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 المقدمة 
 

 ( .  IVS)  دوليةال  معايير التقييم  آخر إصدار ل تتبنى وتلتزم بتنفيذ  (BVS)  بحرين للتثمينمعايير ال
 

لتزام بها ومراعاتها عند القيام بالتثمين العقاري ،  لزامية التي يتوجب العلى المتطلبات ال للتثمين البحرين  تنص معايير 
إال انه هناك بعد المعايير المذكورة ال تلزم أو توجه التخاذ إجراء محدد إنما تقوم بتوفير المبادئ والمعايير التي يجب  

   مراعاتها عند القيام بالتثمين العقاري . 
 

، فإنه يجب على القائمون بالتثمين العودة الى    (BVS) للتثمين رينبحلها في معايير ال لة لم يتم التطرقأفي حال وجود مس
، أما في حالة وجود تعارض بينهم أو تطلبت معايير التقييم الدولية متطلبات إضافية فإنه   (IVS)معايير التقييم الدولية 

على النحو المنصوص عليه في معايير التقييم الدولية   البحرين للتثمينيتعين على القائمون بالتثمين العودة إلى معايير  
( ، العتبار انهم ملزمون بتطبيق معايير التقييم الدولية . )انظر الى الطار  خروج عن المعاييروهذا مايتم تعريفه على انه )

 ، الجزء األول ( .   البحرين للتثمينالعام لمعايير 
 

  2017( لعام  69ن العقاري في مملكة البحرين الصدادر بالمرسدوم الملكي رقم )وفي هذا الصددد فإن القانون المعني بالتثمي
بإصددار    2017( لسدنة  27المتعلق بمؤسدسدة التنظيم العقاري ، والذي ينص على انه يجب تنظيم المؤسدسدة وفقا للمادة رقم )

 قانون تنظيم القطاع العقاري . 
 

 مملكة البحرين هي كما يلي:  القوانين واللوائح ذات الصلة بالتثمين  العقاري في  
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية    1971( لسنة  12مرسوم بقانون رقم ) •
 م بشأن التوثيق . 1971( لسنة  14مرسوم بقانون رقم ) •
 ( بشأن الرسوم القضائية وتعديالته . 1972لسنة )  3مرسوم بقانون رقم   •
 بشان تنظيم العالنات .   1973( لسنة  14مرسوم بقانون رقم ) •

 بإصدار قانون العقوبات   1976( لسنة  15مرسوم بقانون رقم )   •
 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري   2017لسنة   (27)قانون رقم  •
   بإصدار قانون تنظيم المباني1977( لسنة  13)مرسوم بقانون رقم   •

بتعديل    2005( لسنة  6بشان التخطيط العمراني وتعديالته بموجب قانون رقم )   1994( لسنة  2مرسوم بقانون رقم )   •
بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة و تنظيم المباني والتخطيط العمراني  

 لمعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة .  وتقسيم األراضي ا
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من قانون تدنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  "  20بتعديل المادة "1993( لسنة  15مرسوم بقانون رقم )  •
 1977( لسنة  13)

 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية واألراضي .   2001( لسنة  2مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار القانون المدني  2001( لسنة  19مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار قانون الشركات التجارية  2001( لسنة  21مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار قانون البلديات   2001( لسنة  35مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار قانون السلطة القضائية  2002( لسنة  42مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار قانون الجراءات الجنائية  2002لسنة    (46مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية2006( لسنة  64قانون رقم ) •
بشأن غرفة البحرين  2009( لسنة  30بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )2014( لسنة  64مرسوم بقانون رقم ) •

 بإصدار قانون التسجيل العقاري  2013( لسنة  13االقتصادية والمالية واالستثمارية قانون رقم )لتسوية المنازعات  

 في شأن التطوير العقاري 2014( لسنة  28قانون رقم ) •
 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية 2014( لسنة  51قانون رقم ) •
 بنية التحتية في مناطق التعميربشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير ال2015( لسنة  25مرسوم بقانون رقم ) •
 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري 2017لسنة   (27)قانون رقم  •

 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري 2017( لسنة  69مرسوم رقم )  •
بشددأن تحديد الرسددوم المسددتحقة على الخدمات والطلبات والتراخيصددالصددادرة طبقا  ألحكام  2018( لسددنة  5قرار رقم ) •

 .تنظيم القطاع العقاريقانون  
 

 كالتالي :  معايير البحرين للتثمين  يتم ترتيب  
 
 :  معايير البحرين للتثميناإلطار العام ل 
، حيث يتضمن هذا الطار مبادئ التقييم المتعارف عليها والمفاهيم التي ينبغي  معايير البحرين للتثمينهو بمثابة تمهيد ل 

 اتباعها عند تطبيق هذه المعايير فيما يخص الموضوعية ، والحكم التقديري ، والكفاءة وإمكانية الخروج عن هذه المعايير . 
 

 :  معايير البحرين للتثمينالعامة ل  سساأل
، بما في ذلك تحديد شددروم مهمة  ثميناطات الخاصددة بكافة أعمال التشددترالعقاري المتطلبات والتحدد مؤسددسددة التنظيم  

ق التثمين وإعداد التقارير  وهي مصدددممة بحيث تكون قابلة للتطبيق على أعمال  رن ، وأسددداليب وطيثمتسدددس الأالتثمين ، و
 .غراض التثمين  أالتقييم الخاصة بجميع األصول وألي غرض من 
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 IVS) :)   معايير التقييم الدوليةآخر إصدار من  

تتكون  معايير التقييم الدولية    الدولية ، حيث أنعايير التقييم مآخر إصدار من تعتمد وتنفذ بشكل كلي معايير البحرين للتثمين  
توجه أو تلزم باتباع مسار عمل معين   من المتطلبات االلزامية التي يجب مراعاتها واتباعها ، إال انه هناك بعض الجوانب التي ال

 .جب مراعاتها عند اجراء التثمينولكنها تقوم بتوفير المبادئ والمفاهيم األساسية التي ي 
 

شتراطات  تتضمن معايير االصول متطلبات متعلقة بفئات محددة من األصول ، ويجب تطبيق هذه المتطلبات مع متطلبات وا 
أي فئة من فئات األصول . وتقدم معايير األصول معلومات مرجعية عن الخصائص التي تؤثر على  ثمينالمعايير العامة عند ت

عند تثمين ألساليب التثمين المتعارف عليها والطرق المستخدمة لكل أصل .  ضافة الى متطلبات محددة  أصل ، بالكل قيمة 
، خاصة البنود التالية ضمن معايير  معايير التقييم الدولية و معايير األصولو معايير البحرين للتثمين يجب قراءة    العقارات،

   "مشاريع التطوير العقاري". -   410 البند مصالح عقارية" و "  -400 البند  التقييم الدولية:
  

 "(-Red Bookالمعايير العالمية  )"الكتاب األحمر آخر إصدار من   -(RICS) ين  القانوني المعهد الملكي للمساحينتثمين 
فضل الممارسات  أل اتزامية وارشادلإقواعد  يتضمنا م الدولية كممعايير التقيي   على  "الكتاب األحمر" يعتمد ويطبق 

بما   ،المهنية والسلوكيةوالمهارات األخالق بضمن ارشادات مهنية تتعلق كما يت .فيما يتعلق بالمثمنين العقاريينوتعليقات  
 المصالح .    تعارضة الحفاظ على السرية وتجنب   في ذلك ضرور
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 الجزء األول  
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 معايير البحرين للتثمين تعاريفقائمة 

 
في  الواردة  التعاريف  إلى  من    باإلضافة  إصدار  الدوليةآخر  التقييم  اعتمادها    معايير  تم  والتي 

 التالية :  اريف التعادناه  اإلضافية يكون للكلمات ، معايير البحرين للتثمين  بالكامل بواسطة

 

 الشخص الطبيعي أو االعتباري المرخص له بمزاولة التثمين العقاري في المملكة. . المثمن :  10

 القواعد واالحكام المنظمة التحاد المالك والتي تصدر طبقا الحكام هذا القانون.  . النظام االساسي التحاد المالك :  20

   هذا القانون.  ( من3مؤسسة التنظيم العقاري المنشأة تنفيذا الحكام المادة ). المؤسسة :  30

   مجلس إدارة المؤسسة.. مجلس االدارة او المجلس :  40

   .جهاز المساحة والتسجيل العقاري. الجهاز : 50

   الشروم واالحكام التي تنظم تطوير وإدارة العقار المشترك..النظام الرئيسي :  60

رئيسية في مشروع التطوير العقاري وفقا الحكام  االتحاد الذي يؤسس من مجموعة اتحادات  اتحاد المالك المركزي :  .   70
   .هذا القانون

   .شهادة تثمين عقاري. شهادة : 80

   رئيس مجلس االدارة.. رئيس المجلس : 90

   الرئيس التنفيذي للمؤسسة.. الرئيس التنفيذي :    100

المشترك لجميع مالكي وشاغلي  االجزاء المشتركة من العقار المشترك والمخصصة لالستخدام  . االجزاء المشتركة :  110
   الوحدات العقارية في مخطط موقع العقار.

