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22/22/2212 

  ريتاملعذر مدير صندوق  املكرم/

 وبخيت الاستثماريةشركة أصول 

 اململكة العربية السعودية

 

 الصندوق  ،،السادة مجلس إدارة 

 

 بتاديم عر  ددماننا الاساتراارية لكم شأ شاح  ن  بناء
 
ل ديد الايمة الساويية صصاو على رغبتكم الكريمة سااباا

 .وذلك صغرا  انهاء الاوائم املالية املتعلاة بالصندوق املدرج للتداول  "(ألاصول  )" صندوق املعذر ريت

دمساااامائة  )"ريال سااااعود   171,072,521 نبلغ:فإننا نبلغكم بح  الايمة السااااويية للعااراد املدرمة ااااامة الاائمة ادنا  

 
 
  وثالث مائة ودمساااااااة وسااااااابعو  مليونا

 
  وتسااااااا  مائة وسااااااابعو  ال ا

 
ا وذلك بناء على التاييم ساااااااعودي وواحد وعرااااااارو  ريا 

 "(.ناريخ التاييم  )"م  2212/  21/  21 وذلك بتاريخبطرياة الددل 

املطلاة دالية مة أ  ديو  ”( يتمثل التاييم شأ الايمة السويية ل وائد عااراد صندوق املعذر ريت )"العااراد 

 أو فوائد صطراف آدرية.

 

  
 -اسم العاار 

 املن عة
 ييمة التكل ة  ليم بالددالايمة املالية/التاي

 34,408,800 41,256,372 التخصص ي 138330811018 -املعذر 

 38,972,216 54,101,221 الربيع 138330811111 -الربيع 

 56,159,392 94,156,082 املحمدية 138330811013 -املعذر 

 149,775,613 182,639,314 املعذر 138330818111 -املعذر 

 39,650,336 48,606,750 مبنى الصحافة الاول  138381813010 -الصحافة 

 138381813011 -الصحافة 
مبنى الصحافة 

 38,212,445 53,407,146 الثاني

   1,587,707 منفعة الربيع 1-11133 -الربيع 

   5,074,227 منفعة الضباب 3-130 -املربع 

   1,672,518 منفعة القدس 31 - 111 -القدس 

   1,529,196 وادي لبن منفعة 31-13 -لبن 

 16,371,405 22,348,929 الحائر 138381813101 -املصانع 

 52,327,500 68,991,458 السلي 138381801088 -السلي 

 425,877,707 575,370,921 الاجمالي
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ة الى شأ امللحق أ ، باإلاافيارأ هذا التارير با يترا  م  مبادئنا العامة املعتمدة شأ اعداد التاييماد و التاارير و الواردة 

ا م  التاييم لهذ  ألاصول يكو  بالتوافق م  إرشاداد إالرروط املعيارية لألعمال التجارية و املومودة شأ امللحق ب ، 

إلاطار العام ملعايير التاييم ( شأ كل مة International Valuation Standards)  عليه معايير التاييم الدولية تنص

   معايير ألاصول و  عايير العامةاملو  الدولية
 
شأ إطار العمل و امل اهيم و املبادئ و التعاريف املتعارف عليها م  الادذ و أيضا

، نتم ممي  الاعمال ن ت غطاء الالئ ة التن يذية الصادرة طبيااد التاييم ) " املعايير " (شأ  الاعتبار املعايير ال ريدة و ن

السابعة عرر  –ها بمواد  الواردة شأ ال صل الخامس / السادسة عرر   1301/  20/  20خ وناري 101بالارار الوزار  ريم 

و سلوك مهنة التاييم )  آدابشأ ميثاق  دما ور  العررو  ، وأيضا بالتوافق التام و الكامل م  ممي  –الثامنة عرر  –

لى احتمالية ا  يخض  هذا التاييم لل  ص عليه ألادلة ا صما نن( وكما سيكو  عليه  2211/  20/  02 –إلاصدار ألاول 

بغر  التحكد مة الامتثال للمعايير ، اذا حدث ذلك ، ستتو   "ناييم" مة يبل الهيئة السعودية للمايمي  املعتمدية 

 ، درمة مة السرية صعلىم  دضوعه  "ناييم" املعتمدية  للمايميالهيئة السعودية 

 

 

الساااااااااااويية نلم  متطلبانكم و ارموكم عدم التردد شأ الانصاااااااااااال    ، اذا كا  لديكم أ   أثق شأ ا  التارير و تعلياااد الايمة

 است ساراد .

 

 ن يات ،

 عضو أساس   الهيئة السعودية للمايمي  املعتمدية  –إيهاب م مد النويصر 

 12122222220 –فرع التاييم العاار  

 الرئيس التن يذ 

 ة شركة نضامنية وبالنيابة عنها لصالح شركة أريب / اململكة العربية السعودي

 

ehab@areab.sa 

 

 

 

  والتاريرمرفق مسودة التثمي  
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 العميل:

 ريت.صندوق املعذر العميل الذي ُيجرى له هذا التقييم هم املكرمون: 

 وا  املاَيم:

ا لتنفيذ الهدف من هذه التعليمات. ويحدد املقَيم الخارجي حسب معايير هيئة املقيمين  نحن نعمل بصفتنا مقَيًما خارجيًّ

 املعتمدين      

 كما يلي:”( تقييم)“

 "املقيم هو الذي ال يربطه هو أو أي من زمالئه بشركة العميل أو موضوع املهمة املكلف بها أية روابط مادية ".

يقة نفيذ التقييم بطر تم تعريف "املقيم" كفرد، أو مجموعة من ألافراد أو منشأة تمتلك املؤهالت والقدرة والخبرة الالزمة لت“

  ”مختصة وموضوعية وغير متحيزة

 18الفقرة  0831كتاب معايير التقييم الدولية إلاصدار 

كِلف بالتقييم ولسنا في وضع ال يسمح لنا  /ألاصول ليس لنا أي عالقة مادية، أو تداخل مع ألاصل
ُ
محل التقييم، أو مع الطرف امل

 بإعداد تقرير تقييم موضوعي وغير متحيز

 ستخدمي  ألادرية: امل

 لم نبلغ بوجود مستخدمين أخرين، وال إعادة استخدام هذا التقرير عبر مستخدمين أخرين.

 املواوعية:

 
ً
قّيم أن ُيصدر أحكاما محايدة غير متحيزة ومعتمدة على مصداقية املدخالت والافتراضات. وتحقيقا

ُ
"تطلب عملية التقييم من امل

في بيئة تعزز الشفافية وتحد من تأثير أي عوامل غير موضوعية على تلك العملية. يجب على لذلك يجب أن تصدر هذه ألاحكام 

طبق بشكل موضوعي لتجنب أي تحاليل أو آراء أو استنتاجات متحيزة." كتاب معايير 
ُ
ألاحكام املهنية املستخدمة في التقييم أن ت

 08الفقرة  0831التقييم الدولية إلاصدار 

نسبة ألريب التزام كافة موظفيها بالقوانين والتشريعات والتعاميم واملعايير املهنية، بما يمكنها من العمل وتعني املوضوعية بال

 بموضوعية ومهنية عالية.

أعمال التقييم تستلزم ممارسة مهارات وإصدار أحكام تقديرية، من املتوقع أن يقوم بالتقييمات فرد أو  الادتصاص والك اءة:

ملهارات الفنية والخبرة واملعرفة الالزمة باألصل محل التقييم، والسوق الذي يتداول فيه، والغرض من منشأة تتوفر لديها ا

 . 18الفقرة  0831التقييم. كتاب معايير التقييم الدولية إلاصدار 

لتقييم، والسوق محل ا ول /ألاصوالخبرة واملعرفة الالزمة باألصلفريق أريب املنهي  في منشأة أريب املهنية لديه كل املهارات الفنية 

 .الذي يتداول فيه، والغرض من التقييم

تلتزم أريب وموظفيها بضرورة إلاملام باملعايير املهنية وتطبيقها قدر إلامكان أثناء أدائهم ملهامهم الوظيفية،  إلاملام باملعايير املهنية:

 عن "الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين" بحكم خضوعوتتضمن املعايير التي يتعين على املوظف الالتزام بها، تلك الصادرة 

 أريب لرقابتها، باإلضافة إلى السياسات واللوائح الصادرة عن أريب.

 أريب وموظفيها العناية املهنية الواجبة عند أدائهم للمهام املوكلة إليهم، وذلك من خالل لقد بذلت بذل العناية املهنية الوامبة:

 لتشريعات واملعايير املهنية ذات الصلة بعمل أريب.الالتزام بالقوانين وا

 الهدف مة التاييم:

 تحديث القوائم املالية لصندوق املعذر ريت.

 عملة التاييم:

 الريال السعودي 
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 ألاصول م ل التاييم: 

 وتقع جميعها في مدينة  30عددها  للدخل،مجموعة عقارات مدرة 
ً
  بالكامل. ومؤجرة الاستخداموهي متنوعة  الرياض،عقارا

 املسئولية:

وفًقا لألحكام والشروط القياسية، تم إرفاق نسخة منها مع عرض السعر ونطاق عمل املهمة. حيث تظل املسئولية القانونية 

 محدودة ومنضبطة بالحد ألادنى املذكور في املعايير الدولية املشرع استخدامها من قبل الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين.

 لتاييم:صالحية ا

(  ستون مدة صالحية هذا التقرير )
ً
 تاريخ التقييم. ( من18)/يوما

 معايير التاييم:

جرى هذا التقييم وفًقا ملعايير التقييم بالهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين )"تقييم "( وطبًقا للمذكرات التوجيهية ملعايير 
ُ
أ

 لجميع املعايير املتعلقة الصادرة عن املجلسالتقييم الدولية )الطبعة ألاولى(، وهذا امتثال صريح ب
ً
 أن التقييم قد أعد وفقا

 أساس التاييم:

 لغرض التقييم. كما يجب ذكر  380بناء على املعيار  :أساس الايمة
ً
"أسس التقييم"، يجب أن يكون أساس القيمة مناسبا

 / ح 08الفقرة  0831يم الدولية إلاصدار كتاب معايير التقي  مصدر أي تعريف مستخدم كأساس للقيمة، أو أن يتم شرحه.

 يتمثل التقييم في القيمة السوقية لفوائد امللكية الحرة املطلقة للعقار خالية من أي ديون أو امتيازات ألطراف آخرين.

