
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

1/24/2019  
5/18/1440 

2893+.6  

   رتاملعذر املكرم/ مدير صندوق 
ة ثمار خيت االس   شركة أصول و

ية السعودية   اململكة العر
  
  
  

  ،الصندوق ،السادة مجلس إدارة 
  
  
  

مـــــ ــ رغبـــــتكم الكر ـــ ــ شـــــأن تحديـــــد القيمـــــة بنــــاء ع ـــ ــارة لكـــــم  شـــ ة ســـــابقًا بتقـــــديم عـــــرض خــــدماتنا االس
ــــاء القـــوائم املاليـــة املتعلقـــة بالصــــندوق  ــــت (" األصـــول ") وذلـــك ألغـــراض ا الســـوقية ألصـــول صـــندوق املعـــذر ر

 املدرج للتداول.
  

ـــال  575,785,646فإننـــا نـــبلغكم بـــأن القيمـــة الســـوقية للعقـــارات املدرجـــة ضـــمن القائمـــة ادنـــاه تبلـــغ:  ر
ــًا  وســـبعون ســـعودي (" خمســـمائة وخمســـة  ــًا وســـت مائـــة  وثمـــانون  وخمســـة وســـبع مائـــةمليونـ عـــون  وســـتةألفـ  وأر

اًال سعوديا   م (" تارخ التقييم "). 2018/  12/  31وذلك بناء ع التقييم بطرقة الدخل وذلك بتارخ  ")ر
  

املطلقة خالية ”) ملعذر رت ("العقاراتيتمثل التقييم  القيمة السوقية لفوائد عقارات صندوق ا  
ن من أي ديون أو فوائد ألطراف آخرن يئة السعودية للمقيم ن ال ، وننوه بوضوح ا السادة املكرم

يئة أن يتعامل مع العقود  ن كيف يتوجب ع املقيم عضو ال املعتمدين قد اجابوا ع استفسار سابق يب
يئة من النظر واألخذ باالعتبار  من العميل طبًقا اإليجارة املقدمة  منا بما دعت اليھ ال إلفصاحھ فأننا قد ال

ذه العقود  ا دون (" أن  ست ع أساس محايد فال يمكن االعتماد عل التا ل ن أطراف ذات عالقة و ب
ا.  و حالة وجود اخت ا باملعلومات السوقية مثل االيجارات السوقية والشروط املرتبطة  الف وا مقارن

امات االطراف من حيث الشروط ومدة التعاقد املضمونة  ذه العالقة فيجب ع املقيم دراسة ال يجة ل ن
ناء عليھ يمكن  اطرة. و سبة ا ا ع ارتفاع  ذا االختالف وتأث تبة ع  اطر امل وغ املضمونة وا

ة للمقيم عدم استخدام تلك املعلومات حال الشك  مصداقي ا ھ االختالفات  سو ا ل عديل ا أو 
اطر املتوقعة    –") ا

  
يد  ن املعتمدين ضمن ال يئة السعودية للمقيم ن ال عليق السادة املكرم النص السابق من 

ي الوارد ا املقيم بتارخ  و وحيث أننا  شركة أرب قد قمنا  وقت سابق بتقييم  –م 18/02/2018اإللك
يئة حيال القيم ذه األصول  ت بھ ال ا، فإننا نؤكد بأننا قد استجبنا ملا وج ة عي ضمن اتفاق مسبق ل

ا. ية السوقية والشروط املرتبطة    التأج
  



 

وضوح أننا مدركون للفقرة  للمعاي وأعمال  االمتثال" (حيال  102من املعيار رقم  20أيضًا نؤكد و
أسس معاي  - أسس القيمة (" 104من املعيار رقم    40رقم  ايضًا للفقرة وكذلك") البحث واالستقصاء

ة للقيمة  ْوِليَّ العوامل  180الفقرة  –أسس القيمة  – 104املعيار (" وكذلك") اإليجار السو-التقييم الدَّ
ٍة محددةٍ  اصة بج ن املعتمدين ا يئة السعودية للمقيم تھ بوضوح ال ذه الفقرات أعاله  ما بي  ،("

يئة.ضمن تو  ن أعضاء ال ة  تقييم صناديق الرت للمقيم ا الوا ا   ج
  

ص القيمة    م
لفة   القيمة املالية/التقييم بالدخل املنفعة –اسم العقار     قيمة الت

 49,942,300 46,583,438  التخص  810114038490 - املعذر 

 38,972,216 55,505,540  الريع 910114038368 –الريع 

مدية 710114038491 - املعذر   56,159,392 93,564,348  ا

 149,775,613 195,768,242  املعذر 310112050696 - املعذر 

افة  افة األول  310105051292 -ال  39,650,336 48,172,095  مب ال

افة  ي 910105051293 -ال افة الثا  38,212,445 52,659,600  مب ال

   - 1,847,925  ريعمنفعة ال 3-53311 -الريع 

   - 3,646,389  منفعة الضباب 1-512 - املرع 

 -  1,100,741  منفعة القدس 16 -  868 -القدس 

ن  ن 17- 91 -ل    - 1,415,592  منفعة وادي ل

ع  ائر 910106051847 -املصا  16,371,405 21,369,698  ا

 52,327,500 54,152,039  الس 310108046400 -الس 

 441,411,207 575,785,646 االجما
 
  
  
  

ر و الواردة   ان مع مبادئنا العامة املعتمدة  اعداد التقييمات و التقار ذا التقرر باالق يقرأ 
ق  افق مع إرشادات ما نص أ،امل ذه األصول يكون بالتو  عليھ معاي التقييم الدولية  تإن التقييم ل

)International Valuation Standards(  ل من و  املعاي العامةو  اإلطار العام ملعاي التقييم الدولية 
ا مع االخذ   االعتبار    معاي األصول  يم و املبادئ و التعارف املتعارف عل و أيضًا  إطار العمل و املفا

  تطبيقات التقييم ( " املعاي " )، 
  



 

/  06/  03وتارخ  531صادرة بالقرار الوزاري رقم تتم جميع االعمال تحت غطاء الالئحة التنفيذية ال
امس / السادسة عشر   1435 عة عشر  –ـ بمواده الواردة  الفصل ا العشرون ،  –الثامنة عشر  –السا

امل مع جميع ما ور  افق التام و ال نة التقييم ( اإلصدار األول  دوأيضا بالتو /  30 – ميثاق آداب و سلوك م
يئة  صكما سيكون ما تن) و  2015/  06 ذا التقييم للفحص من قبل ال عليھ األدلة ا احتمالية ان يخضع 

يئة  تواله ال غرض التأكد من االمتثال للمعاي ، اذا حدث ذلك ، س ن املعتمدين "تقييم"  السعودية للمقيم
  املعتمدين "تقييم" مع خضوعھ ألع درجة من السرة،  نالسعودية للمقيم

 
  

ـــان أثـــق  ـــي ، اذا  ـــ االتصـــال  دد  ـــ ـــ متطلبـــاتكم و ارجـــوكم عـــدم ال عليقـــات القيمـــة الســـوقية تل ـــر و  ــ ان التقر ـ
  لديكم أي استفسارات .

  
ي،   تحيا

صر  اب محمد النو ن املعتمدين  –إ يئة السعودية للمقيم   عضو أسا ال
  12100000023 –فرع التقييم العقاري 

س التنفيذي   الرئ
ا لصا شركة  النيابة ع   أرب / اململكة العرية السعودية شركة تضامنية و

  
ehab@areab.sa 

  
          

    
   التقرر مرفق 

  



 

  
  العميل:

م املكرمون:  ذا التقييم    صندوق املعذر رت.العميل الذي ُيجرى لھ 
  

  وضع املقَيم:
حدد ذه التعليمات. و دف من  عمل بصفتنا مقَيًما خارجيا لتنفيذ ال ار حسب معاي نحن  يئة املقَيم ا  

ن املعتمدين       :”) تقييم(“املقيم   كما ي
ا أية روابط مادية ". لف  مة امل شركة العميل أو موضوع امل و أو أي من زمالئھ  و الذي ال يرطھ    "املقيم 

الت والقدرة“ شأة تمتلك املؤ عرف "املقيم" كفرد، أو مجموعة من األفراد أو م ة الالزمة لتنفيذ  تم  وا
ة   30الفقرة  2017معاي التقييم الدولية اإلصدار  كتاب“ ”التقييم بطرقة مختصة وموضوعية وغ متح

  
س لنا أي عالقة مادية، أو تداخل مع األصل ِلف بالتقييم ولسنا   األصول /ل محل التقييم، أو مع الطرف اُمل

سمح لنا بإعداد تقرر تقييم    موضو وغ متحوضع ال 
  

ن األخرن:    املستخدم
ن أخرن. ذا التقرر ع مستخدم ن أخرن، وال إعادة استخدام    لم نبلغ بوجود مستخدم

  
  املوضوعية:

ة ومعتمدة ع مصداقية املدخالت  اما محايدة غ متح "تطلب عملية التقييم من اُملقّيم أن ُيصدر أح
اضات. وتحقيقًا لذلك يج عزز الشفافية وتحد من تأث أي عوامل غ واالف ئة  ام  ب ذه األح ب أن تصدر 

ل موضو لتجنب أي  ش نية املستخدمة  التقييم أن ُتطبق  ام امل موضوعية ع تلك العملية. يجب ع األح
ة."  تاجات متح   40الفقرة  2017كتاب معاي التقييم الدولية اإلصدار تحاليل أو آراء أو است

  
ا  نية، بما يمك شرعات والتعاميم واملعاي امل ن وال ا بالقوان افة موظف ام  سبة ألرب ال ع املوضوعية بال و

نية عالية.   من العمل بموضوعية وم
  

ة، من املتوقع أن يقوم  االختصاص والكفاءة: ام تقدير صدار أح ارات و ستلزم ممارسة م أعمال التقييم 
ة واملعرفة الالزمة باألصل محل التقييم، والسوق الذي بالتقييمات فر  ارات الفنية وا ا امل شأة تتوفر لد د أو م

  . 50الفقرة  2017كتاب معاي التقييم الدولية اإلصدار يتداول فيھ، والغرض من التقييم. 

  
ارات الفنية  امل فرق أرب  ل امل نية لديھ  شأة أرب امل ة واملم  األصول محل/عرفة الالزمة باألصلوا

  .التقييم، والسوق الذي يتداول فيھ، والغرض من التقييم
  



 

نية: م  اإلملام باملعاي امل ان أثناء أدا ا قدر اإلم نية وتطبيق ا بضرورة اإلملام باملعاي امل م أرب وموظف تل
ن ع املوظف اال م الوظيفية، وتتضمن املعاي ال يتع ام يئة السعودية مل ا، تلك الصادرة عن "ال ام  ل

ا، باإلضافة إ السياسات واللوائح الصادرة عن أرب. ن املعتمدين" بحكم خضوع أرب لرقاب   للمقيم
نية الواجبة: م،  لقد بذلت بذل العناية امل لة إل ام املو م للم نية الواجبة عند أدا ا العناية امل أرب وموظف

عمل أرب. لوذلك من خال نية ذات الصلة  شرعات واملعاي امل ن وال ام بالقوان   االل
  

دف من التقييم:   ال
  تحديث القوائم املالية لصندوق املعذر رت.

  
  عملة التقييم:

  الرال السعودي 
 

  األصول محل التقييم: 
ا مجموعة عقارات مدرة  ا  مدينة الراض،  12للدخل، عدد و متنوعة االستخدام ومؤجرة عقارًا وتقع جميع

امل.    بال
  

  املسئولية:
مة. حيث تظل املسئولية  ا مع عرض السعر ونطاق عمل امل ة م ام والشروط القياسية، تم إرفاق  وفًقا لألح
يئة السعودية  ا من قبل ال ور  املعاي الدولية املشرع استخدام ى املذ د األد القانونية محدودة ومنضبطة با

ن املعتمدين.   للمقيم
  

  صالحية التقييم:
ذا التقرر (   تارخ التقييم. ) من60(/يومًا)  ستون مدة صالحية 

  
  معاي التقييم:

ن املعتمدين ("تقييم ") وطبًقا للمذكرات  يئة السعودية للمقيم ذا التقييم وفًقا ملعاي التقييم بال جرى 
ُ
أ

ية ملعاي التقييم الدولية (الطب ميع 2017الثانية عة التوج ذا امتثال صرح بأن التقييم قد أعد وفقًا  )، و
لس   املعاي املتعلقة الصادرة عن ا

  
  أساس التقييم:
ون أساس القيمة مناسبًا لغرض التقييم. كما  104بناء ع املعيار  :أساس القيمة "أسس التقييم"، يجب أن ي

أساس للقيم عرف مستخدم   2017كتاب معاي التقييم الدولية اإلصدار   ة، أو أن يتم شرحھ.يجب ذكر مصدر أي 
  / ح 20الفقرة 

رة املطلقة للعقار خالية من أي ديون أو امتيازات ألطراف  يتمثل التقييم  القيمة السوقية لفوائد امللكية ا
  آخرن.



 

نة الدولية ملعاي التقيي ن املعتمدين ("تقييم") وال يئة املقيم :وتحدد    م القيمة السوقية كما ي
  

 ٍ ن مش امات  تارخ التقييم ب ب ع أساسھ مبادلة األصول أو االل "القيمة السوقية  املبلغ املقدر الذي ي
ل طرف من األطراف ع  ق مناسب حيث يتصرف  سو عد  ع راغب  إطار معاملة ع أساس محايد  ا راغب و

صافة د   ون قسر أو إجبار."أساس من املعرفة وا
 

 نطاق بحث املقيم:
  تارخ التقييم:

جرى التقييم يوم 
ُ
 م 12/2018/ 31 األحدأ

  املعاينة:
باه إ أن 20/12/2018ع الطبيعة  يوم  ")”)العقار/العقارات(“(" أرب فرق عمل عاين  . كما نود أن لفت االن

غطية  ة محدودة، لم يتم    ")العقارات/العقار("ساحة املعنية ل املذا الفحص قد تم ع أساس رؤ
  القياسات: 

ًا قياسيًا  نا . )”العقار/العقارات“(ع لم نجري م اعتمدنا ع الوثائق املقدمة لنا من العميل، ال تم توج
ا.    بناًء عل

  
 طبيعة ومصدر املعلومات:

املة، اعتمدنا ع املعلومات املقدمة لنا من العميل. واعتمدنا أيضًا ع  أن املعلومات املقدمة لنا دقيقة و
ا.  ال نتحمل أي مسئولية نحو  شمل ا تقييماتنا دون إجراء املزد من االستقصاءات حول املسائل ال  عتمد عل و
يح، أو تحرف، أو إغفال  املعلومات املقدمة لنا ال قد تؤثر ع تقييمنا املقرر.  إذا تم اثبات  أي بيان غ 

اضات ع ة أو عدم شمولية املعلومات املقدمة الحقًا، قد تتأثر دقة التقييم ونحتفظ بحق مراجعة االف دم 
عديل تقييمنا وفقًا لذلك.  املقدمة و

ل مستقل حول ظروف السوق، واملستقبل املتوقع،  باستطالعاتنا وأبحاثناقمنا  لفة و القيمةش ، و السعر والت
ن، واملبيعات باستخدام العدي ا السماسرة، والوكالء، واملطور و املصارف والصناديق د من املصادر بما ف

ومية، فضًال عن املماثلة شرات املرجعية عن السوق ، واملصادر ا   .ال
  
  

  نطاق األبحاث:
سم بالكفاءة والكفاية لتخدم غرض  واالستطالعل أعمال البحث  ذا، ت ال تجري  إطار انجاز تقرر التقييم 

  .التقييم وأساس القيمة
  
  
  
  
  



 

مة: اضات امل   االف
  

  الصك: 
ونًا أو  ان مر انھ وأن  ون أو تحت أي اجراء  غلم نبحث عن أي معلومات متعلقة بصالحية الصك وسر مر

امات القانونية. ال نتحمل أي  ونات أوي أي نواع من االل ض أن الصك حر غ مقيد بالر ي، نحن نف قانو
نالك خالف ذلكمسؤولية أي ان  ا حيال األمر ان  ل ان ش   .ًا 

  
ي:    حالة املبا

شاء  )”العقار/العقارات“( ي  مرحل اإل ي مستخدمة، أو مبا ا مقام عليھ مبا عض ون ع   أصول  قد ي
ا الصور واملصورات الفضائية  ن مع لفة مرفق ل األحوال قمنا بوصف العقارات ضمن من الت ة و  األخ

ع قدرتنا ع التأكيد ع سالمة املب من نؤكد ع أننا  ذه املعاينة ال  نحن قمنا بمعاينة بصرة محدودة، 
ي سليمة و حالة جيدة وضمن  ض أن املبا ذا نف ميم، ل وجود مالحظات أو تفاصيل عن عيوب البناء أو ال

ومي  التنفيذ ونوعية املواد، ال  اطات التنظيم ا ان اش ا حيال األمر ان  ل ان ش نتحمل أي مسؤولية أيًا 
  نالك خالف ذلك.

  
دمات:   ا

ضنا أن  دمات واملرافق النموذجية  تحصل/محل الدراسة يحصل ”)العقار/العقارات(“لقد اف ع مزايا جميع ا
غط دمات الوطنية. وأن جميع وحدات املشروع قد تم  امل بما وتتضمن توصيالت املنافع إ شبكة ا ل  ش ا  ي

نت، ال نتحمل أي  اتف واإلن اء وخدمات الصرف الص وال ر صر املاء والك يل املثال ال ا يتعلق ع س
نالك خالف ذلك. ان  ا حيال األمر ان  ل ان ش   مسؤولية أيًا 

  
  التخطيط (االستخدامات املصرحة):

ميع شروط  تصة،انحصر اطالعنا ع رخصة البناء الصادرة من البلدية ا ض أن العقار يمتثل  نف
حات االستخدامات املصرحةو  التخطيط ناك أي سياسات أو مق س  الية ول ي ا . واملوافقات القانونية للمبا

  من قبل السلطات القانونية ال يمكن أن تؤثر ع القيمة إيجابيا أو سلبا.
  

