقا، وترتب عى هذا التعديل   أ. 

زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة املأخوذة يف الفكرة التخطيطية األولية؛ فال يعوض عن الزيادة املرتبة 

عى هذا التعديل.

 ب. إذا عّدلت وزارة الشؤون البلدية والقروية فكرة التخطيط األولية التي وافق املالك عليها مسبقا، وترتب 

عى هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة املأخوذة يف الفكرة التخطيطية األولية؛ يعوض املالك 

عن الزيادة املرتبة عى هذا التعديل.

ــة  ــة وزارة الشــؤون البلدي ــدم موافق ــة أو يف حــال ع ــط األولي ــرة التخطي ــل فك ــك عم ــى املال إذا تعذرع  .١٠

والقرويــة عليهــا، يُعمــل مخطــط مســاحي لــألرض كاملــة لتوضيــح الطريــق الرئيــس. وإذا زادت نســبة الطريــق 

ــن هــذه  ــار ع ــك العق ــض مال ــة املــرشوع بتعوي ــة صاحب ــوم الجه ــة، تق ــن مســاحة األرض الكلي ــى )١٢%( م ع

ــادة.  الزي

بالنسبة لألرايض الواقعة خارج حدود حامية التنمية، يجب تطبيق التايل:  ب. 

األرايض التــي ال تزیــد مســاحاتھا عــى )١٠,٠٠٠ م²( واملبــاين، واملزروعــات - بغــض النظــر عــن مســاحاتھا   .١

- یتــم التعویــض عــن املســاحات التــي تقتطــع منھــا، كــام یتــم التعویــض عــن املبــاين والغــرس. وال یتــم التعویــض 

ــا ملــا تقــرره األنظمــة والتعلیــامت إذا طلــب املالــك ذلــك، وذلــك يف  عــن املقتطــع منھــا لصالــح تقســیمھا وفًق

حــدود النســبة النظامیــة املقــررة ملــا ھــو داخــل حــدود حامیــة التنمیــة. مــا مل یكــن تجاوزھــا قــد تــم بنــاء عــى 

طلــب املالــك.

األرايض التــي تزیــد مســاحاتھا عــى )١٠,٠٠٠ م²(، ال یتــم التعویــض عــام یقتطــع منھــا للطــرق الرئیســیة   .٢

يف حــدود مــا نســبتھا ١٢% مــن مســاحاتھا، وبــرشط أن یكــون الباقــي منھــا بعــد االقتطــاع )١٠,٠٠٠ م²( فأكــرث. 

ویعــوض عــن الفــرق إن قلــت مســاحة الباقــي منھــا عــن ذلــك. ويف حالــة تخطیطھــا وفًقــا ملــا تقــرره األنظمــة 

والتعلیــامت تطبــق علیھــا الفقــرات )ب، د، ھـــ( مــن البنــد أوال.



١١٩

األرض البيضــاء )الفضــاء( اململوكــة الواقعــة خــارج حــدود التنميــة التــي تزيــد مســاحتها عــى )١٠,٠٠٠   .٣

م²( ومل يســبق أخــذ النســبة النظاميــة منهــا، ومــر بهــا طريــق رئيــس معتمــد؛ فــال يعــّوض املالــك عــام يقتطــع 

منهــا يف حــدود مــا نســبته )١٢%( مــن مســاحاتها، مــع مراعــاة األخــذ مبــا يــأيت:

األرض البيضاء )الـفـضاء( الـمملوكة التي سبق أن مر بها طريق رئيس، وكانت نسبته أكرث من )١٢%(   أ. 

من مساحاتها؛ تقوم الجهة صاحبة املرشوع بتعويض مالك العقار عام زاد عى تلك النسبة.

 ب.  ال يعّوض مالك األرض عام يقتطع من أرضه إذا مل تتجاوز املساحة املقتطعة نسبة الـ )١٢%(، برشط 

أن يكون الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاع )١٠,٠٠٠ م²( فأكرث.

 ج. يعّوض مالك األرض عن املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²( إذا مل تتجاوز املساحة املقتطعة من أرضه 

نسبة الـ )١٢%(.

 د. إذا كانت املساحة الباقية بعد االقتطاع من األرض )١٠,٠٠٠ م²(، يعّوض املالك عام زاد من املساحة 

املقتطعة عى نسبة الـ )١٢%(.

 ه. يعّوض املالك عام يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة املقتطعة ملصلحة املرشوع أكر من نسبة الـ 

)١٢%(، وكان الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاع أقل من )١٠,٠٠٠ م²(، وذلك بتعويضه عن فرق 

املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ )١٢%( مطروًحا منها ما 

ُعوِّض به عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(.



١٢٠

األرض البيضــاء )الفضــاء( اململوكــة التــي مــر بهــا طريــق رئيــس وأُخــذت منهــا نســبة أقــل مــن الـــ )١٢%(   .٤

ملصلحــة الطريــق الرئيــس، ثــم مــر بهــا بعــد ذلــك طريــق رئيـــس آخـــر معتمــد، فيتــم مراعــاة األخــذ مبــا يــأيت:

ال يعّوض مالك األرض عام يقتطع منها بعد ذلك إذا مل يتجاوز املقتطع منها يف السابق والالحق نسبة الـ   أ. 

)١٢%(، برشط أن يكون الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاعني السابق والالحق )١٠,٠٠٠ م²( فأكرث.

يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²( إذا مل تتجاوز املساحة املقتطعة من   ب. 

األرض سابًقا والحًقا نسبة الـ )١٢%(.

يعّوض املالك عن فرق الزيادة يف املساحة عى نسبة الـ )١٢%( السابقة والالحقة إذا كانت   ج. 

املساحة الباقية بعد االقتطاعني أكر من )١٠,٠٠٠ م²(.

 د. إذا كانت املساحة الباقية بعد االقتطاعني أقل من )١٠,٠٠٠ م²(، وكانت املساحة املقتطعة أكر من نسبة 

الـ )١٢%(، يعّوض املالك عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق 

نسبة الـ )١٢%( مطروًحا منها ما عوِّض به عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠,٠٠٠ م²(.

بالنسبة إىل املدن واملحافظات واملراكز التي ليس لها حد حامية تنمية:  ج. 

ــي  ــة للمــدن والقــرى والهجــر الت ــة التنمي ــة بوضــع تعليــامت مراحــل حــدود حامي ــة والقروي تقــوم وزارة الشــؤون البلدي

ليــس لهــا حــدود تنميــة.

املرافق العامة  ٦.٦.٤

تنــص املــادة الرابعــة مــن النظامعــى مــا يــيل: مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة الثالثــة يكــون تنفيــذ خطــوط املرافــق العامــة يف 

الشــوارع والطــرق وأحرامهــا أو يف األرايض اململوكــة للدولــة، فــإذا تعــذر ذلــك وكان ال بــد مــن تنفيــذ خطــوط املرافــق العامــة يف 

األمــالك الخاصــة فيتــم ذلــك بأقــل قــدر مــن ممكــن مــن الــرضر، مــع دفــع تعويــض عــادل وفقــا لهــذا النظــام بعــد االتفــاق مــع 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ووزارة النقــل حــول مســارات هــذه املرافــق لتتفــق مــع مســارات الشــوارع والطــرق مســتقبال 

وفقــا ملــا تقتضيــه املصلحــة العامــة، ويجــب التهميــش عــى صكــوك امللكيــات وســجالتها املوجــودة فيهــا هــذه املرافــق بذلــك. 

وتُعــرف املرافــق والخدمــات العامــة بأنهــا مســارات الطــرق والقطــارات وشــبكات امليــاه والكهربــاء والغــاز والبــرول والهاتــف 

والــرصف الصحــي وترصيــف الســيول ومــا شــابهها، وكذلــك املســاجد واملقــار التعليميــة والصحيــة واألمنيــة ومــا شــابهها، التــي ال 

تشــملها النســبة النظاميــة.

األرايض املخصصة للمنفعة العامة  ٦.٦.5

يكــون نــزع ملكيــة األرايض املخصصــة للمنفعــة العامــة التــي ال تشــملها النســبة النظاميــة وفقــاً ألحــكام النظــام، عــى أن تقــدر 

لجنــة التقديــر التعويــض املســتحق عنهــا وفقــاً ملــا يــيل:

وفق سعر املر املربع لهذه األرايض مشاعاً )قبل التخطيط(، برشط أن يرصف التعويض خالل سنتني  أ. 

من تاريخ التخصيص.

وفق سعر املر املربع يف حينه إذا كان التعويض سيرصف بعد ميض سنتني من تاريخ التخصيص.  ب. 



١٢١

االعرتاض عىل قرار نزع امللكية  ٦.٦.٦

تنــص املــادة الرابعــة والعرشيــن مــن النظــام عــى أنــه يجــوز ألصحــاب الشــأن التظلــم أمــام ديــوان املظــامل مــن جميــع قــرارات 

اللجــان، واألجهــزة اإلداريــة التــي تتخــذ وفقــا للنظــام، خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ إبالغهــم بالقــرار. وتنــص املــادة الرابعــة 

عــرش أنــه يف حــال اختلفــت مســاحة العقــار الــواردة يف وثائــق إثبــات امللكيــة عــن املســاحة الفعليــة للعقــار حســب وضعــه 

عــى الطبيعــة، فيجــري التقديــر حســب املســاحة الفعليــة أو الــواردة يف وثائــق امللكيــة أيهــام أقــل، وذلــك دون إخــالل بحــق 

مالــك العقــار يف إثبــات ملكيتــه للجــزء الــذي مل يدخــل يف التقديــر.

اإلبالغ عن نتيجة التقييم  ٦.٦.٧

ــة  ــة صاحب ــدرة الجه ــض. ويف حــال عــدم مق ــن التعوي ــة املــرشوع إخطــار األطــراف املســتفيدة م ــة صاحب يجــب عــى الجه

املــرشوع مــن إخطــار األطــراف املســتفيدة، فيجــب عليــه نــرش تفاصيــل التعويــض يف الجریــدة الرســمیة ويف صحیفتیــن مــن 

ــر املــرشوع، ويف املحكمــة ويف  ــة املــرشوع ويف مق ــة صاحب ــر الجه ــة. كــام تلصــق صــورة مــن اإلعــالن يف مق الصحــف الیومی

اإلمــارة أو املحافظــة أو املركــز ويف البلديــة التــي یقــع العقــار يف دائــرة اختصاصھــا وذلــك وفقــا للــامدة الخامســة )فقــرة ٢( 

مــن النظــام.

ــة  ــر خــالل ثالثــني يومــا )٣٠( مــن تقديــم لجن ــة املــرشوع ووزارة املاليــة مخولــني بطلــب إعــادة التقدي تكــون الجهــة صاحب

تقديــر التعويــض لنتائجهــا. وبعدهــا ســيتم اختيــار لجنــة تقديــر تعويــض جديــدة خــالل ثالثــني يومــا )٣٠( مــن تاريــخ طلــب 

إعــادة التقديــر، ويُطبــق عليهــا نفــس القوانــني املطبقــة عــى اللجنــة األوىل كــام ورد يف املــادة الســابعة مــن النظــام، ويتــم 

اتخــاذ قــرارات اللجنــة الجديــدة باألغلبيــة. ويف حــال عــدم مقــدرة اللجنــة الجديــدة عــى إكــامل تقييمهــا خــالل ســتني يومــا 

)٦٠(، ســيتم تطبيــق نتيجــة اللجنــة األوىل.

التعويض العيني  ٦.٦.٨

قــد يكــون التعويــض نقــدي أو عينــي )كملكيــة بديلــة متلكهــا الحكومــة(، بعــد اســتيفاء كافــة اإلجــراءات املطبقــة والحصــول 

عــى موافقــة الجهــة التنظيميــة املختصــة، وذلــك بنــاء عــى التــايل:

موافقة املالك عى استالم التعويض العيني.  أ. 

يجب أن يكون العقار البديل جزء من خطة رئيسية معتمدة وخالية من أي مشاكل أو مطالبات أو استثامرات أو   ب. 

إيجارات.

يجب عى لجنة تقدير التعويض تحديد قيمة العقار املقرر نزع ملكيته والعقار البديل يف وقت واحد خالل تسعني   ج. 

يوما )٩٠(.

يجب أال يتجاوز الفرق يف القيمة النقدية للعقار املقرر نزع ملكيته والعقار البديل عن ٣٠% إذا كان الفرق لصالح   د. 

الجهة صاحبة املرشوع.

يجب عى الشخص املختص - بعد موافقة املالك الخطية عى قرار لجنة تقدير التعويض - إصدار قرار املوافقة عى   ه. 

إنهاء إجراءات التعويض العيني. وعى الجهة صاحبة املرشوع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ملكية العقار الحكومي باسم 

املالك، عى أال يُفرغ للاملك إال بعد إفراغه لعقاره املنزوع ملكيته بواسطة كاتب العدل أو املحكمة.



١٢٢

املالك املجهول  ٦.٦.٩

عنــد عــدم املقــدرة عــى تحديــد املالــك وقــت نــزع امللكيــة، ال يجــب أن يؤثــر ذلــك عــى اســتكامل املــرشوع بــرشط أن تحتفــظ 

الجهــة صاحبــة املــرشوع بســجل للمطالبــات املســتقبلية ويشــمل املــرشوع وتفاصيــل العقــار واملنطقــة املنــزوع ملكيتهــا وصــور 

وقــرار التقييــم.

إعادة العقار  ٦.٦.١٠

إذا اســتغنت الجهــة صاحبــة املــرشوع عــن عقــار ســبق نــزع ملكيتــه وال ميكــن تخصيصــه ملــرشوع آخــر ذي نفــع عــام، فعندهــا 

ــأن العقــار مل يعــد  ــخ إبالغهــم ب ــه اســرداد العقــار وإعــادة التعويــض املدفــوع خــالل ســتة أشــهر مــن تاري ــه أو لورثت يحــق ل

مطلوبــا. وبعــد مــرور ســتة أشــهر، ميكــن للجهــة صاحبــة املــرشوع أن تتــرصف بالعقــار كــام تــراه مناســبًا للمصلحــة العامــة.

توضــح املــادة الحاديــة عــرش )١١( مــن نظــام نــزع امللكيــة بأنــه يف حــال اقتــرص نــزع امللكيــة عــى جــزء مــن العقــار فتتبــع 

الخيــارات التاليــة:

تقدر قيمة مساحة األرض املقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس املقام عى هذه املساحة إذا كان الجزء الباقي من   أ. 

األرض أو البناء أو الغراس قابال لالنتفاع به وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة، وتضاف إىل هذه القيمة تكاليف 

إصالح وترميم الجزء املتبقي من البناء.

تقدر قيمة مساحة األرض املقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو   ب. 

الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه املرشوع غر قابل لالنتفاع به وكان الجزء الباقي من األرض بعد االقتطاع قابال لالنتفاع به 

وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة، عى أن تتوىل الجهة صاحبة املرشوع هدم الجزء الباقي من البناء.

تقدر قيمة كامل العقار أرًضا وبناًء وغراًسا إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه املرشوع   ج. 

غر صالح لالنتفاع به وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة أو كانت تكاليف إصالح الجزء الباقي من العقار تساوي 

أو تفوق قيمة هذا الجزء.

