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ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺤﻘــﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇــﺔ  ٢٠١٨ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘ ّﻴﻤﻴــﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ
)ﺗﻘﻴﻴــﻢ( ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻤﻠــﻚ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﺣﻘــﻮق ﻧﺸــﺮ ﻛﻞ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ أو ﺟــﺰء ﻣﻨــﻪ .وﻻ ﻳﺠــﻮز
إﻋــﺎدة إﻧﺘــﺎج أو ﺗﻮزﻳــﻊ أو ﻧﻘــﻞ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ أو ﻛﻠــﻪ ﺑــﺄي ﺷــﻜﻞ أو وﺳــﻴﻠﺔ،
ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺮ أو اﻟﻨﺴــﺦ أو اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﺼــﻮت أو اﻟﻔﻴﺪﻳــﻮ أو اﻟﻨﺸــﺮ
ﻋﻠــﻰ اkﻧﺘﺮﻧــﺖ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اmﺳــﺎﻟﻴﺐ اkﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ دون اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ إذن ﺧﻄــﻲ
ﻣﺴــﺒﻖ ﻣــﻦ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ،إﻻ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼــﺮة اﻟــﻮاردة ﻓــﻲ ﻣﺮاﺟﻌــﺎت
اﻟﻨﻘــﺎد وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اmﺧــﺮى اﻟﻤﺴــﻤﻮح ﺑﻬــﺎ ﺑﻤﻮﺟــﺐ
ﻗﻮاﻧﻴــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟﻨﺸــﺮ .وﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي أوﻟــﺖ ﻓﻴــﻪ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺈﻧﺘــﺎج ﻫــﺬا
اﻟﺪﻟﻴــﻞ ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ أي أﺿــﺮار أو ﺧﺴــﺎﺋﺮ mي ﺷــﺨﺺ ﻳﺘﺨــﺬ أو ﻳﻤﺘﻨــﻊ
ﻋــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺄي إﺟــﺮاء اﺳــﺘﻨﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ،ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ اmﺿــﺮار ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ أو اkﻫﻤــﺎل وﻏﻴﺮﻫــﺎ .وﻻ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ دﻗــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﻟــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﺒــﺎس ﻣﻨــﻪ أو إﻋــﺎدة ﺗﺮﺟﻤﺘــﻪ وﻧﺸــﺮه .وإﻟــﻰ اﻟﺤــﺪ
اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﺢ ﺑــﻪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓــﺈن ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺮوط واﻟﻀﻤﺎﻧــﺎت وﻏﻴﺮﻫــﺎ
ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻮد اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻤﻮﺟــﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ أو اﻟﻠﻮاﺋــﺢ ،و ُﺗﺨﻠــﻲ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
واﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ أو اmﺿــﺮار اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة وﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ
اmﺷــﺨﺎص أو اﻟﺠﻬــﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻔﺴــﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ وﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ:
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘ ّﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ )ﺗﻘﻴﻴﻢ(
 ٢٧٢٧ﻃﺮﻳﻖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
اﻟﺮﻳﺎض ١٣٣٢١ ،اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
WWW.TAGEEM.GOV.SA
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ﺗﻤﻬﻴﺪ
يعتــرب دليــل مامرســة التقييــم العقــاري مبــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن إلنشــاء دليــل ارشــادي
يســاعد مــامريس مهنــة التقييــم العقــاري يف اململكــة العربيــة الســعودية .ويعتمــد هــذا الدليــل عــىل األنظمــة
واللوائــح املعتمــدة مــن الهيئــة وهــي نظــام املقيمــني املعتمديــن ،والالئحــة التنفيذيــة لفــرع العقــار ،وميثــاق اآلداب
والســلوك ومعايــري التقييــم الدوليــة  .٢٠١٧ونتيجــة لحاجــة الســوق امللحــة إىل مرجــع موطــن لتقييــم العقــارات،
ونــدرة توفــر مثــل هــذه املراجــع ســواء باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة أصبــح العمــل عــىل الدليــل إحــدى األولويــات
األساســية للهيئــة.
يهــدف الدليــل إىل توضيــح إجـراءات مهنــة تقييــم العقــارات واملعايــري التــي تحكمهــا طــوال فــرتة مهمــة التقييــم.
ويحتــوي الدليــل عــىل أربعــة فصــول وعــدة مالحــق ،تبــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل التكليــف والتعاقــد إىل نهايــة املهمــة
وتســليم التقريــر .ويهــدف الدليــل إىل توحيــد وموامئــة إجـراءات تقييــم العقــارات يف جميــع أنحــاء اململكــة ،وذلــك
لضــامن اتســاق خدمــات التقييــم املقدمــة مــن حيــث جــودة إجـراءات العمــل ،وتحليــل البيانــات ،وإعــداد الجــداول
الزمنيــة ،وتقريــر رأي التقييــم.
صمــم هــذا الدليــل ليكــون مرج ًعــا يســتخدمه املقيــم لحــل التســاؤالت واملشــاكل التــي تواجهــه عنــد إجـراء التقييــم
العقــاري .وال يعتــرب مــن مناهــج الهيئــة التدريبيــة ولكــن يفــرتض اســتخدامه جنب ـاً إىل جنــب مــع برامــج تأهيــل
املقيمــني يف مهنــة التقييــم العقــاري .وإضافــة إىل ذلــك ،ســيعمل هــذا الدليــل عــىل توحيــد اســتخدام التعاريــف
التقنيــة املعنيــة باملهنــة يف كافــة أنحــاء اململكــة ،كــام ميكــن االســتفادة مــن هــذا الدليــل كأســاس لتصنيــف وتقييــم
املنشــآت واملهنيــني.
وتأمــل الهيئــة أن يكــون هــذا الدليــل عونًــا ألعضائهــا يف إج ـراء مهــام تقييــم العقــارات وفــق أفضــل املامرســات
الدوليــة وتوحيــد جــودة خدمــات التقييــم للمســتخدمني النهائيــني وأصحــاب املصلحــة كــام هــو الحــال مــع املهــن
األخــرى .ونتيجــة لذلــك ســتزيد شــفافية الســوق والثقــة فيــه مــام ســيدفع االســتثامرات يف ســوق العقــارات
الســعودية مبــا يتــامىش مــع رؤيــة .٢٠٣٠
الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
أنشــئت الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن مبوجــب مرســوم ملــيك لتنظيــم معايــري مهنــة التقييــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية وتطويرهــا .وضعــت الهيئــة منــذ إنشــائها يف عــام  ٢٠١٢إطــارا ً للرتاخيــص واملتطلبات التنظيميــة ،واملعايــري والتدريب
الــذي يهــدف إىل تطويــر مهنــة التقييــم ورفــع مســتوى الثقــة العامــة يف املهنــة .كــام توالــت مبــادرات الهيئــة يف هــذا الصــدد يف
الســنوات املاضيــة والتــي تشــمل ترجمــة معايــري التقييــم الدوليــة إىل اللغــة العربيــة ،وعقــد رشاكات اسـرتاتيجية مــع منظــامت
مهنيــة يف كافــة أنحــاء العــامل وتنســيق اجتامعــات ألصحــاب املصلحــة حــول املواضيــع املهمــة يف املهنــة.
ويــرس الهيئــة أن تقــدم الطبعــة األوىل مــن دليــل مامرســة التقييــم العقــاري كجــزء مــن جهودهــا املتواصلــة لتطويــر املامرســة
املحليــة وتوحيدهــا ورفــع مســتوى ثقــة العامــة يف مهنــة التقييــم .ويجمــع الدليــل أفضــل املامرســات اإلرشــادية يف جميــع
جوانــب ومراحــل مهمــة التقييــم ابتــداء مــن التعاقــد مــع العميــل إىل تخطيــط املهمــة وتطويرهــا وإعــداد تقريــر التقييــم
خاصــا بالنســخة األخرية
وتقدميــه إىل طريقــة الحفــاظ عــىل امللفــات وتســجيلها .كــام أولــت الهيئــة يف إعدادهــا للدليــل اهتام ًمــا ً
ملعايــري التقييــم الدوليــة والتــي تقــود املامرســة املهنيــة للتقييــم يف العــامل واألنظمــة واللوائــح الخاصــة بالســوق الســعودية.
ال ميكــن إنــكار أهميــة املقيــم يف الســوق العقاريــة ،فاملقــرض واملســتثمر يعتمــد عــىل تقاريــر التقييــم ليقــرر جــودة األصــل
وســعره ،ولتحديــد املخاطــر وتخفيفهــا ولتــاليف حــاالت النصــب واالحتيــال ،ولتكــون الصفقــة عــىل بينــة واضحــة .ويعــزز
دور املقيــم اســتقرار الســوق العقاريــة ويزيــد مــن كفاءتهــا وشــفافيتها .ويهــدف برنامــج التحــول الوطنــي ) ،(٢٠٢٠مــن بــني
األهــداف أخــرى ،إىل مضاعفــة مســاهمة العقــارات يف إجــاميل الناتــج املحــيل ،وزيــادة نســبة التمويــل العقــاري للناتــج املحــيل
غــري النفطــي ،وهــذا بــدورة يضاعــف أهميــة دور املقيــم يف االقتصــاد الســعودي .وتضــع هــذه األهــداف الطموحــة ،إىل جانــب
مــا تشــهده الســوق حال ًيــا ،توقعــات كبــرية عــىل عاتــق املقيــم املحــيل لتقديــم خدمــات ذات كفــاءة عاليــة ،وعليــه فــإن إصــدار
الدليــل أىت يف وقــت مناســب.
فالدليــل مرجــع موجــه لــكل مقيــم يف الســعودية لديــه أساســيات وأســاليب العمــل يف املهنــة .وال يقصــد بــه كمنهــج درايس أو
مــادة تدريبيــة تغنــي عــن الــدورات التأهيليــة التــي تقدمهــا الهيئــة للمقيمــني .ويســلط الدليــل الضــوء عــىل أفضــل الوســائل
لتطبيــق أســاليب وطــرق التقييــم مبــا يتــامىش مــع معايــري التقييــم الدوليــة والعوامــل الخاصــة بالســوق الســعودية .كــام يهــدف
إىل غــرس املعايــري الدوليــة واملامرســات الرائــدة يف الســوق املحليــة يف ســياق األنظمــة واللوائــح الســعودية ،وأن يشــجع تفعيــل
ـدال مــن تغيريهــا أو اســتبدال أي مــن أحكامهــا.
املعايــري الدوليــة كمرجــع يف ظــل تعقيــدات الســوق املحليــة ،بـ ً
تعــرتف الهيئــة بالطبيعــة الناشــئة ملجــال التقييــم يف اململكــة ،ولذلــك قامــت بتصميــم هــذا الدليــل لتلبيــة املتطلبــات اإللزاميــة
واملفضلــة للمامرســة بطريقــة وصياغــة مفهومــة للمقيمــني ،ومبــا يتفــق مــع معايــري التقييــم الدوليــة ،فــإن اســتخدام الكلــامت
يجــب وينبغــي يف الدليــل يــدل عــىل وجــوب امتثــال املقيــم بالتعليــامت املحــددة .ولــذا يتوقــع مــن املقيمــني الــذي يقدمــون
خدمــات التقييــم يف الســعودية االمتثــال للمتطلبــات املذكــورة يف الدليــل كــام هــو الحــال مــع معايــري التقييــم الدوليــة وميثــاق
آداب وســلوك مهنــة التقييــم ،ونصــت الالئحــة التنفيذيــة لفــرع العقــار عــىل هــذا االمتثــال يف الفقــرة األوىل مــن املــادة الرابعــة
للفصــل الثالــث.
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كــام تنصــح الهيئــة املقيــم باالمتثــال لكافــة أفضــل املامرســات غــري اإللزاميــة يف الدليــل إال يف حــال وجــود بدائــل أو إجـراءات
أخــرى معقولــة ميكــن أن يربرهــا املقيــم ســواء أكانــت أكــرث مناســبة لظــروف املهمــة أو رضوريــة .وهــذه هــي النســخة االوىل
مــن عــدة طبعــات قادمــة لتلبيــة احتياجــات الســوق املتغــرية .وميكــن أن يتوقــع املقيــم تطــور بعــض األحــكام الحاليــة إىل
متطلبــات إلزاميــة يف املســتقبل وبالتــايل يفضــل أن يكــون ملــم بهــا مــن اآلن.
يتكــون الدليــل مــن أربعــة أجـزاء مرتبــة منطق ًيــا تتناســب مــع تــدرج مراحــل مهمــة التقييــم وكل قســم ينقســم إىل فصــول
وفق ـرات فرعيــة.
يناقــش قســم »قبــل التعاقــد« املتطلبــات األساســية لفهــم احتياجــات العميــل مــن البدايــة )تحديــد املشــكلة( ،وتقييــم مخاطــر
العميــل باإلضافــة إىل التأكــد مــن اســتقاللية املقيــم ،وكفاءتــه وقدراتــه قبــل تكليفــه ،واملوافقــة عليــه وااللتـزام بنطــاق العمــل
مــع العميــل .ويناقــش املتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة املحليــة جن ًبــا إىل جنــب مــع متطلبــات معايــري التقييــم الدوليــة .كــام
أضيفــت منــاذج وأدوات مقرتحــة تســاعد يف االمتثــال لهــذه املتطلبــات.
يحــدد قســم »التنفيــذ« نطــاق عمــل املقيــم يف إج ـراءات الفحــص واملعاينــة والتحليــالت الســوقية لتحديــد أعــىل وأفضــل
اســتخدام للعقــار محــل التقييــم ودعــم تطبيــق أســاليب وطــرق التقييــم املختلفــة .كــام يناقــش أســاليب وطــرق التقييــم
الشــائعة ومــدى مالءمتهــا وتطبيقهــا العمــيل مبــا يتــامىش مــع املامرســات الدوليــة الرائــدة ،وتدعمهــا األمثلــة والرســوم
التوضيحيــة.
يتنــاول قســم »إعــداد التقاريــر« أشــكال تقاريــر التقييــم املســموحة واإلفصاحــات الالزمــة لالمتثــال ملعايــري التقييــم الدوليــة،
كــام يقــدم الدليــل منــاذج لتقاريــر التقييــم.
وأخــ ًريا »إنهــاء املهمــة« والــذي يختــم باســتعراض املتطلبــات الدنيــا لعمليــة التقييــم واملامرســات الرائــدة إلدارة تقاريــر
وســجالت التقييــم والتعامــل مــع شــكاوى العمــالء وإغــالق التعاقــدات.

11

ﻗﺎمئﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
تنطبــق كافــة التعاريــف التاليــة عــىل هــذا الدليــل ،واختــريت التعاريــف مــن مصــادر أساســية متنوعــة يف مهنــة التقييــم
لتناســب ســياق مصطلحــات الدليــل.

12

املقيم املعتمد

شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له مزاولة املهنة وفقا ألحكام نظام املقيمني املعتمدين.

عائد جميع املخاطر

معــدل الرســملة الــذي يأخــذ بعــني االعتبــار كافــة املخاطــر والعوائــد املرتبطــة مبلكيــة اســتثامر
مــا ويعكســها يف ســعر رشاء ذلــك االســتثامر.

األصول

البنــود التــي تكــون محــور مهمــة التقييــم .ومــا مل ينــص خــالف ذلــك يف املعيــار ميكــن اعتبــار
»أصــل ،مجموعــ ٌة
ٌ
كال مــن الكلــامت التاليــة:
هــذه املصطلحــات عــىل أنهــا تعنــي وتشــمل ٍّ
أصــول ،التـزا ٌم ،مجموعـ ُة التزامــات ،أو مجموعـ ٌة مــن األصــول وااللتزامــات«) .مجلــس معايــري
التقييــم الدوليــة (٢٠١٧

املهمة

 (١اتفاق بني املقيم والعميل لتقديم خدمات التقييم.
 (٢خدمة التقييم املقدمة نتيجة االتفاق.
مقتبس من املعايري املوحدة ملامرسة مهنة التقييم .٢٠١٧-٢٠١٦

االفرتاض

اعتقــاد يتوقــع صحتــه ،ويعتمــد عــىل الــرشوط والظــروف التــي تؤثــر عــىل موضــوع أو أســلوب
التقييــم والــذي ال يحتــاج أن يتحقــق منــه املقيــم كجــزء مــن اتفــاق عمليــة التقييــم .وعــادة
مــا تكــون االفرتاضــات موجــودة عندمــا ال تتطلــب بعــض املعلومــات أن يتحقــق منهــا املقيــم
)املعايريالدوليــة للمعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني .(٢٠١٧

أساس القيمة

االفرتاض الرئيس الذي مبوجبه يقيس نوع القيمة )مجلس معايري التقييم الدولية .(٢٠١٣

الرسملة

تحويل الدخل إىل مؤرش قيمة من خالل تطبيق معدل الرسملة املناسب.

معدل الرسملة

نســبة صــايف الدخــل التشــغييل لســنة واحــدة لألصــل إىل قيمــة األصــل ويســتخدم عــادة
لتحويــل الدخــل إىل قيمــة عنــد تطبيــق طريقــة رســملة الدخــل )معجــم التقييــم العقــاري(.

العميل

ت ُشــري كلمــة »العميــل« إىل الشــخص أو األشــخاص أو الجهــة التــي يتــم إجـراء التقييــم لهــا .ويشــمل
ذلــك :العمــالء الخارجيــني )أي عندمــا يكــون امل ُقيّــم متعاق ـ ٌد مــع طــرف ثالــث( ،وكذلــك العمــالء
الداخليــني )أي التقييــامت املعــدة لصاحــب العمــل( )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

أسلوب التكلفة

رشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــىل أ ّن املشــرتي
يقــدم أســلوب التكلفــة مــؤ ً
لــن يدفــع ألصــل مــا أكــرث مــن تكلفــة الحصــول عــىل أصــل ذي منفعــة مامثلــة ســوا ًء عــن طريــق
الـرشاء أو البنــاء مــا مل تكــن هنــاك عوامــل متعلقــة بالوقــت ،أو اإلزعــاج أو املخاطــر أو أي عوامــل
أخــرى متعلقـ ًة )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

تاريخ التقرير

تاريخ توقيع املقيم للتقرير )املعايري الدولية للمعهد املليك للمساحني القانونيني .(٢٠١٧

الرسملة املبارشة

طريقــة مســتخدمة يف تحويــل تقديــر دخــل الســنوي املتوقــع لســنة إىل مــؤرش للقيمــة يف خطــوة
واحــدة مبــارشة ،ســواء عــن طريــق قســمة صــايف الدخــل التقديــري عــىل معــدل رســملة مناســب
أو عــن طريــق رضب الدخــل يف عامــل مناســب .تســتخدم الرســملة املبــارشة معــدالت رســملة
ومضاعفــات مشــتقة مــن بيانــات ســوقية .وتســتخدم ســنة دخــل واحــدة فقــط ،ويتــم اإلشــارة إىل
العائــد والتغي ـريات يف القيمــة ضمني ـاً وال يتــم تحديدهــا رصاحــة )معجــم التقييــم العقــاري(.

معدل الخصم

يســتخدم العائــد عــىل رأس املــال لتحويــل الدفعــات املســتقبلية أو الفواتــري إىل قيمــة حاليــة )معجــم
التقييــم العقاري(.

التعاقد

اتفاق بني املقيم والعميل لتقديم خدمات التقييم أو مراجعة التقييم.

العائد املكافئ

هــو معــدل الرســملة الــذي عندمــا يطبــق عــىل أجـزاء املــدة واالســرتداد يف طريقــة رســملة الدخــل
التقليديــة ميكــن أن تعطــي نفــس مــؤرش القيمــة كــام هــو الحــال عنــد اســتخدام معــدالت مختلفــة
لألجـزاء الفرديــة.

حق ملكية مطلق

وتســمى أيضــاً ملكيــة تامــة :ملكيــة مطلقــة غــري مرهونــة بــأي مصلحــة أو ملكيــة أخــرى ،مــع
مراعــاة القيــود املفروضــة مــن الســلطات الحكوميــة للرضائــب ونــزع امللكيــة وقــوة الرشطــة
واالســترياث )معجــم التقييــم العقــاري(.
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املنشأة

املنشــأة أو الرشكــة التــي يعمــل املقيــم فيهــا وميارســه أعاملــه فيهــا )مقتبســه مــن )املعايــري
الدوليــة للمعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني .(٢٠١٧

ملكية حرة

حــق يف ملكيــة عقــار أو جــزء منــه لــه صفــة الدميومــة ،ويكــون هــذه الحــق ألجــل غــري مســمى.
وتشــمل أمثلــة مثــل امللكيــة غــري املرشوطــة وامللكيــة املرشوطــة وامللكيــة مــدى الحيــاة.
وتســتمر ملكيــة األوالن لفــرتة غــري محــددة ويرثهــا ورثــة املالــك بعــد وفاتــه .أمــا امللكيــة مــدى
الحيــاة تنتهــي عنــد وفــاة صاحبهــا )معجــم التقييــم العقــاري(.

الشهرة أو السمعة

أي منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية ناشــئة عــن نشــاط أعــامل أو حصــة أو حــق أو مصلحــة يف
رشكــة أو منشــأة اقتصاديــة ،أو مــن اســتخدام مجموعــة مــن األصــول وتكــون املنفعــة غــري قابلــة
للفصــل )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٣

االستخدام األعىل واألفضل

اســتخدام األصــل الــذي يزيــد مــن إمكانياتــه إىل أقــىص حــد ويكــون ممكــن قانونيًــا وماليًــا،
فهــو االســتخدام الــذي يحقــق أعــىل قيمـ ًة لألصــل مــن وجهــة نظــر املشــارك )مجلــس معايــري
التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

أسلوب الدخل

يقــدم مــؤرشا ً للقيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات املاليــة املســتقبلية إىل قيمــة رأســاملية
حاليــة واحــدة )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٣

املعاينة

املالحظــة الشــخصية الخارجيــة أو الداخليــة للعقــار محــل التقييــم يتــم تنفيذهــا لتحديــد
خصائصــه ،مثــل حالتــه املاديــة العامــة ومنفعتــه الوظيفيــة ووســائل الراحــة املتوفــرة .علــام
أنهــا ليســت عمليــة فحــص مثــل التــي يقــوم بهــا فاحــص أو مفتــش املبــاين )معجــم التقييــم
العقــاري(.

األصل غري امللموس

أصــل غــري نقــدي يظهــر مــن خــالل خصائصــه االقتصاديــة ،وليــس لــه جوهــر مــادي ملمــوس
لكنــه مينــح صاحبــة حقوق ـاً ومنافــع اقتصاديــة )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٣

امللكية املؤجرة

وتســمى أيض ـاً العقــار املؤجــر ،حــق امللكيــة التــي يحملهــا املؤجــر ،والتــي تشــمل الحــق يف
الحصــول عــىل اإليجــار املحــدد يف العقــد باإلضافــة إىل حــق اســرتداد امللكيــة عنــد انتهــاء عقــد
اإليجــار )معجــم التقييــم العقــاري(.

امللكية املستأجرة

أو العقــار املســتأجر ،الحــق الــذي ميلكــه املســتأجر يف اســتخدام العقــارات وشــغلها لفــرتة
محــددة ووفقًــا للــرشوط املحــددة يف عقــد اإليجــار )معجــم التقييــم العقــاري(.

أسلوب السوق

أســلوب يقــدم مــؤرشا ً للقيمــة مــن خــالل مقارنــة األصــل محــل التقييــم بأصــول مامثلــة أو مطابقــة
ومتوفــر معلومــات ســعرية عنهــا )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٣

القيمة السوقية

القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــىل أساســه مبادلــة األصــول أو االلتزامــات يف
تاريــخ التقييــم بــني مشــرت راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــىل أســاس محايــد بعــد تســويق
كل طــرف مــن األط ـراف مبعرفــة وحكمــة دون قــرس أو إجبــار )مجلــس
مناســب حيــث يتــرصف ُّ
معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

امللكية الشخصية

املمتلــكات الشــخصية هــي األصــول )أو االلتزامــات( التــي ال تكــون مثبتــه بشــكل دائــم عــىل
األرايض أو املبــاين ،وتشــمل الفنــون الجميلــة والزخرفيــة ،والتحــف ،واللوحــات ،واألحجــار الكرميــة
واملجوهــرات ،واملقتنيــات والتجهيــزات واملفروشــات وغريهــا .وتســتثني الرتكيبــات والتجهيــزات،
واالالت واملعــدات ،واألعــامل واملنشــآت التجاريــة أو األصــول غــري امللموســة )مجلــس معايــري التقييــم
الدوليــة .(٢٠١٧

اآلالت واملعدات

اﻷﺻــﻮل امللموســة -وجميــع املصالــح والحقــوق وااللتزامــات املتعلقــة بهــا -التــي توجــد بشــكل
منفــرد أو غــري منفــرد ،وتســتخدم -عــىل ســبيل املثــال -يف الصناعــة أو اإلنتــاج أو النقــل أو املســاعدة
يف عمليــات التشــغيل أو األغ ـراض اإلداريــة أو توريــد الخدمــات )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة
 .(٢٠١٧وتشــمل األمثلــة عــىل ســبيل املثال ال الحــرص اآلالت واملعــدات واألدوات واألثــاث والرتكيبات
واألصــول املنقولــة مثــل املركبــات.

املهنة

مهنة التقييم )نظام املقيمني املعتمدين(.

طريقة األرباح

رشا لقيمــة العقــار املتعلــق بالتجــارة بنــا ًء عــىل معــدل الــدوران والربــح
طريقــة تقييــم تقــدم مــؤ ً
املحتمــل الــذي ميكــن تحقيقــه مــن خــالل تنفيــذ نشــاط تجــاري محــدد يف العقــار.

امللكية

يشء ملموس أو غري ملموس يعطي لصاحبه سند قانوين )معجم التقييم العقاري(.
ﻣــﺎ مل ﻳﺘــﻢ ذﻛــﺮ ذﻟــﻚ ﴏاﺣــﺔ ،ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠــﺢ »اﳌﻠﻜﻴــﺔ« ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم ﰲ اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺒــﺎدﱄ
ﻣــﻊ »اﻷﺻــﻞ« ﻟﻺﺷــﺎرة إﱃ اﻟﻌﻘــﺎرات ﻣﺤــﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ.
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العقار

األرض وكافــة األشــياء التــي تكــون جــز ًء طبيعيــا منهــا ،مثــل األشــجار ،واملعــادن ،واألشــياء
التــي ألحقــت بهــا ،مثــل املبــاين ،وتحســينات املوقــع واملرافــق ذات الصلــة ،وجميــع
مالحــق ومرافــق املبــاين الدامئــة مثــل املعــدات امليكانيكيــة والكهربائيــة التــي تؤمــن
الخدمــات للمبنــى ،والتــي تكــون موجــودة فــوق األرض وتحتهــا )مجلــس معايــري التقييــم
الدوليــة .(٢٠١٣

الحقوق العقارية

كافــة الحقــوق واملصالــح واملنافــع املتعلقــة مبلكيــة العقــار )مجلــس معايــري التقييــم
الدوليــة  .(٢٠١٣فهــي الحــق يف ملك ّيــة األرض واملبــاين أو الســيطرة عليهــا أو اســتغاللها أو
إشــغالها )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

التقرير

انظر »تقرير التقييم«.
باستثناء ما ينص عىل خالف ذلك  ،يشري »التقرير« يف الدليل إىل تقرير التقييم.

طريقة القيمة املتبقية

مزيــج مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة ،وتعــرف بهــذا
هــي
ٌ
االســم؛ ألنّهــا ت ُشــري إىل املبلــغ املتبقــي بعــد طــرح كافــة التكاليــف املعروفــة أو املتوقعــة
الالزمــة إلنجــاز التطويــر مــن القيمــة املتوقعــة للمــرشوع عنــد إنجــازه وذلــك بعــد األخــذ
يف االعتبــار املخاطــر املرتبطــة بإنجــاز املــرشوع )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

نطاق العمل

يصــف نطــاق العمــل )ويســمى أحيانًــا بــرشوط التعاقــد( الــرشوط األساســية ملهمــة
التقييــم ،مثــل :األصــل محــل التقييــم ،والغــرض مــن التقييــم ،ومســؤولية األطــراف
املتعلقــة مبهمــة التقييــم )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

االفرتاض الخاص

افـرتاض حقائــق تختلــف عــن الحقائــق الفعليــة املوجــودة يف تاريــخ التقييــم أو تلــك التــي
ال يتبناهــا عــاد ًة املتعاملــون يف الســوق يف معامالتهــم يف تاريــخ التقييــم )مجلــس معايــري
التقييــم الدوليــة .(٢٠١٣

العقارات ذات العالقة بالتجارة

أي نــوع مــن األصــول العقاريــة مصمــم لنــوع معــني مــن أنشــطة األعــامل حيــث تبــني
قيمــة األصــل إمكانــات التبــادل التجــاري املحتملــة للنــوع املشــار إليــه مــن أنشــطة
األعــامل )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٣

خطاب التعاقد

العقــد الــذي يحــدد ويؤكــد الخدمــة التــي يقدمهــا املقيــم يف املهمــة ومســؤوليات كل مــن
املقيــم والعميــل يف التكليــف والــرشوط التــي تحكــم اســتخدام تقريــر التقييــم.

تقييم العقارات

عمليــة تحديــد قيمــة العقــارات عــىل اختــالف أنواعهــا لغــرض محــدد )نظــام املقيمــني املعتمديــن(.
ولكــن نهــدف إىل تعريــف التقييــم عــىل نطــاق أوســع لــذا ســنعتمد التعريــف التــايل يف الدليــل:
 .١رأي يف قيمــة أصــل أو الت ـزام عــىل أســاس محــدد يف تاريــخ محــدد )املعايــري الدوليــة
للمعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني .(٢٠١٧
 .٢عملية وضع رأي للقيمة )معجم التقييم العقاري(.

أسلوب التقييم

العمليــة األساســية يقــوم فيهــا املقيــم بإعــداد رأي لقيمــة األصــول أو االلتزامــات عــىل أســاس طبيعتها
والغــرض منهــا واســتخدامها ونطــاق العمــل واملتطلبــات التنظيميــة .أكــرث أســاليب التقييــم شــيوعاً
هــي أســلوب الســوق ورســملة الدخــل والتكلفــة.

تاريخ التقييم

هــو تاريــخ نفــاذ الــرأي يف القيمــة .ويجــب أن يتضمــن تاريــخ التقييــم توقيتــه ،إن كان األصــل مــن
النــوع الــذي يطــرأ عليــه تغي ـريات جوهريــة خــالل يــوم واحــد )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة
.(٢٠١٣

طريقة التقييم

وسيلة محددة لتقدير القيمة )معهد التقييم ،قاموس التقييم العقاري ،الطبعة السادسة(.

تقرير التقييم

الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيــم املعتمــد لعمالئــه ،متضمنــة نتيجــة التقييــم ،ومســتوفية اللتزامــات
املقيــم املعتمــد املبينــة يف النظــام والالئحــة ،ومتوافقــة مــع معايــري التقييــم املعتمــدة )نظــام
املقيمــني املعتمديــن(.

مراجعة التقييم

فحــص تقييــم أج ـراه طــرف آخــر وكتابــة تقريــر عنــه ،وقــد يُطلــب مــن املراجــع إبــداء رأيــه يف
القيمــة )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة .(٢٠١٧

القيمة

العالقــة النقديــة بــني العقــارات وأولئــك الذيــن يشــرتون أو يبيعــون أو يســتخدمون تلــك العقــارات،
وتعتــرب القيمــة مفهو ًمــا اقتصاديًــا .فهــي ليســت حقيقــة ولكنهــا رأي لثمــن املمتلــكات يف وقــت
معــني وفقــا لتعريــف محــدد للقيمــة .يف تقييــم املامرســة ،يجــب أن تكــون القيمــة معرفــة دامئ ـاً
 عــىل ســبيل املثــال ،القيمــة الســوقية أو قيمــة التصفيــة أو القيمــة االســتثامرية )) (SVPقامــوستقييــم العقــارات ،الطبعــة السادســة(.

مؤرش القيمة

اســتنتاج املقيّــم لقيمــة العقــار باســتخدام أســاليب التقييــم ،مثــل مــؤرش القيمــة مــن أســلوب
الســوق.

املقيم

هــو فــر ٌد أو مجموع ـ ٌة مــن األف ـراد أو منشــأ ٌة متتلــك املؤهــالت والقــدرة والخــربة الالزمــة لتنفيــذ
التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغــري متحيّــزة .ويف بعــض الوالیــات القضائيــة یلــزم الحصــول
علــی ترخيــص قبــل أن یســتطیع الشــخص أن یعمــل ك ُمق ّيــم )مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة
 .(٢٠١٧انظــر أيضــا ،املقيــم املعتمــد ،املنشــأة.
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إدارة مهمة التقييم

الشكل ) :(١دورة مهمة التقييم

أ

قبل التعاقد
فيام ييل مخطط للخطوات الرئيسة ملرحلة ما قبل التعاقد والتي سنتناولها يف القسم التايل:

الشكل ) :(٢الخطوات الرئيسة ملرحلة ما قبل التعاقد
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

يجب عىل املقيم عندما يطلب منه العميل مهمة تقييم معينة الحصول عىل معلومات معينة لألغراض التالية:
 .١تحديــد أي تضــارب يف املصالــح فيــام يتعلــق بالعميــل أو موضــوع التقييــم )نظــام املقيمــني املعتمديــن -املــادة ،٢٠
والالئحــة التنفيذيــة لنظــام املقيمــني املعتمديــن -فــرع العقــار ،املــادة  ٤فقــرة  ،١٦ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم
املــادة  ٢فقــرة .(٤
 .٢تحديــد متطلبــات العميــل )مشــكلة التقييــم( ونطــاق العمــل لحــل املشــكلة )معايــري التقييــم الدوليــة ،١٠١
امليثــاق املــادة -٤أ) ،((١ويجــدر الذكــر بــأن ليــس كل العمــالء يفهمــون مــا يريــدون لــذا يقــع عــىل عاتــق املقيــم
اســتخراج املعلومــات الكافيــة لتحديــد املشــكلة وتقديــم الحــل والرســوم املناســبة.
 .٣تحديــد أن املقيــم مؤهــل بشــكل مناســب للقيــام بالتقييــم املطلــوب مــن حيــث خربتــه وكفاءتــه يف نــوع وســوق
وجغرافيــة أصــل التقييــم )املــادة  ٣-٣مــن امليثــاق(.
 .٤تحديــد قــدرة امل ُق ّيــم عــىل إج ـراء التقييــم يف الوقــت املناســب ،وبــأن لديــه مــوارد كافيــة مــن حيــث القــوى
العاملــة وأدوات التقييــم ،ســواء داخــل املنشــأة أو مــع جهــات خارجيــة لتقديــم منتــج ذي جــودة ورأي موثــوق )امليثــاق،
املــادة الرابعــة ،فقــرة أ).((٦
 .٥التحقــق مــن العميــل :تقديــر املخاطــر التجاريــة والقانونيــة للعميــل ،مثــل النزاهــة املاليــة وقدرتــه عــىل الوفــاء
بتكاليــف التقييــم.
 .٦تحديد املعلومات الرسية التي تحتاج موافقة العميل.
ميكن الحصول عىل هذه املعلومات من مقابالت العميل واجتهادات املقيم.
يتواصــل العمــالء مــع املقيمــني مــن خــالل وســائل االتصــال املختلفــة مثــل الهاتــف والربيــد اإللكــرتوين وغريهــا مــن تطبيقــات
التواصــل الشــائعة مثــل ســكايب ،فاملق ّيــم الحكيــم يجعــل نفســه متا ًحــا للعمــالء مــن خــالل معظــم هــذه الوســائل .ولكــن
يجــب عــىل الطرفــني بعــد التعاقــد اختيــار طريقــة تواصــل رســمية ســهلة وميكــن توثيقهــا.
وأيــا كانــت وســيلة االتصــال املســتخدمة ،يجــب أن يكــون لــدى املقيــم األدوات واألنظمــة املناســبة التــي تســهل التعامــل
الفعــال مــع معلومــات العميــل واملهمــة وتحليلهــا وإدارتهــا يف املراحــل املختلفــة مــن التكليــف ومــا بعــده .وتعتمــد أنظمــة
إدارة املعلومــات عــىل حجــم منشــأة التقييــم ،فقــد تكــون بســيطة مثــل أنظمــة األرشــفة اليدويــة أو معقــدة مثــل نظــم إدارة
الوثائــق اإللكرتونيــة ) .(EDMSولكــن بفضــل انتشــار اإلنرتنــت والحلــول االلكرتونيــة عــىل نطــاق واســع وبأســعار معقولــة،
ذهبــت األيــام التــي يقــيض فيهــا املقيــم فيهــا الكثــري مــن وقتــه وجهــده يف اســتالم الوثائــق الورقيــة وفرزهــا يدوي ـاُ داخــل
وخــارج املكتــب مــن خــالل شــبكة الســجالت وامللفــات وأجهــزة الفاكــس.
كــام تعمــد منشــآت التقييــم الكــربى عــىل التعامــل مــع معلومــات العمــالء بتفصيــل لغــرض مراجعــة تعليــامت العميــل
والتحقــق منهــا وتنســيقها بطريقــة مهنيــة ومتســقة .كــام تنتقــي مثــل هــذه الــرشكات موظفــي االســتقبال بعنايــة ،وتدربهــم
عــىل ثقافــة الخدمــة وتجهيزهــم عــىل التفاعــل مهنيًــا مــع مكاملــات العمــالء وتوجيــه استفســاراتهم إىل الشــخص املناســب يف
الرشكــة مــع تــرك انطبــاع إيجــايب عــىل العميــل .كــام أن إتاحــة خدمــة انتظــار املكاملــات وتســجيلها مفيــدة أيضً ــا يف الرتويــج
للرشكــة وتســمح باســرتداد استفســارات العمــالء ومراقبــة جــودة املحادثــة وتحســينها.
كــام يعتــرب ســجل املهمــة الــذي يحتــوي عــىل وثائــق وتعليــامت العميــل وحالــة تنفيذهــا جــزء مهــم مــن نظــام إدارة
املعلومــات يف مكتــب التقييــم .كــام أنهــا خطــوة مهمــة يف إنشــاء قاعــدة بيانــات املنشــأة والتــي تحتــوي عــىل كافــة املشــاريع
الســابقة الســتخدامها يف التحقــق مــن التعاقــدات أو التعارضــات الســابقة مــع العمــالء أو األصــول محــل التقييــم ،ويوضــح
امللحــق )أ( ١-مثــاالً عــىل ذلــك.
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يجــب أن يقابــل العميــل مقيــم أو مســاعد لــه خلفيــة يف التقييــم ،وميكــن إج ـراء املقابلــة عــرب الهاتــف أو الربيــد اإللكــرتوين
ولكــن يفضــل دامئ ـاَ أن تكــون وج ًهــا لوجــه ،حيــث أن املقابلــة الشــخصية للعميــل تســاعد يف التعــرف عــىل العميــل بشــكل
أكــرب )هويتــه ومكانــه وطبيعــة عملــه وشــخصيته( ،ولكــن تعتمــد إمكانيــة املقابلــة الشــخصية عــىل حجــم التعاقــد مــع العميل
وموقعــه .وإن كان التواصــل األســايس مــع شــخص ميثــل العميــل ،يفضــل أن يقــوم املقيــم مــا يف اســتطاعته ملقابلــة العميــل
شــخصيًا ليتأكــد مــن فهمــه ملتطلباتــه.

ويوضــح النمــوذج )مقابلــة العميــل( املوجــود يف امللحــق )أ( ٢-املعلومــات التــي يجــب أن يحصــل عليهــا املقيــم مــن العميــل.
ألن هــذه املعلومــات ستســتخدم يف تقديــر املخاطــر وتحديــد مشــكلة التقييــم وتجهيــز خطــاب التعاقــد بــني املقيــم والعميــل
يف حــال أثبــت املقيــم اســتقالليته وقــرر العمــل مــع العميــل ،ويفصــل الدليــل مراحــل املهمــة يف األقســام التاليــة.
باســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا اتفاقيــة عــدم افصــاح عــن معلومــات العميــل ،فــإن مقابلــة العميــل تقــدم أيضً ــا فرصــة
للمقيــم أن يشــارك أو يناقــش مــع العميــل سياســة الرسيــة الخاصــة بــه .وينبغــي أن يتوقــف املقيــم عــن جمــع معلومــات
العميــل مبجــرد التأكــد مــن أنــه ال ميكنــه اســتيفاء تعليــامت العميــل ألي ســبب كان ،مثــل أن األصــل محــل التقييــم خــارج
اختصاصــه أو نطــاق موقعــه الجغـرايف .أمــا إذا كان املقيــم يــرى أنــه قــادر عــىل الوفــاء بالتعليــامت ،فعليــه أن يأخــذ مــا يــيل
بعــني االعتبــار:
أ .إشعار الخصوصية  -السامح للعميل مبعرفة طريقة استخدام املقيم للمعلومات املقدمة منه وكيفية حاميتها،
ب .إشــعار اإلنســحاب  -ســؤال العميــل عــن املعلومــات التــي يجــب التعامــل معهــا عــىل أنهــا رسيــة وال ميكــن مــع
جهــات غــري الســلطات التنظيميــة.
يجــب عــىل املقيــم دامئًــا االحتفــاظ بســجل لتفاعالتــه مــع العميــل والتأكــد مــن اســتالم أي مســتندات منــه .قبــل الــرشوع يف
إعــداد نطــاق العمــل ،يجــب عــىل املقيــم مشــاركة مالحظــات اجتامعــه أو مقابالتــه مــع العميــل للتأكــد مــن فهمــه للتعليامت.
وليســت كل املعلومــات التــي يطلبهــا املقيــم متوفــرة لــدى العميــل عــىل الفــور ،أو عــىل اإلطــالق ،وبعضهــا قــد ال يكــون
رضوريًــا لعمليــة التعاقــد .ويجــب عــىل املقيــم التحقــق مــن العميــل عنــد الحصــول عــىل هــذه املعلومــات مــن مصــادر أخــرى
واســتخدام حكمــه ليقــرر مــا إذا كان لديــه معلومــات كافيــة يف هــذه املرحلــة لتحديــد مشــكلة العميــل ونطــاق العمــل بشــكل
مناســب إضافــة إىل تحديــد الرســوم املرتبطــة والجــداول الزمنيــة والتــي ســنتناولها تفصيـ ًال يف هــذا الدليــل .وبالنســبة لبعــض
العقــارات الكبــرية أو املعقــدة ،مــن املستحســن أن يقــوم املقيــم بزيــارة املوقــع لفهــم أفضــل للعقــار قبــل إعــداد نطــاق العمل.
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١٫١٫٣

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ:

يفضــل دامئًــا التحقــق مــن العميــل قبــل االجتــامع معــه ،ويعتمــد ذلــك عــادة عــىل املعلومــات التــي ميكــن للمقيــم جمعهــا
بشــكل مســتقل عــن العميــل أو موضــوع التقييــم .وتجعــل هــذه الخطــوة االجتــامع الالحــق مــع العميــل أكــرث فاعليــة مــن
خــالل تأكيــد أو التحقــق مــن صحــة بعــض املعلومــات مــام ميكــن املقيــم مــن تقديــم عــرض معقــول ومــدروس للعميــل.
وإذا كان املقيــم يعــرف العميــل والعقــار محــل التقييــم بشــكلٍ ٍ
كاف قبــل االجتــامع ،مــن عالقــة ســابقة مثـالً ،وال يرغــب املقيــم
يف قبــول املهمــة ألي ســبب ،يجــب عليــه إخطــار العميــل بقـراره .بخــالف ذلــك ،ميكــن التحقــق مــن العميــل أثنــاء املقابلــة أو
بعدهــا عندمــا يجمــع املقيــم معلومــات كافيــة عــن العميــل وموضــوع التقييــم.

التحقق من العمالء هي عملية مهمة تهدف إىل تحديد ما ييل:
 .١العالقة مع العميل وما إذا كانت مناسبة للمنشأة.
 .٢أن العميل ليس محتاالً وقاد ًرا عىل الوفاء برسوم املهمة.
 .٣أن يضمن العميل أنه مل يعني املقيم أو املنشأة الخطأ يف مرشوعه.
 .٤أال توجد تضارب يف املصالح عند قبول املهمة.
 .٥أن لن يكون هناك تأخري غري رضوري يف تقديم التقييم للعميل.
إذا قــرر املقيــم قبــول العميــل ،يجــب عليــه تأكيــد ق ـراره للعميــل كتابيًــا ،مثــل خطــاب إق ـرار بقبــول التعليــامت وإبــالغ
العميــل بالخطــوات التاليــة.
قــد يحتــاج بعــض العمــالء إىل متابعــة واهتــامم مســتمر ،حيــث أنهــم بطيئــني يف تقديــم املعلومــات املوعــودة أو عــدم اكتاملهــا
أو طلــب توســيع متطلبــات نطــاق العمــل يف نفــس العقــد ،وصعوبــة دفــع الرســوم أو تأخرهــا بشــكل غــري معقــول .كــام قــد
يحــاول بعــض العمــالء التأثــري عــىل رأي املقيــم يف القيمــة ،ويجــب أن يتذكــر املقيــم بأنــه ليــس مجـربا ً عــىل القبــول بــأي عميــل
كــام يجــب أن يكــون حــذر يف اختيارهــم ،فــإن مهــام التقييــم املشــكوك فيهــا أخالق ًيــا ال تســتحق القبــول.
املادة ٣-١
يجــب عــىل املقيّــم أن يتســم بالقناعــة والزهــد عــن املطامــع فيــرتك الشــبهات ويرتفــع عــن مواقــف الريبــة ،فيــدع مــا
يريبــه إىل مــا ال يريبــه ،وقــد ميســك عــن يشء مــن املبــاح مخافــة الوقــوع فيــام هــو محظــور )ميثــاق أداب وســلوك
املقيــم .(٢٠١٥
كام يحب أن يلتزم املقيم بقواعد مكافحة غسل األموال والتي تشمل ما ييل:
 .١التحقــق مــن هويــة العمــالء ،وغــذا كان العميــل رشكــة يجــب التحقــق مــن الوثائــق الرســمية التــي توضــح اســم
الرشكــة وعنوانهــا وأســامء مالكيهــا واملوقعــني املفوضــني.
 .٢االحتفاظ بجميع سجالت ووثائق العمالء ملدة ال تقل عن  ١٠سنوات.
 .٣وضع تدابري احرتازية وضوابط داخلية الكتشاف الجرائم وقمعها مبوجب القانون.
 .٤اإلبالغ عن التعامالت واألغراض املريبة.
يجــب عــىل املقيــم أن يختــار مجموعــة واســعة مــن العمــالء .ألنــه مــن املخاطــرة االعتــامد عــىل دائــرة ضيقــة مــن العمــالء مــن
منظــور تجــاري وتنظيمــي .كــام ينــص امليثــاق يف املــادة الثانيــة فقــرة :١٥
يجب أن يعمل املقيّم عىل تنوع عمالئه وأال يعتمد كلية عىل عدد محدود من العمالء مام يهدد استقالليته.
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قبــل املــيض قد ًمــا يف املراحــل األخــرى مــن املهمــة ،يجــب عــىل املقيــم أن يضمــن توفــر أشــخاص مؤهلــني إلجـراء التقييــم عنــد
تكليفــه .وهــذه إحــدى االعتبــارات الهامــة التــي يجــب إعــادة النظــر فيهــا يف مرحلــة الفحــص عندمــا تصبــح طبيعــة وحجــم
املهمــة أكــرث وضو ًحــا ،وعــىل وجــه الخصــوص:
 .١يجــب أن يكــون للمقيــم املكلــف باملهمــة باإلضافــة إىل املقيــم املــرشف الــذي ســيوقع عــىل التقييــم الخــربة
العمليــة الالزمــة يف القطــاع أو الســوق.
 .٢أن لفريق التقييم املعارف واملهارات الالزمة يف نوع األصل واملوقع ونوع التقييم ونطاقه.
ينص امليثاق يف املادة الثالثة ،الفقرة :٣
يجــب أن يكــون املقيّــم عــىل يقــني مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــربة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم بكفــاءة
ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.
واملادة الثالثة ،الفقرة :٨
يجــب عــىل املقيّــم أن يعــرف حــدود قدراتــه ،فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنيــة والخــربة الكافيــة لالضطــالع بخدمــة
تقييــم ،وليــس لديــه القــدرة عــىل اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة ،فيجــب عليــه أن يســتعني بشــخص لديــه خــربة يف ذلــك
النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن أداء املهمــة.
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١٫٢

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

١٫٢٫١

ﻣﻘﺪﻣﺔ

١٫٢٫٢

ﻫﻴﻜﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ:

ميكــن أن یتعرض المقیم لمخاطــر يف مرحلــة التعاقــد وما بعدهــا .وتختلــف املخاطــر باختــالف أنــواع مهــام التقييــم ويتطلــب
التعامــل معهــا أســاليب إدارة مختلفــة .وتعتــرب إدارة املخاطــر الناجحــة عمليــة مســتمرة متتــد عــرب جميــع مراحــل مهمــة
التقييــم ،لــذا مــن الــرضوري تحديــد املخاطــر أو توقعهــا وتقييمهــا يف وقــت مبكــر لــكل مهمــة واتخــاذ اإلج ـراءات املناســبة
لتجنبهــا أو تخفيفهــا.

الشكل ) :(٣إطار إدارة املخاطر
يتضمــن برنامــج أو إطــار إدارة املخاطــر يف منشــأة التقييــم مجموعــة منهجيــة مــن السياســات والربوتوكــوالت واألدوات التــي
تركــز عــىل تحديــد املخاطــر وإدارتهــا .ويوضــح الشــكل ) (٣أعــاله العنــارص األساســية لربنامــج إدارة املخاطــر والخطــوات
الرئيســة املتضمنــة يف عمليــة تحديــد املخاطــر وإدارتهــا .وتقــوم بعــض املنشــآت الكبــرية بتشــغيل برنامــج إلدارة املخاطــر
عــىل مســتوى املؤسســة ) ،(ERPوالــذي يســتخدم باإلضافــة إىل ذلــك الــذكاء االصطناعــي ملتابعــة االتجاهــات والتنبــؤ بأمنــاط
األحــداث الخطــرة مــن أجــل اتخــاذ ق ـرارات أفضــل.
ويتوقــع مــن كل منشــأة عــىل أقــل تقديــر أن تضــع املخاطــر يف عــني االعتبــار وأن تحــدد املخاطــر وتضــع مســتوى لقياســها،
وأن تعــني مديــر للمخاطــر لــيك يعــد نظــام إلدارة مخاطــر املنشــأة أو يتابعــه ســواء أكان متطــو ًرا أو بدائيًــا ،إضافــة لتدريــب
املوظفــني وتعزيــز ثقافــة املخاطــر واإلرشاف عــىل عمليــة تحديــد وتقييــم املخاطــر بأكملهــا وضــامن االمتثــال والرصــد والتبليــغ
عنــد حــدوث مــؤرشات املخاطــر الرئيســة وتأثرياتهــا .كــام يشــمل الربنامــج ســجل للمخاطــر يســجل املخاطــر املحــددة ويقيــم
ضوابطهــا ويتتبــع إجراءاتهــا ونتائجهــا.
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باختصــار ،تبــدأ عمليــة إدارة املخاطــر بتحديــد وتصنيــف قامئــة شــاملة للمخاطــر عــىل مســتوى املؤسســة أو املشــاريع املحــددة
يف إج ـراء يشــمل مديــر املــرشوع وأعضــاء الفريــق ،ثــم تحليــل املخاطــر وتقييمهــا وقياســها مــن حيــث احتامليتهــا وتأثرييهــا
أو شــدة وقوعهــا .كــام يجــب الحــرص عــىل التمييــز بــني أســباب املخاطــر الناجمــة عــن أعراضهــا ،بحيــث يتــم إدارة املخاطــر
الحقيقيــة بشــكل فعــال .وقــد يكــون تقديرهــا كم ًيــا أو نوع ًيــا وقــد يأخــذ يف االعتبــار التفاعــالت املحتملــة للمخاطــر التــي
تجتمــع لتشــكل م ًعــا خطــر أكــرب يضخــم الخســارة .ولكــن ميهــد التقديــر األويل للمخاطــر تصنيــف وتحدید األولویات للمخاطــر
الفردیة أو مجموعة المخاطــر بالرجوع إلی مستویاتهــا املحــددة مســبقاً .ويف النهايــة ،تخطــط اســتجابات أو ضوابــط مناســبة
ومطابقــة ملختلــف املخاطــر واتخــاذ إجـراءات لتفاديهــا أو التخفيــف منهــا أو قبولهــا .ومــن العمليــات املهمــة يف إدارة املخاطــر
هــي توثيــق جميــع الخطــوات ورصــد تنفيذيهــا وضوابطهــا بهــدف تقييــم فعاليتهــا والحفــاظ عليهــا أو تعزيزهــا أو اســتبدالها
إذا لــزم األمــر.
وتكمــن جــودة برنامــج إدارة املخاطــر يف مســتوى املهنيــني العاملــني يف املنشــأة .بالرغــم مــن أن املســؤولية التعاقديــة النهائيــة
للعميــل وإدارة املخاطــر ترجــع للمنشــأة ،إال أن تحديــد املخاطــر والتخفيــف منهــا يقــع عــىل عاتــق كل عضــو يف فريــق مــرشوع
التقييم.

١٫٢٫٣

اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻀامﻧﺎت ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

يواجــه املقيــم ،مثــل معظــم املهنيــني اآلخريــن ،مخاطــر املبالغــة يف تقديــر خربتــه أو التقليــل منهــا ،فيعــرض نفســه لتلقــي
رســوم غــري كافيــة أو تســعري نفســه خــارج نطــاق الســوق ،ومخاطــر مثــل توقــف العمــل أو انقطاعــه واألمـراض أو الحــوادث أو
الكــوارث ،وتوســيع نطــاق العمــل ،أو تجــاوز التكلفــة ،وإلغــاء املــرشوع أو تخلــف العميــل عــن الســداد ،ومطالبــات التعويــض
املهنيــة .كــام يتنــاول الدليــل بعــض املواضيــع املتعلقــة بفحــص العمــالء ونطــاق العمــل وحســاب الرســوم ورشوط التعاقــد
ضمــن مواضيــع أخــرى تســاعد املقيــم يف تخفيــف هــذه املخاطــر إىل حــد مــا ،ويركــز الجــزء املتبقــي مــن هــذا القســم عــىل
الفئــة األخــرية مــن املخاطــر وهــي املســؤولية املهنيــة.
ترتبــط املخاطــر الرئيســة التــي يواجههــا املقيــم مــع قدرتــه عــىل االمتثــال للمعايــري األخالقيــة والفنيــة والتعامــل مــع مهامــه
مبهــارة ورعايــة معقولــة مــام ينتــج عنهــا أحيانــا مطالبــات تتعلــق بانتهــاك العقــد أو واجــب الرعايــة مــن العمــالء أو األطـراف
األخــرى .كــام أن هنــاك مخاطــر االمتثــال للقوانــني واللوائــح األخــرى مبــا يف ذلــك قانــون مكافحــة غســل األمــوال.
عــىل نطــاق واســع ويف ســياق اململكــة العربيــة الســعودية تحديــدا ً ،تتضمــن املخاطــر الرئيســة التهديــدات التــي تواجــه قــدرة
املقيــم عــىل االمتثــال لنظــام امل ُق ِّيمــني املعتمديــن ،ولوائحــه التنفيذيــة ،وميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم فيــام يتعلــق
باســتقاللية املقيــم وموضوعيتــه ورسيــة التعامــالت.
ويحــدد الدليــل االرشــادي ملدونــة املبــادئ األخالقيــة للمقيمــني املهنيــني الصــادر عــن مجلــس معايــري التقييــم الدوليــة ،والتــي
تتضمــن أحكامـاً مامثلــة للميثــاق الصــادر عــن الهيئــة عــن املخاطــر التــي تهــدد قــدرة املقيّــم عــىل االمتثــال للمبــادئ األخالقيــة
كــام يــيل:
أ( ﺧﻄــﺮ اﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ :يُطلــق عليــه أيضً ــا »تضــارب املصالــح« ،ويشــري إىل خطــر تأثــري املصلحــة املاليــة أو أي مصلحــة
أخــرى بشــكل غــري الئــق عــىل حكــم أو ســلوك املقيــم.
ب( ﺧﻄــﺮ اﳌﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ :خطــر بــأن املقيــم لــن يراجــع األحــكام أو الخدمــات الصــادرة منــه أو مــن مقيــم آخــر
داخــل نفــس الرشكــة بالشــكل املطلــوب ،والتــي قــد يعتمــد عليهــا املقيــم عنــد تكويــن رأيــه النهــايئ كجــزء مــن الخدمــة
املقدمــة ملهمــة حاليــة.
ج( ﺧﻄﺮ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء :خطر أن يكون لعميلني أو أكرث مصالح متضاربة يف رأي التقييم.
24

د( ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ :خطر تعزيز املقيم للعميل أو صاحب العمل إىل الحد الذي تتعرض فيه موضوعتيه للخطر.
هـــ( ﺧﻄــﺮ اﻷﻟﻔــﺔ :الخطــر الناجــم عــن عالقــة طويلــة أو قريبــة مــع العميــل أو صاحــب العمــل مــام يــؤدي إىل تعاطــف
املقيــم مــع مصالحهــم أو أعاملهــم.
و( ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ :الخطر الذي يهدد املقيم ويجربه عىل أن ال يعمل مبوضوعية.
توجــد مجموعــة مــن اإلجـراءات أو الضوابــط املتاحــة للوقايــة مــن املخاطــر أو التخفيــف منهــا ،وتكــون بعضهــا عــىل مســتوى
عــايل مــن خــالل التنظيــم الحكومــي للمهنــة أو أي منظمــة مهنيــة للتقييــم ،وتشــمل اللوائــح الخاصــة بهيكليــة الــرشكات التــي
تقــدم خدمــات التقييــم وحوكمتهــا ،والرتخيــص القانــوين للمقيمــني لبعــض أنــواع التقييــم والتأهيــل وفــرض متطلبــات التعليــم
املهنــي املســتمر ومراقبــة االمتثــال للمعايــري املهنيــة وتطبيــق اإلجـراءات التأديبيــة.
تقــوم منشــآت التقييــم بالتعــرف عــىل املخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــالل الضوابــط واإلجـراءات الداخليــة ،وتســتخدم
الضوابــط املبينــة أدنــاه مــع بعضهــا البعــض وميكــن أن تختلــف مــن منشــأة ألخــرى:
 .١االحتفــاظ بســجل للمصالــح الشــخصية لكافــة املقيمــني العاملــني :تقــوم املنشــأة بطلــب افصــاح املقيمــني عــن
مصالحهــم املاليــة وعالقاتهــم الوظيفيــة وتحديثهــا دوريًــا وتحديــث املصالــح املاليــة وعالقــات التوظيــف للمقيمــني
وأقاربهــم )يف كثــري مــن األحيــان إىل الدرجــة الثالثــة( بهــدف تحديــد تضــارب املصالــح املحتملــة واملتعلقــة بــأي ارتباطــات
للعمــالء الحاليــني أو املحتملــني.
 .٢فحــص العميــل والتحقــق منــه :وكــام ذُكــر ســابقا ،يلــزم إجـراء تحقيقــات يف ســمعة العميــل ونزاهتــه ومركــزه املــايل
والبحــث يف تضــارب املصالــح .ولإلجابــة عــن هــذه االستفســارات ميكــن أن يســتخدم املقيــم مصــادر مختلفــة مــن
املعلومــات التجاريــة ووكاالت التصنيــف االئتــامين وتحليــالت البيانــات مثــل  Dun & Bradstreetوزاويــة وExperian
باإلضافــة إىل قواعــد البيانــات الداخليــة للمنشــأة .كــام ميكــن اســتخدام املعلومــات الســابقة مــن املقيمــون واملحامــون
واملرصفيــون لهــذا الغــرض رشيطــة قبــول العميــل وعــدم انتهــاك التزاماتــه الرسيــة .وبعدهــا تســتخدم املعلومــات
ملســاعدة املنشــأة يف قـرار قبــول عميــل جديــد أو االســتمرار مــع عميــل حــايل ،وغال ًبــا مــا تكــون وف ًقــا لسياســات القبــول
واالســتمرارية املحــددة مســبقًا للمنشــأة.
 .٣فحــص أعضــاء الفريــق :ســواء أكان الفحــص لتوظيــف كادر جديــد للرشكــة أو تعيــني فريــق للمــرشوع وفــق الخــربة
واملعرفــة واملهــارات املطلوبــة يف موضــوع املهمــة ،فــإن مثــل هــذه القـرارات تتطلــب دامئـاً تقييــم املؤهــالت والكفــاءات
واالســتقاللية والســلوك وشــخصية املرشــحني أو املقيمــني يف املنشــأة.
 .٤إشــعار العميــل وطلــب موافقتــه عنــد التعامــل مــع مصــادر التضــارب املصالــح املحتملــة .وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن
املــادة الثانيــة يف امليثــاق بــأن يحظــر عــىل املق ّيــم أن يتــرصف عــن طرفــني أو أكــرث يف املســألة نفســها إال مبوافقــة خطيــة
مــن الطرفــني.
 .٥حاجــز املعلومــات بــني مقدمــي الخدمــة وفريــق املــرشوع .ميكــن للمنشــأة قبــول مهــام العمــالء املتضاربــون عــىل أن
توظــف فــرق مختلفــة ومنفصلــة لتقديــم املشــورة لنفــس األصــل وبــدون أي اتصــال أو نــرش للمعلومــات الرسيــة بينهــام
يف هــذا الشــأن.
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 .٦اإلفصــاح عــن مصــادر تضــارب املصالــح املحتملــة يف خطــاب التعاقــد والتقاريــر والخطــوات التــي اتخذهــا املقيــم
للتخفيــف منهــا.
 .٧املراجعــة الداخليــة الســاخنة والبــاردة للتقييــامت :تعتــرب املراجعــات جــزء مهــم مــن برنامــج مراقبــة جــودة املنشــأة،
ففــي املراجعــة الســاخنة ،يراجــع التقريــر وأوراق العمــل مقيــم خبــري يف املنشــأة ليتأكــد من امتثالهــا للمعايــري واإلجراءات
املهنيــة للمنشــأة قبــل توقيــع التقريــر وتســليمه ،ومــن الناحيــة األخــرى تكــون املراجعــة البــاردة بعــد اكتــامل مهمــة
التقييــم وتتضمــن اختيــار عينــة عشــوائية مــن التقييــامت واملراجعــات لرياجعهــا الــرشكاء أو كبــار املقيمــني يف املنشــأة
والذيــن مل يشــاركون يف إعدادهــا .ســتناقش النتائــج مــع املقيمــني املعنيــني وتســتخدم لتطويــر طــرق عالجيــة آخــرى.
والتــي قــد ينتــج عنهــا مراجعــات إضافيــة أو اســتبعاد املقيمــني غــري املؤهلــني.
 .٨تقلــل عمليــة دوران أو تغيــري املقيمــني ملهــام التقييــم املتكــررة احتامليــة تك ـرار العمــالء واألصــول للحفــاظ عــىل
موضوعيــة املقيــم ونظــرة العامــة لــه.
 .٩سياسات الخصوصية والرسية واتفاقيات عدم االفصاح.
 .١٠تركيز سياسات التوظيف عىل بعض الشهادات املهنية.
 .١١استخدام منوذج موحد لرشوط تعاقد ثابتة يندر تغيريها.
 .١٢استخدام رسائل التفويض وخطابات االعتامد عىل تقرير التقييم.
 .١٣ضوابط قبول الهدايات أو الضيافة من أصحاب مهام التقييم القامئة.
 .١٤نظام التعامل مع الشكاوى )مفصل الحقاً يف الدليل(.
 .١٥واجب اإلبالغ عن االنتهاكات.
 .١٦اإلرشاف
 .١٧التدريب
 .١٨استخدام مناذج وبرامج معتمدة
 .١٩استخدام مناذج تقارير وقوائم مرجعية
 .٢٠التخصص حسب الفرع واملوقع ونوع العميل
 .٢١التأمني املهني
 .٢٢حدود املسؤولية
القامئــة املذكــورة أعــاله ليســت شــاملة أو مرتبــة ،وبــرصف النظــر عــن الضوابــط مثــل تأمــني األخطــاء املهنيــة ،قــد ال تكــون
جميــع الضوابــط موجــودة يف الرشكــة .كــام ذكــر ســابقاً ،يختلــف تطبيــق بعــض الضوابــط حســب ظــروف الحالــة وأهميــة
خطرهــا.
ميكــن تقديــر أهميــة الخطــر مــن خــالل تقييــم احتامليــه حدوثــه وأثــره الناتــج ،وتســتخدم أدوات إداريــة عــدة يف تقديــر
االخطــار والتخفيــف منهــا ،ويوضــح امللحــق -٣أ أمثلــة عــىل مثــل هــذه األدوات.
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مــن املهــم أن نالحــظ أن القوانــني واللوائــح الســعودية التــي تحكــم املقيــم أكــرث رصامــة نســبيًا فيــام يتعلــق باإلجـراءات التــي
يجــب عــىل املقيــم اتخاذهــا للتعامــل مــع بعــض التهديــدات ،ال ســيام تهديــد املصلحــة الذاتيــة ،حيــث تنــص الفقــرة السادســة
عــرش مــن املــادة الرابعــة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املقيمــني املعتمديــن بأنــه ال يجــوز للمقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل
لتقييــم العقــارات يف جميــع الحــاالت املبينــة يف امليثــاق ،وعــىل األخــص يف الحــاالت التاليــة:
 .١تقييــم أي عقــار إذا كان مالــكاً لــه أو رشيــكاً يف ملكيتــه أو راغبـاً يف ذلــك أو كانــت لــه مصلحــة بــه -مبــارشة أم غــري
مبــارشة-كأن يكــون وســيطاً أو مســتثمرا ً أو ممــوالً لتملكــه أو اســتئجاره.
 .٢العقارات اململوكة ملنشآت يكون قريباً -إىل الدرجة الثالثة -ألحد الرشكاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها.
 .٣العقــارات اململوكــة ملنشــآت يقــدم لهــا خدمــات تتعــارض مــع تقييمــه ألحــد أصولهــا ســوا ًء بشــكل مبــارش أو غــري
مبــارش ،مثــل أن يبــارش تقييــم أصــل إلدراجــه يف قامئتهــا املاليــة التــي يقــوم مبراجعتهــا.
 .٤العقــارات اململوكــة ملنشــآت ميتلــك فيهــا أســهام ،ويجــب عليــه -إذا قبــل التقييــم -التــرصف يف هــذه األســهم قبــل
البــدء يف مهمتــه.
 .٥العقــارات اململوكــة ملنشــآت يكــون رشيــكا ألحــد كبــار موظفيهــا أو أحــد الــرشكاء فيهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو
رشيــكا للرشكــة نفســها.
 .٦العقارات اململوكة ملنشآت يكون ناظرا لوقف أحد أصولها.
بالنســبة لجميــع األصــول األخــرى األقــل قربُــا مــن العميــل أو موضــوع التقييــم ،يجــب عــىل امل ُق ّيــم أن يق ّيــم مخاطرهــا عــىل
موضوعيتــه أو إدراكــه للتحيــز املحتمــل مــن مســتخدمي تقريــره يف ضــوء أحــكام امليثــاق .وإذا رأى املقيــم أن موضوعيتــه
لــن تتأثــر أو لــن يكــون هنــاك أي تحيــز للمســتخدمني ،يجــب عــىل املقيــم الكشــف عــن هــذه املصالــح يف كل مــن خطــاب
التكليــف والتقريــر ،وإال يجــب عليــه رفــض املهمــة ،وعليــه فــرض امليثــاق يف املــادة  ٤-٢مــا يــيل:
يجــب أن يتخــذ املق ّيــم عنــد تقييــم أصــل مــا ،جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــامن عــدم وجــود مصلحــة مبــارشة أو غــري
مبــارشة لــه أو لرشكتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو رشكائــه يف هــذا األصــل .وتشــمل املصلحــة غــري املبــارشة كل مــا يؤثــر
عليــه تقييــم األصــل محــل التقييــم ،وعنــد وجــود مثــل هــذا التعــارض عليــه باإلفصــاح عنــه.
بالنســبة لتهديــدات تضــارب مصالــح العمــالء يف حالــة أن املقيــم يعمــل نياب ـ ًة عــن عمــالء مختلفــني يف نفــس املســألة أو
األصــل أو املعاملــة ،يجــب عــىل املقيــم ،عنــد التعامــل مــع هــذه املصالــح أو مــا يشــابهها ،الحصــول عــىل موافقــات كتابيــة مــن
العمــالء قبــل قبــول املهمــة .يف حــني القيــام بذلــك ،يجــب عــىل املقيــم الحــرص عــىل عــدم خــرق أي معلومــات رسيــة للعمــالء.
وقــد يعنــي العمــل مــن أجــل عمــالء مختلفــني يف نفــس املســألة أن عــىل املنشــأة اســتخدام فــرق مختلفــة وحواجــز معلومــات
بينهــام .كــام يجــب عــىل مســؤول االمتثــال ،وهــو شــخص خبــري يف املنشــأة وليــس عضــوا ً يف أي مــن الفريقــني ،اإلرشاف عــىل
مثــل هــذه املهــام .وينــص امليثــاق يف املــادة الثانيــة ،الفقــرة الثانيــة والثالثــة عــىل مــا يــيل:
يحظــر عــىل املقيّــم أن يتــرصف عــن طرفــني أو أكــرث يف املســألة نفســها إال مبوافقــة خطيــة مــن الطرفــني .ويجــب أن
يتخــذ املق ّيــم جميــع االحتياطــات الالزمــة لضــامن عــدم نشــوء تعــارض للمهــام بــني مصالــح عمالئــه بعضهــم البعــض.
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املادة الرابعة ،الفقرة )د(  ١و:٢
يلتــزم املقيّــم بالتعامــل مــع شــؤون العميــل بتحفــظ ورسيــة يف جميــع األوقــات ،فــال يفصــح عــن أي بيانــات حقيقيــة
حساســة تــم الحصــول عليهــا مــن العميــل ،أو نتائــج مهمــة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه ألي شــخص أو طــرف آخــر.
يحظــر عــىل املق ّيــم اســتخدام املعلومــات الرسيــة املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة ،لغــرض شــخيص أو لصالــح طــرف
ثالــث.
تعتــرب االســتقاللية أســاس مهنيــة املقيــم ،ومــن الفق ـرات املنصــوص عليهــا يف امليثــاق تحــت مــادة االســتقاللية أن يحظــر أن
ت َعتَ ِمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــىل نتائــج التقييــم ،كأن تقــدر بنســبة مئويــة مــن قيمــة األصــل ،أو أن تشــرتط بتنفيــذ
الصفقــة مث ـالً .يجــب أن يعمــل املقيّــم عــىل تنــوع عمالئــه وأال يعتمــد كليــة عــىل عــدد محــدود مــن العمــالء مــام يهــدد
اســتقالليته .ولكــن ال يذكــر امليثــاق مــا هــي حــد رســوم التقييــم املقبولــة مــن العميــل رصاحــة .وتنصــح الهيئــة بــأن تفصــح
جميــع تقاريــر التقييــم التــي ميكــن االعتــامد عليهــا مــن قبــل اآلخريــن إىل جانــب العميــل عــام يــيل:
 .١إذا تجــاوزت نســبة دخــل املنشــأة مــن العميــل  ٪٥مــن إجــاميل دخــل الرشكــة خــالل آخــر  ١٢شــه ًرا ،فيجــب اإلفصــاح
عــن ذلــك يف العــرض وخطــاب التعاقــد مــام مينــح املســتخدم فرصــة االع ـرتاض عــىل تعيــني املقيــم إذا رأى العميــل أن
هنــاك تحيــز محتمــل.
 .٢أي رسوم إحالة دفعها املقيم نقدًا أو عي ًنا فيام يتعلق باملهمة.
ينبغــي االحتفــاظ باملراجعــة الداخليــة ألعــامل املقيّــم لــيك توضــح تضــارب املصالــح والتأكــد مــن االســتقاللية واإلفصاحــات يف
أوراق عمــل التقييــم لالمتثــال والرصــد .إن وجــود نظــام تحقــق قــوي يــربز تضــارب املصالــح للمهــام ويوثــق نتائــج الفحوصــات
ويحتفــظ بهــا سيســاعد يف إثبــات أن املقيــم تــرصف عــىل أســاس صحيــح.
اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
قــد يضطــر املقيــم إىل اســتخدام الخــربة الفنيــة ملتخصــص يف جانــب معــني مــن مهمــة التقييــم أو اســتخدام خدمــات مقيــم
آخــر ،وكذلــك االعتــامد عــىل املعلومــات العامــة أو البيانــات املقدمــة مــن قبــل أط ـراف ثالثــة مثــل بائعــي البيانــات.
يجــب أن يتفــق املقيــم مــع العميــل منــذ البدايــة عــىل االســتفادة مــن خدمــات املتعاقديــن ،ويوقــع املقيــم عــادة عــىل تقريــر
التقييــم ويتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن الخدمــات التــي يقدمهــا املتعاقــد .ومــن املهــم أن يختــار املقيــم املتعاقــد بعنايــة
ويتأكــد مــن أنــه مؤهــل للمهمــة وأن ســمعته جيــدة ،ويضمــن أن يكــون املتعاقــد ملتز ًمــا بــرشوط مامثلــة لتلــك التــي يلتــزم
بهــا املقيــم مــع العميــل ،وأن يراجــع عمــل املتعاقــد لضــامن أنــه اكتمــل بكفــاءة وأنــه امتثــل ملعايــري التقييــم الدوليــة وأي
معايــري أخــرى مطلوبــة .ومــن الحلــول البديلــة للتخفيــف مــن مخاطــر التعاقــد الخارجــي ال ســيام عندمــا يكــون دور الخبــري
خــارج نطــاق خــربة املقيّــم ،هــو نقــل بعــض املخاطــر مــن خــالل تعاقــد العميــل مــع الخبــري مبــارشة وأن يوقعــان املقيــم
والخبــري معـاً عــىل تقريــر التقييــم ،أو دمــج اســتنتاجات الخبــري يف تقريــر املقيــم باإلشــارة إىل املراجــع والتنــازالت املناســبة التــي
تحــد مــن مســؤولية املق ّيــم بخصــوص هــذه النتائــج .كــام ينبغــي أن يستشــري املقيــم خبـ ًريا قانون ًيــا ملســاعدته يف اتخــاذ القـرار
الصحيــح بشــأن الخيــارات املذكــورة حســب ظــروف كل مهمــة.
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يجــب أن يتفــق املقيــم مــع العميــل عــىل إمكانيــة التحقــق مــن بيانــات األط ـراف الخارجيــة ومــدى االعتــامد عليهــا .وأن
يتأكــد املقيــم مــن أن البيانــات املقدمــة دقيقــة وصحيحــة .ويف هــذه الحالــة ،يجــب عــىل املقيــم أن االمتثــال باملعيــار  ١٠٢مــن
معايــري التقييــم الدوليــة )الفقــرة  (٢٠٫٥عنــد تقييــم مصداقيــة وموثوقيــة املعلومــات املقدمــة مــن قبــل اآلخريــن ،وخاصــة
الغــرض مــن التقييــم ،.وأهميــة املعلومــات بالنســبة لنتيجــة التقييــم ،الخــربة العمليــة للمصــدر فيــام يتعلــق مبوضــوع التقييــم،
واســتقاللية املصــدر عــن األصــل موضــوع التقييــم واملســتفيد .كــام يجــب ذكــر مصــدر املعلومــات الخارجيــة املســتخدمة
يف التقييــم ومــدى التحقــق منهــا يف التقريــر .عــىل الرغــم مــن أن املقيــم مســؤول يف النهايــة عــن ق ـرار االعتــامد عــىل هــذه
البيانــات فإنــه ليــس الغريــب أن يُخــيل املقيــم املســؤولية الناشــئة عــن اســتخدام مثــل هــذه البيانــات يف كل مــن خطــاب
التعاقــد وتقريــر التقييــم.
ويــرد يف امللحق )أ( ٤-رســم بيــاين يوضــح المسائل الرئيسة والقرارات التي مــن املمكــن أن يعتربهــا املقيم أو املنشــأة عنــد
قبــول عميــل التقييــم.
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ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ

يتطلــب معيــار  ١٠١مــن معايــري التقييــم الدوليــة أن يحــدد املقيــم نطــاق العمــل املناســب للغــرض املقصــود وأن يوضحــه
للعميل.وإرســاله إليــه قبــل اكتــامل املهمــة .ويف أفضــل األوضــاع يجــب أن يتحــدد نطــاق العمــل وإرســاله للعميــل قبــل
التعاقــد معــه ،باســتثناء الحــاالت التــي يصبــح فيهــا النطــاق أكــرث وضو ًحــا أو يجــب تعديلــه أثنــاء املهمــة بعــد اســتقصاءات
وبحــث املقيــم.
ويؤكــد امليثــاق عــىل املتطلبــات الســابقة ،كــام ينــص عــىل وجــوب االتفــاق عــىل نطــاق العمــل مقد ًمــا وكتابيًــا بــني املقيــم
والعميــل.
املادة الرابعة ،الفقرة )أ:(٤-
يجــب عــىل املقيّــم قبــل قبــول أي مهمــة أو الدخــول يف اتفــاق لتنفيذهــا أن يســتلم تعليــامت أو تكليفــات محــددة مــن
العميــل ،وأن يتــم توثيقهــا خطيـاً بتفصيــل يتفــق ومعايــري التقييــم الدوليــة وذلــك قبــل بــدء العمــل؛ ولتفــادي أي تفســري
خاطــئ للمعــاين أو لنطــاق العمــل.
نطــاق العمــل يف مهمــة التقييــم لــه أهميــة أساســية ألنــه لــه تأثــري مبــارش عــىل مصداقيــة النتيجــة ورأي القيمــة ،وميكــن
الحكــم عــىل نطــاق العمــل مــن مــدى مناســبته لغــرض التقييــم .وبغــض النظــر عــن مــدى امتثــال التقييــم ملعايــري التقييــم
الدوليــة األخــرى ،فــإن نطــاق العمــل غــري الــكايف أو غــري الصحيــح والــذي يؤثــر عــىل مصداقيــة التقييــم ســيجعله غــري متوافــق
مــع املعايــري.
معيــار التقييــم الــدويل رقــم  ١٠٢فقــرة  :٢٠٫٧إذا اتضــح يف ســياق مهمــة التقييــم أ ّن األبحــاث واالســتقصاءات التــي
يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا تقييـ ٌم ذو مصداقيــة ،أو أ ّن املعلومــات التــي تقدمهــا األطـراف الخارجيــة ليســت
متاح ـ ًة أو غــري كافيــة عندئــذ يكــون التقييــم ليــس وف ًقــا ملعايــري التقييــم الدّوليّــة.
يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا نطــاق العمــل محــدودًا جـدًا ،أو يفتقــر املقيــم إىل املعلومــات الالزمــة لتقديــم تقييــم موثــوق،
يجــب عــىل املقيــم بعــد التشــاور مــع العميــل أن يقــوم بــأي مــام يــيل:
 .١تعديل أو توسيع نطاق العمل ليشمل املعلومات املفقودة.
 .٢إكامل التقييم عىل أساس افرتاض خاص إذا كان متوافق مع معايري األصول.
 .٣االنسحاب من املهمة.
يجب عىل امل ُقيّم إبالغ العميل بنطاق العمل قبل االنتهاء من املهمة وفق معيار  ،١٠١وأن يشمل ما ييل:
أ .هوية املقيم
ب .هوية العميل
ج .املستخدمني األخرين
د .األصل محل التقييم
ه .عملة التقييم
و .الغرض من التقييم
ز .أساس القيمة
ح .تاريخ التقييم
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أي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة(
ط .نطاق بحث املقيم )تحديد ّ
ي .طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم
ك .االفرتاضات املهمة أو االفرتاضات الخاصة
ل .نوع التقرير الذي يتم إعداده
م .القيود عىل استخدام ونرش وتوزيع التقرير
ن .التأكيــد عــىل أن التقييــم سـيُعد وف ًقــا ملعايــري التقييــم الدّوليّــة وأن املقيــم ســيقدر مــدى مالءمــة كافــة املدخــالت
املهمــة
لكــن عنــد النظــر يف متطلبــات امليثــاق ومعايــري التقييــم الدوليــة ،مــن األفضــل اعتبــار البنــود املذكــورة أعــاله وتقســيمها تحــت
تعريــف املشــكلة وصياغــة النطــاق .وبعبــارة أخــرى ،فــإن بعــض العنــارص يف القامئــة مثــل أطـراف التقييــم والغــرض واألصــل
هــي يف األســاس »معطيــات« يقدمهــا العميــل يف البدايــة .وتشــكل هــذه املعطيــات أســاس »املشــكلة« التــي تحتــاج إليهــا بقيــة
البنــود الــواردة يف القامئــة ،ال ســيام مــن الفقــرة )ط( إىل )ن( ،وبالتــايل ميكــن إعدادهــا كجــزء مــن التقييــم )أي نطــاق امل ُق ّيــم(.
ويتضح التقسيم أعاله يف امليثاق ،املادة الرابعة ،الفقرة )أ:(٤-
يجــب عــىل املقيّــم قبــل قبــول أي مهمــة أو الدخــول يف اتفــاق لتنفيذهــا أن يتف ّهــم أبعــاد املهمــة املطلــوب أداؤهــا،
ويشــمل ذلــك تحديــد أطـراف املهمــة ،واألصــل محــل املهمــة ،والغــرض منهــا ،وأســاس القيمــة املطلوبــة؛ حتــى يتمكــن
مــن االتفــاق مــع العميــل عــىل ﻧﻄــﺎق اﻟﻌﻤــﻞ.
يعتــرب التقســيم املقــرتح لنطــاق العمــل إىل »تحديــد املشــكلة« و»صياغــة النطــاق« هــو ملســاعدة املقيّــم يف فهــم معيــار ١٠١
وتســهيل تركيــز امل ُقيّــم عــىل الجوانــب الفنيــة املختلفــة يف تطويــر نطــاق عملــه .وتــدور هــذه الجوانــب حــول معاينــة املقيــم
واســتقصاءاته وتحليالتــه .ويجــب تأكيــد جميــع البنــود املحــددة يف معيــار  ١٠١كتاب ًيــا بــني املقيــم والعميــل واإلفصــاح عنهــا
يف كل مــن خطــاب التكليــف وتقريــر التقييــم .ومــن خــالل دمــج امليثــاق ومعيــار  ١٠١معـاً ميكــن تصنيــف وتقســيم القامئــة
عــىل النحــو التــايل:

•
•
•
•
•
•
•

العميل
املستخدم املقصود
األصل
الغرض
أساس القيمة
تاريخ التقييم والعملة
االفرتاضات املهمة

•
•
•
•

املقيم
نطاق البحث واالستقصاء
طبيعة املعلومات ومصدرها
نوع التقرير والقيود عىل
االستخدام

الشكل ) :(٤تقسيم نطاق العمل
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فيام ييل وصف موجز لكل عنرص من معيار  ١٠١والذي يجب أن يفهمه املقيم يف تعريفه ملشكلة مهمة التقييم:
 .١العميل :الشخص أو الجهة التي توظف املقيم الداخيل أو تتعاقد مع املقيم الخارجي.
 .٢املســتخدم املقصــود :الشــخص أو الجهــة التــي تســتخدم تقريــر التقييــم املعــد ،وقــد يقــرتح العميــل مــن يســتخدم
التقريــر ولكــن الق ـرار النهــايئ يف يــد املقيــم ليحــدد مــن يعتمــد عــىل تقريــره.
 .٣األصل :العنرص موضوع التقييم.
 .٤الغرض :سبب إجراء التقييم ،مثالً إلعداد التقارير املالية أو دعم الصفقات وغريها.
 .٥أساس القيمة :النوع والتعريف واالفرتاضات األساسية للقيمة.
 .٦تاريخ التقييم :التاريخ الذي يرسي فيه رأي القيمة ،أي تاريخ نفاذها.
 .٧عملة التقييم :العملة النقدية للتقييم.
 .٨االفرتاضات الهامة :جميع االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة يف مهمة التقييم واإلبالغ عنه.
يحــدد الفصــل األول إطــارا ً يجمــع كافــة املعلومــات األوليــة مــن العميــل والتــي تتيــح للمقيــم فهــم احتياجــات العميــل
ومشــكلة التقييــم.
وميكــن للمقيّــم تعديــل العنــارص ضمــن »النطــاق« يف الشــكل ) (٤أعــاله لتلبيــة احتياجــات العميــل .وذلــك ألنــه ال يوجــد
نطــاق عمــل واحــد يناســب جميــع مهــام التقييــم وأن للمقيــم املرونــة يف اختيــار النطــاق الصحيــح حســب مــا يـراه مبوضوعيــة،
وأن يتواصــل مــع العميــل ويتفــق معــه عليــه .ويعتــرب النطــاق املناســب ألي مهمــة هــو النطــاق املالئــم للغــرض والــذي ينتــج
عنــه رأي ذو مصداقيــة يف القيمــة.
اإلطار العام ملعايري التقييم الدّوليّة  -فقرة ) ٤٠املوضوعية(
تتطلــب عمليــة التقييــم مــن امل ُقيّــم أن يُصــدر أحكا ًمــا محايــد ًة غــري متحيّــزة ومعتمــد ًة عــىل مصداقيــة املدخــالت
أي عوامــل
واالفرتاضــات .وتحقيق ـاً لذلــك يجــب أن تصــدر هــذه األحــكام يف بيئــة تعــزز الشــفافية وتح ـ ُّد مــن تأثــري ّ
ـي
غــري موضوعيــة عــىل تلــك العمليــة .ويجــب عــىل األحــكام املهنيــة املســتخدمة يف التقييــم أن تُطبــق بشــكل موضوعـ ّ
أي تحليــالت أو آراء أو اســتنتاجات متحيّــزة.
لتجنــب ّ
وتتنــاول الفقــرة ) (A٢٫٨مــن ميثــاق املبــادئ األخالقيــة للمقيمــني املهنيــني الصــادر عــن معايــري التقييــم الدوليــة مــا يــيل
عــن املوضوعيــة:
عنــد النظــر فيــام إذا كانــت الحالــة متثــل تهديـدًا للموضوعيــة ،يجــب عــىل امل ُقيّــم املهنــي أن يــدرك أن اﺣﺘامﻟﻴــﺔ وﺟــﻮد
اﻟﺘﺤﻴــﺰ مــن قبــل اآلخريــن يخلــق تهديـدًا ملصداقيــة التقييــم.
وميكن أن يكون وصف النطاق املناسب كام ييل:
 .١املحدد بشكل موضوعي وخايل من التحيز املحتمل من الزمالء ومستخدمي التقييم.
 .٢املتوقع من املستخدم املقصود واملستفيد من مثل هذه التقييامت بانتظام.
 .٣املرجح أن يختاره املقيمون اآلخرون ،أي خرباء تقييم آخرين لديهم خربة وكفاءة يف هذا النوع من املهام.
توضــح فقــرة تحديــد املقيــم يف نطــاق العمــل عــىل أن املقيــم املختــار مؤهــل بشــكل مناســب لتنفيــذ مهمــة التقييــم مبوضوعية
وأن يفصــح عــن طبيعــة ومصــدر أي مســاعدة خارجيــة مهمــة .وتــم التأكيــد عــىل هــذا الــرشط يف امليثاق:
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املادة الثالثة ،الفقرة :٣
يجــب أن يكــون املقيّــم عــىل يقــني مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــربة الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم بكفــاءة
ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق .يجــب أن يكــون املقيّــم عــىل يقــني مــن أن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــربة
الالزمــة ألداء خدمــة التقييــم بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ومســتوى الئــق.
املادة الثالثة ،الفقرة :٨
يجــب عــىل املقيّــم أن يعــرف حــدود قدراتــه ،فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنيــة والخــربة الكافيــة لالضطــالع بخدمــة
تقييــم ،وليــس لديــه القــدرة عــىل اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة ،فيجــب عليــه أن يســتعني بشــخص لديــه خــربة يف ذلــك
النــوع مــن املهــام أو أن يعتــذر عــن أداء املهمــة.
مبا أن أعامل التقييم تستلزم البحث والتحليل لتقدير القيمة ،فإن اختيار النطاق يتضمن ما ييل: ١
 .١مدى تعريف األصل
 .٢مدى فحص األصل
 .٣نوع ومدى بحث واستقصاء البيانات
 .٤نوع ومدى التحليل الذي تم إجراؤه للتوصل إىل اآلراء أو االستنتاجات.
استنادا ً إىل املعايري أعاله ،ميكن أن تكون خيارات النطاق كام ييل :

اﻹﺟﺮاء

اﻗﺘﺼﺎدي

ﻗﺎﻧﻮين

أقل شمولية

من املالك

بدون بحث

بدون معاينة املوقع

قراءة عقد اإليجار

االطالع عىل خرائط تقسيم
املناطق

زيارة عابرة

)مثل تقسيم املناطق(

ﻣﺎدي

التواصل مع إدارة التخطيط
• قراءة عقود االيجار
• التواصل مع الرشكة املديرة العمراين
للعقار

زيارة عابرة ،استعراض املوقع
وأخذ القياسات من الخارج

• التواصل مع إدارة
• قراءة عقود االيجار
• التواصل مع الرشكة املديرة التخطيط العمراين
• االطالع عىل تنظيم
للعقار
• التواصل مع املستأجرين التخطيط وتقسيم املناطق

معاينة املوقع داخلياً وقياسه

أكرث شمولية

 ١مقتبس من "مؤسسة التقييم ” ،املعايري املوحدة ملامرسة مهنة التقييم) ٢٠١٧-٢٠١٦ ،واشنطن دي يس(.١٤ ،
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أقل شمولية

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ

• مقارنة بيانات التأجري
والنفقات واإلشغار من
امللفات
• معدالت الرسملة من
املصادر املتاحة

• بيانات مقارنة من امللفات • اشتقاق قيمة األرض
• ال تعديالت عىل املقارنات • معلومات مقارنة من
مصادر متوفرة
يف التحليل

• بيانات مقارنة شاملة
ملعدالت رسملة من مصادر
متاحة ويؤكدها طرف أو
أكرث من أطراف املعاملة

بيانات مقارنة مضمونة من
• بيانات مقارنة متاحة،
يؤكدها أحد أطراف املعاملة دليل التكلفة
• يدعم التعديالت

• البحث الدقيق لكل مصادر • البحث الدقيق لكل مصادر • تقييم األرايض عن طريق
مقارنة املبيعات مع التحقق
البيانات املتوفرة
البيانات املتوفرة
من بيانات املبيعات.
• التأكد من أحد أطراف
• التأكد من أحد أطراف
• مقارنة بيانات التكاليف
املعاملة أو كالهام
املعاملة أو كالهام
التي تم الحصول عليها من
• التعديالت عن طريق
• مسح للشواغر املحلية
املقاولني املحليني
تحليل املبيعات املقارنة
أكرث شمولية

الجدول ) :(١خيارات نطاق العمل
بعد تحديد النطاق اآلن ،ميكن إكامل قامئة خطة املهمة املرفقة يف امللحق )أ( .٥-
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١٫٤

رﺳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

لــدى امل ُقيِّــم العديــد مــن الخيــارات لحســاب رســومه رشيطــة أال تكــون مرتبطــة بشــكل مبــارش بــرأي القيمــة أو نتيجــة
التقييــم .وينــص امليثــاق يف املــادة الثانيــة الفقــرة  ١١مــا يــيل:
يحظــر أن تَعتَ ِمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــىل نتائــج التقييــم ،كأن تقــدر بنســبة مئويــة مــن قيمــة األصــل ،أو أن
تشــرتط بتنفيــذ الصفقــة مث ـالً.
يعتــرب حــد الرســوم التــي مــن املمكــن أن يتقاضاهــا املقيــم أمــر بينــه وبــني العميــل .فقبــل تحديــد الرســوم ،يجــب عــىل
املقيــم أن يأخــذ وقتًــا يف البدايــة لجمــع أكــرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول احتياجــات العميــل ،واألصــل ،ونطــاق العمــل
املطلــوب ،ونــوع التقريــر وكيفيــة اســتخدامه ومــا إىل ذلــك .وتشــمل االعتبــارات األوليــة يف حســاب رســوم التقييــم ،للمقيــم
املوجــود يف نفــس منطقــة العقــار ،مــا يــيل:
 .١األجر بالساعة × عدد الساعات إلكامل املهمة
 .٢الوقت املقدر للمهمة بناء عىل املشاريع السابقة
 .٣الخربة واملعرفة يف نوع األصل
 .٤املخاطر أو املسؤوليات مبا يف ذلك االعتامد عىل أطراف ثالثة
 .٥الرسوم التي يتقاضاها الزمالء أو املنافسون
 .٦الجودة املتوقعة من العميل
 .٧املستوى الحايل أو الجدول الزمني للمشاريع يف الرشكة
 .٨توظيف املهنيني اآلخرين مثل فاحيص املباين ،واملساحني ،وما إىل ذلك إذا كانت مدرجة يف نطاق العمل.
 .٩تعيني مقيمني آخرين مختصني يف عقار خاص أو منطقة محددة أو طريقة تقييم معينة.
 .١٠قدرة الوصول إىل البيانات ذات الصلة
عــىل غ ـرار املهــن األخــرى ،مثــل املهــن املحاســبية والقانونيــة ،يعمــل املقيمــون ضمــن نطــاق عــام مــن أســعار الســاعات.
فكلــام كان املقيــم أكــرث خــربة ،كلــام ارتفــع ســعره لــكل ســاعة .وميكــن أن يحســب املقيــم رســومه بالعكــس فيبــدأ بدخلــه
الســنوي املتوقــع أو املرغــوب فيــه بعــد احتســاب تكاليــف األعــامل واملوظفــني ومــع أخــذ متوســط عــدد املهــام والوقــت الــذي
يقضيــه يف مثــل هــذه املهــام بعــني االعتبــار.
ويف املهــام األكــرث خطــورة ،حيــث تكــون املســؤولية املهنيــة عاليــة نســبياً ،مييــل املقيــم إىل إضافــة عــالوة عــىل رســومه املعتــادة
ـوال كبــرية ومعقــدة أو متخصصــة ،أو متعلقــة
للمســؤولية واملخاطــر اإلضافيــة والجهــد املبــذول .وقــد تتضمــن هــذه املهــام أصـ ً
بقضايــا أو نزاعــات أو عقــارات ذات مشــاكل بيئيــة أو هيكليــة .كــام ميكــن طلــب رســوم إضافيــة مــن العمــالء الذيــن لديهــم
الكثــري مــن املتطلبــات أو يحتاجــون إىل »اهتــامم عــايل« .ويشــمل هــذا النــوع مــن العمــالء مــن يطالــب بتســليم املهمــة يف
وقــت قصــري جــدا ً أو مــن يطلــب توســيع نطــاق العمــل أكــرث مــن مــرة.
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وعــادة مــا تكــون الرســوم املقدمــة مبنيــة عــىل عالقــة املقيــم بالعميــل وإمكانيــة العمــل معــه يف املســتقبل ،ومســتوى الرســوم
التــي يتقاضاهــا الزمــالء ،ومســتواها يف الســوق .يجــب أال ينــىس املقيــم تقديــر وإضافــات الرســوم الخاصــة بــه مــن أي
مرصوفــات نرثيــة مرتبطــة بالتقييــم مبــا يف ذلــك الســفر واإلقامــة والرتجمــة والبــدل اليومــي إلــخ.
وال توجــد طريقــة قياســية واحــدة لتقديــم الرســوم يف االقـرتاح أو خطــاب التعاقــد .ومــا مل يطلــب العميــل خــالف ذلــك ،كــام
هــو الحــال مــع عامــة العمــالء ،فإنــه مــن املقبــول أن يصــف املقيــم أســاس حســابه للرســوم مــع إظهــار تقديــر إجــاميل لهــا
مــع أو بــدون مرصوفــات نرثيــة .فمــن الحكمــة أن يقــدم املقيــم تفصيـ ًال ألتعابــه للســامح بإجـراء مقارنــة مــع عــروض األســعار
األخــرى ،وللحصــول عــىل أســاس لرســوم عملــه قبــل إلغــاء أو توســيع النطــاق.

١٫٥

اﻟﻌﺮض

بعــد فهــم املقيــم ملتطلبــات العميــل ،وإدراك مشــكلته وكيفيــة حلهــا ،والتأكــد مــن أنــه مناســب ملهمــة التقييــم ،تــأيت الخطــوة
التاليــة والتــي تتمثــل يف إرســال عــرض مقــرتح إىل العميــل .ويوثــق العــرض فهــم املق ّيــم ملتطلبــات العميــل ونطــاق عملــه
املقــرتح ،والجــدول الزمنــي ،والرســوم واملعلومــات الالزمــة للوفــاء بهــذه املتطلبــات.
ولــيك يكــون العــرض املقــدم وســيلة بيــع مقنعــة ،يفضــل أن يحتــوي عــىل بعــض املعلومــات عــن رشكــة التقييــم وقدرتهــا
وخربتهــا يف تقييــم عقــارات مامثلــة وتفاصيــل الفريــق املختــار ملهمــة التقييــم .ويكــون عــرض التقييــم مختل ًفــا بحســب املنشــأة
التــي تصــدره ،وبالتــايل تجــد بعــض رشكات التقييــم لديهــا قســم تســويق أو تــدرب بعــض املوظفــني وتبــذل الجهــد والوقــت
إلعــداد عــروض ومقرتحــات لتمييــز بــني الــرشكات املنافســة ،ولكــن يجــب عــىل رشكات التقييــم مراعــاة األحــكام التاليــة يف
امليثــاق عنــد التســويق لنفســها.
حيث تنص املادة األوىل ،الفقرة :٦
يحظــر عــىل املقيّــم عنــد الدعايــة لنفســه أو التســويق لجهــة عملــه للفــوز بتكليــف بــأداء أعــامل ،أن :أ( يدعــي لنفســه
مؤهــالت علميــة أو مهنيــة أو ســابقة خــربة ال يتمتــع بهــا أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح معلومــة حولهــا .ب( يســتخدم
معلومــات غــري صحيحــة أو إعالنــات مضللــة أو عروضــا مبال ًغــا فيهــا عــن الخدمــات التــي يقدمهــا .ج( يقــدم ادعــاءات
كاذبــة أو مقارنــات واهيــة أو إشــارات مســيئة ألعــامل املقيّمــني اآلخريــن.
بالرغــم مــن أنــه ال توجــد معايــري مخصصــة للعــروض ،ينبغــي أن يقــدم العــرض ،عــىل أقــل تقديــر ،نفــس الــرشوط التــي
ســيعمل بهــا املقيــم عنــد تعاقــده مــع العميــل بطريقــة واضحــة ورصيحــة .وال يعتــرب العــرض وعـدًا أو التزا ًمــا ،ولكــن إذا قبلــه
العميــل ،فإنــه مــن املتوقــع أن يتابعــه املقيــم ويتفــاوض معــه لتوقيــع عقــد ملــزم.
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لذلــك يعتــرب مــن املامرســات الجيــدة أن تســمح للعميــل مبعرفــة الــرشوط الخاصــة بــك يف هــذه املرحلــة بــدالً مــن تــرك أي
يشء غــري واضــح حتــى مرحلــة التعاقــد أو التكليــف .ويــؤدي تضمــني الــرشوط يف االق ـرتاح إىل تســهيل إج ـراء املقارنــة بــني
مقرتحــات املقيــم وعــروض املنافســني كــام يختــرص وقــت التفــاوض عــىل الــرشوط قبــل اعتــامد املقيــم .وذلــك ألن عــدم
املوافقــة عــىل بعــض الــرشوط يف مســودة خطــاب التكليــف بعــد رفــض جميــع مقدمــي العــروض اآلخريــن ميكــن أن يكــون
محبطًــا ج ـدًا للعميــل.
كــام أن متطلبــات العميــل قــد تحــدد هيــكل ومحتــوى العــرض املقــرتح ،فيجــب عــىل العميــل أن يطلــب عرضً ــا شــامالً ،وأن
يشــارك مــع املقيــم املعلومــات الكافيــة لتقديــم مثــل هــذا العــرض .وليــس غريبًــا أن يقتصــد بعــض املقيّمــني يف رشوطهــم حتــى
مرحلــة التعاقــد ملواجهــة أي مفاجــآت مــن العميــل.
وتســتطيع بعــض الــرشكات دمــج العــرض مــع مســودة العقــد مــن أجــل توفــري الوقــت إذا تضمــن العــرض رشوطهــا .ويف مثــل
هــذه الحــاالت يحتــوي املقــرتح عــىل قســم ميكنــه التوقيــع عليــه وتأريخــه إذا وافــق العميــل عــىل االلتـزام بالــرشوط وتحويــل
أول قســط مــن الرســوم.
وهناك الكثري من النصائح واالسرتاتيجيات يف إعداد املقرتحات ولكنها خارج نطاق هذا الدليل.
ويقــدم اﳌﻠﺤــﻖ )أ( ٦-منــوذج عــرض مقــرتح يعتمــد عــىل أفضــل املامرســات يف إعــداد عــروض خدمــات التقييــم مــن ناحيــة
املحتــوى والرتتيــب املنطقــي .وقــد يطلــب بعــض العمــالء ،وخاصــة الجهــات الحكوميــة واملؤسســية ،عــىل تقديــم العــرض يف
إطــار ثالثــة فق ـرات منفصلــة ،وهــي:
.١
.٢
.٣

خطاب التسليم
العرض الفني
العرض املايل

ويوضح القالب امللحق هذا التقسيم ومحتويات كل قسم ،وميكن االطالع عليه يف امللحق )أ( .٦-
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كــام يشــار إليــه أيضً ــا باســم اتفاقيــة التعاقــد أو اتفاقيــة الخدمــات ،فــإن خطــاب التكليــف هــو يف األســاس العقــد الــذي يحــدد
ويؤكــد الخدمــة التــي ســيقدمها املقيــم أثنــاء أدائــه للمهمــة ،ومســؤوليات كل مــن املقيــم والعميــل والــرشوط التــي تحكــم
اســتخدام تقريــر التقييــم.
عــىل الرغــم مــن أن معايــري التقييــم الدوليــة ال تتطلــب أن يكــون خطــاب التعاقــد كتابي ـاً ،فــإن اللوائــح املحليــة وامليثــاق
)املــادة الرابعــة ،فقــرة )أ (٤-تنــص عليهــا قبــل البــدء يف املهمــة:
الالئحة التنفيذية من نظام املقيمني املعتمدين  -املادة :٣٩
يجــب عــىل أي شــخص يقــوم بتنفيــذ مهــام تتطلــب إج ـراء عمليــات تقييــم أن يــربم عق ـدًا مــع واحــد أو أكــرث مــن
املقيمــني املســ ّجلني لتقديــر قيمــة األصــول املــراد تقييمهــا.
ويوضــح خطــاب التكليــف رشوط املهمــة كــام يقــدم دلي ـ ًال ميكــن التحقــق منــه عــىل موافقــة الطرفــني عــىل تلــك الــرشوط،
وبالتــايل تخفيــف النزاعــات أو تيســري حلهــا .ويجــب أن يتضمــن خطــاب التكليــف الحــد األدىن مــن الــرشوط املنصــوص عليهــا
يف نطــاق العمــل يف املعيــار  ١٠١إضافــة إىل مــدة املهمــة والرســوم املفروضــة .كــام يجــب أن يتضمــن االختصــاص القضــايئ وأي
آليــة بديلــة لتســوية املنازعــات ،وتكــون املتطلبــات كاآليت:
 .١هوية امل ُقيّم
 .٢هوية العميل
 .٣املستخدمني األخرين
 .٤تحديد األصول محل التقييم
 .٥عملة التقييم
 .٦الغرض من التقييم
 .٧أساس القيمة
 .٨تاريخ التقييم
أي حدود أو قيود عىل أعامل املعاينة(
 .٩نطاق بحث املقيم )تحديد ّ
 .١٠طبيعة ومصدر املعلومات التي يعتمد عليها املقيم
 .١١االفرتاضات املهمة أو االفرتاضات الخاصة
 .١٢نوع التقرير الذي يتم إعداده من املهم أيضً ا اإلشارة إىل التنسيق وعدد النسخ وطريقة التسليم.
 .١٣القيود عىل االستخدام أو التوزيع أو النرش ،مبا يف ذلك الرسية واملساعدة الخارجية.
 .١٤التأكيد عىل أن التقييم سيُعد وفقًا ملعايري التقييم الدّوليّة والتأكد من مدى مالءمة كافة املدخالت املهمة.
 .١٥مدة املهمة مبا يف ذلك الجدول الزمني ألي تسليامت أو اجتامعات ،وتلقي تعليقات العميل والرد عليها.
 .١٦أحكام التعاقدات الخارجية
 .١٧أساس رسوم املقيم
 .١٨إجراءات الشكاوى املقدمة ،إن وجدت
 .١٩انتهاء االتفاقية أو إلغاءها
 .٢٠االختصاص القضايئ
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ويرد وصف و منوذج لكل عنرص يف امللحق )أ(.٧-
عــاد ًة مــا يعــد املقيــم خطــاب التعاقــد ،ولكــن قوالــب عقــود العميــل مقبولــة طاملــا أنهــا تغطــي جميــع الــرشوط املذكــورة
أعــاله ويتــم االتفــاق عليهــا مــن كافــة األط ـراف.
يجب إرفاق خطاب التكليف مع تقرير التقييم.
ويتكون خطاب التكليف من الوثائق التالية:
 .١الرشوط األساسية للتكليف
 .٢رسالة إقرار
 .٣خطاب تكمييل ،يف حالة طرأت تغيريات عىل رشوط التعاقد أثناء املهمة
تحتــوي اﻟــﴩوط اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ عــىل بنــود العمــل العامــة الخاصــة باملقيّــم والتــي عــادة مــا تكــون شــائعة يف جميــع التكاليــف
باســتثناء الحــاالت الخاصــة باملهمــة الحاليــة .وألن معظــم هــذه املســتندات قوالــب معبــأة أو منــاذج مرجعيــة ،يجــب عــىل
املق ّيــم مراجعــة الــرشوط والنظــر يف مــدى مالءمتهــا لــكل مهمــة. .
أمــا ﺧﻄــﺎب اﻹﻗـﺮار فهــو مصمــم ليكــون مبثابــة خطــاب يقــر تعليــامت العميــل ويقــدم رشوط التكليــف مــن خــالل اإلشــارة
املناســبة إىل وثيقــة الــرشوط األساســية املرفقــة.
ولكــن يفضــل بعــض املقيمــني تضمــني نطــاق العمــل ،وهــو متغــري يف املهــام املختلفــة ،يف خطــاب اإلقـرار بــدالً مــن عرضــه يف
وثيقــة الــرشوط األساســية .ويف هــذه الطريقــة قــد يحتــاج املقيــم إىل تغيــري الــرشوط الــواردة يف خطــاب اإلقـرار فقــط عندمــا
يقــر تعليــامت جديــدة مــن العميــل نفســه مبوجــب عقــد طويــل األجــل .وعــىل هــذا النحــو فــإن رســالة اإلقـرار تتضمــن أيضً ــا:
 .١أساس القيمة
 .٢نطاق بحث املقيم
 .٣تاريخ التقييم
 .٤مدة املهمة
 .٥رسوم املقيم
ويكــون لخطــاب اإلق ـرار األولويــة عــىل الــرشوط األساســية يف هــذه الحالــة ،ولكــن يجــب عــىل املقيــم أن يتأكــد مــن عــدم
وجــود تناقــض بــني رشوط أي مــن املســتندين.
يجب عىل املقيم التأكــد من أن جميع األحــكام املذكــورة يف خطــاب التكليــف ومتفق عليها ،وتشــمل الــرشوط التــي تحــد
مــن اســتخدام التقريــر ،وتكشــف عــن تضــارب املصالــح ،واالفرتاضــات املهمــة .وذلــك ألن تضمينهــا يف وقــت الحــق يف تقريــر
التقييــم فقــط قــد ال يُلــزم العميــل قانونيًــا وقــد يعــرض املقيــم للمطالبــات مــن العميــل أو الجهــات الخارجيــة.
ومــن املهــم تضمــني فقــرة تتعلــق مبعلومــات الجهــات الخارجيــة ومــدى االعتــامد عليهــا يف التقريــر وذلــك لحــد تعــرض املقيــم
للمطالبــات مــن الجهــات الخارجيــة .كــام يجــب أن ال تكــون األط ـراف الخارجيــة مخولــة باســتالم التقريــر أو االعتــامد عليــه
مــا مل ينــص رصاحـ ًة عــىل خــالف ذلــك يف كل مــن خطــاب التكليــف والتقريــر ،أو مبوافقــة خطيــة مــن املقيــم .وتقــوم بعــض
الــرشكات بإلحــاق عينــات مــن رســائل » إخــالء املســؤولية« يف خطــاب التكليــف ،بحيــث ال ميكــن لطــرف خارجــي الحصــول
عــىل نســخة مــن التقريــر إال بعــد موافقــة العميــل واملقيــم .ويخــيل الخطــاب أي مســؤولية مــن جانــب املقيــم إىل الطــرف
الثالــث ويضــع املســؤولية عليــه يف تعويــض املقيــم ضــد أي مطالبــات قــد تنشــأ عنــه وعــن مشــاركته التقريــر مــع آخريــن.
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عــاد ًة مــا يكــون لــدى املقيــم عميــل يعــود بشــكل منتظــم بتعليــامت جديــدة لتقييــم نفــس العقــار أو عقــارات أخــرى .ويف
الواقــع ،ترتكــز معظــم أعــامل الــرشكات يف املهــام املتكــررة مــن عــدد قليــل مــن العمــالء الذيــن لديهــم مخــزون كبــري مــن
العقــارات التــي تتطلــب التقييــم عــىل مــدار العــام ،مثــل ممــويل القــروض ،أو املطوريــن ،أو أصحــاب الصناديــق العقاريــة .وقــد
يكــون مــن املحبــط ملثــل هــؤالء العمــالء أن يتفــاوض معهــم املقيــم عــىل رشوط جديــدة ووضــع أو مراجعــة عقــود طويلــة
متعــددة الصفحــات لــكل مهمــة تقييــم.
لــذا مــن املامرســات املعتــادة أن يضــع املقيــم اتفاقيــة خدمــة أو تعليــامت قياســية تحكــم جميــع التقييــامت للعمــالء
املتكرريــن خــالل فــرتة محــددة ،وتكــون يف الغالــب ملــدة ســنة .وتحــدد اتفاقيــة الخدمــة جميــع البنــود والــرشوط املبينــة
ســابقًا يف خطــاب التكليــف وتحــدد طبيعــة وعــدد أو تك ـرار التقييــامت ،أو قامئــة خاصــة بالعقــارات التــي تتطلــب التقييــم
خــالل الفــرتة نفســها .وميكــن أن تعتمــد الرســوم يف اتفاقيــة الخدمــة عــىل الســاعات اإلجامليــة املتوقعــة ،والتــي يتــم تعديلهــا
فيــام بعــد حســب الوقــت املســتغرق يف التقييــم ،أو ميكــن التعبــري عنهــا كمبلــغ مقطــوع لــكل عقــار.
ميكــن إضافــة التعليــامت آخــرى لتقييــم العقــارات تحــت اتفاقيــة الخدمــة ،رشيطــة أن تكــون مشــكلة التقييــم )أي العميــل
واالســتخدام املقصــود واملســتخدم والغــرض مــن التقييــم( هــي نفســها كــام تــم تحديدهــا يف االتفاقيــة ،عــن طريــق الربيــد
اإللكــرتوين أو رســالة موجــزة أو طلــب مهمــة مــن العميــل يقــدم تفاصيــل عــن العقــارات محــل التقييــم وفــق رشوط العمــل
الــواردة يف االتفاقيــة ،ولكــن لتجنــب الشــك ينبغــي أن تذكــر اتفاقيــة الخدمــة صيغــة التعليــامت الالحقــة وأن يلتــزم كال
الطرفــني بالــرشوط واألحــكام املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة.
عــاد ًة مــا يكــون لــدى العمــالء املتكرريــن مثــل املقرضــني كميــات كبــرية مــن عمليــات التقييــم التــي تتضمــن نفــس فئــة
األصــول عــىل مــدار العــام وتتطلــب مــدة إنجــاز أرسع نســبياً .لذلــك عــاد ًة مــا يكــون ملخــص أو تقريــر التقييــم املوجــز
هــي صيغــة التقريــر املفضلــة مبوجــب ترتيبــات االتفاقيــة .وبغــض النظــر عــن صيغــة التقريــر ،يجــب عــىل املقيــم التأكــد مــن
اســتيفائه ملتطلبــات اإلفصــاح الخاصــة مبعيــار .١٠٣
تؤمــن اتفاقيــات الخدمــة للمقيــم مبلــغ محــدد مــن اإليـرادات عــىل مــدار الســنة .فمــن األســباب الرئيســة وراء قيــام بعــض
رشكات التقييــم برتكيــز أعاملهــا عــىل املهــام املكــررة واتفاقيــات الخدمــة هــي الدخــل املســتقر ،والجــدول الزمنــي املتســق
للعمــل ،وعالقــات طويلــة املــدى مــع العمــالء .ومــن جهــة العمــالء ،هــذا يعنــي أن املقيــم عــىل معرفــة وإملــام أكــرب بطريقــة
عمــل العميــل ،مــام يحفــظ وقتــه بــدال مــن أن يبحــث يف الســوق عــن خـرباء استشــاريني آخريــن يبنــي معهــم العالقــات مــن
جديــد ويطلــب منهــم خصومــات مقابــل املهــام العاديــة.
ولكــن دوام الحــال مــن املحــال ،فالعالقــات القامئــة مــع العمــالء والعقــارات واملوظفــني واحتياجتهــم تتغــري مبــرور الوقــت.
لذلــك مــن الــرضوري أن يفحــص املقيــم عالقتــه مــع العميــل مــن فــرتة آلخــرى وأن يتحقــق مــن تضــارب املصالــح بغــض النظــر
عــن طبيعــة العالقــة الطويلــة معــه.
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ب

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :إﻋﺪاد رأي اﻟﻘﻴﻤﺔ

٢٫١
٢٫١٫١

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ميثــل جمــع البيانــات والتحقــق منهــا وتحليلهــا جــز ًءا ال يتجــزأ مــن عمليــة البحــث التــي يقــوم بهــا املقيــم عنــد إجـراء
عمليــة التقييــم .وتعتمــد مصداقيــة التقييــم إىل حــد كبــري عــىل كميــة وجــودة البيانــات الناتجــة عــن البحــث ،وكذلــك
مــدى مالءمــة وجــودة تحاليــل البيانــات املنفــذة للوصــول إىل اســتنتاج القيمــة.
يجــب عــىل املقيــم أن يحــدد مــا هــي املعلومــات أو األدلــة التــي ســتكون رضوريــة لتقديــم تقييــم موثــوق ،ونــوع ومــدى
التحقيقــات الالزمــة للحصــول عــىل هــذه املعلومــات ومصادرهــا وموثوقيتهــا ونــوع التحقــق املطلــوب لهــا .ويعتمــد
نطــاق بحــث املقيــم عــىل حكمــه املهنــي والــذي يعتمــد بــدوره عــىل أمــور أخــرى مثــل :الغــرض مــن التقييــم ،وأســاس
القيمــة ،ونــوع امللكيــة ورشوط التكليــف.
غالب ـاً مــا يقــوم املقيــم بجمــع وتحليــل مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن البيانــات لتطويــر ودعــم رأي القيمــة نظ ـرا ً
للطبيعــة املتنوعــة ملؤثـرات القيمــة العقاريــة وســياقها الواســع الــذي يؤثــر عــىل قـرارات االســتثامر العقــاري ،وتتضمــن
هــذه البيانــات عــادة بيانــات كليــة مثــل البيانــات الســكانية واملــؤرشات االقتصاديــة وبيانــات العــرض والطلــب لتحليــل
الســوق ،أو بيانــات جزئيــة مثــل خصائــص العقــارات ،وتقســيم املناطــق واالســتخدامات البديلــة ألفضــل وأعــىل اســتخدام؛
واملقارنــات ،والعائــدات ،ومســح التكاليــف لتطبيــق أســاليب الســوق والدخــل والتكلفــة يف حســاب القيمــة.

يشــري معيــار  ،١٠٢اﻻﻣﺘﺜــﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳــري وأﻋــامل اﻟﺒﺤــﺚ واﻻﺳــﺘﻘﺼﺎء ،إىل أن يجــب عــىل املقيــم تجميــع األدلــة والشــواهد
الكافيــة عــن طريــق وســائل ،مثــل :الزيــارة امليدانيــة ،واملعاينــة ،وتوجيــه االستفســارات ،وإج ـراء عمليــات حســابية،
وإجــراء التحليــالت .كــام ينصــح املقيــم بتقييــم مصداقيــة وموثوقيــة البيانــات أو املعلومــات املقدمــة مــع مراعــاة
الغــرض مــن التقييــم وأهميتهــا يف نتيجــة التقييــم واســتقاللية مصــدر هــذه املعلومــات وخربتــه .إىل جانــب املعلومــات
املقدمــة مــن العميــل وأي بيانــات داخليــة ذات صلــة ،فــإن الكثــري مــن البيانــات املطلوبــة للتقييــم تــأيت مــن فحــص
املقيــم للعقــار ،واستفســارات التخطيــط ومــن إجـراء دراســة للســوق .ونتنــاول مصــادر بيانــات التقييــم جن ًبــا إىل جنــب
مــع طبيعتهــا أدنــاه.
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٢٫١٫٢

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ

عــاد ًة مــا يحصــل املقيــم عــىل بيانــات العقــار بشــكل مبــارش مــن خــالل معاينــة العقــار محــل التقييــم والعقــارات املقارنــة.
ويفضــل دامئ ـاً معاينــة العقــار عــىل اســتخدام البيانــات الثانويــة ،ال ســيام عندمــا ال يكــون لــدى امل ُق ّيــم أي خــربة ســابقة أو
حديثــة مــع العقــار ،حيــث ميكــن أن يتأكــد املقيــم عنــد املعاينــة مــن طبيعــة ونوعيــة وظــروف كل مــن العقــار والعقــارات
املقارنــة.
عندمــا تكــون الزيــارة إىل العقــار رضوريــة وتــم االتفــاق عليهــا مــع العميــل كجــزء مــن نطــاق عمــل املقيّــم ،يجــب عــىل املقيّــم
أن يعــد لعمليــة املعاينــة بشــكل مناســب وال ســيام يف حالــة إذا كانــت الزيــارة مســموحة ملــرة واحــدة فقــط ،فــإن املعاينــة
والفحــص الدقيــق ال يثــري إعجــاب العمــالء فحســب بــل يضــع األســاس الــالزم الختيــار وتحليــل املقارنــات الصحيحــة ،واختيــار
أو تطبيــق أســلوب أو طريقــة التقييــم املناســبة .وف ًقــا إلفصــاح ٍ
كاف عــن النتائــج التــي توصــل إليهــا يف تقريــر التقييــم ،تســلط
املعاينــة الدقيقــة الضــوء أيضً ــا عــىل نقــاط القــوة والضعــف يف العقــار ،مبــا يف ذلــك التقــادم املوجــود فيــه ،مــام يقلــل مــن
مســؤولية املق ّيــم تجــاه العميــل وغــريه مــن املســتخدمني املقصوديــن أو املحتملــني لتقريــر التقييــم.
فعند اإلعداد لعملية املعاينة من املتوقع أن يقوم املقيم مبا ييل:
 .١حصــول جميــع املعلومــات الخاصــة بالعقــار التــي يقدمهــا العميــل ومراجعتهــا ووضعهــا يف ملــف ميكــن الوصــول
إليــه بســهوله ،ويحتــوي عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص ،تفاصيــل امللكيــة أو نســخة مــن صــك امللكيــة ومعلومــات التأجــري
والكــرويك التنظيمــي واملوقــع وخطــط البنــاء وعقــود اإليجــار وبيانــات التشــغيل وتوقعــات اإلدارة وامليزانيــات وجــداول
الصيانــة وعقــود اإلدارة والتقييــامت الســابقة وغــري ذلــك .وهــذا يســمح للمقيــم بتحديــد املشــكالت التــي تحتــاج إىل
متابعــة خاصــة أثنــاء عمليــة املعاينــة باإلضافــة إىل تســهيل عمليــة املقارنــة ،بــني الجوانــب املخطــط لهــا والفعليــة للعقــار
محــل التقييــم.
 .٢الحصــول عــىل خرائــط املنطقــة )خرائــط الشــوارع ،الخرائــط الطوبوغرافيــة ،إلــخ( وخطــة املوقــع للتأكــد مــن موقع
العقــار محــل التقييــم ،وتخطيــط الحــي والوصــول إليــه ،وأي مي ـزات أو معــامل طبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان جديــرة
باملالحظــة يف محيــط العقــار التــي قــد تســهم يف تســويق العقــار أو تؤثــر عليــه .لــذا يجــب أن يعــرف املقيــم كيفيــة
ق ـراءة الخرائــط وأن يتــدرب عليهــا.
 .٣أن يكــون ماهــر يف املعاينــة ،ولــه معرفــة مبــواد وتقنيــات البنــاء الســائدة يف ســوق العقــار محــل التقييــم وكذلــك
قوانــني البنــاء الحاليــة.
 .٤التعــرف عــىل ذوق وتفضيــالت الســوق الحاليــة فيــام يتعلــق باملوقــع والتصميــم والتخطيــط واملســاحة ومــدة
اإلقامــة والخدمــات وجــودة نــوع العقــار.
 .٥إجـراء االستفســارات وتوثيــق نتائــج ومصــدر أنظمــة تقســيم املناطــق الحاليــة للعقــارات محــل التقييــم والعقــارات
املحيطــة باإلضافــة إىل إمكانيــة تغيــري اســتخدام العقــار أو إعــادة تقســيم املنطقــة،
 .٦إج ـراء االستفســارات وتوثيــق النتائــج ومصــدر املعلومــات املتعلقــة بتوفــر املرافــق الرئيســة وكفايتهــا )الــرصف
الصحــي وامليــاه والكهربــاء والهاتــف( للعقــار محــل التقييــم والعقــارات املحيطــة.
 .٧يحــدد املقيــم املبيعــات املقارنــة املحتملــة ،واإليجــارات أو القوائــم حســب الحاجــة ويخطــط لزيارتهــا كلــام أمكــن
ذلــك بعــد فحــص العقــار محــل التقييــم.
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 .٨جمــع األدوات واملعــدات الرضوريــة واملطلوبــة يف عمليــة املعاينــة .وتتضمــن عــاد ًة قامئــة الفحــص وقلــم ودفــرت
مالحظــات ،وجهــاز لوحــي ،ومســجل صــوت ،ومســطرة ورشيــط قيــاس أو جهــاز قيــاس املســافة بالليــزر أو جهــاز قيــاس
باملوجــات فــوق الصوتيــة ،وكامـريا ،ومصبــاح يــدوي ،وآلــة حاســبة وغريهــا مــن امللحقــات .ويتوقــع مــن املقيــم أن يذكــر
مــا يـراه فقــط ،ففــي حالــة وجــود مســاحة عليــا أو ســفىل ،يقتــرص الفحــص عــىل مــا ميكــن للمقيــم أن يـراه عــىل مســتوى
رأســه وكتفــه فقــط.
 .٩باســتثناء املعاينــة العابــرة ،يجــب أن يتصــل املقيــم مبالــك العقــار لرتتيــب موعــد ووقــت مناســبني ملعاينــة العقــار.
كــام يجــب أن يوضــح املقيــم للاملــك مــدى املعاينــة والوقــت الــذي سيســتغرقه يف العقــار .وإىل جانــب ذكــر الغــرض مــن
املعاينــة إىل العميــل أو املالــك )مــا مل تكــن هنــاك حاجــة إىل الرسيــة مثــل حالــة البنــك املقــرض( ،فمــن املستحســن أيضً ــا
فحصــا للبنــاء مثــل الــذي يجريــه املهندســني اإلنشــائيني أو فاحــيص املبــاين.
توضيــح أن الفحــص لــن يكــون مسـ ًحا أو َ
 .١٠إذا كان العقــار يحتــوي عــىل عــدة وحــدات متامثلــة ،مثــل الشــقق أو املجمعــات الســكنية ،فيمكــن للمق ّيــم أن
يختــار عينــة متثيليــة معقولــة مــن الوحــدات ملعاينتهــا مــن كل نــوع ،رشيطــة أن يكــون قــد تــم االتفــاق عــىل ذلــك مــع
العميــل وذكــر بشــكل واضــح يف التقريــر .ویفضل أن یختار المقیم الوحدات للمعاينــة نفســه وأن یتحقق إلی أقصی حد
ممکن مــن شاغيل الوحدات لتأکید شروط اإلیجار والتعرف علی أیة إصالحات مطلوبة ،باإلضافة إلی مقابلــة مدیر العقار.
قبــل البــدء يف تفتيــش العقــار ،يجــب عــىل املقيــم التحقــق مــن أنــه يف العقــار املناســب أو أن املوقــع الفعــيل للعقــار كــام
هــو موضــح يف خطــة املســح الرســمية .إذا كان املوقــع عبــارة عــن مخطــط فرعــي ،فيجــب عليــه التأكــد مــن تطابــق املخطــط
الفعــيل مــع ذلــك املوضــح يف الخطــة املعتمــدة .وفيــام يــيل بعــض الحــاالت كمثــال:
• يرغــب املقــرض يف الحجــز عــىل مبنــى شــقق معتم ـدًا عــىل تقييــم ســابق ألغ ـراض الضــامن ،واملقــرتض متعــرث،
وكلــف مقيــم مختلــف لتقييــم العقــار ألغـراض الرهــن .أعطــي املقيــم نســخة مــن التقييــم الســابق ،ويقــع مــكان املبنــى
يف منطقــة ناشــئة يف ضواحــي املدينــة حيــث ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن التطويـرات املتفرقــة ،والطــرق غــري مكتملــة
إىل حــد كبــري ،وال ميكــن تحديــد العالمــات وحــدود األرايض بســهولة .حــاول املقيــم مســتعيناً بخطــة املســح الخاصــة
باملخطــط ،البحــث عــن العقــار مــن خــالل األبعــاد واإلشــارات الــواردة يف خطــة املســح ،وبصعوبــة بالغــة اســتطاع املقيــم
تحديــد موقــع العقــار ،وهــو عبــارة عــن أرض فضــاء بنــاء عــىل الكــرويك الــذي قدمــه البنــك .واتضــح أن التقييــم الســابق
كان للمجمــع الســكني املجــاور الــذي تــم االنتهــاء منــه يف وقــت التقييــم والــذي مل يكــن مللكيتــه أي عالقــة باملقــرتض!
• أقــام صنــدوق اســتثامري رشاكــة مــع مطــور عقــاري لتطويــر املرحلــة الثانيــة مــن ألرايض الواجهــة املائيــة الكبرية يف
املنطقــة .يتألــف التطويــر مــن عــدة خطــوط داخــل البحــر باإلضافــة إىل العديــد مــن األرايض عــىل اليابســة .تــم تســعري
قطــع األرض عــىل طــول الخطــوط بشــكل مختلــف اســتنادًا إىل عوامــل أخــرى مــن بينهــا املســافة التــي تفصلهــا عــن
البحــر املفتــوح .ومل يكــن بيــع هــذه املرحلــة الثانيــة ناجحــا مثــل املرحلــة األوىل ،وبعــد بضــع ســنوات قــرر الــرشكاء حــل
ـتقال لهــذا الغــرض .عندمــا
الرشاكــة وتقســيم األرايض غــري املباعــة بينهــام .وقــد طلــب الصنــدوق االســتثامري تقييـ ًـام مسـ ً
زار املقيــم املوقــع اكتشــف اختالفــات بــني الخطــة الرئيســية املعتمــدة والخطــة املوضحــة يف الكتالوجــات التســويقية
واتفاقــات املبيعــات ،واختــالف املوقــع الفعــيل للعديــد مــن قطــع األرايض املواجهــة للبحــر .وهــذا يعنــي أن هنــاك
حاجــة إىل مراجعــة ســعرية كبــرية لــألرايض املتأثــرة بســبب هــذه التناقضــات.
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٢٫١٫٣

اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ

ال توجــد قواعــد محــددة لعمليــة معاينــة العقــار ،فهــي مهــارة يتعلمهــا معظــم املقيّمــون أثنــاء املامرســة ،ولــكل مقيــم
تفضيــالت مختلفــة فيــام يتعلــق مبــكان البــدء وإنهــاء املعاينــة .ولكــن مــن املامرســات الشــائعة واملعــرتف بهــا أن املعاينــة
تتجــه مــن املناطــق الخارجيــة إىل الداخليــة للعقــار ،مبــا يف ذلــك القياســات ،وذلــك ألنهــا تقــدم للمقيــم أفضــل نظــرة للعقــار.

