التقييم لغرض نزع الملكية
تقديم /وديع بن عبدالله المعلمي
الرئيس التنفيذي لشركة سيما للتقييم العقاري
عضو ومدرب زميل فرع العقار

الفئات المستفيدة

أعضاء هيئة التقييم

الجهات الطالبة ز ز
للنع

2

ز
المهتمي بالمجال العقاري

المالك ز ز
المنوعة عقاراتهم

الفهرس
1

ز
 .مقدمة يف نزع الملكية

2

 .ما قبل التعاقد

3

3

التنفيذ

4

 .قواعد التعويض

5

 .أساليب التقييم

6

 .التعويضات

مقدمة يف نزع الملكية

4

مقدمة :
أدلة تقييم ألغراض نزع الملكية
المهن ألعمال
الدليل
ي

ر
االستشادية لتكلفة
دليل األسعار

التقييم ألغراض نزع الملكية

اإلنشاءات والتحسينات والغراس

العقارات للمنفعة العامة

والمشتمالت ألغراض نزع الملكية

أساس للجان تقدير تعويض نزع الملكية.
مرجع
ي

ز
المبان .
تصنيفات
ي

مرجع للمقيم لحل التساؤالت والمشاكل .

ز
للمبان والتحسينات وأسعار الغراس.
أسعار اإلنشاءات
ي

ز
المقيمي ودليل الممارسة.
مساند رلنامج تأهيل

ز
المبان والتحسينات ومعدالت اهال كها .
أعمار
ي

الهدف :
•
•
•
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تنظيم المهنة ورفع الثقة وفق أفضل المعاين و الممارسات الدولية .
الوصول اىل قيم منطقية وموضوعية .
زيادة الشفافية .

أسئلة عامة

لماذا يتم نزع الملكية ؟

ز
يعن نزع الملكية ؟
ماذا ي
هل نزع الملكية اختياري للمالك ؟
ما هو اساس القيمة الذي يحسب عليه؟

ماه الطريقة المثىل للتقييم ؟
ي
الن تحسب بالتقييم ؟
ماه التعويضات األخرى ي
ي

6

لماذا يتم نزع الملكية

ز
الحضية من توسع عمر ز
ز
السكان والذي يصاحبه الحاجة اىل توفن المزيد من
للنمو
نتيجة
ان
تشهد المدن والمناطق
ي
ي

ز
الطرق والخدمات والمرافق العامة ولم يتم اخذها يف الحسبان عند اعداد المخططات المحلية والهيكلية للتجمعات
السكانية االمر الذي يتطلب من الحكومات توفن األر ز
اض سواء من خالل ما تملكه او من خالل ز ز
النع واالستحواذ عىل
ي
الملكيات الخاصة لسد هذا االحتياج.

7

تعريف نزع الملكية

ز
قانون
نظام ينتب عليه تملك السلطة المختصة للعقار المملوك ملكية
إجراء
ي
ي
خاصة  ،لتحقيق منفعة عامة بمقابل تعويض عما يلحق المالك من ز
أضار.
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تشكيل لجنة تقدير التعويض
تتكون اللجنة من سبعة أعضاء :
الجهة صاحبة ر
المشوع.
مندوب من وزارة العدل.

مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مندوب من وزارة الداخلية.
مندوب من وزارة المالية.
ز
للمقيمي المعتمدين .
اثنان من أعضاء الهيئة السعودية

9

المرصح له بالتقييم

ز
المقيمي المعتمدين  ،فإنــه ال يجــوز للمقيــم
تنفيــذا لما نصت عليه المادة (السادســة) مــن الالئحة التنفيذية لنظام

المعتمد أن ي ـزاول أعـمـال التقييــم لغرض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عىل العقار  ،إال إذا مـارس المهنة لمدة
ال تقل عـن ثالث سـنوات بعـد حصولـه عـىل النخيص.

10

ما قبل التعاقد

11

ر
وتلق التعليمات
مقابلة العميل
ي

اول مرحلـة ويجـب عـىل المقيم الحصـول عـىل المعلومات التاليـة عنـد بـدء المهمة:
تحديـد مشـكلة التقييـم وبما أن الغرض نزع الملكية  ،فلـذا تكـون مسـؤولية المقيم البحـث عـن معلومـات كافيـة لتحديـد
المشكلة وتقديـم الحـل المناسب.
خنته وكفاءتـه ومعرفتـه بنـوع العقـار محـل التقييـم والمنطقة
التأ كـد مـن أن المقيم مؤهـل للقيـام بالمهمة مـن حيـث ر
السـوقية.
ز
القدرة عـىل إجـراء التقييـم يف الوقـت المناسب ،وبـأن لديـه مـوارد ومعلومات كافيـة لتقديـم تقريـر ذي جـودة عاليـة ورأي
موثـوق.
الن تحتاج موافقة العميل.
تحديد المعلومات الشية ي