ــة املختصــة  ــة أو البلدي ــة مــن األمان ــرضر إىل لجن ــه أو وجــود ال ــاع ب ــار لالنتف ــي مــن العق ــة الجــزء الباق ــر قابلي يعــود تقدي

مــع إرشاك منــدوب أو أكــرث مــن وزارة الزراعــة وامليــاه إذا كانــت األرض زراعيــة، وذلــك لتحديــد مــدى االنتفــاع مــن الغــراس 

املتبقــي مــن عدمــه أو وجــود الــرضر فيــه.

نزع جزء من امللكية  ٦.٧



١٢٣

وفقــا للــامدة الســابعة عــرش )فقــرة ١( تقــوم الجهــة صاحبــة املــرشوع بإبــالغ مالــي العقــارات أو شــاغليها بوجــوب إخالئهــا خــالل 

املــدة التــي تحددهــا، عــى أال تقــل هــذه املــدة عــن ثالثــني يومــا )٣٠( مــن تاريــخ التبليــغ باإلخــالء. وتتــم إجــراءات الــرصف 

قبــل التاريــخ املحــدد لإلخــالء، عــى أال يســلم مبلــغ التعويــض لصاحبــه إال بعــد تســليم العقــار وتوثيقــه بواســطة كاتــب العــدل 

أو املحكمــة. يجــوز يف الحــاالت االســتثنائية طلــب إخــالء العقــار قبــل انتهــاء اإلجــراءات ودفــع التعويــض، ويتــم ذلــك بقــرار مــن 

الوزيــر املختــص. أمــا يف حالــة إخــراج املالــك مــن العقــار أو منعــه مــن االنتفــاع بــه قبــل اســتالمه التعويــض فيعطــى أجــرة املثــل 

ــر  عــن املــدة التــي بــني اإلخــالء واســتالم التعويــض مــا مل يكــن هــو الســبب خلــف تأخــر رصف التعويــض. وعــى لجنــة تقدي

التعويــض تحديــد أجــرة املثــل.

توضــح املــادة الثامنــة عــرش )١٨( وجــوب رصف التعويــض عــن العقــار املنــزوع ملكيتــه للمنفعــة العامــة خــالل ســنتني مــن تاريــخ 

صــدور قــرار املوافقــة بالبــدء يف إجــراءات نــزع امللكيــة، فــإذا تعــذر ذلــك جــاز ملــن نزعــت امللكيــة منــه طلــب إعــادة التقديــر، 

إال إذا كان تأخــر رصف التعويــض بســببه.

يجــوز وضــع اليــد مؤقتــا عــى العقــارات مقابــل تعويــض عــادل ال يقــل عــن أجــرة املثــل، وتحــدده لجنــة تقديــر التعويــض 

وذلــك يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث واألوبئــة وغرهــا، أو لتنفيــذ مــرشوع ذو نفــع عــام عاجــل يتوقــف عــى وضــع اليــد 

املؤقــت عــى العقــار املذكــور وال يوجــد بديــل ســواه. وال مينــع وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار مــن اتخــاذ إجــراءات نــزع 

ــات  ــر التعويض ــة بتقدي ــراءات الخاص ــاء اإلج ــد انته ــاين إال بع ــآت أو املب ــة املنش ــوز إزال ــام. وال تج ــذا النظ ــا له ــة وفق امللكي

املســتحقة عنهــا. وتحــدد املــدة القصــوى لوضــع اليــد املؤقــت مبــا ال يتجــاوز ثــالث ســنوات، ويصــدر قــرار وضــع اليــد مــن 

الجهــة املختصــة بنــزع امللكيــة، ويجــب أن يتضمــن القــرار مــدة وضــع اليــد املؤقــت والغــرض الــذي تــم مــن أجلــه.

يف حــال رأت الجهــة صاحبــة املــرشوع أن املــدة القصــوى لوضــع اليــد املؤقــت غــر كافيــة، فعليــه أن يتفــق مــع مالــك العقــار 

عــى تحديــد مــدة جديــدة قبــل نهايــة املــدة بفــرة كافيــة. وعــى الجهــة صاحبــة املــرشوع تعويــض مالــك العقــار محــل وضــع 

اليــد املؤقــت عــن األرضار الناتجــة عــن ذلــك.

وضع اليد املؤقت عىل العقار  ٦.٨





املالحق
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ملحق أ - التعاقد

١٢٩ أ - ١ منوذج القامئة املرجعية ملهام نزع امللكية

١٣٠ أ - ٢ منوذج تضارب املصالح وإفصاح االستقاللية

١٣٦ أ - ٣ منوذج العرض

ملحق ب - معاينة العقار وتحليل البيانات 

١٤5 ب - ١ منوذج معاينة العقار 

١٤٩ ب - ٢ الرسم البياين وعملية جمع البيانات

١5١ ب - ٣ منوذج مخططات املوقع

١5٣ ب - ٤ منوذج املقاييس ومخططات الطابق

١٦٠ ب - 5 منوذج تحليل البيانات

ملحق ج - أساليب التقييم وحسابها

١٦٤ ج - ١ أسلوب السوق

١٦٦ ج - ٢ أسلوب الدخل

١٧5 ج - ٣ أسلوب التكلفة

ملحق د - التقارير 

١٧٧ د - ١ منوذج تقرير تقييم نزع امللكية

١٨٨ د - ٢ منوذج تقييم مخترص 

١٨٩ د - ٣ التحقق من املبيعات 

ملحق هـ - إنهاء املهمة 

١٩٠ هـ - ١ منوذج خطاب اإلنهاء

١٩١ هـ - ٢ منوذج إجراءات التعامل مع الشكاوى

المحتويات
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نموذج
امللحق أ-١

منوذج القامئة املرجعية ملهام نزع امللكية

التاريخ

اسم املُقّيم

اسم العميل

العنوان

رقم الهاتف

الربيد اإللكرتوين

☐  أخرى :    ☐   أرض فضاء      نوع العقار

عدد الوحدات :     ☐   سكني     

يشغلها املالك :   ☐   تجاري  

مؤجرة:  ☐   صناعي     

وصف مخترص للعقار

عنوان العقار

االسم القانوين للاملك

الحيازة العقارية

☐   نعم                                 ☐   ال هل العقار منزوع امللكية معروف بالنسبة لك؟

☐   نعم                                 ☐   ال هل تم تزويدك مبخططات ومعلومات املرشوع املقرتح؟

☐   نعم                                 ☐   ال هل سبق لك استالم إشعار؟

☐   نعم                                 ☐   ال هل ُقيم العقار من قبل؟

☐   مواعيد اإليجار ☐  صك امللكية  ما هي املعلومات املتاحة؟

☐   مخطط املرشوع ☐   الكرويك 

☐   مخططات توضح مناطق العقار 
املتأثرة

☐   مخطط الطابق 

☐   تقييامت سابقة ☐   قياسات املنطقة 

☐   أي دراسة متعلقة بالبيئة/الحركة 
املرورية /الضوضاء

☐  عقود اإليجار  

☐  قياسات ☐   القرار املساحي  

☐   األصول املنقولة ☐   اسم وعدد الشاغلني  

☐   مساحة األرض املحتجزة ☐   مساحة األرض املنزوعة 

ملكيتها
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نموذج
نموذج

امللحق أ-٢

منوذج تضارب املصالح وإفصاح االستقاللية

العقار:

العميل:

الغرض :

رقم امللف املرجعي:

نفذ املُقّيم الضوابط عىل النحو املبني أدناه

تواصل لفظي مع الشخص )األشخاص(/ مدراء األقسام  ذوي الصلة

التواصل بالريد االلكروين عر قامئة املراسالت الداخلية

عمليات التحقق عر برامج إدارة عالقات العمالء الداخلية

امللكية العميل وقد أشارت هذه الضوابط إىل:

عدم وجود مشاركة مادية يف املايض                                                             

عدم وجود مشاركة مادية حالية                                                                         

عدم توقع مشاركة مادية مستقبلية متوقعة                                                            

وجود أحد الحاالت املذكورة أعاله )يف هذه الحالة، قدم مزيداً من التفاصيل أدناه(           

بعد إكامل الضوابط الواردة أعاله، يؤكد املُقّيم عىل:

عدم وجود تضارب يف املصالح                                                                             

احتاملية وجود تضارب يف املصالح )يف هذه الحالة، قدم مزيداً من التفاصيل أدناه(                                 

قد تم إرفاق وثيقة إثبات يف هذا النموذج تُفيد بتنفيذ الضوابط، وتوضح وجود مشاركة مادية أو تضارب مصالح، 

وطبيعته، وكيفية إداراته أو حله:

راجعه مسؤول املطابقة واالمتثال )عند الرضورة( وافق عليه املدير املسؤول أعّده املُقّيم املسؤول

التوقيع باألحرف األوىل: التوقيع باألحرف األوىل: التوقيع باألحرف األوىل:

االسم: االسم: االسم:

التاريخ: التاريخ: التاريخ:
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نموذج
امللحق أ-٣

منوذج عرض مقرتح

التاريخ:

االسم:

املسمى:

اسم الرشكة:

عنوان الرشكة:

خطاب التقديم

السادة/

يرسين أن أرفق هنا مقرحنا عى ...

ــد  ــق الري ــم حــول هــذا العــرض، ميكنكــم التواصــل معــي عــن طري ــد تراودك ــة أســئلة ق ــة عــى أي سأســعد باإلجاب

٩٦٦xxxxxxxxx+ أو رقــم الجــوال xxx.xxx@xx.com اإللكــروين

مع جزيل الشكر، وننتظر إجابتكم.

االسم

املسمى
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نموذج
نموذج

مقدمة
العميل أو املرسل إليه التقرير

سيقدم تقرير التقييم إىل )اسم العميل(.

العقار محل التقييم

يفهــم أن العقــار هــو )العقــار محــل التقييــم(. ]وصــف مختــرص أو جــدول[. ســيتم تقديــم مزيــًدا مــن تفاصيــل العقــار 

يف مهمــة التقييــم.

الغرض من التقييم

يفهم أن التقييم مطلوباً ألغراض نزع امللكية فقط.

املصلحة محل التقييم

ســيكون التقييــم ملصلحــة ملكيــة حــرة أو حيــازة مســتأجرة يف العقــار أو العقــارات الخاليــة مــن أي أعبــاء أو اهتاممــات 

مــن طــرف خارجــي.

نطاق العمل
مقدمة

يحــدد نطــاق العمــل التــايل املعايــر واألســاليب التــي ســيتم اتباعهــم عنــد إجــراء التقييــم وإعــداد التقريــر. باإلضافــة 

إىل املبــادئ العامــة املعتمــدة عنــد إجــراء التقييــامت وإعــداد التقاريــر. وســيتم طــرح أي قيــود أو توصيــات يف التقريــر.

أساس القيمة

ســيتم إعــداد التقييــم عــى أســاس القيمــة الســوقية التــي عرّفتهــا معايــر التقييــم الدوليــة )٢٠١٧( واعتمدتهــا الهيئــة 

الســعودية للمقيمــني الســعوديني واملعهــد امللــي للمســاحني القانونيــني )RICS( عــى النحــو التــايل:

القيمة السوقية

القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم، بــني 

مشــرٍ راغــب وبائــع راغــب يف صفقــة عــى أســاس املنافســة املطلقــة بعــد ترويــج مناســب حيــث تــرصف كل طــرف مــن 

األطــراف عــى أســاس املعرفــة ودون إكــراه.

تاريخ التقييم

تاريخ التقييم هو تاريخ معاينة لجنة تقدير التعويض.
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نموذج
معايري التقييم

ســتتم مهمــة التقييــم وفقــا للوائــح املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمقيّمــني املعتمديــن، ووفقــا للمذكــرات التوجيهيــة 

ملعايــر التقييــم الدوليــة )٢٠١٧(.

تحليل العقار

ــر التعليقــات ذات  ــر. وينبغــي أن يشــمل التقري ــرة عــى العقــار لغــرض إعــداد التقري ــد العوامــل املؤث ــاج إىل تحدي نحت

الصلــة. وتشــمل هــذه العوامــل:

املوقع  •

إمكانية الوصول والرؤية  •

املناطق املجاورة  •

الوضع الحايل أو مقرحات التطوير  •

املسائل القانونية )الحيازة، اإليجارات، ونحوهام(  •

مسائل تتعلق بالتخطيط  •

وتأكيــداً عــى مــا ســبق، ينبغــي االعتــامد عــى املعلومــات املقدمــة مــن العميــل واإلســتقصاءات، كــام ســيتم تحديدهــا 

يف القســم التــايل. والخاضعــة للمبــادئ العامــة املعتمــدة إلجــراء التقييــامت وإعــداد التقاريــر. إال أن هنالــك عوامــل كثــرة 

ــوث،  ــى: مســائل التل ــال ع ــية. وتشــتمل مث ــم األساس ــارج نطــاق خــرة املُقيّ ــر خ ــي تعت ــار والت ــة العق ــى قيم ــر ع تؤث

ــدود  ــر يف ح ــنقدم تقري ــك، فس ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. ع ــوك امللكي ــة لصك ــرات القانوني ــح األرايض، والتفس ــات مس عملي

خرتنــا، وعــى أســاس أن العميــل سيســعى - عنــد الــرضورة - للحصــول عــى مزيــد مــن النصائــح املتخصصــة فيــام يتعلــق 

مبســائل خارجــة عــن نطــاق خــرة املُقيّــم. وبعــد إجــراء الخــراء املعينــني مــن طــرف خارجــي لتحقيقــات تفصيليــة الحقــة، 

فإننــا نحتفــظ بحــق مراجعــة وتعديــل التقييــم وفًقــا لذلــك.

تحليل السوق

ــا ألوضــاع  ــي عــى أســاس تقديرن ــة يف إطــاره، مبن ــات تطلعي ــل وبيان ــك أي تحلي ــا يف ذل ــر، مب ــم، والتقري ســيكون التقيي

ــتقبلية. ــة املس ــة الحالي ــة أو اإلقليمي ــاري املحلي ــوق العق الس

ينبغــي اإلشــارة إىل أنــه ال تــزال هنــاك تقلبــات هامــة يف أوضــاع الســوق االقتصاديــة العامليــة، والتــي تســتمر يف زيــادة 

خلــق حــاالت مــن عــدم اليقــني يف أســواق العقــارات داخــل املنطقــة. قــد تــؤدي مثــل هــذه األوضــاع إضافــًة للشــفافية 

املحــدودة يف ســوق العقــارات املحليــة إىل تعــرض التقييــم ملســتوى عــاٍل مــن حــاالت عــدم اليقــني بدرجــة أكــر مــن مــام 

هــو عليــه يف أوضــاع الســوق األكــرث اســتقراًرا.

