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عضو ومدرب زميل فرع العقار 

التقييم لغرض نزع الملكية
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ي نزع الملكية
 
مقدمة ف
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:مقدمة 

.  ملكيةمرجع أساسي للجان تقدير تعويض نزع ال

ي ألعمال 
الدليل المهن 

لكية التقييم ألغراض نزع الم

العقارات للمنفعة العامة 

شادية لتكل فة دليل األسعار االستر

اإلنشاءات والتحسينات والغراس 

ةوالمشتمالت ألغراض نزع الملكي

.مرجع للمقيم لحل التساؤالت والمشاكل 

ز ودليل ال امج تأهيل المقيمي  .ممارسةمساند لنر

ي 
. تصنيفات المبانز

ي والتحسينات وأسعار ا
.لغراسأسعار اإلنشاءات للمبانز

ي والتحسينات ومعدالت اهال 
.كها أعمار المبانز

:الهدف 

.الدولية  الثقة وفق أفضل المعاين  و الممارساتورفعالمهنةتنظيم•
.الوصول اىل قيم منطقية وموضوعية •
.الشفافيةزيادة•

أدلة تقييم ألغراض نزع الملكية 
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أسئلة عامة 

لماذا يتم نزع الملكية ؟

ي نزع الملكية  ؟ 
ماذا يعنز

هل نزع الملكية اختياري للمالك ؟

ما هو اساس القيمة الذي يحسب عليه؟

ماهي الطريقة المثىل للتقييم ؟

ي تحسب بالتقييم ؟
ماهي التعويضات األخرى الن 
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لماذا يتم نزع الملكية 

يةوالمناطقالمدنتشهد  ي توسعمنالحضز
ي للنمو نتيجةعمرانز

منالمزيد فن  تو اىلالحاجةيصاحبهوالذيالسكانز

ي اخذها يتمولمالعامةوالمرافقوالخدماتالطرق
ز
تجمعاتللوالهيكليةالمحليةالمخططاتاعداد عند الحسبانف

ي توفن  الحكوماتمنيتطلبالذياالمر السكانية
زعخاللمناو تملكهما خاللمنسواءاألراضز عىلتحواذ واالس النز

.االحتياجهذا لسد الخاصةالملكيات
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تعريف نزع الملكية

ي إجراء
تبنظامي قانونز ملكيةملوكالمللعقار المختصةالسلطةتملكعليهين 

امنالمالكيلحقعما تعويضبمقابلعامةمنفعةلتحقيق،خاصة .رأضز
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تشكيل لجنة تقدير التعويض

:أعضاءسبعةمناللجنةتتكون

وع .الجهة صاحبة المشر

.مندوب من وزارة العدل

.والقرويةالبلديةالشؤونوزارةمنمندوب

.الداخليةوزارةمنمندوب

.الماليةوزارةمنمندوب

ز السعوديةالهيئةأعضاءمناثنان .المعتمدينللمقيمي 



10

المرصح له بالتقييم

 
 
ز لنظامالتنفيذيةالالئحةمــن(السادســة)المادةعليهنصتلما تنفيــذا للمقيــميجــوز ال فإنــه،المعتمدينالمقيمي 

لمدةلمهنةامـارسإذا إال ،العقار عىلالمؤقتاليد ووضعالعقاراتملكيةنزعلغرضالتقييــمأعـمـاليــزاولأنالمعتمد 

خيصعـىلحصولـهبعـد سـنواتثالثعـنتقلال  .الن 
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ما قبل التعاقد
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ي التعليمات
مقابلة العميل وتلقر

:المهمةبـدءعنـد التاليـةالمعلوماتعـىلالحصـولالمقيمعـىلويجـبمرحلـةاول

لتحديـد افيـةكمعلومـاتعـنالبحـثالمقيممسـؤوليةتكـونفلـذا ،الملكيةنزعالغرضأنوبما التقييـممشـكلةتحديـد 
.المناسبالحـلوتقديـمالمشكلة

تهحيـثمـنبالمهمةللقيـاممؤهـلالمقيمأنمـنالتأكـد  والمنطقةيـمالتقيمحـلالعقـار بنـوعومعرفتـهوكفاءتـهخنر
.السـوقية

ي التقييـمإجـراءعـىلالقدرة
ز
ورأيعاليـةةجـودذيتقريـر لتقديـمكافيـةومعلوماتمـوارد لديـهوبـأنالمناسب،الوقـتف

.موثـوق

ي الشيةالمعلوماتتحديد 
.العميلموافقةتحتاجالن 
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التحقق من تضارب المصالح 

