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مدخل في نزع الملكية •

نــظراً ملــا تشهــده املــدن واملــناطــق الــحضريــة غــالــباً مــن تــوســع عــمرانــي نــتيجة لــلنمو الــسكانــي 
املــضطرد الــذي يــصاحــبه الــحاجــة إلــى تــوفــير املــزيــد مــن الــطرق والخــدمــات واملــرافــق الــعامــة 
الـخارجـة عـن الـتوقـعات ولـم يـتم أخـذهـا فـي الحسـبان عـند إعـداد املخـططات املحـلية والـهيكلية 
لـــتلك التجـــمعات الـــسكانـــية ، األمـــر الـــذي يـــتطلب مـــن الـــحكومـــات تـــوفـــير األراضـــي ســـواء مـــن 
خـــــــالل مـــــــا تـــــــملكه أو مـــــــن خـــــــالل الـــــــنزع و االســـــــتحواذ عـــــــلى املـــــــلكيات الـــــــخاصـــــــة لســـــــد هـــــــذا 
االحــتياج ، ويــعتبر هــذا الــفصل مــقدمــة فــي نــزع املــلكية لــلمنفعة الــعامــة حــيث ســيتم مــناقــشة 
الــــتعريــــفات األســــاســــية لــــلوصــــول إلــــى املــــفهوم الــــعام ، و مــــدى اهــــتمام الشــــريــــعة اإلســــالمــــية 

بحماية امللكية الخاصة والنزع لصالح املنفعة العامة .

1-1 التعريفات األساسية:  

أوالً : نزع امللكية

فـــي الـــلغة تـــعني امـــتالك الســـلطة لـــنقل مـــا فـــي يـــد شـــخص قـــانـــونـــاً لـــلنفع الـــعام لـــقاء تـــعويـــض 
عادل , و كمصطلح عام تعني إزالة امللكية الخاصة ملصلحة عامة.

ثانياً : تعريف امللكية

مــفهوم قــانــونــي يــشمل جــميع املــصالــح والــحقوق واملــنافــع املــرتــبطة بــحق املــلكية ، وعــليه فــإن 

حــقوق املــلكية تــخول لــلمالــك مــصالــح ومــنافــع محــددة فــيما يــملك ، فــيطلق عــلى مــلكية الــعقار 

املـلكيّة الـعقاريـة، ويـطلق عـلى الـحقوق املـرتـبطة بـها بحـزمـة الـحقوق . ومـنها عـلى سـبيل املـثال 

حق التصرف  ملالك العقار كحق البيع أو التأجير. 

ثالثاً : تعريف العقار

األرض وكـــل مـــا اتـــصل بـــها اتـــصال دائـــم وال يـــمكن نـــقله دون تـــلف ، كـــاملـــبانـــي واألشـــجار ، 
وتحدد القوانني املحلية في كل دولة أسس تمييز العقارات من املنقوالت .

رابعاً : املنفعة

كل ما يعود باملصلحة للناس كافة ، أو على بعضهم دون تحديد ذواتهم.
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خامساً : العام

 األمر الشامل املتعدد

�

و عليه يمكن الوصول إلى تعريف نزع امللكية للمنفعة العامة كالتالي :

إجـراء قـانـونـي نـظامـي يـترتـب عـليه تـملك الـعقار املـملوك مـلكية خـاصـة لـتحقيق مـنفعة عـامـة مـن 
قبل السلطة املختصة بمقابل تعويض عادل عما يلحق املالك من أضرار . 

وقـد جـاء تـعريـف نـزع املـلكية لـلمنفعة الـعامـة وفق الـالئـحة الـتنفيذيـة لـنظام نـزع 
امللكية للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار كالتالي :

اسـتمالك الـعقارات - سـواء أكـانـت مـملوكـة لـفرد أو مـنشأة خـاصـة أو مـصلحة حـكومـية - مـن 
أجل إنشاء أو توسيع املرافق والخدمات العامة ، لتحقيق منفعة عامة. 

2-1 نزع الملكية في الشريعة اإلسالمية : 

أقـرت الشـريـعة املـلكية الـخاصـة وأخـذت بـها وحـمتها وحـرمـت االعـتداء عـليها ، حـيث قـال عـليه 
السـالم “ ال يحـل مـال امـرٍئ مسـلمٍ إال بـطيب نـفٍس مـنه" ، و قـد نـص الـفقهاء عـلى أن الـتملك 
القهـري خـالف يـقتضيه املـلك  أو  أعـلى سـلطة إداريـة , وال يـجوز إال فـي حـاالت مـعينة ، و لـم 
يـغفل اإلسـالم الـظروف الـطارئـة فـأعـطى الـحاكـم سـلطات واسـعة, ومـنها نـزع املـلكية لـلمنفعة و 
املصلحة العامة ، وقد دّلت نصوص السنة واآلثار والقواعد الفقهية على جواز ذلك ، ومنها: 

أرض الـيتيمني عـندمـا بـركـت نـاقـة الـرسـول عـليه السـالم فـي قـطعة أرض كـان 1.
تــسمى املــربــد : وهــو مــكان مــحبس أو مــوقــف أو ســوق لــإلبــل ، وهــو لــغالمــني 
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يـــتيمني هـــما : سهـــل وســـهيل ابـــنا نـــافـــع بـــن عـــمر بـــن ثـــعلبه بـــن الـــنجار فـــنزل 
صــــلى اهلل عــــليه وســــلم عــــن الــــناقــــة ودخــــل بــــدار خــــالــــد ابــــن يــــزيــــد (أبــــو أيــــوب 
األنــــصاري) واشــــترى املــــربــــد مــــن ابــــني نــــافــــع بــــن عــــمر  وبــــدأ بــــبناء املسجــــد 

النبوي الشريف .

بـــئر رومـــة : أحـــد آبـــار املـــديـــنة املـــنورة ســـميت عـــلى اســـم الـــصحابـــي الجـــليل 2.
 ، رومــة الــغفاري الــكنانــي وتــعرف بــبئر عــثمان عــن بشــر بــن بــشير األســلمي
عــن أبــيه قــال : ملــا قــدم املــهاجــرون املــديــنة اســتنكروا املــاء ، وكــانــت لــرجــل مــن 
بـني غـفار عـني يـقال لـها رومـة، وكـان يـبيع مـنها الـقربـة بـُمّد . فـقال لـه الـرسـول 
عـليه السـالم  ( تـبيعها بـعني فـي الـجنة ) ، فـقال : لـيس لـي يـا رسـول اهلل عـني 
غـيرهـا ، ال أسـتطيع ذلـك . فـبلغ ذلـك عـثمان فـاشـتراهـا بخـمسة و ثـالثـني ألـف 
درهـم ، ثـم أتـى نـبي اإلسـالم فـقال : أتـجعل لـي مـثل الـذي جـعلت لـه عـيناً فـي 
الـــــــجنة إن اشـــــــتريـــــــتها ؟ قـــــــال : (( نـــــــعم )) ، قـــــــال: قـــــــد اشـــــــتريـــــــتها وجـــــــعلتها 

للمسلمني .

قاعدة " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام“3.

قاعدة " املصلحة العامة مقدمة على املصلحة الخاصة "4.

توسعة املسجد النبوي في عهد عمر وعثمان رضي اهلل عنهما .5.

مراحل توسعة املسجد النبوي الشريف
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تمرينات: •

 السؤال األول: يطلق على ملكية العقار 

.1……………………………

.2 ……………………………

.3……………………………

السؤال الثاني: ما هو تعريف العقار؟ 

هـو األرض وكـل مـا اتـصل بـها اتـصال دائـم وال يـمكن نـقله دون تـلف ، كـاملـبانـي واألشـجار ، 
وتحدد القوانني املحلية في كل دولة أسس تمييز العقارات من املنقوالت .

السؤال الثالث: أذكر ضوابط و شروط نزع امللكية للمصلحة العامة 

.1.…………………………………………………………………………

.2.…………………………………………………………………………

.3.…………………………………………………………………………

.4.…………………………………………………………………………

.5.…………………………………………………………………………

.6.…………………………………………………………………………
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النظام والالئحة التنفيذية لنزع 
الملكية



النظام والالئحة التنفيذية لنزع الملكية في 2.
المملكة العربية السعودية  

صـــدر نـــظام نـــزع مـــلكية الـــعقارات لـــلمنفعة الـــعامـــة ووضـــع الـــيد املـــؤقـــت عـــلى الـــعقار 
بـتاريـخ 17/03/1424هـ بـرقـم 8/ب/12662 وقـد تـضمن 26 مـادة ، وتـمت املـوافـقة 
عـــلى الـــالئـــحة الـــتنفيذيـــة بـــتاريـــخ 11/02/1437هـ بـــقرار وزاري رقـــم (54) ، وســـيتم 

في هذا الفصل توضيح أهم ما ورد في النظام والالئحة من مواد وإجراءات .

التعريفات :1.

النظام : نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار.1.

األجهــزة ذوات الــشخصية املــعنويــة الــعامــة : أي جــهة حــكومــية تــديــر مــرفــقاً عــامًّـــا فــي 2.
الدولة أو تشرف عليه.

املشـــــروع املـــــعتمد فـــــي املـــــيزانـــــية :  االعـــــتماد املـــــالـــــي املـــــرصـــــود فـــــي مـــــيزانـــــية الـــــجهة 3.
املستفيدة لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

املـــرافـــق والخـــدمـــات الـــعامـــة : مـــسارات الـــطرق والـــقطارات وشـــبكات املـــياه والكهـــربـــاء 4.
والـغاز والـبترول والـهاتـف والـصرف الـصحي وتـصريـف الـسيول ومـا شـابـهها، وكـذلـك 
املـساجـد واملـقار الـتعليمية والـصحية واألمـنية ومـا شـابـهها ، الـتي ال تـشملها النسـبة 

النظامية.

التعويض :  املقابل  النقدي أو العيني الذي يقدَّر وفقاً ألحكام النظام .5.

الــــتنمية :  إحــــداث أي نــــوع مــــن أنــــواع األنشــــطة، ســــواء أكــــان زراعــــيًّا أو عــــمرانــــيًّا أو 6.
غـيره - عـدا الـتسويـر سـواء أكـان بـناًء أم زراعـًة - ملـوقـع مـا أدى إلـى تـغيير مـعالـم هـذا 

املوقع سواء أكان لالستثمار أو غير ذلك.

اة :  األراضي املقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.7. األراضي املنمَّ

حــد حــمايــة الــتنمية :  الخــطوط املــوضــحة فــي خــرائــط وثــائــق الــنطاق الــعمرانــي  الــتي 8.
تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ.

األراضـــي الـــبيضاء (الـــفضاء) :  األراضـــي الـــتي لـــم تســـتثمر أو تـــعمر بـــأي نـــوع مـــن 9.
أنـواع الـتنمية، مـهما كـان نـوع املـلكية (صـك زراعـي، سـكني، أو غـيرهـا) والـعبرة فـي 
حــــالــــة الــــوضــــع الــــراهــــن لــــألرض وقــــت نشــــر قــــرار املــــوافــــقة بــــالــــبدء فــــي إجــــراءات نــــزع 

امللكية .
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النسـبة الـنظامـية : املـساحـة املـجانـية الـتي تـقتطع مـن كـامـل مـساحـة األرض املـطلوب 10.
تخطيطها لخدمتها.

.11 ، النســـبة التخـــطيطية : املـــساحـــة املـــقتطعة مـــن األرض املـــطلوب تخـــطيطها لخـــدمـــتها
وتحسـب نسـبة مـئويـة مـن املـساحـة الـكلية لـألرض وقـد تـكون مـساويـة للنسـبة الـنظامـية 

أو أقل منها أو أكبر.

تــــقسيم األرض : تجــــزئــــة األرض إلــــى جــــزأيــــن أو أكــــثر بــــما يــــتطلب إيــــجاد شــــارع أو 12.
أكثر لخدمتها.

تخــــطيط األرض :  إعــــداد تــــقسيم لــــألرض وتحــــديــــد شــــبكة الــــطرق واملــــرافــــق الــــعامــــة 13.
وغيرها لخدمتها.

املخــطط املــعتمـد :  املخــطط الــتنظيمي لــألرض، املســتكمل فــيه اإلجــراءات الــنظامــية 14.
املعتمدة.

الـفكرة التخـطيطية األولـية :  املخـطط الـتنظيمي األولـي - املـعد مـن املـالـك - الـشامـل 15.
لكامل األرض والطرق موضحاً عليه النسبة النظامية املقتطعة من األرض اململوكة.

الـــــطرق الـــــرئـــــيسة : هـــــي الـــــطرق املـــــصممة الســـــتيعاب أكـــــبر جـــــزء مـــــن حـــــركـــــة املـــــرور 16.
الداخلة للمدينة أو الخارجة منها ومعظم الحركة العابرة وكذلك ربط أجزاء املدينة.

تاريخ قرار التقدير : تاريخ اعتماد الجهة صاحبة املشروع ملحضر لجنة التقدير.17.

حاالت نزع امللكية:2.

تُـــنزع مـــلكية الـــعقارات لـــلوزارات و املـــصالـــح الـــحكومـــية وغـــيرهـــا مـــن األجهـــزة ذات الـــشخصية 
املــعنويــة لــلمنفعة الــعامــة لــقاء تــعويــض عــادل لــتنفيذ املشــروعــات املــعتمدة فــي املــيزانــية ، وذلــك 

في الحاالت اآلتية :

أ - ملصلحة املرافق والخدمات العامة .

 ،
 .

. 

    الــحكومــية الــقائــمة أو املــواقــع املــخصصة لــها فــي املخــططات املــعتمدة وذلك بعد التنسيق مع
وزارة الشؤون البلدیة والقرویة واإلسكان

ب-لــتوســعة املــواقــع

 ج- ملـــصلحة إقـــامـــة مشـــروعـــات الـــجهات الـــحكومـــية فـــي ظـــل عـــدم وجـــود مـــواقـــع مـــعتمدة تـــفي 
بحاجة تلك املشروعات
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إجراءات عملية النزع :3.

تمر عملية النزع بمرحلتني رئيسيتان وهما كالتالي :

املرحلة األولى : إصدار قرار نزع امللكية

يـصدر قـرار املـوافـقة مـن الـوزيـر املـختص أو رئـيس املـصلحة الـحكومـية أو مجـلس •
إدارة الـجهاز ذي الـشخصية املـعنويـة الـعامـة أو مـن يـنيبونـهم ، عـلى أن يـتضمن 

القرار ما يلي :

o.رقم واسم املشروع املعتمد في امليزانية

o. الجهة صاحبة املشروع

o. الغرض من نزع امللكية

o.املخطط املعتمد للمشروع

o دعوة الجهات املشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير
، لتسمية مندوبيها خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً.

o الطلب من أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط املشروع تزويد الجهة صاحبة
املشروع بنسخ من مستندات تملكهم ، وتعبئة جدول املعلومات املتضمن بيان اسم 

مالك العقار أو ممثله وعنوانه املعتمد ووسيلة االتصال به .
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ينشـر قـرار املـوافـقة فـي الجـريـدة الـرسـمية و فـي صـحيفتني مـن الـصحف الـيومـية •
الـتي تـوزع فـي املـنطقة . كـما تـلصق صـورة مـن اإلعـالن فـي مـقر الـجهة صـاحـبة 
املشـــــروع ، و فـــــي مـــــقر املشـــــروع ، و املـــــحكمة ، و فـــــي اإلمـــــارة أو املـــــحافـــــظة أو 

املركز ، و في البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها . 

املرحلة الثانية : ما بعد إصدار قرار نزع امللكية

تـكّون الـجهة صـاحـبة املشـروع لـجنة تشـترك فـيها األمـارة و الـبلديـة املـختصة ، و •
تــــكون مــــهمتها دخــــول الــــعقارات املــــشمولــــة بــــعملية الــــحصر والــــواقــــعة فــــي حــــدود 

مخطط املشروع  .

تــبلغ الــجهة صــاحــبة املشــروع مــالــكي أو شــاغــلي الــعقارات - أو مــن يــمثلونــهم - •
املـشمولـة بـعملية الـحصر بـموعـد دخـول لـجنة الـحصر لـعقاراتـهم ، وذلـك مـن خـالل 
اإلعــالن عــن تــلك الــعقارات أو إبــالغــهم عــلى عــناويــنهم املــعتمدة ، وإذا تــعذر ذلــك 

جاز للجهة صاحبة املشروع استخدام أي وسيلة أخرى تراها مناسبة .

ن فـي مـحضر الـحصر بـيان بـالـعقارات املـجاورة ملحـل الـنزع وكـذلـك عـرض • يـضمَّ
الـــشوارع املـــحيطة وأي مـــعلومـــة يـــرغـــب املـــالـــك فـــي إثـــباتـــها فـــي مـــحضر الـــحصر 

بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق املؤيدة لها .

تـعد الـجهة صـاحـبة املشـروع مخـططاً تـفصيليًّا لـكل عـقار مـن الـعقارات املـشمولـة •
بـعملية الـحصر عـلى حـدة، عـلى أن يـتضمن هـذا املخـطط نـوع الـعقار ومشـتمالتـه 
مـن املـبانـي و األسـوار و األشـجار و املـزروعـات و اآلبـار و السـدود والـعقوم و غـير 
ذلــك مــما يــمكن أن يــكون لــه أثــر فــي الــتعويــض وبــيانــات صــك املــلكية - إن وجــد - 
والــرفــع املــساحــي الــخاص بــه وإجــمالــي مــساحــة الــعقار الــكلية واملــساحــة املــراد 

نزعها والباقي منها، وأي معلومة ترى الجهة صاحبة املشروع إدراجها.

يـــــوقـــــع هـــــذا املـــــحضر مـــــن قـــــبل أعـــــضاء الـــــلجنة وأصـــــحاب الـــــشأن مـــــن املـــــالـــــكني •
والـــشاغـــلني ومـــن يـــمثلهم ، فـــإن امـــتنع أي مـــن األعـــضاء أو أصـــحاب الـــشأن عـــن 
الـتوقـيع أثـبت ذلـك فـي املـحضر مـع بـيان السـبب ، وال يـمنع الـتوقـيع مـن تـصحيح 
الخـــطأ إذا ثـــبت ، كـــما تـــثبت االعـــتراضـــات أن وجـــدت . و عـــلى الـــلجنة أن تـــنهي 
عــــملها خــــالل ســــتني يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ قــــرار املــــوافــــقة بــــالــــبدء فــــي إجــــراءات نــــزع 

امللكية .
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ال يـــجوز تـــقسيم أرض أو دمـــج عـــقار بـــآخـــر، أو الـــترخـــيص بـــالـــبناء فـــي الـــعقارات •
الـواردة فـي مخـطط املشـروع املـقترح نـزع املـلكية ألجـل تـنفيذه، و ذلـك اعـتباراً مـن 

تاريخ التبليغ بقرار املوافقة بالبدء في إجراءات نزع امللكية .

يتخــذ تــاريــخ نشــر قــرار املــوافــقة بــالــبدء فــي إجــراءات نــزع املــلكية أســاســاً لــتقديــر •
الــتعويــض، وال يــعتد بــما يــتم بــعد ذلــك مــن تــعديــالت أو إضــافــات أو تــحسينات أو 

بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك .

إجراءات عملية النزع:
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املرحلة األولى : إصدار قرار النزع

إصدار القرار

دعوة الجهات املشاركة

إبالغ املالك

نشر  القرار

دعوة الجهات املشاركة

املرحلة الثانية : ما بعد إصدار القرار

لجنة التقديرلجنة الحصر
األمارة

البلدية املختصة

5 مندوبني من الجهات
الحكومية

2 من املعتمدين في
التقييم العقاري

التقدير

التعويض
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التقدير: 4.
تـؤلـف الـجهة صـاحـبة املشـروع لـجنة لـتقديـر تـعويـض الـعقارات املـقرر نـزع مـلكيتها •

أو املتضررة من املشروع على النحو التالي :

o: خمسة مندوبني من الجهات الحكومية ، تسميهم جهاتهم و هم : أوالً

−

−

−

 مندوب من الجهة صاحبة املشروع

مندوب من وزارة العدل

 مندوب من وزارة الشؤون البلدية و القروية واإلساكن 

− مندوب من وزارة الداخلية

− مندوب من وزارة املالية 

o ثـانـياً: اثـنان مـن أهـل الـخبرة عـلى أن يـكونـا مـن املـختصني املـعتمديـن مـن الـهيئة
السعودية للمقيمني املعتمدين .

عـــلى الـــجهة صـــاحـــبة املشـــروع قـــبل مـــباشـــرة لـــجنة الـــتقديـــر ملـــهماتـــها بـــوقـــت كـــافٍ  •
إبــالغ مــالــكي أو شــاغــلي الــعقارات أو مــن يــمثلونــهم بــتاريــخ ووقــت وقــــوف لــجنة 
الــتقديــر ، وذلــك مــن خــالل اإلعــالن عــلى تــلك الــعقارات أو إبــالغــهم عــلى عــناويــنهم 
املــــعتمدة ، وإذا تــــعذر ذلــــك جــــاز لــــلجهة صــــاحــــبة املشــــروع اســــتخدام أي وســــيلة 

أخرى ترى مناسبتها  .

فـي حـالـة امـتناع مـالـك أو شـاغـل الـعقار محـل الـنزع أو مـن يـمثله عـن تـمكني لـجنة •
الـتقديـر مـن الـقيام بـأعـمالـها، فـعلى الـلجنة إعـداد مـحضر بـذلـك ورفـعه إلـى الـجهة 
صــاحــبة املشــروع التــخاذ مــا يــلزم فــي هــذا الــشأن، مــع إبــالغ مــالــك الــعقار بــذلــك 

قبل أن تتخذ الجهة صاحبة املشروع ما يلزم .

تـــتولـــى الـــجهة صـــاحـــبة املشـــروع مـــهمة تـــنسيق عـــمل لـــجنة الـــتقديـــر والـــدعـــوة إلـــى •
اجـتماعـاتـها ، وال تـكون اجـتماعـات الـلجنة صـحيحة إال بـحضور جـميع أعـضائـها 

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء . ،

تــعد لــجنة الــتقديــر مــحضراً تــدون فــيه جــميع املــداوالت والــقرارات الــتي تــتوصــل •
إلـــيها، وتُـــبنَي فـــيه الـــعقارات محـــل الـــبحث ومشـــتمالتـــها ، وبـــيان املـــبلغ اإلجـــمالـــي 
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لــــلتعويــــض ، وأســــماء األعــــضاء املــــعترضــــني عــــلى الــــتقديــــر ومــــقدار مــــا يــــرونــــه مــــن 
تقدير وسبب اعتراضهم، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة . 

 تــرفــع لــجنة الــتقديــر مــحضرهــا - فــور اكــتمال تــوقــيع األعــضاء عــليه - إلــى الــجهة •
صــــاحــــبة املشــــروع العــــتماده. وعــــلى الــــجهة صــــاحــــبة املشــــروع الــــبت فــــيه وتــــزويــــد 
وزارة املالية بنسخة منه خالل مدة ال تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخه. 

يــعد قــرار لــجنة الــتقديــر نــهائــيًّا فــي حــالــة انــقضاء ثــالثــني يــومــاً مــن تــاريــخه دون •
اعــــتراض الــــجهة صــــاحــــبة املشــــروع، أو وزارة املــــالــــية عــــلى الــــتقديــــر، وفــــي حــــالــــة 

االعتراض تستكمل الجهة صاحبة املشروع اإلجراءات وفقاً للنظام. 

عـند تـعذر تـقديـر الـعقارات املـراد نـزع مـلكيتها، فـعلى لـجنة الـتقديـر إعـداد مـحضر •
تحدد فيه مدة التأجيل ومسوغاته ورفعه إلى الجهة صاحبة املشروع العتماده .

عـــلى كـــل عـــضو مـــن أعـــضاء لـــجنة الـــتقديـــر - قـــبل مـــباشـــرة مـــهماتـــه فـــي الـــلجنة - •
تــقديــم إقــرار خــطي لــلجهة صــاحــبة املشــروع يــتضمن أنــه لــيس لــه أو لــزوجــته أو 
ألحـد أصـهاره أو أقـاربـه حـتى الـدرجـة الـرابـعة حـق أو مـصلحة - مـباشـرة أو غـير 
مـباشـرة - فـي أي مـن الـعقارات املـشمولـة بـعملية نـزع املـلكية أو املـتضررة مـن تـلك 
الـــعملية، وأنـــه لـــيس وكـــيالً ألحـــد أصـــحاب الـــحقوق عـــلى أي مـــن تـــلك الـــعقارات أو 
وصــيًّا أو قــيِّما عــليها، وفــي حــالــة تــحقق أيٍّ مــن تــلك الــحاالت لــدى أي عــضو مــن 
األعـضاء ، فـعلى الـجهة صـاحـبة املشـروع أن تـطلب مـن الـجهة الـتي يـتبعها هـذا 

العضو تسمية عضو آخر بدالً منه في اللجنة  .

مــــــع مــــــراعــــــاة املــــــعايــــــير والــــــضوابــــــط الــــــتي تــــــضعها الــــــهيئة الــــــسعوديــــــة لــــــلمقيمني •
املــعتمديــن ، عــلى لــجنة الــتقديــر األخــذ بــطريــقة أو أكــثر مــن طــرق الــتقديــر ، عــلى 

أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها ، التي من بينها ما يأتي:

oاملقارنة

o التكلفة

o الدخل

�18

اإلجراءات العملية في نزع الملكية للمنفعة العامة



التعويض : 5.

يـتم تحـديـد اسـتحقاق الـتعويـض بـناًء عـلى مـساحـة األرض ومـوقـعها وحـالـتها الـراهـنة ويـكمن 
توضيح ذلك من خالل التالي :

األراضــي املــملوكــة الــبالــغة مــساحــتها (10.000 م2) عشــرة آالف مــتر مــربــع فــأقــل يــتم •
الــتعويــض عــن كــامــل املــساحــة املــقتطعة لــتنفيذ شــبكات الــطرق الــرئــيسة مــن قــبل الــجهة 

صاحبة املشروع.

إجراءات عملية التقدير
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الجهة صاحبة املشروع

 الجهة صاحبة
املشروع

إبالغ املالك
بموعد املعاينة

تزويد وزارة املالية بنسخة من املحضر

رفع املحضر إلى الجهة صاحبة املشروع

إعداد املحضر واعتماده من جميع األعضاء

زيارة العقار ومعاينته

املوافقة

نعم

ال
الغ

إلب
ا

الجهة صاحبة املشروع
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فـي حـالـة مـرور طـريـق رئـيس ضـمن أراض مـنماة - أيًّـا كـان نـوع الـتنمية - يـتم الـتعويـض •
عن املساحات املقتطعة وما يوجد عليها من مباٍن ومنشآت وغراس.

إذا طــلب مــالــك األرض املــنماة تخــطيطها أو تــقسيمها فــال يــعوض عــما يــقتطع مــنها لــذلــك •
فـي حـدود النسـبة الـنظامـية ، وال يـعوض إذا كـان تـجاُوز النسـبة الـنظامـية بـناًء عـلى طـلبه 

أو موافقته.

يسـتحق مـالـك األرض الـبيضاء الـتعويـض عـما يـقتطع ملـصلحة التخـطيط أو •
لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة ، وفقاً ملا يأتي :

حاالت التعويضحالة األرضاملوقع

داخل حدود
التنمية

لم يسبق
تخطيطها

- إذا كـــــانـــــت املـــــساحـــــة املـــــتبقية بـــــعد االســـــتقطاع أقـــــل مـــــن 
10,000م2 ولـم تـتجاوز النسـبة الـنظامـية ، فـيتم تـعويـضه 

عن فرق املساحة .

- إذا زادت املساحة املقتطعة عن النسبة النظامية .

- تســـــري الـــــحالـــــتني أعـــــاله عـــــلى الـــــنزع الـــــالحـــــق فـــــي حـــــال 
حدوثه .

في مرحلة طلب
اعتماد مخطط

- إذا عــــدلــــت الــــوزارة عــــلى الــــفكرة األولــــية املــــوافــــق عــــليها و 
تـــرتـــب عـــلى هـــذا الـــتعديـــل زيـــادة فـــي النســـبة املـــقتطعة عـــن 

النسبة النظامية .

خارج حدود
التنمية

- إذا كـانـت املـساحـة املـتبقية بـعد االسـتقطاع أقـل مـن 10,000م2 ولـم تـتجاوز 
نسبة االستقطاع 12% ، فيتم تعويضه عن فرق املساحة  .

- إذا زادت املساحة املقتطعة عن نسبة  %12 .

- تسري الحالتني أعاله على النزع الالحق في حال حدوثه .

�20

اإلجراءات العملية في نزع الملكية للمنفعة العامة



مثال (1) :

يـمتلك أحـمد أرض بـيضاء لـم يسـبق تخـطيطها داخـل حـدود الـتنمية بـمساحـة 15,000م2 و 
كانت املساحة املقتطعة 8,000م2 ، ما هي املساحة التي سيعوض عليها ؟

الفرق إلى مساحة 10,000م2 :1)

املساحة املتبقية = 15,000م2 – 8,000م2 = 7,000م2-

فرق املساحة = 10,000م2 – 7,000م2 = 3,000م2-

فرق النسبة النظامية %33 :2)

نسبة املساحة املقتطعة = 8,000م2 / 15,000م2 = 53,33 %-

نسبة الزيادة عن النسبة النظامية = 20%-

مساحة نسبة الزيادة عن النسبة النظامية = 3,000م2-

و عليه يكون التعويض عن فرق املساحة فقط ، وفي حال كان فرق النسبة النظامية أكبر
من فرق املساحة إلى 10,000م2 ، فيعوض عن ذلك الفرق بعد خصم ما عوض عنه عن

فرق املساحة . 

مثال (2) :

يمتلك عبد اهلل أرض بيضاء خارج حدود التنمية بمساحة 500,000م2 ، وهناك مشروع
لتنفيذ طريق إقليمي يقطع األرض بطول 1,000م وبعرض 100م ، ما هي املساحة التي

سيعوض عنها ؟

مساحة الطريق = 1000X100 = 100,000م12)

نسبة االستقطاع = 100,000م2 / 500,000م2 = 220%)

فرق النسبة النظامية %12 :3)

نسبة الزيادة عن النسبة النظامية = 8%-

مساحة التعويض= x 500,000%8 = 40,000م2-
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صرف التعويض : 

يــجب أن يــتم صــرف الــتعويــض عــن الــعقار املــنزوعــة مــلكيته لــلمنفعة الــعامــة خــالل ســنتني مــن 
تـــاريـــخ صـــدور املـــوافـــقة بـــالـــبدء فـــي إجـــراءات نـــزع املـــلكية، فـــإذا تـــعذر جـــاز ملـــن نـــزعـــت مـــلكيته 

طلب إعادة التقدير، إال إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه

التعويض العيني :

يــجوز لــلجهة صــاحــبة املشــروع أن تــعرض عــلى مــالــك الــعقار املــنزوعــة مــلكيته لــلمنفعة الــعامــة 
تـعويـضاً عـينيًّا مـن الـعقارات املـملوكـة لـلدولـة بـعد اسـتكمال اإلجـراءات الـالزمـة فـي هـذا الـشأن 

وموافقة الجهة املختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط اآلتية :

الــــحصول عــــلى مــــوافــــقة مــــالــــك الــــعقار املــــنزوعــــة مــــلكيته، املــــتضمنة مــــوافــــقته األولــــيَّة عــــلى •
التعويض العيني بدالً من التعويض النقدي.

أن يــــكون الــــعقار الــــبديــــل وفــــقاً ملخــــطٍط مــــعتمٍد وخــــالــــياً مــــن الــــشوائــــب واالدعــــاءات وغــــير •
مستثمر أو مستأجر.

أن تـتولـى لـجنة الـتقديـر تـقديـر قـيمة الـعقار املـنزوعـة مـلكيته والـعقار الـبديـل ، وذلـك بـشكل •
متزامن وخالل مدة ال تتجاوز (90) يوماً.

أالَّ تـتجاوز نسـبة الـفرق بـني الـقيمة الـنقديـة لـلعقار الـبديـل والـقيمة الـنقديـة لـلعقار املـنزوعـة •
ملكيته نسبة (%30) ، إذا كان الفرق في القيمة ملصلحة الجهة صاحبة املشروع .

