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تقييم أرض مدينة كسب الواقعة بمدينة الرياض: الموضوع
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.كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا(. تقييم)بالمملكة العربية السعودية 

ولكم فائق االحترام والتقدير

عمار عبدالعزيز سندي. م

الرئيس التنفيذي
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ملخص التقرير•

الشروط واالحكام العامة•



الملخص التنفيذي

ملخص التقرير

الواقعة في( أرض مدينة كسب)العقار قيد التقييم عبارة عن قطعتي أرض المسمى •
.مدينة الرياض بحي اشبيليا

وبناءًا (. 2م58,833،97)القطعة األولى عبارة أرض مقام عليها مجمع سكني مساحتها •
.على طلب العميل سيتم تقييم األرض فقط

،(2م7,678،03)القطعة الثانية عبارة أرض فضاء مساحتها •

.كم19يبعد مطار الملك خالد الدولي عن العقار قيد التقييم حوالي •

.م عن العقار750يقع العقار بالقرب من محطة المترو حيث يبعد حوالي •

اسية مدينة الرياض هي الواجهة األولى للمملكة العربية السعودية كونها العاصمة السي•
واإلدارية لها، وهي واحدة من أهم مدنها، وهي مقر الهيئات الحكومية المركزية، 

.ومعظم الشركات والمؤسسات الكبرى المحلية والعالمية

معلومات العقار

ملخص التقييم

المعلوماتالعناصر

اشبيلياالحي

تجاري-سكني اإلستخدام

ملكية حرةالملكية

310117037253-410123030172رقم الصك

هـ1438/01/02-هـ 1438/04/19تاريخ الصك

2م66,512(حسب إجمالي مجموع القطعتين)مساحة األرض 

ةالشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودالمالك

المعلوماتالعناصر

تقييم وحدات صندوق مدينة كسب العقاريالغرض من التقييم

ملكية مطلقةالملكية

م2019/07/08تاريخ التعميد

م2019/07/09تاريخ المعاينة

م2019/08/01تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

طريقة القيمة المتبقية–طريقة المقارنة طرق التقييم

ريال سعوديالعملة

(2م/ريال1,610)ريال سعودي 94,721,130القيمة السوقية للقطعة الشرقية

(2م/ريال1,967)ريال سعودي 15,102,626السوقية للقطعة الغربيةالقيمة

إجمالي مجموع القيمة السوقية 

للقطعتين
ريال سعودي109,823,756



الملخص التنفيذي

الشروط واالحكام العامة

الصادرة عن مجلس معايير التقييم (  (IVSتم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية•
ن و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدي2017في عام (  (IVSCالدولية

(.تقييم)بالمملكة العربية السعودية 

رضها تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم ع•
.في هذا التقرير

شار إليه والمشركة كسب المالية تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من •
م وحدات تقييللعقار الموصوف ألغرض لتقدير القيمة السوقية ( العميل)فيما يلي باسم 

.صندوق مدينة كسب العقاري

بات شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي بمتطل•
العميل والتعليمات الخاصة به ، كما أن المعلومات الواردة في هذا التقرير محاطة 

.بكامل السرية وأن التقرير صادر للعميل فقط 

لومات مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير والمع•
تب على مسؤولية طلب تقييم العقار وما يتر( العميل)الواردة بالتقرير ، وعدا ذلك يتحمل 

.ذلك قانونياً 

–قيمة ال) تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم ، وأي توزيع للـ •
تعمل على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه، ويجب أن ال تس( القيم 

هذه القيم ألي أغراض أخرى ، إذ يمكن أن تكون غير صحيحة في حال تم تغيير الغرض
.من التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله 

ا تم إعداد هذا التقرير بناًء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها وفقً •
تقرير ألفضل الممارسات للوصول للقيمة، ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات جوهرية بال

.تؤثر على القيمة

حال تم معاينة العقار ظاهرياً ، ويتم في مثل هذه الحالة ذكر السلبيات الفنية للعقار•
وجودها ، ولم يتم فحص العقار إنشائيًا أو مالحظة أي عيوب غير ظاهرة وعليه يجب أن

.يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصًا إنشائيًا 

ل في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقباًل والتي تم ذكرها في التقرير بشك•
ب غير متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن تتغير ويج