12

التحقق من تضارب المصالح

تلق مهمة من أطراف نفس المعاملة (صاحبة ر
المشوع ومالك العقار ).
ي
تلق مهمة من عميل له عقار يستفيد من خدمات قسم آخر زف ر
الشكة .
ي
ي
يكون للمقيم أو طرف ذو صلة (اىل الدرجة الرابعة) مصلحة مكتسبة زف العقارات ز ز
منوعة الملكية .
ي

13

المعلومات المطلوبة

عنوان العقار محل التقييم .

نوع العقار واستخدامه.
مخططات الطوابق وعقود اإليجار .
تاري ــخ التقييم .
أي افناضات خاصة مطلوبة .

14

ر
ر
االفتاضات واالفتاضات الخاصة

االفناضات
ز
• يف تاري ــخ التقييم

االفناضات الخاصة
الغرض من
التقييم

• فعلية
• محققه
• ال تحتاج اىل تحقق

ز
• يف غن تاري ــخ التقييم

• غن فعلية

االفناضات
واالفناضات
الخاصة

• غن محققة
• احتمالي ـ ـ ــة تحققه ـ ـ ــا وأثره ـ ـ ــا ع ـ ـ ــىل
التقييم

يحتـاج المقيم لطـرح بعـض االفتراضات عنـد تلقـي التعليمات مـن الجهـة صاحبـة المشروع حيـث قـد ال تتمكـن الجهـة مـن توفـر جميـع المعلومات
المطلوبة قي ذلـك التاريـخ.
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مخاطر تقييم نزع الملكية
يعتن التقييم لغــرض نــزع الملكية متخصــص تنشــأ فيــه المخاطر بشــكل خــاص وتتثمل المخاطـر مـا ي يىل:
ر

الخنة .
قلة المعرفة او ر
عدم الحصول عىل معلومات كافية.

قلة التفاصيل زف التقرير ،مثل التفاصيل المتعلقة بتأثن ر
المشوع عىل العقارات المحتجزة .
ي
عدم معاينة العقار وفحصه بشكل صحيح.
ز
ز
االلنام باإلجراءات المنصوص عليها يف النظام و الالئحة التنفيذية.
عدم
االعتماد عىل معلومات من أطراف خارجية.
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التنفيذ

17

خطوات تقدير التعويض المستحق لتع الملكية

بدء اإلجراءات

18

 .1طلب البيانات
 .2معاينة العقار
 .3تحليل السوق

القيمة السوقية

 .1االقتطاع واألثار الضارة
 .2األضار األخرى
 .3المقيم والرسوم القانونية

التعويض
المستحق

المعاينة لتع جزء من الملكية
معاينـة العقـار قبـل عمليـة النـزع الفعليـة
ز
خنته يف إصـدار األحكام فيما يتعلــق بتأثــر النــزع المقنح عــىل العقــار .
✓يجـب أن يسـتخدم ر
ز
✓يجــب عـلـى الجهــة صاحبــة ر
المشوع تقديـم مخطـط يؤكـد موقـع األرض ومسـاحتها وأي زيـادة يف مستوى األرض.

✓تحـديد المنطقة التـي س ز ز
ـتنع ملكيتها زف حـال نـزع جـزء منهـا من قبل صاحبة ر
المشوع .
ي

19

المعاينة لتع جزء من الملكية
معاينـة العقار بعـد إتمام م رـشوع نـزع الملكية

وتكـون هـذه الحالـة عندمـا تطلـب الجهـة صاحبـة ر
المشوع مـن مالـك العقـار إخـالء العقـار قبـل استالم التعويـض  ،وذلـك ألن
هنـاك حاجـة ملحـة إلكمال ر
المشوع .

يفنض شـكل العقـار قبـل نـزع الملكية لتحديـد قيمتـه .
مراجعـة المستندات التـي تحتفـظ بهـا الجهـة صاحبـة ر
المشوع أو لجنـة الحـض.

20

تحليل البيانات
تحليل المنطقة المحيطة :
ز
ز
تحديد العوامل الن تؤثر بشكل ر
السكان أو أي خطط تطوير مقنحة يف المنطقة ولكن دون اعتبار أي آثار ايجابية أو
مباش عىل العقار مثل التوزي ــع
ي
ي
سلبية ر
لمشوع نزع الملكية .