كامل المبنى أو أي جزء منه أو األرض او كالهما ، والتي يتم تقسيم كل منها الى وحدات مخصصة  . العقار المشترك :  120
 . للتمليك أو االنتفاع المستقل ، ويتم تحديد جزء من ذلك المبنى أو االرض كاجزاء مشتركة

 .العمراني والتطوير  التخطيط هيئة . الهيئة : 130

الدائنة  . المودعون :    140 ، والمصرف أو المؤسسة المالية  ، المشتري  ، الممول  أصحاب الحصص النقدية مثل المطور 
 لمشروع التطوير العقاري.
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   المطور الرئيسي أو الفرعي.ر : . المطو150

 
ص لبناء  حساب مصرفي باسم مشروع التطوير العقاري اليداع المبالغ من المطور والمودعين، ويخص  . حساب الضمان :160

   وتنفيذ مشروع التطوير.
 

 .  لمركزي ويتولى إدارة حساب الضمانأحد البنوك المرخص لها من قبل مصرف البحرين ا. أمين حساب الضمان : 170
 

   المثمن.أنظر : عقاري مقّيم. 180
 

190 .BVS :معايير البحرين للتثمين.   
 

   بحرين.مملكة ال. المملكة : 200
 

  .2013( لسنة 13ادر بالقانون رقم )السجل المنشأ بموجب أحكام قانون التسجيل العقاري الصالسجل العقاري : . 210
 

مالم يتم    وتسعين سنة ،عقاري ال تقل مدته عن عشر سنوات وال تزيد على تسع  عيني  حق  . االيجار طويل االمد :    220
   االتفاق على تجديده.

 
الشخص الطبيعي أو االعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة مثل البناء  المطور الرئيسي :  .  230

 .والبيع على الخريطة ن والذي يعهد إلى مطور فرعي أو أكثر تطوير جزء او أكثر قائم بذاته من مشروع تطوير عقاري
 

عقاري وفقا الحكام  من مجموعة اتحادات مالك في مشروع التطوير الاالتحاد الذي يؤسس . اتحاد المالك الرئيسي : 240
 .هذا القانون

 
 .  الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء . الوزير : 250

 
قائم فعال أو حكما يكون له بموجبه أن يتقدم على  عقد به يكسب الدائن حقا  عينيا  على عقار  . الرهن التأميني :  260

   الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.
 

    او حكما لضمان الوفاء بدينه.على عقار قائم فعال الدائن الذي يكسب حقا عينيا  . المرتهن : 270
 

قار او صاحب الحق العيني أو مشتري الوحدة العقارية من مشاريع البيع على الخريطة والمسجل  مالك الع. الراهن :  280
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   ل قيد مشاريع التطوير العقاري.في سج
 

 .حق عيني عقاري يخول صاحبه الحق في إقامة منشآت او أبنية على أرض الغير لمدة محدودة. حق المساطحة : 290
  

 الحقوق العقارية.أو العامل فيها من غير المالك او اصحاب  قاطن فيهاالوحدة العقارية أو المستأجر . الشاغل : 300
 

   قبل انشائها او اكتمال بنائها.بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة البيع على الخريطة :  .310
 
العقارية الواقعة في عقار مشترك وفقا الحكام هذا  االتحاد الذي يؤسس من قبل مالك الوحدات  . اتحاد المالك :  320 

القانون ويهدف لضمان حسن االنتفاع بالعقار المشترك و الوحدات العقارية واستخدام وصيانة االجزاء المشتركة من قبل  
   المالك وفقا الحكام هذا القانون.

 
   .ع التثمينالتي هي موض  أو الوحدات العقارية  العقاريةشاريع للممعايير البحرين للتثمين يشار بها في . الملكية : 330

 
   المخطط المسجل في السجل العقاري والذي يبين الوحدات و أجزائها المشتركة.. مخطط موقع العقار : 340

 
شقة أو  الجزء المفرز من العقار المشترك ، ويشمل أي جزء مفرز على الخريطة أو أيه الوحدة العقارية أو الوحدة : . 350

 طابق أو جزء من ارض او بيت أو )فيال( متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل ، تقع ضمن عقار مشترك.
 

وغير المبنية  الوساطة والسعي في ابرام العقود الواردة على العقارات المبنية وغير المبنية . الوساطة العقارية :  360
 وفقا الحكام هذا القانون .

 
370  : البيع على الخريطة  م.  التطوير العقاري  ، و أعمال مشاريع تطوير العقارات التي يصدر بتحديدها قرار من  شاريع 

   مجلس الوزراء وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
 

الشخص الطبيعي او االعتباري المرخص له بمزاولة اعمال التطوير العقاري الذي يعهد له المطور    . المطور الفرعي : 380
 الرئيسي بموجب اتفاق بينهما تطوير جزء قائم بذاته من مشروع تطوير عقاري.  

 
وفقا الحكام  الوساطة والسعي في ابرام العقود الواردة على العقارات المبينة وغير المبنية  . التثمين العقاري :  390

 هذا القانون.  
 

حق عيني عقاري يخول صاحب الحق في استعمال العقار أو الوحدة العقارية و  . حق االنتفاع الوارد على العقار :  400
 استغالله وفقا الحكام هذا القانون.  
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والهاتف، وكابالت الكمبيوتر، والتلفاز،  تشمل خدمات المياه، والغاز، والكهرباء، وتكييف الهواء،  . خدمات المرافق :  410

واالنترنت والصرف الصحي، وتصريف مياه االمطار، وإزاله أو التخلص من النفايات او المخلفات ، وتسليم البريد او الطرود او  
  .ق في الوحدات و االجزاء المشتركةالبضائع، وأي نظام او خدمة اخرى مخصصة لتحسين المراف 

 
قبل    منفي تاريخ محدد،    ول العقاريةدلة لتثمين القيمة النقدية لألص األعلى    بنيةم  مهنيةهي عملية    . التثمين :420

 .  بالمكان الدفاع عنها قانونا   مؤهل وذو كفاءة مهنية ،  والتي شخص
  

  عملية   الالزمة لتنفيذ رة  بشأة تمتلك المؤهالت والقدرة والخكفرد ، أو مجموعة من االفراد او من  المثمن   :المثمن  .430
زاولة التثمين  هو الشخص المرخص له بم في مملكة البحرين  ثمن  فإن الم  ، االضافة إلى ذلك . بوموضوعية  كفاءة تثمين بال

 "بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري". 2019لسنة  2وفقا للقرار رقم   العقاري
 

تسجيل تفاصيل  بشأن  ( من القانون وأحكام القرار  42مادة )المؤسسة بموجب ال   تنشأهالسجل الذي  . سجل المثمنين :  440
 المثمنين العقاريين .  
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   معايير البحرين للتثمين

 
 الفقرة 

 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

 المحتوى  
 

 االمتثال للمعايير  
 االصول وااللتزامات  

 المثمن  
 الموضوعية  

 االختصاص والكفاءة  
 الخروج عن المعايير  

 
 . االمتثال للمعايير  10

 
ن أفدان هدذا امتثدال ضدددمني بد ،  معدايير البحرين للتثمينعنددمدا ينص التقرير بدأن التثمين سددديعدد او تم اعدداده وفقدا ل  10.1

معايير  التقييم الدولية  آخر إصددددار من    المعايير المتعلقة بالتثمين الصدددادرة من المملكة و  التثمين قد أعد وفقا لجميع
(IVSC)  . 

 
 لتزامات  . األصول واإل20

 
كلمة األصددل أو  لتزامات ، ولتسددهيل قراءة هذه المعايير تم تعريف  صددول واليمكن تطبيق المعايير على كل من األ  20.1

لتزامات ، أو مجموعة من األصدول أو  االلتزامات مالم يتم ذكر خالف ذلك أو أن يكون اسدتثناء  لتزام أو الاالصدول لتشدمل : ال
 االلتزامات واضحا من السياق.  

 
 . المثمن  30

 
موعدة من االفراد او منشددددأة تمتلدك المؤهالت والقددرة والخبرة الالزمدة لتنفيدذ  تم تعريف ) المثمن ( كفرد ، أو مج  30.1

. بالضدافة الى ذلك، فإنه في المملكة يكون المثمن  شدخص مرخص  التقييم بطريقة مختصدة وموضدوعية وغير متحيزة  
فإن مصدطلح )المثمن ( في   ،أيضدا  ينمثمن  واالتثمين يجب أن يكون  يوبما أن مراجعله ويكون مسدجال  في سدجل المثمنين.  

