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Abstract 

The real estate evaluation to reach the real estate tax base is still in its infancy, especially in 

the Arab countries, despite its practice for a long time, and the process requires the adoption 

of clear and specific steps through which to reach the value based on unified approved bases 

in the evaluation by entities that carry out this task. Thus, our research aims to shed light on 

the difficulties and challenges faced by the assessment committees specialized in real estate 

appraisal in the General Tax Authority in the assessment process, especially in choosing the 

basis of assessment that can be relied upon in assessing real estate, which may negatively 

affect the proceeds of real estate taxes. On this basis, the main hypothesis of the research is 

formulated on the relationship between the method of evaluating the value of the property 

and the exact determination of the rea estate tax base. 

In order to reach these hypotheses, the most important real estate appraisal methods used to 

reach the tax base were reviewed and compared with the assessment methods according to 

the controls used on a sample of Baghdad real estate. Thus, the research recommends the 

need to reconsider real estate valuation methods and adopt the market method to obtain the 

highest tax revenues after reviewing the tax price for real estate taxes according to their types.             

Key words: Tax Accounting, Real Estate Taxes, Determining The Tax Base, Modern 

Estimation Methods. 
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ي ضوء تحديد الوعاء
ر
ائب العقارية ف  المحاسبة والتحاسب عىل الضر

ر أسعار السوق وطرق التقدير الحديثة  ي بي  يب 
 الضر

 

 هيثم عىلي محمد العنبكي 

 العراق  ، كلية المأمون الجامعة   ، د. 

 

 الملخص

ائب العقارية الزال عملية تنظيمإ ي بدايتها ن التقييم العقاري للوصول إىل وعاء الضر
ي الدول العربية عىل الرغم    ،ه فر

خاصة فر

وتتطلب العملية اعتماد خطوات واضحة ومحددة يتم من خاللها الوصول إىل تلك القيمة    ،من ممارستها منذ زمن بعيد 

ي تقوم بهذه المهمة. وبالتاىلي 
ي التقييم من قبل الجهات الت 

ط الضوء  يهدف بحثنا إىل تسلي  ،بناًء عىل أسس موحدة معتمدة فر

ي عملية 
ائب فر ي الهيئة العامة للضر

ي التقييم العقاري فر
ي تواجه لجان التقييم المتخصصة فر

عىل الصعوبات والتحديات الت 

ي اختيار  ،التقييم
ي تقييم العقار  أساسخاصة فر

ائب   ،التقييم الذي يمكن االعتماد عليه فر ي حصيلة الضر
مما قد يؤثر سلًبا فر

ائب وعىل هذا ال   أهداف كل ال يتناسب مع  العقارية اذا ما اختير بش  تمت صياغة الفرضية الرئيسية   ،ساسهذا النوع من الضر

يبة العقارات. وللوصول إىل هذه الفرضيات   ر طريقة تقييم قيمة العقار والتحديد الدقيق لقاعدة ضر للبحث حول العالقة بير

ي ومقارنتها بأساليب التقدير وفق الضوابط  تمت مراجعة أهم طرق التقييم العقاري المستخدمة للوصول إىل ال يت 
وعاء الضر

ي أساليب التقييم العقارية واعتماد طريقة 
ورة إعادة النظر فر ي عينة من عقارات بغداد. وقد أوىص البحث بضر

المستخدمة فر

ائب ي للضر يت 
ي السعر الضر

ها عدالة بعد إعادة النظر فر يبية وأكير العقارية حسب   السوق للحصول عىل أعىل اإليرادات الضر

 . أنواعها

ي : الكلمات المفتاحية يت 
ائب العقارية ، التحاسب الضر ي  ،الضر يت 

 . طرق التقدير الحديثة.  ، تحديد الوعاء الضر

 

 

 المقدمة 

ي الذي    إجراء تعد عملية التقييم العقاري من الخطوات المهمة وذات الصلة واالرتباط لغراض   يت 
التحاسب الضر

ة ع ي دعم النشاط االقتصادي لي دولة، وان للتقييم العقاري انعكاسات مباشر
ىل الوضاع المالية سواء للقطاع  يصب فر

ائح المجتمع لها تعامل مباشر ودائم مع النشاط العقاري، وعليه يعد التقييم  إالحكومي أم القطاع الخاص   ذ أن معظم شر

يبة أحد العناض ال   للنهوض  ساسالعقاري للوصول إىل الوعاء الخاضع للضر
ً
ائب العقارية، ومفتاحا ي التحاسب عن الضر

ية فر

ايد  بها. وم ر ائب العقارية أخذت بالي  ي السوق العقاري إذا ما علمنا بأن نسبة اإليرادات من الضر
ز أهمية هذا التقييم فر ن هنا تي 

ي سوق العقار بعد سنة  
ي بلدنا الرتفاع أسعار العقارات فر

ي مجال    2003فر
وري ولغراض تنظيم العمل فر لهذا أصبح من الضر

ي مجال هذا التقييم من خالل وضع   لتفعيل دور اساسي التقييم العقاري ال 
لهيئات والمؤسسات المختصة بتنظيم العمل فر

المعايير والسس الالزمة لتنظيم هذا النوع من العمال ومن هذه الجهات المجلس العالمي للمعايير والمؤسسة الملكية  

ي ضوء ما تقدم جاءت فكر 
ر والمنظمة الوربية لجمعيات التقييم. وفر ر المسجلير ة تسليط الضوء عىل المحاسبة  للمساحيير
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ائب تارة من خالل لجان الكشف   ي العراق وكيفية الوصول إىل الوعاء الخاضع لتلك الضر
ائب العقارية فر والتحاسب عن الضر

 للتقدير وأخرى حسب أسعار السوق. 

 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث: أوال: 

ي الهيئة الع
ي عملية التقييم تواجه لجان التقدير المتخصصة بالتقييم العقاري فر

ائب صعوبات وتحديات فر امة للضر

ائب العقارية، لعدم وجود   واضح لهذا التقييم يجعله يتوافق مع اسعار السوق العقاري مما يؤثر سلبيا   أساس لوعاء الضر

ي 
يبية.  إجراءفر ي وبالتاىلي الحصيلة الضر يت 

 التحاسب الضر

: أه
ً
 مية البحث: ثانيا

العقاري   الوعاء  تقييم  بتلك ان لهمية  المتعلقة  واالساليب  والطرق  بالضوابط  والمتمثلة  فيه  المؤثرة  والعوامل 

ي جهات وقرارات عديدة ذات صلة بتلك العقارات   إجراء  للوصول اىل  أساسي العملية دور  
ي الذي يؤثر فر يت 

التحاسب الضر

اقتصادية او  أهدافحقيق سواء عىل مستوى افراد او مؤسسات او دولة وان تقييم العقارات بشكل مناسب سيؤدي اىل ت

ي الكثير 
ر فر ي السوق نتيجة التقديرات الغير مناسبة من اشخاص غير مؤهلير

اجتماعية او مالية للحد من تقلبات اسعارها فر

يبية.   من االحيان، مما يؤثر سلبا عىل حصيلتها الضر

 :
ً
 البحث:  أهدافثالثا

 -ية االتية: ساسال  هدافيسىع البحث اىل تحقيق ال

كة وفقا لقانون رقم )تسليط  -1 ي تقدير اقيام العقارات الصادرة عن اللجان المشي 
( 85الضوء عىل الضوابط المعتمدة فر

ي  1978لسنة 
. إجراءتقدير العقار ومنافعه وأثرها فر ي يت 

 ات المحاسبة والتحاسب الضر

يبية.  2012و 2009تحليل وتقييم ضوابط  -2 ي الحصيلة الضر
 وأثرها فر

التقييم فيما يخص طرق التقييم العقاري ومحاولة تطبيقها عىل بيانات حقيقية والمفاضلة  تسليط الضوء عىل معايير   -3

يبية.  ي العراق لغراض المحاسبة الضر
ر التقدير وفق ضوابط او سعر السوق فر  بينها وبير

 

: فرضية البحث: 
ً
 رابعا

الرئيسية عي    الفرضية  ورات قياس وتحليل  ر تستلزمها ضر ر فرعيتير الرئيسية إىل فرضيتير الفرضية  لقد تم تجزئة 

 : ي
 اآلت 

ي تقدير قيمة العقار ال تؤدي إىل تحديد وعاد عادل وموضوعي    الفرضية الفرعية األوىل: 
إن استخدام الضوابط فر