. الرجوع للمقيم إلعادة النظر في القيمة

تم إصدار التقرير بشكل حيادي دون وجود عوامل تعارض المصالح أو المكاسب •
.الشخصية 

وقيع يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى ت•
.المقيمين المعتمدين 



شروط التقييم

القدرة على التقييم•

موضوع القيمة•

المعايير المهنية•

أسلوب التقييم•

أساس التقييم•

تاريخ التقييم•

تاريخ المعاينة•

حدود المعاينة•

مصادر المعلومات•

وثائق التملك•



شروط التقييم

القدرة على التقييم

ذا كوادر مهنية قادرة على تقييم هشركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاريتملك •
اريخ النوع من األصول، ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في الت

.المطلوب

موضوع القيمة

دينة أرض مدينة كسب الواقعة بمموضوع التقييم هو تقدير القيمة السوقية للعقار •
. الرياض

:المعايير المهنية

الصادرة عن (  (IVSنفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية•
وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية 2017في عام ( IVSC)المجلس معايير التقييم الدولية 

المهنية ، واإلجراءات والقواعد(تقييم)للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية 
المقارنة المتعارف عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية، والتي تقوم على التحليل و

ية والمعاينة المباشرة لكل عقار، والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص اإليجاب
.والسلبية للعقار محل التقييم

:أسلوب التقييم

.يةاألسلوب المتبع في عملية التقييم هو طريقة المقارنة وطريقة القيمة المتبق•

:أساس التقييم

عايير سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية، والتي تم تعريفها وفًقا لم-1
:كاالتي2017في عام ( (IVSالتقييم الدولية 

قييم هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ الت
ث بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حي

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

:تاريخ التقييم

م2019أغسطس 01نؤكد أنه قد تم التقييم في تاريخ •

تاريخ المعاينة

م2019يوليو 09نؤكد أنه قد تمت المعاينة في تاريخ •

:حدود المعاينة

ة للعقار لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت المعاينة بتاريخ المعاين•
محل هذا التقرير، والمناطق المجاورة له، والعقارات المشابهة إن وجدت، مع مالحظة 

.أن هذه المعاينة ليست ألغراض الفحص واالختبار الهندسي للمباني

:مصادر المعلومات

اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات •
ا على كما اعتمدن. المكتبية، والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم

ؤثر مجموعة البيانات المقدمة من العميل والمتعلقة بالعقار محل التقييم والتي ست
عتبر بشكل واضح في مخرجات هذا التقرير، وعليه فان أي تغيير او خطأ في البيانات في

.هذا التقرير غير مكتمل ويجب الرجوع للمقيم

:تم االطالع على مستندات التالية

صك الملكية•

يه أو تم تزويدنا بصك الملكية وعليه فإننا نفترض سالمة المعلومات وعدم وجود ما يناف
.يعارضه وقد صدر التقرير بناًء على هذا ونخلي مسئوليتنا من كل ما ينافيه



اإلفصاح
الملكية الفكرية و إعادة النشر•

السرية وحفظ المعلومات•

االفتراضات واالفتراضات الخاصة•



اإلفصاح

الملكية الفكرية و إعادة النشر

المحدد يتم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي ، وللمستشارين المختصين ، للغرض•
.الذي يشير إليه

ث أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالشركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري ال تتحمل •
.لكامل أو جزء من محتوياته

و ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة أ•
ن تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة م

.هعلى الشكل والسياق الذي قد يظهر فيشركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري 

السرية وحفظ المعلومات

لقد أعد هذا التقرير بناًء على طلب خاص ولغرض استشاري، وندرك ألجل هذا األهمية •
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها،

قرير، ونحن ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا الت
ألي وتعد معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق

.طرف آخر االطالع عليها

:االفتراضات واالفتراضات الخاصة 

لها تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبو“وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية •
ما كحقيقة في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد، ك

أنها أمور تقبل بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة 
وجودة واالفتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الم. المقدمة

ما في في تاريخ التقييم، أو تلك التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة
.تاريخ التقييم