أن يــصدر صــاحــب الــصالحــية – بــعد مــوافــقة املــالــك الخــطية عــلى قــرار لــجنة الــتقديــر - •
قـرار املـوافـقة عـلى إنـهاء إجـراءات الـتعويـض الـعيني ، وأن تتخـذ الـجهة صـاحـبة املشـروع 
اإلجـــراءات الـــالزمـــة لـــنقل مـــلكية الـــعقار الـــحكومـــي الـــبديـــل بـــاســـم املـــالـــك، عـــلى أالّ يُـــفرغ 

للمالك إال بعد إفراغه لعقاره املنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو املحكمة .
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حاالت إلغاء النزع : 6.

•

•

يجب أن يشتمل تبليغ قرار االستغناء على ما يأتي:•

o. اسم الجهة صاحبة املشروع 

o. موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر 

o.االسم الكامل لصاحب العقار املنزوعة ملكيته أو ورثته 

o ،اسـم املـوظـف - أو مـن فـي حـكمه - الـذي قـام بـالـتبليغ، والـجهة الـتي يـعمل فـيها 
وتوقيعه على كل من األصل والصورة.

عـلى مـن سـبق أن نـزعـت مـلكية عـقاره - فـي حـالـة رغـبته فـي اسـترداد الـعقار - أن يـتقدم •
هــو أو أحــد ورثــته خــالل ســتة أشهــر مــن تــاريــخ الــتبليغ املــنوه عــنه آنــفاً بــطلب خــطي إلــى 
الـــجهة صـــاحـــبة املشـــروع يـــتضمن رغـــبته فـــي اســـترداد الـــعقار مـــقابـــل إعـــادة الـــتعويـــض 

املدفوع له سابقاً.

إذا مـــضت املـــدة ولـــم يـــتقدم مـــن ســـبق أن نـــزعـــت مـــلكية عـــقاره أو أحـــد ورثـــته إلـــى الـــجهة •
صـاحـبة املشـروع بـطلب اسـترداد الـعقار وإعـادة الـتعويـض املـدفـوع ؛ جـاز لـلجهة صـاحـبة 
املشــروع الــتصرف فــي الــعقار بــالــكيفية الــتي تــراهــا مــحققة لــلمصلحة الــعامــة، وذلــك وفــقاً 

لألنظمة املتبعة.
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حاالت إلغاء النزع

النزع الجزئي: 7.

إذا اقـتصر نـزع املـلكية عـلى جـزء مـن الـعقار سـواء كـان أرضـاً فـقط أو أرضـاً و بـناًء و غـرسـاً 
فــــيتم الــــتعويــــض عــــلى الجــــزء املــــنوع ، ويــــتم الــــتعامــــل مــــع الجــــزء املــــتبقي بــــناء عــــلى قــــابــــليته 
لـالنـتفاع لتحـديـد مـا إذا كـان الـنزع جـزئـي أو كـلي ، وفـي حـال تـضرر الجـزء املـتبقي فتتحـمل 
الــجهة صــاحــبة املشــروع تــكالــيف اإلصــالح والــترمــيم إذا كــانــت قــيمتها أقــل أو مــساويــة لــذلــك 

الجزء .

وضع اليد المؤقت على العقار: 8.

يــجوز لــلجهات الــحكومــية وضــع الــيد مــؤقــتاً عــلى الــعقارات لــقاء تــعويــض عــادل ال يــقل 
عـن أجـرة املـثل تحـدده لـجنة الـتقديـر. وذلـك فـي حـاالت الـطوارئ و الـكوارث و األوبـئة 
ومــا شــابــهها ، أو لــتنفيذ مشــروع ذي نــفع عــام عــاجــل يــتوقــف عــلى وضــع الــيد املــؤقــت 

على العقار املذكور وال يوجد بديل سواهعلى أن يتم مراعاة اآلتي :

أن يصدر قرار وضع اليد املؤقت من قبل صاحب الصالحية.•

عــــلى الــــجهة الــــحكومــــية - قــــبل وضــــع الــــيد املــــؤقــــت عــــلى الــــعقار- أن تــــعد مــــحضر وصــــف •
وحــصر لــلعقار املــراد وضــع الــيد عــليه، وتســلم صــورة مــنه ألصــحاب الــشأن مــن املــالــكني 
والـشاغـلني أو مـن يـمثلهم؛ وذلـك ملـطابـقته مـع حـالـة الـعقار عـند انـتهاء املـدة املحـددة لـوضـع 

اليد.

يـــتم تـــقديـــر الـــتعويـــض املســـتحق عـــن مـــدة وضـــع الـــيد املـــؤقـــت عـــلى الـــعقار مـــن قـــبل لـــجنة •
الــتقديــر، وبشــرط أال يــقل الــتعويــض عــن أجــرة املــثل، بــاإلضــافــة إلــى مــا يــترتــب عــلى ذلــك 

من تكاليف، وتتخذ لجنة التقدير قراراتها باألغلبية.
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عــلى الــجهة صــاحــبة املشــروع عــند الــرغــبة فــي االســتغناء عــن الــعقار الــذي تــم وضــع الــيد •
املـــؤقـــت عـــليه؛ تـــبليغ مـــالـــكه بـــذلـــك قـــبل إخـــالئـــه بـــمدة كـــافـــية ال تـــقل عـــن (30) يـــومـــاً، وذلـــك 
بـموجـب خـطاب تـعده مـن نـسختني إحـداهـما تُـعطى لـلمالـك أو لـورثـته فـي محـل إقـامـته أو 

عمله واألخرى للجهة صاحبة املشروع .

يـــجب أن يشـــتمل الـــتبليغ أعـــاله عـــلى اســـم الـــجهة صـــاحـــبة املشـــروع، ومـــوضـــوع الـــتبليغ •
وتـــاريـــخه بـــالـــيوم والشهـــر، واالســـم الـــكامـــل لـــصاحـــب الـــعقار محـــل وضـــع الـــيد أو ورثـــته، 
واســم املــوظــف - أو مــن فــي حــكمه - الــذي قــام بــالــتبليغ والــجهة الــتي يــعمل فــيها وتــوقــيعه 

على نسختي التبليغ.

تـتولـى لـجنة فـنية تـشكلها الـجهة صـاحـبة املشـروع بـمشاركـة مـمثل مـن وزارة املـالـية تـقديـر •
الـــتكالـــيف الـــالزمـــة إلصـــالح الـــتلفيات واألضـــرار الـــتي أصـــابـــت الـــعقار محـــل وضـــع الـــيد، 
واملــدة الــالزمــة إلصــالحــه ، وذلــك بــموجــب مــحضر تــثبت فــيه حــالــة الــعقار ومــا لــحق بــه مــن 
أضـرار نـتيجة االسـتعمال ويـوقـعه أعـضاء الـلجنة واملـالـك أو صـاحـب الـحق عـلى الـعقار أو 
مـن يـمثلهم ، فـإن لـم يـحضر أي مـنهم بـعد إبـالغـه تـبليغاً صـحيحاً ودون إبـداء عـذر مـقبول 
تســتكمل الــلجنة الــفنية عــملها وتــوقــع مــحضرهــا وفــقاً لــإلجــراءات املــتبعة ، وعــند اعــتراض 
أي مـنهم عـلى حجـم الـضرر أو نـوعـه والـتكالـيف الـالزمـة لـذلـك املـثبتة فـي املـحضر، فـله أن 

يدون تحفظه ويوقع عليه وال يؤثر ذلك على تسلمه للعقار .

تــتولــى لــجنة الــتقديــر الــنظر فــي مــحضر الــلجنة الــفنية فــي حــالــة االعــتراض عــليه، وعــليها •
الــتحقق مــن األضــرار الــتي أصــابــت الــعقار محــل وضــع الــيد، وإعــداد مــحضر تــبني فــيه 
نـوع الـضرر وحجـمه وكـيفية مـعالـجته والـتكالـيف املـترتـبة عـلى ذلـك , ولـها أن تسـتعني بـمن 
تـــــراه مـــن املـــختصيــن، وتتخـــذ قـــرارهـــا بـــاألغـــلبية، عـــلى أن تـــنهي مـــهمتها خـــالل مـــدة ال 

تتجاوز تسعني يوماً من تاريخ تكليفها.

ضوابط وضع اليد املؤقت على العقار
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التقييم العقاري في المملكة 
العربية السعودية



التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية 3.

)

(43/ )
,

. 

 الــهيئة الــسعوديــة لــلمقيمني املــعتمديــن تــقييم) هــي الــجهة املــعنية بــوضــع الــضوابــط واملــعايــير 
 الـالزمـة لـتقييم الـعقارات ، و املـنشآت االقـتصاديـة ، و املـعدات ، و املـمتلكات املـنقولـة و نـحوهـا 
 و ذلــــك بــــموجــــب نــــظام املــــقيمني املــــعتمديــــن الــــصادر بــــاملــــرســــوم املــــلكي رقــــم م و تــــاريــــخ 
 ( 9/7/1433ه) و تهــــــدف لــــــتطويــــــر مــــــهنة الــــــتقييم ، ورفــــــع مســــــتوى الــــــعامــــــلني بــــــها  ووضــــــع 
 الــــقواعــــد الــــعامــــة الكــــتساب عــــضويــــة الــــهيئة بمســــتويــــاتــــها املــــختلفة و الــــحفاظ عــــليها، وتــــوفــــير  
 وســـائـــل الـــتطويـــر املســـتمر لـــالرتـــقاء بـــأعـــضائـــها إلـــى أفـــضل مســـتويـــات املـــمارســـة و املـــعايـــير 
 الـــدولـــية لـــلمهنة ، وتـــتمتع " الـــهيئة " بـــشخصية اعـــتباريـــة ، غـــير هـــادفـــة لـــلربـــح ، ولـــها مـــيزانـــية 

مستقلة و تعمل تحت إشراف وزارة المالیة

�

أهداف نظام املقيمني املعتمدين

و نــظراً لــلحاجــة املــلحة لــالرتــقاء بــمهنة الــتقييم فــي املــملكة ، و الــتي تــعتبر مــن أهــم عــناصــر 
حــفظ مــدخــرات و أصــول املــال الــعام فــقد صــدر نــظام املــقيمني املــعتمديــن الــذي يــعرف عــملية 
الـتقييم : بـأنـها عـملية تحـديـد الـقيمة الـعادلـة لـلعقارات ، أو املـنشآت االقـتصاديـة ، أو املـعدات 

و املمتلكات على اختالف أنواعها , لغرض محدد .

و تـــكمن أهـــمية مـــهنة الـــتقييم فـــي حـــاجـــة مـــعظم الـــقطاعـــات مـــثل الـــبنوك و شـــركـــات الـــتأمـــني و 
الشـركـات الـعقاريـة وأجهـزة الـدولـة املـعنية بـنزع املـلكيات عـلى مـساعـدتـها فـي اتـخاذ الـقرارات 
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االقـــتصاديـــة املـــهمة كـــقرار الشـــراء و الـــبيع واالســـتحواذ و االنـــدمـــاج ، و تـــقسيم الشـــركـــات و 
اإلرث ، و فض النزاعات و التعويضات ، و تحديد جدوى االستثمارات و إحاللها نحوه .

�

أهداف الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

و تــــرى الــــهيئة الــــسعوديــــة لــــلمقيمني املــــعتمديــــن ( تــــقييم ) أن مــــهنة الــــتقييم فــــي املــــملكة مــــهنة 
واعـدة ، سـوف تـسهم فـي خـلق الـعديـد مـن الـفرص الـوظـيفية املـميزة . و تهـدف الـهيئة لـالرتـقاء 
بــمهنة الــتقييم ملســتوى املــهن املــرمــوقــة مــثل : الــطب ، و الــهندســة و خــالفــها مــن خــالل وضــع 
املـــعايـــير الـــالزمـــة ألعـــمال تـــقييم الـــعقارات ، واملـــنشآت االقـــتصاديـــة ، واملـــعدات ، و املـــمتلكات 
املـنقولـة و نـحوهـا ، و تـطويـر مـهنة الـتقييم و رفـع مسـتوى الـعامـلني فـيها مـهنياً و فـنياً وأخـالقـياً 
و تـأهـيل الـكوادر الـشابـة عـبر بـرامـج تـعليمية مـتخصصة ، و اعـتماد املـقيمني املـؤهـلني ملـزاولـة  ،

املهنة في كل فروع التقييم .
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�

فروع التقييم

دور وواجبات الهيئة :

تــــسعى الــــهيئة إلــــى تــــحقيق األهــــداف املــــنصوص عــــليها فــــي هــــذا الــــنظام والــــالئــــحة، وعــــلى 
األخص ما يلي:

إعـداد وتـطويـر واعـتماد مـعايـير مـوحـدة لـفروع الـتقييم مـجتمعة، ومـعايـير لـكل •
فرع من فروعه.

وضــع الــقواعــد الــعامــة الــالزمــة المــتحان الــحصول عــلى شــهادة الــزمــالــة لــكل •
فرع من فروع التقييم.

تــنظيم دورات الــتعليم املــهني املســتمر لــتطويــر مســتوى املــنتمني إلــى املــهنة، •
واملشاركة في الندوات واللجان املحلية والدولية املتعلقة بمهنة التقييم.

إعـداد الـبحوث والـدراسـات، وإصـدار الـدوريـات والـكتب الـخاصـة بـالـتقييم ومـا •
يتصل به.

وضــع اإلجــراءات املــناســبة لــلرقــابــة املــيدانــية لــلتأكــد مــن تــطبيق املُـَقيِّم ملــعايــير •
التقييم .
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تصنیف المقیمین المعتمدین

و شر ف ضع

ي �\ص  أل  نح مت

طبي&g أو اعتباري 

 إلنجازاتھ 
ً
تقديرا

طالب  لا عضو  لا

لب منتظم ل�4صول  اط

عVz درجة 

البJالور6وس 

ودي اµTSسي ة عس

عضو املن�سب  لا

حاصل ع^_ درجة 

الب�الور(وس 

اجتاز اختبارات 

املستوى األول من 

ةل  اختبارات ش+ادة الزما

عضو األسا¶��  لا

و أسا¶��  ضع

قت  ؤم

و أسا¶ �� ضع

و أسا¶��  ضع

زميل 

u tsعضو األسا لا

 utsعضو األسا لا
زميل  لا

ا"#صول ع(* ش,ادة 
زمالة 54 فرع تقييم  لا

العقارات 

ا"#صول ع(* درجة 
البBالورCوس  

u tsعضو األسا لا

ممارسة التقييم ملدة ال 
سنة قبل ل عن (25 ) قت

اذ النظا م فن

 utsعضو األسا لا
ؤقت  ملا

ذ  اف لب ن اولة التقييم ق زم
نظام  لا

يحق ل&م التوقيع ع/0 تقار5ر التقييم

*

. راجع الالئحة التنفیذیة للمقیمین المعتمدین، إصدار أغسطس 2020، المادة الخامسة *



: 1. التزامات المقيمين المعتمدين
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. يجب أن يوقع املقيم بنفسھ تقار6ر التقييم الoÑ يصدرeا•

اعد • وق  54 املبSنة  ا"#االت  جميع   54 للتقييم  عمل  أي  قبول  عتمد  ملا املقيم  ع(*  ظر  حي

ة: يت وع(* األخص 54 ا"#االت اآل سلوك ، لا

 54 ذلك أو bانت لھ مصk#ة 
ً
 54 ملكيتھ أو راغبا

ً
 لھ أو شرBCا

ً
ييم أي أصل إذا bان مالBا قت أ- 

 لتملكھ.
ً
 أو ُممّوال

ً
 أو مسrثمرا

ً
 أو مسوقا

ً
-  bأن يBون وسيطا n مباشرة mغ وأ  اشرة  بم   - ھب

ييم أي أصل إذا bان بSنھ وmxن مالكھ أو أحد الشرbاء فيھ أو أحد أعضاء مجلس قت ب- 

عة . �ا ر لا إدارتھ قرابة ح�� الدرجة 

Bل مباشر أو  ش� دم لھ خدمات أخرى تؤثر ع(* استقالليتھ  قي ييم أي أصل لعميل  قت ج- 

n مباشر . mغ

 ألحد كبار 
ً
، أو يBون شرBCا

ً
 أو أس,ما

ً
تقييم أي أصل مملوٍك مل�شآت يملك ف��ا حصصا د- 

 ألحد أوقاف,ا   .
ً
اظرا ن  أو أعضاء مجلس إدار��ا ، حأ د ظف��ا أو أحد الشرbاء ف��ا أ و وم

مي خدمة التقييم ألك�n من عميل 54 املوضوع ذاتھ إال �عد أخذ موافقة مكتوxة  د قت ه- 

نم جميع العمالء .

3.4 شروط مزاولة مnنة التقييم العقاري

والواجبات • ال,يئة،  تصدر�ا  ال��  الفنية   nmواملعاي التقييم،   nmومعاي السلوك،  بقواعد   التقيد 
.ة  كم عمل ال,يئ حت #ددة بموجب األنظمة واللوائح ال��  �ا

•

•

•

فرع  لا  54 تقييم  لا صة بأعمال  التدّرب عل��ا ع�n م�شأة تقييم ُمرخَّ و  أ  التقييم ل  ام اشرة أع بم

n األنظمة  �ع مل�شأة  اب الرتباط  او وجب عقود نظامية  مب لك  ذو ذي حصل ع(* عضوCة فيھ،  لا

لك¡nونية. إلا

 التوقيع ع(* جميع التقارCر واألعمال ال�� شارك ف��ا. 
راز عضوCتھ وترخيص املقّيم املعتمد الذي £عمل لديھ أو يتعاون معھ عند مباشرة أي عمل  بإ  

نم أعمال التقييم بما 54 ذلك األعمال امليدانية bاملعاينة وغ�nmا . 



!

�
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موافقة • أخذ  �عد  إال  املوضوع  لذات  عميل  من   nألك� التقييم  خدمة  تقديم   54 العمل  م  دع

•

•

•

توxة من جميع العمالء . كم

Bون عضوCتھ 54 ال,يئة سارCة، طيلة عملھ 54 م�شأة التقييم.  ت  ل¡¤ام بأن الا

تخدام األنظمة اإللك¡nونية املعتمدة لتنظيم مزاولة امل,نة . سا

غة لھ من ال,يئة. 
َّ
بل

ُ
مل ا  فنية وامل,نية لا تعليمات  لا قواعد و لا عمل بمقت§¨�  لا

}Qاطات خاصة )( ~عض أعمال التقيي م شا  3.5

ال يجوز للمقيم املعتمد أن يزاول أعمال التقييم املنصوص عل��ا 54 �ذه املادة، إال إذا مارس امل,نة 

وأ   - ة ال تقل عن ثالث سنوات �عد حصولھ ع(* ال¡nخيص، ع(* أن £ستو54 ما يضعھ ا�لس دم

•

•

•

-ھ من اش¡nاطات أو مؤ�الت أو اختبارات إضافية، وذلك 54 األعمال اآلتية:  نم يفوض

غراض التقييم بما 54 ذلك التحول من األساس النقدي ألساس  أ  ةي لBافة  تقييم األصول ا"#Bوم
.ق ستحقا الا

 تقييم عقارات صناديق االسrثمار العقاري. 
للشرbات  املالية  التقارCر  ألغراض  واملعدات  واآلالت  االسrثمارCة  والعقارات  العقارات   تقييم 

•

املدرجة 54 السوق املالية. 

عقار. لا يد املؤقت ع(*  لا ات ووضع  را راض نزع ملكية العق غأل تقييم  لا  

إجراءات القيد في السجل



يجب على العضو أن يُبلغ عن أي سلوك غير مهني، أو غير أخالقي، أو أيِّ•
خرٍق لنصوص األنظمة، أو اللوائح، أو امليثاق.

عـــند تـــعرض أحـــد أعـــضاء الـــهيئة أليٍّ مـــن املـــواقـــف أو األمـــور الـــتي يـــشوبـــها •
الــشك أو الــريــبة الــتي لــم تــتعرض لــها نــصوص األنــظمة أو الــلوائــح أو املــيثاق 
بــنٍص صــريــحٍ فــعليه الــرجــوع إلــى الــهيئة لتحــديــد اإلجــراءات الــواجــب إتــباعــها 

حيال ذلك األمر.

املخالفات والعقوبات

�

ضوابط مزاولة مهنة تقييم العقارات
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ميثاق آداب و سلوك مهنة التقييم : 2.

تـؤكـد "الـهيئة الـسعوديـة لـلُمَقيِّمني املُعتمديـن" عـلى مـا تـمثله األخـالق مـن أهـمية ملـهنة الـتقييم، 
وتـلتزم الـهيئة بـفرض (مـيثاق آداب وسـلوك مـهنة الـتقييم) ومـراقـبته بـما يُـسهم فـي تـطويـر مـهنة 

التقييم، وتعزيز ثقة املجتمع بها والحفاظ عليها.

الغاية من امليثاق :

تطوير املهنة والحفاظ على استمراريتها ورفعة شأنها.•

إن االلـــتزام بهـــذا املـــيثاق يـــعود إيـــجابـــاً عـــلى اكـــتساب ثـــقة الـــعمالء واآلخـــريـــن •
مــن أصــحاب املــصلحة فــي خــدمــات الــتقييم، ويــمتد أثــره لــيشمل ثــقة املــجتمع 

في مهنة التقييم.

أهداف امليثاق :

إعالء املصلحة العامة.•

اكتساب ثقة الجمهور.•

االعتزاز باملهنة وجودة األداء.•

�

نطاق تطبيق امليثاق
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مبادئ امليثاق :

املبدأ األول : النزاهة

يـلتزم املـقيم بـالـوضـوح و األمـانـة والـتعامـل الـصادق والـبعد عـن الـغش أو الخـداع فـي •
جميع العالقات املهنية والتجارية.

يــــجب عــــلى املــــقيّم أن يــــقوم بــــعمله بــــمصداقــــية ومــــهنية و إخــــالص وأن يــــتسم بــــالــــعدل •
فتكون أحكامه غير منحازة وآراءه محايدة.

يـجب عـلى املـقيّم أن يـتسم بـالـقناعـة والـزهـد عـن املـطامـع فـيترك الشـبهات ويـترفـع عـن •
مــواقــف الــريــبة ، فــيدع مــا يــريــبه إلــى مــا ال يــريــبه، وقــد يــمسك عــن شــيء مــن املــباح 

مخافة الوقوع فيما هو محظور.

يحــظر عــلى املــقيّم أن يــعد أو ينشــر أو يــتداول أو يــشير إلــى أو يــرتــبط عــن عــمد بــأي •
حـال بـأي مـهمة أو خـدمـة حـول تـقريـر تـقييم، يـعتقد بـأنـه يـتضمن آراء أو مـعلومـات أو 

تحليالت أو نتائج، إما خاطئة أو مضللة أو متحيزة أو غير دقيقة أو غير مبررة.

يحجب أو يحذف معلومات مطلوباً إدراجها ، وما من شأنه أن يكون مضلالً.•

إذا أدرك املــقيّم فــي وقــت الحــق ارتــباطــه بــمثل هــذه الــتقييمات فــعليه اتــخاذ خــطوات •
فــوريــة للتخــلي عــنها، عــلى ســبيل املــثال: مــن خــالل إصــدار نــسخة مــعدلــة مــن الــتقييم 

أو التقرير.

يحــظر عــلى املــقيّم عــند الــدعــايــة لــنفسه أو الــتسويــق لــجهة عــمله لــلفوز بــتكليف بــأداء •
أعـمال، أن يـدعـي لـنفسه مـؤهـالت عـلمية أو مـهنية أو سـابـقة خـبرة ال يـتمتع بـها أو أن 

يتغاضى عن تصحيح معلومة حولها.

يحـــظر أن يســـتخدم مـــعلومـــات غـــير صـــحيحة أو إعـــالنـــات مـــضللة أو عـــروضـــاً مـــبالـــغاً •
فيها عن الخدمات التي يقدمها.

يحـظر تـقديـم ادعـاءات كـاذبـة، أو مـقارنـات واهـية، أو إشـارات مـسيئة ألعـمال املـقيّمني •
اآلخرين.

يحظر على املقيّم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إلى الخطـأ.•

يحـظر عـلى املـقيّم أن يـقوم أو يـشـارك فـي تـقديــم خـدمــات الـتقييم الـتي يـرفــض عـامـة •
املقيّمني القيـام بها ألسباب منطقية.
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يــلتزم املــقيّم أن يــتصرف بــاســتمرار بــطريــقـة تــؤكـــد الــتزامـــه بــاألنــظمة والتشــريــعـات •
النافـذة واملتعلقـة بعملـه.

يـلتزم املـقيّم بـتجنب املـواقـف الـتي قـد تـؤدي بـطرف ثـالـث حـصيف ومـطلع أن يسـتنتج •
أن نزاهته ونزعته املهنية نحو الشك قد تعرضت للشبهة.

يحــظر عــلى املــقيّم قــبول هــدايــا أو هــبات أو اســتثناءات غــير مــعتادة قــبل قــبول مــهمة •
تقييم أو أثناءها أو بعد اكتمالها بناء على نتيجة عمله.

�

الغاية من امليثاق وأهدافه

املبدأ الثاني : االستقاللية

يـلتزم املـقيّم بـعدم الـتنازل عـن األحـكام املـهنية بسـبب الـتحيز أو تـعارض املـصالـح أو •
أي تأثير خارجي.

يحــظر عــلى املــقيّم أن يــتصرف عــن طــرفــني أو أكــثر فــي املــسألــة نــفسها إال بــموافــقة •
خطية من الطرفني.

يـجب أن يتخـذ املـقيّم جـميع االحـتياطـات الـالزمـة لـضمان عـدم نـشوء تـعارض لـلمهام •
بني مصالح عمالئه بعضهم البعض.

يــجب أن يتخــذ املــقيّم عــند تــقييم أصــل مــا، جــميع االحــتياطــات الــالزمــة لــضمان عــدم •
وجــــود مــــصلحة مــــباشــــرة أو غــــير مــــباشــــرة لــــه أو لشــــركــــته أو أقــــاربــــه أو أصــــدقــــائــــه أو 
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شـــركـــائـــه فـــي هـــذا األصـــل وتـــشمل املـــصلحة غـــير املـــباشـــرة كـــل مـــا يـــؤثـــر عـــليه تـــقييم 
األصل محل التقييم، وعند وجود مثل هذا التعارض عليه باإلفصاح عنه .

يجب على املقيّم اإلفصاح عن حالته كمقيّم داخلي، أو مقيّم خارجي مستقل. •

يــــجب اإلفــــصاح عــــن الــــتعارضــــات املــــحتملة خــــطيا قــــبل قــــبول املــــهمة أو الــــتعارضــــات •
التي يكتشفها املقيّم في وقت الحق.

يـــــجب اإلفـــــصاح عـــــن الـــــتعارضـــــات الـــــتي لـــــم يـــــكتشفها املـــــقيّم إال بـــــعد االنـــــتهاء مـــــن •
التقييم، فور اكتشاف تلك التعارضات.

يلتزم املقيّم بتنفيذ أي مهمة بحزم واستقاللية ودون اعتبار للمصالح الشخصية.•

يلتزم املقيّم عند تقييم ملكية ما، أال يدع ميوله الشخصية تؤثر على التقييم. •

يحـظر عـلى املـقيّم أن يـقبل مـهام الـتقييم أو أن يـعد أي تـقييم يـنطوي عـلى آراء مـقررة •
مسبقاً أو أهداف محددة سلفا .

يحـظر أن تـعتمد رسـوم أو أتـعاب الـتقييم عـلى نـتائـج الـتقييم، كـأن تـقدر بنسـبة مـئويـة •
من قيمة األصل، أو أن تشترط بتنفيذ الصفقة مثل .

يحــظر عــلى املــقيّم أن يــقبل مــهمة تــعتمد عــلى افــتراضــات مــن غــير املــرجــح أن تــتحقق •
في مدى زمني يتفق منطقياً مع تلك االفتراضات .

يــــــجب أن تــــــكون االفــــــتراضــــــات مــــــنطقية، كــــــتقييم أرض بــــــفرض إزالــــــة الــــــتلوث مــــــنها، •
شـريـطة أن تـصاحـبها دراسـة عـن احـتمال تـحقيق االفـتراض ، وعـن الـقيمة فـي حـالـة 

عدم إمكانية تحققه. 

يحـظر عـلى املـقيّم االعـتماد عـلى اسـتنتاجـات غـير مـدعـومـة، أو مـبنية عـلى أسـاس مـن •
اإلجــحاف مــن أي نــوع، أو اســتنتاجــات تــعكس رأيــا مــجحفاً يــعتمد عــليه الــتقريــر، أو 

يزيد من قيمته، أو استخدام ذلك.

يـجب أن يـعمل املـقيّم عـلى تـنوع عـمالئـه وأال يـعتمد كـلية عـلى عـدد محـدود مـن الـعمالء •
مما يهدد استقالليته .

عـندمـا يـقوم املـقيّم بـمراجـعة تـقريـر مـعد بـمعرفـة مـقيم أخـر ( كـما يحـدث فـي اإلقـراض •
اآلمـــن أو غـــيره مـــن األغـــراض) يـــجب عـــلى املـــقيّم أن يـــكون مـــحايـــداً دائـــماً وأن يـــقدم 
حــــكماً نــــزيــــهاً، وأن يــــبرر أســــباب اتــــفاق رأيــــه مــــع اســــتنتاجــــات الــــتقريــــر أو اخــــتالفــــه 

معها .
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املبدأ الثالث : الكفاءة 

يـــجب أن يـــعمل املـــقيّم عـــلى حـــصول الـــعمالء أو أصـــحاب الـــعمل عـــلى خـــدمـــات تـــقييم •
مهنية على أتم وجه .

يحــــــظر أن يــــــمارس الــــــتقييم مــــــن ال يــــــنطبق عــــــليه تــــــعريــــــف املــــــقيّم الــــــوارد فــــــي األدلــــــة •
اإلرشادية لهذا امليثاق وال يستوفي شروطه ومتطلباته .

يـجب أن يـكون املـقيّم عـلى يـقني مـن أن لـديـه املـعرفـة واملـهارات الـفنية والـخبرة الـالزمـة •
ألداء خدمة التقييم بكفاءة ومهنية عالية ومستوى الئق .

يـلتزم املـقيّم بـالـتصرف وفـق املـعايـير الـفنية واملـهنية املـعمول بـها عـند تـقديـم الخـدمـات •
املهنية. 

يـــجب عـــلى املـــقيّم مـــمارســـة الـــحكم الســـليم فـــي تـــطبيق املـــعرفـــة واملـــهارات املـــهنية عـــند •
أداء الخدمة. 

يـــــلتزم املـــــقيّم بـــــالـــــحفاظ عـــــلى الـــــكفاءة املـــــهنية فـــــي املســـــتوى املـــــطلوب وذلـــــك بـــــالـــــوعـــــي •
املسـتمر وفـهم الـتطورات فـي املـعرفـة واملـهارات الـفنية واملـجاالت ذات الـصلة، والـعمل 

على التطوير املهني املستمر للقدرات الالزمة ألداء العمل بكفاءة .

يـلتزم املـقيّم بـاتـخاذ الخـطوات املـناسـبة لـضمان الـكفاءة املـهنية لـلعامـلني تـحت أمـرتـه ، •
وأن يتوفر لديهم التدريب واإلشراف املناسبني .

يـجب عـلى املـقيّم أن يـعرف حـدود قـدراتـه، فـإذا لـم يـكن لـديـه املـعرفـة املـهنية والـخبرة • ́
الــكافــية لــإلطــالع بخــدمــة تــقييم ولــيس لــديــه الــقدرة عــلى اكــتسابــها قــبل إتــمام املــهمة  
فـيجب عـليه أن يسـتعني بـشخص لـديـه خـبرة فـي ذلـك الـنوع مـن املـهام،  أو أن يـعتذر 

عن أداء املهمة .
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املبدأ الرابع : السلوك املهني 

الـــعمل بـــمهنية و جـــد ، و بـــذل الـــعنايـــة الـــكافـــية , و تـــقديـــم الـــعمل فـــي الـــوقـــت املـــناســـب , وفـــقاً 
لـلمتطلبات الـنظامـية املـعمول بـها و املـعايـير الـفنية و املـهنية ، و تـجنب أي عـمل يـسيء لـلمهنة 

، و يشمل :

قبول التعليمات :1.