يبية.   عىل الحصيلة الضر
ً
 مما أثر سلبا

الفرعي الثانية: الفرضية  التقييم عىل    ة  استخدام طرق  وعاء عادل    أساسإن  تحديد  إىل  يؤدي  السوقية  القيمة 

يبية.  ي والتقرب من تحقيق العدالة الضر يت 
 وموضوعي وهو ما يؤدي إىل تقليل التهرب الضر
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: المنهج المستخدم  
ً
 خامسا

ي الجزء ال
ي فيما يخص الجزء النظري أما فر

ي استخدم البحث المنهج االستقرات 
ي فقد استخدم المنهج الوصقر

تطبيق 

ي تحقيق 
 البحث.  أهدافالتحليىلي من أجل اثبات مشكلة البحث وإثبات فرضية البحث فر

 

: مجتمع وعينة البحث  
ً
 سادسا

ائب مجتمع العينة ولقد تم تحديد فرع الكرخ المركز والعقارات الواقعة ضمن رقعته  تمثل فروع الهيئة العامة للضر

 بحث ليتضمن التطبيقات العملية المالئمة لتناول مشكلة التقييم العقاري وإيجاد الحلول المالئمة لها. الجغرافية كعينة لل

 

 الحدود الزمانية والمكانية   -

وحسب توفر البيانات الالزمة لغراض البحث  2015 – 2009جمعت البيانات للسنوات من  -الحدود الزمانية: 

 والتحليل. 

حدود المكانية للبحث بالمناطق المشمولة بالتقييم العقاري وضوابطه ضمن فرع تمثلت ال  -الحدود المكانية:  

 الكرخ المركز. 

 

ي 
يبة  : المبحث الثانر  الطرائق المستخدمة لتقييم الوعاء العقاري الخاضع للضر

 تمهيد  

ي يت
 للمعايير الدولية والعربية والت 

ً
ي هذا المبحث سوف نسلط الضوء عىل طرائق تقييم العقار وفقا

م استخدامها فر

 معرفة مفهوم كل طريقة  
ً
ائب العقارية، لذلك البد أوال  للضر

ً
ي بعض الحيان وعاءا

ي قد تمثل فر
لجل تحديد قيمة العقار الت 

وط والمقومات الواجب توافرها لجل امكانية تطبيقها من أجل تحديد ذلك الوعاء.   وما هي الشر

 طرائق التقييم:   -

والصادر من مجلس المعايير الدوىلي للتقييم والذي تم تعديله    230حددت هذه الطرائق بموجب المعيار المرقم  

ي  
التسلسل    2014/ 4/ 30فر العقارية من  الملكية  بمعايير  إيجابيات   29ولغاية    17والخاص   عن 

ً
المعيار أعاله فضال من 

ي إصدارات الدول العربي
 لما جاء فر

ً
ي وسلبيات كل طريقة وفقا

 لتطبيقها عىل عينة من العقارات فر
ً
ة من معايير للتقييم تمهيدا

ي استخدام أي من هذه الطرائق من خالل اختالف 
 عن تسليط الضوء عىل الفرق فر

ً
الجانب العمىلي من هذا البحث فضال

ب من العدالة لجميع الطراف والذي ينعكس ي يتم التوصل اليها للوصول إىل نتيجة تقييم تقي 
بدوره عىل كثير    القيم الت 

 . من القرارات

 طريقة السوق )المقارنة(   -1

ي الخصائص بشكل كبير مع وجود    أساسإن هذه الطريقة تقوم عىل  
استخدام معلومات لمبيعات عقارات مشابهة فر

تقييمه من خالل عمل دراسة وتحليل لسعار السوق المراد  بالعقار  ي مواقع أخرى ومقارنتها 
الفروقات فر يتم    ،بعض  إذ 

ة   الحصول عىل البيانات والمعلومات من السوق ذات عالقة بتلك العقارات ويمكن أن تكون هذه الطريقة الكير مباشر
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ي السوق
ط توفر البيانات الكافية والمعدلة بشكل مستمر فر ي الوصول إىل قيمة عقار ما بشر

وتتطلب هذه الطريقة    ،ونمطية فر

كير من عقار للمقارنة، كما تتطلب أن تعرف جميع خصائص العقار سواء  أن يكون السوق مفتوح وشفاف وأن يكون هناك أ 

ي أعىل مستوياته وأفضل استخدام بالشكل  
بالبناء أم بالرض مع مراعاة استخدام العقار فر أكانت تلك الخصائص تتعلق 

   . (IVS, 2014:5) الذي يولد أعىل ايراد أو دخل ممكن 

البيانات الكاملة للعقار موضوع التقييم والعقارات المقارنة معها ويتم   وتعتمد هذه الطريقة عىل فكرة جمع وتحليل

عليها  ويطلق  عقار  بكل  الخاصة  للمواصفات   
ً
وفقا احتسابه  يتم  والذي  المي   بتحديد سعر  أما  المقارنة  من خالل  ذلك 

% من السعر    100نسبة    الضبط الماىلي أو عن طريق وضع نسبة لكل صفة أو خاصية لكافة التفاصيل للمقارنة بها و تشكل

ي أسعار السوق والمقارنة    ،الكىلي للعقار ثم اعتماد نفس النسب بالنسبة للعقار المراد استخراج قيمته
أو اعتماد نسبة التغير فر

ي حال المقارنة مع عقارات بنفس المواصفات وبتواري    خ سابقة )جمعة
 لذلك فر

ً
 . ( 80 : 2005 ، وفقا

 والكير ميثاقية )لو وجدت تداوالت تعد طريقة المقارنة بالعقارات  
ً
 لسعار السوق من أسهل الطرائق استخداما

ً
وفقا

ي لها صلة مع العقار المراد تقييمه والذي يمكن أن تكون أحد المصادر  
ي التأكد من استخدام التداوالت الت 

مماثلة(، ينبىعر

ي التقييم والذي يعتمد  
ة للبيانات المستخدمة فر ة أو الغير مباشر عىل نوعية تلك البيانات ودرجة تقادمها وموثوقيتها المباشر

( عادل  تقييم  أجل  من  وعملية  علمية  بطريقة  موصوفة  تفاصيل  تتضمن  أن  ي 
ينبىعر ي 

 Luigi  ,  549,2010-48 :5والت 

Caraglio) . 

ي اختيار قيمة العقار  
ي من الممكن أن تؤثر فر

ي اإلشارة اليها والت 
هناك بعض نقاط الضعف والقوة لهذه الطريقة ينبىعر

ي أدناه. 
 لهذه الطريقة وكما موضح فر

ً
ي الوصول اليها وفقا

 والت 

 
ً
:  -نقاط القوة:  –أوال ي

   -ومن هذه النقاط اآلن 

 تستخدم الطريقة عوامل السوق بطريقة ممتازة.  -1

ي سوق ثابت وبه تداوالت عديدة. طري -2
 قة موثوق بها فر

 تفضله المحاكم لنه يعكس حالة السوق.  -3

ي عدد من الدول المتقدمة.  -4
 طريقة متبعة فر

  :
ً
ي يتم التوصل إليها بموجب هذه الطريقة من قبل المقيم كقيمة    -نقاط الضعف:    - ثانيا

ان عدم إمكانية اعتماد القيمة الت 

: نهائية للعقار ممكن ان تتو  ي
   -قف عىل مجموعة من المحددات منها اآلت 

 ببعض   •
ً
ي يكون طرف مجبور عىل البيع أو يكون أحد الطراف جاهال

 تعريف المبايعات الت 
ً
يصعب أحيانا

ات أو وعيوب العقار.  ر  مير

ي( أو مرتفع والسعار تكون   • ي حالة البيع الجي 
السعر ال يساوي القيمة لذا يمكن أن يكون السعر منخفض )فر

ي حالة الركود. عالي
 ة بصورة عامة عندما يكون السوق مرتفع والعكس فر

ي تشيد بمواصفات خاصة )مثل   •
 تلك العقارات الت 

ً
ال يمكن تقييم جميع الممتلكات بهذه الطريقة وخصوصا

، المصانع المتخصصة(.   المساجد، المواتر 

ي سوق ثابت ومتجانس، يمكن استخدام التداوالت حت  وان ك •
ي  الوقت عامل مهم فر

انت قبل سنة، ولكن فر

ي والمالك، 
ي الحديث منها )دائرة الراىصر

 . (23 -21 : 2010سوق متقلب ومضطرب ال يمكن الوثوق إال فر
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   -: طريقة الكلفة -2