دراسات التسويق :
ز
ز
هــي دراســة تبحــث يف مــدى تقبــل الســوق للعقــار وكيفيــة بيعــه وتأجيــره يف ظــل ظــروف الســوق الحاليــة أو المتوقعة ،وعــادة مــا تســتخدم للعقــارات
األقل تـ ً
ـداول .
االستخدام األعىل واألفضل :
االستخدام المحتمل والمعقول لألرض الشــاغرة أو العقــارات المحسنة بحيث يكون ممكن ماديا وماليا ومسموح قانونيا.

21

قواعد التعويض

22

القواعد األساسية للتعويض

ز
. 1يجب أال تكون هناك زيادة أو نقصان يف قيمة العقار.
. 2يجب أن تمثل قيمة العقار ز ز
المنوعة ملكيته القيمة السوقية للعقار.
 . 3ال ز
ينبغ احتساب أي زيادة زف القيمة عندما تكون نتيجة ر
مباشة ر
لمشوع نزع الملكية .
ي
ي

ز
ينبغ النظر زف أي زيادة زف قيمة العقار الن تكون بسبب استخدامات غن قانونية أو ز
لغ
تض
الن تكون
المبا
تعوض
وال
العامة،
بالصحة
ي
ي
ي
ي
. 4ال ي
ناتجة عن ذلك.
الحاىل للعقار ،يمكن تقييم العقار عىل أساس التكاليف المعقولة إلعادة بنائه.
. 5عندما ال يكون هناك سوق لالستخدام
ي
ز
ز
والساكني .
الن يتكبدها أصحاب العقارات
والن تمثل التكاليف والخسائر ي
 . 6تقدير التعويض عن األضار األخرى ي
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حقوق الملكية المشمولة يف التعويض

الملكية الحرة أو المطلقة
ز
حـق يف ملكية عقار أو جزء منـه له صفـة الديمومة ،ويكـون هـذا الحـق ألجل غـن مسـىم.
حقوق االنتفاع
ز
تتيـح حقـوق االنتفاع القـدرة علـى تحس ز
المبان لفـنة زمنيـة محـدودة .وتعـود ملكيـة العقـارات للمالك بعـد انتهـاء المدة.
ـي العقـار واالستفادة مـن
ي
الملكية اإليجارية

ز
ملكيـة العقـار حيـث يملك المالك حقـوق الملكية ويتمتـع المستأجر بحقـوق االنتفاع .ويكـون زضر مستأجري العقـارات االستثمارية يف م رـشوع نـزع
أكن مـن مالـك.
الملكية ر
حق االرتفاق
ز
يكـن تعريـف االرتفاق بأنـه حـق غيـر حيـازي يف اسـتخدام عقـار آخـر أو الدخـول إليـه دون امتالكه.
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق
مبدأ التكافؤ
الماىل قبـل نـزع الملكية ،ويكـون أسـاس التعويـض هـو قيمـة العقـار المأخوذ مـن
مبـدأ ينـص عىل أن مالـك العقـار يجـب أن يكـون عىل نفـس وضعـه
ي
مالـك العقـار وليسـت قيمـة العقـار بالنسـبة للجهـة صاحبــة ر
المشوع.
مبدأ عدم اعتبار تأثن ر
المشوع عىل القيمة
ز
ـتثن أي زيـادة أو نقصـان زف قيمـة العقـار التـي تكـون ناتجـة عـن ر
يجـب أن يس ز
خنته يف تحديـد مـا
مشوع نـزع الملكية .ويجـب أن يسـتغل المقيم ر
ي

ر
لنهان للتعويـض.
إذا كانـت زيـادة قيمـة العقـار أو انخفاضهـا نتيجـة لظـروف السـوق أو نتيجـة لمشوع نـزع الملكية ،وذلـك ألنها تؤثـر عىل التقديـر ا ي

25

قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق

قاعدة ما قبل نزع الملكية وبعدها
ز
هـي طريقـة يمكن اسـتخدامها يف حالـة نـزع جـزء مـن الملكية بحيـث يقـدر المقيم القيمـة السـوقية للعقـار قبـل نـزع الملكية وبعدهـا .دون اعتبـار
ز
المشوع عليـه قبـل نـزع الملكية ومـن ثـم مقارنتـه مـع قيمـة العقـار عنـد أخـذ تأثـر ر
تأثـر ر
المشوع بعـد نـزع الملكية يف االعتبار.
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق
قيمة العقار ز ز
المنوع ملكيته إضافة إىل االقتطاع والتأثنات الضارة
تعتمـد هـذه الطريقـة عىل حسـاب قيمـة مسـاحة الجـزء ز ز
المنوع ملكيتـه وإضافـة االقتطاع والتأثـرات الضـارة أو طـرح الزيـادة ز يف قيمـة العقـار المحتجز.
عىل سبيل المثال