يجب على املقيم قبل قبول أي مهمة أو الدخول في اتفاق لتنفيذها :

o ،تــــفهم أبــــعاد املــــهمة املــــطلوب أدائــــها، ويــــشمل ذلــــك: تحــــديــــد أطــــراف املــــهمة
واألصـل محـل املـهمة، والـغرض مـنها، وأسـاس الـقيمة املـطلوبـة؛ حـتى يـتمكن 

من االتفاق مع العميل على نطاق العمل .

o. التأكد من أن نطاق العمل كاف لتحقيق نتائج ذات مصداقية

o ،الـتأكـد مـن أن املـهمة ال تـمثل خـطراً عـلى االمـتثال بـأحـد مـبادئ هـذا املـيثاق
أو اتخاذ الضمانات املناسبة لدرئه .

o ًيســــــلم تــــــعليمات أو تــــــكليفات محــــــددة مــــــن الــــــعميل، وأن يــــــتم تــــــوثــــــيقها خــــــطيا
بــتفصيل يــتفق مــع مــعايــير الــتقييم الــدولــية وذلــك قــبل بــدء الــعمل؛ ولــتفادي أي 

تفسير خاطئ للمعاني أو لنطاق العمل .

o يــجب عــلى املــقيّم االعــتذار عــن قــبول الــتكليف بــأي مــهمة ال تســتوفــي الــنقاط
الـــسابـــقة، وإذا قـــبل املـــقيّم مـــهمة ثـــم اكـــتشف إحـــدى املـــخاطـــر عـــلى االمـــتثال 
ألي مــن مــبادئ هــذا املــيثاق فــيجب عــليه اإلفــصاح عــن هــذا لــلعميل، ومــن ثــم 
يحــدد كــيفية الــتعامــل مــع هــذه املــهمة، وقــد تــكون هــناك حــاالت يــنسحب فــيها 

املقيّم من املهمة بعد بدئها .

o يحــــظر عــــلى املــــقيّم قــــبول مــــهمة إذا كــــانــــت الــــظروف ال تــــسمح بــــتحقيق عــــمل
دقـيق وذي جـودة عـالـية ونـتائـج مـوثـوقـة ؛ مـا يـؤدي إلحـباط الـعميل واملـقيّم عـلى 

حد سواء ويؤثر على سمعة املهنة.
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املساعدة الخارجية :2.

o عــند االســتعانــة بــمساعــدة خــارجــية الزمــة الســتكمال مــهارات املــقيّم، فــينبغي
عــــــلى املــــــقيّم الــــــتحقق أوالً أن هــــــؤالء املــــــساعــــــديــــــن لــــــديــــــهم املــــــهارات واملــــــبادئ 

األخالقية املطلوبة.

o يــــجب الــــحصول عــــلى مــــوافــــقة الــــعميل عــــند طــــلب املــــساعــــدة الــــخارجــــية، كــــما
ينبغي اإلفصاح عن هوية املساعدين ودورهم في إعداد تقرير التقييم .

o يــــــجب ذكــــــر إســــــهامــــــات كــــــل شــــــخص فــــــي الــــــتقريــــــر، وكــــــيف اســــــتخدم املــــــقيّم
املـعلومـات الـتي قـدمـوهـا فـي تـقريـر الـتقييم؛ مـما يـساعـد الـعميل فـي فـهم دور 

كل شخص، ويقلل من االلتباس .

الفعالية و املواظبة:3.

o يــجب عــلى املــقيّم الــعمل بــفعالــية فــي تــنفيذ تــعليمات الــعميل، واملــواظــبة عــلى
اطالعه باملستجدات املهمة بصفة دورية.

o يـجب عـلى املـقيّم الـعمل وفـق مـتطلبات املـهمة بـعنايـة ودقـة، واالنـتهاء مـنها فـي
فترة زمنية معقولة وفي التوقيت املناسب.

o يــجب عــلى املــقيّم الــعمل بجــد فــي خــدمــة الــعمالء، وأن يــبذل الــعنايــة الــكافــية
لـضمان أن تـتم الخـدمـة املـقدمـة وفـق جـميع األنـظمة ، واملـعايـير الـفنية واملـهنية 

التي تنطبق على موضوع التقييم ، والغرض من التقييم أو كليهما . 

o يــــجب عــــلى املــــقيّم الــــتصرف بــــمسؤولــــية وكــــياســــة فــــي جــــميع الــــتعامــــالت مــــع
الــعمالء والــعامــة، واالســتجابــة بســرعــة وفــعالــية لجــميع الــتعليمات والــشكاوى 

املعقولة.

السرية:4.

o ،يــلتزم املــقيّم بــالــتعامــل مــع شــؤون الــعميل بــتحفظ وســريــة فــي جــميع األوقــات
فــال يــفصح عــن أي بــيانــات حــقيقية حــساســة تــم الــحصول عــليها مــن الــعميل، 

أو نتائج مهمة تم التوصل إليها لصالحه ألي شخص أو طرف آخر.

o يحـــظر عـــلى املـــقيّم اســـتخدام املـــعلومـــات الســـريـــة املكتســـبة نـــتيجة الـــعالقـــات
املهنية لغرض شخصي، أو لصالح طرف ثالث.
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o يـــــلتزم املـــــقيّم بـــــالـــــحفاظ عـــــلى ســـــريـــــة املـــــعلومـــــات الـــــتي كـــــشف عـــــنها الـــــعمالء
الفعليون، أو املحتملون، أو صاحب العمل.

o يـلتزم املـقيّم بـالـحفاظ عـلى سـريـة املـعلومـات املكتسـبة نـتيجة الـعالقـات املـهنية
داخل املنشأة , أو الشركة املكلفة أو خارجهما.

o يــــلتزم املــــقيّم بــــالــــحفاظ عــــلى الســــريــــة فــــي بــــيئته االجــــتماعــــية، وأن يحــــذر مــــن
اإلفصاح غير املقصود لزمالء العمل أو أفراد األسرة.

o يـــلتزم املـــقيّم بـــاتـــخاذ الخـــطوات الـــالزمـــة لـــضمان أن مـــرؤوســـيه ومســـتشاريـــه
ومساعديه يلتزمون بالحفاظ على مبدأ السرية.

o يـلتزم املـقيّم بـاالسـتمرار فـي االمـتثال ملـبدأ السـريـة حـتى بـعد انـتهاء الـعالقـة
بني املقيّم والعميل أو صاحب العمل.

o يــحق لــلمقيّم اســتخدام الــخبرة الــسابــقة عــندمــا يــغير املــقيّم عــمله أو يكتســب
عــميل جــديــداً ، بــدون أن يســتخدم أو يــفصح عــن أيــة مــعلومــات ســريــة حــصل 

عليها نتيجة ألي عالقة مهنية أو تجارية سابقة.

اإلفصاح :5.

اإلفـصاح أمـر أسـاسـي  لـكي يـفهم مسـتخدمـو الـتقييم الـقضايـا الـرئـيسية ، و لـضمان أن 
تــــقاريــــر الــــتقييم لــــيس مــــضلالً ، و مــــع ذلــــك اإلفــــصاح وحــــده لــــيس كــــافــــياً لــــتلبية املــــعايــــير 
األخــالقــية , ومــع عــدم اإلخــالل بــمبدأ الســريــة فــإنــه يــجوز اإلفــصاح عــن مــعلومــات ســريــة 

بشرط توافر حق نظامي أو مهني أو واجب لإلفصاح مثل :

o أن يــــكون اإلفــــصاح مــــصرحــــاً بــــه بــــإذن كــــتابــــي صــــريــــح مــــن قــــبل الــــعميل أو
صاحب العمل.

o. ًأن يكون اإلفصاح مسموحاً به أو مشروعاً نظاميا

o: أن يكون اإلفصاح مطلوباً نظامياً مثل

تقديم وثيقة أو دليل في سياق إجراءات التقاضي.ا.

اإلفصاح للسلطات العامة املناسبة عندما يتم التعدي على النظام.ب.

عندما يكون هناك واجب مهني أو حق لإلفصاح ، مثل:ت.

o. االلتزام بمراجعة الجودة من قبل الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين
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o. الرد على أي استفسار أو تحقيق من قبل الهيئة

o االسـتجابـة إلجـراء رقـابـي مـعمول بـه داخـل الـهيئة، كـالـعرض عـلى لـجنة الـنظر
في املخالفات. 

o. حماية مصالح املقيّم في اإلجراءات النظامية

o .التأكد من االمتثال للمعايير الفنية واملتطلبات الخلقية

عند اإلفصاح عن املعلومات السرية، يجب النظر في العوامل التالية: 

o مـا إذا كـانـت مـصالـح جـميع األطـراف (بـما فـي ذلـك األطـراف الـخارجـية) قـد
تـتضرر إذا وافـق الـعميل أو صـاحـب الـعمل عـلى اإلفـصاح عـن املـعلومـات مـن 

قبل املقيم. 

o مـدى اإلملـام بـاملـعلومـات املـتعلقة وإمـكانـية إثـباتـها. فـإذا كـانـت هـناك مـعلومـات
غـــــير كـــــامـــــلة أو حـــــقائـــــق واســـــتنتاجـــــات ال أســـــاس لـــــها، فـــــيجب أن تســـــتخدم 
األحـــكام املـــهنية فـــي تحـــديـــد نـــوع اإلفـــصاح الـــذي يـــتعني الـــقيام بـــه ( إن لـــزم 

األمر )

o.طريقة اإلفصاح املحتملة والطرف املفصح له ومدى مناسبته

املعلومات و املستندات :

يــــجب عــــلى املــــقيّم أن يــــتحقق بــــدقــــة مــــن صــــحة الــــبيانــــات املســــتخدمــــة فــــي الــــتقييم، •
وإمكانية االعتماد عليها .

يــجب عــلى املــقيّم عــندمــا يــحصل عــلى مــعلومــات مــن الــعميل مــعرفــة وتــوثــيق مــدى ثــقة •
العميل في هذه املعلومات، وأن يتأكد من دقتها بشكل معقول .

يحــظر أن يــعتمد املــقيّم عــلى املــعلومــات الــتي يــقدمــها الــعميل أو أي طــرف آخــر دون •
الــــتحقق مــــن أهــــليتها أو الــــتأكــــد مــــن مــــصدرهــــا، مــــا لــــم يــــتم تحــــديــــد طــــبيعتها ومــــدى 

االعتماد عليها كشرط مقيد- أي كمحدد من محددات التقييم- .  

يــجب عــلى املــقيّم إعــداد مــلف عــمل لــكل مــهمة عــند االنــتهاء مــنها، ويــجب أن يــحتوي •
املـلف عـلى صـورة ورقـية أو إلـكترونـية طـبق األصـل لـكل الـتقاريـر املـكتوبـة واملـراسـالت 
واملـذكـرات واملسـتندات بـاإلضـافـة إلـى املـعلومـات والـبيانـات واإلجـراءات الـكافـية لـدعـم 
رأي املـــــــقيّم مـــــــثل : االســـــــتفسارات، واملـــــــعايـــــــنات، واملـــــــصادر، والـــــــطرق املســـــــتخدمـــــــة، 

والتحليل، والحسابات .
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يـــجب أن يـــحتوي املـــلف عـــلى كـــل املـــعلومـــات الـــداعـــمة لـــعمل املـــقيّم، حـــتى عـــند تـــقديـــم •
تقرير مختصر للعميل.

يـجب أن يـكون مـلف الـعمل مـعداً بـحيث يسـتطيع شـخص ال عـالقـة سـابـقة لـه بـاملـهمة •
اإلطـالع عـليه، وتحـديـد مـراحـل الـعملية الـتي مـر بـها املـقيّم وصـوالً إلـى الـنتائـج، وهـذا 

هو الغرض األساسي من ملف العمل .

يــــجب االحــــتفاظ بــــملف عــــمل لــــكل مــــهمة ملــــدة عشــــر ســــنوات عــــلى األقــــل بــــعد انــــتهاء •
املــــــهمة، مــــــا لــــــم تــــــتضمن املــــــهمة الــــــتقاضــــــي وإال تحتســــــب الــــــفترة بــــــعد انــــــتهاء مــــــدة 

التقاضي بما في ذلك االستئناف.

األدلة اإلرشادية:

تصدر األدلة اإلرشادية كمالحق لهذا امليثاق بهدف :

تقديم العون للمقيّم في شرح بعض املفاهيم العامة.•

تــقديــم أمــثلة عــلى املــخاطــر الــتي تهــدد قــدرتــه عــلى االمــتثال لــلميثاق بســبب مجــموعــة •
واســــعة مــــن الــــعالقــــات والــــظروف، والــــضمانــــات الــــالزم اتــــخاذهــــا لــــلقضاء عــــلى تــــلك 

املخاطر أو تقليلها إلى مستوى مقبول.

تقديم إرشادات لنظم تلقي الشكاوى.•

تقديم اإلجراءات التأديبية ملخالفة هذا امليثاق.•

استجابة ملا يستجد من متطلبات املقيّمني أو السوق أو العمالء.•
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تمرينات: •

السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

1/ من شروط مزاولة مهنة التقييم:

2/ من مبادئ ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم:

3/ تُطبق على كل من يخالف أحكام النظام أيّاً من العقوبات التالية:

4/ يحظُُر أن يمارس التقييم من ال ينطبق عليه تعريف املَُقيِّم الوارد في األدلة
اإلرشادية.. يندرج تحت مبدأ:

5/ يحظُر على املَُقيِّم أن يَْحِجُب أو يَْحِذُف معلومات مطلوبًا إدراجها.. يندرج
تحت مبدأ:

أ) أن يعمل في شركة تمارس مهنة
التقييم.

ج) أن يكون شخًصا خبيرًا بمجال
التقييم.

ب) أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة. د) أن يكون أي شخص مهتم في المجال 
من عامة الناس.

أ) السلوك المهني. ج) محدودية العمالء.
ب) اعتبار المصالح الشخصية. د) اعتبار اآلراء واألهداف المحددة 

مسبًقا.

أ) اإلنذار. ج) إلغاء الترخيص.
ب) السجن لمدة خمس سنوات. د) اإلجابة أ  و ج معاً.

أ) مبدأ النزاهة. ج) مبدأ السلوك المهني.
ب) مبدأ الكفاءة. د) مبدأ االستقاللية.

أ) مبدأ النزاهة. ج) مبدأ السلوك المهني.
ب) مبدأ الكفاءة. د) مبدأ االستقاللية.
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السؤال الثاني: 

(املَُقيِّم، إعداد وتطوير املعايير، طلبة منتسبون، املَُقيِّم املُعتمد، أعضاء أساسيون، أعضاء 
شرف، التقييم العقاري، أعضاء منتسبون) 

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك في األعلى: 

______________ هو علم تحديد قيمة العقارات بكافة أنواعها.1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو 2.
العضو األساسي في الهيئة الحاصل على إحدى صفات العضوية األساسية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الشخص ذو 3.
الصفة الطبيعية أو االعتبارية والذي يرخص له بمزاولة مهنة التقييم. 

من أهداف الهيئة التي تسعى إليها _____________.4.

تتكون الهيئة من _______________ 5.
و_______________و_______________و_______________. 

السؤال الثالث: 

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، 
مع تصحيح الخطأ:

الهيئة السعودية للُمَقيِّمني املُعتمدين غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة (____). 1.

2يتم إيقاف مخالف أحكام النظام من ممارسة مهنة التقييم مدة خمس سنوات 2.
 (___)

من صالحيات الهيئة تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه املختلفة (____) 3.

ليس بالضرورة أّن كل من يمارس مهنة التقييم هو عضواً أساسياً في الهيئة 4.
 .(____)

ال بد أن يكون الشخص املتقدم للقيد في السجل كامل األهلية (____). 5.

يسري امليثاق على املَُقيِّمني الداخلينَّي فقط والذين اُْستُثْنُوا من النظام حال ممارستهم 6.
إحدى خدمات التقييم (____). 
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يجوز للُمَقيِّم أن يجمع بني املهنة ومزاولة األعمال التي ال تتعارض مع سلوك املهنة 7.
وآدابها (___). 

ينص مبدأ االستقاللية على أن يَْحظُُر على املَُقيِّم قبول هدايا، أو هبات، أو استثناءات 8.
غير معتادة قبل قبول مهمة تقييم أو أثناءها (___) 

يـــــنص مـــــبدأ الـــــكفاءة عـــــلى وجـــــوب إفـــــصاح املُــــَقيِّم عـــــن حـــــالـــــته كـــــُمَقيِّم داخـــــلي، أو مُــــــَقيِّم 9.
خارجي مستقل (___) 

يـجب الـحصول عـلى مـوافـقة الـعميل عـند طـلب املـساعـدة الـخارجـية، كـما يـنبغي اإلفـصاح 10.
عن هوية املساعدين ودورهم في إعداد تقرير التقييم (___)
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المعايير العامة لمعايير التقييم 
الدولية



المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية 4.

تحدد هذه املعايير املتطلبات واالشتراطات الخاصة بكافة أعمال التقييم، بما في ذلك 
تحديد شروط مهمة التقييم، وأسس القيمة، وأساليب وطرق التقييم، وإعداد التقارير. وهي 

مصممٌة بحيث تكون قابلة للتطبيق على أعمال التقييم لجميع األصول وألّي غرض من 
أغراض التقييم.

�

املعايير العامة في معايير التقييم الدولية 
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يـــجب االتـــفاق عـــلى حـــدود ونـــطاق الـــعمل الـــذي سيجـــري الـــقيام بـــه بـــني الـــعميل واملُـــقيِّم، ويـــجب أن 
يـــتلقى املُـــقيِّم تـــعليمات واضـــحة مـــن الـــشخص الـــذي يـــطلب الـــتقييم، كـــما يـــجب الـــتأكـــيد عـــلى هـــذه 
الــتعليمات كــتابــة، وجــرت الــعادة أْن يــتم اســتخدام خــطاب ارتــباط لهــذا الــغرض، وخــطاب االرتــباط 
عــبارة عــن: عــقٍد مــكتوٍب ومــبرمٍ بــني املُـقيِّم والــعميل لتحــديــد شــروط وبــنود عــملية الــتقييم، وإذا تــغيرت 
شـروط عـملية الـتقييم بـعد إصـدار خـطاب االرتـباط يـجب أن تظهـر هـذه الـتعديـالت فـي صـورة مُــلحق 

على خطاب االرتباط، أو في صورة اتفاقية إضافية.
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4-1 املعيار( 101) : نطاق العمل

يـــصف نـــطاق الـــعمل (ويـــسمى أحـــيانًـــا بشـــروط الـــتعاقـــد) الشـــروط األســـاســـية ملـــهمة الـــتقييم، 
مـــــثل: األصـــــل محـــــل الـــــتقييم ، والـــــغرض مـــــن الـــــتقييم ، ومـــــسؤولـــــية األطـــــراف املـــــتعلقة بـــــمهمة 

التقييم. 

يشمل نطاق العمل ما يلي:

 هـــويـــة املُــقيّم: يـــــمكن أن يـــــكون املُــــقيّم شـــــخًصا أو مجـــــموعـــــة أشـــــخاص أو 1)
مــنشأةً. وإذا كــان لــدى املُـقيّم أّي عــالقــة مــاديــة، أو تــداخــل مــع األصــل محــل 
الــتقييم، أو مــع الــطرف املُـكلف بــالــتقييم، أو أن املُـقيّم فــي وضــع ال يُــسمح لــه 
بــإعــداد تــقييم مــوضــوعــيّ غــير مــتحيّز، فــيجب عــلى املُـقيّم اإلفــصاح عــن هــذه 
الــــعوامــــل فــــي بــــدايــــة مــــهمة الــــتقييم. وإذا لــــم يحــــدث هــــذا اإلفــــصاح ال تــــكون 
مــهمة الــتقييم مــمتثلًة لــلمعايــير. وإذا احــتاج املُـقيّم إلــى مــساعــدة ذات أهــمية 

مــاديــة مــن آخــريــن فــيما يــتعلق بــأّي جــانــب مــن جــوانــب مــهمة الــتقييم فــيجب 
االتفاق على طبيعة املساعدة ومدى االعتماد عليها ومن ثم توثيقها.

هــويــة الــعميل (إن وجـــد): مـــن املـــهم الـــتأكـــد مـــن الـــعميل الـــذي يـــتم إعـــداد 2)
الــتقييم لــصالــحه عــند تحــديــد شــكل ومــضمون تــقريــر الــتقييم؛ وذلــك لــضمان 

احتوائه على املعلومات املناسبة الحتياجاته.
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يجب أْن يُِقرَّ املُقيِّم القائم بعملية التقييم بأنه يتمتع بالكفاءة والحيادية الالزمة، ومن املمكن أْن يكون 
املُقيّم شخًصا أو شركة، وعندما تكون هناك شركة مسئولة عن إعداد التقييم، فإن هذا اإلقرار يخص 

استقاللية وموضوعية الشخص أو األشخاص الذين يقومون بإعداد التقييم وأّي مساعدين لهم.

يـجب أن يُحـدد نـطاق الـعمل ملـن يُـقدم الـتقييم، وإن لـم يـكن ذلـك الـطرف مـوضـحٌ مـن خـالل مـن تجـري 
مـــخاطـــبتهم، يـــتعني اإلفـــصاح عـــن اســـم الـــطرف الـــذي أَبـــرم االتـــفاق مـــع املُــقيِّم، ويـــجب الـــتأكـــيد عـــلى 
نـــــطاق الـــــعمل مـــــن جـــــانـــــب الـــــعميل بـــــغرض أن يســـــتوفـــــيَ الـــــتقريـــــر مـــــتطلباتـــــه، ويـــــجب االتـــــفاق عـــــلى 
األشــخاص املــسموح لــهم بــاســتخدام الــتقريــر، وكــذلــك الــقيود عــلى مــن يــجوز لــه االســتعانــة بــالــتقريــر، 

وتوثيق ذلك في نطاق العمل، كما يجب توثيق التغير في نطاق العمل.
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املسـتخدمـني اآلخـريـن(إن وجـد): مـن املـهم الـتأكـيد عـلى وجـود مسـتخدمـني 3)
آخـــــريـــــن لـــــتقريـــــر الـــــتقييم وتحـــــديـــــد هـــــويـــــتهم واحـــــتياجـــــاتـــــهم؛ لـــــضمان احـــــتواء 

التقرير على املعلومات املناسبة لهم.

تحـــديـــد األصـــول محـــل الـــتقييم: يــــــجب تحــــــديــــــد األصــــــل محــــــل الــــــتقييم 4)
بوضوح.

عـــملة الـــتقييم: يــــجب تحــــديــــد الــــعملة فــــي الــــتقييم وفــــي تــــقريــــر الــــتقييم أو 5)
الــــــنتيجة الــــــنهائــــــية، فــــــعلى ســــــبيل املــــــثال: يــــــمكن إعــــــداد الــــــتقييم بــــــالــــــيورو أو 
بـــالـــدوالر األمـــريـــكي. وهـــذا الشـــرط مـــهٌم خـــاصـــًة بـــالنســـبة ملـــهام الـــتقييم الـــتي 

تشمل أصواًل في دول متعددة أو تدفقات نقدية بعمالت مختلفة.

الـغرض مـن الـتقييم: يــجب تــوضــيح الــغرض الــذي يُــعّد مــن أجــله الــتقييم؛ 6)
ألنّـــه مـــن املـــهم أال يـــتم اســـتخدام املـــشورة الـــخاصـــة بـــالـــتقييم خـــارج الـــسياق 
املـــقصود أو لـــغير الـــغرض املـــقصود مـــن الـــتقييم. ويـــؤثـــر الـــغرض مـــن الـــتقييم 

عادةً على تحديد أساس القيمة املستخدمة.

أســاس الــقيمة املســتخدمــة: بــــناًء عــــلى املــــعيار 104 "أســــس الــــقيمة"، يــــجب أن 7)
يــــكون أســــاس الــــقيمة مــــناســــبًا لــــغرض الــــتقييم. كــــما يــــجب ذكــــر مــــصدر أّي تــــعريــــف 
مســـتخدم كـــأســـاس لـــلقيمة، أو أن يـــتم شـــرحـــه. وال يـــنطبق هـــذا الشـــرط عـــلى مـــراجـــعة 
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ضــرورة تحــديــد مــوضــوع الــتقييم تحــديــًدا واضــًحا، وقــد يــكون مــوضــوع الــتقييم حــصة مِــــْلِكيَّة فــي 
أصــٍل مــا، أو حــقُّ اســتخدام هــذا األصــل وعــندمــا يــشمل مــوضــوع الــتقييم مجــموعــة مــن األصــول 
الـتي يـمكن تحـديـدهـا بـصورة مـنفصلة، أو فـي حـال وجـود مـكونـات ألصـٍل مـنفرد يـمكن تـقييم كـل 
منها على حدة، فإن مجموع فُرادى األصول أو املكونات قد يكون أكبر أو أقل من القيمة ككل.

هــــــناك أغــــــراض عــــــديــــــدة لــــــلتقييم، وتــــــتضمن األمــــــثلة عــــــلى ذلــــــك: الــــــتقييم الســــــتيفاء أغــــــراض الــــــبيع 
والـضرائـب والـرهـن وإعـداد الـتقاريـر املـالـية وفـض املـنازعـات وألغـراض قـانـونـية ونـظامـية، وسيحـدد 
غـرض الـتقييم األسـاس الـذي سيسـتند إلـيه الـتقييم، ومـن ثـم يـنبغي الـنّص بـصورٍة واضـحٍة وجـلية 
عـلى غـرض الـتقييم، وإجـراء الـتقييم تـبًعا لـذلـك. وقـد يـرغـب املُقيِّم فـي الـتأكـيد عـلى أن الـتقييم مُـَوجـهٌ 

ألشخاٍص محددين، في ظروٍف محددة، ولديهم احتياجاٍت محددة، وقدٍر محدٍد من املعرفة.
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الــــتقييم عــــندمــــا ال يــــطلب تــــقديــــم أّي رأي فــــي الــــقيمة أو تــــعليق عــــلى أســــاس الــــقيمة 
املستخدم.

تـاريـخ الـتقييم: يـجب ذكـر تـاريـخ الـتقييم، وإذا كـان تـاريـخ الـتقييم يـختلف 8)
عــن الــتاريــخ الــذي يــتم فــيه إصــدار تــقريــر الــتقييم، أو الــتاريــخ الــذي تــبدأ فــيه 
أعــمال الــبحث واالســتقصاء، أو تــاريــخ إتــمامــها، فــعندهــا يــنبغي الــتمييز بــني 

هذه التواريخ إن لزم األمر.

نـطاق بـحث املُـقيّم: يــجب تحــديــد أّي حــدود أو قــيود عــلى أعــمال املــعايــنة، 9)
واالســتفسار، والتحــليل، فــي مــهمة الــتقييم . وإذا كــانــت املــعلومــات املــطلوبــة 
غــــــــــير مــــــــــتوفــــــــــرة بســــــــــبب أّن شــــــــــروط أعــــــــــمال الــــــــــتقييم تُــــــــــقيّد أعــــــــــمال الــــــــــبحث 
واالســـتقصاء، فـــيجب عـــند قـــبول املـــهمة تحـــديـــد هـــذه الـــقيود وأّي افـــتراضـــات 

مهمة أو خاصة ناتجة بسبب هذه القيود في نطاق العمل .
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أسـاس الـقيمة هـو االفـتراض األسـاسـي الـذي بـموجـبه يـتم قـياس نـوع الـقيمة، ويـجب فـي بـدايـة األمـر 
تحـديـد غـرض الـتقييم بهـدف تحـديـد األسـاس الـصحيح لـلتقييم، ويـجب أن تُـعرف وتُحـدد عـملية الـتقييم 
أساس القيمة، مع االستشهاد بمصدر التعريف املستخدم، وشرح مبررات استخدام هذا األساس.

تــاريــخ الــتقييم هـــو: الـــتاريـــخ الـــذي يَســـتند إلـــيه الـــرأي الـــخاص بـــقيمة األصـــل. ويتحـــدد تـــاريـــخ تـــقريـــر 
الـتقييم فـي الـوقـت الـذي يـتم فـيه الـحصول عـلى املـعلومـات ذات الـصلة وتحـليلها، ويـشمل ذلـك: املـعلومـات 
الـتي يـتم الـحصول عـليها مـن املـناقـشات مـع اإلدارة أو أطـراف أخـرى. وجـرت الـعادة أْن يـتوافـق تـاريـخ 
الـتقييم مـع الـتاريـخ الـذي يـصدر فـيه تـقريـر الـتقييم، وقـد يـختلف تـاريـخ الـتقييم عـن تـاريـخ تـقريـر الـتقييم 

يــجب اإلشــارة فــي نــطاق الــعمل إلــى أّي حــدوٍد أو قــيوٍد عــلى أعــمال الــبحث واالســتقصاء الــتي يجــري 
القيام بها، واالفتراضات، واالفتراضات الخاصة التي تتم االستعانة بها بسبب هذه القيود.

يــــــجب جــــــمع املــــــعلومــــــات الــــــكافــــــية عــــــن طــــــريــــــق وســــــائــــــل، مــــــثل: الــــــزيــــــارة املــــــيدانــــــية واملــــــعايــــــنة، وتــــــوجــــــيه 
االسـتفسارات، وإجـراء التحـليالت والـعمليات الـحسابـية لـضمان تـعزيـز أعـمال الـتقييم عـلى نـحٍو مـالئـم، 
وعــند الــنظر بــعني االعــتبار فــي نــطاق الــبحث واالســتقصاء، والــتحقق مــن صــحة املــعلومــات الــضروريــة 

ذات الصلة.
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طـبيعة ومـصدر املـعلومـات الـتي يـعتمد عـليها املُـقيّم: يــجب تحــديــد 10)
طبيعة ومصدر أّي معلومات يتم

االعــــتماد عــــليها، بــــاإلضــــافــــة إلــــى نــــطاق األبــــحاث الــــتي يــــجب إجــــراؤهــــا أثــــناء عــــملية 
التقييم. 

االفـــتراضـــات املـــهمة أو االفـــتراضـــات الـــخاصـــة أو كـــالهـــما: يـــــجب 11)
تـــسجيل كـــافـــة االفـــتراضـــات املـــهمة واالفـــتراضـــات الـــخاصـــة املـــوضـــوعـــة أثـــناء 

تنفيذ أعمال التقييم وعند إعداد التقرير.

نــوع الــتقريــر الــذي يــتم إعــداده: يــــجب وصــــف شــــكل الــــتقريــــر وطــــريــــقة 12)
إيصال التقييم.
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يـجب اإلفـصاح عـن جـميع مـصادر املـعلومـات املُسـتخدمـة فـي الـتقريـر، وحـدود أعـمال الـتحقق 
التي يجري القيام بها.

عـــلى املُـــقيِّم تـــفنيد وتـــقديـــر املـــعلومـــات املـــالـــية والـــبيانـــات األخـــرى ذات الـــصلة بـــصورةٍ •
نقديٍة وموضوعيٍة.

يــتبايــن مــدى االعــتماد عــلى املــعلومــات املُـقدمــة حســب الــظروف واألحــوال، عــلى ســبيل •
املـثال: فـي مـعامـلٍة أو صـفقٍة يجـري الـقيام بـها فـي سـوق مـفتوحـة قـد يـبحث املُقيِّم عـن 

مؤشِر عام للقيمة؛ نظرًا إلمكانية مسح سوق املشترين على نحٍو مرٍض.

إذا تـــم الـــحصول كـــتابـــة عـــلى تـــأكـــيدات مـــن الـــعميل أو اإلدارة أو أّي مـــمثلني آخـــريـــن •
للشركة يُحبّذ حصُر هذه التأكيدات أو اإلشارة إليها على أيِّ نحٍو في تقرير التقييم.

يـجب أْن يـشير تـقريـر الـتقييم إلـى أنّـه مـا لـم يُـذكـر خـالف ذلـك فـإن املُقيِّم لـم يُـراجـع أو •
يَـــفحص أو يَـــتحقق بـــأّي صـــورٍة مـــن الـــصور مـــن املـــعلومـــات املـــشار إلـــيها وال يُـــبدي أيَّ 
رأٍي بشأنها. ويجب أْن يُبني تقرير التقييم أنّه ستكون هناك اختالفات وفروق بني أيِّ 
مـعلومـاٍت مـالـيٍة مـتوقـعة، والـنتائـج الـفعلية؛ نـظراً ألنـه جـرت الـعادة أالّ تـقع األحـداث وأالّ 

تكون الظروف حسب املتوقع، وهذه االختالفات والفروق قد تكون جوهرية.
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الـــقيود عـــلى االســـتخدام أو الـــتوزيـــع أو النشـــر: عــــــندمــــــا تــــــقتضي 13)
الــضرورة أو يــكون مــن املــحبذ تــقييد اســتخدام املــشورة الــخاصــة بــالــتقييم أو 

تحديد الذين يعتمدون عليها، فعندئذ يجب تسجيل ذلك.
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يــــعد الــــتقييم لــــغرٍض محــــدد وملســــتخدمٍ محــــدد، عــــلى ســــبيل املــــثال: ألغــــراض الــــرهــــون •
الـعقاريـة واسـتخدامـات الـبنوك، أو ألغـراض إعـادة الـتنظيم الـداخـلي، ومـن الـضروري 
اإلشـــــارة إلـــــى الـــــغرض الـــــذي سيُســـــتخدم مـــــن أجـــــله الـــــتقييم، ومـــــا هـــــي الـــــقيود عـــــلى 

استخدامه، وتوزيعه ونشره ألغراٍض أخرى.