ي 
وعصاحبة)المعاملةنفسأطرافمنمهمةتلق  .(العقارومالكالمشر

ي 
ي آخر قسمخدماتمنيستفيد عقار لهعميلمنمهمةتلق 

ز
كةف .الشر

ي مكتسبةمصلحة(الرابعةالدرجةاىل)صلةذو طرفأو للمقيميكون
ز
وعةالعقاراتف ز .الملكيةمنز
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المعلومات المطلوبة 

.التقييممحلالعقار عنوان

.واستخدامهالعقار نوع

.اإليجاروعقود الطوابقمخططات

.التقييمتاريــــخ

اضاتأي .مطلوبةخاصةافن 
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اضات الخاصة اضات واالفتر االفتر

ي تاريــــخ التقي•
ز
يم ف

فعلية•

محققه•

ققال تحتاج اىل تح•

اضات االفن 
الغرض من 
التقييم

اضات  االفن 
اضات واالفن 
الخاصة

ي غن  تاريــــخ التقييم •
ز
ف

غن  فعلية •

غن  محققة •

تحققهـــــــــــا وأثرهـــــــــــا عـــــــــــىلاحتماليــــــــــة •

التقييم 

اضات الخاصةاالفن 

علومات الميحتـاج المقيم لطـرح بعـض االفتراضات عنـد تلقـي التعليمات مـن الجهـة صاحبـة المشروع حيـث قـد ال تتمكـن الجهـة مـن توفـر جميـع 

.المطلوبة قي ذلـك التاريـخ
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مخاطر تقييم نزع الملكية

:ىلي يمـا المخاطـر وتتثملخــاصبشــكلالمخاطر فيــهتنشــأ متخصــصالملكيةنــزعلغــرضالتقييميعتنر 

ةاو المعرفةقلة .الخنر

.كافيةمعلوماتعىلالحصولعدم

ي التفاصيلقلة
ز
وعبتأثن  المتعلقةالتفاصيلمثلالتقرير،ف .المحتجزةالعقاراتعىلالمشر

.صحيحبشكلوفحصهالعقار معاينةعدم

امعدم ز ي عليها المنصوصباإلجراءاتااللن 
ز
.التنفيذيةالالئحةو النظامف

.خارجيةأطرافمنمعلوماتعىلاالعتماد 
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التنفيذ
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ع الملكية  خطوات تقدير التعويض المستحق لت  

بدء اإلجراءات
طلب البيانات1.
معاينة العقار2.
تحليل السوق3.

االقتطاع واألثار الضارة1.

ار األخرى2. األض 

ةالمقيم والرسوم القانوني3.
القيمة السوقية

التعويض 
المستحق
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المعاينة لت  ع جزء من الملكية

الفعليـةالنـزععمليـةقبـلالعقـار معاينـة

تهيسـتخدمأنيجـب✓ ي خنر
ز
حالنــزعبتأثــر يتعلــقفيما األحكامإصـدار ف .العقــارعــىلالمقن 

وعصاحبــةالجهــةعـلـىيجــب✓ ي زيـادةوأيومسـاحتها األرضموقـعيؤكـد مخطـطتقديـمالمشر
ز
.ضاألر مستوىف

زعالتـيالمنطقةتحـديد ✓ ي ملكيتها سـتنز
ز
وعصاحبةقبلمنمنهـا جـزءنـزعحـالف .المشر
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المعاينة لت  ع جزء من الملكية

وعإتمامبعـد العقار معاينـة الملكيةنـزعمـشر

وعصاحبـةالجهـةتطلـبعندمـا الحالـةهـذهوتكـون ألنوذلـك،التعويـضاستالمقبـلالعقـار إخـالءالعقـار مالـكمـنالمشر

وعإلكمالملحـةحاجـةهنـاك .المشر

ض .قيمتـهلتحديـد الملكيةنـزعقبـلالعقـار شـكليفن 

وعصاحبـةالجهـةبهـا تحتفـظالتـيالمستنداتمراجعـة .الحـضلجنـةأو المشر
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تحليل البيانات 

:تحليل المنطقة المحيطة 

ي المنطقة ولكن دون اعتبار أي آثار ا
ز
حة ف ي أو أي خطط تطوير مقن 

ي تؤثر بشكل مباشر عىل العقار مثل التوزيــــع السكانز
بية أو يجاتحديد العوامل الن 

وع نزع الملكية  .سلبية لمشر

:دراسات التسويق 

ي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة أو المتوقعة، 
ز
ي مــدى تقبــل الســوق للعقــار وكيفيــة بيعــه وتأجيــره ف