 وتحدد هيئة املقيمين املعتمدين )"تقييم"( واللجنة الدولية ملعايير التقييم القيمة السوقية كما يلي:

وقية هي املبلغ املقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة ألاصول أو الالتزامات في تاريخ التقييم بين مشتٍر راغب وبائع "القيمة الس

رفة راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصرف كل طرف من ألاطراف على أساس من املع

 والحصافة دون قسر أو إجبار."

 

 نطاق ب ث املايم:

 ريخ التاييم:نا

جرى التقييم يوم 
ُ
 م 83/0831/ 83ألاحد أ

 املعاينة:

. كما 01/30/0831على الطبيعة في يوم  /العقاراتالعقار عكيلة وسامي رضوانعوض محفوظ  السيد محفوظعاين كل من  

 للعقار/العقاراتعنية ساحة املنود أن لفت الانتباه إلى أن هذا الفحص قد تم على أساس رؤية محدودة، لم يتم تغطية كل امل

 الاياساد: 

 
ً
 قياسيا

ً
 العقارات. اعتمدنا على الوثائق املقدمة لنا من العميل، التي تم توجيهنا بناًء عليها. على العقار/لم نجري مسحا

 طبيعة ومصدر املعلوماد:

 على أن املعلومات املقدمة 
ً
لنا دقيقة وكاملة، وتعتمد عليها اعتمدنا على املعلومات املقدمة لنا من العميل. واعتمدنا أيضا

تقييماتنا دون إجراء املزيد من الاستقصاءات حول املسائل التي تشملها.  ال نتحمل أي مسئولية نحو أي بيان غير صحيح، أو 

تحريف، أو إغفال في املعلومات املقدمة لنا التي قد تؤثر على تقييمنا املقرر.  إذا تم اثبات عدم صحة أو عدم شمولية 

 لذلك.امل
ً
، قد تتأثر دقة التقييم ونحتف  بحق مراجعة الافتراضات املقدمة وتعديل تقييمنا وفقا

ً
 علومات املقدمة الحقا

قمنا باالستقصاء بشكل مستقل حول ظروف السوق، واملستقبل املتوقع، والتسعير، واملبيعات باستخدام العديد من املصادر 

 عن املنشورات بما فيها السماسرة، والوكالء، واملطورين
ً
بيانات ال ومقدمي، ومصرفيي الاستثمار، واملصادر الحكومية، فضال

 ذوي الصيت الحسن.
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 نطاق ألاب اث:

كل أعمال البحث والاستقصاء التي تجري في إطار انجاز تقرير التقييم هذا، تتسم بالكفاءة والكفاية لتخدم غرض التقييم 

 .وأساس القيمة

 الافتراااد املهمة:

  الصك:

 أو 
ً
مرهون أو تحت أي اجراء قانوني، نحن  غير لم نبحث عن أي معلومات متعلقة بصالحية الصك وسريانه وأن كان مرهونا

 كان شكلها حيال 
ً
نفترض أن الصك حر غير مقيد بالرهونات أوي أي نواع من الالتزامات القانونية. ال نتحمل أي مسؤولية أيا

 .ألامر ان كان هنالك خالف ذلك

 املبان : حالة 

مقام عليه مباني مستخدمة، أو مباني في مرحل إلانشاء ألاخيرة وفي كل ألاحوال قد يكون على بعضها  العقارات هي أصول العقار/

صرية نحن قمنا بمعاينة بنؤكد على أننا  واملصورات الفضائيةور الصقمنا بوصف العقارات ضمن منهج التكلفة مرفقين معها 

ال تعني قدرتنا على التأكيد على سالمة املبنى من وجود مالحظات أو تفاصيل عن عيوب البناء أو الترميم،  محدودة، هذه املعاينة

لهذا نفترض أن املباني سليمة وفي حالة جيدة وضمن اشتراطات التنظيم الحكومي في التنفيذ ونوعية املواد، ال نتحمل أي 

 كان شكلها حيال ألامر ان كان هنالك خ
ً
 الف ذلك.مسؤولية أيا

 

 الخدماد:

على مزايا جميع الخدمات واملرافق النموذجية وتتضمن  /تحصلمحل الدراسة يحصل /العقاراتلقد افترضنا أن العقار

توصيالت املنافع إلى شبكة الخدمات الوطنية. وأن جميع وحدات املشروع قد تم تغطيتها بشكل كامل بما يتعلق على سبيل 

 كان شكلها حيال ألامر املثال ال الحصر املاء والكه
ً
رباء وخدمات الصرف الصحي والهاتف وإلانترنت، ال نتحمل أي مسؤولية أيا

 ان كان هنالك خالف ذلك.

 

 التخطيط )الاستخداماد املصرحة(:

 العقار يمتثل لجميع شروط التخطيطنفترض أن  انحصر اطالعنا على رخصة البناء الصادرة من البلدية املختصة،

. واملوافقات القانونية للمباني الحالية وليس هناك أي سياسات أو مقترحات من قبل السلطات املصرحةالاستخدامات و

 القانونية التي يمكن أن تؤثر على القيمة إيجابيا أو سلبا.

 

 التلوث واملواد الخطرة )سواء مة الاستخدام التاريخأ أو الحالأ مة ألاراض   أو املبان (:

أنه ال يوجد تلوث أو مواد خطرة في املوقع تؤثر على قيمته. نحن نقترح تولى استشاريين مؤهلين على أعدت تقييماتنا بافتراض 

لسنا مؤهلين لتقديم املشورة بشأن طبيعة أو مخاطر التلوث أو املواد الخطرة، أو  نحو مالئم لتحقيقات خاصة لتأكيد هذا.

ع ذلك، لو نما الى علمنا أو كان في معرفتنا ما يفيد بهذا املوضوع عن على أي تكاليف تنطوي عليها عمليات املعالجة وإلازالة وم

عين التقييم أو منطقته فإننا سنقدم تعليقنا عن ذلك بالقدر املعقول وأثر ذلك على القيمة والقدرة على  /العقاراتالعقار

 تراضات التي يعتمد عليها.التسويق، ضمن حدود التحقيقات التي سيتم إجراؤها وعبر أية مصادر للمعلومات أو الاف
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 املسائل البيئية:

، ويمكن بها/عين التقييم، أو املنطقة املحيطة به /العقاراتتتأثر بعض املمتلكات بالعوامل البيئية املتأصلة البارزة إما على العقار

تكون قد استخدمت له في وقت  لهذا أن يكون مما يؤثر على قيمة الفائدة العقارية. ومن ألامثلة على ذلك طبيعة ألارض وما قد

 خطر السيول، فإن التعليق املفصل على آثارها يكون عادة خارج نطاق وخبرة املقيم، والحديث عن وجودهم، أو 
ً
سابق وايضا

 وجودهم املحتمل، قد يتبين في كثير من ألاحيان أثناء املعاينة خالل عملية التقييم عبر الاستفسارات العادية أو من قبيل الخبرة

املحلية باملنطقة. لم ننفذ أي استطالعات ميدانية أو تقييمات بيئية ولم نقم بالتحقق من السجالت التاريخية، إلثبات سواء 

 العقارات ملوثة، أو قد كانت كذلك. وبالتالي، ما لم يتم إلافادة بالعكس، ستجرى تقييماتنا بناًء على أنالعقار/كانت ألارض أو 

تأثرة بالتلوث البيئي. وعلى الرغم من ذلك، لو أدى فحصنا للموقع والتحقيقات املناسبة إلاضافية تأثر/مالعقارات غير م العقار/

 أثناء إعداد التقييم إلى تصور أن ألارض من املحتمل أن تكون ملوثة، سنناقش أوجه قلقنا معكم.

 

 الاستدامة:

عين  /العقاراتتصادية التي يمكن أن تؤثر على العقارطائفة واسعة من العوامل املادية والاجتماعية والبيئية والاقهي 

التقييم، و نحن كمقيمين على علم بها في وقت استطالعنا ملنطقة العقار حيث تشمل مجموعة من القضايا، على سبيل املثال، 

، نات الحية ملكو التصميم، التركيب املخاطر البيئية الرئيسية، مثل الفيضانات والطاقة والكفاءة واملناخ، فضال عن مسائل

وإمكانية الوصول، والتشريع، والاعتبارات إلادارية واملالية. إن املجتمعات املستدامة هي مناطق سكنية وتجارية يتم التخطيط 

 لها وبنائها أو تطويرها لتعزيز املعيشة املستدامة بالنسبة للسكان في املرحلة الحالية أو املستقبلية.

ة، ومخططة ومبنية ومشغلة بصورة جيدة وتوفر تكافؤ في الفرص وخدمات جيدة للجميع. إن تلك املجتمعات آمنة وشامل

وتلبي تلك املجتمعات متطلبات التنوع الخاصة بالسكان عبر تحقيق التوازن والدمج بين املكونات الاجتماعية والاقتصادية 

بيل دم لألجيال الحالية أو املستقبلية. على سوالبيئية للمجتمعات وبالتالي تساهم بصورة متواصلة مؤمنة مستوى معيشة متق

 املثال: 

 مرافق النقل، بما في ذلك وسائل النقل العام والتي تساعد الناس على التنقل بين املجتمعات وتقليل الاعتماد على السيارات. -

 وركوب الدراجات الهوائية آلامن -
ً
 مرافق تشجع املش ي داخليا

 لسيارات بما يتماش ى مع الخطط املحلية إلدارة الطلب على حركة املرورتخصيص مساحات مناسبة ملواقف ا -

 خدمات اتصاالت وانترنت مناسبة ومتوفرة على نطاق واسع -

 سهولة الوصول إلى شبكات الاتصاالت الوطنية وإلاقليمية والدولية -

من الجهات ذات العالقة  نحن لم يتوفر لنا اي معلومات ارشادية تشرح لنا عن خطط الاستدامة الحكومية صدرت

 القيمي في القيمة. املوزون والاختصاص، مما يجعلنا غير ملمين بالخصائص املرتبطة باالستدامة وبعكس ذلك على 

 

 الافتراااد الخاصة:

نحن ال نجد دوافع الفتراض وقائع تختلف عن تلك املوجودة في تاريخ التقييم، الافتراضات الخاصة غير ضرورية من أجل 

العميل بالتقييم املطلوب وال تجوز الافتراضات الخاصة إال إذا أمكن النظر فيها على نحو معقول وواقعي وصالح  تزويد

 للظروف الخاصة، وبعبارة أخرى، فإنه ال ضرورة الفتراض حقائق تختلف عن تلك املوجودة في تاريخ التقييم.
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 بأنه لم يطلب منا العميل أن نقدم التقييم على أساس ا
ً
وليس هناك دواع ألن يتم فتراض خاص نعتبره غير واقعي، علما

الظروف التي  ضمن ضمانات تؤكد تخصيص افتراضات خاصة ونحن نشدد على تدقيق اعتبارات وضع اشتراطات خاصة

 يكون فيها من املناسب وضع افتراضات خاصة، على سبيل املثال:

 فقة أو العرض منطقي بشكل معقول.الحالة التي يتم فيها تقديم عرض شراء من مشتر راغب والص (3

 الوضع الذي ال يمكن فيه أن تكون املنفعة التي يتم تقييمها يمكن عرضها بحرية وبصراحة في السوق. (0

عدم ألاخذ باالعتبار التغييرات التي حدثت في الجوانب املادية للممتلكات أو ألاصول حيث ننظر كمقيمين أن تلك  (1

 التغييرات لم تحدث.