يــجب أْن يَــذكــر تــقريــر الــتقييم أنَــه ال يتحــمل أّي مــسؤولــية عــن الــخسائــر الــناجــمة عــن •
االستخدام غير املناسب أو غير املُجاز للتقييم.

ومــن دواعــي الــحيطة والحــذر أن يــحتفظ املُـقيِّم بــالــحق فــي إدخــال أيِّ تــعديــالٍت وعــملِ •
أيِّ مـــراجـــعٍة عـــلى الـــتقييم، ودعـــم نـــتيجة الـــتقييم فـــي ظـــل ظـــروٍف محـــددة، عـــلى ســـبيل 
املـــثال: عـــندمـــا تـــتضح الـــحقائـــق الـــتي كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي تـــاريـــخ الـــتقييم لـــلُمقيِّم بـــعد 

تاريخ صدور التقييم.
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الـتأكـيد عـلى أن الـتقييم سـيُعد وفـًقا ملـعايـير الـتقييم الـّدولـيّة وأن 14)
املُـقيّم سـيقّدر مـدى مـالءمـة كـافـة املـدخـالت املـهمة: يــجب ذكــر حــاالت 
الخـروج عـن مـعايـير الـتقييم الـّدولـيّة وطـبيعتها، مـثل: تحـديـد أّن الـتقييم قـد تـمّ 
وفــًقا ملــعايــير الــتقييم الــّدولــيّة ولــوائــح الــضرائــب املحــلية (انــظر "اإلطــار الــعام" 

الخروج عن املعايير).

�

نطاق العمل 

4-2 املعيار( 102) : االمتثال للمعايير وأعمال البحث واالستقصاء

يــــــجب أْن تــــــأخــــــذ أعــــــمال الــــــبحث واالســــــتقصاء غــــــرض الــــــتقييم وأســــــاس الــــــقيمة فــــــي •
الحسبان. 

يـجب تجـميع األدلـة والـشواهـد الـكافـية بـطرق مـتعددة مـثل الـزيـارة املـيدانـية، واملـعايـنة، •
واالستفسارات، وإجراء العمليات الحسابية، والتحليالت. 

يــــمكن االتــــفاق عــــلى نــــطاق الــــبحث الــــذي يــــقوم بــــه املُـــَقيّم. ويــــجب اإلشــــارة إلــــى تــــلك •
الحـدود فـي نـطاق الـعمل، ولـكن إذا كـانـت الـقيود املـفروضـة عـلى الـبحث كـبيرةً بـحيث 
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ال يـتمكن املَُقيّم مـن تـقييم املـدخـالت بـشكل كـاف عـندهـا يـجب عـدم ذكـر أن الـتقييم قـد 
تم تنفيذه وفًقا ملعايير التقييم الدَّْوليّة.

عــندمــا تــعتمد أعــمال الــتقييم عــلى املــعلومــات املــقدمــة مــن قــبل طــرف آخــر غــير املُـقيّم، •
يـــنبغي الـــتأكـــد مـــن مـــوثـــوقـــية املـــعلومـــات حـــتى ال يـــؤثـــر ذلـــك ســـلبًا عـــلى مـــصداقـــية رأي 
الـتقييم. وفـي الـحاالت الـتي يـشك املُقيّم فـي مـصداقـية أو  مـوثـوقـية املـعلومـات املـقدمـة 

عندئذ ينبغي عدم استخدام هذه املعلومات.

يـجب االحـتفاظ بسجـل الـعمل الـذي يـتم إنـجازه أثـناء مـهمة الـتقييم لـفترة مـعقولـة،وأن •
يـتضمن السجـل؛ املـدخـالت واملـعطيات الـرئـيسة، وجـميع الـعمليات الـحسابـية، وأعـمال 
الـــبحث واالســـتقصاء، وأســـس الـــعمل والتحـــليالت الـــتي تـــم الـــتوصـــل لـــنتائـــج الـــتقييم 

على أساسها، ونسخة من أي مسودة أو تقرير نهائي قدم للعميل. 

حــال وجــود شــروٍط نــظامــية، أو تــنظيميٍة، تــختلف عــن بــعض مــتطلبات املــعايــير فــيجب •
عـــلى املُــَقيِّم اتـــباع الشـــروط الـــنظامـــية و"الخـــروج عـــن املـــعايـــير"،ويـــعتبر الـــتقييم وفـــًقا 
ملـعايـير الـتقييم الـدَّْولِـيِّة. مـثل االحـتفاظ بسجـل الـتقييم ملـدة 10 سـنوات امـتثاالً لـلنظام 

أو استخدام القيمة العادلة في التقييم لغرض التقارير املالية

4-3 املعيار( 103) : إعداد التقارير

يحـــدد كـــلٌّ مـــن غـــرض الـــتقييم، ودرجـــة تـــعقيد األصـــل محـــل الـــتقييم، ومـــتطلبات املســـتخدمـــني 
مسـتوى الـتفاصـيل املـناسـبة لـتقريـر الـتقييم. ويـنبغي عـلى جـميع األطـراف االتـفاق عـلى شـكل 

ونوع التقرير كجزء من إعداد نطاق العمل .

عـــندمـــا يـــكون الـــتقريـــر ملـــهمة تـــقييم تـــشمل أصـــاًل أو أكـــثر فـــيجب أْن يُـــقدم الـــتقريـــر املـــعلومـــات 
التالية على األقل:

(أ) نطاق العمل املنجز. (14 عنصر محدد مسبًقا في نطاق العمل)

(ب) األسلوب أو األساليب املستخدمة.

(ج) الطريقة أو الطرق املطبقة.

(د) املدخالت الرئيسة املستخدمة.

(ه) االفتراضات املقدمة.

(و) استنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ألّي نتيجة تم التوصل إليها.
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(ز) تاريخ التقرير (الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم).

يــــمكن أْن تُــــدرج بــــعض املــــتطلبات املــــذكــــورة أعــــاله صــــراحــــًة فــــي الــــتقريــــر أو بــــاإلشــــارة إلــــيها 
ووثـــــائـــــق أخـــــرى (عـــــقد املـــــهمة، ووثـــــائـــــق نـــــطاق الـــــعمل، والـــــسياســـــات واإلجـــــراءات الـــــداخـــــلية، 

وغيرها). 

تقارير مراجعة التقييم•

 فـــي الـــحاالت الـــتي يـــكون فـــيها الـــتقريـــر ملـــراجـــعة تـــقييم فـــيجب أن يُـــقدم الـــتقريـــر املـــعلومـــات 
التالية على األقل:

 (أ) نــــطاق الــــعمل املنجــــز، بــــما فــــي ذلــــك الــــعناصــــر  الـ 14 املــــشار إلــــيها فــــي املــــعيار 101 
"نطاق العمل"، بقدر ما ينطبق كلٌّ منها على املهمة.

(ب) تقرير التقييم محل املراجعة واملدخالت واالفتراضات التي اعتمد عليها التقييم. 

(ج) استنتاجات املُراجع عن املهمة محل املراجعة، متضمنًة األسباب الداعمة لها.

(د) تاريخ التقرير (الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم). 

�  
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4-4 املعيار( 104) : أسس القيمة

تـــصف أســـس الـــقيمة (الـــتي تـــسمى أحـــيانًـــا مـــعايـــير أو نـــوع الـــقيمة) املـــبادئ •
األســاســية الــتي تــعتمد عــليها الــقيم املُـقررة. ومــن املــهم أن يــكون أســاس (أو 
أسـس) الـقيمة مـالئـًما لشـروط وغـرض مـهمة الـتقييم؛ وذلـك ألّن أسـاس الـقيمة 
يـمكن أن يـؤثـر عـلى اخـتيار أسـالـيب الـتقييم واملـدخـالت واالفـتراضـات والـرأي 

النهائي للقيمة. 

قـــــد يـــــحتاج املُــــقيّم أحـــــيانًـــــا إلـــــى اســـــتخدام أســـــس مـــــختلفة لـــــلقيمة تحـــــددهـــــا •
األنـظمة والـلوائـح، أو عـقٌد خـاٌص، أو أيُّ وثـيقة أخـرى. وفـي هـذه الـحالـة البـد 

من تفسير هذه األسس وتطبيقها وفقاً ألحكام الوثيقة املصدر.

مــع أّن هــناك الــعديــد مــن األســس املــختلفة لــلقيمة املســتخدمــة فــي الــتقييمات •
إاّل أّن ملـعظمها عـناصـر مشـتركـة، مـثل: املـعامـلة املـفترضـة، والـتاريـخ املـفترض 

للمعاملة، وأطراف املعاملة املفترضة.

(أ) أسس معايير التقييم الّدوليّة للقيمة

يـجب أن يـختار املُـقيّم أسـاس (أو أسـس) الـقيمة وفـًقا لشـروط وأغـراض الـتقييم. ويـنبغي أن 
يـأخـذ املُقيّم الـتعليمات واملـدخـالت مـن الـعميل أو مـمثليه فـي عـني االعـتبار عـند اخـتيار أسـاس 
القيمة. وبغض النظر عن التعليمات واملدخالت املقدمة إلى املُقيّم، ينبغي أاّل يستخدم املُقيّم 
أســـــاسًــــــــــا لـــــلقيمة غـــــير مـــــناســـــب لـــــلغرض املـــــقصود مـــــن الـــــتقييم (مـــــثل: إذا صـــــدرت تـــــعليماتٌ 
بــاســتخدام أحــد أســس مــعايــير الــتقييم الــّدولــيّة لــلقيمة ألغــراض مــحاســبية بــموجــب املــعايــير 
املــحاســبية الــّدولــيّة فــقد يــتطلب االمــتثال لــلمعايــير مــن املُـقيّم أن يســتخدم أســاسًــــــا لــلقيمة غــير 

ُمعرَف أو مذكور في معايير التقييم الّدوليّة).

1. القيمة السوقية:

هـي املـبلغ املـقّدر الـذي يـنبغي عـلى أسـاسـه مـبادلـة األصـول أو االلـتزامـات فـي تـاريـخ الـتقييم 
بــني مشــتر راغــب وبــائــع راغــب فــي إطــار مــعامــلة عــلى أســاس مــحايــد بــعد تــسويــق مــناســب 

حيث يتصرف كلُّ طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار.

يتم تطبيق تعريف القيمة السوقية بناًء على التصوّرات التالية:

يـــشير "املـــبلغ املـــقّدر" إلـــى الـــسعر املســـتحق مـــقابـــل األصـــل فـــي مـــعامـــلة ســـوقـــية 1.
عـلى أسـاس مـحايـد. بـينما يـقصد بـالـقيمة الـسوقـية الـسعر األكـثر تـرجـيًحا والـذي 
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يــــمكن الــــحصول عــــليه فــــي الــــسوق عــــلى نــــحو مــــعقول فــــي تــــاريــــخ الــــتقييم وفــــًقا 
لـتعريـف الـقيمة الـسوقـية. وهـو أفـضل سـعر مـعقول يـمكن أن يـحصل عـليه الـبائـع، 

كما أنه السعر األكثر فائدة للمشتري. 

املـبدأ الـذي يـنبغي عـلى أسـاسـه مـبادلـة األصـول وااللـتزامـات- قـيمة األصـل عـبارة 2.
عن مبلغ تقديري وليست مبلًغا محدًدا بصورة مسبقة أو سعر بيع فعلي.

تــــاريــــخ الــــتقييم وهــــو: الــــقيمة املحــــددة بــــزمــــن مــــعني فــــي تــــاريــــخٍ مــــعلوم، وذلــــك ألنّ 3.
األســــواق وظــــروفــــها يــــمكن أن تــــتغير مــــما قــــد يــــؤدي إلــــى عــــدم صــــحة أو مــــالءمــــة 
الـــقيمة الـــتقديـــريـــة فـــي وقـــت آخـــر. وتُـــبني قـــيمة الـــتقييم حـــالـــة الـــسوق وظـــروفـــه فـــي 

تاريخ التقييم وليس في أّي تاريخ آخر.

"املشتري الراغب" وهو الشخص الذي لديه دافع للشراء وليس مجبراً عليه.4.

"الـبائـع الـراغـب" وهـو الـشخص الـذي ال يـكون حـريـًصا وال مـجبرًا عـلى الـبيع بـأيّ 5.
سعر، وال يتعامل بسعر ال يُعد معقواًل في السوق الحالي.

"مــــعامــــلٌة عــــلى أســــاٍس مــــحايــــٍد" وهــــي مــــعامــــلة بــــني أطــــراف ليســــت بــــينهم عــــالقــــة 6.
خـاصـة مـثل: شـركـة أم وشـركـاتـها الـتابـعة، أو مـالـك األرض واملسـتأجـر، ويـمكن أن 
تتســـــبب هـــــذه الـــــعالقـــــة فـــــي جـــــعل مســـــتوى الـــــسعر غـــــير مـــــعهود فـــــي الـــــسوق أو 

متضخم بسبب عنصر ذي قيمة خاصة.

بــعد تــسويــق مــناســب يــتم عــرض األصــل فــي الــسوق بــأفــضل طــريــقة مــمكنة وفــي 7.
أنسب فترة زمنية حسب نوعية األصل.

"يــتصرف كــلُّ طــرف مــن األطــراف بــمعرفــة وحــكمة" أّن كــالًّ مــن املشــتري الــراغــب 8.
والـــبائـــع الـــراغـــب عـــلى مـــعرفـــة وعـــلم بـــطبيعة األصـــل وخـــصائـــصه، واســـتخدامـــاتـــه 

الفعلية واملمكنة، وحالة السوق في تاريخ التقييم.

دون قسـٍر أو إجـباٍر ــ أّي كـل طـرف لـديـه دافـع ورغـبة إلتـمام املـعامـلة، ولـكنه غـير 9.
مجبر أو ملزم على إتمامها.

الــقيمة الــسوقــية تــمثل مــبلًغا مــتفاوضًــــــــــا عــليه فــي ســوق تــنافــسيّة مــفتوحــة يــتصرف •
املـــــشاركـــــون فـــــيها بـــــكل حـــــريـــــة. ويـــــمكن أن تـــــكون ســـــوق األصـــــل ســـــوقًـــــا دولـــــيًة أو 
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محـليًة، كـما يـمكن أن تـتألـف الـسوق مـن الـعديـد مـن املشـتريـن والـبائـعني أو عـدد 
محـدود مـن املـشاركـني. وتـكون الـسوق الـتي يـعرض فـيها األصـل لـلبيع هـي عـادةً 

السوق التي تجري فيها مبادلة األصل املعروض.

تُـــبني الـــقيمة الـــسوقـــية أعـــلى وأفـــضل اســـتخدام لـــألصـــل. وأفـــضل اســـتخدام هـــو •
االسـتخدام الـذي يـعمل عـلى تـعظيم قـيمة وإمـكانـات األصـل بـأقـصى قـدر مـمكن 
وعــلى الــنحو الــذي يــجيزه الــقانــون ويــحقق الجــدوى املــالــية واالقــتصاديــة. ويــمكن 
أن يــــــكون االســــــتخدام األعــــــلى واألفــــــضل هــــــو االســــــتخدام الــــــحالــــــي لــــــألصــــــل أو 
اسـتخداٌم آخـٌر بـديـٌل، ويحـدد ذلـك املـشارك فـي الـسوق بـناًء عـلى تـصوراتـه حـول 

نوع األصل والسعر الذي يرغب في دفعه.

ال تــعكس الــقيمة الــسوقــية ســمات األصــل الــذي لــه قــيمة بــالنســبة ملــالــك أو مشــتر •
محـدد وغـير مـتاح للمشـتريـن اآلخـريـن فـي الـسوق. وهـذه املـزايـا يـمكن أن تـتعلق 
بـالـخصائـص املـاديـة أو الـجغرافـية أو االقـتصاديـة أو الـقانـونـية لـألصـل. وتشـترط 
الـــقيمة الـــسوقـــية تـــجاهـــل أّي عـــنصر مـــن هـــذه الـــقيمة؛ ألنـــها فـــي أّي تـــاريـــخ مـــعني 

تفترض وجود مشتر راغب وليس مشتر راغب محدد.

2. اإليجار السوقي 

هـو عـبارةٌ عـن املـبلغ الـتقديـري الـذي عـلى أسـاسـه يـنبغي تـأجـير الـعقار فـي تـاريـخ الـتقييم بـني 
مـؤجـر راغـب ومسـتأجـر راغـب، بشـروط تـأجـير مـناسـبة، وفـي إطـار مـعامـلة عـلى أسـاس مـحايـد 
بـــــعد تـــــسويـــــق مـــــناســـــب حـــــيث يـــــتصرف كـــــلُّ طـــــرف مـــــن األطـــــراف عـــــلى أســـــاس مـــــن املـــــعرفـــــة 

والحصافة دون قسر أو إجبار.

يُـــمكن اســـتخدام اإليـــجار الـــسوقـــي كـــأســـاس لـــلقيمة عـــند تـــقييم حـــّق أســـاســـيّ يـــخضع لـــعقد 
إيـجار أو حـّق نـشأ عـن عـقد إيـجار. وفـي مـثل هـذه الـحاالت مـن الـضروري الـنظر فـي الـقيمة 
اإليـجاريـة الـتعاقـديـة وفـي الـقيمة اإليـجاريـة الـسوقـية إذا كـانـت مـختلفًة عـن بـعضها الـبعض.  

ويُمكن تطبيق شرح القيمة السوقية املبني أعاله في تفسير القيمة اإليجارية السوقية. 
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القيمة املنصفة1.

هـــي الـــسعُر املـــقدَُّر لـــنقل مـــلكيّة أحـــد األصـــول أو االلـــتزامـــات بـــني أطـــراف محـــدديـــن وراغـــبني، 
وعــــــلى مــــــعرفــــــة بــــــحيث تظهــــــر مــــــصالــــــح األطــــــراف املــــــعنيّة فــــــي هــــــذه الــــــقيمة (ال يــــــنطبق عــــــلى 
الــتقييمات ألغــراض إعــداد الــتقاريــر املــالــية)، إذ تــرى لــجنة املــعايــير بمجــلس مــعايــير الــتقييم 
الـدولـية أن تـعريـف الـقيمة الـعادلـة فـي إعـداد الـتقاريـر املـالـية يـتوافـق عـمومـاً مـع مـفهوم الـقيمة 

السوقية، ولكن مفهوم القيمة املنصفة هو أوسع نطاقاً من القيمة السوقية.

القيمة االستثمارية:2.

هـــي قـــيمُة أصـــٍل مـــا بـــالنســـبة لـــلمالـــك أو املـــالـــك املـــحتمل ألغـــراض اســـتثماريـــة أو تـــشغيلية 
خـاصـة بـه، وتـبني الـقيمة االسـتثماريـة الـظروف واألهـداف املـالـية لـلجهة الـتي يـتم عـمل الـتقييم 
لــــــــصالــــــــحها، كــــــــما تســــــــتخدم غــــــــالــــــــباً لــــــــقياس أداء االســــــــتثمار، وتــــــــحفز الــــــــفروق بــــــــني الــــــــقيمة 

االستثمارية لألصل وقيمته السوقية حافزاً للمشترين والبائعني لدخول السوق.
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هي السعر الذي يبني مزايا وعيوَب محددة تأتي من امللكيّة بني طرفنْي محدديْن وليس من
السوق بوجه عام، وهي غالباً ما تُطبّق في سياقات قانونية وبموجب أحكام قضائية، وهي

تقدير منطقي وغير متحيز لسعر السوق املحتمل لسلعة أو خدمة أو أصل. ومن املمكن تمييز
القيمة املنصفة بشكل واضح عن القيمة السوقية ، إذ تتطلب القيمة املنصفة تقييماً للسعر

العادل بني طرفنْي محددين مع األخذ في االعتبار املزايا أو العيوب التي يجنيها كلُّ طرف من
املعاملة، وفي املقابل تستبعد القيمة السوقية بوجه عام أيّة مزايا ال تكون متاحة للمشاركني

في السوق.

الـفرق بـني الـقيمة الـسوقـية والـقيمة االسـتثماريـة: هـو أن الـقيمة الـسوقـية هـي بـاألسـاس قـيمة 
األصل في سوق مفتوحة، بينما تتحدد القيمة االستثمارية من ِقبَل مستثمٍر فرديٍّ بناًء على

القواعد واألهداف واملعايير الفريدة من نوعها الخاصة بهذا املستثمر.
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القيمة التكاملية3.

       هي عنصٌر إضافيٌّ للقيمة، وتنتج عن َضمِّ أصلنْي أو حصتنْي أو أكثر معاً، بحيث تكون 
القيمة الناتجة أكثر من مجموع القيم املنفردة.

قيمة التصفية 4.

قـيمة الـتصفية هـي املـبلغ الـناتـج عـن بـيع أصـل أو مجـموعـة مـن األصـول تـدريـجيًا عـلى أجـزاء 
مــتفرقــة. ويــنبغي أن تــأخــذ قــيمة الــتصفية فــي االعــتبار تــكالــيف تــجهيز األصــول؛ لــكي تــكون 
قـابـلًة لـلبيع، وكـذلـك األنشـطة املـتعلقة بـالـتصرف فـيها. ويـمكن تحـديـد قـيمه الـتصفية فـي إطـار 

فرضيتني مختلفتني للقيمة:

  أ) معاملٌة منظمٌة ذات فترة تسويقية نموذجية.

 ب) معاملٌة قسريٌة ذات فترة تسويقية قصيرة

ويجب أن يُوّضح املُقيّم أّي فرضية للقيمة تّم استخدامها.

(ب) أسٌس أخرى للقيمة (قائمٌة غير شاملة):

1. القيمة العادلة (املعايير املحاسبية الّدوليّة)

2. القيمة السوقية العادلة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) 

3. القيمة السوقية العادلة (دائرة اإليرادات الداخلية للواليات املتحدة األمريكية) 

4. القيمة العادلة (القانونية أو التشريعية) 

(ج) فرضية القيمة أو االستخدام املفترض

 تـصف فـرضـية الـقيمة أو االسـتخدام املـفترض الـظروف املـتعلقة بـكيفية اسـتخدام األصـل أو 
االلــتزام. ويــمكن أن تــتطلب أســًسا مــختلفًة مــن الــقيمة فــرضــية قــيمة مــعينة أو تــسمح بــالــنظر 

في عدة فرضيات للقيمة. وفيما يلي بعض الفرضيات الشائعة للقيمة:
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تـنشأ الـقيمة الـتكامـلية والـتي كـانـت تُـعرف مـن قَـبْل بـالـقيمة الـتزاوجـية مـن تجـميع أصـلنْي أو أكـثر 
إلنشاء أصٍل جديٍد يُحقق قيمًة أعلى من مجموع ِقيَم فُرادى األصول.
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o.االستخدام األعلى واألفضل  

o .االستخدام الحالي  

o.التصفية املنظمة  

o.البيع القسري  

1. االستخدام األعلى واألفضل 

االسـتخدام األعـلى واألفـضل هـو االسـتخدام الـذي يـحقق أعـلى قـيمًة لـألصـل مـن وجـهة نـظر 
املــشارك. وعــلى الــرغــم مــن أّن املــفهوم يُــطبق عــادةً عــلى األصــول غــير املــالــية؛ ألّن الــعديــد مــن 
األصــول املــالــية لــيس لــها اســتخدامــاٌت بــديــلٌة، ولــكن يــمكن أن تــكون هــناك ظــروٌف يــلزم فــيها 

النظر في أعلى وأفضل استخدام لألصول املالية.

يـــجب أن يـــكون االســـتخدام األعـــلى واألفـــضل مـــمكنًا مـــن الـــناحـــية املـــاديـــة (بـــقدر اإلمـــكان)، 
ومــمكنًا مــن الــناحــية املــالــية، ومــسموحًـــــا بــه قــانــونــيًا، ويــحقق أعــلى قــيمة. إذا كــان االســتخدام 
األعــلى واألفــضل مــختلف عــن االســتخدام الــحالــي، فــإّن تــكالــيف تــحويــل األصــل إلــى أعــلى 

وأفضل استخدام يؤثر على القيمة.

2.  االستخدام الحالي

 االســـتخدام الـــحالـــي هـــي الـــطريـــقة الـــحالـــیة الـــتي یـــتم بـــھا اســـتخدام األصـــل أو االلـــتزام أو 
مجـــــــموعـــــــة األصـــــــول أو االلـــــــتزامـــــــات، ويـــــــمكن أن يـــــــكون االســـــــتخدام الـــــــحالـــــــي، ولـــــــكن لـــــــيس 

بالضرورة، االستخدام األعلى واألفضل.

3. التصفية املنظمة

الــتصفية املــنظمة هــي قــيمة مجــموعــة مــن األصــول الــتي يــمكن تــحقيقها فــي عــملية الــتصفية، 
فـي ظـل مـنح الـبائـع فـترة زمـنية مـعقولـة إليـجاد مشـتر (أو مشـتريـن)، مـع اضـطراره إلـى بـيع 

األصل على ما هو عليه وفي مكانه.

 يـــمكن أن تـــختلف الـــفترة املـــعقولـــة لـــلعثور عـــلى املشـــتري (أو املشـــتريـــن) حســـب نـــوع األصـــل 
وظروف السوق.

4. البيع القسري

يسـتخدم مـصطلح "الـبيع القسـري" غـالـبًا فـي الـظروف الـتي يـكون فـيها الـبائـع تـحت اإلجـبار 
لـــلقيام بـــالـــبيع، ونـــتيجًة لـــذلـــك تـــصبح فـــترة الـــتسويـــق غـــير كـــافـــية، وقـــد ال يســـتطيع املشـــترون 
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الـقيام بـأعـمال الـفحص الـنافـي لـلجهالـة. ويـعتمد الـسعر الـذي يـمكن الـحصول عـليه فـي هـذه 
الـظروف عـلى طـبيعة الـضغوط عـلى الـبائـع وأسـباب عـدم إمـكانـية الـقيام بـالـتسويـق املـناسـب. 
كـــما يـــمكن أن يـــبني هـــذا الـــسعر تـــبعات عـــدم تـــمكن الـــبائـــع مـــن الـــبيع فـــي الـــفترة املـــتاحـــة. وال 
يــمكن تــقديــر الــسعر الــذي قــد يــتم الــحصول عــليه فــي الــبيع القســري بــصورة مــعقولــة مــا لــم 
تــتضح طــبيعة الــقيود املــفروضــة عــلى الــبائــع وســببها. ويــبني الــسعر الــذي يــقبل بــه الــبائــع فــي 
عـملية الـبيع القسـري ظـروفـه الـخاصـة أكـثر مـن ظـروف بـائـع راغـب افـتراضـي وفـًقا ملـا ورد فـي 
تـــعريـــف الـــقيمة الـــسوقـــية. ولـــيس لـــلسعر الـــذي يـــمكن الـــحصول عـــليه بـــموجـــب الـــبيع القســـري 
ســوى عــالقــة عــارضــة مــع الــقيمة الــسوقــية أو أّي مــن أســس الــقيمة األخــرى الــواردة فــي هــذا 
املـعيار. و"الـبيع القسـري" عـبارةٌ عـن وصـف لـلموقـف الـذي تـتم فـيه املـبادلـة وال يـعتبر أسـاسًــــــا 

للقيمة. 

عـــادةً مـــا يـــتم اســـتبعاد مـــعامـــالت "الـــبيع القســـري" املـــؤكـــدة عـــندمـــا يـــكون أســـاس الـــقيمة هـــو 
الــقيمة الــسوقــية، ولــكن مــن الــصعب الــتحقق مــن أّن مــعامــلًة تــجاريــًة مــحايــدة فــي الــسوق هــي 

عملية بيع قسرّي.

4-5 املعيار( 105) : أساليب وطرق التقييم

يــــجب أن يــــتم الــــنظر فــــي أســــالــــيب الــــتقييم املــــناســــبة، وفــــيما يــــلي شــــرٌح وتــــفصيٌل لــــألســــالــــيب 
الـــثالثـــة الـــرئـــيسة لـــلتقييم، والـــتي تـــعتمد عـــلى املـــبادئ االقـــتصاديـــة لـــتوازن األســـعار، وتـــوقـــع 

الفوائد، واالستبدال. 

األساليب األساسية في التقييم هي:

 أ) أسلوب السوق

 ب) أسلوب الدخل

 ج) أسلوب التكلفة

يتضمن كلُّ أسلوب طرًقا مختلفًة ومفصلًة للتطبيق.

يهــدف اخــتيار أســلوب وطــريــقة الــتقييم إلــى إيــجاد الــطريــقة األنســب لــألصــل فــي ظــل ظــروف 
مـعينة، فـال تـوجـد طـريـقٌة واحـدةٌ مـناسـبٌة لـكافـة حـاالت الـتقييم املـمكنة. ويـنبغي أن تـنظر عـملية 

االختيار فيما يلي على االقل:

 أ)أساس وفرضية القيمة املناسبة التي تحددها شروط وغرض مهمة التقييم.

 ب) نقاط القوة والضعف ألسلوب وطريقة التقييم املحتملة.
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 ج)مــدى مــالءمــة كــّل طــريــقة بــالــنظر إلــى طــبيعة األصــل واألســالــيب والــطرق الــتي يســتخدمــها 
املشاركون في السوق املعنية.

 د)توافر املعلومات املوثوقة الالزمة لتطبيق الطريقة.

ال یُـــطلب مـــن املُــقیّم اســـتخدام أکـــثر مـــن طـــریـــقة لـــتقييم األصـــل، خـــاصـــًة عـــندمـــا يـــكون املُــقيّم 
واثـًقا فـي دقـة ومـصداقـية طـريـقة واحـدة عـند اعـتبار حـقائـق وظـروف مـهمة الـتقييم. ومـع ذلـك 
يــــنبغي أن يــــنظر املُـــقيّم فــــي أكــــثر مــــن أســــلوب أو طــــريــــقة تــــقييم واســــتخدامــــها لــــلتوصــــل إلــــى 
مــؤشــر لــلقيمة، ال ســيما عــندمــا تــكون املــعلومــات أو املــدخــالت غــير كــافــية لــطريــقة واحــدة أن 

تحصل على نتيجة موثوقة.

1. أسلوب السوق: 

يقدم أسلوب السوق مؤشرًا على القيمة من خالل مقارنة األصل مع أصول مطابقة أو 
مقارنة (مشابهة) تتوفر عنها معلومات سعرية.

ينبغي تطبيق أسلوب السوق وإعطاءه األولوية أو وزن مهم في الحاالت التالية:

 أ) تم بيع األصل محل التقييم مؤخرًا في معاملة مناسبة ألساس القيمة.

 ب) أن يكون األصل محل التقييم أو أصول مشابهة له يتم تداولها بنشاط في سوق 
مفتوح.

 ج) وجود معامالت متكررةً أو حديثًة ألصول مشابهة يمكن مالحظتها.

يُـــعرف أيـــًضا أســـلوب الـــسوق بـــأنـــه: األســـلوب الـــذي يســـتند إلـــى أوضـــاع الـــسوق، أو أســـلوب 
املـقارنـة، ويسـتند هـذا األسـلوب إلـى مـفهوم اإلحـالل، وفـكرة هـذا املـفهوم هـي: أن املسـتثمر لـن 
يــدفــع مــقابــل أصــٍل مــا ســعرًا أعــلى مــن املــدفــوع فــي أصــول مــماثــلة وفــي ظــل ظــروف مــماثــلة، 
ويــتم الــتوصــل لــلقيمة الــسوقــية لــألصــل بــمقارنــة األصــل مــوضــوع الــتقييم بــأدلــة وشــواهــد عــلى 

عمليات بيع ألصوٍل مماثلٍة أو طبق األصل.

2. أسلوب الدخل:

يقدم أسلوب الدخل مؤشرًا على القيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية إلى 
قيمة حالية واحدة. ووفًقا لهذا األسلوب يتم تحديد قيمة األصل بالرجوع إلى قيمة 

اإليرادات أو التدفقات النقدية أو توفير التكاليف من األصل.

ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه األولوية أو وزن مهم في الحاالت التالية:
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 أ)عندما تكون قدرة األصل على توليد الدخل هو العنصر األساسي الذي يؤثر على القيمة 
من وجهة نظر املشاركني.