ز
تســتخدم للعقــارات ـادة مــا وعـهــي دراســة تبحــث ف

.األقل تــداوًل 

:االستخدام األعىل واألفضل 

.االستخدام المحتمل والمعقول لألرض الشــاغرة أو العقــارات المحسنة بحيث يكون ممكن ماديا وماليا ومسموح قانونيا
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قواعد التعويض
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القواعد األساسية للتعويض

ي قيمة العقار.1
ز
.يجب أال تكون هناك زيادة أو نقصان ف

وعة ملكيته القيمة السوقية للعقار.2 ز .يجب أن تمثل قيمة العقار المنز

وع نزع الملكية . 3 ة لمشر ي القيمة عندما تكون نتيجة مباشر
ز
ي احتساب أي زيادة ف

. ال ينبغز

ي تكون بسبب استخدامات غن  قانونية أو تضز بالصحة العامة، وال تعوض المبا.4
ي قيمة العقار الن 

ز
ي أي زيادة ف

ز
ي النظر ف

ي تكون ال ينبغز
لغ الن 

.ناتجة عن ذلك

.عندما ال يكون هناك سوق لالستخدام الحاىلي للعقار، يمكن تقييم العقار عىل أساس التكاليف المعقولة إلعادة بنائه.5

ز . 6 ي يتكبدها أصحاب العقارات والساكني 
ي تمثل التكاليف والخسائر الن 

ار األخرى والن  .تقدير التعويض عن األضز
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ي التعويض
 
حقوق الملكية المشمولة ف

الملكية الحرة أو المطلقة

ي ملكية عقار أو جزء منـه له صفـة الديمومة، ويكـون هـذا الحـق ألجل غـن  مسـىم
ز
.حـق ف

حقوق االنتفاع

ة زمنيـة محـدودة ي لفـن 
ز العقـار واالستفادة مـن المبانز .ء المدةوتعـود ملكيـة العقـارات للمالك بعـد انتهـا . تتيـح حقـوق االنتفاع القـدرة علـى تحسـي 

الملكية اإليجارية

ي مـشر . ملكيـة العقـار حيـث يملك المالك حقـوق الملكية ويتمتـع المستأجر بحقـوق االنتفاع
ز
ر مستأجري العقـارات االستثمارية ف وع نـزع ويكـون ضز

.الملكية أكنر مـن مالـك

حق االرتفاق

ي اسـتخدام عقـار آخـر أو الدخـول إليـه دون امتالكه
ز
.  يكـن تعريـف االرتفاق بأنـه حـق غيـر حيـازي ف
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق

مبدأ التكافؤ

ـن لمأخوذ مر امبـدأ ينـص عىل أن مالـك العقـار يجـب أن يكـون عىل نفـس وضعـه الماىلي قبـل نـزع الملكية، ويكـون أسـاس التعويـض هـو قيمـة العقـا

وع .مالـك العقـار وليسـت قيمـة العقـار بالنسـبة للجهـة صاحبــة المشر

وع عىل القيمة مبدأ عدم اعتبار تأثن  المشر

وع نـزع الملكية ي قيمـة العقـار التـي تكـون ناتجـة عـن مشر
ز
ي ت. يجـب أن يسـتثنز أي زيـادة أو نقصـان ف

ز
ته ف حديـد مـا ويجـب أن يسـتغل المقيم خنر

وع نـزع الملكية، وذلـك ألنها تؤثـر عىل التقديـ ي لر اإذا كانـت زيـادة قيمـة العقـار أو انخفاضهـا نتيجـة لظـروف السـوق أو نتيجـة لمشر
.لتعويـضلنهان 
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق

قاعدة ما قبل نزع الملكية وبعدها 

ي حالـة نـزع جـزء مـن الملكية بحيـث يقـدر المقيم القيمـة السـوقية للعقـار قبـل نـزع الملكية وبعده
ز
تبـار دون اع. ـاهـي طريقـة يمكن اسـتخدامها ف

ي االعتب
ز
وع بعـد نـزع الملكية ف وع عليـه قبـل نـزع الملكية ومـن ثـم مقارنتـه مـع قيمـة العقـار عنـد أخـذ تأثـر المشر .ارتأثـر المشر
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق

ات الضارة وع ملكيته إضافة إىل االقتطاع والتأثن  ز
قيمة العقار المنز

ي قي
وع ملكيتـه وإضافـة االقتطاع والتأثـرات الضـارة أو طـرح الزيـادة فز ز .  تجزالعقـار المحمـةتعتمـد هـذه الطريقـة عىل حسـاب قيمـة مسـاحة الجـزء المنز