ي ضوء مفهوم تكلفة االستبدال )معيار  
 لهذه الطريقة يتم تقييم العقار فر

ً
ي هذا المفهوم  27،فقرة  230وفقا

( ويعتر

ولحساب قيمة العقار يلزم حساب تكلفة عقار مستنسخ   ،اثل أو عقار مشابه محقق لنفس المنفعةتكلفة امتالك عقار مم

ر إلقامة العقار    واضافة هامش رب  ح لمالك العقار مقابل المخاطر والجهد المطلوبير
ً
ي تاري    خ التقييم أوال

وذلك  )أوو بديل فر

كات أم أشخاص( ثم خصم مجموع  لن أغلب عمليات البناء تتم عن طريق اتفاق المالك مع متعهدي   البناء سواء أكانوا شر

ر   باسم الطريقة الهندسية أو طريقة المقاولير
ً
 الصىلي وتعرف هذه الطريقة أحيانا

وعليه يمكن  ، االندثار نتيجة لعمر المبتر

نشاء + هامش رب  ح  + تكلفة اال  (تكلفة الرض)تحديد قيمة العقار بطريقة الكلفة عن طريق ان قيمة العقار = قيمة الرض 

   - : ويتم حساب هذه اليام كالتاىلي )االندثار  –المالك 

 للقيمة الحالية للسوق مع مراعات أعىل وأفضل استخدام لها اذ تشمل  -1
ً
لغرض حساب قيمة الرض يتم تحديدها وفقا

اء والمصاريف القانونية وتكلفة تسوية   كلفة الرض وكافة النفقات الالزمة للحصول عىل ارض مماثلة ما تتضمن سعر الشر

 . (Kieso&Weygandt& warfield ,557:2012متحصالت نقدية ناتجة عن بيع المخلفات ) الرض ويطرح أي 

ي   (مستنسخ أو بديل)تكلفة اإلنشاء وهي التكلفة الالزمة إلنشاء عقار  -2
ر من التكاليف تكاليف اإلنشاء والت  وتتضمن نوعير

ائب وأي تكاليف مالية يتكبدها  المي  ا  أساسيتم تقديرها عىل   لمرب  ع والتكاليف الخرى )تكلفة التصاميم والرسوم والضر

ي السوق لخلق عقار مماثل
ي الحد   (المستثمر فر

أن معرفة هذه التكاليف وما تشكله بالنسبة لقيمة العقار الكلية يساهم فر

يبة المفروضة عىل العق  لو أن الضر
ً
ها عىل قيمة العقار فمثال % من قيمة العقار فإن ذلك    5ار كانت تشكل نسبة  من تأثير

ي رفع أسعار العقارات 
سوف يؤدي إىل تحميل كلفة انشاء عقار جديد بهذه النسبة والذي ممكن أن يساهم مع مرور الوقت فر

يبية لتحقيق   ي    أهدافوعليه يمكن للسلطة المالية استخدام هذا التأثير كأداة من أدوات السياسة الضر
نهاية  اقتصادية فر

 . المطاف

ي بقية االستثمارات وعادة ما   -3
 عن التعرض لمخاطر كما فر

ً
ي العقارات يتطلب بذل الجهد والوقت فضال

إن االستثمار فر

ي السوق العقاري. 
ر فر  يكون نسبة من قيمة اإلنشاءات والرض يتم تحديدها من قبل المتمرسير

ر :  اإلندثار  -4 الدولية  المحاسبة  معايير  وفق  االندثار  القابلة  )  16قم  عرف  الموجودات  لكلفة  توزي    ع منتظم  الندثار هو 

ي    ،( إذ إن هناك أكير من طريقة لتقدير قيمة االندثار وأسهل تلك الطرائق طريقة القسط الثابتلالندثار خالل عمرها اإلنتاج 

ي بعد مرور مدة زمنية من عمر المبتر وينقسم إىل هال
ي كما يعرف عىل أنه انخفاض قيمة المباتر

ك طبيىعي وتقادم وظيقر

 أن الرض ال يحسب لها اندثار 
ً
ي علما  . (110 – 107 : 2015 ، الهيئة العامة للرقابة المالية المضية)خارج 

 

   : نقاط الضعف والقوة من استخدام هذه الطريقة

 : نقاط القوة - أ 

ي فقرة احتساب اإلندثار عىل البناء  -1
 لتالفر

ً
ي حالة تقييم عقار مشيد حديثا

 . تعد هذه الطريقة من أسهل الطرائق فر

 اعتماد سعر   -2
ً
ي حالة عدم أخذ تفاصيل الفقرات مثال

إن عملية االحتساب وفق هذه الطريقة ممكن أن يكون بسيط فر

 . المي  المرب  ع للبناء بشكل قطىعي 

ي والمالك)دائرة ا نقاط الضعف -ب
  : (32 ،2010 ،لراىصر

 أن تحديد اإلندثار وعمر العقار يؤثر بشكل مباشر عىل قيمة العقار كلما زادت قلت القيمة.  -1
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 ما تتساوى الكلفة مع السعر  -2
ً
 . نادرا

ي  -3
المباتر ي تحديد كلف هذه 

فر المالعب هناك صعوبة  المطارات  مثل  بمواصفات خاصة  المصممة  للعقارات  بالنسبة 

 ج وقت طويل فيما لو تم اعتماد هذه الطريقة بتقييمها وتحتا 

 

   : طريقة الدخل -1

القيمة  بنظر االعتبار  تأخذ  الطريقة  الدخل وعليه فإن هذه  يعتمد عىل  المتحقق عنه  أو اإليجار  العقار  إن قيمة 

ة من الزم  لفي 
ً
ن إال أن قيمته ممكن أن تتغير  الزمنية للنقود والمخاطر وذلك لن الدخل المتحقق من العقار وأن كان ثابتا

ات المستقبلية ي الفي 
ي التقييم للعقارات االستثمارية والتجارية لنها تعتمد عىل حساب    ،فر

 ما تنجح هذه الطريقة فر
ً
وغالبا

ي يلغها العقار خالل عمره االقتصادي إذ تم تعريفها بأنها طريقة تقي
ي التدفقات النقدية الت 

يم  القيمة الحالية لرأسمال صافر

( وهو يتمثل هنا ivs،11:2011العقار من خالل تحويل التدفقات النقدية المتحققة عنه إىل قيمة حالية لرأس المال )

  : 2013  ،العامري)إن قيمة النقد المتحصل عليه اليوم أكير من قيمته غدا وهذا ما يعرف بالقيمة الزمنية للنقود    ،بالعقار 

لية يمكن أن يكون لكير من نموذج من التدفقات النقدية وكل نموذج يحدد قيمة للعقار  أي أن احتساب القيمة الحا،  (367

ي ضوء معامل الخصم المستخدم وأن أبسط طريقة هي باستخراج معدل الخصم من خالل الجداول المعدة حسب سعر  
فر

 . الفائدة وعدد السنوات

 عىل الدخل
ً
والدخل الذي يؤخذ باالعتبار هو ذلك   ،الناجم عنه وتقوم هذه الطريقة عىل تقدير قيمة عقار ما بناءا

وهي إحدى ثالث طرائق تقليدية    ،(2013،345،الذي يستمد بصورة عامة من عمليات تشغيل العقار كل سنة )عثمان

تضم طرائق وآليات ومسائل رياضية يستخدمها المقيم ليحلل مقدرة العقار عىل جلب فوائد مادية وتحويل هذه الفوائد  

ات لقيم تقديرية  إىل وري عند تطبيق هذه الطريقة معرفة التدفق النقدي إليراد العقار المراد تقييمه  ،مؤشر   ،ومن الضر

تبة عىل هذا العقار إذ تخصم جميعها من قيمة اإليجار السنوي للعقار عند تطبيق   اب والمصاريف المي  وكذلك جميع الضر

ي هذا السلوب البد للمقيم من معرفة من معرفة  
الهيئة العامة للرقابة المالية  )  -  : مجموعة من المصطلحات ومنها اآلت 

 (. 2015 ،المضية

ي يمكن أن يحققها العقار  : اجماىلي الدخل
 . اجماىلي اإليرادات السوقية السنوية الت 