 ب)تتوفر توقعات معقولًة ملبلغ اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقييم وتوقيتها، ولكن ال 
يوجد سوى عدد قليل من املقارنات السوقية ذات الصلة، إن وجدت.

يســـتند أســـلوب الـــدخـــل إلـــى مـــفهوم مـــفاده: أن الـــقيمة الـــسوقـــية ألصـــل مـــا تـــعتمد عـــلى قـــدرتـــه 
عــلى تــحقيق دخــل، ويــعني ذلــك وجــود عــالقــة مــباشــرة بــني الــقيمة الــسوقــية ألصــل مــا والــدخــل 
الــذي يــمكن أن يــحققه، ويــتم الــتوصــل لــلقيمة الــسوقــية لــألصــل عــن طــريــق تــحويــل الــتدفــقات 

املالية املستقبلية إلى قيمٍة رأسماليٍة حالية واحدة.

3. أسلوب التكلفة: 

يقدم أسلوب التكلفة مؤشرًا للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي الذي ينص على أّن 
املشتري لن يدفع ألصل ما أكثر من تكلفة الحصول على أصل ذي منفعة مماثلة سواًء عن 

طريق الشراء أو البناء ما لم تكن هناك عوامل متعلقة بالوقت، أو اإلزعاج أو املخاطر أو 
أي عوامل أخرى متعلقًة. 

ويُـــقدم األســـلوب مـــؤشـــرًا لـــلقيمة عـــن طـــريـــق حـــساب الـــتكلفة الـــحالـــية إلحـــالل أو إعـــادة إنـــتاج 
األصل، ومن ثّم خصم اإلهالك املادي وجميع أشكال التقادم األخرى.

تســـتند طـــريـــقة أســـلوب الـــتكلفة إلـــى تـــصوٍر مـــفاده: أن املشـــتري لـــن يشـــتري •
العقار مقابل سعر أعلى من تكلفة شراء موقعٍ مماثٍل وبناِء مبنىً مماثل.

فــــي هــــذه الــــطريــــقة تُجــــمع قــــيمة املــــوقــــع وتــــكلفة املــــبنى لــــلوصــــول إلــــى الــــقيمة •
الـسوقـية لـلعقار، وإذا كـان املـبنى قـد شُــــــيِّد مـنذ عـدة سـنوات، فـمن الـضروري 
حـــــساب مـــــعدل إهـــــالك لـــــه، ومـــــن املـــــمكن أن يـــــكون الســـــبب فـــــي اإلهـــــالك هـــــو 

اإلهالك املادي، أو اإلهالك الوظيفي، أو اإلهالك االقتصادي.
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طرق التطبيق1.

         تـــتضمن أســـالـــيب الـــتقييم الـــرئـــيسية طـــرق عـــديـــدة وتـــفصيلية لـــلتطبيق، وقـــد نُـــوقشـــت 
الــــطرق املــــختلفة املــــتنوعــــة والــــشائــــع اســــتخدامــــها لــــفئات مــــختلفة مــــن األصــــول فــــي مــــعايــــير 

األصول.

االفتراضات واالفتراضات الخاصة2.

مــن املــمكن وضــع افــتراضــاٍت لــتوضــيح حــالــة األصــل فــي مــبادلــِة مُـــفترضــٍة، أو الــظروف الــتي 
يُفترض مبادلة األصل فيها. ولهذه االفتراضات تأثيٌر مهٌم على القيمة وتنقسم إلى فئتني:

 االفــتراضــات: حــقائــق مــفترضــة تــتسق أو يــمكن أن تــتسق مــع تــلك املــوجــودة •
فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الــــــــتقييم، نــــــــتيجًة لــــــــقيوٍد أو حــــــــدوٍد عــــــــلى مــــــــدى أعــــــــمال الــــــــبحث 

واالستقصاء التي يجريها املَُقيِّم.

 االفـتراضـات الـخاصـة: حـقائـق مـفترضـة تـختلف عـن تـلك املـوجـودة فـي تـاريـخ •
الــــــتقييم، وتســــــتخدم لــــــتوضــــــيح أثــــــر الــــــتغييرات املــــــمكنة عــــــلى قــــــيمة األصــــــل. 
وتـــــوصـــــف "بـــــالـــــخاصـــــة" لـــــتوضـــــح أّن نـــــتيجة الـــــتقييم تـــــتوقـــــف عـــــلى تـــــغيٍر فـــــي 
الـظروف الـراهـنة، أو أنّـها تـعبر عـن وجـهة نـظٍر ال يـأخـذ بـها عـامـة املـشاركـون 

في السوق في تاريخ التقييم. 

ويجب أْن تكون االفتراضات واالفتراضات الخاصة معقولًة وواقعيًة، وتأخذ في االعتبار 
الغرض من التقييم.
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تكاليف املعامالت3.

ال تــشمل مــعظم أســس الــقيمة أي اعــتباٍر لــتكالــيف الــبيع بــالنســبة لــلبائــع، أو تــكالــيف الشــراء 
بالنسبة للمشتري، أو أي تعديٍل لضرائب مستحقٍة على الطرفني كنتيجٍة مباشرٍة للمعاملة.
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تمرينات: •

 السؤال األول: 

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

1/ الغاية من استخدام اإلطار العام ملعايير التقييم الدَّْوَليِّة هو وضع إجراءات 
تتسم بــــ: 

2/ يجب أن يتم التقييم من ِقبَِل فرد أو شركة تتوفر لديه املهارات التالية: 

3/ عند تقديم التقرير ملهمة تقييم تشمل أصاًل أو أكثر فيجب توفر إحدى 
املعلومات التالية على األقل:

4/ عند قيام طرٍف آخر بتقديم معلومات لعملية التقييم يجب على املُقيِّم: 

5/ يشمل املعيار 101 نطاق العمل على:

أ) الشفافية والثبات والموضوعية. ج) البعد عن التضليل.
ب) المصداقية والوضوح والدقة. د) جميع ما سبق.

أ) المهارات الفنية والخبرة والمعرفة 
المالئمة باألصل

ج) المهارات التي تمكن من إعطاء األصل 
أكثر مما يستحق.

ب) المهارات الذهنية الكافية لسد الثغرات 
والتحايل.

د) جميع ما سبق.

أ) األسلوب أو األساليب المستخدمة ج) وثائق نطاق العمل.
ب) المدخالت الرئيسة المستخدمة. د) جميع ما سبق.

أ) قبولها وتسجيلها والعمل بها. ج) التحقق من أهليتها ومصدرها قبل 
االعتماد عليها.

ب) رفضها وعدم النظر إليها مطلقاً. د) ال شيء مما سبق.

أ) هوية المقيم. ج) ميثاق العمل.
ب) تاريخ التقييم. د) أ وب معاً.
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السؤال الثاني: 

(البيع القسري، القيمة الحالية للتدفقات النقدية، القيمة التكاملية، القيمة املنصفة، الخروج 
عن املعايير، القيمة السوقية، أسلوب السوق، القيمة االستثمارية، أسلوب التكلفة، أسلوب 

الدخل) 

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك في األعلى:

أساليب التقييم تشمل: ____________و____________ و ________.1.

أساس القيمة ويشمل: _______ و __________و ________ و _______.2.

تتضمن الطرق التي تندرج تحت أسلوب الدخل ______________________.3.

يستخدم مصطلح ________ في الظروف التي يكون فيها البائع تحت اإلجبار 4.

للقيام بالبيع.

____________ هي الحالة التي يجب فيها االمتثال ملتطلب قانونيّ أو تشريعيّ 5.

أو تنظيميّ.

السؤال الثالث: 

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، 
مع تصحيح الخطأ:

يُوصى باستخدام أكثر من أسلوب أو طريقة للتقييم، وخاصة في حالة عدم وجود 1.
معطيات وبيانات واقعية وملحوظة (____). 

يقدم أسلوب التكلفة مؤشراً للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي والذي مفاده: أّن 2.
املشتري ال يدفع مقابل شراء أصٍل أكثر من تكلفة الحصول على أصٍل له نفس املنفعة 

 .(____)

أسلوب السوق هو: قيمة أصل ما بالنسبة للمالك، أو املالك املحتمل ألغراٍض غير 3.
استثمارية أو تشكيلية خاصة (____). 
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في طريقة أسلوب التكلفة تُجمع قيمة املوقع وتكلفة املبنى للوصول إلى القيمة السوقية 4.
للعقار (____). 

يعتمد أسلوب السوق على قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط األعمال (___). 5.

القيمة السوقية هي: السعر املقدر لنقل ِمْلِكيِّة أحد األصول، أو االلتزامات بني أطراف 6.
محددين وراغبني، وعلى معرفة بحيث تظهر مصالح األطراف املعنيّة في هذه القيمة 

 .(___)

تاريخ التقييم: هو التاريخ الذي يستند إليه الرأي الخاص بقيمة األصل (___). 7.

اإليجار السوقي هو: املبلغ التقديري الذي ينبغي على أساسه تأجير العقار في تاريخ 8.
التقييم، بني مؤجٍر مجبٍر ومستأجٍر راغٍب، بشروط تأجيٍر مناسبٍة (___). 

يقدم أسلوب الدخل مؤشراً للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي الذي مفاده أن املشتري ال 9.
يدفع مقابل شراء أصٍل أكثر من تكلفة الحصول على أصٍل له نفس املنفعة (___). 

 قد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ تقرير التقييم وتاريخ اإلصدار (___). 10.
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المفاهيم والمبادئ األساسية في 
التقييم العقاري



المفاهيم والمبادئ األساسية 5.

أصــــبحت مــــهنة الــــتقييم الــــعقاري أكــــثر تــــعقيًدا ودقــــة ال ســــيما فــــي ظــــل الــــنشاط االقــــتصادي 

الـعقاري الـذي تـحفزه الـقروض والـتسهيالت االئـتمانـية إضـافـًة إلـى خـضوعـه لـلرقـابـة الـحكومـية 

والضرائب وتعرضه للمخاطر االقتصادية كالتضخم .

يجـمع الـتقييم الـعقاري بـني الـعلم والـفن؛ نـظراً لـكونـه يـتطلب تحـليل الـبيانـات الـعقاريـة ووضـع 

االفـــتراضـــات الـــضروريـــة لـــتكويـــن حـــكم مـــعقول عـــن املـــسألـــة املـــطروحـــة، ويـــتحول ذلـــك بـــصورة 

عـلمية إلـى تـقديـر لـلقيمة بـاسـتخدام مـنهجية ريـاضـية مـالئـمة ودقـيقة ، وال يـقتصر عـلى الـعملية 

الـريـاضـية فـقط بـل بـتكويـن اآلراء وذلـك بـالـنظر لـلحقائـق والـتنبؤ بـاملسـتقبل واملـوازنـة بـينها فـي 

مـوقـف محـدد ، ومـن ثـم تحـدد الـقيمة اسـتناداً عـلى تـلك اآلراء، وهـذا مـا يـجعل الـتقييم بـمثابـة 

حل مشكلة تتألف من خطوات عديدة متداخلة تتطلب تمتع املقيم بالكفاءة والنزاهة . 

5-1 مفاهيم أساسية عن القيمة والتقييم

تعريف القيمة

تــمثل الــقيمة مــفهومًــا اقــتصاديًــا يــشير إلــى املــبلغ املــرجــح ( الــسعر املــحتمل ) الــذي يــمكن أن 

يــصل إلــيه كــأل مــن الــبائــع واملشــتري مــقابــل ســلعة أو خــدمــة مــا مــتاحــة لــلبيع ، والــقيمة ليســت 

حــقيقة ولــكنها رأي تــقديــري لــلمبلغ املــمكن دفــعه مــقابــل ســلعة أو خــدمــة فــي وقــت محــدد وفــق 

تــــعريــــف محــــدد لــــلقيمة، وتــــبني تــــلك الــــقيمة وجــــهة نــــظر الــــسوق فــــي املــــنافــــع الــــتي تــــعود ملــــالــــك 

السلعة أو الخدمة عند تاريخ ونفاذ التقييم.

تعريف التقييم العقاري

هـو "فـن وعـلم تـقديـر قـيمة حـقوق املـلكية الـعقاريـة لـغرض محـدد وفـي لحـظة زمـنية محـددة مـع 

األخـــــذ فـــــي الحســـــبان جـــــميع ســـــمات وخـــــصائـــــص الـــــعقار محـــــل الـــــتقييم ، وجـــــميع الـــــعوامـــــل 

االقتصادية األساسية للسوق، ويشمل ذلك بحث االستثمارات البديلة . 
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الفرق بني القيمة والسعر والتكلفة

القيمة : تمثل رأي تقديري للمبلغ املحتمل تحققه في سوق مفتوحة وتنافسية.

 فـي حـني يـمثل الـسعر : مـبلغ الـتبادل الـفعلي الـذي يـمكن مـالحـظته فـي سـوق مـفتوحـة ، 

ويعتبر حقيقة تاريخية سواء تم اإلفصاح عنه للجمهور أو ال.

 أمــــا الـــتكلفة : تــــمثل املــــبلغ املــــطلوب دفــــعه لشــــراء أو إنــــتاج الســــلع أو تــــقديــــم الخــــدمــــات ، 

والسعر املدفوع مقابل سلعة أو خدمة يصبح تكلفة على املشتري .

ولــكي يــتضح الــفرق بــني املــفاهــيم الــثالثــة الــسابــقة لــنفترض أن مــطّورًا عــقاريًــا ســيبني مــنزل 

وفــي مــرحــلة أولــى شــّغل املُـطّور عــدة مــختصني مــنهم مــعماري ومــهندس ومــّساح. يــتمثل عــمل 

املــّساح فــي تــقديــر الـتكلفة اإلجــمالــية لــلمنزل مــن أجــور الــعمال ومــواد الــبناء وغــيرهــا. ويــقوم 

املُـطّور الـعقاري بـعد ذلـك بـعرض املـنزل وتـسويـقه، ويـتلقى عـروض شـراء مـختلفة تـعكس أراء 

املشــتريــن حــول قـيمة املــنزل. وفــي املــقابــل يــمكن لــلُمطّور الــعقاري تحــديــد الـقيمة املــطلوبــة 

ملــنزلــه، وتــعكس هــذه الــقيمة تــكلفة املــنزل الــفعلية واملــخاطــرات املــالــية بــاإلضــافــة إلــى أتــعابــه.  

وعـــــند اخـــــتيار عـــــروض الشـــــراء فـــــإن املُــــطّور الـــــعقاري ســـــيختار أعـــــلى عـــــرض، وفـــــي حـــــال أن 

الــعرض كــان أقــل مــن تــطلعاتــه فــيمكنه أن يــعرض مــنزلــه فــي الــسوق مــرة أخــرى ويــسّوق لــه، 

أمّــا إذا كـان الـعرض مـساٍو أو أعـلى مـن تـوقـعاتـه فـغالـبا سـيقبله ويـصبح هـذا الـرقـم هـو سـعر 

املنزل .

دور املُقيِّم:

 يتلخص دور امُلقيِّم فيما يلي:

1- تقدير القيمة السوقية للعقارات وهو الهدف الرئيس للُمقيِّم .

2- تــــقديــــم املــــشورة حــــول قــــيمة عــــقارات املــــطروحــــة لــــلبيع، والــــقيمة اإليــــجاريــــة، وكــــذلــــك قــــيمة 

الــــــضمانــــــات املــــــقدمــــــة لــــــلمؤســــــسات املــــــالــــــية، ومــــــا يــــــختص بــــــنزع املــــــلكية لــــــلمصلحة الــــــعامــــــة 

ونـــحوه.األمـــر الـــذي يـــتطلب مـــن املـــقيم أن يـــكون عـــلى عـــلم ودرايـــة بـــغرض الـــتقييم وتـــفاصـــيل 
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الـعقار والـظروف الـخاصـة بـالـشخص الـتي تـتم عـملية الـتقييم لـصالـحه ، حـيث أن قـيمة حـقوق 

امللكية العقارية قد تختلف باختالف ذلك . 

5-2 املبادئ العامة للتقييم العقاري

تـــعتبر بـــعض مـــبادئ الـــتقييم إعـــادة صـــياغـــة لـــبعض املـــبادئ االقـــتصاديـــة املـــعروفـــة والـــبعض 

اآلخر يوثق كمبادئ خاصة باالستثمارات العقارية فقط وأهمه : 

مبدأ العرض والطلب:•

يـقصد بـه الـعالقـة الـتفاعـلية بـني الـعرض والـطلب عـلى الـعقارات وكـيفية تـأثـيرهـا عـلى الـقيمة. ، 

سواء كانت تلك العقارات للبيع أو التأجير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  مبدأ االستبدال: •

 يــقوم هــذا املــبدأ عــلى أن لــكل مــن الــبائــع واملشــتري الــعديــد مــن الــخيارات املــتاحــة ( نــظريــة 

تـكلفة الـفرصـة الـبديـلة ) ، وأن املشـتري الـحصيف لـن يـدفـع مـقابـل عـقار أكـثر مـن تـكلفة عـقار 

بديل له يحقق منافع مساوية .

 مبدأ تعظيم األرباح واالستخدام األعلى واألفضل.•

  يــــعتمد هــــذا املــــبدأ عــــلى أن االســــتخدام األعــــلى واألفــــضل لــــلعقار هــــو الــــذي يــــحقق لــــلمالــــك 

أعــلى مــنفعة اقــتصاديــة عــلى املــدى الــطويــل فــي ظــل الــظروف الــتنافــسية املــفتوحــة عــلى نــحو 

معقول .

  مبدأ املساهمة: •

يـــقوم هـــذا املـــبدأ عـــلى أن كـــل جـــزء مـــن مـــكونـــات الـــعقار تـــساهـــم فـــي تحـــديـــد قـــيمته الـــسوقـــية 

بغض النظر عن تكلفته املادية.    

 مبدأ التكافؤ:•

    يــشير هــذا املــبدأ عــلى أن اســتخدام األرض بــالــتكافــؤ مــع عــقارات املــنطقة املــحيطة يــحقق 

أقصى قيمة ممكنة.
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 مبدأ التوقع:•

أن ســعر الــعقار الــحالــي عــبارة عــن تــوقــع ملــنافــعه املســتقبلية. ويُــعد هــذا املــبدأ أســاسًــــــا لــتقييم 

الــــعقارات املــــدرة لــــلدخــــل والــــتي تــــتطلب تــــوقــــع الــــدخــــل املســــتقبلي لــــلعقار عــــلى مــــدى ســــنوات 

االستثمار.

 مبدأ التغيير:•

 تـتسم األسـواق الـعقاريـة بـالـديـنامـيكية وهـذا مـا يـجعل قـيمة الـعقارات فـي تـغير مسـتمر وعـلى 

أساسها يقوم هذا املبدأ. 

مبدأ حزمة الحقوق:•

يــــقر هــــذا املــــبدأ بــــجواز تــــقسيم األمــــالك الــــعقاريــــة تــــقسيًما فــــرعــــيًا إلــــى الــــعديــــد مــــن الــــحقوق 

العقارية والتي قد تخضع لضوابط تنظيمية تؤثر على قيمتها السوقية .

 مبدأ املنافسة:•

تــتجه الــقوى الــتنافــسية نــحو تــقليل األربــاح املتضخــمة بــصور غــير مــعتادة مــع مــرور الــوقــت. 

ويـــقوم املُــقيَّمون بـــعمل الـــتسويـــات الـــخاصـــة بـــاألربـــاح والـــقيم املـــؤقـــتة غـــير املـــعتادة، مـــع دعـــم 

أعـمال الـتسويـات الـتي يـقومـون بـها بـأدلـة وشـواهـد مـلموسـة مـن اتـجاهـات الـسوق والـبيانـات 

االقتصادية. 
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تمرينات: •

السؤال األول: عرف اآلتي:

 القيمة: ……………………..……………………………………………..
 التقييم العقاري: ……………………..…………………………………
السعر: ……………………..………………………………………………
التكلفة: ……………………..……………………………………………..

السؤال الثاني: في ضوء قراءتك ناقش املبادئ العامة للتقييم 
العقاري 

مبدأ العرض والطلب:•
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ االستبدال: •
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ تعظيم األرباح واالستخدام األعلى واألفضل:•
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ املساهمة: •
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ التكافؤ:•
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ التوقع:•
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ التغيير:•
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…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ حزمة الحقوق:•
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………

مبدأ املنافسة:•
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………
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سوق العقارات في المملكة 
العربية السعودية



سوق العقارات 6.

تتلخص خصائص السوق العقاري على النحو التالي:

يــــتسم بــــالتشــــتت وضــــعف إثــــبات املــــعامــــالت والــــصفقات، والســــريــــة والــــغموض، وانــــعدام •

التنظيم بوجه عام.

غـياب الـجهات الـرسـمية الـتي يـمكن الـتواصـل مـعها بـشأن تحـليالت الـسوق الـعقاري ومـا •

يتعلق به.

تـتسم مـعلومـات الـسوق بـالـقصور لـعدم ارتـباطـه بـسوق مـركـزيـة تحـدد األسـعار وقـوائـمها •

وتــحتفظ بــالــسجالت والــكشوفــات والــصفقات واملــعامــالت الــعقاريــة مــما يــجعل اســتخراج 

تلك الكشوفات أمرا صعبا.

يتسم السوق في طبيعته بالتنوع والتعقيد.•

عدم مرونة العرض بالنسبة لألراضي مما يسبب االحتكار في السوق.•

هــناك أبــعاد وطــنية وإقــليمية ومحــلية، تــؤثــر فــي نــطاق تــعامــالت الــسوق الــعقاري بحســب •

املوقع الجغرافي، ونوعية العقارات، وجودتها، وقيمة وحجم االستثمارات.

6-1 العوامل املؤثرة على العرض والطلب في السوق العقار

قيمة العقار هي دالة للعرض والطلب، وتتأثر بمحدداتها .

العوامل املؤثرة على عرض العقار•

   يـتأثـر عـرض الـعقار بـنفس الـعوامـل الـتي يـتأثـر بـها الـطلب، كـما يـتأثـر بـغيرهـا مـن الـعوامـل 

ومنها: 

o ثـــبات املـــعروض مـــن األرض (الـــندرة):  إذا زاد الـــطلب عـــلى الـــعقار بـــصورة مـــفاجـــئة

تــزيــد األســعار بــشكل حــاد عــلى املــدى الــقصير، وتــتسع الــفجوة بــني الــعرض والــطلب 

عــلى املــدى الــطويــل. ومــن الــصعب زيــادة عــرض الــعقار عــلى املــدى الــقصير إذا كــان 
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املــــعروض مــــن األرض ثــــابــــتًا، فــــزيــــادة الــــطلب أو تــــراجــــعه ال يــــؤثــــر فــــي عــــرض الــــعقار 

كثيرًا؛ ألنه أصل رأسمالي معمر.

o تــــوفــــير الــــتمويــــل: يــــعتمد عــــرض الــــعقارات عــــلى تــــوفــــر الــــتمويــــل، وتــــعد تــــكلفة الــــتمويــــل

الـعقاري مـهمةفـي تحـديـد الـعائـد املـطلوب مـن االسـتثمار الـعقاري.  فـانـخفاض تـكلفة 

الـــــتمويـــــل أمـــــر جـــــاذب للمســـــتثمريـــــن واملـــــطوريـــــن الـــــعقاريـــــني ، وقـــــد تـــــؤدي الـــــتغييرات 

االيــجابــية فــي شــروط الــتسهيالت االئــتمانــية والــقروض عــلى زيــادة الــطلب وبــالــتالــي 

تعزيز أسعار العقارات.

o التشـريـعات الـعقاريـة: فـفي حـالـة فـرض قـيود وتشـريـعات مـجحفة مـن جـهات الـتنظيم 

والتخـــــــطيط عـــــــلى مشـــــــروعـــــــات الـــــــتطويـــــــر الـــــــعقاري الـــــــتجاريـــــــة قـــــــد يـــــــؤدي إلـــــــى نـــــــفور 

املستثمرين.  

o تـــكلفة الـــبناء: انـــخفاض تـــكلفة الـــبناء يـــؤدي إلـــى بـــناء مـــنازل وعـــقارات جـــديـــدة تـــجعل

ســـوق الـــعقارات الـــسكنية يـــتكيف مـــع زيـــادة الـــطلب. وعـــلى املـــدى الـــطويـــل يســـتجيب 

الــعرض عــلى نــحو يــجعل أســعار املــنازل تــتجه نــحو تــكالــيف أعــمال الــبناء والــتشييد 

وتكاليف التمويل والتراخيص املطلوبة ،  ويؤثر هذا جوهريًا على الطلب.

العوامل املؤثرة على طلب العقار•

يـمكن تـقسيم الـعوامـل املـؤثـرة عـلى طـلب الـعقار إلـى أربـع عـوامـل: عـوامـل اجـتماعـية، وعـوامـل 

اقتصادية، وعوامل بيئية ومكانية، وعوامل حكومية.

o الــــعوامــــل االجــــتماعــــية: وهــــي عــــوامــــل تــــخص املــــجتمع وطــــبيعة الــــسكان واتــــجاهــــاتــــهم

والـتوزيـع الـعمري لـهم ونسـبة املـتزوجـني مـنهم والـثقافـة الـسكانـية وذوق األفـراد ونسـبة 

نموهم، وتزيد نسبة العوامل طرديًا مع طلب العقار. 
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o  

o العوامل االجتماعیة

o الـعوامـل االقـتصاديـة: وهـي عـوامـل تـخص دخـل األفـراد وحـالـة االقـتصاد واالتـجاهـات

املحلية واإلقليمية له وتكاليف التمويل العقاري التي تؤثر على جانب الطلب.

o ،الــــعوامــــل املــــكانــــية والــــبيئية: وهــــي عــــوامــــل تــــخص مــــوقــــع الــــعقار ومــــساحــــته ومظهــــره

والــبيئة املــناخــية، والــتطويــر الــعقاري، ويــؤثــر كــل مــا تــقدم عــلى طــلب الــعقار بــالــزيــادة 

والنقصان.

o  

o  العوامل االقتصادیة
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o الــــعوامــــل الــــحكومــــية: وهــــي عــــوامــــل تــــخص الــــقرارات واألنــــظمة والــــقوانــــني والــــحوافــــز

الحكومية في املجال العقاري كالرقابة على تخطيط و تطوير العقارات .

  

العوامل المكانیة والبیئیة  

  

العوامل الحكومیة  
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6-2 أنواع العقارات

يمكن تحديد أنواع العقارات وفق تصنيفني رئيسيني كالتالي : 

التصنيف األول : العقارات من حيث تحقيقها للدخل: •

 وينقسم إلى قسمني:

o عـــقارات مـــدرة لـــلدخـــل ، كـــاملـــكاتـــب والـــوحـــدات الـــتجاريـــة ملـــبيعات التجـــزئـــة، والـــعقارات

الـصناعـية، والـوحـدات الـسكنية املـعدة لـلتأجـير،وهـناك أنـواع أخـرى أقـل انـتشاراً مـما 

سبق كالفنادق ووحدات التخزين الصغيرة.

o. عقارات غير مدرة للدخل ، كاملنازل في حالة استخدامها مسكن شخصي 

فــــي حــــالــــة االســــتثمار فــــي الــــعقارات غــــير املــــدرة لــــلدخــــل ( ريــــع تــــشغيلي ســــنوي ) ، يــــمكن 

الــــحصول عــــلى الــــعائــــد مــــن خــــالل زيــــادة قــــيمة رأس املــــال (أربــــاح رأســــمالــــية نــــتيجة لــــتنامــــي 

القيمة).

التصنيف الثاني: العقارات حسب االستخدام•

 وتشتمل على خمسة أنواع رئيسة:

o الـــعقارات الـــتجاريـــة: وهـــي االســـتثمارات الـــعقاريـــة الـــتي تـــحقق أربـــاحًـــــا رأســـمالـــية أو

ريًعا، كالوحدات املكتبية ووحدات بيع التجزئة وعمارات الشقق الفندقية ونحوها.

o الــعقارات الــسكنية: وهــو الــتطويــر الــعقاري ألغــراض بــناء املــساكــن، وتســتخدم بــعض

مشـروعـات الـتطويـر طـريـقة الـتقسيم الـفرعـي حـيث تُـقسم األراضـي إلـى قـطع صـغيرة 

وتُــبنى وحــدات ســكنية عــلى كــل قــطعة. وتــتأثــر هــذه الــوحــدات بــسهولــة بــالــتطور الــذي 

يلحق املناطق املجاورة.

o الـــــــعقارات الـــــــصناعـــــــية: تســـــــتخدم الـــــــعقارات الـــــــصناعـــــــية ألغـــــــراض تـــــــصنيع الســـــــلع

واملـــــنتجات والتخـــــزيـــــن والـــــدعـــــم الـــــلوجســـــتي، وبحســـــب ذلـــــك تتخـــــذ مـــــساحـــــاتـــــها بـــــقدر 

أنشـــطتها، فـــتتراوح مـــا بـــني عـــقارات صـــناعـــية صـــغيرة كـــورش املـــيكانـــيكا أو ضخـــمة 

كمخازن متجر أمازون.

�85

اإلجراءات العملية في نزع الملكية للمنفعة العامة



وتـتسم الـعقارات الـصناعـية بـمنافـع عـدة ومـن أهـمها: ريـع (قـيمة إيـجاريـه) أعـلى ومـن 

ثـــم عـــائـــد أعـــلى، وتـــوفـــر األمـــان لـــتميزهـــا بـــعقود طـــويـــلة األجـــل، وتـــحقق قـــيمة إيـــجاريـــه 

صــافــية حــيث يتحــمل املســتأجــر كــافــة أعــمال اإلصــالحــات والــتأمــني، وال تــحتاج قــدرًا 

كبيرًا من الصيانة.

وقـد يـلحق بـالـعقارات الـصناعـية الـعديـد مـن املـخاطـر والـتي تـرتـكز عـلى: ارتـفاع نسـب 

إشـــــغار الـــــعقار لـــــعدم وجـــــود مســـــتثمر، وتـــــكلفته الـــــباهـــــظة، وارتـــــفاع مـــــعدالت الـــــتقادم 

نتيجة للتسارع في التطور التقني واالبتكار التي يشهدها القطاع الصناعي .

o الــعقارات الــزراعــية: وتــتمثل فــي األمــالك واملــنشآت املســتخدمــة فــي الــنشاط الــزراعــي

وتربية املواشي.

o أراضـي مـشاريـع الـتطويـر الـعقاري: وهـي األراضـي الـبيضاء املـتاحـة لـلبناء، ومـواقـع

إعـــادة اإلعـــمار مـــع إدخـــال الـــتحسينات واملـــرافـــق عـــليها وتـــحويـــلها ألغـــراض جـــديـــدة 

تحقق قيمة أفضل، مع ضرورة الحصول على ترخيص الجهة املعنية.

6-3 خصائص العقار

يتميز العقار بالعديد من الخصائص من أهمها:

الـــتفاوت وعـــدم الـــتماثـــل ، فـــاملـــنزل الـــذي يـــكون بـــقرب مـــدرســـة وغـــيرهـــا مـــن الخـــدمـــات لـــيس •

كـــــــاملـــــــنزل الـــــــبعيد عـــــــنها، وتـــــــعد هـــــــذه الـــــــخاصـــــــية هـــــــي الـــــــرئـــــــيسة لـــــــلعقار عـــــــلى حـــــــد تـــــــعبير 

االقتصاديني.

تـــعد الـــعقارات مـــعمرة نســـبيًا (طـــويـــلة األجـــل) بـــعكس الســـلع االســـتهالكـــية، وهـــي بـــمثابـــة •

تأمني جيد لألموال.

تتطلب العقارات مبالغ رأسمالية كبيرة.•

تـتسم الـعقارات بـطول إجـراءات إثـبات املـلكية وارتـفاع تـكلفتها مـن نـاحـية تـوثـيق الـصكوك •

والخـــــدمـــــات املـــــهنية وعـــــمليات الـــــتقييم وغـــــيرهـــــا، بـــــعكس الســـــلع االســـــتهالكـــــية الـــــتي تـــــثبت 

ملكيتها بالحيازة أو النقل.
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العقارات تعتبر مصدر للدخل التشغيلي والرأسمالي للمستثمرين.•

6-4 الخصائص االقتصادية لألراضي

يمكن تقسيمها إلى:

الندرة: تعني أن عدد األراضي محدود وال يمكن إنتاج أراضي جديدة.•

قـابـلية التحسـني: يـمكن تحسـني األراضـي مـن خـالل تـطويـرهـا أو زراعـتها أو تـشييد مـبان •

ووحدات سكنية.