بنــاًء عليــه، قــد يســلط التقريــر الضــوء عــى التقلبــات املحتملــة يف قيمــة العقــار. وقــد يحتــاج ذلــك إىل أخذهــا يف االعتبــار 

عنــد اتخــاذ أي قــرارات مســتندة عليــه. ووفًقــا لذلــك، يــوىص بتحديــث التقييــامت باســتمرار، لتعكــس األوضــاع الثابتــة 

واملتغــرة يف الســوق.
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نموذج
نموذج

يجــب أن تجــرى أبحــاث الســوق عــى أســاس مفصــل لــكل تكليــف. مــع االعتــامد عــى قواعــد البيانــات واســعة النطــاق 

والخــرة الســوقية. ســيأخذ التحليــل مــا يــيل بالحســبان متــى مــا اقتضــت الــرضورة:

عرض السوق  •

طلب السوق  •

العوامل املؤثرة عى القطاعات  •

مؤرشات أداء السوق األساسية:  •

مستويات أسعار مبيعات/ إيجارات السوق  -

مستويات تكلفة التشغيل يف السوق  -

مستويات رسوم خدمة السوق  -

استيعاب أو تحمل حيازة السوق  -

معدالت الخصم أو عائدات السوق  -

ســيفرض كل مــن العــرض والطلــب يف الســوق االفراضــات املعتمــدة يف التقييــم، لكــن لــن يتــم اإلبــالغ عــن تفاصيــل أرقــام 

أو منــاذج العــرض والطلــب. ميكــن اإلبــالغ عــن تفاصيــل إحصــاءات العــرض والطلــب، لكــن قــد تخضــع لنطــاق ورســوم 

إضافيــة.

منهجية التقييم

ســيقدر أســاس القيمــة للعقــار اعتــامًدا عــى املنهجيــة التاليــة، وسيشــمل تقريــر التقييــم عــى تفاصيــل إضافيــة ألســلوب  

التقييــم واالفراضــات املعتمــدة.

أسلوب السوق

أســلوب الســوق هــو عمليــة يتــم اشــتقاق القيمــة فيهــا مــن خــالل تحليــل املبيعــات التــي تحــدث حــول تاريــخ التقييــم 

املتعلــق بالعقــار أو املواقــع املشــابهة، ومقارنتهــا بالعقــار. ســيكون هنــاك اختالفــات يف التعويــض عنــد إجــراء التحليــل 

املقــارن، حيــث أنــه ال يوجــد عقــاران متامثــالن. يســاعد تحليــل البيانــات املقارنــة يف تقديــر أي األجــزاء مؤثــرة يف القيمــة، 

ومــا درجــة اســتخدام كالً مــن الطــرق الكميــة والنوعيــة.

أسلوب الدخل

يشتق أسلوب الدخل قيمة العقار باعتبار صايف الدخل التشغييل يف املستقبل والذي ينشأ من تركه أو تشغيله.

قــد يتــم تقييــم العقــار مــن خــالل رســملة الدخــل لتاريــخ عقــد اإليجــار )فائــدة الحيــازة اإليجاريــة(، أو إىل األبــد )التملــك 

الحــر(، أو خصــم سلســلة مــن التدفقــات النقديــة عنــد اســتحقاقها يف الحــارض.
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تأخــذ طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة صــايف الدخــل املســتقبيل املتوقــع لفــرة معينــة. تضــاف القيمــة النهائيــة يف 

نهايــة الفــرة املعينــة للحصــول عــى الدخــل مــن نهايــة الفــرة املعينــة لإليجــار أو لألبــد. تحســب القيمــة النهائيــة مــن 

رســملة صــايف الدخــل الســنوي املتوقــع واملرتبــط بالســوق املتــداول يف فــرة الســنة النهائيــة للتدفقــات النقديــة املتوقعــة. 

ويعتــر معــدل الخــروج مــن رأس املــال هــو معــدل ضمنــي يأخــذ باالعتبــار كل عوامــل الخطــر املتعلقــة بالعقــار.

ــد  ــة، ولتحدي ــد( لخصــم هــذه التدفقــات النقدي ــتخدم معــدل خصــم مشــتق مــن الســوق )أو إجــاميل معــدل العائ يُس

صــايف القيمــة الحاليــة مــن صــايف دخــل التدفــق النقــدي املتوقــع. ومتثــل القيمــة الناتجــة أفصــل ســعر ســيدفعه مســتثمر 

مطّلــع وذو كفــاءة يف العقــار.

طريقة القيمة املتبقية

قد تستند طريقة القيمة املتبقية إما عى النموذج الثابت أو عى التدفقات النقدية املخصومة.

يف كل حالــة، تقــدر هــذه الطريقــة إجــاميل املحقــق مــن بيــع أعــامل التطويــر املقرحــة، الــذي قــد ينفــذ باســتخدام طــرق 

مامثلــة أو اســتثامرية. هنــا يتــم خصــم التكلفــة املقــدرة الحاليــة لتطويــر املــرشوع شــامالً هامــش املطــور للوصــول إىل 

القيمــة املتبقيــة الناتجــة.

وباختصار، فيتم حساب أسلوب التقييم عى النحو التايل:

يأخــذ أســلوب التدفــق النقــدي املتبقــي باالعتبــار مفهــوم القيمــة الزمنيــة للــامل حيــث يتــم خصــم التدفقــات النقديــة 

عنــد معــدل العائــد املســتهدف الــذي يســتند عــى الســوق، والــذي يأخــذ بالحســبان عوامــل الخطــر.

ــر بشــكل جوهــري يف القيمــة  ــر التأث ــر يف املدخــالت أن يؤث ــة حساســة جــدا وميكــن لتغي تعــد طريقــة القيمــة املتبقي

املبلــغ عنهــا.

تكلفة االستبدال املهلكة

يقــدم هــذا األســلوب وســيلة لتقديــر قيمــة األصــل أو العقــار. حيــث أن معلومــات التــداول معدومــة أو محــدودة، أو أن 

األصــول متخصصــة، أو كال األمريــن.

يقــدر األســلوب تكلفــة تقديــم أصــل حديــث ومكافــئ، أو تعديــل هــذه القيمــة لتعكــس إهــالك األصــل كنتيجــة للتقــادم 

املــادي واالقتصــادي.

ومن ثم يضاف سعر رشاء البديل التايل األفضل إىل تكلفة االستبدال املهلكة لتقديم رأي حول القيمة السوقية.

الناتج
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ينبغي أن يحدد التقرير التعويض املستحق بسبب نزع امللكية كام يف تاريخ التقييم، ويشمل اآليت:

ملخص العوامل األساسية التي تؤثر عى التقييم.  •

تفاصيل املوقع وحالة العقار.  •

وصف مخترص للعقار.  •

جدول اإلقامة أو املناطق.  •

وصف الوضع القانوين للعقار.  •

تفسر وتحليل السوق ذي الصلة.  •

يجب مواصلة التحقيق يف كل االفراضات واألدلة التي يستند عليها التقييم، وكل املسائل التي يويص بها   •

االستشاري.

رأي حول قيمة التأجر الحالية ومستوى العائد أو سعر البيع، كام هو مطلوب.  •

الحسابات املستخدمة للتوصل إىل التقييم.  •

سيتم إعداد تقديرات مالية، ومناذج التدفقات النقدية باستخدام برنامج معياري يف املجال الصناعي، ولن يتم   •

توفر مناذج اكسل جاهزة. عى الرغم من ذلك، ينبغي تقديم نسخة مطبوعة للملخصات يف اكسل عن افراضات 

املدخالت واملخرجات الرئيسية، وسيتاح موظفني لإلجابة عى األسئلة املنطقية املتعلقة بحساب تقييم املخرجات.

سيتم اإلبالغ عن جميع القيم بالريال السعودي.

املعلومات الالزمة
طبيعة ومصادر معلومات التقييم

ــا بأنهــا دقيقــة وكاملــة، وميكــن للتقييــامت أن  يوافــق املقيــم عــى إمكانيــة االعتــامد عــى املعلومــات التــي قدمتهــا لن

تســتند عليهــا دون مزيــد مــن االستفســارات حــول املســائل التــي تناولهــا.

ولــن نتحمــل مســؤولية التأثــر الــذي يتبــع ســوء البيــان، أو التحريــف، أو حــذف املعلومــات التــي قدمــت لنــا. وهــذا قــد 

يكــون عــى الرقــم املذكــور. يف حــال قدمــت لنــا معلومــات تبــني الحقــا أنهــا غــر صحيحــة أو غــر مكتملــة، فــإن دقــة 

التقييــم ســتتأثر، ونحتفــظ بحــق مراجعــة االفراضــات املقدمــة وتعديــل تقييمنــا وفقــاً لذلــك.

ــك  ــات، وذل ــدالت املبيع ــعر، ومع ــات، والتس ــوق والتوقع ــاع الس ــق بأوض ــام يتعل ــتقل في ــكل مس ــق بش ــيتم التحق س

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــوك، واملصــادر الحكومي ــن، ومســثمري البن ــوكالء، واملطوري باســتخدام عــدة مصــادر تضــم الوســطاء وال

املنشــورات املوثوقــة ومقدمــي البيانــات. نــدرك بــأن ليســت كل املعلومــات متاحــة، لكــن الحــظ قــد تخضــع تقييامتنــا إىل 

مزيــد مــن عــدم اليقــني بــدون هــذه املعلومــات.
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تقرير لجنة وصف العقارات.  •

مناطق وخرائط امتالك العقار.  •

تأكيــد الحيــازة مبــا يف ذلــك اســتخراج خريطــة موقــع املــرشوع أو كــرويك العقــار، تفاصيــل حــول أي حقــوق   •

ــة أو  ــات ملكي ــة إلثب ــي قــد تكــون رضوري ــة وغرهــا مــن املســتندات الت ــود، أو حقــوق عــى امللكي ارتفــاق، أو قي

ــارات. ــة يف العق ــة املزعوم ــتحقاق املصلح اس

تفاصيل حيازة االرايض املستأجرة )إن وجدت(.  •

خريطة موقع املرشوع.  •

ــق(  ــدد الطواب ــاحة األرض، وع ــبة مس ــة، ونس ــاحة األرض الكلي ــع )مس ــى أو موق ــكل مبن ــة ل ــل مادي تفاصي  •

واألماكــن التابعــة )مواقــف الســيارات، املســاحات املفتوحــة العامــة، مرافــق املجتمــع، إلــخ(.

مخطط املوقع الطوبوغرايف )إن وجد(.  •

نســخ أو ملخــص الــرشوط الرئيســية لجميــع موافقــات التخطيــط الحاليــة أو تعليقــات الخاصــة بالراخيــص، أو   •

تصاريــح البنــاء، أو الخطــة الرئيســية املعتمــدة أو الراخيــص ذات الصلــة التــي تؤكــد اســتخدام العقــارات مبــا يتوافــق 

مــع اللوائــح املحليــة.

مخططات الطابق لألصول )إن وجدت(.  •

عمليات املسح الهيكلية أو تقارير نفي الجهالة الفنية أو التقارير البيئية )إن وجدت(.  •

تفاصيل األعباء املؤثرة عى العقار.  •

قامئة األصول املنقولة )إذا كانت مطلوبة(.  •

ــي  ــق الت ــط، واإليجــارات، والعقــود، وغرهــا مــن الوثائ ــة، والتخطي ــان صــك امللكي ــة أو بي املراجعــة القانوني  •

أعدهــا املستشــار القانــوين للعمــالء.

الحيازة أو البيانات التشغيلية

مواعيــد اإليجــار )تشــمل التفاصيــل املتعلقــة باإليجــار، مثــل: اســم املســتأجر، املنطقــة، بدايــة اإليجــار، نهايــة   •

ــة، رســوم التســويق املســتحقة  ــة املطبق ــار، رســوم الخدم ــار أســايس، دوران اإليج ــار، إيج ــارات اإليج ــار، خي اإليج

ــة اكســل(. ــع، وغرهــا. وتكــون بصيغ للدف

تفاصيل حول الوحدات الحالية الشاغرة للتأجر.  •

نسخة من منوذج عقود اإليجار )يجب أن ميثل النموذج جميع اإليجارات املطبقة لكل عقار(.  •

أداء املعامالت التاريخية والذي يتضمن قوائم الربح والخسارة، وقوائم التدفقات النقدية.  •

معلومــات تفصيليــة عــن معامــالت املبيعــات أو التأجــر التــي حدثــت ضمــن ملكيــات العميــل خــالل آخــر   •

ــاعة. ٢٤ س
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تكاليف التشغيل والتكاليف غري املسرتدة والنفقات الرأس مالية 

معلومــات تفصيليــة كاملــة حــول الدخــل واملرصوفــات الحاليــة )تتضمــن: اإلدارة، واملرافــق، والصيانــة، والتأمــني، 

اإليجــارات، واإليــرادات املتنوعــة(.

أي ميزانيات مقرحة لنفقات رأس املال.  •

تفاصــل عــن امليزانيــات املخصصــة للبنــاء، وتكاليــف اإلكــامل املتضمنــة إىل التعليقــات عــى الرســوم املهنيــة   •

ــوارئ. ــات الط ونفق

يطلب تفاصيل االتصال بشخص ما للمساعدة يف  معاينة للعقار.  •

الرشوط واإلفصاحات
اإلفصاح عن النزاعات

ال نعلم عن أي مشاركة سابقة أو تضارب مصالح حاِل أو محتمل

أو

مشاركة سابقة تتضمن:

...

ينبغــي أن نكــون عــى علــم عــن أي نزاعــات محتملــة تنشــأ خــالل فــرة التعاقــد. وســنقدم لــك مشــورة خطيــة و مبــارشًة 

ســنتخذ التدابــر املناســبة لتجنــب حــدوث النــزاع.

الرسية والنرش

تعتــر التقييــامت والتقاريــر التــي نعدهــا رسيــة للطــرف املوجهــة لــه وللغــرض املحــدد متــت اإلشــارة إليــه، وال نقبــل أي 

مســؤولية مهــام كانــت ألي أطــراف خارجيــة. وال يســمح بنــرش أي وثيقــة، أو بيــان، أو تعميــم. ســواء بشــكل كامــل، أو 

جــزيئ، أو مرجــع مذكــور، أو يف أي اتصــال مــع أطــراف خارجيــة، دون الحصــول مســبقاً عــى موافقــة خطيــة للنمــوذج 

والســياق الــذي ســيظهر فيــه.

االلتزام

ســيكون االلتــزام للعميــل فقــط، دون أي طــرف خارجــي. وســيكون االلتــزام محــدوداً بالرســوم املدفوعــة مبوجــب مهمــة 

التقييــم.

ال ينطبق رشط االلتزام عى معلومات العميل؛ ألن هذه املعلومات تعتر من مسؤوليته .
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نموذج
التوقيت

نقرح جدول زمني لـ... أسابيع من التعبئة لتسليم مسودة التقييم. تعرض خطة العمل املتوقعة أدناه:

بنــاء عــى اســتالم معلومــات املهمــة ميكننــا تكويــن فريــق عمــل، وتوقيــع نســخة مــن هــذا املقــرح ودفــع الرســوم يف 

الوقــت املناســب.

يتوقــع اســتالم تعليقــات العميــل بصيغــة مكتوبــة خــالل أســبوع مــن تســليم مســودة التقريــر، وبعــد ذلــك يقــدم التقريــر 

النهــايئ خــالل أســبوع، مبوجــب اســتالم املبلــغ.

الشكاوى

إن معلومات إجراءات التعامل مع الشكاوى متاحة بناء عى الطلب.

صالحية العرض

تنتهي صالحية هذا العرض بعد سبعة أيام.

نثــق مبناســبة املقــرح ألغراضــك ونتطلــع الســتالم ردك. يف حــال موافقتــك عــى املقــرح، نــود منــك فضــاًل أن توقـّـع وتــدون 

تاريــخ اتفاقيــة الخدمــة أعــى وبدايــة كل صفحــة مــن املقــرح مبــا يشــمل املصطلحــات العامــة لألعــامل، وتعيدهــا لنــا.