 من خسائر عد االشتغال : الدخل الفعال
ً
 . اجماىلي الدخل مخصوما

 قيمة العقار واجماىلي الدخل : مضاعف الدخل
ر  . النسبة بير

ي دخل التشغيل
ر
 منه مصاريف التشغيل : صاف

ً
 . الدخل الفعال مخصوما

ي دخل التشغيل وقيمة العقار  : معامل الرسملة
ر صافر  . النسبة بير

 . ر رأس المال رب  ح المستثمر عن استثما : عائد االستثمار 

 . ( النسبة المئوية للعائد سعر الفائدة) معدل عائد االستثمار

 

ي  - يب 
   : مفهوم وتعريف الوعاء الضر
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ي تخضع لها 
ر يمثل المادة الت  يبة وعاء معير وقد عرف    ،(28  ،2012،المحل الذي تفرض عليه )فيصلأو    ،لكل ضر

يبة ء الذي تفرض عليه الضر ي
ي بأنه المادة أو العنض أو الشر يت 

 أو    . الوعاء الضر
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
والوعاء قد يكون شخصا

 
ً
م  ،ماال المنتجة  أم  الخارج  من  المستوردة  أكانت  سواء  السلع  أو  دخله  أو  ماله  رأس  أو  المكلف  الداخل  كشخص  ن 

 . (62 : 2002،)رمضان

ائب بعبارة أخرى ما يخضع  ي بأنه المنبع الذي تغرف منه الدولة إيراداتها بواسطة الضر يت 
وكما عرف الوعاء الضر

يبة   ورة توافر العنض    ،(49  : 2014  ، شكر )للضر يبة مع ضر ي هو المقدار من المال أو الخص الخاضع للضر يت 
والوعاء الضر

ي لهذا ال 
 الزمتر

ً
يبة سنويا ي    ،(41  : 2014  ،الججاوي والعنبكي )أو عند حصول الحدث    ،وعاء فقد تفرض الضر يت 

أن للوعاء الضر

ه من المفاهيم الخرى  ال يختلط بغير
ً
 معينا

ً
   ،مفهوما

ً
ي هذا المر مهم جدا

وري تحديد المال الذي    ،والتدقيق فر إذ من الضر

ها من أموال ا يبة من دون غير  المال دون المكلف نفسه كون    (29  : 2012  ،لمكلف )السعديتخضع له الضر
ً
وخصوصا

عىل   ائب  وضر الموال  عىل  ائب  الضر تقسم  لهذا  فحسب  نفسه  المكلف  وليس  المكلف  مال  وعائها  العقارية  ائب  الضر

ة    ،الشخاص تكون الخير إذ  وة 
الير أنها تفرض عىل  أي  ائب عىل الموال  العقارية من الضر ائب  أن الضر وعاءها ولكن  إذ 

ي يتم اقتطاع جزء من الدخل
ي الطرائق الت 

ة أو    ، أو رأس المال  ، يختلف الفن الماىلي فر إذ يمكن أن يتم ذلك بالطريقة المباشر

ة يبة سواء أكانت    ،بالطريقة غير المباشر وة وهي تحت يد المكلف بالضر ي تحديد عناض الير
ة فر وتتصف الطريقة المباشر

 أم رأ
ً
وة دخال وة بمناسبة استعمالها أو تداولها  هذه الير ي تتبع عناض الير

ة الت    : 2007  ،العىلي )س مال أما الطريقة غير المباشر

102 ) . 

ر والقرارات العراقية -  للقوانير
ً
ائب العقارية وفقا  تحديد الوعاء   - : تحديد وعاء الضر

ً
يبة يتطلب أوال إن فرض أي ضر

ي الذي ستفرض عليه يت 
ي العراق حدد بثالثة أوعية عىل الرغم من أن  إن تحديد وعاء ا  ،الضر

ائب العقارية فر الوعاء    أساسلضر

ائب   واحد وهو العقار إال أن اختلف باختالف الواقعة المنشأ والختالف القانون أو القرار الذي يخضع له ذلك الوعاء )ضر

 . نقل ملكية وعقار وعرصات(

 1978( لسنة  85ن تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم )( من قانو 6نصت المادة )  -   : نقل الملكية وحق التضف -

  : عىل

  
ً
ي اليوم نفسه، إال اذا استدعت    إجراءتقوم اللجنة ب  –أوال

ي موقع العقار وفر
، وينظم محضر الكشف فر

ً
الكشف موقعيا

 لذلك
ً
ي وقت الحق ، ظروف العمل خالفا

   - : ويتضمن المحضر المعلومات اآلتية ،فيجوز تنظيمه فر

ر م -أ  وقع العقار وأوصافه الثابتة ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار  تعيير

تبة له أو عليه، أو أية معلومات أخرى تفتضيها طبيعة المعاملة.   وصنفه ومشتمالته من بناء أو مغروسات والحقوق المي 

ي أو منفعته و  -ب
ي طلب    إجراء قت  تقدير القيمة الحقيقية للعقار أو الحق العيتر

ر فر ي التاري    خ المعير
الكشف، او فر

ي بنائه، أو ما أضيف  
الكشف بحسب موقع العقار ودرجة عمرانه وشكله ومساحته ومشتمالته ونوع المواد المستعملة فر

   إجراءك  ،إليه من المضوفات الخرى
ً
ي تزيد من قيمته فعال

ميمات والتحسينات الت  اع  ، الي   فير
ً
   ،وإذا كان العقار أرضا

ً
فضال

منشآت ومغروسات ومزروعات من  عليها  القائمة  والمشتمالت  بحسب خصوبتها  قيمتها  تقدير  ذلك  أن   ،عن  وللجنة 

شد بأقيام العقارات المجاورة أو المماثلة أو ببدالت بيعها   . تسي 
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ً
ة أي منها بتاري    خ  يجوز للجنة تقدير قيمة الرض والمنشآت أو المغروسات كل عىل حدة ولمدة معينة، وقيم  – ثانيا

الرسمية  ، سابق تؤدي إىل تحقيق    ،إذا ما طلب منها لي غرض من الغراض  بأية طريقة  أو  القيمة جملة  أن تقدر  ولها 

 . الغرض من التقدير 

  
ً
ي يتعذر فيها    – ثالثا

ي الحوال الت 
ينظم محضر بذلك تدون فيه السباب ويرفق    ،الكشف لي سبب كان  إجراءفر

 . ةبأوراق المعامل

  
ً
ي للعقار   – رابعا

  إجراءمن دون    ، للجنة أن تأخذ بالبدل المضح به من قبل المتعاقدين ان كان يمثل البدل الحقيق 

 بذلك ،كشف
ً
 مسببا

ً
 . عىل أن تصدر قرارا

يبة العرصة:   -ت يبة العقار وضر المعدل    1962لسنة    162من قانون    (6و    5حددت المادة )  -  : تحديد وعاء ضر

ي 
   (5المادة ) : اآلت 

ي تؤلف بأمر الوزير أو من يخوله ويعلن التاري    خ الذي يبدأ به التقدير   -1
ر إيرادات العقار لجان التقدير الت  تتوىل تخمير

يبة المالك السابقة وتعديل   ي جرت بحسب قانون ضر
 لمدة خمس سنوات أما التقديرات الت 

ً
العام ويكون هذا التقدير نافذا

ي تم بموجب المواد )التقديرات بصورة منفردة بع
اض أو التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والت  ( 8،7د االعي 

ي هذا القانون إىل أن يجري التقدير العام
 . من هذا القانون وتبق  نافذة مع مراعاة اإلعفاءات الواردة فر

 من إذا لم يقدر أي عقار لسبب ما أثناء التقدير العام وقد فيما بعض فتفرض علي -2
ً
يبة وتستوفر اعتبارا ه الضر

 . تاري    خ تنفيذ التقدير العام

ر أن أي عقار أنشأ بعد التقدير العام ولم يقدر فعىل السلطة المالية أن تطلب من اللجان المختصة   -3 إذا ما تبير

يبة وفق أحكام هذا القانون.   تقدير ايراده السنوي وتستوفر عنه الضر

   - : ( 6المادة )

 أو اذا ظهر    إجراءالسنوي وقت  يعتي  بدل اإليجار   -1
ً
 للعقار المؤجر أما إذا لم يكن العقار مؤجرا

ً
التقدير ايرادا

ي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير اإليراد عىل أن تأخذ بنظر  
للجنة التقدير إن بدل اإليجار السنوي المدع به غير حقيق 

ي 
   - : االعتبار ما يأت 

ات العقار كالموقع والمساحة ومواد اإلن -أ  ر ة والحديثة والمشتمالت الخرى الملحقة به مير شاء وحالته الحاضر