تـــــــفضيالت املـــــــوقـــــــع: يـــــــعني أن قـــــــيمة األرض تـــــــتغير حســـــــب تـــــــفضيالت املـــــــوقـــــــع وأهـــــــداف •

االستخدام وتوفر املرافق.

االستقرار والثبات: يعني أن االستثمار في األراضي هو استثماٌر طويل املدى.•

�

خصائص األرض
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6-5 االختالف والتباين في قيمة العقارات

هــناك الــعديــد مــن الــعوامــل الــتي تــؤدي إلــى اخــتالف و فــروقــات فــي قــيمة الــعقارات أهــمها مــا 

يلي :

املوقع واملنطقة املحيطة•

القرب من الخدمات العامة•

سهولة الوصول•

املساحة•

املظهر العام وانتظام األبعاد (عالقة عرض الواجهة مع العمق )•

طبوغرافية املوقع•

اإلطاللة•

العوامل واملخاطر الطبيعية والبيئية •

 !

العوامل املؤديه إلى اختالف و فروقات في قيمة العقارات
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االستثمار العقاري



االستثمار العقاري 7.

تـعدد أوجـه االسـتثمار فـي الـسوق ومـن أبـرزهـا االسـتثمار الـعقاري واملـالـي ، وبـينهما فـروقـات 

أهمها ما يلي: 

1. يتم التداول في السوق املالي في أوقات محددة بعكس السوق العقاري.

2. تــكون األســعار محــددة فــي الــسوق املــالــي دون الــسوق الــعقاري الخــتالف الــقيم الــسوقــية 

فيه. 

3. يتسم السوق العقاري بالسرية والكتمان وال نرى ذلك في السوق املالي.

 7-1 دوافع االستثمار العقاري

تــختلف االحــتياجــات والــرغــبات مــن مســتثمٍر آلخــر فــاملســتثمر الــذي لــيس لــديــه دخــل ثــابــت قــد 

يـــرغـــب فـــي االســـتثمار فـــي أوراق مـــالـــية ثـــابـــتة الـــدخـــل دعـــًما لـــوضـــعه املـــالـــي، أو قـــد يـــفضل 

االعـتماد عـلى دخـل مـتغير مـن أيِّ اسـتثمار فـي مـجال مـختلف عـما يـقوم بـه مـن أعـمال يـومـية 

كــــوســــيلة مــــمكنة إلحــــداث تــــوازن فــــي مــــصادر دخــــله، بــــعكس أصــــحاب الــــرواتــــب املــــضمونــــة . 

وهناك العديد من الدوافع التي تجعل االستثمار في العقارات استثمار جيد ومنها:

يـــــقدم االســـــتثمار الـــــعقاري تـــــحوطًـــــا جـــــيًدا مـــــن مـــــخاطـــــر التضخـــــم وذلـــــك عـــــلى املـــــدى •

الطويل؛ نظرًا للحفاظ على القيمة اإليجارية والرأسمالية الحقيقية بمرور الوقت.

األمـالك الـعقاريـة تـحقق مـكانـة اجـتماعـية لـذوي االهـتمامـات الـخاصـة بـحيث قـد تـرتـبط •

بــمبنى مــعني بســبب مــوقــعه أو عــنوانــه أو تــصميمه املــعماري أو تــاريــخه. وكــمثال عــلى 

ذلــــك: مــــنطقة مــــاي فــــير فــــي وســــط لــــندن الــــتي تــــعتبر مــــركــــز ومــــقر املــــكاتــــب واملــــبانــــي 

اإلدارية.
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دواقع االستثمار العقاري 

7-2 عوائد االستثمار العقاري

الـعائـد املـتوقـع لـالسـتثمار الـعقاري هـو الـقيمة اإليـجاريـة الـتي يـتم الـحصول عـليها فـي فـترات 

ثابتة أو زيادة قيمة رأس املال . 

الـقيمة اإليـجاريـة أو الـريـع : تُـدفـع فـي فـترات ثـابـتة وعـادةً مـا تـكون شهـريـة أو سـنويـة . •

وتســـتخدم فـــي تحـــليل الـــعائـــد املـــطلوب عـــلى االســـتثمار.  بـــحسابـــات مـــهمة يـــقوم بـــها 

املستثمر وهي كالتالي: 

حساب عائد االستثمار: يتم حساب معدل العائد على االستثمار بالطريقة التالية:

ويعبر عنه بنسبة مئوية

زيــــادة قــــيمة رأس املــــال : يــــمكن حــــساب زيــــادة قــــيمة رأس املــــال بــــاســــتخدام الــــعائــــد •

االسمي والفعلي على االستثمار ، والعائد االسمي هو قياس رقمي فقط .

عـلى سـبيل املـثال: إذا تـم اسـتثمار 10 آالف ريـال مـنذ سـنتني وحـقق هـذا االسـتثمار 

نــمًوا بــفائــدة وبــلغ 12 ألــف ريــال الــيوم، فــإن الــعائــد االســمي يــكون 2000 ريــال أو 

(%20) . والــعائــد الــفعلي أو الــحقيقي هــو قــياس لــلقيمة الــفعلية أو الــقوة الشــرائــية 
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ويــــأخــــذ بــــعني االعــــتبار مســــتوى التضخــــم، ومِــــــن ثَــــمَّ لــــو زاد مــــتوســــط األســــعار أثــــناء 

ســــــنتي االســــــتثمار فــــــي الــــــنشاط االقــــــتصادي بــــــواقــــــع 10% ، فــــــإن مــــــعدل الــــــعائــــــد 

الحقيقي على االستثمار يكون 10% وليس 20%، ويحسب على النحو التالي:

10 آالف ريال × 1.1= 11 ألف ريال اآلن ▪

12 ألــف ريــال - 11 ألــف ريــال = ألــف ريــال تــمثل املكســب/الــربــح الــحقيقي ▪

والذي يأخذ بعني االعتبار التضخم  

( 1000 ريال/10,000 ريال ) × 100 = 10% ▪

غــــالــــبًا مــــا يــــتم االعــــتماد عــــلى مــــؤشــــر أســــعار املســــتهلكني كــــمؤشــــر لنســــب التضخــــم، ويــــمكن 

الــحصول عــلى مــؤشــر أســعار املســتهلكني فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة مــن مــؤســسة الــنقد 

العربي السعود

7-3 العوامل املؤثرة على القيمة اإليجارية

تــمثل الــقيمة اإليــجاريــة الــدخــل أو الــعائــد الــتشغيلي للمســتثمر. وهــناك بــعض الــعوامــل الــتي 

تؤثر عليها ونذكر على سبيل املثال ما يلي: 

القدرة على الدفع ويمثل العامل األكبر الذي يؤثر على القيمة اإليجارية •

أســـعار الـــفائـــدة وتـــؤثـــر عـــلى تـــكلفة الـــتمويـــل، ومِـــــن ثَـــمَّ تـــؤثـــر عـــلى تـــكلفة الـــعقار وعـــلى •

الـقيمة اإليـجاريـة. فـإذا ارتـفعت أسـعار الـفائـدة ارتـفعت تـكلفة الـتمويـل، ومِـــن ثَـمَّ تـرتـفع 

تكلفة البناء فالقيمة اإليجارية.

العرض والطلب ويعد عامال أساسيا في تحديد أداء السوق.•

يــــؤثــــر عــــمر املــــبنى وحجــــمه ومــــساحــــته ومــــوقــــعه وكــــذلــــك عــــدد الــــطوابــــق وتــــوفــــر املــــرافــــق •

والخدمات مع جودة التشطيبات والصيانة في القيمة اإليجارية.
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العوامل املؤثرة على القيمة اإليجارية

7-4 عيوب االستثمار العقاري

يـعد االسـتثمار الـعقاري أقـل مـخاطـرة مـن االسـتثمار فـي األوراق املـالـية ، إال أنـه ال يخـلو مـن 

العيوب أهمها ما يلي :

صــعوبــة الــتسييل (تــحويــل األصــل إلــى أمــوال) : قــد تســتغرق عــملية تــسييل عــقار فــي •

حــدود 3 أشهــر لــلوحــدات الــسكنية، وال يــوجــد ضــمان حــول قــيمة الــتسييل. وتــزيــد هــذه 

املــدة فــي أوقــات الــكساد، أو لــلعقارات ذات الــقيمة األكــبر؛ نــظرًا لــقلة عــدد املشــتريــن 

في السوق ال سيما عندما ال يوجد مشترين َدْولِيِّني.

عـدم املـرونـة: يـتطلب شـراء الـعقارات تـكلفة مـرتـفعة ومـع ذلـك ال يـوفـر الـقدر املـطلوب مـن •

املــرونــة فشــراء الــعقار بــأكــمله يــؤدي إلــى وجــود مــشاكــل فــي تــنويــع مــحفظة االســتثمار 

وإدارة األصول.

ضـــعف مـــنهجية ودقـــة الـــتقييم: تـــتسم أســـالـــيب الـــتقييم الـــتقليديـــة بـــعدم املـــرونـــة وعـــدم •

الــــدقــــة. ومــــن الــــصعب تــــطبيق أســــلوب الــــتقييم الــــتقليدي عــــلى أصــــول وعــــقارات تــــتسم 

بصعوبة التسييل، مثل: مراكز التسوق.

 طـــــول مـــــدة االســـــتثمار: الـــــعقارات اســـــتثمارات طـــــويـــــلة األجـــــل، وال يـــــمكن أن تـــــنافـــــس •

اســــتثمارات أخــــرى قــــصيرة األجــــل. وقــــد تــــرغــــب الشــــركــــات فــــي بــــعض الــــحاالت فــــي 
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اسـتثمارات قـصيرة األجـل وسـريـعة الـعائـد. وقـد أدت الـضغوط عـلى مـدراء الـصناديـق 

الـــعقاريـــة إلـــى تحســـني أدائـــهم وأنشـــطتهم فـــي إدارة الـــصناديـــق، كـــما ســـاهـــمت فـــي 

تكوين منظور قصير األجل نحو االستثمارات العقارية.

 مــخاطــر الــتطويــر: يــمكن أن يــشمل االســتثمار الــعقاري عــلى مــخاطــر مــثل : مــخاطــر •

الـتنفيذ (الـتأخـير فـي تـنفيذ املشـروع الـعقاري وفـًقا لـلمدة الـزمـنية واملـواصـفات املحـددة 

سـابـًقا) ونـقص الـسيولـة؛ وذلـك لـكونـه اسـتثمار يـتطلب مـبالـغ كـبيرة مـن األمـوال، ويـمكن 

أن يـواجـه املسـتثمر أو املُـطّور الـعقاري مـشاكـل فـي نـقص الـسيولـة، ومـخاطـر أسـعار 

الــــصرف إذا كــــان يســــتورد الــــعديــــد مــــن مــــكونــــات الــــعقار مــــن الــــخارج، ومــــخاطــــر مــــدة 

األجل حيث ال يمكن أن تنافس استثمارات أخرى قصيرة األجل.

�
مخاطر االستثمار العقاري 
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تطبيق أساليب التقييم العقاري



تطبيق أساليب التقييم العقاري 8.

يعتمد تحديد األسلوب األمثل لتقييم العقارات على 3 عوامل أساسية وهي كالتالي :

الغرض من التقييم ( ملاذا التقييم ؟؟ )•

أساس القيمة ( نوع القيمة التي يستهدفها املقيم )•

طبيعة العقارات املطلوب تقييمها ( من حيث النوع واالستعمال )•

ونـــظراً لـــتعدد أغـــراض الـــتقييم  و أســـاس الـــقيمة وطـــبيعة الـــعقارات تـــطور عـــدد مـــن أســـالـــيب 

الـتقييم الـرئـيسة الـتي يـندرج تـحتها طـرقًــا تـطبيقية مـتعددة مـنفصلة ومسـتقلة لـلتقييم , حـيث 

أسلوب تقدير القيمة لعقار ما قد ال يالئم عقار أخر .

ويُــقسم مجــلس مــعايــير الــتقييم الــدولــية ومــعظم املــنظمات املــهنية أســالــيب الــتقييم إلــى ثــالثــة 

أسـالـيب رئـيسة وهـي: أسـلوب الـسوق وأسـلوب الـدخـل وأسـلوب الـتكلفة ، ويـندرج تـحت هـذه 

األساليب طرق تطبيقية يمكن توضيحها من خالل الجدول التالي :

الطريقةاألسلوب الرئيسي

طريقة املقارنة•أسلوب السوق

أسلوب الدخل

طريقة االستثمار•

وطريقة التدفقات النقدية املخصومة•

طريقة القيمة املتبقية•

وطريقة األرباح•

طريقة املقاول ( التكلفة )•أسلوب التكلفة
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1-8  أسلوب السوق – طريقة املقارنة

يـعد أسـلوب الـسوق (طـريـقة املـقارنـة) أكـثر طـرق الـتقييم شـيوعـاً ويـقوم املـبدأ األسـاسـي لهـذا 

األســــلوب عــــلى مــــقارنــــة الــــعقار محــــل الــــتقييم بــــعقارات مــــماثــــلة مــــن الــــسوق ؛ إليــــجاد الــــقيمة 

الـرأسـمالـية أو اإليـجاريـة لـلعقار بـصورة مـباشـرة. وتـقوم هـذه الـطريـقة عـلى قـبول سـعر الـسوق 

بــاعــتباره أفــضل مــؤشــر لــلقيمة مــن خــالل الــبحث عــن األدلــة والــشواهــد املــتوفــرة عــن املــعامــالت 

والــصفقات الــتي جــرت مــؤخــرًا فــي الــسوق لــعقارات مــماثــلة، وتــطبيقها عــلى عــقار مــماثــل مــع 

األخذ بعني االعتبار التسويات الخاصة بالعوامل املتغيرة.

أ. البيانات املستخدمة في طريقة املقارنة

تـتطلب طـريـقة املـقارنـة مـعرفـة مـعامـالت الـبيع الـفعلية لـعقارات قـابـلة لـلمقارنـة فـي نـفس 

الـــسوق ، وعـــليه يـــجب مـــراعـــاة الـــنقاط الـــتالـــية  حـــول الـــبيانـــات املســـتخدمـــة فـــي طـــريـــقة 

املقارنة :

مصادر البيانات والتأكد منها.•

تــــفاصــــيل املــــعامــــالت والــــصفقات خــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بــــاألمــــور الــــقانــــونــــية وحــــالــــة •

العقار.

معرفة تاريخ العقد أو االتفاقية خصوصاً في األسواق املتقلبة واملتذبذبة. •

مــــراعــــاة تــــبايــــن آراء املــــقيمني بــــشكل كــــبير عــــند عــــدم تــــوفــــر مــــعلومــــات كــــافــــية عــــن •

صفات ومعامالت العقارات املقارنة.

تطبيق طرق أخرى للتقييم في حال عدم توفر أدلة وشواهد سوقية. •

اســـتخدام األســـالـــيب التحـــليلية ملـــقارنـــة األســـعار الـــخاصـــة بـــعقار مـــا لـــتقييم عـــقار •

آخر.

استخدام القيم اإليجارية عند توفرها للوصول إلى القيم الرأسمالية.•
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ب. قابلية املقارنة

يـــجب أخـــذ الـــعوامـــل الـــتالـــية بـــعني االعـــتبار لتحـــديـــد قـــابـــلية مـــقارنـــة الـــعقار محـــل الـــتقييم مـــع 

عقارات مماثلة وهي كالتالي: 

  خصائص العقار :  1.

مساحة املبنى وتصميمه وحالته وجودته.•

القيود على امللكية وجميع الحقوق املتعلقة بها. •

ملكية التجهيزات والتركيبات. •

تراخيص التنظيم والتخطيط.•

2. العوامل الخارجية التي تؤثر على العقار:

املوقع وسهولة الوصول إليه.•

املـــــناطـــــق املـــــجاورة واملـــــرافـــــق والخـــــدمـــــات املـــــناســـــبة لـــــلعقار (مـــــثل: املـــــدارس واملـــــحالت •

التجارية).

اتجاهات املنطقة نحو التطوير أو اإلهالك وخطط التنمية املعتمدة.•

3. عوامل السوق:

استهداف السوق وطنيًا أو محليًا أو إقليميًا أو دوليًا.  •

التغيرات في العرض والطلب منذ تاريخ املعاملة.•

مالئمة سعر السوق والتفاوض عليه بصورة حيادية. •

�101

اإلجراءات العملية في نزع الملكية للمنفعة العامة



ج. التحليل

يـعتمد التحـليل عـلى مـبدأ املـقارنـة، ويـعمل عـلى تـقسيم الـسعر إلـى بـيانـات يـمكن تـطبيقها 

عــــلى حــــاالت مــــختلفة بهــــدف الــــوصــــول ألســــاس مــــعقول يــــمكن مــــن خــــاللــــه إصــــدار حــــكم 

منطقي عن القيمة. وينقسم التحليل إلى قسمني وهما تحليل السوق وتحليل األسعار.

1. تحليل السوق

يتحـــدد ســـعر الـــسوق مـــن خـــالل الـــتفاعـــل بـــني الـــعرض والـــطلب الـــذي يحـــددهـــما املـــورديـــن 

واملســــتهلكني، وتــــؤثــــر هــــذه الــــتفاعــــالت عــــلى الــــسعر لــــذا مــــن الــــضروري مــــالحــــظتها عــــند 

تحديد السوق وتحليل العوامل املؤثرة في أسعاره مثل:  

أ) عـــدد الـــسكان: وتـــشمل حجـــم الـــفئات الـــعمريـــة وتـــوزيـــعها. ويـــالحـــظ أن ذلـــك يـــؤثـــر عـــلى 

كمية املساكن املطلوبة ونوعيتها واحتياجات املستخدمني والقوى العاملة املتاحة. 

ب) الـوظـائـف: يـزداد تـوفـر الـوظـائـف فـي فـترات االنـتعاش االقـتصادي ويـزيـد هـذا بـدوره 

من القوة الشرائية التي يتم تداولها بني الناس ومن ثم يرتفع الطلب على العقارات. 

ج) الــتمويــل: يُــعد تــمويــل الــقروض مــن الــعوامــل األســاســية لــلعديــد مــن مشــتري الــعقارات 

والـعامـلني فـي صـناعـة الـبناء وغـيرهـم مـن املسـتثمريـن الـعقاريـني حـيث تـؤثـر تـكالـيف هـذه 

األموال تأثيرًا كبيرًا على القيمة. 

د) الـنقل واملـواصـالت: هـناك رابـط وثـيق بـني قـيمة األراضـي والـتطورات فـي مـجال الـنقل 

واملواصالت ويمكن مالحظة هذا التأثير عند افتتاح الطرق السريعة والجديدة. 

ه) الــــتغير فــــي األذواق: تــــؤثــــر رغــــبات الــــناس عــــلى خــــصائــــص وســــمات الــــعقارات، عــــلى 

سبيل املثال مشروعات التطوير العقاري الخاصة باملجمعات السكنية ذاتية الخدمة.
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و) الـــضرائـــب: تـــعمل الـــسياســـة املـــالـــية الـــعامـــة إمـــا عـــلى تـــشجيع او تـــحجيم بـــيع وشـــراء 

األراضــــي مــــثالً نجــــد أن اإلعــــفاء الــــضريــــبي عــــلى فــــوائــــد الــــرهــــن الــــعقاري يــــشجع شــــراء 

العقارات. 

ز) األنشـــطة الـــحكومـــية: ســـهولـــة إجـــراءات الـــبناء وقـــيود التخـــطيط تـــجعل بـــعض املـــناطـــق 

جذابة لالستثمارات العقارية. 

ح) الـــــتغيرات فـــــي الـــــعرض نـــــتيجة وجـــــود مـــــبان جـــــديـــــدة أو إصـــــدار تـــــراخـــــيص بـــــناء مـــــن 

الجهات التنظيمية.

تحليل األسعار2.

يـقوم تحـليل األسـعار عـلى تـقسيم الـسعر الـى رقـم لـكل وحـدة فـمثالً يسـتخدم املـتر املـربـع 

لـلمبانـي الـسكنية واملـنشآت الـتجاريـة والـصناعـية والـهكتار لـألراضـي الـكبيرة والـزراعـية، 

ويـكون الـسعر فـي بـعض الـعقارات واملـنشآت مـقابـل كـل وحـدة مـن املـبيعات، فـعلى سـبيل 

املــثال: يــمكن الــتعبير عــن الــعائــد فــي املــبانــي الــفندقــية بــصيغة (س) مــن الــريــاالت لــكل 

غـــرفـــة فـــي الـــيوم. ويـــتم تـــطبيق الـــسعر مـــع الـــتعديـــالت املـــناســـبة مـــقابـــل االخـــتالفـــات عـــلى 

عملية التقييم.  

د. مالحظات عند إجراء عملية املقارنة

يـــجب أن يـــتسم أســـاس الـــقياس بـــاالتـــساق. حـــيث تـــختلف أســـس الـــقياس مـــن مـــبنى 1.

ألخـــــر فـــــمن املـــــمكن أن تُـــــقاس مـــــساحـــــة املـــــبانـــــي عـــــلى أســـــاس إجـــمالـــي املـــــساحـــــة 

الـــــــداخـــــــلية، ويـــــــشمل ذلـــــــك املـــــــمرات وجـــــــميع األجـــــــزاء املشـــــــتركـــــــة أو يـــــــمكن قـــــــياســـــــها 

بالصافي مع استبعاد املناطق املشتركة وعناصر الحركة مثل الساللم واملصاعد.

يـجب الـتأكـد مـن تـناسـب الـقيمة اإليـجاريـة أو الـقيمة الـرأسـمالـية مـع مـساحـة الـعقار 2.

مـن أدلـة وشـواهـد سـوقـية. عـلى سـبيل املـثال، ال يـمكن تـطبيق سـعر الـوحـدة األصـغر 
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عــــلى ســــعر الــــوحــــدة األكــــبر، حــــيث تــــكون هــــناك فــــترة زمــــنية أطــــول ومــــقدار أكــــبر مــــن 

املخاطر. 

 تــتطلب تحــليالت الــقيمة اإليــجاريــة اهــتمامًـــا خــاصًــــــــــا ألن الــقيمة اإليــجاريــة قــد تــكون 3.

بـاإليـجار اإلجـمالـي، حـيث يـكون املـالـك مـسؤواًل عـلى األقـل عـن جـزء مـن اإلصـالحـات 

وربـــما عـــن الـــتأمـــني، أو بـــاإليـــجار الـــصافـــي حـــيث يتحـــمل املســـتأجـــر جـــميع تـــكالـــيف 

الــصيانــة. وعــند مــقارنــة الــقيم اإليــجاريــة، يــنبغي إجــراء تــعديــالت لــكل قــيمة لــلوصــول 

إلى الرقم اإلجمالي أو الصافي. 

تُــعد إيــجارات املــحالت الــتجاريــة حــالــة خــاصــة، فــعادةً مــا يــتم تــقسيمها إلــى مــناطــق، 4.

بحيث تكون القيمة األعلى للوحدات املوجودة على الواجهة.

هـ. خطوات التقييم 

تحــديــد الــعقار أو الــحق الــعقاري املــراد تــقييمه، مــثل مــلكية مُـــطلقة أو حــيازة إيــجاريــه •

طويلة األجل، إلخ.  

تحديد الغرض من التقييم سواء أكان للبيع أو لإليجار أو ألي غرض آخر.•

فحص ومعاينة العقار.•

التحري عن الحقوق والقيود القانونية وغيرها.•

 االستفسار عن تنظيم وتخطيط املدينة واالعتبارات البيئية من األجهزة املعنية.•

تصنيف املعامالت والصفقات القابلة للمقارنة، وتحديد سعر استرشادي للعقار. •

تــــعديــــل الــــسعر وعــــمل الــــتسويــــات لــــلعقار املــــقارن إلظــــهار املــــزايــــا والــــعيوب (املــــزايــــا •

والعيوب املادية والبيئية والقانونية) حسب نوع العقار. 
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خطوات طريقة املقارنة

2-8  أسلوب الدخل

 يــعتمد هــذا األســلوب عــلى الــدخــل الــذي يــدرُه الــعقار كــأســاس لــلتقييم. وتــندرج 4 طــرق 

تقييم تحت هذا األسلوب وهي كاآلتي:

طريقة االستثمار.ا)

طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية (التدفقات النقدية املخصومة).ب)

طريقة القيمة املتبقية.ج)

طريقة األرباح.د)
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بيانات السوق •
يستخدم على نطاق واسع•
القابلية للمقارنة•

النقاط الرئيسة

سعر السوق•
أدلة وشواهد من السوق•
االستقراء بشأن العقار•

المبادئ األساسية

العوامل التي تمثل جزًء ال يتجزأ من العقار•
العوامل الخارجية التي تؤثر على العقار•
اعتبارات السوق•

القابلية للمقارنة

•
• تحليل السوق
• تحليل السعر التحليل
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أ. طريقة االستثمار

تـــرتـــبط طـــريـــقة االســـتثمار بـــصورة مـــباشـــرة مـــع الـــدخـــل الـــتشغيلي لـــلعقار. وتـــطبق عـــلى 

الــعقارات املشــتراة بــغرض االســتثمار حــيث يــمكن تــقديــر الــقيمة الــرأســمالــية لــلعقار بــناء 

عــلى الــدخــل الــذي يــحققه بــعد خــصم مــصروفــات الــتشغيل والــصيانــة والــنفقات األخــرى. 

كـما يـمكن أن يـقدر املـقيم إجـمالـي دخـل الـعقار بـاالعـتماد عـلى الـقيم اإليـجاريـة الـسائـدة 

لــعقارات مــماثــلة. ويُــعبر عــن الــدخــل الــسنوي لــلعقار فــي هــذه الــطريــقة كنســبة مــئويــة مــن 

رأس املـــال املســـتثمر (أي ســـعر الـــفائـــدة) ويـــعكس هـــذا املـــعدل مـــدى جـــاذبـــية االســـتثمار 

للمشــتريــن فــي الــسوق واالعــتبارات الــرئــيسة مــثل تــأمــني رأس املــال والــدخــل ونــمو الــعائــد 

وغيرها. 

1. خطوات التقييم

تـــتضمن عـــملية الـــتقييم تـــقديـــر الـــدخـــل املســـتقبلي وخـــصم ســـعر الـــفائـــدة املـــناســـب مـــنه، 

ولفهم هذه الطريقة يجب معرفة ما يلي:  

الدخل الذي يُحققه العقار : ا)

صــافــي الــدخــل الــحالــي: الــقيمة اإليــجاريــة املــدفــوعــة ألي عــقار شــاغــر مــتاح لــإليــجار •

بــعد خــصم نــفقات املــالــك الــتشغيلية مــن صــيانــة وتــأمــني والــقيمة اإليــجاريــة املســتحقة 

ورسوم اإلدارة والخدمات وحساب جميع التكاليف املتعلقة به.   

صــــافــــي الــــدخــــل املســــتقبلي: تــــنص جــــميع عــــقود اإليــــجار الحــــديــــثة عــــلى بــــند يــــقضي •

بـمراجـعة الـقيمة اإليـجاريـة، كـما أنـه يـتم تجـديـدهـا عـادةً فـي مـدة محـددة. وهـذا يـعني 
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أن مشـتري الـعقار االسـتثماري يـمكن أن يـتطلع إلـى زيـادة فـي الـقيمة اإليـجاريـة فـي 

املستقبل.

التضخـــم: يـــكون هـــناك مـــخصص للتضخـــم عـــند اعـــتماد مـــعدالت املـــخاطـــر املـــتدنـــية، •

وتســتند الــتقييمات عــادة إلــى رد هــذه املــخصصات بــالــقيمة الــحالــية بــاســتخدام ســعر 

فائدة شامل لجميع املخاطر.

الـضرائـب: عـند تـقييم الـسوق ال تـعتبر الـضرائـب مـن نـفقات الـعقار. وتـتمثل الـضرائـب •

فــي مــصادر دخــل أخــرى خــاضــعة لــلضريــبة، لــذلــك يــفضل مــقارنــة االســتثمارات عــلى 

أساس العائد اإلجمالي قبل خصم الضرائب. 

القيمة الرأسمالية للدخلب)

يــمكن تحــديــد الــقيمة الــرأســمالــية لــلدخــل مــن خــالل مــبلغ صــافــي الــدخــل ونســبة الــعائــد 

املطلوب على االستثمار من جانب املستثمرين. 

مـثال : يـبلغ الـدخـل الـصافـي لـعقار 200,000 ريـال سـنويًـا وهـو دخـل مـضمون ودائـم. 

إذا كان سعر الفائدة هو 8% ما القيمة الرأسمالية؟

دخل صافي سنوي قيمته 200,000 ريال

نسبة الدخل الصافي من القيمة الرأسمالية هي    %8 = 0.08 

(CV) املطلوب إيجاد القيمة الرأسمالية

القيمة الرأسمالية =   صافي الدخل السنوي

                                سعر الفائدة            

 القيمة الرأسمالية =      200,000 ريال
   0.08

القيمة الرأسمالية =     2,500,000 ريال
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مالحظات

 تُـــعد هـــذه الـــحالـــة أبســـط حـــالـــة، حـــيث إن الـــدخـــل يـــمثل قـــيمة إيـــجاريـــة صـــافـــية وبـــشكل 

دائـم . ومـع املـتغيرات والـدخـل الـقابـل لـالنـقطاع تـكون الـعمليات الـريـاضـية أكـثر تـعقيًدا، 

لــــكن مــــع مــــعرفــــة ســــعر الــــفائــــدة (الــــخصم) والــــدخــــل تُــــختزل املــــسألــــة إلــــى مجــــرد مــــسألــــة 

رياضية. 

سعر الفائدةج)

يـمكن لـلُمقيّم تحـديـد سـعر الـفائـدة مـن عـقارات مـقارنـة تـم بـيعها مـؤخـراً فـي الـسوق بـقيم 

إيــجاريــة مــعروفــة حــيث يــتم إجــراء "تــقييم عــكسي" لــلوصــول إلــى الــعامــل املــجهول (ســعر 

الـــفائـــدة او مـــعدل الـــرســـملة) مـــن خـــالل مـــعرفـــة نـــمط الـــدخـــل، والـــحيازة، والـــسعر املـــدفـــوع 

وغـيرهـا مـن خـصائـص الـعقار. ويـمكن تحـديـد مـعدالت الـرسـملة بـاسـتخدام هـذه الـعملية 

ألي معاملة تعتمد على أسلوب االستثمار. 

وفـي حـالـة عـدم وجـود مـعامـالت مـباشـرة قـابـلة لـلمقارنـة، قـد يسـتلزم األمـر إجـراء تـعديـالت 

وتـسويـات مـن مـعدالت مـعروفـة خـاصـة بـعقارات غـير مـماثـلة، عـلى سـبيل املـثال: قـد يـكون 

الــعائــد مــن املــلكية املــطلقة مــعروفًــا، لــذا يــتم إجــراء الــتعديــالت أو الــتسويــات لــكي تــناســب 

الـــحيازة اإليـــجاريـــة، وعـــلى املُــقيّم أن يـــأخـــذ بـــعني االعـــتبار قـــواعـــد االســـتثمار الـــجيد عـــند 

إجراء التعديالت وهي تأمني رأس املال والدخل وسهولة اإلدارة والبيع. 

مــثال : تــــم بــــيع مــــزرعــــة بــــقيمة 400,000 ريــــال وهــــي مــــزرعــــة مــــؤجــــرة بــــقيمة إيــــجاريــــه 

صافية بمبلغ 20,000 ريال سنويًا.  أوجد معدل الرسملة؟ 

القيمة الرأسمالية 400,000 ريال 

اإليجار السنوي مبلغ قدره 20,000 ريال 

�108

اإلجراءات العملية في نزع الملكية للمنفعة العامة



املطلوب إيجاد معدل العائد 

القيمة الرأسمالية = صافي الدخل السنوي 

                                             معدل العائد

معدل العائد = صافي الدخل / القيمة الرأسمالية

معدل العائد = 20,000 / 400,000

= 0.05 أي %5

وتكون الحالة البسيطة التي تم تصورها أعاله صحيحة في الظروف التالية فقط:

ثــبات قــيمة اإليــجار عــلى مــدى فــترة زمــنية طــويــلة لــلغايــة مــع وجــود ســعر فــائــدة يــمكن •

مـــالحـــظته ملـــثل هـــذه الـــنوعـــية مـــن الـــدخـــل الـــثابـــت (عـــادة مـــن تحـــليل مـــبيعات الـــعقارات 

املماثلة).

