
 
 

 ورقة عمل

 "الريت" االستثمار العقارية املتداولة صناديق عقارات تقييم

 

 مقدمة

هناك عالقة وطيدة بني سوقي النقد و املال و السوق العقاري و تتشكل هذه العالقة مبنتجات و أدوات مالية و نقدية كثرية من أمهها على 
ت سبيل املثال ال احلصر )التمويل و الرهن العقاري, و صكوك الرهن العقاري, و الصناديق العقارية االستثمارية املتداولة "ريت"( وقد أقر 

ري من الدراسات و األحباث اليت عملت على أزمة الرهن العقاري األخرية أبن أحد االشكاالت اليت أدت إىل تفاقم أزمة الرهن العقاري الكث
هو وجود الفجوة املعرفية بني أسواق املال من جهة و السوق العقاري من جهة أخرى, و لذلك كانت الكثري من القرارات تبىن بنظرة مالية 

األمان إن صح التعبري لضبط عالقة و  مقياسحبتة بعيدة عن منطق السوق العقاري و تغرياته, و أتيت أمهية التقييم العقاري أبهنا استثمارية 
توازن سوقي النقد و املال بسوق العقار, و ذلك ألن سوق العقار يفتقر إىل املعلومات اآلنية و تعترب املنتجات فيه غري متجانسة و غري 

الصفقات حىت تتم مبادلة األصول العقارية على أساس القيمة املوثقة من  إبرامال بد من إجراء عملية التقييم العقاري يف وقت  لذامتماثلة, 
قبل مقيم معتمد أو مببلغ ال يزيد عنه, و لذلك يعتمد متخذي القرارات يف املؤسسات التمويلية و الشركات املالية و االستثمارية على 

ني ملعرفة مدى عدالة مبلغ االستحواذ على األصول العقارية املراد متويلها أو استثمارها, و هنا تكمن أمهية دور املقيم العقاري املقيمني العقاري
 لتأسيس صناديق الريت. احلساسةكأحد اخلطوات املهمة و 

 

 أتثري املمارسات املهنية للتقييم على صناديق الريت

 يف اململكة العربية السعودية و هي املعايري اليت أقرهتا اجلهة املنظمة ملهنة التقييم IVSالتقييم الدولية عملية التقييم ال بد أن تتبع معايري 
)اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين(, لكن حىت نكون أكثر واقعية فإن هذه املعايري هي خطوط عريضة و عامة ينبغي اتباعها و ال ميكن 

م بشكلها التنفيذي العملي, و لذلك ظهرت يف الدول املتقدمة و اليت سبقتنا يف جمال التقييم العقاري مثل أن تكون ضابطا يف عملية التقيي
معهد التقييم األمريكي و معهد التقييم الكندي برامج تؤهل متخصصني يف مراجعة تقارير التقييم العقاري و هم مقيمون ممارسون وأصحاب 

جعة التقارير اليت حتوم حوهلا الشكوك أبهنا أعدت جبهل أو سوء نية, و ال ميكن أن يتعرف على خربة عملية و أتهيل علمي و  ذلك ملرا
 .هذه األخطاء يف تقارير التقييم إال املمارسني الذين يعرفون أوجه القصور يف أساليب التقييم و طرق التوصل إىل النتائج الصحيحة

ة خمرجات لكن تعتمد جود بني مقميم و أخر مراحل متعددة و ختتلف بتفاصيلها أن عملية التقييم على أرض الواقع متر خبطوات و جند
 على كل مما يلي: التقييم

حجم البياانت املتوفرة يف سوق العقار موضع التقييم و اليت ميكن من خالهلا استخراج املؤشرات اخلاصة ابملقارانت و أوال: 
 توقعات مصاريف التشغيل و الصيانة.التكاليف و معدالت الرمسلة و االشغال و النمو و 

