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مقدمة عن أساليب التقييم العقاري
أساليب وطرق التقييم العقاري

:تاليالالنحوعلىتوضيحهايمكنطرقعدةتحتهاويندرجالعقاريللتقييمأساسيةأساليبثالثةهناك

:السوقأسلوب
oأومطابقةأصولمعاألصلمقارنةخاللمنللقيمةمؤرشا  السوقأسلوبيقدم

.سعريةمعلوماتعنهاتتوفر(مشابهة)مقارنة

:الدخلأسلوب
oإلىقبليةالمستالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنللقيمةمؤرشا  الدخلأسلوبيقدم

.واحدةحاليةقيمة

:التكلفةأسلوب

oأنعلىينصالذياالقتصاديالمبدأباستخدامللقيمةمؤرشا  التكلفةأسلوبيقدم

.مماثلةمنفعةذوأصلإنشاءتكلفةمنأكرثماألصليدفعلنالمشرتي
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:الدخلأسلوب
oاالستثمارطريقة
oديةالنقالتدفقاتطريقة
oيةالمتبقالقيمةطريقة
oاألرباحطريقة

:التكلفةأسلوب
oالمهلكةاإلحاللطريقة
oاإلنتاجإعادةطريقة

:السوقأسلوب
oالمقارنةطريقة

(المنافسة،التغيير،التوقع،التكافؤ،األرباحتعظيم،االستبدال،والطلبالعرض):وأهمهاللتقييمالعامةالمبادئمراعاةيجبالتقييمعند



توفر المعلومات

أساس القيمة
نوع القيمة المستهدفة
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نوع العقار
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:التاليةالمعطياتعلىبناء  األمثلاألسلوبتحديديتم



مقدمة عن أساليب التقييم العقاري
العوامل المؤثرة في تحديد طريقة التقييم 

0204

أسلوب المقارنة

:المؤثرةالمعطيات

oكافيةوشواهدأدلةتوفر

oللمقارنةقابلية

oوالسوقالتمويلرشوطتسوية

oوالعيوبالزماياتسويات

أسلوب التكلفة

:المؤثرةالمعطيات

oالمبنيةالمسطحاتتحديد

oرمبعالالمرتتنفيذتكاليفتقدير

oاألخرىالتكاليفتقدير

oوالتقادماإلهالكمعدالت

أسلوب الدخل

المؤثرةالمعطيات

oالعوائدتقدير

oاإلشغالنسبتقدير

oغيلوالتشالصيانةمصاريفتقدير

oوالرسملةالخصممعدل.
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:لتاليكاتحديدهاالممكنمنواليتأسلوبكلتطبيقفيالمستخدمةالمعطياتعلىاألساليبتطبيقنتائججودةتعتمد

:4.10فقرة،التقييموطرقأساليب105المعيار

.واحـدةطريقـةومصداقيـةدقـةفـيواثقا  المقيـميكـونعندمـاخاصـة،األصـللتقييـمطریقـةمـنأکثـراسـتخدامالمقیـممـنيطلـبال

أولمعلومـاتاتكـونعندمـاسـيماال،للقيمـةمؤشـرإلـىللتوصـلواسـتخدامهاتقييـمطريقـةأوأسـلوبمـنأكثـرفـيالمقيـمينظـرأنينبغـيذلـكومـع
.موثوقـةنتيجـةعلـىللحصولواحـدةلطريقـةكافيـةغيـرالمدخـالت

المقيــمــحيوضأنويجــب،معقــولالمتعــددةالطــرقأواألساليبتلــكمــنالقيمــةاســتنتاجيكــونأنينبغــي،أسـلوبمـنأكثـراسـتخداميتـموعندمـا
.متوســطهاحســابدونواحــدةقيمــةإلــىللوصولالمختلفــةالقيمــةمؤشــراتتســويةعمليــةالتقريــرفــي



