




٧،٦٠٠أكثر من 
حول العالممكتب 

١١٢،٠٠٠أكثر من دولة٧١منتشرة يف 
عقاريمستشار وخبير 

يديكالعالم بين. .السعودية ٢١سنشري 



يةأرض مقام عليها شقق سكنتقرير تقييم 
لصـالح

الجزيرة كابيتال



املوقرينكابيتالالجزيرة/السادة
وبركاتهاللهورحمةعليكمالسالم

املقدمة

الرئيس التنفيذي
حمد الزومانالوليد بن 

121000038/رقم العضوية
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املستنداتودراسةومعاينة،العقارواقعىلعالفعليبالكشفقمنافقد,البندريةبحيالخبربمدينةشققعليهامقامأرضبتقييمطلبكمىلعبناًء
إلىصولللواألسبابويبينالالزمةالبياناتيوفرالذيالتاليالتقريرطيةنرفق,للعقارواملجاورةاملحيطةللمنطقةدراسةإجراءوبعد,الالزمةوالخرائط

.للعقارالسوقيةالقيمة
,ييمالتقعمليةىلعتؤثرقدأوبهاتلحقأعباءأيوجودعدموصحتهاإفتراضوتم(الصك)العميلمناملستلمةاملستنداتدراسةىلععملناحيث

.العميلمنمقدمةمعلوماتمنلديناتوفرمابحسبللعقارالسوقيةالقيمةحولرأينابتقديمامللخصهذايفجاهدينحاولناكما

متعددة)للمبانيإجماليةوبمساحة,الصكحسبمربعمتر1,996لألرضإجماليةبمساحةسكنيةشققعليهامقامأرضعنعبارةهواملقدرالعقار
(املساحات

مائةوثالثمليونعشرستةفقطوقدرهبمبلغالتقديربتاريخالراهنوضعهاوىلعللعقارالسوقيةالقيمةنقدرفإننااملنجزةالدراسةىلعبناًء
،املوقعمراعيًا,سعوديريال(16,370,000)غيرالسعوديريالألفوسبعون

م2019/06/30بتاريخالتقريرهذايفموثقهووكما
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امللخص التنفيذي

البياناتطالب التقييم
الجزيرة كابيتالاملستفيد من التقييم 

فقطالجزيرة كابيتالمستخدم التقرير 
مقام عليها شقق سكنيةأرضالتقييمموضوع العقار 

حي البندرية–الخبر عنوان العقار
63020200767رقم الصك

هـ1437/05/29تاريخ الصك
19+ 17رقم القطعة
3185رقم املخطط
-رقم البلك 
-نوع امللكية

-املالك 
الخبركتابة العدل 

سكنينظام البناء-ستخدام األرض إ
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التقييم من نسخة معايير من معايير التقييم الدولية كما ورد 1إن بنود نطاق العمل تفي باملتطلبات العامة بمعيار نطاق العمل رقم 
.املعتمدين الصادرة من الهيئة السعودية للمقّيمين 2017الدولية 

نطاق العمل

اإليضاح نطاق العملبنود 

معد التقرير 
عبدالعزيز بن فهد الوريدة

عبدامللك بن سعد التركي
رقم العضوية 
1210001497

الوليد بن حمد الزومان
رقم العضوية
1210000038

املقيمهوية 
ئة املسجلين بفرع العقار لدى الهي
ن السعودية للمقيمين املعتمدي

.الجزيرة كابيتال   العميل

.الجزيرة كابيتال فقط  التقريرمستخدمين 

وبمساحة إجمالية للمباني , متر مربع حسب الصك 1,996أرض مقام عليها شقق سكنية بمساحة إجمالية لألرض 
(متعددة املساحات) موضوع التقييماألصل 

.السعودي إن التقييم و كافة الحسابات تمت بالريال  عملة التقييم

.تحديث القوائم املالية لصندوق استثماري مغلق  من التقييمالغرض 

بين مبادلة االصول و االلتزامات يف تاريخ التقييمأساسه القيمة السوقية و هي املبلغ املقدر الذي ينبغي ىلع 
محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصرف كل طرف من االطرافأساس مشتر راغب و بائع راغب يف اطار معاملة ىلع 