المعايير يشدمل مراجعي التثمين باسدتثناء الحاالت التي ينص فيها صدراحة على خالف ذلك ، أو أن يكون واضدحا من السدياق  
 التثمين .   ياستبعاد مراجع
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 . الموضوعية  40
 

كدامدا محدايددة غير متحيزة ومعتمددة على مصددددداقيدة المددخالت  أن يصدددددر أحتتطلدب عمليدة التثمين من المثمن    40.1
ثير أي عوامل غير موضدوعية  أواالفتراضدات . وتحقيقا لذلك يجب أن تصددر هذه االحكام في بيئة تعزز الشدفافية وتحد من ت

على تلك العملية . ويجب على االحكام المهنية المسدتخدمة في التقييم أن تطبق بشدكل موضدوعي لتجنب أي تحليالت  
 أو آراء أو استنتاجات متحيزة.  

 
وعية  من المتوقع عند تطبيق هذه المعايير وجود أدوات رقابية واجراءات مناسدددبة تضدددمن القدر الالزم من الموضددد   40.2

. ويقدم    بما يتطابق مع مدونة القواعد السدددلوكية للمؤسدددسدددة  في عملية التثمين حتى يمكن وصدددف النتائا بالحيادية
المحترفين الصدددادر عن مجلس معايير التقييم الدولية نموذجا لالطار المناسدددب لقواعد    ثمنينالمميثاق سدددلوك وكفاءة 

 السلوك المهني.  
 

 . االختصاص والكفاءة  50
 

المهدارات الفنيدة والخبرة  ممن يتوفر لدديهم الترخيص المنداسددددب و   فرد أو منشددددأة  ثميندات بدالتأن يقوم  يتوجدب    50.1
 .  ثمينالتوالمعرفة الالزمة باألصل محل التثمين ، والسوق الذي يتداول فيه ، والغرض من  

 
فال    ثمينال يملدك جميع المهدارات والخبرات والمعدارف التقنيدة الالزمدة ألداء كدافدة جواندب مهمدة الت  ثمنواذا كدان الم  50.2

ن يذكر ذلك في نطاق العمل )انظر  أمعينة لذلك الغرض بشرم    في نواح    رخص لهم مختصينبم ثمنمانع من استعانة الم
) انظر المعيدار    1.1المعيدار   . الرجداء الرجوع الى أنواع وفئدات تراخيص  " اعدداد التقدارير "(    103" نطداق العمدل " ( والتقرير 

 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري.  2019( لسنة  2المثمنين في قرار رقم )
 

 واستخدامه.    ختصينالمت والخبرات والمعارف التقنية الالزمة لفهم وتفسير عمل يجب أن يتمتع المثمن بالمهارا  50.3
 

 . الخروج عن المعايير 60
 

هي الحالة التي يجب فيها االمتثال  معايير التقييم الدولية،    آخر إصدددار من وبحسددب  ،الخروج عن المعايير  60.1
التقييم  لمتطلدب قدانوني أو تشدددريعي أو تنظيمي يختلف عن بعض المتطلبدات المدذكورة في معدايير  

المالدددوليددة على  يجددب  حيددث  المعددايير ملزمددا  الخروج عن  المتطلبددات القددانونيددة    ثمن. ويكون  اتبدداع 
القضدائي لكي يكون ممتثال  للمعايير    غرض التثمين واختصداصده والتشدريعية والتنظيمية التي تناسدب  

 معايير التقييم الدولية. آلخر إصدار من ويمكن للمثمن في هذه الحالة أن يذكر بأن التثمين يمتثل
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معدايير التقييم الددوليدة وفقدا  للمتطلبدات التشدددريعيدة أو التنظيميدة أو  نالشدددرم الدذي يقضدددي بدالخروج ع  60.2
األسدددبقيدة فوق جميع المتطلبدات  ، لده  معدايير البحرين للتثمين حسدددب    من الشدددروم الرسدددميدة  غيرهدا

 والمعايير األخرى.
 

 معايير البحرين للتثمين هدف ونطاق  
 

 الفقرة  
 

 المحتوى  
 

عامة  نظرة 10  
 

 .نظرة عامة :  10
 

من   آخر إصددددار    تطبيقفي توفير  مزيد من التفداصددديدل الخداصدددة بمعدايير البحرين للتثمين  يكمن الهددف من وضدددع    10.1
التنفيذ العملي    آلليةالى توفير مزيد من التفاصدديل  معايير البحرين للتثمين  كما وتهدف  في المملكة . لمعايير الدولية  ا
وتهدف هذه المعايير الى تقديم معايير دولية قابلة  ؛  عند الحاجة لذلكلمعايير الدولية واعتماد تطبيقها  خر إصدددار من اآل

االتسددداق والثبدات في  الشدددفدافيدة و للتطبيق والتنفيدذ . كمدا تقوم بتقدديم المفداهيم والمبدادئ المعترف بهدا والتي تدعم  
   ممارسة التثمين.  

  
معايير التثمين الدولية في جميع انحاء  آخر إصددار من  التنظيم العقاري تدعو الى االلتزام بوعلى ذلك فإن  مؤسدسدة    10.2

على الرغم من أن هذه المعايير تركز الى حد كبير على تثمين االصددول الملموسددة ، فانها تتعلق أيضددا بتقدير  المملكة ، 
 .الطرح األولي لإلكتتاب العامتثمار العقاري والمالية مثل صناديق االس  وتثمين األدوات قيمة األصول غير الملموسة  

  
 يلي :   تهدف لمامعايير البحرين للتثمين  باإلضافة الى ما سبق ذكره فإن    10.3

 ( وضع اجراءات وسياسات واضحة للتثمين العقاري.  1
لمعلومات خاصدددة بالتثمين  لمنطقة  في حال الحاجة  بيانات موثوقه ألسدددعار العقارات العتبارها مرجعا  ة  إنشددداء قاعد   (2

 محددة.
 .ةومعتمد   ة( توفير اطار تشريعي يتيح للمثمن  العقاري تثمين الممتلكات بطريقه دقيق3
 ( تعزيز الثقة بالمثمنين العقاريين ، مما يؤدي الى تجنب التثمين العشوائي.  4
 ي  بما يضمن حقوقهم.( تعزيز الشفافية في التعامل مع األشخاص المعنيين في السوق العقار5
( مسدداعدة المثمنين في تقديم تثمينات موثوقة وتقارير كاملة تحتوي على جميع البيانات والمتطلبات ، والتي تضددمن 6

 قليل المخاطر.  ت  مما يؤدي إلىمزيد من الشفافية للمستثمر  
التثمين وأسددداليبده " على النحو  إصددددار تعليمدات لجميع المثمنين في المملكدة بداعتمداد " أسدددس التثمين " و " ونها  (  7
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لتحقيق اعلى منزلدة من الددقدة والشدددفدافيدة في ممدارسدددتهم  وذلدك      معدايير التقييم الددوليدة  آخر إصددددار من    الوارد في
 لواجباتهم وتعزيز المستوى الوطني والتصور الدولي لسوق العقارات في المملكة.  

 
  الجزء الثاني



 
 

15  

معايير البحرين للتثمين نطاق العمل ل -101المعيار   
 

 الفقرة
 
10 

 المحتوى   
 

عامة   نظرة  
 

 عامة    نظرة.  10
 

آخر ( اعتمادا كليا  على  التعاقد )شروم    الذي يسمى احيانامعايير البحرين للتثمين  نطاق العمل ل  -101المعيار  يعتمد  10.1
التي تقوم بذكر  الشروم األساسية للقيام بعملية التثمين مثل االصول التي يجري  المعايير الدولية  إصدار من  

 تقييمها، والغرض من التثمين ، ومسؤوليات االطراف المشاركين في التثمين.  
 

  مشورات معايير التقييم الدولية يجب أن تكون جميع  آخر إصدار من  )نطاق العمل( في    101كما  نص عليه المعيار    10.2
يجب أن يضمن المثمن فهم المستفيد المقصود من مشورة  وآلية التثمين معدة للغرض المقصود منه.     التثمين  

 التثمين ما سيتم تقديمه و أي قيود على استخدام هذه المشورة قبل االنتهاء من اعدادها وتقريرها.  
 