مدى توفري العميل الراغب ابلتقييم للمستندات و املعلومات مثل توفر املؤشرات املالية اخلاصة ابلدخل و املصروفات اثنيا: 
 للعقارات املراد تقييمها و يفضل أن تكون ضمن ميزانيات مدققة من حماسب قانوين, و كذلك توفر األوراق الرمسية مثل صك
العقار و الذي يوضح الكثري من تفاصيل العقار من حيث املساحة و احلدود و األطوال و كذلك يف بعض األحيان الوضع 

 القانوين للعقار يف حال كان عليه أي رهوانت أو غريه من التزامات.
و بياانته و مؤشرات السوق للوصول  وجود العقلية التحليلة و اليت متلتك االدوات و اخلربة الالزمة للربط بني وضع العقاراثلثا: 

 للطريقة األنسب لتقييم العقار و التوصل إىل نتيجة سليمة للقيمة السوقية للعقار موضع التقييم.



 
 

 

تفاصيل  متكن للجميع احلصول علىهو شح املعلومات املعلنة و اليت  كما أشران  احدى خصائص السوق العقاري على مستوى العاملأوال, 
الصفقات العقارية, و لذلك عمدت الدول املتقدمة و تبعتها الناشئة بتأهيل مقيمني معتمدين لألصول العقارية, ليتمكن أطراف أي صفقة 

أو قضية الرجوع إىل هؤالء املقيمني و األخذ برأيهم إلجناز الصفقات و حل القضااي املختلفة, و مع التطور التقين و ميل احلكومات يف 
و اخلروج ابالستفادة من هذه البياانت و حتليلها  ابجملال العقاري دول املتقدمة إىل الشفافية و اظهار بياانت أكثر للعموم بدء احملرتفونال

مبؤشرات عقارية تعطي وضوحا أكرب حلالة السوق و توجهاته, مث وجد القطاع اخلاص أبن تزويد هذه اجلهات االحرتافية مبؤشراهتا ستعطي 
كرب للسوق العقارية و مصداقية جتذب املستثمرين بشكل أكرب, و لذا ظهرت شركات متخصصة جبمع البياانت العقارية من القطاعني فوة أ

العام و اخلاص و تزويد السوق العقاري مبؤشرات أكثر دقة يستطيع من خالهلا احملرتفون العقاريون سواء كانوا مقيمني أو مستثمرين أو 
املقيم العقاري  الطلب من ميكن تشبيهمن البديهي توفري األدوات و من أمهها البياانت للمقيم قبل إلقاء اللوم عليه, و  ابتمطورين, و لذا 

 .أن يعمل دون جهاز حاسوب املربمجعمل دون منشار, أو ابلالنجار ابلطلب من بال بياانت واقعية,  العمل

وزارة العدل, و وزراة الشؤون البلدية و القروية و  شح البياانت املتوفرة ابلسوق من قبل اجلهات الرمسية مثل يةال بد من حل اشكالا لذ
نتمىن من اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين و اهليئة العامة وغريها من اجلهات اليت  ,املدنالعليا لتطوير  اتاألماانت التابعة هلا, و اهليئ

عليها لتحسني بيئة السوق العقاري, و  يعمالنأولوية  اجلهات بتوفري بياانهتا للعقاريني احملرتفني و أن تكون هذه املهمة تقنع هذهللعقار أن 
لنستطيع ترسيخ مبدأ الشفافية يف السوق العقاري و جعل اجلميع يعمل  من جمارارة القطاع العام اخلاص يتمكن القطاع هنا من املتوقع أن

قلص قدر املستطاع الفجوة يف معلومات السوق و اليت جتعل التباين ابرزا بني املقيمني املعتمدين و إن كان كل منهم لن على بينة و وضوح
 على مستوى عايل من اخلربة و املعرفة.