( .2017معايير التقييم الدولية : املصدر)بمعرفة و حكمة دون قسر او اجبار، 
القيمةأساس 

.القيمة تاريخ تطبيق م وهو 2019/06/30 تاريخ التقييم
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نطاق العمل

اإليضاح بنود نطاق العمل
املسح امليداني ملنطقة العقارات محل التقييم و العقارات املشابهة لها ، وعملنا قدر املستطاع ىلع جمع

.البيانات وتحليلها للخروج بنتائج تخدم هذا التقرير و الغرض املنشود من أجله  نطاق البحث

ا إعتمدنا يف إعداد هذا التقرير ىلع املعلومات املقدمة لنا من العميل وإفترضنا أنها صحيحة وإعتمدنا عليه
ومن 21للوصول بمخرجات هذا التقرير ،  كما إعتمدنا ىلع حزمة من املعلومات و البيانات الخاصة بشركة سنشري
ب أعمال التقييم السابقة واملسح امليداني املستمر ومن إدارة الدراسات واألبحاث بالشركة ، والتي نرى حس

.حدود علمنا أنها صحيحة 
طبيعة و مصادر املعلومات

لومات و التقرير متكامل يحتوى ىلع إيضاح متكامل لكافة أعمال التقييم بما تتضمنه من خطوات و بيانات و مع
.حسابات و خالفه  نوع التقرير

التقرير أعد لغرض العميل و ال يجوز إستخدامه إال يف الغرض الذي أعد من أجله و ال يجب توزيعه أو نشره أو جزء
.منه إال بعد الحصول ىلع موافقة خطية من شركة القرن الواحد و العشرين وشريكه للتقييم العقاري  قيود إستخدام التقرير

.الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين ( 2017)نسخة IVSمعايير التقييم الدولية  املعايير املتبعة

مكانية ال تتحمل شركتنا أي مسؤولية إزاء أية معلومات يتم إستالمها من العميل و التي من املفترض سالمتها و إ
نوع من اإلعتماد عليها ، كما ال تقر شركتنا بدقة أو إكتمال البيانات املتاحة و ال تعبر عن رأيها و لم تقم بعرض أي

. الضمانات لدقة البيانات أو إكتمالها إال فيما أشارت إليه بوضوح يف هذا التقرير 
اإلفتراضات املهمة و اإلفتراضات 

الخاصة
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مراحل العمل

نطاق العمل
بالعميل و تحديدد طاداا العمدل بمدا يت دم غ ضد   د   اإلجتماع 
و أي املع يد  و تداخيا التقيديماألطد ا  القيمد  و أساس التقييم و 
و املخ جدات خاص  أو هاض  بما يت دم  وضد ا التيفيد إفت اضات 
 .ض غاملت قع  

12

تطبيق طرق التقييم3

م ب اء ىلع طااا العمل و تحفيل السد ا يدتم تحديدد طد ا التقيدي
ات امل اسب  و وضع كافد  اإلفت اضدات و املددخلت لفقيدال بالحسداب

.املالي  لف ص ل الى القيم  الس قي  وفقًا لفا ا املختاخة 

4

املعاينة و تحليل املوقع
ضعاي ددد  العقددداخ و التعددد   ىلع خواصودددغ و ض اصددد اتغ و ضاابقددد  
  املست دات ضع ال اقع ، و تحفيل ض قع العقداخ و اإلسدتخداضات املحياد

األطشددا  و املشدداخيع بالعقدداخ ضددع تحديددد طادداا البحددو ال  دد ا  و
.امل اسب  

جمع و تحليل البيانات
و  ال اإلشاإلي اخات و الع اصد وطسب )القيال ب مع البياطات الس قي  
اي دًا لفعقاخات املدّخة لفدخل ، والبحدو( ضواخي  الوياط  والتش يل 

عدد  أسددعاخ األخاضددب املشددابي  وتيددالي  املقدداولي  و تحفيددل تفدد  
  و السد ا السدابق  و الحاليدبإت اهات البياطات لف ص ل الى ضع ف  