أن تــــكون الــــقيمة اإليــــجاريــــة صــــافــــية ويــــمكن مــــراجــــعتها بــــصفة دوريــــة، مــــع إمــــكانــــية •

تحـــديـــد ســـعر الـــفائـــدة لـــلقيم اإليـــجاريـــة محـــل املـــراجـــعة عـــلى فـــترات زمـــنية مـــماثـــلة مـــن 

خالل مبيعات العقارات املماثلة.

أن يـــكون الـــعقار مـــلكية مُــــطلقة، والـــقيمة اإليـــجاريـــة تـــم تـــحصيلها بـــصورة دائـــمة، مـــع •

عدم وجود صعوبات بسبب تقادم املباني.

القيمة اإليجارية بالصافي بعد خصم النفقات أو املصروفات.•

ب. طريقة التدفقات النقدية املخصومة

هــذه الــطريــقة هــي الــنسخة املــعدلــة مــن طــريــقة االســتثمار، حــيث يــتم خــصم تــدفــقات الــدخــل 

وقـت الـحصول عـليها بـمعدل تـناسـب. وعـند حـساب الـقيمة الـسوقـية يـجب أن تـكون الـتدفـقات 

الــــنقديــــة الــــداخــــلة والــــخارجــــة ومــــعدالت الــــخصم مــــأخــــوذة مــــن الــــسوق وتســــتند إلــــى األســــعار 

والـتكالـيف الـحالـية. وتسـتخدم هـذه الـطريـقة فـي األسـاس لـتقديـر الـقيمة الـرأسـمالـية لـلعقار أو 
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ملــــقارنــــة االســــتثمارات عــــن طــــريــــق الــــتنبؤ بــــمقدار الــــتدفــــق الــــنقدي الــــذي يــــمكنها تــــحقيقه فــــي 

املســتقبل وتــقديــر قــيمته الــحالــية عــند مــعدل خــصم مــناســب خــالل الــفترة يــمثل تــكلفة الــفرصــة 

البديلة أو تكلفة التمويل .

ج. طريقة القيمة املتبقية

تُســــتخدم طــــريــــقة الــــقيمة املــــتبقية لتحــــليل عــــروض الــــتطويــــر أو إعــــادة الــــتطويــــر ملــــعرفــــة مــــدى 

صــحتها وســالمــتها أو لتحــديــد الــسعر الــذي يــمكن دفــعه لشــراء املــوقــع أو املــنشآت الــقائــمة. 

وتــــكون هــــذه الــــعقارات إمــــا أرضــــاً خــــالــــية أو أرضًــــــــــــا عــــليها مــــبانــــي قــــديــــمة ســــيتم إزالــــتها أو 

تــرمــيمها وتجــديــدهــا. وتســتند هــذه الــطريــقة إلــى فــرضــية مــفادهــا أن الــسعر الــذي يــمكن أن 

يـــدفـــعه املشـــتري مـــقابـــل هـــذا الـــعقار هـــو قـــيمة الـــفائـــض مـــن حـــصيلة الـــبيع، أو قـــيمة أعـــمال 

الـــــتطويـــــر الـــــتي تـــــم االنـــــتهاء مـــــنها بـــــعد خـــــصم إجـــــمالـــــي الـــــتكالـــــيف مـــــثل أعـــــمال اإلنـــــشاءات 

والتمويل والنفقات وااللتزامات الطارئة. 

�110

معادلة طريقة القيمة املتبقية

القيمة اإلجمالية للتطوير 
)سعر البيع للعقارات املقترحة التي قيد التطوير)

ناقص (-)

التكلفة اإلجمالية للتطوير  
(تجهيز املوقع، وتكاليف املباني، وتكاليف البنية التحتية، واألتعاب املهنية، وتكاليف 

التمويل والقروض، والنفقات الطارئة، وتكاليف األرض/هامش الربح، إلخ).

= القيمة املتبقية 
 ( التي يمكن تحقيقها في نهاية فترة املشروع )

مضروبة في 

القيمة الحالية للريال 

=القيمة السوقية

العائد على قيمة املوقع
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د.  طريقة األرباح

تُســتخدم طــريــقة األربــاح عــندمــا تســتند قــيمة املــنشآت إلــى األربــاح املــحققة مــن الشــركــة 

الــتي تــديــر هــذه املــنشآت. وتظهــر األربــاح الــتي يــحققها الــنشاط فــي حــسابــات الشــركــة 

ومـــــراكـــــزهـــــا املـــــالـــــية لـــــعدة ســـــنوات مـــــتتالـــــية والـــــتي يـــــجب تحـــــليلها لـــــلوصـــــول إلـــــى األرقـــــام 

املســتخدمــة فــي الــعمليات الــحسابــية. كــما تُســتخدم هــذه الــطريــقة فــي حــاالت االحــتكار 

ويــكون إمــا احــتكار قــانــونــي بــموجــب تــرخــيص أو حــق امــتياز مــثل أن يــكون فــي قــريــة مــا 

مـــكتب بـــريـــد واحـــد أو نـــادي ريـــاضـــي واحـــد فـــقط يخـــدم كـــل املـــنطقة.   أو يـــكون احـــتكار 

بســبب املــوقــع وذلــك عــندمــا يــهيمن الــتشغيل عــلى نــشاط مــعني فــي مــنطقة مــا مــثل تــواجــد 

مركز تسوق واحد مهيمن في املنطقة. 
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النقاط الرئيسية:
بناء على أرباح الشركات•
من حسابات الشركة•
االحتكار حسب املوقع أو بموجب القانون•

معادلة طريقة األرباح

إجمالي األرباح  = إجمالي اإليرادات  -  تكاليف الشراء  

  صافي الربح  = إجمالي األرباح – املصروفات ) تكاليف غير 

مباشرة/مصروفات عامة ونثرية  (

الـقيمة اإليـجاريـة الـسنويـة = صـافـي الـربـح – الـعائـد عـلى رأس 

مال الشركة)النشاط(

القيمة الرأسمالية = القيمة اإليجارية السنوية × املضاعف
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3-8 أسلوب التكلفة

يُـطلق أحـيانـاً عـلى هـذه الـطريـقة طـريـقة املـقاول. وغـالـبًا مـا تُسـتخدم عـندمـا يـتعذر اسـتخدام 

أيًـا مـن األسـالـيب األخـرى، أو لـتعزيـز نـتيجة الـتقييم الـذي تـم الـتوصـل إلـيها مـن خـالل إحـدى 

الـــطرق األخـــرى. وتســـتند الـــقيمة إلـــى تـــكالـــيف تـــشييد املـــبنى فـــي املـــوقـــع إضـــافـــة إلـــى قـــيمة 

األرض. وتــــعتبر هــــذه الــــطريــــقة مــــقبولــــة عــــند تــــقييم فــــئات محــــددة مــــن األصــــول ال ســــيما فــــي 

املـجاالت الـصناعـية الـكبيرة مـثل مـصافـي الـنفط واملـبانـي الـعامـة وفـي الـعقارات املـتخصصة 

الــــتي لــــيس لــــها أســــواق مــــثل املــــساجــــد أو لــــتلك الــــتي ال تــــحقق أربــــاح للمســــتخدم أو تــــحقق 

أرباح ضئيلة جداً أو للعقارات ال تتوفر لديها أدلة وشواهد سوقية قابلة للمقارنة.

ويــــمكن تــــقييم تــــكالــــيف أعــــمال اإلنــــشاء إمــــا بــــطريــــقة اإلحــــالل (إعــــادة اإلنــــتاج) أو التجــــديــــد 

(االسـتبدال). ويـتم تـقديـر تـكالـيف إعـادة إنـشاء (إعـادة إنـتاج) املـبنى الـقائـم مـن خـالل طـريـقة 

تــــــكلفة اإلحــــــالل، بــــــما فــــــي ذلــــــك األتــــــعاب والــــــرســــــوم املــــــرتــــــبطة بــــــذلــــــك، بــــــنفس الــــــطراز واملــــــواد 

املســـتخدمـــة، بـــينما نجـــد أن طـــريـــقة التجـــديـــد تـــتمثل فـــي إنـــشاء مـــبنى جـــديـــد بـــنفس وظـــائـــف 

املبنى الحالي ولكن بمواد جديدة وطراز حديث.

أ. اإلهالك املادي والتقادم

نــعني بــاإلهــالك الــنقص الــتدريــجي فــي قــيمة األصــل الــثابــت ويــكون إمــا بســبب الــتدهــور 

املــادي لــلمبنى نــتيجة عــمره والــظروف املــحيطة وزيــادة تــكالــيف الــصيانــة املســتقبلية. أو 

بسـبب الـتقادم بـمختلف أنـواعـه. قـد يـكون الـتقادم مـادّي نـتيجة لـعمر املـبنى وقـلة أعـمال 

الــصيانــة. أو وظـيفي ونــعني بــذلــك تــراجــع قــيمة املــبنى بســبب تــصميمه الــذي ال يــتوافــق 

مــع املــتطلبات الــحالــية أو بســبب الــتقدم الــتقني فــي املــبانــي األخــرى. وقــد يــكون الــتقادم 
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اقـتصادي نــاشئ عــن تــأثــير األوضــاع الــخارجــية املــتغيرة لــالقــتصاد الــكلي أو الجــزئــي 

على العقار.

وتُـعد مـسألـة حـساب إهـالك قـيمة املـبانـي محـل جـدل لـصعوبـتها وكـثرة اآلراء الـشخصية 

في عملية التقييم ولتفاوت معدل اإلهالك السنوي حسب أنواع العقار املختلفة.   

خطوات التقييم ب.

تـــقديـــر تـــكالـــيف أعـــمال اإلنـــشاء: تُـــقّدر هـــذه الـــتكالـــيف بـــحالـــتني هـــما التجـــديـــد أو 1.

اإلحــالل. ويــجب أن تــكون الــتكالــيف شــامــلة لــكل مــا هــو ضــروري ألعــمال الــبناء، 

وتؤخذ بعني االعتبار في تاريخ التقييم.

الـخصومـات مـقابـل اإلهـالك : يـجب أن تـؤخـذ الـفروق بـني املـبنى الجـديـد والـقديـم 2.

بــالحســبان. وأيــاً مــا كــانــت الــطريــقة لــحساب اإلهــالك، هــناك عــنصران مــطلوبــان 

هـما: الـعمر الـحالـي وهـو حـقيقة قـائـمة والـعمر املسـتقبلي وهـو تـقديـر ظـني لـلمدة 

التي سيعيشها املبنى.
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تــــقديــــر قــــيمة املــــوقــــع : يــــتم تــــقييم األرض الــــتي ســــيُقام عــــليها املــــبنى بــــاســــتخدام 3.
طــريــقة املــقارنــة. وأخــيراً، يــجب مــراجــعة الــقيم الــنهائــية والــتأكــد مــن أنــها مــنطقية 

ومتسقة ومالئمة.

 ويمكن بعدها حساب القيمة الرأسمالية وفق املعادالت التالية :

تـــــكلفة املـــــبنى بـــــوضـــــعه الـــــحالـــــي = تـــــكلفة الـــــبناء – اإلهـــــالك (الـــــتدهـــــور املـــــادي والـــــتقادم 
[املادي والوظيفي واالقتصادي])     

القيمة الرأسمالية = تكلفة املبنى بوضعه الحالي + قيمة األرض

مــثال : إذا أردنـــا تـــقييم مـــبنى وإعـــطائـــه الـــقيمة الـــرأســـمالـــية، ووفـــقا لـــلسوق فـــإن تـــكلفة 
الــــــبناء 500,000 ريــــــال، وعــــــمر املــــــبنى ثــــــالث ســــــنوات، ويــــــقدر اإلهــــــالك بنســــــبة %10، 

وتقدر قيمة املوقع باملقارنة بمواقع أخرى بقيمة 600,000 ريال.                                                                                                                     

الحل :

اإلهــــــــــــــــــالك = 500,000 10% × = 
50,000 ريــــــــــــــــــال، ولــــــــــــــــــثـالث ســــــــــــــــــنـوات = 

150,000 ريال

تكلفة املبنى بوضعه الحالي 

= تــــــــــكلفة الــــــــــبناء – اإلهــــــــــالك (الــــــــــتدهــــــــــور 
املــــــــــــــــــادي والــــــــــــــــــتـقـادم [املــــــــــــــــــادي والــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــيـفـي 

واالقتصادي])     

تكلفة املبنى بوضعه الحالي

 = 150,000 – 500,000 = 
350,000 ريال

القيمة الرأسمالية 

= تكلفة املبنى بوضعه الحالي + قيمة املوقع

القيمة الرأسمالية = 350,000 + 600,000 = 950,000 ريال 
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النقاط الرئيسية:

طريقة املقاول•
أقل دقة وموثوقية•
طريقة تعادل بني التكلفة والقيمة•
تكلفة البناء: طريقة اإلحالل أو التجديد•

تكلفة البناء – اإلهالك = تكلفة املبنى 
بوضعه الحالي

(التدهور املادي والتقادم] املادي والوظيفي 
واالقتصادي[)

= تكلفة املبنى بوضعه الحالي + قيمة 
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التقييم العقاري في حاالت نزع 
الملكية



التقييم العقاري في حاالت نزع الملكية 9.

يــعتمد الــتقييم الــعقاري فــي حــاالت نــزع املــلكية عــلى تــقديــر قــيمة حــق املــلكية املــطلقة لــلعقار 
املــنزوع لــلمنفعة الــعامــة ، وتــعكس هــذه الــقيمة املــقدرة الــقيمة الــرأســمالــية لــلعقار وفــق حــالــته 

ووضعه في تاريخ التقييم .

1-9 أساس القيمة :

نـوع الـقيمة الـتي يسـتهدفـها املـقيم فـي حـالـة  تـقييم الـعقار املـنزوع لـلمنفعة الـعامـة هـي الـقيمة 
السوقية  وتعريفها كالتالي : 

املـبلغ املـقّدر الـذي يـنبغي عـلى أسـاسـه مـبادلـة األصـول أو االلـتزامـات فـي تـاريـخ الـتقييم بـني 
مشــتر راغــب وبــائــع راغــب فــي إطــار مــعامــلة عــلى أســاس مــحايــد بــعد تــسويــق مــناســب حــيث 

يتصرف كلُّ طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار .

كما يجب على املقيم األخذ بعني االعتبار ما يلي :
تكلفة الفرصة البديلة .•
الوقت املطلوب من املالك إليجاد عقار آخر .•
استغناء املالك الفوري عن املنفعة القائمة العائدة عليه من العقار   .•

2-9 األساليب وطرق التقييم املستخدمة  :

يـــعتمد تحـــديـــد الـــطريـــقة األمـــثل عـــلى نـــوع الـــعقار املـــطلوب تـــقييمه وتـــوفـــر املـــعلومـــات الـــالزمـــة 
للتطبيق ، ويمكن تحديد توضيح ذلك من خالل الجدول التالي :

الطريقة املساندةالطريقة املفضلةاالستعمالنوع العقار

أرض

املقارنة باستخالص قيمة املقارنةسكني
األرض 

القيمة املتبقيةاملقارنةتجاري

القيمة املتبقيةاملقارنةخام

األرباحاملقارنةمزرعة

مبنى

التكلفةاملقارنةسكني

التكلفةاالستثمارتجاري / إداري

التكلفةاالستثمار / األرباحفندقي

التكلفةاالستثماراملستودعات
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مـثال : جـاري الـعمل عـلى تـقييم أرض داخـلية فـي مـنطقة عـشوائـية بـمساحـة 600 م2 تـرغـب 
الــدولــة فــي نــزعــها لــلمنفعة الــعامــة ، وال يــتوفــر أي أدلــة وشــواهــد ألراضــي قــابــلة لــلمقارنــة مــع 
األرض محل التقييم ، إال أنه تم بيع عدد منزلني خالل الفترة املاضية باملواصفات التالية :

املطلوب : تحديد قيمة األرض 
بداية يتم العمل على استخالص قيمة األرض للمنزلني كالتالي :•

املنزل الثانياملنزل األولالبنود

1,000,0001,200,000 ريالسعر البيع

قبل شهرقبل 2 سنةتاريخ البيع

275 م2002 م2مساحة األرض

إجمالي املسطحات 
املبنية

350 م3002م2

25 سنة15 سنةعمر املبنى

21عدد الشوارع املحيطة

قريب من الشارع الرئيسيداخليسهولة الوصول

املنزل الثانياملنزل األولالبنود

1,200,000 ريال1,000,000 ريالسعر البيع

العمل على تقدير قيمة املبنى الحالية

إجمالي املسطحات 
املبنية

350 م3002م2

متوسط تكلفة تنفيذ املتر 
املربع

1,500 ريال / م1,5002 ريال / م2

450,000525,000 ريالتكلفة االستبدال

%35%25نسبة اإلهالك

183,750 ريال112,500 ريالقيمة اإلهالك

341,250 ريال337,500 ريالقيمة املبنى الحالية

استخالص قيمة األرض ( سعر البيع – تكلفة املبنى الحالية )

858,750 ريال662,500 ريالقيمة األرض

3,123 ريال / م3,3132 ريال / م2متوسط قيمة املتر املربع
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بعد الوصول إلى قيمة األرض للمنزلني يتضح قابليتهم للمقارنة مع العقار املراد •
تقييمه ، وعليه سيتم عمل التسويات كالتالي :

وعــليه تــم اعــتماد نــتيجة املــقارنــة الــثانــية ( املــنزل الــثانــي ) كــقيمة ســوقــية لــلمتر املــربــع لــألرض 
موضوع التقييم ، لتصبح قيمتها 1,780,200 ريال .

األرض محل بنود التسوية
التقييم

أرض املنزل الثانيأرض املنزل األول

3,123 ريال / م3,3132 ريال / م2قيمة املتر املربع

قبل 2 تسوية الوقت
سنة

%0قبل شهر-5%

قيمة املتر املربع بعد 
تسوية الوقت

3,123 ريال / م3,1472 ريال / م2

-%2755 م2-%2005 م6002 م2مساحة األرض

%10-%125عدد الشوارع املحيطة

%0داخلية-%5قريبةداخليةسهولة الوصول

-%5-%15إجمالي التسويات

156 ريال / م4722 ريال / م2قيمة التسويات

2,967 ريال / م2,6752 ريال / م2قيمة املتر املربع بعد خصم التسويات
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مـثال : جــاري الــعمل عــلى تــقييم مــركــز تــجاري جــديــد لــم يــتم تــشغيله تــرغــب الــدولــة فــي نــزعــه 
بـالـكامـل لـتوسـعة طـريـق رئـيسي ، وهـو عـبارة عـن سـوق مـفتوح مـكون مـن 20 محـل تـجاري ، 
مــع الــعلم بــأن مــتوســط إيــجار املــحالت الــتجاريــة املــشابــهة فــي املــنطقة 45,000 ريــال وتــبلغ 

نسبة اإلشغار 10% ومعدل الرسملة السائد %8 .

املطلوب : تقدير قيمة التعويض

سيتم تقييم املركز باستخدام طريقة االستثمار البسيطة

مع ضرورة األخذ في االعتبار العوامل التالية :

تـكلفة الـفرصـة الـبديـلة والـوقـت واالسـتغناء الـفوري لـلعقار : مـن وجـهة نـظر املـقيم فـهي •
تــمثل صــافــي الــدخــل الــتشغيلي ملــدة عــامــني بــقيمة  1,377,000 ريــال وتــمثل نســبة 

16% إلى القيمة الرأسمالية املقدرة للعقار 

إجمالي قيمة التعويض : 9,983,250 ريال . •

القيمةالبنود

20 محلعدد املحالت التجارية

متوسط إيجار املحل التجاري 
سنوياً

45,000 ريال

900,000 ريال إجمالي الدخل التشغيلي السنوي

90,000 ريالبخصم نسبة إشغار ( 10% )

810,000 ريالالدخل بعد خصم اإلشغار

يخصم نسبة صيانة وتشغيل 
( 15% )

121,500 ريال

688,500 ريالصافي الدخل التشغيلي السنوي

%8معدل الرسملة

8,606,250 ريالقيمة العقار الرأسمالية
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مـثال : جـاري الـعمل عـلى تـقييم مـبنى فـندقـي تـرغـب الـدولـة فـي نـزعـه لـتنفيذ مـرفـق عـام ، وهـو 
مكون من 150 غرفة وقد جاءت قوائمه املالية آلخر 3 سنوات كالتالي :

مـع الـعلم بـأن رأس املـال األسـاسـي لـنشاط الـتشغيل 2 مـليون ريـال ونسـبة الـفائـدة املـطلوبـة 
على رأس املال 20% ، وتمثل مصاريف الصيانة والتشغيل 450 ألف ريال سنوياً .

املطلوب : تقدير قيمة العقار

سيتم تقييم املركز باستخدام طريقة األرباح

عند تقدير قيمة التعويض يتطلب تقدير تكلفة الفرصة البديلة والوقت إليجاد البديل•

املتوسطالعام الثالثالعام الثانيالعام األولالبند

إجمالي 
اإليرادات

14 مليون16 مليون12 مليون14 مليون

التكاليف 
املباشرة

5 مليون6 مليون4 مليون5 مليون

9 مليون10 مليون8 مليون9 مليون مجمل الربح

التكاليف غير 
املباشرة

4.67 مليون5 مليون4 مليون5 مليون

4.33 مليون5 مليون4 مليون4 مليونصافي الربح

القيمةالبنود

4,330,000 ريالمتوسط صافي الربح السنوي

الفائدة على رأس املال ( 2 مليون × 
( 20%

400,000 ريال

3,930,000 ريال إجمالي القيمة التأجيرية للعقار

بخصم مصاريف الصيانة 
والتشغيل

450,000 ريال

3,480,000 ريالصافي القيمة التأجيرية

%8معدل الرسملة

43,500,000 ريالقيمة العقار الرأسمالية
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التقييم العقاري في حاالت وضع 
اليد المؤقت



التقييم العقاري في حاالت وضع اليد المؤقت 10.

يـــعتمد الـــتقييم الـــعقاري فـــي حـــاالت وضـــع الـــيد املـــؤقـــت عـــلى تـــقديـــر قـــيمة املـــنفعة مـــن الـــعقار 
خـالل الـفترة ، وتـعكس الـقيمة املـقدرة الـعائـد الـتشغيلي لـلعقار وفـق حـالـته  ووضـعه فـي تـاريـخ 

التقييم . 

1-10 أساس القيمة :

نـــوع الـــقيمة الـــتي يســـتهدفـــها املـــقيم فـــي حـــالـــة الـــعقار املـــنزوع لـــلمنفعة الـــعامـــة هـــي اإليـــجار 
السوقي ( أجرة املثل ) وتعريفه كالتالي : 

هـو عـبارةٌ عـن املـبلغ الـتقديـري الـذي عـلى أسـاسـه يـنبغي تـأجـير الـعقار فـي تـاريـخ الـتقييم بـني 
مـؤجـر راغـب ومسـتأجـر راغـب، بشـروط تـأجـير مـناسـبة، وفـي إطـار مـعامـلة عـلى أسـاس مـحايـد 
بـــــعد تـــــسويـــــق مـــــناســـــب حـــــيث يـــــتصرف كـــــلُّ طـــــرف مـــــن األطـــــراف عـــــلى أســـــاس مـــــن املـــــعرفـــــة 

والحصافة دون قسر أو إجبار.

كما يجب على املقيم األخذ بعني االعتبار ما يلي :

تغير القيمة التأجيرية خالل فترة وضع اليد املؤقت .•

مـدة وضـع الـيد املـؤقـت ومـوعـد صـرف املسـتحقات والـفائـدة املـتراكـمة املـترتـبة عـلى ذلـك •
.

اآلثار املترتبة على وضع اليد املؤقت سواء كانت عمرانية أو اقتصادية أو قانونية .•

تكلفة صيانة  العقار إلرجاعه لحالته قبل وضع اليد املؤقت واملدة الالزمة لذلك .•

2-10 األساليب وطرق التقييم املستخدمة :

يــــعتمد تــــقديــــر اإليــــجار الــــسوقــــي ( أجــــرة املــــثل ) عــــلى طــــريــــقة مــــقارنــــة الــــعقار املــــراد تــــقييمه 
بـالـعقارات املـماثـلة فـي حـال عـدم وجـود عـقود تـأجـيريـة قـائـمة أو كـانـت ال تـعكس واقـع الـسوق ، 

مع ضرورة مراعاة التالي عند املقارنة :

خصائص املوقع .•

نوعية املستأجرين الحاليني ومدة العقود .•
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جودة البناء والتشطيب .•

الخدمات املتوفرة .•

عمر املبنى .•

مــثال : قـــامـــت أحـــد الـــجهات الـــحكومـــية بـــوضـــع الـــيد املـــؤقـــت ملـــدة عـــامـــني عـــلى مـــبنى تـــجاري 
إداري مشغول بالكامل صافي دخله السنوي 15 مليون ريال بناًء على عقود اإليجار .

املطلوب : تقدير قيمة التعويض

بـناًء عـلى الـعقود الـتأجـيريـة الـقائـمة وبـعد املـقارنـة مـع األمـثلة املـشابـهة وجـد أن صـافـي •
الدخل السنوي منطقي يعكس واقع السوق وحالة العقار ووضعه في تاريخ التقييم 

نــــظراً ألن املــــبلغ ســــيتم تــــحصيله بــــعد ســــنتني تــــم احــــتسابــــه بــــمعدل الــــفائــــدة املــــركــــبة     •
( i + 1) ، حـيث أن i تـمثل نسـبة الـفائـدة ، و n تـمثل عـدد الـسنوات ، وحـيث أن عـدد 
الــسنوات 2 ونســبة الــفائــدة 6% وبــاســتخدام املــعادلــة وجــد أن مــعدل الــفائــدة املــركــبة 

للعام األول سيكون 1.1236 وللعام الثاني 1.06 .

وعليه سيكون قيمة التعويض عن صافي الدخل السنوي كالتالي :•

للعام األول = 15,000,000 × 1.1236 = 16,854,000 ريال −

للعام الثاني = 15,000,000 × 1.06 = 15,900,000 ريال−

إجـمالـي قـيمة الـتعويـض عـن صـافـي الـدخـل الـسنوي ملـدة عـامـني 32,754,000 −
ريال

مــن خــالل املــعايــنة املــاديــة وجــد أن املــبنى يــحتاج إلــى إعــادة تــأهــيل وتــرمــيم إلرجــاعــه •
لحالته عند وضع اليد املؤقت  بقيمة 500,000 ريال 

إلعـادة تـأهـيل وإشـغال املـبنى كـما كـان عـليه قـبل وضـع الـيد املـؤقـت يـحتاج املـالـك إلـى •
6 أشهــــر وبــــالــــتالــــي قــــدر الــــتعويــــض عــــن هــــذه املــــدة بــــربــــع صــــافــــي الــــدخــــل الــــسنوي 

3,750,000 ريال 

إجــــــــــــــمالــــــــــــــي قــــــــــــــيمة الــــــــــــــتعويــــــــــــــض = 32,754,000 ريــــــــــــــال + 500,000 ريــــــــــــــال + •
3,750,000 ريال = 37,004,000 ريال
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حاالت دراسية



حاالت دراسية ( ورش عمل ) 11.

سيتم في هذا الفصل مناقشة حاالت عملية مختلفة يتم من خاللها طرق التقييم وتقدير 
التعويضات والعوامل املؤثرة على ذلك ، وستتناول الحاالت نزع امللكية للمنفعة العامة 

ووضع اليد املؤقت واالعتراضات الناشئة عن ذلك واإلجراءات التي يتم اتخاذها . 

1-11 حاالت نزع ملكية

بــــعض حــــاالت الــــنزع تــــكون أكــــثر تــــعقيداً وتــــتطلب املــــزيــــد مــــن الجهــــد فــــي تحــــديــــد املــــعطيات 
والتحـليل لـتقديـر قـيمة الـتعويـض ، ومـن هـذا املـنطلق سـيتم اسـتعراض 3 حـاالت لـتقديـر قـيمة 

التعويض لنزع امللكية للمنفعة العامة وهي كالتالي :

الحالة األولى : ( نزع جزئي ملبنى سكني )

مـــبنى ســـكني تـــبلغ مـــساحـــة أرضـــه 400م2 ومســـطحاتـــه املـــبنية 500م2 ، ولـــتوســـعة طـــريـــق 
داخـلي تـقرر نـزع 120م2 مـن األرض و 150م2 مـن املـبنى ، ونـتيجة لهـذا الـنزع سـيتعرض 
املـــــبنى لـــــلعديـــــد مـــــن األضـــــرار وتـــــقدر قـــــيمتها 200 ألـــــف ريـــــال . ( املـــطلوب تـــقديـــر قـــيمة 

التعويض )

املعطيات األساسية :-

بـــاالعـــتماد عـــلى طـــريـــقة املـــقارنـــة وجـــد أن قـــيمة املـــتر املـــربـــع لـــألرض 3,000 ريـــال / •
م2 .

بـــاالعـــتماد عـــلى طـــريـــقة الـــتكلفة وجـــد أن تـــكلفة تـــنفيذ املـــتر املـــربـــع شـــامـــالً الـــتكالـــيف •
واملصاريف األخرى 1,800 ريال / م2

التقييم :-

التعويض :-

سيكون التعويض مكون من :

متوسط قيمة املتر الجزء املنزوعالبند
املربع

اإلجمالي

360,000 ريال3,000 ريال120 م2األرض

270,000 ريال1,800 ريال150 م2املبنى

630,000 ريالاإلجمالي
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قيمة الجزء املنزوع : 630,000 ريال•

تكلفة الضرر : 200,000 ريال •

قيمة املدة املطلوبة إلصالح الضرر وتمثل أجرة املثل ملدة عام : 120,000 ريال•

وعليه سيكون إجمالي قيمة التعويض 950,000 ريال .

الحالة الثانية : ( نزع أرض مؤجرة عليها استثمار قائم )

في هذه الحالة سيتم تقييم حقني عقاريني :

الحق األول : حق امللكية املطلقة ويمثل قيمة األرض ويتم تقديرها بطريقة املقارنة .-

الـــحق الـــثانـــي : حـــق املـــنفعة ويـــمثل قـــيمة االســـتثمار ويـــتم تـــقديـــره بـــطريـــقة عـــامـــل شـــراء -
السنوات لصافي الدخل املتأتي من العقار ومعادلته كالتالي :

�

� حيث أن PV تمثل معكوس الفائدة املركبة    

   � لتصبح املعادلة بشكل تفصيلي =   

فإذا كان صافي الدخل السنوي لالستثمار 2 مليون ريال واملدة املتبقية 6 سنوات وتكلفة 
  الفرصة البديلة 8% ستكون قيمة التعويض كالتالي :

�

(1 − PV )
i

1

(1 + i)ⁿ

(1 −   1

(1 + i)ⁿ
  )

i

PVالقيمة الحالية للنقود

i( تكلفة الفرصة البديلة ) تمثل نسبة الفائدة

n( املدة املتبقية من االستثمار ) تمثل الفترة

(1 −   1

(1 + 8%)^6
  )

8%
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عامل شراء السنوات =     4.623

قيمة التعويض = 2,000,000 ريال × 4.623 = 9,246,000 ريال

  الحالة الثالثة : ( نزع جزء من أرض خام داخل حدود النطاق العمراني  )

أرض تـبلغ مـساحـتها 800,000 م2 نـزع مـنها قـبل 20 عـام مـا يـعادل 15% مـن مـساحـتها 
لــتنفيذ طــريــق رئــيسي وقــد كــانــت خــارج حــدود الــنطاق الــعمرانــي واســتلم املــالــك تــعويــضه عــن 
ذلـــــك ، قـــــبل خـــــمس ســـــنوات أصـــــبحت األرض داخـــــل حـــــدود الـــــنطاق الـــــعمرانـــــي وقـــــام املـــــالـــــك 
بــاعــتماد مخــطط تــقسيمي لــلموقــع وتــم اســتقطاع 33% لــصالــح الخــدمــات واملــرافــق الــعامــة ، 

بعدها تقرر نزع 75,000م2  لتنفيذ مجرى سيل يقطع كامل املوقع .   