دراسات الموقع
العقار على مستوى المدينة•

العقار على مستوى الحي•

صور العقار•



العقار على مستوى المدينة

الموقع

هي يقع العقار بمدينة الرياض وهي عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها، و•
ا، الواجهة األولى للمملكة العربية السعودية كونها العاصمة السياسية واإلدارية له
وهي واحدة من أهم مدنها ومقر للهئيات الحكومية المركزية ومعظم الشركات 
مقر والمؤسسات الكبرى المحلية والعالمية وللرياض أهيمة إقتصادية كبيرة كونها ال
ًا الرئيسي لإلدارات العامة لعدد كبير من البنوك، وكبرى الشركات اإلقتصادية وأيض

(.مركز عبداهلل المالي)المركز الرئيسي إلحدى أكبر المدن المالية في العالم 

مليون 6، ويبلغ عدد سكانها حوالي ²كم1,913تبلغ مساحة مدينة الرياض حوالي •
م فوق سطح البحر في الجزء الشرقي من هضبة 600ونصف نسمة، ويصل إرتفاعها نحو 

.نجد

.كم19يبعد مطار الملك خالد الدولي عن العقار قيد التقييم حوال •

يقع العقار شرق مدينة الرياض، ويسهل الوصول للموقع طريق الشيخ جابر األحمد •
.الصباح وطريق الملك عبداهلل

,  يوجد طلب عالي للوحدات السكنية بشكل عام في المملكة والرياض بشكل خاص •
منطقة العقار قيد )ويوجد توجه وامتداد عمراني نحو شمال وشرق مدينة الرياض 

(.التقييم

الموقع على مستوى المدينة



الموقع على مستوى الحي

العقار على مستوى الحي

الموقع

لالشماجهةمنالعقارمنطقةويحداشبيليابحيالرياضالعاصمةشرقالعقاريقع•
جهةمنيحدهاكماعبداهلل،الملكطريقالجنوبجهةومنالفسطاط،قلعطشارع

.النجاحشارعالغربجهةمنويحدهاالصباح،األحمدجابرالشيخطريقالشرق

م36عشارعلىالواقعةواألراضيسكني،الداخليةلالراضيالتقييمقيداألرضإستخدام•
.تجاري

بناءبمعاملاألولللدور%65و،األرضيللدور%60):هيالسكنيةللمنطقةالبناءنظام•
1.25).

.قييمالتقيدلألرضمجاوروهوسنترسيتيإشبيليامولوهوتجاريمشروعإعتمادتم•

.التقييمقيدالعقارعنم750حوالييبعدحيثالمترومحطةمنبالقربالعقاريقع•

العقارمنطقةفيالمتوفرةالخدمات•

تصريف مياه األمطارهاتفمياهكهرباءصرف الصحي

✓✓✓✓✓

مركز تجاريحديقةمدرسة بناتمدرسة بنينمسجد

✓✓✓✓✓

تجهيزات بلديةبريددفاع مدنيشرطةمركز صحي

-✓✓✓✓

مول إشبيليا

حي اشبيليا



دراسات الموقع

(القطعة الشرقية)صور العقار 



دراسات الموقع

(القطعة الغربية)صور العقار 



معلومات الملكية
معلومات الملكية•

مواصفات العقار•



ملكية العقار

.مصادر المعلومات صورة الصك

للقطعة الشرقية( حسب الصك)أطوال األضالع وعروض الشوارع 

للقطعة الغربية( حسب الصك)أطوال األضالع وعروض الشوارع 

الخدمات المتوفرة في العقار

ط أو الملكية لم يتم التحقق عن أي مستند قانوني للعقار قيد التقييم والتي تتضمن التخطي
أو الرهن وبعض األمور القانونية والتي أسس عليها كل هذا التقرير أو جزء منه اعتبرت

وأيضًا تم افتراض أن العقار. وتم افتراض أن الصك صحيح وساري المفعول. موثوق بها 
.خالي ومتحرر من أي التزامات قانونية أو حقوق الرهن أو أي معوقات