ها   . وأفضلية العرصة المشيد عليها العقار عىل غير

 . الغرض الذي يستعمل العقار من أجله -ب

ي نفس المحلة -ت
 . بدل االيجار السنوي عن العقار مماثل له فر

إىل  -ث  
ً
استنادا ادارتها  تحت  ي 

الت  والعقارات  الحكومية  والمصالح  الرسمية  شبه  الدوائر  عقارات  إيراد  يقدر 

كشوفات تقدمها تلك الدوائر أو المصالح تحتوي عىل أنواع العقارات ومحالتها وبدالت ايجارها الفعلية ويشمل ذلك  

ي تدار من قبل الدوائر الرسمية
 . العقارات الت 

ي ++++++ سوف تطبق طرائق التقدير السابقة   طالعوبعد اإل 
ائب العقارية فر ي للضر يت 

عىل طرائق تحديد الوعاء الضر

يبة ي تحديد الوعاء الخاضع للضر
 . عىل عينة من العقارات للوصول إىل أفضلها فر
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 الجانب العمىلي 

يبة ) ي تم تقديرها    ،نقل الملكية  ،العقار سيتضمن هذا الجانب أخذ عينة من العقارات الخاضعة لضر
العرصة( الت 

العينة  للمعايير عىل   
ً
التقييم وفقا ائب وتطبيق طرائق  للضر العامة  الهيئة  ي أحد فروع 

من واقع السجالت والمعامالت فر

ي تم التوصل اليها 
ي    . نفسها وتحليل النتائج الت 

يبة أو الت  ي تخضع للضر
ولكي تكون صورة واضحة عن حجم العقارات الت 

يبة ن  . الحظ الشكل أدناهستخضع للضر

ي محافظة بغداد لسنة 1شكل رقم )
 . 2012( عدد البنية الجديدة واالضافات لجميع النواع فر

 إىل بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء لسنة  : لمصدر ا
ً
 2012الشكل من إعداد الباحث استنادا

 

    من الشكل أعاله نالحظ أن نسبة العقارات السكنية سواء أكانت عقارات جديدة
ً
أم إضافة لعقارات مشيدة سابقا

 من مجموع العقارات إذ بلغت نحو 
ً
 و  5374تشكل نسبة مرتفعة جدا

ً
 جديدا

ً
 إذ بلغت نسبة العقارات  1647عقارا

ً
اضافيا

ر مما يدل عىل وجود طلب عىل الدور السكنية وهذا بدوره يعكس حالة التوجه نحو البناء    98السكنية   ي كال النوعير
% فر

ي من ق
جديدة ومضافة ال    ( عمارة  2بل أفراد المجتمع ومن ثم عدم وجود طلب عىل البناء العامودي الذي تضمن )الفق 

ي محافظة بغداد 
 . غير عىل الرغم من إمكانية حل أزمة السكن وأزمة ندرة الرض من خالل البناء العامودي فر

ي ضوابط    أساس -
البيوعات االعت  2009و    2012حددت ضوابط    -:  2012و    209التقييم فر ماد عىل 

يبة ك ي دوائر التسجيل العقاري والضر
ي أي تم اعتماد    أساسوالتضفات الجارية فر

سعر السوق   أساس لتقييم الراىصر

ي تؤثر بشكل كبير عىل قيمة العقار إال أنه بالرجوع إىل كلتا الضوابط ومقارنتها  
ي والت 

 بالنسبة لألراىصر

ي بغداد  ( كونها أكير 2012اعتمدت بيانات هذه السنة ) -
ي أسعار العقارات فر

 . استقرار وتمثل طفرة فر
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ة نجد أن الضوابط أقل  ي السوق ولغرض اثبات ذلك  مع أسعار السوق السائدة لكل في 
بكثير من السعار السائدة فر

ي بعض المناطق وقيمتها الحقيقية ومقارنة ذلك مع السعار  
ي فر

اء لبعض الراىصر سيتم أخذ عينة من عمليات البيه والشر

ي الجدول أدناه
ي السكنية عىل سبيل المثال كما موضح فر

ي الضوابط لسعار الراىصر
   : المحددة فر

 لسعار السوق والضوابط1 – 3الجدول رقم ) -
ً
ي السكنية لعينة من المناطق وفقا

 . ( أسعار الراىصر

ي  السنة
سعر المت  المرب  ع / ألف دينار بموجب   الموقع / سكبر

 لمكاتب وسطاء البيع  
ً
أسعار السوق وفقا

اء  والشر

سعر المت  المرب  ع /الف  

 دينار بموجب الضوابط 

2009 – 2012 

ي حي العدل  2015 -2009
 500 – 450 1250 – 750 السكبر

 350-300 900-600 الغزالية 2015 -2009

ر  2009-2015 ي /المهندسي   750-600 1150-1000 حي المتنب 

 900-700 2250-1250 الحارثية 2009-2015

ائب إعداد الباحث   من : المصدر  ي حصل عليها من مكاتب العقار وضوابط هيئة الضر
 باالستناد اىل المعلومات الب 

 

ي  
ي أسعار الراىصر

ي تشكل المحور ال )إن الفرق فر
يبة نقل الملكية باعتبار العقار يتكون من )أرض + ساسي الت   لضر

ر أسعار السوق وتقدير الضوابط ممكن أن يصل إىل أكير م يبة العرصة ما بير رات اصدار    ،%  50ن  بناء( ولضر إن من أهم مي 

ة   ائب وذوي الخي  ي الهيئة العامة للضر
الضوابط بأقل من أسعار السوق بحسب المقابالت الشخصية مع عدد من موظقر

ي ارتفاع إمكانية نقل عبئها من خالل زيادة السعار  
 للمساهمة فر

ً
 لسعار السوق تجنبا

ً
أكدوا عىل عدم اصدار ضوابط وفقا

ي سوق العقار والقطاعات ذات العالقة  وهو ما سيؤثر 
 فر
ً
والفضل تعديل القانون السيما فيما يتعلق بتخفيض النسب   ،سلبا

يبية بشكل عام ضمن   ر الضر ي والعقارات لتقادم القوانير
ي تقدير قيم الراىصر

يبية ومن ثم إمكانية اعتماد أسعار السوق فر الضر

ي  
يبية فر ي للسياسة الضر

ي متكامل وحقيق  يت 
كما أن نسبة سماح لجان التقدير بالزيادة أو النقصان عن ما    ،العراقاصالح ضر

 لنوع موقع العقار )عىل اللجنة الصعود عن هذه السعار بنسبة ال تتجاوز  
ً
ي الضوابط لسعار الرض وفقا

ي   10محدد فر
% فر

ول بما ال يتجاوز   ر ر والير ي العقارات ذات الموقع الح  10العقارات ذات الموقع المتمير
ائب  % فر  ، 2009رج )الهيئة العامة للضر

 عن أن كال الضوابط تم تحديد مواقع العقارات العمرانية    (2012
ً
ي )فضال

ي ثالث أنواع    (صناعي   ،تجاري، سكتر
ر )فر   ،متمير

( المذكور لكلتا الضوابط والذي شمل تصنيف نوع  1وإعطاء مجموعة من االعتبارات ضمن جدول رقم )  ( حرج  ،عادي

 الموقع  
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 ع الموقع نو 

 2010ضوابط  2009ضوابط 

ي 
ر )سكتر  (صناعي  ،تجاري ، متمير

 ركن -1

 . م وأكير  20شاعر  -2

 . جبهة العقار أكير من المعتاد  -3

 أي مزية أخرى   -4

ر  ي زراعية وبساتير
ر أراىصر  متمير

 أرض ذات خصوبة عالية   -1

 تقع عىل مصدر ماء وشوارع زراعية مبلطة -2

ي 
( ،تجاري ،حرج )سكتر  صناعي

 م فأقل 8تقع عىل شارع ضيف  -1

 الشارع مغلق من أحد طرفيه -2

ي ومنشأة عامة -3
 . واجهة العقار تقع أمام جدار مباتر

 أي عامل يؤثر عىل قيمة العقار غير ماذكر.  -4

ر  ي زراعية وبساتير
 . حرج أراىصر

 . أرض بور ذات ملوحة عالية -1

 . ندرة أو انقطاع الماء  -2

 الزراعية بعيدة عن الطرق  -3

ي ضوابط 1الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عىل الجدول رقم ) : المصدر 
ر
 . 2012، 2009( ف

 