 ة في الجوانب املادیة للممتلكات، مبنى جديد سيتم بناؤه أو مبنى قائم يتم تجديده أو هدمهتغیيرات وشیك (0

 التغيير الثابت في أسس الصفقات العقارية. (1

 معالجة التعديالت والتطوير على املبنى والتي تتم بموجب شروط عقد إلايجار. (1

 ل الفيضانات(، وغير الطبيعية )مثل التلوث(.قد تتأثر املمتلكات بالعوامل البيئية، بما في ذلك الطبيعية )مث (1

 املنفعة العظمى /منهاغير ما يحقق منهب /العقاراتاستخدام العقار (1

 

 الاستثناءاد:

ال توجد استثناءات منصوص عليها صراحة في قوانين وتشريعات الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين فيما يتعلق بتصريح 

 اشر على هذه املهمة أو مكوناتها.املبترخيص املمارسين والذي له ألاثر 

 

 نوع التارير الذ  يتم إعداد :

ها، وعلى الرغم من ذلك، يأو املجال املتخصص الذي يستخدم فنحن نراعي أفضل ممارسة معترف بها داخل نظام التقييم 

 إلى الرأي املناسب مهنًيا في الق
ً

 يمة للغرض منها.وضعنا املمارسة املناسبة لرأينا في مهمة التقييم وصوال

قدمنا تقريرنا ليناقش بوضوح إلاطار العام لتقييم، فقدمنا تقرير التقييم بما يتوافق مع تحليل للمنطقة بشكل كلي وجزئي ثم 

استعرضنا املؤشرات الحكومية ثم استعرضنا ألانظمة الحكومية ثم انتهينا الى العبور بأساليب التقييم الكلية ضمن الفئات 

 لألصل ولقيمالرئيسية الثال 
ً
 ته ومن ثم مكون التقرير الرئيس ي.ث، حيث تظهر الرسالة الرئيسية ألاولى بيانا

 

 الايود على الاستخدام أو التوزي  أو النرر:

وق على موقع هيئة السو  نصرح ملدير الصندوق نشر هذا التقرير على موقعه إلالكتروني وكذلك على موقع تداول إلالكتروني

التقييمات والتقارير الخاصة بنا سرية وتقتصر على الطرف التي توجه إليه وللغرض فيما عدا ذلك فإ  كل  املالية السعودية

املحدد التي تشير إليه، وال نقبل أي مسئولية أيا كانت أمام أي طرف آخر. ال ُيسمح بنشر هذه الوثيقة أو جزء منها أو مرجعها في 

من وسائل الاتصاالت مع طرف آخر بدون الحصول على موافقتنا الكتابية املسبقة أي مستند أو بيان أو تعميم أو في أي وسيلة 

 ، لى الصيغة واملحتوى التي تظهر بهع
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 حد الالتزام

  .ضمن الغرض املفصح عنه يتم إعداد تقييماتنا وتقريرنا لكي يستخدمها العميل لغرض معرفة قيمة ألاصل السوقية
ً
وفقا

على الرسم املستحق مقابل هذه املهمة.  ال يمكن قبول التزام نحو أي  سيقتصر بهذا التوجيه  للتعليمات لدينا، فإن التزامنا

 طرف أو الستخدام تقييماتنا وتقريرنا ألي غرض آخر.

 

 منهجية التاييم:

ناسبة م"يهدف اختيار أسلوب وطريقة التقييم لألصل إلى إيجاد الطريقة ألانسب في ظل ظروف معينة. فال توجد طريقة واحدة 

 لكافة حاالت التقييم املمكنة. وينبغي أن تنظر عملية الاختيار فيما يلي على الاقل:

 أ( أساس وفرضية القيمة املناسبة التي تحددها شروط وغرض مهمة التقييم.

 ب( نقاط القوة والضعف ألسلوب وطريقة التقييم املحتملة.

 ألاساليب والطرق التي يستخدمها املشاركين في السوق املعنية.ج( مدى مالءمة كل طريقة بالنظر إلى طبيعة ألاصل و

 د( توافر املعلومات املوثوقة الالزمة لتطبيق الطريقة."

 38.1الفقرة  0831كتاب معايير التقييم الدولية إلاصدار 

 

 عندما يكون املقيم واثق في دق
ً
دة ة ومصداقية طريقة واح"ال ُیطلب من املقیم استخدام أكثر من طريقة لتقييم ألاصل، خاصة

عند اعتبار حقائق وظروف مهمة التقييم. ومع ذلك، ينبغي أن ينظر املقيم في أكثر من أسلوب أو طريقة تقييم واحدة، 

واستخدامها للتوصل إلى مؤشر للقيمة، ال سيما عندما تكون املعلومات أو املدخالت غير كافية لطريقة واحدة أن تحصل على 

ندما يتم استخدام أكثر من أسلوب واحد أو حتى طرق متعددة ضمن أسلوب واحد، ينبغي أن يكون استنتاج نتيجة موثوقة. وع

 ويجب أن يوضح املقيم في التقرير عملية تسوية مؤشرات القيمة املختلفة 
ً
القيمة من تلك ألاساليب أو الطرق املتعددة معقوال

 إلى قيمة واحدة دون حساب متوسطها.

 38.0الفقرة  0831قييم الدولية إلاصدار "كتاب معايير الت

 

: إلى مقارنات مأخوذة من أدلة وشواهد حالية من السوق أسلوب السوق أو ما ُيعرف بشكل عام بطريقة املقارنة -3

إليجاد القيمة الرأسمالية أو إلايجارية بصورة مباشرة، ويجب أن تكون مبيعات السوق القابلة للمقارنة لعقارات 

حل التقييم، يدرك منهج السوق أن أسعار العقار يحددها السوق. وبالتالي يمكن حساب القيمة مماثلة للعقار م

السوقية من دراسة ألسعار السوق املحققة لعقارات مماثلة وتطبيقها على العقار محل البحث باستخدام وحدات 

ر محل الدراسة عن طريق مقارنته املقارنة املناسبة.  عندما تكون البيانات متاحة، يستمد منهج السوق قيمة العقا

مع العقارات ألاخرى والتي يكون سعرها معروف.  ومن الناحية املثلى، ُيجرى مقارنة العقار محل الدراسة بالعقارات 

سجل به العقارات 
ُ
املشابهة والتي بيعت مؤخًرا أو التي لم يتم بها عمليات تجارية حديثة مؤخًرا، سعر الطلب الذي ت

ا للبيع أو إلايجار. يمكن طلب تعديالت لتعكس الفترة الزمنية التي مرت بين تاريخ العملية التجارية املماثلة حاليً 

وتاريخ التقييم أو السعر املتوقع تحقيقه والذي يتبع لبيع الذي تم عن طريق التفاوض. بعد تحليل شروط البيع، 

لكل متر مربع من ألاراض ي/ املباني. يمكن طلب  ُيجرى اختيار وحدة املقارنة املناسبة، على سبيل املثال، السعر 

تعديالت أخرى الحقة لتحليل الاختالفات في املوقع والحجم )الكم(، والجودة واملواصفات، والاستخدام املسموح، 

حدد للمهمة.
ُ
 والكثافة )نسبة مساحة الطابق( إلى آخره إلى عوامل، باإلضافة إلى أي تعليمات متلقاة والتي ت
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 لدخل:أسلوب ا -0

  طريقة الاستثمار: ُيقيم هذا ألاسلوب املبلغ الذي يمكن أن يتم يدفعه اليوم لتلقي إيرادات إلايجار املستقبلية من

العقار. يستند هذا املنهج إلى أساس إدراك القيمة باستثناء الدخل املستقبلي، بينما تؤخذ في الاعتبار القيمة الحالية 

الاستثمار في اعتباره التدفقات النقدية لإليرادات واملصروفات. والتي يمكن  للفائدة املستقبلية. كما يضع منهج

 رسملتها إما بعائد السوق املشتق أو املخفض مع معدل خصم السوق املشتق.

 مطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية )التدفقات النقدية املخصومة(: خصم تدفق الدخل في الوقت الذي يت 

ذجة املالية على الافتراضات الصريحة الخاصة بالتدفق النقدي املتوقع لعقار. د تقنية النمالحصول عليه، تعتم

يتضمن تحليل التدفق النقدي املخصوم توقع سلسلة التدفقات النقدية الدورية سواء بالنسبة لعقار التشغيل، أو 

ذه، يستخدم معدل خصم مناسب عقار التطوير، أو النشاط التجاري. وبالنسب لسلسلة التدفق النقدي املتوقع ه

 املشتق من السوق لوضع مؤشر للقيمة الحالية لتدفقات الدخل املرتبطة بالعقار.

 طريقة التكلفة: -1

ستخدم هذه الطريقة لتعزيز التقييم الذي تم التوصل إليه من خالل إحدى الطرق ألاخرى. وتستند القيمة إلى 
ُ
ت

 ى قيمة ألارض.تكاليف تشييد املبنى في املوقع، باإلضافة إل

 علوماد الوثائقم

 وسنفترض أنها معلومات دقيقة ولم نتحقق /العقاراتلقد اعتمدنا على املعلومات املقدمة إلينا من العميل فيما يتعلق بالعقار

 منها على نحو مستقل ولم تصدر لنا تعليمات بخالف ذلك.