 أن يشمل مايلي:  على  ابالغ العميل بنطاق العمل قبل االنتهاء من المهمة ،  لمثمنا يجب على   10.3
 . هوية المثمن1
 . هوية العميل أو العمالء )إن وجد (  2
 . المستخدمين اآلخرين ) إن وجد (  3
 . تحديد األصول محل التثمين 4
 .عملة التثمين 5
 .الغرض من التثمين 6
 ن المستخدم  يثمتال أو أسس  ساسأ . 7
 . تاريخ التثمين  8
  قيود على أعمال المعاينةوأية   نطاق بحث المثمنطبيعة و. 9
 . طبيعة ومصدر المعلومات التي يعتمد عليها المثمن  10
   التثمينتقرير  : يجب وصف شكل التقرير وطريقة إيصال التقرير الذي يتم اعداده. 11
 . القيود على االستخدام أو التوزيع او النشر  12
التأكيد على ان التثمين سيعد وفقا  13 معايير التقييم الدولية وأن المثمن سيقدر مدى مالئمة كافة  آلخر إصدار من  . 

 المدخالت المهمة  
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  101معايير التقييم الدولية في مايخص نطاق العمل  آخر إصدددار من  باالضددافة الى المتطلبات السددابقة الواردة في    10.4
التزامدات وواجبدات المرخص لده "  2017لسدددندة    27من القدانون رقم     43لمؤسدددسدددة الواردة في المدادةاومتطلبدات  

بدأداء عملده بنداء  على االتفداق  يقوم المرخص لده بمزاولدة    يجدب أن  "بمزاولدة التثمين العقداري التثمين العقداري 
 جر المستحق له مقابل القيام بعمله . المبرم بينه وبين المتعاقد الذي يحدد التزامات المثمن وواجباته واأل

 
 يقوم باآلتي:    ن الأتنظيم القطاع العقاري ، يجب على المثمن ب  2017(لسنة  27من القانون رقم )  44وبموجب المادة    10.5

 
الى  )التصرف للعميل اذا كان المثمن على علم من وجود تضارب في المصالح ، مثل القيام بالتثمين ألحد افراد االسرة    (  1

أو اي وضع اخر من شانه ان يعيق  اذا كانت ستقوم باعمال الوساطة    و القيام بالتثمين لصالح شركتهأالمستوى الرابع (  
 على القيام بالخدمات بنزاهه ودون تحيز .    مثمنقدرة ال

 ( الحصول على أي منفعة شخصية في أي معاملة يتم تنفيذها لصالح العميل ، بخالف االجر أو الرسوم المتعاقد عليها .  2
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 االمتثال للمعايير وأعمال البحث واالستقصاء -102المعيار 
 

 الفقرة  
 

 المحتوى  

عامة   نظرة 10  
 

 عامة :    نظرة  . ا10
 .  متطابقة مع المعايير  التي قام بها المثمن   واالمتثال  اعمال االستقصاء والبحث  أن    الى  102المعيار  شير  ي

وجميع المبدادئ العدامدة الخداصدددة من معدايير التقييم الددوليدة    102تتبنى بدالكدامدل المعيدار  معدايير البحرين للتثمين    10.1
أن يكون  االمتثدال لمعدايير التقييم الددوليدة ، يجدب  بداالمتثدال وأعمدال البحدث واالسدددتقصددداء التي جداء بهدا والتي تنص على "  

معدايير التقييم الددوليدة  آخر إصددددار من  وفقدا لكدافدة المبدادئ المبيندة في  عمدال التثمين وأعمدال مراجعدة التثمين  أتنفيدذ  ب
 والمناسبة لغرض مهمة التثمين ، إضافة للمتطلبات واالشتراطات الموضحة في نطاق العمل . 

 
البحدث  معدايير التقييم الددوليدة  في االمتثدال للمعدايير وأعمدال  من آخر إصددددار ل  102المعيدار  كمدا تم توضددديحده في    10.2

عند النظر في مصدداقية وموثوقية المعلومات المقدمة يجب على المثمن أخذ االمور  أنه "  20.5واالسدتقصداء في الجزء  
 : "معايير التقييم الدولية  آخر إصدار من  التالية في عين االعتبار كما هو مأخوذ به في  

 ثمين( الغرض من الت1
 همية المعلومات بالنسبة لنتيجة التثمين  أ(  2
 ( الخبرة العملية للمصدر فيما يتعلق بموضوع التثمين  3
 ( ( نطاق العمل (( 1)  20.3أو المستفيد منه ؟ ))  ) انظر للمعيار    ثمينالمصدر مستقل عن األصل موضوع الت إذا كان(  4
 

فيمدا يتعلق بداالمتثدال  من آخر إصددددار لمعدايير التقييم الددوليدة     102في المعيدار  إضدددافدة على المتطلبدات الموجودة    10.3
مراعاة  التأكد من المعلومات المتعلقة بالعقار محل التثمين مع   للمعايير واعمال البحث واالسدتقصداء ، فإن على المثمن  

   :مايلي  
 وبموجب وثيقة صحيحة .    محل التثمين  بالعقار(التحقق من أن مقدم طلب التثمين لديه السلطة فيما يتعلق  1
  .  عقارالسجل    الحصول على(  2
البيانات مع البيانات المقدمة من مقدم الطلب وتقديم نسددخه من  ة  ( مراجعه جميع البيانات الواردة في السددجل ومقارن3

 كد من ان رقم العقار وعنوانه يتفق مع السجل.أوالتالعقار  ملكية بطاقة  
المعنيين متطدابقدة مع  أالتد   (4 بدالممتلكدات والعقدارات المملوكدة لالشدددخداص  كدد من أن  جميع المعلومدات المتعلقدة 

 الملكية.    وثيقةالمعلومات الواردة في  
و النظر في مددى تدأثيره    أخرىالرهن العقداري أو أي اجراءات    ثدلالعقدار م  وجود أيدة إجراءات مفروضدددة علىالتحقق من  (  5
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 على عملية التثمين.  
 المعتمد.  العقار  مخطط  ( الحصول على6
 جميع البيانات والوثائق التي تم تجميعها .   بإستخدام( إعداد وصف مفصل للعقار محل التثمين  7
 

) االمتثال للمعايير و من آخر إصددار لمعايير التقييم الدولية    102في المعيار  إضدافة على المتطلبات الموجودة في   10.4
فإن على المثمن مراعاة المتطلبات اللزامية التالية    العقارعلى    أعمال البحثبأعمال البحث واالستقصاء( فإنه عند القيام  

 :  معايير البحرين للتثمينحسب شروم  
 
 وقت الفحص.   ( الحصول على الموافقة من قبل مالك العقار للقيام بتفحص العقار واالتفاق مع على تاريخ و1
 ، ووصف حالته واعداد تقرير مفصل بما يلي :    عقارالفحص    (2

 التثمين المتبعة  أو طرق  طريقة   •
 تاريخ تقديم طلب التثمين   •
الحديد او أي مواد أخرى تدخل في بناءه مع ذكر ب  الجدران المدعمة  نوع مواد البناء المسدددتخدمة مثل االحجار او •

 لكل منها  النسب المئوية  
  .والديكورات ومثيالتها   المزخرفة  مثل االعمدة  العقارالملحقات المستخدمة في تشكيل   •
 عمر البناء فيما يتعلق باألساس وكل جزء من العقار. •
   .المظهر العام للمبنى بالمقارنة مع المباني المحيطة به •
 .حراس األمن المسؤولين عن المبنى  المبنى والتأكد من كفاءة   •
    .الوصول اليه وغيرها من االوصافسهولة  تحديد الوصف الجغرافي وذكر  •
( في حال لم تكن IPMS)  عقارات القياس  ممعايير الدولية لخر إصدددار من  متلكات وفقا آلماخذ جميع القياسددات لل •

 .  هناك بيانات رسمية أو قدمت بيانات تثبت نفس الشيء
 تدوين مالحظات تختص بمستوى اعمال التشطيب على الممتلكات من الداخل والخارج ونوع المواد المستخدمة   •
   .تدوين المالحظات فيما يتعلق بالحالة العامة للعقار وبيان العيوب الداخلية والخارجية •
من  الحريق  وانظمدة األتددوين المالحظدات المتعلقدة بدالنظم الموجودة في المبنى مثدل ) تكيف الهواء ، واطفداء   •

 ، وغيرها ( 
 .   منهالقريبة  والمحيطة بالمبنى    العقارات تدوين المعلومات حول  •
 ذكر العوامل المؤثرة سلبا وايجابا على المبنى . •
   .ارفاق الصور التوضيحية للعقار من جميع زواياه  (3
 جميع البيانات الرسدمية مثل خريطة األرض وشدهادة اتمام المباني و  على سدبيل المثال  ، متضدمنا  عقارالتحضدير ملف    (4

 وثيقة توضح تخطيط المبنى من الداخل .
 ) جهاز القياس والكاميرا (   وأخذ القياسات   عقارالالضرورية للقيام بفحص    معدات توفير جميع ال(  5
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 ر البحرين للتثمينيي معااعداد التقارير حسب  -103المعيار 
 

 المحتوى   الفقرة  
عامة   نظرة 10  
 تقارير التثمين   20
ير مراجعة التثمين  ر تقا 30  
 