 ٢٫١٫٣٫١املعاينة والقياس
يقوم املقيم مبعاينة العقار لتحديد ما ييل:
ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ:
التحسينات خارج املوقع ،مثل الشوارع واألرصفة وعرضها وإنارة الطريق واملواقف املتوفرة وغريها.
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻮﻗﻊ:
 .١التأكد من شكل العقار وحدوده مع األرايض املجاورة ومقارنته مبا ورد يف صك وتخطيط امللكية.
 .٢تدويــن أي اختالفــات وتعديــات عــىل الحــدود املذكــورة .بالرغــم مــن أن قيــاس مســاحة العقــار ليــس مطلوبًــا،
يجــب عــىل املقيــم أن يتحقــق مــن أي تناقضــات واضحــة بــني أبعــاد العقــار الفعــيل وتلــك املذكــورة يف الكــرويك
التنظيمــي.
 .٣التأكد من عالمات حدود العقار ونوعها ونقاط الدخول والبوابات وحالتها.
 .٤تضاريس أرض العقار )مستوية ،منحدره قليالً أو بشكل حاد ،متعرجة( ،واتجاهها ،ونوع الرتبة وحالتها.
 .٥املرافــق وأي مرافــق بديلــة أو تكميليــة مثــل خزانــات الــرصف الصحــي ،واآلبــار ،وخزانــات امليــاه ،ومحطــات
الرتشــيح ،واألنظمــة الشمســية ،ومعالجــة ميــاه الــرصف الصحــي ومحطــات إعــادة التدويــر ،وأنواعهــا وقدرتهــا.
 .٦التحســينات يف املوقــع مبــا يف ذلــك املدرجــات ،واملناظــر الطبيعيــة ،والنوافــري ،واألرصفــة ،وأنظمــة الــرصف الصحــي
والــري ،واملم ـرات وغريهــا.
 .٧اتجاه املوقع وامكانية التقسيم الفرع لألرض )املساحة الزائدة(
 .٨أعامل البناء الدامئة مثل بوابات الحراسة واملراب والديوانية وغرف الخدم أو مساكن السائقني واملسابح.
 .٩مالءمة مواقف السيارات والوصول إليها.
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت:
 .١مالحظة الطراز املعامري للمبنى ،مبا يف ذلك نوع املنزل ،إن لزم األمر ،ومدى مالءمته مع الحي وطابعه.
 .٢عدد األدوار أو الطوابق ،مبا يف ذلك الطوابق السفلية والعليات.
 .٣نــوع مــواد البنــاء املســتخدمة يف الهيــكل الخارجــي )الجــدار الخارجــي ،الســقف ،األســاس ،األبــواب والنوافــذ( مبــا
يف ذلــك تشــطيبها وغطائهــا ونوعيتهــا وحالتهــا ،إن لــزم األمــر .ولكــن يف معظــم الحــاالت ال تكــون األساســات مرئيــة إال
إذا كان املبنــى يحتــوي عــىل أســاس ســفيل أو أن يكــون قيــد اإلنشــاء .وباملثــل ،قــد ال يتمكــن املقيــم مــن رؤيــة شــكل
الســطح إال إذا كان داخــل العقــار.

44

 .٤يف املعاينة الداخلية للعقار ،يجب عىل املقيم أن يبدأ باملدخل الرئييس إىل داخل العقار معتربا ً ما ييل:
أ .تخطيط الطابق.
ب .عــدد ونــوع وســعة املــكان ،مثــل :للوحــدة الســكنية :غــرف نــوم مزدوجــة ،مفــردة ،رئيســة ،غــرف اســتقبال
)صالــة ،غرفــة معيشــة وغرفــة طعــام( ،مطبــخ ،حاممــات ،إلــخ.
ج .نــوع مــواد البنــاء وجــودة وحالــة التشــطيبات املســتخدمة يف كل غرفــة أو مســاحة )مبــا يف ذلــك األرضيــات
والجــدران(.
د .ارتفاع السقف ونوعه وتشطيباته.
ه .ضوء النهار :عدد ونوع وأحجام النوافذ.
و .نــوع الرتكيبــات وجودتهــا وحالتهــا ،وتشــمل األبــواب واإلكسســوارات الخفيفــة والخزانــات واألدوات الصحيــة
وأجهــزة التســخني ومــا إىل ذلــك.
ز .نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )(HVAC
ح .نظام أو نوع ،عدد أو سعة النقل العمودي )سالمل ،مصاعد ،سالمل متحركة(
ط .نظام مكافحة الحرائق
 .٥يجب عىل املقيم أن يبحث عام ييل أثناء معاينة العقار ،كام يجب عليه ذكره بوضوح يف التقرير:
أ .مشــاكل يف املوقــع :حركــة املــرور ،الضوضــاء ،تلــوث الهــواء ،الخصوصيــة ،األمــن ،القــرب مــن خطــوط الجهــد
العــايل ،أبــراج اإلرســال ومــا إىل ذلــك.
ب .الظروف السلبية للموقع مثل التعديات ،وحقوق االرتفاق ،والتلوث الظاهر ،الربك واملستنقعات وغريها.
ج .التقــادم الوظيفــي ،مثــل عــدد غــري ٍ
كاف مــن الحاممــات ،أو املطبــخ كبــري جــدا ً أو صغــري جــدا ً بالنســبة للمنــزل،
أو عــدم وجــود مخــزن ،وجــود عــدد كبــري مــن وحــدات التكييــف.
د .الجدران املائلة أو املنتفخة.
ه .الشقوق عىل الجدران مبا يف ذلك مدى ومنط أو اتجاه.
و .جدران رطبة.
ز .تباين ألوان الطالء أو أن يكون باهت أو متقرش.
ح .متليح الخرسانة )التزهري(.
ط .أرضيات وألواح متشققة أو مكسورة.
ي .أبواب ونوافذ لزجة
ك .صدأ اإلطارات املعدنية.
ل .خشب متعفن.
م .وجود األرضة )النمل األبيض(.
ن .املواسري أو أنابيب التهوية واملزاريب املترسبة أو املتعفنة.
س .السقف غري املستوي.
ع .ألواح السقف املائلة أو املفقودة أو املتعرجة.
ف .وجود الطحالب عىل الجدران أو السقف أو الخشب.
ص .أي عالمة أخرى عىل التدهور املادي أو تدل عىل الخطر.
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 .٦أخــذ صــور فوتوغرافيــة ملونــة واضحــة للعقــار يف التقريــر ،وينبغــي أن تشــمل الصــور عــىل األقــل الواجهــات
األماميــة والخلفيــة للعقــار ،وواجهــة الشــارع لتحديــد موقــع العقــار محــل التقييــم وإظهــار التحســينات املجــاورة ،وصــور
داخليــة للعقــار توضــح أي تدهــور مــادي ووســائل الراحــة وغريهــا مــن العوامــل التــي قــد يكــون لهــا تأثــري كبــري عــىل
قيمــة العقــار أو قابليــة تســويقه.
 .٧يجــب اإلشــارة إىل اســم الشــخص أو األشــخاص الذيــن قامــوا باملعاينــة وأخــذ القياســات ،كــام يجــب تدويــن تاريــخ
املعاينــة وأيــة ظــروف أثــرت عليهــا.
اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
باســتثناء العقــارات التجاريــة ومحــالت التجزئــة التــي عــادة مــا يتــم تقييمهــا بنــاء عــىل املســاحات القابلــة للتأجــري،
يجــب عــىل املقيــم أن يأخــذ يف االعتبــار قياســات املنطقــة الخارجيــة للمبــاين عــىل العقــار محــل التقييــم .فعندمــا تتطلــب
الــرشوط املتفــق عليهــا مــع العميــل إجـراء قياســات للمبنــى ،ميكــن أن يتبــع املقيــم اإلرشــادات التاليــة إلجـراء القياســات:
 .١رسم مخطط لكل طابق ،مع التمييز الواضح بني أي فراغات أو مساحات.
 .٢قيــاس جميــع الجهــات وتوضيــح األبعــاد عــىل الرســم .ميكــن اســتخدام ورق للرســم البيــاين أو برنامــج رســم مــع
رشيــط قيــاس أو مقيــاس إلكــرتوين لهــذا الغــرض.
 .٣التحقق من أن القياسات للجوانب املقابلة للمبنى متساوية لضامن دقة القياسات.
 .٤اســتخدم معيــار ثابــت للقيــاس يناســب كل نــوع مــن أنــواع العقــارات ،وتــويص الهيئــة باعتــامد املعايــري الدوليــة
لقيــاس العقــارات ) (IPMSكــام يــيل:
أ .املعيار ) :(١املجمعات السكنية :الفلل والقصور
ب .املعيار ) :(١الشقق السكنية )ملكية فردية(
ج .املعيار )-٣أ و-٣ب( :الوحدات السكنية )ملكية متعددة(
د .املعيار ) :(٣املكاتب
ه .املعيار )يحدد الحقاً ،تحت التطوير( :التجزئة -إجاميل املساحة القابلة للتأجري
و .املعيار )يحدد الحقاً ،تحت التطوير( :العقارات الصناعية -إجاميل املساحة الداخلية
يجب تحديد املعيار املستخدم يف القياس جن ًبا إىل جنب مع مساحة العقار يف التقرير.
 .٥كام يجب استخدام وحدة قياس متسقة وفق السائد يف السوق مثل النظام املرتي يف السعودية.
 .٦بالنســبة للعقــارات املقارنــة ،ينبغــي عــىل املقيــم تحديــد أســس قياســها وتعديلهــا ،إذا لــزم األمــر ،لتســهيل املقارنــة
مــع العقــار محــل التقييــم
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إىل جانــب البيانــات الخاصــة بالعقــار محــل التقييــم والتــي مــن املمكــن جمعهــا قبــل أو عنــد املعاينــة ،يجــب عــىل املقيــم أن
يكــون عــىل درايــة بالقــوى التــي تؤثــر عــىل ســوق العقــارات بشــكل عــام وقطــاع العقــارات املعنيــة بشــكل خــاص .وتعمــل
هــذه القــوى عــىل املســتويني املحــيل واإلقليمــي ،وتؤثــر يف اســتخدامات وقيــم العقــارات بدرجــات متفاوتــة .وتقــوم دراســة
الســوق بتحديــد وجمــع البيانــات وتحليلهــا عــىل املســتوى الــكيل والجــزيئ لتمييــز القــوى التــي تؤثــر بشــكل عــام عــىل أداء
القطــاع املعنــي والعقــار محــل التقييــم .يف حــني أن معاينــة العقــار تحــدد مــا يقدمــه العقــار للســوق ،فــإن دراســة الســوق
تحــدد وجهــة نظــر الســوق املحتملــة إلمكانــات العقــار ،أي أعــىل وأفضــل اســتخدام لــه ،والســعر املحتمــل الــذي ســيدفعه
الســوق مقابــل العقــار وفــق إمكانياتــه وتوفــر فــرص بديلــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن أعــىل وأفضــل اســتخدام هــي الفرضيــة التــي ترتكــز عليهــا معظــم أســس القيمــة )معيــار  ٤٠٠فقــرة
 ،(٣٠٫٢ولذلــك ســيكون مــن الــرضوري تحليــل الســوق مهــام كان نــوع أو حجــم العقــار محــل التقييــم .وحتــى عندمــا يكــون
اســتخدام املوقــع محــددًا الســتخدام واحــد فقــط ،يجــب أن يراعــي التقييــم حجــم التطويــر الــذي يســتطيع الســوق اســتعابه،
وهــذا أمــر ال ميكــن أن يحــدده ســوى تحليــل الســوق .باإلضافــة إىل تحليــل عوامــل املنافســة ،فــإن دراســة الســوق ال تقــدم
فقــط إجابــات عــىل اســتخدام العقــار ،بــل أيضً ــا عــىل حجــم وتوقيــت االســتخدام أو االســتخدامات املحــددة ،واملدخــالت
املعنيــة بأســلوب وأدلــة التقييــم أو األســاس الــرضوري لدعــم أو تربيــر رأي القيمــة.
وهنــاك مســتويات مختلفــة لنطــاق دراســة الســوق التــي تدعــم التقييــم اعتــامدًا عــىل نــوع وحجــم العقــار املعنــي وتقلبــات
الســوق .فمــن ناحيــة ،يعتــرب االســتخدام األعــىل واألفضــل ملســكن أرسة واحــدة )فيــال أو دوبلكــس( يف حــي قائــم عــاد ًة
اســتخدامه الحــايل ،حيــث مــن املتوقــع أن يســتمر هــذا االســتخدام يف املســتقبل يف ظــل وجــود عــدد معقــول مــن الصفقــات
الحديثــة لعقــارات مامثلــة يف الحــي والــذي يشــري إىل وجــود ســوق ملثــل هــذا االســتخدام .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،قــد
تقتــرص دراســة الســوق عــىل االتجاهــات العامــة والتوقعــات يف القطــاع الســكني يف املدينــة ،وال ســيام رشيحــة األرسة الواحــدة،
والتــي ميكــن إجـراء جمــع املعلومــات عنهــا مــن خــالل االطــالع عــىل املطبوعــات الشــهرية ،باإلضافــة إىل معرفــة الطلــب عــىل
االســتخدام املامثــل كــام يتضــح مــن املعامــالت األخــرية التــي تحتــوي عــىل مقارنــات مامثلــة يف حــي العقــار محــل التقييــم.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن تقييــم العقــارات االســتثامرية مثــل العقــارات املكتبيــة ومراكــز التســوق والفنــادق باإلضافــة إىل
املواقــع املخصصــة لالســتخدامات املختلطــة أو البديلــة تتطلــب دراســة ســوقية تطلعيــه وأكــرث شــمولية .ولكــن ال يوجــد نطــاق
موحــد أو منهجيــة واحــدة ملثــل هــذه الدراســة .فقــد يبــدو االســتخدام األعــىل واألفضــل مللكيــة منتجــة ومــد ّرة للدخــل هــو
اســتخدامها الحــايل )خاصــة عندمــا يتوقــع أن تســتهلك تكاليــف تحويــل االســتخدام أي قيمــة إضافيــة مــن االســتخدام البديــل(.
وقــد يحــد املقيــم يف هــذه الحالــة مــن الدراســة الســوقية أو االعتــامد عليهــا للتحقــق مــن صحــة هــذا االســتخدام عــن طريــق
التحقــق مــن جــودة واســتدامة دخــل العقــار أو الحصــة الســوقية الحاليــة واملتوقعــة للعقــار يف املســتقبل .ومــن جهــة أخــرى،
تعتــرب دراســة الســوق الشــاملة أكــرث أهميــة يف تقييــم املواقــع الشــاغرة املخصصــة لالســتخدامات البديلــة أو تطويــر االســتخدام
املختلــط ،أو العقــارات الســكنية والزراعيــة يف املناطــق االنتقاليــة أو يف األســواق املتغــرية برسعــة .وتشــمل هــذه الدراســة
تحديــد واختبــار الجــدوى املاليــة لالســتخدامات محتملــة ،مدعومــة بتوقعــات الطلــب والعــرض ،لتحديــد االســتخدام األعــىل
واألفضــل للموقــع املعنــي .وتتضمــن النتيجــة أيضً ــا أفضــل مزيــج ومســاحة لالســتخدام والتوقيــت األكــرث احتامليــة واألفضــل
لتســليمها أو اســتقرارها.
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تعتمــد قيــم االســتثامرات العقاريــة عــىل توقعــات تدفقاتهــا النقديــة املســتقبلية مــع مراعــاة أي عقــود إيجاريــة ،واســتدامة
مســتويات دخلهــا الحاليــة واســتيعابها أو معــدالت إشــغالها املســتقبلية وتغيــري ظــروف الســوق ومعــدالت اإليجــار التنافســية.
لــذا يجــب أن تتضمــن دراســة الســوق ملثــل هــذه العقــارات ،كحــد أدىن ،توقعــات العــرض والطلــب األساســية الخاصــة بالســوق
الفرعــي للعقــار ،كــام هــو محــدد يف منطقــة الســوق التــي تعمــل فيهــا )مثــل مكاتــب فئــة )أ( يف منطقــة األعــامل املركزيــة،
واملراكــز التجاريــة اإلقليميــة داخــل دائــرة نصــف قطرهــا  ٢٠-١٥كيلومــرت( ،باإلضافــة إىل اســتيعاب األصــل لهــذا الطلــب.
وعــالوة عــىل ذلــك ،يعتــرب معرفــة دورة الســوق الســائدة يف تاريــخ القيمــة أســايس لتقييــم املخاطــر واتجــاه وتــرية النمــو
اإليجــاري ومعــدل الشــواغر ومعــدالت الرســملة املســتخدمة يف التقييــم .تســاعد هــذه املعرفــة امل ُق ّيــم يف اختيــاره للمقارنــات
املناســبة التــي متــت يف مرحلــة ســوقية مامثلــة أو يف حســاب التســويات لظــروف الســوق للمقارنــات التــي متــت يف دورة
ســوق مختلفــة .ميكــن تحديــد دورات الســوق عــن طريــق دراســة النمــو النســبي ملــؤرشات األداء الرئيســة ) ،(KPIsعــىل
ســبيل املثــال ال الحــرص ،اإليجــارات والوظائــف الشــاغرة ومعــدالت الرســملة واهتاممــات املســتثمرين )مثــل األراء واملــؤرشات
ووقــت التســويق(.
تعترف الهيئــة بأن جمیع التقییمات املنفــذة يف المملکة ،مــا عــدا القليــل منهــا ،ال تعــرتف بــالدراسات الســوقية ،ناھیك عن
تحلیل أعلی وأفضل استخدام وغريهــا مــن تنبؤات العــرض والطلب األساسیة ،وتحلیالت الجدوى .وتقــدم مثــل هــذه التحليــالت
يف الســابق كمهــام منفصلــة ،ولكــن بتفاصيــل أكــرب ورســوم أعــىل نســب ًيا مــن الــرشكات االستشــارية والتطويريــة .وغال ًبــا مــا
تعمــل الدراســات األخــرية مــع معايــري العميــل املســتهدفة مثــل معــدالت عائــد االســتثامر ) (ROIومتوســط التكلفــة املرجحــة
لــرأس املــال ) (WACCوالتــي قــد تكــون مختلفــة عــن متوســط الســوق الســتثامرات مامثلــة .كــام ميكــن أن اســتخدام معايــري
أخــرى لتقييــم االســتثامر واســتبعاد القيمــة الحاليــة.
فأســباب مثــل الوقــت والتكاليــف وكذلــك عــدم اســتقرار الســوق وطبيعتــه غــري الشــفافة واالفتقــار العــام للبيانــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة عــىل مســتويات محليــة جعلــت املقيمــني يتجنبــون قبــول مهــام دراســات الســوق وتحليــالت أعــىل أفضــل
اســتخدام أو اإلفصــاح عــن نتائجهــا برصاحــة يف التقييــامت .ولكــن يجــب موازنــة هــذه العقبــات امللحوظــة مــع املخاطــر
املحتملــة للتقييــامت التــي تســتند عــىل معلومــات ســوقية غــري كافيــة ،مبــا يف ذلــك عــدم ثقــة العميــل يف التقييــامت وأهميتهــا
يف الســوق .طب ًعــا العيــوب املوجــودة يف الســوق ليســت خطــأ املقيــم ،ولكــن هــذا ال يعنــي حــذف دراســة الســوق وأبســط
التحليــالت متا ًمــا مــن التقييــم واالكتفــاء باإلفصــاح عــن املخاطــر املتأصلــة يف رأي القيمــة .يجــب أن يــدرك املقيــم أنــه بعــد
إج ـراء دراســة الســوق ،تكــون جــز ًءا مــن قاعــدة بيانــات مفيــدة للمهــام املســتقبلية ،ومــن خــالل تحديثهــا واســتخدامها يف
املهــام الالحقــة تقــل تكاليــف اإلحالــة ومخاطــر اآلراء غــري املوثوقــة.
يقــدم الجــدول ) (١أدنــاه قامئــة بالبيانــات التــي يتــم جمعهــا وتحليلهــا يف العــادة عنــد إج ـراء املعاينــة والدراســة الســوقية،
وهــي متسلســلة وف ًقــا لتعريــف معايــري التقييــم الدوليــة ألعــىل وأفضــل اســتخدام ،باإلضافــة إىل بعــض املصــادر املقرتحــة
للبيانــات .وتعتــرب القامئــة عامــة وليســت شــاملة ،وهــي تركــز عــىل عوامــل الســوق ،والقطــاع ،واملنطقــة أو املوقــع ،وتســتبعد
مــؤرشات االقتصــاد الــكيل الشــاملة مثــل الناتــج املحــيل اإلجــاميل ومعــدالت التضخــم ومخصصــات امليزانيــة بالرغــم مــن أنهــا
مهمــة يف دراســة الســوق عــىل مســتوى وطنــي .قــد تكــون بعــض العوامــل املذكــورة متعــددة األبعــاد أيضً ــا ،مثــل مــا إذا كان
للعامــل املــادي أو القانــوين آثــا ًرا اجتامعيــة أو ماليــة تؤثــر عــىل الجــدوى ،مثــل ،عمليــة إصــدار الترصيــح أو توفــر املواقــع
البديلــة والتكاليــف أو األســعار املرتبطــة بهــا.
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اﻷﺑﻌﺎد

ﻣﺎدﻳﺔ
وﺑﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﳌﺼﺪر

ﺳﻜﻨﻲ

ﻣﻜﺘﺒﻲ

ﺗﺠﺎري

ﺻﻨﺎﻋﻲ

املساحة والشكل

✓

✓

✓

✓

املعاينة  +الكرويك

وضوح الرؤية

✓

✓

✓

✓

املعاينة

التضاريس وحالة الرتبة

✓

✓

✓

✓

املعاينة والخريطة الطبوغرافية +

الوصول )الدخول ،الخروج ،حركة

✓

✓

✓

✓

مسح الرتبة
معاينة املنطقة وخريطة حركة

املرور املجاورة(
مواقف السيارات

✓

✓

✓

✓

املرور
املعاينة والخريطة الجوية

روابط النقل

✓

✓

✓

✓

خريطة املدينة ،خريطة جوجل

أمناط منو املدينة

✓

✓

✓

✓

نظم املعلومات الجغرافية للمدينة

املرافق العامة )الرصف الصحي ،املياه،

✓

✓

✓

✓

وصور جوجل إيرث
الكهرباء ،الغاز(

املعاينة  +التخطيط الحرضي
للمدينة ،رشكات املرافق العامة

اآلثار البيئية والعوامل الخارجية

✓

✓

✓

✓

املعاينة  +التخطيط الحرضي

أثر الخدمات الحكومية

✓

✓

✓

✓

للمدينة
التخطيط الحرضي للمدينة

✓

الغرفة التجارية الصناعية وزارة

توافر املواد الخام

الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

الحيازة واالعباء

✓

✓

✓

✓

الصك واملعاينة

التقسيم

✓

✓

✓

✓

الكرويك ،التخطيط الحرضي

توقف التنمية

✓

✓

✓

✓

للمدينة
التخطيط الحرضي للمدينة

عملية إصدار الترصيح وأنظمة البناء

✓

✓

✓

✓

التخطيط الحرضي للمدينة،

االستخدامات املحيطة ومرافقها

✓

✓

✓

✓

املطورين ،املقاولني ،مديري
املشاريع
املعاينة ،خريطة املدينة ،خريطة
جوجل
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اﻷﺑﻌﺎد

اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﺳﻜﻨﻲ

ﻣﻜﺘﺒﻲ

ﺗﺠﺎري

ﺻﻨﺎﻋﻲ اﳌﺼﺪر

محددات ومؤرشات الطلب
التوظيف :املصدر والنوع واملعدل

✓

واالستقرار
تنوع القاعدة االقتصادية يف املدينة

✓

✓

✓

✓

✓

الهيئة العامة لإلحصاء
الغرفة التجارية الصناعية وزارة
الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية،

اﺟﺘامﻋﻲ
-اﻗﺘﺼﺎدي

عدد السكان والرتكيبة السكانية

✓

✓

الهيئة العامة لإلحصاء
الهيئة العامة لإلحصاء ،الغرفة

حجم العائلة

✓

✓

التجارية والصناعية ووزارة اإلسكان
الهيئة العامة لإلحصاء ،الغرفة

تكوين العائلة

✓

✓

التجارية والصناعية
الهيئة العامة لإلحصاء ،الغرفة
التجارية والصناعية ،وزارة العدل

وﻣﺎﱄ
دخل األرسة وتوزيع أمناط اإلنفاق

✓

نسبة متلك املنازل إىل اإليجار

✓

تكاليف ومتطلبات اإلقراض

✓

)سجل الزواج والطالق(
الهيئة العامة لإلحصاء ،رشكات

✓

أبحاث املستهلك
الهيئة العامة لإلحصاء ،الغرفة
التجارية والصناعية ووزارة اإلسكان
وزارة اإلسكان ،مواقع مسح
املقرضني ،مؤسسة النقد
مسح السوق ،منشورات موثوقة

✓

✓

االتجاهات السائدة

✓

✓

✓

مزايا الحي

✓

✓

✓

مسح السكان واملستثمرين

مبيعات التجزئة يف املنطقة

✓

الغرفة التجارية الصناعية ،دراسة

حجم مبيعات التجزئة للمرت املربع

✓

معدل الشواغر

✓

عن القيادات الفكرية
مسح السكان واملستثمرين

استقصائية عن تجار التجزئة
ومشغيل أو مطوري املراكز
التجارية ،ومجالس التسوق املحلية
واإلقليمية )مثل مجلس الرشق
األوسط ملراكز التسوق(
دراسة استقصائية عن تجار
التجزئة ومشغيل أو مطوري املراكز
التجارية ،ومجالس التسوق املحلية
واإلقليمية )مثل مجلس الرشق
األوسط ملراكز التسوق(
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✓

متوسط املساحة املكتبية لكل موظف

مقارنة بني عدد املوظفني الحاليني
والسابقني وإجاميل املساحة

اﺟﺘامﻋﻲ

التأجريية
دراسة استقصائية عن تجار التجزئة

✓

مشرتيات غري املقيمني

-اﻗﺘﺼﺎدي

ومشغيل أو مطوري املراكز التجارية،

وﻣﺎﱄ

ومجالس التسوق املحلية واإلقليمية
)مثل مجلس الرشق األوسط ملراكز
التسوق( ،الهيئة العامة للسياحة
حجم الشحن

✓

والرتاث الوطني
الغرفة التجارية الصناعية ،واس،

منو املدن األخرى املستفيدة من

✓

الهيئة العامة للطريان
الغرفة التجارية الصناعية ،مدن،
استفسارات الصناعيني

الصناعة املحلية
محددات ومؤرشات العرض
العرض الحايل

✓

✓

✓

✓

مشاريع قيد التطوير

✓

✓

✓

✓

العرض املخطط

✓

✓

✓

✓

املطورين ،استطالع السوق
مثل أعاله

توفر األرض وتكلفتها

✓

✓

✓

✓

هيئة تخطيط املدن الحرضية،

تكاليف البناء

✓

✓

✓

✓

إمكانية التحويل وتكاليفها

✓

✓

✓

✓

توفر متويل التكلفة

✓

✓

✓

✓

الهيئة العامة لإلحصاء ،التخطيط
الحرضي للمدينة ،البلدية ،منشورات
موثوقة
هيئة تخطيط املدن الحرضية،
قاعدة بيانات الرشكات ،استفسارات

البلدية ،الخرائط الجوية ونظام
املعلومات الجغرافية ،قوائم
واستفسارات الوسطاء
املقاولون واملطورون ومنشورات
التكلفة ومستشاري التكلفة
واخصايئ البناء )مثل ،MEED
أسبوع اإلنشاءات(
خرباء التصميم والتكاليف ،ومديري
املشاريع ،واملقاولني ،وسلطة
التخطيط الحرضي باملدينة
وزارة اإلسكان ،العمالء ،املطورين،
مواقع مسح اإلقراض ،مؤسسة النقد،
قواعد بيانات الرشكة
البيئة التنافسية
✓
✓
✓
الجدول ) :(٢تحليل بيانات موقع وسوق العقار يف تحليل أعىل وأفضل استخدام ومصادره

✓
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﲆ واﻷﻓﻀﻞ

كــام هــو مبــني يف الجــدول ) (٢أعــاله ،فــإن الهــدف مــن دراســة الســوق هــو توفــري البيانــات واملعلومــات الالزمــة لتحديــد
أعــىل وأفضــل اســتخدام للعقــار محــل التقييــم إضافــة إىل املدخــالت األخــرى املطلوبــة يف أســلوب تقييــم العقــار .وفيــام يــيل
مثــال يوضــح الخطــوات العامــة التــي يتــم اتخاذهــا عــاد ًة يف تحليــل أفضــل وأعــىل اســتخدام ســوا ًء لــألرايض الشــاغرة أو املبــاين
املحســنة .ويوضــح الجــدول أعــاله بيانــات هــذا التحليــل ،يف حــني أن مدخــالت أســلوب التقييــم ،مبــا يف ذلــك األســعار املقارنــة
ّ
واإليجــارات والوظائــف الشــاغرة ومرصوفــات التشــغيل والتكاليــف ،ســتتم مناقشــتها يف القســم التــايل.

استخدامات
العقار األول

العقار األول:
أرض فضاء
احتامالت االستخدام األعىل األفضل.
تكون األرض أكرث قيمة إذا:
• بيعت كام هي
• طورت يف مدة )( شهر
ومبساحة )( مرت مربع
بوحدات متعددة مكونة من
شقق وفلل وفنادق ومتاجر
 ...إلخ.

استخدامات
العقار الثاين

ممكن ماديًا
مسموح قانون ًيا
يناسب السوق
ممكن ماليًا

العقار الثاين:
عقار مبني
احتامالت االستخدام األعىل األفضل.
يكون العقار أكرث قيمة إذا:
• تم بيعه كام هو
• تم هدمه وإعادة بناءه
بوحدات متعددة مكونة من
شقق وفلل وفنادق ومتاجر
 ...إلخ.

الشكل ) :(٥تحليل أعىل وأفضل استخدام
وباختصــار ،يتــم إج ـراء تحليــل أعــىل وأفضــل اســتخدام بشــكل منهجــي مــن خــالل ثالثــة مرشــحات أساســية تعمــل بشــكل
متتــا ٍل عــىل إزالــة االســتخدامات للموقــع الــذي تكــون غــري قابلــة للتطبيــق ماديًــا ،وغــري مســموحه قانونيًــا ،وال ميكــن أن
تناســب الســوق .وعــاد ًة مــا يتــم إجـراء تحليــالت املوقــع فيــام يتعلــق بجميــع االســتخدامات املحــددة باإلضافــة إىل عمليــات
التحقــق مــن مطابقــة املناطــق والقيــود كجــزء مــن هــذه االختبــارات األوليــة .وينظــر يف االســتخدامات غــري املقســمة حال ًيــا
ولكــن لهــا احتامليــة معقولــة بــأن تكــون مســموحة أو أن تكــون مؤهلــة نتيجــة تغيــري متوقــع يف تقســيم املناطــق.
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يقــوم االختبــاران األوليــان أعــاله بتفصيــل وحــرص قامئــة االســتخدامات للمســاعدة يف تركيــز دراســة الســوق عــىل تحديــد
االســتخدامات التــي لهــا عــرض قليــل يف الســوق والتــي يتقبلهــا يف املســتقبل.
ومــن ثــم ،فــإن تحليــل الطلــب املتبقــي مــن أمنــاط الســوق ملثــل هــذه االســتخدامات ســيقدم إجابــات عــن الحجــم األمثــل
)الكميــة أو مســاحة التطويــر( والتوقيــت لــكل اســتخدام ،مــع مراعــاة املوقــع واالســتحقاقات وخضوعــه للجــدوى املاليــة .وإذا
كان املوقــع كب ـ ًريا مبــا فيــه الكفايــة ،ميكــن النظــر يف اســتخدامات متعــددة مــن أجــل االســتخدام الكامــل للقــدرة اإلنتاجيــة
للموقــع ،وتنويــع املخاطــر أو زيــادة الطلــب عليهــا مــن خــالل دمجهــا يف عمليــة التطويــر .وأخـريا ،يتــم تحليــل تكاليــف البنــاء
واإليـرادات واملرصوفــات مــن بيــع أو تشــغيل التطــورات االفرتاضيــة لإلشــارة إىل ربحيــة كل خيــار أو مســاهمة القيمــة الصافيــة
يف األرض أو املبــاين املوجــودة .عــاد ًة مــا يُشــار إىل االســتخدام أو االســتخدامات التــي تتمتــع بأعــىل مســتوى مــن الربحيــة أو
أعــىل قيمــة كأعــىل وأفضــل اســتخدام للموقــع أو التحســينات املوجــودة.
بعــد تحديــد أفضــل وأعــىل اســتخدام لهــذا العقــار ،ميكــن للمق ّيــم اآلن تحديــد وتحليــل املقارنــات لهــا اســتخدام أعــىل وأفضــل
مامثــل للعقــار محــل التقييــم.
وال يحتــاج تحليــل أعــىل وأفضــل اســتخدام دامئًــا إىل تفصيــل كــام هــو موضــح أعــاله .فعــىل ســبيل املثــال ،عندمــا يكــون املوقــع
مقسـ ًـام لالســتخدام الســكني أو التجــاري ،وتوضــح مبيعــات املواقــع املشــابهة يف املنطقــة أن املوقــع يبــاع بســعر أعــىل كموقــع
تجــاري ،فــإن االســتخدام األعــىل واألفضــل لــه هــو التجــاري .وهــذا هــو الحــال عــاد ًة عندمــا تكــون األرض مبنــي عليهــا منــزل
ســعره يف الســوق أقــل مــن الســعر املحتمــل لــألرض كموقــع تجــاري ،رشيطــة أال تســاوي تكاليــف هــدم املنــزل أو تتجــاوز
عــالوة االســتخدام التجــاري للموقــع.
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٢٫٢
٢٫٢٫١

أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻣﻘﺪﻣﺔ

يحدد املعيار  ١٠٥أساليب وطرق التقييم األساسية التالية:
أ( أسلوب السوق
ب( أسلوب الدخل
ج( أسلوب التكلفة
ويفصــل الدليــل كل أســلوب عــىل حــده أدنــاه ،ولكــن تعتمــد كافــة األســاليب عــىل إج ـراء املقارنــات مــع عقــارات أخــرى،
ســوااء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش ،وذلــك الشــتقاق أو تأكيــد املدخــالت ذات الصلــة يف إطــار كل أســلوب .فمث ـالً :يعتمــد
أســلوب الســوق عــىل مبيعــات األصــول املقارنــة لتقديــم مــؤرش عــىل قيمــة العقــار محــل التقييــم ،ويســتمد أســلوب الدخــل
عــىل معــدالت اإليجــار والرســملة ونســب املرصوفــات التشــغيلية مــن أســعار العقــارات املشــابهة األخــرى املتداولــة مؤخ ـ ًرا
يف الســوق .وتعتمــد معلومــات أســلوب التكلفــة مثــل قيمــة األرض وتكلفــة البنــاء ومعــدالت اإلهــالك عــادة عــىل عقــارات
مامثلــة.

ذكــر تحليــل املقارنــة ضمن ًيــا يف معايــري أخــرى مــن معايــري التقييــم الدوليــة منهــا معيــار ) ١٠٥الفقــرة  (١٠٫٧والتــي تنــص
عــىل مــا يــيل:
»ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﲆ اﳌُﻘ ّﻴــﻢ أن ُﻳﻜــرث ﻣــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ ميﻜــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬــﺎ ﰲ اﻟﺴــﻮق ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ
أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺜﻼﺛــﺔ .وﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣﺼــﺪر اﳌﺪﺧــﻼت واﻻﻓﱰاﺿــﺎت اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ﻓﻴﺠــﺐ ﻋــﲆ اﳌُﻘ ّﻴــﻢ
إﺟ ـﺮاء ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ﺗﻠــﻚ اﳌﺪﺧــﻼت واﻻﻓﱰاﺿــﺎت وﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬــﺎ ﻟﻐــﺮض اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ«.
وبغــض النظــر عــن أســلوب التقييــم املســتخدم ،فــإن اختيــار واســتخدام املعلومــات املقارنــة ال يؤثــر فقــط عــىل تحليــل املقيــم
واســتنتاج القيمــة ،بــل يؤثــر أيضـاً عــىل نظــرة املســتخدم ملصداقيــة رأي املق ّيــم .بعــد االطــالع عــىل أهميــة املقارنــات ،يجــب
أن نتعــرف عــىل ماهيتهــا .ويبــني املوجــز التــايل املقــدم مــن مؤسســة التقييــم ، ٣أن قابليــة املقارنــة غــري محــدودة بالخصائــص
املاديــة للعقــار فقــط كــام يــيل:
 .١يجــب أن تكــون املقارنــة مــا يعتــربه املقيــم بدي ـالً منافس ـاً للعقــار محــل التقييــم .كــام يجــب أن يكــون حــي
املقارنــة جذابًــا وأن يكــون أداء الســوق وخصائصــه مامثلــه لســوق العقــار محــل التقييــم.
 .٢يجب أن تكون للمقارنة نفس أعىل وأفضل استخدام للعقار محل التقييم.
 .٣يجــب عــىل املقيــم تحديــد العنــارص الهامــة للمقارنــة وتقييــم قابليــة املقارنــة مــع العقــار محــل التقييــم عــىل
أســاس هــذه العنــارص .وتشــمل هــذه العنــارص عــادة املوقــع والجوانــب االقتصاديــة والقانونيــة واملاديــة لــكال العقاريــن.
تحــرص وتفحــص خصائــص العقــار األساســية فقــط ضمــن هــذه التصنيفــات ،وتحــدد بنــا ًء عــىل األهميــة التــي يحددهــا
املشــاركون يف الســوق عنــد اختيــار العقــارات القابلــة للمقارنــة األكــرث مالءمــة .وقــد تكــون الخصائــص أيًــا مــن املفصلــة
أدنــاه :٤

 ٣مؤسسة التقييم«.٢٠١٤.املجلس االستشاري ملامرسات التقييم  -٤تحديد األصول املقارنة« واشنطن.
 ٤املرجع نفسه.٤ .
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ﻋﻨﺎﴏ اﳌﻘﺎرﻧﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻮﻗﻊ
)ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق(
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

هــل يعتــرب املشــرتي املحتمــل هــذا العقــار املقــارن كبديــل محتمــل للعقــار محــل التقييــم
بالنســبة ملوقعــه داخــل منطقــة الســوق؟
تنــازالت البائــع ،والنفقــات املتوقعــة للمشــرتي بعــد البيــع ،واعتبــارات التمويــل التــي تعكــس
تســعري »املكافــئ النقــدي« .ويف مقارنــة اإليجــارات ،قــد تشــمل الجوانــب االقتصاديــة رشوط
الســداد ،واســتهالك أقســاط تحســينات املســتأجر ،إلــخ.
وتشــمل أيضً ــا ظــروف الســوق :خاصــة الوقــت ،وهــو عنــرص أســايس لتحليــل العقــارات .فهــل
الصفقــة املقارنــة حدثــت يف ظــل ظــروف ســوق مامثلــة لتاريــخ تحليــل العقــار محــل التقييــم؟
ومــا هــي العنــارص املؤثــرة واملختلفــة التــي تســاهم يف التعديــالت الالزمــة الســتنتاج تســعري
الســوق الحاليــة؟
مقارنــة حقــوق ملكيــة العقــار وحيازتــه ،والتــي يطلــق عليهــا عــادة »تقييــم الحقــوق« .كــام
ينبغــي بــذل جهــد يف مقارنــة املعامــالت املامثلــة اســتنادًا إىل االســتخدام األعــىل واألفضــل املامثــل
للعقــار محــل التقييــم.

اﳌﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

مســاحة املنــزل ،مســاحة األرض ،غــرف نــوم ،الحاممــات .الواجهــة ،وســائل الراحــة ،واجهــة مائيــة،
املـراب ،القبــو ،النمــط املعــامري ،جــودة البنــاء والتشــطيبات ،العمــر ،النــوع )ملحــق ،دوبلكــس،
منــزل منفصــل( ،ميـزات خاصــة.

اﻟﺸﻘﻖ

نــوع الشــقق ،متوســط املســاحة ،تكاليــف الخدمــات ،القــرب مــن مؤثــرات الطلــب ،ســهولة
الوصــول والرؤيــة ،وســائل الراحــة ،العمــر ،الط ـراز املعــامري ،جــودة البنــاء ،نــوع املســتأجرين،
التحكــم يف اإليجــار ،مواقــف الســيارات ،املخــازن ،وســائل الراحــة يف املوقــع.
مــن يشــغل العقــار املالــك أو املســتأجر ،مســتأجر واحــد أو أكــرث ،نــوع املهنــة املامرســة ،نــوع
امللكيــة )الشــقة ،الرســوم ،إلــخ(؛ تاريــخ البنــاء ،الطـراز املعــامري ،العمــر ،جــودة البنــاء ،وســائل
الراحــة ،نــوع املســتأجرين.
الصالحية ومناسبتها لألعامل ،مساحة أرضية البناء ،مساحة األرض ،مواقف السيارات

ﺗﺠﺎري

مســتأجر واحــد أو أكــرث ،نــوع املحــل )بقالــة ،سلســلة محــالت يف الحــي ،وغريهــا( ،جــودة
املســتأجر ،حيــازة املســتأجر ،الرؤيــة ،القــرب مــن الســكن ،مواقــف الســيارات ،العمــر ،جــودة
البنــاء ،وســائل الراحــة،
استخدام مؤثرات الطلب للبيع ،املخطط /التصميم ،مساحة األرض ،اللوحات

ﺻﻨﺎﻋﻲ

مســتأجر واحــد أو أكــرث ،نــوع املســتأجرين ،مالءمــة املــكان لتلبيــة طلــب املســتخدم الصناعــي،
ارتفــاع الســقف ،بوابــات التحميــل ،كفايــة الطاقــة ،القــرب مــن مولــدات الطلــب الصناعــي،
العمــر ،جــودة البنــاء،

زراﻋﻲ

مســاحة املوقــع ،التضاريــس ،مالءمــة الرتبــة ،إنتــاج املحاصيــل ،توفــر وســائل الــري وامليــاه ،توافــر
املرافــق ،عمــر املبــاين الزراعيــة ،اللوائــح البيئيــة ،توافــر اإلعانــات ،إمكانيــة دمــج األرايض ،الوصــول
إىل املخــازن ،تقســيم بيــت املزرعــة ،القــرب مــن األســواق املناســبة

اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

الجوانب املادية:

ﻣﻜﺘﺒﻲ
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 .٤إذا كان عنــرص هــام مــن عنــارص املقارنــة غــري موجــود يف العقــار محــل التقييــم أو العقــارات املامثلــة ،فيجــب عــىل
امل ُقيِّــم أن يســتخدم مقارنــات تكــون أعــىل أو أدىن مــن العقــار محــل التقييــم وفيهــا عنــرص املقارنــة للتحقــق مــن مــدى
تأثــري غيــاب هــذا العنــرص عــىل العقــار محــل التقييــم والتحقــق مــن التعديــل املطبــق عليــه.
 .٥عــىل املقيــم أن يــرشح ويدعــم بشــكل كاف اختيــاره للعقــارات املقارنــة يف تقريــر التقييــم ،وأســاس التســويات
والتعديــالت وأي قيــود عليهــا ،مثــل أن يضطــر املقيــم إىل اســتخدام مبيعــات أو قوائــم قدميــة يف ســوق غــري نشــط.
ينــص معيــار ١٠٥عــىل أنــه يجــوز للمقيــم تطبيــق واحــد أو أكــرث مــن أســاليب التقييــم اعتــامدًا عــىل الغــرض مــن التقييــم
وأســاس القيمــة ،وطبيعــة العقــار محــل التقييــم ،واألســلوب املعتــاد الــذي يســتخدمه املشــاركني يف الســوق ،ومــدى توفــر
مدخــالت موثوقــة ونقــاط القــوة والضعف النســبية لألســلوب.
يعتــرب أســاس القيمــة الســوقية هــو أكــرث أســاس مســتخدم للتقييــامت يف املنطقــة ،وتشــمل هــذه التقييــامت عمليــات
اإلق ـراض املضمــون ،واتخــاذ الق ـرارات الداخليــة واإلبــالغ املــايل .تكــون بعــض األصــول أكــرث مالءمــة ألســاليب تقييــم
معينــة ،عــىل ســبيل املثــال .أســلوب الســوق للمنــازل الســكنية .كــام يبــني معيــار  ١٠٥الظــروف التــي يجــب أن متنــح
فيهــا بعــض األســاليب أهميــة كبــرية يف اختيارهــا ومواءمتهــا للقيمــة ،وكذلــك الظــروف التــي يكــون يحكــم املقيــم عــىل
وزن كل طريقــة .وترتبــط هــذه الظــروف مبــدى توفــر املعلومــات ومصداقيتهــا لــكل أســلوب والحافــز املعتــاد للمشــاركني
يف الســوق.
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 ي ـزال ســوق العقــارات يف املنطقــة
غــري ناضج ـاً وال ي ـزال يتميــز إىل حــد كبــري باالفتقــار النســبي للشــفافية .عنــد قلــة أدلــة املعامــالت القابلــة للمقارنــة
الســتخدامها مــع أي أســلوب للتقييــم ،يفضــل أن يســتخدم املقيــم الــذي يعمــل يف الســوق املحــيل 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 لــكل منهــا.

 ٢٫٢٫٢أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻮق

 ٢٫٢٫٢٫١التعريف
رشا عــىل القيمــة مــن خــالل مقارنــة
يعــرف املعيــار  – ١٠٥أســاليب وطــرق التقييــم أســلوب الســوق عــىل أنــه »...يقــدم مــؤ ً
األصــل مــع أصــول مطابقــة أو مقارنــة )مشــابهة( تتوفــر عنهــا معلومــات ســعرية«.
وفيــام يتعلــق باملمتلــكات العقاريــة ،تتمثــل العنــارص الرئيســة للتعريــف الــوارد أعــاله يف »قابليــة املقارنــة« و »توفــر املعلومات
الســعرية« .العقــارات أو األصــول العقاريــة غــري متجانســة ،مــام يعنــي أنــه ال يوجــد عقــاران متامثــالن يف جميــع النواحــي،
فــال بــد أن تكــون هنــاك اختالفــات يف الحالــة واملوقــع مثـالً .ويقــر املعيــار  :٤٠٠الحقــوق واملصالــح العقاريــة )الفقــرة (٥٠٫١
هــذه الحقيقــة .ولكــن كــام ذكــرت املقدمــة ،قــد تكــون الخصائــص مشــابهة بشــكل ٍ
كاف للعقــار محــل التقييــم يف موقعهــا
وخصائصهــا القانونيــة واالقتصاديــة أو املاديــة مــن أجــل إجـراء مقارنــة معقولــة بينهــا ،ولتحديــد مقــدار االختالفــات وتعديلهــا
لتناســب العقــار محــل التقييــم.
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ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن »معلومــات األســعار« هــي مصطلــح واســع النطــاق للمعلومــات املســتخدمة يف تقديــم دليــل عــىل
القيمــة ،وتشــمل تفاصيــل املعامــالت الخاصــة باملمتلــكات املامثلــة التــي تــم بيعهــا أو تأجريهــا واملدرجــة للبيــع أو اإليجــار.
ولــذا ينــص املعيــار  ١٠٥عــىل كل مــن »طريقــة املعامــالت املقارنــة« و«طريقــة القوائــم املقارنــة« جنبًــا إىل جنــب مــع أســاليب
وطــرق التقييــم األخــرى .وتطبــق الطريقــة األخــرية عــىل نطــاق واســع يف املنطقــة يف غيــاب بيانــات موثوقــة للمبيعــات قابلــة
للمقارنــة ،خاصــة يف تقييــم األرايض الشــاغرة.
 ٢٫٢٫٢٫٢املبادئ األساسية
يعتمــد أســلوب الســوق يف املقــام عــىل مبــدأ االســتبدال الــذي يفــرتض أن املشــرتي الحصيــف لــن يدفــع لعقــار أكــرث مــن
تكلفــة الحصــول عــىل يعادلــه مــن حيــث املنفعــة واالســتخدام ،عــىل افـرتاض عــدم وجــود تأخــر يف الوقــت .وهــو أيضــا املبــدأ
األســايس ألســلوب التكلفــة .ومــن ثــم فــإن »التكلفــة« هنــا تتعلــق بتكلفــة إنشــاء عقــار مامثــل وكذلــك الســعر الــذي ميكــن
دفعــه مقابــل عقــار مامثــل موجــود .يقــوم املقيــم ،اســتنادا ً عــىل مبــدأ االســتبدال ،بتقييــم قيمــة العقــار محــل التقييــم مــع
األخــذ يف االعتبــار البدائــل املتاحــة للمشــرتي املحتمــل )أي ممتلــكات أخــرى متاحــة للبيــع وقــت التقييــم( والســلوك املحتمــل
للمشــرتي بالنظــر إىل املبيعــات الحديثــة للعقــارات املقارنــة.
يعتــرب مبــدأ االســتبدال واســع جــدا ً ويشــمل أكــرث مــن قيمــة أو ســعر .وهــو ينطبــق عــىل جميــع البيانــات ،مبــا يف ذلــك
اإليجــارات واألســعار للعقــارات املرغوبــة بالتســاوي التــي يأخذهــا املقيّــم يف االعتبــار عنــد تطويــر رأيــه يف القيمــة.
ويحدد املعيار  ١٠٥املبادئ األخرى التي تكمن وراء جميع أساليب التقييم ،وهي:
مبــدأ التــوازن :يفــرتض هــذا املبــدأ أن أســعار العقــارات تنشــأ مــن خــالل املنافســة .وتكــون أســعار العقــارات مســتقرة عندمــا
يكــون الطلــب عــىل العقــارات يســاوي العــرض املتوفــر .ولكــن أســواق العقــارات غــري ناضجــة ،فهنــاك تحــوالت غــري متزامنــة
يف الطلــب والعــرض لــذا ال ميكــن تحقيــق تــوازن مطلــق أو دائــم .فتميــل أســعار العقــارات إىل التغــري مــع مــرور الوقــت كــردة
فعــل عــىل أمــور منهــا التغ ـريات يف عــدد الســكان ،والتوظيــف ،ودخــل األرس ،وأمنــاط الحيــاة ،وتكاليــف التمويــل ،وتكاليــف
واتجاهــات البنــاء ،وأداء القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ،والتــي يجــب عــىل املقيــم أن يكــون عــىل درايــة بهــا عنــد تنفيــذ مهــام
التقييــم .كــام تعنــي املنافســة أنــه يف ســوق نشــط فييــه العديــد مــن البدائــل واملشــرتين الواعيــني ،تكــون األســعار املدفوعــة
مقابــل العقــارات املامثلــة ثابتــة ومتســقة ،والعكــس بالعكــس.
توقــع الفوائــد :يتعلــق هــذا املبــدأ بقيمــة املنافــع املســتقبلية مــن امتــالك مثــل هــذا العقــار .تحمــل معظــم العقــارات منافــع
اقتصاديــة وغريهــا مــن الفوائــد ملالكيهــا ،مبــا يف ذلــك العقــارات الســكنية ،والتــي يتــم رشاؤهــا عــادة للســكن وتقيــم بأســلوب
الســوق .بالنســبة للعقــارات الســكنية ،يتــم االســتدالل عــىل قيمــة هــذا التوقــع مــن متوســط األســعار التــي يدفعهــا املشــاركون
يف الســوق مقابــل العقــارات املقارنــة .ولكــن ال يوجــد أي أســلوب تقييــم آخــر يوضــح مبــدأ التوقــع بنفــس قــوة أســلوب
الدخــل ،حيــث يتنبــأ املقيــم بتدفقــات الدخــل واملرصوفــات املســتقبلية املرتاكمــة للعقــار للوصــول إىل القيمــة الحاليــة لألصــول
املــدرة للدخــل مثــل املكاتــب واملتاجــر.
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 ٢٫٢٫٢٫٣خطوات تطبيق أسلوب السوق
يوضــح الشــكل ) (٦أدنــاه خطــوات طريقــة املقارنــة كــام تــم ذكــرت يف منهــج  ١٠٥لربنامــج الهيئــة يف تأهيــل املقيمــني
العقاريــني .ولكــن بــدالً مــن تك ـرار وتفصيــل الخطــوات لــكل أســلوب تقييــم ،ويركــز املحتــوى التــايل عــىل اســتعراض أفضــل
املامرســات يف تطبيقهــا العمــيل يف ضــوء كل مــن معايــري التقييــم الدوليــة وخصائــص الســوق الســعودية .بعبــارة أخــرى ،يفــرتض
هــذا الدليــل أن املق ّيــم الــذي يقــرأه قــد أتقــن واجتــاز كل برامــج الهيئــة يف التقييــم العقــاري مبــا يف ذلــك أســس وأســاليب
التقييــم ،وعمليــة التقييــم الشــاملة.

الشكل ) :(٦خطوات أسلوب املقارنة
تعتــرب بعــض الخطــوات املذكــورة أعــاله ،خاصــة ) ،(٣) - (١شــائعة يف جميــع أســاليب التقييــم ،بينــام تحــدد الفقــرة  ٣٠٫٦مــن
املعيــار  ١٠٥الخطــوات ) (٨) - (٤كخطــوات رئيســة يف طريقــة املعامــالت املقارنــة .وتعتــرب بعــض الخطــوات متكــررة ومرتابطــة،
مثــل جمــع مقارنــات إضافيــة عندمــا يتعــذر التحقــق مــن معظــم املقارنــات املوجــودة .وقــد يتــم تأجيــل بعــض الخطــوات
األخــرى أو إعــادة النظــر فيهــا ،مثــل تحديــد منطقــة الســوق بعــد الحصــول عــىل فهــم شــامل للعقــار محــل التقييــم بعــد
املعاينــة.
وعــىل الرغــم مــن أن الخطــوات ذكــرت مقارنــات املبيعــات فقــط ،إال أنهــا تشــمل جمــع قوائــم عــروض املقارنــات وتحليلهــا
بطريقــة مامثلــة .وتنــص الفقــرة  ٣٠٫٣مــن املعيــار  ١٠٥عــىل أنــه »يف حالــة عــدم توفــر العديــد مــن املعامــالت الحديثــة،
ميكــن أن ينظــر امل ُق ّيــم بعــني االعتبــار ألســعار األصــول املتامثلــة أو املتشــابهة املدرجــة يف القوائــم أو املعروضــة للبيــع ،رشيطــة
أن تكــون هــذه املعلومــات محــدد ًة بوضــوح وأن ت ُحلّــل وت ُوثّــق« .وكانــت تســتخدم القوائــم بشــكل ملحــوظ يف الســعودية
بســبب طبيعــة الســوق غــري الشــفافة.
ويقوم املقيم عادة باالطالع عىل القوائم املدرجة للعقارات املقارنة من أجل:
 .١فهم البدائل املتاحة للمشرتي املحتمل للعقار محل التقييم.
 .٢معرفــة ســقف قيمــة العقــار محــل التقييــم .وقــد ال توضــح القامئــة للمقيــم بشــكل ٍ
كاف قيمــة العقــار يف الســوق،
ولكنهــا بالتأكيــد تشــري إىل القيمــة التــي ال يســتحقها.
 .٣قيــاس حالــة ســوق العقــارات ،حيــث تشیر قوائم العــروض ذات فترة تســويق طويلــة ومراجعات األسعار إلی
سوء الســوق أو تراجعــه .ويف ســوق مســتقرة ،تســتخدم القوائــم مــع دوران املبيعــات التاريخــي لتقديــر مخــزون للبيــع
)العــرض( ومــدة اســتمراره يف ظــروف الســوق الســائدة.
 .٤ميكــن اســتخدام القوائــم ذات األســعار الثابتــة لتحديــد االختالفــات بــني عنــارص املقارنــة املختلفــة لعقــارات
مشــابهة خــارج مجموعــة املعطيــات القابلــة للمقارنــة.
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إن اﻹﻃــﺎر اﻟﺰﻣﻨــﻲ الــذي يــدرس فيــه امل ُق ّيــم الســوق ومبيعاتهــا وقوامئهــا هــو أمــر يعتمــد عــىل امل ُق ّيــم تب ًعــا لنــوع العقــار
والظــروف الحاليــة للســوق ومســتوى نشــاطها ونضجهــا واســتقرارها .فعنــد النظــر إىل التأثــري الكبــري عــىل ســوق العقــارات يف
اململكــة العربيــة الســعودية عــىل مــدى العامــني املاضيــني نتيجــة لتطبيــق رســوم األرايض البيضــاء ،وتوقعــات النمــو االقتصــادي
املنخفــض ،وانخفــاض معــدل الســيولة يف الســوق ،وســحب دعــم الطاقــة واملغــادرة املتوقعــة للكثــري مــن املقيمــني األجانــب،
قــد يقــرر املقيــم أن ينظــر يف املعامــالت املقارنــة عــىل مــدى الـــ  ١٢شــه ًرا املاضيــة فقــط .كــام ميكــن أن يقــوم بعــض العمــالء،
مثــل املقرضــني ،بفــرض فــرتة العتبــار مهمــة التقييــم ،ولكــن يف النهايــة يتحمــل املقيــم مســؤولية املشــورة أو التعليــق عــىل
مــدى معقوليــة الفــرتة وأن يرتــب املقارنــات مــع األخــذ بعــني االعتبــار أي أحــداث حديثــة تؤثــر عــىل الســوق .ففــي بعــض
األســواق األكــرث نضج ـاً حــول العــامل ،يقــوم املقيمــون عــاد ًة بالحصــول عــىل املعامــالت الســكنية والقوائــم القابلــة للمقارنــة
وتحليلهــا عــىل مــدى فــرتة ثــالث ســنوات قبــل تاريــخ التقييــم.
ت ُعــرف ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺴــﻮق لتقديــر العــرض والطلــب للعقــارات املامثلــة ،فضــ ًال عــن تحديــد اتجاهــات الســوق يف املنطقــة
الجغرافيــة املعنيــة .وعــادة مــا تكــون املنطقــة ذات خصائــص وأداء مامثــل للعقــار محــل التقييــم .واعتــامدا عــىل نــوع امللكيــة،
قــد تشــمل منطقــة الســوق العديــد مــن األحيــاء أو حتــى متتــد إىل دول أو أقاليــم )مثــل ســوق للفنــادق( .وبالتــايل ،فــإن فهــم
الخصائــص الهامــة للعقــار وتحديــد املشــرتي املحتمــل مــن الناحيــة الدميوغرافيــة )مثــل طلــب األرس الصغــرية واملتوســطة
الدخــل لشــقة مــن غرفتــي نــوم( هــي املفتــاح لتحديــد منطقــة ســوق العقــار .ويســتطيع املقيــم اإلطــالع عــىل مناطــق أكــرب إن
مل تكــن هنــاك مقارنــات كافيــة يف منطقــة الســوق األوليــة ،ولكــن غالبـاً مــا يــؤدي ذلــك إىل خصائــص أقــل قابليــة للمقارنــة،
واملزيــد مــن التعديــالت ورمبــا مجموعــة أوســع مــن مــؤرشات القيمــة.
تــم تحديــد اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬــﺎ ،أو عنــارص املقارنــة ،يف إطــار مقدمــة أســاليب التقييــم املذكــورة أعــاله والتــي
متــت مناقشــتها بإســهاب يف منهــج  .١٠٥وعــاد ًة مــا تســتند هــذه العوامــل إىل معرفــة وخــربة املق ّيــم ،ولكــن األهــم مــن ذلــك
استفســارات املشــرتين والوســطاء يف الســوق .فمــن املهــم أن نالحــظ أن هــذه العنــارص تكــون مختلفــة باختــالف األســواق أو
أنــواع العقــارات ،أو اختالفهــا مــن حيــث فائدتهــا ومســاهمتها يف القيمــة ومــدى رغبــة املشــرتين فيهــا.
والســؤال الــذي يطرحــه املقيمــون غالبــاً هــو مــا ﻋــﺪد وﺟــﻮدة اﳌﻘﺎرﻧــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ إلجــراء تحليــل موثــوق بــه؟ فكلــام
كانــت مجموعــة البيانــات القابلــة للمقارنــة كثــرية وحديثــة وميكــن التحقــق منهــا ،كلــام كانــت التحليــالت أفضــل .ويســتخدم
املقيمــون املقارنــات عــادة مــن أجــل:
 .١تحديد أو تقدير متوسط مساهمة عنارص املقارنة يف قيمة املقارنات.
 .٢تعديــل قيمــة املقارنــات للحصــول عــىل اختالفاتهــا عــن العقــار محــل التقييــم بنــاء عــىل قيمــة مســاهمة كل
عنــرص مشــتق يف ) (١أعــاله.
ولكن مخاطر استخدام نفس املقارنات لكل من ) (١و ) (٢أعاله تكون يف التايل:
 .١اســتخدام التقديـرات لتعديــل نفــس املقارنــات املســتخدمة الشــتقاقها يف املقــام األول ،وهــذا يعتــرب منط ًقــا خاطئًــا
ينتــج عنــه مــؤرشات قيمــة موحــدة للعقــار محــل التقييــم عــرب جميــع املقارنــات املســتخدمة يف الجــدول ،ويعتــرب ذلــك
بأنــه تالعــب يف الحســابات الرياضيــة.
 .٢من املحتمل أن يؤدي أي خطأ يف تفاصيل أحد املقارنات إىل ظهور مؤرشات قيمة خاطئة يف كافة املقارنات.
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للتخفيف من املشاكل املذكورة أعاله ،يعمل املق ّيمون مع مجموعات كبرية من املقارنات التي تسمح لهم مبا ييل:
 .١اســتنباط تقديـرات للتعديــل خــارج الجــدول )مثــل اســتخدام املقارنــات التكميليــة( وتقليــل االعتــامد املتبــادل بــني
املقارنــات األوليــة املســتعملة يف جــدول التعــدي.
 .٢أن مي ّيــز بشــكل أوضــح ،أو عندمــا يكــون ممكنــا أن يحســب إحصائ ًيــا االتجاهــات وأمنــاط األســعار أو العالقــات بــني
األســعار والعنــارص الهامــة للمقارنــة مثــل التاريــخ أو املســاحة.
وفيام يتعلق بجودة املقارنات ،تنص الفقرة  ٣٠٫٧من املعيار  ١٠٥عىل أن يختار املقيم مقارنات متعددة:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

تشبه إىل حد كبري العقار محل التقييم )ولها نفس االستخدام األعىل واألفضل(.
بني أطراف محايدة.
كانت املعاملة يف أقرب وقت ممكن من تاريخ التقييم للعقار محل التقييم.
أن يكون للمقارنة التفاصيل الكافية لتقييم األدلة عىل قيمة العقار محل التقييم.
تم تجميعها من مصدر موثوق به.