عىل سبيل المثال

وع 1,100,00إذا كانــت قيمة قطعة أرض تبلغ  ريال سعودي دون اعتبــار المشر

وع 850,000وقيمتهــا  ريال عنـد اعتبـار المشر

وعة بأنهـا  ز ريـال سـعودي 150,000يمكن حسـاب القيمـة السـوقية لألرض المنز

ي قيمـة العقـارات المحتجزة هـي 
ز
(.بسـبب االقتطاع والتأثـرات الضـارة)ريـال سـعودي 100,000وأن الخسـارة ف
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قواعد وطرق خاصة لتقييم التعويض المستحق

قاعدة القطعة األكنر 

وعة ال تنـزع بأكملهـا ولكنهـا الجـزء األكنر مـن األرض وبالتاىلي يحـق للمالك الحصـول عىل تعويضـات للضز  ز
ـاع الناشـئ عـن اقتطر ويعنـي ذلـك أن األرض المنز

امن مع قاعدة ما قبل نزع الملكية وبعدها ز وع وتستخدم القاعدة المذكورة أعاله بالن  ز .أرضـه إضافـة إىل قيمـة الجـزء المنز

ي القيمة
ز
التحسن ف

ة لنـزع الملكية ي قيمـة العقـار المحتجز كنتيجـة مباشر
ي قيمـة العقـار عكـس التأثـرات الضـارة حيـث أنـه زيـادة فز

وع ومثـال عىل ذلـك إذا ك. يعتنر التحسـن فز ان مشر

، فـإنالعالتطويـر المحتمل صعـب الوصـول إليـه أو واجهتـه محـدودة قبـل بـدء نـزع الملكية للشـارع الجديـد فـإن النـزع سيسـهل الوصـول إىل  قيمـة قـار وبالتاىلي

ي القيمـة مقابـل التعويـض المستحق لأل
وع إىل تعويـض هـذه الزيـادة فز وع وستسـغ الجهـة صاحبـة المشر يد بعـد تطبيـق المشر ز ز رضاألرض سـن  ي المنز

وعة وفز

ي قيمـة العقـار مبلـغ التعويـض ، ال يطلب من مالك األرض دفع الزيادة للجهة صاحبة
وعالحالـة حـدوث تحسـن كبن  بحيـث تتجـاوز الزيـادة فز . مشر
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أساليب التقييم
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اساليب التقييم

شاملة
مماثلة
حديثة
موثوقة

التكلفةأسلوبالدخلأسلوبأسلوب السوق

االستثمار
ديةالتدفقات النق

األرباح
يةالقيمة المتبق

قيمة األرض
ناءتكاليف الب
التقادم 
اإلهالك

ي بنيت
للعقارات المتخصصة النر

ي الس
 
وق لغرض معي   واليوجد تداول ف

للعقارات المدرة للدخل 

لةمقارنة أصل بأصول مطابقة أو مماث



31

التعويضات
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التعويضات اإلضافية 

وع عـىل قيمـة العقـار المحتجز، بحيـث إ ز ذا يحـدث االقتطاع عندمـا يؤثـر العقـار المنز
.اقتطـع منـه يفقـد العقـار المحتجز قيمته

االقتطاع

وع ز حة عـىل العقـار المنز زع جزء مــن إذا ن. هـي قيمـة اإلهالك للعقـار المحتجز نتيجـة أعـمال البنـاء المقن 
ل فســيؤثر هــذا النــزع واســتخداماته المستقبلية عــىل رغ ز ــرك باقــي المنز

ُ
بــة النــاس بالســكن الحديقــة وت

فيــه

ات الضارةالتأثت 
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ار األخرى التعويضات بسبب األض 

ار التجار  يةاألض 

.  خسارة الوقت

.  تكاليف اإلزالة والنقل

كيب وغن   .هاتكاليف إعادة الن 

ار الزراعي ة األض 

ار السكني ة األض 
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ر المعنوي التعويض عن الرص 

ر الملحق بمالك العقار إلجبار  ي معايـر معينـة نتيجـة للضز
ز
وعة بالكامـل والتـي تستوف ز دفـع عـن العقـارات المنز

ُ
يـع منازلهـم أو عىل بهم هـي مبالـغ إضافيـة ت

.النتقالهم مـن العقـارات المستأجرة

خسائر المالك•

.مـن القيمـة السـوقية للعقـار%٥يحـق لمالك العقـارات بجميـع أنواعهـا والذيـن يشـغلون عقاراتهـم لمدة ال تقـل عـن سـنة الحصـول علـى دفعـة 

خسائر المستأجر•

. مـن اإليجار الحاىلي %2,5إذا كان يشـغل العقـار لمدة ال تقـل عـن سـنة مـن تاريـخ تقديـم اشـعار نـزع الملكية ويكـون مسـتحق 



شكرا

لكل عقار قيمة 