ق آليد  عفييا ع د تابيداإلعتماد املؤش ات املستقبفي  التب سيتم 
.التقييم 

إعداد التقرير
ياطدات و طعد تق ي  التقييم وفقًا ل اداا العمدل بحيدو يت دم  الب

ل ال تاصج و املخ جات التب تم الت صل إلييا ض  خلل ض احدل العمد
.السابق 

تقدير القيمة
مد  يتم الت فيدق بدي  طد ا التقيديم املسدتخدض  لف صد ل الدى القي

.الس قي  ال ياصي  لفعقاخ وفقًا لتقدي طا ال ياصب 

56
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األصل موضوع التقييم

:  موقع العقار 
.البندرية حي -يقع العقار بمدينة الخبر 

ض قع العقاخ ىلع ضست ى امل اق ض قع العقاخ ىلع ضست ى الحب

الجغرافيةاإلحداثيات
N 26.331330 E 50.207335
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األصل موضوع التقييم

:  القانوني الوصف 
:مفصلة على النحو التالي , متر مربع حسب الصك 1,996إجمالية لألرض سكنية بمساحة العقار المقدر هو عبارة عن أرض مقام عليها شقق 

الحدود واألطوال

الحد (2م)الطول  اإلتجاه

جار 31 شمااًل
م10شارع عرض  31 جنوبًا
م15شارع عرض  65 شرقًا
15قطعة رقم  65 غربًا

اإلستخدام 2م/ املساحة رقم املخطط رقم البلك رقم القطعة

سكني 1,996 3185 - 19 – 17 
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األصل موضوع التقييم

الخدمات واملرافق املتوفرة بمنطقة العقار 

شبكة الهاتف شبكة صرف صحي شبكة مياهشبكة كهرباء



حديقةشبكة تصريف مياهعامة سواق أمسجد 



فنادقالخدمات واملراكز الحكومية خدمات طبية مركز تجاري 



دفاع مدنيمحطة وقودمطاعم بنوك
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عاملعاينة وتحليل املوق

.بوصفها شقق سكنية معاينة العقار تبين لنا مطابقته للبيانات املستلمة من العميل عند : املعاينة 
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وفقا لهذا األسلوب فان الخطوة االولى يقدم هذا األسلوب مؤشرات للقيمة عن طريق مقارنة االصل الذي يتم تقييمه بأصول مطابقة او مماثلة تتوفر معلومات عن اسعارها
راسة اسعار و ان كانت املعامالت التي تمت قليلة ، من األفضل ايضا د. تتمثل يف دراسة اسعار املعامالت الخاصة باألصول املطابقة او املماثلة التي تمت مؤخرا يف السوق

عار تلك و يجب تعديل املعلومات املتعلقة بأس. االصول املطابقة او املماثلة املدرجة او املعروضة للبيع شريكة أن تكون هذه املعلومات واضحة و جرى تحليلها موضوعيا
ما يمكـن ان ك. يتم تنفيذهالتياملعامالت لكي تبين الفروق يف شروط و احكام املعاملة الفعلية ، و أساس القيمة، و اإلفتراضات التي يتم إعتمادها يف عملية التقييم ا

توجد فروق يف الخصائص القانونية و االقتصادية و املادية ألصول املعامالت االخرى مقارنة باألصل الذي يتم تقييمه
57و 56فقرة 29ص ( نسخة معتمدة)الطبعة الثالثة –2013معايير التقييم الدولية : املصدر 

ة االنتاجي يتناول هذا األسلوب الدخل الذي يحققه االصل خالل عمر. يقدم مؤشرا للقيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية الى قيمة رأسمالية حالية و احدة
فقات الدخل و تتول تد. بإستخدام معدل خصم مناسبرأسمال و تقدر القيمة من خالل عملية الرسملة ، و يقصد بالرسملة تحويل الدخل الى مبلغ ( العمر اإلفتراضي لألصل)

بموجب عقود أو ترتيبات غير تعاقدية مثل الربح املتوقع من إستخدام او االحتفاظ باألصل وتتضمن الطرق التي تندرج ضمن أسلوب الدخل
.رسملة الدخل بتطبيق معامل املخاطر او الرسملة الكلي ىلع فترة دخل واحدة معتادة-1
.القيمة الحالية للتدفقات النقدية حيث يطبق معدل الخصم ىلع سلسلة من التدفقات النقدية لفترات مستقبلية للوصول الى القيمة الحالية-2
.نماذج التسعير ذات الخيارات املتنوعة-3