يعتــرب مــن املامرســات الجيــدة رســم وتحليــل البيانــات املقارنــة بياني ـاً مــن حيــث أســعار البيــع مقابــل وحــدات املقارنــة
)مثــل املســاحة( بهــدف الكشــف عــن األمنــاط ،واختيــار أنســب وحــدة للمقارنــة ،وتطويــر فرضيــات لألمنــاط الغريبــة وإجـراء
مزيــد مــن االســتقصاءات عنهــا ،والتــي مــن خاللهــا ميكــن تحديــد املقارنــات غــري املناســبة أو الشــاذة ،والتــي مــن املمكــن أن
تغــري قيمــة التقييــم ،ومــن ثــم حذفهــا .كــام يســمح التحليــل البيــاين باســتقراء مــؤرشات القيمــة حيــث قــد تكــون مجموعــة
البيانــات األوليــة ذات نطــاق محــدود مقارنــة بالعقــار محــل التقييــم ،بــرشط أن يكــون هــذا االســتقراء مدعو ًمــا باســتخدام
بيانــات تكميليــة ذات نطــاق أكــرث اتســا ًعا ،عــىل ســبيل املثــال ،مقارنــات مــن موقــع ثانــوي يشــابه العقــار محــل التقييــم مــن
حيــث املســاحة.
ويف كل مهمــة جديــدة ،يجــب عــىل املقيــم الســعي للحصــول عــىل بيانــات جديــدة قابلــة للمقارنــة وتحليلهــا وإزالــة بعــض أو
كل البيانــات القدميــة يف تحليالتهــم خاصــة عندمــا تتغــري ظــروف الســوق.
فعنــد النظــر يف مصداقيــة وموثوقيــة املعلومــات املقارنــة املقدمــة ،يجــب أن ينظــر املقيــم يف الفقــرة  ٢٠٫٥مــن معيــار ،١٠٢
واألمــور التاليــة بالــذات:
 .١الغرض من التقييم.
 .٢أهمية املعلومات بالنسبة لنتيجة التقييم.
 .٣الخربة العملية للمصدر فيام يتعلق مبوضوع التقييم.
 .٤استقاللية املصدر عن األصل موضوع التقييم.
 .٥املستفيد منه.
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قــد تختلــف معايــري التأكــد والتحقــق مــن البيانــات املقارنــة اعتــامدًا عــىل عــدد املقارنــات املتاحــة ،وكلــام قلــت عــدد املقارنات
كلــام زاد احتــامل أن الخطــأ يف أحــد املقارنــات ســيؤثر بشــكل خطــري عــىل النتيجــة اإلجامليــة لتحليــل التقييــم ،وبالتــايل يجــب
أن يكــون التحقــق أكــرث رصامــة .يف مثــل هــذه الحــاالت ،قــد يتجــاوز التأكيــد مــن طرفًــا واحـدًا فقــط إىل كافــة األطـراف.
وعــاد ًة مــا يســتخرج املقيــم القوائــم قابلــة للمقارنــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر ،مبــا يف ذلــك البحــث حــول املنطقــة
للبحــث عــن اإلعالنــات ،والبحــث يف مواقــع الويــب ومكاتــب الســامرسة والوســطاء العقاريــني ،والســؤال عــن املعلومــات
كمشــرتي محتمــل للعقــارات .ولكــن غالبًــا مــا تكــون التفاصيــل املتوفــرة غــري مكتملــة أو قدميــة .يطلــب مــن املقيميــني زيــارة
املقارنــات التــي يختارونهــا عليهــا باإلضافــة إىل إج ـراء مقابــالت مــع الوســطاء للحصــول عــىل تفاصيــل املعامــالت مثــل رغبــة
البائــع ،وقــت عرضهــا يف الســوق ،ومراجعــات األســعار ،والعــروض ،وردود فعــل املشــرتي ،وآراء الوســيط وغريهــا إىل أقــىص حــد
ممكــن.
تحســنت الشــفافية يف ســوق العقــارات املحليــة بشــكل ملحــوظ خــالل الفــرتة املاضيــة بفضــل الجهــود الحكوميــة ،وزيــادة
االســتثامر املؤســيس يف ســوق العقــارات ،وزيــادة الوعــي لــدى املشــرتين املحتملني ،وتطبيــق رضيبــة األرايض للحد مــن املضاربة.
فأصبــح مــن املمكــن اآلن الحصــول عــىل تفاصيــل املنطقــة والســعر ملعامــالت العقــارات الفرديــة حســب املدينــة ونــوع الحــي
واملدينــة عــىل بوابــة وزارة العــدل التــي يعــود تاريخهــا إىل  .٢٠١١ميكــن اآلن للمقيمــني الوصــول بســهولة إىل هــذه املعلومــات
للمســاعدة يف توليــد أو التحقــق مــن البيانــات القابلــة للمقارنــة .ينتقــل التقييــم يف اململكــة العربيــة الســعودية بثبــات مــن
عــرص كان يف العثــور عــىل بيانــات معامــالت مــن أي نــوع هــو التحــدي األكــرب الوحيــد يف التقييــم إىل مهــام تتطلــب أدوات
إحصائيــة لتحليــل البيانــات املتاحــة .ولكــن ال ي ـزال عــىل املقيمــني تحديــد مــكان املقارنــات وزيارتهــا والتواصــل مــع أط ـراف
املعاملــة للحصــول عــىل مزيــد مــن التفاصيــل حــول املعامــالت املســجلة مبــا يف ذلــك الخصائــص املاديــة والقانونيــة واالقتصاديــة
للمقارنــات ورشوط البيــع .كــام نشــجع املقيمــون عــىل مشــاركة هــذه املعلومــات مــع مراعــاة أي قيــود رسيــة.
يجــب عــىل املقيمــني أن يرشحــوا يف تقاريرهــم األســاس املنطقــي الختيــار املقارنــات وكذلــك اإلفصــاح عــن تفاصيــل ومصــادر
املعلومــات القابلــة للمقارنــة ،وإىل أي مــدى تــم التحقــق مــن هــذه املعلومــات وتطبيقهــا يف التقييــم ،مبــا يف ذلــك أي قيــود أو
تحديــات متــت مواجهتهــا وتأثريهــا عــىل رأي القيمــة.
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 ٢٫٢٫٢٫٤تطبيق أسلوب السوق
يقــوم املقيــم بعــد معرفتــه باملقارنــات والعنــارص املؤثــرة عليهــا وظــروف الســوق الحاليــة ،مبقارنــة الســامت املختلفــة بــني
العقــار محــل التقييــم والعقــارات املقارنــة.
يجــب أوالً تقســيم األســعار إىل وحــدات مناســبة للمقارنــة ،مثــل الســعر لــكل مــرت مربــع مــن مســاحة األرض أو الســعر لــكل
وحــدة ســكنية ،والتــي يشــيع اســتخدامها مــن قبــل املشــاركني يف الســوق )معيــار  ١٠٥الفقــرة  .(٣٠٫٤كــام يضمــن اســتخدام
وحــدات املقارنــة املناســبة أن يكــون لــدى املقيــم نطــاق ضيــق معقــول مــن أســعار الوحــدات للدراســة والضبــط يف تحليالتــه
املقارنــة.
وفيام ييل الوحدات املستخدمة للمقارنة يف اململكة العربية السعودية:
ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر

وﺣﺪة اﳌﻘﺎرﻧﺔ

األرض

السعر/مرت مربع من مساحة األرض أو مساحة البناء املسموحة

عقارات سكنية  -شقق

السعر/مرت مربع من مساحة الشقة )إجاميل أو صايف(

عقارات سكنية  -فلل ودبولكسات

السعر/وحدة السكنية

تجاري

السعر/مرت مربع من إجاميل املساحة القابلة للتأجري

مكاتب

السعر/مرت مربع من إجاميل املساحة القابلة للتأجري

مخازن التربيد

السعر/مرت مكعب من صايف مساحة التخزين

املستودعات الصناعية

مختلفة ،سعر/مرت مربع أو مرت مكعب.

صناعي -أخرى

السعر/مرت مربع.

الفنادق

السعر/غرفة

املستشفيات

السعر/رسير

الجدول ) :(٣وحدات املقارنة الشائعة
وحــدات املقارنــة ليســت دامئًــا متعلقــة باملســاخة أو يتــم التعبــري عنهــا مــن حيــث املســاحة ،مثــل املستشــفى أو مراكــز
التمريــض .وقــد تســتند أيضً ــا إىل عبــارات غــري ماديــة أو يتــم التعبــري عنهــا عــىل ســبيل املثــال مــن حيــث اإلنتاجيــة أو حجــم
األعــامل.
إذا كان الســوق يســتخدم أكــرث مــن وحــدة مقارنــة لنــوع معــني مــن العقــارات ،فيجــب عــىل املقيــم أن يســتخدم نو ًعــا لــه
عالقــة مــع أســعار بيــع العقــارات املقارنــة.
ميكــن للمق ّيــم أن يســتنتج منط ـاً معي ًنــا يف دراســته لوحــدات املقارنــة مقابــل عنــارص املقارنــة األساســية .يف معظــم األســواق،
مث ـالً ،تكــون عالقــة الســعر مــع معظــم أنــواع العقــارات خاصــة الســكنية منحنيــة ســلب ًيا .أي أن املشــرتون يقومــون بتأمــني
أســعار أقــل لــكل وحــدة )أو ســعر الجملــة( عنــد زيــادة مســاحة العقــارات ،ويزيــد الخصــم مبعــدل منخفــض إىل املســاحة
املضافــة .ينطبــق هــذا األمــر عــىل معظــم األرايض ،باســتثناء املواقــع ذات املســاحة الكبــرية والجاهــزة للتطويــر يف املناطــق
الناشــئة أو الناضجــة ،حيــث ال يضطــر أصحــاب املنــازل إىل تخصيــص اســتثامرات كبــرية يف تقســيم أو خدمــة املواقــع أو قــد
يتمتعــون بزيــادة يف القيمــة مــن خــالل الجمــع بــني عــدة ارايض.
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ثــم تقــارن املقارنــات مــع العقــار محــل التقييــم يف جــدول التعديــل اعتــامدا عــىل عنــارص املقارنــة األساســية .اعتــامدًا عــىل
العنــارص التــي يحددهــا املســتثمر ويعتربهــا مهمــة يف ق ـرارات ال ـرشاء ،يتــم إج ـراء التســويات بالنســب املئويــة أو بالقيمــة
النقديــة للفــروق يف أي مــن أو كل جوانــب املعامــالت واملمتلــكات التاليــة : ٥
 .١حقوق امللكية
 .٢رشوط التمويل
 .٣رشوط البيع /تنازالت
 .٤نفقات ما بعد الرشاء
 .٥ظروف السوق
 .٦املوقع
 .٧الخصائص املادية
 .٨الخصائص االقتصادية
 .٩التقسيم
 .١٠أخرى
ينبغــي معالجــة التعديــالت الفــروق يف العنــارص )) (١إىل ) (٥أعــاله( أوالً  ،متبوعــة بتعديــالت امللكيــة )) (٦إىل ) ((١٠والتــي
يجــب أن تكــون عــىل أســاس التقديـرات التــي تــم التوصــل إليهــا يف عمليــات التســوية الالحقــة للمعامــالت .فيــام يــيل مثــال
لشــبكة/جدول تحليــل مقارنــة املبيعــات ،جميــع التفاصيــل والتقديـرات وهميــة وال ينبغــي االعتــامد عليهــا عنــد التقييــم :
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اﻟﻌﻨﻮان
السعر بالريال
السعر بالريال لكل مرت
مصادر البيانات
مصادر التحقق

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
حقوق امللكية
رشوط التمويل
التنازالت
نفقات ما بعد الرشاء
تاريخ البيع ووقته
املوقع
املساحة )مرت مربع(
الواجهة
الجانب
التصميم
جودة البناء
العمر الفعيل
الحالة
مساحة البناء اإلجاملية
تقسيم الوحدات
عدد الغرف
القبو
تشطيبات القبو
املنفعة الوظيفية
التدفئة والتربيد
كفاءة الطاقة
املراب
فناء أو رشفة
مسبح
أخرى
صايف التعديالت
السعر املعدل للمقارنة
 ٪صايف التعديل
 ٪إجاميل التعديل
السعر املعدل لكل غرفة )السعر املعدل/عدد غرف املقارنة(
السعر املعدل  /غ .نوم )السعر املعدل/عدد غ .نوم املقارنة(

الجدول ) :(٤منوذج جدول التعديالت
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/١٢٣أ أوﻫﺎم ،اﻟﺸﺎرع١
)العقار محل التقييم(
املعاينة

اﻟﻮﺻﻒ
ملكية حرة

 ٪٢٫٥لكل سنة
 ١٫٨٠٠ريال/م٢

 ٩٫٣٧٥ريال/سنة
 ٢٫٠٠٠ريال/م٢

 ٨٠٠ريال /م٢
 ٨٠٠ريال /م٢

حي أوهام
٣٨٠
سكنية
شاملية عىل الشارع
بيت طابقني
متوسطة )من الطوب(
٦
متوسطة
٣٣٠

مجموع

غ.نوم

٣
٩
٠
٠
متوسطة
مركزي
متوسط
سيارتني
فناء
فلرت عادي

حامم

٣

/١٢٩أ أوﻫﺎم ،اﻟﺸﺎرع١
٥٫١٤٠
السمسار
املشرتي

 (-)+ريال
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻮﺻﻒ
ملكية حرة
رهن
بدون امتيازات

ملكية حرة
رهن
بدون امتيازات

قبل شهرين
حي أوهام
٣٧٠
سكنية
شاملية عىل الشارع
بيت طابقني
متوسطة )من الطوب(
٦
متوسطة
٣٣٠

مجموع

غ.نوم

٣
٩
٠
٠
متوسطة
مركزي
مساوي
سيارتني
فناء
فلرت عادي

/١٥٦أ أوهام ،الشارع١
١٫٦٨٧٫٥٠٠
٥٫١١٠
السمسار
املشرتي
 (-)+ريال
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻮﺻﻒ

١٫٦٩٥٫٠٠٠

/٢٠١ب أوهام ،الشارع٣
١٫٧٠٦٫٢٥٠
٥٫١٧٠
السمسار
وزارة العدل
 (-)+ريال
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻮﺻﻒ

حامم

٣

٧٫١٠٠
١٨٫٠٠٠

-

-

-

٢٥٫١٠٠
١٫٧٢٠٫١٠٠
٪١٫٤٨
٪١٫٤٨
١٩١٫١٢٢
٥٧٣٫٣٦٧

ملكية حرة
رهن
بدون امتيازات

قبل  ٥أشهر
حي أوهام
٣٩٠
سكنية
شاملية عىل الشارع
بيت طابقني
متوسطة )من الطوب(
٦
متوسطة
٣٣٠

مجموع

غ.نوم

٣
٩
٠
٠
متوسطة
مركزي
مساوي
ال يوجد
فناء
فلرت عادي

حامم

٣

١٧٫٦٠٠
١٨٫٠٠٠ -

-

-

٣٥٫٠٠٠
-

٣٤٫٦٠٠
١٫٧٢٢٫١٠٠
٪٢٫٠٥
٪٤٫١٨
١٩١٫٣٤٤
٥٧٤٫٠٣٣

قبل  ٨أشهر
حي أوهام
٣٩٠
سكنية
شاملية عىل الشارع
بيت طابقني
متوسطة )من الطوب(
٥
متوسطة
٣٣٠

مجموع

غ.نوم

حامم

٩

٣

٣

متوسطة
مركزي
مساوي
سيارتني
فناء
فلرت عادي

٢٨٫٤٠٠
-

 ٩٫٣٧٥-

-

-

١٩٫٠٢٥
١٫٧٢٥٫٢٧٥
٪١٫١٢
٪٢٫٢١
١٩١٫٦٩٧
٥٧٥٫٠٩٢
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مفيــدة الزمــة يف معظــم املهــام يفضــل ذكــر كافــة العنــارص املمكنــة للمقارنــة يف الشــبكة وليســت فقــط االختالفــات الفعليــة،
كــام ال ينبغــي اســتخدام املقارنــة دون وجــود الدعــم الــالزم للتعديــالت عليهــا.
حقــوق امللكيــة هــي مجموعــة الحقــوق للعقــار مثــل التملــك الحــر أو التأجــري والتــي تكــون يف األصــل والتــي هــي محــور
التقييــم .يف أفضــل الحــاالت ،يجــب أن تكــون الحقــوق يف املقارنــات مشــابهة لتلــك الخاصــة بالعقــار محــل التقييــم ،ولكــن
قــد ال يكــون هــذا متوف ـرا ً يف كافــة العقــارات ،لــذا ميكــن قبــول املقارنــات بحقــوق أعــىل أو أدىن نســبياً ،بــرشط أن تكــون
االختالفــات منطقيــة بشــكل معقــول مــن أدلــة الســوق وأن يتــم تعديلهــا .فعــىل ســبيل املثــال ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل
إجـراء تعديــالت عندمــا يكــون العقــار محــل التقييــم مســتأجرا ً يف حــني أن املقارنــة ملكيــة حــرة ،أو عندمــا يكــون كال العقاريــن
ملكيــة مســتأجرة ،ولكــن تختلــف رشوط عقــد اإليجــار ومســتوى اإلشــغال ونوعيــة املســتأجرين ومعــدالت اإليجــار.
عنــد ثبــات كافــة العوامــل األخــرى ،ميكــن أن تعتمــد التســوية بــني عقــد اإليجــار والتملــك الحــر عــىل اشــتقاق الفــروق
النســبية بــني أســعار البيــع الســابقة لحصــص اإليجــار والتملــك الحــر لعقــارات مامثلــة .ميكــن أن يســتند التعديــل عــىل رســملة
الفــرق يف إيـرادات التشــغيل عنــد حســاب الفــرق يف إيـرادات التشــغيل الناتجــة عــن معــدالت اإليجــار املختلفــة أو اإلشــغال
بــني العقــارات املؤجــرة.
ـري متضخــم أو منكمــش نتيجــة
»أي ســعر تقديـ ّ
يُســتثنى تعريــف القيمــة الســوقية يف معايــري التقييــم الدوليــة بشــكل خــاص ّ
رشوط أو ظــروف خاصــة ،مثــل :التمويــل غــري النمطــي ،أو ترتيبــات البيــع وإعــادة التأجــري ،أو اعتبــاراتٌ خاصـةٌ ،أو امتيــازاتٌ
ممنوحــة ملالــك أو مشــرت معــني) «.أســس القيمــة ،فقــرة ) ٣٠،٢أ(( .عــىل هــذا النحــو ،يجــب تعديــل أي ترتيبــات متويليــة
مختلفــة عــن تلــك املتوفــرة للمشــرتين يف الســوق والــذي يعتقــد املقيــم أن لهــا أثــر عــىل ســعر املقارنــة .وتشــمل هــذه
الرتتيبــات غــري النمطيــة ،عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص ،متويــل البائــع )عقــد البيــع بالتقســيط ورهــن التمويــل املجمــع( ،افـرتاض
املشــرتي عــن رهــن البائــع الــذي يكــون أقــل مــن ســعر الســوق )الرهــون املفرتضــة( ،والقــروض بأســعار أقــل مــن أســعار
الســوق املخصصــة للمشــرتين ذوي املــالءة املاليــة القويــة.
تتضمــن التســويات بالتمويــالت الخاصــة ،والتــي تســمى أيضً ــا تســويات النقــد املكافــئ ،تقديــر الفــرق يف القيــم الحاليــة للرهــن
العقــاري غــري القيــايس بنــا ًء عــىل معــدل الفائــدة ومعــدل الســوق .ولكــن ال يجــب أال تكــون هــذه التعديــالت مختلفــة عــام
قــد يقــدره البائــع واملشــرتي كفــرق الســعر الناتــج عــن هــذا التمويــل.
وتشــكل أي دوافــع خاصــة مــن البائــع أو املشــرتي للعقــارات املقارنــة تشــكل ﴍوط ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺒﻴــﻊ والتــي مــن املحتمــل أنهــا
أثــرت عــىل ســعر املقارنــات .وتشــمل مثــل هــذه الحــاالت التــي ال تســمح فيهــا الظــروف الشــخصية للبائــع بالتســويق الــكايف
للعقــار يف الســوق املفتوحــة )مثــل البيــع املســتعجل( ،واملعامــالت بــني األط ـراف ذوي عالقــة وحوافــز البائــع أو امتيــازات
للمشــرتي )مثــل املبيعــات الشــاملة ملحتويــات املنــزل أو قســائم أو جوائــز ،أو اإليجــار مــع فـرتات بــدون إيجــار للمســتأجرين
قصــريي املــدى يف حالــة املكاتــب( .ســيكون نطــاق التســوية واتجاههــا مختلفــني عنــد اختــالف الظــروف ،وعــادة مــا يتــم
تعديــل االمتيــازات التــي تنطــوي عــىل دفعــات مــن البائعــني مقابــل رشاء املقارنــة مــن خــالل خصــم مبلــغ الدفعــة مــن ســعر
البيــع العقــار املقــارن .ولكــن إجـراء تعديــل للبيــع املســتعجل أو املتعــرث ســيكون بالزيــادة وبكميــة أو نســبة مــن الســعر الــذي
يتــم اســتخراجه مــن إجـراء املقابــالت مــع املشــاركني يف املعاملــة ،كلــام أمكــن ذلــك.
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كــام يلــزم إجـراء تعديــالت عــىل أي ﻧﻔﻘــﺎت ﻳﺘﻜﺒﺪﻫــﺎ اﳌﺸــﱰي ﰲ إﺻــﻼح ﻋﻘــﺎر مامثــل بعــد رشائــه مبــارشة ،بــرشط أن يتأكــد
املقيــم مــن املشــرتي عــن الحاجــة إلج ـراء مثــل هــذه اإلصالحــات وكيفيــة التخطيــط لهــا ،باإلضافــة إىل تأثريهــا عــىل الســعر
الــذي دفعــه املشــرتي مقابــل العقــار .يجــب إضافــة هــذه املرصوفــات إىل ســعر املقارنــة قبــل إجـراء املزيــد مــن التعديــالت ،مبا
يف ذلــك التعديــالت عــىل تاريــخ البيــع وظــروف الســوق .وينبغــي أن يســتند حجــم التعديــل إىل املبلــغ الــذي توقــع املشــرتي أن
ينفقــه عــىل اإلصالحــات قبــل أن يقــرر رشاء العقــار ،بــدالً مــام انتهــى بــه األمــر بعــد الـرشاء .وإذا كان العقــار محــل التقييــم
بحاجــة إىل إصالحــات مشــابهة بالعقــار املقــارن ،فإنــه ينبغــي خصــم املبلــغ الــذي يتوقــع املشــرتي املحتمــل إنفاقــه عــىل هــذه
اإلصالحــات مــن أســعار العقــارات املامثلــة.
عــادة مــا يتــم إجـراء تعديــالت ﻟﻈــﺮوف اﻟﺴــﻮق ليعكــس التقديــر أو االهــالك يف قيمــة العقــار املقــارن بســبب ظــروف الســوق
املختلفــة بــني تاريــخ البيــع وتاريــخ تقييــم العقــار .وعــادة مــا تكــون إعــادة بيــع املقارنــات يف معامــالت تجاريــة محايــدة
خــالل تلــك الفــرتة أفضــل مصــدر ملعرفــة حجــم واتجــاه مثــل هــذه التعديــالت ،باســتثناء أي تغيــري واضــح يف الســامت املاديــة
واالقتصاديــة للمقارنــات .كــام ميكــن اشــتقاق التقديــر مــن مبيعــات العقــارات املامثلــة خــالل الفــرتة الزمنيــة املعنيــة .يتــم
تحليــل ســعر البيــع إىل تاريــخ التقييــم حيــث تكــون الحركــة ثابتــة يف اتجــاه واحــد .ويف حالــة عــدم وجــود مبيعــات ،قــد
يعتمــد التعديــل عــىل آراء املشــاركني يف الســوق أو عــىل رســملة الفــرق يف إيجــارات الســوق للمقارنــات الســائدة يف التاريخــني
املذكوريــن مبعــدل فائــدة مناســب .قــد تكــون التغيـريات يف األســعار أو اإليجــارات محــددة للســوق أو نــوع العقــار ،ويجــب
أال يفــرتض تطبيقهــا عــىل جميــع األصعــدة.
يُعــد اﳌﻮﻗــﻊ عــادة املحــرك األكــرث أهميــة لقيمــة العقــار .لــذا يتصــدر املوقــع قامئــة التعديــالت عــىل العقــار بعــد تعديــالت
املعاملــة .يغطــي املوقــع االختالفــات يف الوصــول وإىل الدخــول إىل العقاريــة ورؤيتهــا مقارنـ ًة باملمتلــكات املامثلــة ،فضـالً عــن
االســتخدامات واالســتعدادات املحيطــة أو ســامت أو ســمعة األحيــاء املجــاورة .لحســاب التعديــل عــىل للموقــع ،تتــم مقارنــة
أســعار مبيعــات األرايض الشــاغرة يف مواقــع مختلفــة للعقــارات املقارنــة .كــام ميكــن اســتخدام أســعار البيــع لعقــارات متامثلــة
رشيطــة أال تتأثــر التحســينات يف بعــض املواقــع بالتقــادم الخارجــي بشــكل ملحــوظ ،مثــل القــرب مــن املطــارات أو مواقــع
التعديــن .قــد يتــم رســملة الفــروق يف أســعار اإليجــارات بــني موقعــني لخصائــص قابلــة للمقارنــة باســتخدام معــدالت الحــد
األقــىص املناســبة الخاصــة باملوقــع لإلشــارة إىل تعديــالت املوقــع.
قــد تكــون االختالفــات يف اﻟﺨﺼﺎﺋــﺺ اﳌﺎدﻳــﺔ مثــل املســاحة والطبوغرافيــا والتصميــم والجــودة والعمــر والحالــة واملنفعــة
للعقــارات املقارنــة مســؤولة أيضً ــا عــن االختالفــات الكبــرية يف أســعار البيــع .وكــام هــو الحــال مــع التعديــالت األخــرى ،ميكــن
التعامــل مــع االختالفــات يف الخصائــص املاديــة بطــرق عديــدة مبــا يف ذلــك التحليــل أو رســملة اختالفــات مســتويات اإليجــار
مثــل االختالفــات يف اإلقامــة وتكلفــة اإلصــالح وحالــة العقــار وتقادمــه وتعديــالت جــودة البنــاء .يجــب أن يكــون املقيــم
حريصــا عــىل عــدم إجــراء التعديــالت مرتــني كــام يف حالــة مســاحة الغــرف وعددهــا ،كــام يجــب مالحظــة أن العقــارات
ً
الضخمــة قــد تتطلــب تعديـ ًـال ســلبيًا للتقــادم الوظيفــي.
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قــد تختلــف قيمــة العقــارات املــدرة للدخــل بســبب ﺳــامﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ،أي الســامت التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل الدخــل
مثــل الشــواغر ،ومرصوفــات التشــغيل ،وجــودة اإلدارة ،ورشوط اإليجــار ،ونــوع املســتأجرين والعهــود ومــا إىل ذلــك .ومبوجــب
أســلوب الدخــل تســجل هــذه العوامــل عنــد حســاب صــايف إيـرادات التشــغيل وتوقعــات التدفقــات النقديــة واختيــار الحــد
األقــىص أو معــدالت الخصــم للعقــار محــل التقييــم .ولكــن تعديــالت االختالفــات يف هــذه الســامت ال تكــون واضحــة يف إطــار
أسلوب السوق .يشتق المقیم التعدیالت من خالل مقارنة أسعار عقارات المبیعات المتشابھة يف جمیع النواحي باستثناء السمات
االقتصادیة .ولكــن قــد يكــون العثــور عــىل مقارنــات مناســبة لهــذا الغــرض أمـرا ً صعبـاً للغايــة .لــذا يقــوم بعــض املقيّمــني هــذا
التعديــل أوالً باســتنباط نســبة مــا بــني صــايف إيـرادات التشــغيل لــكل مــرت مربــع مــن العقــار محــل التقييــم والعقــارات املقارنــة
وبعدهــا يرضبهــا يف ســعر بيــع العقــار املقــارن للحصــول عــىل مــؤرش لقيمــة العقــار محــل التقييــم .ولكــن هــذه الطريقــة
والتــي تســمى أيضـاً باســم تحليــل مضاعــف الدخــل التشــغييل الصــايف ،واجــه انتقــادات بأنــه مجــرد رســملة مبــارشة لدخــل
العقــار محــل التقييــم ويأخــذ مــن اســتقاللية الســوق وأســلوب الدخــل عندمــا يســتخدم كالهــام يف تقييــم.
وفيــام يتعلــق بتقســيم املناطــق ،يُنصــح املقيمــون باســتخدام مقارنــات باســتخدام أعــىل وأفضــل مامثــل للعقــار محــل التقييــم
مــام يغنــي عــن الحاجــة إىل إجـراء تعديــالت عــىل االســتعامالت .ولكــن عندمــا تتوفــر املقارنــات ذات االســتخدام املامثــل ولكــن
تختلــف معــدالت الكثافــة فيهــا ،ميكــن أن يشــتق امل ُق ِّيــم ويطبــق تعديــالت عــىل أســاس ســعر مســاحة البنــاء املســموح بهــا
أو عــىل أســاس املســاحة األرضيــة.

٢٫٢٫٣

أﺳﻠﻮب اﻟﺪﺧﻞ

 ٢٫٢٫٣٫١التعريف
رشا عــىل
أســلوب الدخــل هــو أحــد األســاليب الثالثــة يف التقييــم و ُعــرف يف املعيــار  ١٠٥عــىل أنــه »األســلوب الــذي يقــدم مــؤ ً
القيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة واحــدة .ووف ًقــا لهــذا األســلوب يتــم تحديــد قيمــة
األصــل بالرجــوع إىل قيمــة اإليـرادات أو التدفقــات النقديــة أو توفــري التكاليــف مــن األصــل) «.الفقــرة (٤٠٫١
 ٢٫٢٫٣٫٢املبادئ األساسية
وكــام هــو الحــال مــع مناهــج التقييــم األخــرى يعتمــد أســلوب الدخــل عــىل املبــادئ االقتصاديــة لتــوازن األســعار ،وتوقــع
الفوائــد ،واالســتبدال .يف حــني أن توقــع الفوائــد املســتقبلية هــو أكــرث الفرضيــات أساســية يف أســلوب الدخــل ،إال أن املبدأيــن
األخريــني دامئًــا مــا يعمــالن يف الخلفيــة حيــث أن املقيّــم عــاد ًة مــا يســتمد تقديراتــه األساســية وتوقعــات اإليـرادات والنفقــات
والشــواغر وعوامــل التحويــل الخاصــة بالعقــار محلــل التقييــم باإلشــارة إىل املعــدالت الســائدة للعقــارات املقارنــة أو املتنافســة
باإلضافــة إىل الحالــة الحاليــة واملتوقعــة للســوق.
وكــام ســبق ذكــره ،فــإن مبــدأ توقــع الفوائــد يربــط بــني قيمــة العقــار وتوقــع املنافــع املســتقبلية مــن امتالكــه .معظــم
العقــارات تنقــل منافــع اقتصاديــة أو منافــع أخــرى ألصحابــه ،والتــي يحــاول املقيــم تحديــد حجمهــا وتوقعهــا وتحويلهــا إىل
مبلــغ مقطــوع يتــم التعبــري عنــه كــرأي القيمــة.
يســتخدم أســلوب الدخــل عامليـاً لتقييــم املمتلــكات املــدرة للدخــل أو االســتثامر .وتشــمل األمثلــة املكاتــب التجاريــة ومتاجــر
التجزئــة والعقــارات الســكنية والصناعيــة املحتفــظ بهــا ألغـراض االســتثامر .وتدعــو الفقــرة  ٤٠٫٢إىل أولويــة اســتخدام الدخــل
يف الحــاالت التاليــة:
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أ .ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻗــﺪرة اﻷﺻــﻞ ﻋــﲆ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﺪﺧــﻞ ﻫــﻮ اﻟﻌﻨــﴫ اﻷﺳــﺎﳼ اﻟــﺬي ﻳﺆﺛــﺮ ﻋــﲆ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ
اﳌﺸــﺎرﻛني.
ب .ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟـ ًﺔ ﳌﺒﻠــﻎ اﻹﻳـﺮادات اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺻــﻞ ﻣﺤــﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬــﺎ ،وﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺳــﻮى ﻋــﺪد
ﻗﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻘﺎرﻧــﺎت اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ،إن وﺟــﺪت.
 ٢٫٢٫٣٫٣خطوات تطبيق أسلوب السوق
عــىل الرغــم مــن وجــود طريقتــني )رســملة الدخــل ،والتــي يناقشــها منهــج  ١٠٥عــىل نطــاق واســع تحــت مســمى »طريقــة
االســتثامر« ،والتدفقــات النقديــة املخصومــة ) ((DCFالتــي ميكــن تحديدهــا وتطبيقهــا بشــكل واضــح يف إطــار أســلوب الدخــل،
معيــار  ١٠٥يعتــرب كافــة طــرق تقييــم الدخــل أنهــا »تطبيقــات متنوعــة يف اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة«
)الفقــرة  ،(٥٠٫١ألنهــا تخصــم الدخــل املســتقبيل أو القيمــة النهائيــة لألصــل إىل القيمــة الحاليــة يف تاريــخ التقييــم .إن اإلصــدار
األخــري مــن معايــري التقييــم الدوليــة مل يعــرتف برســملة الدخــل كطريقــة منفصلــة يف إطــار أســلوب الدخــل إىل جانــب التدفقات
النقديــة املخصومــة كــام كان الحــال يف إصداراتــه الســابقة )انظــر إطــار معايــري التقييــم الدوليــة  ،٢٠١٣فقــرة  ٦٠واملعيــار
.(c٦ -٢٣٣
وتجــدر اإلشــارة إىل أن أســاليب رســملة الدخــل التقليديــة يف اململكــة املتحــدة )وكثــري مــن دول الكومنولــث( تطــورت أص ـالً
كطريقــة مختــرصة لطريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة يف حقبــة مــا قبــل عــام  ١٩٥٠حيــث كانــت اإليجــارات متدنيــة
ومعــدل النمــو بطــيء نســب ًيا . ٧يف ذلــك الوقــت ،كانــت ســوق العقــارات االســتثامرية تهيمــن عليهــا عقــود اإليجــارات الطويلــة
الثابتــة ،وبفضــل االنكــامش يف فــرتة مــا بــني الحربــني ،كان املســتثمرين العقاريــني أقــل قلقــا بشــأن اآلثــار الطويلــة األجــل
للتضخــم عــىل اســتثامراتهم ،والتــي اعتربوهــا ردة فعــل طبيعيــة ناتجــه عــن تقلــب الســوق .فقــد فضلــوا تأمــني الدخــل مــن
خــالل عقــود إيجــار طويلــة ثابتــة امتــدت عــىل ف ـرتات مختلفــة ت ـرتاوح بــني  ٢١و ٤٢و ٦٣ســنة .وأجــرى املقيمــون ،يف مثــل
هــذه البيئــة ،مقارنــات مبــارشة مــع العائــدات يف أســواق االســتثامر ذات الدخــل الثابــت ،مثــل الســندات يف اختيارهــم ملعــدالت
الرســملة للعقــارات ،مــع األخــذ يف الحســبان زيــادة معــدالت الرســملة بنســبة  ٪٢عــىل الســندات الحكوميــة ملخاطــر عــدم
ســداد االيجــار ومخاطــر العقــارات بشــكل عــام ولكن باستثناء مخاطر التضخم .إن النقطــة التــي يجــب ذكرهــا هــي أن منــوذج
التســعري املســتخدم يف التقييــامت كان منــوذج اســتثامر يســتخدم معــدالت الرســملة عــىل أســاس معــدالت العائــد املطلــوب
مــع مراعــاة عوائــد االســتثامرات البديلــة.
ولكــن فــإن االنتعــاش بعــد الخمســينات والســتينات مــن القــرن العرشيــن أدى إىل فــرتة طويلــة مــن التضخــم يف اململكــة
املتحــدة وألول مــرة انعكســت الفجــوة بــني معــدالت الســندات والعقــارات .فتغــريت تصــورات املســتثمرين يف األســهم
ومســتثمري العقــارات عــن التضخــم ،وانكمشــت ف ـرتات التأجــري تدريجي ـاً ،وظهــرت عقــود اإليجــار ذات الخمــس ســنوات
مــع مراجعــة اإليجــار بالزيــادة فقــط .وقــد أجــرب ذلــك املقيــم عــىل الحــد مــن اختيارهــم ملعــدالت الرســملة ملقارنــة مبيعــات
العقــارات املامثلــة ،والتخــيل عــن مقارنــة العوائــد عــىل االســتثامرات البديلــة مثــل الســندات واألســهم .وكنتيجــة لذلــك أصبــح
أســلوب الدخــل منــوذج مقارنــة يســتند إىل معــدل الدخــل أو العائــد مــن كل املخاطــر ،بــدالً مــن منــوذج اســتثامري يســتند إىل
معــدل العائــد اإلجــاميل الــذي يشــمل كال مــن منــو اإلي ـرادات والقيمــة.
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حتــى يومنــا هــذا ،يتــم حســاب عائــد كل املخاطــر مــن خــالل قســمة إيـرادات الفــرتة الواحــدة لعقــارات مشــابهة عــىل ســعر
البيــع )معــدل الدخــل( ومــن ثــم يعدلــه املقيــم للمخاطــر وإمكانــات النمــو الفريــدة للعقــارات ،مبــا يف ذلــك تأمــني الدخــل
ورأس املــال ،ومنــو اإليجــار ،وقابليــة التســويق وتكلفــة البيــع ،وجــودة الضامنــات ،وتكاليــف اإلدارة ومــا إىل ذلــك .ويكــون
حجــم هــذا التعديــل )عــادة بــني  ٪١و (٪٣يعتمــد عــىل املقيــم حيــث يتــم إخفــاء املخاطــر املحتملــة وإمكانيــات النمــو بشــكل
ضمنــي يف اختيــار املقيــم ملعــدل الرســملة .ونــادرا مــا يتــم اســتنتاج معــدل العائــد اإلجــاميل أو تقدميــه يف هــذه التقييــامت.
وعــادة مــا يتبنــى املقيــم معــدالت أعــىل ألصــول ذات الدخــل أو النمــو املســتقبيل غــري املؤكــد ،والعكــس صحيــح.
يقــوم املقيــم الذيــن يســتخدم طريقــة رســملة الدخــل بتقســيم التقييــم رأســيا إىل مرحلتــني» (١) :املــدة« ،أو مــدة اإليجــار التي
يكــون فيهــا اإليجــار املتعاقــد عليــه عــادة أقــل مــن إيجــار الســوق ،و)» (٢اسـرتاداد« اإليجــار الســوقي بالكامــل ،مــع تطبيــق
معــديل فائــدة مختلفــة ملخاطــر الدخــل املســتحق النســبية تحــت أي مــن املرحلتــني .ولكــن ظهــر الح ًقــا طريقــة أخــرى تقســم
الدخــل أفقيـاً لرشائــح علويــة وســفلية مــن أجــل ملعالجــة انتشــار عقــود اإليجــار التصاعديــة وزيــادة القيمــة اإليجاريــة وكذلــك
تجميــد اإليجــارات.
تكمــن قــوة أســاليب رســملة الدخــل يف بســاطتها واســتخدامها ملعامــالت عقاريــة فعليــة الشــتقاق معــدالت الرســملة .وبالتــايل،
فإنهــا تعتمــد عــىل ســوق نشــط وشــفاف وقــدرة املق ّيــم عــىل الحصــول عــىل تفاصيــل املعاملــة وتحليلهــا وتطبيقهــا بشــكل
صحيــح عــىل التقييــم .ولكــن تطبيقهــا محــدود يف األســواق غــري النشــطة أو غــري الشــفافة أو يف حالــة العقــارات ذات التدفقــات
النقديــة غــري املســتقرة أو غــري املنتظمــة .كــام أن مــن نقــاط ضعفهــا املشــهورة هــي عــدم قدرتهــا عــىل تحديــد التدفقــات
النقديــة املســتقبلية وتحديــد مخاطــر الدخــل.
أدى انهيــار عقــارات اململكــة املتحــدة يف عــام ) ١٩٩٠وأزمــة الصنــدوق األملــاين يف نهايــة عــام  (٢٠٠٥إىل صخــب مــن العمــالء،
وخاصــة املقرضــني واملؤسســات املاليــة ،وطلــب تحســني معايــري التقييــم لتتضمــن إفصــاح أكــرب يف تقاريــر التقييــم ،باإلضافــة إىل
الضغــط عــىل املقيمــني لتحديــث أســاليب التقييــم املســتخدمة مــام يجعلهــا أكــرث اتســاقًا ووضوحـاً .وأوىص تقريــر مالينســون
) (١٩٩٤بتكليــف مــن املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني بتوســيع اســتخدام التدفقــات النقديــة املخصومــة وتقليــل االعتــامد
عــىل أســاليب عائــد كافــة املخاطــر ،والــذي كان بنــاء عــىل توصيــة مامثلــة لتقريــر تــروت ) (١٩٨٠مــن املعهــد املليك للمســاحني
القانونيــني يف بعــد انهيــار العقــارات يف الســبعينيات.
وتعتــرب طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة أكــرث تنو ًعــا )مقارنــة برســملة الدخــل( ،حيــث ميكــن أن تدمــج التدفقــات
النقديــة املنتظمــة وغــري املنتظمــة باإلضافــة إىل إمكانيــة التعديــالت عــىل التقــادم إىل جانــب كونهــا أكــرث وضو ًحــا يف املفهــوم
والعــرض للمســتثمرين واملقرضــني .ومبــا أن منــوذج التدفقــات النقديــة املخصومــة يحــاول محــاكاة تحليــالت للمســتثمرين
املحتملــني ،يجــب عــىل املقيــم أن يقــوم بوضــع افرتاضــات أكــرث نســبيًا تجــربه عــىل االطــالع عــىل القضايــا االقتصاديــة الوطنيــة
واملحليــة التــي تؤثــر عــىل قيــم العقــارات بشــكل عــام وقيمــة العقــار املعنــي بشــكل خــاص.
إن النطــاق األوســع الــذي تعتمــده طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة يشــمل تكلفــة الفرصــة البديلــة والعائــد اإلجــاميل
للســعر وإمكانيــة املقارنــة مــع االســتثامرات البديلــة يجعلهــا مفيــدة بشــكل خــاص يف أســواق العقــارات غــري النشــطة أو
الشــفافة ،مثــل الســعودية .توضــح املذكــرة اإلرشــادية للتدفقــات النقديــة املخصومــة الســتثامرات امللكيــة التجاريــة الصــادرة
عــن املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني
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حتــى يومنــا هــذا ،يتــم حســاب عائــد كل املخاطــر مــن خــالل قســمة إيـرادات الفــرتة الواحــدة لعقــارات مشــابهة عــىل ســعر
البيــع )معــدل الدخــل( ومــن ثــم يعدلــه املقيــم للمخاطــر وإمكانــات النمــو الفريــدة للعقــارات ،مبــا يف ذلــك تأمــني الدخــل
ورأس املــال ،ومنــو اإليجــار ،وقابليــة التســويق وتكلفــة البيــع ،وجــودة الضامنــات ،وتكاليــف اإلدارة ومــا إىل ذلــك .ويكــون
حجــم هــذا التعديــل )عــادة بــني  ٪١و (٪٣يعتمــد عــىل املقيــم حيــث يتــم إخفــاء املخاطــر املحتملــة وإمكانيــات النمــو بشــكل
ضمنــي يف اختيــار املقيــم ملعــدل الرســملة .ونــادرا مــا يتــم اســتنتاج معــدل العائــد اإلجــاميل أو تقدميــه يف هــذه التقييــامت.
وعــادة مــا يتبنــى املقيــم معــدالت أعــىل ألصــول ذات الدخــل أو النمــو املســتقبيل غــري املؤكــد ،والعكــس صحيــح.
يقــوم املقيــم الذيــن يســتخدم طريقــة رســملة الدخــل بتقســيم التقييــم رأســيا إىل مرحلتــني» (١) :املــدة« ،أو مــدة اإليجــار التي
يكــون فيهــا اإليجــار املتعاقــد عليــه عــادة أقــل مــن إيجــار الســوق ،و)» (٢اسـرتاداد« اإليجــار الســوقي بالكامــل ،مــع تطبيــق
معــديل فائــدة مختلفــة ملخاطــر الدخــل املســتحق النســبية تحــت أي مــن املرحلتــني .ولكــن ظهــر الح ًقــا طريقــة أخــرى تقســم
الدخــل أفقيـاً لرشائــح علويــة وســفلية مــن أجــل ملعالجــة انتشــار عقــود اإليجــار التصاعديــة وزيــادة القيمــة اإليجاريــة وكذلــك
تجميــد اإليجــارات.
تكمــن قــوة أســاليب رســملة الدخــل يف بســاطتها واســتخدامها ملعامــالت عقاريــة فعليــة الشــتقاق معــدالت الرســملة .وبالتــايل،
فإنهــا تعتمــد عــىل ســوق نشــط وشــفاف وقــدرة املقيّــم عــىل الحصــول عــىل تفاصيــل املعاملــة وتحليلهــا وتطبيقهــا بشــكل
صحيــح عــىل التقييــم .ولكــن تطبيقهــا محــدود يف األســواق غــري النشــطة أو غــري الشــفافة أو يف حالــة العقــارات ذات التدفقــات
النقديــة غــري املســتقرة أو غــري املنتظمــة .كــام أن مــن نقــاط ضعفهــا املشــهورة هــي عــدم قدرتهــا عــىل تحديــد التدفقــات
٨
النقديــة املســتقبلية وتحديــد مخاطــر الدخــل.
أدى انهيــار عقــارات اململكــة املتحــدة يف عــام ) ١٩٩٠وأزمــة الصنــدوق األملــاين يف نهايــة عــام  (٢٠٠٥إىل صخــب مــن العمــالء،
وخاصــة املقرضــني واملؤسســات املاليــة ،وطلــب تحســني معايــري التقييــم لتتضمــن إفصــاح أكــرب يف تقاريــر التقييــم ،باإلضافــة إىل
الضغــط عــىل املقيمــني لتحديــث أســاليب التقييــم املســتخدمة مــام يجعلهــا أكــرث اتســاقًا ووضوحـاً .وأوىص تقريــر مالينســون
) (١٩٩٤بتكليــف مــن املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني بتوســيع اســتخدام التدفقــات النقديــة املخصومــة وتقليــل االعتــامد
عــىل أســاليب عائــد كافــة املخاطــر ،والــذي كان بنــاء عــىل توصيــة مامثلــة لتقريــر تــروت ) (١٩٨٠مــن املعهــد املليك للمســاحني
القانونيــني يف بعــد انهيــار العقــارات يف الســبعينيات.
وتعتــرب طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة أكــرث تنو ًعــا )مقارنــة برســملة الدخــل( ،حيــث ميكــن أن تدمــج التدفقــات
النقديــة املنتظمــة وغــري املنتظمــة باإلضافــة إىل إمكانيــة التعديــالت عــىل التقــادم إىل جانــب كونهــا أكــرث وضو ًحــا يف املفهــوم
والعــرض للمســتثمرين واملقرضــني .ومبــا أن منــوذج التدفقــات النقديــة املخصومــة يحــاول محــاكاة تحليــالت للمســتثمرين
املحتملــني ،يجــب عــىل املقيــم أن يقــوم بوضــع افرتاضــات أكــرث نســبيًا تجــربه عــىل االطــالع عــىل القضايــا االقتصاديــة الوطنيــة
واملحليــة التــي تؤثــر عــىل قيــم العقــارات بشــكل عــام وقيمــة العقــار املعنــي بشــكل خــاص.
إن النطــاق األوســع الــذي تعتمــده طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة يشــمل تكلفــة الفرصــة البديلــة والعائــد اإلجــاميل
للســعر وإمكانيــة املقارنــة مــع االســتثامرات البديلــة يجعلهــا مفيــدة بشــكل خــاص يف أســواق العقــارات غــري النشــطة أو
الشــفافة ،مثــل الســعودية .توضــح املذكــرة اإلرشــادية للتدفقــات النقديــة املخصومــة الســتثامرات امللكيــة التجاريــة الصــادرة
عــن املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني.

 ٨باوم ،اندرو ،ماكمن ،ديفيد ونونغتون ،نيك .٢٠١٨.أسلوب الدخل يف تقييم األصول .الطبعة السابعة .أوكسن :روتليدج.
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»ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ،ﻳﻘــﺪم منــﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ إﻃــﺎ ًرا ﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻏــري اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ
اﳌﺨﺎﻃــﺮ )ﻣﻌــﺪل اﻟﺮﺳــﻤﻠﺔ( ،واﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋــﲆ ﻣﻘﺎرﻧــﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﳌﻌــﺪل«.
باســتثناء الحــاالت التــي يتوقــع فيهــا أن يكــون منــط التدفــق النقــدي للعقــار ثابتًــا ،يجــب أن يســعى املقيــم يف الســعودية
املخصصــة خصوصــا عنــد
إىل تقييــم العقــارات االســتثامرية )القامئــة أو قيــد التطويــر( باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة
ّ
وجــود عــدد معقــول مــن العقــارات املقارنــة وميكــن تطبيقهــا مبــارش ًة عــىل تقييــم العقــار محــل التقييــم .ولكــن تكــون
األســبقية دامئــا لألدلــة املبــارشة للمقارنــة يف طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة عندمــا تكــون متاحــه عــىل األدلــة غــري
املبــارشة األخــرى .عــىل ســبيل املثــال ،ميكــن اســتخدام العائــدات األوليــة مــن عقــارات قابلــة للمقارنــة مــع معــدل العائــد
املطلــوب لالســتثامر ومراجعــة اإليجــارات لإلشــارة إىل النمــو املتوقــع مــن املســتثمرين يف مثــل هــذه املعامــالت والتــي ميكــن
اســتخدامها رصاحــة بعــد ذلــك يف التدفــق النقــدي للعقــار محــل التقييــم.
وفيام ييل الخطوات الست األساسية لطريقة التدفقات النقدية املخصومة واملوضحة يف املعيار :١٠٥

