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  تحديد المعايير واإلجراءات لتقدير األموال المنقولة وغير المنقولة
  

 للتركة الواحدة، تكلف التركة الناجمة عن الوفاة األخيـرة بالرسـم            13/10/1994إذا تعددت الوفقات قبل تاريخ       -1
  . والغرامة وتعفى حصص الورثة المتوفيين في التركات السابقة

 . 31/12/1991عات الحاصلة قبل يخفض الرسم إلى نصفه على جميع الواق -2

، وتخمن جميع الواقعات الحاصلة إبتداًء      13/10/1994 بتاريخ   13/10/1994تخمن جميع الواقعات الحاصلة قبل       -3
 .  بتاريخ حصولها13/10/1994من 

ن ال تسري مهلة تقديم التصريح أو المستندات على الورثة فيما عنى أية تركة موضوع نزاع قضائي إال إعتباراً م                   -4
 . تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع

 . من مبلغ التأمين دون أي إعفاء% 5إن عقود التأمين على الحياة يستوفى عنها رسم  -5

 . ، في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية)إشعار المختار (20ال تتوجب غرامة المادة  -6

ة للرسم بعد بالتثبت من هذه األسعار بجميع الوسـائل          إعتماد األسعار الحقيقية والواقعية في تقدير األموال الخاضع        -7
 . المتوفرة

  : تتبع في تقدير العقارات موضوع الحاالت اآلتية ما يلي
العقارات المبنية الخاضعة 

  للرسم
إذا كانت مؤجرة بعد   23/7/92إذا كانت مؤجرة قبل   معايير التقدير 

23/7/92  
إذا كانت مشغولة من المالك 

  ....المورث أو
  ا كانت شاغرةإذ

 دون أي حسم  %25حسم   دون أي حسم   % 40حسم   حسب السعر الرائج  المسكن
  ×سعر البناء السكني  المحالت التجارية

  شارع رئيس -3
  شارع فرعي-2

 دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم  %50حسم 

 دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم  %50حسم    1.5×سعر البناء السكني  المكاتب
 دون أي حسم  دون أي حسم  دون أي حسم   %50حسم   0.5×سعر البناء السكني  لطوابق السفليةا

  . إحتساب باقي المساحات الممكن إستثمارها
   المساحة المبنية–معدل عامل اإلستثمار العام األقصى × مساحة األرض 

                     معدل عامل اإلستثمار العام األقصى 
  .قيمة باقي المساحات الممكن إستثمارها= سعر متر األرض×ممكن إستثمارهانسبة قيمة األرض ال

موقع العقار، مساحته شكله الهندسي، صالح للبناء أم ال، منطقة اإلستثمار، سكنية أو             : تؤخذ في اإلعتبار تقدير العقارات غير المبنية      
  . تجارية

  : القيمةيحسم من : الحصص الشائعة في العقارات المبنية وغير المبنية
  . سهم600إذا كانت الحصة ال تزيد عن % 20
  .  سهم1200 سهم وال تتعدى 600للحصة المتروكة التي تزيد عن % 15
  .  سهم 1500 سهم وال تتعدى 1200للحصة المتروكة التي تزيد عن % 10

   . سهم2400 سهم وتقل عن 1800للحصة المتروكة التي تزيد عن % 5
  