 هوية املايمي  / نظرتهم حيال الايمة الت  يوافاو  عليها:

عضو  -ن تقرير التقييم بما فيه جميع التحليالت والبيانات التطلعية الواردة فيه، يعتمد على تقييمات املقيم ايهاب النويصرأ

على الترتيب وزمالءه املشاركين  1210000023فرع العقارات  في الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين برقم عضوية -أساس ي

ظ عوض عضو اساس ي و وكذلك الزميل محف 3008888811فرع العقارات برقم عضوية حسام محمد عبدهللا عضو اساس ي في 

وكذلك الزميل سامي عكيلة عضو اساس ي في فرع العقارات برقم عضوية   3008888011في فرع العقارات برقم عضوية 

لك العربية السعودية. ومع ذظروف السوق العقارية الحالية واملستقبلية داخل اململكة ، هذا التقييم ينبني على  3008888103

ُيالح  أن ظروف السوق الاقتصادية العاملية املتقلبة في الوقت الحالي تؤدي إلى حدوث شكوك كبيرة في ألاسواق العقارية في 

املنطقة. وقد تؤدي هذه الظروف بجانب شفافية محدودة من البداية في السوق العقارية املحلية إلى وقوع التقييم تحت حاالت 

 ك بمستوى أعلى مما يكون في ظروف السوق ألاكثر استقراًرا.الش

العقارات التي ينبغي تحليلها إلى أي قرارات تتخذونها بناًء على هذا العقار/لذلك نلقي الضوء على التقلبات املحتملة في قيم 

 يرة.التقرير. ووفًقا لذلك، فنوص ي بتعديل التقييم بشكل منظم ليعكس ظروف السوق السائدة واملتغ

 تشمل املعلومات املقدمة منكم ما يلي:
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 ماام عليها مبنى صا د أر 

 بمدينة الريا  بحأ املعذر على طريق التخصص   

 

  

 ملخص بيانات العقار

 ماام عليها مبنى صا د ن ت إلانراء أر  نوع العاار

 صندوق املعذر ريت اسم الجهة طالبة التارير

 ملكية مطلاة نوع امللكية

 212113202352 ريم الصك

 ها 17/11/1302 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 000/1307 ريم ردصة البناء

 ها 25/21/1307 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 املعذر الحأ

 1030 ريم املخطط التنظيم 

 151 ريم البلك

 1112-111-1112-1125-1122-1127 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار
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 نطاق العمل :

 

 م. 01/30/0831فريق عمل شركة أريب للتقييم العقاري بتاريخ  تم الكشف على العقار من قبل 

   تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة 

 ت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة واملحيطة بالعقار وتم

العقارات، وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة، ومن 

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.
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 -العاار: وصف 

 

 مفصلة كالتالي: العميل،متر مربع حسب الصك املرفق من قبل  04001العقار عبارة عن أرض تجارية بمساحة إجمالية لألرض 

 

  مقام عليها مبنى وتمألارض  
ً
 هإعادة تقييمقبل طرح الصندوق كأرض وتم التعامل معه كأرض حين تقييم العقار سابقا

.
ً
 حاليا

  متر مربع. 14138.13إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 

 مميزاد العاار:

 .وقوع العقار على طريق التخصص ي 

  طريق مكة املكرمة( –قرب العقار من عدة محاورة )طريق التخصص ي. 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
ً
 م 18 م 08شارع عرض  شماال

 
ً
 م 18 جار جنوبا

 
ً
 م 18.18 م 30شارع عرض  شرقا

 
ً
 م 18.18 م 08شارع التخصص ي عرض  غربا

 - مالحظات
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 صور العاار  :
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 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 40 40.47 E 24 40 51.53 N 



 

 111من  10الصفحة 

 

 العاار :ن ليل للمتغيراد بالسوق 

 

يقع مشروع محل الدراسة بحي العليا وسط مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أصحاب الدخول املتوسط 

وقد ساهم قرب حي العليا من مناطق أعمال أصحاب الدخول املتوسط والعالي في املناطق الوسطى من مدينة  ،والعالي

 .الطلب على العقارات في تلك املنطقة وجودالرياض على 

 

  الطلب:العوامل املؤثرة على 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 ثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية م

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 بالعاار:املخاطر املتعلاة 

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 لبنية التحتية في املنطقة.مشاريع ابعض عدم اكتمال  .0

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111من  17الصفحة 

 

 حساباد ومؤشراد الايمة 
 التكل ة:التاييم بطرياة 

 

 

 3,232 مساحة ألار 

38841 سعر املتر املر   لألر   

 1040814188 إممالأ ييمة العاار بالتكل ة

 

  



 

 111من  12الصفحة 

 

 

 مبنى نجار  

  زعبد العزيعلى طريق امللك  بمدينة الريا  بحأ الربي 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مبنى نجار   نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  إسم الجهة طالبة التارير

 من عة نوع امللكية 

 10011/0 ريم الصك

 ها 27/12/1320 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 1075/1301 ريم ردصة البناء

 ها 23/22/1301 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 الربي  الحأ

 2517 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 1223-1220 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  15الصفحة 

 

 

 نطاق العمل :

 

 م. 01/30/0831العقاري بتاريخ أريب للتقييم فريق عمل شركة  تم الكشف على العقار من قبل 

  ار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة تم جمع املعلومات عن العق

 السوقية العادلة للعقار.

  وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه  واملحيطة بالعقار تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة

من و  باملنطقة،ر البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعا العقارات،

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  22الصفحة 

 

 -وصف العاار:

 

 متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل 4 مفصلة كالتالي: 04018العقار عبارة عن مبنى تجاري بمساحة إجمالية لألرض 

 

 .مقام على ألارض مبنى تجاري مكون من دور أرض ي وميزانين وملحق علوي 

  سنوات. 4عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

 متر مربع. 34031.01باني حسب رخصة البناء املرفقة إجمالي مساحة امل 

 

 مميزاد العاار :

  عبدالعزيز.وقوع العقار على طريق امللك 

  طريق ألامير سعود بن محمد بن مقرن(. – زعبد العزيقرب العقار من عدة محاورة )طريق امللك 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد ةالجه

 
 
 م 72 جار شما 

 
 
 م 72 جار منوبا

 
 
 م 01 م 18طريق امللك عبدالعزيز بعرض  شريا

 
 
 م 01 م 08شارع عرض  غربا

 - مالحظاد



 

 111من  21الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  22الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 
   

 العاارإحداثياد موي  

046 39 31.02 E 24 47 16.44 N 



 

 111من  20الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

شروع محل الدراسة بحي الربيع شمال مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أصحاب الدخول املتوسطة امليقع 

املناطق الشمالية من مدينة الرياض على وقد ساهم قرب حي الربيع من مناطق أعمال أصحاب الدخول العالية في  والعالية،

 .الطلب على العقارات في تلك املنطقة وجود

 

  الطلب:العوامل املؤثرة على 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 يطة.اكتمال العمران في املنطقة املح

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 بالعاار:املخاطر املتعلاة 

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 ظهور تشريعات وأنظمة جديدة حكومية موجهه لترشيد إلانفاق الحكومي. .0

 حيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار.ضعف حركة البناء في املنطقة امل .1

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .0

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .1

  



 

 111من  23الصفحة 

 

 

 مستودعاد

 بمدينة الريا  بحأ السلأ شرق طريق الدائر  الررقأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص بياناد العاار

 مستودعاد نوع العاار

 دوق املعذر ريت صن إسم الجهة طالبة التارير

 ملكية مطلاة نوع امللكية 

 012122230322 ريم الصك

 ها 20/11/1302 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 27/3/0/121 ريم ردصة البناء

 ها 23/12/1310 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 السلأ الحأ

 1011 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 27 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 اريخ معاينة على العاارن



 

 111من  21الصفحة 

 

 

 نطاق العمل :

 

 م. 01/30/0831فريق عمل شركة أريب للتقييم العقاري بتاريخ   تم الكشف على العقار من قبل 

  القيمة ول إلى تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوص

 كلفةبالت

  تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة و املحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه

العقارات ، وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة4 ومن 

 .ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة

 

  



 

 111من  20الصفحة 

 

 -العاار: وصف 

 

متر مربع حسب افادة العميل و حسب رخصة البناء بعد نزع  104811العقار عبارة عن مستودعات بمساحة إجمالية لألرض 

 مفصلة كالتالي: العميل،م من الارض املرفق من قبل  31شارع بعرض 

 

 .مقام على ألارض مستودعات 

  سنة. 25عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع. 014311إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع ، حسب الصك من الطرف  184111متر مربع، الا أن املساحة على الواقع قرابة الـ  104811تبلغ مساحة ألارض

 من ألارض. 31هو جار ، بينما في واقع القياس هو شارع  الغربي 
ً
 مستقطع اساسا

  لنصف الشارع الواقع م 1818حسب رخصة البناء، فإن املالك السابق تنازل عن جزء يقارب 
ً
تر مربع بحيث يكون معادال

 شارع  31على الحد الغربي. بمعنى أنه سيكون ما يعادل شارع 
ً
 من  31متر من ألارض عين التقييم ويقابله  ايضا

ً
متر ايضا

 متر. 18جهة الجار يجعل املجموع شارع 

  رض ، فلو قدرنا أن نسبة انخفاض قيمة ألارض متر تزيد بأثرها إلايجابي على معدل انخفاض قيمة ألا  18ان منفعة شارع

، فإن نسبة ارتفاع قيمة ألارض بسبب وجود شارع ثالثين كحد على كامل ألارض تبلغ %1بسبب نقص املساحة تبلغ 

38%. 