العرض املايل

رشوط السداد والرسوم املهنية

يبلغ إجاميل الرسوم املقدمة لنطاق العمل املذكور أعاله بالريال السعودي _________ ريال سعودي.

يتطلــب ســداد الرســوم عــى قســطني. أول ٥٠% غــر مســردة ويجــب تســويتها عنــد تســليم النتائــج التــي تــم التوصــل 

إليهــا بعــد مراجعــة املعلومــات املقدمــة ومعاينــة العقــار. ويجــب تســوية القســط الثــاين ٥٠% عنــد تســليم مســودة رأي 

التعويضــات املســتحقة.

ال تشــمل الرســوم أي رضائــب والتــي قــد تكــون أو تصبــح مســتحقة للدفــع ومعقولــة مــن نفقــات الجيــب، مثــل: الســفر، 

والســكن، اإلعاشــة، والرجمــة.

الرسوم )بالريال السعودي( رشط السداد

٠٠٠.٠٠٠ ٥٠% غــر مســردة بنــاء عــى مراجعــة املعلومــات املقدمــة 

ــة العقار ومعاين

٠٠٠.٠٠٠ ٥٠% تسليم مسودة الرأي أو تقرير التقييم
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نموذج
نموذج

امللحق ب-١

منوذج معاينة العقار

تفاصيل املعاينة

تاريخ املعاينة األوىل:

تاريخ املعاينة الثانية )إن وجدت(

اسم املعاين:

املسؤول عن املخطط أو املعاينة:

تفاصيل العقار

اسم العقار والعنوان:

)اسم الشارع، املبنى، الحي، املدينة(

مرجع العقار:
)استخدام أرقام مرجعية ملرشوع العقار(

املساحة:
)باملر املربع، بالقدم املربع - تحديد صايف املنطقة املؤجرة مقابل 

املنطقة السكنية إن أمكن(

املوقع واإلحداثيات:
)من جهاز الجوال، ومخطط من قوقل إيرث(

املبنى:

تفاصيل حول املباين أو اإلنشاءات املادية األخرى يف املوقع، 

جودة املبنى وتجهيزه، املمتلكات املنقولة والثابتة

الوصف: وصف عام للمخطط يتضمن الشكل، التضاريس 
)مسطحة أو متباينة(.

الظروف البيئية أو األرضية:

أية تلوثات يف املوقع أو املخططات املجاورة؟ كيميائيات 

أو زيوت؟ مواقع صناعية قريبة ميكن أن تنشئ مشاكل 

بيئية؟(

اإليجارات:
)تحديد رشوط اإليجار، زيادة اإليجارات، خيارات 

التوقف(
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نموذج
النوع:

☐  سكنية

☐  بيع بالتجزئة

☐  مكاتب

☐   صناعية

☐   استخدام مختلط

☐  أرض

☐  أخرى، أذكرها يف األسفل:

..........................................

ما هو املنزوع ملكيته:

☐      كل العقار

☐      جزء من العقار

☐      عقار مجاور

ما هو األثر؟

☐     طفيف

☐      معتدل

☐      جوهري

علّق أدناه:

هل سيستفيد العقار من التحسني؟
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نموذج
نموذج

االستخدامات املجاورة:

)صف املخططات املجاورة، واملباين، وعموم املنطقة(

)استخدم الصفحة الرابعة لرسم املخطط واملنطقة املجاورة(

حدود غربية: حدود شاملية:

حدود رشقية: حدود جنوبية:

الطرق:

)جميع الطرق الرئيسية والفرعية املجاورة للمخطط أوالعقار(

)اسمه، رقمه، اتجاهه بالنسبة للعقار )شامل، جنوب، رشق، غرب، وغرها، وعدد املسارات(

روابط للطرق الرئيسية والرسيعة، بالكليومر؟ وصول جيد أو يسء؟(

تطوير الطرق يف املستقبل، مشاكل مرورية يف املنطقة؟(

املنطقة املجاورة:

ــا ومســتقباًل(  )األكــرث اســتخداًما – ســكني/مكاتب/ بيــع بالتجزئــة؟ ارتفاعــات املبــاين؟ الهيــاكل الرئيســية األساســية )حاليً

– مستشــفيات، مــدارس، وغرهــا؟ مشــاريع أساســية؟

املخطط املنزوع ملكيته غربرشق

جنوب

شامل
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نموذج
املسائل القانونية:

التخطيط وتقسيم املناطق:

مــا هــو االســتخدام املســموح بــه لصــك امللكيــةأو مخطــط 

املــرشوع؟ - اســتخدام األرايض )ســكنية، بيــع بالتجزئــة، 

ــع، وغرهــا( ــب، مصان مكات

امللكية:

هل العقار مملوك أو مؤجر للعميل؟

ــة أو مخطــط  ــك املــدون يف صــك امللكي مــا هــو اســم املال

املــرشوع؟

رأي املُقيّم حول العقار:

)SWOT( :تحليل سوات

نقاط الضعف: نقاط القوة:

التهديدات: الفرص:

العقار:

ــاذا/  ــغيل؟  مل ــراض التش ــب ألغ ــار مناس ــع العق ــل موق ه

ــوق  ــزء الس ــل ج ــزء بتحلي ــذا الج ــرتبط ه ــع؟ س ــا املان م

للمناطــق املجــاورة املشــابهة أو املنافســة يف املنطقــة

السوق:

ــكنية،  ــع؟ - س ــر املوق ــب لتطوي ــرض أو طل ــاك ع ــل هن ه

ــع ــادق، مصان ــب، فن ــة، مكات ــع بالتجزئ بي

التعليقات عى األثر:

أي تعليقات أو مالحظات إضافية:

الصور:

مزيد من الصور الفوتوغرافية للعقار

واجهة العقار )من الشامل، والجنوب، والرشق، والغرب(

الواجهة من العقار )بالنظر شاماًل، وجنوبًا، ورشقًا، وغربًا(

الطرق الرئيسية املحيطة بالعقار
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نموذج
نموذج

امللحق ب-٢

رسم بياين عن عملية جمع البيانات
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نموذج
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نموذج
نموذج

امللحق ب-٣

منوذج مخططات املوقع

مخطط مصغر

مخطط مكرب
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نموذج
خريطة املخطط

aspx.www.arriyadhmap.com/maps/ar/defaultاملصدر:٢

منوذج ملخطط املرشوع
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نموذج
نموذج

امللحق ب-٤

منوذج املقاييس ومخططات الطابق

السكن - كامل املجمع

املعيار الدويل لقياس العقارات١

املصدر: املعيار الدويل لقياس العقارات - املباين السكنية١٥
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نموذج
املعيار الدويل لقياس العقارات أ٣ -  امللكية الحرصية 

املصدر:  املعيار الدويل لقياس العقارات - املباين السكنية

املعيار الدويل لقياس العقارات ٣أ -  السكن هو مساحة يف امللكية الحرصية تقاس بـ:

الوجه الخارجي لجدار املساكن املنفصلة  .١

املساكن امللحقة  .٢

للوجه الخارجي من الجدار  •

الخط املركزي للجدران املشركة بني الساكنني  •

املعيار الدويل لقياس العقارات ٣ب- امللكية الحرصية
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نموذج
نموذج

املعيار الدويل لقياس العقارات ٣ب- امللكية الحرصية

املصدر:  املعيار الدويل لقياس العقارات - املباين السكنية

املعيار الدويل لقياس العقارات ٣أ - املساكن هي املساحة املوجودة يف منطقة امللكية الحرصية التي تقاس بـ:

الوجه الخارجي للجدار  •

الخط املركزي للجدران املشركة بني الساكنني  •

السطح الخارجي للجدران املشركة مع املرافق العامة  •
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نموذج
املعيار الدويل لقياس العقارات أ٣ -  امللكية الحرصية 

املصدر: املعيار الدويل لقياس العقارات مبنى املكاتب ]١٦[

املعاير الدولية لقياس العقارات ٣ - مكتب لقياس ملكية املساحات األرضية الستخدام

حرصي ينبغي ذكر األجزاء املظللة بشكل مفصل.
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نموذج
نموذج

الصناعية

املعاير الدولية لقياس العقارات٢

املصدر املعيار الدويل لقياس العقارات - املباين الصناعية ]١٧[

يشــمل املعيــار )٢( لقيــاس العقــارات الصناعيةجميــع املســاحات الداخليــة، مبــا فيهــا الجــدران الداخليــة واألعمــدة، أمــا 

املناطــق الفارغــة واملغلقــة، مثــل: الفنــاء فــال تحســب يف القيــاس إال يف أدىن طابــق.

الطابق االريض                                                       الطابق األول
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نموذج
املجموع ٤ ٣ ٢ ١ ٠ ١- ٢- الطابق

عنرص أسايس أ – اإلخرتاق الرأيس

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: السالمل، املصعد، واألعمدة، وقنوات 
التهوية

عنرص أسايس ب١ – الجدار الخارجي

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: الجدار الخارجي للمبنى
• مناطق محدودة االستخدام

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس ب٢ – عنارص هيكلية داخلية

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: الجدران واألعمدة الهيكلية الداخلية

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس ب٣ – عنارص غري هيكلية داخلية

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: جميع الجدران الداخلية، 
واملرتفعة،واملؤقتة باستثناء تلك التي وردت 

يف العنارص أ١- ب٢
• مناطق محدودة االستخدام

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس ج – الخدمات الفنية

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: غرف املحطات الكهربائية وامليكانيكية، 
غرف محرك املصعد والصيانة.
• مناطق محدودة االستخدام

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس د – املناطق الصحية

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: دورات املياه، خزائن املنظفات، غرف 
السباحة، غرف الغسيل والتبديل.

• مناطق محدودة االستخدام
إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس هـ - مناطق الحركة

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل جميع املناطق األفقية
• مناطق محدودة االستخدام

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس و – املرافق

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: الكفترييا، مرافق الرعاية النهارية، 
األلعاب الرياضية، مناطق اللياقة والرتفيه، 

مصىل
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
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نموذج
نموذج

عنرص أسايس ز – مساحة املعيشة

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ منطقة املعيشة
• مناطق محدودة االستخدام

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

عنرص أسايس ح – مناطق أخرى

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مثل: الرشفات، موقف السيارة الداخيل، 
وغرف التخزين**

• مناطق محدودة االستخدام
إجاميل املعاير الدولية لقياس العقارات ١

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات ١

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مجموع مناطق غري محدودة االستخدام

املناطق محدودة االستخدام

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات ١

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

إجاميل املعايري الدولية لقياس العقارات ١

٠ موقف سيارة خارجي

الباحات

أي مناطق أخرى )مثل: ساحة املعدات، معدات التربيد، منطقة الحاوية(

٠

٠

منوذج جدول بيانات عنارص املناطق

ستذكر جميع العنارص الفرعية منفصلة.

*سيذكر كل حد منفصاًل، إن وجد.

**سيذكر مدى كل استخدام يف العنرص األسايس هـ منفصاًل.

املصدر: املعيار الدويل لقياس العقارات - املباين السكنية
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نموذج
امللحق ب-5

منوذج تحليل البيانات

أ( تحليل وتوقع العرض والطلب للمسكن خالل 5 سنوات

القطعة: الفلل الراقية أو دوبلكس )<١.٤٥مليون ريال سعودي( يف مدينة افراضية »أ«

املصطلحات املالية املعطاة:

تحليل القدرة عىل تحمل التكاليف

%٧٠ القرض مقابل القيمة

%٥ الفائدة السنوية

٢٥ االستحقاق )بالسنوات(

%٣٠ الحد املفروض عى خصم األجر

سعر بيع املنزل بتكاليف ميسورة معدل دخل األرسة الشهري توزيع مستوى 

الدخل

املستوى االجتامعي -  

االقتصادي

٠ - ٤٤٠.٠٠٠ ريال سعودي ٠ - ٦.٠٠٠ ريال سعودي %٣٤ دخل منخفض

٤٤٠.٠٠٠ - ٥٩٠.٠٠٠ ٦.٠٠١ - ٨٠٠٠ ريال سعودي %١٥ دخل متوسط منخفض

٥٩٠.٠٠٠ - ٨٨٠.٠٠٠ يال سعودي ٨.٠٠١ – ١٢.٠٠٠ريال سعودي %٢١ دخل متوسط

٨٨٠.٠٠٠ - ١.٤٧٠.٠٠٠ ١٢.٠٠١ - ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي %٢٠ دخل أعى من املتوسط