( املطلوب تقدير قيمة النزع لتنفيذ مجرى السيل )

أوالً : تقدير قيمة األرض خام 

يـمكن ذلـك بـطريـقة املـقارنـة ، وفـي حـال عـدم تـوفـر أدلـة وشـواهـد لـعقارات مـماثـلة قـابـلة لـلمقارنـة 
يــــمكن تــــطبيق طــــريــــقة الــــقيمة املــــتبقية مــــع الــــعمل بــــأن مــــتوســــط قــــيمة املــــتر املــــربــــع لــــألراضــــي 
املقسمة في املخططات املجاورة في حدود 600 ريال / م2 ، وفيما يلي خطوات التطبيق :

املعطيات األساسية وتقدير املبيعات ( قيمة التطوير ) :

تقدير تكاليف التطوير والتكاليف األخرى :

م800,000²إجمالي مساحة األرض

%%15نسبة النزع األول

م680,000²مساحة األرض بعد خصم النزع األول

%%67نسبة املساحة املستغلة القابلة للبيع

م455,600²إجمالي املساحة املستغلة القابلة للبيع

ريال / م600²متوسط قيمة املتر املربع

ريال360,273,000إجمالي مبيعات املشروع

ريال / م150²تكلفة تطوير املتر املربع

ريال102,000,000تكلفة تطوير املوقع

%%10نسبة تكلفة فريق العمل االستشاري وإدارة أعمال التطوير

ريال10,200,000تكلفة اإلدارة
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صافي قيمة التطوير :

قيمة األرض الحالية :

ثانياً : تقدير قيمة التعويض

عــــند تــــطبيق مــــسار مجــــرى الــــسيل عــــلى املخــــطط املــــعتمد وجــــد أنــــه يــــقطع خــــدمــــات •
ومـــرافـــق عـــامـــة مـــحسوبـــة ســـلفاً ضـــمن النســـبة الـــنظامـــية ، وبـــالـــتالـــي أصـــبحت كـــامـــل 
املــــساحــــة املــــقتطعة 272,000 م2 بنســــبة 40% مــــن املــــساحــــة املــــتبقية بــــعد الــــنزع 

األول وبالتالي سيكون التعويض على فرق النسبة كالتالي :

النسبة النظامية 67% ، بمساحة 224,400 م2 .−

النسبة املقتطعة 40% ، بمساحة 272,000 م2 .−

%%6نسبة تكلفة التمويل إلى النقدية املطلوبة سنوياً

تكلفة التمويل ( %50 من التكاليف أعاله × نصف مدة 
ريال3,366,000التطوير × الفائدة )

%%5نسبة تكلفة النفقات وااللتزامات الطارئة 

ريال5,778,300تكلفة النفقات وااللتزامات الطارئة إلى التكاليف أعاله

%%20نسبة أرباح املطور إلى املبيعات

ريال64,320,000قيمة أرباح املطور

ريال185,664,300إجمالي تكاليف التطوير شامالً األرباح واملخاطر 

صافي قيمة التطوير ( قيمة التطوير – تكاليف 
ريال1700,935,35التطوير )

( PV ) معامل خصم النقود  

%%6نسبة الفائدة

عام2عدد سنوات التطوير

معامل0.890معامل خصم النقود

  قيمة األرض الحالية

ريال120,982,289قيمة األرض الحالية بطريقة القيمة املتبقية

ريال/م151²قيمة املتر املربع
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مـساحـة الـتعويـض = 272,000م2 – 224,400 م2 = 47,600 م2 −
( بنسبة %7 )

قـــــــيمة الـــــــتعويـــــــض عـــــــن املـــــــساحـــــــة املـــــــنزوعـــــــة = 47,600 م2 × 151 ريـــــــال / م2 = •
7,187,600 ريال .

هناك أرباح مهدرة للمالك نتيجة النزع ويمكن حسابها كالتالي :•

املساحة القابلة للبيع قبل النزع 455,600 م2−

مساحة النزع 47,600 م2 وتمثل ( 10,45% )−

إجمالي األرباح املستقبلية املتوقعة 64,320,000 ريال−

األرباح املستقبلية املهدرة 6,721,440 ريال−

الــــــقيمة الــــــحالــــــية لــــــألربــــــاح املهــــــدرة بــــــمعامــــــل خــــــصم 0.89 تــــــقدر بــــــمبلغ −
5,982,082 ريال

وعــليه ســيكون إجــمالــي قــيمة الــتعويــض = قــيمة املــساحــة املــنزوعــة + الــقيمة الــحالــية •
لألرباح املهدرة

 = 13,169,682 ريال

11-2 حالة وضع يد مؤقت

قـــد تـــكون بـــعض الـــعقارات الـــكائـــنة تـــحت وضـــع الـــيد املـــؤقـــت تـــعتمد عـــلى األنشـــطة الـــتجاريـــة 
والــتشغيلية مــثل املــطاعــم والــفنادق وصــاالت الــعرض املــتخصصة ، وبــالــتالــي يــفضل تــقييمها 
بــطريــقة األربــاح واملــقارنــة مــع طــريــقة االســتثمار بــاالعــتماد عــلى أجــرة املــثل  لتحــديــد الــقيمة 

األمثل للتعويض سواء كان في حالة نزع ملكية أو وضع اليد املؤقت .

الحالة : ( وضع اليد املؤقت ملطعم )

مـطعم يـحقق صـافـي أربـاح تـشغيلية بـمتوسـط 3 سـنوات 600,000 ريـال بـرأسـمال مسـتثمر 
500,000 ريـال واألربـاح املـطلوبـة عـلى رأس املـال تـمثل 20% سـنويـاً وتـبلغ قـيمة الـصيانـة 

50,000 ريال مع العلم بأن أجرة املثل لعقارات مشابهة 350,000 ريال / سنوياً  .

( املطلوب تقدير قيمة التعويض عن وضع اليد املؤقت ملدة عام واحد )

ســيتم تحــديــد صــافــي الــقيمة الــتأجــيريــة بــاالعــتماد عــلى طــريــقة األربــاح •
كالتالي :
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ســـيتم تـــقديـــر قـــيمة الـــتعويـــض بـــحساب فـــائـــدة 6% ملـــدة عـــام حـــيث أن •
التحصيل سيكون في آخر املدة :

صافي القيمة التأجيرية = 450,000 ريال−

قيمة الفائدة = 450,000 × %6 = 27,000 ريال−

إجمالي قيمة التعويض = 450,000 ريال + 27,000 ريال = −
477,000 ريال

3-11 حالة االعتراض على التقييم قبل النزع

بــعد تــوقــيع أعــضاء لــجنة الــتقديــر عــلى مــحضر الــتعويــض يــتم رفــعه لــلجهة صــاحــبة املشــروع 
العـــــتماده ومـــــن ثـــــم رفـــــعه لـــــوزارة املـــــالـــــية خـــــالل 15 يـــــوم مـــــن تـــــاريـــــخه ، ويـــــحق لـــــوزارة املـــــالـــــية 

االعتراض على تقدير اللجنة لقيمة التعويض خالل 30 يوم .

يـحق لـلجهة صـاحـبة املشـروع ووزارة املـالـية االعـتراض عـلى قـيمة الـتعويـض املحـددة مـن قـبل 
لــجنة الــتقديــر ، وعــليه يــتم تــشكيل لــجنة أخــرى لــلتقديــر  وتــتكون مــن 5 أعــضاء مــن الــجهات 
الــحكومــية املــذكــورة ســلفاً عــلى أن ال تــقل مــرتــبتهم الــوظــيفية عــن الــعاشــرة واثــنان آخــريــن مــن 

املقيمني املعتمدين .

القيمةالبنود

600,000 ريالمتوسط صافي الربح السنوي

الفائدة على رأس املال ( 500,000 × 
( 20%

100,000 ريال

500,000 ريال إجمالي القيمة التأجيرية للعقار

بخصم مصاريف الصيانة 
والتشغيل

50,000 ريال

450,000 ريالصافي القيمة التأجيرية
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4-11 حالة االعتراض على التقييم بعد النزع ( ديوان املظالم )

يـحق لـلمالـك االعـتراض عـلى تـقديـر قـيمة الـتعويـض بـعد اسـتالم الـشيك مـن وزارة املـالـية سـواء 
قــبل أو بــعد صــرفــه وذلــك بــالــتظلم أمــام الــجهة املــختصة املــحكمة اإلداريــة ( ديــوان املــظالــم ) 
وعـادة مـا يـتم إعـادة الـتقييم مـن قـبل مـقيمني مـعتمديـن لـم يسـبق لـهما تـقييم الـعقار مـن خـالل 

لجان التقدير ويحكم القاضي بما يراه مناسباً .

كـما يـحق لـلمالـك الـتظلم أمـام ديـوان املـظالـم فـي حـال تـأخـر مـوعـد اسـتالم مسـتحقاتـه وعـادة 
مــــا يــــتم تــــعويــــض املــــالــــك بــــأجــــرة املــــثل عــــن فــــترة الــــتأخــــير أو إعــــادة الــــتقييم مــــن قــــبل مــــقيمني 
مـــعتمديـــن لـــم يســـبق لـــهما تـــقييم الـــعقار مـــن خـــالل لـــجان الـــتقديـــر ويـــحكم الـــقاضـــي بـــما يـــراه 

مناسباً .
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حلول التمارين



تمارين الفصل األول 

 السؤال األول: يطلق على ملكية العقار 

امللكيّة العقارية 1.

مصالح ومنافع محددة 2.

 امللكية الخاصة3.

السؤال الثاني: ما هو تعريف العقار 

هـو األرض وكـل مـا اتـصل بـها اتـصال دائـم وال يـمكن نـقله دون تـلف ، كـاملـبانـي واألشـجار ، 
وتحدد القوانني املحلية في كل دولة أسس تمييز العقارات من املنقوالت .

السؤال الثالث: أذكر ضوابط و شروط نزع امللكية للمصلحة العامة 

أن يـكون نـزع الـعقار مـقابـل تـعويـض فـوري عـادل يـقدره أهـل الـخبرة بـما ال يـقل عـن ثـمن 1.
املثل .

أن يكون نازعه ولي األمر أو نائبه في ذلك املجال. 2.

أن يــكون الــنزع لــلمصلحة الــعامــة الــتي تــدعــو إلــيها ضــرورة عــامــة أو حــاجــة عــامــة تــنزل 3.
منزلتها.

أن ال يـؤول الـعقار املـنزوع مـن مـالـكه إلـى تـوظـيفه فـي االسـتثمار الـعام أو الـخاص ، وأال 4.
يعجل نزع ملكيته قبل األوان.

فـــــإن اخـــــتلت هـــــذه الشـــــروط أو بـــــعضها كـــــان نـــــزع مـــــلكية الـــــعقار مـــــن الـــــظلم فـــــي األرض 5.
والغصوب.

إذا صـرف الـنظر عـن اسـتخدام الـعقار املـنزوعـة مـلكيته فـي املـصلحة املـشار إلـيها تـكون 6.
أولوية استرداده ملالكه األصلي أو لورثته بالتعويض العادل.
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تمارين الفصل الثاني 

السؤال األول: عرف كل مما يلي: 

التعويض :  املقابل  النقدي أو العيني الذي يقدَّر وفقاً ألحكام النظام

اة :  األراضي املقام فيها أي نوع من أنواع التنمية. األراضي املنمَّ

النســـــبة الـــــنظامـــــية : املـــــساحـــــة املـــــجانـــــية الـــــتي تـــــقتطع مـــــن كـــــامـــــل مـــــساحـــــة األرض املـــــطلوب 
تخطيطها لخدمتها. 

تاريخ قرار التقدير : تاريخ اعتماد الجهة صاحبة املشروع ملحضر لجنة التقدير.

السؤال الثاني: أذكر باختصار إجراءات عملية نزع امللكية

تمر عملية النزع بمرحلتني رئيسيتان وهما كالتالي :

املرحلة األولى:

يــصدر قــرار املــوافــقة مــن الــوزيــر املــختص أو رئــيس املــصلحة الــحكومــية أو مجــلس إدارة •
الجهاز ذي الشخصية املعنوية العامة أو من ينيبونهم

ينشــر قــرار املــوافــقة فــي الجــريــدة الــرســمية و فــي صــحيفتني مــن الــصحف الــيومــية الــتي •
توزع في املنطقة

املرحلة الثانية 

تكّون الجهة صاحبة املشروع لجنة تشترك فيها األمارة و البلدية املختصة•

تبلغ الجهة صاحبة املشروع مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - املشمولة •
بعملية الحصر بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم

ن في محضر الحصر بيان بالعقارات املجاورة ملحل النزع وكذلك عرض الشوارع • يضمَّ
املحيطة

تعد الجهة صاحبة املشروع مخططاً تفصيليًّا لكل عقار من العقارات املشمولة بعملية •
الحصر على حدة

يوقع هذا املحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من املالكني والشاغلني ومن •
يمثلهم
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ال يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر، أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة•
في مخطط املشروع املقترح نزع امللكية ألجل تنفيذه

يتخذ تاريخ نشر قرار املوافقة بالبدء في إجراءات نزع امللكية أساساً لتقدير التعويض•

السؤال الثالث: أذكر باختصار أعضاء لجنة التقدير

تـــؤلـــف الـــجهة صـــاحـــبة املشـــروع لـــجنة لـــتقديـــر تـــعويـــض الـــعقارات املـــقرر نـــزع مـــلكيتها أو •
املتضررة من املشروع على النحو التالي :

أوالً: خمسة مندوبني من الجهات الحكومية ، تسميهم جهاتهم و هم :

ا. مندوب من الجهة صاحبة املشروع 

ب. مندوب من وزارة العدل

ت. مندوب من وزارة الشؤون البلدية و القروية واالساكن  

ث. مندوب من وزارة الداخلية

ج. مندوب من وزارة املالية و االقتصاد الوطني

o ثـــانـــياً: اثـــنان مـــن أهـــل الـــخبرة عـــلى أن يـــكونـــا مـــن املـــختصني املـــعتمديـــن مـــن الـــهيئة
السعودية للمقيمني املعتمدين .

السؤال الرابع: أذكر باختصار حاالت إلغاء النزع

ا. أن يصدر قرار باالستغناء من صاحب الصالحية في كل من وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلساكن واهليئة العامة لعقارات الدولة 

ب. أن يبلغ قرار االستغناء خطيًّا بموجب نسختني تسلم ملن نزعت ملكية العقار منه أو

لورثته في محل إقامته أو عمله

السؤال الخامس: أذكر باختصار ضوابط وضع اليد املؤقت على العقار

أن يصدر قرار وضع اليد املؤقت من قبل صاحب الصالحية.•

على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد املؤقت على العقار- أن تعد محضر وصف•
وحصر للعقار املراد وضع اليد عليه

يتم تقدير التعويض املستحق عن مدة وضع اليد املؤقت على العقار من قبل لجنة•
التقدير
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على الجهة صاحبة املشروع عند الرغبة في االستغناء عن العقار الذي تم وضع•
اليد املؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخالئه بمدة كافية ال تقل عن (30) يوماً

يجب أن يشتمل التبليغ أعاله على اسم الجهة صاحبة املشروع، وموضوع التبليغ•
وتاريخه باليوم والشهر، واالسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد أو ورثته،

واسم املو ظف والجهة التي يعمل فيها

تقدير التكاليف الالزمة إلصالح التلفيات التي أصابت العقار•

تمارين الفصل الثالث 

السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

1/ من شروط مزاولة مهنة التقييم:

2/ من مبادئ ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم:

3/ تُطبق على كل من يخالف أحكام النظام أيّاً من العقوبات التالية:

أ) أن يعمل في شركة تمارس مهنة
التقييم.

ج) أن يكون شخًصا خبيرًا بمجال
التقييم.

د) أن يكون أي شخص مهتم في المجالب) أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة.
من عامة الناس.

ج) محدودية العمالء.أ) السلوك المهني.
د) اعتبار اآلراء واألهداف المحددةب) اعتبار المصالح الشخصية.

مسبًقا.

ج) إلغاء الترخيص.أ) اإلنذار.
د) اإلجابة أ  و  ب معاً.ب) السجن لمدة خمس سنوات.
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4/ يحظُُر أن يمارس التقييم من ال ينطبق عليه تعريف املَُقيِّم الوارد في األدلة 
اإلرشادية.. يندرج تحت مبدأ:

5/ يحظُر على املَُقيِّم أن يَْحِجُب أو يَْحِذُف معلومات مطلوبًا إدراجها.. يندرج 
تحت مبدأ:

السؤال الثاني: 

(املَُقيِّم، إعداد وتطوير املعايير، طلبة منتسبون، املَُقيِّم املُعتمد، أعضاء أساسيون، أعضاء 
شرف، التقييم العقاري، أعضاء منتسبون) 

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك في األعلى: 

1/ التقييم العقاري هو علم تحديد قيمة العقارات بكافة أنواعها.
2/ املَُقيِّم هو العضو األساسي في الهيئة الحاصل على إحدى صفات العضوية 

األساسية. 
3/ املَُقيِّم املُعتمد هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية والذي يرخص له بمزاولة 

مهنة التقييم. 
4/ من أهداف الهيئة التي تسعى إليها إعداد وتطوير املعايير.

5/ تتكون الهيئة من أعضاء أساسيون وأعضاء منتسبون و أعضاء شرف و طلبة. 

السؤال الثالث: 

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، 
مع تصحيح الخطأ:

1/ الهيئة السعودية للُمَقيِّمني املُعتمدين غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة (صحيح) 

ج) مبدأ السلوك المهني.أ) مبدأ النزاهة.
د) مبدأ االستقاللية.ب) مبدأ الكفاءة.

ج) مبدأ السلوك المهني.أ) مبدأ النزاهة.
د) مبدأ االستقاللية.ب) مبدأ الكفاءة.
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2/ يتم إيقاف مخالف أحكام النظام من ممارسة مهنة التقييم مدة خمس سنوات (خطأ) ال 
تزيد عن سنة

3/ يجب على العضو املمارس اجتياز االختبارات التي تعقدها الهيئة -غير اختبار الزمالة- 
من أجل تأهيليه (صحيح)

4/ ليس بالضرورة أّن كل من يمارس مهنة التقييم هو عضواً أساسياً في الهيئة (خطأ) 
من الضروري

5/ ال بد أن يكون الشخص املتقدم للقيد في السجل كامل األهلية (صحيح)

6/ يسري امليثاق على املَُقيِّمني الداخلينَّي فقط والذين اُْستُثْنُوا من النظام حال ممارستهم 
إحدى خدمات التقييم (خطأ) املَُقيِّمني الداخليني والخارجيني

7/ يجوز للُمَقيِّم أن يجمع بني املهنة ومزاولة األعمال التي ال تتعارض مع سلوك املهنة 
وآدابها (صحيح)

8/ ينص مبدأ االستقاللية على أن يَْحظُُر على املَُقيِّم قبول هدايا، أو هبات، أو استثناءات 
غير معتادة قبل قبول مهمة تقييم أو أثناءها (خطأ) مبدأ النزاهة

9/ يـنص مـبدأ الـكفاءة عـلى وجـوب إفـصاح املَُقيِّم عـن حـالـته كـُمَقيِّم داخـلي، أو مُــَقيِّم خـارجـي 
مستقل (خطأ) مبدأ االستقاللية

10/ يـجب الـحصول عـلى مـوافـقة الـعميل عـند طـلب املـساعـدة الـخارجـية، كـما يـنبغي اإلفـصاح 

عن هوية املساعدين ودورهم في إعداد تقرير التقييم (صحيح)
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تمارين الفصل الرابع 

السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

1/ الغاية من استخدام اإلطار العام ملعايير التقييم الدَّْوَليِّة هو وضع إجراءات
تتسم بــــ:

2/ يجب أن يتم التقييم من ِقبَِل فرد أو شركة تتوفر لديه املهارات التالية:

3/ عند تقديم التقرير ملهمة تقييم تشمل أصاًل أو أكثر فيجب توفر إحدى

املعلومات التالية على األقل:

4/ عند قيام طرٍف آخر بتقديم معلومات لعملية التقييم يجب على املُقيِّم:

ج) البعد عن التضليل.أ) الشفافية والثبات والموضوعية.
د) جميع ما سبق.ب) المصداقية والوضوح والدقة.

أ) المهارات الفنية والخبرة والمعرفة
المالئمة باألصل

ج) المهارات التي تمكن من إعطاء األصل
أكثر مما يستحق.

ب) المهارات الذهنية الكافية لسد الثغرات
والتحايل.

د) جميع ما سبق.

ج) وثائق نطاق العمل.أ) األسلوب أو األساليب المستخدمة
د) جميع ما سبق.ب) المدخالت الرئيسة المستخدمة.

ج) التحقق من أهليتها ومصدرها قبلأ) قبولها وتسجيلها والعمل بها.
االعتماد عليها.

د) ال شيء مما سبق.ب) رفضها وعدم النظر إليها مطلقاً.
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5/ يشمل املعيار 101 نطاق العمل على:

السؤال الثاني: 

(البيع القسري، طريقة التدفقات النقدية املخصومة، القيمة التكاملية، القيمة املنصفة، 
الخروج عن املعايير، القيمة السوقية، أسلوب السوق، القيمة االستثمارية، أسلوب التكلفة، 

أسلوب الدخل) 

 أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك في األعلى:

1/أساليب التقييم تشمل: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.

2/ أساس القيمة ويشمل: القيمة املنصفة، والقيمة االستثمارية، والقيمة التكاملية، والقيمة 
السوقية.

3/ تتضمن الطرق التي تندرج تحت أسلوب الدخل: طريقة التدفقات النقدية املخصومة.

4/ يستخدم مصطلح البيع القسري في الظروف التي يكون فيها البائع تحت اإلجبار 
للقيام بالبيع.

5/ الخروج عن املعايير هي الحالة التي يجب فيها االمتثال ملتطلب قانونيّ أو تشريعيّ أو 
تنظيميّ.

السؤال الثالث: 

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، 
مع تصحيح الخطأ:

1/ يُوصى باستخدام أكثر من أسلوب أو طريقة للتقييم، وخاصة في حالة عدم وجود 
معطيات وبيانات واقعية وملحوظة (صحيح). 

2/ يقدم أسلوب التكلفة مؤشراً للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي والذي مفاده: أّن 
املشتري ال يدفع مقابل شراء أصٍل أكثر من تكلفة الحصول على أصٍل له نفس املنفعة 

(صحيح). 

ج) ميثاق العمل.أ) هوية المقيم.
د) أ وب معاً.ب) تاريخ التقييم.
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3/ أسلوب السوق هو: قيمة أصل ما بالنسبة للمالك، أو املالك املحتمل ألغراٍض غير 
استثمارية أو تشكيلية خاصة (خطأ). ألغراض استثمارية

4/ في طريقة أسلوب التكلفة تُجمع قيمة املوقع وتكلفة املبنى للوصول إلى القيمة السوقية 
للعقار (صحيح). 

5/ يعتمد أسلوب السوق على قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط األعمال (خطأ). 
أسلوب الدخل

6/القيمة السوقية هي: السعر املقدر لنقل ِمْلِكيِّة أحد األصول، أو االلتزامات بني أطراف 
محددين وراغبني، وعلى معرفة بحيث تظهر مصالح األطراف املعنيّة في هذه القيمة 

(خطأ). القيمة املنصفة

7/ تاريخ التقييم: هو التاريخ الذي يستند إليه الرأي الخاص بقيمة األصل (صحيح). 

8/اإليجار السوقي هو: املبلغ التقديري الذي ينبغي على أساسه تأجير العقار في تاريخ 
التقييم، بني مؤجٍر مجبٍر ومستأجٍر راغٍب، بشروط تأجيٍر مناسبٍة (خطأ). مؤجر راغب

9/ يقدم أسلوب الدخل مؤشراً للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي الذي مفاده أن املشتري 
ال يدفع مقابل شراء أصٍل أكثر من تكلفة الحصول على أصٍل له نفس املنفعة (خطأ). 

أسلوب التكلفة

10/ قد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ تقرير التقييم وتاريخ اإلصدار (صحيح). 

الفصل الخامس: المفاهيم و المبادئ األساسية 

السؤال األول عرف اآلتي:

الــقيمة: هــي  مــفهومًــا اقــتصاديًــا يــشير إلــى املــبلغ املــرجــح الــذي يــمكن أن يــصل إلــيه كــأل مــن 

البائع واملشتري مقابل سلعة أو خدمة ما متاحة للبيع 

الـتقييم الـعقاري: هـو "فـن وعـلم تـقديـر قـيمة حـقوق املـلكية الـعقاريـة لـغرض محـدد وفـي لحـظة 

زمــــنية محــــددة مــــع األخــــذ فــــي الحســــبان جــــميع ســــمات وخــــصائــــص الــــعقار محــــل الــــتقييم ، 

وجميع العوامل االقتصادية األساسية للسوق، ويشمل ذلك بحث االستثمارات البديلة . 
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السعر: هو مبلغ التبادل الفعلي الذي يمكن مالحظته في سوق مفتوحة ، ويعتبر حقيقة 
تاريخية سواء تم اإلفصاح عنه للجمهور أو ال.

الــــتكلفة: هــــي املــــبلغ املــــطلوب دفــــعه لشــــراء أو إنــــتاج الســــلع أو تــــقديــــم الخــــدمــــات ، والــــسعر 

املدفوع مقابل سلعة أو خدمة يصبح تكلفة على املشتري .

السؤال الثاني: في ضوء قراءتك ناقش املبادئ العامة للتقييم 
العقاري 

مبدأ العرض والطلب:•
يـقصد بـه الـعالقـة الـتفاعـلية بـني الـعرض والـطلب عـلى الـعقارات وكـيفية تـأثـيرهـا عـلى الـقيمة. ، 

سواء كانت تلك العقارات للبيع أو التأجير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  مبدأ االستبدال: •

 يــقوم هــذا املــبدأ عــلى أن لــكل مــن الــبائــع واملشــتري الــعديــد مــن الــخيارات املــتاحــة ( نــظريــة 
تـكلفة الـفرصـة الـبديـلة ) ، وأن املشـتري الـحصيف لـن يـدفـع مـقابـل عـقار أكـثر مـن تـكلفة عـقار 

بديل له يحقق منافع مساوية .
 مبدأ تعظيم األرباح واالستخدام األعلى واألفضل.•

  يــــعتمد هــــذا املــــبدأ عــــلى أن االســــتخدام األعــــلى واألفــــضل لــــلعقار هــــو الــــذي يــــحقق لــــلمالــــك 
أعــلى مــنفعة اقــتصاديــة عــلى املــدى الــطويــل فــي ظــل الــظروف الــتنافــسية املــفتوحــة عــلى نــحو 

معقول .
  مبدأ املساهمة: •

يـــقوم هـــذا املـــبدأ عـــلى أن كـــل جـــزء مـــن مـــكونـــات الـــعقار تـــساهـــم فـــي تحـــديـــد قـــيمته الـــسوقـــية 
بغض النظر عن تكلفته املادية.    

 مبدأ التكافؤ:•
    يــشير هــذا املــبدأ عــلى أن اســتخدام األرض بــالــتكافــؤ مــع عــقارات املــنطقة املــحيطة يــحقق 

أقصى قيمة ممكنة.
 مبدأ التوقع:•

أن ســعر الــعقار الــحالــي عــبارة عــن تــوقــع ملــنافــعه املســتقبلية. ويُــعد هــذا املــبدأ أســاسًــــــا لــتقييم 
الــــعقارات املــــدرة لــــلدخــــل والــــتي تــــتطلب تــــوقــــع الــــدخــــل املســــتقبلي لــــلعقار عــــلى مــــدى ســــنوات 

االستثمار.
 مبدأ التغيير:•

 تـتسم األسـواق الـعقاريـة بـالـديـنامـيكية وهـذا مـا يـجعل قـيمة الـعقارات فـي تـغير مسـتمر وعـلى 
أساسها يقوم هذا املبدأ. 
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مبدأ حزمة الحقوق:•
يــــقر هــــذا املــــبدأ بــــجواز تــــقسيم األمــــالك الــــعقاريــــة تــــقسيًما فــــرعــــيًا إلــــى الــــعديــــد مــــن الــــحقوق 

العقارية والتي قد تخضع لضوابط تنظيمية تؤثر على قيمتها السوقية .
 مبدأ املنافسة:•

تتجه القوى التنافسية نحو تقليل األرباح املتضخمة بصور غير معتادة مع مرور الوقت.

الفصل السادس 

السؤال األول: ما هي خصائص سوق العقارات

يــتسم بــالتشــتت وضــعف إثــبات املــعامــالت والــصفقات، والســريــة والــغموض، وانــعدام -
التنظيم بوجه عام.

غـياب الـجهات الـرسـمية الـتي يـمكن الـتواصـل مـعها بـشأن تحـليالت الـسوق الـعقاري -
وما يتعلق به.

تــــتسم مــــعلومــــات الــــسوق بــــالــــقصور لــــعدم ارتــــباطــــه بــــسوق مــــركــــزيــــة تحــــدد األســــعار -
وقـوائـمها وتـحتفظ بـالـسجالت والـكشوفـات والـصفقات واملـعامـالت الـعقاريـة مـما يـجعل 

استخراج تلك الكشوفات أمرا صعبا.
يتسم السوق في طبيعته بالتنوع والتعقيد.-
عدم مرونة العرض بالنسبة لألراضي مما يسبب االحتكار في السوق.-
هــــناك أبــــعاد وطــــنية وإقــــليمية ومحــــلية، تــــؤثــــر فــــي نــــطاق تــــعامــــالت الــــسوق الــــعقاري -

بحسب املوقع الجغرافي، ونوعية العقارات، وجودتها، وقيمة وحجم االستثمارات.

السؤال الثاني: أذكر العوامل التي تؤثر على عرض العقار

هناك أربعة عوامل تؤثر على عرض العقار هي: 

.a(الندرة) ثبات املعروض من األرض

.bتوفير التمويل

.cالتشريعات العقارية

.dتكلفة البناء
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السؤال الثالث: أذكر العوامل التي تؤثر على طلب العقار

هناك أربعة عوامل تؤثر على عرض العقار هي:

عوامل اجتماعية، وعوامل اقتصادية، وعوامل بيئية ومكانية، وعوامل حكومية.

السؤال الرابع: في ضوء قراءتك كيف تصنف العقارات

يمكن تحديد أنواع العقارات وفق تصنيفني رئيسيني كالتالي : 

التصنيف األول : العقارات من حيث تحقيقها للدخل و تنقسم إلى عقارات مدرة للدخل كاملكاتب

والوحدات التجارية ملبيعات التجزئة و عقارات غير مدرة للدخل كاملنازل في حالة
استخدامها مسكن شخصي

التصنيف الثاني: العقارات حسب االستخدام  مثل العقارات التجارية، العقارات السكنية، العقارات

الصناعية، العقارات الزراعية، أراضي مشاريع التطوير العقاري

السؤال الخامس: أذكر باختصار خصائص العقار

يمكن تلخيص خصائص العقار في اآلتي:

.aالتفاوت وعدم التماثل

.bتعد العقارات معمرة نسبيًا

.cتتطلب العقارات مبالغ رأسمالية كبيرة

.dتتسم العقارات بطول إجراءات إثبات امللكية وارتفاع تكلفتها

.eالعقارات تعتبر مصدر للدخل التشغيلي والرأسمالي للمستثمرين
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الفصل السابع 

السؤال األول: ما هي دوافع اإلستثمار العقاري 

السؤال الثاني: ما هي عوائد اإلستثمار العقاري

تنقسم عوائد اإلستثمار العقاري إلى قسمني: 

القيمة اإليجارية أو الريع : تُدفع في فترات ثابتة وعادةً ما تكون شهرية أو سنوية . 
وتستخدم في تحليل العائد املطلوب على االستثمار

زيادة قيمة رأس املال : يمكن حساب زيادة قيمة رأس املال باستخدام العائد االسمي 
والفعلي على االستثمار

السؤال الثالث: أذكر العوامل املؤثرة على القيمة اإليجارية

.a القدرة على الدفع ويمثل العامل األكبر الذي يؤثر على القيمة اإليجارية
.bأسعار الفائدة وتؤثر على تكلفة التمويل
.cالعرض والطلب ويعد عامال أساسيا في تحديد أداء السوق
.dعمر املبنى وحجمه ومساحته وموقعه
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الفصل الثامن 

السؤال األول: ما هي العتاصر التي يعتمد عليها اختيار األسلوب 
األمثل للتقييم

يعتمد تحديد األسلوب األمثل لتقييم العقارات على 3 عوامل أساسية وهي كالتالي :

.a الغرض من التقييم
.b أساس القيمة
.c طبيعة العقارات املطلوب تقييمها

السؤال الثاني: ما هي األساليب األساسية للتقييم و ما هي طرقها 
املختلفة

الطريقةاألسلوب الرئيسي

طريقة المقارنة•أسلوب السوق

أسلوب الدخل

طريقة االستثمار•
وطريقة التدفقات النقدية المخصومة•
طريقة القيمة المتبقية•
وطريقة األرباح•

طريقة المقاول ( التكلفة )•أسلوب التكلفة
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