الشكل ) :(٧خطوات طريقة التدفقات النقدية املخصومة
 ٢٫٢٫٣٫٤تطبيق أسلوب الدخل
ميكــن اســتخدام عــدة وســائل أو منــاذج التســعري ،لتقديــر قيمــة العقــار باســتخدام أســلوب الدخــل .ويتأثــر اختيــار املقيــم
للنمــوذج بــني رأســامل الدخــل ورأس املــال املدفــوع ،مــن بــني أشــياء أخــرى ،بالغــرض مــن التقييــم ،وطبيعــة العقــار محــل
التقييــم وحقوقــه ودخلــه ،وطبيعــة أدلــة الســوق املتاحــة ،إضافــة إىل توقعــات العميــل.
وبغــض النظــر عــن األســلوب أو النمــوذج املعتمــد ،ينبغــي أن يكــون مــؤرش القيمــة مــن خــالل رســملة الدخــل وقيمــة
التدفقــات النقديــة متامثــالً يف بعــض الحــاالت مــع األخــذ بعــني االعتبــار الفرضيــة األساســية لخصــم تدفقــات الدخــل
املســتقبلية إىل القيمــة الحاليــة الشــائعة يف جميــع طــرق تقديــر الدخــل .عــىل ســبيل املثــال ،يحتــاج املقيــم إىل رســملة صــايف
الدخــل للعقــار إىل األبــد فقــط للحصــول عــىل مــؤرش معقــول لقيمــة العقــار محــل التقييــم ،عندمــا يكــون العقــار محــل
التقييــم ملكيــة حــرة )مثــل مبنــى مكتبــي شــاغر أو مســتأجر( مؤجــرة بقيمــة اإليجــار الســوقي ،وميكــن للمقيــم الوصــول إىل
التفاصيــل املبيعــات الحديثــة للعقــارات املقارنــة .كــام وضحــت الفقــرة  ٥٠٫١٠مــن معيــار  ١٠٥الفكــرة ذاتهــا:
ـﺘﻮى ﺛﺎﺑــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤــﻮ واﻷرﺑــﺎح ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ،ميﻜــﻦ أﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ
»vﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤــﺎﻻت ﻻ ﺳــﻴام ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻌﻤــﻞ اﻷﺻــﻞ مبﺴـ ً
اﻟــﴬوري اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻓــﱰة ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﴏﻳﺤــﺔ وميﻜــﻦ أن ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ اﻷﺳــﺎس اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻟﻠﻘﻴﻤــﺔ )ﻳﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ أﺣﻴﺎﻧًــﺎ
ﺑﺎﺳــﻢ ﻃﺮﻳﻘــﺔ رﺳــﻤﻠﺔ اﻟﺪﺧــﻞ(«.
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ثــم يــرشع املقيــم يف دراســة جميــع تفاصيــل عقــود اإليجــار واإليـرادات واملرصوفــات التاريخيــة للعقــار محــل التقييــم بهــدف
إعــادة بنــاء البيانــات التشــغيلية ،وتحديــد أي مســرتدات ،واتجاهــات وعالقــات بــني البنــود ،والتحقــق منهــا وتطويــر شــكل
مبــديئ لبيــان التشــغيل للوصــول إىل صــايف الدخــل التشــغييل املناســب واســتخدامه يف التقييــم .بالنســبة للعقــارات التــي لهــا
ســجل تشــغييل ،يجــب عــىل املقيــم فحــص بيانــات التشــغيل ملــدة ثــالث ســنوات عــىل األقــل عنــد توفرهــا .ولكــن ال تعتــرب
هــذه البيانــات متعلقــة فقــط إال إذا اعتربهــا املشــرتون املحتملــون مــن التدفقــات املســتقبلية املحتملــة .ويتــم اســتبعاد
اإلهــالك والبنــود غــري النقديــة املامثلــة يف البيــان التشــغييل ،وكذلــك أي خدمــة دينيــة أو رضيبيــة أو زكاة ،ونفقــات الرشكــة
واملدفوعــات الرأســاملية .ولكــن يجــوز تضمــني مخصصــات االســتبدال الدوريــة ولكــن يجــب عــىل املقيــم أن يضمــن عــدم
حســابها مرتــني مــن خــالل اإلدراج يف بنــود أخــرى مــن النفقــات أو مــن خــالل اختيــاره أو تعديلــه ملعــدل الخصــم.
ينبغــي أن يكــون البيــان معــد بطريقــة منظمــة تبــدأ بإجــاميل الدخــل املحتمــل الــذي ميكــن تحقيقــه مــن اإليجــار الكامــل
للعقــار محــل التقييــم وفــق إيجــارات الســوق ،ومــن ثــم تفصيــل اإلي ـرادات حســب املصــدر ،والنفقــات إىل فئــات محــددة
بوضــوح حســب النــوع ومقــدار التغــري )املرصوفــات الثابتــة مقابــل املتغــرية(.
انظر إىل امللحق ب ٦-للمزيد من التفاصيل
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ
يتكون منوذج التدفقات النقدية املخصومة من أربع خطوات أساسية ،وهي:
 .١فقرة التوقعات
 .٢توقعات التدفقات النقدية خالل فرتة التوقعات ،مبا يف ذلك التوقيت والنمو.
 .٣القيمة النهائية ،مبا يف ذلك معدل الرسملة الخروج )البيع(
 .٤العائد أو معدل الخصم.
فقرة التوقعات:
هــو النطــاق الزمنــي للســنوات التــي يتــم فيهــا تقديــر تدفقــات الدخــل املســتقبلية للعقــار محــل التقييــم وتــم خصمهــا
لغــرض التقييــم .ويجــب أن تكــون هــذه فــرتة معقولــة مبــا يتــامىش مــع توقعــات املســتثمر والتــي ميكــن تصــور خاللهــا
األداء املســتقر لألصــل .ويتوقــع معيــار  ١٠٥أن يراعــي املقيــم ،يف اختيــاره لفــرتة التوقعــات أو التنبــؤ ،عمــر األصــل وموثوقيــة
البيانــات املتاحــة التــي تســتند إليهــا توقعــات التدفقــات النقديــة والحاجــة إىل أن تشــمل الفــرتة دورة ســوق كاملــة.
تعتــرب فــرتة عــرش ســنوات شــائعة يف الســوق وعــادة مــا تســتويف معظــم إن مل يكــن جميــع املعايــري الســابقة .ولكــن قــد
يختلــف الوضــع مــن عقــار ألخــر وقــد تؤثــر طبيعــة وحالــة وحيــازة العقــار محــل التقييــم تأث ـريا ً كب ـريا ً عــىل اختيــار املقيــم
يف فــرتة التوقــع .مــن املهــم أن نالحــظ أنــه كلــام طالــت فــرتة التوقــع يجــب أن تنعكــس املخاطــر املرتبطــة بالعمــر )مثــل
زيــادة التقــادم وتكاليــف الصيانــة( وكذلــك املنافســة املســتقبلية األكــرب يف التدفــق النقــدي .ويف الحــاالت التــي قــد يكــون
مــن املتوقــع فيهــا حــدوث بعــض األحــداث امللحوظــة مثــل رحيــل مســتأجر مهــم ،ينبغــي متديــد فــرتة التنبــؤ بضــع ســنوات
أخــرى اللتقــاط مثــل هــذا األحــداث واالفرتاضــات املعقولــة والرصيحــة حــول احتــامالت إعــادة التأجــري وتكاليفهــا .بالنســبة
ملشــاريع االســتئجار ذات الفـرتات القصــرية نســبياً والتــي تـرتاوح بــني  ٢٠و ٢٥ســنة ،فمــن املنطقــي متديــد فــرتة التنبــؤ حتــى
نهايــة املــدة املتبقيــة مــن االمتيــاز.
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ومــن املعتــاد أن يتــم إبـرام عقــود اإليجــار يف اململكــة عــىل أســاس التقويــم الهجــري ،أو أن يكــون هنــاك مزيــج مــن اإليجــارات
التقليديــة والتأجرييــة يف نفــس العقــار .ولكــن يجــب عــىل املقيــم أن يعمــل مــع نظــام تقوميــي واحــد لغــرض التقييــم وأن
يحســب يف توقعاتــه التوقيــت املناســب ألي مدفوعــات أو أحــداث متوقعــة مبوجــب عقــود مــع تقويــم مختلــف.
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
يبنــي املقيــم عــىل البيــان التشــغييل الــذي طــوره لعــرض التسلســل الزمنــي ملجــرى الدخــل املســتقبيل للعقــار محــل التقييــم.
وعــادة مــا يراعــي أحــكام عقــود اإليجــار املعمــول بهــا حال ًيــا ،مبــا يف ذلــك بنــود املراجعــة والتصعيــد والتجديــد؛ وتوقعــات
العميــل وخطــط التســويق ،إن وجــدت ،ومقابــالت مديــر العقــار؛ واإليجــارات املقارنــة واتجاهــات التضخــم والتأجــري ،وتوقعات
الســوق عــىل املــدى القريــب واألطــول.
يجــب عــىل املقيــم أن يحــايك تحليــل املســتثمر املحتمــل للدخــل املســتقبيل مــن العقــار ويتوقــع التغ ـريات الســنوية الســنة
يف التدفقــات النقديــة بســبب أمــور مثــل :تأجــري املســاحات الشــاغرة ،وزيــادة اإليجــارات ،وتضخــم التكلفــة ،والتغ ـريات يف
اإليجــارات الســوقية ،والتقــادم ،والتجديــد ،والشــواغر ،وتكاليــف إعــادة التأجــري .بالنســبة للخصائــص متعــددة التأجــري ،يتــم
إج ـراء توقعــات التدفــق النقــدي والخصــم لــكل عقــد إيجــار ،بنــا ًءا عــىل التقييــم اإلجــاميل مللكيــة العقــار.
مــن املعتــاد للمقيــم يف هــذه الســوق أن يطبــق عوامــل النمــو عــىل عقــود الســوق القابلــة للمراجعــة عــىل أســاس املقارنــات
أو اســتبيانات املســتثمرين ،وربــط منــو املرصوفــات بالتضخــم .ولكــن النمــو يف الدخــل ال يكــون دامئًــا مامثـ ًـال لنمــو القيمــة،
وميكــن أن يُتوقــع أن يكــون االختــالف بســبب االختالفــات بــني معــدل الرســملة املبــديئ أو الجــاري ومعــدل الخــروج ،وتكاليــف
إعــادة البيــع املفرتضــة ،ومشــاكل التوقيــت .عــالوة عــىل ذلــك ،يجــب عــىل املقيــم أن يكونــوا قــادر عــىل التمييــز بــني النمــو
التضخمــي ،مــام يــؤدي إىل الدخــل والنمــو االســمي فقــط ،مــن النمــو الحقيقــي الــذي يســببه الطلــب الزائــد والــذي يــؤدي إىل
زيــادة حقيقيــة للدخــل والقيمــة.
عــادة مــا يعمــل املقيمــون يف اململكــة مــع التدفقــات النقديــة الســنوية مبــا يتــامىش مــع التقســيامت الســنوية يف معظــم
عقــود اإليجــار والبيانــات املاليــة وتوقعــات املســتثمرين .كــام ميكــن اســتخدام التدفقــات النقديــة النصــف الســنوية أو األقــرص
متشــياً مــع جــداول ســداد اإليجــارات املامثلــة بــرشط اســتخدام معــدالت الخصــم املعدلــة زمنيًــا يف التقييــم .كــام يجــب أن
يكــون املقيــم متسـقًا يف تقســيمه للتدفقــات النقديــة عنــد إعــادة تقييــم نفــس العقــار .وتشــري فقــرة  ٥٠٫١٤مــن معيــار ١٠٥
بــأن عــىل امل ُق ّيــم أن يقســم التدفقــات النقديــة تب ًعــا لطبيعــة األصــل ،ومنــط التدفقــات النقديــة ،والبيانــات املتاحــة ،وطــول
فــرتة التنبــؤ.
ألن اإليجــارات يف اململكــة تدفــع مقد ًمــا دوريًــا ،فإنــه ليــس غريبـاً أن يقــوم املقيّــم بخصمهــا كمبالــغ متأخــرة كــام هــو الحــال
يف العديــد مــن األســواق األخــرى .ويعكــس هــذا واقــع تأخــر املدفوعــات مــن قبــل بعــض املســتأجرين وحقيقــة أنــه يف العديــد
مــن الحــاالت يتــم جنــي األربــاح مــن العقــارات فقــط يف نهايــة الســنة بعــد تســوية جميــع املرصوفــات.
تعــرتف الفقــرة  ٥٠٫١٦يف املعيــار  ١٠٥بإمكانيــة اســتخدام أي نــوع مــن أنــواع التدفقــات النقديــة املتنوعــة يف عمليــات
ـامال للتدفقــات النقديــة،
التقييــم عــىل أســاس احتــامل حدوثهــا ،وتشــمل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،واملجموعــة األكــرث احتـ ً
والتدفقــات النقديــة املتوقعــة واملرجحــة ،وســيناريوهات متعــددة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املحتملة .يف حني أن مســتوى
عــدم اليقــني وطبيعــة األصــول والغــرض مــن التقييــم قــد يؤثــر عــىل اختيــار املقيــم لنــوع التدفــق النقــدي ،إال أن املامرســة
املقبولــة يف تقييــامت الســوق يف اململكــة تشــمل بشــكل أســايس أول نوعــني مــن التدفقــات النقديــة.
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وكــام لوحــظ ســابقا ،يجــب أن تكــون التدفقــات النقديــة املســتخدمة يف تقييــم العقــارات ألغـراض الســوق عبــارة عــن إجــاميل
االســتهالك ،واإلهــالك ،والــزكاة والرضائــب .فيجــب عــىل املقيــم إضافــة هــذه العنــارص عنــد إعــداد التدفقــات النقديــة مــن
املعلومــات املاليــة املحتملــة ) (PFIالتــي يقدمهــا العميــل .عــالوة عــىل ذلــك ،إذا كان التقييــم للعقــارات ذات الصلــة بالتجــارة
)مثــل الفنــادق( ،يجــب أن يشــمل التدفــق النقــدي عــىل تغيـريات رأس املــال العامــل.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ:
بخــالف اإليجــار مــع التدفقــات النقديــة املتوقعــة يف نهايــة مــدة عقــد اإليجــار ،فــإن توقعــات التدفقــات النقديــة تبلــغ ذروتهــا
يف قيمــة نهائيــة تعــوض قيمــة العقــار محــل التقييــم بعــد فــرتة التنبــؤ .تفــرتض القيمــة النهائيــة إعــادة بيــع العقــار يف الســنة
األخــرية مــن فــرتة التنبــؤ .واعتــامدًا عــىل العمــر االقتصــادي املتوقــع للمبــاين ،وترتيبــات إعــادة الـرشاء أو رشاء املســتأجر للعقــار
وظــروف الســوق املتوقعــة يف نهايــة الفــرتة ،قــد تعكــس القيمــة النهائيــة قيمــة األرض فقــط ،أو القيمــة املحتملــة لخيــار رشاء
العقــار بســعر محــدد مســبقًا ،أو القيمــة الســوقية يف الوقــت الــذي تقــدره أي مــن أســاليب التقييــم الثالثــة.
ولكــن يف معظــم الحــاالت ،تكــون القيمــة النهائيــة هــي القيمــة الســوقية لألصــل التــي توصــل إليهــا املقيــم عــن طريــق رســملة
صــايف إيـرادات التشــغيل املتوقعــة للفــرتة أو الســنة التاليــة مبــارشة بعــد فــرتة التنبــؤ بســعر مناســب أو معــدل رســملة البيــع
)الخــروج( .وعــادة مــا يكــون معــدل رســملة البيــع )الخــروج( املســتخدم أعــىل مــن معــدل الدخــول بســبب توقــع أن تكــون
العقــارات تقدمــت يف العمــر وأصبحــت مهلكــة أكــرث مــام كانــت عليــه بحلــول نهايــة فــرتة التنبــؤ.
ویتم إضافة القیمة النھائیة إلی صايف الدخل التشغیيل أو خصمھا بصورة منفصلــة يف السنة األخیرة من تنبؤات التدفقــات النقديــة.
عــادة مــا تطبــق الطريقــة األخــرية إذا رغــب املقيــم يف معرفــة مــدى مســاهمة القيمــة النهائيــة يف القيمــة اإلجامليــة ،أو صــايف
القيمــة الحاليــة للعقــار.
معدل الخصم:
يجــب اســتخدام معــدل الخصــم املناســب الــذي يعكــس بشــكل معقــول الســامت املاديــة والقانونيــة واالقتصاديــة واملخاطــر
للعقــارات محــل التقييــم لتحويــل التدفقــات النقديــة إىل مــؤرش للقيمــة الحاليــة .بالنســبة لتقييــامت الســوق ،يجــب أن يعكس
معــدل الخصــم العائــد اإلجــاميل لالســتثامر )الــذي يتضمــن الدخــل ورأس املــال( املتوقــع مــن املســتثمرين مقابــل العقــارات
املامثلــة يف الســوق .ويتأثــر هــذا التوقــع مبســتويات معــدل الفائــدة والتضخــم ومعــدالت العائــد املتوقعــة مــن املشــاركني
لالســتثامرات البديلــة .وكلــام كان العقــار محفوفـاً باملخاطــر زادت العوائــد اإلجامليــة التــي يقدمهــا لجــذب املســتثمرين وإىل
املقرضــني إىل حــد مــا .وميكــن تطبيــق أكــرث مــن ســعر خصــم واحــد عــىل عنــارص أو تدفقــات مختلفــة يف نفــس التدفقــات
النقديــة أو لعقــارات مختلفــة يف املحفظــة اعتــامدًا عــىل تقييــم املقيــم للشــك أو املخاطــرة.
وتوجــد هنــاك العديــد مــن الطــرق لحســاب معــدل الخصــم أو تحديــده ،وفيــام يــيل قامئ ـ ٌة غــري حرصيــة للطــرق الشــائعة
حددتهــا الفقــرة  ٥٠٫٣٠مــن املعيــار :١٠٥
 .١منوذج تسعري األصول الرأساملية ).(CAPM
 .٢املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال ).(WACC
 .٣معدالت العوائد املالحظة أو املستنتجة.
 .٤معدل العائد الداخيل ).(IRR
 .٥متوسط العائد املرجح عىل األصول ).(WARA
 .٦طريقة الرتاكم )تستخدم عاد ًة يف حال عدم وجود مدخالت سوقية(.
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تحــدد الفقــرات  ٦٠٫٥و ٦٠٫٦للمعيــار  ٤٠٠مــن القامئــة الســابقة التقنيــات األكــرث ارتباطًــا واســتخدا ًما عــىل نطــاق واســع
الســتخالص معــدالت الخصــم يف تقييــم العقــارات عــىل النحــو التــايل :املعــدالت املالحظــة مــن املعامــالت الفعليــة ،والنتائــج
مــن معــدل العائــد الداخــيل التــي تــم الحصــول عليهــا مــن اســتطالعات املســتثمرين ،ومتوســط العائــد املرجــح عــىل األصــول
وطريقــة الرتاكــم .تتضمــن الطريقــة األخــرية اســتنتاج معــدل الخصــم مــن عائــد »خــا ٍل مــن املخاطــر« مثــل معــدل فائــدة
الســندات الحكوميــة ذي فــرتة اســتحقاق طويلــة ،معدلــة للمخاطــر والفــرص اإلضافيــة الخاصــة بالعقــار محــل التقييــم.
وبالنظــر إىل االفتقــار العــام للشــفافية يف الســوق ،يُشــجع املق ّيمــون عــىل اســتخدام أكــرث مــن أســلوب مــن األســاليب املذكــورة
أعــاله لتطويــر أو تحديــد مــدى معقوليــة معــدل الخصــم .ويعتمــد اختيــار العائــد املناســب للتقييــم عــىل ال ُحكــم املهنــي
لل ُمقيّــم ومعرفتــه بــكل مــن توقعــات الســوق وســلوك املســتثمرين.
وفيــام يتعلــق باســتقصاءات املســتثمرين ،يتعــني عــىل املقيــم أن يكــون عــىل درايــة بالجوانــب التالية من الدراســة االســتقصائية
لتقييــم مــدى مالءمــة النتائــج ومصداقيتهــا وقـراره باالعتــامد عليهــا ألغـراض التقييم:
 .١عدد املشاركني وتكوينهم ،واتساقهم مع املشرتين املحتملني.
 .٢الرتكيز عىل املوقع والقطاع أو العقارات املشمولة.
 .٣جودة العقارات املشمولة.
 .٤األساس املستخدم الشتقاق معدالت مختلفة مبا يف ذلك معدل الخصم ومعدل الرسملة ومعدل النمو.
 .٥توقعات االستثامر أو فرتة التنبؤ.
 .٦افرتاضات التضخم والنمو لإليرادات واملرصوفات خالل فرتة التنبؤ.
 .٧أساس القيمة النهائية وأي افرتاضات لتكلفة البيع.
تطبيق طريقة رسملة الدخل
وكــام ذُكــر ســابقا ،تقســم طريقــة رســملة الدخــل إي ـرادات الفــرتة التمثيليــة للعقــار محــل التقييــم عــىل معــدل الرســملة
املســتمد مــن الســوق أو العائــد مــن جميــع املخاطــر للحصــول عــىل مــؤرش لقيمــة العقــار محــل التقييــم .تتميــز طريقــة
رســملة الدخــل باملتغ ـريات الرئيســية الثالثــة التاليــة:
 .١الدخل أو اإليجار
 .٢مرصوفات التشغيل أو النفقات
 .٣معدل الرسملة
تختلــف منــاذج رســملة الدخــل حســب نــوع الحــق العقــاري وبنيتــه ورشوط عقــود اإليجــار ،وتنافــس الــدورة  ١٠٥هــذه
التفاصيــل بالتفصيــل .باختصــار ،يســتخدم منــوذج الرســملة املبــارشة للعقــارات التــي يشــغلها مالكوهــا أو ملكيتهــا مطلقــة
ملبــاين تتمتــع بحيــاة اقتصاديــة طويلــة )أكــرث مــن  ٣٠ســنة( ومســتأجرة بالكامــل بإيجــار الســوق ورشوطهــا .يتــم رســملة
الدخــل الصــايف )بعــد خصــم مرصوفــات التشــغيل( املســتحقة مــن هــذه العقــارات إىل األبــد باســتخدام عائــد كافــة املخاطــر
للحصــول عــىل قيمــة الفائــدة املطلقــة .والطريقــة مامثلــة عنــد حســاب الحــق اإليجــاري لف ـرتات طويلــة باســتخدام إيجــار
الربــح ومعــدل رســملة مناســب يعكــس طبيعــة الحــق العقــاري.
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وعــىل النقيــض مــن ذلــك ،فــإن تقييــم العقــارات املطلقــة بإيجــارات خــارج الســوق يصنــف تقليدي ـاً إىل عــدة مــن املراحــل،
منهــا مرحلتــني أساســية وهــي:
 .١التقســيم الــرأيس للوقــت إىل »مــدة« ،محــددة بفــرتة القــرض الســنوي املتعاقــد عليــه والــذي يكــون عــادة أقــل مــن
إيجــار الســوق ،و«اســرتداد« إىل اإليجــار الكامــل للســوق ،أو اإليجــار الســنوي املؤجــل ،عنــد مراجعــة اإليجــار أو تجديــد
عقــد اإليجــار .وميكــن دمــج االســرتدادات املتعــددة يف منــوذج العقــارات مــع العديــد مــن مراجعــات اإليجــار ›بالزيــادة‹.
وت ُطبــق معــدالت الرســملة املختلفــة التــي تعكــس املخاطــر النســبية للمدفوعــات الســنوية.
 .٢التقســيم األفقــي للدخــل الصــايف إىل »‹طبقــة أساســية« ،وهــو الجــزء مــن الدخــل املتوقــع أن يســتمر إىل األبــد مــن
تاريــخ التقييــم ،ورشيحــة »عليــا« ،والتــي متثــل الدخــل اإلضــايف املســتحق عنــد مراجعــة اإليجــار أو تجديــد عقــد اإليجــار.
وتتــم رســملة الدخــل املســتمر واإلضــايف إىل األبــد عــادة مبعــدالت مختلفــة تعكــس عــدم التأكــد يف الدخــل اإلضــايف،
ولكــن يتــم تأجيلهــا للفــرتة الزمنيــة التاليــة حتــى املراجعــة أو التجديــد.
ينتــج عــن اســتخدام نفــس معــدالت الرســملة أو العائــد املكافــئ ،خــالل كل مــن طريقــة »املــدة واالســرتداد« و«الطبقــات«
نفــس مــؤرش القيمــة .ومــع ذلــك يفضّ ــل بعــض املق ّيمــني اســتخدام طريقــة »املــدة واالســرتداد« التقليديــة للتمييــز بــني مخاطــر
املدفوعــات الســنوية يف عقــار يتمحــور حــول قــدرة املســتأجر عــىل الســداد ،وطريقــة »الطبقــات« للممتلــكات املســتأجرة
بشــكل مفــرط حيــث أن اســتمرارية اإليجــار الزائــد غــري مؤكــدة .ويف كلتــا الحالتــني ،يســتخدم املقيمــون تقليديًــا معــدالت
رســملة مختلفــة داخــل أي مــن النموذجــني لتعكــس هــذه املخاطــر .ويوضــح امللحــق )ب (٨-أمثلة قصرية باستخدام هــذه
الطــرق.
اﻟﺪﺧﻞ أو اﻹﻳﺠﺎر
عــىل خــالف طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة ،تســتخدم املراحــل املختلفــة لنمــوذج رســملة الدخــل تقديـرا ً واحــدا ً لصــايف
إي ـرادات التشــغيل والــذي ميثــل الدخــل الــدوري املســتحق يف إطــار كل مــن الف ـرتات الزمنيــة أو املراحــل التــي يتــم النظــر
فيهــا يف منــوذج التقييــم .وعــادة مــا يعتمــد ذلــك عــىل اإليجــار الثابــت أو اإليجــار الناتــج عــن اإلشــغال املســتقر ،وبعــد إعــادة
بنــاء البيــان التشــغييل ،كــام هــو موضــح ســابقًا .مــن املهــم مالحظــة أن اإليجــار أو الدخــل هــو املســتخدم حاليًــا وليــس توقعـاً
مســتقبل ًيا إليجــار الســوق.
يف الحــاالت التــي يتوقــع فيهــا أن يتغــري الدخــل بشــكل متكــرر ،مثــل مــا قــد يحــدث يف عقــار جديــد بإيجــارات عديــدة أو
مــع دورات مراجعــة قصــرية األجــل أو متكــررة ،يجــب عندئــذ اســتخدام طريقــة رســملة الدخــل بحــذر وتضمــني تعديــالت ألي
تكاليــف لإلشــغال الكامــل أو تجنبهــا.
فيــام يتعلــق بتقديــر القيمــة الســوقية للعقــارات أو املســاحات التــي يشــغلها مالكوهــا ،يجــب عــىل امل ُق ّيــم أوالً تقديــر القيمــة
اإليجاريــة للعقــار مــع األخــذ بعــني االعتبــار اإليجــارات الحديثــة للعقــارات املامثلــة وأجـزاء مــن العقــار محــل التقييــم .عــادة
مــا تقــدم اإليجــارات األخــرية لنفــس العقــار أفضــل األدلــة ولكــن ينبغــي التحقــق مــن صحتهــا باملقارنــة مــع اإليجــارات األخــرية
لعقــارات مامثلــة يف املنطقــة .ینبغي الحصول علی تفاصیل اإلیجار للمساحة المقارنة والتحقق منھا للتأكــد ما إذا کانت متوافقة
مع ممارسة السوق أو ستکون ھناك حاجة إلی تعدیالت للوصول إلی تقدیر القيمــة اإليجاريــة الســوقية للعقــار محــل التقييــم.
وتشــمل هــذه التفاصيــل املنطقــة ،واملســاحة،ومدة اإليجــار ،ومعــدل اإليجــار ،وجــدول الســداد ،والحوافــز أو االمتيــازات،
ومراجعــة اإليجــار ،وخيــارات التجديــد أو اإلنهــاء ،ومســؤولية اإلصالحــات ،والتأمــني ،ورســوم اإلدارة أو الخدمــات ،إن وجــدت.
عــىل ســبيل املثــال ،عندمــا يشــمل عقــد إيجــار مشــابه فــرتة إيجــار مجانيــة أطــول مــن املعتــاد ،ميكــن حســاب اإليجــار الفعــيل
مبوجــب عقــد اإليجــار بقســمة إجــاميل اإليجــار املســتحق عــىل كامــل مــدة اإليجــار خــالل الفــرتة الفعليــة التــي يســتحق فيهــا
اإليجار.
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ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ /اﻟﻨﻔﻘﺎت
تخصــم النفقــات التشــغيلية املتكــررة أو الدوريــة التــي ال ميكــن اســرتدادها مــن خــالل رســوم الخدمــة ،وفقًــا لطريقــة
التدفقــات النقديــة املخصومــة ،مــن اإليجــار املعتمــد يف طريقــة رســملة الدخــل للوصــول إىل صــايف إيـرادات التشــغيل .وتشــمل
هــذه ،عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص ،الشــواغر العاديــة والصيانــة واملرافــق والنظافــة واألمــن والتأمــني واإلدارة .ولكــن التكاليــف
التــي تتــم ملــرة واحــدة أو »أقــل مــن الحــد األدىن« مثــل تحســينات املســتأجر والتحســينات الرأســاملية ال يتــم تضمينهــا عــاد ًة
يف تقدي ـرات الفــرتة الواحــدة للنفقــات املســتخدمة يف منــوذج الرســملة ،وبالتــايل تتطلــب تعديــالت عــىل معــدل الرســملة
أو تطبيــق معــدل مخصــص االســتهالك ،أو عــن طريــق خصــم قيمتــه الحاليــة مــن القيمــة الرأســاملية ،كــام هــو الحــال يف
اإلصالحــات الوشــيكة.
ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ:
وكــام ذُكــر ســابقا ،يُســتخدم معــدل الرســملة لتحويــل اإلي ـرادات املتوقعــة لفــرتة واحــدة مــن العقــارات إىل مــؤرش للقيمــة
الرأســاملية .ميكــن الحصــول عــىل معــدل الرســملة مــن معامــالت البيــع التــي متــت مؤخـ ًرا 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 وإيـرادات اإليجــار ،رشوط املســتأجر ،وانتظــام الدخــل ،ومــدة اإليجــار غــري املنتهيــة ،وتكـرار املراجعــات ،وتوقعــات منــو
رأس املــال اإليجــاري ،وتكاليــف اإلدارة والتســويق ووالتــرصف بالعقــار .وتتضمــن التأث ـريات العامــة عــىل معــدالت الرســملة
تقلبــات الســوق واملســتويات العامــة ملعــدالت الفائــدة .فعنــد تســاوي العوامــل األخــر ،كلــام زاد أمــان رأس املــال والدخــل،
وســهولة بيــع العقــار وقلــة تكلفــة املعامــالت ،كلــام انخفــض معــدل الرســملة الــذي يعتمــده املقيــم يف تلــك العقــارات.
ويشــار إىل معــدل الرســملة عــىل أنــه العائــد األويل ،عــىل أســاس اشــتقاقه مــن معامــالت البيــع كنســبة مــن دخــل الســنة األوىل
إىل ســعر البيــع ،أو العائــد مــن كل املخاطــر ألنــه يعكــس كل التوقعــات الصعوديــة واملخاطــر الســلبية لالســتثامر.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ أو اﳌﺨﺘﴫة:
وكــام ذكرنــا مــن قبــل ،إن مبــدأ خصــم التدفقــات املســتقبلية للدخــل يف كل مــن طريقــة التدفقــات الرأســاملية وطريقــة
رســملة الدخــل يعنــي أن مــؤرشات القيمــة مــن كال الطريقتــني تكــون مامثلــة إىل حــد مــا .وعــادة مــا توضــح املعادلــة التاليــة
العالقــة بــني الطريقتــني التــي تربــط معــدل الرســملة املســتخدم يف رســملة الدخــل مــع معــدل الخصــم املســتخدم يف التدفقــات
النقديــة املخصومــة مــن خــالل النمــو:
Y=R+g
حيث أن:
 =Yمعدل الخصم
=Rمعدل الرسملة
=gالنمو
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)أو (R=Y-g

بنــا ًء عــىل الصيغــة املذكــورة أعــاله ،فــإن ناتــج التدفقــات النقديــة املخصومــة ميكــن أن يتطابــق مــع طريقــة رســملة الدخــل
مــن الناحيــة النظريــة إذا كانــت معــدالت الرســملة للدخــول والخــروج هــي نفســها ،وتنمــو معــدالت الدخــل واملرصوفــات
بنفــس املعــدل الثابــت ،وثبــات الشــواغر كنســبة مئويــة مــن الدخــل ،وال توجــد تكاليــف بيــع عنــد الخــروج .ولكــن مــن
الناحيــة العمليــة ،نــادرا ً مــا تظهــر العقــارات االســتثامرية مثــل هــذا النمــط ،وغالب ـاً يحــاول املقيــم تربيــر اختيــاره ملعــدل
الرســملة أو اســتخدامه ألكــرث مــن معــدل واحــد منطقيًــا يف إطــار طريقــة رســملة الدخــل .ويرجــع لهــذا الســبب أن التقييــم
برســملة الدخــل يقتــرص عــىل عقــارات امللكيــة الحــرة أو املســتأجرة بالكامــل بقيمــة اإليجــارات يف الســوق ومــن املتوقــع أن
تتمتــع مبســتوى ثابــت مــن الدخــل ،وتتوفــر أدلــة تجاريــة مامثلــة بســهولة ،يف مثــل هــذه الظــروف تكــون نتيجــة التقييــم
لــكال الطريقتــني مامثلــة.
ويف جميــع الحــاالت األخــرى ،يجــب أن يعكــس معــدل الرســملة يف طريقــة رســملة الدخــل معــدل منــو واض ًحــا للدخــل أو
القيمــة بنــا ًء عــىل منــط مراجعــة اإليجــار املتوقــع واملعــدل اإلجــاميل املتوقــع أو املرغــوب للعائــد مــن العقــار )يطلــق عليــه
معــدل العائــد الداخــيل أو معــدل الخصــم أو العائــد املنصــف يف هــذا الســياق( للحصــول عــىل نتائــج الطريقتــني .وميكــن
تنظيــم تقييــم التدفقــات النقديــة املخصومــة كنمــوذج رســملة الدخــل ،جنبــا إىل جنــب مــع اســتخدام منــاذج العقــار أو
النــامذج الرياضيــة للتغلــب عــىل معظــم أوجــه القصــور يف أســلوب تقييــم الدخــل التقليــدي .ويوضــح امللحــق )ب (٩-أمثلــة
عــىل طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة املختــرصة.

 ٢٫٢٫٣٫٥طريقة األرباح
هــي إحــدى طــرق أســلوب الدخــل وتســتخدم تحديـدًا يف تقييــم العقــارات املرتبطــة بالتجــارة .العقــارات املتعلقــة بالتجــارة
خصيصــا الســتيعاب أعــامل معينــة وال ميكــن تحويلهــا عمل ًيا إىل اســتخدامات
هــي عقــارات متخصصــة تــم تصميمهــا وتشــييدها
ً
تجاريــة بديلــة مثــل املكاتــب واملتاجــر ،وعــادة مــا تتمتــع العقــارات املتعلقــة بالتجــارة بدرجــة مــن االحتــكار يف موقعهــا
املحــيل أو التنظيمــي أو غــري ذلــك ،وتشــمل األمثلــة عــىل العقــارات التجاريــة الفنــادق ومحطــات الوقــود ودور الســينام
واملســارح ومالعــب الجولــف.
وتعــرف طريقــة األربــاح »بطريقــة الحســابات« أو »طريقــة الدخــل والنفقــات« ،فهــي تربــط قيمــة العقــارات املتعلقــة
بالتجــارة باألربــاح املحتملــة التــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــالل تنفيــذ مثــل هــذه األعــامل يف العقــارات .وبعبــارة أخــرى،
فــإن اإلمكانــات التجاريــة للعقــارات ذات العالقــة بالتجــارة تقــود كال مــن القيمــة اإليجاريــة ورأس املــال إىل جانــب العوامــل
األخــرى للقيمــة مثــل املوقــع والحجــم والخصائــص املاديــة للعقــار.
إن العقــارات ذات العالقــة بالتجــارة متنوعــة مثــل األعــامل التجاريــة التــي تســتضيفها ،ويحتــاج تقييمهــا إىل التخصــص ويتضمن
درجــة كبــرية مــن القيمــة الذاتيــة .وتتطلــب هــذه العقــارات املعرفــة املعقولــة لنــوع األعــامل أو الصناعــة ،والخــربة يف تقييــم
عقــارات مشــابهة ،والقــدرة عــىل اســتعراض البيانــات التشــغيلية واملاليــة ذات الصلــة وعرضهــا وتفســريها ،وتحليــل األربــاح
وكذلــك املعامــالت القابلــة للمقارنــة .وبــدالً مــن ذلــك ،قــد يعمــل املقيــم العقــاري جنبـاً إىل جنــب مــع مقيمــي املمتلــكات
الشــخصية أو مقيمــي املنشــآت االقتصاديــة يف مثــل هــذه املهــام رشيطــة تنســيق أعاملهــم واتســاقها لضــامن اســتخدام نفــس
أســاس القيمــة والتوقعــات املاليــة لتجنــب الحســاب املــزدوج .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 غــري امللموســة.
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مخصصــا لتقييــم املمتلــكات الفرديــة املتعلقــة بالتجــارة ،ولكــن مــن املتوقــع
وال تتضمــن املعايــري الدوليــة نســخة  ٢٠١٧معيــا ًرا
ً
أن يكــون املقيــم عــىل درايــة مبتطلبــات معايــري األصــول األخــرى التــي تتنــاول عــىل وجــه التحديــد األج ـزاء املكونــة لهــذه
العقــارات ،وهــذه املعايــري هــي:
• املعيار  ٢٠٠منشآت األعامل والحصص فيها
• املعيار  ٢١٠األصول غري امللموسة
• املعيار  ٣٠٠اآلالت واملعدات
• املعيار  ٤٠٠الحقوق واملصالح العقارية املعيار  ٤١٠العقارات التطويرية
عند تقييم العقارات ذات العالقة بالتجارة ،تتبع طريقة األرباح الخطوات التالية:

الشكل ) :(٨خطوات طريقة األرباح
عنــد تقييــم معــدل الــدوران ،يقــدر املقيّــم اإلمكانــات التجاريــة التــي يولدهــا مشــغل فعــال يف الســوق بافـرتاض أنــه مجهــز
بشــكل صحيــح لألعــامل ،بغــض النظــر عــام إذا كان هــذا مــا ينتجــه املشــغل الحــايل أو ال .وبعبــارة أخــرى ،عنــد اســتخدام أداء
املشــغل الحــايل ،ســيلزم إجـراء تعديــالت عــىل معــدل دوران التقاريــر ألي زيــادة أو نقــص يف التــداول .وبالتــايل ،عنــد تقييــم
دوران رأس املــال الحــايل وتحديــد أي تعديــالت ،ســيحتاج املقيــم إىل النظــر ،مــن بــني أمــور أخــرى ،يف دوران املقارنــات املامثلــة
إذا توفــرت ،ومســتوى املنافســة ،وتســعري املنتــج ،ومنــط التــداول للمشــغل الحــايل والتحســينات غــري الهيكليــة التــي ميكــن أن
تجعــل العمــل التجــاري أكــرث جاذبيــة للعمــالء أو زيــادة كفــاءة العمــل بشــكل عــام .إذا كان التقييــم مللكيــة حــرة حيازتهــا
شــاغرة ،فيجــب إهــامل الســمعة التجاريــة للمشــغل الحــايل.
عــىل الرغــم مــن أن مل يتــم ذكرهــا كخطــوة منفصلــة إال أن حســاب الربــح اإلجــاميل هــي خطــوة وســيطة متعــارف عليهــا
قبــل تقييــم الربــح التشــغييل املعــدل .وتخصــم جميــع تكاليــف التشــغيل مــن إجــاميل األربــاح لتصــل إىل األربــاح قبــل خصــم
الفوائــد والرضائــب واالهــالك واالســتهالك ) (EBITDAأوالً ،وتشــمل مث ـ ُال الرواتــب والصيانــة واملرافــق والتأمــني واملصاريــف
العامــة واإلداريــة األخــرى .ويســمح تفصيــل التكاليــف وتقييــم األربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واالهــالك واالســتهالك
) (EBITDAبإجـراء مقارنــة بــني األداء التشــغييل الفعــيل للمشــغل أو تقديـرات القيــم الخاصــة بــه مــع املقاييــس املرجعيــة يف
مجــال الصناعــة املنشــورة أو مــع خــربة املقيــم يف مســتويات تكاليــف التشــغيل الخاصــة بالعقــارات املامثلــة.
إذا كانــت قيمــة العمــل كمنشــأة مســتمرة هــي مــا يتطلبــه العميــل ،وبافـرتاض أنــه عمــل ذو أصــل واحــد ،فعــاد ًة مــا يتابــع
امل ُقيّــم عمليــة رســملة أو مضاعفــة لألربــاح قبــل الفوائــد والرضائــب واالهــالك واالســتهالك ) (EBITDAأعــاله باســتخدام
معــدل أو مضاعــف الرســملة املناســب مــن الســوق وإضافــة قيمــة أي أصــول ماليــة ورأس مــال عامــل.
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غــري أنــه يف كثــري مــن األحيــان ،مثــل بيــع األصــول ،ال تكــون هنــاك حاجــة إال إىل قيمــة األصــول ذات الحيــازة الشــاغرة بــدالً
مــن املعاملــة القامئــة عــىل املنشــأة أو عــىل اإلقـراض املضمــون .يف هــذه الحالــة ،ميكــن أن يعمــد املقيــم إىل عــزل جــزء الدخــل
الــذي ينســب متا ًمــا إىل العقــار عــن طريــق خصــم مســاهامت أي ممتلــكات شــخصية ملموســة )املخــزون التجــاري واألثــاث
والتجهيـزات واملعــدات( واملمتلــكات غــري امللموســة مــن الربــح التشــغييل .يتــم احتســاب مكافــئ ســنوي لتكلفــة مشــغل رأس
املــال العامــل واألثــاث والتجهيـزات واملعــدات عــىل أســاس معــدل عائــد معقــول أو تكلفــة نقــود .جنبــا إىل جنــب مــع رســوم
االمتيــاز وامللكيــة الفكريــة واإلدارة املرتبطــة بالعالمــة التجاريــة واألصــول غــري امللموســة األخــرى ،يتــم خصمهــا مــن األربــاح
قبــل خصــم الفوائــد والرضيبــة واالهــالك واالســتهالك للوصــول إىل الربــح التشــغييل املعــدل .مــن املعتقــد أن الربــح التشــغييل
املعــدل ميثــل الدخــل الــذي يُعــزى فقــط إىل العقــار الحقيقــي .بعــد ذلــك يتــم رســملة أو مضاعفتــه باســتخدام معــدل أو
مضاعــف الرســملة املحــدد مــن الســوق.
وتعتمــد املنهجيــة املذكــورة أعــاله عــىل أســلوب رســملة الدخــل ،ولكــن نفــس املبــادئ تكمــن وراء طــرق التدفقــات النقديــة
املخصومــة األكــرث تقد ًمــا.

٢٫٢٫٤

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

 ٢٫٢٫٤٫١التعريف
اىل وقــت قريــب ،كانــت أغلــب العقــارات الســكنية ت ُقيــم باســتخدام أســلوب التكلفــة .وكــام هــو واضــح مــن االســم ،يربــط
أســلوب التكلفــة قيمــة األصــل بالتكاليــف الحاليــة إمــا إلعــادة إنتاجــه )أي اعــاده بنــاء املبنــى الحــايل يف املوقــع كــام هــو(
أو اســتبداله بتحســينات مشــابه ذات منفعــة مســاوية .تتضمــن »التكلفــة« جميــع تكاليــف التطويــر الالزمــة إلعــادة بنــاء
التحســينات الحاليــة أو نظائرهــا الحديثــة .وعــىل ســبيل املثــال ال الحــرص ،تشــمل »التكلفــة« املــواد واأليــدي العاملــة التكاليــف
التشــغيلية والتكاليــف غــري املبــارشة وتكاليــف األرض وتكاليــف رأس املــال وتكاليــف التأجــري وحوافــز املطــور .ومــن ناحيــة
أخــرى ،تشــري »املنفعــة« اىل التحســينات املتوقعــة التــي تقــدم وظيفــة مامثلــة للتحســينات الحاليــة مــع االخــذ باالعتبــار جــودة
املبنــى وعمــر وجــوده التحســينات الحاليــة.
 ٢٫٢٫٤٫٢املبادئ األساسية
يرتكز أسلوب التكلفة عىل مبادئ تقييم متعددة ،أهمها مبدأ اإلحالل ومبدأ املساهمة ومبدأ التوازن.
اإلحــالل :يقتــيض هــذا املبــدأ بــأن املشــرتي الحصيــف لــن يدفــع مقابــل عقــار مــا أكــرث مــن تكلفــة الحصــول عــىل موقــع وبنــاء
وتحســينات مشــابه تحقــق منافــع ورغبــة مســاوية .بافـرتاض عــدم وجــود أي تأخــري.
املســاهمة :يتكــون العقــار مــن عــده مكونــات وت ُحــدد القيمــة الفرديــة لــكل جــزء حســب مســاهمته يف القيمــة الكلّيــة للعقار.
قــد تكلــف بعــض املكونــات أكــرث مــن قيمتهــا )أو مــن مســاهمتها( يف ســياق القيمــة الكليــة للعقــار .وغالبًــا تســمى مثــل
هــذه العنــارص » تحســينات مبالغــة« حيــث يجــب تســوية التقــادم الوظيفــي يف عمليــة التقييــم مــن خــالل تطبيــق طريقــة
تكلفــة إعــادة اإلنتــاج .ولكــن يجــب تقديــر املبــاين املســاهمة يف ســياق الســوق يف وقــت محــدد .حيــث أن التحســينات التــي
كانــت تعتــرب مبالغــة أو فارهــة يف املــايض قــد تكــون أساســية يف وقتنــا الحــايل .مثــل األنرتنــت يف املبــاين املكتبيــة أو االمــدادات
املســتقلة لخطــوط امليــاه الرئيســية يف التقســيامت الفرعيــة.
التــوازن :قلــة التــوازن يف العقــار مــن حيــث مكوناتــه أو خصائصــه أو يف عالقتــه بالحــي قــد يلــزم عمــل بعــض التعديــالت
لتســويه النقــص أو الزيــادة يف العقــار يف عمليــة التقييــم باســتخدام أســلوب التكلفــة .عــىل نحــو مامثــل ،قــد يــؤدي اختــالل
تــوازن العــرض والطلــب يف الســوق اىل تقــادم خارجــي ويتضمــن مــؤرش قيمــة العقــار باســتخدام أســلوب التكلفــة.
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 ٢٫٢٫٤٫٣خطوات تطبيق أسلوب التكلفة
مثــل أســاليب التقييــم األخــرى ،يجــب أن يحــايك أســلوب التكلفــة العمليــة االســتنتاجية للمشــاركني يف الســوق .بالنســبة
للتقييــم العقــاري ،حــدد معيــار  ١٠٥مــن معايــري التقييــم الدوليــة  IVSواملعنــي بأســاليب وطــرق التقييــم ومعيــار ٤٠٠
واملعنــي بالحقــوق واملصالــح العقاريــة طريقتــان أساســيتان ألســلوب التكلفــة وهــام تكلفــة االســتبدال وتكلفــة إعــادة اإلنتــاج.
وكــام هــو واضــح مــن أســميهام ،تعتمــد الطريقــة األوىل التكاليــف مقابــل التحســينات ذات منفعــة مشــابهه ملنافــع األصــل .يف
حــني تعتمــد الطريقــة األخــرى عــىل التكاليــف مقابــل إعــادة انتــاج نســخة طبــق األصــل مــن التحســينات الحاليــة.
يجــب اســتخدام أســس التكلفــة املحــددة باتســاق خــالل عمليــة التقييــم .يتأثــر اختيــار املقيــم ألســاس القيمــة بعمــر
التحســينات ومتيزهــا وبطبيعــة معلومــات التكلفــة املتوفــرة والغــرض مــن التقييــم .يحــب أن يعطيــان كال أساســان التكلفــة
مــؤرشات قيمــة متقاربــة بــرشط أن تســتخدم بشــكل منطقــي وباتســاق .أي كان األســاس املســتخدم ،يجــب أن يفصــح تقريــر
التقييــم عنــه والســبب املنطقــي الختيــاره.
وتتشابه خطوات كال الطرق وتتسلسل كام هو موضح ادناه:

الشكل ) :(٩خطوات اسلوب التكلفة
 ٢٫٢٫٤٫٤تطبيق أسلوب التكلفة
حسب معيار  ٤٠٠واملعني بالحقوق واملصالح العقارية ،ميكن استخدام أسلوب التكلفة كالتايل:
 .١ميكن استخدامه كأسلوب أسايس يف حال:
أ .عــدم وجــود أدلــة عــىل أســعار املعامــالت لعقــارات مامثلــة )كــام هــو الحــال يف العقــارات املتخصصــة مثــل
العقــارات التــي ينــدر بيعهــا يف الســوق اال عــن طريــق بيــع االعــامل أو الكيــان الــذي يكــون جــزء منــه(.
ب .عــدم وجــود تدفقــات دخــل فعـ ّـيل أو مفــرتض قابــل للتحديــد ميكــن أن تتحقــق ملالــك املصلحــة ذات العالقــة
)مثــل محطــة إطفــاء أو مســجد أو أي مرافــق عامــة أخــرى(.
 .٢ميكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة كأســلوب ثانــوي أو مســاعد يف حــال توفــر أدلــة عــىل أســعار املعامــالت الســوقية
أو تدفقــات دخــل قابلــة للتحديــد.
ميكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة لتحديــد التعديــالت حــول االختالفــات بــني العقــار محــل التقييــم واملبيعــات املقارنــة يف
طريقــة املقارنــة واســتنتاج التكلفــة بعــد تســوية الخصومــات ،إذا لــزم األمــر ،يف أســلوب الدخــل.
يجيــب اإلشــارة اىل أن أســلوب التكلفــة يعطــي مــؤرش لقيمــة منافــع امللكيــة املطلقــة للعقــار يف ايجــار الســوق ويف مســتوى
اشــغال مســتقر .لــذا قــد تُطلــب تعديــالت عــىل حقــوق امللكيــة ملــؤرش القيمــة عنــد اســتخدام أســلوب التكلفــة ملنفعــة
املســتأجر أو العقــار الــذي تــم تأجــريه بأقــل مــن ايجــارات الســوق أو مل يحقــق بعــد مســتوى اشــغال ثابــت.
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بالنســبة لــألرايض ،فينبغــي أن ت ُقيــم عــىل أنهــا أرض فضــاء وشــاغرة لتحقــق أفضــل وأعــىل اســتخدام .وغالبًــا تُقيــم األرايض
إمــا لغــرض البيــع أو ألدراجهــا ضمــن قوائــم العقــارات املقارنــة ســواء كانــت قريبــة مــن العقــار محــل تقييــم أو يف منطقــة
مشــابهه وقريبــة مــن نفــس املدينــة ويتــم التوصــل اىل مــؤرش القيمــة هــذا إذا كانــت األرض ذات ملكيــة مطلقــة ،وتتطلــب
بعــض التعديــالت إذا كانــت األرض مؤجــرة .وال يفضــل اســتخدام طريقــة التكلفــة إذا كان اســتخدام األرايض دون املســتوى أو ال
يتــامىش مــع تقســيم املناطــق الحــايل .ينبغــي أن تكــون قيمــة األرض يف أفضــل وأعــىل اســتخدام أعــىل مــن القيمــة االجامليــة
للعقــار يف اســتخدامه الحــايل .ثــم تحــدد افرتاضــات إلعــادة تطويــر لــألرض وتســتبعد أي تحســينات حاليــة يف عمليــة التقييــم
أو تخصيــص قيمــة ســالبة تعــادل تكاليــف الهــدم والتصفيــة.
قبــل أن يتوصــل املقيــم لقيمــة متوقعــة ألعــامل التطويــر ،مــن الــرضوري أن يطلــع عــىل مخطــط األرض ومواصفــات املبنــى
وأن يكــون عــىل درايــة بطبيعــة وحجــم ووظيفــة وعمــر وجــودة وحالــة هــذه التحســينات .اىل جانــب املعاينــة ،ميكــن للمقيــم
االطــالع عــىل برنامــج صيانــة العقــار وتاريخــه وجدولــه وميزانيتــه لتســاعده يف تقديــر العمــر الف ّعــال ومتوســط العمــر املتوقــع
للعقــار .ويجــب عــىل املقيــم أيضــا أن يكــون عــىل درايــة بطــرق واألمنــاط واملــواد والتشــطيبات واملعايــري املتبعــة يف تنفيــذ
مثــل هــذه التحســينات والعقــارات املقارنــة يف املنطقــة .كــام مــن الــرضوري أن يكــون املقيــم مطلــع بأحــدث تكاليــف البنــاء يف
الســوق .يف حــني ميكــن للمقيــم أن يســتعني بخـرباء لتقديــر التكاليــف .وبالنهايــة يتحمــل املقيــم مســؤولية مراجعــة واســتخدام
تقديــر التكلفــة يف تقييمــه.
وعــىل املقيــم أن يكــون مطلــع عــىل طــرق الثــالث الرئيســية لتقديــر التكلفــة وهــي طريقــة وحــدة املقارنــة وطريقــة تقييــم كل
ورشحــت هــذه الطــرق بالتفصيــل يف منهــج  ١٠٤مــن دورات العقــار التــي
وحــدة )بنــد( عــىل حــدة وطريقــة املســح الكمــيُ .
تقدمهــا الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن )تقييــم( ويف بعــض نصــوص التقييــم  .ويف أغلــب األســواق ،يســتخدم املقيمــني
بشــكل كبــري طريقــة وحــدة املقارنــة ،والتــي تســتنتج تقديــر تكلفــة االســتبدال بنــا ًء عــىل تكلفــة كل وحــدة مســاحة أو حجــم
مبــاين مامثلــة ،وذلــك لســهولتها ولتوفــر بيانــات تكاليــف البنــاء املحليــة .مــن ناحيــة أخــرى ،تعــد طريقــة املســح الكمــي مــن
أكــرث الطــرق تفصي ـالً واألقــل اســتخداماً بــني املقيمــني يســتخدمها فقــط خ ـرباء البنــاء واملقاولــني .ويجــب أن يفصــح تقريــر
التقييــم عــن طريقــة التكلفــة املســتخدمة والغــرض مــن اســتخدامها ومصــادر بيانــات املنطقــة والتكاليــف وأبــرز االفرتاضــات
التــي يســتند عليهــا تقديــر التكلفــة.
تتضمــن مصــادر معــدالت التكلفــة يف طريقــة وحــدة املقارنــة دليــل تكاليــف البنــاء واستفســارات املطوريــن وخ ـرباء البنــاء
واملقاولــني .يُنصــح املقيمــني عنــد اســتخدامهم لطريقــة وحــدة املقارنــة يف تقييمهــم باتبــاع مــا يــيل:
 .١التحقــق مــن أن معــدل التكلفــة هــو مــؤرش ملبنــى مامثــل بالنــوع والفئــة والحجــم ،وأن يكــون يف نفــس املنطقــة
الجغرافيــة أو الســوق الــذي يقــع فيــه العقــار محــل التقييــم وعمــل تعديــالت ملعــدل التكلفــة بقــدر اإلمــكان لتســوية
الخالفــات يف العوامــل املذكــورة .بافــرتاض تســاوت التكاليــف ،كلــام كــرب حجــم املبنــى أو املــرشوع زادت كفــاءات
واقتصاديــات الحجــم يف تكاليــف البنــاء وغال ًبــا ســتكون تكلفــة العقــار محــل التقييــم باملــرت املربــع اقــل مــن املــؤرش.
 .٢تأكيــد الســنة أو جــزء مــن الســنة التــي يرجــع اليهــا معــدل التكلفــة وإذا لــزم األمــر ميكــن ادخــال أي تغـريات يف
التكاليــف ذات العالقــة حتــى تاريــخ نفــاذ التقييــم للعقــار محــل التقييــم.
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 .٣فهــم أســس نطــاق وحجــم مــؤرش التكلفــة باإلضافــة اىل مــا يتضمنــه واضافــة أي تكاليــف إضافيــة مثــل األجــور
املهنيــة أو عمــل تعديــالت عــىل املنطقــة للوصــول لتقديــر تكلفــة أشــمل للعقــار محــل التقييــم .وال تتضمــن مــؤرشات
التكاليــف املنشــورة الحوافــز الرياديــة )أربــاح املالــك( مــن تكاليــف التطويــر والتســويق والتأجــري وتكاليــف التمويــل
التــي سيحســبها املقيــم بشــكل منفصــل ويذكرهــا يف تقديــر تكلفــة العقــار محــل التقييــم .وميكــن الحصــول عــىل
معلومــات حــول التكاليــف اإلضافيــة مــن استفســارات املطوريــن وكالء التأجــري ومــدراء العقــارات.
 .٤تعزيز تكلفة العميل املقدرة بأدلة تكاليف البناء املتوفرة وتساؤالت خرباء البناء واملقاولني.
تعتمــد طريقــة تقييــم كل وحــدة )بند(عــىل حــدة عــىل اســتنتاج وتلخيــص تكاليــف البنــاء مــن املكونــات الفرديــة أو
املكونــات الفرعيــة التــي يتكــون منهــا املبنــى وتعــد مــن أقــل الطــرق اســتخدا ًما يف املنطقــة .ولكــن قــد يعــرض املقيــم
أحيانًــا التكاليــف املدرجــة يف امليزانيــة أو التكاليــف الفعليــة للعقــار محــل التقييــم أي تكاليــف إعــادة اإلنتــاج .وعــىل
املقيــم أن يحــدد عــىل مــاذا تتضمــن تكاليــف الوحــدة .وكــام هــو الحــال يف تكاليــف وحــدة املقارنــة ،ال تتضمــن تكاليــف
الوحــدة تكاليــف التأجــري والتســويق والحوافــز الرياديــة .ويف مثــل هــذه الحــاالت أيضً ــا وبــدون االســتفادة مــن التكاليــف
املدرجــة للعقــارات املقارنــة املنشــورة أو غريهــا ميكــن للمقيــم تقديــر مــدى منطقيــة تقدي ـرات العميــل مــن ناحيــة
التكلفــة االجامليــة أو مــن خــالل التحقــق مــع خـرباء البنــاء.
ت ُقــدر تكلفــة الوحــدة اجــاميل التكلفــة وتعــد أكــرث دقــة مــن وحــدة املقارنــة حيــث أن وحــدة املقارنــة تحســب جميــع
التكاليــف ذا الصلــة واملتعلقــة مبــرشوع معــني وتقلــل الحســابات املكــررة .باإلضافــة اىل ذلــك ،مت ّكــن تكاليــف الوحــدة
املدرجــة املقيــم مــن التعامــل مــع االهــالك بوضــوح أكــرث مــن خــالل حســاب تكلفــة كل عنــرص عــىل حــدة ومتوســط
العمــر وتخصيــص منفصــل ألنــواع االهــالك املختلفــة.
بالنســبة لإلهــالك ،مــن املتوقــع أن يكــون املقيــم عــىل درايــة بتقديــر وقيــاس جميــع أشــكال االهــالك التــي تؤثــر بالعقــار.
ويتضمــن االهــالك املــادي والتقــادم الوظيفــي والخارجــي واملذكــور يف معايــري التقييــم الدوليــة بنــد رقــم  (٨٠٫٢) ١٠٥كالتــايل:
أي خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور املــادي لألصــل أو مكوناتــه نتيجــة التقــدم يف العمــر
 .١التقــادم املــاديُّ :
واالســتعامل.
أي خســارة للمنفعــة ناتجــ ٌة عــن قصــور األصــل محــل التقييــم مقارنــ ًة باألصــل البديــل يف
 .٢التقــادم الوظيفــيُّ :
نواحــي ،مثــل :قــدم التصميــم ،واملواصفــات ،أو التقنيــة املســتخدمة
أي خســارة للمنفعــة تســببها عوامــل اقتصاديــة أو مكانيــة خــارج األصــل.
 .٣التقــادم الخارجــي أو االقتصــاديُّ :
وميكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن التقــادم مؤقتًــا أو دامئًــا.
يُق ـدّر االهــالك بجميــع أشــكاله بعــده طــرق ،مبــا يف ذلــك طريقــة اســتنتاج الســوق وطريقــة العمــر االقتصــادي وطريقــة
التكاليــف املدرجــة .وميكــن اســتخدام أحــد هــذه الطــرق أو مجموعــة منهــا يف نفــس التقييــم .وتعــد أول طريقتــان مــن أكــرث
الطــرق شــيو ًعا يف املنطقــة .وميكــن تطبيقهــا عــىل كامــل العقــار وجمــع جميــع أشــكال االهــالك يف عمليــة حســابية واحــدة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تعــد طريقــة التكاليــف املدرجــة مفصلــة أكــرث ولكنهــا أقــل شــيو ًعا يف املنطقــة كونهــا تأخــذ باالعتبــار
متوســط أعــامر املكونــات يف املبنــى وتفصــل أنــواع االهــالك املختلفــة.
تشــمل طريقــة اســتنتاج الســوق االهــالك الناتــج مــن تحليــل مبيعــات املقارنــة مــع عقــارات ذات عمــر واســتخدام مامثــل.
أوالً ،تعــدل مبيعــات املقارنــة لعنــارص املعامــالت ثــم خصمهــا مــن قيمــة األرض يف وقــت البيــع للوصــول لقيــم التحســينات
املســاهمة .الفــروق بــني هــذه القيــم وتكاليــف اســتبدال التحســينات املقــدرة يف وقــت البيــع تبــني االهــالك الــكيل شــامالً
أي تدهــور مــادي أو وظيفــي أو خارجــي ميكــن أن يؤثــر بالعقــارات املقارنــة .يعطــي تقســيم االهــالك الــكيل حســب عمــر
التحســينات 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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تحســب طريقــة العمــر االقتصــادي االهــالك الــكيل مــن خــالل رضب نســبة العمــر الفعــيل أو الف ّعــال لتحســينات العقــار
محــل التقييــم اىل عمرهــم االقتصــادي أو الفعــيل مــع تكاليــف اســتبدال التحســينات يف تاريــخ التقييــم .عــاد ًة يســتخدم
املقيــم حكمــه وتقديــره لحالــه التحســينات وصيانتهــا لتقديــر عمرهــا الف ّعــال والــذي قــد يكــون أعــىل أو اقــل مــن عمرهــا
الفعــيل .مــن ناحيــة أخــرى ،قــد يقــدر اجــاميل العمــر االقتصــادي أو اإلنتاجــي بنــا ًء عــىل خــربة املقيــم وتحليلــه لترصيــح الهــدم
واستفســارات إمــا املطوريــن أو املقاولــني أو مــدراء العقــار أو جميعهــم .عوضً ــا عــن ذلــك ،ميكــن اســتنتاج العمــر االقتصــادي
أو اإلنتاجــي مــن مقارنــة املبيعــات باســتخدام طريقــة اســتنتاج الســوق.
وكــام أرشنــا ســابقًا ،كلــام كانــت التكاليــف املدرجــة مفصلــة قــل اســتعاملها يف املنطقــة .ومــع ذلــك ،تعــد هــذه الطريقــة
مكــررة حيــث تحســب وتعــرض أشــكال اهــالك متعــددة كلٍ عــىل حــدة )االهــالك املــادي والوظيفــي والخارجــي( والتــي
بدورهــا قــد تؤثــر عــىل العقــار وأســباب االهــالك .وباســتخدام هــذه الطريقــة ،ميكــن تقســيم مجموعــات االهــالك اىل عنــارص
قابلــة للمعالجــة وعنــارص غــري قابلــة للمعالجــة .ولكــن حال ًيــا ،ال يطلــب مجلــس املعايــري الدوليــة وال العمــالء يف املنطقــة مــن
املقيــم أن يذكــر أشــكال االهــالك املختلفــة بشــكل منفصــل عنــد اســتخدام أســلوب التكلفــة .وقــد يحتــاج املقيــم لبيانــات
إضافيــة غــري املوجــودة يف الســوق ،مثــل تقديـرات تكاليــف كل وحــدة ودراســات حــول حالــة املبنــى لتطويــر طريقــة تفصيليــة
أفضــل .يف وقــت شــهد فيــه ســوق العقــارات الســكنية يف املنطقــة وبالتحديــد يف اململكــة العربيــة الســعودية تحــوالً ســكانيًا
كبـ ًريا ،ازديــاد عــدد الشــواغر الســكنية وانخفضــت أعــداد املبيعــات .وزادت احتامليــة تأثــري التقــادم الوظيفــي وتقــادم الســوق
عام ـ ًة عــىل قيمــة العقــارات عــن الســابق .ويفضــل املقيمــني اســتخدام الطــرق التــي تعــزل وتحــدد وتحلــل أســباب هــذه
التأث ـريات عــىل قيمــه العقــارات ويتقبلهــا أغلــب العمــالء.
اﳌﻠﺤﻖ ب :١٠-ﴍح أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٢٫٢٫٥

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ

 ٢٫٢٫٥٫١التعريف
ت ُعــرف طريقــة القيمــة املتبقيــة يف مجــال التقييــم بأنهــا مزيــج مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة
املســتخدمني يف تحديــد مســاهمة األرض يف القيمــة اإلجامليــة للعقــار مــع األخــذ باالعتبــار أي أعــامل تطويــر قامئــة أو جاريــة
أو مقرتحــة .وتقــوم الطريقــة بحســاب قيمــة األرض املتبقيــة إمــا عــن طريــق:
 .١خصم تكاليف التطوير وعائد املطور من إجاميل قيمة تطوير العقار.
 .٢اقتطــاع جــزء مــن صــايف إيجــار العقــار أو دخلــه التشــغييل الــذي يُعــزي إىل األرض ورســملته للوصــول إىل معــدل
رســملة مناســب لــألرض.
ت ُوصــف طريقــة القيمــة املتبقيــة يف معايــري التقييــم الدوليــة بأنهــا »طريقــة« وليســت »أســلوب« وذلــك مــن حيــث الوســيلة
املذكــورة أوال أعــاله وكذلــك مــن جانــب مجــال تقييــم »العقــارات التطويريــة« )انظــر املعيــار  ٤١٠يف معايــري التقييــم الدوليــة،
العقــارات التطويريــة يف القســم  ،٤٠٫١فقــرة ب( ،وتعتــرب الوســيلة األوىل هــي األكــرث شــيوعا واســتخداما يف املنطقــة.
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ت ُعـ ّرف معايــري التقييــم الدوليــة )املعيــار  ،٤١٠القســم  (٢٠٫١العقــارات التطويريــة بأنهــا »املصالــح التــي يلــزم إعــادة تطويرهــا
لتحقيــق أعــىل وأفضــل اســتخدام لهــا ،أو التــي انتهــت أعــامل تحســينها أو مــا زالــت جاريــة يف تاريــخ التقييــم« ،وتشــمل:
أ( بناء املباين.
ب( األرايض غري املطورة الجاري تزويدها بالبنية التحتية.
ج( إعادة تطوير األرايض املطورة يف السابق.
د( تحسني املباين أو املنشآت القامئة أو تغيريها.
ه( األرايض املخصصة للتطوير يف إحدى املخططات الحكومية.
و( األرايض املخصصة لالستخدامات األعىل قيمة أو كثافة يف إحدى املخططات الحكومية.