حكم سليم, و عندما نتحدث  نتائج منطقية و إىل للتوصلاثنيا, متثل البياانت املستلمة من العميل عن العقار املراد تقييمه أمهية قصوى  
التارخيية للعقار, احلالية و فال مناص من توفر املعلومات و البياانت  و اليت تعترب األصل يف أصول صناديق الريت, عن العقارات املدرة للدخل

التقييم بطريقة لب  , و الذي يعتربقدرة العقار على حتقيق الدخل مستقبالحيث  من ستقبلاملو ذلك لتحليل الوضع التارخيي و تصور 
املدرة للدخل, و هنا سيكون احلكم على أساس بياانت اترخيية لدخل العقار و بياانت السوق الدخل وهو األسلوب األنسب للعقارات 

عديلها للتوافق مع تسند البياانت التارخيية أو تنفيها, و هنا حيتاج املقيم العادة النظر يف البياانت التارخيية و تمن املمكن أن احلالية و اليت 
 حالة السوق الراهنة لتعكس القيمة السوقية يف اتريخ التقييم.

على العميل تزويد املقيم لذا جيب  بشكل خمتلف وفقا للقطاع الذي ختدمه,و حيث أن أنواع العقارات التجارية خمتلفة و متنوعة و تتأثر 
ة للمبىن املكتيب خمتلفة عن الفندقي و ختتلف عن املعارض و املوالت وغريها ابلبياانت لكل نوع عقار بشكل تفصيلي, ألن البياانت املطلوب

ا املقميم من من أنواع العقارات, وهنا ينبغي للشركة املالية اليت تعترب مسؤولة أمام هيئة السوق املالية أبن تتأكد أبن مجيع البياانت اليت يطلبه
 أصحاب العقاراتاملختلفة, و هذه يف احلقيقة معاانة يعانيها املقيمون حيث أن بعض مالك العقارات متوفرة لكل نوع من أنواع العقارات 

يعتقد أنه جيب أن خيترب قدرة املقيم من خالل التحفظ على املعلومات قدر املستطاع حىت و إن كانت متوفرة لديه, و هذه نظرة قاصرة 
و هذا  الصناديق العقاريةلتقييم العقارات لغرض  ةارشادي قواعدريق وضع لدور املقيم ميكن أن يتم احتوائها يف حالة صناديق الريت عن ط

صول, و واقع يف التجربة املاليزية و اليت أصدرت قواعد ارشادية للصناديق العقارية و أشارت إىل أمهية اتباعها للقواعد االرشادية لتقييم األ
و ما هي املصادر  ا هو احلد األدىن من البياانت الواجب توفرها لكل طريقةو مالذي فصلت فيه طرق التقييم و املعايري اخلاصة بكل طريقة 

ا عند املقبولة هلذه البياانت, و هنا يالحظ أن املقيم و املالك و الشركة املالية و اجلهة الرقابية ستكون لديهم معايري واضحة لالحتكام هل
و ميكن حصر املتطلبات اخلاصة أبنواع العقارات األخرى حيث أن أغلبها اثبت للنوع  ,وجود أي تقصري أو خلل من قبل أحد األطراف

 متطلبات اخلاصة بعقار مكتيب:لل مقرتحو هذا مثال  الواحد من العقارات, و املتغريات جدا طفيفة و ال تكاد تذكر,



 
 

 صك امللكية - بياانت امللكية و املبىن
 رخصة البناء -
 شهادة امتام البناء -
 اإلنشائية املخططات -
 املخططات املعمارية -
 الكهرابئيةاملخططات  -
 املخططات امليكانية -
الضماانت على أعمال )اإلنشاء, الكهرابء, السباكة,  -

امليكاينك, املواد الصحية( خاصة إذا كان العقار 
 سنوات 5عمره أقل من 

توضح اسم املستأجر, و  احلاليني قائمة ابملستأجرين - بياانت الدخل و املصروفات و التكاليف
مدة العقد, و و  ,املساحة التأجريية, و مبلغ االجيار

نسبة التحمل من املصروفات يف حال مل تكن متضمنة 
 يف اإلجيار.