طرة (سواء من االستخدام التار  ي):التلوث واملواد ا ا من األرا أو املبا    أو ا
ن  شار ح تو اس اض أنھ ال يوجد تلوث أو مواد خطرة  املوقع تؤثر ع قيمتھ. نحن نق أعدت تقييماتنا باف

ذا. ن ع نحو مالئم لتحقيقات خاصة لتأكيد  ل شأن طبيعة أو مخاطر  مؤ ن لتقديم املشورة  ل لسنا مؤ
ة واإلزالة ومع ذلك، لو نما ا علمنا أو التلوث أو املواد ا ا عمليات املعا اليف تنطوي عل طرة، أو ع أي ت

ذا املوضوع عن  عليقنا عن  ”)العقار/العقارات(“ان  معرفتنا ما يفيد  ن التقييم أو منطقتھ فإننا سنقدم  ع
ق، ضمن  سو ا ذلك بالقدر املعقول وأثر ذلك ع القيمة والقدرة ع ال تم إجراؤ حدود التحقيقات ال س

ا. عتمد عل اضات ال    وع أية مصادر للمعلومات أو االف
  
  



 

  
ية:   املسائل البي

ية املتأصلة البارزة إما ع  ات بالعوامل البي عض املمتل ن التقييم، أو املنطقة  ”)العقار/العقارات(“تتأثر  ع
يطة بھ ون مما يا/ا ذا أن ي مكن ل ؤثر ع قيمة الفائدة العقارة. ومن األمثلة ع ذلك طبيعة األرض وما ، و

ون عادة خارج  ا ي ون قد استخدمت لھ  وقت سابق وايضًا خطر السيول، فإن التعليق املفصل ع آثار قد ت
ن  كث من األحيان أثناء  ب تمل، قد ي م ا م، أو وجود ديث عن وجود ة املقيم، وا املعاينة خالل نطاق وخ

لية باملنطقة. لم ننفذ أي استطالعات ميدانية أو  ة ا عملية التقييم ع االستفسارات العادية أو من قبيل ا
انت األرض أو  الت التارخية، إلثبات سواء  ية ولم نقم بالتحقق من ال  )”العقار/العقارات“(تقييمات بي

، ما ل التا انت كذلك. و العقارات  العقار/ م يتم اإلفادة بالعكس، ستجرى تقييماتنا بناًء ع أنملوثة، أو قد 
. وع الرغم من ذلك، لو أدى فحصنا للموقع والتحقيقات املناسبة اإلضافية تأثر/مغ م تأثرة بالتلوث البي

ناقش أوجھ قلقنا معكم. ون ملوثة، س تمل أن ت   أثناء إعداد التقييم إ تصور أن األرض من ا
 

 االستدامة:
ية واالقتصادية ال يمكن أن تؤثر ع   طائفة واسعة من العوامل املادية واالجتماعية والبي

ن التقييم، و  ”)العقار/العقارات(“ شمل ع ا  وقت استطالعنا ملنطقة العقار حيث  ن ع علم  نحن كمقيم
ية الرئ اطر البي يل املثال، ا سية، مثل الفيضانات والطاقة والكفاءة واملناخ، مجموعة من القضايا، ع س

شرع، واالعتبارات اإلدارة واملالية. إن  انية الوصول، وال م ، و ونات ال كيبة مل فضال عن مسائل التصميم، ال
شة املستدامة  ا لتعزز املع ر ا أو تطو نا ا و تمعات املستدامة  مناطق سكنية وتجارة يتم التخطيط ل ا

الية أو املستقبلية. ان  املرحلة ا سبة للس  بال
افؤ  الفرص وخدمات جيدة  ية ومشغلة بصورة جيدة وتوفر ت تمعات آمنة وشاملة، ومخططة ومب إن تلك ا

ونات  ن امل ان ع تحقيق التوازن والدمج ب اصة بالس تمعات متطلبات التنوع ا ميع. وتل تلك ا ل
شة متقدم االجتماعية واالق م بصورة متواصلة مؤمنة مستوى مع سا التا  ية للمجتمعات و تصادية والبي

يل املثال:  الية أو املستقبلية. ع س  لألجيال ا
تمعات وتقليل االعتماد ع  - ن ا ساعد الناس ع التنقل ب مرافق النقل، بما  ذلك وسائل النقل العام وال 

 السيارات.
وائية اآلمنمرافق  - وب الدراجات ال  ع امل داخليًا ور
لية إلدارة الطلب ع حركة املرور - طط ا  تخصيص مساحات مناسبة ملواقف السيارات بما يتما مع ا
نت مناسبة ومتوفرة ع نطاق واسع -  خدمات اتصاالت وان
ات االتصاالت الوطنية واإلقليمية والدولية - ولة الوصول إ شب  س

ات ذات  ومية صدرت من ا شرح لنا عن خطط االستدامة ا نحن لم يتوفر لنا اي معلومات ارشادية 
عكس ذلك ع  صائص املرتبطة باالستدامة و ن با القي   املوزون العالقة واالختصاص، مما يجعلنا غ ملم

  القيمة.
  
  
  



 

اصة: اضات ا   االف
ع تخت اض وقا ة نحن ال نجد دوافع الف اصة غ ضرور اضات ا لف عن تلك املوجودة  تارخ التقييم، االف

ا ع نحو معقول  اصة إال إذا أمكن النظر ف اضات ا د العميل بالتقييم املطلوب وال تجوز االف من أجل تزو
اض حقائق تختلف عن تلك املوج عبارة أخرى، فإنھ ال ضرورة الف اصة، و ودة  وواق وصا للظروف ا

  تارخ التقييم.
 ، ه غ واق عت اض خاص  ناك دواع علمًا بأنھ لم يطلب منا العميل أن نقدم التقييم ع أساس اف س  ول
اطات خاصة شدد ع تدقيق اعتبارات وضع اش اضات خاصة ونحن  ضمن ضمانات  ألن يتم تخصيص اف

اضا تؤكد ا من املناسب وضع اف ون ف يل املثال:الظروف ال ي  ت خاصة، ع س
ل معقول. )1 ش ا تقديم عرض شراء من مش راغب والصفقة أو العرض منطقي  الة ال يتم ف  ا
صراحة  السوق. )2 ا بحرة و ا يمكن عرض ون املنفعة ال يتم تقييم  الوضع الذي ال يمكن فيھ أن ت
وانب املاد )3 ات ال حدثت  ا ن أن عدم األخذ باالعتبار التغي ات أو األصول حيث ننظر كمقيم ية للممتل

ات لم تحدث.  تلك التغي
دمھ )4 تم بناؤه أو مب قائم يتم تجديده أو  ات، مب جديد س وانب املادیة للممتل ات وشیكة  ا   غی
ة. )5  التغي الثابت  أسس الصفقات العقار
ر ع املب وال تتم بموجب  )6 ة التعديالت والتطو  شروط عقد اإليجار.معا
ية، بما  ذلك الطبيعية (مثل الفيضانات)، وغ الطبيعية (مثل التلوث). )7 ات بالعوامل البي  قد تتأثر املمتل
ا/غ ما يحقق منھ ”)العقار/العقارات(“استخدام  )8  املنفعة العظ م
 

ناءات:   االست
شرعات ال ن و ا صراحة  قوان ناءات منصوص عل ن املعتمدين فيما يتعلق ال توجد است يئة السعودية للمقيم

ا. ونا مة أو م ذه امل ن والذي لھ األثر املباشر ع    بتصرح ترخيص املمارس
  
 

  نوع التقرر الذي يتم إعداده:
ستخدم ف ال املتخصص الذي  ا داخل نظام التقييم أو ا ف  ا، وع الرغم نحن نرا أفضل ممارسة مع

ا.من ذلك، وض نًيا  القيمة للغرض م مة التقييم وصوًال إ الرأي املناسب م  عنا املمارسة املناسبة لرأينا  م
ل  ش قدمنا تقررنا ليناقش بوضوح اإلطار العام لتقييم، فقدمنا تقرر التقييم بما يتوافق مع تحليل للمنطقة 

ينا ا ا املتاحةك وجزي ثم استعرضنا املؤشرات  سية ثم ان لية ضمن الفئات الرئ لعبور بأساليب التقييم ال
. ون التقرر الرئ سية األو بيانًا لألصل ولقيمتھ ومن ثم م ر الرسالة الرئ   الثالث، حيث تظ

  
شر: ع أو ال   القيود ع االستخدام أو التوز

ي وكذلك ع موقع تد و ذا التقرر ع موقعھ اإللك شر  ي وع موقع نصرح ملدير الصندوق  و اول اإللك
ل  يئة السوق املالية السعودية اصة بنا سرة وتقتصر ع الطرف فيما عدا ذلك فإن  التقييمات والتقارر ا

شر  سمح ب ُ انت أمام أي طرف آخر. ال  ش إليھ، وال نقبل أي مسئولية أيا  دد ال  ال توجھ إليھ وللغرض ا



 

ا أ عميم أو  أي وسيلة من وسائل االتصاالت مع طرف ذه الوثيقة أو جزء م ند أو بيان أو  ا  أي مس و مرجع
ر بھ،  توى ال تظ صول ع موافقتنا الكتابية املسبقة ع الصيغة وا   آخر بدون ا

  
  
  
  

ام  حد االل
ا العميل لغرض معرفة قيمة األصل السوقية ستخدم ي  من الغرض املف ض يتم إعداد تقييماتنا وتقررنا ل

ذا التوجيھ عنھ امنا  مة.  ال يمكن  سيقتصر. وفقًا للتعليمات لدينا، فإن ال ذه امل ع الرسم املستحق مقابل 
ام نحو أي طرف أو الستخدام تقييماتنا وتقررنا ألي غرض آخر.   قبول ال

  
  
  

ية التقييم:   من
دف اختيار أسلوب وطرقة التقييم لألصل إ إيجا سب  ظل ظروف معينة. فال توجد طرقة " د الطرقة األ

ب أن تنظر عملية االختيار فيما ي ع االقل: افة حاالت التقييم املمكنة. و  واحدة مناسبة ل
مة التقييم. ا شروط وغرض م  أ) أساس وفرضية القيمة املناسبة ال تحدد

 تملة.ب) نقاط القوة والضعف ألسلوب وطرقة التقييم ا
ن  السوق  ا املشارك ستخدم ل طرقة بالنظر إ طبيعة األصل واألساليب والطرق ال  ج) مدى مالءمة 

 املعنية.
  د) توافر املعلومات املوثوقة الالزمة لتطبيق الطرقة."

  10.3الفقرة  2017كتاب معاي التقييم الدولية اإلصدار 
  

ون املقيم واثق  دقة ومصداقية "ال ُیطلب من املقیم استخدام أك م ن طرقة لتقييم األصل، خاصًة عندما ي
ب أن ينظر املقيم  أك من أسلوب أو  مة التقييم. ومع ذلك، ي طرقة واحدة عند اعتبار حقائق وظروف م

ون املعلومات أو املد ا للتوصل إ مؤشر للقيمة، ال سيما عندما ت خالت غ طرقة تقييم واحدة، واستخدام
يجة موثوقة. وعندما يتم استخدام أك من أسلوب واحد أو ح طرق  افية لطرقة واحدة أن تحصل ع ن
جب  تاج القيمة من تلك األساليب أو الطرق املتعددة معقوًال و ون است ب أن ي متعددة ضمن أسلوب واحد، ي

ة مؤشرات القيمة ا سو ا.أن يو املقيم  التقرر عملية    تلفة إ قيمة واحدة دون حساب متوسط
  10.4الفقرة  2017"كتاب معاي التقييم الدولية اإلصدار 

  
ل عام بطرقة املقارنة -1 ش عرف  ُ د حالية من أسلوب السوق أو ما  : إ مقارنات مأخوذة من أدلة وشوا

جب أن ت ون مبيعات السوق القابلة السوق إليجاد القيمة الرأسمالية أو اإليجارة بصورة مباشرة، و
ا السوق.  للمقارنة لعقارات مماثلة للعقار محل التقييم، يدرك من السوق أن أسعار العقار يحدد

ا ع  ققة لعقارات مماثلة وتطبيق التا يمكن حساب القيمة السوقية من دراسة ألسعار السوق ا و



 

ستمد من   العقار محل البحث باستخدام وحدات املقارنة املناسبة. ون البيانات متاحة،  عندما ت
ا معروف.   ون سعر السوق قيمة العقار محل الدراسة عن طرق مقارنتھ مع العقارات األخرى وال ي

ة وال بيعت مؤخًرا أو ال لم  ، ُيجرى مقارنة العقار محل الدراسة بالعقارات املشا ومن الناحية املث
ا عمليات تجارة حديث ل بھ العقارات املماثلة حالًيا للبيع أو يتم  ُ ة مؤخًرا، سعر الطلب الذي 

ة وتارخ التقييم  ن تارخ العملية التجار ة الزمنية ال مرت ب عديالت لتعكس الف اإليجار. يمكن طلب 
عد تحليل شروط البيع، ُيج بع لبيع الذي تم عن طرق التفاوض.  رى أو السعر املتوقع تحقيقھ والذي ي

ي. يمكن طلب  / املبا ل م مرع من األرا يل املثال، السعر ل اختيار وحدة املقارنة املناسبة، ع س
ودة واملواصفات، واالستخدام  م (الكم)، وا عديالت أخرى الحقة لتحليل االختالفات  املوقع وا

سبة مساحة الطابق) إ آخره إ عوامل، باإلض عليمات متلقاة وال املسموح، والكثافة ( افة إ أي 
مة.  ُتحدد للم

 
 أسلوب الدخل: -2
  ذا األسلوب املبلغ الذي يمكن أن يتم يدفعھ اليوم لتلقي إيرادات اإليجار ثمار: ُيقيم  طرقة االس

نما  ، ب ناء الدخل املستقب ذا املن إ أساس إدراك القيمة باست ند  س املستقبلية من العقار. 
ثمار  اعتباره التدفقات تؤخذ  اال  الية للفائدة املستقبلية. كما يضع من االس عتبار القيمة ا

فض مع معدل  عائد السوق املشتق أو ا ا إما  النقدية لإليرادات واملصروفات. وال يمكن رسمل
 خصم السوق املشتق.

 صوم الية للتدفقات النقدية (التدفقات النقدية ا ة): خصم تدفق الدخل  طرقة القيمة ا
اصة  اضات الصرحة ا عتمد تقنية النمذجة املالية ع االف صول عليھ،  الوقت الذي يتم ا

صوم توقع سلسلة التدفقات  بالتدفق النقدي املتوقع لعقار. يتضمن تحليل التدفق النقدي ا
ر، أو  شغيل، أو عقار التطو سبة لعقار ال ة سواء بال سب النقدية الدور ال شاط التجاري. و ال

ستخدم معدل خصم مناسب املشتق من السوق لوضع مؤشر  ذه،  لسلسلة التدفق النقدي املتوقع 
الية لتدفقات الدخل املرتبطة بالعقار.  للقيمة ا

 
لفة: -3  طرقة الت

ن س ذه الطرقة لتعزز التقييم الذي تم التوصل إليھ من خالل إحدى الطرق األخرى. و ستخدم  د القيمة إ ُ
يد املب  املوقع، باإلضافة إ قيمة األرض. ش اليف    ت

  
  

  معلومات الوثائق
ا معلومات  ”)العقار/العقارات“(لقد اعتمدنا ع املعلومات املقدمة إلينا من العميل فيما يتعلق ب ض أ وسنف

عليمات بخالف ذلك. ا ع نحو مستقل ولم تصدر لنا    دقيقة ولم نتحقق م
  
  
  



 

ا: افقون عل م حيال القيمة ال يو ن / نظر ة املقيم   و
صر اب النو عتمد ع تقييمات املقيم ا  - أن تقرر التقييم بما فيھ جميع التحليالت والبيانات الواردة فيھ، 

ة  العقارات فرع - عضو أسا ن املعتمدين برقم عضو يئة السعودية للمقيم   ، 1210000023ال
  
ب ع ذا الت  الية واملستقبلية داخل اململكة العرية السعودية. ومع ذلك قييم ي ة ا ظروف السوق العقار

ة  األسواق  وك كب ا تؤدي إ حدوث ش ُيالحظ أن ظروف السوق االقتصادية العاملية املتقلبة  الوقت ا
  العقارة  املنطقة. 

