
 التلييم السىىي ألصىل ألاوكاف
 "هُف مً املمىً ان ًخدم الخلُُم أهداف املؤشصت الىكفُت ؟ "

 

انأوض فهد : جلدًم   الظٍى



 غىاصس الىزكت

 

ف مهىت الخلُُم و الهُئت الصػىدًت للملُمين املػخمدًً •  (جلُُم)حػٍس

 هبرة غً الخلُُم •

 دوزة حُاة الىكف و دوز الخلُُم فيها•

 ماهي مجاالث اشخفادة ألاوكاف مً الخلُُم•

 هخائج اشخبُان غً واكؼ جلُُم ألاوكاف وجحدًاجه•

 فسص الخلُُم الصىىي لألوكاف•

 هُف ًخدم الخلُُم اهداف املؤشصت الىكفُت وملً ًلدم؟•

 



 



 حػٍسف مهىت الخلُُم

 -مساكن  - أراض ى)هى العلم الذي ًبحث في ثحدًد الليمة للعلارات بكافة اشكالها من  التلييم العلاري 
للىصىل إلى كيمة في معظم ألاحيان ويعتمد الىصىل لليمة العلارات هحتاج إلى ( مزارع -مصاوع  -متاحز 

 (وخبرة وفن علم)
  
 ( التكاليف - رسملة الدخل  - بيع ملارن )ًتمثل في اثباع الطزق العلمية وهى عبارة عن  العلم•
 
 التحليل و التلدًز و البيان و الحكم فىهى املىهبة الشخصية  الفن•
 
 من املعزفة الىاشئة عن املمارسة الفعلية ألوحه املهىة املختلفة التراكمىالكم  فىثكمن  الخبرة•

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81


 هظام امللُمين املػخمدًً

 مادة و تشمل 45•

oالتعريفات 

oشروط الميد فى السجل 

oإجراءات الميد فى السجل 

oإلتزامات المميم المعتمد 

oالهيئة السعودية للمميمين المعتمدين 

oالعموبات 
oأحكام عامة 

 هجرى 1433/ م: صدر بالمرسوم الملكى رلم•

 صدر هذا المرسوم لكى ينظم عملية التتمييم بالمملكة العربية السعودية لاطبة  •

 نص النظام على إنشاء عضوية المميمين المعتمدين•
 الجهة المنوطة بإدارة و منح العضويات هى الهيئة السعودية للمميمين المعتمدين•



 (جلُُم)الهُئت الصػىدًت للملُمين املػخمدًً 

إعداد و 
تطوير 
وإعتماد 

 معايير التمييم

وضع لواعد 
إمتحان 
 الزمالة

تنظيم دورات 
التعليم المهنى 

 المستمر

إعداد البحوث 
و الدراسات 
و الدوريات 
 و الكتب

 السعودية الهيئة" تسمى هيئة تنشأ

 بشخصية تتمتع "المعتمدين للمقيمين

 ، للربح هادفة غير وتكون ، اعتبارية

 تحت وتعمل ، مستقلة ميزانية ولها

 مدينة مقرها ويكون ، الوزارة إشراف

 تابعة مكاتب تنشئ أن ولها ، الرياض

 .المملكة داخل لها

وضع اإلجراءات 

المناسبة للرلابة 

الميدانية للتأكد من 

ليام المميم بتطبيك 
 المعايير

 دور وواجبات الهيئة



 (جلُُم)غدد امليشآث    –غدد ألاغظاء 



 وضع الضوابط و المعايير للمهنة•

 

 تطوير مهنة التمييم•

 
 رفع مستوى العاملين فيها•

أهداف نظام 

المقيمين 

 المعتمدين



 مصازاث الخلُُم الحالُت للهُئت



 أغساض الخلُُم 

 

أغراض 
 التمييم

الليمة 

 الاًجارية

الزهن 

 العلاري 

 التأمين

البيع 

 والشزاء

ألاغزاض 

 املحاسبية

ألاغزاض 

 اللاهىهية



 أشالُب الخلُُم 

 