 الدخل من االعالانت أو املواقف أو غريها. -
 عقود االجيار املربمة مع املستأجرين احلاليني. -
مفصلة وفقا إمجايل الدخل للسنوات الثالثة املاضية,  -

 لنوع الدخل.
قائمة ابملساحات الشاغرة, و تواريخ خروج  -

 املستأجرين هلذه املساحات.
 للسنوات الثالثة املاضية, قائمة ابملصاريف التشغيلية -

االدارة, و األمن, و فواتري  و تشمل الصيانة,
 .اخلدمات للمناطق املشرتكة, و التأمني

 

عقود اجيار صورية مت  أن تكونو جتدر اإلشارة إىل أن أهم نقطة ابلبياانت اليت تلكم اليت تؤكد دخل العقار, و أكثر ما جيب االنتباه له هو 
هذا  و قد عاجلت هيئة السوق املالية ابرامها مببالغ ال تتوافق مع السوق احمليطة و ذلك حملاولة رفع قيمة العقار عند تقييمه أبسلوب الدخل,

اد القيمة التأجريية من واقع السوق للعقارات املقارنة, و كذلك يعمل جياألمر بتكليف املقيم لتوضيح مدى عدالة عقود االجيار من خالل ا
, لتكون تلكم العقود سندا 2018على ادراج عقود اجيار العقارات التجارية خالل الربع الرابع من  التابع لوزارة اإلسكان برانمج اجيار

تعمل نفيذاي و هذا بال شك سيجعل اإللتزام أكرب على املستأجر و يقلل خماطر املمطالة ابلسداد, لكن حىت ذلك احلني ال بد أن ت
ناء الشركات املالية على التأكد من املقيم حصل على عقود االجيار و الدراسات النافية للجهالة سواء القانونية أو املالية حىت يستطيع الب

د الدخل و مدى االلتزام مبدة العقد, و هنا جند أن بعض صناديق الريت طلبت من املستأجرين ما يعرف بـ"سند ألمر" مببلغ عليها لتأكي
 االجيار و ذلك جلعل املستحقات املالية سندا تنفيذاي يتوجه من خالله الصندوق إىل حمكمة التنفيذ بدال من احملكمة العامة وهذا بال شك

 لتحصيل أموال االجيار. سيوفر الوقت و اجلهد



 
 

عقد االجيار الزم ال ميكن ألي من الطرفني االنفكاك  أن علوم شرعاامل سنوات, فمن 3التزام بعقد اجيار ألكثر من  عليهأما عند تقييم عقار 
, حىت و إن كان فيه نوع من اإلرتفاع دة طويلة, لذلك من الصعب أن ال يتم األخذ بعقد االجيار احلايل ال سيما إن كان ملإال ابلرتاضي عنه

حرفية املقميم ابستخدام األساليب املتوافقة مع هذه احلالة و اليت حتقق العدالة بوجود العقد امللزم عن القيمة التأجريية يف السوق, و هنا أتيت 
ألفضل استخدام احدى األسلوبني و و كذلك توازن بني وضع السوق احلايل و عدم توافق االجيار التعاقدي مع السوقي, و لذلك من ا

 التابعني لطريقة الدخل عند التقييم:

أسلوب الشرائح: و مبدأ هذه األسلوب هو مراعاة التعاقدات احلالية و أخذها ابالعتبار حبيث يتم حتويل املدة املتبقية ابلعقد  -
للعقار ابالتزام احلايل و كذلك بوضع السوق سواء  اليةاجياد القيمة احل , مثإىل قيمة رأمسالية, مث رمسلة القيمة التأجرية من السوق

 كان االجيارت يف السوق أعلى أو أقل من االجيار التعاقدي.
أسلوب خصم التدفقات النقدية: و يعتمد هذا األسلوب على توقع التدفقات النقدية املستقبلية للعقار, و هنا ميكن األخذ  -

 د, مث توقع االجيارات بناء على وضع السوق و الفرضيات اليت يضعها املقيم.ابالجيار التعاقدي خالل مدة اإللزام ابلعق

كانت القيمة التأجريية التعاقدية و اليت إن   بشكل مباشر و ابحدى هذين األسلوبني جند أن املقيم أصبح أكثر عدالة حيث أنه مل يرمسل
إن كانت منخفضة ستبخس حق العقار, كما أن يف هذين األسلوبني مراعاة ملكانة العقود و  بينمامرتفعة ستعطي العقار أكثر من قيمته 

 التزامها.