طريقة التقييم المساندةطريقة التقييم األساسيةالتصنيف الفرعي للعقارتصنيف العقار 

أراضي

-"طريقة المقارنة " أسلوب السوق أرض سكنية

"طريقة القيمة المتبقية " أسلوب الدخل "طريقة المقارنة " أسلوب السوق أرض تجارية

"طريقة القيمة المتبقية " أسلوب الدخل "طريقة المقارنة " أسلوب السوق أرض زراعية

"طريقة القيمة المتبقية " أسلوب الدخل "طريقة المقارنة " أسلوب السوق أرض خام

عقارات مدرة للدخل

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "ة التدفقات النقدية المخصوم/ طريقة االستثمار " أسلوب الدخل إداري/ مبنى تجاري 

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "التدفقات النقدية المخصومة / طريقة األرباح " أسلوب الدخل مبنى فندقي

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "ة التدفقات النقدية المخصوم/ طريقة االستثمار " أسلوب الدخل مجمع سكني

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "ة التدفقات النقدية المخصوم/ طريقة االستثمار " أسلوب الدخل مستودعات

وحدات سكنية
"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "طريقة المقارنة " أسلوب السوق فيالت سكنية

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "طريقة المقارنة " أسلوب السوق شقق سكنية

المرافق والخدمات

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "التدفقات النقدية المخصومة / طريقة األرباح " أسلوب الدخل صحي

"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة "التدفقات النقدية المخصومة / طريقة األرباح " أسلوب الدخل تعليمي

-"طريقة اإلحالل المهلكة " أسلوب التكلفة ديني

مقدمة عن أساليب التقييم العقاري
األساليب المثلى لتقييم العقارات حسب تصنيفها

Methods of real estate evaluation
The best evaluation methods for real estate according to its classification
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الأنهنجدلكنو،التقييمأعماللتنفيذمثالينهج"المقارنةطريقة"السوقأسلوبيعترب(السوقيةالقيمة)القيمةأساسيكونعندما
.الطريقةلتطبيقالكافيةالمدخالتأوالمعلوماتتوافرلعدمنظرا  الحاالتكافةفيتطبيقهايمكن

التسوياتعمليتمأساسهاعلىوالتيالتقييمعمليةفيالقياسوحدةمالئمةمنالتأكديجبالمقارنةطريقةتطبيقعند
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(طريقة المقارنة ) أسلوب السوق 



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة المقارنة

Basic Inputs in Evaluation Methods
The best evaluation methods for real estate according to its classification

:المقارنةطريقةتطبيقمراحل

9الرمحلة 7الرمحلة 5الرمحلة 3الرمحلة 1الرمحلة 

تحديد إطار العمليات 
الزمين

ار دراسة تفاصيل العق
محل التقييم

جمع بيانات المبيعات 
القابلة للمقارنة

التسويات وتقدير القيمة تحليل المبيعات 
السوقية

8الرمحلة 6الرمحلة 4الرمحلة 2الرمحلة 

ة تحديد العوامل المؤثرتحديد منطقة السوق
على التسويات

التحقق من البيانات
ومعالجتها

إجراء تعديالت وتسويات
مقابل الفروق

ية وسيتم التطرق لكل من هذه الرماحل بالتفصيل نظرا  لكونها أهم الرماحل المؤثرة على عمل

تحديد القيمة السوقية للعقار محل التقييم 
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المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة المقارنة

Basic Inputs in Evaluation Methods
The best evaluation methods for real estate according to its classification

:المقارنةطريقةتطبيقعلىالمؤثرةالعواملتحديد
:يليماوتتضمنماديةأوقانونيةطبيعةذاتأومحددةأوعامةطبيعةذاتتكونقدالعقاراتقطاعاتجميععلىتنطبقواليتالمهمةالمقارنةعواملبعضأننالحظ

تحديد أفضل و أعلى استعمال ممكن 
لألرض وعليه يتم تحديد المقارنات 
المناسبة للعقار محل التقييم