معلومات الملكية

التفاصيل الوصف

الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة اسم المالك

ارض مدينة كسب اسم العقار المراد تقييمه

1/2/1/1/ج/4–2/2/1/1/ج/4 رقم القطعة

- رقم المخطط التنظيمي

اشبيلية (عنوان العقار )المنطقة 

الصالح-عبداهلل الجاسر –الصحراوي –قلعة الفسطاط  اسم الشارع

24°47'54.2"N 46°48'42.5"E إحداثيات الموقع

الرياض المدينة

ملكية مطلقة معلومات الملكية 

410123030172-310117037253 :رقم الصك
معلومات صك الملكية

هـ1438/01/02-هـ 1438/04/19 :تاريخ االصدار

- المياه - الكهرباء

- الصرف الصحي - الهاتف

ترتيب الواجهة(متر)عرض الشارع نوع الشارعاسم الشارعطول الضلع

364رئيسيقلعة الفسطاط40.87شمالي

203محليالصالح29.87جنوبي

2-جار-217.08شرقي

301محليعبداهلل الجاسر217.38غربي

ترتيب الواجهة(متر)عرض الشارع نوع الشارعاسم الشارعطول الضلع

361رئيسيقلعة الفسطاط271.13شمالي

202محليالصالح271.13جنوبي

153محليالصحراوي216.91شرقي

4-جار-217.08غربي



مقام عليها مجمع 1/ 2/ 1/ 1/ ج / 4القطعة الشرقية عبارة عن قطعة أرض رقمها •
.سكني تقع جنوب شارع قلعة الفسطاط

.2م58,833،97( حسب الصك)مساحة األرض •

ي قيمة يعتبر العقار قيد التقييم بأنه ذات طبوغرافية مستوية وشكل منتظم وهذا يعط•
.مضافة للعقار

.مالحظة سيتم تقييم األرض فقط بناءًا على طلب العميل•

تقع جنوب شارع قلعة 2/ 2/ 1/ 1/ ج / 4القطعة الغربية عبارة عن أرض فضاء رقمها •
.الفسطاط

.2م7,678،03( حسب الصك)مساحة األرض •

ي قيمة يعتبر العقار قيد التقييم بأنه ذات طبوغرافية مستوية وشكل منتظم وهذا يعط•
.مضافة للعقار

أرض مدينة كسب

معلومات الملكية

مواصفات العقار



التقييم

منهجية التقييم•

التقييم بطريقة المقارنة•

التقييم بطريقة القيمة المتبقية•

ملخص القيمة•



التقييم

منهجية التقييم

حساب قيمة العقار بطريقة المقارنة

)موقعبالالمحيطةالمنطقةفيميدانيمسحإجراءعلىالسوقيةالقيمةطريقةتعتمد•
روفةوالمعالمقارنةبالمعامالتوتعرفللبيعالمعروضةاألراضيوتحديد(الدراسةقيد
اثلةممأومطابقةألصولصفقاتعنمعلومات،اإلرشاديةالمعامالتطريقةباسمأيًضا

فيمقارنةالالمعامالتطريقةوتستخدم،للقيمةمؤشرإلىللتوصلالتقييممحللألصل
اراالعتببعينالُمقّيمينظرأنيمكنالحديثة،المعامالتمنالعديدتوفرعدمحالة

ريطةشللبيع،المعروضةأوالقوائمفيالمدرجةالمتشابهةأوالمتماثلةاألصولألسعار
عدةتشملالتيواألدلة،وُتوّثقُتحّللوأنبوضوحمحددةً المعلوماتهذهتكونأن

المعامالتمنالمستمدةاألدلةتقدم.واحدحدثأومعاملةمنعموًماأفضلمعامالت
تطلبتالتياألصولمنللقيمةأفضلمؤشًرا(مطابقةً شبه)جًداالمتشابهةاألصولذات

.جوهريةتعدياتالمعامالتأسعارفيها

القديمةالمعامالتمنللسوقتمثيالً أكثرالتقييمتاريخإلىأقربتحدثالتيالمعامالت•
أسسلمعظمالمعامالتتكونأنينبغي.المتقلبةاألسواقفيسيماوالالتاريخية،أو

.عالقةأيُّ بينهمتوجدالمحايدةأطرافبينمحايدأساسعلى»القيمة

هًمافالمقارناألصلفهممنالُمقّيملتمكنالمعاملةعنكافيةمعلوماتوجودينبغي•
لمعلوماتاتكونأنينبغيكما،للمقارنةالقابلةاألدلة-التقييممقاييسوتقديرشامالً 

عليةالفالمعامالتوتقدم،بهوموثوقمعتمدمصدرمنالُمقارنةبالمعامالتالمتعلقة
هذهتحليليتمذلكوبعد،.المقصودة-المحتملةالمعامالتمنأفضلتقييمأدلة