 . المتطلبات العامة  10
ر التقييم الددوليدة كمدا هو موضدددح في الفقرة  يمعدايمن آخر إصددددار ل  103المعيدار  معدايير البحرين للتثمين  تتبنى    10.1

( " يحدد كل من غرض التقييم ، ودرجة تعقيد االصددل محل التقييم ، ومتطلبات المسددتخدمين مسددتوى التفاصدديل    20.1)
. وينبغي على جميع االطراف االتفاق على شدددكل ونوع التقرير كجزء من اعداد نطاق العمل ) التثمين   المناسدددبة لتقرير  

   .)نطاق العمل ( "  101يار  انظر مع
 

 . تقارير التثمين :  20
 

" تقارير التقييم " ) عندما يكون التقرير    30معايير التقييم الدولية  من آخر إصدددار ل  103المعيار  كما هو موضددح في    20.1
 كثر فيجب ان يقدم التقرير المعلومات التالية على االقل : أأو  واحد    صلألمهمة تقييم تشمل  

)نطاق العمل ( بقدر    1.1من المعيار    20.3بما في ذلك العناصدر المشدار اليها في الفقرة  نطاق العمل المنجز ،  •
 نطبق كل منها على المهمة . ماي

 االسلوب أو األساليب المستخدمة .  •
 الطريقة أو الطرق المطبقة .  •
 المدخالت الرئيسية المستخدمة .  •
 االفتراضات المقدمة .   •
 استنتاج القيمة و االسباب الرئيسية ألي نتيجة تم التوصل اليها .  •
 تاريخ التقرير ) الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التثمين ( .   •

 
ذلك ، فانه عند اصددار تقرير بشدأن تثمين عقار معين  يجب على المثمن اضدافة  على المتطلبات الواردة   الى  وباالضدافة    20.2
" شدهادة التثمين العقاري "   أن يصددر شدهادة تسدمى  103في معيار إعداد التقارير  معايير التقييم الدولية  آخر إصددار من في  

 يجب أن تتضمن المعلومات التالية :  
 تاريخ اصدار شهادة التثمين   •
 الغرض من التثمين   •
 نها التثمين والطرق المستخدمة   •
 نوع العقار محل التثمين   •
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 نطاق العمل المنجز   •
 تفاصيل العقار الواقع محل التثمين   •
 قيمة العقار   •
 توقيع المثمن  •
 معايير البحرين للتثميناي متطلبات اخرى كما هو مذكور في  •

 
"ال يجوز للمثمن أن يكشدددف عن تقرير التثمين كليدا أو جزئيدا وال معدايير البحرين للتثمين  ذلدك، فدإنده بموجدب    ىوعالوة عل  20.3

 .   "لسلطة المسؤولة بناء على تعليمات من مقدم الطلب او بطلب من اإاليرية ، يجوز له ذكر أي مصدر أو ارقام تقد 
 

 . تقارير مراجعة التثمين  30
، تجددر االشدددارة اال ان بعض  معدايير التقييم الددوليدة  آخر إصددددار من  فيمدا يتعلق بتقدارير  مراجعدة التقييم المدذكورة في    30.1

المتطلبات المذكورة اعاله قد تكون إما مذكورة صدراحة في  التقرير أو مشدار اليها في المراجع المرفقة مع التقرير ) مثل  
 رسائل المشاركة، نطاق العمل ، السياسات واالجراءات الداخلية وغيرها ( .  
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 معايير البحرين للتثمينبحسب أسس القيمة - 104المعيار  

 
 الفقرة 

 
 المحتوى  

 عامة    نظرة 10
 القيمة السوقية    –معايير البحرين للتثمين  أسس   20
 االيجار السوقي   –أسس معايير التقييم الدولية للقيمة   30
 القيمة المنصفة   –أسس معايير التقييم الدولية للقيمة   40
 القيمة االستثمارية أو الثمن   –اسس معايير التقييم الدولية للقيمة   50
 قيمة التصفية   –أسس معايير التقييم الدولية للقيمة   60
 القيمة العادلة )المعايير المحاسبية الدولية (   –أسس اخرى للقيمة   70
 فرضية القيمة أو االستخدام المفترض   80

 
 

 عامة    نظرة.   10
معايير التقييم الدولية  " يتطلب االمتثال لهذا المعيار  من آخر إصدددار ل  104المعيار  ، معايير البحرين للتثمين  تتبنى    10.1

اختيار المقيم لالسدداس اواالسددس ( المناسددبة للقيمة واتباع جميع المعايير الواجبة التطبيق المرتبطة بذلك االسدداس ، 
س اخرى  معدايير التقييم الددوليدة للقيمدة ( او غيرهدا )اسددد سدددواء أدرجدت تلدك المتطلبدات كجزء من هدذا المعيدار ) أسدددس  

 للقيمة غير معايير التقييم الدولية ( . 
 

معايير التقييم  آخر إصددار من  تتبنى بالكامل أسدس التثمين و المصدطلحات الموجودة في  معايير البحرين للتثمين    10.2
 يلي :   الدولية المذكورة فيما

 السوقية  القيمة   •
 االيجار السوقي   •
 القيمة المنصفة   •
 القيمة االستثمارية   •
 التكاملية  القيمة   •
 القيمة العادلة )المعايير المحاسبية الدولية (   •
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يجب أن يختار المقيم أساس أو )أسس(  معايير التقييم الدولية  "  من آخر إصدار من   104المعيار كما هو مذكور في   10.3

القيمدة وفقدا لشدددروم و أغراض التقييم . وينبغي أن يداخدذ المقيم التعليمدات والمددخالت من العميدل أو ممثليده في عين  
االعتبدار عندد اختيدار اسددداس القيمدة . وبغض النظر عن التعليمدات والمددخالت المقددمدة الى المقيم ، ينبغي أال يسدددتخددم  

ا للقيمة غيلر مناسددب للغرض المقصددود من التقييم ) مثل : إذا صدددرت تعليمات باسددتخدام احد أسددس  المقيم اسدداسدد 
معايير التقييم الدولية للقيمة ألغراض محاسبية بموجب المعايير المحاسبية الدولية فقد يتطلب االمتثال للمعايير من  

 تقييم الدولية ( .  المقيم أن يستخدم أساسا للقيمة غير معرف أو مذكور في معايير ال
 

) نطاق العمل ( يجب أن يكون اسدداس القيمة مناسددبا للغرض كما يجب تعريف مصدددر اي أسدداس    101وفقا لمعيار    10.4
 للقيمة واالشارة اليه .

 
 القيمة السوقية   –. أسس معايير التقييم الدولية للقيمة  20

 
أسداسده مبادلة االصدول او االلتزامات في تاريخ التقييم بين  القيمة السدوقية هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على    20.1

صددرف كل طرف من األطراف  تتسددويق مناسددب حيث ي  د مشددتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أسدداس محايد بع
 بمعرفة وحكمة دون قسر او اجبار . 

 
 االيجار السوقي    –أسس معايير التقييم الدولية للقيمة    30
 

االيجار السدوقي هو عبارة عن المبلغ التقديري الذي على اسداسده ينبغي تأجير العقار في تاريخ التقييم بين مؤجر    30.1
راغب ومسدتأجر راغب ، بشدروم تأجير مناسدبة ، وفي اطار معاملة على اسداس محايد بعد تسدويق مناسدب حيث يتصدرف  

 قسر أو إجبار .    كل طرف من االطراف على اساس من المعرفة والحصافة دون
 

اس للقيمة عند تقييم حق اساسي يخضع لعقد ايجار او حق نشا عن عقد إيجار  سيمكن استخدام االيجار السوقي كا  30.2
. وفي مثل هذه الحاالت من الضدددروري النظر في القيمة االيجارية التعاقدية وفي القيمة االيجارية السدددوقية اذا كانت  

 مختلفة عن بعضها البعض . 
 

 القيمة المنصفة    –أسس معايير التقييم الدولية للقيمة  .40
 

على    راغبة و القيمة المنصدددفة هي السدددعر المقدر لنقل ملكية أحد االصدددول ، او االلتزامات بين اطراف محددة و  40.1
 معرفة بحيث تظهر مصالح األطراف المعنية في هذه القيمة . 

 
عتبار المزايا و العيوب التي يجنيها  في ال  للسدعر العادل بين طرفين محددين اخذا    يما  يتتطلب القيمة المنصدفة تق  40.2
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لسدوقية بوجه عام أي  في سدياقات قانونية ، وفي المقابل تسدتبعد القيمة ا كل طرف من المعاملة ، ويطبق ذلك غالبا  
 مزايا او عيوب ال تكون متاحة للمشاركين في السوق بشكل عام .