ر فحسب أما الموقع العادي فهو من دون  إن االعتماد عىل المواصفات أعاله العتبار موقع العقار   حرج أم متمير

ي الجداول الملحقة بالضوابط لموقع الرض العادي
%    10كما تم تحديد نسبة    ،تفاصيل حيث عدة التقييمات الواردة فر

ي 
 وعدة السعار فر

ً
 أو حرجا

ً
ا ر ي الضوابط إذا كان موقع العقار متمير

ي قيمة الرض عما مثبت فر
الضوابط    بالزيادة والنقصان فر

ي المواقع العادية أي أن الزيادة والنقصان هي لقيمة الرض فحسب وليس لقيمة العقار الكلية  
ي فر

  ( أرض وبناء)هي لألراىصر

ي اإلشارة اليها  ، وهذه النسبة عىل الرغم من انها قد تكون مقبولة
ي ينبىعر

   - : ونرى هناك بعض المالحظات الت 

ي إعطاء نسبة الزيادة  أن الضوابط ركزت عىل سمات موقع الر  -أ 
ها من السمات فر ض فحسب من دون غير

 . والنقصان أعاله

ي   -ب
منطق  والصناعية وهذا غير  والتجارية  السكنية  العقارات  لموقع  نفسه  الوصف  الضوابط وضعت  إن 

ي واجهتها أكير من 
ي الضواب 20م عىل سبيل المثال ويقع عىل شارع عرضه  10فالعقارات السكنية الت 

ر فر ط  م كما مبير

ي من نواجي مختلفة منها عىل 
ر أن موقع العقار التجاري يختلف عن السكتر ي حير

ي فر
 للعقار السكتر

ً
ا ر  متمير

ً
يعد موقعا

ر وهذا ممكن تحديده    من المستهلكير
ً
ا  كبير

ً
ي منطقة تشهد اقباال

 لو كان فر
ً
ا ر سبيل المثال يكون موقع العقار التجاري متمير

 من خالل تحديد جداول بالمناطق ال
ً
تجارية كل حسب أهميتها وكذلك الموقع الصناعي فعىل سبيل المثال  مسبقا

 عن بقية  
ً
ا ر تتوافر المواد الولية بالقرب من الموقع الصناعي ممكن أن يسهم ذلك بجعل موقع العقار الصناعي ممير

 . ذلكإال أن الضوابط تركت ذلك المر دون تحديد وأعطت للجنة التقدير تقييم   ،المواقع الصناعية الخرى

ي كون لها تأثير مباشر عىل موقع الرض ومنها ندرة الرض -ت
  ،لم تشر الضوابط اىل تحديد بعض الصفات الت 

ي   ،مفروزة بشكل مستقل  ، مشاعة)الحالة القانونية لألرض  
ر مع زيادة الطلب    (مفروزة بشكل غير قانوتر ي موقع معير

فر

 عن تأثير العوامل البيئية واالجتماعية  
ً
عىل موقع الرض واالكتفاء بذكر عبارة مراعاة أي عوامل سواء تزيد  عليها فضال

ي التقرير 
ي الزراعية فقد كانت محددة    . من قيمة العقار أم تخفض من اللجنة عىل أن يذكر ذلك فر

أما موقع الراىصر
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ي الزراعية محدود ويرتبط بنوع تربة الرض وتوافر الناء وقرب  ها م
ي الراىصر

ن الشوارع الزراعية بشكل واضح كون التنوع فر

ي الضوابط. 
 هذا ما تم تحديده فر

 

 

 

 

 

 

 

 

للعقارات   البناء  وأسعار  الرض  نوع  بأن  ر  نبير أن  نود  البناء  كما  أسعار  يختلف عن  السكنية  ي 
الراىصر ي 

فر السكنية 

ي أفضل المواقع وأعالها  
ي درجة البناء فر

ي الزراعية عىل الرغم من اعتماد التصنيفات نفسها فر
ي الراىصر

للعقارات السكنية فر

ي الجدول رقم )
 عىل سبيل المثال وكما موضح فر

ً
   -  : وكما موضح أدناه 2012و  2009ي ضوابط  (5و  2سعرا

ي الزراعية  2الجدول رقم )
ي السكنية والراىصر

ي الراىصر
ي أسعار أنواع البناء فر

 ( الفرق فر

المت    نوع البناء  بناء  سعر 

ي  
ر
ف المرب  ع 

ي السكنية 
 األراضر

ي  
ر
سعر بناء المت  المرب  ع ف

ي الزراعية
 األراضر

نسبة  

 الفرق

المت    بناء  سعر 

ي  
ر
ف المرب  ع 

ي 
األراضر

 السكنية  

بناء   سعر 

المرب  ع   المت  

ي 
ر
ي  ف

األراضر  

 الزراعية

نسبة  

 الفرق

 % 35 ألف 450 ألف 700 % 38 ألف 400 ألف 650 درجة ممتازة 

 % 22 ألف 350 ألف 450 % 25 ألف 300 ألف 400 1مسلح درجة 

 % 28 ألف 300 ألف 350 % 33 ألف 200 ألف 300 مسلح اعتيادي 

 %0 ألف 200 ألف 200 % 14 ألف 150 ألف 175 عكادة وشيلمان 

 % 33 ألف 100 ألف 150 % 20 ألف 100 ألف 125 البناء والتبسيط 

 ( 2009و  2012الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عىل بيانات ضوابط ) : المصدر 

 

ر سعر مي    ر بناء النوع نالحظ من الجدول أعاله أن هناك فروقات بير ي السكنية وبير
ي الراىصر

البناء نوع درجة ممتازة فر

ي الزراعية بمبلغ  
ي الراىصر

ي الزراعية عىل سبيل المثال   30ألف أي ما يعادل نسبة تزيد عىل    250نفسه فر
ي الراىصر

% أقل فر

ر  ي أ 38 - %  14وهذا ينطبق عىل بقية أنواع البناء إذا بلغت نسبة االختالف ما بير
 عاله. % كما موضح فر

ي ضوابط )
ي التاىلي  2012 ،2009وللوقوف عىل أسعار البناء حسب نوعها الواردة فر

 ( نالحظ أن الرسم البياتر
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 لضوابط 4الشكل رقم )
ً
ي وفقا

 لسعار الراىصر
ً
  2012( أسعار البناء وفقا

 للبيانات  : المصدر 
ً
 2012والمعلومات ضوابط الشكل من إعداد الباحث استنادا

 

ي وفق لضوابط 5الشكل رقم )
 لسعار الراىصر

ً
  2009( أسعار البناء وفقا

 

 للبيانات والمعلومات ضوابط  : المصدر 
ً
 2009الشكل من إعداد الباحث استنادا
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ي 
  - : ومن خالل دراسة وتحليل الشكل أعاله نرى اآلت 

ي ضوابط    300إىل    650اء نوع درجة ممتازة يتغير من  ن سعر البنإ -1
بسبب سعر الرض    2009ألف دينار فر

ي   50ألف دينار بنسبة  350إىل  700ومن  ،% أقل 58أي بمعدل   ( ألف 100أقل من  – ألف  200أعىل من )
% أقل فر

ي    100  –ألف    250بسبب سعر الرض )  2012ضوابط  
أن الضوابط أعطت البناء  ألف( وهكذا لبقية النواع وهذا يعتر

ر أن هناك مجموعة من العوامل لها تأثير مباشر عىل تقييم البناء  ي حير
قيمة إضافية من قيمة الرض المنشأ عليها فر

 : ي
ي ممكن أن ندرج منها عىل سبيل المثال اآلت 

 - نفسه والت 

ي أرض قيمتها أقل من  -أ 
عىل سبيل  ،ف هي نفسها أل 250ألف دينار أو أكير من  100كلفة البناء سواء أكانت فر

ر اال أن قيمتها ممكن   ي كلفة أجور العاملير
ي كلفة المواد االنشائية أم فر

 سواء أكان فر
ً
المثال ان وجد فارق فيكون معقوال

ي حدود معقولة ال تصل إىل  
المواد  )%    50أن تختلف ولكن فر لتوافر مصادر  العالية  النقل  تأثير أجور  تم استبعاد 

ي جميع ا
 . (لمحافظاتاالنشائية فر

ي البناء ودرجة جودتها  -ب
 . نوعية المواد المستخدمة فر

ي  % أي أن عمر  2عمر البناء فقد حددت نسبة اندثار البناء ب   -ت
اىصر حسب طريقة )سنة    50البناء االفي 