 ٢٫٢٫٥٫٢املبادئ األساسية
هــي مزيــج مــن أســاليب التقييــم الثالثــة الرئيســية ،تســتند طريقــة القيمــة املتبقيــة إىل كافــة مبــادئ التقييــم األساســية التــي
تقــوم عــىل هــذه األســاليب وتشــمل االســتبدال والتوقــع والتغــري والتــوازن واملســاهمة ،وتناولنــا هــذه املبــادئ ســابقًا.
ولكــن تســتند هــذه الطريقــة إىل مبــدأ مفــاده أن الســعر الــذي س ـيُدفع لــألرض املناســبة إلج ـراء أعــامل التطويــر ال يتجــاوز
الفــرق بــني القيمــة الكاملــة لتطويــر االســتخدام األعــىل واألفضــل وإجــاميل تكلفــة إج ـراء أعــامل التطويــر.
وعادة ما ت ُستخدم طريقة القيمة املتبقية يف واحد أو أكرث من الحاالت التالية:
 .١عنــد تحديــد االســتخدام األعــىل واألفضــل لــألرض حيــث يكــون مــؤرش القيمــة املتبقيــة لــألرض بحســب
االســتخدامات البديلــة هــو القاعــدة األساســية ملثــل ذلــك التحديــد.
 .٢عند تقديم مؤرش عىل قيمة األرض مع احتاملية عدم توفر املبيعات املقارنة لألرض.
 .٣عند تقديم مؤرش عىل قيمة أعامل التطوير الحالية ،أي األرض والتحسينات غري املكتملة.
 .٤عنــد تقديــم مــؤرش عــىل قيمــة األرض لقطعــة أرض أو أرض خــام مــع احتامليــة التخطيــط أو التقســيم الفرعــي،
والــذي يُســمى بطريقــة تطويــر التقســيامت الفرعيــة.
 .٥يف طريقــة التحقــق ،ميكــن مقارنــة مبيعــات األرايض املتاحــة عــن بعــد وذلــك يعــود لوجــود اختالفــات كبــرية يف
الحجــم واملوقــع عــىل ســبيل املثــال أو يف حــال توفــر قوائــم األرايض املقارنــة فقــط.
 .٦عند تقدير السعر األعىل الذي يستطيع أن يتحمله املطور للمزايدة عىل أو رشاء موقع تطوير.
ومــع ذلــك ،فــإن الكثــري مــن املق ّيمــني حــول العــامل يقاومــون االســتخدام األســايس لطريقــة القيمــة املتبقيــة وذلــك يعــود إىل
اعتامدهــا عــىل عــدد مــن املتغـريات غــري املؤكــدة وكذلــك الحساســية العاليــة لنتائــج تلــك املتغـريات .قــد يكــون للتعديــالت
البســيطة تأثــري متفــاوت عــىل مــؤرش القيمــة ،مــام يجعــل هــذه الطريقــة عرضــة للتالعــب .عــىل ســبيل املثــال ،يف الواليــات
املتحــدة يكــون اســتخدامها »يف كثــري مــن األحيــان يف التحليــل لالســتخدام األعــىل واألفضــل الختبــار إمكانيــة االســتخدامات
املختلفــة بــدال مــن تقديــر قيمــة األرض كجــزء مــن األســاليب التقليديــة إليجــاد القيمــة«  ،أمــا يف اململكــة املتحــدة فــإن
محكمــة األرايض لديهــا شــكوك حــول هــذه الطريقــة ،وتقبلهــا فقــط يف حــال كانــت آخــر طريقــة تــم اللجــوء إليهــا.
وتجــدر اإلشــارة أيضــا إىل عــدم ذكــر طريقــة القيمــة املتبقيــة يف النســخة الســابقة مــن معايــري التقييــم الدوليــة .ويف الواقــع،
فــإن ذكرهــا يف معايــري التقييــم الدوليــة  ٢٠١٧هــو خصيصــا فيــام يتعلــق بتقييــم العقــارات التطويريــة املذكــور تعريفهــا أعــاله،
وذلــك لقامئــة أغـراض غــري شــاملة مبينــة بوضــوح مــع املتطلبــات الواضحــة الســتخدامها »بحــذر« وتقديــم تحليــل حساســية
للعوامــل الهامــة )معيــار  ٤١٠يف معايــري التقييــم الدوليــة ،العقــارات التطويريــة ،األقســام  ٩٠٫١إىل .(٩٠٫٣
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وبالنســبة لنــوع األرض الــذي يتــم اعتبــاره كعقــار تطويــري ،ومــن ثــم تقييمــه باســتخدام طريقــة القيمــة املتبقيــة ،فــإن
العبــارات »إعــادة التطويــر« و »مقرتحــة« و »تحــت اإلنشــاء« فيــام يتعلــق بالتحســينات املحتملــة يف املعيــار  ٤١٠يف معايــري
التقييــم الدوليــة ويف تعريــف العقــارات التطويريــة )القســم  (٢٠٫١تفــرتض أن مثــل هــذه األرايض يجــب أن تكــون الوحيــدة
األقــل اســتحقاقا للتطويــر الفــوري وتوفــر مخطــط ملثــل أعــامل التطويــر هــذه بعكــس األرايض الفضــاء .فــإن هــذا الوضــع
الواضــح يعــززه متطلبــات تفــرتض أن املــرشوع قــد تــم إنجــازه أو ســيتم إنجــازه وفقــا »للخطــط واملواصفــات املحــددة« وذلــك
عنــد تحديــد القيمــة الســوقية وقــت إنجــاز املــرشوع )القســم  .(٩٠٫٨فهــذا جزئيــا يدعــم الــرأي الســائد عــىل نطــاق واســع
بــأن طريقــة القيمــة املتبقيــة يجــب أن ت ُســتخدم كطريقــة أساســية يف التقييــم عنــد توفــر كافــة تفاصيــل أعــامل التطويــر.
تشمل أغراض التقييم املوضحة يف معايري التقييم الدولية بالنسبة ألي طريقة من طرق القيمة املتبقية يتم تطبيقها:
أ( دراسات الجدوى
ب( جزء من االستشارات العامة ودعم املشاركة يف املعامالت ألغراض االستحواذ وضامنات القروض.
ج( التحليل الرضيبي وإعداد التقارير الرضيبية.
د( أغــراض التقــايض التــي تتطلــب تحليــل التقييــم يف ظــروف مثــل :وجــود نزاعــات بــني املســاهمني وحســاب
التعويضــات.
ه( أغ ـراض إعــداد التقاريــر املاليــة ،يكــون تقييــم العقــارات التطويريــة مطلوبــا فيــام يتعلــق باحتســاب اندمــاج
الــرشكات واالســتحواذ عــىل األصــول والبيــع وتحليــل االضمحــالل.
و( األوضــاع املتعلقــة باملخططــات الحكوميــة أو األوضــاع القانونيــة التــي قــد تتطلــب تقييــم عقــارات تطويريــة مثــل:
أغ ـراض نــزع امللكيــة.
 ٢٫٢٫٥٫٣خطوات تطبيق طريقة القيمة املتبقية
يستلزم استخدام طريقة القيمة املتبقية يف تقييم العقارات التطويرية الخطوات العامة التالية:

الشكل ) :(١٠خطوات طريقة القيمة املتبقية
هناك عدة مناذج أو أشكال لطريقة القيمة املتبقية ،ومن أبرزها:
النمــوذج الســاكن :يتــم تقديــر إجــاميل قيمــة أعــامل التطويــر بنــاء عــىل رســملة الدخــل املســتقر ،وت ُجمــع تكاليــف أعــامل
التطويــر يف تاريــخ إنجــاز املــرشوع .ويفــرتض النمــوذج الســاكن عــدم وجــود تغــري يف اإليجــارات واألســعار والتكاليــف خــالل
فــرتة التطويــر والتــي يتــم عرضهــا يف شــكل عمــود مفــرد مكــون مــن ســنة واحــدة.
اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟﺤــﺮيك :يختلــف عــن النمــوذج الســاكن الــذي ميتــد ليســمح بوضــع مراحــل للمــرشوع والتغـريات املحتملــة لإليجــار
واألســعار والتكاليــف خــالل فــرتة التطويــر
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وعنــد اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة ،يُخصــم صــايف التدفقــات النقديــة الدوريــة بــني إي ـرادات املبيعــات
التشــغيلية وتكاليــف أعــامل التطويــر ملــؤرش صــايف القيمــة الحاليــة لــألرض وأعــامل التطويــر الجاريــة مبعــدل خصــم مناســب.
ميكــن االطــالع عــىل املزيــد مــن تشــكيل معــدالت الخصــم ومصادرهــا يف هــذا الدليــل تحــت أســلوب الدخــل )طريقــة
التدفقــات النقديــة املخصومــة( أعــاله .ومــع ذلــك ،يلــزم إدراج املخاطــر اإلضافيــة كتلــك املتعلقــة بعــدم اليقــني فيــام يتعلــق
بالتكلفــة وتقديــر اإلي ـرادات وتقلبهــا خــالل فــرتة أعــامل التطويــر عنــد تطبيــق معــدل خصــم لعقــار تطويــري.
وبوجــه عــام ،تتطلــب االفرتاضــات التــي يفرتضهــا املقيّــم واملتعلقــة باملتغـريات املختلفــة يف التدفقــات النقديــة مراعــاة كافــة
العوامــل املؤثــرة عليهــا بدقــة والتــي يجــب عملهــا ضمــن معايــري مقبولــة .وأخـريا ،يجــب عــىل املقيــم تقديــر وإبـراز حساســية
ناتــج القيمــة إزاء التغـريات يف املتغـريات الهامــة يف تقريــره.

٢٫٢٫٦

ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

تعتــرب تســوية النتائــج الخطــوة األخــرية عنــد تطبيــق أكــرث مــن أســلوب تقييــم ،فهــي تتطلــب مــن املقيــم أن يتحقــق مــن
العمليــات التفصيليــة ومراجعــة حســابات التقييــم ومنطقهــا ،ومــن ثــم اســتخدام حكمــه املهنــي وخربتــه يف اختيــار أو تحديــد
التقديــر النهــايئ للقيمــة مــن عــدة مــؤرشات قيمــة ناتجــة عــن هــذه األســاليب .وقــد ينشــأ أكــرث مــن مــؤرش للقيمــة حتــى مــن
اســتخدام أســلوب تقييــم واحــد نتيجــة اختــالف املقارنــات املســتخدمة ونطــاق بيانــات املدخــالت واالفرتاضــات يف التقييــم.
كــام قــد تنتــج االختالفــات يف مــؤرشات القيمــة أيضً ــا بســبب أخطــاء يف التســويات والحســابات واالســتخدام غــري املنطقــي أو
غــري املتناســق للبيانــات يف أســاليب التقييــم .يف حالــة اســتخدام أكــرث مــن أســلوب تقييــم واحــد ،يقــوم املق ّيــم أوالً بتســوية
مــؤرشات القيمــة تحــت كل أســلوب قبــل تســوية املــؤرشات النهائيــة والتوفيــق بينهــا لينتــج رأي واحــد للقيمــة.
ويقــوم املراجعــون بتطبيــق فحوصــات مختلفــة ،مبــا يف ذلــك تطبيــق أســلوب تقييــم ثانــوي لتقييــم مــدى معقوليــة مــؤرشات
القيمــة ،وتحديــد أي حــاالت شــاذة يف املدخــالت والحســابات .يف حالــة تقييــم التدفقــات النقديــة املخصومــة عــىل ســبيل
املثــال ،قــد يشــمل ذلــك تحويــل ناتــج التدفقــات النقديــة املخصومــة إىل قيمــة لــكل وحــدة مــن املســاحة أو املســاحة
اإلجامليــة أو القابلــة للتأجــري ،مــع اشــتقاق ومقارنــة معــدل الدخــول مــع معــدل الخــروج مــن الســوق ومعــدل العائــد
الداخــيل ،واشــتقاق ومقارنــة نســب املرصوفــات مــع معايــري الســوق ،وهكــذا دواليــك.

وبعــد ذلــك ،ســيقوم املق ّيــم بالتوفيــق بــني مــؤرشات القيمــة مــع مراعــاة عوامــل مثــل قابليــة مقارنــة البيانــات املســتخدمة يف
كل أســلوب ومالءمتــه ومصداقيتــه واكتاملــه .وبــدالً مــن حســاب متوســط مــؤرشات القيمــة ،يتــم ترجيــح املــؤرشات وإعطــاء
الــوزن ألكــرث مقارنــات القيمــة ذات الصلــة بنــوع امللكيــة والتــي تحتــوي عــىل أقــل عــدد مــن التعديــالت والتــي توجــد لهــا
أدلــة ســوق كافيــة .يجــب تربيــر مســوغات األســاليب املســتخدمة وطريقــة التوصــل إىل رأي القيمــة النهــايئ يف تقريــر التقييــم
مــن عــدة أســاليب.
ومــن املستحســن أن يكــون هنــاك مقيــم آخــر غــري مشــارك يف املهمــة ،أو مجموعــة مــن املقيّمــني يف حالــة املهــام الكبــرية،
ملراجعــة ونقــد التقييــم قبــل وضــع اللمســات األخــرية عــىل رأي القيمــة وتقريــره.
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ج

تقرير رأي القيمة

٣٫١

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

٣٫١٫١

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﻄﻴﺔ

٣٫١٫٢

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وأﺷﻜﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

یقوم المقیم بتقريــر نتائج املهمــة واالســنتاجات ورأي القيمــة للعميــل من خالل تقاریر التقییم ،وبينــام قــد تكــون التقاريــر
شــفوية يف بعــض أج ـزاء العــامل ،يجــب أن تكــون تقاريــر التقييــم يف اململكــة العربيــة الســعودية مكتوبــة امتثــاالً باللوائــح
املحليــة ،حيــث تقتــيض املــادة الرابعــة عــرش مــن نظــام املقيمــني املعتمديــن عــىل أن »يجــب أن يوقــع املقيــم املعتمــد نفســه
تقاريــر التقييــم التــي يصدرهــا بينــام تعــرف الالئحــة التنفيذيــة »تقريــر التقييــم« عــىل النحــو التــايل:
»الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيــم املعتمــد لعمالئــه ،متضمنــة نتيجــة التقييــم ،ومســتوفية اللتزامــات املقيــم املعتمــد املبينــة يف
النظــام والالئحــة ،ومتوافقــة مــع معايــري التقييــم املعتمــدة«.
وعالوة عىل ذلك ،فإن النظام وامليثاق تتطلب االحتفاظ مبلف عمل يتضمن نسخة من التقرير املكتوب.

تلــزم الهيئــة باالمتثــال ملعيــار  ١٠٣عنــد كتابــة التقاريــر ،حيــث يتطلــب أن يكــون يُقــدم التقريــر املعلومــات التاليــة عــىل
األقــل:
أ( نطاق العمل املنجز ،مبا يف ذلك العنارص املشار إليها يف
الفقرة  ٢٠٫٣من املعيار » ١٠١نطاق العمل«،
كل منها عىل املهمة )ذكرت سابقًا يف نطاق العمل(.
بقدر ما ينطبق ّ
ب( األسلوب أو األساليب املستخدمة.
ج( الطريقة أو الطرق املطبقة.
د( املدخالت الرئيسة املستخدمة.
ه( االفرتاضات املقدمة.
ألي نتيجة
و( استنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ّ
تم التوصل إليها.
ز( تاريخ التقرير )الذي ميكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.
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ال يذكــر املعيــار  ١٠٣أي تفاصيــل عــن شــكل أو طــول تقريــر التقييــم إال أنــه ينــص عــىل أن التقاريــر قــد تـرتاوح مــن تقاريــر
رسديــة شــاملة إىل تقاريــر موجــزة مختــرصة .أي أن ميكــن للتقريــر أن يكــون متوفقًــا مــع املعيــار  ١٠٣وهــو قصــ ًريا جــدًا
ويســتثني تفاصيــل مثــل وصــف املبنــى ،والصــور ،وخطــط املوقــع ومــا شــابه ذلــك .قــد يشــري التقريــر املتوافــق مــع معايــري
التقييــم الدوليــة أيضً ــا إىل مســتندات أخــرى )مثــل خطابــات التكليــف ،ووثائــق نطــاق العمــل( املتفــق عليهــا ســابقًا مــع
العميــل بــدالً مــن تضمــني املعلومــات مــن هــذه الوثائــق يف تقريــر التقييــم.
ولكــن اســتنادا ً إىل أحــكام أخــرى يف املعيــار  ١٠٣ومامرســات التقييــم املقبولــة بشــكل عــام يف املنطقــة ،يُنصــح باتبــاع التــايل
النقــاط التاليــة لقيــاس مــدى مالءمــة تنســيق التقريــر أو تفاصيلــه:
 .١يجــب أن يوفــر التقريــر للمســتخدمني املقصوديــن فهـ ًـام كاف ًيــا وواض ًحــا للتقييــم ،مــع مراعــاة نــوع العقــار والغــرض
مــن التقييــم.
 .٢يجب االتفاق عىل شكل التقرير مع جميع األطراف كجزء من نطاق العمل.
 .٣ينبغي أن يكون التقرير كافياً ملقيم ذي خربة مناسبة دون مشاركة مسبقة يف مهمة التقييم ملراجعة التقرير.
 .٤ينبغي أن يكون التقرير مامثالً ملا قد يصدره املقيمون عن مهام مامثلة.
اســتنادًا إىل املقيــاس املذكــور أعــاله ،قــد يلبــي التقريــر املوجــز أغـراض االســتخدام الداخــيل للعميــل أو يتــم إصــداره مــن قبــل
مقيــم داخــيل لرئيســه ،ولكــن التقريــر الشــامل يكــون مطلوبًــا بشــكل عــام للمســتخدمني املقصوديــن بعي ـدًا عــن العميــل
فقــط ،مثــل فيــام يتعلــق بأغــراض إعــداد التقاريــر املاليــة .ويف مثــل الغــرض األخــري ،يفضــل أن يوافــق املقيــم والعميــل
ومراجعــي الحســابات عــىل شــكل وتفاصيــل تقريــر التقييــم مقد ًمــا.
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى قــد يطلــب مقــرض العقــارات التجاريــة أن يحتــوي التقريــر عــىل رأي املقيــم يف إذا مــا إذا كان العقــار
ضــامن مناســب للقــرض املطــروح ،وقابليتهــا للتســويق ،اســتقرار دخلهــا ،ورشوط املســتأجر ،والعوامــل املؤثــرة عــىل القيمــة،
ومصــادر املخاطــرة ،ووصــف املبنــى ،وتفاصيــل عقــود اإليجــار ،والجــداول الزمنيــة للمنطقــة ،وخطــط املوقــع ،والصــور ،وحالــة
الصيانــة ،ومــا إىل ذلــك ،باإلضافــة إىل الحــد األدىن ملتطلبــات التقريــر أعــاله.
ومــع ذلــك ،ليــس غري ًبــا أن يطلــب بعــض العمــالء ،مبــا يف ذلــك املقرضــون ،مــن املقيــم تجميــع تقاريرهــم يف منــاذج قصــرية مــن
اصدارهــم .يحتــاج املقيــم إىل التفكــري بعنايــة يف االســتخدام املقصــود ،والغــرض ،والتعريفــات ،واالفرتاضــات ،والــرشوط ،والقيــود
املوجــودة يف منــاذج التقاريــر .ويجــب عــىل امل ُقيِّــم ،عنــد الــرضورة ،أن يكمــل هــذه النــامذج مبعلومــات إضافيــة لضــامن الوفــاء
بالحــد األدىن ملتطلبــات التقريــر وف ًقــا للمعيــار  ١٠٣وللتأكــد بــأن التقريــر لــن يكــون مضلـالً.

٣٫١٫٣

اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى

يجــب أن يفصــح املقيــم عــن األمــور التــي مل يقــوم بهــا لكيــال يكــون التقريــر مضلـالً ،ال ســيام عندمــا يعتقــد املســتخدم املقصود
أنــه كان مــن املفــرتض القيــام بهــا .ومــن األمثلــة الشــائعة عــىل ذلــك هــو حــذف عقــار مقــارن مــن تحليــل التقييــم مــع أن
املســتخدم قــد يراهــا بأنهــا مقارنــة مناســب .ويف مثــل هــذه الحالــة ،مــن املهــم أن يذكــر املقيــم يف التقريــر مســوغات حــذف
املقارنــة ،ألن عــدم القيــام بذلــك قــد يقلــل مــن مصداقيــة التقييــم.
إن نطــاق العمــل الــذي يجــب تقريــره هــو نطــاق الــذي وصــل إليــه املقيــم والــذي اســتند إليــه يف تقييمــه وليــس الــذي خطــط
لــه يف بدايــة التكليــف .وكــام متــت مناقشــته ســابقًا ،فــإن التغيـريات يف النطــاق متعــارف عليهــا خــالل التقييــم وذلــك نتيجــة
عــدم توفــر املعلومــات ،ولكــن يجــب االتفــاق عــىل هــذه التغيـريات مــع العميــل قبــل تقديــم التقريــر النهــايئ.
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وعــادة مــا يكــون لالفرتاضــات الخاصــة تأثــري مــادي عــىل التقييــم ويجــب اإلفصــاح عنهــا بوضــوح يف التقريــر .وقــد يطلــب
العميــل افرتاضــات خاصــة ولكــن يجــب أن تكــون معقولــة ومناســبة لغــرض التقييــم .ولكــن ،وكــام هــو الحــال مــع االفرتاضــات
العامــة ،قــد تنشــأ افرتاضــات خاصــة أيضً ــا بســبب محدوديــة النطــاق الــذي يســتلزم مــن املقيــم القيــام بهــذه االفرتاضــات
بــدالً مــن املعلومــات املفقــودة .وبغــض النظــر عــن مصــدر أو نــوع االفرتاضــات ،فمــن الجيــد االعـرتاف بالقيــود واالفرتاضــات
الخاصــة بالنطــاق واالفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل يف التقريــر.
يفضــل تقريــر قيــم األصــول يف املحفظــة كل واحــدة عــىل حــدة ،ولكــن ميكــن حســاب مجموعهــا تحــت نفــس مجموعــة
األصــول لنفــس الحيــازة .إذا تــم ذكــر األصــول يف ملحــق التقريــر ،فيجــب عــرض ملخــص لقيمتهــا يف أصــل التقريــر.
ویجب علی المقیم أن یؤکد أن التقییمات اليت أجرتهــا جهــات أخــرى وأدرجهــا يف تقریره قد تم إعدادھا وفقا لمعايــري التقييــم
الدوليــة.
يجــب عــىل املقيــم أن يقــدم بشــكل منفصــل مســودة بيــان لنرشهــا إىل جانــب أي إشــارة إىل تقريــر التقييــم ،مثــل تقييــم
املنشــآت املدرجــة ،ويجــب أن يذكــر البيــان عــىل األقــل:
• االسم واملؤهل واسم منشأة التقييم.
• وضعه )مقيم داخيل أو خارجي(.
• تاريخ التقييم وأساس القيمة وأي افرتاضات خاصة.
• مدى تحديد القيمة مبارشة بالرجوع إىل دليل السوق أو تقديره باستخدام أساليب تقييم أخرى.
• التأكيد عىل أن التقييم قد تم وفقًا ملعايري التقييم الدولية ،أو مدى وسبب )أسباب( الخروج عليها.
• اإلشارة إىل أي جزء من التقرير أعده مقيم آخر أو متخصص.
يجب أال تذكر املعلومات الرسية يف عهدة املقيم واملتعلقة بالعمالء اآلخرين أو املهام األخرى يف تقرير التقييم.
يجــب أن يؤكــد تقريــر التقييــم أن املوظفــني املشــاركني يف التقييــم لديهــم معرفــة ومهــارات وخـربات كافيــة يف الســوق ونــوع
امللكيــة التــي يتــم تقييمهــا .يجــب أن يوقــع عــىل التقريــر مقيــم معتمــد ويقبــل مســؤولية التقييــامت املبلــغ عنهــا .يجــب عــىل
املقيــم أيضـاً أن يذكــر فــرع التقييــم املرخــص فيــه وفئــة عضويتــه بجانــب اســمه يف التقريــر.
مسودة التقرير
٣٫١٫٤
من املقبول إصدار مسودات لتقارير التقييم للعمالء قبل اكامل التقرير النهايئ ،ولكن يجب عىل املقيم ذكر ما ييل:
• املسودة مؤقتة وخاضعة للتقرير النهايئ.
• املسودة هي لألغراض الداخلية للعميل فقط.
• ال ينبغي نرش مسودة التقرير أو اإلفصاح عنها.
يجــب أن يســجل املقيــم نتائــج مناقشــاته مــع العميــل فيــام يتعلــق مبرشوعــه ،مشـ ًريا إىل أي معلومــات أو اقرتاحــات قدمهــا
العميــل ،وكيــف اســتخدم تلــك املعلومــات واألســباب التــي دعــت إىل تعديلهــا أو عــدم مراجعتهــا.
ويوضــح اﳌﻠﺤــﻖ )ج (١-منوذ ًجــا ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ممتثـالً ملعيــار  .١٠٣وصمــم التقريــر مــع ﻣﻠﺨــﺺ ﻣﺨﺘــﴫ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴــﻢ
ممتثــل للمعايــري أيضً ــا وميكــن اســتخدامه لوحــده.
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د

إنهاء املهمة

٤٫١

اﻻﻳﺪاع واﻷرﺷﻔﺔ

٤٫١٫١

ﻣﻘﺪﻣﺔ

٤٫١٫٢

اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

نصــت الفقــرة  ٣٠مــن املعيــار  ١٠٢واملــادة الرابعــة )و( مــن امليثــاق عــىل متطلبــات إنشــاء ســجالت التقييــم أو ملفــات العمــل
للمهــام التــي يعملــون عليهــا والحفــاظ عليهــا ،وميكــن أن يكــون ملــف العمــل يدويًــا أو إلكرتونيًــا أو كليهــام ،رشيطــة أن يفــي
بالغــرض األســايس مللــف العمــل كــام هــو مذكــور يف امليثــاق وهــو:
يجــب أن يكــون ملــف العمــل م َعـدًا بحيــث يســتطيع شــخص ال عالقــة ســابقة لــه باملهمــة االطــالع عليــه ،وتحديــد مراحــل
العمليــة التــي مــر بهــا املقيّــم وصــوالً إىل النتائــج.
بنــا ًء عــىل األحــكام الــواردة أعــاله وغريهــا مــن األحــكام الــواردة يف امليثــاق ،يجــب إكــامل ملــف العمــل يف الوقــت الــذي يتــم
فيــه إصــدار التقريــر وتوفــر جميــع املكونــات الالزمــة بغــض النظــر عــام إذا كان تقريـرا ً شــامالً أم مختـرصا ً.

فيام ييل قامئة بالحد األدىن من متطلبات مللف العمل املحددة يف امليثاق:
 .١نسخة ورقية أو نسخة إلكرتونية من تقرير التقييم
 .٢املراسالت واملذكرات والوثائق الداعمة
 .٣سجل لتضارب املصالح واالجراءات املتخذة لعالجها.
 .٤ما يكفي من املعلومات والبيانات واإلجراءات الالزمة لدعم رأي املقيم مثل:
أ( نتائج االستفسارات
ب( مصادر البيانات
ج( األساليب املستخدمة يف تحليل الحسابات

وبالتــايل يتضمــن محتويــات ملــف العمــل ،إىل جانــب تقريــر التقييــم ،مجموعــة واســعة مــن البيانــات واملســتندات مبــا يف
ذلــك العقــود واالتفاقــات؛ والرســومات والخطــط وخرائــط تقســيم املناطــق ،والبيانــات املاليــة والتشــغيلية والصــور وتســجيالت
الفيديــو ،ورســائل الربيــد اإللكــرتوين والربيــد الصــويت ،وأي مراســالت أخــرى ،واملذكــرات ،ومحــرض االجتامعــات والعــروض
التقدمييــة ،ومعلومــات العقــارات املقارنــة وامللفــات اإللكرتونيــة لربامــج التقييــم املســتخدمة.
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ومــع وجــود القليــل مــن األدلــة القانونيــة املحليــة التــي تثبــت امتيــاز املقيــم والعميــل ،يجــب عــىل املقيــم أن يعتــرب أن
ملــف العمــل الخــاص بــه قــد يكــون مطلوبًــا يف املســتقبل يف املحكمــة إمــا أن التقييــم نفســه هــو موضــوع التقــايض أو أن
الدعــوى تتعلــق بالعقــارات محــل التقييــم .ولذلــك يجــب عــىل املقيــم أن يعتنــي مباهيــة املســتندات أو املالحظــات أو البيانــات
املوجــودة يف ملــف العمــل وكيفيــة تنظيمهــا .وال يقتــرص األمــر عــىل أن يوضــح ملــف العمــل مامرســة املقيــم للعنايــة الواجبــة
واملهــارة يف تقييمــه ،كــام يجــب عــىل املقيــم أيضً ــا مراعــاة عــدم وضــع معلومــات أخــرى تزيــد مســؤوليته بــال داعٍ .مبعنــى
آخــر ،يجــب أن يحتــوي ملــف العمــل عــىل جميــع املعلومــات التــي أخذهــا امل ُقيّــم بعــني االعتبــار ويدعــم اســتنتاج التقييــم.
كــام يجــب عــىل املقيــم أن يوثــق مســوغات اســتبعاد أي تحليــل آخــر يف تحليالتــه ،مثــل املقارنــات اإلضافيــة ،التــي قــد تكــون
موجــودة يف ملــف عملــه.

٤٫١٫٣

ﻓﱰة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻠﻔﺎت

٤٫١٫٤

اﻷرﺷﻔﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ينــص امليثــاق عــىل أنــه يجــب االحتفــاظ مبلــف عمــل لــكل مهمــة ،ملــدة عــرش ســنوات عــىل األقــل بعــد انتهائهــا .وكــام أنهــا
نفــس الفــرتة التــي تحددهــا القوانــني واألنظمــة األخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية مبــا يف ذلــك قانــون مكافحــة غســل
األمــوال.

يف العــرص الحديــث حيــث يهيمــن الربيــد اإللكــرتوين عــىل االتصــاالت الرســمية ،فإنــه مــن الشــائع أن تــرى منشــآت التقييــم
تســتخدم أنظمــة اإليــداع االلكــرتوين .ولكــن للبعــض يظــل مثــل هــذا النظــام موجــودًا إىل جانــب املســتندات الورقيــة بهــدف
اســتبدالها واالســتغناء عنهــا يف النهايــة ،وكلهــا تعتــرب جــزء مــن نظــام إدارة املســتندات والســجالت اإللكرتونيــة ).(EDMS
أساســا اســتخدام الكمبيوتــر وتقنيــة الربمجــة إلنشــاء
يتضمــن نظــام إدارة املســتندات والســجالت اإللكرتونيــة )ً (EDMS
البيانــات وتنظيمهــا وتخزينهــا واســرتجاعها وتعديلهــا وتعميمهــا إلكرتوني ـاً.
مينــح النظــام االلكــرتوين املســتخدمني فوائــد كبــرية عــىل امللفــات الورقيــة مبــا يف ذلــك توفــري مســاحة التخزيــن والوصــول
األرسع واألســهل إىل املعلومــات الداخليــة والخارجيــة واالســرتجاع األرسع واالســتجابة الستفســارات العمــالء واســتخدام الوســائط
املتعــددة والتعقــب املعــزز لوثائــق ســري العمــل للمراجعــات واملوافقــات ،وإمكانيــات العمــل عــن بعــد ومرونتهــا .كام ســيكون
لــدى الــرشكات قواعــد توجيهيــة وسياســات معمــول بهــا تحكــم اســتخدام هــذه األنظمــة ومخرجاتهــا لضــامن التحقــق مــن
البيانــات ونزاهتهــا والتخفيــف مــن الغــش والرسقــة وانتهــاك الرسيــة.
ويعــد تنظيــم امللفــات الفعــال أحــد الجوانــب الهامــة األخــرى يف حفــظ الســجالت ،بغــض النظــر عــام إذا كانــت الرشكــة
تســتخدم األنظمــة الورقيــة أو الرقميــة .وأظهــرت األبحــاث أن املوظفــني يف املكتــب يقضــون وقــت أطــول يف البحــث عــن
املعلومــات بــدالً مــن قراءتهــا .وفيــام يــيل بعــض اإلرشــادات الخاصــة بتنظيــم امللفــات اإللكرتونيــة الفعــال يف ســياق مامرســة
التقييــم:
 .١إنشــاء هيــكل منطقــي للملفــات عــن طريــق إنشــاء مجلــدات رئيســية منفصلــة لــكل مــرشوع تقييــم .داخــل
املجلــد الرئيــيس أو مجلــد املــرشوع ،قــم بإنشــاء مجلــدات فرعيــة للعنــارص ذات الصلــة وعــىل أساســها أبــدأ ببنــاء الهيــكل
التنظيمــي.
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 .٢اســتخدم معــرف العقــار أو املحفظــة كاســم املجلــد الرئيــيس لــكل مــرشوع تقييــم .يجــب أن تكــون مع ّرفــات أو
عناويــن خاصيــة فريــدة مــن نوعهــا الســتخدامها كأســامء للمجلــدات لــيك تســهل عمليــة البحــث عــن مجلــدات املــرشوع
املتعلقــة وترسعهــا.
 .٣الحفــاظ عــىل تســميات متناســقة للمجلــدات الفرعيــة وتجنــب التداخــل فيــام يتــم تخزينــه يف كل مجلــد فرعــي.
يجــب أن تكــون األســامء املســتخدمة للمجلــدات الفرعيــة واضحــة ومفهومــة ملــن يســتخدم امللفــات.
 .٤قم بإنشاء مجموعة مسبقة أو قالب لدليل املجلد مع مخطط واضح للمجلدات الرئيسية والفرعية ليتم نسخه لكل
مهمــة تقييم جديدة.
 .٥يجــب أن تكــون أســامء امللفــات املخزنــة داخــل املجلــدات الفرعيــة وصفيــة بشــكل كايف ومســتقلة عــن املجلــد
الــذي تــم تخزينهــا فيــه.
 .٦تضمني:
أ( إصــدار امللــف يف اســم امللــف ،مثــل اإلصــدار األول او النســخة الثانيــة ومــا إىل ذلــك لتحكــم أفضــل يف النســخ
الصــادرة .وميكــن وضــع كلمــة »نهائيــة« عــىل النســخة الرســمية األخــرية لتســهيل التعــرف عليهــا.
ب( وضــع تاريــخ إنشــاء امللــف أو مراجعتــه يف اســم امللــف ،ألن التواريــخ املخزنــة تلقائ ًيــا بواســطة نظــام التشــغيل
تتغــري مــع إعــادة الحفــظ أو نقــل امللفــات بــني املجلــدات واملســتخدمني .التدويــن التاريــخ القيــايس الــدويل هــو
سنة_شــهر_يوم ،والــذي يســمح بفــرز امللفــات برتتيــب زمنــي.
 .٧يجــب تخزيــن مســودة أو نســخ نهائيــة مــن امللفــات أو التقاريــر يف مجلــدات فرعيــة منفصلــة مصنفــة تبعـاً لذلــك.
أي يجــب أن يكــون هنــاك مجلــدان فرعيــان» :مســودة« و »نهــايئ« .ميكــن تخزيــن اإلصــدارات املرفوضــة أو غــري املكتملــة
أو القدميــة أو أي إصــدارات أخــرى ال تتناســب مــع مجلــدات »املســودة« أو »النهائيــة« يف مجلــد فرعــي ثالــث بعنــوان
»األرشــيف«.
 .٨ميكــن تصنيــف املزيــد مــن امللفــات أو التقاريــر الجاهــزة لإلعــداد بأنهــا »مســودة« ،مــع إضافــة معلومــات مناســبة
مثــل »للمراجعــة« حســب الحالــة.
 .٩يجــب االحتفــاظ مبلفــات العمــل يف وحــدة تخزيــن مشــرتكة حيــث ميكــن أيضً ــا االحتفــاظ بنســخة احتياطيــة منهــا
وتقييــد الوصــول إليهــا عنــد الــرضورة .ويجــب تقييــد الوصــول إىل امللفــات »الرسيــة« والشــخصية.
 .١٠االحتفــاظ بنســخة »رئيســة« أو »أصليــة« لــكل مجلــد مــرشوع لضــامن نزاهــة وموثوقيــة الســجالت .يجــب أن
تكــون املراجعــات أو التعديــالت أو التحديثــات املســتقبلية للمهــام املتكــررة عــىل ملفــات منســوخة.
 .١٠تخصيــص أحــد أعضــاء فريــق املــرشوع ليكــون مســؤوالً عــن أرشــفة املــرشوع .يجــب تعيــني منســق عــىل مســتوى
املنشــأة عــىل معرفــة بالتقييــم لــإلرشاف عــىل امللفــات ومراجعتهــا ومتابعتهــا بانتظــام للتأكــد مــن اكتــامل وتنظيــم
ملفــات التقييــم.
ويوضح امللحق د ١-مثال عىل ترتيب امللفات وهيكلتها.
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٤٫١٫٥

اﻷرﺷﻔﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ

تنطبــق نفــس املبــادئ واإلج ـراءات املتعلقــة بالتنظيــم الفعــال للملفــات اإللكرتونيــة عــىل األرشــفة املاديــة .وتشــمل هــذه
املهــام الحفــاظ عــىل ترتيــب املجلــدات ،واالنتقــال مــن الفــرز العــام إىل تصنيــف معــني إىل فئــات وفئــات فرعيــة ،ووضــع
عالمــات واضحــة وفريــدة للملفــات ومــا إىل ذلــك .ولكــن بالنظــر إىل الطبيعــة املاديــة للملفــات وحقيقــة أنــه ال يتــم االحتفــاظ
إال مبجموعــة ملفــات واحــدة فقــط ،فإنــه يلــزم إجـراء اعتبــارات هامــة أخــرى فيام يتعلــق بــإدارة امللفــات وموقعهــا وتخطيطها
والوصــول إليهــا والتحكــم بهــا يف غرفــة امللفــات أو خزانــة امللفــات اعتــامدا عــىل حجــم املنشــأة.

يجــب أن تكــون غرفــة امللفــات أو الخزانــة يف موقــع آمــن ومركــزي داخــل مقــر املنشــأة وميكــن الوصــول إليهــا بســهولة .ومــن
األفضــل يف املنشــآت الكبــرية أن يقــوم منســق امللفــات املعــني بتصميــم نظــام حفــظ امللفــات واإلرشاف عــىل تنفيــذه مبــا يف
ذلــك الوصــول إليهــا وتتبعهــا.
ونظـ ًرا لتعــدد اســتخداماته وقدرتــه عــىل التخزيــن بكثافــة ،فــإن الرفــوف املفتوحــة يف غرفــة امللفــات توفــر مســاحة تخزيــن
أكــرث فاعليــة واقتصاديــة مــن الخزانــات الرأســية أو الجانبيــة ،حيــث توفــر الرفــوف املفتوحــة املنقولــة مزي ـدًا مــن الراحــة
واملســاحة ،ولكنهــا عــادة مــا تكــون أكــرث تكلفــة مــن تلــك الثابتــة.
يجــب ترتيــب امللفــات املوجــودة داخــل غرفــة امللفــات أو الخزانــة بطريقــة تســاعد االســرتجاع الرسيــع .ومــن األفضــل ترتيــب
ملفــات التقييــم إمــا بحســب موقعهــا أو األرقــام املرجعيــة لــألرض خاصــة عندمــا يكــون نظــام ترقيــم األرايض متسلسـ ًـال يف
جميــع أنحــاء املنطقــة.
كــام يجــب أن تكــون امللفــات املســتخدمة مــن مــواد متينــة ،مثــل ملفــات الكرتــون ،وكبــرية مبــا يكفــي الســتيعاب معظــم ،إن
مل يكــن جميــع محتويــات ملــف عمــل التقييــم .يجــب أن تحتــوي امللفــات عــىل عالمــات تبويــب وفواصــل واضحــة لتســهيل
تنظيــم املســتندات واســتعادتها داخــل امللــف .يجــب االحتفــاظ بقامئــة مراجعــة ملحتويــات امللــف ،مبــا يف ذلــك التفاصيــل
املوجــزة للمهمــة يف بدايــة امللــف أعــىل جميــع املســتندات األخــرى .ولتوفــري املســاحة وتقليــل التك ـرار ،ميكــن االحتفــاظ
باملســتندات الشــائعة يف أكــرث مــن ملــف عمــل يف ملــف منفصــل واإلحالــة إليــه يف ملفــات العمــل ذات الصلــة.
اعتــامدا عــىل توقيــت التعليــامت املتكــررة ،والتغيـريات يف ظــروف الســوق ويف العقــار محــل التقييــم نفســه ومنطقتــه املحيطة،
قــد تســتخدم عمليــات إعــادة التقييــم جــز ًءا كبـ ًريا مــن املعلومــات يف ملــف العمــل الحــايل ،وال تســتدعي ســوى زيــادة امللــف
الســتيعاب أحــدث تقريــر وأي معلومــات إضافيــة ولكــن مــع إشــارات مرجعيــة مناســبة للوثائــق املوجــودة ذات الصلــة.
يجــب تطويــر وصيانــة قامئــة جــرد للملفــات وقامئــة امللفــات وموقعهــا داخــل غرفــة امللفــات أو الخزانــة لتســهيل الوصــول
إليهــا واســتعادتها .كــام يجــب فصــل امللفــات ذات املعلومــات الحساســة يف مجلــدات خاصــة.
وباملثــل ،ينبغــي اإلبقــاء عــىل جــدول زمنــي يشــري بوضــوح إىل مــدة االحتفــاظ بامللــف ،ومــا إذا كان امللــف لألرشــفة أو
للتخلــص منــه واملبــادئ التوجيهيــة لنقلــه أو التــرصف فيــه ،كــام يجــب التخلــص مــن امللفــات الرسيــة.
يجــب اســتخدام بطاقــات ســحب امللــف ملراقبــة إزالــة امللفــات أو املجلــدات ،يجــب أن تحتــوي بطاقــات الســحب عــىل عنــوان
امللــف أو املجلــد واســم املســتعري وتواريــخ اخــذ امللــف وإعادتــه .وعنــد إرجاعهــا ،يجــب التحقــق مــن أن امللــف أو املجلــد
كامــل ،وإزالــة البطاقــة واســتبدالها بامللــف أو املجلــد.
انظر مثال الهيكل اإللكرتوين للملف أو املجلد يف امللحق )د(١-
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٤٫٢

إﻧﻬﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ

عنــد االنتهــاء مــن مهمــة التقييــم ،مــن األفضــل إرســال خطــاب إنجــاز املهمــة .قــد يكــون خطــاب اإلنجــاز جــز ًءا مــن تقريــر
التقييــم النهــايئ أو قــد يكــون مســتندًا منفصـ ًـال ويجــب أن يكــون عــىل ورق رســمي.
وإىل جانب تأكيده عىل أن املقيم قد أتم التزامه التعاقدي ،فإن خطاب اإلنجاز عادة ما يقوم
• بذكر:
 oالعميل ،واالستخدام املقصود ،واملستخدمني ،والغرض من التقييم ،وتاريخ التقييم.
 oعالقــة عمــل العميــل مــع املقيــم والــرشوط العامــة التــي تحكــم تلــك العالقــة باســتثناء أي مســتخدمني غــري
مقصوديــن
• الكشف عن نطاق العمل املنجز للتقييم مع اإلشارة إىل أي افرتاضات خاصة أو رشوط تقييد غري عادية.
مــن غــري املعتــاد إعــادة تأكيــد رأي القيمــة يف خطــاب اإلنجــاز خاص ـ ًة إذا تــم إصــداره بشــكل منفصــل عــن تقريــر التقييــم
النهــايئ ،وإال قــد يتــم تفســريه عــىل أنــه تقريــر تقييــم.
ويوجد منوذج لخطاب اإلنجاز يف امللحق د.٢-

٤٫٣
٤٫٣٫١

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻜﺎوى اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﻘﺪﻣﺔ

يُعــد التقييــم نشــاطًا تجاريًــا يعتمــد عــىل األشــخاص ويخدمــه ثقــة العميــل يف ســالمة ونزاهــة رأي املقيّــم .إن خدمــة العمــالء
الجيــدة ،والتطويــر املســتمر ،واحتــامل تكـرار األعــامل والحاجــة إىل تقليــل مخاطــر رضر الســمعة والخســارة املاليــة كلهــا أمــور
تشــجع املقيمــني عــىل الرتحيــب باقرتاحــات العمــالء والتعامــل مــع شــكواهم بحــذر ورعايــة.
يتطلب امليثاق أيضا التعامل الجدي والحكيم مع شكاوى العمالء:
املادة الرابعة -ج ):(٣
يجــب عــىل املق ّيــم العمــل بجـ ٍّد يف خدمــة العمــالء ،وأن يبــذل العنايــة الكافيــة لضــامن أن تتــم الخدمــة املقدمــة وفــق
جميــع األنظمــة واملعايــري الفنيــة واملهنيــة التــي تنطبــق عــىل موضــوع التقييــم والغــرض مــن التقييــم أو كليهــام.
وتــأيت شــكاوى العمــالء يف أشــكال وأنــواع عديــدة ،فقــد تتعلــق بعــدم الرضــا عــن توقيــت أو جــودة أو نطــاق أو نتيجــة
التقييــم ،أو ميكــن توجيــه الشــكاوى إىل مديــر املــرشوع أو اإلدارة العليــا أو الســلطات التنظيميــة مثــل الهيئــة.
وال يوجــد أي مقيــم أو منشــأة محصنــة متا ًمــا مــن شــكاوى العميــل ،فقــد يشــارك العمــالء املســتائني تجاربهــم مــع عمــالء
آخريــن موجوديــن أو محتملــني ،لذلــك مــن الــرضوري أن يكــون لــدى املقيــم أو املنشــأة منهــج منظــم للتعامــل مــع الشــكاوى
املوجهــة داخل ًيــا مــن العمــالء.
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ويجــب أن يكــون العمــالء عــىل علــم بوجــود مثــل هــذه اآلليــة يف بدايــة املهمــة ،فعنــد اســتالم شــكوى العميــل ،يجــب عــىل
املقيــم مشــاركة اآلليــة مــع العميــل املتــرضر وإظهــار االلتـزام باآلليــة بهــدف حــل مخــاوف العميــل واالحتفــاظ بالعمــالء .يف
الواقــع ،قــد يجــذب التعامــل الجيــد مــع الشــكاوى بعــض العمــالء أكــرث مــن تقديــم تقييــم خــايل مــن األخطــاء.

٤٫٣٫٢

إﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى

متثل اإلرشادات التالية بعضً ا من أفضل املامرسات يف التعامل مع شكاوى العمالء:
 .١يجــب أن تكــون إجـراءات التعامــل مــع الشــكوى متناســبة مــع حجــم املنشــأة وهيكلهــا .تعيــني كبــار املوظفــني
أو اإلدارة لــإلرشاف عــىل إجــراءات معالجــة الشــكاوى.
 .٢النظــر يف إجـراءات معالجــة الشــكاوى ليســت كوســيلة لحــل شــكاوى العمــالء ولكــن أيضــا كأداة للتعلــم والتطويــر
املســتمر .وقــد يؤثــر نظــام إج ـراءات معالجــة الشــكاوى التابــع للمنشــأة عــىل تكاليــف التأمــني املســتقبلية وتغطيتهــا.
 .٣يجــب املوافقــة عــىل إج ـراءات معالجــة الشــكاوى مــع مقــدم التأمــني حتــى ال يتعــرض التأمــني لتغــري يف نطــاق
التغطيــة.
 .٤یجب أن تتم مراجعة إج ـراءات معالجــة الشــكاوى بانتظام من اإلدارة العلیا وأن تسجل ھــذه المراجعات بناء علی
ذلك.
 .٥يجب تدريب جميع املوظفني عىل إجراءات معالجة الشكاوى وإمكانية الوصول إليه.
 .٦اإلفصاح عن وجود آليه معالجة الشكاوى للعمالء وخاصة يف بداية التكليف.
 .٧توفــري ونــرش أكــرث مــن وســيلة الســتالم شــكاوى العمــالء ،مثــل رقــم خدمــة العمــالء املجــاين أو الربيــد اإللكــرتوين
أو مــن خــالل املوقــع االلكــرتوين للمنشــأة.
 .٨االحتفــاظ بســجل للشــكاوى يقــوم بتخصيــص وتتبــع جميــع الشــكاوى الــواردة وتوثيــق كيــف ومتــى ومــن تــم
التعامــل معهــا وحلهــا.
 .٩االع ـرتاف بشــكاوى العميــل عــىل الفــور وبشــكل مناســب ،مــع الحــرص عــىل عــدم تحريــض العميــل أو تعقيــد
املشــكلة .مشــاركة إجــراءات معالجــة الشــكاوى مــع العميــل واإلشــارة إىل الشــخص الــذي ســيكون حلقــة التواصــل
للعميــل وعندمــا يتوقــع العميــل رده.
 .١٠االســتامع بعنايــة فائقــة وصــرب وموضوعيــة إىل شــكوى العميــل إذا كانــت بنــا ًء عــىل املكاملــة أو شــخص ًيا والتأكــد
مــن أســاس الشــكوى ودوافعهــا أوالً .تحقــق مــن أن املتصــل هــو عميــل لــدى املنشــأة .تحديــد املشــاكل وتفاصيلهــا
مــن العميــل .ال تقــر بــأي مســؤولية يف هــذه املرحلــة ولكــن تعاطــف مــع العميــل وتعــاون معــه وأكــد لــه أن املنشــأة
ســتعمل عــىل التحقــق مــن املشــكلة ومعالجتهــا .إذا كان مــن املحتمــل أن تــؤدي الشــكوى إىل مطالبــة قانونيــة ،فيجــب
إخطــار رشكــة التأمــني املهنيــة بالشــكوى.
 .١١عنــد التحقيــق يف الشــكوى ،حــدد خلفيــة وتفاصيــل الشــكوى .قــم بتبليــغ املقيــم ومشــاورته وتنبيــه بــأي شــكوى
عــىل العقــار الــذي قــام بتقييمــه مــع مراعــاة النظــر يف كل قضيــة يف الشــكوى وتحديدهــا وكيفيــة حلهــا.
أ( تقييم أساس وخطورة الشكوى

97

 .١٢يجب إبالغ العميل بنتائج التحقيقات:
أ( يجــب أن يكــون دحــض الشــكوى معقــوالً وبلباقــة ،مــربرا ً األســباب مــع اإلشــارة إىل رشوط التكليــف ودور العميــل يف
القضيــة ،إن وجــد ،أو ظــروف مهمــة التقييــم ذات الصلــة )املعاينــة ،البحــث ،التحليــل ،إلــخ(.
ب( إذا كانــت شــكوى العميــل معقولــه وأصبحــت هنــاك حاجــة لتكـرار أي مــن مهــام التقييــم ،يجــب االعـرتاف بهــذا
اإلجـراء واالتفــاق عليــه مــع العميــل ،مــع مراعــاة أحــكام التأمــني ضــد األخطــاء املهنية.
ج( وقــد تكــون املســألة ،مثــل ســوء فهــم العميــل ،ال تتطلــب أكــرث مــن اعـرتاف بخطــأ املقيــم أو املنشــأة ،واالعتــذار
والتصميــم عــىل اتخــاذ بعــض اإلجـراءات املعلنــة ملنــع تكرارهــا يف املســتقبل.
 .١٣ولكــن إذا بقيــت الشــكوى دون حــل ،فقــد يســتعني العميــل بجهــة ثالثــة محايــدة ســواء كانــت جهــة وســاطة أو
تحكيــم أو جهــة قضــاء ،حســب مــا تنــص عليــه إج ـراءات الشــكوى ،ويفضــل معظــم املقيمــون مســار جهــة الوســاطة
أو التحكيــم .لــذا مــن املهــم أن تقــوم إجـراءات معالجــة الشــكاوى بتوفــري حــل بديــل للنـزاع إىل الحــد الــذي يتــم فيــه
االتفــاق مــع رشكــة تأمــني األخطــاء املهنيــة وال يــرض بتغطيتهــا ،وأن يلتــزم الطرفــان باإلج ـراءات يف وقــت التكليــف.
وتقتــرص آليــات حــل النـزاع البديلــة املعــرتف بهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية حاليـاً عــىل التحكيــم والوســاطة التــي
تــدار مبوجــب القواعــد التــي يضعهــا املركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري ).(SCCA
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

100

101

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

102

أ١-

منﻮذج ﺳﺠﻞ اﳌﻬﺎم

١٠٤

أ٢-

منﻮذج ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ

١٠٥

أ٣-

ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ

١٠٨

أ٤-

التحقق من تضارب املصالح

١١٠

أ٥-

خطة املهمة

١١٢

أ٦-

منوذج عرض

١١٣

أ٧-

خطاب التكليف

١٢٠

أ٨-

منوذج طلب مهمة

ب١-

منﻮذج ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎر

١٣٠
٢٫١٫٥
١٣١

ب٢-

منوذج خطة املوقع

١٣٤

ب٣-

منوذج خطط املباين

١٣٦

ب٤-

منوذج حسابات مساحة املبنى

١٣٨

ب٥-

منﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

١٣٩

ب٦-

منﻮذج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٤٣

ب٧-

ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ

١٤٤

ب٨-

ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٤٥

ب٩-

طريقة التدفقات النقدية املخصومة املخترصة

١٤٧

ب١٠-

ﻣﺜﺎل ﻋﲆ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

١٥٠

ج١-

منﻮذج ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ

١٥٢

ج٢-

منوذج لالفرتاضات والرشوط املقيدة

١٦٧

ج٣-

منوذج تقرير تقييم عقار سكني

١٦٩

د١-

هيكل ملف األرشفة االلكرتونية

١٧٤

د٢-

خطاب اإلنجاز

١٧٥

٢٫١٫٥

تحليل االستخدام األعىل واألفضل

٥٠

103

اﳌﻠﺤﻖ أ١-
منﻮذج ﺳﺠﻞ اﳌﻬﺎم

السابق

الحايل
رﻗﻢ اﳌﻠﻒ

اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﻤﻴﻞ

اﻟﺸﺎرع

اﳌﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺤﻲ

اﻟﻐﺮض

اﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺮﺳﻮم

١٠٠٢

البنك ج

أرض

األزد

حطني

الرياض

تقايض

طالق

١٫٠٠٠

الرياض

تأمني

تأمني

١٫٥٠٠

ﻧ

١٠٠١

البنك أ

فيال

جبل الزيتون

النخيل

الرياض

رهن

رشاء

١٫٥٠٠

محمد

١٠٠٣

أنس بن مالك الصحافة

شقة

ﻤﻮ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﳌﺪﻓﻮع

اﳌﺘﺒﻔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ

٢٠١٧/١٠/٢٥

٢٠١٧/١٠/٢٥

٤٫٥٠٠٫٠٠٠

١٫٥٠٠

٠

٢٠١٧/١٠/٢٥

٢٠١٧/١٠/٢٧

٢٠١٧/١٠/٢٧

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠

٠

٢٠١٧/١٠/٢٧

٢٠١٧/١١/٠٥

٧٥٠

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
اسم القايض

ذج
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اﳌﻠﺤﻖ أ٢-
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ
تاريخ املقابلة :

صاحب املقابلة:

/ /

)اسم املوظف الذي أجري املقابلة(

محال من :

اسم الشخص:
اسم العميل:
العنوان الربيدي للعميل الذي طلب التقرير:

ﻤﻮ

ﻧ

رقم الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:

الفاكس:

املستخدمني املقصودين اآلخرين:

ﻧﻮع اﻷﺻﻞ:

األرايض الشاغرة
أخرى:

سكني

تجاري

صناعي

عدد املساحات

عدد الوحدات

وصف مخترص للعقار:
)التحسينات ومساحة األرض(

ذج

عنوان العقار:
اسم مالك العقار:
الوصف القانوين:
)ملكية حرة /املؤجرة /أخرى(

ﻧﻮع اﻟﺮأي اﳌﻘﺪم:
التقييم

املراجعة

مراجعة مع رأي للقيمة
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اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:
البيع

رضيبة األرايض

التمويل إعداد التقارير

إعادة التمويل

الرهن العقاري

اإلفالس

نزع امللكية

النقل

التقايض

االستحواذ

التأمني

ادارة العقارات

أخرى/اذكر:
/

ﻧ

تاريخ التقييم:

/

هل قيمنا العقار من قبل :نعم

ﻤﻮ

ال

تاريخ تقييمنا:

/ /

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ:
الوصف القانوين /الصك

نعم

ال

املصدر:

املسقط األفقي/مخطط البناء

نعم

ال

املواصفات

نعم

تقرير التقييم السابق

نعم

ال

الدخل والنفقات إذا كانت مؤجرة

نعم

جدول املستأجرين

نعم

ال

عقد اإليجار

نعم

ال

اتفاقية البيع

نعم

ال

التفاصيــل الالزمــة لتحقــق املقيــم مــن اســتقالليته
وخلــوه مــن تضــارب املصالــح وفقــا لنظــام
املقيمــني املعتمديــن ،وكذلــك التحقــق مبوجــب
النظــام الســعودي ملكافحــة غســل األمــوال.

إذا ﺑﻴﻊ:
اسم املشرتي/املقرتض:
سعر البيع:
عقد/عرض الرشاء:
مسؤول التواصل:
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نعم

ال

شهادة العميل

نعم

ال

قامئة مجلس إدارة العميل

نعم

ال

فريق إدارة العميل

نعم

ال

شهادة املستخدم املقصود

نعم

ال

مجلس إدارة املستخدمني املقصودين

نعم

ال

إدارة املستخدمني املقصودين

نعم

ال

مبلغ القرض:
ال

ال

ذج

املسح

نعم

ال

الهاتف:

إذا ﻣﺆﺟﺮة:
اسم املستأجر:
مبلغ اإليجار
عقد اإليجار:

ريال
نعم

لكل شهر أو سنة
ال
الهاتف:

مسؤول التواصل:

ﻧ
ﻧﻮع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ) :اﺧﱰ واﺣﺪ(

ﻤﻮ

شامل

منوذج

ملخص

عدد النسخ املطلوبة:
)إذا طلب أن يسلم التقرير ورقيًا(

تسليم التقرير:
الربيد الرسيع:
استالم شخيص:
الربيد باستخدام:

الربيد اإللكرتوين:
رقم الحساب:

ذج

رسوم التقييم:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

اسم الشخص املسؤول عن الدفع:

 .١نقد
 .٢ارسال الشيك قبل املعاينة؟
ال
 .٣فاتورة شخص يأمر التقرير؟ معتمدة من اإلدارة نعم
 .٤إذا كان التوصيل مستعجل يف يوم واحد يرجى تضمني رقم حسابك والرشكة املفضلة
رقم الحساب:
DHL
فيدكس
أرامكس
UPS
تعليامت خاصة:
العميل طلب التقرير:

نعم

ال

هل تبع الطلب خطاب التكليف والتعاقد:

تاريخ الطلب
نعم

ال

 ١٤نقدا عند التسليم
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اﳌﻠﺤﻖ أ٣-
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ

اإلحتاملية
احتاملية الحدوث
خالل س سنوات

متوسط

متوسط

عايل

عايل

خطري

متوسط

متوسط

متوسط

عايل

عايل

متدين

متوسط

متوسط

متوسط

عايل

متدين

متدين

متوسط

متوسط

متوسط

ميكن تجاهله

متدين

متدين

متوسط

متوسط

١

غري محتمل الحدوث
او ميكن أن يحدث
بإحتاملية ميكن
تجاهلها

٢

غري محتمل الحدوث
أو ميكن أن تحدث
بإحتاملية بسيطة

٣

٤

٥

ممكنة الحدوث
بإحتاملية متوسطة

ممكنة الحدوث
بإحتاملية عالية

يتوقع حدوثه
بإحتاملية عالية

٪ ٢٠-٠

٪٤٠-٢٠

٪٦٠-٤٠

٪٨٠-٦٠

٪١٠٠-٨٠

أداة تقدير املخاطر
اسم املهمة:
قامئة الضوابط

ضوابط مخاطر املهمة
الخطر
اﺧﱰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃﺮة

الضابط
الرشوط واملتطلبات
إشعار العميل والحصول عىل موافقته
اإلفصاح عن مصادر تضارب املصالح املحتملة
فحص فريق العمل
حواجز املعلومات بني الفرق املختلفة
املراجعة الداخلية للتقييامت
املراجعات قبل التسليم )الساخنة(
املراجعات الدورية )الباردة(
تغيري املقيمني العاملني عىل املشاريع
اتفاقية الرسية وعدم اإلفصاح
موافقة اإلطالع املعلومات
خطابات اإلعتامد
التدريب
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السمعة
اﻹﺳﺎءة ﻟﺴﻤﻌﺔ اﳌﻨﺸﺄة أو
اﳌﻘﻴﻢ

مايل
ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة )٪
ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ(

تشغييل
ﺧﺴﺎرة ﰲ اﻷﻋامل ،وزﻳﺎدة
ﰲ اﻟﺠﻬﻮد اﻹدارﻳﺔ

قانوين/تنظيمي
ﻳﺆدي إﱃ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإﻟﻐﺎء
اﻟﱰﺧﻴﺺ
اإليقاف أو الفصل

رضر كبري عىل نطاق وطني
وعىل فرتة طويلة

>٪١٠

خسارة كبرية وجهود أكرب
يف اإلدارة

٤

التأنيب

رضر عىل نطاق وطني
للسمعة

٪١٠-١٫٠

خسارات متكررة وجهود
إدارية كبرية

٣

إنذار

رضر متوسط عىل نطاق
وطني

٪١٫٠-٠٫١

خسارات واردة ،جهودة
إدارية متوسطة

٢

خرق كبري للسياسات
الداخلية فقط

رضر متوسط عىل نطاق
املنطقة

٪ ٠٫٠١-٠٫١

خسارات بسيطة متكررة،
وجهود إدارية بسيطة

١

عدم االمتثال للسياسات
الداخلية فقط

رضر محيل قصري املدة

<٪٠٫٠١

خسارات بسيطة متقطعه،
وجهود إدارية بسيطة

التأثري
٥

االفرتايض

االحتيال
١

اتساع النطاق ترسيب
١
١

مصلحة مراجعة ذاتية
١
١

تضارب مصالح

٣

تأييد
٥

ألفة
٤

تهديد
١

إهامل
١

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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رسية
٢

اﳌﻠﺤﻖ أ٤-
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻀﺎرب
اﳌﺼﺎﻟﺢ

فحص
العميل

التأكد من هوية العميل وفق
قوانني مكافحة غسل األموال
فريق العميل
وإدارته
ال/غري متأكد
حجم العميل،
القطاع ،سمعته،
سجالته السابقة
وغريها

هل
العميل

التحقق من احتاملية وجود قرض ملوظفني
املنشأة من رشكة العميل

نعم
مدى مناسبته السرتاتجية املنشأة
)للعمالء الجدد(

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﺳﻢ
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التحقق من املصالح املبارشة أو غري املبارشة
للعميل أو األصل وفق املادة ١٦من الالئحة
التنظيمية

هل
العميل مناسب
للمنشأة؟
ال
رفض
املهمة

استثامرات
املنشأة وتسجيل
املصالح الشخصية
للموظفني

نعم

نعم

التأكد من مصالح مالية أخرى مثل تقديم
خدمات املراجعة الداخلية أو دراسة
الجدوى أو أن يكون سمسار لنفس العقار يف
السنة املاضية
هل
أي من املصالح
السابقة موجودة؟

ال
أ

طلب خطاب
موافقة

أ

الحصول عىل موافقة العمالء لتجنب
تضارب املصالح واالمتثال للرسية

التأكد من تضارب املصالح مع
العمالء الحاليني أو السابقني
يوجد
تضارب أو
اعتداء عىل رسية
أحد العمالء؟
ال
التأكد من املهام السابقة
لنفس األصل ،ونسبة دخل
املنشأة من العميل يف السنة
املاضية ،وتقدير النسبة
املستقبلية من قبول املهمة

حامية تشمل
حواجز بني مقدمي
الخدمة وفريق
العمل
الحصول عىل املوافقة

ال
نعم

تؤثر
عىل موضوعية املقيم؟
تسبب التحيز؟

ال
نعم

رفض املهمة

نعم
املهام
السابقة أو الرسوم
تؤثر عىل موضوعية املقيم
وتسبب تحيزه

نعم

نعم
إعداد خطاب
التكليف بحيث
يتضمن كافة
اإلفصاحات عن
التعاقدات السابقة
والرسوم وسياسة
تغيري املوظفني يف
خطاب التكليف
وتقرير التقييم
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اﳌﻠﺤﻖ أ٥-
ﺧﻄﺔ اﳌﻬﻤﺔ

ﻗﺎمئﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  /ﺧﻄﺔ اﳌﻬﻤﺔ
العميل:
الهاتف:

العنوان:
املستخدمني األخرين:
األصل محل التقييم:

الهاتف:

رقم القطعة:

رقم املنزل/الوحدة:

اسم الشارع:

التقسيم/اسم الحي:

العنوان:

املدينة:

ﻧ

الحق محل التقييم:
ملكية حرة

ملكية مؤجرة

ملكية مستأجرة

أخرى )اذكرها(________________________________ :

ﻤﻮ

نوع األصل:

حجم املبنى:
العمر:

مساحة األرض:
غرض التقييم:
الرهن

رضيبة األرايض

إعادة التمويل

التقرير املايل

البيع

االستحواذ

التقايض

النقل

نزع امللكية

اإلفالس

إدارة العقار

التأمني

أخرى )اذكرها(:
تاريخ التقييم:

ذج

االفرتاضات الخاصة:

تعريف األصل )الخصائص القانونية(:
معاينة املوقع

وزارة/كتابة العدل

السمسار

العميل

سجالت البلدية

بيانات املنشأة

نسخة من الصك/الكرويك

البائع

أخرى )حددها(____________________ :

املعاينة )الخصائص املادية(:
من املكتب

زيارة عابرة

الخصائص اإلقتصادية
من العميل

قراءة عقود اإليجار

البحث:
املكتب

عمل ميداين/مسح السوق

الخارج فقط

سؤال مدير العقار
قاعدة البيانات

أسلوب التقييم:
طريقة املقارنة

رسملة الدخل

طريقة التكلفة االستبدالية

أخرى )حدد(_________________:
تقرير التقييم:
شامل
أخرى )حدد(__________________ :
تاريخ التسليم:
الرسوم:
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ملخص

منوذج

الخارج والداخل

سؤال املستأجرين

اﳌﻠﺤﻖ أ٦-
منﻮذج اﻗﱰاح

ﻧ
ﻤ
ﻮ

)انظر العرض التقدميي املرفق(

ذ
ج

اﺳﻢ اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

الرشيحة األوىل

ﻧ
ﻤ
ﻮ

ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يجب أن تحتوي الرتويسة عىل اسم الرشكة وعنوانها ورقم السجل التجاري.
عنوان العميل ) للفت انتباه الشخص املسؤول أو املتلقي له يف طلب تقديم العروض(
قد يحتوي عىل رقم مرجعي فريد للعرض.
االشارة إىل طلب العميل سواء كانت عند طريق الربيد االلكرتوين أو املكاملة أو االجتامع ،حسب املوضوع والتاريخ
والرقم املرجعي املعطى.
إبراز استعداد الرشكة وقدرتها التنافسية لتلبية متطلبات العميل ،كام هو موضح يف العرض التايل.
تحديد ما إذا كان العرض املايل والفني مقدم يف ملف واحد أم منفصل.
التأكيد عىل رغبة املنشأة يف التعامل مع العميل وفقا لرشوط العمل ،كام هو مذكور يف طلب تقديم العروض،
ورشوط املنشأة كام هو مذكور يف املقرتح أو الرشوط التي تم التفاوض عليها.
تحديد اسم وعنوان املقيم الذي سيكون نقطة التواصل مع العميل ويتابع العرض معه.
توقيع واسم وعنوان الشخص الذي سيقوم بتوقيع الرشاكة مبجرد تعيني املنشأة ،مثل املدير التنفيذي للمنشأة أو
الرشيك االداري أو مدير القسم.