 
 و الثمن  أالقيمة االستثمارية   –. أسس معايير التقييم الدولية للقيمة  50

 
و تشدغيلية خاصدة أغراض اسدتثمارية  صدل ما بالنسدبة للمالك او المالك المحتمل ألأسدتثمارية هي قيمة القيمة ال  50.1
 به . 
 

صددل بالنسددبة للمالك قد تكون  سدداسددا للقيمة مقتصددرا على جهة بعينها . وعلى الرغم من أن قيمة األأيعد ذلك     50.2
سداس القيمة يبين المنافع التي تحصدل عليها  أنفس القيمة التي يمكن الحصدول عليها من بيعه الى طرف آخر ، إال أن  

سددتثمارية أيضددا  هذه الجهة من امتالكها لألصددل ، ومن ثم ال يعتبر ذلك بالضددرورة مبادلة افتراضددية . وتبين القيمة ال
 الية للجهة التي يتم عمل التقييم لصالحها ، كما تستخدم غالبا لقياس أداء االستثمار .هداف المالظروف واأل

 
 القيمة التكاملية   –. أسس معايير التقييم الدولية للقيمة  60

 
كثر من مجموع القيم  أبحيث تكون القيمة الناتجة   القيمة التكاملية عن ضددم أصددلين أو حصددتين أو أكثر معا  تنتا    60.1

المنفردة. وإذا كداندت هدذه القيم التكدامليدة متداحدة فقط لمشدددتر بعينده عنددئدذ تختلف القيمدة التكدامليدة عن القيمدة  
 السوقية حيث أن القيمة التكاملية تعكس سمات معينة ألصل ال تكون له قيمة إال بالنسبة لمشتر معين . 

 
 القيمة العادلة ) المعايير المحاسبية الدولية (   –. أسس أخرى للقيمة  70

 
( القيمة العادلة على انها السدعر الذي يتم اسدتالمه لبيع أصدل أو دفعة 13يعرف المعيار المحاسدبي الدولي رقم )  70.1

 لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .  
 

 ضية القيمة أو االستخدام المفترض  . فر80
 

معايير التقييم الدولية  بشأن فرضية القيمة أو االستخدام المفترض .  آخر إصدار من معايير البحرين للتثمين  تتبنى    80.1
وتصدف فرضدية القيمة أو االسدتخدام المفترض الظروف المتعلقة بكيفية اسدتخدام األصدل أو االلتزام . ويمكن أن تتطلب  

مختلفة من القيمة فرضدية قيمة معينة او تسدمح بالنظر في عده فرضديات للقيمة . وفيما يلي بعض الفرضديات  أسدسدا  
 الشائعة للقيمة : 

 أعلى وأفضل استخدام   •
 االستخدام الحالي   •
 التصفية المنظمة  •
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 البيع القسري   •
 

 معايير البحرين للتثمينلأساليب وطرق التقييم - 105المعيار 
 

 الفقرة 
 

 المحتوى  

عامة   نظرة 10  
 طريقة المعامالت المقارنة   20
 طريقة التدفقات النقدية المخصومة   30
 اسلوب الدخل   40
   فوائد اسلوب ال  50
 طريقة القيمة المتبقية   60

 
 

 عامة    نظرة.  10
 

معايير التقييم الدولية فيما يخص اسددداليب وطرق  آخر إصددددار من  بالكامل ماجاء في  معدايير البحرين للتثمين  تتبنى  10.1
. " يجب أن يتم النظر في أسددداليب التقييم المناسدددبة ، وفيمايلي شدددرح وتفصددديل لألسددداليب الثالثة    105التقييم  

 الرئيسية للتقييم ، وهي تعتمد على المبادئ االقتصادية لتوازن االسعار وتوقع الفوائد واالستبدال . 
 

 في التقييم هي :   األساليب االساسية
 أسلوب السوق .  •
 أسلوب الدخل   •
 أسلوب التكلفة   •

 
 معايير التقييم الدولية فإنه على المثمن مراعاة طرق التثمين التالية:   آخر إصدار من   فيباالضافة الى الطرق الموجودة    10.2

 طريقة المعامالت المقارنة   •
 طريقة التدفقات النقدية المخصومة   •
 سلوب الدخل  أ •
 سلوب الفوائد  أ •
 المتبقية  طريقة القيمة   •
 

 . طريقة المعامالت المقارنة  20
 

أسداليب وطرق    يخص يير التثمين الدولية  فيمامعاآخر إصددار من   من    105ي المعيار  جاء ف على المثمن االلتزام بما  20.1
 .  30الجزء طرق أسلوب السوق:  و    20الجزء  ضافة الى اسلوب السوق:  التثمين بال

 
  30.6من معايير التقييم الدولية الجزء   105المعيار  كما جاء بها  الخطوات الرئيسية في طريقة المعامالت المقارنة    20.2

 :    يهي كما يلو 
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 تحديد وحدات المقارنة التي يستخدمها المشاركون في السوق ذات الصلة .   •
 لتلك العامالت . تحديد المعامالت المقارنة المتعلقة وحساب مقاييس التثمين  الرئيسة   •
إجراء تحليدل مقدارن متسدددق ألوجده التشدددابده واالختالف النوعيدة والكميدة بين االصدددول المقدارندة واالصدددل محدل   •

 التثمين.  
اجراء التعدديالت الالزمدة إن وجددت على مقداييس التثمين لتعكس الفروق بين االصدددل محدل التثمين واالصدددول   •

 المقارنة .  
 ثمين . تطبيق مقاييس التثمين المعدلة على األصل محل الت •
 تتم التسوية بين مؤشرات القيمة إذا تم استخدام اكثر من مقياس للتثمين .   •

 
و أن يقوم بدادخدال    ينبغي أن يحلدل المثمن أي فروق مداديدة بين المعدامالت المقدارندة واالصدددل محدل التثمين  20.3

يلي ، ولكنها ال تقتصددر  تعديالت عليها . وقد تشددمل االختالفات الشددائعة التي يمكن أن تسددوغ إجراء تعديالت ما
  عليها : 

 الخصائص المادية ) العمر والمساحة والمواصفات إلخ (   •
 القيود المفروضة على األصل محل التثمين او االصول المقارنة   •
ت االقتصددادية  االصددل او الموقع الذي يحتمل تبادل او اسددتخدام األصددل فيه ( والبيئا  الموقع الجغرافي ) موقع •

 والتنظيمية ذات الصلة . 
 الربحية أو قدرة األصل على الربح   •
 النمو التاريخي والمتوقع   •
 معدالت العائد او القسائم   •
 أنواع الضمانات الضافية   •
 الشروم غير العادية في المعامالت المقارنة   •
 االختالفات المتعلقة بقابلية التسويق وخصائص التحكم في األصول المقارنة واألصل محل التثمين .  •
 خصائص الملكية   •

 ) مثل : الشكل القانوني للملكية ، والنسب المئوية المملوكة (     
 

 
 . طريقة التدفقات النقدية المخصومة  30
 

أسدداليب  معايير التقييم الدولية فيما يخص   حسددب آخر إصدددار من    105المعيار   على المثمن اتباع الشددروم الموجودة في  30.1
 وطرق التقييم من خالل طريقة التدفقات النقدية المخصومة : 

 
يمكن ان تشمل التدفقات النقدية المخصومة في بعض الحاالت الصول طويلة االجل او االبدية قيمة نهائية تمثل قيمة     30.2

االصددل فقط باسددتخدام قيمة نهائية أو طرفية بدون فترة توقع صددريحة ن ويشددار الى هذا في بعض االحيان بطريقة  
 رسملة الدخل .  

 
 ات النقدية المخصومة هي كما يلي : الخطوات الرئيسة في طريقة التدفق  30.4
قبل الضريبة ، أو بعد الضريبة ، او اجمالي  ) ماثميناختيار انسب انواع التدفقات النقدية لطبيعة المهمة و االصل محل الت •

 سمية ، الى الخ ( أبة لحقوق الملكية حقيقة او  سالتدفقات النقدية ، أو التدفقات النقدية بالن
 .بالتدفق النقدي ، إن وجدت   صريحة للتنبؤانسب فترة تحدي   •
 اعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفترة.   •
في نهاية فترة التنبؤ الصددريحة ) إن وجدت ( ، ثم تحديد    محل التثمينتحديد ما اذا كانت القيمة النهائية مناسددبة لألصددل  •

 .  القيمة النهائية المناسبة لطبيعة األصل
 سب . تحديد معدل الخصم المنا •
 تطبيق معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ، بما في ذلك القيمة النهائية إن وجدت .  •
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   . اسلوب التكلفة  40

 
في أساليب   معايير التقييم الدولية من آخر إصدار ل 105المعيار لتزام بكل ماجاء من متطلبات في  على المثمن ال  40.1

 :  التكلفة أسلوب  من   60الجزء وطرق التثمين فيما يخص 
  
 

المبدأ االقتصددادي    للقيمة باسددتخدام  معايير التقييم الدولية يقدم أسددلوب التكلفة مؤشددرا  إصدددار من  اخر كما جاء في   40.2
الذي ينص على أن المشدتري لن يدفع ألصدل ما أكثر من تكلفة الحصدول على أصدل ذي منفعة مماثلة سدواء عن طريق الشدراء  

زعداج أو المخداطر أو  عوامدل متعلقدة بدالوقدت أو ال  يزعداج أو المخداطر أو أأو البنداء مدا لم تكن هنداك عوامدل متعلقدة بدالوقدت أو ال
 أي عوامل اخرى متعلقة . 