  
ذه الظروف بجانب شفافية محدو  لية إ وقوع التقييم تحت وقد تؤدي  ة ا دة من البداية  السوق العقار

ون  ظروف السوق األك استقراًرا.   حاالت الشك بمستوى أع مما ي
  

تملة  قيم  ا  )”العقار/العقارات“(لذلك نلقي الضوء ع التقلبات ا ا إ أي قرارات تتخذو ب تحليل ال ي
ذا التقرر.  ل منظم ليعكس ظروف السوق السائدة بناًء ع  ش ووفًقا لذلك، فنو بتعديل التقييم 

ة.   واملتغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

ا مب صاالت أرض   مقام عل
  بمدينة الراض ب املعذر ع طرق التخص 

  

ص بيانات العقار   م
ا مب صاالت  أرض  نوع العقار   مكتملمقام عل

ة طالبة التقرر   دوق املعذر رتصن  اسم ا
  ملكية مطلقة  نوع امللكية
 810114038490  رقم الصك
 ـ 17/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  363/1437  رقم رخصة البناء
  ـ 09/01/1437  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  املعذر  ال

طط التنظي   1343  رقم ا
  191  رقم البلك
  1112- 111- 1110- 1109-1108-1107  رقم القطعة



 

 
  نطاق العمل :

  
 

   تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة 
  عرض الية ال  يطة بالعقار وتمت االستفادة من األسعار ا تم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة وا

ذه العقارات، وتم عمل م ميد ة لقطع األرا والعقارات ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ ا
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة.  باملنطقة، ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - العقار: وصف 

  
ا صاالت العقار عبارة عن أرض تجارة م مرع حسب الصك املرفق  4,248بمساحة إجمالية لألرض  مقام عل

ا العميل،من قبل  :مفصلة    لتا

  
  ا مب وتم تقييم العقار سابقًا قبل طرح الصندوق األرض ي اكت أرض،مقام عل  االتعامل معملت وتم املبا

ي أرض ا قيمة املبا  حاليًا. مضافًا ال
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 6,610.61إجما مساحة املبا
  

ات العقار:   مم
 .  وقوع العقار ع طرق التخص
  طرق مكة املكرمة). –قرب العقار من عدة محاورة (طرق التخص 
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 60  م 20شارع عرض   شماالً 
اً    م 60 جار  جنو
  م 70.80  م 14شارع عرض   شرقاً 
اً    م 70.80  م 40شارع التخص عرض   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

  

  
  



 

  
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 40 40.47  E  24 40 51.53 N 

ألمري سلطانشارع ا  



 

 
ات بالسوق    العقاري:تحليل للمتغ

 
اب الدخول  يقع مشروع محل الدراسة ب العليا وسط مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أ

،املتوسط  م قرب  العليا من م والعا اب الدخول املتوسط والعا  املناطق وقد سا ناطق أعمال أ
  .الطلب ع العقارات  تلك املنطقة وجودالوسطى من مدينة الراض ع 

  
   الطلب:العوامل املؤثرة ع 

.   أسعار البيع لألرا بال
دا شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب ا.مدى توفر خدمات الب  ئق وغ

يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا
  نظام البناء  منطقة العقار.

ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب
  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
ات متعددة. .1 يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .2   مشارع الب
و  .3   ر منافسة سعرة  منطقة العقار.ظ

  
  
  
  
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة:التقييم بطرقة    الت

  
  

 4,248 مساحة األرض

100,8  سعر امل املرع لألرض  

ي لفة املبا  15,533,500 ت

ي  6,610.63  اجما مسطحات املبا

لفة  49,942,300  إجما قيمة العقار بالت
  



 

 
  

  مب تجاري 
   ز عبد العزلراض ب الريع ع طرق امللك بمدينة ا

  

ص بيانات العقار   م
  مب تجاري   نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   إسم ا
  منفعة  نوع امللكية 
 53311/3  رقم الصك
 ـ 07/10/1426  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  1679/1431  رقم رخصة البناء
  ـ 04/02/1431  اءتارخ رخصة البن

  الراض  املدينة
  الريع  ال

طط التنظي   2917  رقم ا
  -   رقم البلك
  1004-1003  رقم القطعة



 

 
  

  :عمل املننطاق 
  
  تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ القيمة

 .السوقية العادلة للعقار
  يطة بالعقارتم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة عرض  وا الية ال  وتمت االستفادة من األسعار ا

ذه  ة لقطع األرا والعقارات  العقارات،ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ وتم عمل م ميدا
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة. باملنطقة،  ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - وصف العقار:

  
 ع حسب الصك املرفق من قبل العميلم مر 2,450العقار عبارة عن مب تجاري بمساحة إجمالية لألرض 

: التا   مفصلة 

  
 .ق علوي ن وم ان ون من دور أر وم  مقام ع األرض مب تجاري م
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 1,413.26إجما مساحة املبا
  

ات    العقار:مم
  زعبد العزوقوع العقار ع طرق امللك. 
  طرق األم سعود بن محمد بن مقرن). – ززعبد العقرب العقار من عدة محاورة (طرق امللك 
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 70  جار  شماالً 
اً    م 70 جار  جنو
عرض   شرقاً    م 35  م 80طرق امللك عبدالعزز 
اً    م 35  م 20ع عرض شار   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 39 31.02  E  24 47 16.44 N 

ن مقرن ن محمد   طریق األمري سعود 



 

 
ات بالسوق العقاري :   تحليل للمتغ

 
ن التقييميقع  اب الدخول ب الريع شمال مدينة الراض ذو الك العقار ع ثافة السكنية املرتفعة من أ

اب الدخول العالية  املناطق الشمالية من  والعالية،املتوسطة  يع من مناطق أعمال أ م قرب  الر وقد سا
  .الطلب ع العقارات  تلك املنطقة وجودمدينة الراض ع 

  
   الطلب:العوامل املؤثرة ع 

.   أسعار البيع لألرا بال
ا.مدى  دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  توفر خدمات الب

يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا
  نظام البناء  منطقة العقار.

ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب
  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
ات متعددة.انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الر  .1 يجة متغ   اض ن
ومي. .2 شيد اإلنفاق ا ھ ل ومية موج شرعات وأنظمة جديدة ح ور   ظ
ب  انخفاض أسعار بيع العقار. .3 س يطة مما ي   ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .4   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .5   ظ



 

 
  

  تمستودعا
  بمدينة الراض ب الس شرق طرق الدائري الشر 

  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

ص بيانات العقار   م
  مستودعات  نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   إسم ا
  ملكية مطلقة  نوع امللكية 
 310108046400  رقم الصك
 ـ 23/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  27/4/3/121  رقم رخصة البناء
  ـ 04/12/1413  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  الس  ال

طط التنظي   1351  رقم ا
  -   رقم البلك
  27  رقم القطعة



 

  
  :عمل املننطاق 

  
  القيمة تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ

 لفةبالت
  عرض الية ال  يطة بالعقار وتمت االستفادة من األسعار ا تم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة و ا

ذه  ة لقطع األرا والعقارات  العقارات،ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ وتم عمل م ميدا
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة. باملنطقة،  ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - العقار: وصف 

  
حسب رخصة م مرع حسب افادة العميل و  54,075العقار عبارة عن مستودعات بمساحة إجمالية لألرض 

عرض  عد نزع شارع  : العميل،م من االرض املرفق من قبل  15البناء  التا   مفصلة 

  
 .مقام ع األرض مستودعات 
  سنة. 25عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 46,158إجما مساحة املبا
  م مرع ، حسب الصك  50,985م مرع، اال أن املساحة ع الواقع قرابة الـ  54,075تبلغ مساحة األرض

و شارع   من الطرف الغري  نما  واقع القياس   مستقطع اساسًا من األرض. 15و جار ، ب
  ون معادًال لنصف  م 3090حسب رخصة البناء، فإن املالك السابق تنازل عن جزء يقارب مرع بحيث ي

عادل شارع  ون ما  د الغري. بمع أنھ سي ن التقييم  15الشارع الواقع ع ا قابلھ م من األرض ع و
موع شارع  15شارع  ايضاً  ار يجعل ا ة ا . 30م ايضًا من ج  م

  ي ع معدل انخفاض قيمة  30ان منفعة شارع ا اإليجا سبة انخفاض  ض،األر م تزد بأثر فلو قدرنا أن 
ب نقص املساحة تبلغ  س ن كحد 7قيمة األرض  ب وجود شارع ثالث س سبة ارتفاع قيمة األرض  %، فإن 

امل األرض تبلغ   %.10ع 
  عرض ون شارع  د الغري سي ذا نحن سنعتمد بأن ا غ من  30ع  م و ان نقص مساحة األرض لن 

ا لتحول  . االستقطاعقيم   ا منفعة أع
ات العقار :   مم

 .وقوع العقار بمنطقة مستودعات الس شرق مدينة الراض 
  ي راح). –قرب العقار من عدة محاورة (طرق الدائري الشر الثا  طرق أبو عبيدة عامر ا
  

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 247.50  جار  شماالً 

  م 244.50 م 36شارع عرض   اً جنو 
  م 203  م 36شارع عرض   شرقاً 
اً    م 206  جار  غر

اقع (   مالحظات   م ) من مساحة األرض حسب رخصة البناء 3090جزء مستقطع بو



 

 
 

  صور العقار  :

 



 

 
  

ة ملوقع العقار    صورة جو
  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

46.839089  E  24.675412 N 

اب  شارع الك

شري ن ال  شارع محمد 

م 36شارع عرض   



 

 
ات بالسوق العقاري :   تحليل للمتغ

 
م قرب   يقع مشروع محل الدراسة ب الس شرق مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املنخفضة ، وقد سا

ع  املناطق الشرقية من مدينة الراض ع  الطلب ع  وجودالس من مناطق أعمال املستودعات واملصا
  .ك املنطقةالعقارات  تل

ل  ش اورة  ركما اثر مستوى البناء  املنطقة ا اورة  ظا د املنطقة ا ش ع مستوى األسعار ، حيث 
ع. منخفضةللمشروع حركة عمرانية  ي واملستودعات واملصا يد املبا ش   خصوصا  

  
  العوامل املؤثرة ع الطلب : 

.   أسعار البيع لألرا بال
ا.مدى توفر خدمات الب دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس  ية التحتية وخدمات الب

يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا
  نظام البناء  منطقة العقار.

ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب
  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
يجة متغ .1   ات متعددة.انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ومي. .2 شيد اإلنفاق ا ھ ل ومية موج شرعات وأنظمة جديدة ح ور   ظ
ب  انخفاض أسعار بيع العقار.لراض  ا القطاع التجاري ضعف حركة  .3 س   مما ي
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .4   ظ



 

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة :   التقييم بطرقة الت

  
  

 54,075 مساحة األرض
 46,158 ساحة األدوار املتكررةم

 800 سعر امل املرع لألرض
 800 سعر امل املرع لألدوار املتكررة

ي  25 عمر املبا
الك) عد خصم اإل  250 سعر امل املرع لألدوار املتكررة (

 40,788,000 إجما قيمة األرض
 11,539,500 إجما قيمة األدوار املتكررة

لفةإجما قيمة الع  52,327,500 قار بالت
 
 

 .  ساب مساحة األرض بناءًا ع  الصك املرفق  تم إح
 .ي الالزم عد إجراء امل امليدا ساب قيمة األرا بناءًا ع أسعار بيع األرا  املنطقة , وذلك   تم إح



 

 
  

  مب تجاري سك
ن ع شارع الشفا    بمدينة الراض ب ل

  
ص بيانات العقار   م

  مب تجاري سك  نوع العقار
ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   إسم ا

  منفعة  نوع امللكية 
 91/17  رقم الصك
 ـ 10/02/1404  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  11244/1433  رقم رخصة البناء
  ـ 14/06/1433  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
ن  ال   ل

طط الت   2351  نظيرقم ا
  -   رقم البلك
  7948  رقم القطعة



 

 
  :عمل املننطاق 

  
  تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ القيمة

 السوقية العادلة للعقار.
  يطة بالعقارتم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة عرض وتمت اال  وا الية ال  ستفادة من األسعار ا

ذه  ة لقطع األرا والعقارات  العقارات،ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ وتم عمل م ميدا
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة. باملنطقة،  ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - العقار: وصف 

  
 ،العميلع حسب الصك املرفق من قبل م مر 900العقار عبارة عن مب تجاري سك بمساحة إجمالية لألرض 

: التا   مفصلة 

  
 ون من دور أر وم ق علوي.مقام ع األرض مب تجاري سك م ن ودور أول وم  ان
  ون من ن معارض و الدور األول م ان ق العلوي من  4الدور األر وامل ن.شقق وامل  شقت
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 1,645.02إجما مساحة املبا
 
  

ات    العقار:مم
  الشفا.وقوع العقار ع شارع 
  طرق جدة). –ي الغري قرب العقار من عدة محاورة (طرق الدائر 
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 30  جار  شماالً 
اً    م 30 م 60شارع عرض   جنو
  م 30  م 20شارع عرض   شرقاً 
اً    م 30  جار  غر

  -   مالحظات



 

 
   صور العقار  :

 

 
 
 
 



 

  
 
 
 

ة ملوقع العقار  صورة جو
  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 34 08.22  E  24 38 06.74 N 

ط
ری
ق 
ا

ائر 
ي 
الغ
ر
 يب

 شارع الشفا



 

 
ات بالسوق العقاري :   تحليل للمتغ

 
اب ن غرب مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املتوسطة من أ الدخول   يقع مشروع محل الدراسة ب ل

اب الدخول املتوسطة  املناطق الغرية من مدينة  ن من مناطق أعمال أ م قرب  ل املتوسطة ، وقد سا
الطلب ع العقارات  تلك املنطقة خصوصا  ظل محدودية املعروض من األرا التجارة  وجودالراض ع 

ا ية والسكنية  املناطق ا ي التجارة واملكت   ورة.واملبا
ل  ش اورة  اورة  األسعار،ع مستوى  متذبذبكما اثر مستوى البناء  املنطقة ا د املنطقة ا ش حيث 

ي والعقارات السكنية. بدأت باإلنخفاضللمشروع حركة عمرانية  يد املبا ش   خصوصا  
  

  العوامل املؤثرة ع الطلب : 
.   أسعار البيع لألرا بال

ا.مدى توفر خدمات الب دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس  ية التحتية وخدمات الب
يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا

  نظام البناء  منطقة العقار.
ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب

  

اطر املتعلقة بالعقار :   ا
يجة متغ .1   ات متعددة.انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ومي. .2 شيد اإلنفاق ا ھ ل ومية موج شرعات وأنظمة جديدة ح ور   ظ
ب  انخفاض أسعار بيع العقار. .3 س يطة مما ي   ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .4   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .5   ظ

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  



 

  تمب تجاري مك
افة ع طرق العليا    بمدينة الراض ب ال

افة األول)   (مب ال

  

ص بيانات العقار   م
  مب تجاري مكت  نوع العقار

ة طالبة التقرر    املعذر رتصندوق   إسم ا
  ملكية مطلقة  نوع امللكية 
 310105051292  رقم الصك
 ـ 16/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  12653/1432  قم رخصة البناءر 
  ـ 05/07/1432  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
افة  ال   ال

طط التنظي   2413  رقم ا
  100  رقم البلك
   1298 -1290  رقم القطعة



 

 
  

  :عمل املننطاق 
  
 للبيع للوصول إ القيمة  تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة 
  يطة بالعقارتم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة عرض  وا الية ال  وتمت االستفادة من األسعار ا

ذه  ة لقطع األرا والعقارات  العقارات،ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ وتم عمل م ميدا
ذه األ  باملنطقة،  سعار كمؤشرات للقيمة.ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - وصف العقار:

  
م مرع حسب الصك املرفق من قبل  2,380العقار عبارة عن مب تجاري مكت بمساحة إجمالية لألرض 

: مفصلة العميل،   التا

  
  ن و دور أر و ون من بدروم  أدوار متكررة. 7مقام ع األرض مب تجاري مكت م
 . لفية للمب  يوجد مواقف إضافية  األرض ا
  سنوات. 5عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 
  ي حسب رخصة البناء  مرع. م 10,879.67رفقة املإجما مساحة املبا
 .امل لس الضمان الص بال  العقار مؤجر حاليًا 
  

ات    العقار:مم
  العليا.وقوع العقار ع طرق 
  د). –طرق التخص  –قرب العقار من عدة محاورة (طرق العليا  طرق امللك ف
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 68  جار  شماالً 
اً    م 68 م 20شارع عرض   جنو
  م 35  م 20عرض شارع   شرقاً 
اً    م 35  م 40شارع عرض   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  لعقارإحداثيات موقع ا

046 38 31.52  E  24 46 48.24 N 

ط
ری
ق 
الت
خ
ص
 يص

طر 
یق 
العل 

 

طر 
یق 
امل

 
فه
 د

ن مقرن ن محمد   طریق األمري سعود 



 

 
ات بالسوق    العقاري:تحليل للمتغ

 
ن التقييميقع  اب الدخول  العقار ع افة شمال مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أ ب ال

،املتوسط  اب الدخول املتوسط والع والعا افة من مناطق أعمال أ م قرب  ال ا  املناطق وقد سا
  املنطقة.الطلب ع العقارات  تلك  وجودالشمالية من مدينة الراض ع 

   الطلب:العوامل املؤثرة ع 
.   أسعار البيع األرا بال

ا. دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  مدى توفر خدمات الب
يطة.اكتمال العمران  املنطق   ة ا

  نظام البناء  منطقة العقار.
ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب

  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
ات متعددة. .1 يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ومي. .2 شيد اإلنفاق ا ھ ل ومية موج شرعات وأنظمة جديدة ح ور   ظ
ب  انخفاض أسعار بيع العقار.ضعف حركة البناء  املنط .3 س يطة مما ي   قة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .4   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .5   ظ



 

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة:التقييم بطرقة    الت

  
  

 2,380 مساحة األرض
 4,742 مساحة البدروم

 6,137.67 مساحة األدوار املتكررة
 7,500 سعر امل املرع لألرض
 2,500 سعر امل املرع للبدروم

 1,650 سعر امل املرع لألدوار املتكررة
ي  5 عمر املبا

الك) عد خصم اإل  2,188 سعر امل املرع للبدروم (
الك) عد خصم اإل  1,444 سعر امل املرع لألدوار املتكررة (