نسبة محددة لظروف السوق ، وتعترب 
تسوية أساسية يتم تنفيذها قبل

التسويات األخرى

طأحكام ورشوط التنظيم والتخطي تواريخ المعامالت الخصائص المادية/ الموقع  حالة وظروف السوق
ا ما تتم اإلشارة إلى  غالب 

التسويات مقابل حالة وظروف
، «الزمنية »السوق بالتسوية 

وقد تتغري ظروف السوق مع 
مرور الوقت ، ولكن إذا لم تتغري
ظروف السوق لن تكون هناك 
حاجة إلجراء هذه التسوية حىت 
مع انقضاء فرتة زمنية طويلة

مراعاة أن تكون المقارنات اليت تم 
ا في تحديدها عبارة عن صفقات تم تنفيذه
مفرتة زمنية قريبة من تاريخ التقيي

دها عبارة عن تسويات نسبية يتم تحدي
باالعتماد على خصائص المنطقة ككل 
والعقار بصفة خاصة وعلى معطيات 

السوق في المنطقة المحيطة

: مدخالت التقييم 

معظم العقارات القابلة 
لها للمقارنة في نفس المنطقة

د نفس خصائص الموقع ، لكن ق
يكون هناك اختالف داخل 
المنطقة نفسها أو على 
ب مستوى العقار ، وبالتالي يج
األخذ بعني االعتبار هذه 

الفروقات على هيئة تسويات
عند تطبيق الطريقة

: مدخالت التقييم : مدخالت التقييم 

تشهد معظم األسواق تقلبات
في األسعار يمكن أن تحدث 

تالي  بوترية رسيعة للغاية ، وبال
ينبغي أن تكون أدلة وشواهد 
المقارنة محَدثة قدر اإلمكان ، 
وعليه  قد يكون من الصعب 
الحصول على أدلة وشواهد 
محَدثة في ظروف السوق 

المتقلبة

: مدخالت التقييم 

م تتضمن أحكام ورشوط التنظي
والتخطيط والتقسيم إلى 
، مناطق ، والكثافة السكانية
يم ونسبة البناء ، ويعرت التقس

إلى مناطق أحد المحددات 
ل األساسية لالستخدام األفض

واألمثل للعقار ألنه يحدد نوع
.التطوير العقاري المسموح به
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المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة المقارنة

Basic Inputs in Evaluation Methods
Basic Inputs in the Comparison Method

إجمالي نسبة التسوياتقابلية المقارنة طبيعة المقارن/ تاريخ عدد التسويات

يجب أن يكون العقار المقارن 
مماثاًل قدر اإلمكان للعقار محل

التقييم من حيث الموقع 
طيةوالخصائص المادية والتخطي

ات يفضل أن ال يزيد عدد التسوي
بين العقار محل التقييم 
5والعقارات المقارنة عن 

تسويات

ت عن يجب أن ال تزيد نسبة التسويا
وفي حال تجاوز ذلك يعتبر % 40

العقار المقارن ال يستوفي 
.متطلبات قابلية المقارنة 

قة صف) يجب تحديد طبيعة المقارن 
والتحقق .. ( منفذة ، عرض قائم ، 

من كون تاريخه قريب من تاريخ 
.التقييم 
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:(محاذير)المقارنةطريقةتطبيقعنداالعتباربعنيأخذهايجبأمور
:يليماأهمهااالعتبارعنيفيأخذهايجباليتالعواملمنعدديوجدأنهإالوضوحا  وأكرثهاالتقييمطرقأسهلمنتعتربالمقارنةطريقةكونمنالرغمعلى



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة المقارنة
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FARمعامل مسطح البناء نسبة الواجهة للعمق سهولة الوصول للموقع

100%

20
م

م20

40
م

العقار 
محل 
مالتقيي

المقارن
 "1"

م40

20
م المقارن

 "2"

العقار 
محل 
المقارنمالتقيي

 "1"