للقيمة عن طريق حسداب التكلفة الحالية لحالل أو إعادة إنتاج األصدل ، ومن ثم خصدم الهالك المادي    سدلوب مؤشدرا  ويقدم األ
 وجميع أشكال التقادم األخرى . 

 
 

  70.7الى الجزء    70.2، الجزء  105شدددارة اليه في المعيار  كما تمت ال  الخطوات الرئيسدددة في طريقة تكلفة إعادة االنتاج  40.3
 هي :   معايير التقييم الدولية  اخر اصدار من  في

حسدداب جميع التكليف التي يتكبدها مشددارك نموذجي في السددوق يسددعى لبناء نسددخة طبق االصددل لألصددل محل   •
 التثمين .  

 تحديد أي اهالك أو تقادم مادي او وظيفي أو خارجي لألصل محل التثمين .  •
 خصم االهالك من التكاليف االجمالية للوصول الى قيمة االصل محل التثمين .   •

 
 

   . أسلوب الدخل50
 

" ترتبط قددرة بعض    60.2المصدددالح العقداريدة ( الجزء    400)  حسدددب اخر اصددددار    كمدا جداء في معدايير التقييم الددوليدة    50.1
ومالعب  المصدددالح العقارية على توليد الدخل ارتباطا وثيقا بعمل أو نشدددام تجاري معين ) على سدددبيل المثال : الفنادق ، 

  رتبطدا  نشدددطدة التجداريدة فعدادة مدا يكون الددخدل ممبنى منداسدددب فقط لنوع معين من األ  ( وفي حدالدة وجودالغولف ، إلخ  
بالتدفقات النقدية الفعلة أو المحتملة والتي سددتحقق لمالكه من هذا النشددام . وعادة مايشددار الى اسددتغالل االمكانات  

 رباح ( . التجارية للعقار لبيان قيمته ) بطريقة األ
 

عنددمدا يمثدل الددخدل المسدددتخددم في أسدددلوب الددخدل التددفق النقددي من أي عمدل او نشدددام تجداري ) بخالف التددفق    50.2
النقددي المرتبط بتكداليف االيجدار والصددديداندة وغيرهدا من التكداليف الخداصدددة بدالعقدارات ( ينبغي على المثمن االمتثدال على  

ييم الدولية المختص بمنشددآت االعمال والحصددص فيها ، والمعيار  من معايير التق  200النحو المطلوب لمتطلبات المعيار  
بشدان اسداليب وطرق التقييم    105االصدول غير الملموسدة . وعلى المثمن االلتزام بمتطلبات معايير التقييم الدولية    210

 " .    60.3الحقوق والمصالح العقارية    400. "  بشان اسلوب الدخل    50و الجزء  
 

 متبقية  . طريقة القيمة ال60
 

فيما يخص اسددداليب وطرق التقييم    105معايير التقييم الدولية  اخر اصددددار من على المثمن اتباع الشدددروم شدددروم    60.1
بشددان القيمة    90بشددان العقارات التطويرية و الجزء    410بشددأن الحقوق والمصددالح العقارية و الشددروم    400والشددروم  
 المتبقية . 
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تعرف هذه الطريقة بهذا االسدددم ؛ ألنها تشدددير الى     90.1الجزء    410معايير التقييم الدولية  اخر اصددددار من  حسدددب  60.2
المبلغ المتبقي بعد طرح كافة التكاليف المعروفة أو المتوقعة الالزمة النجاز التطوير من القيمة المتوقعة للمشددروع  

بطة بإنجاز المشدددروع ، وتسدددمى القيمة الناتجة القيمة المتبقية ، عند انجازه وذلك بعد االخذ في االعتبار المخاطر المرت
ويمكن أن تعدادل القيمدة المتبقيدة المشدددتقدة من طريقدة القيمدة المتبقيدة او ال يمكن ان تعدادل القيمدة السدددوقيدة  

 للعقارات التطويرية وهي في حالتها الحالية . 
 

تطبيق الطريقة لتقدير القيمة السوقية للعقارات التطويرية ، واذا    تؤخذ العناصر االساسية التالية بعين االعتبار عند   60.3
 كانت هناك حاجة الى اساس آخر ، فيمكن ان يتطلب األمر مخالت بديلة . 

 قيمة العقارات المنجزة . •
 تكاليف البناء .  •
 اتعاب المستشارين .   •
 تكاليف التسويق .  •
 الجدول الزمني .   •
 تكاليف التمويل .  •
 أرباح التطوير .  •
 معدل الخصم .   •
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 الجزء الثالث 
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 معايير البحرين للتثمينالحقوق والمصالح العقارية ل -  400المعيار   
 

 الفقرة  
 

 المحتوى 

عامة  نظرة 10  
 المصلحة العقارية  20
 التسجيل  30
 أسس القيمة  40
يب وطرق التقييم الأس 50  
 القيمة االيجارية  60

 
 عامة    نظرة.  10

على تقييمات المصددالح العقارية وينص هذا  معايير البحرين للتثمين  معايير التقييم الدولية و    اخر إصدددار من   طبقني  10.1
 المعيار على المتطلبات االضافية التي تنطبق على تقييمات المصالح العقارية . 

 
 . المصلحة العقارية  20

 
المصددلحة العقارية "   400معايير التقييم الدولية فيما يخص"  المعيار  اخر إصدددار من معايير البحرين للتثمين  تتبنى    20.1

نها هي الحق في ملكية األرض والمباني او السددديطرة عليها أو اسدددتغاللها أو اتعرف المصدددلحة العقارية بالتي  
 اشغالها .  

 
 خمسدة " قانون تنظيم القطاع العقاري" وتضدم    2017( لسدنة  27وقد تم تعريف المصدلحة العقارية في القانون رقم )  20.2

 انواع من المصالح :  
في حيازة االرض و أي مبان والسديطرة    مطلقا    المصدلحة العليا في أي مسداحة أرض معينة ويمتلك مالك المصدلحة حقا  أ(  

 ط بأي مصالح دنيا و أي قيود نظامية أو غيرها من القيود السارية قانونيا . عليها بشكل دائم رهنا  فق
حق االنتفاع الوارد على عقار : حق عيني عقاري يخول صاحب الحق في استعمال العقار  أو الوحدة العقارية واستغالله  ب(  

 وفقا ألحكام هذا القانون بما ال يتجاوز تسعة وتسعين سنة .  
 محددة . ج( حق المساطحة : حق عيني عقاري يخول صاحبه الحق في إقامة منشآت  أو  أبنية على أرض الغير لمدة  

 د( اليجار طويل األمد : حق عيني عقاري ال تقل مدته عن عشر سنوات .  
 رض وليس الحصول على مصالح عقارية . : ويكمن في استئجار األه( عقد االيجار  

 
يجدب ان يكون المثمون علي علم بدان احكدام القوانين المتعلقدة بملكيده العقدارات من قبدل غير البحرينيين تنطبق    20.4

 ملكيه العقارات المشتركة أيضا .    علي
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 . التسجيل  30
 

 سجالت االراضي . على المثمن التأكد مما اذا كانت األرض أو االيجار الخاضع للتثمين وارد في   30.1
 

 
 . أسس القيمة  40
 

 أسس القيمة على المثمن اختيار أساس او اسس القيمة المناسبة عند تقييم المصالح العقارية .   104للمعيار    وفقا    40.1
ويجدب على المقيم في معظم أسدددس القيمدة االخدذ في االعتبدار اعلى وافضددددل اسدددتخددام للعقدارات الدذي يختلف عن 

لهذا التقدير أهمية خاصدة للمصدالح العقارية  (    30.3أسدس القيمة ، الفقرة    104اسدتخدامه الحالي ) انظر المعيار  
 التي يمكن تغيير استخدامها او التي يمكن ان تتطور .  