السعرإلىخاللهامنالتوصلليمكنالدوليةالتقييممعاييرحسبالمعامالتأواألسعار
.لألرضالمنطقي



خريطة الموقع والمقارنات  فيياألراضأسعارطبيعةإلىالنظروعندبالعقارالمحيطةللمنطقةللمقارناتبالنسبة
اوموقعهالواجهاتعددذلكفييحكمهااألسعاربيننسبيتقاربهناكيوجدالمنطقة

:لعقاراتقييمفياعتمادهاتمالتيالمقارناتتفاصيليليوفيمااألرض،وشكلومساحتها

األولىالمقارنة

2م/ريال3,000بـمعروضة2م4,800مساحتهاقيسبنعبداهللشارععلىتقعفضاءأرض
.تجاريسكنياستخدامهاسعودي،ريال14,400,000يساويمبلغبإجمالي

الثانيةالمقارنة

2م5,530مساحتهاعبدالعزيزبنسعودبنعبداهللاإلمامطريقعلىتقعفضاءأرض
استخدامهاسعودي،ريال19,355,000يساويمبلغبإجمالي2م/ريال3,500بـمعروضة

.تجاريسكني

التقييم

(للقطعة الشرقية)التقييم بطريقة المقارنة 

2

1



التقييم

(للقطعة الشرقية)التقييم بطريقة المقارنة 

الت قمنا بتحليل والمقارنات وعمل حسابات وتعدي, بعد االنتهاء من البحث وجمع المعلومات
والتسويات وفي مايلي التعديالت. للوصول الى القيمة السوقية لسعر المتر العقار قيد التقييم

.التي تم إعتمادها في مصفوفة التقييم

.شرح مكونات المصفوفة التي تؤثر على قيمة العقار قيد التقييم

.تم اخذ موقع العقار قيد التقييم في االعتبار وبعده عن مواقع المقارنات•

.تم أخذ طول الواجهات وعدد الواجهات وعرض الشوارع في االعتبار •

مساحة فكلما قلت مساحة االرض قيد التقييم عن, المساحة لها أثر كبير في تقييم العقار•
.أرض المقارنة كان لها اثر إيجابي في التقييم والعكس

لى شكل األرض لها أثر على قيمة األرض كلما كانت االرض منتظمة الشكل أثرث إيجابيًا ع•
.قيمة األرض والعكس صحيح

عليها والتي يتم التفاوض, التفاوض هو الفجوة في القيمة بين سعر الطلب وسعر العرض•
.بين مشتري يرغب وبائع مستعد

2مقارنة 1مقارنة الوصف

4,8005,530المساحة

3,0003,500(2م/ريال)السعر 

عناصر التسويات والتعديالت

%5.00-%0.00الموقع

%0.00%5.00-الواجهات

%20.00-%25.00-2المساحة م

%0.00%0.00سهولة الوصول

%10.00-%10.00-االستخدام

%15.00-%15.00-التفاوض

%50.00-%55.00-مجموع نسبة التعديل

1,3501,750السعر بعد التسويات للمتر المربع

%65%35الوزن النسبي

2م/ريال1,610(متر مربع/ريال)سعر المتر 

بقيمة إجمالية تساوي 2م/ريال1,610وتم التوصل إلى سعر متر وهو 

.ريال سعودي94,721,130

مصفوفة التقييم



خريطة الموقع والمقارنات  فيياألراضأسعارطبيعةإلىالنظروعندبالعقارالمحيطةللمنطقةللمقارناتبالنسبة
اوموقعهالواجهاتعددذلكفييحكمهااألسعاربيننسبيتقاربهناكيوجدالمنطقة

:لعقاراتقييمفياعتمادهاتمالتيالمقارناتتفاصيليليوفيمااألرض،وشكلومساحتها

األولىالمقارنة

2م/ريال3,000بـمعروضة2م4,800مساحتهاقيسبنعبداهللشارععلىتقعفضاءأرض
.تجاريسكنياستخدامهاسعودي،ريال14,400,000يساويمبلغبإجمالي

الثانيةالمقارنة

2م5,530مساحتهاعبدالعزيزبنسعودبنعبداهللاإلمامطريقعلىتقعفضاءأرض
استخدامهاسعودي،ريال19,355,000يساويمبلغبإجمالي2م/ريال3,500بـمعروضة