50%200%

م20

4.82.4 3.6

"2" مقارن  "1" مقارن مالعقار محل التقيي

"2"المقارن "1"المقارن معيار المقارنة
%200%50%100يمالعقار محل التقي

%10-%10+نسبة التسوية

تطبيق تسوية نسبة الواجهة للعمق

"1" المقارن معيار المقارنة
وصولية عاليةةوصولية متوسطيمالعقار محل التقي

%5-نسبة التسوية

تطبيق تسوية الوصولية للموقع

"2" المقارن "1" المقارن معيار المقارنة
3.64.82.4يمالعقار محل التقي

%10%10-نسبة التسوية

تطبيق تسوية نسبة معامل مسطحات البناء 

.التسويةبعدلألرضالنهائيالمربعالمترلقيمةالوصوليتموعليه(2م/ريال:القياسوحدة)لألرضاألساسيالمربعالمترقيمةعلىالتسويةنسبةزيادةأوخصميتم

:التجاريةالعقاراتعلىالتسوياتأهم:توضيحيمثال
:التجاريةالعقاراتعلىتطبيقهاالممكنالمتخصصةالتسوياتمنلعددالتطرقوجبالتجاريةالعقاراتعلىتطبيقهاالممكنالتسوياتمنالعديدوجودمع



(طريقة اإلحالل المهلكة ) أسلوب التكلفة 



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة اإلحالل المهلكة 

:المهلكةاإلحاللطريقةتطبيقمراحل

15

حساب قيمة اإلهالك تقدير تكلفة البناء تحديد المسطحات المبنية تحديد قيمة األرض

األرضقيمةإلىالوصوليمكن
وأالتاليةالطرقأحدباستخدام
:كالهما

oالمقارنةطريقة
oالمتبقيةالقيمةطريقة

تاليةالالوسائلبأحداالستعانةيجب
:المبنيةالمسطحاتلحساب

oالمخططات/البناءرخصة
oالمعاينةخاللمنالقياس
oالمنطقةتنظيم
oالجويةالمصورات

مالمقيخربةعلىباالعتمادوذلك
طرقالألحدالتقديريتمالعقارونوع
:التالية

oالمقارنةوحدةأسلوب
oحدةعلىبندكلتقييمأسلوب
oالكميالمسحأسلوب

لىعباالستناداالهالكحسابيتم
:التاليةالطرقأحد
oالثابتالقسططريقة
oالمتناقصالقسططريقة
oالممتدالعرمطريقة

:الحاليةالمبانيالقيمةحسابيتماألرضقيمةتقديروبعد،الُمهلكةاإلحاللتكلفةطريقةاستخدامعند
.االقتصاديعرمهوالماديةحالتهعلىبناء  الحاليالمبىنوإهالكتقادممقابلتسوياتإجراءبعدالحاليالمبىنبوظيفةيقومأنيمكنجديدمبىنبناءتكلفة



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة اإلحالل المهلكة 
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:(حدةعلىبندكلتقييمأسلوب)البناءتكلفةتقديرعلىمثال

(ريال)إجمالي القيمة (ريال)قيمة المترالمربع المسطحات المبنيةأعمال تنفيذ المشروع
أعمال الهيكل االنشائي

43,565

1,50065,347,500
3,500152,477,500األعمال المعمارية والتشطيبات

60026,139,000اعمال التكييف
50021,782,500االعمال الكهربائية

25010,891,250اعمال الصرف الصحي
2008,713,000اعمال شبكة الحريق

1255,445,625اعمال المصاعد
30013,069,500اعمال الموقع العام

75032,673,750أعمال ديكورات الغرف واألجنحة
50021,782,500أعمال ديكورات المناطق العامة