 الدخل  التكلفة السوق 

 الميمة 



 دوزة حُاة الىكف و دوز الخلُُم فيها

 : التأسيس والتسجيل •

 اخخُاز ألاصٌى املىاشبت للىكف وجلُُمها في سجالث الىكف باللُمت الػادلت التي جىفل مساكبت ألاداء بىفاءة•

 مػسفت الحجم الحلُلي للمحفظت الحالُت لألصٌى الىكفُت•

 :  التىمية والاستثمار•

 مػسفت كُمت ألاصٌى الصىكُت ًخم جفػُل الاشدثماز بىفاءة وجمُيز الاشدثماز املجدي مً غيره•

 :  الصزف•

 ملػسفت الخلدم والخحصً•
ً
ؼ وامليشآث التي ًىىي الىكف الاشهام بها او دغمها وإغادة الخلُُم الحلا  جلُُم املشاَز

 :  الاستبدال او الىلل•

 جلُُم ألاصٌى والشسواث التي جملىها الجهت الىكفُت•



 أخطاء شائػت في الخلُُم

 :والتكلفة والسعز الليمة بين الفزق 

 .وجىافصُت مفخىحت شىق  في جحلله املحخمل للصػس ثلدًز جمثل: الليمة-

 .مفخىحت شىق  في مالحظخه ًمىً الري الفعلي التبادل مبلغ: السعز-

 .الخدماث جلدًم أو الصلؼ إهخاج أو لشساء دفػه املطلىب املبلغ جمثل: التكلفة-

 



 ماهي مجاالث اشخفادة ألاوكاف مً الخلُُم

 .  اجخاذ كسازاث شساء أو بُؼ ألاصٌى وكفُت حصب ما ًىص غلُه صً و هظام الىكف•

تجحدًد اللُمت •  الصىكُت للػلازاث الىكفُت  الخؤجيًر

ت الغير مطىزة•  .دزاشت أغلى و أفظل اشخخدام غلازي الشخغالٌ املىاكؼ و ألازاض ي  الػلاٍز

ٌ )مػسفت اللُمت الصىكُت لألصٌى و كُمت الػائد الفػلي • (  الػائد غلى الاشدثماز)و ( الػائد غلى ألاصى
 .املخحلم منها 

سي لألصٌى املىكىفت و جحدًد اشتراجُجُت الخلدم فيها •  مػسفت الخىجه  الاشدثمازي او الخطٍى

 

 



 مثاٌ حي غلى جلُُم الىكف 

اٌ –مبنى ججازي مىخبي •  .مؤجس بئجمالي دخل ملُىن ٍز

 الدخل : أشلىب احدصاب اللُمت •

 اللُمت الصىكُت؟؟•
 

ً
 البد مً احدصاب صافي الدخل اوال

فُه 
ً
 .البد مً الخؤهد أن الدخل طمً هطاق الصىق ولِض مبالغا

البد مً جحدًد وطؼ املبنى الحالي و غمسه و مصخلبل املىطلت 

البد مً مساجػت غلىد الاًجاز 

مً املمىً ان وصخخدم أشلىب الصىق او الخيلفت ألشلىب مصاهد 



 ثلييم سليممثاٌ حي غلى ممازشت وكفُت واهذ بحاجت الى 

ت•  .جهت وكفُت جىد شساء مبنى اشدثمازي ووكفه لغسض جحلُم الدخل وصسف الدخل غلى املصازف الخيًر

 .اشخلبلىا غسوض البُؼ مً الصىق الػلازي و وجدوا غسض مغسي ملبنى مؤجس لشلم فىدكُت بشًُ واحد•

غلى السغم مً ان كُمت إلاًجاز الصىىي واهذ أغلى مً مخىشط اللُم املشابهت في الصىق الا ان التزام •
 .املصخؤجس شجػهم غلى شساء املبنى 

 لظسوف الصىق وظسوفه الخاصت •
ً
في الػلد  والًىجدبػد شىت مً الشساء طلب املصخؤجس الخسوج هظسا

 .حماًت وافُت لالوسحاب

 ملدة زم جم جؤجيره بػائد أكل ب •
ً
مً الػائد و الدخل % 30اططس الىكف الى اشخالم املبنى و بلي شاغسا