١.٤٧٠.٠٠٠ - أعى ٢٠.٠٠١ - أعى %١٠ دخل عايل



١٥٥

نموذج
نموذج

نهاية السنة الخامسة الحايل التحليل الرتاكمي وتوقع عرض أو طلب الفيال

الطلب عى اإلسكان )األرس السعودية فقط(

١.٠٧١.٤٨٥ ٩٧٦.٤٤٦ السكان

٤.٥ ٤.٥ عدد أفراد االرسة

٢٣٨.١٠٨ ٢١٦.٩٨٨ أفراد االرسة )مجموع الطلب عى اإلسكان يف الوحدات(

الحيازة ونوع التجزئة

%٥٠ %٥٠ أرس متلك فيال أو دبلوكسات )%(

١١٩.٠٥٤ ١٠٨.٤٩٤ الطلب عى فلل أو دبلوكسات )وحدات( يشغلها املالك

القدرة عىل تحمل تكاليف التجزئة

%١٠.٦٨ %١٠.٦٨ نسبة القادرين عى رشاء وحدات يف الجزء املستهدف

١٢.٧١٣ ١١.٥٨٥ الطلب املحيل عى وحدات يشلغها املالك يف الجزء املستهدف

%٥ %٥ الطلب عى منزل ثانوي خارج املدينة )٥%(

٦٣٦ ٥٧٩ طلب خارج املدينة ) فلل راقية أو دبلوكسات(

١٣.٣٤٨ ١٢.١٦٤ إجاميل الطلب عى الفلل الراقية أو الدبلوكسات )وحدات(

٢٣٧ معدل الطلب/ السنة )الفلل الراقية أو الدبلوكسات )الوحدات(

العرض الحايل/ املستقبيل

١١.٤٥٠ ١١.٤٥٠ املخزوم الحايل )فلل راقية أو دبلوكسات(

١.٢٥٠ ٠ عرض تحت اإلنشاء ومخطط )فلل راقية أو دبلوكسات )وحدات((

١٢.٧٠٠ ١١.٤٥٠ إجاميل العرض )فلل راقية أو دبلوكسات )وحدات((

)٦٣٥( )٥٧٣( أقل: شاغر جزيئ )٥%(

١٠.٨٧٨ إجاميل العرض الطلب/ )أكرث من العرض( للفلل الراقية أو الدبلوكسات 

)وحدات(

١٢.٠٦٥

١.٢٨٣ ١.٢٨٧ طلب غر ملبى/ )أعى من العرض( للفلل الراقية أو الدوبلكسات 

)وحدات(

طلب غري ملبى/ )أعىل من العرض( للفلل الراقية أو الدوبلكسات )وحدات(



١٥٦

نموذج
ب( تحليل الطلب عىل املكاتب خالل خمس سنوات

الجزء: مكاتب الفئة أ يف مدينة افراضية

توزيع القوى العاملة )عدد املوظفني( بناء عى النشاط االقتصادي

املكاتب بالنسبة 

املئوية

الطلب لخمس 

سنوات

نهاية السنة 

الخامسة

الحايل النشاط االقتصادي #

%٥ ١٢.٥٥٩ ٤٩.٦٠٨ ٣٧.٠٤٩ الزراعة، والصيد، والغابات، وصيد األسامك ١

%٥ )١.١١٢( ٣.٦٤١ ٤.٧٥٣ البرول واملعادن ٢

%١٥ ٣١.٤٩٠ ١٠٨.٤٤٩ ٧٦.٩٦٠ التصنيع ٣

%٥ ١٦.١٩٤ ٢٧.٨٧٦ ١١.٦٨٢ الكهرباء، والغاز، واملاء ٤

%١٥ ١.١ ٤٣.٠٢٣ ١٥٦.٦٧٤ أعامل البناء  ٥

%١٠ ١.٢ )١٤.٨٩٦( ٢٦٩.٠٠٢ تجارة البيع بالجملة والتجزئة ٦

%١٠ ١.٣ ١٤.٥٨٢ ٥٦.٠٣٧ املطاعم والفنادق ٧

%٣٠ ١.٤ )٩٣.٣٩٦ )١٤.٥٠٣ النقل، والتخزين، واملواصالت ٨

%٨٠ ١.٥ ٥.٧٩٤ ١٢.٥٣٤ البنوك والتأمني ٩

%٦٠ ١.٦ ٢١.٤٤٦ ٦٤.٣٤٠ خدمات العقار واألعامل ١٠

%٣٠ ١.٧ ٣٩.١٥٣ ١٦٢.٥٤٩ اإلدارة العامة ١١

%٣٠ ١.٨ ١٩.٤٠٣ ١٢٨.٢٥٦ التعليم ١٢

%١٥ ١.٩ ١٠.٧٦٨ ٦٤.٩٦٤ الخدمات الصحية واالجتامعية ١٣

- ١.١٠ )١٥.٤٣٩( ١٣٢.٥٧٢ املنازل الخاصة ١٤

%٥٠ ١.١١ )١.٧٠١( ٢.٧٥٥ املنظامت العاملية ١٥

%٥٠ ١.١٢ ٢.٧٦٣ - الفنون، والرفيه، واالستجامم ١٦

%٢٧ ١٦٩.٥٢٢ ١.٤٤٣.٠٤١ ١.٢٧٣.٥٢٠ إجاميل القوى العاملة

مساحة الفئة أ اإلجاميل                            مخزون املكاتب الحايل                                           

٧٥٠.٠٠٠ ٣.٣٢٥.٠٠٠ العرض الحايل

٧١٠.٠٠٠ ٣٠٧٠٠٠٠ العرض الحايل )باملر املربع(

%٥ %٨ معدل الشواغر

٧٨.٨٦٤ ٣٤١.٠٠٤ موظفي املكاتب

٩ متوسط املساحة لكل موظف



١٥٧

نموذج
نموذج

اتساع املدينة تحليل الطلب السكني لخمس سنوات )الفئة أ مساحة املكتب(          

١٦٩.٥٢٢ القوى العاملة اإلضافية املتوقعة

%٢٧ طلب القوى العاملة ملساحة املكتب )%(

٤٥.٣٩٢ طلب القوى العاملة ملساحة املكتب

٩ مساحة املكتب املطلوبة لكل موظف )باملر املربع(

٤٠٨.٥٢٧ طلب إضايف عى مساحة املكتب )باملر املربع(

%٢٣ النسبة املئوية ملساحة مكتب الفئة أ

٩٤.٤٨٠ طلب إضايف عى مساحة املكتب للفئة أ )باملر املربع(

١٨,٨٩٦ متوسط الطلب السنوي )باملر املربع(

مساحة املكتب املتاحة للفئة أ :-

٤٠,٠٠٠ املساحة الخالية الحالية )باملر املربع(

٢٨,٠٠٠ مساحة تحت اإلنشاء )باملر املربع(

١٢.٥٠٠ مساحة مقرر إنشاؤها )باملر املربع(

٨٠.٥٠٠ مساحة املكتب املتاحة للفئة أ )باملر املربع(

)٤.٠٢٥( أقل: شاغر جزيئ @٥%

٧٦,٤٧٥ صايف مساحة املكتب املتاحة للفئة أ )باملر املربع(

١٨.٠٠٥ طلب يفوق العرض ملساحة الكتب للفئة أ )باملر املربع(



١٥٨

نموذج
امللحق ج-١ 

أسلوب السوق

ــس  ــت لتعك ــي حدث ــعر الت ــالت الس ــار وتعدي ــراً بالعق ــت مؤخ ــي بيع ــة الت ــارات املامثل ــوق العق ــلوب الس ــارن أس يق

االختالفــات يف العقــارات مثــل: تاريــخ البيــع، واملســاحة، واملوقــع، وحالــة العقــار. فيــام يــيل مثــاالً عــى جــدول املبيعــات 

املقارنــة لعقــار ســكني، والــذي يركــز عــى نقــاط االختــالف ذات الصلــة بــني العقــار محــل املقارنــة والعقــارات املختلفــة 

األخــرى. ميكــن اســتخدام هــذا الجــدول املشــابه لجميــع فئــات أصــول العقــارات بحســب معلومــات املقارنــة املتاحــة.  

٢٠١/ب أوهام، الشارع٣ ١٥٦/أ أوهام، الشارع١ ١٢٩/أ أوهام، الشارع١ ١٢٣/أ أوهام، الشارع١ العنوان

١.٧٠٦.٢٥٠ ١.٦٨٧.٥٠٠ ١.٦٩٥.٠٠٠ )العقار محل التقييم( السعر بالريال

٥.١٧٠ ٥.١١٠ ٥.١٤٠ السعر بالريال لكل مر

السمسار السمسار السمسار املعاينة مصادر البيانات

وزارة العدل املشري املشري مصادر التحقق

+)-( ريال +)-( ريال +)-( ريال

التعديل الوصف التعديل الوصف التعديل الوصف الوصف

التعديالت

ملكية حرة ملكية حرة ملكية حرة ملكية حرة حقوق امللكية

رهن رهن رهن رشوط التمويل

بدون امتيازات بدون امتيازات بدون امتيازات التنازالت

نفقات ما بعد الرشاء

٢٨.٤٠٠ قبل ٨ أشهر ١٧.٦٠٠ قبل ٥ أشهر ٧.١٠٠ قبل شهرين ٢.٥% لكل سنة تاريخ البيع ووقته

حي أوهام حي أوهام حي أوهام حي أوهام املوقع

- ٣٩٠ ١٨.٠٠٠ - ٣٩٠ ١٨.٠٠٠ ٣٧٠ ٣٨٠ ١.٨٠٠ ريال/م٢ املساحة )مر مربع(

سكنية سكنية سكنية سكنية الواجهة

شاملية عى الشارع شاملية عى الشارع شاملية عى الشارع شاملية عى الشارع الجانب

بيت طابقني بيت طابقني بيت طابقني بيت طابقني التصميم

متوسطة )من الطوب( متوسطة )من الطوب( متوسطة )من الطوب( متوسطة )من الطوب( جودة البناء

٥ - ٩.٣٧٥ - ٦ - ٦ ٦ ٩.٣٧٥ ريال/سنة العمر الفعيل

متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة الحالة

- ٣٣٠ - ٣٣٠ - ٣٣٠ ٣٣٠ ٢.٠٠٠ ريال/م٢ مساحة البناء اإلجاملية

حامم غ.نوم مجموع حامم غ.نوم مجموع حامم غ.نوم مجموع حامم غ.نوم مجموع تقسيم الوحدات

٣ ٣ ٩ ٣ ٣ ٩ ٣ ٣ ٩ ٣ ٣ ٩ عدد الغرف

- - ٠ - ٠ ٠ ٨٠٠ ريال/ م٢ القبو

- - ٠ - ٠ ٠ ٨٠٠ ريال/ م٢ تشطيبات القبو

متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة املنفعة الوظيفية

مركزي مركزي مركزي مركزي التدفئة والتريد

مساوي مساوي مساوي متوسط كفاءة الطاقة

سيارتني ٣٥.٠٠٠ ال يوجد سيارتني سيارتني املراب

- فناء - فناء - فناء فناء فناء أو رشفة

فلر عادي فلر عادي فلر عادي فلر عادي مسبح

أخرى

١٩.٠٢٥ ٣٤.٦٠٠ ٢٥.١٠٠ صايف التعديالت

١.٧٢٥.٢٧٥ ١.٧٢٢.١٠٠ ١.٧٢٠.١٠٠ السعر املعدل للمقارنة

%١.١٢ %٢.٠٥ %١.٤٨ % صايف  التعديل

%٢.٢١ %٤.١٨ %١.٤٨ % إجاميل التعديل

١٩١.٦٩٧ ١٩١.٣٤٤ ١٩١.١٢٢ السعر املعدل لكل غرفة )السعر املعدل/عدد غرف املقارنة(

٥٧٥.٠٩٢ ٥٧٤.٠٣٣ ٥٧٣.٣٦٧ السعر املعدل / غ. نوم )السعر املعدل/عدد غ. نوم املقارنة(



١٥٩

نموذج
٢٠١/ب أوهام، الشارع٣نموذج ١٥٦/أ أوهام، الشارع١ ١٢٩/أ أوهام، الشارع١ ١٢٣/أ أوهام، الشارع١ العنوان

١.٧٠٦.٢٥٠ ١.٦٨٧.٥٠٠ ١.٦٩٥.٠٠٠ )العقار محل التقييم( السعر بالريال

٥.١٧٠ ٥.١١٠ ٥.١٤٠ السعر بالريال لكل مر

السمسار السمسار السمسار املعاينة مصادر البيانات

وزارة العدل املشري املشري مصادر التحقق

+)-( ريال +)-( ريال +)-( ريال

التعديل الوصف التعديل الوصف التعديل الوصف الوصف

التعديالت

ملكية حرة ملكية حرة ملكية حرة ملكية حرة حقوق امللكية

رهن رهن رهن رشوط التمويل

بدون امتيازات بدون امتيازات بدون امتيازات التنازالت

نفقات ما بعد الرشاء

٢٨.٤٠٠ قبل ٨ أشهر ١٧.٦٠٠ قبل ٥ أشهر ٧.١٠٠ قبل شهرين ٢.٥% لكل سنة تاريخ البيع ووقته

حي أوهام حي أوهام حي أوهام حي أوهام املوقع

- ٣٩٠ ١٨.٠٠٠ - ٣٩٠ ١٨.٠٠٠ ٣٧٠ ٣٨٠ ١.٨٠٠ ريال/م٢ املساحة )مر مربع(

سكنية سكنية سكنية سكنية الواجهة

شاملية عى الشارع شاملية عى الشارع شاملية عى الشارع شاملية عى الشارع الجانب

بيت طابقني بيت طابقني بيت طابقني بيت طابقني التصميم

متوسطة )من الطوب( متوسطة )من الطوب( متوسطة )من الطوب( متوسطة )من الطوب( جودة البناء

٥ - ٩.٣٧٥ - ٦ - ٦ ٦ ٩.٣٧٥ ريال/سنة العمر الفعيل

متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة الحالة

- ٣٣٠ - ٣٣٠ - ٣٣٠ ٣٣٠ ٢.٠٠٠ ريال/م٢ مساحة البناء اإلجاملية

حامم غ.نوم مجموع حامم غ.نوم مجموع حامم غ.نوم مجموع حامم غ.نوم مجموع تقسيم الوحدات

٣ ٣ ٩ ٣ ٣ ٩ ٣ ٣ ٩ ٣ ٣ ٩ عدد الغرف

- - ٠ - ٠ ٠ ٨٠٠ ريال/ م٢ القبو

- - ٠ - ٠ ٠ ٨٠٠ ريال/ م٢ تشطيبات القبو

متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة املنفعة الوظيفية

مركزي مركزي مركزي مركزي التدفئة والتريد

مساوي مساوي مساوي متوسط كفاءة الطاقة

سيارتني ٣٥.٠٠٠ ال يوجد سيارتني سيارتني املراب

- فناء - فناء - فناء فناء فناء أو رشفة

فلر عادي فلر عادي فلر عادي فلر عادي مسبح

أخرى

١٩.٠٢٥ ٣٤.٦٠٠ ٢٥.١٠٠ صايف التعديالت

١.٧٢٥.٢٧٥ ١.٧٢٢.١٠٠ ١.٧٢٠.١٠٠ السعر املعدل للمقارنة

%١.١٢ %٢.٠٥ %١.٤٨ % صايف  التعديل

%٢.٢١ %٤.١٨ %١.٤٨ % إجاميل التعديل

١٩١.٦٩٧ ١٩١.٣٤٤ ١٩١.١٢٢ السعر املعدل لكل غرفة )السعر املعدل/عدد غرف املقارنة(

٥٧٥.٠٩٢ ٥٧٤.٠٣٣ ٥٧٣.٣٦٧ السعر املعدل / غ. نوم )السعر املعدل/عدد غ. نوم املقارنة(



١٦٠

نموذج
ــال ســعودي ســنويًا، مــع تأجــره ملــدة  ــار املؤجــر ملكتــب صغــر قيمــة إيجــاره الصــايف ١٠٠,٠٠٠ ري ــّدر قيمــة العق ق

أربــع ســنوات للتشــغيل. وتبلــغ صــايف القيمــة االيجاريــة املقــدرة للعقــار ٢١٠,٠٠٠ ريــال ســعودي يف الســنة وذلــك بنــاًء 

عــى العقــار املقــارن القريــب مــن العقــار محــل التقييــم، حيــث أُجــر العقــار املقــارن بنفــس املبلــغ عــى مــدى خمــس 

ســنوات وبيــع بـــ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي بعــد ذلــك بفــرة قصــرة. 