.تجاريسكني

التقييم

(للقطعة الغربية)التقييم بطريقة المقارنة 

2

1



يالت قمنا بتحليل والمقارنات وعمل حسابات وتعد, بعد االنتهاء من البحث وجمع المعلومات
ت وفي مايلي التعديال. للوصول الى القيمة السوقية لسعر المتر العقار قيد التقييم

.والتسويات التي تم إعتمادها في مصفوفة التقييم

.شرح مكونات المصفوفة التي تؤثر على قيمة العقار قيد التقييم

.تم اخذ موقع العقار قيد التقييم في االعتبار وبعده عن مواقع المقارنات•

.تم أخذ طول الواجهات وعدد الواجهات وعرض الشوارع في االعتبار •

ن فكلما قلت مساحة االرض قيد التقييم ع, المساحة لها أثر كبير في تقييم العقار•
.مساحة أرض المقارنة كان لها اثر إيجابي في التقييم والعكس

ًا على شكل األرض لها أثر على قيمة األرض كلما كانت االرض منتظمة الشكل أثرث إيجابي•
.قيمة األرض والعكس صحيح

والتي يتم التفاوض, التفاوض هو الفجوة في القيمة بين سعر الطلب وسعر العرض•
.عليها بين مشتري يرغب وبائع مستعد

التقييم

(للقطعة الغربية)التقييم بطريقة المقارنة 

2مقارنة 1مقارنة الوصف

4,8005,530المساحة

3,0003,500(2م/ريال)السعر 

عناصر التسويات والتعديالت

%5.00-%0.00الموقع

%0.00%5.00-الواجهات

%5.00-%7.00-2المساحة م

%0.00%0.00سهولة الوصول

%10.00-%10.00-االستخدام

%15.00-%15.00-التفاوض

%35.00-%37.00-مجموع نسبة التعديل

1,8902,275السعر بعد التسويات للمتر المربع

%20%80الوزن النسبي

2م/ريال1,967(متر مربع/ريال)سعر المتر 

مصفوفة التقييم

بقيمة إجمالية تساوي 2م/ريال1,967وتم التوصل إلى سعر متر وهو 

.ريال سعودي15,102,626



(لغربيةللقطعة ا)التقييم بطريقة القيمة المتبقية 



قة القيمة ولتأكيد القيمة السوقية التي تم التوصل لها بطريقة المقارنة، تم حسابها بطري
:وفيما يلي توضيح لهذه الطريقة. المتبقية أيضاً 

:القيمة المتبقيةمنهجية التقييم بطريقة 

المراداألرضعلىيقاممشروعأفضلافتراضعلىالمتبقيةالقيمةطريقةتعتمد•
العالقةذاتالحكوميةالمختصةالجهاتمنمجازالمشروعهذايكونبحيثتثمينها

.عقارياً مشروعاً يكونوأن

Gross)اإلجماليالتطويرثمنحسابأوالً يتم• Development Value) (GDV) .

ناتجمنناتجهيخصمالذي،المطوروأرباح(اإلنشاءتكلفة)التطويرتكلفةحسابثم•
األرقامجميعتكونأنعلى.األرضقيمةهوالخصمناتجوبالتالي،التطويرقيمة

أو،العقاريالسوق)السوقمنومستسقاةصحيحةالحسابعمليةفيالمستخدمة
.(العالقةذاتوالتجاريةاالقتصاديةالجهات

المقترحالمشروع

فللمشروعإنشاءاقتراحتمالرياضمدينةأمانةعنالصادرةالبناءأنظمةخاللمن•
.البناءلنظاموفقاً وذلكسكنية،

عالمربالمتربيعسعرافتراضهنالكيكونأنالمتبقيةالقيمةحسابمتطلباتمن•
،قةالمنطفيالسائدالوضعدراسةبعداالفتراضهذايتمأنعلى,المشروعفيلألراضي

يمةالقبطريقةاألرضقيمةحسابيتمبواسطتهالذيالمقترحالمشروعمعوتتطابق
.المتبقية

حيثقترح،الملالستخدامالمتبقيةبالقيمةالتقييمطريقةحساباتعرضسيتميليفيما•
يقةبطرأرضاً )للعقارالمنطقةفيالمترسعرقيمةمعرفةإلىستؤديالحساباتهذهأن