مبصاحل اثلثا, و لعل هذه النقطة هي األساس وهي توفر املقيم ذو اخلربة و الكفاءة و املعرفة إلجناز مثل هذا النوع من التقييمات اليت تتعلق 
يستطيع أن يقيم كل   (خربةساعة  2000أمت  و 107إىل  101)أي أجنز الدورات  كان معتمدا  العامة, و ال يعقل أن أي مقيم و ان

, لذا ال بد من التأكد من قبل الشركة املالية و هيئة السوق املالية أبن املقيم سبق و أمت عمليات تقييم لعقارات ذات أنواع العقارات
, و هذا يعين أمهية يف صناديق الريت مثل العقارات الفندقية أو اجملمعات السكنيةاستخدامات جتارية تتوافق مع نوع العقارات املطروحة 

اجناز التقييمات أعود للتجربة املاليزية و اليت حددت شروط الكفاءة للمقيم الذي حيق  هنا و, هالنظر إىل خربات املقيم و سابقة أعمال
ب كايف وخربة سابقة لنوعية العقارات املراد تقييمها, و هذا ال يتوفر إال من اخلاصة ابلصناديق العقارية, حيث ورد فيها أمهية وجود تدري

و املختصة بتقييم العقارات التجارية  116إىل  112 من تقييمألكادميية  املواد التعليميةأو أهنى  العقاري لديه شهادات دولية يف التقييم
يكون العمل يف صناديق الريت مقتصرا عليهم حىت ينضج السوق و يتبعهم بشكل مفصل, وهذا يعين أمهية البحث عن هؤالء اخلرباء و أن 

 زم.بقية املقيمني ابجناز التدريب العلمي و العملي الال

 

 أتثري القرارات و التشريعات على تقييم صناديق الريت

ال شك أن للجهات الرقابية دور جوهري يف ضبط االجراءات اخلاصة بطرح صناديق الريت و ذلك يشمل املهنيني و احملرتفني العاملني 
تقييم فيها, و هنا جتدر اإلشارة إىل اجلهود املمتازة اليت بذلتها اهليئة السعودية للمقميمن املعتمدين و هيئة السوق املالية لتحسني أداء 

, بنشر مشروع تعديل 2018فرباير  22بناء على ورش العمل اليت متت برعاية الطرفني قامت هيئة السوق املالية يف الريت, و عقارات 
ث التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الستطالع مرئيات العموم حياله, و سأركز على الفقرات اليت ختتص ابلتقييم حي

ج ما نصه " تقدمي تقارير املقيمني, ونشرها على موقعه اإللكرتوين للسوق أثناء فرتة الطرح, على أن تتضمن التقارير -4/6 ورد يف الفقرة
هذه الفقرة تضمنت مفهموما مجيال و تقييم لإلجيارت السوقية وأن ال تكون مدة التقييم قد جتاوزت ثالثة أشهر عند اتريخ بداية الطرح", و 

ية و اشراك مجيع املهتمني بنقد تقارير التقييم و جعلها متاحة سواء للتعلم منها و االستفادة من أسلوهبا يف حال مهما وهو مبدأ الشفاف
 6/5كانت جيدة أو تصويبها و توضيح مكامن اخللل يف حال وجود أخطاء أو اجتهادات غري موفقة يف اجناز التقييم, كما أشارت الفقرة 