الرشيحة الثانية

ذ
ج
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ﻧ
ﻤ
ﻮ

ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ
اﳌﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻋﻦ اﳌﻨﺸﺄة
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ
اﻷﺳﻠﻮب واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﳌﴩوع
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﳌﴩوع\ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ
اﳌﻼﺣﻖ
إﺧﻼء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

رقم الصفحة #

الطول املتوقع

ذ
ج

٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

الرشيحة الثالثة

 ٢ – ١صفحات
 ٣ – ٢صفحات
 ٢ – ١صفحات
 ٣ – ٢صفحات
 ٢ – ١صفحات
 ٢ – ١صفحات
 ٣ – ٢صفحات
 ٢ – ١صفحات
 ٤ – ٢صفحات
 ٢ – ١صفحات

ﻧ
ﻤ
ﻮ

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
•
•
•
•
•
•

خلفية عن املرشوع
• وصف موجز للعميل  ،موضوع التقييم والغرض منه ،وأي مستخدم آخر مقصود.
تحديد الغرض من العرض.
تقديم ملخص عن أسلوب عرض املقيم ،ويتضمن ذلك مخطط شامل للنطاق ،واألساليب املتبعة ،و مدة املرشوع.
ملحة موجزة عن املنشأة ،والفريق املكلف ،وخربتهم )مع اإلشارة إىل املهام املشابهة( ،وجودة املعايري والخدمات
املميزة.
رشح ترتيب العرض.
يقدم امللخص التنفيذي ملحة عامة عن العرض ويجب أن يكون الجزء األخري الذي يتم صياغته.

الرشيحة الرابعة
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ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة
•
•
•
•

نوع ملكية املنشأة )مؤسسة فردية أو رشاكة(.
وصف األنشطة التجارية األساسية للمنشأة وتحديد مواقعها.
تقديم وصف موجز عن تاريخ املنشأة ،واإلنجازات السابقة املتعلقة والعمالء الرئيسني )حسب قيود الرسية(.
تعريف األنشطة املهنية للمنشأة ،و القيم ،واملعايري األخالقية وبرامج الجودة ،والجوائز واالعرتافات التي حصلت
عليها يف املجال.

الرشيحة الخامسة

ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كال مام ييل:
تحديد مفهوم املقيم ملشكلة العميل عن طريق تحديد ً
العميل.
املستخدم املستهدف.
األصول والحقوق املراد تقييمها.
الغرض من التقييم.
أساس القيمة.
تاريخ التقييم والعملة.
االفرتاضات الهامة.
اعتامدًا عىل املعلومات املوجودة ،والتي توصل إليها من أجل اعداد العرض ،يوضع إطار للمشكلة حسب اتجاهات
السوق ،واالحصاءات ،واألنظمة )مثل :املعايري الدولية العداد التقارير املالية ،وقانون الرهن العقاري ،ورسوم
األرايض البيضاء( إلخ.

الرشيحة السادسة

ذ
ج
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ﻧ
ﻤ
ﻮ

اNﺳﻠﻮب واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
•
•
•
•
•
•
•
•

مناقشة أو تحديد ما ييل )عىل األقل(:
مدى بحث وقياس امللكية .
طبيعة ومدى التحقيقات التي يجب القيام بها مبا يف ذلك التخطيط ،التأكد من الصك ،وبيانات االقتصاد الكيل ،و
دراسة السوق ،والبيانات القابلة للمقارنة )القوائم أو املبيعات أو االيجارات(.
طبيعة ومصادر املعلومات )األولية مقابل الثانوية ،إمكانية التحقق والقيود املفروضة(.
أساليب التقييم التي سيتم تطبيقها.
املعايري التي يجب اإللتزام بها .
نوع وعدد التقارير املطلوب تسليمها .
حدد دور العميل يف تسهيل نطاق العمل املذكور أعاله ،مبا يف ذلك متى املعلومات املطلوبة من العميل ونوعها.

الرشيحة السابعة

ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
•
•
•

تحديد وبيان املقيم أو )املقيمون( واملحلل أو )املحللون( ،الذين يقومون بدورهم يف املنشأة من املهام وتحديد
ألقابهم ومؤهالتهم وخرباتهم.
توضيح هيكل الفريق مبا يف ذلك أبرز أعضاء الفريق املسؤولني عن التواصل مع العمالء ،ومراجعة التقارير
والتواقيع.
توفري طرق التواصل مع أعضاء الفريق ،ملتابعة العرض مع الذين يديرون املرشوع.

الرشيحة العارشة
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ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺸﺮوع /اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
•
•
•

تحديد الوقت املتوقع،حسب عدد األيام ،أو األسابيع ،أو األشهر إلستكامل الجوانب املختلفة لنطاق
العمل ،واملراحل األساسية وتقديم كل من التقييامت املبدئية والنهائية )مبا يف ذلك االجتامعات واملراجعات(.
تقديم تحذير للتأخريات املمكنة )مثل استبعاد أيام العطل الرسمية ،أو تأخري العميل يف رفع املستندات ،أو
التعليقات ،أو األحداث غري املتوقعة ،إلخ(.
االعتامد عىل مدى تعقيد املهمة التي يراد القيام بها ) مثل :تقييم محفظة بأصول متنوعة ،وآالت ومعدات،
وتدفقات عمل متنوعة( .فمن الحكمة عرض اجراء تفصييل إلدارة وتنظيم املشاريع.

الرشيحة التاسعة

ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
•
•
•

تقديم دراسات حالة أو أوصاف موجزة ملشاريع مامثلة )دون املساس برسية العمالء(.
توفري املراجع للعميل )تخضع ملوافقة املصادر(.

الرشيحة الحادى عرش

ذ
ج
117

ﻧ
ﻤ
ﻮ

اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ
•
•

•
•
•

استنادًا عىل أحكام طلب تقديم العرض ،حدد املخطط املقرتح:
الرسوم املهنية:
• كمبلغ مقطوع أو رسوم شاملة ) األكرث شيو ًعا(
• موحد عىل أساس معدل الساعة
• متغري عىل أساس معدل الساعة ،حسب أقدمية أعضاء الفريق ،أو مرتبط مبهام محددة.
النفقات خارج التغطية هي املرصوفات التي يجب إصدار فواتري لها للعميل ،ولكن تكون مقيدة مببلغ معني مثل
تكاليف السفر واالقامة والربيد والرتجمة وغريه.
وقت الدفع والرشوط.
األحكام:
• الخدمات خارج النطاق.
• إلغاء املهامت ،وسداد املرصوفات ،وتوزيع األتعاب.

الرشيحة الثانية عرش

ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

اﻟﻤﻼﺣﻖ
•
•

تحتوي املالحق عىل قوائم الجداول واملعلومات التفصيلية )مثل شهادة معلومات تعريف الشخصية وشهادة
الزكاة( كام تحتوي أيضً ا عىل رشوط وأحكام الرشكة القياسية لألعامل التجارية ،وغريها من املراجع الهامة التي
وردت يف العرض.

الرشيحة الثالة عرش
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ذ
ج

ﻧ
ﻤ
ﻮ

إﺧﻼء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
•
•
•
•
•
•

تشري اىل:
خصوصا عند اإلشارة إىل طلب تقديم العروض،
العرض،
يتضمنه
ماال
أو
االستثناءات،
قامئة
ً
وأسباب مثل هذه االستثناءات.
فرتة صالحية العرض.
القيود املفروضة عىل العرض.
قيود الحقوق املحفوظة.
القيود املفروضة عىل دقّة واكتامل و صحة أي معلومات ،خاصة أو عامة ،مستخدمة يف العرض.

الرشيحة الرابعة عرش

ذ
ج
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اﳌﻠﺤﻖ أ٧-
ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
املقيم
لقبه
املنشأة
العنوان
التاريخ

/

منوذج اتفاقية الحصول عىل خدمات التقييم

/

ﻤﻮ

ﻧ

العميل
لقبه
املنشأة
العنوان

عزيزي )العميل أو ممثله(،
شكرا الختيارك ]اسم املنشأة[ لتقديم خدمات التقييم ،نحن نقدر هذه الفرصة ونحن واثقني من أنك ستكون راض عن
الخدمات التي نقدمها.
مرفق طيه اتفاقية تصف نطاق الخدمات لدينا والرشوط والرسوم املقدمة .إذا كانت هذه االتفاقية مناسبة ،يرجى
توقيعها وإعادة إرسالها يف أقرب وقت ممكن .ومبجرد استالمنا االتفاقية املوقعة سنقوم مبعالجة طلبك.

مرة أخرى ،أشكر اختيارك رشكتنا.
مع خالص التقدير،

]اسم املقيم[
]اللقب[
املرفقات
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ذج

إذا كانت لديك أسئلة ،فال ترتدد يف االتصال بنا .ميكن التواصل معنا عىل ]رقم الهاتف[.

اﳌﻠﺤﻖ أ٧-
ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ

منوذج اتفاقية تقديم خدمات تقييم

مهمة التقييم
)اقرتاحات حول تكييف قالب االتفاقية أو العقد األسايس موجودة بالخط األزرق(
تاريخ االتفاقية :يوم/شهر/سنة

املقيم:
اسم املقيم
منشأة التقييم
العنوان ١
العنوان ٢
الهاتف
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين

ذج

ﻤﻮ

ﻧ

أطراف االتفاقية:
العميل:
اسم العميل
رشكة العميل
العنوان ١
العنوان ٢
الهاتف
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين

يقوم العميل مبوجب هذه االتفاقية تكليف العميل بإكامل مهمة التقييم عىل النحو التايل:

)قد تنص االتفاقية أو العقد األسايس عىل ما ييل :أن يقوم العميل مبوجب االتفاقية تكليف املقيم إلكامل مهام تقييم
)عددها( يف )مدة يوما/شهرا( من تاريخ االتفاقية كام ييل (:
توصيف العقار
عنوان العقار  /الوصف القانوين

)قد تنص االتفاقية أو العقد األسايس عىل ما ييل) :سيتم تحديد قيمة العقار محل التقييم يف تعليامت متتالية يصدرها
العميل للمقيم )»طلب املهام«( .وسيوفر تقييم منفصل لكل عقار تم تحديده يف طلب املهمة(.
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نوع العقار
موجود  /مقرتح  /مكتب  xمرت مربع  /متجر  xxمرت مربع  /صناعي  xxمرت مربع  /أرض خالية  xxمرت مربع  /قسم
فرعي  / XXسكن عائيل  /سكن متعدد الوحدات  -عدد الوحدات  /مساكن مصنعة /أرض زراعية  /أخرى
)ما مل يتم تحديد نوع معني من العقارات واالتفاق عليه يف البداية بني الطرفني ،فقد تنص االتفاقية أو العقد عىل ما
ييل :تحديد نوع العقار محل التقييم يف طلبات املهام الصادرة من العميل إىل املقيم(.

ﻧ

الحق العقاري
امللكية املطلقة )التملك الحر( ،أو ملكية االستئجار ،أو املؤجرة ،أو أخرى

ﻤﻮ

)ما مل يتم تحديد نوع الحق العقاري واالتفاق عليه يف البداية بني الطرفني ،فقد تنص االتفاقية أو العقد عىل ما ييل:
تحديد نوع الحق العقاري محل التقييم يف طلبات املهام الصادرة من العميل إىل املقيم(.
املستخدمني املقصودين
العميل و)يرجى ذكر أي مستخدم أخر(

مالحظة :مل يحدد املقيم أي مستخدمني آخرين .يجب عىل املقيم أخذ املستخدمني املقصودين بعني االعتبار عند تحديد
مستوى التفاصيل التي سيتم تقدميها يف تقرير التقييم.
)غالبًا ما يكون هناك مستخدم واحد أو مجموعة محددة من املستخدمني الذين يتم تحديدهم بوضوح يف االتفاقية أو
العقد الرئيس ولن يختلف مع مهام التقييم الفردية(.

ذج

االستخدام املقصود
ملساعدة العميل واملستخدمني املقصودين يف :اتخاذ قرار اإلقراض  /التفاوض عىل سعر الرشاء  /تحديد سعر الطلب /
التقايض  /تحديد التعويض العادل  /ألغراض رضيبية  /التخطيط الرضيبي  /إعداد التقارير الرضيبية  /مراقبة القروض /
إدارة العقارات  /وغريها
مالحظة :مل يحدد املقيم أي استخدام آخر .سيستخدم املقيم االستخدام املقصود كام هو محدد يف تحديد نطاق العمل
املناسب للمهمة.
)غالبًا ما يكون هناك مستخدم واحد أو مجموعة محددة من املستخدمني الذين يتم تحديدهم بوضوح يف االتفاقية أو
العقد الرئيس ولن يختلف مع مهام التقييم الفردية(.
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أساس وفرضية القيمة
القيمة السوقية  /إيجار السوق  /القيمة املنصفة /قيمة االستثامر  /القيمة التكاملية  /قيمة التصفية :كام عرفتها معايري
التقييم الدولية  /القيمة العادلة يف معايري إعداد التقارير املالية الدولية  /القيمة السوقية العادلة كام عرفتها ______
 /قيمة االستخدام التي حددتها ____  /القيمة التأمينية كام حددتها ______  /القيمة العادلة كام حددتها ______ /
غري ذلك
)غالبًا ما يكون هناك غرض وأساس قيمة واحد محدد يحدد بوضوح يف االتفاقية أو العقد الرئييس ولن يختلف مع
اختالف مهام التقييم الفردية(.

ﻤﻮ

ﻧ

تاريخ القيمة
حايل  /متوقع  /بأثر رجعي ) /حدد التاريخ ،إذا كان معروفًا(

)قد تنص االتفاقية أو العقد األسايس عىل ما ييل :يجب أن يكون التقييم اعتبا ًرا من تاريخ يتزامن مع معاينة املقيم
للعقار ما مل يحدد العميل تاريخًا آخر للتقييم عند طلب املهمة(.
األصول اإلضافية التي يجب تقييمها
ال توجد /األثاث والتجهيزات واملعدات  /اآلالت واملعدات  /التجهيزات التجارية  /منشأة تجارية  /اللوحات الفنية /
أخرى

االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة
وصف االفرتاضات /انظر امللحق  /ال توجد

ذج

)ما مل يتم تحديد نوع معني من العقارات ،شاملة أي ممتلكات شخصية ،واالتفاق عليه يف البداية بني الطرفني ،فقد
تنص االتفاقية أو العقد عىل ما ييل :تحديد األصول اإلضافية التي يجب تقييمها يف طلبات املهام الصادرة من العميل إىل
املقيم(.

)يف كثري من األحيان ،يتم تحديد مجموعة شاملة من االفرتاضات القياسية مسبقًا يف االتفاقية أو العقد األسايس والتي
تحكم جميع عمليات التقييم الفردية الالحقة .ولكن قد تحتاج بعض االفرتاضات مثل االفرتاضات الخاصة إىل اإلضافة أو
التعديل بحسب حالة العقار أو تغريات يف السوق ،لذا قد تنص االتفاقية أو العقد األسايس عىل ما ييل :ميكن إضافة أو
تعديل االفرتاضات أو االفرتاضات الخاصة عىل أساس كل حالة عىل حدة عند طلب املهمة(.
متطلبات االمتثال بخالف معايري التقييم الدولية
ميثاق أداب وسلوك مهنة التقييم  /دليل التقييم العقاري  /املعايري الدولية للمعهد املليك للمساحني القانونني  /املعايري
املوحدة ملامرسة مهنة التقييم  /مدونة أخالقيات املهنة  /معايري معهد التقييم ملامرسة التقييم  /أخرى
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نطاق العمل املتوقع
زيارة املوقع:
املعاينة الداخلية والخارجية للموقع  /املعاينة الخارجية للموقع فقط  /املعاينة الخارجية من الرصيف  /ال توجد معاينة
للموقع

ﻧ

أساليب التقييم:
أسلوب السوق  /أسلوب التكلفة  /أسلوب الدخل  -الرسملة املبارشة  /أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية
املخصومة

مالحظة :يجب عىل املقيم استخدام جميع األساليب الالزمة لتطوير رأي للقيمة.

ﻤﻮ

)يف كثري من األحيان يتم تحديد نطاق عمل موحد من خالل اتفاقية أو عقد أسايس لتطبيقها عىل جميع مهام التقييم
الفردية ،خاصة عندما تقييم فئة أصول واحدة(.
تقرير التقييم

شكل التقييم:
تقرير شامل  /تقرير موجز  /منوذج

)يف كثري من األحيان يحدد شكل واحد للتقارير يف االتفاقية أو العقد األسايس ليقدم يف جميع مهام التقييم الفردية(.

ذج

جهة التواصل لطلب دخول العقار ،إذا كان ذلك ممك ًنا
]االسم ،رقم الهاتف[

)قد تنص االتفاقية أو العقد األسايس عىل ما ييل :تقدم جهة االتصال التي يتم من خالله الدخول إىل العقار محل التقييم
يف طلبات املهام(.
التحسينات املقرتحة
إذا كان العقار املراد تقييمه يتكون من تحسينات مقرتحة ،يجب عىل العميل أن يعطي املقيم الخطط أو املواصفات أو
الوثائق األخرى الكافية لتحديد مدى التحسينات املقرتحة وخصائصها.
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عقارات مبوجب العقد للبيع
إذا كان العقار املراد تقييمه هو حاليا مبوجب عقد للبيع ،يجب عىل العميل أن يعطي املقيم نسخة من العقد املذكور
مبا يف ذلك جميع اإلضافات.
وثائق إضافية
يوافق العميل عىل تزويد املقيم بالوثائق كام موضح يف امللحق )أ( لهذه االتفاقية .وتقدم هذه الوثائق عن طريق
(
)

ﻤﻮ

ﻧ

تاريخ التسليم
يجب عىل املقيم تسليم نسخة من مسودة تقرير التقييم إىل العميل بحلول )يوم  /شهر  /سنة( )( أسابيع من تاريخ
توقيع هذه االتفاقية أو طلب املهمة وبدء التكليف.
طريقة التسليم
الربيد السعودي  /الربيد املسجل  /مراسل شخيص  /التسليم اليدوي  /الربيد اإللكرتوين  /أخرى
عدد النسخ

طريقة الدفع
ستكون رسوم خدمات املقيم مبوجب هذه االتفاقية ________ رياالً )إجامالً/لكل مهمة فردية(.

ذج

جدول السداد
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﺪاد ﻧﺴﺒﺔ س ٪ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
)قد متيز االتفاقية أو العقد األسايس الرسوم املستحقة حسب نوع امللكية أو مساحتها أو تعقيدها كام ييل :يجب عىل
العميل دفع رسوم التقييم عند تقديم املقيم لفواتري املعتمدة لتقارير التقييم املقدمة إىل العميل الرسوم وفقًا للجدول
املرفق(.
تاريخ استحقاق الدفع
يجب عىل املقيم إرسال الفاتورة للعميل مقابل الخدمات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية عىل أساس الرسوم وجدول
الدفع املحدد يف هذه االتفاقية .تعترب فواتري املقيم مستحقة عند استالمها من العميل وتعترب متأخرة إذا مل يتم دفعها
خالل ____ يو ًما من تاريخ الفاتورة.
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عند اكتامل التزامات املقيم
تكتمل التزامات املقيم مبوجب هذه االتفاقية عندما يتم تسليم تقرير التقييم يف بالشكل املحدد يف هذه االتفاقية إىل
العميل مبوجب هذه االتفاقية .يوافق املقيم عىل االستجابة للكافة تساؤالت العميل املتعلقة مبحتويات التقرير بعد
التسليم.
)قد تنص االتفاقية أو العقد األسايس عىل ما ييل :إن مدة هذه االتفاقية هو )____شهر/سنة( بعد تاريخ االتفاقية،
وميكن تجديدها ملدة مامثلة مبلحق مكتوب منفصل موقّع من الطرفني .يجوز للطرف إنهاء هذه االتفاقية كل )سنة/
مدة( من تاريخ توقيعها بإشعار خطي قبل ثالثني ) (٣٠يو ًما من نهاية املدة السنوية(.

ﻤﻮ

ﻧ

الرسية
ال يجوز أن يقدم املقيم نسخة من تقرير التقييم املكتوب ،أو يكشف عن نتائج التقييم املعد وفقاً لهذه االتفاقية ،ألي
طرف آخر غري العميل ،ما مل يرصح العميل بذلك ،باستثناء ما هو منصوص عليه يف فقرة الرسية يف ميثاق أدب وسلوك
مهنة التقييم.

استخدام املوظفني أو املتعاقدين املستقلني
قد يستعني املقيم مبوظفني أو متعاقدين مستقلني حسب حاجتهم الستكامل املهمة ،ما مل يتفق الطرفان عىل خالف
ذلك .ولكن يجب عىل املقيم التوقيع عىل تقرير التقييم املكتوب وتحمل املسؤولية الكاملة عن الخدمات املقدمة نتيجة
لهذه االتفاقية.

ذج

الخدمات غري املتوفرة
ترسي الرسوم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية عىل خدمات التقييم املقدمة من املقيم كام هو منصوص عليه يف هذه
االتفاقية .ما مل ينص عىل خالف ذلك ،يجب أال تتضمن خدمات التقييم التي تنطبق عليها الرسوم الواردة يف هذه
االتفاقية اجتامعات مع أشخاص آخرين غري العميل أو وكيله أو املستشارين املهنيني .وشهادة املقيم أو شهادة أمام
املحاكم القضائية أو التحكيمية أو اإلدارية؛ أو أي إعداد مرتبط بهذه اإلرساالت أو الشهادات .وأي خدمات إضافية
يقوم بها املقيم غري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية يتم إجراؤها وفقًا للرشوط واألحكام املنصوص عليها يف تعديل
ملحق لهذه االتفاقية ،أو يف اتفاقية منفصلة.
الشهادة يف املحكمة أو غريها من اإلجراءات القانونية
ما مل ينص عىل خالف ذلك يف هذه االتفاقية ،يوافق العميل عىل أن تكليف املقيم مبوجب هذه االتفاقية لن يشمل
مشاركة املقيم يف التحضري ألي طلب شفوي أو مكتوب ،سواء كان ذلك طو ًعا أو وفقًا الستدعائه ،شهادة محلفني يف
إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية؛ أو حضور أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية تتعلق بهذه املهمة.

التغيريات عىل االتفاقية
يجب أن تكون أي تغيريات عىل املهمة يف اتفاقية جديدة .وال ميكن تغيري هوية العميل أو املستخدمني املقصودين أو
االستخدام املقصود؛ تاريخ القيمة أساس القيم؛ أو خاصية ال دون توقيع اتفاقية جديدة.
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اإللغاء
يجوز للعميل إلغاء هذه االتفاقية يف أي وقت قبل تسليم املقيم لتقرير التقييم بناء عىل إخطار كتايب له .يجب عىل
العميل دفع رسوم العمل املنجز للمهمة قبل استالم املقيم إلشعار اإللغاء ،ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك من قبل
املقيم والعميل كتابيًا.
االختصاص القانوين وتسوية املنازعات
تخضع هذه االتفاقية وتفرس وفقًا ألنظمة وقوانني اململكة العربية السعودية.

ﻤﻮ

ﻧ

اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﻢ
ال يجوز أن يوافق املقيم عىل تقديم رأي قيمة يعتمد عىل مبلغ محدد مسبقًا .وال ميكن للمقيم ضامن نتيجة املهمة
مسبقًا .وال ميكن للمقيم التأكد من أن رأي القيمة الذي تم تطويره كنتيجة لهذا التقييم سيعمل عىل تسهيل أي هدف
محدد للعميل أو اآلخرين أو تقديم أي سبب معني .سيتم تطوير رأي املقيم يف القيمة بكفاءة وباستقاللية ونزاهة
وموضوعية.
اإلشعارات
يجب تقديم أي إخطار أو طلب أو موافقة إىل أي طرف كتابة ويتم تسليمه إىل الطرف املستقبل عن طريق :أ( الربيد
املسجل أو املعتمد والربيد املدفوع مقد ًما) .ب( خدمات تسليم الطرود ،مثل فيدكس أو يو يب إس أو ما يعادلها ،أو
)ج( التسليم اليدوي .يجب أن يكون عنوان تسليم أي االشعارات هو عنوان الطرف املحدد يف هذه االتفاقية ،أو يف
عنوان آخر قد يحدده الطرف مبوجب إخطار كتايب للطرف اآلخر وفقًا لهذه الفقرة .وما مل ينص عىل خالف ذلك هنا،
يكون اإلشعار ساريًا بتاريخ إرساله أو إرساله إىل جهة خارجية لتسليمه إىل الطرف املتلقي ،سواء وقع أو مل يوقع الطرف
املستقبل أو مل يقبل تسليم هذا اإلشعار.

ذج

ال يوجد طرف ثالث مستفيد
ال يوجد يف هذه االتفاقية أي عالقة تعاقدية بني املقيم أو العميل وأي طرف ثالث ،أو أي إجراء أو عملية لصالح أي
طرف ثالث .وال يجوز تفسري هذه االتفاقية عىل أنها تتضمن أي شخص أو كيان كطرفًا ثالثًا مستفيدًا من هذه االتفاقية،
مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،أي أطراف ثالثة تم تحديدها يف هذه االتفاقية.
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ﻤﻮ

ﻧ

الوساطة والتحكيم
يف حالة وجود نزاع يتعلق مبوضوع هذه االتفاقية ،سيحاول الطرفان حل هذا النزاع بحسن نية عن طريق التفاوض،
وإذا مل تكن املفاوضات ناجحة ،ميكن االستعانة بطرف آخر وسيط يوافق عليه كال الطرفني .وإذا أدت هذه الوساطة
إىل طريق مسدود ،يجب عىل األطراف تقديم نزاعهم إىل التحكيم ،تتم مثل هذه الوساطة أو التحكيم ،إذا لزم األمر،
وفقاً إلجراءات الوساطة أو قواعد التحكيم التجاري نظام التحكيم السعودي لعام  ،٢٠١٢وأي لوائح تنفيذية يضعها
املركز السعودي للتحكيم التجاري ) .(SCCAيجب إجراء أي تحكيم يف املدينة التي يقع فيها مكتب املقيم كام هو
محدد هنا ،ويتقاسم الطرفان بالتساوي تكاليف الوساطة .يف حالة التحكيم ،يجب عىل املحكمني ،أن يقدموا قرار
تعويض للطرف الذي حكم لصالحه عن تكاليف ذلك التحكيم الخاصة ،مبا يف ذلك أتعاب املحاماة املعقولة ونفقات
التحكيم املتكبدة يف املقاضاة أو للدفاع عن إجراءات التحكيم .رهناً بحق الطرف املحكوم لصالحه يف اسرتداد نصيبه
من تكاليف خدمات التحكيم عمالً بقرار تعويض املحكم ،يتحمل الطرفان تكاليف خدمات التحكيم بالتساوي .إذا
كان الطرف املحكوم لصالحه يسعى للحصول عىل تأكيد قضايئ ألي قرار تحكيم مبوجب هذه االتفاقية ،تقوم املحكمة،
باإلضافة إىل أي تعويضه ،بحكم تعويض مايل مقابل أتعاب املحاماة ونفقات التقايض املعقولة التي تكبدها يف تأكيد أو
معارضة الحكم.
األرضار التبعية أو الخاصة
ال يتحمل أي طرف ،تحت أي ظرف من الظروف ،أي أرضار خاصة أو منوذجية أو تأديبية أو الحقة ،مبا يف ذلك عىل
سبيل املثال ال الحرص ،خسارة األرباح أو األرضار الناجمة عن فقدان استخدام أي عقار ،سواء كان نات ًجا عن إهامل أحد
الطرفني أو خرقه لالتفاقية أو غري ذلك ،سواء تم إبالغ األطراف بإمكانية حدوث مثل هذه األرضار أو مل يتم ،أو كان هذا
االحتامل متوق ًعا من قبل ذلك الطرف .ال يتحمل املقيم يف أي حال من األحوال املسؤولية تجاه أي مبالغ تتجاوز الرسوم
والتكاليف التي يدفعها العميل إىل املقيم مبوجب هذه االتفاقية.

ذج

املهمة
ال يجوز ألي من الطرفني تكليف هذه االتفاقية لطرف ثالث دون الحصول عىل موافقة كتابية رصيحة من الطرف اآلخر،
والتي يجوز للطرف اآلخر رفضها وفقًا لتقديره الخاص .يف حالة تكليف هذه االتفاقية عن طريق املوافقة املتبادلة
للطرفني ،تصبح ملزمة للمكلف باملهمة.
قابلية تجزئة العقد
يف حالة اعتبار أي بند من أحكام هذه االتفاقية باطالً أو غري قابل للتنفيذ من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضايئ،
فإن هذا التحديد لن يؤثر عىل أي حكم آخر من أحكام هذه االتفاقية وتظل جميع هذه األحكام األخرى نافذة املفعول
والتأثري.
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ﻧ

التزام العميل بتعويض املقيم
يوافق العميل عىل الدفاع عن املقيم وتحمل أي تعويضات أو خسائر أو مصاريف ،مبا يف ذلك أتعاب املحاماة ومصاريف
التقايض يف املحاكمة أو يف االستئناف ،وتعويضها وإعفائه من أية أرضار قد تنشأ من أي طرف ثالث إذا ثبت أن ذلك
صحي ًحا .خرق العميل ألي من التزامات أو إقرارات أو ضامنات العميل املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ،أو أي انتهاك
من جانب العميل ألي قانون أو قانون محيل أو وطني ،أو القانون العام )»املطالبة«( .يف حالة املطالبة ،يجب عىل
املقيم إخطار العميل عىل الفور مبثل هذه املطالبة ،ويجب عليه التعاون مع العميل يف الدفاع أو تسوية أي مطالبة.
يحق للعميل اختيار مستشار قانوين للدفاع عن أي مطالبة ،رشيطة أن يكون للمقيم الحق يف االستعانة مبحام مستقل
عىل حسابه ملراقبة الدفاع أو تسوية أي مطالبة .يحق للعميل تسوية أي مطالبة ،رشيطة أن يكون للمقيم الحق يف
املوافقة عىل أي تسوية تؤدي إىل أي تعديل عىل حقوق املقيم مبوجب هذه االتفاقية ،والتي لن يتم حجبها بشكل غري
معقول أو تأخريها أو تكييفها.

ﻤﻮ

متثيل العميل وضامناته
يضمن العميل للمقيم أنه ) (١ميلك كل الحق والسلطة إلبرام هذه االتفاقية (٢) ،ال تتعارض واجبات والتزامات العميل
مبوجب هذه االتفاقية مع أي واجبات أو التزامات أخرى يفرتضها العميل مبوجب أي اتفاق بني العميل وأي طرف آخر،
) (٣مل يقم العميل بتكليف املقيم أو استخدام تقريره ألية أغراض تنتهك أي قانون أو الئحة أو نظام أو مرسوم محيل أو
قانون عام.

ذج

حدود االتفاقية
متثل هذه االتفاقية الكاملة واملتكاملة بني العميل واملقيم وتحل محل جميع املفاوضات السابقة ،والتمثيالت أو
االتفاقات ،سواء املكتوبة أو الشفهية .وال يجوز تعديل هذه االتفاقية إال عن طريق خطاب مكتوب وموقع من العميل
واملقيم .وتتضمن هذه االتفاقية املالحق التالية ،والتي تعترب جز ًءا من هذه االتفاقية:
امللحق أ :االفرتاضات واالفرتاضات الخاصة
امللحق ب :طلب معلومات
امللحق ج :جدول الرسوم
وثائق أخرى:
انتهاء االتفاقية
هذه االتفاقية سارية فقط يف حالة توقيع كل من املقيم والعميل يف غضون ) ( يو ًما من تاريخ االتفاقية املحدد.
العميل:
املقيم:
________________________________
)التوقيع(

_______________________
)التوقيع(

________________________________
)االسم املطبوع(

_______________________
)االسم املطبوع(

________________________________
)التاريخ(

_______________________
)التاريخ(
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اﳌﻠﺤﻖ أ٨-
منﻮذج ﻃﻠﺐ ﻣﻬﻤﺔ
املثال ج :منوذج طلب مهمة
رقم طلب املهمة

اسم املرشوع

اسم املهمة

رقم االتفاقية

تاريخ االنتهاء

تاريخ االتفاقية

ﻤﻮ

ﻧ

يوافق املقيم مبوجبه عىل إجراء تقييم العقار املحدد هنا وفقًا لجميع بنود ورشوط االتفاقية املشار إليها أعاله .يجب
عىل املقيم توفري املوظفني واملواد املهنية والتقنية الالزمة إلكامل هذا التقييم.
ً
تظل جميع األحكام الواردة يف االتفاقية سارية املفعول باستثناء ما تم تعديله رصاحة مبوجب طلب املهمة هذا ،ويتم
تضمينها هنا كمرجع.
توصيف العقار
نوع العقار

ذج

الحق العقاري
جهة التواصل لدخول العقار
نطاق العمل
املرفقات

)عنوان العقار  /الوصف القانوين(
 xxمرت مربع  /صناعي  xxمرت مربع  /متجر  xموجود  /مقرتح  /مكتب(
سكن عائيل  XX / /مرت مربع  /قسم فرعي  xxمرت مربع  /أرض خالية
سكن متعدد الوحدات  -عدد الوحدات  /مساكن مصنعة /أرض زراعية
) /أخرى
)امللكية املطلقة )ملكية حرة( ،أو ملكية االستئجار ،أو املؤجرة ،أو أخرى(
)االسم ورقم الهاتف /الجوال /الربيد اإللكرتوين(
)حسب االتفاق /املرفق(
صورة املوقع  /خطة املسح  /خطط الطوابق  /نسخة من الصك(
واإليجارات  /جدول املستأجرين  /تقديرات التكلفة /أعضاء الفريق /غري
)ذلك

املبلغ اإلجاميل مبوجب طلب املهمة ،مبا يف ذلك جميع الرسوم والتكاليف األخرى هو_____________________
ريال سعودي .وال يسمح بأي مدفوعات أخرى إال إذا تم توقيع طلب مهمة لتغري نطاق العمل وتم تفويضه قبل تنفيذ
العمل.
يجب تنفيذ جميع األعامل مبوجب طلب املهمة هذا وفقًا للبنود والرشوط واملواصفات والقيود الواردة يف االتفاقية.
وإثبات ًا ملا تقدم ،أشار الطرفان إىل قبولهام لرشوط طلب املهمة من خالل توقيعاتهام أدناه يف التواريخ املحددة.
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للعميل:
)االسم واملنصب(

للمقيم:
)االسم واملنصب(

التوقيع
التاريخ

التوقيع
التاريخ

اﳌﻠﺤﻖ ب١-
منﻮذج ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎر
ﻋﺎم
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

رقم ملف التقييم

رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ

نوع العقار

اﻟﺤﻲ

الشارع

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﻻﺳﻢ(

املدينة

ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ

الهاتف/الجوال

ﻧ

وﻗﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ :اﻟﻮﺻﻮل

ضباب

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻮ

املغادرة:

غيوم

نوع املعاينة

رطب

جاف

ال توجد

ﻤﻮ

ﺣﺪود اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ

عاصفة رملية

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ
اﻟﺤﻴﺎزة:

مستأجرة

مشرتكة

مطلقة

ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

مقدم خدمة

املقرض الحايل

سعر الرشاء األصيل

اﻹﺷﻐﺎل

شاغر

اﳌﻮﻗﻊ

منطقة سكنية

وكيل

مأهول

صناعي

السلطة املحلية

إيجار األرض :ريال املدة املتبقية :رسوم الخدمة :ريال

مقدم طلب مستأجر

أخرى

تاريخ الرشاء

قيمة البيع املتفق عليها

الساكن:

)أو االطالع عىل جدول املستأجرين املرفق(

تجاري

منطقة بناء

اﳌﻮﻗﻊ

صناعة

طريان

مرور

اﻟﺘﻠﻮث

مناجم

الرادون

أبراج كهرباء

وﺻﻒ اﳌﻮﻗﻊ
ﻧﻮع اﻷرض

زاوية

داخلية

متظاهرة

ﺷﻜﻞ اﻷرض

مستطيلة

مربعة

غري محددة

ﻧﻮع اﻟﺸﺎرع:

مسار

مسارين

عرض الشارع:

التضاريس:

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض )م:(٢
اﳌﺮاﻓﻖ:

الكهرباء

اﻷﻋامل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ:

جدار حجر/طوب/خرسانة

املاء

غرفة السائق
الرصف الصحي

حديقة

خزان تحت األرض

ﻣﻼﺣﻈﺎت أﺧﺮى:

متوازي األضالع

الواجهة:

مستوية

سور فوالذ/حديد/سالسل

أضواء الشارع

روائح غريبة

مجال كهرومغناطييس

منحدرة

الهاتف

ممىش

مكب نفايات

ممر مشاة

ذج

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ/اﻟﺨﻠﻔﻲ

مركبة

مشآة

ال توجد

ريفية

أخرى

تربة ملوثة

أخرى)اذكر(___________:

مواقف السيارات )عددها(:

رصيف

مسبح
غطاء نبايت

حفر أو مستنقعات

أخرى )_____(
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اﳌﻠﺤﻖ أ٨-
اﳌﻠﺤﻖ ب١-
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻨﻮع:

فيال

ﺳﻨﺔ اﻟﺒﻨﺎء:

شقة

دوبلكس
ﻋﺪد اﻟﻄﻮاﺑﻖ:

أخرى)حدد(:

عامرة
اﳌﺴﺎﺣﺔ:

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺴﻜﻦ
اﳌﻌﻴﺸﺔ:

مجلس الرجال
مجلس النساء
غرفة العائلة
فناء/رشفة

اﳌﻄﺎﺑﺦ:

مخزن
مكان غسل االطباق
مطبخ صغري
خارجي

اﻟﺤامﻣﺎت

ﻏﺮف اﻟﻨﻮم:
أجنحة
مشرتكة

ربع
نصف
ثالثة أرباع
كامل

الشقق فقط

اﻟﻄﻮاﺑﻖ:
اﳌﺼﺎﻋﺪ:
اﳌﻮاﻗﻒ:
الخارجية) :عدد(
تحت األرض) :عدد(

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم :ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺨﺎدﻣﺔ :نوع الشقق:

العدد

حامم

اﳌﺴﺎﺣﺔ:
اﳌﺮاﻓﻖ:
مؤثثة )عدد الشقق(
مسبح )عدد(
نادي ريايض
أخرى )حدد(
املعيشة

املساحة

الشاغر

استديو
غرفة
غرفتني
٣غرف
٤غرف

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎء
الخارجي
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ال

اﻟﺴﻄﺢ

مسطح

مثلث

اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ:

نعم

اﻟﻐﻄﺎء

اسمنت

طني

ألواح

اسفلت

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

اﳌﺰارﻳﺐ

معدن

فينيل

اسفلت

اسمنت

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

اﻟﺠﺪران اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

___مم

الطوب

الحجر

جاهز

اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت

جبس

خشب

بالط

أسمنت

ﺷﻘﻮق

نعم

ال

غري واضحة

موقعها __________

ﻃﻮب ﻣﻔﺮغ

نعم

ال

ﻧﻮع اﻟﻌﺰل

مناسب

واضح

غري مالحظ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

اﻟﻨﻮاﻓﺬ

معدن

الومنيوم

زجاج عازل

زجاج مزدوج

اﻟﺰﻳﻨﺔ

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

أخرى

أخرى _______

فينيل

رشائح

الداخيل
اﻷرﺿﻴﺎت

اﻟﻘﺒﻮ

__________

اﻷرﴈ

__________

اﻟﻌﻠﻮي

___________

اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت:
ﻏﺮف اﻟﻨﻮم:

خشب

جرانيت

فينيل

سجاد

سرياميك

أخرى

اﻟﺤامﻣﺎت:

خشب

جرانيت

فينيل

سجاد

سرياميك

أخرى

اﳌﻄﺒﺦ:

خشب

جرانيت

فينيل

سجاد

سرياميك

أخرى

اﻟﺤﺎﻟﺔ:

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

ﻤﻮ

ﻧ

غ.اﳌﻌﻴﺸﺔ:

خشب

جرانيت

فينيل

سجاد

سرياميك

أخرى

وﺟﻮد ﻋﻴﻮب :ﻧﻌﻢ

اﻟﺠﺪران

ﻻ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ

أرضيات منحدرة:

التشطيبات

غ.اﳌﻌﻴﺸﺔ:

جرانيت

تلبيسة

جبس

ورق جدران

مزخرف

أخرى

ﻏﺮف اﻟﻨﻮم:

جرانيت

تلبيسة

جبس

ورق جدران

مزخرف

أخرى

اﻟﺤامﻣﺎت:

جرانيت

تلبيسة

جبس

ورق جدران

مزخرف

أخرى

اﳌﻄﺒﺦ:

جرانيت

تلبيسة

جبس

ورق جدران

مزخرف

أخرى

اﻟﺤﺎﻟﺔ:

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

ﻧﻌﻢ

ﻻ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ____________________:

اﻟﺴﻘﻒ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺰﻳﻨﺔ

ذج

وﺟﻮد ﻋﻴﻮب:

اﻷﺑﻮاب

األمالح الكربيتية:

غ.اﳌﻌﻴﺸﺔ:

عادي

قبه

عمود

أخرى

ﻏﺮف اﻟﻨﻮم:

عادي

قبه

عمود

أخرى

اﻟﺤامﻣﺎت:

عادي

قبه

عمود

أخرى

اﳌﻄﺒﺦ:

عادي

قبه

عمود

أخرى

اﻟﺤﺎﻟﺔ:

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

مؤطرة

جبس

مجوفة

زجاج

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

اﳌﻄﺒﺦ:

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

ﻏﺮف اﻟﻨﻮم:

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

اﻟﺤامﻣﺎت:

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

ممتاز

جيد

مقبول

يسء

معدن

وجود عيوب:

خشب

ﻣﻮاد ﺧﻄﺮة

أخرى

وجود عيوب:

الرادون

األسبستوس

الرصاص
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اﳌﻠﺤﻖ ب٢-
منﻮذج ﺧﻄﺔ اﳌﻮﻗﻊ

ﻤﻮ

ﻧ

إرشادات لخرائط املوقع املستخدمة يف تقارير التقييم
يجب أن تكون خريطة املوقع كام ييل:
توضح املوقع الكيل للعقار محل التقييم اإلشارة إىل املناطق املجاورة ،وطرق الوصول الرئيسية واملعامل أو
•
املنشآت العامة.
يجب أن تكون الخريطة عىل مستوى الصفحة ) (A٤مع متييز أو عالمة أخرى مرئية بوضوح تحدد موقع
•
خاصية املوضوع يف أو بالقرب من مركز الصورة.
عرض خطة موقع منفصلة عن قرب )يفضل عىل مستوى الصفحة( للعقار يف سياق محيطه املبارش واملنطقة
•
التي حوله.
يجب عرض طريقني رئيسني وتسميتها واملباين املحيطة بها وترقيمها بوضوح.
o
يجب أن التقاط الصور حيثام أمكن موقع املعامل املادية واملعامل واملرافق )التعليمية والصحية ومراكز
o
التسوق وغريها( ،واملنشآت )مثل خطوط الجهد العايل( يف الحي مام يؤثر عىل قيمة العقار.
يجب أن تكون حدود خاصية املوضوع محددة بوضوح بخط أحمر.
o
وعند توفرها ميكن تقديم خطة الصك الرسمية أو الكرويك التنظيمي لتبني أبعاد العقار وحدوده.
•
إظهار اتجاه البوصلة للمنطقة التي تم رسمها.
•
عنونه الخرائط وتسميتها وذكر مصدرها.
•
منوذج خريطة موقع )عقار يف منطقة النهضة يف شامل مدينة جدة(

ذج
املصدر .(٢٠١٨ ,٦ February) ٧٫٣٫١٫٤٥٠٧ Google Earth Pro V :جدة ،اململكة العربية السعودية.
.km ٦٫٥٦ E, Eye alt “٤٢ .٥١ ‘٠٨ °٣٩ ,N “٦٩ .٢٨ ‘٣٦ °٢١
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منوذج خريطة املوقع )العقار يف حي النهضة يف شامل مدينة جدة(

ﻧ
ﻤﻮ

املصدر :أمانة محافظة جدة )(/http://maps.jeddah.gov.sa

منوذج كرويك

ذج
املصدر :العميل
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اﳌﻠﺤﻖ ب٣-
منﻮذج ﺧﻄﻂ اﳌﺒﺎين

ﻧ
ﻤﻮ

ذج
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الدور األول
الرئييس
الطابق األول ١٨٩٢ :مرت مربع
مساحة املعيشة  ١٨٩٢مرت مربع
مسحة إضافية ٠ :مرت مربع

ﻧ

األساساتSlab :
غرف نوم٣ :

ﻤﻮ

الحاممات٣ :

نصف حامم ٠

ذج
املصدرhttp://www.eplans.com/house-plans/epl/catalog/product/quickview/ :
٢/١ /١/categoryid/none/referrer/pdp/expand/١٢٠٨٥/product
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اﳌﻠﺤﻖ ب٤-
منﻮذج ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻰ
الخطط املرسومة وخطط املوقع وحسابات املساحة ملسكن بواجهة مائية يف جدة

ﻧ
ﻤﻮ

ذج
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اﳌﻠﺤﻖ ب٥-
منﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻜﻨﻲ
أ(
قطاع السوق :الفلل والدوبلكسات )أكرث من  ١٫٤٥مليون( يف املدينة
ﴍوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ:

الفائدة لكل سنة

٪٥

ﻧ

القرض إىل القيمة

٪٧٠

٢٥

العمر

ﻤﻮ
٪٣٠

حد عىل خصم الراتب

ﴍوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ:

اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻔﺌﺔ
اجتامعي -اقتصادي مستوى الدخل

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ
األساس

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ
الشهري

دخل منخفض

٪٣٤

 ٠ريال سعودي

-

٦,٠٠٠

دخل متوسط-
منخفض

٪١٥

 ٦,٠٠١ريال
سعودي

-

٨,٠٠٠

 ٤٤٠,٠٠٠ريال  ٥٩٠,٠٠٠ -ريال
سعودي
سعودي

دخل متوسط

٪٢١

 ٨,٠٠١ريال
سعودي

١٢,٠٠٠ -

 ٥٩٠,٠٠٠ريال  ٨٨٠,٠٠٠ -ريال
سعودي
سعودي

دخل متوسط-
مرتفع

٪٢٠

 ١٢,٠٠١ريال
سعودي

دخل عايل

٪١٠

 ٢٠,٠٠١ريال
سعودي

 ٠ريال سعودي  ٤٤٠,٠٠٠ -ريال
سعودي

ذج
٢٠,٠٠٠ -

-

أكرث

 ٨٨٠,٠٠٠ريال -
سعودي

- ١,٤٧٠,٠٠٠
ريال

١,٤٧٠,٠٠٠
ريال
أكرث
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻋﲆ اﻟﻔﻠﻞ

اﻟﺤﺎﱄ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ٥

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻛﻦ )اﻷﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ(
السكان

٩٧٦,٤٤٦

١,٠٧١,٤٨٥

حجم العائلة

٤٫٥

٤٫٥

البيوت )إجاميل الطلب لكل وحدة(

٢١٦,٩٨٨

٢٣٨,١٠٨

الحيازة ونوع تجزئة
) (٪األرس التي متلك فلل أو دوبلكسات

٪٥٠

٪٥٠

الطلب عىل الفلل /الدوبلكسات
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

١٠٨,٤٩٤

١١٩,٠٥٤

النسبة القادرة عىل رشاء الوحدات يف الرشيحة املستهدفة

٪١٠٫٦٨

٪١٠٫٦٨

الطلب املحيل عىل الوحدات السكنية يف الرشيحة املستهدفة

١١,٥٨٥

١٢,٧١٣

الطلب الثانوي عىل املساكن من خارج املدينة )(٪

٪٥

٪٥

الطلب من خارج املدينة )فيال /دوبلكس(

٥٧٩

٦٣٦

إجاميل الطلب عىل الفلل /الدوبلكسات

١٢,١٦٤

١٣,٣٤٨
٢٣٧

إجاميل الطلب عىل الفلل /الدوبلكسات
اﻟﻌﺮض اﻟﺤﺎﱄ واﳌﺴﺘﻘﺒﲇ
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املخزون الحايل )للفلل /الدوبلكسات(

١١,٤٥٠

١١,٤٥٠

العرض املخطط )للفلل والدوبلكسات(

٠

١,٢٥٠

إجاميل العرض عىل الفلل /الدوبلكسات

١١,٤٥٠

١٢,٧٠٠

ناقص معدل الشواغر )(٪٥

)(٥٧٣

)(٦٣٥

إجاميل العرض )الفلل /الدوبلكسات )الوحدات(( صايف الشواغر

١٠,٨٧٨

١٢,٠٦٥

ﻃﻠﺐ زاﺋﺪ ) /اﻟﻌﺮض ﻓﻮق اﻟﺤﺎﺟﺔ( ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻞ /اﻟﺪوﺑﻠﻜﺴﺎت
)اﻟﻮﺣﺪات(

١,٢٨٧

١,٢٨٣

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ب(
الرشيحة :مكاتب الفئة )أ( يف املدينة افرتاضية »ب ”.
توزيع القوى العاملة )عدد املوظفني( حسب النشاط االقتصادي
#

اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺤﺎﱄ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ  ٥ﻃﻠﺐ  ٥ﺳﻨﻮات

ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﻜﺎﺗﺐ
٪٥

١

الزراعة والصيد والحراجة والصيد

٣٧,٠٤٩

٤٩,٦٠٨

١٢,٥٥٩

٢

البرتول واملعادن

٤,٧٥٣

٣,٦٤١

)(١,١١٢

٪٥

٣

الصناعة

٧٦,٩٦٠

١٠٨,٤٤٩

٣١,٤٩٠

٪١٥

٤

الكهرباء والغاز واملياه

١١,٦٨٢

٢٧,٨٧٦

١٦,١٩٤

٪٥

٥

البناء

١٥٦,٦٧٤

١٩٩,٦٩٧

٤٣,٠٢٣

٪١٥

٦

تجارة الجملة والتجزئة

٢٦٩,٠٠٢

٢٥٤,١٠٦

)(١٤,٨٩٦

٪١٠

٧

املطاعم والفنادق

٥٦,٠٣٧

٧٠,٦١٨

١٤,٥٨٢

٪١٠

٨

النقل والتخزين واالتصاالت

٩٣,٣٩٦

٧٨,٨٩٣

)(١٤,٥٠٣

٪٣٠

٩

املرصفية والتأمني

١٢,٥٣٤

١٨,٣٢٨

٥,٧٩٤

٪٨٠

١٠

العقارات وخدمات األعامل

٦٤,٣٤٠

٨٥,٧٨٦

٢١,٤٤٦

٪٦٠

١١

اإلدارة العامة

١٦٢,٥٤٩

٢٠١,٧٠٢

٣٩,١٥٣

٪٣٠

١٢

التعليم

١٢٨,٢٥٦

١٤٧,٦٥٩

١٩,٤٠٣

٪٣٠

١٣

املجتمع والصحة والخدمات االجتامعية

٦٤,٩٦٤

٧٥,٧٣٢

١٠,٧٦٨

٪١٥

١٤

سكن خاص

١٣٢,٥٧٢

١١٧,١٣٣

)(١٥,٤٣٩

-

١٥

املنظامت الدولية

٢,٧٥٥

١,٠٥٤

)(١,٧٠١

٪٥٠

١٦

الفنون والرتفيه

-

٢,٧٦٣

٢,٧٦٣

٪٥٠

إجاميل القوى العاملة

١,٢٧٣,٥٢٠

١,٤٤٣,٠٤١

١٦٩,٥٢٢

٪٢٧
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العرض الحايل )مرت مربع(

٣,٣٢٥,٠٠٠

٧٥٠,٠٠٠

املساحة املشغولة حالياً )مرت مربع(

٣,٠٧٠,٠٠٠

٧١٠,٠٠٠

معدل الشواغر

٪٨

٪٥

العاملني يف املكتب

٣٤١,٠٠٤

٧٨,٨٦٤

متوسط املساحة لكل موظف
)مرت مربع(

٩

ﻤﻮ

ﻧ

ﻣﺨﺰون اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﱄ

اﳌﺠﻤﻮع

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﺌﺔ )أ(

القوى العاملة اإلضافية املتوقعة

١٦٩,٥٢٢

القوى العاملة التي تتطلب مساحة مكتبية )(٪

٪٢٧

القوى العاملة التي تتطلب مساحة مكتبية

٤٥,٣٩٢

املساحة املكتبية املطلوبة لكل عامل )م(٢

٩

طلب املساحة املكتبية اإلضافية )مرت مربع(

٤٠٨,٥٢٧

٪عمر املكاتب من فئة )أ(

٪٢٣

اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﰲ ﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ )أ(

٩٤,٤٨٠

متوسط الطلب السنوي )م(٢

١٨,٨٩٦

ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﺌﺔ )أ( اﳌﺘﻮﻓﺮة
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ذج

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات )ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ أ(

ﻟﻜﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ

املساحة الشاغرة الحالية )م(٢

٤٠,٠٠٠

املساحة تحت اإلنشاء )م(٢

٢٨,٠٠٠

املساحة املخططة )م(٢

١٢,٥٠٠

مساحات مكاتب فئة )أ( املتوفرة )م(٢

٨٠,٥٠٠

ناقص معدل الشواغر )(٪٥

)(٤,٠٢٥

صايف مساحات مكاتب فئة )أ( املتوفرة )م(٢

٧٦,٤٧٥

طلب زائد عىل مساحات مكاتب فئة )أ( )م(٢

١٨,٠٠٥

اﳌﻠﺤﻖ ب٦-
منﻮذج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

×
×
×

××
××
××
××
××
××
××

ﻧ

اﻟﺪﺧﻞ
إجاميل الدخل السنوي املحتمل
دخل اإليجار
 ٥وحدات بـ ٤غ .نوم
 ٥وحدات بـ ٣غ .نوم
 ١٠وحدات بـ ٢غ .نوم
املجموع الفرعي
الدخل األخر
إجاميل الدخل السنوي املحتمل عند
إشغال ٪١٠٠
ناقص الشواغر وخسارة التحصيل ٪٤
إجاميل الدخل الفعال
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺛﺎﺑﺘﻪ
اإليجار اإلجاميل
التأمني
ضد الحرائق
أخرى
راتب الحارس
املجموع
اإلدارة
الكهرباء
املاء
الرصف الصحي
اإلصالحات والصيانة
إزالة النفايات
مكافحة الحرشات
املستهلكات
التصميم الداخيل
أخرى
املجموع
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺳﺘﺒﺪال
الطالء الخارجي
األدوات صحية
السجاد
السطح
املجموع
إﺟامﱄ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
نسبة نفقات التشغيل لكل وحدة
ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﲇ
نسبة صايف الدخل التشغييل

٢٠١٦
السعر/وحدة

٢٠١٧
ريال السعر/وحدة ريال

××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××

×
×
×

××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××

×
×
×

ريال
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××

ذج

ﻤﻮ

××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××

×
×
×

××
××
××
××
××
××
××

املستخدم
٢٠١٨
السعر/وحدة ريال السعر/وحدة
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اﳌﻠﺤﻖ ب٧-
ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ

عقد اإليجار )س لكل سنة(.....
سنة مراجعة اإليجار

٢٨٠,٠٠٠
٥

أي سنتني من تاريخ التقييم
يف وقت املراجعة

أساس مراجعة اإليجار

اإليجار السوقي

اإليجار السوقي الحايل )رس لكل سنة(

٣٠٠,٠٠٠

معدل رسملة السوق الحايل
معدل النمو املتوقع )لكل سنة(
فقرة التوقعات )سنة(

٪٧
٪٢
٧

معدل العائد املستهدف

٪٩

املعدل )نصف سنوي(

٪٤٫٤٠

مبنية عىل العوائد األولية للمبيعات املقارنة
وعدلت لتناسب العقار محل التقييم

ﻤﻮ

ﻧ

مدة اإليجار )سنوات(
بداية اإليجار

١٠
٣

سنوات
الصايف والدفعات النصف السنوية املقدمة
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املجموع

١
١٤٠,٠٠٠
١
١٤٠,٠٠٠

١

٢
١٤٠,٠٠٠
٨٠ ٠٫٩٥
١٣٤,١٢٠

٣
١٤٠,٠٠٠
٠٫٩١٧٠
١٢٨,٣٨٠

٢

٤
١٤٠,٠٠٠
٠٫٨٧٩٠
١٢٣,٠٦٠

ذج

تقييم التدفقات النقدية املخصومة
السنة
الربع
التدفق النقدي للفرتة
معامل القيمة الحالية ٪٤٫٤٠
القيمة الحالية

لكل سنة

٥٢٥,٥٦٠

اﳌﻠﺤﻖ ب٨-
ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻤﻮ

ﻧ

كلفت مبهمة تقييم عقار مكتبي صغري مؤجر ملستأجر واحد بإيجار ثابت ٍ
صاف قدره  ١٠٠٫٠٠٠ريال سعودي يف السنة،
ومدته املتبقية  ٤سنوات .وتقدر صايف القيمة اإليجارية املقدرة للعقار  ٢١٠،٠٠٠ريال سعودي .بنا ًء عىل عقار مقارن
مجاور أجر مؤخ ًرا باملبلغ الصايف نفسه عىل أساس مراجعة القيمة كل خمس سنوات ومن ثم سيباع مببلغ ٣،٠٠٠،٠٠٠
ريال سعودي بعد ذلك.
معطيات أخرى من أجل تبسيط الطرق التقليدية للعرض واملقارنة:
يدفع املستأجر جميع مصاريف التشغيل يف العقار محل التقييم والعقارات القابلة للمقارنة .وعليه فإن
.١
صايف الدخل التشغييل ) (NOIالذي يُسجل يف العقارات هو نفس صايف اإليجارات املذكورة أعاله.
يتم تجاهل تكاليف الرشاء.
.٢
التحليل :معدل الرسملة للمقارنة = ٪٧ = ٣,٠٠٠,٠٠٠/٢١٠,٠٠٠
التقييم بطريقة املدة واالسرتداد
فرتة صايف الدخل التشغييل

 ١٠٠,٠٠٠ريال سعودي

معامل سنوات الرشاء ٪٦

٣٫٤٦٥١

 ٣٤٦,٥١١ريال سعودي

قيمة الفرتة

اسرتداد صايف الدخل التشغييل

 ٢١٠,٠٠٠ريال سعودي

معامل صايف التشغيل لألبد ٪٧

١٤٫٢٨٥٧

القيمة الحالية لـ  ٤سنوات ٪٧

٠٫٧٦٢٩

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات

 ٢,٦٣٥,١٩٦رﻳﺎل

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷوﱄ = ٪٣٫٧٩ = ٢,٦٣٥,١٩٦/١٠٠,٠٠٠
ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﱰداد = ٪٧٫٩٧ = ٢,٦٣٥,١٩٣/٢١٠,٠٠٠
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻜﺎﻓﺊ = ٪٦٫٩٨١٥

ذج

قيمة االسرتداد

 ٢,٢٨٨,٦٨٦ريال

مالحظة :العائد املكافئ هو املعدل الذي عند تطبيقه عىل كال الجزأين يف طريقة التقييم املستخدمة ينتج نفس النتيجة
اإلجاملية للتقييم عند استخدام معدالت مختلفة لألجزاء الفردية .وهو يف جوهره معدل العائد الداخيل للعقار بافرتاض
أن اسرتاداد اإليجار سيكون هو نفس اإليجار السوقي الحايل وليس اإليجار املتوقع أو املتضخم .وعليه ،ميكن تحديده من
خالل حساب التدفقات النقدية املخصومة الثابتة من خالل التجربة والخطأ أو من خالل استخدام »أداة االستهداف« يف
برنامج أكسل.
ومن الجدير باملالحظة أن تطبيق العائد املكافئ الذي تتضمنه طريقة الفرتة االسرتداد عىل طريقة الطبقات أو العكس
سيؤدي إىل نفس النتيجة لكلتا الطريقتني .وتستخدم األمثلة أدناه عائد املكافئ لطريقة الطبقات عىل طريقة الفرتة
واالسرتداد مام يؤدي إىل نتيجة مامثلة.
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التقييم بطريقة الفرتة واالسرتداد باستخدام معدل رسملة موحد )العائد املكافئ مستق من طريقة الطبقات(
فرتة صايف الدخل التشغييل

١٠٠,٠٠٠

معامل سنوات الرشاء
٪٧٫٤٧٩١
قيمة الفرتة

٣٫٣٥٠٩

اسرتداد صايف الدخل التشغييل

٢١٠,٠٠٠

معامل صايف التشغيل لألبد
٪٧٫٤٧٩١
القيمة الحالية لـ  ٤سنوات
٪٧٫٤٧٩١
قيمة االسرتداد

١٣٫٣٧٠٦

٢,١٠٤,١٤٧

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات

٢,٤٣٩,٢٣٧

٣٣٥,٠٩٠

ﻧ

ﻤﻮ

٠٫٧٤٩٤

التقييم بطريقة الفرتة واالسرتداد باستخدام معدل رسملة موحد )العائد املكافئ مستق من طريقة الطبقات(
الطبقة السفىل

ذج
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معامل صايف التشغيل لألبد
٪٧٫٤٧٩١
قيمة الفرتة

١٣٫٣٧٠٦

االسرتداد إىل قيمة اإليجار املقدرة

٢١٠,٠٠٠

ناقص الطبقة السفىل

١٠٠,٠٠٠

الطبقة العليا

١١٠,٠٠٠

معامل صايف التشغيل لألبد
٪٧٫٤٧٩١
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ  ٤ﺳﻨﻮات
٪٧٫٤٧٩١
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﱰداد

١٣٫٣٧٠٦

١,١٠٢,١٧٢

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات

٢,٤٣٩,٢٣٧

١,٣٣٧,٠٦٥

٠٫٧٤٩٤

اﳌﻠﺤﻖ ب٩-
ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ اﳌﺨﺘﴫة
تفاصيل اإليجار )مثل املثال السابق(

قيمة اإليجار املقدرة )ريال(

٢١٠,٠٠٠

مدة املراجعة )سنوات(

٥

السنوات املتبقية للمراجعة التالية

٤

معدل الرسملة  /معدل خايل املخاطر

٪٧

إجاميل معدل العائد املستهدف

٪٨٫٠٠

ﻤﻮ

ﻧ

اإليجار األويل )رس(

١٠٠,٠٠٠

من أدلة السوق

ذج

معرفة معدل العائد اإلجاميل ) ٪٨املفرتض أعاله( املتوقع من السوق ودورة مراجعة اإليجار لالستثامرات املامثلة تسمح
لنا بوضع معدل النمو السنوي الذي يتضمنه عائد كل املخاطر أو معدل الفائدة األويل واملتوقع من املستثمرين بناء عىل
املعامالت املقارنة .وتكون هذه العملية ممكنه اعتامدًا عىل العالقة بني معدل الرسملة ومعدل العائد اإلجاميل أو معدل
الخصم:
R=Y-g
حيث أن:
 =Yمعدل الخصم
=Rمعدل الرسملة
=gالنمو
قد يكون النمو املتوقع خالل فرتة االحتفاظ يف الدخل أو القيمة أو كليهام ،وقد تكون بنمط ثابت أو غري منتظم أو
سلبي أو إيجايب .يستخدم عامل مثل معامل صندوق االستهالك عادة لتحويل التغيري )△( إىل معدل دوري ،وبالتايل
ميكن التعبري عن الصيغة املذكورة أعاله عىل النحو التايل:
)△ R = Y – (SF X
(SF X △) – ٠٫٠٨ = ٠٫٠٧
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ﻤﻮ

ﻧ

ميكن حساب أو صندوق االستهالك ملبلغ  ١ريال سعودي يف  ٥سنوات باملعدل املستهدف البالغ  ٪ ٨عىل أنه ٠٫١٧٠٥
)بعد التقريب( .وبالتعويض:
٠٫٠١ = △٠٫١٧٠٥
△ =  ٠٫٠٥٨٧أو  ٪٥٫٨٧خالل فرت املراجعة
ثم يتم اشتقاق املعدل الدوري للتغيري الذي ميثله دلتا )△( عىل النحو التايل:
(g+١)n = △+١
حيث أن:
 = gالنمو أو التغري الدوري
 = nفرتة املراجعة
ويف هذا املثال نعرب عن فرتة املراجعة بالسنوات و) (gمعدل النمو السنوي.
وبالتايل:
١ - (٥/١) ^ (١٫٠٥٨٧) = g
٪١٫١٤٦٤ = g
عندما يستخدم معدل النمو السنوي يف طريقة التدفقات النقدية املخصومة لتضخيم اإليجار عند االسرتداد بدال عن
معدل النمو يف الطريقة التقليدية فإن النتائج ستكون متامثلة تقري ًبا .كام هو موضح أدناه:
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ
السنة

اﳌﺠﻤﻮع

١

٣

٢

٤

التدفق النقدي للفرتة

معامل القيمة الحالية ٪٨

٠٫٩٢٥٩

القيمة الحالية

٣٣١,٢١٣

القيمة النهائية )عىل االسرتداد(:

٩٢,٥٩٣

٠٫٨٥٧٣

٧٩,٣٨٣

٧٣,٥٠٣

٨٥,٧٣٤

٣,١٣٩,٩٩١

اإليجار السنوي يف نهاية عقد اإليجار
)السنة (٨
معدل رسملة الخروج

٢١٩,٧٩٩
٪٧

٣,١٣٩,٩٩١
معامل القيمة الحالية ٪٨
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٠٫٧٩٣٨

٠٫٧٣٥٠

ذج

إيجار الفرتة )رس(

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٠٫٧٣٥٠

القيمة الحالية للقيمة النهائية

٢,٣٠٧,٩٨٧

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

٢,٦٣٩,٢٠٠

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ اﳌﺨﺘﴫة
١٠٠,٠٠٠

مدة اإليجار
٪٨

سنوات الرشاء  ٤سنوات مبعدل مستهدف )(٪٨

٣٫٣١
٣٣١,٢١٣

قيمة اإليجار املقدرة املتضخمة

٢١٩,٧٩٩

ﻧ

االسرتداد إىل قيمة اإليجار املقدرة
مبلغ  ١ريال بعد  ٤سنوات مبعدل منو )(٪١٫١٤٦٤

٢١٠,٠٠٠
١٫٠٤٦٧

القيمة الحالية  ٤سنوات مبعدل مستهدف )(٪٨

٪٨

ﻤﻮ

سنوات الرشاء لألبد مبعدل رسملة )(٪٧

٪٧

١٤٫٢٨٥٧١٤٣
٠٫٧٣٥٠

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات

٢,٣٠٧,٩٨٧

٢,٦٣٩,٢٠٠

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺪة واﻻﺳﱰداد
فرتة صايف الدخل التشغييل
قيمة الفرتة

ذج

سنوات الرشاء لـ  ٤سنوات ٪٦

٣٫٤٧٦٨

 ٣٤٧,٦٧٨ريال

اسرتداد صايف الدخل التشغييل
معامل صايف التشغيل لألبد ٪٧

 ٢١٠,٠٠٠ريال سعودي
١٤٫٢٨٥٧

القيمة الحالية لـ  ٤سنوات ٪٧

٠٫٧٦٢٩

قيمة االسرتداد

 ٢,٢٨٨,٦٨٦ريال

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات

 ٢,٦٣٦,٣٦٤رﻳﺎل
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اﳌﻠﺤﻖ ب١٠-
ﻣﺜﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
فيام ييل مثال عىل تقييم منزل افرتايض يف شامل جدة.
السنة

ريال

ريال

ريال

قيمة االستبدال ١
) ٦٧٥م ٢بـ  ٣٠٠٠للمرت(
اإلهالك

ريال
٢,٠٢٥,٠٠٠

ﻧ

التدهور املادي

اإلصالحات املمكنة )املؤجلة(٢

ﻤﻮ

تغيري الباب املكسور

١,٥٠٠

تغيري املغسلة املكسورة

٦٠٠

مجموع اإلصالح

٢,١٠٠

تكلفة االصالح

تكلفة التحسينات املتبقية٣

العمر الفعال

٢٠

العمر االنتاجي

٥٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺎدي
التقادم الوظيفي
التقادم الوظيفي الذي ميكن عالجه
)التحسينات املقرتحة(
استبدال  ٤وحدات تكييف
تقادم وظيفي غري قابل لالصالح
إﺟامﱄ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ذج

العمر الحقيقي

٢٥

تدهور ال ميكن عالجه
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٢,٠٢٢,٩٠٠

٨٠٩,١٦٠

)(٨١١,٢٦٠

٢٠,٠٠٠
)(٢٠,٠٠٠

السنة

ريال

ريال

ريال

ريال

التقادم االقتصادي
املوقع
السوق

ﻧ

إﺟامﱄ اﻟﺘﻘﺎدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
إﺟامﱄ اﻹﻫﻼك

١,١٩٣,٧٤٠

ﻤﻮ

القيمة املهلكة للمباين

)(٨٣١,٢٦٠

القيمة املهلكة ألعامل املوقع

٢٥,٠٠٠

قيمة األرض
) ٤٥٠مرت مربع×(٣,٥٠٠
إجاميل القيمة بأسلوب التكلفة

١,٥٧٥,٠٠٠
٢,٧٩٣,٧٤٠

بعد التقريب

٢,٧٩٤,٠٠٠

ذج

مالحظة:
 .١شاملة رسوم الخدمات املهنية وربح املطور
 .٢هذه هي العنارصاملعطلة أو البالية متا ًما التي تتطلب استبداالً فوريًا للعقار للحفاظ عىل قيمتها.
 .٣تكلفة بقية التحسينات )أي باستثناء تلك التي تتطلب استبداالً فوريًا ،والتي تم اهالكها بنسبة .٪١٠٠
 .٤تستخدم معظم املنازل األخرى يف هذه املنطقة وحدات تكييف منفصلة .ويؤدي استبدال وحدات التيار املرتدد
السفيل يف خاصية املوضوع مع نظام وحدات التكييف املنفصلة إىل إضافة املزيد إىل قيمة العقار وتسويقه فيام يتعلق
بتكاليف هذا االستبدال.