61الى 58فقرات من 29ص ( نسخة معتمدة)الطبعة الثالثة –2013معايير التقييم الدولية : املصدر 

واء عن طريق املنفعة سفس يقدم مؤشرات للقيمة بإستخدام املبدأ االقتصادي و الذي مفاده ان املشتري ال يدفع مقابل شراء اصل اكثر من تكلفة الحصول ىلع اصل له ن
اء أصل يعادله لفة شراء أو انشتكالشراء او االنشاء و يستند هذا األسلوب الى مبدأ ان السعر الذي يدفعه املشتري يف السوق مقابل االصل موضوع التقييم لن يكون اكثر من

ي و غالبا ما يكون االصل موضوع التقييم أقل جاذبية مـن البـديل الـذ. ما لم تكن هناك عوامل مثل التوقيت غير املناسب أو عدم املالءمة او وجود املخاطر او عوامل آخرى
و يف هذه الحالة تكون هناك حاجة الى اجـراء تسـويات و تعـديالت يف تكلفـة االصـل البـديل حسـب أسـاس القيمـة . يمكن شراؤه أو انشاؤه بسبب عمر االصل أو تقادمه

.املطلوب
55فقرة 29-28ص ( نسخة معتمدة)الطبعة الثالثة –2013معايير التقييم الدولية : املصدر 
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أساليب التقييم
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التكلفةالدخلالسوقالتقييمأساليب 

تم إستخدامها للوصول لقيمة األرضإستخدام األسلوب
مال يتناسب مع الغرض من التقييبشكل أساسي

وفقًا لطبيعة العقار يعد أسلوب
مة التكلفة هو األنسب لتقدير قي

العقار

طرق التقييم 
التكاليف اإلنشائية+ املقارنات -املقارناتاملستخدمة

طبيعة العقار وإستخداماته-لتقدير قيمة األرضاإلستخدامأسباب 

مةطرق التقييم املستخد
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جمع وتحليل البيانات

التي تجسد ة الشقق السكنيو عليه فإننا تمكنا من جمع البيانات لعينة مختارة من , إن السوق السعودي ال يتمتع بالشفافية و يصعب جمع معلومات دقيقة
:املختارة هي الشقق السكنية و , و سنعمل ىلع تقديم بياناتهم و مؤشرات آدائهم كتجسيد للسوق, واقع السوق بالعموم

:تحديد عينة مختارة من املقارنات 

17

املبلغ املطلوب(س.ر)سعر املتر املربع (2م)األرض  مساحة االستخدامم

ريال سعودي23.863850,000م220شقة للبيع1

ريال سعودي23.409750,000م220شقة للبيع2

ريال سعودي23.698725,000م196شقة للبيع3



حساب القيمة السوقية

:شقق سكنية –طريقة املقارنات 

18

3العينة 2العينة 1العينة العقار املراد تقييمه عناصر املقارنة

2019201920192019تاريخ التقييم

تنفيذ790,000تنفيذ800,000تنفيذ750,000ريال سعودي/ سعر الشقة 

نوع القيمة
-00%00%00%

(حد-تنفيذ -سوم)

750,000800,000790,000ريال سعودي/ قيمة الشقة  

%6-217.00%4-213.00%4-204.85213.00(2م)مساحة الشقة 

%10-عالية%10-عالية%10-عاليةمتوسطجودة التشطيب

%0عالي%0عالي%0عاليعاليسهولة الوصول

%0م15-م16%5م15%0م20م10-م15عرض الشارع

3العينة 2العينة 1العينة البند 

%16-%9-%14-مجموع التسويات

646,303729,390666,767(ريال)  صايف سعر السوق بعد التسويات 

680,820(ريال ) صايف متوسط سعر الشقة 

680,000سعر الشقة بعد التقريب



حساب القيمة السوقية

:شقق سكنية –طريقة املقارنات 

19

3العينة 2العينة 1العينة العقار املراد تقييمه عناصر املقارنة

2019201920192019تاريخ التقييم

تنفيذ790,000تنفيذ800,000تنفيذ750,000ريال سعودي/ سعر الشقة 

نوع القيمة
-00%00%00%

(حد-تنفيذ -سوم)