معطيات أخرى لتبسيط عرض األساليب التقليدية ومقارناتها:

يدفــع املســتأجر جميــع تكاليــف التشــغيل يف العقــارات محــل التقييــم واملقارنــات، وبالتــايل يكــون صــايف   •

ــاله. ــورة أع ــارات املذك ــايف اإليج ــس ص ــغييل نف ــل التش الدخ

يتم تجاهل تكاليف البيع والرشاء.  •

التحليل: معدل الرسملة الذي يشر إليه املقارن = ٣.٠٠٠.٠٠٠/٢١٠.٠٠٠ = ٧%

أ( التقييم بطريقة الفرتة واإلسرتداد

التحليل:

العائد األويل = ٢,٦٣٥,١٩٦/١٠٠,٠٠٠ = ٣,٧٩%

العائد املسرد = ٢,٦٣٥,١٩٣/٢١٠,٠٠٠ = ٧,٩٧%

العائد املكافئ = ٢,٦٣٥,١٩٣/٢١٠,٠٠٠ = ٦,٩٨١٥%

املصدر: دليل مامرسة التقييم العقاري

امللحق ج-٢

أسلوب الدخل

١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي صايف الدخل التشغييل

٣.٤٦٥١ معامل سنوات الرشاء ٤ سنوات @٦%

٣٤٦.٥١١ريال سعودي قيمة الفرة

٢١٠.٠٠٠ريال سعودي اسرداد صايف إيرادات التشغيل

١٤.٢٨٥٧ معامل سنوات الرشاء لألبد @٧%

٠.٧٦٢٩ القيمة الحالية ٤ سنوات @٧%

٢.٢٨٨.٦٨٦ ريال سعودي قيمة الفرة

٢.٦٣٥.١٩٦ ريال سعودي إجاميل القيمة السوقية

٢.٦٣٥.٠٠٠ ريال سعودي تقريبًا



١٦١

نموذج
نموذج

ب( التقييم بطريقةالطبقات

١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي أدىن نقطة

١٤.٢٨٥٧ معامل سنوات الرشاء لألبد @٧%

١.٤٢٨.٥٧١ ريال سعودي قيمة الفرة

٢١٠.٠٠٠ ريال سعودي اسرداد للقيمة اإليجارية املتوقعة

١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي أقل من أدىن نقطة

١١٠.٠٠٠ ريال سعودي أعى نقطة

١٢.٥٠٠٠ معامل سنوات الرشاء لألبد @٨%

٠.٧٣٥٠ القيمة االساسية ٤ سنوات @٨%

١.٠١٠.٦٦٦ ريال سعودي قيمة االسرداد

٢.٤٣٩.٢٣٧ ريال سعودي إجاميل القيمة السوقية

التحليل:

العائد األويل = ١٠٠,٠٠٠/ ٢,٤٣٩,٢٣٧ = ٤,١٠%

العائد املسرد = ٢,٤٣٩,٢٣٧/٢١٠,٠٠٠ = ٨,٦١%

العائد املكافئ = ٧,٤٧٩١%

املصدر: دليل مامرسة التقييم العقاري



١٦٢

نموذج
ج( امللكية املستأجرة

د( نزع ملكية عقد إيجار األرض

يضم العقار ملكية مكتب صغر يقع يف موقع مساحته ٢.٠٠٠ مر مربع. يخضع العقار لعقد إيجاري 

طويل األجل بقيمة إيجارية تبلغ ٤.٠٠٠ ريال سعودي سنويًا و ملدة ٥٠ سنة.

التفاصيل اإليجارية كام وردت أعاله.

١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي اإليجار الحايل

٢١٠.٠٠٠ ريال سعودي إيجار السوق

١١٠.٠٠٠ ريال سعودي إيجار الربح

٣.٣٨٧ معامل سنوات الرشاء ٤ سنوات 

%٧@

٣٧٢.٥٧٠ ريال سعودي إجاميل القيمة السوقية

٣٧5.٠٠٠ ريال سعودي تقريًبا

الفرتة

٤.٠٠٠ ريال سعودي اإليجار الحايل

٧٣.٠٠٠ ريال سعودي ١٨.٢٥ معامل سنوات الرشاء ٥٠ سنة @٥%

االسرتداد

٣٠٠.٠٠٠ ريال سعودي قيمة األرض

٢٦.١٠٠ ريال سعودي ٠.٠٨٧ ٥٠سنة مؤجلة @٥%

٩٩.١٠٠ ريال سعودي إجاميل القيمة السوقية

١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي تقريًبا



١٦٣

نموذج
نموذج

ه( طريقة القيمة املتبقية

يضم العقار موقًعا مرخًصا لبناء مساحة مكتبية تبلغ ٥,٠٠٠مر مربع، وتبلغ إجاميل املساحة املشيدة  

٦,٥٠٠ مر مربع. وفيام ييل بعض االفراضات حول العقار:

تبلغ القيمة اإليجارية٨٥٠ ريال سعودي لكل مر مربع.  •

تبلغ تكاليف البناء ٣.٠٠٠ ريال سعودي لكل مر مربع.  •

مدة التطوير سنتان.  •

تكاليف التأجر ١٠% من إيجار السنة األوىل.  •

رسوم البيع ٢% من القيمة التطويرية.  •

رسوم املهندس املعامري والرسوم املهنية األخرى ١٢% من إجاميل الرسوم.  •

فائدة عى مبلغ مقرض٧%  •

معدل رسلمة السوق ٦%.  •

ربح املطور ١٥% من تكلفة البناء.  •

إجاميل القيمة التطويرية

٤.٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي ٥.٠٠٠ مر مربع @ ٨٥٠ ريال سعودي

٧٠.٨٣٣.٤٧٥ ريال سعودي ١٦.٦٦٦٧ املطبق عليه معدل الرسملة @٥%

٤٢٥.٠٠٠ ريال سعودي اإليجارات ١٠%

١.٨٤١.٦٦٩ ريال سعودي ١.٤١٦.٦٦٩ ريال سعودي رسوم البيع ٢%

٦٨.٩٩١.٨٠٦ ريال سعودي صايف القيمة التطويرية

التكاليف

١٩.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي ٦.٥٠٠ مر مربع @ ٣.٠٠٠ ريال 

سعودي لكل مر مربع

٧٨٠.٠٠٠ ريال سعودي الرسوم ١٢%

٢.٨٣٩.٢٠٠ ريال سعودي الفائدة عى ٥٠% @ ٧% لسنتان

٢٣.١١٩.٢٠٠ ريال سعودي التكاليف قبل الربح

٢٦.٥٨٧.٠٨٠ ريال سعودي ٣.٤٦٧.٨٨٠ ريال سعودي الربح عى التكاليف ١٥%

٤٢.٤٠٤.٧٢٦ ريال سعودي إجاميل قيمة املوقع

٣٧.٠٣٦.٢٨٧ ريال سعودي ٠.٨٧٣٤ القيمة الحالية لسنتان @ ٧%

٣٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي تقريًبا القيمة السوقية



١٦٤

نموذج
و( التدفقات النقدية املخصومة

التقييم باستخدام طريقة التدفقات النقدية املخصومة

ملخص التقييم لعقار مؤجر

١٠ فرة التأجر )بالسنوات(

سنوات ماضية ٣ بداية اإليجار

صايف مقبوض مقدماً نصف سنويًا ٢٨٠.٠٠٠ عقد التأجر ) ريال سعودي/ سنة(

٥ سنة مراجعة اإليجار

يف وقت املراجعة إيجار السوق معيار مراجعة اإليجار

٣٠٠.٠٠٠ إيجار السوق الحايل )ريال سعودي/ سنة(

بناًء عى العوائد األولية للعقارات التي بيعت 

مؤخراً واملعدلة لهذا العقار

%٧ معدل رسملة السوق الحايل

%٢ معدل النمو املتوقع )للسنة(

٧ مدة التوقع )بالسنوات(

للسنة %٩ معدل العائد املستهدف

%٤.٤٠ معدل الخصم )شبه سنوي(

٢ ١ السنة

٤ ٣ ٢ ١ اإلجاميل ربع السنة

١٤٠.٠٠٠ ١٤٠.٠٠٠ ١٤٠.٠٠٠ ١٤٠.٠٠٠ التدفق النقدي للفرة

٠.٨٧٩٠ ٠.٩١٧٠ ٠.٩٥٨٠ ١ عامل القيمة األساسية 

 %٤.٤٠@
١٢٣.٠٦٠ ١٢٨.٣٨٠ ١٣٤.١٢٠ ١٤٠.٠٠٠ ٥٢٥.٥٦٠ القيمة الحالية

٧ ٦ 5 ٤ ٣ سنة

١٤ ١٣ ١١ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ 5 ربع السنة

١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ ١٥٦.٠٦٠ التدفق النقدي لالسرداد

٠.٥٧١٠ ٠.٥٩٦٠ ٠.٦٥٠٠ ٠.٦٥٠٠ ٠.٦٧٩٠ ٠.٧٠٨٠ ٠.٧٤٠٠ ٠.٧٧٢٠ ٠.٨٠٦٠ ٠.٨٤٢٠ عامل القيمة األساسية 

 %٤.٤٠@
٨٩.١١٠ ٩٣.٠١٢ ١٠١.٤٣٩ ١٠١.٤٣٩ ١٠٥.٩٦٥ ١١٠.٤٩٠ ١١٥.٤٨٤ ١٢٠.٤٧٨ ١٢٥.٧٨٤ ١٣١.٤٠٣ ١.٠٩٠.٣٩١ القيمة الحالية 



١٦٥

نموذج
نموذج

القيمة النهائية

٣٤٤.٦٠٦ اإليجار السنوي لنهاية التأجر )السنة الثامنة(

%٧ معدل رسملة الخروج

٤.٩٢٢.٩٣٩

٠.٥٤٧٠ عامل القيمة األساسية @٩% 

٢.٦٩٣.٠١٦ القيمة األساسية للقيمة النهائية

أي ٤.٣٠٠.٠٠٠ ريال تقريبًا ٤.٣٠٨.٩٦٧ القيمة السوقية قبل تكاليف املشري

املصدر: دليل مامرسة التقييم العقاري



١٦٦

نموذج
ز( مثال مخترص للتدفقات النقدية املخصومة

التفاصيل اإليجارية بحسب املثال )ب( - أسلوب الدخل

١٠٠,٠٠٠ اإليجار األويل )ريال سعودي(

٢١٠,٠٠٠ قيمة اإليجار املقدرة )ريال سعودي(

٥ مدة املراجعة )سنوات(

٤ السنوات املتبقية للمراجعة التالية

من أدلة السوق %٧ معدل الرسملة / معدل خايل املخاطر

%٨.٠٠ إجاميل معدل العائد املستهدف

معرفــة معــدل العائــد اإلجــاميل )٨% املفــرض أعــاله( املتوقــع مــن الســوق ودورة مراجعــة اإليجــار لالســتثامرات املامثلــة 

ــا بوضــع معــدل النمــو الســنوي الــذي يتضمنــه عائــد كل املخاطــر أو معــدل الفائــدة األويل واملتوقــع مــن  تســمح لن

املســتثمرين بنــاء عــى املعامــالت املقارنــة. وتكــون هــذه العمليــة ممكنــه اعتــامًدا عــى العالقــة بــني معــدل الرســملة 

ومعــدل العائــد اإلجــاميل أو معــدل الخصــم:

R = Y - g

حيث أن:

Y= معدل الخصم

R=معدل الرسملة

g=النمو

قــد يكــون النمــو املتوقــع خــالل فــرة االحتفــاظ يف الدخــل أو القيمــة أو كليهــام، وقــد تكــون بنمــط ثابــت أو غــر 

منتظــم أو ســلبي أو إيجــايب. يســتخدم عامــل مثــل معامــل صنــدوق االســتهالك عــادة لتحويــل التغيــر )△( إىل معــدل 

دوري، وبالتــايل ميكــن التعبــر عــن الصيغــة املذكــورة أعــاله عــى النحــو التــايل:

R  =Y  - )△ × SF( 

٠.٠٧ = ٠.٠٨  – )△ × SF( 



١٦٧

نموذج
نموذج

ــغ ١ ريال سعودي يف ٥ سنوات باملعدل املستهدف البالغ ٨ % عى أنه ٠.١٧٠٥  ــتهالك ملبل ــدوق االس ميكن حساب أو صن

)بعــد التقريــب(. وبالتعويــض:

٠.١٧٠٥△ = ٠.٠١

△ = ٠.٠٥٨٧ أو ٥.٨٧% خالل فر املراجعة
ثم يتم اشتقاق املعدل الدوري للتغير الذي ميثله دلتا )△( عى النحو التايل:

)g+١(n = △+١

حيث أن:

g = النمو أو التغر الدوري 

n = فرة املراجعة

ويف هذا املثال نعر عن فرة املراجعة بالسنوات و)g( معدل النمو السنوي.

وبالتايل:

١.٠٥٨٧( ^ )٥/١( - ١( = g

%١.١٤٦٤ = g

عندمــا يســتخدم معــدل النمــو الســنوي يف طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة لتضخيــم اإليجــار عنــد االســرداد بــدال 

عــن معــدل النمــو يف الطريقــة التقليديــة فــإن النتائــج ســتكون متامثلــة تقريبًــا. كــام هــو موضــح أدنــاه:

تقييم التدفقات النقدية املخصومة 

٤ ٣ ٢ ١ املجموع السنة

التدفق النقدي للفرة     

 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠ إيجار الفرة )رس( 

٠.٧٣٥٠ ٠.٧٩٣٨ ٠.٨٥٧٣ ٠.٩٢٥٩ معامل القيمة الحالية ٨% 

 ٧٣,٥٠٣  ٧٩,٣٨٣  ٩٢,٥٩٣      ٨٥,٧٣٤ ٣٣١,٢١٣ القيمة الحالية 

      

 ٣,١٣٩,٩٩١ القيمة النهائية )عى االسرداد(:    

    ٢١٩,٧٩٩ عقــد   نهايــة  يف  الســنوي  اإليجــار 

)٨ )الســنة  اإليجــار 

   %٧ معدل رسملة الخروج  

    ٣,١٣٩,٩٩١   

    ٠.٧٣٥٠ معامل القيمة الحالية ٨% 

    ٢,٣٠٧,٩٨٧ القيمة الحالية للقيمة النهائية

    ٢,٦٣٩,٢٠٠ مجموع التقييم



١٦٨

نموذج
طريقة التدفقات النقدية املخصومة املخترصة

١٠٠,٠٠٠ مدة اإليجار

 ٣.٣١ %٨ سنوات الرشاء ٤ سنوات مبعدل مستهدف )٨%(

٣٣١,٢١٣

 ٢١٠,٠٠٠ االسرداد إىل قيمة اإليجار املقدرة

١٠.٤٦٧ مبلغ ١ ريال بعد ٤ سنوات مبعدل منو )١.١٤٦٤%(

٢١٩,٧٩٩ قيمة اإليجار املقدرة املتضخمة

١٤.٢٨٥٧ %٧ سنوات الرشاء لألبد مبعدل رسملة )٧%(

٢,٣٠٧,٩٨٧ ٠.٧٣٥٠ %٨ القيمة الحالية ٤ سنوات مبعدل مستهدف )٨%(

٢,٦٣٩,٢٠٠ القيمة السوقية



١٦٩

نموذج
نموذج

) بحسب القاعدة األساسية ٤ - ينبغي  استخدام أسلوب التكلفة عندما ال تكون البيانات املقارنة متاحة أو عدم 

مالءمة منوذج التدفقات النقدية املخصومة(

املثال الوارد أدناه لتقييم منزل افرايض يف شامل جدة، ومل تكون هناك بيانات مقارنة متاحة.