 إال أن العقار يتم ترميمه باستمرار ومن ثم فان قيمة البناء   (القسط الثابت لالندثار
ً
ا وعليه فقد يكون عمر العقار كبير

 
ً
 جيدا

ً
 يكون البناء قد اندثر خالل المدة االفي    ،عىل الرغم من البناء إال أن العقار سوف يقيم تقييما

ً
اضية عىل وأحيانا

 
ً
 جيدا

ً
اضية له    ،الرغم من قدم البناء إال أن العقار سوف يقيم تقييما  يكون البناء قد اندثر خالل المدة االفي 

ً
وأحيانا

ي تزداد قيمتها كلما زاد عمرها 
 . ومن ثم يكون البناء من دون قيمة أي انقاض باستثناء العقارات ذات البناء الثري والت 

ي  -2
فر الحاصلة  الزيادة  ي ضوابط    إن 

فر البناء  تحديدها ب  2009عن    2012أسعار  للبناء    50تم  دينار  ألف 

وهذه الزيادة ال تتفق مع    (جينكو  ،خشب  ،عكادة والشيلمان)الف دينار للبناء    25و    (اعتيادي  ،درجة أوىل  ،الممتاز )

ي إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء لذا ف
 فر
ً
ي هذه السعار  البيانات والمعلومات الموضحة سابقا

أن إعادة النظر فر

ر أم اكلف أو قيم وتحديد مقومات يتم عىل  أساسيتطلب تحديد   . ها احتساب كل منهما أساسمعير

ي يراد تقييمها بتاري    خ سابق من إصدار الضوابط   -
 تحديد تقدير للعقارات الت 

ي تاري    خ الحدث  
 ( لتخارج أو تأري    خ إقامة الدعوىالوفاة ا)هنالك بعض حاالت نقل الملكية تحتاج لتقدير العقار فر

لما محدد لضوابط    
ً
العقارات وفقا تقديرات  القيمة كنسبة من  الحالة من خالل احتساب  الحل لمثل هذه  وتم تحديد 

ي تحديد تقدير    2009و  2012
ي تم الكشف فيها فر

ي أن لجنة الكشف والتقدير تلجأ إىل استخدام تقدير السنة الت 
هذا يعتر

ي تاري    خ 
 . وقوع أحد الحداث المذكورةعقار ما فر

 

 

 

 

 

 ( النسب المعتمدة الستخراج أقيام العقارات 3الجدول رقم )
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ة  ي ضوابط  الفت 
ر
ي ضوابط  2012النسبة ف

ر
 2009النسبة ف

2000 – 1999 - 5 % 

2001 - 10 % 

2002 - 15 % 

2003 10 % 20 % 

2004 20 % 25 % 

2005 30 % 35 % 

2006 40 % 50 % 

2007 50 % 60 % 

2008 90 % 60 % 

2009 – 2011 90 % - 

1 /1 /2012 

 2012/ 9/ 1لغاية

90 % - 

 (  2009 ،2012الجدول من إعداد الباحث باالستناد إىل ضوابط ) : المصدر 

 

 لضوابط سنة    100عىل سبيل المثال ب   من الجدول أعاله نالحظ أن العقار الذي يتم تقدير قيمته  
ً
مليون دينار وفقا

 سنة    2012
ً
ي سنة وقوع الحدث وليكن مثال

    90)   2011تكون قيمته فر
ً
مليون دينار( ولو أن عقار آخر تم تقديره وفقا

 سنة    100بمبلغ   2009لضوابط سنة  
ً
ي سنة وقوع الحدث وليكن مثال

 . (ارمليون دين  60)تكون    2008مليون فان قيمته فر

ك بالمواصفات   ي تشي 
إال أن تحديد هذه النسب وتعديلها لم يتم بشكل دقيق سيما مع وجود بعض العقارات الت 

ي الوقت نفسه بأنها حاالت تتطلب تطبيق هذه الفقرة من الضوابط  . العمر   ،الموقع  ،المساحة)نفسها  
ك فر ... الخ( وتشي 

ا ثم  الموضوع ومن  ي سنة حسم 
أنها تختلف فر لتلك الضوابط  إال   

ً
النسب وفقا ي تحكمها واختالف 

الت  ختالف الضوابط 

ي ضوابط    2008والسيما لسنة  
 وفق النسبة المحددة فر

ً
يبيا وما بعدها إذ إننا نجد أن المبلغ الذي يتم التحاسب عليه ضر

ي ضوابط    2008لسنة    2009
ي النسب المحددة لهذه الحالة فر

فيما تم التحاسب    2012لعقار ما يتأثر بشكل كبير بالتغير فر

 : ي
ي ذلك إىل اآلت 

 -عليه بموجبها ويعود السبب فر

ر  -أ  ي ما بير
ي تقديرات الراىصر

ات فر  . % أو أكير من ذلك لبعض المناطق 200 - %  15وجود تغير

 بمقارنة ضوابط   -ب
ً
ا ي حالة أن البناء كان قديم أو مهدوم عىل سبيل   2009عن    2012تغير أسعار البناء لم يكن كبير

وفر

 . ي سيكون له الثر الكي 
 لذلك فان تغير أسعار الراىصر

ً
 المثال فان اثره يكون معدوما
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ر نسبة ضوابط   -ت % هو    90والبالغة    2008لسنة    2012ونسبة ضوابط    2008% لسنة  60والبالغة    2009إن الفرق بير

ه كلما زادت نسبة التغير بالسعار أما سنة %( إن هذا الفرق يزداد تأث 30) وما دون فقد كانت النسب متقاربة   2007ير

ر  اوح بير
 % ومن ثم فإن المبالغ تكون متقاربة إىل حد ما.  10% إىل 5إىل حد ما والفرق بينها قليل إىل حد ما يي 

ي القيم لضوابط  
 من منطقة لخرى ولجل كان متفاو   2009عن ضوابط    2012ومن خالل المقارنة فإن التغير فر

ً
تا

ي ضوابط 
ي طرأت عليها فر

ات الت   . 2009عن  2012توضيح ذلك سيتم أخذ عينة من هذه المناطق وتحديد المتغير

الطلب عىل   بالسعار ومن أسباب ذلك هو زيادة   
ً
 جدا

ً
ا  كبير

ً
ارتفاعا المنطقة  الكاظمية إذ شهدت  تم اختيار فرع 

ي هذه المنطقة سواء أكا
 لقانون االستمالك رقم )االستمالك فر

ً
 1981( لسنة  12ن من الشخاص أم من قبل الدولة وفقا

ي للمنطقة بموجب المادة  
ي لصالح أمانة بغداد لدخولها ضمن التطوير العمراتر

وان صدور قرارات استمالك لبعض الراىصر

أسعار السوق إذ وصل    أساس عىل    ( من قانون االستمالك أدى إىل ارتفاع مبالغ التعويض نتيجة تقدير قيمة العقار 9رقم )

ر ) ي السكنية و )4-3تقدير سعر مي  الرض ما بير
ي سنة  12( مليون لألراىصر

ر )  2009و    2008( مليون لألرض التجارية فر ياسير

ر ما  37 – 36شهاب  ي الواقع ومن خالل المقارنة بير
( وهذا يؤكد لنا أن تقديرات الضوابط أقل بكثير من السعار السائدة فر

ي  2012وضوابط  2009ضوابط  تضمنته
 - : الحظنا اآلت 

ي ضوابط   -1
ي  108)   2009بلغ عدد المناطق ضمن منطقة الكاظمية فر

فقد بلغ عدد المناطق    2012( منطقة أما فر

 . ( منطقة110)

ي ضوابط سنة   -2
ي المقدرة فر

ي زيادة أسعار الراىصر
بشكل متفاوت فعىل   2009عن ضوابط    2012هناك تفاوت فر

ي )سكنية( كانت الزيادة فيها  سبيل المثال هناك  
ي سكنية أخرى وصلت    50-25أراىصر

ر هناك أراىصر ي حير
ألف دينار فحسب فر

ي أسعارها إىل 
 مليون دينار عىل سبيل المثال:  1350الزيادة فر

ي ضوابط 4الجدول رقم )
ي السكنية لبعض مناطق فرع الكاظمية فر

 . 2012و  2009( أقيام الراىصر

 ة الزيادة نسب الفرق 2012 2009 المنطقة

ي  ي / الطوبج 
 % 8 25000 325000 300000 سكبر

ي / التل والدبخانة
 %  100 300000 600000 300000 السكبر

 % 54 350000 1000000 650000 شارع المحيط ،ضفاف دجلة

الحديثة توزي    ع جديد مقابل المستشفر  

 التعليمي 

900000 1250000 350000 54 % 

 % 80 400000 900000 500000 تموز إىل الشوصة 17من جش 

 %  208 1350000 2000000 650000 الدور المطلة عىل شارع المحيط

 . (2009 ،2012) الجدول من إعداد الباحث باالستناد الضوابط  : المصدر 

الذي تعتمد عليه لجان التقدير سواء أكانت لجان تقدير قيمة العقار    ساس مما سبق فان هذه الضوابط تعد ال 