.(المتبقيةالقيمة

التقييم

منهجية التقييم



التقييم

(للقطعة الغربية)التقييم بطريقة القيمة المتبقية 

:المتوقعةالبيعأسعارتحليل

متوالتيالقطعبيعسعرإلىالتوصلتمالعقارلمنطقةالمقارناتتحليلعلىبناءاً 
:يليكماالتقييمقيدللعقارالمتبقيةالقيمةحساباتفياستخدامها

:افتراضات المساحات القابلة للبيع

:للبيعالقابلةالمساحاتتوضيحيليفيماالسكنية،للقطعالبيعلسعروفقاً 

:الدخل المتوقع للعقار

:للعقارالمتوقعالدخليوضحأدناهالجدولماسبق،خاللمن

:تقدير تكاليف تطوير العقار

من خالل معطيات العقار اتضح أن العقار عبارة عن بلوك مطور ، ومحدود بثالث شوارع 
.يرمطورة ، وقد تم افتراض وجود صك لكل قطعة أرض وبالتالي اليوجد أي تكاليف للتطو

:مدخالت التقييم

:وقد تم االعتماد في مدخالت التقييم التالية في حسابات القيمة المتبقية 

: التقييم

ريال ، ومن خالل نتيجة التقييم 13,600.000من خالل ماسبق تم التوصل إلى قيمة األرض 
.علىسيتم اإلعتماد على نتيجة التقييم بطريقة المقارنة ألنها تعكس قيمة سوقيه أ

التفاصيلالوصف

1,851القطع السكنية

التفاصيلالوصف

7,678(م2)إجمالي مساحة األرض 

7,678(2م)المساحة القابلة للبيع للقطع السكنية 

التفاصيلالوصف

1,851(2م/ريال ) سعر البيع للقطع السكنية 

7,678(2م)المساحة القابلة للبيع للقطع السكنية 

14,209,675(ريال)(السكنية)إجمالي مبيعات األراضي للقطع 

التفاصيلالوصف

%2.5معدل النمو السنوي

%12معامل الخصم

(1)السنوات

%100نسبة المبيعات في السنة األولى

14,386,199(ريال)إجمالي الدخل مع نسبة النمو 

13,593,680(PV)( ريال)القيمة الحالية 

13,600,000(ريال)إجمالي قيمة األرض 

1,770(2م/ريال)قيمة متر األرض 



ملخص التقييم

معطياتتحليلنمناتـجالتقييموهذاالتقريرضمنالمذكورةاإلفتراضاتوحسبالتقييم،بتقريرالمقيدةللشروططبقاً سوقية،كقيمةأدناهالتقييمعلىشركتناتصادق
.الحاليالعقاريوالسوقالعقار

:هيم2019/ 08/ 01القيمة السوقية للقطعة الشرقية بتاريخ 

(.فقط أربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثالثون ريال سعودي)ريال 94,721,130

:هيم2019/ 08/ 01القيمة السوقية للقطعة الغربية بتاريخ 

(.فقط خمسة عشر مليونًا ومائة واثنان ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال سعودي)ريال 15,102,626

:هيم2019/ 08/ 01إجمالي مجموع القيمة السوقية للقطعتين بتاريخ 

(.فقط مائة وتسعة مليونًا وثمانمائة وثالثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال سعودي)ريال 109,823,756

ختم الشركة عمار عبدالعزيز سندي. م حسن إبراهيم الشريف. م عمار محمد قطب. م

4030297686: رقم السجل التجاري 1210000219: رقم العضوية 1210000347: رقم العضوية 1210000392: رقم العضوية

781/18/323: رقم تسجيل شركة مهنية مقييم زميل مقييم معتمد أول مقييم معتمد

الرئيس التنفيذي مدير إدارة التقييم



المالحق
المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم•

(صك الملكية)مستندات العقار •



مالحق

المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم

الهيئة

وضع هي الجهة المعنية ب( تقييم)تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين •
الضوابط والمعايير الالزمة لتقييم العقارات، والمنشئات االقتصادية، والمعدات، 

مرسوم والممتلكات المنقولة ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بال
وتهدف لتطوير مهنة التقييم، ورفع ( هـ9/7/1433)و تاريخ ( 43/م)الملكي رقم 

ها مستوى العاملين بها، ووضع القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستويات
ى أفضل المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إل