 17,850,000 إجما قيمة األرض
 10,375,496 إجما قيمة البدروم

 9,986,949.48 إجما قيمة األدوار املتكررة
لفة  38,212,445.48 إجما قيمة العقار بالت

 
 

 .ندات املرسلة من قبل العميل ي بناءًا ع املس ساب مساحة األرض ومساحة املبا  تم إح
  ساب قيمة األرا بناءًا ع أسعار بيع األرا ي الالزم.تم إح عد إجراء امل امليدا   املنطقة , وذلك 



 

 
  

  مب تجاري مكت
افة ع طرق العليا    بمدينة الراض ب ال

ي) افة الثا   (ال

  

ص بيانات العقار   م
  مب تجاري مكت  نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت  إسم ا
  ملكية مطلقة  نوع امللكية
  910105051293  رقم الصك
 ـ 16/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  1431/9936  رقم رخصة البناء
  ـ  1431/06/08  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
افة  ال   ال

طط التنظي   1637  رقم ا
  -   رقم البلك
  1918  رقم القطعة



 

 
 
  

  :عمل املننطاق 
  
 من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ القيمة  تم جمع املعلومات عن العقار

 السوقية العادلة للعقار.
  يطة بالعقارتم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة عرض  وا الية ال  وتمت االستفادة من األسعار ا

ذه  ي واستقصاء عن أسعار  العقارات،ل ة لقطع األرا والعقارات وتم عمل م ميدا البيع  اآلونة األخ
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة. باملنطقة،  ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - العقار: وصف 

  
م مرع حسب الصك املرفق من قبل  2,520العقار عبارة عن مب تجاري مكت بمساحة إجمالية لألرض 

: العميل، التا   مفصلة 

  
  ن ون من بدروم  أدوار متكررة. 7و  ودور أرمقام ع األرض مب تجاري مكت م
 . لفية للمب  يوجد مواقف إضافية  األرض ا
 سنوات. 6صة البناء املرفقة عمر العقار حسب رخ 
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 11,339.80إجما مساحة املبا
 .امل عة لوزارة الداخلية بال دمات الطبية التا  العقار مؤجر حاليًا لإلدارة العامة ل
 
  

ات    العقار:مم
  العليا.وقوع العقار ع طرق 
 د). –طرق اإلمام سعود بن فيصل  –ا قرب العقار من عدة محاورة (طرق العلي  طرق امللك ف
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 70  جار  شماالً 
اً    م 70 جار  جنو
  م 36  م 15شارع عرض   شرقاً 
اً    م 36  م 40شارع عرض   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 

 
 
 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 38 00.67  E  24 47 47.95 N 

صل ن ف  طریق إالمام سعود 
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یق 
العل 
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ات بالسوق    العقاري:تحليل للمتغ

 
ن التقييميقع  افة شمال مدينة الراض ذو الكثا العقار ع اب الدخول ب ال فة السكنية املرتفعة من أ

اب الدخول املتوسط والعا  املناطق  افة من مناطق أعمال أ م قرب  ال املتوسط والعا ، وقد سا
  .الطلب ع العقارات  تلك املنطقة  وجودالشمالية من مدينة الراض ع 

ل  ش اورة  اورة  األسعار، مستوى ع مباشركما اثر مستوى البناء  املنطقة ا د املنطقة ا ش حيث 
ي والعقارات. متذبذبةللمشروع حركة عمرانية  يد بناء املبا ش   خصوصا  

  

   الطلب:العوامل املؤثرة ع 
.   أسعار البيع األرا بال

دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  ا.مدى توفر خدمات الب
يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا

  نظام البناء  منطقة العقار.
ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب

  

اطر املتعلقة بالعقار :   ا
ات متعددة. يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن

ية التحتية  املنطقة.   عدم اكتمال مشارع الب
و الراض  شمال االرض قد يؤثر ع االسعار مستقبال.القرب من مسا   ر م

ور منافسة سعرة  منطقة العقار.   ظ



 

 
  

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة:   التقييم بطرقة الت

  
  

 2,520 مساحة األرض
 5,040 مساحة البدروم

 6,299.80 مساحة األدوار املتكررة
 7,750 سعر امل املرع لألرض

 2,500  املرع للبدرومسعر امل
 1,650 سعر امل املرع لألدوار املتكررة

ي  4 عمر املبا
الك) عد خصم اإل  2,188 سعر امل املرع للبدروم (

الك) عد خصم اإل  1,444 سعر امل املرع لألدوار املتكررة (
 19,530,000 إجما قيمة األرض
 11,025,000 إجما قيمة البدروم

 9,095,336.25  قيمة األدوار املتكررةإجما
لفة  39,650,336.25 إجما قيمة العقار بالت

 
 

  سابتم ندات املرسلة من قبل العميل. اح ي بناءًا ع املس  مساحة األرض ومساحة املبا
  سابتم عد إجراء امل امليدا املنطقة،قيمة األرا بناءًا ع أسعار بيع األرا   اح  ي الالزم.وذلك 



 

 
  

  مب تجاري مكت
  بمدينة الراض ب القدس ع طرق امللك عبد هللا 

  

  

ص بيانات العقار   م
  مب تجاري مكت  نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   إسم ا
  منفعة  نوع امللكية 
 868/16  رقم الصك
 ـ 30/03/1404  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  5390/1433  رقم رخصة البناء
  ـ 15/03/1433  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  القدس  ال

طط التنظي   2304  رقم ا
  -   رقم البلك
  1473  رقم القطعة



 

 
  :عمل املننطاق 

  
  ل إ القيمةتم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصو. 
  عرض الية ال  يطة بالعقار وتمت االستفادة من األسعار ا تم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة وا

ة لقطع األرا والعقارات  ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ ذه العقارات، وتم عمل م ميدا ل
ذه األسعار كمؤشرات  للقيمة. باملنطقة، ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - وصف العقار: 

  
م مرع حسب الصك املرفق من قبل العميل ,  900العقار عبارة عن مب تجاري مكت بمساحة إجمالية لألرض 

: التا   مفصلة 

  
 .ق علوي ن وم ان ون من دور أر وم  مقام ع األرض مب تجاري مكت م
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 1,257.84إجما مساحة املبا
  

ات العقار:   مم
 .وقوع العقار ع طرق امللك عبد هللا 
 بد هللا قرب العقار من عدة محاورة (طرق امللك ع– .(  طرق الدائري الشر
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 30  م 60شارع عرض   شماالً 
اً    م 30 جار  جنو
  م 30  جار  شرقاً 
اً    م 30  م 15ارع عرض ش  غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار:

 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 44 25.04  E  24 45 36.00 N 

طریق 
ائري  ا
 الرشيق

 طریق امل عبدهللا



 

 
ات بالسوق العقاري:   تحليل للمتغ

 
ن التقييميقع  اب الدخول ب القدس شرق مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املتوسطة من أ العقار ع

اب الدخول العالية واملتوسطة  املناطق  م قرب  القدس من مناطق أعمال أ العالية واملتوسطة، وقد سا
  .الطلب ع العقارات  تلك املنطقة وجودالوسطى من مدينة الراض ع 

ل  ش اورة  د املعام كما اثر مستوى البناء  املنطقة ا ش اورة ع مستوى األسعار، حيث  نطقة ا
ي والعقارات  غ مستقرةللمشروع حركة عمرانية  يد املبا ش   .ذات نفس اإلستخدامخصوصا  

م مستقبال   التذبذب  ل ذلك سا يطة سوف  اس األثار عالنمو  البناء ع املنطقة ا ع الطلب ع  ا
ل  ش   سعار.ع مستوى األ  غ وااألرا  املنطقة مما يؤثر 

  
  العوامل املؤثرة ع الطلب: 

.   أسعار البيع لألرا بال
ا. دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  مدى توفر خدمات الب

يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا
  نظام البناء  منطقة العقار.

ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب
  

اطر املتعلقة بالعقار:   ا
ات متعددة. .1 يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ب  انخفاض أسعار بيع العقار. .2 س يطة مما ي   ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .3   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .4   ظ



 

جاري مكتتب م  
بمدينة الراض ب املرع شرق شارع األم مساعد بن 

  (برج الضباب)جلوي 

  

ص بيانات العقار   م
  تجاري مكت مب   نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   اسم ا
  منفعة  نوع امللكية 
 512/1  رقم الصك
 ـ 01/05/1393  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  13056/1432  م رخصة البناءرق
  ـ 11/07/1432  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  املرع  ال

طط التنظي   -   رقم ا
  -   رقم البلك
  -   رقم القطعة



 

 
  :عمل املننطاق 

  
  القيمةتم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ. 
  عرض الية ال  يطة بالعقار وتمت االستفادة من األسعار ا تم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة وا

ة لقطع األرا والعقارات  ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ ذه العقارات، وتم عمل م ميدا ل
ذه األسعار كمؤشرات للقيم  ة.باملنطقة، ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - وصف العقار: 

  
من  ةاملرفق رخصة البناءم مرع حسب  781.94العقار عبارة عن مب تجاري مكت بمساحة إجمالية لألرض 

: العميل،قبل  التا   مفصلة 

  
  ون من بدروم ودور أر و  أدوار متكررة. 6مقام ع األرض مب تجاري مكت م
  ن ون من معرض ن،الدور األر م اتب. تجار  واألدوار املتكررة عبارة عن م
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 3,060.48إجما مساحة املبا

  العقار:ات مم
  فيصل.بن  عبد هللاوقوع العقار ع شارع اإلمام 
  د  شارع الضباب). –قرب العقار من عدة محاورة (طرق امللك ف
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 30.20  م 30شارع عرض   شماالً 
اً    م 30 جار  جنو
  م 27.70  م 30شارع عرض   شرقاً 
اً    م 24.40  جار  غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 42 33.41  E  24 39 38.03 N 

شا
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صل ن ف  شارع إالمام عبدهللا 



 

 
ات بالسوق العقاري    :تحليل للمتغ

 
ن التقييميقع  اب الدخول  العقار ع ب املرع وسط مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املتوسطة من أ

اب الدخول املتوسطة  املناطق الوسطى من مدينة  املتوسطة، م قرب  املرع من مناطق أعمال أ وقد سا
املعروض من األرا التجارة  استقرارالطلب ع العقارات  تلك املنطقة خصوصا  ظل  توازن الراض ع 

اورة. ية والسكنية  املناطق ا ي التجارة واملكت   واملبا
  

   الطلب:العوامل املؤثرة ع 
.   أسعار البيع لألرا بال

ا. دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  مدى توفر خدمات الب
يطة.اكتمال العمرا   ن  املنطقة ا

  نظام البناء  منطقة العقار.
ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب

  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
ات متعددة. .1 يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ب  انخفاض أسعار بيع العقار. .2 س يطة مما ي   ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض اكتمال  عدم .3   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .4   ظ



 

 مب تجاري مكت سك

ي األول    بمدينة الراض ب املعذر ع شارع األم تر

  

ص بيانات العقار   م
  مب تجاري مكت  نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   إسم ا
  ملكية مطلقة   لكية نوع امل

 310112050696  رقم الصك
 ـ 22/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  20078/1433  رقم رخصة البناء
  ـ 29/11/1433  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  املعذر  ال

طط التنظي   1343  رقم ا
  -   رقم البلك
زء الغري من القطعة رقم   رقم القطعة   30ا



 

 
  

  :عمل املننطاق 
  
  تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ القيمة

 السوقية العادلة للعقار.
 عرض الية ال  يطة بالعقار وتمت االستفادة من األسعار ا  تم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة و ا

ة لقطع األرا والعقارات  ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ ذه العقارات ، وتم عمل م ميدا ل
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة.  باملنطقة, ومن ثم أخذت 

  



 

 
  العقار: وصف 

  
ملرفق من م مرع حسب الصك ا 10,709.16العقار عبارة عن مب تجاري مكت سك بمساحة إجمالية لألرض 

: التا   قبل العميل , مفصلة 

  
  ق علوي. مقام ع األرض مب تجاري ون من بدروم و دور أر أول وم  مكت سك م
 . اتب وشقق فندقية  العقار عبارة عن معارض تجارة وم
  سنة. 4عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 22,707.37إجما مساحة املبا
  

ات العقار :   مم
 ي األول .وقوع العقار ع طرق األم ت  ر
  ي األول  شارع األم سلطان). –قرب العقار من عدة محاورة (طرق األم تر
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 61.37  م 14شارع عرض   شماالً 
اً    م 101.60 م 30شارع عرض   جنو
زء الشر من القطعة رقم   شرقاً    م 126  30ا
اً    م 136.79  م 60شارع عرض   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 40 00.90  E  24 40 54.89 N 

ن عبدالعزز  طریق األمري سلطان 

ريك األٔاول  طریق األمري 



 

 
ات بالسوق    العقاري:تحليل للمتغ

 
اب الدخول يقع مشروع محل الدراسة ب املعذ ر غرب مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أ

اب الدخول العالية  املناطق الغرية من مدينة  العالية، م قرب  املعذر من مناطق أعمال أ وقد سا
  .الطلب ع العقارات  تلك املنطقة وجودالراض ع 

  
   الطلب:العوامل املؤثرة ع 

.أسعار البيع لألرا    بال
ا. دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  مدى توفر خدمات الب

يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا
  نظام البناء  منطقة العقار.

ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب
  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
ات متعددة.انخفاض عام  أسعار العقا .1 يجة متغ   ر  مدينة الراض ن
ب  انخفاض أسعار بيع العقار. .2 س يطة مما ي   ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .3   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .4   ظ



 

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة:التقييم بطرقة    الت

  
  

 10,709.16 ألرضمساحة ا
 6,231.50 مساحة البدروم

 16,475.87 مساحة األدوار املتكررة
 7,500 سعر امل املرع لألرض
 3,500 سعر امل املرع للبدروم

 3,000 سعر امل املرع لألدوار املتكررة
ي  1 عمر املبا

الك) عد خصم اإل  3,413 سعر امل املرع للبدروم (
الك)سعر امل املر  عد خصم اإل  2,925 ع لألدوار املتكررة (

 80,318,700 إجما قيمة األرض
 21,264,993.75 إجما قيمة البدروم

 48,191,919.75 إجما قيمة األدوار املتكررة
لفة  149,775,613 إجما قيمة العقار بالت

 
 

  سابتم ندات املرسلة من قبل ال بناءً مساحة األرض  اح  عميل.ع املس
  سابتم ي الالزم. املنطقة،قيمة األرا بناءًا ع أسعار بيع األرا   اح عد إجراء امل امليدا  وذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  برج تجاري مكت
د    بمدينة الراض ب املعذر ع طرق امللك ف

  العليا

  

ص بيانات العقار   م
  برج تجاري مكت  نوع العقار

ة طالبة التق   صندوق املعذر رت   رراسم ا
  ملكية حرة  نوع امللكية 
 710114038491  رقم الصك
 ـ 17/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  1771/1423  رقم رخصة البناء
  ـ 03/06/1426  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  العليا حسب الرخصة /حسب الصك  املعذر   ال

طط التنظي   1343  رقم ا
  -   رقم البلك
  -   رقم القطعة



 

 
  :عمل املننطاق 

  
  القيمة.تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ 
  يطة بالعقارتم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة ع وا الية ال  رض وتمت االستفادة من األسعار ا

ذه ة لقطع األرا والعقارات  العقارات، ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ وتم عمل م ميدا
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة. باملنطقة،  ومن ثم أخذت 

  



 

 
  وصف العقار:

  
فصلة م العميل،م مرع حسب الصك املرفق من قبل  2,109العقار عبارة عن برج بمساحة إجمالية لألرض 

:   التا

  
  ون من ن وأر . 2أدوار وعدد  8مقام ع األرض برج م ان  بدروم وم
  سنة  11العقار حسب رخصة البناء املرفقة عمر . 
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 15,582.92إجما مساحة املبا
  

ات العقار :   مم
 . د  وقوع العقار ع طرق امللك ف
  د  طرق مكة املكرمة). –قرب العقار من عدة محاورة (طرق امللك ف
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 57  م 10شارع عرض   شماالً 
اً    م 57 ملك عبدالعزز املو  جنو
  م 37  م 80شارع عرض   شرقاً 
اً    م 37  م 14شارع عرض   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
ة ملوقع العقار ص   ورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

46°41'11.77"  E  24°40'55.12 N 

 طریق مكة املكرمة



 

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة           
لفة:التقييم بطرقة    الت

  
  

 2,109 مساحة األرض
 4,200 مساحة البدروم

 11,382.92  مساحة األدوار املتكررة
 15,000  سعر امل املرع لألرض

 2,250  ملرع للبدرومسعر امل ا
 1,950  سعر امل املرع لألدوار املتكررة

ي  9  عمر املبا
الك) عد خصم اإل  1,744  سعر امل املرع للبدروم (

الك) عد خصم اإل  1,511  سعر امل املرع لألدوار املتكررة (
 31,635,000  إجما قيمة األرض
 7,324,800  إجما قيمة البدروم

 17,199,592.12  مة األدوار املتكررةإجما قي
لفة  56,159,392.12  إجما قيمة العقار بالت

 
 

  سابتم ندات املرسلة من قبل العميل. مساحة األرض بناءً  اح  ع املس
  سابتم ي الالزم. ،املنطقة أسعار بيع األرا  ع قيمة األرا بناءً  اح عد إجراء امل امليدا  وذلك 



 

 