43,5658,225358,322,125اإلجمالي
أسلوب وحدة المقارنة 

القيمةالنسبةاألعمال االستشارية
5,374,832%1.50أعمال التصميم

8,958,053%2.50أعمال اإلشراف الهندسي
17,916,106%5.00أعمال إدارة التطوير

35,832,213%10.00األرباح والمخاطر
68,081,204%19.00اإلجمالي

43,5659,788426,403,329اإلجمالي

430,000,000القيمة السوقية للمباني الحالية بعد التقريب



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة اإلحالل المهلكة 

17

:المبىنعرمتحديدطرق

:يتم تحديد عمر المبنى باالعتماد على أحد المصادر التالية •

o تاريخ اطالق التيار الكهربائي ، إن لم يتوفر:

o تاريخ شهادة إتمام البناء ، إن لم يتوفر:

oنفيذ تاريخ إصدار رخصة البناء ، مع مراعاة خصم المدة الكافية لعملية الت.

.ية في حال عدم توفر أي من المصادر أعاله يتم الرجوع إلى المصورات الجوية التاريخ•

بنىيجب مراعاة أي أعمال ترميم تمت على المبنى والتي من شأنها أن تزيد في العمر المتبقي للم
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المدخالت األساسية في طريقة اإلحالل المهلكة 
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:اإلهالكمعدالتتقديرطرق

: ة خسارة في قيمة المبنى نتيجة للعوامل التالي: اإلهالك 
تدهور مادي

Physical deterioration

تقادم خارجي
ObsolescenceExternal

تقادم وظيفي
Functional Obsolescence

:الثابتالقسططريقة
هيولألسف،رتاضياالفالعرمعلىالتقييمعندالفعليالمبىنعرمقسمةعلىوتعتمد،للمبانيالحقيقيةالقيمةتعكسالولكنهامحاسبيةألغراضتستخدم

التمويلجهاتقبلمنوالمستخدمةالسوقفيشيوعا  األكرثالطريقة

:المتناقصالقسططريقة
.عاملكالمبىنمنالمتبقيةالقيمةعلىاإلهالكمعدلتحيدفيوتعتمد،الثابتالقسططريقةمنالمبانيقيمةتحديدفيمنطقيةأكرثوتعترب

:الممتدالعرمطريقة
Extendedالممتدالعرملنظريةوفقا  للمبانياإلهالكحساب Life Theory،املالعومراعاةمعحالتهعلىبناء  المبىنالسترماريةالمتبقيالعرمتقديرعلىوتعتمد

.التقييمتاريخعندالمبىنعرماالعتبارفياألخذدونأعاله
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:الممتدالعرمطريقة

.( الصادر عن هيئة تقييم االسترشادييمكن االعتماد على دليل األسعار ) تحديد العمر االفتراضي للمبنى وفقًا لنوعه وفئته -1

:ويتم تحديد العمر الفعال بناًء على المعادلة التالية : تحديد العمر الفعال للمبنى -2

:العقارلحالةلنظرتهوفقاً ويقدرالعقارعلىالمقيموقوفالمتبقيالعمرتحديدويلزم

.سنة20المقيمقدرهالذيالمتبقيالعمرالمثالسبيلعلىوليكن

.سنة20=20-40=الفعالالعمريكونعليهوبناءً 

االفتراضيالعمر/الفعالالعمربقسمةاإلهالكمعدلتحديديمكن-3

.االفتراضيعمرهفيإضافيةسنوات10المبنىمنحقدالمقيميكونالطريقةوبهذه،سنة30التقييمعندالحقيقيالمبنىعمريكونأنالممكنمن•
(  بطريقة القسط الثابت % 75بداًل من % 50سيكون اإلهالك ) 

.والتشغيلالصيانةبأعمالالمالكالهتمامنتيجةذلكفيالسببيأتيوقد

.التقييمتاريخفينىللمبالمتوقعالعمرتقديرعلىكبيربشكلتؤثرأنيمكنوالتيالتقييمعمليةعندللمبنىوالخارجيالوظيفيالتقادميراعيأنالمقيمعلى•