  متر و ان نقص مساحة ألارض لن يغير من قيمتها لتحول  18على هذا نحن سنعتمد بأن الحد الغربي سيكون شارع بعرض

 طاع الى منفعة أعلى.إلاستق

 مميزاد العاار :

 .وقوع العقار بمنطقة مستودعات السلي شرق مدينة الرياض 

  طريق أبو عبيدة عامر الجراح(. –قرب العقار من عدة محاورة )طريق الدائري الشرقي الثاني 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 237.12 جار شما 

 م
 
 م 233.12 م 11شارع عرض  نوبا

 
 
 م 220 م 11شارع عرض  شريا

 
 
 م 220 جار غربا

 م ( مة مساحة ألار  حسب ردصة البناء 0252مزء مستاط  بواي  )  مالحظاد



 

 111من  27الصفحة 

 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  22الصفحة 

 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

30.205225 E 23.071312 N 



 

 111من  25الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

يقع مشروع محل الدراسة بحي السلي شرق مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املنخفضة ، وقد ساهم قرب حي السلي من 

 .قةفي تلك املنط طلب على العقاراتال وجودمناطق أعمال املستودعات واملصانع في املناطق الشرقية من مدينة الرياض على 

على مستوى ألاسعار ، حيث تشهد املنطقة املجاورة للمشروع حركة  ظاهر كما اثر مستوى البناء في املنطقة املجاورة بشكل 

 خصوصا في تشييد املباني واملستودعات واملصانع. منخفضةعمرانية 

 

 العوامل املؤثرة على الطلب : 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 ات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.مدى توفر خدم

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 بالعاار:املخاطر املتعلاة 

 ة متغيرات متعددة.انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيج .3

 ظهور تشريعات وأنظمة جديدة حكومية موجهه لترشيد إلانفاق الحكومي. .0

 مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار.لرياض في ا القطاع التجاري ضعف حركة  .1

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .0

  



 

 111من  02الصفحة 

 

 

 حساباد ومؤشراد الايمة 
 التاييم بطرياة التكل ة :

 

 

 13,271 مساحة ألار 

 46,158 مساحة ألادوار املتكررة

 800 سعر املتر املر   لألر 

 800 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة

 25 عمر املبان 

 250 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة )بعد دصم إلاهالك(

 40,788,000 إممالأ ييمة ألار 

 11,539,500 إممالأ ييمة ألادوار املتكررة

 52,327,500 مة العاار بالتكل ةإممالأ يي

 

 

 .  على  الصك املرفق 
ً
 تم إحتساب مساحة ألارض بناءا

 .على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة 4 وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم 
ً
 تم إحتساب قيمة ألاراض ي بناءا

  

  



 

 111من  01الصفحة 

 

 

 مبنى نجار  سكن 

 بمدينة الريا  بحأ لب  على شارع الر ا 

 

 

  

 العاار ملخص بياناد

 مبنى نجار  سكن  نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  إسم الجهة طالبة التارير

 من عة نوع امللكية 

 51/17 ريم الصك

 ها 12/22/1323 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 11233/1300 ريم ردصة البناء

 ها 13/20/1300 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 لب  الحأ

 2011 خطط التنظيم ريم امل

 - ريم البلك

 7532 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  02الصفحة 

 

 نطاق العمل :

 

 م.0831/30/01العقاري بتاريخ أريب للتقييم فريق عمل شركة  تم الكشف على العقار من قبل 

  ت املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارا

 السوقية العادلة للعقار.

  وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه  واملحيطة بالعقار تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة

من و  باملنطقة،رات وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقا العقارات،

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  00الصفحة 

 

 -العاار: وصف 

 

متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل 4 مفصلة  188العقار عبارة عن مبنى تجاري سكني بمساحة إجمالية لألرض 

 كالتالي:

 

 .مقام على ألارض مبنى تجاري سكني مكون من دور أرض ي وميزانين ودور أول وملحق علوي 

  سنة. 3عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  ت التشطيبات( وامللحق العلوي من شقتين .شقق )تح 0الدور ألارض ي وامليزانين معارض و الدور ألاول مكون من 

  متر مربع. 34101.80إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 

 

 العاار:مميزاد 

  الشفا.وقوع العقار على شارع 

  طريق جدة(. –قرب العقار من عدة محاورة )طريق الدائري الغربي 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 02 جار شما 

 
 
 م 02 م 18شارع عرض  منوبا

 
 
 م 02 م 08شارع عرض  شريا

 
 
 م 02 جار غربا

 - مالحظاد



 

 111من  03الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  01الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 34 08.22 E 24 38 06.74 N 



 

 111من  00الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

يقع مشروع محل الدراسة بحي لبن غرب مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املتوسطة من أصحاب الدخول  املتوسطة ، وقد 

 الطلب على وجودفي املناطق الغربية من مدينة الرياض على ساهم قرب حي لبن من مناطق أعمال أصحاب الدخول املتوسطة 

العقارات في تلك املنطقة خصوصا في ظل محدودية املعروض من ألاراض ي التجارية واملباني التجارية واملكتبية والسكنية في 

 املناطق املجاورة.

حيث تشهد املنطقة املجاورة للمشروع حركة  ألاسعار،على مستوى  متذبذبكما اثر مستوى البناء في املنطقة املجاورة بشكل 

 شييد املباني والعقارات السكنية.خصوصا في ت بدأت باإلنخفاضعمرانية 

 

 العوامل املؤثرة على الطلب : 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 تمال العمران في املنطقة املحيطة.اك

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار :

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 ظهور تشريعات وأنظمة جديدة حكومية موجهه لترشيد إلانفاق الحكومي. .0

 عف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار.ض .1

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .0

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111من  07الصفحة 

 

 مبنى نجار  مكتم 

  بمدينة الريا  بحأ الصحافة على طريق العليا

 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مبنى نجار  مكتم  رنوع العاا

  املعذر ريتصندوق  إسم الجهة طالبة التارير

 ملكية مطلاة نوع امللكية 

 012121211252 ريم الصك

 ها 10/11/1302 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 12010/1302 ريم ردصة البناء

 ها 21/27/1302 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 الصحافة الحأ

 2310 خطط التنظيم ريم امل

 122 ريم البلك

  1252 -1252 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  02الصفحة 

 

 

 نطاق العمل :

 

 م . 01/30/0831بتاريخ العقاري أريب للتقييم فريق عمل شركة  تم الكشف على العقار من قبل 

   اض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألار 

  تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة و املحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه

من و  قة،باملنطوتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات  العقارات،

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  05الصفحة 

 

 -وصف العاار:

 

 مفصلة العميل،متر مربع حسب الصك املرفق من قبل  04118العقار عبارة عن مبنى تجاري مكتبي بمساحة إجمالية لألرض 

 كالتالي:

 

  أدوار متكررة. 1مقام على ألارض مبنى تجاري مكتبي مكون من بدرومين و دور أرض ي و 

 .يوجد مواقف إضافية في ألارض الخلفية للمبنى 

  سنوات. 1عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

 متر مربع. 334111.31باني حسب رخصة البناء املرفقة إجمالي مساحة امل 

 .ملجلس الضمان الصحي بالكامل 
ً
 العقار مؤجر حاليا

 

 العاار:مميزاد 

  العليا.وقوع العقار على طريق 

  طريق امللك فهد(. –طريق التخصص ي  –قرب العقار من عدة محاورة )طريق العليا 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 02 جار شما 

 
 
 م 02 م 08 شارع عرض منوبا

 
 
 م 01 م 08شارع عرض  شريا

 
 
 م 01 م 08شارع عرض  غربا

 - مالحظاد



 

 111من  32الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  31الصفحة 

 

 لعاار صورة موية ملوي  ا

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 38 31.52 E 24 46 48.24 N 



 

 111من  32الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :
 

يقع مشروع محل الدراسة بحي الصحافة شمال مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أصحاب الدخول املتوسط 

أصحاب الدخول املتوسط والعالي في املناطق الشمالية من مدينة وقد ساهم قرب حي الصحافة من مناطق أعمال  والعالي،

 .الطلب على العقارات في تلك املنطقة  وجودالرياض على 

 العوامل املؤثرة على الطلب : 
 أسعار البيع ألاراض ي بالحي.

 ا.مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيره

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار :
 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 مي.ظهور تشريعات وأنظمة جديدة حكومية موجهه لترشيد إلانفاق الحكو  .0

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار. .1

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .0

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .1

  



 

 111من  30الصفحة 

 

 

 حساباد ومؤشراد الايمة 
 التكل ة:التاييم بطرياة 

 

 

 2,380 مساحة ألار 

 4,742 مساحة البدروم

 6,916.17 حة ألادوار املتكررةمسا

 7,500 سعر املتر املر   لألر 

 2,500 سعر املتر املر   للبدروم

 1,650 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة

 3 عمر املبان 

 2,188 سعر املتر املر   للبدروم )بعد دصم إلاهالك(

 1,444 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة )بعد دصم إلاهالك(

 17,850,000 إممالأ ييمة ألار 

 10,375,496 إممالأ ييمة البدروم

 9,986,949.48 إممالأ ييمة ألادوار املتكررة

 38,212,445.48 إممالأ ييمة العاار بالتكل ة

 

 

 .على املستندات املرسلة من قبل العميل 
ً
 تم إحتساب مساحة ألارض ومساحة املباني بناءا

 على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة 4 وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم.تم إحتساب قيمة ألاراض ي ب 
ً
 ناءا

  



 

 111من  33الصفحة 

 

 

 مبنى نجار  مكتم 

  بمدينة الريا  بحأ الصحافة على طريق العليا

 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مبنى نجار  مكتم  نوع العاار

 صندوق املعذر ريت إسم الجهة طالبة التارير

 ةملكية مطلا نوع امللكية

 910105051293 ريم الصك

 ها 10/11/1302 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 1431/9936 ريم ردصة البناء

 ها  1431/06/08 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 الصحافة الحأ

 1007 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 1512 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  31الصفحة 

 

 
 

 نطاق العمل :

 

 م . 01/30/0831فريق عمل شركة دانات العقارية بتاريخ   تم الكشف على العقار من قبل 

   تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة

 السوقية العادلة للعقار.