إذا كانــت قيمة قطعة أرض تبلغ  1,100,00ريال سعودي دون اعتبــار ر
المشوع
وقيمتهــا  850,000ريال عنـد اعتبـار ر
المشوع
يمكن حسـاب القيمـة السـوقية لألرض ز ز
المنوعة بأنهـا  150,000ريـال سـعودي
ز
وأن الخسـارة يف قيمـة العقـارات المحتجزة هـي  100,000ريـال سـعودي (بسـبب االقتطاع والتأثـرات الضـارة).
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق
األكن
قاعدة القطعة ر
األكن مـن األرض وبالتاىل يحـق للمالك الحصـول عىل تعويضـات ز
ويعنـي ذلـك أن األرض ز ز
للضر الناشـئ عـن اقتطـاع
المنوعة ال تنـزع بأكملهـا ولكنهـا الجـزء
ر
ي
المنوع وتستخدم القاعدة المذكورة أعاله ز
أرضـه إضافـة إىل قيمـة الجـزء ز ز
بالنامن مع قاعدة ما قبل نزع الملكية وبعدها.

ز
التحسن يف القيمة
يعتن التحسـن زف قيمـة العقـار عكـس التأثـرات الضـارة حيـث أنـه زيـادة زف قيمـة العقـار المحتجز كنتيجـة ر
مباشة لنـزع الملكية .ومثـال عىل ذلـك إذا كان ر
مشوع
ر
ي
ي
وبالتاىل ،فـإن قيمـة
التطويـر المحتمل صعـب الوصـول إليـه أو واجهتـه محـدودة قبـل بـدء نـزع الملكية للشـارع الجديـد فـإن النـزع سيسـهل الوصـول إىل العقـار
ي
ز
ز
زز
ز
ر
ر
وف
األرض سـنيد بعـد تطبيـق المشوع وستسـغ الجهـة صاحبـة المشوع إىل تعويـض هـذه الزيـادة يف القيمـة مقابـل التعويـض المستحق لألرض المنوعة ي
حالـة حـدوث تحسـن كبن بحيـث تتجـاوز الزيـادة زف قيمـة العقـار مبلـغ التعويـض  ،ال يطلب من مالك األرض دفع الزيادة للجهة صاحبة ال ر
مشوع.
ي
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أساليب التقييم
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اساليب التقييم

أسلوب السوق

شاملة
مماثلة
حديثة
موثوقة

أسلوب الدخل

أسلوب التكلفة

االستثمار
التدفقات النقدية
األرباح
القيمة المتبقية

قيمة األرض
تكاليف البناء
التقادم
اإلهالك

للعقارات المدرة للدخل
مقارنة أصل بأصول مطابقة أو مماثلة
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ر
الن بنيت
للعقارات المتخصصة ي
لغرض معي واليوجد تداول يف السوق

التعويضات
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التعويضات اإلضافية

االقتطاع
يحـدث االقتطاع عندمـا يؤثـر العقـار ز ز
المنوع عـىل قيمـة العقـار المحتجز ،بحيـث إذا
اقتطـع منـه يفقـد العقـار المحتجز قيمته.

التأثتات الضارة
هـي قيمـة اإلهالك للعقـار المحتجز نتيجـة أعـمال البنـاء المقنحة عـىل العقـار ز ز
المنوع .إذا نزع جزء مــن
ُ
وتــرك باقــي ز ز
المنل فســيؤثر هــذا النــزع واســتخداماته المستقبلية عــىل رغبــة النــاس بالســكن
الحديقــة
فيــه
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التعويضات بسبب األضار األخرى

األضار التجارية

األضار السكنية

خسارة الوقت.

األضار الزراعية

تكاليف اإلزالة والنقل.
تكاليف إعادة النكيب وغنها.
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التعويض عن الرصر المعنوي

ز
تستوف معايـر معينـة نتيجـة ز
هـي مبالـغ إضافيـة ُتدفـع عـن العقـارات ز ز
للضر الملحق بمالك العقار إلجبارهم عىل بيـع منازلهـم أو
ـي
ت
وال
ـل
م
بالكا
وعة
المن
ي
النتقالهم مـن العقـارات المستأجرة.

• خسائر المالك
يحـق لمالك العقـارات بجميـع أنواعهـا والذيـن يشـغلون عقاراتهـم لمدة ال تقـل عـن سـنة الحصـول علـى دفعـة % ٥مـن القيمـة السـوقية للعقـار.
• خسائر المستأجر
الحاىل.
إذا كان يشـغل العقـار لمدة ال تقـل عـن سـنة مـن تاريـخ تقديـم اشـعار نـزع الملكية ويكـون مسـتحق % 2,5مـن اإليجار
ي
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شكرا

لكل عقار قيمة