750,000800,000790,000ريال سعودي/ قيمة الشقة  

%18-217.00%17-213.00%17-177.00213.00(2م)مساحة الشقة 

%10-عالية%10-عالية%10-عاليةمتوسطجودة التشطيب

%0عالي%0عالي%0عاليعاليسهولة الوصول

%0م15-م16%5م15%0م20م10-م15عرض الشارع

3العينة 2العينة 1العينة البند 

%28-%22-%27-مجموع التسويات

548,239624,789565,378(ريال)  صايف سعر السوق بعد التسويات 

579,469(ريال ) صايف متوسط سعر الشقة 

580,000سعر الشقة بعد التقريب



حساب القيمة السوقية

:شقق سكنية –طريقة املقارنات 
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3العينة 2العينة 1العينة العقار املراد تقييمه عناصر املقارنة

2019201920192019تاريخ التقييم

تنفيذ790,000تنفيذ800,000تنفيذ750,000ريال سعودي/ سعر الشقة 

نوع القيمة
-00%00%00%

(حد-تنفيذ -سوم)

750,000800,000790,000ريال سعودي/ قيمة الشقة  

%21-217.00%20-213.00%20-171.00213.00(2م)مساحة الشقة 

%15-عالية%15-عالية%15-عاليةمتوسطجودة التشطيب

%0عالي%0عالي%0عاليعاليسهولة الوصول

%0م15-م16%5م15%0م20م10-م15عرض الشارع

3العينة 2العينة 1العينة البند 

%36-%30-%35-مجموع التسويات

489,613562,254504,035(ريال)  صايف سعر السوق بعد التسويات 

518,634(ريال ) صايف متوسط سعر الشقة 

520,000سعر  الشقة بعد التقريب 



حساب القيمة السوقية

:شقق سكنية –طريقة املقارنات 

21

3العينة 2العينة 1العينة العقار املراد تقييمه عناصر املقارنة

2019201920192019تاريخ التقييم

تنفيذ3,698تنفيذ3,409تنفيذ3,863ريال سعودي/ سعر الشقة 

نوع القيمة
-00%00%00%

(حد-تنفيذ -سوم)

3,8633,4093,698ريال سعودي/ قيمة الشقة  

%5-217.00%5-213.00%5-241.00213.00(2م)مساحة الشقة 

%0عالي%0عالي%0عاليعاليسهولة الوصول

%0م15-م16%2-م15%0م20م10-م15عرض الشارع

3العينة 2العينة 1العينة البند 

%5-%7-%5-مجموع التسويات

3,6703,1703,513(ريال2م)صايف سعر السوق بعد التسويات 

3,451(ريال ) املربع صايف متوسط سعر املتر 

831,717سعر  الشقة 

830,000سعر  الشقة بعد التقريب



حساب القيمة السوقية
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طريقة التكلفة
2م204.85املساحة 

10عدد الشقق
680,000متوسط قيمة الشقة الواحدة

6,800,000القيمة
2م177املساحة 

7عدد الشقق
580,000متوسط قيمة الشقة الواحدة

4,060,000القيمة
2م171املساحة 

9عدد الشقق
520,000متوسط قيمة الشقة الواحدة

4,680,000القيمة
(بنتهاوس)2م241املساحة 

1عدد الشقق
830,000متوسط قيمة الشقة الواحدة

830,000القيمة
16,370,000القيمة اإلجمالية للعقار



كتابًةالقيمة النهائية القيمة النهائية رقمًا

ريال سعودي ال غيروثالثمائة وسبعون ألف عشر مليون ستة ريال16,370,000

:التقييمإعتماد

القيمة النهائية للعقار

الرئيس التنفيذي
الوليد بن حمد الزومان

121000038/العضويةرقم 
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:للعقار يمكن تحديدها كالتالي القيمة النهائية فإن للقيمة أسلوب التكلفة للوصول بناء ىلع تطبيق 



فريق العمل
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دورات أكاديمية رقم العضوية فئة العضوية اإلسم
التوقيعتقييم 

الرئيس التنفيذي
111-منهج 121000038معتمد الوليد بن حمد الزومان 

مدير املشاريع
104-منهج 1210001497منتسبعبدامللك بن سعد التركي

معد التقرير
102-منهج --عبدالعزيز بن فهد الوريدة
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