151

اﳌﻠﺤﻖ ج١-
منﻮذج ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻜﻨﻲ

ﻤﻤﻮﻮ
ﻧﻧ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻼف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
)أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ(
)اﺳﻢ أو رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر(
)اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
)اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ(
)ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ (
ﺷﻌﺎر ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ذجج
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املحتويات
 ١٫٠الرشوط املرجعية
 ١٫١العميل

٣
٣

 ٥٫٠وصف العقار
 ٥٫١أعامل املوقع واألرض

٨
٨

 ١٫٢املستخدمني القصودين
 ١٫٣الغرض من التقييم

٣
٣

 ٥٫٢التحسينات
 ٥٫٣مساحات اإلقامة

٨
٩

 ١٫٤العقار محل التقييم
 ١٫٥ملكية العقار

٣
٣

 ٥٫٤التدشطيبات
 ٥٫٥تجهيزات وخدمات املبنى

١٠
١٠

 ١٫٦أساس القيمة املستخدم
 ١٫٧تاريخ التقييم

٤
٤

 ٥٫٦الخدمات
 ٥٫٧حالة العقار

١١
١١

 ١٫٨عملة التقييم

٤

 ٥٫٨االعتبارات البيئية

١١

 ١٫٩حالة املقيم

٤

 ٥٫٩اإلشغال

١١

 ٢٫٠نطاق العمل
 ٢٫١نطاق البحث
 ٢٫٢طبيعة ومصادر املعلومات

٥
٥
٥

 ٥٫١٠تاريخ العقار
 ٦٫٠نبذة عن السوق
 ٦٫١األدلة السوقية

١١
١١
١٢

 ٢٫٣االفرتاضات
 ٢٫٤معايري التقييم
 ٢٫٥األسلوب والطريقة

٥
٦
٦

 ٧٫٠منهجية وأسلوب التقييم
 ٧٫١أساليب التقييم
 ٧٫٢التسوية واستنتاج القيمة

١٣
١٣
١٣

 ٢٫٦القيمة السوقية

٦

 ٨٫٠القيمة السوقية

١٥

 ٢٫٧الرشوط املقيدة

٦

 ٢٫٨النرش

٦

 ٣٫٠املوقع
 ٣٫١املوقع والسكان

٧
٧

 ٣٫٢الحالة

٧

 ٣٫٣النقل وإمكانية الوصول

٧

 ٤٫٠املتطلبات القانونية

٨

 ٤٫١الجهة التنظيمية

٨

 ٤٫٢مخطط الحي

٨

 ٤٫٣االستخدام املخصص

٨

ذج

ﻤﻮ

ﻧ

 ٤٫٤امللكية

٨
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ﺗﺮوﻳﺴﺔ اﻟﴩﻛﺔ ﺑﱰﻗﻴﻢ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ورﻗﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﴩﻛﺔ
الرقم املرجعي:

 ٥ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٧

ﻤﻮ

ﻧ

األستاذ/ة _______________
رشكة _______
الصندوق الربيدي
الرياض

األستاذ،
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﻼ رﻗﻢ  ١٠أ  ، ١٩ /ﺣﻲ أوﻫﺎم ،اﻟﺮﻳﺎض
إشارة إىل طلبكم يف تاريخ  ١٥يناير  ،٢٠١٧يسعدنا تقديم تقرير التقييم للعقار املذكور أعاله.
 ١.٠اﻟﴩوط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
 ١.١العميل
رشكة _______
الصندوق الربيدي
الرياض

ذج

 ١.٢املستخدمني املقصودين
العميل فقط.
مالحظة :املستخدمون املقصودون هم الذين حددتهم يف بداية التكليف مع العميل ويعتزمون استخدام
التقرير(.
 ١.٣الغرض من التقييم:
تقديم رأي عن القيمة السوقية للعقار ملساعدة العميل واملستخدمني من التقرير يف قرار الرشاء.

 ١.٤العقار محل التقييم
فيال بثالث غرف نوم مساحتها  ٤٠٠م ،٢تقع الفيال يف املنطقة  ١٠Aوالقطعة  ١٩يف حي العليا مبدينة الرياض.
ويرد تفصيل أكرث للعقار تحت القسمني  ٤و  ٥أدناه .ويوضح امللحق )ج( موقع العقار وطرق الوصول إليه..
 ١.٥ملكية العقار
ملكية العقار محل التقييم هي ملكية مطلقة.
٣
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ﻤﻮ

ﻧ

 ١.٦أساس القيمة املستخدم
عرفت القيمة السوقية يف معيار رقم  ١٠٤الصادر من معايري التقييم الدولية )نسخة :(٢٠١٧
»القيمة السوقية هي املبلغ املقدر الذي ينبغي عىل أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات يف تاريخ التقييم بني
كل طرف من
مشرت راغب وبائع راغب يف إطار معاملة عىل أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف ُّ
األطراف مبعرفة وحكمة دون قرس أو إجبار«.
يطبق تعريف القيمة السوقية بنا ًء عىل التص ّور املذكور يف املعيار  ١٠٤واملذكور يف امللحق ب يف هذا
التقرير.
 ١.٧تاريخ التقييم
 ٢٥يناير ) ٢٠١٧نفس تاريخ املعاينة(
 ١.٨عملة التقييم
الريال السعودي

ذج

 ١.٩حالة املقيم
نقدم رأينا يف القيمة بصفتنا مقيم خارجي مستقل وبدون أي مساعدة من مقيمني آخرين.
قام محمد خالد مبعاينة العقار بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ ،وأع ّد كل من محمد خالد وأحمد راشد تقرير التقييم.
ميتلك امل ُق ّيامن املهارات الفنية املناسبة والخربة واملعرفة الالزمة إلجراء مهمة التقييم بكفاءة وموضوعية.
ونؤكد عدم وجود أي تضارب يف املصالح فيام يتعلق بالعميل ،واملستخدمني املقصودين ،وموضوع امللكية
ومالكيها الحاليني ،مام مينعنا من تقديم رأي مستقل وموضوعي يف قيمة العقار محل التقييم.

٤
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 ٢.٠ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ

ﻤﻮ

ﻧ

 ٢.١نطاق البحث
شملت مهمة التقييم التي أجريناها ما ييل:
• معاينة برصية لداخل العقار وخارجه بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٥
• قياس العقار داخل ًيا وخارج ًيا والتأكد من مطابقته للمخطط.
• االطالع عىل الحي القريب الذي يقع فيه العقار ،مبا يف ذلك املشاريع السكنية القامئة والقادمة
والخدمات والتسهيالت.
• استعراض الكرويك واملخطط الهيكيل للمدن.
• جمع معلومات عن األرايض املقارنة واملباين والقوائم وتكاليف البناء واإلهالك املرتاكم.
• التحقق من كافة معلومات البيع والتأجري املقارنة من أحدة=ى أطراف املعاملة عىل االقل.
• تحليل البيانات وتطبيق أسلويب السوق والتكلفة يف التقييم.

ذج

 ٢.٢طبيعة ومصادر املعلومات
اعتمدنا عىل املعلومات التالية يف تقريرنا:
• نسخة من الصك مقدمة من العميل.
• املخطط والكرويك التنظيمي واملساقط األفقية للعقار.
• أطلس تقسيم املدينة املنشور يف املوقع الرسمي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
• استفساراتنا للوكالء ومديري العقارات ومطوري العقارات للمبيعات املامثلة والقوائم واإليجارات
ومصاريف التشغيل.
• االستقصاءات املنشورة يف السوق والبحوث الثانوية املتعلقة بحالة السوق وتوقعاته )متوسط
إيجارات السوق ،الوظائف الشاغرة ،العرض املتوقع ،محركات الطلب ...إلخ(.
• الكتيبات املنشورة واستفسارات املقاولني ومدراء املرافق ملعدالت البناء الحالية واتجاهات
التكلفة ومعدالت االهالك.

 ٢.٣االفرتاضات
يعتمد هذا التقييم عىل املعلومات املقدمة من العميل )انظر قامئة املعلومات املدرجة يف الفقرة  ،(٢٫٢وبذلك
يخضع هذا التقييم للتحفظ فال توجد هناك أي معلومات قد تؤثر عىل القيمة ومل يتم توفريها لنا.
نُويص بأال يتم االعتامد عىل تفسرينا لصكوك امللكية أو وثائق التأجري قبل أن يتحقق منها مستشاريكم
القانونيني.
ما مل يذكر خالف ذلك ،قمنا بافرتاض ما ييل:
أ( صك العقار صحيح وقابل للتداول ،وخاليًا من أي قيود أو رشوط غري عادية أو أعباء أخرى وليس عليه
أي دعاوى معلقة.
ب( باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك ،يخضع العقار للنفقات املتعارف عليها ،والساكن هو
املسؤول عن جميع عمليات اإلصالح ،وتكلفة التأمني وسدادها وغريها من املرصوفات األخرى إما مبارشة أو
مبوجب رشوط رسوم الخدمة.
٥
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يستند هذا التقييم إىل القيم ومعلومات السوق املعروفة يف  ٢٥يناير  .٢٠١٧إن أي حدث من املحتمل أن يؤثر
عىل القيم بني تاريخ هذا التقرير وتاريخ التقييم سيؤدي إىل إلغاء تقييمنا ولن نتحمل أي مسؤولية يف مثل
هذه الحالة.
ال توجد افرتاضات خاصة للعقار.

ﻤﻮ

ﻧ

معايري التقييم
٢.٤
تم إجراء مهمة التقييم وإعداد التقرير وفقًا ملعايري التقييم الدولية  ،٢٠١٧ودليل مامرسة العقار  ٢٠١٨الصادر
عن الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين.
 ٢.٥األسلوب والطريقة
أسلوب السوق )طريقة املقارنة(.

 ٢.٦القيمة السوقية
توصلنا إىل أن القيمة السوقية للعقار يف تاريخ التقييم ) (٢٠١٧/٠١/٢٥تساوي:
 ٢٫٦٢٥٫٠٠٠ريال
)مليونان وستامئة وخمسة وعرشون ألف ريال سعودي فقط (

 ٢.٧الرشوط املقيدة
تم إجراء مهمة التقييم وإعداد تقرير التقييم بحسب الرشوط الواردة يف خطاب التكليف
بتاريخ ،٢٠١٧/٠١/١٥والوارد يف امللحق )أ( من هذا التقرير.

ذج

٢.٨

النرش
هذا التقرير رسي ويحق للعميل واملستخدمني املقصودين فقط االطالع عليه لألغراض املحددة يف التقرير وال
تقبل مسؤولية استخدام من أي طرف خارجي .ال يحق نرش التقرير كل ًيا أو جزئ ًيا أو اإلشارة إليه يف أي مستند
أو بيان أو تعميم ،أو يف أي اتصال مع أطراف ثالثة دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من املقيم.

التوقيع
اسم املقيم ولقبه املهني
مقيم معتمد )رقم العضوية( فرع العقار
نيابة عن الرشكة

٦
157
157

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ
 ٣.٠اﳌﻮﻗﻊ

ﻧ

ﻤﻮ

 ٣.١املوقع والسكان
يقع العقار محل التقييم يف حي »العليا« وسط مدينة الرياض .كام هو موضح يف الخريطة يف امللحق »ج«
 ،حددنا منطقة »شامل الرياض« بأنها املنطقة التي يحدها طريق امللك سلامن شامالً ،والطريق الدائري
الشاميل جنوبًا ،وطريق امللك خالد غرباً وطريق الجنادرية رشقاً .وتغطي مساحة  ٣٦كم باستثناء جامعة
األمرية نورة ومطار امللك خالد.
يقع شامل الرياض فوق ممر النمو الرئييس يف املدينة إىل الشامل .تشمل املناطق البارزة يف شامل الرياض
الغدير وحطني وامللقا وأوهام .كام توجد معظم هذه املجمعات الغربية املرموقة مثل أريزونا واململكة
والحمراء حول هذه املنطقة من الرياض.
يقدر عدد سكان شامل الرياض بحوايل نصف مليون شخص ،حوايل ثلثيهم من األرس السعودية ذات الدخل
املرتفع التي يبلغ متوسط دخلها الشهري  ٤٥،٠٠٠ريال سعودي.

ذج

 ٣.٢الحالة
يقع العقار محل التقييم يف قلب منطقة أوهام الفرعية ،والتي تقع يف اتجاه الحدود الشاملية لشامل الرياض.
تم متييز املوقع يف الخريطة القريبة لشامل الرياض يف امللحق ج.
تعترب املنطقة عامرة باملشاريع السكنية والتجارية الحديثة ،وأسواق كبرية ،ومدارس مرموقة ،ومتنزهات
متنوعة ،فهو حي عرصي ومرغوب فيه .كام تحتوي املنطقة عىل بعض املستشفيات والكليات مثل مستشفى
اململكة وكلية الياممة.

 ٣.٣النقل وإمكانية الوصول
يقع مكان اإلقامة عىل بعد حوايل نصف كيلومرت من منطقة امللك عبد ﷲ املالية التي فيها محطة مرتو رئيسية
تربط بني الخط الشامل الجنويب والغرب الرشقي.
يتم الوصول إىل مكان اإلقامة حال ًيا من طريق امللك فهد عرب طريق فرعي عىل بعد حوايل نصف كيلومرت
شامل تقاطع طريق امللك فهد مع الدائري الشاميل الذي يؤدي مبارش ًة إىل قلب أوهام.
متتلك أوهام شبكة جيدة من الطرق التي تزيد من تواصلها مع مركز املدينة عرب ربطها بالطريق الفرعي
الدائري الشاميل وطريق األمري تريك بن عبد العزيز.

٧
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 ٤.٠املتطلبات القانونية
 ٤.١الجهة التنظيمية
يقع حي أوهام يف شامل الرياض ويعترب ضمن حدود تخطيط هيئة تطوير مدينة الرياض .يُرجى الرجوع إىل
الخريطة يف امللحق )أ(.

ﻧ

ﻤﻮ

 ٤.٢مخطط الحي
يخضع حي أوهام واملناطق املحيطة به للمخططات الهيكلية لشامل الرياض والتي تصنف املنطقة املذكورة
كمنطقة قليلة الكثافة وتشمل كافة الخدمات .يُرجى الرجوع إىل الخريطة يف امللحق )أ(.
 ٤.٣االستخدام املخصص
بحسب املخططات الهيكلية الحالية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكرويك العقار ،فإن العقار مخصص
ليكون موقع تطوير سكن عائيل مستقل ،ويبلغ معامل املساحة األرضية .١٫٠
 ٤.٤امللكية
ملكية العميل للعقار هي ملكية مطلقة وذلك بحسب نسخة العميل لصك امللكية رقم .X١٢٣/١
 ٥.٠وصف العقار

ذج

 ٥.١أعامل املوقع واألرض
أرض األصل محل التقييم هي أرض مستطيلة الشكل ،متتد نحو ما يقارب  ٦٠٠م .٢كام هو مبني يف الكرويك
املرفق.
تشمل أعامل املوقع سور خارجي خرساين مسبق الصب ،وفناء مرصوف بالحجر امل ُسطّح ،وحديقة صغرية
ُمشذّبة.

 ٥.٢التحسينات:
العقار مكون من طابقني وثالث غرف نوم منفصلة وجراجني وغريها من ملحقات الفيال .وهو مبني بالحجر
الجريي أصفر اللون ،وميكن االطالع عىل صور املبنى ارجع يف امللحق )د(.

٨
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 ٥.٣مساحات اإلقامة
أماكن اإلقامة ومساحات العقار محل التقييم موضحة أدناه ،ارجع للملحق )ج( لالطالع عىل نسخة العميل
من مخطط الطوابق.
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )م ٢ﺗﻘﺮﻳﺒﺎُ(

اﻟﻮﺻﻒ

ﻧ

الطابق األريض

٢٠٫٠

بهو

ﻤﻮ

مجلس ١

٥٠٫٠

غرفة الطعام

٢٠٫٠

مجلس ٢

٣٠٫٠

املطبخ

٢٠٫٠

غرفة غسيل املالبس

٥٫٥

دورة املياه

٤٫٠

الدور األول

غرفة النوم الرئيسة

٤٠٫٠

حامم داخل الغرفة

١٠٫٠

غرفة نوم ١

٢٥٫٠

غرفة استحامم داخل الغرفة ١

٥٫٥

غرفة نوم ٢

٢٠٫٠

غرفة استحامم داخل الغرفة ٢

٤٫٥

غرفة نوم ٣

٢٠٫٠

غرفة استحامم داخل الغرفة ٣

٤٫٥

ذج

الصالة

٢٠٫٠

٩
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ملخص املناطق الخارجية

املنزل الرئيس

٣٥٠٫٠

املرآب

٨٠٫٠

املالحق )مثل غرفة الحارس(

٥٠٫٠

ﻤﻮ

ﻧ

اﻟﻮﺻﻒ

اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )م ٢ﺗﻘﺮﻳﺒﺎُ(

مالحظة :تم حساب كل من املناطق الخارجية والداخلية من مخططات الطوابق املقدمة من العميل .تم
معاينة األبعاد الخارجية يف الخطة املذكورة عن طريق القياسات املوقعية أثناء املعيانة .تم االعتامد عىل
املعياران  ١ IPMSو  ٣C IPMSيف قياس املناطق الخارجية والداخلية.

 ٥.٤التشطيبات
تعترب تشطيبات العقار جيدة وتتكون من التايل:

الرخام والبالط

الطوابق

جبس وألواح خشبية

الجدران

Full height coloured tiling

منطقة الجدران الرطبة

جبس مزخرف

السقف

ذج

اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت

اﻟﻮﺻﻒ

 ٥.٥تجهيزات وخدمات املبنى
يتكون العقار من التايل:
• وحدة نظام تكييف الهواء املنفصلة )سبليت(
• نوافذ منزلقة زجاجية مزدوجة مصنوعة من األملنيوم
• نوافذ كهربائية
• أبواب مصنوعة من الخشب الصلب
• منضدة املطبخ مصنوعة من الجرانيت
• خزائن قاعدة للمطبخ ذات ارتفاع مناسب وفرن مدمج بأعني كهربائية أو أعني الغاز
• أدوات صحية من االكريليك مثبتة عىل الجدار وغرفة استحامم )دش( زجاجي
• سخان مياه سعته  ٢٥لرت يف كل دورة مياه
• خزان خرساين تحت األرض سعته  ١٠,٠٠٠لرت
١٠
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 ٥.٦الخدمات
تتصل جميع الخدمات األساسية )املياه والرصف الصحي والكهرباء والهاتف وشبكة األلياف البرصية( بالعقار.
 ٥.٧حالة العقار
امللكية يف حالة جيدة.

ﻧ

 ٥.٨االعتبارات البيئية
مل يتم تحديد أو اكتشاف أي مصدر ظاهر للتلوث أثناء املعاينة ،وال يوىص بإجراء املزيد من التحقيقات.

ﻤﻮ
 ٥.٩االشغال
يشغل العقار مالكه الحايل.

 ٥.١٠تاريخ العقار
انتهى بناء العقار يف .٢٠١٠
ادرج العقار للبيع يف السوق خالل الشهرين املاضيني مببلغ  ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ريال.
مل يكن هناك أي نقل لحق امللكية يف الثالث سنوات قبل تاريخ نفاذ هذا التقييم.

ذج

 ٦.٠ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺴﻮق
ال يزال أداء السوق السكنية ضعيفا بالرغم من تطبيق رسوم األرايض البيضاء يف املدن الرئيسية يف اململكة
العربية السعودية .وعادة ما يستشهد املحللون بآفاق النمو االقتصادي املتدنية عىل املدى القريب مقرتنة
بالسيولة املحدودة  ،واملغادرة املتوقعة لجزء كبري من املغرتبني ،وتخفيضات يف دعم الطاقة ،وتوزيع وزارة
اإلسكان للمساكن ،باعتبارها األسباب الرئيسية وراء حالة الركود القريبة يف السوق .يعترب سوق الفلل األكرث
ترضرا ً ،حيث سجل من ًوا يف املبيعات أقل من  ٪١٠عىل أساس سنوي خالل الربع األخري من عام  ٢٠١٦مقارنة
بحوايل  ٪٢٠للشقق.
ومع ذلك ،وبنا ًء عىل استفساراتنا من املطورين والوسطاء ،ال تزال الفلل محافظة عىل قيمتها يف بعض أجزاء
العاصمة .وال يزال االهتامم بقطاع العقارات يف املناطق املرغوبة قوياً ،خصوصاً يف شامل الرياض الذي يتميز
بإسكان جيدة النوعية ،ووسائل نقل ممتازة  ،ووفرة من مراكز التسوق واملدارس واملساحات الخرضاء.
وتعترب أوهام واحدة من أكرث األحياء الراقية واألكرث فخامة يف شامل الرياض .وتتميز بشوارع واسعة مبطنة
باألشجار ومنتزهات وافرة ومساكن عالية الجودة ومنخفضة الكثافة .وتراوحت املساحات الشاغرة يف املنطقة
بني  ٪٥- ٪٢يف املتوسط عىل مدار السنوات الثالث املاضية ،يف حني بقيت مساحة شاغرة قليلة ج ًدا لتطوير
إضايف .ويغلب عىل الفلل أن يسكنها مالكها .يقع العقار محل التقييم داخل حي أوهام السكني املناسب
للعوائل والقريب من مراكز التسوق واملرافق التعليمية والرتفيهية .وميكن أن يرتاوح سعر املرت املربع للفلل يف
أوهام بني  ٨٠٠٠ -٧٠٠٠ريال سعودي لكل مرت مربع.
١١
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 ٦.١األدلة السوقية
لتحديد القيمة السوقية للعقار محل التقييم أخذنا يف االعتبار وقُمنا بتحليل املبيعات والقوائم .تم استخدام
مبيعات وقوائم األرايض واملباين كأساس للقيمة السوقية ،وكذلك مبيعات األرض الشاغرة وقوامئها لتقدير قيمة
األرض للعقار .وموضح أدناه أكرث مقارنات السوق مالمئة.
٦.١.١

ﻤﻮ

ﻧ

العقارات املقارنة
ويرد أدناه ملخص للبيانات املتعلقة باملبيعات والقوائم املقارنة .ارجع للملحق )ج( لالطالع عىل املواقع
املحددة عىل الخريطة والصور الخاصة باملقارنات.
اﳌﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﻞ
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺪد ﻏﺮف
اﻟﻨﻮم
٤

٣٨٠

٧,٣٦٨

١

أوهام ،املنطقة ١٨ج ،القطعة ١٠

٢,٨٠٠,٠٠٠

 ١٦يونيو

٣٣٠

٧,٨٧٩

٢

أوهام ،املنطقة ٧ب ،القطعة ١٤

٢,٦٠٠,٠٠٠

 ١٦أبريل

٣

٣٦٠

٧,٦٣٨

٣

أوهام ،املنطقة ١٢د ،القطعة ٨

٢,٧٥٠,٠٠٠

فرباير ١٦

٣

٤

أوهام ،املنطقة ١٥أ ،القطعة ٢٠

ذج

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﻌﻨﻮان

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ

٢,٦٥٠,٠٠٠

مدرجة

٣

٣٤٠

٧,٧٩٤

١٢
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٦.١.٢

املبيعات املقارنة لألرايض
يوضح الجدول أدناه ملخص عن مبيعات وقوائم األرض وتحليلها .ارجع للملحق )ج( لالطالع عىل املواقع
املحددة عىل الخريطة والصور الخاصة باملقارنات.
اﻟﻌﻨﻮان

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﻊ

١,٦٨٠,٠٠٠

يوليو١٦/

٦٠٠

٢,٨٠٠

٢

أوهام ،املنطقة ١٨ج ،القطعة ١,٨٣٠,٠٠٠ ١٠

 ١٦أبريل

٦٥٠

٢,٨١٥

٣

أوهام ،املنطقة ١٥د ،القطعة ٩

١,٧٢٥,٠٠٠

يناير١٦/

٥٧٥

٣,٠٠٠

٤

أوهام ،املنطقة ١٣ج ،القطعة ١,٨١٢,٥٠٠ ٢٠

مدرجة

٦٢٥

٢,٩٠٠

ﻧ

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﻴﻊ

اﳌﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﻞ
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

١

أوهام ،املنطقة ٦ج ،القطعة ٥

ﻤﻮ

 ٧٫٠ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

٧.١.١

ذج

 ٧.١أساليب التقييم
بالنظر إىل نوع العقار وتوفر أدلة السوق ،فقد أجريت مهمة التقييم باستخدام أسلويب السوق والتكلفة .وكام
ذُكر سابقًا ،فيتم رشاء العقارات يف حي العليا غال ًبا ليشغلها املالك ،وقد توصلنا إىل أدلة كافية عىل معامالت
اإليجار الحديثة أو العوائد الحالية .ولذلك ،فال يُستخدم أسلوب الدخل يف التقييم ويأخذ باالعتبار أسلوب
السوق والتكلفة ويطبقهام لتحديد القيمة السوقية للعقار محل التقييم.

أسلوب السوق
ا ُستخدمت طريقة املقارنة التابعة ألسلوب السوق،
تشمل أدلة املبيعات الرئيسة التي يستند إليها هذا التقييم مبيعات األرايض الشاغرة واملباين املبنية
املذكورة سابقًا يف هذا التقرير.
تم تحليل ثالث فلل مامثلة يف الحي محل التقييم خالل العام املايض ،والتي توالها وسطاء مختلفني .تقع
املقارنة الثانية يف موقع صغري وإن كان يف زاوية .تشرتك كافة املقارنات يف نفس معامل املساحة األرضية
ولديهم ملحقات مبنى وأعامل بناء مامثلة .ترتاوح مساحة الفلل من ٣٣٠إىل ٣٨٠م ،٢وكذلك أعامرها
من  ٥إىل  ٩سنوات .وترتاوح أسعار املبيعات من حوايل  ٢,٦٠٠,٠٠٠إىل  ٢,٨٠٠,٠٠٠ريال سعودي.
وأكدت استفسارات الوسطاء املتعلقة باملبيعات والتي تم التحقق منها من أحد األطراف يف كل معاملة
أن جميع املبيعات أُجريت عىل أساس محايد وخالل فرتة ترتاوح من  ٦إىل  ٨أشهر من طرحها ،والتي
ت ُعترب فرتة تسويق معتادة للمنطقة.
١٣
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ُميثل املقارنة الرابعة طرح حديث يف السوق خالل الخمسة أشهر املاضية .وسعرها قابل للتفاوض ،لكن
لن يكشف الوسيط عن العروض املستلمة للمقارن املطروح اعتبا ًرا من تاريخ االستفسار.
عند إجراء تعديالت طفيفة للعمر واملوقع والحالة فعندها تُحدد املبيعات قيمة سوقية للعقار محل
التقييم تبلغ  ٢,٦٢٥,٠٠٠ريال سعودي ،أو  ٧,٥٠٠ريال سعودي لكل مرت مربع من املنطقة املبنية للفيال.

ﻤﻮ

ﻧ

٧.١.٢

أسلوب التكلفة
تم استخدام طريقة اإلحالل التابعة ألسلوب التكلفة.
ُجمعت املعلومات املتعلقة بطريقة اإلحالل من الفلل املبنية حديثًا ،وذات الجودة املامثلة يف وسط
مدينة الرياض وأُثبتت بواسطة معدالت تكلفة البناء املنشورة .تم إيجاد اإلهالك املرتاكم من مبيعات
العقارات املامثلة .تم تقدير قيمة العقار باعتباره شاغ ًرا بالنظر يف املبيعات الثالث وتقسيم استخدامات
ألرايض ذات املواقع املامثلة كام هو موضح أعاله .ت ُحدد املقارنات قيمة املرت املربع السوقية والتي تبلغ
شاغال.
 ٢,٨٠٠لألرض املوجودة يف األصل محل التقييم بافرتاضه ً
اﻟﻮﺻﻒ

رس

ﻓﻴﻼ ) ٣٥٠م(٢

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
)رس/ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ(
٢,٥٠٠

٨٧٥,٠٠٠

اﳌﺮآب ) ٨٠ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ(

١,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

اﳌﺒﺎين اﳌﻠﺤﻘﺔ )(٥٠

١,٢٥٠

٦٢,٥٠٠

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺠﺪﻳﺪة

١,٠٧٧,٥٠٠

ﻧﺎﻗﺺ إﺟامﱄ اﻻﻫﻼك اﳌﺴﺘﺤﻖ

)(١٥٠,٨٥٠

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳌﻬﻠﻜﺔ

٩٢٦,٦٥٠

زاﺋﺪ :ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض

١,٦٨٠,٠٠٠

القيمة الناتجة:

٢,٦٠٦,٦٥٠

ذج

اﻷﻋامل اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ

٦٠,٠٠٠

١٤
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ﻤﻮ

ﻧ

 ٧.٢التسوية واستنتاج القيمة
ويعطي أسلوب السوق باستخدام طريقة املقارنة الوزن األكرث بسبب جودة وكمية املعلومات املتاحة .وعالوة
عىل ذلك ،يتوقع أن يقوم املشرتون ببناء قرارات الرشاء عىل أدلة املبيعات املتاحة للعقارات املحسنة املامثلة
يف منطقة تكون فيها األرايض الشاغرة والتطورات الجديدة قليلة.
وعليه تقدر القيمة السوقية للعقار محل التقييم يف تاريخ التقييم ،مببلغ  ٢،٦٢٥،٠٠٠ريال سعودي .يتطابق
نطاق القيمة مع سعر العقار املدرج حاليا يف السوق.
أشارت مبيعات الفلل املامثلة إىل أن وقت التسويق )أي طول الفرتة الزمنية التي كانت عرض فيها العقار محل
التقييم للبيع يف السوق ،إذا بيعت بالقيمة السوقية التي تم إبرامها يف هذا التحليل اعتبا ًرا من تاريخ التقييم(
حوايل  ٨أشهر.
 ٨.٠اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

توصلنا إىل أن القيمة السوقية للعقار يف تاريخ التقييم ) (٢٠١٧/٠١/٢٥تساوي:

 ٢٫٦٢٥٫٠٠٠رﻳﺎل
)ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن وﺳﺘامﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﻋﴩون أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻘﻂ (

ذج
١٥
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١٦

اﳌﻠﺤﻖ ج٢-
منﻮذج ﻟﻼﻓﱰاﺿﺎت واﻟﴩوط اﳌﻘﻴﺪة
 .١قام بإعداد مهمة التقييم والتقرير مقيمون ممتثلون ملتطلبات معايري التقييم الدولية ) (٢٠١٧الصادرة عن مجلس
معايري التقييم الدولية ) (IVSCودليل التقييم العقاري ) (٢٠١٨الذي نرشته الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين.
قد تكون التقييامت خاضعة لرقابة الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين.

ﻤﻤﻮﻮ
ﻧﻧ

 .٢باستثناء ما قد ينص عليه خالف ذلك يف خطاب التكليف ،فإن التقييم والتقرير رسي وال يجوز استخدامه من قبل أي
شخص آخر غري الطرف املرسل إليه وللغرض الذي تم إعداده .ال يجوز نرشه كل ًيا أو جزئ ًيا ،وال يشار إليها يف أي وثيقة
أو بيان أو تعميم أو نقلها بأي طريقة أخرى إىل أي طرف آخر أو العامة دون موافقتنا الخطية املسبقة.
 .٣ال تقبل أي مسؤولية عىل اإلطالق ألي طرف آخر إال عىل أساس تعليامت مكتوبة ومتفق عليها وعىل دفع رسوم
إضافية .ال يجوز تقديم أي مطالبة ناشئة عن أو متعلقة بهذا التقييم والتقرير ضد أي عضو أو موظف أو رشيك أو
استشاري يف )اسم الرشكة( .ال يتحمل أي عضو أو موظف أو رشيك أو استشاري أي واجب شخيص للعناية بالعميل أو
أي طرف آخر ،ويجب تقديم أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر ضد )اسم الرشكة(.
 .٤إذا متت اإلشارة إىل التقييم والتقرير أو تضمينهام يف أي مادة أو نرشة ،فإن التقييم والتقرير يعتربان مشار إليهام أو
مدرجني ألغراض املعلومات فقط و)اسم الرشكة( وموظفيها واملقيم ال يتحملون أي مسؤولية تجاه املستفيدين من
هذه املواد .وال تتحمل )اسم الرشكة( أي مسئولية تجاه أي طرف آخر غري العميل إلعداد التقرير.

 .٥إذا كانت هناك شكوى ،فإننا نؤكد أن لدينا إجراءات التعامل مع الشكاوى ،والتي سيتم توفري نسخة منها عند الطلب.

ذجج

 .٦يف حالة وجود مطالبة ضد )اسم الرشكة( أو الرشكات التابعة لها أو موظفيها أو املقيّم فيام يتعلق بهذا التقييم
والتقرير أو هذه املهمة بأي شكل من األشكال ،فإن الحد األقىص لألرضار القابلة لالسرتداد يجب أن يكون املبلغ
النقدي الذي حققته )اسم الرشكة( أو الرشكات التابعة لها من التقييم والتقرير وال يجوز يف ويف أي حال من األحوال
أي مطالبة بالتعويض عن األرضار الالحقة.

 .٧نحن ال نقوم بإجراء عمليات بحث عن حقوق امللكية وال نطلع عىل وثائق امللكية والتأجري .ما مل نعلم ونعلن خالف
ذلك ،فإننا نفرتض أن :كل عقار له صك ملكية وقابل للتسويق ،وأن جميع الوثائق موجودة ،وأنه ال توجد قيود أو
حدود أو ارتفاقات أو مرصوفات تؤثر عىل العقار ،أو دعوى مادية معلقة .قد يستند التقييم والتقرير إىل ملخصات
اإليجار التي يقدمها العميل أو أطراف ثالثة .ونحن ال نتحمل أي مسؤولية عن صحة أو اكتامل معلومات اإليجار التي
تم تقدميها ،وال ينبغي االعتامد عىل أي تفسري قدمناه فيام يتعلق بأي وثائق من هذا القبيل تم الحصول عليها دون
التحقق من املحامني.
 .٨تم الحصول عىل املعلومات الواردة يف التقييم والتقرير أو التي يستند إليها التقييم والتقرير من العميل واملصادر
األخرى املدرجة فيه والتي اعتربناها موثوقة .وما مل ينص عىل خالف ذلك يف التقييم والتقرير ،فإننا مل نتحقق من
هذه املعلومات وافرتضنا أنها كاملة وموثوقة وصحيحة .وال نقبل أي مسؤولية عىل اإلطالق عن مدى اكتامل هذه
املعلومات ودقتها .يلتزم أي مستخدم مرصح له بالتقييم والتقرير بإبالغنا بأي أخطاء يعتقد أنها مضمنة يف التقرير.
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 .٩نفرتض أن امللكية تتوافق مع جميع املتطلبات القانونية ذات الصلة مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،تخطيط
املدن ،وأنظمة الحريق والبناء ،شهادات اإلشغال واملوافقات الحكومية األخرى .إن أي استفسارات شفوية أو الكرتونية
من سلطات التخطيط املعنية تم اتخاذها بدقة ملساعدتنا يف تطوير رأي حول قيمة العقار .ومن أجل التأكد نويص
املحامني بالتحقق رسميًا من هذه املعلومات وموقفها فيام يتعلق بأي مسائل قانونية مشار إليها يف التقييم والتقرير.

ﻤﻮ

ﻧ

 .١٠إن االستنتاجات واآلراء ،مبا يف ذلك رأي القيمة ،وأي تنبؤات بالطلب والعرض ،ومعدالت اإليجار ،واإليرادات
واملرصوفات التي تستند إليها هذه االستنتاجات واآلراء قد تكون فقط يف التاريخ املذكور يف التقييم والتقرير .وهي
تعكس أفضل رأي عن التصور السوق الحايل وتوقعات السوق وأداء العقار يف املستقبل املنظور تحت اإلدارة املختصة.
يتقلب سوق العقارات باستمرار وال ميكن التنبؤ باملستقبل وال أن نقدم أي ضامن بتحققها .ميكن للتغريات يف عوامل
السوق أو يف العقارات أن تؤثر بشكل كبري عىل مثل هذه االستنتاجات واآلراء.
 .١١وباستثناء ما قد ينص عليه خالف ذلك يف خطاب التكليف ،ال يجب عىل )اسم الرشكة( أو أي فرد يوقع هذا التقييم
والتقرير أو له عالقة بالتكليف تقديم شهادة يف أي محكمة أو إجراء قانوين يتعلق بالعقار أو التقييم أو التقرير.

ذج

 .١٢عند فحص العقار كجزء من نطاق العمل ،يعتمد التقييم والتقرير عىل املعاينة البرصية للعقار ويعكس العيوب أو
العنارص الواضحة والتي ال يتم استبعادها رصي ًحا مبوجب افرتاض خاص .ما مل نصدر تعليامت رصيحة ،فإننا ال نقوم
بإجراء دراسات مسح للمواقع أو التقييامت البيئية أو استبيانات ،أو خدمات فحص املباين أو التحقيق يف السجالت
التاريخية لتحديد التلوث الحايل أو السابق للعقار .نحن نفرتض أنه ال توجد ظروف مخفية أو غري مالمئة يف باطن
األرض أو الهياكل أو الخدمات التي تؤثر عىل قيمة العقار ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ،العيوب الهيكلية أو املعدات
امليكانيكية املختلة أو السباكة أو املكونات الكهربائية ووجود مواد خطرة أو سامة محتملة استخدمت يف بناء أو
تعديل أو صيانة التحسينات أو تقع عند العقار او حوله.

 .١٣يعكس تقييمنا وتقديرنا إدراكنا ملفاهيم السوق املحتملة لعقود املستأجرين .وما مل يتم إصدار تعليامت محددة،
فإننا ال نتحقق من الوضع املايل للمستأجرين ،وما مل يتم إبالغنا بخالف ذلك ،نفرتض أنهم يستطيعون الوفاء بالتزامات
اإليجار الخاصة بهم.
 .١٤وال يعترب تقييمنا وتقريرنا مبثابة نصيحة استثامرية أو توصية القرتاض أو إقراض العقار .إذا قدم التقييم والتقرير إىل
مقرض أو مستثمر مبوافقتنا الخطية املسبقة ،فيجب عىل ذلك الطرف النظر يف اعتبارات االستثامر املستقلة ومعايري
االكتتاب يف قراره االستثامري .ينصح لذلك الطرف أن يفهم نطاق العمل بشكل عام ،وجميع االفرتاضات واالفرتاضات
الخاصة والقيود املتضمنة يف هذا التقييم والتقرير.
 .١٥ما مل يشار إىل خالف ذلك يف التقييم والتقرير ،عادة ما يتم التعبري عن رأي القيمة باستثناء أي تكاليف املعامالت أ،
الزكاة والرضائب .وعالوة عىل ذلك ،يتم تقييم العقارات بغض النظر عن أي رهون عقارية أو التزامات أخرى.
 .١٦قبول أو استخدام هذا التقييم والتقرير يشكل قبوال لالفرتاضات والقيود السابقة.
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اﳌﻠﺤﻖ ج٣-
ﻗﺎمئﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻜﻨﻲ
تاريخ الطلب
تاريخ التقييم

الرقم املرجعي للعميل

تاريخ التسليم

رقم التقييم

 ١اﻟﻌﻤﻴﻞ
)االسم والعنوان(

ﻤﻮ

ﻧ

 ٢اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد

الرهن
استحواذ
إفالس
اخرى )اذكر(

التمويل
تقايض
تأمني

التقرير املايل
نقل
ورث

البيع
الرضائب
نزع امللكية

 ٣اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺼﻮد
)االسم والعنوان(
أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ

٤

األساس معرف من

ﻋﻨﻮان اﳌﻠﻜﻴﺔ
أ( رقم األرض
ب( رقم الوحدة
٥
ج( رقم الصك
د( الحي
هـ( املدينة
اﻟﺤﻴﺎزة
أ( ماهي املكلية التي يتم تقييمها؟
ب( إذا كانت مستأجرة
 ٦ج( إذا كانت مستأجرة
د( إذا كانت مستأجرة
هـ( الساكن
و( هل هناك أي ارتفاق يف وقت املعاينة؟
ز( أي رسوم خدمات خارجة عن املعقول؟

القيمة السوقية
اإليجار السوقي
القيمة املنصفة
أخرى )اذكر(:
معايري التقييم الدولية
أخرى )حدد(

معايري إعداد التقارير املالية

ذج

هل تم إعداد التقييم وفق أحدث نسخة
ملعايري التقييم الدولية؟

القيمة االستثامرية
قيمة التصفية
قيمة االستبدال

القيمة العادلة
القيمة التكاملية
إعادة اإلنتاج

ملكية مؤجرة

ملكية مستأجرة

ملكية حرة
أخرى:
املدة املتبقية من اإليجار:
مبلغ اإليجار اإلجاميل:
أي أحكام ورشوط
مستأجر ،مبلغ اإليجار __________
املالك
نوعه:
ال
نعم

شاغر
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٧

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ
أ( االستخدام
ب(تغطية املوقع
د( عدد الطوابق املسموحة
د( نسبة البناء املسموحة
وﺻﻒ اﻟﻌﻘﺎر

فيال

مجمع

فيال
عامرة شقق
مفصول
مبنى لغرض
مكتمل
عدد الطوابق
الصور مرفقة

القبو
األريض
الدور األول
الدور الثاين
الدور الثالث
أخرى
السقف
ب( املباين امللحقة

ج( مساحات األرضية
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ال

نعم

طول

أخرى

عرض

عام
عام
عام

أخر:
أخر:
أخر:

براميل مجهولة
مستنقعات
أخرى:

مكب نفايات
تربة ملوثة

املعيشة

ذج

اﳌﻮﻗﻊ واﳌﺮاﻓﻖ
أ( املنطقة
ب( الشكل
د( األبعاد
هـ( عرض الشارع الرئيس
و(الواجهة
ز(التضاريس
ح( الكهرباء
ط( املاء
ي( الرصف الصحي
ك( أخرى
ل( أمور تحتاج بحث املختصني

اﻹﻗﺎﻣﺔ
أ( املباين الرئيسة

١٠

دوبلكس
أخرى:
رشفات
شبه مفصول
أخرى:
تحت اإلنشاء )مكتمل (٪

ﻤﻮ

٩

مجمع

٪

ﻧ

٨

شقق

أخرى:

غ .نوم

مكاتب املوظفني
نادي ريايض
املبنى الرئييس
املباين امللحقة

حامم

د.مياه

مسبح
مباين أخرى
اإلجاميل
اإلجاميل

روائح غريبة
أبراج كهرباء

مطبخ

غ.خادمة

مواقف
هل هي مشرتكة؟
الصايف الداخيل
الصايف الداخيل

مخزن

أخرى

الخارجي
الخارجي

اﻟﺒﻨﺎء
)اذكر نوع مواد البناء والتشطيبات(

١١

نوع املادة

ﻤﻮ

ﻧ

اﻟﺨﺎرﺟﻲ:
الجدران
السطح
املزاريب
النوافذ
األبواب
اﻟﺪاﺧﲇ:
الجدران
األرضيات
أرضية املطبخ
أرضية الحاممات
األسققف
األبواب
الدرج
التجهيزات واألثاث
األدوات الصحية

التشطيبات

أدوات املطبخ
ملونة

خزائن مدمجة
أبيض

أخرى
أخرى

ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺒﻨﻰ

أ( العمر التقريبي

١٢

ب(اذكر الحالة العامة للعقار مقارنة
بعمره
ج( هل توجد أي ادلة عىل أي مام ييل؟

١٣

١٤

ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر
)هل توجد عوامل مؤثرة أخرى عىل قيمة
العقار؟(
اﻹﺻﻼﺣﺎت
أ( هل هناك إصالحات مقرتحة كرشط
للرهن القعاري؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،أذكرها:
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء

إنحاء األرض
فيضانات

ذج

د( اذكر بتفصيل كل ما أرشت عليه باألعىل

رطوبة
أرضة

ترسيبات
أخطاء كهربائية

حرشات
أخرى

أ( نسبة البناء

١٥

ب(هل تحتاج إىل معاينة أخرى؟
ج( هل الجدول الزمني مرفق؟
د( الرشوط )إن وجدت(

نعم
نعم

ال
ال
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مدينة
سكني
ممتاز

مكتبي

ضاحية
زراعي
جيد

نعم

صناعي

قرية
تجزئة
مقبول

ريف
أخرى
يسء

ال

١٦

ﻤﻮ

ﻧ

اﻟﺴﻮق واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﲆ واﻷﻓﻀﻞ
أ( اﳌﻮﻗﻊ
 أين موقع العقار؟ كيف تصف املنطقة املحيطة؟ ما هو االستخدام السائد؟ ما هي جودة املوقع؟ هل الكرويك التنظيمي مرفق؟ كيف تصف تطور الحي؟ ماهي اتجاهات القيمة للعقاراتاملامثلة؟
 ما هو الطلب عىل العقارات املامثلة؟ب( اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ ﻋﻘﺎرات ﻣامﺛﻠﺔ
 للبيعتعليق
 لإليجارتعليق
 هل هناك تطورات أو تغريات ملحوظةيف الحي من املمكن أن تؤثر عىل القيمة
املستقبلية؟
ج( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺎت

اﻟﻘﻮاﺋﻢ

ذج

عدد العقارات املقارنة املدرجة يف املنطقة
نطاق أسعار البيع من ____________رس إىل _______________رس
اسعر
التاريخ عدد غ .مساحة مساحة
العنوان السعر
رقم
العقار لكل مرت
املبنى
النوم
املقارنة
١
٢
٣
اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ
اسعر
التاريخ عدد غ .مساحة مساحة
العنوان السعر
رقم
العقار لكل مرت
املبنى
النوم
املقارنة
١
٢
٣
اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻘﺎرﻧﺔ
املقارنة١
املقارنة١
املقارنة١
العقار
تاريخ البيع
السعر
املصدر
االستخدام األعىل واألفضل للعقار محل التقييم كمبنى محسن
)أو كام تم اقرتاحه يف املخطط(
استخدام أخر )حدد(
االستخدام الحايل
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 ١٧ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أﺧﺮى
)إبراز أي افرتاضات مهمة أو
أمور تحتاج إىل رشح(

 ١٨أسلوب أو طريقة التقييم
املستخدمة

أسلوب السوق

أسلوب الدخل

ﻧ

طريقة القيمة املتبقية
مؤرش القيمة من أسلوب السوق
مؤرش القيمة من أسلوب الدخل
مؤرش القيمة من أسلوب التكلفة
مؤرش القيمة من طريقة القيمة املتبقية

مؤرشات القيمة

أسلوب التكلفة
أخرى:

ﻤﻮ
توقيع
االسم واملؤهل
مقيم معتمد
التوقيع
مقيم معتمد

ذج

هل التقييامت مرفقة يف
التقرير؟
تسوية املؤرشات واألوزان
املطبقة لكل أسلوب مستخدم
أ( القيمة السوقية لحق امللكية
)الحرة ،املؤجرة ،املستأجرة(
) ١٩اخرت امللكية املناسبة(
ب( الدخل املتوقع لإليجار
ج( القيمة االستثامرية للعقار
 ٢٠تكلفة إعادة البناء املقدرة
ألغراض التأمني وفقدان اإليجار/
السكن البديل لـ ١٨شهر بقيمة
_______ ريال
اﳌﻘﻴﻢ
نفيد بأننا قمنا مبعانية املوقع ونقر
بصحة املعلومات املذكورة يف هذا
التقرير ونقر بأن ليست لدينا أي
مصلحة يف العقار او عالقة مع العميل

نعم

ال

التاريخ:
العنوان:
الهاتف:
رقم الفاكس:

اﻟﴩوط اﳌﻘﻴﺪة
قمنا بإعداد هذا التقرير وفق الرشوط املقيدة املذكورة يف خطاب التكليف بتاريخ ٢٠١٨/١/١٥ومرفق يف امللحق ) (١من هذا التقرير.
اﻟﻨﴩ
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﴎي وﻫﻮ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣني اﳌﻘﺼﻮدﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻐﺮض اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻻ ﻧﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ أﻃﺮاف
ﺛﺎﻟﺜﻪ ،وﻻ ﻳﺤﻖ ﻧﴩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮاﺳﻼات أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺸﻮرة دون أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وإذن ﺧﻄﻲ ﴏﻳﺢ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻢ.
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اﳌﻠﺤﻖ د١-
منﻮذج اﻷرﺷﻔﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﻧ
ﻤﻮ

ذج
174

اﳌﻠﺤﻖ د٢-
ﺧﻄﺎب اﻹﻧﺠﺎز
 ٢١فرباير ××٢٠
البنك النقدي
شارع النقد
الرياض ،اململكة العربية السعودية.

محمد خالد ،مقيم زميل
الرشيك اإلداري

ذج

ﻤﻮ

ﻧ

رد :بالزا املحالت ،القطع  ،٤٢-٣٨املنطقة  ،١٩شارع الدكاكني ،الرياض
عزيزي ]العميل[:
وفقا لتكليفكم لنا بخطابكم املرسل بتاريخ  ٣٠يناير  ، ٢XXXيسعدنا أن نقدم التقرير النهايئ املرفق طيه بتقييمنا
للحق اإليجاري يف العقار املشار إليه ،اعتبا ًرا من  ٣١ديسمرب  .٢XXXيقدم التقرير رأينا يف القيمة السوقية إىل جانب
البيانات الداعمة والتحليالت التي تشكل أساس رأينا.
تعتمد قیمة الرأي المذکورة عىل تعریفات معینة وظروف محددة وشھادات مبینة يف الصفحات من  ٦إلی  ٨يف التقریر.
ونلفت انتباهك إىل االفرتاض الخاص يف الصفحة  ٨من التقرير ،والذي يتناول احتامل وجود مواد خطرة أو سامة يف
العقار املشار إليه.
ونشري أيضً ا إىل أن القيمة املبلغ عنها تستند إىل املعلومات التي تم تلقيها من العميل والظروف االفرتاضية التي أقرتها
هيئة تطوير الرياض بتمديد للممتلكات اعتبا ًرا من تاريخ القيمة .كام نذكر املعلومات الواردة من العميل موضحة يف
الصفحة  ١٩من التقرير ،يف حني نناقش الرشوط االفرتاضية بالتفصيل يف الصفحة  ٢٠من التقرير املذكور.
تم إعداد التقرير لـ_________ وإصدار فاتورة لرسومنا املهنية .الغرض من التقرير هو فقط لالستخدام من قبل إدارة
العميل الداخلية ومدققه والجهات التنظيمية املعنية .وال يجوز توزيعها أو االعتامد عليها من قبل أشخاص أو كيانات
أخرى دون موافقة خطية من منشآة التقييم.
قام محمد خالد )مقيم معتمد( مبعاينة العقار ،وأعد التقييم أحمد راشد )مقيم زميل(.
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التقرير ،يرجى االتصال باألستاذ أحمد راشد ]رقم الهاتف[.
مع خالص التقدير،
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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اكرسون ،تشارليز .٢٠٠٩.نظرية وتقنيات الرسملة :دليل الدراسة .الطبعة الثالثة .شيكاغو :معهد التقييم.
معهد التقييم .٢٠١٣.التقييم العقاري .شيكاغو.
 .٢٠١٥.قاموس التقييم العقاري ،الطبعة السادسة .شيكاغو— .
باوم ،اندرو وكروسبي ،نيل .٢٠٠٨.تقييم االستثامر العقاري .الطبعة الثالثة .أوكسفورد :دار بالكويل للنرش.
باوم ،اندرو ،ماكمن ،ديفيد ونونغتون ،نيك .٢٠١٨.أسلوب الدخل يف تقييم األصول .الطبعة السابعة .أوكسن :روتليدج.
باوز ،نيسلون .٢٠١١.باب ماجاء يف أسلوب التكلفة :رحلة يف اإلهالك التجاري .شيكاغو :معهد التقييم.
كوملان ،ستيفاين .٢٠١٦.نطاق العمل .الطبعة الثانية .شيكاغو :معهد التقييم.
مجلس معايري التقييم الدولية .٢٠١١.ميثاق سلوك وكفاءة املقيمني املحرتفني .لندن.
 .٢٠١٣ .معايري التقييم الدولية .لندن— .
 .٢٠١٧ .معايري التقييم الدولية .لندن— .
اململكــة العربيــة الســعودية١٤٣٣ .هـــ» .نظــام املقيمــني املعتمديــن ١٤٣٣هـــ «.هيئــة الخـرباء مبجلــس الــوزراء ٢٢ .رمضــان .تم
دخــول الصفحــة يف  ٢٩ســبتمرب.٢٠١٨،
٢٨٥=versionid&٣٠٧=https://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid
 » .١٤٣٣ .قانــون مكافحــة غســيل األمــوال «.هيئــة الخــرباء مبجلــس الــوزراء ٢ .شــعبان .تــم دخــول الصفحــة يف يف ٢٩
ســبتمرب— .٢٠١٨،
راتريمان ،مارك .٢٠٠٧.التقييم بطريقة املقارنة :التحليل السكني واملنطق .شيكاغو :معهد التقييم.
املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني )» .٢٠١٦.(RICSالتعامــل مــع الشــكاوى« دليــل املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني،
اململكــة املتحــدة )الطبعــة األوىل(.
املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني )» ٢٠١٧.(RICSتضــارب املصالــح« اإلرشــادات املهنيــة للمعهــد امللــيك للمســاحني
القانونيــني ،النســخة الدوليــة )الطبعــة األوىل(.
— ٢٠١٧ .تقييم املعهد املليك للمساحني القانونيني – املعايري العاملية .لندن.
املعهــد امللــيك للمســاحني القانونيــني ) » .٢٠١٣.(RICSاملخاط ـرات وااللتزامــات والتأمــني يف أعــامل التقييــم «.دليــل املعهــد
امللــيك للمســاحني القانونيــني.
الهيئــة الســعودية للمقيمــني املعتمديــن )تقييــم( «.٢٠١٥.ميثــاق آداب وســلوك املهنــة «.تــم دخــول الصفحــة يف ٢٩
ســبتمرب.٢٠١٨،
٢BjCA١٨/https://bit.ly
شافر ،سكوت .٢٠١١.تجاوز التوقعات :انشاء تقارير تقييم وتقديم خدمات تريض العمالء .شيكاغو :معهد التقييم.
سيبسمون ،جون .١٩٩٧.معاينة العقار :دليل املقيم .شيكاغو :معهد التقييم.
مؤسسة التقييم«.٢٠١٤.املجلس االستشاري ملامرسات التقييم  -٤تحديد األصول املقارنة« واشنطن.
مؤسسة التقييم .٢٠١٧ – ٢٠١٦ .املعايري املوحدة ملامرسة مهنة التقييم .واشنطن.
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