امللحق ج-٣

أسلوب التكلفة

ريال السنة ريال  ريال  ريال 

 ٢,٠٢٥,٠٠٠ )٦٧٥مــر   )١( اإلحــالل  تكلفــة 

ــكل  ــعودي ل ــال س ــع،٣,٠٠٠ ري مرب

مــر مربــع(

اإلهالك

التدهور املادي

 اإلصالحات املمكنة )املؤجلة( )٢(

 ١,٥٠٠ تغير الباب املكسور

 ٦٠٠ تغير املغسلة املكسورة

مجموع اإلصالح       ٢,١٠٠ 

تكلفة االصالح

 تكلفة التحسينات املتبقية )٣( ٢,٠٢٢,٩٠٠ 

٢٥ العمر الحقيقي 

٢٠ العمر الفعال 

٥٠ العمر االنتاجي 

تدهور ال ميكن عالجه  ٨٠٩,١٦٠ 

)٨١١,٢٦٠( مجموع التدهور املادي

التقادم الوظيفي

ميكــن  الــذي  الوظيفــي  التقــادم 

املقرحــة( )التحســينات  عالجــه 

استبدال وحدات تكييف )٤(     ٢٠,٠٠٠ 

   - تقادم وظيفي غر قابل لالصالح

)٢٠,٠٠٠( إجاميل التقادم الوظيفي



١٧٠

نموذج
ريال السنة ريال  ريال  ريال 

التقادم االقتصادي

املوقع

السوق

إجاميل التقادم االقتصادي

)٨٣١,٢٦٠( إجاميل اإلهالك

 ١,١٩٣,٧٤٠ القيمة املهلكة للمباين

 ٢٥,٠٠٠ القيمة املهلكة ألعامل املوقع

 ١,٥٧٥,٠٠٠ قيمة األرض

)٤٥٠ مر مربع×٣,٥٠٠(

 ٢,٧٩٣,٧٤٠ إجاميل القيمة بأسلوب التكلفة

 ٢,٧٩٤,٠٠٠ بعد التقريب

مالحظة:

١. شاملة رسوم الخدمات املهنية وربح املطور

٢. هذه هي العنارصاملعطلة أو البالية متاًما التي تتطلب استبداالً فوريًا للعقار للحفاظ عى قيمتها.

٣. تكلفة بقية التحسينات )أي باستثناء تلك التي تتطلب استبدااًل فوريًا، والتي تم اهالكها بنسبة ١٠٠%.

٤. تستخدم غالبية املنازل األخرى يف املنطقة وحدات تكييف منفصلة )سبليت( ألن قيمة العقار وقابليته للتسويق 

ستزيد إذا استبدلت وحدات التكييف القدمية بوحدات تكييف منفصلة )سبليت(. 

املصدر: دليل مامرسة التقييم العقاري



١٧١

نموذج
نموذج

امللحق د-١

منوذج تقرير تقييم نزع امللكية

تقييم نزع امللكية

اسم مالك العقار:

)VCC( مركز استشارات تقييم

١ يناير ٢٠١٩ 



١٧٢

نموذج
رقم الصادر 

رقم الوارد 

رقم الجوال 

الريد اإللكروين 

مرسلة بالريد اإللكروين إىل:

١ يناير ٢٠١٩

السادة األعزاء/

وثيقة الرشوط واملواصفات

....

مركز استشارات تقييم

الرياض، اململكة العربية السعودية

مركز استشارات تقييم العميل:

أغراض نزع امللكية غرض التقييم:

تشمل امللكية... موضوع التقييم:

ملكية حرة/ ملكية بالتأجر املصلحة محل التقييم:

التعويض املستحق أسس القيمة:

٢٠١٨/٠٠/٠٠ تاريخ التقييم:

ال نعلم عن أي  حاالت تضارب املصالح سواء قامئة أو محتملة والتي  من شأنها أن متنعنا 

من تقديم رأي مستقل وموضوعي لقيمة أي من األصول.

ويف حال علمنا عن أي تضارب محتمل يف املصالح، فسنبلغك خطياً عى الفور.

خطاب اإلفصاح:

أجرى __________ مهمة التقييم، ورقم عضويته ________ ونؤكد عى أن املقيّم 

عى معرفة ومهارة كافية لتنفيذ مهمة التقييم.

املقّيم:

سيكون املقيم مبثابة مقيم خارجي ألغراض هذه املهمة. ويف حال كان لدى املُقيّم أي 

صلة مادية أو عالقة باألصل املنزوع ملكيته، أو باألطراف اآلخرين املكلفني بالتقييم، أو 

أي عوامل أخرى من شأنها أن تحد املقيم من تقديم رأي منصف وموضوعي، فيجب 

اإلفصاح عن هذه العوامل يف بداية املهمة ويف تقرير التقييم.

وضع املُقّيم:

عاين العقار العضو رقم _________ يف تاريخ________ معاينة العقار:

ترويسة الرشكة



١٧٣

نموذج
نموذج

نعتمد يف هذا التقرير عى املعلومات املقدمة من  العميل، عى افراض  أنها 

حديثة ودقيقة. كام بحثنا عن أوضاع السوق والتوقعات والتسعر، ومعدالت 

املبيعات، ومعدالت الخصم، وعائدات التطوير، وذلك من خالل عدة مصادر 

منها الوسطاء والوكالء، واملطورين، ومسثمري البنوك، واملصادر الحكومية، 

باإلضافة إىل املنشورات املوثوقة ومقدمي البيانات.

طبيعة املعلومات ومصادرها

جميع تقارير التقييم الصادرة منا رسية وحرصية للطرف املعنى بالتقييم 

ولألغراض املشار اليها.وال  ، وال نقبل أي مسؤولية مهام كانت ألي أطراف 

خارجية . و ال يسمح بنرش أي وثيقة أو بيان أو تعميم سواء بشكل كامل أو 

جزيئ أو مرجع مذكور، أو يف أي اتصال مع أطراف خارجية، دون الحصول 

مسبقاً عى موافقة خطية من النموذج والسياق الذي سيظهر فيه.

الرسية ومسؤولية األطراف الخارجية:

تنحرص مسؤوليتنا املالية والقانونية عى العميل فقط. حدود املسؤولية:

سيكون التقييم وفًقا للوائح الصادرة عن )الهيئة السعودية للمقيّمني 

السعوديني(  ومتوافق مع أدلة املامرسة الصادرة من مجلس معاير التقييم 

الدولية ) نسخة ٢٠١٧  وفق تاريخ هذا التقرير 

معايري التقييم:

__________ريال سعودي التعويض املستحق:

مقدمة

هوية ووضع املُقّيم

أجرى ____________ مهمة التقييم، ورقم عضوية _____________.

تشمل خريت يف مشاريع نزع امللكية األخرى ما ييل: ....

هوية العميل

أجريت هذه املهمة نيابة عن ....

الغرض من التقييم

لتقدير التعويض املستحق للاملك عن القيمة السوقية للعقار املنزوع ملكيته باإلضافة لإلقتطاع، والتأثرات الضارة، 

واألرضار املعقولة كنتيجة مبارشة عن عملية نزع امللكية يف تاريخ التقييم.



١٧٤

نموذج
تفاصيل العقار

املوقع

مناقشــة موقــع العقــار - ينبغــي أن تشــمل اســم الشــارع/ورقمه )إن وجــد(، الحــي، املدينــة، املوقــع بالنســبة للمعــامل 

أو املرافــق الرئيســية، الطــرق الهامــة.

يقع العقار يف مدينة:... حي: ... ، اململكة العربية السعودية.

يقع العقار عى شارع أو طريق: ... بالقرب من... و ... )املعامل الرئيسية(.

يف األدىن، تظهر صور ملوقع العقار.

استخدامات األرايض املحيطة

ــة،  ــقق، وأرايض تجاري ــل، وش ــة: )فل ــتخدامات األرايض املحيط ــة باس ــود ... ]قامئ ــه وج ــب علي ــار يغل ــع العق إن موق

ــا([. ــاء، وغره ــة، وأرض فض ــب، وضياف ومكات

بشكل عام ارتفاعات املباين املحيطة بالعقار .... طوابق.

يحيط بالعقار شاماًل... ، و... رشقاً، و... غربًا، و... جنوباً.

اذكر أي ممتلكات رئيسية أخرى أو مرافق أو معامل بالقرب.

الوصول

قدم تفاصيل عن شبكة الطرق الوطنية القريبة، وسبل الوصول إليها.

ناقش صلة الطرق املرابطة باملوقع.

ناقش وسائل النقل، مثل: سكك الحديد، والنقل الجوي، والنقل البحري.

يتم الوصول للعقار من طريق/ شارع _______ من الشامل/ الرشق/ الجنوب/ الغرب.

الوصف

املبنى

اذكر تفاصيل العقار شاماًل نوعه واسمه وموقعه ومساحته وعدد الطوابق.

ــات  ــطح، واملواصف ــة، واألس ــدران، واألرضي ــكل أو الج ــاحته، والهي ــره، ومس ــاماًل: عم ــار، ش ــن العق ــرص ع ــص مخت ملخ

ــق. واملراف

تشمل امللكية...

تم بناء العقار عى قطعة أرض تبلغ مساحتها ______ مر مربع.

تبلــغ مســاحة العقــار _______ مــر مربــع مــن مســاحة األرض الكليــة، مســاحة األرض املبنيــة، صــايف مســاحة األرض 

القابلــة للتأجــر )قــدم جــدول املســاحة إذا اقتــى األمــر(.



١٧٥

نموذج
نموذج

جدول املساحة

مساحة األرض

مساحة املبنى

الطابق األريض

الطابق األول

األرض

العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها ______ مــر مربــع. ووهــي أرض فضــاء غــر مبنيــة. )اذكــر أي مبــاين/ 

هيــاكل تقــع عــى األرض(.

القطعة مستطيلة الشكل أو شكل القطعة غر منتظم و مسطحة نسبيًا أو متموجة طبوغرافيًا.

القطعة مرسومة بوضوح ومحدودة بـ... )جدار، أسوار، طرق، وغره(.

ناقش األمور الرئيسة، والتي تشمل: أبراج الكهرباء، واألودية، وبرك املياه، وغرها.

الصور الفوتوغرافية

صور فوتوغرافية للعقار.

الخدمات

نفرض أن العقار تصله الخدمات العامة واملرافق )كهرباء، ماء إلخ(  

املواد الخطرة وامللوثة

ــا بافــراض عــدم وجــود مــواد خطــرة أو ملوثــة يف املوقــع والتــي تؤثــر عــى القيمــة بشــكل كبــر.  تــم إعــداد تقريرن

ــد األمــر. ــني إلجــراء اســتقصاءات لتأكي نقــرح االســتعانة مبختصــني مؤهل

العقار منزوع امللكية

لّخــص مســاحات العقــار منــزوع امللكيــة عــى شــكل جــدول ليشــمل ملعومــات مثــل: نــوع العقــار، املســاحة، الرقــم 

املرجعــي.



١٧٦

نموذج
جدول العقار منزوع امللكية

قانونيا

قم بإدراج مخطط نزع ملكية األرض املقدم من الجهة صاحبة املرشوع أو لجنة نزع امللكية.

منوذج مخطط نزع ملكية األرض

وصف للعقار املكتسب واألثر

سيتم نزع ملكية _____ مر مربع  كجزء من املرشوع.

تبلغ املساحة املحتجزة _____ مر مربع.

وكنتيجــة للعقــار املنــزوع ملكيتــه، فــإن املســاحة املحتجــزة ســتنخفض قيمتهــا بســبب تغــر شــكلها، والصعوبــات 

الناتجــة عــن التشــغيل، إلــخ.

الحيازة

لغرض التقدير، فإننا نفرض أن مالك األرض هو املالك املسجل لألرايض املنزوعة ملكيها.

الوصف املساحة باملرت املربع الرقم املرجعي

أرض زراعية a.P١٠١

أرض زراعية b.P١٠١

طريق c.P١٠١



١٧٧

نموذج
نموذج

تخطيط وتقسيم املناطق

مل نطّلع عى وثائق التخطيط الرسمية للعقار. ألغراض التقييم،  افرضنا أن العقار يتوافق مع جميع متطلبات التخطيط 

والتقسيم النظامي.

عقود اإليجار املهنية

لخص جميع املعلومات الهامة يف جدول االيجار شاملة:

عدد املستأجرين

مدة اإليجار

خيارات التوقف

أدىن أو أعى حد أو املتوسط املرجح لإليجار

مقدار رسوم الخدمة

بحسب جدول التأجر فإن مجموع العقود اإليجارية ٠٠٠٠ ريال سعودي لكل سنة. إجاميل دخل رسوم الخدمة ٠٠٠٠ 

ريال سعودي لكل سنة. إجاميل الدخل ٠٠٠٠ ريال سعودي لكل سنة.

ويحتوي ملحق التقرير عى نسخة من جدول التأجر.

تكاليف التشغيل:

للعقارات التشغيلية فقط.

قام العميل بتقديم تكاليف تشغيل امللكية. وتظهر املعلومات الواردة إجاميل تكاليف تشغيل امللكية ______ ريال 

سعودي لكل سنة، والتي تساوي _____ للمر املربع الواحد من إجاميل املساحة القابلةللتأجر وصايف مساحة األرض 

القابلة للتأجر لكل سنة.

منهجية التقييم:

 اعتمدنا أسلوب التقييم التايل لغرض نزع امللكية:

)اخر األسلوب املناسب مام ييل(



١٧٨

نموذج
أسلوب السوق

يشتق أسلوب السوق قيمة العقار من خالل مقارنته بعقارات أخرى معروف سعرها. بصورة مثالية،  يُقارن العقار 

بعقارات مامثلة تم بيعها مؤخراً، أو معامالت حديثة مل تتم، السعر املطلوب للعقارات القابلة للمقارنة تم عرضها للبيع 

مؤخرًا. قد تكون التعديالت مطلوبة لتعكس فرة زمنية مضت بني تاريخ املعاملة وتاريخ التقييم، أو السعر املتوقع 

تحقيقه بعد البيع باملفاوضة. تم اختيار وحدة املقارنة املناسبة بعد تحليل اشراطات البيع، عى سبيل املثال: معدل 

لكل مر مربع من األرض أو املباين. قد يتطلب األمر مزيًدا من التعديالت الالحقة لتسوية االختالفات يف املوقع، املساحة 

)الحجم(، الجودة واملواصفات، وغرها من االستخدامات املسموح بها، وأي تعليامت أخرى مذكورة يف العقد.

أسلوب الدخل

تشتق القيمة يف أسلوب الدخل من رسملة صايف دخل العقار. ميكن تعريفه عى أنه مقدم ملؤرش القيمة من خالل 

تحويل التدفقات النقدية املستقبلية لقيمة حالية واحدة.

تشمل الطرق األولية املندرجة تحت أسلوب الدخل، وهي:

١. طريقة االستثامر

٢. طريقة التدفقات النقدية املخصومة

٣. طريقة التدفقات النقدية املخصومة املخترصة

٤. طريقة األرباح

أسلوب التكلفة

يقدم هذا األسلوب وسائل لتقدير قيمة األصل، أو امللكية، حيث تنعدم املعلومات املتداولة أو تكون محدودة، أو يف 

حال كانت األصول متخصصة، أو كالهام.

يشمل أسلوب التكلفة الطريقة التالية:

١.  تكلفة اإلحالل واإلهالك

طريقة القيمة املتبقية

قد تستند طريقة القيمة املتبقية إما عى النموذج الثابت أو عى التدفقات النقدية املخصومة.

يف كل حالة، تقدر هذه الطريقة إجاميل املحقق من بيع أعامل التطوير املقرحة، الذي قد ينفذ باستخدام طرق مامثلة 

أو استثامرية. هنا يتم خصم التكلفة املقدرة الحالية لتطوير املرشوع شامالً هامش املطور للوصول إىل القيمة املتبقية 

الناتجة. يأخذ أسلوب التدفق النقدي املتبقي باالعتبار مفهوم القيمة الزمنية للامل حيث يتم خصم التدفقات النقدية 

عند معدل العائد املستهدف الذي يستند عى السوق، والذي يأخذ بالحسبان عوامل الخطر.

تعد طريقة القيمة املتبقية حساسة جدا وميكن لتغير يف املدخالت أن يؤثر التأثر بشكل جوهري يف القيمة املبلغ عنها.