العمر المتبقي–العمر االفتراضي = العمر الفعال 



أسلوب الدخل



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طرق أسلوب الدخل

:الدخلأسلوب
:طرقعدةولها،التقييمموضوعاألصلمنالمتأتيةالمستقبليةالنقديةالتدفقاتأواإليراداتقيمةعلىباالستنادالقيمةتحديداألسلوبهذافييتم

(طريقة االستثمار ، طريقة القيمة المتبقية، طريقة التدفقات النقدية المخصومة ، طريقة األرباح ) 

:(المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقة)الدخلأسلوبلتطبيقالعامةالمنهجية
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9الرمحلة 7الرمحلة 5الرمحلة 3الرمحلة 1الرمحلة 

تحديد المسطحات 

التأجريية

ة تقدير مصاريف الصيانتحديد نسب اإلشغال

والتشغيل

التدفقات بناء جدول حساب معدل الخصم

النقدية

8الرمحلة 6الرمحلة 4الرمحلة 2الرمحلة 

تحديد معدل الرسملةالدخلصافي تحديد الفعليتحديد الدخل تقدير إجمالي الدخل
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:التأجرييةالمسطحاتتحديد:أوال

مكنيطرقبعدةالتقييمموضوعللعقارالتأجرييةالمسطحاتتحديديتم

:كالتاليوصفها
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:اإليجاريةالقيمةتحديد:ثانيا  
ساسيةأمراحلثالثوفقالتقييممحلللعقاراإليجاريةالقيمةتحديديمكن

:التاليالنحوعلىتوضيحهايمكن

ودراسةالعقودكافةمراجعةالرمحلةهذهويتم:العقودمراجعة1.

ضافةإالعالقةذاتوالبنودالقيودوتحديداألطرافجميععلىااللزتامات

.استحقاقهاوتواريخوالمستحقاتالدفعاتلتفاصيل

عملثمومنالمقارنةطريقةعلىباالعتماد:السوقمؤشراتدراسة2.

.التأجرييةللقيمةللوصولرشحهسبقكماالتسويات

رييةالتأجوالقيمةالسوقدراسةنتائجمقارنةيتم:النتائجمطابقة3.

مدىتحديدخاللهامنيمكناليتوالتأجرييةالعقودفيالمذكورة

.النتائجتوافق

فيالمدخالتعلىأعالهالتحليلمنالمستخلصةالنتائجتنعكسأنيجب

.الدخلأسلوبتحتالمندرجةالطرقمنطريقةأيتطبيق

مراجعة عقود اإليجارالقياس المادي

"تقديري " رخصة البناء المساقط األفقية

محل ويقصد بها الزيارة الميدانية للعقار

يعةالتقييم ويكون القياس وفقا  للطب

اد وهي عملية مطابقة عقود اإليجار واالستن

التأجرييةعليها في تحديد المسطحات 

وذلك من خالل الرجوع للرسومات 

الهندسية وفقا  لطوابق المرشوع
د على وهي عملية تقديرية يتم فيها االستنا

يةرخصة البناء في تحديد المسطحات التأجري
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:اإلشغالنسبتقدير:ثالثا  

اتمؤرشمعومطابقتهاالعقودمراجعةطريقعناالشغالنسبتحديديتم

يتموعليه،المؤجرةالوحداتمنالمعاينةعندالتحققوكذلك،السوق

:التاليةالفرضياتإلحدىالتوصل
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الفرضية األول
:انتظارقائمةوجودمعالتقييممحلالعقارتأجريى