ات بالسوق    العقاري:تحليل للمتغ
 

اب الدخول  العقار عن التقييميقع  ب العليا وسط مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أ
اب الدخول املتوسط والعا  املناطق  املتوسطة والعالية م قرب  العليا من مناطق أعمال أ ، وقد سا

ل  .ع العقارات طلب وجودالوسطى من مدينة الراض ع  ش اورة  كما اثر مستوى البناء  املنطقة ا
اورة للمشروع حركة عمرانية  األسعار،ع مستوى  مباشر د املنطقة ا ش ةحيث  ذه الف خصوصا  متذبذبة 

ي والعقارات  يد املبا ش ة    .املشا
م مستق سا يطة سوف  اسبال  ل ذلك النمو  البناء ع املنطقة ا ع وا ع معدالت العرض  ا

ل  والطلب ع ش   ع مستوى األسعار. مباشراألرا  املنطقة مما يؤثر 
  

   الطلب:العوامل املؤثرة ع 
.   أسعار البيع لألرا بال

ا. دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  مدى توفر خدمات الب
يطة.اك   تمال العمران  املنطقة ا

  نظام البناء  منطقة العقار.
ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب

  

اطر املتعلقة    بالعقار:ا
ات متعددة. .1 يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ب  انخفاض أسعار بيع  .2 س يطة مما ي   العقار.ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .3   مشارع الب
ور منافسة سعرة  منطقة العقار. .4   ظ



 

 
  

   فندمب تجاري 
   ز عبد العزبمدينة الراض ب الريع ع طرق امللك 

  (الريع جينكس)

  

ص بيانات العقار   م
   فندمب تجاري   نوع العقار

ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت  إسم ا
  ملكية مطلقة  حق امللكية
 910114038368  رقم الصك
 ـ 14/11/1438      تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  5496/1435  رقم رخصة البناء
  ـ 05/04/1435  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
  الريع  ال

طط التنظي   2413  رقم ا
  47  رقم البلك
  556- 555-554- 553  رقم القطعة



 

 
 
  

  :عمل املننطاق 
 
   تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ القيمة

 .السوقية
  يطة بالعقارتم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة عرض  وا الية ال  وتمت االستفادة من األسعار ا

ذه  ة لقطع األرا والعقارات وتم  العقارات،ل ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ عمل م ميدا
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة. باملنطقة،  ومن ثم أخذت 

  



 

 
  العقار:وصف 

  
م مرع حسب الصك  3,900بمساحة إجمالية لألرض (حسب رخصة البناء)  فندالعقار عبارة عن مب تجاري 

:املرفق من قبل  التا   العميل , مفصلة 

  
  ون من بدروم ق علوي.ودور مقام ع األرض مب تجاري م  أر وأول وم
 ة.فندقيشقق و   ارة عن معارض تجارة العقار عب 
  تانعمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة  س
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 8,589.52إجما مساحة املبا
  

ات العقار   :مم
 . وقوع العقار ع طرق األم سعود بن محمد بن مقرن 
 طرق العليا). –د بن مقرن قرب العقار من عدة محاورة (طرق األم سعود بن محم 
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 60  م 15شارع عرض   شماالً 
اً    م 60 م 80شارع عرض   جنو
  م 65  م 15شارع عرض   شرقاً 
اً    م 65  جار  غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار  :

 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 36 57.03  E  24 46 56.72 N 

 طریق التخصيص

ن مقرن ن محمد   طریق األمري سعود 



 

 
ات بالسوق    العقاري:تحليل للمتغ

 
ن التقييميقع  اب العقار ع الدخول  ب الريع شمال مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أ

اب الدخول العالية  املناطق الشمالية  العالية،املتوسطة و  م قرب  الريع من مناطق أعمال أ وقد سا
  .الطلب ع العقارات  تلك املنطقة  وجودمن مدينة الراض ع 

  
   الطلب:العوامل املؤثرة ع 

.   أسعار البيع لألرا بال
ية التحتية وخ ا.مدى توفر خدمات الب دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس  دمات الب
يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا

  نظام البناء  منطقة العقار.
ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب

  

اطر املتعلقة بالعقار :   ا
ات متعددة. يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن

ب  انخفاض أسعار بيع العقار.ض س يطة مما ي   عف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.   عدم اكتمال مشارع الب

ور منافسة سعرة  منطقة العقار.   ظ



 

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة:التقييم بطرقة    الت

  
  

 3,900 مساحة األرض
 3,014.82 مساحة البدروم

 5,574.70 دوار املتكررةمساحة األ
 5,600 سعر املرت املربع لألرض
 2,500 سعر املرت املربع للبدروم

 1,800 سعر املرت املربع لألدوار املتكررة
 1 عمر املباين

 2,438 سعر املرت املربع للبدروم (بعد خصم اإلهالك)
 1,755 )الكإلهاسعر املرت املربع لألدوار املتكررة (بعد خصم 

 21,840,000  قيمة األرضإمجايل

 7,348,623.75 إمجايل قيمة البدروم
 9,783,598.50 إمجايل قيمة األدوار املتكررة
لتكلفة  38,972,222.25 إمجايل قيمة العقار 

 
 

  سابتم ندات املرسلة من قبل العميل. اح  مساحة األرض بناءًا ع املس
  سابتم ي الالزم. املنطقة،األرا   سوق قيمة األرا بناءًا ع أسعار  اح عد إجراء امل امليدا  وذلك 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  مستودعات
ائر  ع غرب طرق ا   بمدينة الراض ب املصا

ائر)   (مستودعات ا
ص بيانات العقار   م

  مستودعات  نوع العقار
ة طالبة التقرر   صندوق املعذر رت   اسم ا

  ملكية مطلقة  نوع امللكية 
 910106051847  رقم الصك
 ـ21/11/1438  تارخ الصك
  الراض  كتابة العدل

  740/1426  رقم رخصة البناء
  ـ 06/02/1432  تارخ رخصة البناء

  الراض  املدينة
ع  ال   املصا

طط التنظي   3085  رقم ا
  -   رقم البلك
  2801إ  2788من   رقم القطعة



 

 
  نطاق العمل:

  
  تم تحليل أسعار األرا والعقارات املعروضة للبيع للوصول إ القيمةتم جمع املعلومات عن العقار من املوقع و. 
  عرض الية ال  يطة بالعقار وتمت االستفادة من األسعار ا تم دراسة مستوى األسعار للعقارات باملنطقة وا

ة لقطع األرا ي واستقصاء عن أسعار البيع  اآلونة األخ ذه العقارات، وتم عمل م ميدا  والعقارات ل
ذه األسعار كمؤشرات للقيمة.  باملنطقة، ومن ثم أخذت 

  



 

 
  - وصف العقار: 

  
من قبل العميل  املرفق الصكم مرع حسب  13,544.45العقار عبارة عن مستودعات بمساحة إجمالية لألرض 

: التا   , مفصلة 

  
 .مقام ع األرض مستودعات 
  سنوات. 5عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 
  ي حسب رخصة البناء املرفقة  م مرع. 11,970إجما مساحة املبا
  ن رخصة البناء وال ذكرت ان مساحة األرض تبلغ ينوه املقيم ا وجود اختالف  مساحة األرض ما ب

نطبق األمر ع  2م13535.45 ورة  الصك املنتقلة ملكيتھ لصا صندوق املعذر رت، و واملساحة املذ
دود واألطوال ما ب  رخصة البناء والصك بالضرورة. نا

  

ات العقار:   مم
 ديد.وقوع ال راج ا ع القربة من ا  عقار بمنطقة مستودعات املصا
  ائر  طرق عرفات). –قرب العقار من عدة محاورة (طرق ا
  
 

دود واألطوال حسب الصك   ا
ة د  ا   الطول   نوع ا
  م 75  م 10عرض ممر مشاة   شماالً 
اً    م7.06+7.09+65 م 25شارع عرض   جنو
  م165.03  م 20شارع عرض   شرقاً 
اً    م186.8  م 20شارع عرض   غر

  -   مالحظات



 

 
  صور العقار:

 
 
 



 

 
ة ملوقع العقار    صورة جو

  
 

 

  إحداثيات موقع العقار

046 44 30.61  E  24 33 48.91 N 

 احلراج اجلدید

 شارع عرفات

طر 
یق 
احلا
 ئر



 

 
ات بالسوق العقاري:   تحليل للمتغ

 
ن التقييم ايقع  ع جنوب مدينة الراض ذو الكثافة السكنية املتوسطة، وق بلعقار ع   وع العقار املصا

ع  ية من مدينة الراض ع بالاملصا نو ع  املناطق ا ور طلقرب من مناطق أعمال املستودعات واملصا  بظ
  .ع العقارات  تلك املنطقة

ل كما إثر مستوى البناء  املنطقة ا ش اورة  مباشراورة  د املنطقة ا ش ع مستوى األسعار، حيث 
ع. متذبذبةللمشروع حركة عمرانية  ي واملستودعات واملصا يد املبا ش   خصوصا  

يطة التذبذب  ل ذلك  م النمو  البناء ع املنطقة ا ات مباشرة ع العرض و أس الطلب ع  غي
ل األرا  املنطقة  ش   ع مستوى األسعار. مباشر ووامما يؤثر 

  
  العوامل املؤثرة ع الطلب: 

.   أسعار البيع لألرا بال
ا. دائق وغ شفيات وا ية الفوقية مثل املدارس واملس ية التحتية وخدمات الب  مدى توفر خدمات الب

يطة.   اكتمال العمران  املنطقة ا
  .نظام البناء  منطقة العقار

ة بالقرب من العقار.   إقامة مشارع كب
  

اطر املتعلقة بالعقار:   ا
ات متعددة. .1 يجة متغ   انخفاض عام  أسعار العقار  مدينة الراض ن
ب  انخفاض أسعار بيع العقار. .2 س يطة مما ي   ضعف حركة البناء  املنطقة ا
ية التحتية  املنطقة.عض عدم اكتمال  .3   مشارع الب
و  .4   ر منافسة سعرة  منطقة العقار.ظ



 

 
  

  حسابات ومؤشرات القيمة 
لفة:   التقييم بطرقة الت

  
  

 13,544.45 مساحة األرض
 11,970  مساحة األدوار املتكررة
 900  سعر امل املرع لألرض

 900  سعر امل املرع لألدوار املتكررة
ي  3  عمر املبا
الك)سعر امل املرع لألدوار املتكررة (  350  عد خصم اإل

 12,181,905  إجما قيمة األرض
 4,189,500  إجما قيمة األدوار املتكررة
لفة  16,371,405  إجما قيمة العقار بالت

 
 

  ساب مساحة األرض ندات املرسلة من قبل العميل. بناءً تم اح  ع املس
  ًساب قيمة األرا بناء ي الالزم.ع أسعار بيع األرا  املن تم اح عد إجراء امل امليدا  طقة، وذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  حسابات ومؤشرات القيمة
ثمار:التقييم بطرقة    الدخل / من االس

  
  

ل  عكس الدخل الفع وتقدم حسابا تفصيلّيا ل ا  سب طرقة لتقييم العقارات املدرة للدخل أل ثمار  أ َ طرقة االس عت ُ

بھ ا  حصة  العقار. مع ةالت م امل املقيم وتقديره  أن خ سب وقيمة االيجار السوقية للعقار  ةم عند اعتماد العائد األ
   .محل تقييم

  
فظة محل التقرر  ال سعودي بناًء ع من  575,785,646  تقدر قيمة ا ثمار طرق الدخل /  التقييم عنر الذي تم االس

افة املع يفاء  عد اس فظة تحقق أراح  املستقبل تنفيذه  ذا الغرض، جميع األصول  ا ة ل مة واملطلو لومات املالية امل
ادة رأس املال خالل مدة التقييم.   عن طرق توليد الدخل أو ز

 

التا تؤد ا  السوق و عض العقارات لندر عض األحيان تحديد قيمة االيجار واملصروفات وقيمة العائد   ي قلة وصعب  
ذه العقارات إ نتائج    .غ دقيقةالبيانات املستخدمة  تقييم 

:و جرى اعتماد الثوابت التالية  التقييم    املا
ا املنافع    CAP RATEو  DISCOUNT RATEاستخدمت  تلفة بما ف عة و مناسبة للمشارع ا سب مصارف مقدرة بناء  االر

:انت ع النحو  عميل و الا من ع املعطيات املالية املقدمة لن   التا
ان   معدل الخصم الب سع ة المصارف معدل ال   س

   %7.0 %8.5 %11.0  التخص

   %6.0 %8.5 %7.5 الس

 %5.0 %8.5 %7.5 الحائر

 الصحافة االول  %7.0 %8.0 %7.5مب

   الصحافة الثا  %7.0 %8.0 %7.5مب

ة  %7.0 %8.5 %7.5 المحمد

يع  %5.0 %8.0 %7.5 ال

 %6.0 %8.0 %7.5 المعذر

يع  %5.0 %12.0 %10.0 منفعة ال

اب  %5.0 %8.5 %7.5 منفعة الض

 %5.0 %8.0 %7.5 منفعة القدس

   %5.0 %14.0 %10.0 منفعة وادي ل

  

قصد بمعدل صم: و ثمار محل الدراسة بناء ع معطيات  ا ذ االس   السوق.و املعدل املطلوب ع مثل 
سع في عامل مع معامل ال اء العقود املؤكدة ضمن اسعار  مع CAPما  عد ان سع  ة  السوق وعملال بمثابة معدل خصم للف

اء حق  غطي التدفقال  التأكدعدم  الية من مستأجري املنفعة ح تارخ ان اء العقود ا عد ان   االنتفاع.النقدي املتوقع 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

دول ادناه ي ل أصل من اصول و  ا سبة  ر لدينا  فظة و ظ ن  مطلع العام و منتصف  ا ن التقييم ه ما ب غ
ديد  مطلع و  2018العام  عادل 2019التقييم ا   31/12/2018التقييم بتارخ  الذي 

 

12‐2017 6‐2018 31‐12‐2018 

المنفعة –اسم العقار  مة   الق ة اجما س مة ال  الق ة اجما س مةا ال  الق جما ة  س  ال

   %46,583,438 8.09 %48,296,070 8.25 %41,256,372 7.17 التخص

 %195,768,242 34.00 %184,678,716 31.54 %182,639,314 31.74 المعذر جينكس

ة ج المحمد  %93,564,348 16.25 %93,851,619 16.03 %94,156,082 16.36 ب

يع جينكس  ال  %55,505,540 9.64 %54,223,904 9.26 %54,101,221 9.40 مب

 الصحافة  1مب  48,606,750 8.45% 50,394,705 8.61% 48,172,095 8.37% 

 الصحافة  2مب  53,407,146 9.28% 54,493,515 9.31% 52,659,600 9.15% 

 %21,369,698 3.71 %22,543,098 3.85 %22,348,929 3.88 مستودعات الحائر

   %54,152,039 9.40 %68,346,942 11.67 %68,991,458 11.99 مستودعات الس

يع  %1,847,925 0.32 %2,072,565 0.35 %1,587,707 0.28 منفعة ال

اب  %3,646,389 0.63 %3,829,240 0.65 %5,074,227 0.88 منفعة الض

 %1,100,741 0.19 %1,247,868 0.21 %1,672,518 0.29 منفعة القدس

   %1,415,592 0.25 %1,621,436 0.28 %1,529,196 0.27 منفعة وادي ل

   %575,785,646 100 %585,599,678 100 %575,370,921 100 اإلجما

  
ل العقارات اململوكة نحو  ش ا% من اجما العقارات 98.61فيما  سبة  مستأجرة بتقدممنافع  وتمثل بقي للعقارات اململوكة 

سبةللعقارات    %1.39 املستأجرة ب
  12‐2017 6‐2018 12‐2018 

مة  المنفعة ‐اسم العقار   الق ة  اجما س مة   ال  الق ة  اجما س مة   ال  الق ة  اجما س   ال

 %567,775,000 98.61 %576,828,569 98.50 %565,507,273 98.29  مملوكة

 %8,010,647 1.39 %8,771,109 1.50 %9,863,648 1.71 منفعة

   %575,785,646 100.00 %585,599,678 100.00 %575,370,921 100.00 االجما

  1/1/2018تحليل التقييم  

  

  

د  المنفعة ‐اسم العقار  ة التأ  ف مة  د   الق ة عدم التأ  ف مة  مة   الق  الق   اجما

   34,781,982 6,474,390 41,256,372   التخص

 18,199,256 164,440,059 182,639,314 جينكس المعذر 

ج   41,005,065 53,151,017 94,156,082 ةالمحمدب

  يعمب  24,222,547 29,878,674 54,101,221 ال

 الصحافة   1 7,323,721 41,283,029 48,606,750مب

 الصحافة   2 4,217,671 49,189,475 53,407,146مب

 22,348,929 22,348,929 الحائرمستودعات 

 مستودعات   68,991,458 68,991,458   الس

يع  920,022 667,685 1,587,707 منفعة ال

اب  1,188,849 3,885,378 5,074,227 منفعة الض

 1,128,676 2,801,194 1,672,518‐ منفعة القدس

   1,309,491 219,706 1,529,196 منفعة وادي ل

   132,039,929 443,330,993 575,785,646 االجما



 

  2018- 7- 1تحليل التقييم  
دالمنفعة ‐ار اسم العق ة التأ  ف مة  د الق ة عدم التأ  ف مة  مة الق  الق   اجما