١٧٩

نموذج
نموذج

تفسري التقييم

بالتوصل لرأي حول القيمة السوقية فيام يتعلق بامللكية، فقد وضعنا يف االعتبار مجموعة من قطع االرايض القابلة 

للمقارنة كالتايل:

خريطة املقارنات

أدرج خريطة محدًدا فيها العقار واملقارنات.

إن لزم األمر، ضع يف امللحق صوًرا فوتوغرافية للمقارنات.

يلّخص الجدول أدناه تفاصيل القطعة املقارنة:

تفاصيل املقارنات #

١

٢

٣

٤



١٨٠

نموذج
تحليل التقييم:

ينبغي أن يناقش هذا القسم كيفية استخدام مجموعة البيانات للتوصل إىل رأي حول القيمة )وسيختلف هذا القسم 

بناًء عى األسلوب الذي استخدمه املُقيّم، مبعنى قبل وبعد، أو قيمة العقار املنزوع ملكيته باإلضافة لإلقتطاع والتأثرات 

الضارة( وتقديم سبب منطقي للعملية. أي املقارنات تم استخدامها؟ كيف تتم املقارنة للعقار املنزوع ملكيته؟ ما هي 

التعديالت التي تم إجراؤها؟

بناًء عى املررات أعاله، فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار بـ ٠٠٠٠ لكل مر مربع.

ملخص التقييم

تم تلخيص املخرجات والتقييم يف الجدول التايل:

جدول ملخص التقييم )نزع جزء من امللكية(

املجموع )بالريال( % املعدل املساحة )باملرت املربع( قيمة العقار املنزوع ملكيته

رقم القطعة:

اإلقتطاع والتأثريات الضارة

خفض القيمة، املساحة املترضرة من األرض بنسبة 

%____

األرضار )سيتم إدراج الوثائق الداعمة يف ملحق التقرير(

الرضر املؤقت

خسارة مؤقته يف األرباح

تكلفة ااالنتقال إىل مسكن جديد أثناء البناء

تضاعف االنفقات العامة

أخرى

إجاميل تقدير التعويض املستحق 



١٨١

نموذج
نموذج

التقييم

جدول ملخص التقييم )نزع ملكيه كامل(

بالنظــر ملــا ســبق، نــرى أن التعويــض املســتحق للملكيــة الحــرة اإليجاريــة  ملصلحــة يف العقــار يف تاريــخ ٢٠١٨/٠٠/٠٠ 

ــغ تقريبا ،يبل

٠٠٠٠ريال سعودي

الرسية والنرش

أخــرا، ومبــا يتوافــق مــع إجراءتنــا االعتياديــة فــإن تقييامتنــا وتقاريرنــا رسيــة للطــرف املوجهــة لــه و للغــرض املحــدد 

متــت اإلشــارة إليــه. وال نقبــل أي مســؤولية مهــام كانــت ألي أطــراف خارجيــة. وال يســمح بنــرش أي وثيقــة، أو بيــان، 

أو تعميــم، ســواء بشــكل كامــل، أو جــزيئ، أو مرجــع مذكــور، أو يف أي اتصــال مــع أطــراف خارجيــة، دون الحصــول 

مســبقاً عــى موافقــة خطيــة مــن النمــوذج والســياق الــذي ســيظهر فيــه.

امللحق أ -  خريطة ملوقع العقار تشمل موقع املقارنات.

امللحق ب -  خرائط نزع ملكية األرض.

امللحق ج - وثائق األرضار الداعمة.

املجموع )بالريال( % املعدل املساحة )باملرت املربع( قيمة العقار املنزوع ملكيته

رقم القطعة:

اإلقتطاع والتأثريات الضارة

خفض القيمة، املساحة املترضرة من األرض بنسبة 

%____

األرضار )سيتم إدراج الوثائق الداعمة يف ملحق التقرير(

الرضر املؤقت

تضاعف النفقات العامة

تكلفة ااالنتقال إىل مسكن جديد أثناء البناء

تكلفة إلغاء العقود والخدمات

أخرى

إجاميل تقدير التعويض املستحق 



١٨٢

نموذج
امللحق د-٢

 منوذج تقييم مخترص

املرجع: اسم املرشوع ....

اسم مالك العقار ....

العميل: ....

تاريخ التقييم ٠٠٠٠/٠٠/٠٠

٠١.XXb ,٠١.XXa :الرقم املرجعي لألرض

صك امللكية: نفرض بأن األرايض املنزوع ملكيتها ميلك مالك العقار صك مكليتها.

املوقع: تقع األرض محل نزع امللكية يف ...

وصف العقار: يضم العقار.... يقع يف موقع مساحته ٠٠٠ مر مربع.

أثر نزع امللكية: نتيجًة للمخطط املقرح فإن العقار املحتجز سيكون معرضا لتزايد الضوضاء، وغره.

مرت مربع املساحة املنزوع ملكيتها:   الرقم املرجعي للقطعة              الوصف  

XXa.٠١                             املنطقة املخصصة األرض

XXb.٠١                             أرض زراعية

XXc.٠١                             حديقة

اإلجاميل                                     ٠٠٠٠  مرت مربع

بيان التعويض:

املجموع )بالريال( % املعدل املساحة )باملر املربع( قيمة العقار املنزوع ملكيته

رقم القطعة:

اإلقتطاع والتأثرات الضارة

خفض القيمة، املساحة املترضرة من األرض بنسبة ____%

األرضار )سيتم إدراج الوثائق الداعمة يف ملحق التقرير(

الرضر املؤقت

تضاعف النفقات العامة

تكلفة ااالنتقال إىل مسكن جديد أثناء البناء

تكلفة إلغاء العقود والخدمات

أخرى

إجاميل تقدير التعويض املستحق 

أرى أن قيمة التعويض املستحق للدفع يف تاريخ التقييم ٠٠٠٠

مع خالص الشكر،

]التوقيع[

]املفّوض بالتوقيع[

]منصب املفّوض بالتوقيع[



١٨٣

نموذج
نموذج

امللحق د-٣

التحقق من املبيعات

أ - تفاصيل عامة:

التاريخ: عنوان العقار:

تاريخ املعاملة: نوع العقار:

مصدر املعاملة: نوع البيع:

ب - من فضلك أجب عى األسئلة التالية:

أي تغيرات حديثة للعقار؟
O       نعم                            O    ال

O      أعامل تشييد                 O       أعامل هدم
O      إعادة بناء                     O        إضافات

هل الذي أجرى العمل شخص مهني؟
O      نعم                        O    ال

لو أجبت بنعم،
تاريخ اإلكتامل:

التكلفة املتوقعة للعامل واملواد:

ــر  ــع؟ )اخ ــى البي ــرة ع ــة مؤث ــل خاص ــاك عوام ــل كان هن ه
واحــدة(:

O      بيــع بــني أفــراد العائلــة مــن الدرجــة األوىل )حــدد 
العالقــة(

O    بيع بني فروع الرشكة املعنية متلكها نفس الرشكة األم.
ــق  ــح أوجــه قصــور يف الصــك، خل ــع املصلحــة )تصحي O    بي

ــخ( ــازة شــائعة أو مشــركة، إل حي
O       بيع باملناقصة

O       بيع قرسي
O       بيع عقار من املُنّفذ أو املُنّفذين

O       بيع يضم وكالة حكومية أو مرفق عام
O       املشــري )املالــك الجديــد( منظمــة دينيــة، أو خريــة، أو 

تطوعيــة، أو مدرســة، أو منظمــة تعليمة.
   O    صك األرض

   O   بيع ملنفعة جزئية فقط يف العقار
   O   بيع يضم تداول أو تبادل ملكيات

   O   بيع قصر
   O   ال يشء مام ذكر

هل ينوي املشري استخدام العقار باالستخدام الحايل؟
O    نعم                           O   ال

لو أجبت بال، من فضلك فرس:

هل ميلك املشري عقارات مجاورة؟
O    نعم                          O    ال

هل جرى تقييم سابق للعقار؟
O     نعم                        O   ال

كم مدة بقاء العقار يف السوق؟

ماذا كان السعر املطلوب؟ ما هو استخدام يف وقت عرضه للبيع؟ )اخر واحدة(:
O       منزل ألرسة واحدة

O       أرض زراعية
O       منزل يف مزرعة

O       أرض فضاء
O       وحدة سكنية

O       تجارية أوصناعية
O       أخرى )حدد(

ما هو التاريخ املتفق فيه سعر البيع؟

ما هو إجاميل سعر البيع؟

هل كان العقار متاح للبيع ملشرين محتملني آخرين؟
O     نعم                          O    ال

لو أجبت بال، من فضلك فرس:

هل كان البيع متأثراً بظروف غر اعتيادية؟

O       نعم                           O    ال

هل كان العقار مؤجراً أو مستأجراً خالل وقت البيع؟
O      نعم                          O    ال

هل يعتر إجاميل سعر البيع انعكاسا منصفا للقيمة السوقية 

للعقار يف تاريخ البيع؟

O     نعم                           O   ال

لو أجبت بال، من فضلك فرس:

هل شمل سعر البيع األعامل التجارية القامئة؟
O      نعم                          O    ال

كيف كانت طريقة تسويق العقار؟ )أي من التايل منطبق(
O     مسجل لدى وكيل عقارات

O     معلن عنه يف الصحف
O     معروض تحت لوحة »للبيع«

O     معروض بالحديث عنه

هل كان سعر البيع شاماًل املمتلكات الشخصية )مثل: 
مفروشات، ومعدات، وأجهزة، وثروة حيوانية، ومحاصيل، 

توكيالت تجارية، ومخزون، وغره( ؟
O      نعم                           O    ال

لو أجبت بنعم، من فضلك صفها:
شمل سعر البيع القيمة املتوقعة لجميع املمتلكات الشخصية



١٨٤

نموذج
امللحق ه-١

منوذج لخطاب إنهاء املهمة

]االسم[

]املسمى[

]اسم الرشكة[

]عنوان الرشكة[

التاريخ:

التقرير النهايئ لتقييم ...

السادة/

أصادق عى أن الخدمة ... قد تم تقدميها خالل فرة التعاقد وتوافقت مع االحتياجات والتوقعات، و نأمل أن تكون قد 

استفدت من النصيحة.

وتعتر املهمة منتهية مبجرد تسليم هذا التقرير. وإن كان هناك أي مسائل معلقة وترى أننا أغفلناها، نرجو منك فضاًل 

إعالمنا بها يف أقرب فرصة. نقّدر أي تعقيبات عى مستوى الخدمة املقدمة لكم من ... خالل فرة املهمة.

وقد أرفقنا فاتورة املهمة، وإن كان بإمكانكم ترتيب مستحقات الدفع يف أقرب وقت ممكن، لكم منا فائق التقدير.

نتطلع لفرصة مواصلة الخدمة لـ... يف املستقبل.

مع خالص الشكر،

]التوقيع[

]املفّوض بالتوقيع[

]منصب املفّوض بالتوقيع[



١٨٥

نموذج
نموذج

امللحق ه-٢

منوذج إجراءات التعامل مع الشكاوى

]االسم[

]املسمى[

]اسم الرشكة[

]عنوان الرشكة[

التاريخ:

السادة األعزاء/

إن الغرض من النظر يف الشكاوى هو تزويدك بإطار حلها يف أوانها وبطريقة تتسم باملهنية. نأمل أن نقوم بحل 

التظلامت يف أقرب وقت منذ اإلبالغ عنها، لكن يف حال أن املشكلة مل تحل، بإمكانك توجية املسألة للجنة النظر 

املستقلة.

عندما تقدم الشكوى لفظيًا، ال ميكن حلها مبارشًة، سيطلب منك يف املقام األول تقديم بيان خطي ملدير الرشكة أو 

القسم املسؤول عن التعامالت األولية. وإن شعرت أن هذا سيكون غر مناسب فبإمكانك كتابته للمدير البديل. 

األشخاص الذين ستوجه الرسالة لهم، هم:

سيتم البت يف الشكوى خالل ثالثة أيام عمل، وسيتم التعامل معها وإرسال الرد خالل ١٥ يوم عمل. وخالل هذا 

الوقت قد ينعقد اجتامع للوصول إىل حل رسيع.

إذا كان املدير غر قادر عى حل الشكوى وإرضاءك بشكل تام، ميكنك أن تصعيدها ملن هو أعى منه. معلومات 

التواصل متاحة عند الطلب.

ينبغي أن ينص خطابك عى ذكر سبب استياؤك، وما اإلجراء الذي تود من الرشكة أن تقوم به لتحل الشكوى. 

سيتحقق املدير من شكواك وسرسل لك الرد النهايئ خالل ١٥ يوم عمل.

مع خالص الشكر،

مدير الرشكة

املدير البديل: املدير:

العنوان: العنوان:

معلومات االتصال: معلومات االتصال:



١٨٦



١٨٧

املراجع



١٨٨

نظام نزع امللكية للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت عى العقار، ٢٠٠٣.  ١

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين، »دليل مامرسة التقييم العقاري«، الرياض، ٢٠١٨.  ٢

املعهد امللي للمساحني القانونيني)RICS( املعاير العاملية املتضمنة ملعاير التقييم الدولية، لندن:٢٠١٧.  ٣

كتاب معهد مقيمي العقار، اإلصدار الثاين عرش.  ٤

معجم القانون األسود، رشكة النرش الغربية، ١٩٩١.  5

»أدلة املقارنة يف تقييم العقار«، ٢٠١٢.  ٦

مجلس معاير التقييم الدولية )IVSC(، لندن،٢٠١٣.  ٧

كتاب معهد مقيمي العقار، اإلصدار الرابع عرش،٢٠١٣.  ٨ 

كتاب تقييم العقار، يب وايت، اإلصدار الثاين، دار نرش جون وييل اند سنز املحدودة، ٢٠١٣.  ٩

»الرشاء والتعويض اإلجباري«.  ١٠

أر هاي وارد، التقييم: مبادئ التطبيق، ١٩٩٨.  ١١

»مساح كشاهد خبر«.  ١٢

مجلس معاير التقييم الدولية )IVSC(، لندن،٢٠١٣.  ١٣

تقييم، »ميثاق آداب وسلوب مهنة التقييم«، تقييم، ٢٠١٥.  ١٤

»املعاير الدولية لقياس العقارات: املباين السكنية«، ٢٠١٦  ١5

»املعاير الدولية لقياس العقارات: املباين املكتبية«، ٢٠١٤  ١٦

»املعاير الدولية لقياس العقارات: املباين الصناعية«، ٢٠١٨  ١٧

نزع امللكية، »أمر الرشاء القرسي«، دبلن، ٢٠١٨.  ١٨

مؤسسة هورنفي سندرالند، ١٩٤١.  ١٩

مؤسسة معاير التقييم املوحدة الستحواذ األرايض االتحادية،٢٠١٧.٢٠١٦.  ٢٠

قانون األرايض والتعويضات ١٩٦١.  ٢١

»التعويض والرشاء القرسي«، مكتب نائب الوزير، ٢٠٠٤.  ٢٢

الالئحة التنفیذیة لنظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ووضع الید املؤقت عى العقار  ٢٣



١٨٩

من إصدارات تقييم األخرى:



دليل األسعار االسرتشادي لتكلفة اإلنشاءات والتحسينات والغراس واملشتمالت ألغراض نزع ملكية العقارات

للمزيد من املعلومات يرجى اإلطالع عى:


