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نطاق العمل. 1

  العملنطاقبنود ان
منبالصفحاتورد كما الدوليةالتقييممعايب  من1رقمالعملنطاقبمعيار العامةبالمتطلباتتف 

.المعتمدينللمقّيمي   السعوديةالهيئةمنالصادرة2017الدوليةالتقييممعايب  نسخةمن22اىل20

االيضاحبنود نطاق العمل

هوية المقييم. 1.1
ن بدري المقييم القائم باعمال التقييم هو حسام الدي
ية عثمان المسجل بفرع العقار بالهيئة السعود

.......تحت رقم" تقييم"للمقيمي   المعتمدين 

كة العميل. 2.1 .....شر

ين المحتملي   مستخدمي   التقرير. 3.1
المشب 

ماالصل موضوع التقيي. 4.1
بمدينة بح  قرطبة... بشارع ... العمارة السكنية رقم 
شقة12الرياض و المكونة من 

عوديان التقييم و كافة الحسابات تم بالريال السعملة التقييم. 5.1

البيعالغرض من التقييم. 6.1

االيضاحبنود نطاق العمل

اساس القيمة. 7.1

  عىل القيمة السوقية و ه  المبلغ المقدر الذي ينب
غ 
  تاري    خ ا

 
امات ف لتقييم اساسه مبادلة االصول و االلب  

  اطار معاملة ع
 
ىل بي   مشب  راغب و بائع راغب ف

كل اساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يترصف
ارطرف من االطراف بمعرفة و حكمة دون قش او اجب

(2017معايب  التقييم الدولية : المصدر)

2017ديسمبر 25تاري    خ التقييم. 8.1

نطاق البحث. 9.1

قد تم بسبب ضعف المبيعات للعقارات المماثلة ف
غال تركب   نطاق البحث عىل االيجارات و نسب االش 

طريقة بالح  الواقع به العقار العتماد التقييم عىل
.رسملة الدخل
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نطاق العمل. 1

االيضاحبنود نطاق العمل

طبيعة و مصادر . 10.1
المعلومات

نة معظم المعلومات صدرت من التقارير المعل
كات العاملة بالتسويق العقار و الم كاتب للشر

د تف صيال العقارية الموجودة بح  العقار و سب 
بمي   التقرير 

نوع التقرير. 11.1
امل التقرير متكامل يحتوى عىل ايضاح متك
طوات و لكافة اعمال التقييم بما تتضمنه من خ
بيانات و معلومات و حسابات و خالفه

قيود استخدام . 12.1
التقرير

لتقرير التقرير اعد لغرض العميل و مستخدمي   ا
  الغرض الذي اع

د و ال يجوز استخدامه اال ف 
ه او جزء منه من اجله و ال يجب توزيعه او نشر
  
  من 

.اال بعد الحصول عىل موافقة خطن 

قمت باتباع معايب  التقييم الدولية ةالمعايب  المتبع. 13.1
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مراحل العمل. 2

جمع و تحليل البيانات. 3المعاينة و تحليل الموقع. 2نطاق العمل. 1

اعداد التقرير. 6تقدير القيمة. 5تطبيق طرق التقييم. 4

عملالنطاقتحديد و بالعميلاالجتماع
ساساو التقييمغرضمنيتضمنهبما 

تاري    خو المعنيةاالطرافو القيمة
اضاتايو التقييم امةهاو خاصةافب 

و التكليفوضوحيتضمنبما 
منهالمتوقعةالمخرجات

و صهخصائعىلالتعرفو العقار معاينة
عمالمستنداتمطابقةو مواصفاته

و العقار موقعتحليلو ،الواقع
معبالعقار المحيطةاالستخدامات

  البحثنطاقتحديد 
و الجغراف 

المناسبةالمشاري    عاالنشطة

مكتبيةالالسوقيةالبياناتبجمعالقيام
معرفةاىلللوصولتحليلها و الميدانيةو 

و ةالحاليو السابقةالسوقباتجاهات
ات   السوقيةالمؤشر

عتماد اال سيتمالن 
.التقييمطرقتطبيقعند عليها 

وقالستحليلو العملنطاقعىلبناء
و ةالمناسبالتقييمطرقتحديد يتم

اضاتكافةوضع المدخالتو االفب 
اىللللوصو الماليةبالحساباتللقيام
ارةالمختللطرقوفقا السوقيةالقيمة

التقييمطرقبي   التوفيقيتم
القيمةاىلللوصولالمستخدمة

قديرنا لتوفقا للعقار النهائيةالسوقية
.النهائية

لعملالنطاقوفقا التقييمتقرير نعد 
و جالنتائو البياناتيتضمنبحيث

  المخرجات
نماليها التوصلتمالن 

.السابقةالعملمراحلخالل
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االصل موضوع التقييم. 3

نطريق امللك سلماالموقع.1.3

انس بن مالك

االمام سعود بن فيصل

طريق امللك عبد ال
عزيز

طريق امللك ف
هد

طريق االمري حممد بن س
عود

طريق االمري ت
ركي

انس بن مالك

طريق امللك فه
شارع وادي وجد موقع 

االرض
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االصل موضوع التقييم. 3

  الوصف.2.3
القانون 

االيضاحالبند

1111111رقم الصك

../../.....تاري    خ الصك

االوىل بالرياضكتابة عدل

2م....................... مساحة االرض

حدود االرض

م.. ، شارع عرض 2م: ...شمال •
م.. ، شارع عرض 2م: ...جنوب•
ق • م.. ، شارع عرض 2م: ...شر
م.. ، شارع عرض 2م: ...غرب •

االيضاحالبند

1111111رقم الرخصة

../../.....تاري    خ الرخصة

  صاحب الرخصة
فالن الفالن 

2م....................... مساحة االرض

  
رخصة المبان 

•  
  3، 2م: .... الدور االرض 

وحدات ، سكن 
  4، 2م: ....... الدور االول •

وحدات، سكن 
•  

  4، 2م: ....... الدور الثان 
وحدات، سكن 

  4، 2م: ...... الدور الثالث •
وحدات، سكن 

  رخصة.2.2.3الصك.1.2.3
المبان 
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االصل موضوع التقييم. 3

المستلمةالبيانات.3.3

االيجار السنويعدد الغرفالمساحةترقيم الوحدات

1 120 2 25,000 

2 120 2 25,000 

3 120 2 25,000 

4 140 3 28,000 

5 140 3 28,000 

6 150 3 30,000 

7 140 3 28,000 

8 140 3 28,000 

9 150 3 30,000 

10 120 2 25,000 

11 170 4 32,000 

12 170 4 32,000 

 336,000االجمال  

داتالوحبياناتالعميلمناستلمنا لقد •
و غرفهعدد و مساحتها و السكنية
موضحهو كما لها السنويااليجار 

(1-3)بالجدول
العقاري........المكتبمعباالجتماع•

بي   تالعقار ادارةو التاجب  عنالمسئول
اتفب  لديهمالمستأجرينمعظمانلنا 

ي   بمتنوعي   انهمو مستاجرينطويلة
.اجانبو سعوديي   

اصالخبالقطاعيعملونالمستأجرينان•
كات .معروفةو متنوعةبشر

ما ويسنبشكلااليجار عقود تجديد يتم•
العقد منتبف  4،5ارقامالوحداتعدا 
.سنواتثالث

و يلالتشغبمرصوفاتبياناتاستلمنا •
وه  كما بالعقار المرتبطةالصيانة
((2-3)بالجدولموضحة

الوحداتبيانات:(1-3)الجدول

مرصوفات سنويةالبند

 18,000عامل

 10,000مكتب العقار

يات متنوعة  3,000مشب 

 5,000كهرباء

 5,000اخرى

 41,000االجمال  

نةالصياو التشغيلمرصوفات:(2-3)الجدول
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المعاينة و تحليل موقع العقار. 4

المعاينة.1.4

النف.أالمالكمنسقبحضور ..../../..بيومالعقار معاينةتمت
  
الوحداتللدخو المستأجرينمعبالتنسيقالمنسققامو الفالن 
و معهمالتحدثو بالمستأجريناالجتماعو 12و7و3ارقام
:كالتاىل  المعاينةنتائج

جديدانهبالعمومالمبن  حالةمنيتضح•
....منمكونةالمبن  واجهة•
.....ب مشطبةالساللمو الممرات•
...حمولة...نوعمنمصعد 2عدديوجد •
و فاتللتكييمخصصاحدهمنصفي   مقسمالمبن  سطح•

عابالبعضبهو صناعيةبنجيلةمفروشاالخر و خالفه
العمارةلسكاناالطفال

جيدةالمياهخزاناتو المناور حالة•
مشكالتو عيوبوجود عنعالماتايبالمبن  يظهر ال •

بالمبنن  
لقربهالمبن  عنجدا راضي   انهمافادوا المستاجرينبسؤال•

بجانبالتعليميةو التجاريةالخدماتكافةو العملمن
المالكمنسقمنالمستمرةالمتابعة

السالالم الممرات الواجهة 

احدى الوحدات السطح المصاعد
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المعاينة و تحليل موقع العقار. 4

العقارموقعتحليل.2.4

المعالم

:ورةالمجابالصورةالمرقمةالمعالمطبيعةتوضيح
.1...........
.2...........
.3...........
.4...........

ات الموقع ممب  
لكالمناسبالنصادخل

عيوب الموقع

لكالمناسبالنصادخل
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جمع و تحليل البيانات. 5

العقاريالسوقعىلعامةنظرة.1.5

ولانخفاض• الحكومةتقشفو البتر
ولسعر انخفاضتسبب   الحاد االنخفاضمعتتناسبتقشفيةحكوميةاجراءاتاىلالبب 

 
انيةف الدولةمب  

  و 
و 2030ةرؤيخاللمنواضحبشكلظهر و بالمملكةلالقتصاد االساس  المحركةانفاقها يمثلالن 

  التحولبرنامج
اتالمابرز كانو كبب  بشكلاالنفاقمنالحد عىلستعملالحكومةانالوطن  عىلؤشر

  االضافيةالبدالت بعضالغاءذلك
بنسبةورىالشمجلساعضاءو الوزارةرواتبخفضو الدولةلموظف 

.%15ال عنتزيد 
  رسوم•

البيضاءاالراض 
يبيةرسومفرضعنباالعالنالحكومةقامت2015بنهاية   عىلض 

  البيضاءاالراض 
النطاقداخلالن 

  
  القطاععىلالطلبو العرضبي   توازنخلقبهدفالعمران 

زيادةاىلالبا غسيؤديمما بالعمومالسكن 
  منالمعروض

لهاالسوقيةالقيمةانخفاضبالتاىل  و االراض 
العقاريالتمويل•

عامبنهاية%85اىل%70منالملكيةقيمةاىلالقرضنسبةبرفعالسعوديالعرنر  النقد مؤسسةقامت
  التغب  بهذا كبب  تأثر الظهور مؤشر يظهر لملكنو 2015

 
لسكنيةاللوحداتالمبيعاتحركةف

ائيةالقوةضعف• الشر
  المرافقو الوقود عنالدعمرفعان

ركزتاالش اناىلادىانفاقهممن%30حواىل  االش لها يخصصالن 
فيهمثلاالخرىالسلععىلانفاقها خفضتو االساسيةاالحتياجاتعىل خارجالطعامن  حو السفر و الب 

ل   ذلكيظهر ما اكب  و ،المب  
 
  الكهرباءاستهالكانخفاضف

 
  العامف

.سنة15نذماالوىلللمرةالماض 
المتداولةالعقاريةاالستثمار صناديق•

  القواعد بتقديم2016عامبنهايةالسعوديةالماليةالسوقهيئةقامت
صناديقبانشاءتسمحالن 

المالكيدفعو نالمستثمريصغار عىلالعقاريالسوقفتحعىلسيساعد مما المتداولةالعقارياالستثمار 
  المطورينو 

 
العقاريبالسوقمشاركتهمزيادةف

90 106 129 119 100 107 95 

(15.1%)
(18.2%)

8.5%

18.5%

(5.9%)

12.6%

-

(25.0%)

(20.0%)

(15.0%)

(10.0%)

(5.0%)

-
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قيمة الصفقات العقارية مبدينة الرايض

46 60 66 72 61 94 92 

(23.7%)

(9.3%) (8.1%)

17.8%

(35.1%)

2.0% -

(40.0%)
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-
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201713ديسمبر 29| شي للغاية | تقرير تقييم عمارة سكنية 

جمع و تحليل البيانات. 5

الرياضبمدينةالسكنيةالشققايجار عىلنظرة.2.5

الطلبطبيعة•
حيثمي   المقييلالجانباالولالخيار السكنيةالشققتعتبر 
%67حواىل  اىلاالجانبمنللشققالمستاجريننسبةتصل

  انخفاضيتوقعلكنو 
 
جانبنمالعمالةتشي    حمعالطلبف

اخرجانبمنالمرتباتانخفاضو 
المغلقةالسكنيةالمجمعات•

  الطلبضعفتسببلقد 
 
االشغالنسبةانخفاضف

جمعاتالمعىلاالنتظار قوائمتقصلو السكنيةبالمجمعات
ةالفب  طوالالغالبةالصفةهذهكانتانبعد السكنية
تطوير و افتتاحمنالمستثمرينيمنعلمذلكلكنو الماضية
لالدخذو احتياجاتيخاطبمعظمها لكنو جديدةمشاري    ع
.المرتفع

السوقحالة•
زيادةاىلبالعمومالسكنيةالمبيعاتحركةانخفاضادىلقد 

ال بنسبةالتاجب  اسعار ارتفاعاىلدفعمما االيجار عىلاالقبال
بالعموم%10ال تتعدى

18,000 
23,000 

30,000 

15,000 

30,000 

40,000 

60,000 
60,000 

25,000 

45,000 

شرق الرايض غرب الرايض مشال الرايض جنوب الرايض وسط الرايض

متوسط االجيار السنوي حسب املنطقة
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جمع و تحليل البيانات. 5

مقارنات.3.5
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جمع و تحليل البيانات. 5

السوقاداءملخصو المقارناتتحليل.3.5
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حساب القيمة السوقية. 6

المستخدمةالتقييمطرق.1.6

التكلفةالدخلالسوقاساليب التقييم

استخدام االسلوب
ات لم يستخدم بسبب ضعف البيان

حول المبيعات السوقية المنفذة 
بمنطقة العقار 

خل وفقا لطبيعة العقار يعد اسلوب الد
هو االنسب لتقدير قيمة العقار

ال يتناسب مع الغرض من التقييم و 
البيانات السوقية المتوفرة

-رسملة الدخل-طرق التقييم المستخدمة

-اسباب االستخدام
ت من يتوقع ان يعمل االصل بمستوى ثاب
النمو و االرباح و مستقبال

-
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حساب القيمة السوقية. 6

الدخلرسملةطريقةمنهجية.2.6

لمحاكاةا وفقالعقاراتقيمةتقدير عىلالدخلرسملةطريقةتعتمد 
لةالمماثالمستقر الدخلذاتللعقاراتالعقاريالسوقمبيعات
طو ،التقييمموضوعللعقار  رسملةقةطريلتطبيقاالساس  الشر
.مستقبالبالعقار النمو و الدخلاستقرار توقعهو الدخل
  معرفةعىلالطريقةتعتمد 

 
  الدخلصاف

 
العائد قابلمللعقار السوف

يالمستهدف "الرسملةلمعد"التقييمموضوعللعقار الجاد لللمشب 
  بقسمة،

 
  الدخلصاف

 
قيمةللنصلالرسملةمعاملعىلالسوف

.للعقارالسوقية

التقييمخطوات.3.6

مستقبالالعقار نمو و دخلاستقرار مستوىتحديد 1.

اضاتوضع2. اتعىلاالعتماد و بالرجوعالدخلافب  لسوقامؤشر

اضاتوضع3. بالقياسو العقار لحالةوفقا التشغيلافب 
السوقلمتوسطات

  حساب4.
 
المتوقعالدخلصاف

الرسملةلمعاملالمناسبالمدىتحديد 5.

التقييمموضوعللعقار المناسبالرسملةمعاملتحديد 6.

السوقيةللقيمةللوصولالرسملةمعدلتطبيق7.

مالحظاتالوحدةالقيمةالبند

وفقا لحالة العقارشقة 12عدد الوحدات

ةمتوسط السوق يتوافق مع العقود و االيجارات الحاليشقة/ ريال  28,000متوسط ايجار الوحدة

متوسط الوحدةXعدد الوحدات = سنويا/ ريال  336,000مجمل الدخل

%%95.0نسبة االشغال
ذب اليه العقار مشغول بالكامل و يتمتع بمزايا تنافسية تج

اشغال كتحوط % 5المستأجرين و لذلك قدرنا نسبة 
للمخاطر الممكنة العادة التأجب  

مجمل الدخلXنسبة االشغال = سنويا/ ريال  319,200الدخل الفعال

و نسبة مرصوفات التشغيل
الصيانة

12.0%%
ق بمعدل النسبة وفقا للسوق بالرغم من ان المالك الحاىل  ينف

%  12.2يساوي 

نسبة المرصوفاتxالدخل الفعال = سنويا/ ريال  38,304يانةمرصوفات التشغيل و الص

  الدخل
 
المرصوفات–الدخل الفعال = سنويا/ ريال  280,896صاف

%%9.0معامل الرسملة
  ظل مخاطر السوق و الخيارات 

 
قدرنا المدى المناسب ف

  صناديق الريت بي   
 
%  9و قدرنا ال  % 8-% 10المطروحة ف

للعقار موضوع التقييم

  الدخل = ريال 3,121,067قيمة العقار
 
معامل الرسملة/ صاف

القيمةحسابات.4.6
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القيمة النهائية. 7

فانللقيمةللوصولالرسملةبطريقةالدخلاسلوبتطبيقعىلبناء
:كالتاىل  تحديدها يمكنللعقار النهائيةالقيمة

القيمة النهائية كتابةالقيمة رقما

ثالث مليون و مائة الف ريال ال غب  ريال3,100,000

المقييم
حسام الدين بدري

: ...........عضوية رقم 
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المرفقات. 8

  يليهالرسملةمعدله  القيمةتقدير عىلتأثب  العواملاكب  ان
 
  للقيمةاوضحتصور لتقديمو االشغالنسبةتقديرنا ف

 
العواملتغيب  ظلف

همالسوقيةالقيمةتغيب  مستوىيوضحالذيو الحساسيةتحليلحساببعملقمنا المؤثرة التاىل  لشكلباموضحو كما لتغيب 

القيمةحساسيةتحليل.1.8

3.1080%85%90%95%100%

8.00%3.003.103.303.503.70

8.25%2.903.003.203.403.60

8.50%2.803.003.103.303.50

8.75%2.702.903.003.203.40

9.00%2.602.803.003.103.30

9.25%2.602.702.903.003.20

9.50%2.502.602.803.003.10

9.75%2.402.602.702.903.00

10.00%2.402.502.702.803.00

مدى نسبة االشغال
ل الرسملة

ى معام
مد

:االشغالنسبةمدى
  االشغالنسبةتتفاوت

 
تقديرنا ف

%80عندممكنسيناريو السوء
و %95هواالنسباننقدر و 

.%100عندالمتفائل

:الرسملةمعاملمدى
الرسملةمعاملمدىانقدرنا 
%10اىل%8بي   

:فةالمختلللسيناريوهاتالقيمةتحديد 
المناسبالرسملةمعاملعند الصفحدد 1.
ةالمناسباالشغالنسبةعند العمود حدد 2.
مةقيسيمثلو التقاطععند الرقمحدد 3.

.ريالبالمليونالعقار 
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المرفقات. 8

التجاريالسجل.2.8



بيانات التواصل

محلل االستثمار 

حسام الدين بدري 

0555 036 037

www.hossameldin.com