   39,372,725 8,923,345 48,296,070  التخص

 19,632,309 165,046,406 184,678,716 جينكس  المعذر 

ة ج المحمد  38,727,132 55,124,487 93,851,619 ب

يع جينكس  ال  23,843,400 30,380,505 54,223,904 مب

 الصحافة   1 7,600,147 42,794,558 50,394,705مب

 الصحافة   2 4,305,877 50,187,638 54,493,515مب

 22,543,098 22,543,098 ‐ مستودعات الحائر

   68,346,942 68,346,942 ‐ مستودعات الس

يع  524,014 1,548,551 2,072,565 منفعة ال

اب  86,402 3,915,642 3,829,240‐ منفعة الض

 1,617,228 2,865,096 1,247,868‐ منفعة القدس

   1,470,578 150,858 1,621,436 منفعة وادي ل

   133,772,551 451,827,126 585,599,678 االجما

 

  2018- 12- 31تحليل التقييم 
د  اسم العقار ة التأ  ف مة  د الق  ظل عدم التأ مة  مة  الق  الق   اجما

زسالتخ  معرض ل  37,182,111 9,401,327 46,583,438 ص

 17,430,552 178,337,690 195,768,242 المعذر جينكس 

ة ج المحمد  36,372,692 57,191,656 93,564,348 ب

يع جينكس  ال  23,726,159 31,779,381 55,505,540 مب

 الصحافة   3,801,753 44,370,342 48,172,095  1مب

 الصحاف  4,157,004 48,502,596 52,659,600  2ة مب

 21,369,698 21,369,698 مستودعات الحائر

   54,152,039 54,152,039 مستودعات الس

يع  459,270 1,388,655 1,847,925 منفعة ال

اب  416,089 4,062,478 3,646,389‐ منفعة الض

 1,384,068 2,484,808 1,100,741‐ منفعة القدس

 1,312,377 103,215 1,415,592  منفعة وادي ل

   122,641,762 453,143,885 575,785,646 االجما
  

  

  بيانيا 

 

  
  
  
  
  



 

ن التقييمات   نا االختالف ب نونالحظ  ا ب ع ة العقد "التأكد"  الثالثة وتوز   : وعدم التأكدف

م ــــخ التقي د  تار ة التأ  ف مة  د  الق  ظل عدم التأ مة   ال   الق مةاجما   ق

12‐2017 132,039,929 443,330,993 575,370,921 

6‐2018 133,772,551 451,827,126 585,599,678 

12‐2018 122,641,762 453,143,885 575,785,646 

  
ات ل  ونالحظ التغ ادة تقييم نصف السنة عن التقييم   حالة حيثسبة للتقييم السابق   وعاود  1/2018يالحظ ز

ا عن التقييم  ومختلفة موضوعية  ألسباب االنخفاض ة التأكد  النصفي و التقييم ا ان  القيمة  ف ر االنخفاض    جو
  

د  اسم العقار ة التأ  ف مة  د  الق  ظل عدم التأ مة  مة   الق  الق   اجما

12‐2017 

6‐2018 1.31% 1.92% 1.78% 

12‐2018 ‐8.32% 0.29% ‐1.68% 

  
  2017- 12القيمة  ألجما وعدم التأكدة التأكد سبة قيم

د المنفعة ‐اسم العقار  ة التأ  ف مة  د  الق ة عدم التأ  ف مة  مة  الق  الق   اجما

   %100 %16 %84  التخص

 %100 %90 %10 المعذر

ة  %100 %56 %44 المحمد

يع  %100 %55 %45 ال

 الصحافة   %100 %85 %1 15مب

 الصحافة  %100 %92 %2 8 مب

يع  %100 %42 %58 منفعة ال

اب  %100 %77 %23 منفعة الض

 %100 %167 %67‐ منفعة القدس

   %100 %14 %86 منفعة وادي ل

 %100 %100 %0 الحائر

   %100 %100 %0 الس

  %100 %77 %23 االجما  

  

  2018- 6القيمة  ألجما وعدم التأكدسبة قيمة التأكد 
د المنفعة ‐اسم العقار  ة التأ  ف مة  د  الق ة عدم التأ  ف مة  مة  الق  الق   اجما

   %100 %18 %82  التخص

 %100 %89 %11 جينكس المعذر 

ة ج المحمد  %100 %59 %41 ب

يع جينكس  ال  %100 %56 %44 مب

 الصحافة   %100 %85 %1 15مب

 الصحافة   %100 %92 %2 8مب

 %100 %100 %0 مستودعات الحائر

   %100 %100 %0 مستودعات الس



 

يع  %100 %75 %25 منفعة ال

اب  %100 %102 %2‐ منفعة الض

 %100 %230 %130‐ منفعة القدس

   %100 %9 %91 منفعة وادي ل

   %100 %77 %23 االجما

  

   2018- 12 في القيمة ألجمالي وعدم التأكدنسبة التأكد 

ة التأ  اسم العقار  ف مة  د  دالق  ظل عدم التأ مة  مة  الق  الق   اجما

   %100 %20 %80  التخص

 %100 %91 %9 المعذر جينكس

ة ج المحمد  %100 %61 %39 ب

يع جينكس  ال  %100 %57 %43 مب

 الصحافة   %100 %92 %1 8مب

 الصحافة   %100 %92 %2 8مب

 %100 %100 %0 مستودعات الحائر

   %100 %100 %0 مستودعات الس

يع  %100 %75 %25 منفعة ال

اب  %100 %111 %11‐ منفعة الض

 %100 %226 %126‐ منفعة القدس

   %100 %7 %93 منفعة وادي ل

   %100 %79 %21 االجما

  

  مقارنة القيمة  التقييمات الثالثة

  
  
  
  
  



 

  
ة عدم التأكد   القيمة  ف

 2018‐2018 12‐2017 6‐12 اسم العقار

زس  معرض ل  6,474,390 8,923,345 9,401,327 التخص

 164,440,059 165,046,406 178,337,690 المعذر جينكس

ة ج المحمد  53,151,017 55,124,487 57,191,656 ب

يع جينكس  ال  29,878,674 30,380,505 31,779,381 مب

 الصحافة   1 41,283,029 42,794,558 44,370,342مب

 الصحافة   2 49,189,475 50,187,638 48,502,596مب

 22,348,929 22,543,098 21,369,698 مستودعات الحائر

   68,991,458 68,346,942 54,152,039 مستودعات الس

يع  667,685 1,548,551 1,388,655 منفعة ال

اب  3,885,378 3,915,642 4,062,478 منفعة الض

 2,801,194 2,865,096 2,484,808 منفعة القدس

   219,706 150,858 103,215 منفعة وادي ل

   443,330,993 451,827,126 453,143,885 االجما

  
  

  
  
  
  

  



 

  القيمة في فترة التأكد

 2018‐2018 12‐2017 6‐12 اسم العقار

زس  معرض ل  34,781,982 39,372,725 37,182,111 التخص

 18,199,256 19,632,309 17,430,552 المعذر جينكس

ة ج المحمد  41,005,065 38,727,132 36,372,692 ب

يع جينكس  ال  24,222,547 23,843,400 23,726,159 مب

 الصحافة   1 7,323,721 7,600,147 3,801,753مب

 الصحافة   2 4,217,671 4,305,877 4,157,004مب

  0 ئرمستودعات الحا

    0 مستودعات الس

يع  920,022 524,014 459,270 منفعة ال

اب  416,089‐ 86,402‐ 1,188,849 منفعة الض

 1,384,068‐ 1,617,228‐ 1,128,676‐ منفعة القدس

   1,309,491 1,470,578 1,312,377 منفعة وادي ل

   132,039,929 133,772,551 122,641,762 االجما

  

  

  

  

  

ن املعتمدين يئة السعودية للمقيم ي التأكد وعدم التأكد حسب معاي ال ل من ف ثمار     التقييم ع من االس



 

  2018- 12التقييم   
د  اسم العقار ة التأ  ف مة  د  الق  ظل عدم التأ مة  مة   الق  الق   اجما

زس  معرض ل  37,182,111 9,401,327 46,583,438  التخص

 17,430,552 178,337,690 195,768,242 المعذر جينكس 

ة ج المحمد  36,372,692 57,191,656 93,564,348 ب

يع جينكس  ال  23,726,159 31,779,381 55,505,540 مب

 الصحافة   3,801,753 44,370,342 48,172,095  1مب

 الصحافة   4,157,004 48,502,596 52,659,600  2مب

 21,369,698 21,369,698 مستودعات الحائر

   54,152,039 54,152,039 مستودعات الس

يع  459,270 1,388,655 1,847,925 منفعة ال

اب  416,089 4,062,478 3,646,389‐ منفعة الض

 1,384,068 2,484,808 1,100,741‐ منفعة القدس

   1,312,377 103,215 1,415,592 منفعة وادي ل

   122,641,762 453,143,885 575,785,646 االجما

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

ل حصري  منفعة القدس ش ة املؤكد  ر لدينا قيم  السالب لف ذا تظ لفة عقد  والضباب و مرجعھ أن ت
ة اطول بكث من عقود املستأجرن مما جعل املصارف املؤكد أك من اإليرادات املؤكدة علماً   املنفعة لف

عقود اخرى ال زالت ح االن بطور الغ مؤكد. ا  انية تجديد اء العقود وام عد ان عوض القيمة    بأن 
  
  
  
  
  



 

  التخص
دول ادناه نجد ان التخص بھ عقد ملدة  ور ابتداء من تارخ التقييم املعتمد  19كما  ا سعة ش عام و

و  سبة 2018-1-1و رة بال انت القيمة املؤكدة جو ذه القيمة  ألجما ف عزز قوي ل عطي  القيمة بما 
لغت القيمة نحو  امل مؤجر ملستأجر واحد و با  41املدعومة بالعقد علما ان املب بال ع تقر مليون ور

ذه القيمة إ نحو  نادا لتغ القيم  48وارتفعت  اليف  اإليجارةمليون اس يجة لتغ ت ري ن ل جو ش
شاء يجة لتغي  التصرح عن االيجارات  الشرحة الثالثة قبل  46.5 وانخفضت إ اال ال ن مليون ر
ة   .االخ

ــــخ اسم المستأجر ان عدد سنوات العقد التار ع  الب  المجم

 1مستأجر رقم 

12‐2017 19 YEARS & 9 MONTH 

د ة التأ  ف مة   34,781,982 الق

د  ظل عدم التأ مة   6,474,390 الق

مةا  الق  41,256,372 جما

6‐2018 18 YEARS & 3 MONTH 

د ة التأ  ف مة   39,372,725 الق

د  ظل عدم التأ مة   8,923,345 الق

مة  الق  48,296,070 اجما

12‐2018 17 YEARS & 9 MONTH 

د ة التأ  ف مة   37,182,111 الق

د  ظل عدم التأ مة   9,401,327 الق

مة  الق  46,583,438 اجما

  

  الريع 
ال  ومائة ألفمليون  54إ  العقار لتصللتعزز قيمة  عقود ادتاستحوذ ثالثة مستأجرن  بار   تقر

ا بقليل ناجم عن العقود  اقل التقييم النص سنوي  مة عمن نصف بدل أحد  النحو التا امل حيث اس
بام 55.5 وارتفعت إ املستأجرن باخر    ليون تقر

  
ان عدد سنوات العقد date اسم المستأجر  Total  الب

 1مستأجر 

12‐
2017 

7 YEARS & 11 MONTH 

د ة التأ  ف مة   22,221,864 الق

د  ظل عدم التأ مة   25,357,662 الق

مة  الق  47,579,525 اجما

6‐2018 7 YEARS & 5 MONTH 

د ة التأ  ف مة   21,328,633 الق

د  ظل عدم التأ مة   25,693,328 الق

مة  الق  47,021,961 اجما

12‐
2018 

6 YEARS & 11 MONTH 

د ة التأ  ف مة   21,255,066 الق

د  ظل عدم التأ مة   27,012,252 الق

مة  الق  48,267,318 اجما

 2مستأجر 

12‐
2017 

2 YEARS & 2 MONTH 

ة التأ  ف مة   262,555 دالق

د  ظل عدم التأ مة   1,478,429 الق

مة  الق  1,740,985 اجما

6‐2018 1 YEARS & 8 MONTH 

د ة التأ  ف مة   131,309 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,532,560 الق

مة  الق  1,663,869 اجما

د YEARS & 7 MONTH 7‐3 12مستأجر ة التأ  ف مة   1,738,128 الق



 

د 2017  ظل عدم التأ مة   3,042,582 الق

مة  الق  4,780,711 اجما

6‐2018 7 YEARS & 1 MONTH 

د ة التأ  ف مة   2,383,458 الق

د  ظل عدم التأ مة   3,154,617 الق

مة  الق  5,538,074 اجما

12‐
2018 

6 YEARS & 7 MONTH 

د ة التأ  ف مة   2,208,374 الق

د  ظل عدم التأ مة   3,270,776 الق

مة  الق  5,479,150 اجما

 YEARS & 0 MONTH 4 2مستأجر 

د ة التأ  ف مة   262,719 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,496,353 الق

مة  الق  1,759,072 اجما

  
مدية   ا

مدية بمتوسط سبعة سنوات تق  با وخلصت لقيمة تصل إ أشغال مستأجري عقار ا  156مليون و 94ر
ن انخفضت إ  ألف با  ألف 800ومليون  93رال مطلع العام  ح مليون  93سنوي إ  تقييم النصف تقر

با نالتقييم االخ و ذلك  ونصف تقر   ضمن العقدين التالي
  

ان عدد سنوات العقد date اسم المستأجر  Total  الب

 1مستأجر 

12‐
2017 

7 YEARS & 2 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   36,212,845 الق

د   ظل عدم التأ مة   46,412,661 الق

مة   الق  82,625,506 اجما

6‐2018 6 YEARS & 8 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   34,222,677 الق

د   ظل عدم التأ مة   48,133,443 الق

مة   الق  82,356,120 اجما

12‐
2018 

6 YEARS & 2 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   32,167,656 الق

د   ظل عدم التأ مة   49,938,447 الق

مة   الق  82,106,103 اجما

 2مستأجر 

12‐
2017 

6 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   4,792,220 الق

د   ظل عدم التأ مة   6,738,356 الق

 الق   11,530,576 مةاجما

6‐2018 6 YEARS & 0 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   4,504,454 الق

د   ظل عدم التأ مة   6,991,045 الق

مة   الق  11,495,499 اجما

12‐
2018 

5 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   4,205,036 الق

د   ظل عدم التأ مة   7,253,209 الق

   مة اجما  11,458,245 الق
  

  

  

  

  



 

  املعذر
فظة  ذا لعقار اك العقارات  ا عا،عت  السكنية حيث  شغيل الوحداتقد لوحظ كفاءة اك   تنو

ا إ  ذا % و 87ارتفع اشغال ان تنوع العقار بأنھ م يتم  ن  اتب و املعارض و الشقق السكنية، ففي ح من امل
ا ا بنظام مختلف لدينا عقود ذات مع للم نا ثمار اما الشقق فعا نا طرقة االس تب و املعارض فانت

ساب االشغال الفع   ة القادمة مع  2017ع اساس اح امل و قياسھ ع الف و االيراد املقدر لألشغال ال
ن ع معدل االشغال مع مرور  ذ الزمن وقدتحس ال سعودارتفع تقييم  ي ر  التقييم  ي.ا العقار بنحو مليو

ات مختلفة  املستأجرن بنحو  ن رال  تقييم  4النصف سنوي فيما انخفض لتغ ع  2018-12مالي
:النحو    التا

  

ة  الشقق السكن

12‐
2017 

ة  عقود قص

د ة التأ  ف مة   000 الق

د  ظل عدم التأ مة   100,800,980 الق

مة  الق  100,800,980 اجما

ة 2018‐6  عقود قص

د ة التأ  ف مة   الق

د  ظل عدم التأ مة   99,169,735 الق

مة  الق  99,169,735 اجما

12‐
2018 

ة  عقود قص

د ة التأ  ف مة   الق

د  ظل عدم التأ مة   112,077,418 الق

مة  الق  112,077,418 اجما

 1مستأجر

12‐
2017 

3 YEARS & 9 MONTH 

دال ة التأ  ف مة   311,409 ق

د  ظل عدم التأ مة   1,130,103 الق

مة  الق  1,441,513 اجما

6‐2018 3 YEARS & 3 MONTH 

د ة التأ  ف مة   323,230 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,171,716 الق

مة  الق  1,494,946 اجما

12‐
2018 

2 YEARS & 9 MONTH 

 ف مة  دالق  215,488 ة التأ

د  ظل عدم التأ مة   1,214,861 الق

مة  الق  1,430,349 اجما

 2مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 11 MONTH 

د ة التأ  ف مة   451,635 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,636,002 الق

مة  الق  2,087,637 اجما

7 YEARS & 0 MONTH 

ة الت  ف مة  دالق  2,604,422 أ

د  ظل عدم التأ مة   3,500,194 الق

مة  الق  6,104,616 اجما

6‐2018 6 YEARS & 6 MONTH 

د ة التأ  ف مة   3,242,198 الق

د  ظل عدم التأ مة   5,285,746 الق

مة  الق  8,527,944 اجما

12‐
2018 

6 YEARS & 0 MONTH 

د ة التأ  ف مة   3,365,267 الق

د  ظل عدم التأ مة   5,480,378 الق

مة  الق  8,845,646 اجما

 3مستأجر
12‐
2017 

1 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   147,476 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,721,948 الق

مة  الق  1,869,424 اجما



 

6‐2018 1 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   153,074 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,785,354 الق