 رات باملنطقة و املحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه تم دراسة مستوى ألاسعار للعقا

العقارات ، وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة4 ومن 

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  30الصفحة 

 

 -العاار: وصف 

 

متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل 4 مفصلة  04108عن مبنى تجاري مكتبي بمساحة إجمالية لألرض العقار عبارة 

 كالتالي:

 

 أدوار متكررة. 1ى ألارض مبنى تجاري مكتبي مكون من بدرومين و دور أرض ي و مقام عل 

 .يوجد مواقف إضافية في ألارض الخلفية للمبنى 

  سنوات. 0عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع. 334111.18إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

  لإلدارة العامة 
ً
 للخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية بالكامل.العقار مؤجر حاليا

 

 

 مميزاد العاار :

 . وقوع العقار على طريق العليا 

  طريق امللك فهد(. –طريق إلامام سعود بن فيصل  –قرب العقار من عدة محاورة )طريق العليا 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 72 جار شما 

 
 
 م 72 جار منوبا

 
 
 م 00 م 31شارع عرض  شريا

 
 
 م 00 م 08شارع عرض  غربا

 - مالحظاد



 

 111من  37الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  32الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 38 00.67 E 24 47 47.95 N 



 

 111من  35الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :
 

يقع مشروع محل الدراسة بحي الصحافة شمال مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أصحاب الدخول املتوسط 

ملناطق الشمالية من مدينة والعالي ، وقد ساهم قرب حي الصحافة من مناطق أعمال أصحاب الدخول املتوسط والعالي في ا

 .الطلب على العقارات في تلك املنطقة  وجودالرياض على 

على مستوى ألاسعار ، حيث تشهد املنطقة املجاورة للمشروع حركة  مباشر كما اثر مستوى البناء في املنطقة املجاورة بشكل 

 خصوصا في تشييد بناء املباني والعقارات. متذبذبةعمرانية 

 

 ثرة على الطلب : العوامل املؤ 
 أسعار البيع ألاراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 بالعاار :املخاطر املتعلاة 
 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة.

 عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية في املنطقة.

 القرب من مسار مترو الرياض في شمال الارض قد يؤثر على الاسعار مستقبال.

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار.

 



 

 111من  12الصفحة 

 

 

 

 حساباد ومؤشراد الايمة 
 ييم بطرياة التكل ة:التا

 

 

 2,520 مساحة ألار 

 5,040 مساحة البدروم

 6,299.80 مساحة ألادوار املتكررة

 7,750 سعر املتر املر   لألر 

 2,500 سعر املتر املر   للبدروم

 1,650 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة

 4 عمر املبان 

 2,188 سعر املتر املر   للبدروم )بعد دصم إلاهالك(

 1,444 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة )بعد دصم إلاهالك(

 19,530,000 إممالأ ييمة ألار 

 11,025,000 إممالأ ييمة البدروم

 9,095,336.25 إممالأ ييمة ألادوار املتكررة

 39,650,336.25 إممالأ ييمة العاار بالتكل ة

 

 

  على املستندات املرسلة من قبل العميل.مساحة ألارض ومساحة املباني بنا احتسابتم 
ً
 ءا

  على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة 4 وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم. احتسابتم 
ً
 قيمة ألاراض ي بناءا

  



 

 111من  11الصفحة 

 

 

 مبنى نجار  مكتم 

 بمدينة الريا  بحأ الادس على طريق امللك عبد هللا 

 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مكتم مبنى نجار   نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  إسم الجهة طالبة التارير

 من عة نوع امللكية 

 202/10 ريم الصك

 ها 02/20/1323 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 1052/1300 ريم ردصة البناء

 ها 11/20/1300 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 الادس الحأ

 2023 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 1370 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  12الصفحة 

 

 نطاق العمل:

 

 م 01/30/0831 أريب للتقييم العقاري بتاريخفريق عمل شركة  تم الكشف على العقار من قبل. 

   القيمةتم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى. 

  تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة واملحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه

العقارات، وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة، ومن 

 ة.ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيم

 

  



 

 111من  10الصفحة 

 

 -وصف العاار: 

 

متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل 4 مفصلة  188العقار عبارة عن مبنى تجاري مكتبي بمساحة إجمالية لألرض 

 كالتالي:

 

 .مقام على ألارض مبنى تجاري مكتبي مكون من دور أرض ي وميزانين وملحق علوي 

  سنة. 1عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع. 34011.10إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 

 مميزاد العاار:

 .وقوع العقار على طريق امللك عبد هللا 

  طريق الدائري الشرقي(. –ب العقار من عدة محاورة )طريق امللك عبد هللا قر 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 02 م 18شارع عرض  شما 

 
 
 م 02 جار منوبا

 
 
 م 02 جار شريا

 
 
 م 02 م 31ض شارع عر  غربا

 - مالحظاد



 

 111من  13الصفحة 

 

 صور العاار:

 

  



 

 111من  11الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 44 25.04 E 24 45 36.00 N 



 

 111من  10الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار :

 

اض ذو الكثافة السكنية املتوسطة من أصحاب الدخول العالية يقع مشروع محل الدراسة بحي القدس شرق مدينة الري

واملتوسطة، وقد ساهم قرب حي القدس من مناطق أعمال أصحاب الدخول العالية واملتوسطة في املناطق الوسطى من مدينة 

 .طلب على العقارات في تلك املنطقةال وجودالرياض على 

على مستوى ألاسعار، حيث تشهد املنطقة املجاورة للمشروع حركة  عامل كما اثر مستوى البناء في املنطقة املجاورة بشك

 .ذات نفس إلاستخدامخصوصا في تشييد املباني والعقارات  غير مستقرةعمرانية 

ألاراض ي في  الطلب على انعكاس ألاثار علىالنمو في البناء على املنطقة املحيطة سوف يساهم مستقبال في  التذبذب في كل ذلك

 على مستوى ألاسعار. غير واضحمما يؤثر بشكل  املنطقة

 

 العوامل املؤثرة على الطلب: 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار:

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار. .0

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .1

 منافسة سعرية في منطقة العقار.ظهور  .0



 

 111من  17الصفحة 

 

بنى سكن م  

 شرق شارع ألامير مساعد بة ملو   بمدينة الريا  بحأ املر  

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مبنى سكن  نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  اسم الجهة طالبة التارير

 من عة نوع امللكية 

 112/1 ريم الصك

 ها 21/21/1050 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 10210/1302 ريم ردصة البناء

 ها 11/27/1302 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 املر   الحأ

 - ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 - ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  12الصفحة 

 

 نطاق العمل:

 

 م. 01/30/0831 العقاري بتاريخأريب للتقييم فريق عمل شركة  تم الكشف على العقار من قبل 

  ملعروضة للبيع للوصول إلى القيمةتم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات ا. 

  تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة واملحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه

عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة، ومن العقارات، وتم 

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  15الصفحة 

 

 -وصف العاار: 

 

متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل 4 مفصلة  110.18العقار عبارة عن مبنى تجاري مكتبي بمساحة إجمالية لألرض 

 كالتالي:

 

  أدوار متكررة. 1مقام على ألارض مبنى تجاري مكتبي مكون من بدروم ودور أرض ي و 

 سنوات. 1ة البناء املرفقة عمر العقار حسب رخص 

 .الدور ألارض ي مكون من معرضين تجاريين 4 وألادوار املتكررة عبارة عن مكاتب 

 .العقار تحت التشطيبات النهائية 

  متر مربع. 14818.01إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 مميزاد العاار :

  ل.فيصبن  عبد هللاوقوع العقار على على شارع إلامام 

  شارع الضباب(. –قرب العقار من عدة محاورة )طريق امللك فهد 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 02.22 م 18شارع عرض  شما 

 
 
 م 02 جار منوبا

 
 
 م 27.72 م 18شارع عرض  شريا

 
 
 م 23.32 جار غربا

 - مالحظاد



 

 111من  02الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  01الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 42 33.41 E 24 39 38.03 N 



 

 111من  02الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

و الكثافة السكنية املتوسطة من أصحاب الدخول املتوسطة ، يقع مشروع محل الدراسة بحي املربع وسط مدينة الرياض ذ

 توازن وقد ساهم قرب حي املربع من مناطق أعمال أصحاب الدخول املتوسطة في املناطق الوسطى من مدينة الرياض على 

كتبية ة واملاملعروض من ألاراض ي التجارية واملباني التجاري استقرار الطلب على العقارات في تلك املنطقة خصوصا في ظل 

 والسكنية في املناطق املجاورة.

 

 العوامل املؤثرة على الطلب : 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار :

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار. .0

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .1

 منافسة سعرية في منطقة العقار. ظهور  .0

  



 

 111من  00الصفحة 

 

 

 

 مبنى نجار  مكتم  سكن 

 بمدينة الريا  بحأ املعذر على شارع ألامير نرك  ألاول 

 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مبنى نجار  مكتم  نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  إسم الجهة طالبة التارير

 ملكية مطلاة  نوع امللكية 

 310112050696 ريم الصك

 ها 22/11/1302 يخ الصكنار 

 الريا  كتابة العدل

 272/1300م22 ريم ردصة البناء

 ها 25/11/1300 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 املعذر الحأ

 1030 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 02الجزء الغر   مة الاطعة ريم  ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  03الصفحة 

 

 

 نطاق العمل :

 

 م 01/30/0831فريق عمل شركة أريب للتقييم العقاري بتاريخ   تم الكشف على العقار من قبل . 

   تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة

 السوقية العادلة للعقار.

 ارات باملنطقة و املحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه تم دراسة مستوى ألاسعار للعق

العقارات ، وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة4 ومن 

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  01الصفحة 

 

 -وصف العاار:

 

متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل  384181.31عن مبنى تجاري مكتبي سكني بمساحة إجمالية لألرض العقار عبارة 

 4 مفصلة كالتالي:

 

 .مقام على ألارض مبنى تجاري مكتبي سكني مكون من بدروم و دور أرض ي أول وملحق علوي 

 . العقار عبارة عن معارض تجارية ومكاتب وشقق فندقية 

  سنة. 3عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

 متر مربع. 004181.11املرفقة  إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء 

 

 مميزاد العاار :

 . وقوع العقار على طريق ألامير تركي ألاول 

  شارع ألامير سلطان(. –قرب العقار من عدة محاورة )طريق ألامير تركي ألاول 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 01.07 م 30شارع عرض  شما 

 
 
 م 121.02 م 18شارع عرض  منوبا

 
 
 م 120 18الجزء الشرقي من القطعة رقم  شريا

 
 
 م 100.75 م 18شارع عرض  غربا

 - مالحظاد



 

 111من  00الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  07الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 40 00.90 E 24 40 54.89 N 



 

 111من  02الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

يقع مشروع محل الدراسة بحي املعذر غرب مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املرتفعة من أصحاب الدخول العالية ، وقد 

طلب على ال وجودساهم قرب حي املعذر من مناطق أعمال أصحاب الدخول العالية في املناطق الغربية من مدينة الرياض على 