السوق مع ممارسة  تقريبا دين ألصول الصندوق كل سنتني كحد أقصى, و هذه خطوة جيدة تتوافقعلى وجوب تغيري املقيمني املعتم



 
 

, حيث و شهدت تطورات كثرية على املستوى التشريعي خالل مسريهتا 2005التايواين و الذي بدأت صناديق الريت فيه يف عام 
قيم أن يعود لتقييم عقارات الريت اليت قيمها سابق إال بعد سنوات كحد أقصى و كذلك ال ميكن للم 3أوضحت أمهية تغيري املقيم كل 

 مضي سنة من توقفه عن تقييمها, و هذا حمدد جيد ميكن أن يضاف إىل معيار السنتني اليت حددهتا هيئة السوق املالية.

 

 اإلستنتاجات و التوصيات

القناع اجلهات احلكومية و الرمسية املختلفة لرفع مستوى  أمهية عمل اهليئة السعودية للمقميمن املعتمدين مع اهليئة  العامة للعقار -
الشفافية و اظهار البياانت املتعلقة ابلسوق العقاري بشكل صحيح و مدقق و قابل للتحليل ليتم استخدامه من قبل احملرتفني يف 

 اجملال العقاري بيسر و سهولة.
لتجارب العاملية يف هذا اجملال, حبيث يكون هناك مقميمن تفعيل ختصص مراجعة تقارير التقييم و نقدها و االستفادة من ا -

 ممارسني قادرين على متييز التقارير و توضيح مكامن اخلطأ فيها يف حال تطلبت احلاجة إىل ذلك.
, و كذلك الصناديق العقارية ذات الطرح العام إدارة ضمن فريق وجود مقيمني معتمدين ذوي كفاءة و خربة لزامالتوصية إب -

لغة التفاهم و التخاطب و  ط اجلوانب العقارية وضب ,حيث أناجلهات الرقابية مثل هيئة السوق املالية توظيفهم لدى
 .لدى هذه اجلهاتستكون أبلغ يف حال وجود متخصص يف اجملال العقاري  لتقارير التقييم والدراسات العقارية االستعياب

أمهية وضع حد أدىن للمعايري اليت جيب على الشركة املالية و مالك العقارات أن تزود املقيم هبا, و ميكن عمل دليل ارشادي  -
 توي على أبرز أنواع العقارات التجارية و ابرز املتطلبات اخلاصة هبا للتقييم.حي

 من التخصصات األخرى من املهم توصية الشركات املالية اباتحة الفرصة لتبادل املعلومات و مسودات التقارير بني احملرتفني -
من  املقيمنيالريت, حيث ميكن أن يستفيد لصندوق  Due Diligenceالذين يعملون على اجناز الدراسة النافية للجهالة 

و هذا سيجعل املقيم أكثر ثقة ابلتفاصيل  لفحص املباين, و الفين للمراجع املايل و املايل للمحامي خمرجات التقرير القانوين
 املطلوبة للوصول لقيمة سوقية مناسبة و قريبة من الواقع.

ب السابقة و الشهادات احمللية و الدولية, و امهية تغيري فكرة أن يتمكن أمهية تصنيف املقيمني وفقا لنوعية اخلربة و التجار  -
 املقميم املعتمد من اجناز أي نوع من أنواع التقييم.

حتديد وقت إلمكانية عودة املقيم لتقييم عقارات صندوق الريت بعد انتهاء مدة السنتني املنصوصة يف الالئحة املعدلة, و يقرتح  -
 سنتني مث حيق له العودة لتقييم عقارات الريت نفسه بعد ذلك.أن تكون املدة سنة أو 

ترتيب ورش عمل دورية نصف سنوية أو سنوية, جتمع هيئة السوق املالية و اهليئة السعودية للمقميمن املعتمدين, و مقميمن  -
 .التشريعات بشكل مستمرليتم طرح املالحظات و االشكاالت هبذا اخلصوص و حتسني و شركات مالية,  ,لصناديق الريت
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