مؤجرا  العقارلكونيعودوذلك%100بـاإلشغالنسبةتقديرالحالةهذهفيويتم

فيمسجلنيلوجوديعودوذلكالقادمةالفرتةخاللالتأجريفيوسيسترمبالكامل

.االنتظارقائمة

الفرضية الثان
:انتظارقائمةوجوددونالتقييممحلالعقارتأجريية

مراعاةمع،%95-%90بنيماترتاوحبنسبةاإلشغالنسبةتقديريتمالحالةهذهفي

.للمستأجرينوخروجدخولبرمحلةسيرمالعقارلكونيعودوذلك،السوقمؤرشات

الفرضية الثال
:إشغارنسبةوجودمعالعقارتأجريثة 

رضورةمعيمالتقيتاريخفيحالتهوفقللعقاراإلشغالنسبةتقديريتمالحالةهذهفي

.السوقمؤرشاتمراجعة

:والتشغيلالصيانةمصاريف:رابعا  

:تاليةالالفرضياتإحدىطريقعنوالتشغيلالصيانةمصاريفتحديدويتم

الفرضية األول
ى

:التقييممحلللعقاروالتشغيلالصيانةعقودتوفري

عقوديفالمذكورةالتكاليفعلىالتقييمعمليةفياالعتمادالحالةهذهفيويتم

.سالمتهامنالتأكدبعدوالتشغيلالصيانة

الفرضية الثان
:التقييممحلللعقاروالتشغيلللصيانةعقودتوفريعدمية 

باالستنادوالتشغيلالصيانةنسبوتحديدالسوقمؤرشاتدراسةالحالةهذهفيويتم

.مشابهةلعقاراتالسوقمؤرشاتعلى
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:توضيحيمثال

:جدةةمدينفيصاريشارعطولعلىوالتشغيلالصيانةونسبةاالشغالنسبالخريطةتوضح
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1
2

3

4
5

6

7

نسب الصيانة والتشغيلنسبة اإلشغال التسلسل
%15%80"1" المقارن 

%20%75"2" المقارن 

%25%85"3" المقارن 

%25%90"4" المقارن 

%15%70"5" المقارن 

%15%85"6" المقارن 

%25%75"7" المقارن 

:الدخلصافيتحديد

الفعليالدخل = نسبة اإلشغال xتحديد إجمالي الدخل : أوال 

صافي الدخل = النسبة المخصصة للصيانة والتشغيل xالدخل الفعلي للعقار : ثانيا  

.التوضيحبغرضوضعهاوتمافرتاضيةأعالهالموضحةالنسب

ية المقارنةيتم عكس النسب أعاله على العقار موضوع التقييم باالعتماد على مقارنات تحقق مبدأ قابل
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:الخصممعدلحساب:سابعا  

Discount)الخصممعدل Rate)التدفقاتلخصميستعملوالذيالمطلوبالعائدمعدلهو

.الخصممعدللحسابأساسيةطرق3ويوجد،للدخلالحاليةالقيمةلتقديرالمستقبليةالنقدية
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:الرسملةمعدلحساب:ثامنا  

Capitalization)الرسملةمعدل Rate)واحدةقيمةإلىالدخللتحويليُستعملمعدلهو،

.الرسملةمعدللتحديدطرق3ويوجد

الطريقة األولى

الماللرأسالبديلةالفرصةتكلفة

فيتثرمالمسيكسبهأنيمكنالذيالعائدمعدلهوالماللرأسالبديلةالفرصةتكلفة

البديلةالفرصةتمثلوهي،المخاطرودرجةاالستثمارمبلغحيثمنمشابهةاستثمارات

.آخراستثمارمقابلمحددعقارفياالستثمارعنالمستثرميتخلىخاللهامناليت

الطريقة الثانية

الداخليالعائدمعدل

الخصممعدلتحديدخياراتكأحدمشابهةالستثماراتالداخليالعائدمعدلاعتباريمكن

رأسعائديعكسالداخليالعائدمعدلفإن(2020)الدوليةالتقييملمعايريووفقا

.األصلياالستثماروعائدالمستثرمالمال

الطريقة الثالثة

الرتاكميالنموذج

وفقالمعدلحسابويتمالخصممعدلتحديدفياستخداما  الطرقأكرثوتعترب

.التاليةالمعادلة

*عالوة المخاطر الغير منتظمة* + عالوة المخاطر المنتظمة+ العائد على السندات الحكومية = معدل الخصم 