 .العقارات في تلك املنطقة

 

 العوامل املؤثرة على الطلب : 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 ريع كبيرة بالقرب من العقار.إقامة مشا
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار :

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار. .0

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .1

 عرية في منطقة العقار.ظهور منافسة س .0

  



 

 111من  05الصفحة 

 

 

 حساباد ومؤشراد الايمة 
 التكل ة:التاييم بطرياة 

 

 

 10,709.16 مساحة ألار 

 6,231.50 مساحة البدروم

 16,475.87 مساحة ألادوار املتكررة

 7,500 سعر املتر املر   لألر 

 3,500 سعر املتر املر   للبدروم

 3,000 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة

 1 عمر املبان 

 3,413 سعر املتر املر   للبدروم )بعد دصم إلاهالك(

 2,925 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة )بعد دصم إلاهالك(

 80,318,700 إممالأ ييمة ألار 

 21,264,993.75 إممالأ ييمة البدروم

 48,191,919.75 إممالأ ييمة ألادوار املتكررة

 149,775,613 لتكل ةإممالأ ييمة العاار با

 

 

 .على املستندات املرسلة من قبل العميل 
ً
 تم إحتساب مساحة ألارض بناءا

 .على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة 4 وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم 
ً
 تم إحتساب قيمة ألاراض ي بناءا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111من  72الصفحة 

 

 برج نجار  مكتم 

 لك فهد بمدينة الريا  بحأ املعذر على طريق امل

 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 برج نجار  مكتم  نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  الجهة طالبة التارير اسم

 من عة نوع امللكية 

 712113202351 ريم الصك

 ها 17/11/1302 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 1771/1320 ريم ردصة البناء

 ها 20/20/1320 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 املعذر الحأ

 1030 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 - ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  71الصفحة 

 

 العمل:نطاق 

 

 م. 01/30/0831العقاري بتاريخ أريب للتقييم فريق عمل شركة  تم الكشف على العقار من قبل 

  ليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تح. 

  ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه وتمت الاستفادة من واملحيطة بالعقار تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة 

من و  باملنطقة،لعقارات وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي وا العقارات،

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  72الصفحة 

 

 -وصف العاار:

 

 متر مربع حسب الصك املرفق من قبل العميل 4 مفصلة كالتالي : 04381العقار عبارة عن برج بمساحة إجمالية لألرض 

 

  بدروم وميزانين وأرض ي . 0أدوار وعدد  1مقام على ألارض برج مكون من 

  سنوات . 1عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع. 314110.10إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 

 مميزاد العاار :

 . وقوع العقار على طريق امللك فهد 

  طريق مكة املكرمة(. –قرب العقار من عدة محاورة )طريق امللك فهد 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 17 م 38شارع عرض  شما 

 من
 
 م 17 ملك عبدالعزيز املوس ى وبا

 
 
 م 07 م 18شارع عرض  شريا

 
 
 م 07 م 30شارع عرض  غربا

 - مالحظاد



 

 111من  70الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  73الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 41 11.68 E 24 40 53.23 N 



 

 111من  71الصفحة 

 

 

 لايمة حساباد ومؤشراد ا  
 التكل ة:التاييم بطرياة 

 

 

 2,109 مساحة ألار 

 4,200 مساحة البدروم

 11,382.92 مساحة ألادوار املتكررة

 15,000 سعر املتر املر   لألر 

 2,250 سعر املتر املر   للبدروم

 1,950 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة

 9 عمر املبان 

 1,744 دصم إلاهالك(سعر املتر املر   للبدروم )بعد 

 1,511 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة )بعد دصم إلاهالك(

 31,635,000 إممالأ ييمة ألار 

 7,324,800 إممالأ ييمة البدروم

 17,199,592.12 إممالأ ييمة ألادوار املتكررة

 56,159,392.12 إممالأ ييمة العاار بالتكل ة

 

 

  
ً
 على املستندات املرسلة من قبل العميل. تم إحتساب مساحة ألارض بناءا

 .على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة 4 وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم 
ً
 تم إحتساب قيمة ألاراض ي بناءا

  



 

 111من  70الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

  ةمن أصحاب الدخول املتوسطيقع مشروع محل الدراسة بحي العليا وسط مدينة الرياض ذو الكثافة السكنية املرتفعة 

، وقد ساهم قرب حي العليا من مناطق أعمال أصحاب الدخول املتوسط والعالي في املناطق الوسطى من مدينة  ةوالعالي

يث ح ألاسعار،على مستوى  مباشر كما اثر مستوى البناء في املنطقة املجاورة بشكل  .على العقارات طلب وجودالرياض على 

 .املشابهةخصوصا في تشييد املباني والعقارات  متذبذبة هذه الفترةجاورة للمشروع حركة عمرانية تشهد املنطقة امل

 ىالطلب علو إنعكاس واضح على معدالت العرض كل ذلك النمو في البناء على املنطقة املحيطة سوف يساهم مستقبال في 

 على مستوى ألاسعار. مباشر ألاراض ي في املنطقة مما يؤثر بشكل 

 

 امل املؤثرة على الطلب : العو 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 ملتعلاة بالعاار :املخاطر ا

 انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة. .3

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار. .0

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .1

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .0

  



 

 111من  77الصفحة 

 

 

 مبنى نجار  سكن  مكتم 

  زعبد العزيبمدينة الريا  بحأ الربي  على طريق امللك 

 

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مبنى نجار  سكن  مكتم   نوع العاار

 صندوق املعذر ريت إسم الجهة طالبة التارير

 ملكية مطلاة حق امللكية

 512113202002 ريم الصك

 ها 23/20/1307   ناريخ الصك

 الريا  دلكتابة الع

 1350/1301 ريم ردصة البناء

 ها 21/23/1301 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 الربي  الحأ

 2310 ريم املخطط التنظيم 

 37 ريم البلك

 110-111-113-110 ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار



 

 111من  72الصفحة 

 

 
 

 نطاق العمل :

 

 م. 01/30/0831بتاريخ عمل شركة دانات العقارية  فريق تم الكشف على العقار من قبل 

   تم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات املعروضة للبيع للوصول إلى القيمة

 .السوقية

  هذه تعرض ل وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي واملحيطة بالعقار تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة

من و  باملنطقة،وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات  العقارات،

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  75الصفحة 

 

 -وصف العاار:

 

ملرفق من قبل العميل 4 متر مربع حسب الصك ا 14188العقار عبارة عن مبنى تجاري سكني مكتبي بمساحة إجمالية لألرض 

 مفصلة كالتالي:

 

 لوي.مقام على ألارض مبنى تجاري مكون من بدروم و دور أرض ي وأول وملحق ع 

 . العقار عبارة عن معارض تجارية ومكتبي وفندقي 

  سنة. 3عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع. 14111.10إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 

 مميزاد العاار :

 . وقوع العقار على طريق ألامير سعود بن محمد بن مقرن 

  طريق العليا(. –مير سعود بن محمد بن مقرن قرب العقار من عدة محاورة )طريق ألا 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 02 م 31شارع عرض  شما 

 
 
 م 02 م 18شارع عرض  منوبا

 
 
 م 01 م 31شارع عرض  شريا

 
 
 م 01 جار غربا

 - مالحظاد



 

 111من  22الصفحة 

 

 صور العاار  :

 

  



 

 111من  21الصفحة 

 

 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 36 57.03 E 24 46 56.72 N 



 

 111من  22الصفحة 

 

 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار  :

 

ة املرتفعة من أصحاب الدخول املتوسطة و يقع مشروع محل الدراسة بحي الربيع شمال مدينة الرياض ذو الكثافة السكني

العالية ، وقد ساهم قرب حي الربيع من مناطق أعمال أصحاب الدخول العالية في املناطق الشمالية من مدينة الرياض على 

 .الطلب على العقارات في تلك املنطقة  وجود

 

 العوامل املؤثرة على الطلب : 

 أسعار البيع لألراض ي بالحي.

 مات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.مدى توفر خد

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار :

 يجة متغيرات متعددة.انخفاض عام في أسعار العقار في مدينة الرياض نت

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار.

 عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية في املنطقة.

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار.



 

 111من  20الصفحة 

 

 

 حساباد ومؤشراد الايمة 
 التكل ة:التاييم بطرياة 

 

 

21,840,000 

 

 

 

 .على املستندات املرسلة من قبل العميل 
ً
 تم إحتساب مساحة ألارض بناءا

 على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة 4 وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم. تم إحتساب قيمة ألاراض ي 
ً
 بناءا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111من  23الصفحة 

 

 

 مستودعاد

 ا  بحأ املصان  غرب طريق الحائر بمدينة الري

 

  

 ملخص بياناد العاار

 مستودعاد نوع العاار

 صندوق املعذر ريت  اسم الجهة طالبة التارير

 ملكية مطلاة نوع امللكية 

 512120211237 يم الصكر 

 ها 21/11/1302 ناريخ الصك

 الريا  كتابة العدل

 732/1320 ريم ردصة البناء

 ها 20/22/1302 ناريخ ردصة البناء

 الريا  املدينة

 املصان  الحأ

 0221 ريم املخطط التنظيم 

 - ريم البلك

 2221إلى  2722مة  ريم الاطعة

 م 20/12/2217 ناريخ معاينة على العاار
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 نطاق العمل:

 

 م . 01/30/0831فريق عمل شركة اريب التقييم العقاري بتاريخ  تم الكشف على العقار من قبل 

  ملعروضة للبيع للوصول إلى القيمةتم جمع املعلومات عن العقار من املوقع وتم تحليل أسعار ألاراض ي والعقارات ا. 

 ملحيطة بالعقار وتمت الاستفادة من ألاسعار الحالية التي تعرض لهذه تم دراسة مستوى ألاسعار للعقارات باملنطقة وا

العقارات، وتم عمل مسح ميداني واستقصاء عن أسعار البيع في آلاونة ألاخيرة لقطع ألاراض ي والعقارات باملنطقة، ومن 

 ثم أخذت هذه ألاسعار كمؤشرات للقيمة.