ي بشكل مستقل( إال أن  
يبة نقل الملكية أم استعانة لجان تقدير قيمة العرصة )لعدم وجود ضوابط عىل الراىصر لغرض ضر

 من قانون االستمالك رقم   13ة )تقديرات لجان الكشف المشكلة لغراض المحاكم بموجب الماد
ً
 ( 1981لسنة    12/ أوال
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ي  
ي أسعار العقارات فر

ي السوق وهذا يفش لنا االرتفاع الكبير فر
ال تستند إىل هذه الضوابط بل تعتمد عىل السعار السائدة فر

ر أن ضوابط    2008سنة   ي حير
   ، تضمنت أسعار أقل من ذلك بكثير   2009فر

ً
ي التقدير كبير جدا

ر قيمة المي   وأن الفرق فر  بير

يبة نقل الملكية والعرصة  لتلك التقديرات وهذا مما يؤثر عىل الحصيلة لضر
ً
ر قيمة المي  المرب  ع وفقا ي الضوابط وبير

 . المرب  ع فر

 عىل استيفاء 
ً
ي عدم وجود آثار سلبية بشكل فعال ويكون ذلك مقتضا

إن اللجوء إىل إصدار هذه الضوابط ال يعتر

ائب والرسوم عىل ضر  يبة نقل الملكية والعرصة ودليل ذلك ان القانون منح حق عدم الخذ بهذه التقديرات لغراض الضر

والتعويض لمختلف    ، المحاكم  مؤشر  إعطاء  ي 
فر تسهم  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توفير  إمكانية  عن  االبتعاد  عن   

ً
فضال

 . اذ القرارات المناسبةالقطاعات والجهات ذات العالقة عن حقيقة السعار ومن ثم عدم التمكن من اتخ

ي أنواع  
 بالنسبة لمجموع اإليرادات الكلية من باف 

ً
يبة نقل الملكية والعقار والعرصات مرتفعة جدا إن نسبة ايراد ضر

اوح من   ائب إذ تشكل نسبة تي  ائب ال تشكل نسبة ال تزيد  65  -%    45الضر ة ومعناه أن بقية أنواع الضر % وهي نسبة كبير

ر الذين تخضع عقاراتهم للبيع والتداول  % وأقل من ذل  45عىل   ي يتحمله المكلفير يت 
 وهذا معناه أن العب الضر

ً
ك أحيانا

ائب ي أنواع الضر
ر الذين تخضع دخولهم وأموالهم لباف  هم من المكلفير  . بشكل كبير دون غير

وري إعادة النظر ب الحديثة للتقييم التقييم للعقار واعتماد الطرق    أساس الذ ولهمية الموضوع فإنه بات من الضر

ونية لبعاد    إجراءوبما يناسب الواقع االقتصادي واالجتماعي لبلدنا مع   ي من الفضل أن تكون الكي 
متابعة لطرق تنفيذها الت 

ي  . تلك التقديرات عن التأثير البشر

 

 االستنتاجات

ي تمثل الحجر ال  -1
يبية وقوانينها الت  يعات الضر ي التشر

ي التعامل مع رأس المال  للنظام    ساسإن هناك ازدواجية فر
ي فر يت 

الضر

 والرباح وااليرادات الناجمة عن نقل ملكيته أو حق التضف. 

القرار   -2 اخضع    2002لسنة    120إن  إذ  يبة  للضر الخاضع  الدخل  إىل  الوصول  ي 
فر المحاسبية  المبادئ  كان خروج عن 

يبة ولم يراعي نوع  العقار واستخدامه.  بموجبه قيمة العقار المقدرة أو الحقيقية أيهما أعىل للضر

ر ما    أساسيتضح من استخدام طرق التقييم وفق   -3 يبة مقدار الفرق بير القيمة السوقية لتقييم العقارات الخاضعة للضر

ي تم التوصل إليها من خالل تلك الطرق
ر القيمة الت   للضوابط وبير

ً
 . يتم تقديره من قبل اللجان وفقا

ائب العقارية يمثل ابتعاد  -4 ر   إن تحديد وعاء الضر ي أطار قوانير
يبية الختالف أساليب تقدير العقار فر عن مبدأ العدالة الضر

ائب العقارية  . الضر

 بل من الممكن أن  ساسي عىل الرغم من أن استخدام الضوابط للحد من ارتفاع السعار إال أنها لم تحقق الهدف ال  -5

ي ارتفاع السعار 
 . تكون قد أسهمت فر

يل  عدم الخذ بالحسبان تأثير االندثا -6 ر ي قيمة البناء باإلضافة إىل احتساب كلفة الطوابق العليا من دون تير
% من    5ر فر

ر الضوابط فقرات بهذا الخصوص  . كلفة الطوابق عىل الرغم من تضمير

ر بقية أنواع   -7 يبية المتحققة عن نقل ملكية العقارات وحق التضف بها تحتل المرتبة الوىل من بير إن اإليرادات الضر

يبية 60يبية إذ تزيد نسبة مساهمتها بأكير من اإليرادات الضر   . % من إجماىلي اإليرادات الضر
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 التوصيات  

ائب   -1 يبية الخاصة بالضر يعات الضر يبة حيث   ساسالعقارية وتوحيد ال إعادة دراسة التشر الذي يتم بموجبه فرض الضر

يبة ي مراعاة الجانب االجتماعي واالقتصادي عند اخضاع العقارات لهذه الضر
 . ينبىعر

يبة    أساستوحيد   -2 التقييم المستخدم من قبل لجان التقدير من أجل توحيد التقديرات بالنسبة للعقارات الخاضعة للضر

ائب وبالتاىلي تحقيق العدالة ي لهذا النوع من الضر يت 
ي تحديد الوعاء الضر

 . فر

ي قيمة العقار المقدر وفق الضوابط والمقدر وفق طرائق التقييم عىل   -3
سعر السوق   أساساالستفادة من الفرق الحاصل فر

ي اطار تغيير الس 
حاتها فر ائب باعتبارها عىل علم ودراية بتلك الفروقات وتقديم مقي  يبية من قبل الهيئة العامة للضر ياسة الضر

يبية يعية بشكل يؤثر عىل الحصيلة الضر يبة من قبل السلطة التشر  . او تغيير نسب الضر

يبة تفرض عىل  -4 ائب العقارية ومحاولة اصدار قانون موحد يراعي أن هذه الضر ر الحالية المتعلقة بالضر دراسة القوانير

يبيةرأس المال والدخل المتحقق عنه بما يحقق التقرب من مبدأ العدال  . ة الضر

المعنية الخرى  -5 الدوائر  المالية و  ي وزارة 
المختصة فر اللجان  العقار من قبل  ارتفاع أسعار  رات  العمل عىل دراسة مي 

بالبدالت   للتضي    ح  ر  المكلفير وتشجع  ر  المي  غير  السعار  ارتفاع  من  للحد  فعالة  ائب كوسيلة  الضر استخدام  لمحاولة 

 . الحقيقية

ام لجا -6 ر ي قيمة العقار عىل  التأكيد عىل الي 
علمي وعمىلي وإن االندثار    أساسن الكشف والتقدير بكافة العوامل المؤثرة فر

ر الضوابط لعوامل أخرى ومنها العوامل االقتصادية والقانونية والبيئية  والكلف أحد أهم تلك المؤثرات إىل جانب تضمير

ها من العوامل  . واالجتماعية والنفسية لفراد المجتمع وغير

ي توفير  التأك -7
ائب والدوائر والمؤسسات الحكومية الذي من شأنه أن يسهم فر ر الهيأة العامة للضر يد عىل تعزيز التعاون بير

ي جميع الدوائر ذات العالقة بالعقار 
قيم للعقارات فر  عن اعتماد نفس الي 

ً
 . قاعدة بيانات موثقة فضال
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