 .اللدًم



س الخلُُم الخللُدًت  هل الخلُُم مىحصس في جلاٍز

 الدزاشاث و الخدماث املخخصصت التي ًلدمها امللُمىن جخدم ألاوكاف أًظا بشيل زئِس ي و مباشس•



هتائج استبيان ثم ثىحيهه للممارسين 
 للعمل الىكفي 

 للُاس مدي أهمُت الخلُُم و ازسه وجطبُلاجه في كطاع الاوكاف



؟ –هخائج اشخبُان 
ً
ا  ما أهمُت جلُُم ألاصٌى الىكفُت شىٍى



 ألامىز املؤزسة في جلُُم الىكف حصب زأي املشازن–هخائج اشخبُان 



 

 هل هىان ججسبت جلُُم شابلت ؟–هخائج اشخبُان 



 

؟ –هخائج اشخبُان   مسئُاث املمازشين حٌى جلدًس اللُمت لألصٌى



 

 جىفس املصدىداث؟ –هخائج اشخبُان 



 اهم الخحدًاث التي جىاجه جلُُم الاوكاف –هخائج اشخبُان 

 



 هخائج اشخبُان غً واكؼ جلُُم ألاوكاف وجحدًاجه

 



 هُف ًخدم الخلُُم اهداف املؤشصت الىكفُت؟

 ألداء الصىق •
ً
س إلاًجازاث او خفظها جبػا  ان ًيىن دوزٍا لِصاهم في مخابػت جطٍى

 ًخدم في الخخطُط الاشتراجُجي الشدثماز الاوكاف •

ملػسفت هفاءة الػىائد و املحافظت غلى اشخمساز إًساد الىكف مً خالٌ ألاصٌى الحالُت او •
 أصٌى جدًدة

جلدًس حجم ألاصٌى اململىهت للىكف ٌػطيها جصىز غً حجم املسهز املالي لها باإلطافت الى •
ت صحُحت في احدصاب الػائد غلى اليلفت وغمل ملازهاث حػطي مػلىماث مالئمت  إًجاد مػُاٍز

 ملخخري اللساز في املؤشصاث الىكفُت

• ٌ  جحدًد الصػس الػادٌ غىد شساء البدًل لألصى

س املالُت الداخلُت والسكابت وجطبُم املػاًير الػاملُت •  املحاشبت والخلاٍز

 

 

 



 هُف ًخدم الخلُُم اهداف املؤشصت الىكفُت؟

 الجخاذ كساز بترمُم املباوي  أو حغُيرها  حصب وطػه الحالي ووطؼ الصىق •

 الخؤهد مً وىن الىكف بىطػه الساهً ٌػىض افظل واغلى اشخخدام وغائد ممىً•

 .مخابػت اداء الاشدثماز و جلُُم املحافظ الحالُت للىكف ملازهت بالصىق •

 .مػسفت حالت و جىدة الىكف وما مدي همى ألاصٌى الىكفُت•

ػطي إلادازة صىزة • س الىكف ومػالجاث املشىالث التي جحدر خالٌ الػام َو ٌصاغد في جطٍى
 واضحت للخطط املصخلبلُت للىكف 

 

 

 



 فسص الخلُُم الصىىي لألوكاف

س ألاوكاف املخػثرة او مخدهُت الدخل•  .جطٍى

س مصخللت و دزاشاث للجدوي الاكخصادًت•  ادخاٌ ألاوكاف الى الىظام املالي  لىجىد جلاٍز

 .الشساواث الىكفُت بين الجهاث الىكفُت بػظها البػع •

 .والتي جخطلب الشفافُت و املىفػت املشترهت  PPPالشساواث الحيىمُت الخاصت •

 .إًجاد لغت احترافُت في مجالض الىظازة و أدواث داغمت ملخخري اللساز•

ت •  .جلُُم أداء إدازاث الاشدثماز في الجهاث الخيًر



 
ً
 خخاما

 أشىس لىم حصً اشخماغىم