  
 . أساليب وطرق التثمين  50
 

معايير التقييم الدولية  ار من اخر إصددد من   105التثمين الثالثة المنصددوص عليها في المعيار    أسدداليبيمكن تطبيق    50.1
 وطرق التثمين الخمسة جميعها على تثمين المصالح العقارية .  وكذلك  

أسداليب وطرق التقييم من معايير    105إضدافى الى متطلبات هذا المعيار ، يجب على المثمن اتباع متطلبات المعيار    50.2
 .   10.4و   10.3التقييم الدولية بما في ذلك الفقرتين  

 
 القيمة االيجارية.  60
 

اخر   أسدددس القيمة من   104يجب التعامل مع القيمة االيجارية السدددوقية بصدددفتها أحد أسدددس القيمة في المعيار    60.1
 معايير التقييم الدولية . إصدار  

في حالة تثمين مصدلحة عليا خاضدعة لعقد ايجار أو مصدلحة ناشدئة عنه فيجب على المثمنين األخذ باالعتبار القيمة    60.2
 التي تختلف فيها القيم عن بعضها البعض . االيجارية التعاقدية و القيمة االيجارية السوقية في الحاالت  

 
القيمدة االيجداريدة التعداقدديدة هي تلدك القيمدة واجبدة السدددداد  ن  )المصدددالح العقداريدة( فدإ  400كمدا نص عليده المعيدار    60.3

بموجب شدروم عقد االيجار الفعلي . ويمكن أن تكون هذه القيمة ثابتة طوال مدة عقد االيجار أو متغيرة . وتحدد  
يجار ويجب تحديدها وفهمها لتحديد مجموع العوائد  المرات تغيير القيمة االيجارية و أسددداس حسدددابها في عقد  

  المستحقة للمؤجر و مسؤولية المستأجر . 
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 العقارات التطويرية  –  410المعيار 
 

 الفقرة  
 

 المحتوى  

عامة   نظرة 10  
 المقدمة   20
 أسس القيمة   30
 أساليب وطرق التقييم   40
 طريقة القيمة المتبقية   50
  

 
 

 عامة    نظرة.  10
 

من    105الى    101معدايير التقييم الددوليدة والمعدايير   لالمعدايير العدامدة    اخر إصددددار من  تنطبق المبدادئ الواردة في  10.1
لدلدتدثدمديدن الدبدحدريدن  تدعددديدالت     مدعددايديدر  فدقدط  الدمدعديددار  ويشدددمددل هددذا   . الدتدطدويدريددة  الدعدقددارات  تدقديديدمددات   عدلدى 

او متطلبدات اضدددافيدة أو أمثلدة محدددة عن كيفيدة تطبيق المعدايير العدامة على التقييمدات التي ينطبق عليهدا هذا  
 الحقوق والمصالح العقارية .    400المعيار . ويجب ايضا على تقييمات العقارات التطويرية اتباع المعيار  

 
 . المقدمة  20

عادة تطويرها  إبأنها المصدالح التي يلزم  معايير البحرين للتثمين  ب  حسد   تعرف العقارات التطويريةفي سدياق هذا المعيار  
لتحقيق أعلى و أفضدددل اسدددتخدام لها ، او انها التي انتهت اعمال تحسدددينها أو مازالت جارية في تاريخ التثمين ، 

 وتشمل :  
 أ( بناء المباني .

 ب( االراضي غير المطورة .
 السابق .ج( إعادة تطوير األراضي المطورة في  

 د( تحسين المباني أو النشآت القائمة أو تغييرها . 
 راضي المخصصة للتطوير في إحدى المخططات الحكومية .ه( األ
 المخططات الحكومية .راضي المخصصة لالستخدامات االعلى قيمة او كثافة في احدى  و( األ

 
   . أسس القيمة30
 

 ه في ) أسدس القيمة ( فإن  104معايير البحرين للتثمين    معايير التقييم الدولية و  من  إصدداراخر   بناءا  على ماجاء في  30.1
اختيار القيمة المناسدبة  معايير البحرين للتثمين  معايير التقييم الدولية و  اخر إصددار منيجب على المثمن حسدب  

 عند تقييم العقارات التطويرية . 
أو وضع المشروع عند انجازه ،  حالةمن االفتراضات الخاصة بشأن  ا  كبير  عادة مايشمل تثمين العقارات التطويرية عددا    30.2

نجز ، او أن ا لعقدار مؤجر على سدددبيدل المثدال : يمكن أن تنص االفتراضدددات الخداصدددة على أن مشدددروع التطوير قدد أ 
 معدايير التقييم الددوليدة ومن    اخر إصددددارمن نطداق العمدل الموجود في    101لمتطلبدات المعيدار    بدالكدامدل . وفقدا  

، يجب اطالع كافة اطراف التقييم على االفتراضددات الهامة والخاصددة المسددخدمة في أي  معايير البحرين للتثمين  
عمليدة تقييم ويجدب اقرارهدا واالتفداق عليهدا في نطداق العمدل . كمدا يمكن أن تكون هنداك حداجدة الى ايالء عندايدة  
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 على نتيجة التثمين .  اطراف اخرى   عتمادمكانية اإعند  خاصة 
 

 . أساليب وطرق القيمة  40
  

  105معايير البحرين للتثمين   معايير التقييم الدولية و ر إصدددار مناخ أن طرق التثمين الثالثة المنصددوص عليها في  40.1
 جميعها يتم العمل بها عند القيام بالتثمين للحصول على المصالح العقارية  

 طويرية هناك طريقتان مرتبطتان بها ويمكن استخدامهم لهذا الغرض ومنهم :  تعند تثمين العقارات ال  40.2
 (  30أساليب وطرق التقييم الجزء    105طريقة أسلوب السوق ) أنظر معايير التقييم الدولية  أ . 
طريقة القيمة المتبقية وهي المنبثقة من أسلوب السوق ، اسلوب الدخل ، اسلوب التكلفة . وجميع ذلك يستند على  ب.  

و على المطورين الرجوع لتحصددديدل القيمدة المتبقيدة  و االقتطداع من تكلفدة التطوير   "قيمدة التطوير االجمدالي "
 لمشروع التطوير . 

للتثمين فدإنده إضدددافدة لمتطلبدات المعيدار فدإن على المثمن اتبداع المتطلبدات لمعدايير  عندد اختيدار اسدددلوب أو طريقدة    40.3
 فيما يخص أساليب وطرق التثمين .   105معايير البحرين للتثمين   و حسب اخر اصدار لها    التقييم الدولية

 
 . طريقة القيمة المتبقية  50

 
معايير   و  معايير التقييم الدوليةباخر إصددار من   عند اسدتخدام طريقة القيمة المتبقية ينبغي على المثمن االلتزام    50.1

 التي تنص أنه يجب االلتزام باآلتي :    105البحرين للتثمين  
 روع التطوير  مش( قبل بدء في مرحلة البناء ل1
 ( قبل البدء بإعادة التطوير  2
 ( عند تثمين األرض لغراض التطوير  3
( عندد القيدام بحسددداب األربداح المحتملدة للتطوير من حيدث بنداء المشدددروع والتكداليف النداجمدة عن ذلدك من حيدث الرسدددوم  4

 واالرباح . 
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 الجزء الرابع 

 
  



 
 

34  

 
   تقييم الدوليةمعايير الاخر إصدار من 

مجلس معايير التقييم  لرشدادات  ا  ، ووفقمعايير التقييم الدولية لقيود حقوق الطبع والنشدرمسدتند  خضدع ي
لمثمنين العقاريين  من خالل اتفاقية الوسدداطة مع المؤسددسددة     م توفير المسددتندسدديت،  (IVSC)  الدولية

، يرجى إرسدال بريد إلكتروني إلى:  المسدتندنسدخة إلكترونية من  طلبل.المرخص لهم من قبل المؤسدسدة  
info@rera.gov.bh  ،  بالشدددارة إلى معايير التقييم الدوليةIVS  ،   مع رقم الترخيص و االسدددم، و عنوان البريد

 اللكتروني, و رقم بطاقة الهوية, و العنوان البريدي و رقم الهاتف المحمول . 
 

 
  

mailto:info@rera.gov.bh
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 الجزء الخامس 
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 "(- Red Bookالمعايير العالمية )"الكتاب األحمر(RICS)- ين القانوني المعهد الملكي للمساحينتثمين 
ا لرشدادات اخر إصددار من خضدع ي المعهد الملكي معايير التقييم الدولية لقيود حقوق الطبع والنشدر، وفق 

لطلب نسددخة  فقط.   المؤسددسددةالعقاريين المرخصددين من للمثمنين  ، فهي متاحة    يينللمسدداحين القانون
 ، بدالشدددارة الى info@rera.gov.bh، يرجى إرسدددال بريدد إلكتروني إلى:  المعدايير العدالميدةإلكترونيدة من  
عنوان البريد اللكتروني ، واالسددم ،  وترخيص ، الرقم  وبإضددافة ، "(RICS-RICS Red Bookل )"الكتاب األحمر

 العنوان البريدي ورقم الهاتف المحمول.و،  ورقم بطاقة الهوية
 