مة  الق  1,938,428 اجما

 4مستأجر

12‐
2017 

1 YEARS & 5 MONTH 

د ة التأ  ف مة   629,342 الق

د  ظل عدم التأ مة   7,340,951 الق

مة  الق  7,970,293 اجما

6‐2018 0 YEARS & 11 MONTH 

د ة التأ  ف مة   665,017 الق

د  ظل عدم التأ مة   6,838,908 الق

مة  الق  7,503,925 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 2 MONTH 

د ة التأ  ف مة   561,331 الق

د  ظل عدم التأ مة   6,695,486 الق

مة  الق  7,256,818 اجما

 5مستأجر

12‐
2017 

3 YEARS & 2 MONTH 

د ة التأ  ف مة   492,065 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,783,455 الق

مة  الق  2,275,520 اجما

6‐2018 2 YEARS & 8 MONTH 

د ة التأ  ف مة   327,978 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,848,754 الق

مة  الق  2,176,732 اجما

12‐
2018 

2 YEARS & 2 MONTH 

د ة التأ  ف مة   340,428 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,916,829 الق

مة  الق  2,257,256 اجما

 6مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   317,920 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,792,864 الق

مة  الق  2,110,784 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   411,524 الق

د  ظل عدم التأ مة   2,036,214 الق

مة  الق  2,447,738 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   363,965 الق

د  ظل عدم التأ مة   2,113,047 الق

مة  الق  2,477,012 اجما

 7مستأجر

12‐
2017 

3 YEARS & 0 MONTH 

د ة التأ  ف مة   392,168 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,421,046 الق

مة  الق  1,813,214 اجما

6‐2018 2 YEARS & 6 MONTH 

د ة التأ  ف مة   424,321 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,620,710 الق

مة  الق  2,045,030 اجما

 8مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 8 MONTH 

د ة التأ  ف مة   322,359 الق

دال  ظل عدم التأ مة   1,817,159 ق

مة  الق  2,139,518 اجما

6‐2018 2 YEARS & 2 MONTH 

د ة التأ  ف مة   334,526 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,883,692 الق

مة  الق  2,218,218 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 8 MONTH 
د ة التأ  ف مة   167,337 الق

 ظ مة  دالق  1,953,053 ل عدم التأ



 

مة  الق  2,120,390 اجما

 9مستأجر

12‐
2017 

7 YEARS & 0 MONTH 

د ة التأ  ف مة   6,065,107 الق

د  ظل عدم التأ مة   8,151,156 الق

مة  الق  14,216,263 اجما

6‐2018 6 YEARS & 6 MONTH 

د ة التأ  ف مة   6,773,632 الق

  مة  دالق  9,388,446  ظل عدم التأ

مة  الق  16,162,078 اجما

12‐
2018 

6 YEARS & 0 MONTH 

د ة التأ  ف مة   5,752,800 الق

د  ظل عدم التأ مة   9,734,148 الق

مة  الق  15,486,948 اجما

 10مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   913,354 الق

دالق  ظل عدم التأ  4,109,722 مة 

مة  الق  5,023,076 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   744,553 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,262,964 الق

مة  الق  5,007,517 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   569,198 الق

 ظ مة  دالق  4,422,826 ل عدم التأ

مة  الق  4,992,024 اجما

 11مستأجر 

12‐
2017 

2 YEARS & 3 MONTH 

د ة التأ  ف مة   780,567 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,396,438 الق

مة  الق  5,177,005 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   896,687 الق

 ظ مة  دالق  4,369,555 ل عدم التأ

مة  الق  5,266,242 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   648,780 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,534,434 الق

مة  الق  5,183,214 اجما

 12مستأجر 

12‐
2017 

2 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   760,957 الق

  مة  دالق  4,290,895  ظل عدم التأ

مة  الق  5,051,852 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   908,845 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,428,804 الق

مة  الق  5,337,649 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   591,819 الق

 ظل عدم مة  د الق  4,136,326 التأ

مة  الق  4,728,145 اجما

 13مستأجر 

12‐
2017 

3 YEARS & 7 MONTH 

د ة التأ  ف مة   1,025,837 الق

د  ظل عدم التأ مة   3,721,534 الق

مة  الق  4,747,371 اجما

6‐2018 4 YEARS & 0 MONTH 

د ة التأ  ف مة   1,329,563 الق

 ظل مة  د الق  3,567,611 عدم التأ

مة  الق  4,897,173 اجما

12‐3 YEARS & 6 MONTH د ة التأ  ف مة   1,185,494 الق



 

د 2018  ظل عدم التأ مة   3,702,650 الق

مة  الق  4,888,144 اجما

 14مستأجر 

12‐
2017 

2 YEARS & 9 MONTH 

د ة التأ  ف مة   738,663 الق

  مة  د الق  4,165,084 ظل عدم التأ

مة  الق  4,903,747 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   766,543 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,317,583 الق

مة  الق  5,084,126 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   383,441 الق

 ظل عدم  مة  دالق  4,476,565 التأ

مة  الق  4,860,007 اجما

 15مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 3 MONTH 

د ة التأ  ف مة   769,983 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,336,825 الق

مة  الق  5,106,808 اجما

6‐2018 1 YEARS & 9 MONTH 

د ة التأ  ف مة   641,205 الق

 ظل عدم ا مة  دالق  4,481,241 لتأ

مة  الق  5,122,446 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 3 MONTH 

د ة التأ  ف مة   526,258 الق

د  ظل عدم التأ مة   4,650,334 الق

مة  الق  5,176,592 اجما

 16مستأجر 

12‐
2017 

2 YEARS & 10 MONTH 

د ة التأ  ف مة   1,475,991 الق

 ظل ع مة  دالق  8,323,702 دم التأ

مة  الق  9,799,694 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH 

د ة التأ  ف مة   1,689,413 الق

د  ظل عدم التأ مة   8,589,374 الق

مة  الق  10,278,786 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 8 MONTH 

د ة التأ  ف مة   676,315 الق

 ظل عدم الت مة  دالق  4,499,139 أ

مة  الق  5,175,455 اجما

 YEARS & 10 MONTH 17 1مستأجر

د ة التأ  ف مة   147,812 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,725,757 الق

مة  الق  1,873,569 اجما

 YEARS & 0 MONTH 18 2مستأجر

د ة التأ  ف مة   297,671 الق

د  ظل عدم التأ مة   1,680,387 الق

مة  الق  1,978,058 اجما

 YEARS & 0 MONTH 19 5مستأجر

د ة التأ  ف مة   1,637,146 الق

د  ظل عدم التأ مة   3,324,051 الق

مة  الق  4,961,197 اجما

  
  
  
  
  
  



 

افة االول    مب ال
ان عدد سنوات العقد Date اسم المستأجر  Total  الب

 المستأجر

12‐2017 2 YEARS & 8 MONTH 

د ة التأ  ف مة   7,323,721 الق

د  ظل عدم التأ مة   41,283,029 الق

مة  الق  48,606,750 اجما

6‐2018 2 YEARS & 2 MONTH 

د ة التأ  ف مة   7,600,147 الق

د  ظل عدم التأ مة   42,794,558 الق

مة  الق  50,394,705 اجما

12‐2018 1 YEARS & 8 MONTH 

د ة التأ  ف مة   3,801,753 الق

د  ظل عدم التأ مة   44,370,342 الق

مة  الق  48,172,095 اجما

  

ي افة الثا   مب ال
  

ان عدد سنوات العقد date اسم المستأجر  Total  الب

 المستأجر

12‐
2017 

1 YEARS & 4 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   4,217,671 الق

د   ظل عدم التأ مة   49,189,475 الق

مة   الق  53,407,146 اجما

6‐2018 1 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   4,305,877 الق

د   ظل عدم التأ مة   50,187,638 الق

مة   الق  54,493,515 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 6 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   4,157,004 الق

د   ظل عدم التأ مة   48,502,596 الق

مة   الق  52,659,600 اجما
  
  
  
  

يع    منفعة الر
  

ان عدد سنوات العقد date اسم المستأجر  Total  الب

 1مستأجر

12‐
2017 

4 YEARS & 6 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   537,712 الق

د   ظل عدم التأ مة   67,121 الق

مةاجما   604,833  الق

6‐2018 4 YEARS & 11 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   682,297 الق

د   ظل عدم التأ مة   59,006 الق

مة   الق  741,303 اجما

12‐
2018 

4 YEARS & 5 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   544,799 الق

د   ظل عدم التأ مة   61,886 الق

مة   الق  606,684 اجما

د   YEARS & 10 MONTH 2‐2 12مستأجر ة التأ  ف مة   264,828 الق



 

د  2017  ظل عدم التأ مة   95,915 الق

مة   الق  360,743 اجما

6‐2018 1 YEARS & 2 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   145,485 الق

د   ظل عدم التأ مة   339,721 الق

مة   الق  485,205 اجما

12‐
2018 

0 YEARS & 10 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   72,876 الق

د   ظل عدم التأ مة   325,783 الق

مة   الق  398,659 اجما

 3مستأجر

12‐
2017 

3 YEARS & 3 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   413,545 الق

د   ظل عدم التأ مة   56,366 الق

مة   الق  469,911 اجما

6‐2018 2 YEARS & 9 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   366,415 الق

د   ظل عدم التأ مة   155,477 الق

مة   الق  521,892 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 10 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   23,905 الق

د   ظل عدم التأ مة   36,593 الق

مة   الق  60,497 اجما

2 YEARS & 3 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   331,571 الق

د   ظل عدم التأ مة   163,315 الق

مة   الق  494,887 اجما

 4مستأجر

12‐
2017 

3 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   911,262 الق

د   ظل عدم التأ مة   58,123 الق

مة   الق  969,384 اجما

6‐2018 3 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   952,203 الق

د   ظل عدم التأ مة   279,200 الق

مة   الق  1,231,404 اجما

12‐
2018 

2 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   633,603 الق

د   ظل عدم التأ مة   292,828 الق

مة   الق  926,431 اجما

 5مستأجر

12‐
2017 

1 YEARS & 2 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   198,872 الق

د   ظل عدم التأ مة   373,675 الق

مة   الق  572,546 اجما

6‐2018 0 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   000 الق

د   ظل عدم التأ مة   680,257 الق

مة   الق  680,257 اجما

12‐
2018 

0 YEARS & 6 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   103,649 الق

د   ظل عدم التأ مة   508,250 الق

مة   الق  611,899 اجما

 6مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 10 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   45,517 الق

د   ظل عدم التأ مة   16,485 الق

مة   الق  62,003 اجما

6‐2018 2 YEARS & 4 MONTH  

دالق  ة التأ  ف  47,795 مة 

د   ظل عدم التأ مة   34,890 الق

مة   الق  82,685 اجما



 

ئجار  مصارف االس

12‐
2017 

3 YEARS & 10 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   1,451,713‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  1,451,713‐ اجما

6‐2018 4 YEARS & 3 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   1,670,181‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  1,670,181‐ اجما

12‐
2018 

3 YEARS & 9 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   1,251,132‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  1,251,132‐ اجما

  
  
 

 

  منفعة الضباب
ان عدد سنوات العقد Date اسم المستأجر  Total  الب

ئجار  مصارف اس

12‐2017 13 YEARS & 4 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,490,065‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  2,490,065‐ اجما

6‐2018 12 YEARS & 10 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,995,192‐ الق

 ظ  مة  دالق  000 ل عدم التأ

مة   الق  2,995,192‐ اجما

12‐2018 12 YEARS & 4 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   3,006,372‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  3,006,372‐ اجما

 المستأجر

12‐2017 4 YEARS & 11 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   3,678,914 الق

مة  د الق  3,885,378  ظل عدم التأ

مة   الق  7,564,291 اجما

6‐2018 4 YEARS & 5 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,908,790 الق

د   ظل عدم التأ مة   3,915,642 الق

مة   الق  6,824,432 اجما

12‐2018 3 YEARS & 11 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,590,282 الق

دال   ظل عدم التأ مة   4,062,478 ق

مة   الق  6,652,760 اجما

  
  

  
  
  
  
  
  



 

  منفعة القدس
ان عدد سنوات العقد date اسم المستأجر  Total  الب

 1مستأجر 

12‐
2017 

1 YEARS & 0 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   94,537 الق

د   ظل عدم التأ مة   567,964 الق

مة   الق  662,502 اجما

6‐2018 0 YEARS & 6 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   47,307 الق

د   ظل عدم التأ مة   575,143 الق

مة   الق  622,451 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 0 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   93,016 الق

د   ظل عدم التأ مة   506,583 الق

مة   الق  599,599 اجما

 2مستأجر

12‐
2017 

1 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   163,307 الق

د   ظل عدم التأ مة   607,823 الق

مة   الق  771,131 اجما

6‐2018 0 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   000 الق

د   ظل عدم التأ مة   738,670 الق

مة   الق  738,670 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 6 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   163,686 الق

د   ظل عدم التأ مة   550,367 الق

مة   الق  714,054 اجما

 3مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   212,585 الق

د   ظل عدم التأ مة   550,747 الق

مة   الق  763,332 اجما

6‐2018 1 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   162,518 الق

د   ظل عدم التأ مة   571,400 الق

مة   الق  733,918 اجما

12‐
2018 

1 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   110,450 الق

د   ظل عدم التأ مة   593,003 الق

مة   الق  703,453 اجما

 4مستأجر 

12‐
2017 

2 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   326,251 الق

د   ظل عدم التأ مة   629,263 الق

مة   الق  955,514 اجما

6‐2018 3 YEARS & 2 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   378,994 الق

د   ظل عدم التأ مة   518,562 الق

مة   الق  897,556 اجما

12‐
2018 

2 YEARS & 8 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   345,545 الق

د   ظل عدم التأ مة   538,346 الق

مة   الق  883,890 اجما

 5مستأجر

12‐
2017 

2 YEARS & 5 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   176,587 الق

د   ظل عدم التأ مة   445,396 الق

مة   الق  621,982 اجما

6‐2018 1 YEARS & 11 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   183,214 الق

د   ظل عدم التأ مة   461,321 الق

مة   الق  644,535 اجما



 

ئجار  مصارف االس

12‐
2017 

9 YEARS & 3 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,101,943‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  2,101,943‐ اجما

6‐2018 8 YEARS & 9 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,389,261‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  2,389,261‐ اجما

12‐
2018 

8 YEARS & 3 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   2,322,507‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  2,322,507‐ اجما

  YEARS & 0 MONTH 6 3مستأجر 

د  ة التأ  ف مة   225,742 الق

د   ظل عدم التأ مة   296,510 الق

مة   الق  522,251 اجما

  
  
  
  

ن   منفعة وادي ل
  

ان عدد سنوات العقد date اسم المستأجر  Total  الب

 1مستأجر

12‐
2017 

7 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   963,292 الق

 ظ  مة  دالق  72,449 ل عدم التأ

مة   الق  1,035,741 اجما

6‐2018 5 YEARS & 11 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   864,855 الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  864,855 اجما

12‐
2018 

5 YEARS & 5 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   802,884 الق

 ظل عدم التأ  مة   000 دالق

مة   الق  802,884 اجما

 2مستأجر

12‐
2017 

8 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   729,356 الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  729,356 اجما

6‐2018 8 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   727,273 الق

د   ظل عدم التأ مة   13,368 الق

مة   الق  740,641 اجما

12‐
2018 

7 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   688,567 الق

د   ظل عدم التأ مة   33,338 الق

مة   الق  721,904 اجما

 3مستأجر

12‐
2017 

1 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   120,213 الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مةاج   الق  120,213 ما

6‐2018 1 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   82,179 الق

د   ظل عدم التأ مة   137,490 الق

مة   الق  219,669 اجما



 

12‐
2018 

1 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   120,549 الق

د   ظل عدم التأ مة   127,395 الق

م   الق  247,944 ةاجما

 4مستأجر

12‐
2017 

6 YEARS & 5 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   842,962 الق

د   ظل عدم التأ مة   147,257 الق

مة   الق  990,219 اجما

6‐2018 6 YEARS & 6 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   877,235 الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  877,235 اجما

12‐
2018 

6 YEARS & 0 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   835,740 الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  835,740 اجما

جار  مصارف ا

12‐
2017 

9 YEARS & 8 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   1,346,332‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  1,346,332‐ اجما

6‐2018 8 YEARS & 7 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   1,080,963‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   000 الق

مة   الق  1,080,963‐ اجما

12‐
2018 

8 YEARS & 1 MONTH  

د  ة التأ  ف مة   1,135,362‐ الق

د   ظل عدم التأ مة   57,518‐ الق

مة   الق  1,192,880‐ اجما

  الس
  

Date جار ــــخ اال ان  توار  Total  الب

ة االجل 2017‐12  مجموعة عقود قص

د ة التأ  ف مة   000 الق

د  ظل عدم التأ مة   68,991,458 الق

مة  الق  68,991,458 اجما

ة االجل 2018‐6  مجموعة عقود قص

د ة التأ  ف مة   الق

د  ظل عدم التأ مة   68,346,942 الق

مة  الق  68,346,942 اجما

ة االجل 2018‐12  مجموعة عقود قص

د ة التأ  ف مة   الق

د  ظل عدم التأ مة   54,152,039 الق

مة  الق  54,152,039 اجما

  
ائر   مستودعات ا

Date البيان  تواريخ االيجار  Total 

ة االجل 2017‐12  مجموعة عقود قص

 000 ة التأكدالقيمة في فتر 

 22,348,929 القيمة في ظل عدم التأكد 

 22,348,929 اجمالي القيمة 

ة االجل 2018‐6    القيمة في فترة التأكد  مجموعة عقود قص



 

 22,543,098 القيمة في ظل عدم التأكد 

 22,543,098 اجمالي القيمة 

ة االجل 2018‐12  مجموعة عقود قص

   لتأكدالقيمة في فترة ا 

 21,369,698 القيمة في ظل عدم التأكد 

 21,369,698 اجمالي القيمة 

  