الطريقة األولى

السوقمناالستخالصطريقة

يعهابسعرومعرفةحديثا  بيعهاتممشابهةعقاراتتحديدعلىالطريقةهذهوتعتمد

عهبيسعرعلىالعقاردخلقسمةويتمالدخلصافيأوالدخلإجماليإلىباإلضافة

.الرسملةمعدلعلىللحصول

الطريقة الثانية

المقرضعائدطريقة

ستعملتأنيمكنالحاليةاإلقراضمتطلباتأنفرضيةعلىالمقرضعائدطريقةتعتمد

:التاليةالمعادلةوفقالمعدلحسابالممكنومنالكليالرسملةمعدللتقدير

نسبة القرض للقيمةxثابت القرض العقاري xنسبة تغطية الدين = معدل الرسملة الكلي 

الطريقة الثالثة
السوقيالمسحطريقة

نمأوالمعتمدةالوطنيةاإلحصاءمراكزمنالمنشورةالدراساتمراجعةفيوتتمثل

البنوكأوالكربىالعقاريةالرشكات

.قاريالعاالستثماربنوعيةالمرتبطالمخاطرهيمنتظمةالغيرالمخاطرأنحينفي(التضخم،السوقمخاطر)بالسوقالمرتبطةالمخاطرالمنتظمةبالمخاطريقصد*



المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طرق أسلوب الدخل

:النقديةالتدفقاتجدولمدةتحديد:تاسعا

فيأخذهاجبياليتاألساسيةوالمحدداتالضوابطمنعددلوجودالتنويهويجبالدخلأسلوبطرقتطبيقفيذكرهاالسابقالمدخالتكافةعلىاالعتماديتم

:يليفيماأهمهاتلخيصيمكنالنقديةالتدفقاتمدةتحديدعنداالعتبارعني
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المدة الزمنية

 تقل بمدة اليفضل تحديد الفرتة الزمنية 

سنوات10عن 

التحقق من العقود

ووجود سندات يجب أن تتم مراعاة العقود 

على نموذج التدفقاتألمر وعكسها 

تغري المدخالت خالل الفرتة

مراعاة الزيادة أو النقص في القيمة 

ل اإليجارية ، نسب الصيانة والتشغيل ، اإلشغا

معدل الخصم

يجب مراعاة عكس قيمة معدل الخصم على 

طول فرتة التدفقات النقدية 

:للعقاراالسرتداديةالقيمةتقدير

:التاليةادلةالمعحسباالسرتداديةالقيمةحسابويمكنالنهائيةبالقيمةكذلكوتسمىالتأجريفرتةنهايةفيالعقارقيمةالعقاراسرتدادقيمةتمثل

معدل الرسملة / صافي الدخل التشغيلي للعقار في نهاية السنة = القيمة االسرتدادية للعقار 



مقدمة عن أساليب التقييم العقاري
أساليب وطرق التقييم العقاري
العوامل المؤثرة في تحديد طريقة التقييم
ااألساليب المثلى لتقييم العقارات حسب تصنيفه

01

المدخالت األساسية في تطبيق طرق التقييم
المدخالت األساسية في طريقة المقارنة
المدخالت األساسية في طريقة تكلفة اإلحالل المهلكة
المدخالت األساسية في طرق أسلوب الدخل

02
مصادر المعلومات الموثوقة
مصادر المعلومات الموثوقة عالميا  
مصادر المعلومات الموثوقة محليا  

03



مصادر المعلومات الموثوقة
محلياً -مصادر المعلومات الموثوقة عالميًا 

:العالميةالرماجعأهم
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https://data.worldbank.org/

https://tradingeconomics.com/

https://www.bloomberg.com/middleeast

https://www.statista.com/



مصادر المعلومات الموثوقة
محلياً -مصادر المعلومات الموثوقة عالميًا 

:المحليةالرماجعأهم
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نشكر لكم اهتمامكم وحسن
استماعكم ،،
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