ارية، غير بشخصية اعتب( الهيئة)مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة، وتتمتع 
هادفه للربح، ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

األصل أو األصول

(  ولاألص)و ( األصل)تسـهًيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح •
ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي. عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم

لٌ  مـن الكلمـات المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل كًّ
أصـل، مجموعـٌة أصـول، التـزام، مجموعـُة التزامـات، أو مجموعـٌة مـن األصول : )التاليـة

(.وااللتزامات

العميل

ـم إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقيي( العميـل)تشـير كلمـة •
أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف)العمالء الخارجييـن : ويشـمل ذلـك. لهـا

(.أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل)، وكذلــك العمــاء الداخلييــن (ثالــث

االختصاص القضائي

ـا تنفيـذ إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيه( االختصاص)تشـير كلمـة •
: ثـلويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة م. عمليـة التقييـم

ــة المقاطعـة، والوالية، والبلديـة، والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيمي
.ــةالمصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق المالي: حســب غــرض التقييــم مثــل

يمكن

هـا اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر في( يمكــن)تصــف كلمــة •
.  ـهوتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـمّ  وفهم. بعيـن االعتبار

حيـث إن إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة 
.المقيـم لحكمـه وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر

يجب

إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة، أي يجــب علــى الم قيــم ( يجــب)تشــير كلمــة •
الوفـاء بالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق 

.عليهـا الشـرط

المشارك

مـة القي( أو أسـس)إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس ( المشـارك)تشـير كلمـة •
وتتطلب األسس (. أسـاس القيمـة104انظر المعيار )المسـتخدمة فـي مهمـة التقييـم 

:  ـلالمختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار، مث
القيمـة السـوقية، أو القيمـة العادلـة : وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل

مـة القي: للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل
.االستثمارية

الغرض

ـة إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم، وتشـمل األغراض العام( الغـرض)تشـير كلمـة •
دعـم أغـراض التقاريـر الماليـة، والتقاريـر الضريبيـة، و( علـى سـبيل المثـال ال الحصـر)

.التقاضـي، ودعـم المعامالت، ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون



مالحق

المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم

هام أو جوهري

تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي، ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم•
ــالت، بمــا فــي ذلــك المدخ)تعتبــر جوانــب التقييــم : المهنــي حســب الســياق التالي

ذا هامـٌة أو جوهريـة إ( واالفتراضات، واالفتراضات الخاصـة، واألساليب والطـرق المطبقـة
ادية، كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم، أو علــى القــرارات االقتص

اديـة أو غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم، وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الم
ــير تش. فـي ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم

كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة ( األهمية الماديــة)
راض بالنسـبة لمهمـة التقييـم، والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغ

.التقاريــر الماليــة، ومراجعــة الحســابات: أخــرى مثــل

الموضوع، األصل محل التقييم

قيم التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة ت( األصول)تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل •
معينــة

غرض التقييم، الغرض من التقييم

(الغرض)انظر •

مراجع التقييم

ويمكــن أن يقـوم. هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر( مراجــع التقييــم)•
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة، أو أن يبـدي رأيـا فـي

.القيمـة

المقيم

هــو فــرد أو مجموعــٌة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة ( المقيـم)•
. ــزةوالخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــرّ  متحي

ع وفــي بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطي
.الشــخص أن يعمــل كمقيــم

الوزن أو األولوية

إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة( الـوزن)تشـير كلمـة •
٪ 100عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها : النهائيـة علـى سـبيل المثـال

الترجيح

، إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة( الترجيـح)تشـير كلمـة •
وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب . وتكــون عــادًة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة

.متوســط نتائــج التقييمــات، وهــو أمــر غيــر مقبــول



مالحق

(صك الملكية)مستندات العقار 



لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على 

: العنوان اآلتي

عمار سندي. م

الرئيس التنفيذي

+966 50 730 0500 : جوال

asindi@sa-abaad.com : إيميل

عمار قطب. م

مدير التقييم

+966 55 556 2500 : جوال

ammarq@sa-abaad.com : إيميل

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

شارع محمد إبراهيم مسعود،

حي السالمة

21مبنى أوش اإلداري الدور الخامس، مكتب رقم 
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