  مدد العقود: 
ــــــــــــــــ العقــــــــــــــــارات  ــــــــــــود  ــــــــــــد مــــــــــــــــن العقــــ ـــــــــــال الواحــــ ـــــ ـــــــــائية رقميــــــــــــــــة ملتوســــــــــــــــط عمــــــــــــــــر الر عمــــــــــــــــل احصـــــــ وذلــــــــــــــــك قمنــــــــــــــــا 

نادا ا  اســــــــــــــــــــ ـــــــــــدد ــــــــــــارات مـــــــــ ــــــــــــر لتــــــــــــــــــــوارخ االيجــــــــ ــــــــــــــط املــــــــ ــاللمتوســــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــادات عل ــــــــ ـــــــــــــبة والز ســـــــ ـــــــــــــــا بال ـــــ  وترجيح
ــــــــــــا ا ـــــ ـــــــــــال الواحـــــــــــــــــد لقيم ــــــ ـــــــــــة الر ا قيمــــــ ــــاوى عنـــــــــــــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ـــــــــــــــــا قيمـــــــــــــــــة عادلـــــــــــــــــة ت  وعليـــــــــــــــــھ وصـــــــــــــــــلناملاليـــــــــــــــــة باعتبار

انــــــــــــــــت  ــــــــتأجرن و ــــدد املســــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــار متعــ ــــــــــــــــال الواحــــــــــــــــد داخــــــــــــــــل العقــــ ــــــــــار الر ــــــــــــــــ حســــــــــــــــاب العمــــــــــــــــر املتوســــــــــــــــط إليجــــــ ا
:  كما ي
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ر ق أ: املبادئ العامة املعتمدة  إعداد التقييمات والتقار   امل
  
  

شركة شركة أرب لتقييم  اصة  ة وا ام والشروط العامة لألعمال التجار ان مع األح ذه املبادئ العامة باالق ب أن ُتقرأ  ي
بات التعاقدية األخرى.  العقاري  ت   وشركھ التضامنية إال بقدر ما يتعارض مع ال

  
ن املعتمدين   1 يئة السعودية للمقّيم   2013/2017معاي التقييم الدولية  - ال
  

ا الوارد03/06/1435وتارخ  531ُتنفذ جميع األعمال تحت غطاء الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  ة  ـ بمواد
امس / السادسة عشر  عة عشر  –الفصل ا امل مع جميع ما ورد   –الثامنة عشر  –السا العشرون، وايضًا بالتوافق التام وال

نة التقييم (اإلصدار األول  ة 30/06/2015 –ميثاق آداب وسلوك م ون عليھ ما تنص عليھ األدلة اإلرشادية املعت ) وكما سي
  كمالحق للميثاق.

  
  التقييمأساس   2
  

يئة  دد  تقييم ال عرف أساس التقييم ع النحو ا رنا الغرض من التقييم، ما لم ُيذكر خالف ذلك، فقد ورد  تحدد تقار
ن املعتمدين  و إما محدد  تقررنا أو  - السعودية للمقّيم ذا األساس الذي اعتمدناه ف امل ل معاي التقييم الدولية. إن التعرف ال

ق    ذه املبادئ العامة. م
  
امات األخرى:  3 اليف التصرف  العقار واالل   ضرائب ت

عت العقار بأكملھ خا  ُ ر  حالة التصرف  العقار.  لم يتم تخصيص بدالت ألي مصروفات تحقيق أو ضرائب وال يمكن أن تظ
ذ ا   ا من الرسوم وال قد يتم ضما ة وغ ون العقار   ا الشأن. من جميع الر

  
تملة وال  قيد الدراسة. تمل / ا شرعات ا شرع أو ال   لم يتم تخصيص بدالت للتأث املمكن لل

  
ون شاملة ملدفوعات الضربة ع القيمة املضافة، ما لم ينص ع خالف ذلك. ا من غ أن ت   تم إعداد التقييمات واستخالص

  
  التوثيق  4

ل عقار رائج وصا للعرض  السوق، إال إذا تم إبالغنا نحن  العادة ال نقرأ عقو  ض أن  د اإليجار أو سندات امللكية. نحن نف
، وأنھ ال يوجد أي أعباء أو قيود مفروضة أو حقوق ارتفاق أو  ا ع نحو مر ا واعتماد ر بالعكس وأن جميع الوثائق تم تحر

ون ذات تأث ري ع قيمة العقار قيد الدراسة أو التقييم وأنھ ال يوجد دعوى مصروفات أخرى جسيمة، وال يمكن أن ت  جو
نا بدون أن  ب االعتماد ع تفس قضائية قيد النظر أو معلقة. و ع الرغم من أنھ قد توفرت لدينا الوثائق، نحن نو بأنھ ال ي

ن لديكم منھ. ام   يتحقق فرق ا
  
  
  املستأجرن:  5
  

عر  الة املستأجر  العادة ال نوجھ استفسارات تتعلق بالوضع املا للمستأجرن ع الرغم من أننا  منا العام  ض  تقييماتنا ف
ض أن  التا نف ن، ما لم ُيطلب منا غ ذلك. وحيث أن قيمة العقارات ُتقيم باالستفادة من اإليجارات، و تمل ن أو ا الفعلي



 

ام م املالية بموجب عقد اإليجار وأنھ ال يوجد إيجار متأخر أو مخالفات لالتفاقية لم يكشف املستأجرن قادرن ع الوفاء بال ا
ا، ما لم يتم إبالغنا بخالف ذلك.   ع

  
  القياسات:  6

تارة  املعاينة  ا ع مصادر أخرى خصيًصا. ان املناطق ا ال نقوم بإجراءات القياسات بل نحن ننص صراحة أننا اعتمدنا ف
ب االعتماد ع تلك القياسات ألغراض تقتصر ع ن التقييم أو الدراسة. ال ي ن رأي عن القيمة للعقار ع و  غرض مساعدتنا  ت

ي منا.  صول ع تفوض كتا ا بواسطة أطراف آخرن بدون ا   أخرى وال استخدام
  
  القيمة املقدرة لإليجار:  7
  

ة ألغراض امل ذا الرأي ال إن رأينا املتعلق بالقيمة اإليجار ن التقييم أو الدراسة فقط. و ن رأي عن القيمة للعقارات ع و ساعدة  ت
كمة عند تجديد عقد  ن أو ا كم اء أو أحد ا يمثل بالضرورة املبلغ الذي يمكن االتفاق عليھ بالتفاوض أو يحدده أحد ا

عديل قيمة اإليجار.    اإليجار أو 
  
  قانونية األخرى:تخطيط املدينة واللوائح ال  8
  

ًيا من مسئو التخطيط ا أو من  ان ذلك ممكًنا، إما شف صول ع املعلومات املتعلقة بتخطيط املدينة، أينما  يمكن ا
ن التقييم أو ن رأي يتعلق بالقيمة للعقارات ع و ا ملساعدتنا ع ت صول عل ا. يمكن ا ونية أو غ  املصادر العامة املتاحة اإللك

 : امون مما ي ا، نو بأن يتحقق ا ان األمر يتطلب االعتماد عل ا ألغراض أخرى. إذا  ب االعتماد عل   الدراسة فقط وال ي
  
i  يح  تقررنا. توضيح الوضع ا   ا ع نحو 

ii   .ا لية أو تحدد ا السلطات ا   أال يتأثر العقار سلًبا بأي قرارات أو شروط تتخذ
iii  ال توجد إشعارات قانونية قائمة. أنھ  
  

ا) تمتثل لقرار مجلس الوزراء رقم (  ي (وأي أعمال أخرى ُتجرى  عد تقييماتنا ع أساس أن املبا ـ األمر   1425/  8/11) وتارخ  279ُ
اطات , وت ما : االش ن  ن اساسي ود  مصنف ود البناء السعودي تم اخراج ال ى املطلوب باعتماد االطار العام ل د االد تضمن ا

ا بما يتوافق مع املتطلبات واالنظمة  ا وصياغ باط شغيل والصيانة ال تم است يد وال ش ندسية للتصميم وال من املعاي ال
روف ( ا با رمز ل ا  اململكة و كذلك املتطلبات  و يد . SBCاملعمول  ش   ) وتتضمن تفاصيل التصميم ,وطرائق ال

  
لية: الدراس  9 ي ية ال   ات امل

التا نحن ال نقدم أي  دمات و لية، ما لم ُيطلب منا ذلك صراحة، كما أننا ال نخت ا ي ية  نحن ال نتو إجراء دراسات م
ة أو  س ألن تو تقييماتنا أي عيوب جلية وا ن التقييم أو الدراسة خاليھ من العيوب.  نحن  ضمانات بأن للعقارات ع

ض أن أي مستأجر عناصر  نا.  نحن نف با س ان اليف اإلصالح ال قد  ا أثناء فحصنا أو نو ت ة وال قد نالحظ معطو
املة فيما يتعلق بإصالح ما استأجروه سواء ع نحو مباشر أو من خالل رسوم خدمات، ما لم ينص ع خالف  يتحمل املسئولية 

  ذلك.
  
  

  مواد ضارة:  10
شأ أو ُعدل أي مب باستخدام تقنيات أو مواد ضارة ما لم  نحن ال نجري 

ُ
العادة تحقيقات عن املوقع/ املواقع للتأكد مما إذا أ

ستخدم أي من تلك املواد أو التقنيات. ُ ند تقييماتنا إ أساس أنھ لم  س غ ذلك،    يجرى إبالغنا 
  



 

  ظروف املوقع:  11
ا نحن ال نجري  العادة تحقيقات عن املوق  ا أو املقصودة م دمات لألغراض املعدة ل غرض تحديد مالئمة ظروف األرض وا ع 

ذ ند تقييماتنا إ أساس أن  س غ ذلك،  ية. ما لم يجرى إبالغنا  ولوجية أو بي ية أثرة أو اي ه كما أننا ال نتو إجراء دراسات م
ر، و (أنھ ل م إجراء تطو ع وانب مرضية، وأنھ حيثما  نائية أو حدوث تأجيالت أو ا م يتم / وأنھ سوف لن يتم) تكبد أي نفقات است

ذه األمور.   ب  س شاءات  ة اإل   قيود أثناء ف
  

12  :   التلوث البي
الت  ية، أو التحقيق   ية ع املوقع أو عمليات تقييم بي ما لم ُيطلب منا ذلك صراحة، نحن ال نتو إجراء دراسات م

غ ذلك، ُتجرى تقييماتنا تارخية لتح ن التقييم أو الدراسة. لذلك ما لم ُين  ديد ما إذا قد تلوثت أي أرض أو مب للعقارات ع
. بيد أنھ إذا أدى بنا فحص املوقع واملزد من االستفسارات  ن التقييم أو الدراسة لم تتأثر بتلوث بي ع أساس أن العقارات ع

ناقش بواعث قلقنا معكم.املعقولة أثناء إعداد التقي عرض األرض للتلوث، س عتقد باحتمال    يم ألن 
  

ن:  13   التأم
ض أن الغطاء  ا، وتتعلق  نالتأمينما لم ُيجرى إبالغنا بخالف ذلك، نحن سنف شروط مقبولة تجارً ستمر متاًحا  املناسب متاح وس

: يل بما ي   تلك الشروط ع س
  

ات   ألواح الواج
ًنا بالقيود ألقساط إضافية أو  نمينالتأإن الغطاء  ون متاًحا فقط ر ات قد ي ي ال تحتوي ع أنواع محددة من ألواح الواج للمبا

ناء ع ذلك، فإن آرائنا املتعلقة بالقيمة ال تخصص أي  اصة بنوع األلواح متاح. و ون املعلومات ا ون غ متاح.  عادة ال ت قد ي
ن  ا التأم غط شروط شاقة.بدل مخاطر  ون متاح ولكن  ون غ متاح، أو قد ي ن الذي قد ي   ألي عقار، ذلك التأم

  
  

وفية سوب املياه ا   الفيضانات وارتفاع م
وفية. وما لم ينص ع خالف  ا ضد أضرار الفيضانات ورفع مستوى املياه ا اض أن العقارات املؤمن عل أجرت تقييماتنا باف

ون غ متاح، أو قد ذلك، فإن آرائنا املتعل ن الذي قد ي ن ألي عقار، ذلك التأم ا التأم غط قة بالقيمة ال تخصص أي  بدل مخاطر 
شروط شاقة.  ون متاح ولكن    ي

  
  

  الديون املستحقة:  14
  

ا قيد التنفيذ  شاءات ف ون أعمال اإل ن التقييم أو الدراسة وال ت شاء  – حالة العقارات ع ا مؤخًرا، أو تم  - تحت اإل استكمال
عد وذلك فيما يتعلق باألعمال املنجزة أو  ا  سديد ا بالفعل ولكن لم يتم  امات تم تكبد نحن  العادة ال نخصص أي بدالت ألي ال

 . ن من الباطن أو أي عضو من أعضاء فرق التصميم أو الفرق امل ن أو املقاول ة املقاول امات ملص   االل
  
  
  
  
  

  ومسئولية الغالسرة   15
  



 

ش إليھ، وال نقبل أي مسئولية  دد ال  اصة بنا سرة وتقتصر ع الطرف ال توجھ إليھ وللغرض ا إن التقييمات والتقارر ا
عميم أو  أي وسيلة م ند أو بيان أو  ا  أي مس ا أو مرجع ذه الوثيقة أو جزء م شر  سمح ب ُ انت أمام أي طرف آخر. ال  ن أيا 

ر بھ.  توى ال تظ صول ع موافقتنا الكتابية املسبقة ع الصيغة وا   وسائل االتصاالت مع طرف آخر بدون ا
  
  

  بيان من التقييم  16
نا.   ص عام ملن عمل بيان ملن التقييم الذي اتبعناه.  ظل غياب أي بيانات خاصة  تقررنا، يرد فيما ي م   نحن مطالبون 

  
  أسلوب السوق  طرقة

  طرقة املعامالت املقارنة
ستخدم طرقة املعامالت املقارنة، واملعروفة أيضا باسم طرقة املعامالت اإلرشادية، معلومات عن صفقات ألصول مطابقة 30.1("  .

  أو مماثلة لألصل محل التقييم للتوصل إ مؤشر للقيمة.
ا 30.2 عض األحيان باسم . عندما تحتوي املقارنات ال يتم النظر ف ذه الطرقة   شار إ  ع معامالت لألصل محل التقييم، 

  2017طرقة املعامالت السابقة.") من كتاب معاي التقييم الدولية 
  

  أسلوب الدخل
ل التدفقات النقدية املستقبلية إ قيمة حالية واحدة. و 40.1(" ذا . يقدم أسلوب الدخل مؤشرًا ع القيمة عن طرق تحو وفقًا ل

اليف من األصل.   األسلوب يتم تحديد قيمة األصل بالرجوع إ قيمة اإليرادات أو التدفقات النقدية أو توف الت
ة  الظروف التالية:40.2 عطاءه األولو ب تطبيق أسلوب الدخل و   . ي

و العنصر األسا الذي يؤثر ع ا  أ) ون قدرة األصل ع توليد الدخل  ن، أوعندما ت ة نظر املشارك   لقيمة من وج
تتوفر توقعات معقولة ملبلغ وتوقيت اإليرادات املستقبلية لألصل محل التقييم، ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من   ب)

  2017املقارنات السوقية ذات الصلة، إن وجدت.") من كتاب معاي التقييم الدولية 
  

لفة   أسلوب الت
لفة 60.1(" ي لن يدفع ألصل ما أك من . يقدم أسلوب الت مؤشرًا للقيمة باستخدام املبدأ االقتصادي الذي ينص ع أن املش

ناك عوامل الوقت، أو إزعاج أو مخاطر أو  صول ع أصل ذو منفعة مماثلة، سواء عن طرق الشراء أو البناء، ما لم تكن  لفة ا ت
بدال أو إعادة إنتاج األصل، ومن ثم عوامل أخرى متعلقة. يقدم األسلوب مؤشرًا للقيمة عن ط الية الس لفة ا رق حساب الت

ال التقادم األخرى. الك املادي وجميع أش   خصم اإل
    

ة  الظروف التالية:60.2 عطى األولو لفة وُ ب أن يطبق أسلوب الت   . ي
دون قيود تنظيمية أو قانونية، وأن عندما يتمكن املشارك من إعادة إنتاج األصل بنفس خصائص األصل محل التقييم،   أ)

افية بحيث ال يضطر املشارك لدفع مبلغ إضا الستخدام األصل فورًا. سرعة    يتم إنتاج األصل 
تج الدخل بطرقة مباشرة والطبيعة الفردة لألصل تجعل استخدام أساليب الدخل والسوق غ مجدية.  ب)   األصل ال ي
بدالية. عتمد أساس القيمة املستخدمة  ج) بدال، مثل القيمة االس لفة االس   ع ت

  
لفة    طرق أسلوب الت

لفة:70.1  ناك ثالثة طرق ألسلوب الت   . ع نطاق واسع، 
لفة أصل مماثل.  أ) ش إ القيمة عن طرق حساب ت بدال: طرقة  لفة االس   طرقة ت

ش إ القيمة عن طر   ب) لفة إعادة اإلنتاج: طرقة  ة طبق األصل من األصل طرقة ت لفة إعادة إنتاج  ق حساب ت
  محل التقييم.



 

ونة لھ.") من كتاب معاي   ج) مع:  طرقة تحسب قيمة األصل من خالل إضافة القيم املنفصلة لألجزاء امل طرقة ا
  2017التقييم الدولية 
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