 

  



 

 111من  20الصفحة 

 

 -وصف العاار: 

 

متر مربع حسب رخصة البناء املرفقة من قبل العميل 4  314100.01ة إجمالية لألرض العقار عبارة عن مستودعات بمساح

 مفصلة كالتالي:

 

 .مقام على ألارض مستودعات 

  سنوات. 3عمر العقار حسب رخصة البناء املرفقة 

  متر مربع. 334118إجمالي مساحة املباني حسب رخصة البناء املرفقة 

 

 مميزاد العاار:

 .وقوع العقار بمنطقة مستودعات املصانع القريبة من الحراج الجديد 

 طريق عرفات(. –لحائر قرب العقار من عدة محاورة )طريق ا 

 

 

  

 الحدود وألاطوال حسب الصك

 الطول  نوع الحد الجهة

 
 
 م 05 م 38ممر مشاة عرض  شما 

 
 
 م 75.11 م 01شارع عرض  منوبا

 
 
 م 102.20 م 08شارع عرض  شريا

 
 
 م 120.22 م 08شارع عرض  غربا

 - مالحظاد
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 صور العاار:
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 صورة موية ملوي  العاار 

 

 

   

 إحداثياد موي  العاار

046 44 30.61 E 24 33 48.91 N 
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 ن ليل للمتغيراد بالسوق العاار :

 

ع حي املصان ار فيوع العقو الكثافة السكنية املتوسطة، وقيقع مشروع محل الدراسة بحي املصانع جنوب مدينة الرياض ذ

ك طلب على العقارات في تلظهور من مناطق أعمال املستودعات واملصانع في املناطق الجنوبية من مدينة الرياض على قرب بال

 .املنطقة

على مستوى ألاسعار، حيث تشهد املنطقة املجاورة للمشروع حركة  مباشر كما إثر مستوى البناء في املنطقة املجاورة بشكل 

 خصوصا في تشييد املباني واملستودعات واملصانع. ذبذبةمتعمرانية 

في  الطلب على ألاراض ي تغييرات مباشرة على العرض و في أسهم البناء على املنطقة املحيطة  النمو فيالتذبذب في كل ذلك 

 على مستوى ألاسعار. مباشر وواضحاملنطقة مما يؤثر بشكل 

 

 العوامل املؤثرة على الطلب: 

 ألراض ي بالحي.أسعار البيع ل

 مدى توفر خدمات البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية مثل املدارس واملستشفيات والحدائق وغيرها.

 اكتمال العمران في املنطقة املحيطة.

 نظام البناء في منطقة العقار.

 إقامة مشاريع كبيرة بالقرب من العقار.
 

 املخاطر املتعلاة بالعاار:

 لعقار في مدينة الرياض نتيجة متغيرات متعددة.انخفاض عام في أسعار ا .3

 ضعف حركة البناء في املنطقة املحيطة مما يتسبب في انخفاض أسعار بيع العقار. .0

 مشاريع البنية التحتية في املنطقة.بعض عدم اكتمال  .1

 ظهور منافسة سعرية في منطقة العقار. .0
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 حساباد ومؤشراد الايمة 
 التاييم بطرياة التكل ة:

 

 

 13,544.45 حة ألار مسا

 11,970 مساحة ألادوار املتكررة

 900 سعر املتر املر   لألر 

 900 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة

 3 عمر املبان 

 350 سعر املتر املر   لألدوار املتكررة )بعد دصم إلاهالك(

 12,181,905 إممالأ ييمة ألار 

 4,189,500 إممالأ ييمة ألادوار املتكررة

 16,371,405 إممالأ ييمة العاار بالتكل ة

 

 

 .على املستندات املرسلة من قبل العميل 
ً
 تم احتساب مساحة ألارض بناءا

 .على أسعار بيع ألاراض ي في املنطقة، وذلك بعد إجراء املسح امليداني الالزم 
ً
 تم احتساب قيمة ألاراض ي بناءا
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 حساباد ومؤشراد الايمة
 :الاستثمارالددل / منهج اييم بطرياة الت

 
 

عتَبر طرياة الاستثمار هأ أنسب طرياة لتاييم العااراد املدرة للددل صنها تعكس الددل ال علأ ونادم حسابا ن صيلّيا لكل حصة شأ 
ُ
ت

  .يجار السويية للعاار م ل ناييمالعاار. م  التنبه الى أ   دبرة املايم ونادير  املنه   هأ مهم عند اعتماد العائد ألانسب وييمة الا 

 

الذ  نم نن يذ  بعد  طريق الددل / إلاستثمار التاييم عةريال سعود  بناء  على منهج  171,072,521نادر ييمة امل  ظة م ل التارير 

لددل أو ابل عة طريق نوليد ااستي اء كافة املعلوماد املالية املهمة واملطلوبة لهذا الغر ، ممي  ألاصول شأ امل  ظة ن اق أرباح شأ املست

 زيادة رأس املال دالل مدة التاييم.
 

لندرتها شأ السوق وبالتالأ نؤد  يلة البياناد لعائد شأ بعض العااراد ويصعب شأ بعض ألاحيا  ن ديد ييمة الايجار واملصروفاد وييمة ا

 .غير ديياةاملستخدمة شأ ناييم هذ  العااراد إلى نتائج 

 ابت التالية شأ التاييم املالأ :و مرى اعتماد الثو 

مناسبة للمراري  املختل ة بما فيها املناف  الار عة  و نسب مصاريف مادرة بناء على املعطياد    CAP RATEو  DISCOUNT RATEاستخدمت 

 املالية املادمة لنا مة العميل  و كانت على الن و التالأ :

 

 البيا 
معدل 

 الخصم
 فنسبة املصاري معدل التسعير

 %7.0 %8.5 %11.0 التخصص ي

 %6.0 %8.5 %7.5 السلي

 %5.0 %8.5 %7.5 الحائر

 %7.0 %8.0 %7.5 مبنى الصحافة الاول 

 %7.0 %8.0 %7.5 مبنى الصحافة الثاني

 %7.0 %8.5 %7.5 املحمدية

 %5.0 %8.0 %7.5 الربيع

 %6.0 %8.0 %7.5 املعذر

 %5.0 %12.0 %10.0 منفعة الربيع

 %5.0 %8.5 %7.5 ابمنفعة الضب

 %5.0 %8.0 %7.5 منفعة القدس

 %5.0 %14.0 %10.0 منفعة وادي لبن

 

 

 السوق .هو املعدل املطلوب على مثل هذ الاستثمار م ل الدراسة بناء على معطياد  الخصم:و ياصد بمعدل 

 التحكدعمل بمثابة معدل دصم لل ترة عدم  السوق و التسعير بعد انتهاء العاود املؤكدة امة اسعار  م  CAPفيما تعامل م  معامل التسعير 

لدينا  ر الت  تغط   التدفق الناد  املتوي  بعد انتهاء العاود الحالية مة مستحمر  املن عة حتى ناريخ انتهاء حق الانت اع و باراءة اولية يظه

 مة اممالأ امل  ظة  %12سلأ" " فا "ال%10.00مة اممالأ امل  ظة فيما يليه "امل مدية " %01.73ا  "املعذر" يركل 
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 النسبة اممالأ الايمة املن عة -اسم العاار 

 %7.17 41,256,372 التخصص ي

 %9.40 54,101,221 الربيع

 %16.36 94,156,082 املحمدية

 %31.74 182,639,314 املعذر

 %8.45 48,606,750 مبنى الصحافة الاول 

 %9.28 53,407,146 مبنى الصحافة الثاني

 %0.28 1,587,707 منفعة الربيع

 %0.88 5,074,227 منفعة الضباب

 %0.29 1,672,518 منفعة القدس

 %0.27 1,529,196 منفعة وادي لبن

 %3.88 22,348,929 الحائر

 %11.99 68,991,458 السلي

 %100.00 575,370,921 الاممالأ

 

 و نمثل بايتها مناف  مستحمرة . مة اممالأ العااراد %52فيما تركل العااراد اململوكة ن و 

 

 النسبة الايمة التصنيف

 %1.7 9,863,648 منفعة

 %98.3 565,507,273 مملوك

 %100.0 575,370,921 الاجمالي

 

 

 اممالأ الايمة الايمة شأ ظل عدم التحكد الايمة شأ فترة التحكد املن عة -اسم العاار 

 41,256,372 6,474,390 34,781,982 التخصص ي

 54,101,221 29,878,674 24,222,547 الربيع

 94,156,082 53,151,017 41,005,065 املحمدية

 182,639,314 164,440,059 18,199,256 املعذر

 48,606,750 41,283,029 7,323,721 مبنى الصحافة الاول 

 53,407,146 49,189,475 4,217,671 مبنى الصحافة الثاني

 1,587,707 667,685 920,022 منفعة الربيع

 5,074,227 3,885,378 1,188,849 منفعة الضباب

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

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

 22,348,929 22,348,929  الحائر

 68,991,458 68,991,458  السلي

 575,370,921 443,330,993 132,039,929 الاممالأ

 



 

 111من  50الصفحة 

 

أحدهما شأ فترة التحكد  و تعبر عة الايمة النانجة عة دصم التدفااد النادية مة العاود املبرمة م    مزئييفيما نوزعت الايمة على 

الف ريال ييمة مادرة استنادا لتدفااد نادية متويعة بعد انتهاء  022مليو  و  330مليو  ريال ناريبا ماابل  102املستحمرية  و يدرد با 

 العاود.

كدة لها عاود مؤ  لم نكةفريد التدفااد النادية مة الحائر و السلأ و شاق املعذر الت   ترمل بركلمريرية ا  الايمة شأ ظل عدم التحكد 

حي  باية العااراد نراوحت ما بي  ييمة مؤكدة مستندة للعاود كما شأ التخصص    موهرية شأالبتة لل ترة املستابلية املابلة ذاد ييمة 

 .معاكس الثان  فاصول بركلإلى مبنى الصحافة  بركل كبير 

 

 اممالأ الايمة الايمة شأ ظل عدم التحكد الايمة شأ فترة التحكد املن عة -اسم العاار 

 %100 %16 %84 التخصص ي

 %100 %55 %45 الربيع

 %100 %56 %44 املحمدية

 %100 %90 %10 املعذر

 %100 %85 %15 مبنى الصحافة الاول 

 %100 %92 %8 افة الثانيمبنى الصح

 %100 %42 %58 منفعة الربيع

 %100 %77 %23 منفعة الضباب

 %100 %167 %67- منفعة القدس

 %100 %14 %86 منفعة وادي لبن

 %100 %100 %0 الحائر

 %100 %100 %0 السلي

 %122 %77 %23 الاممالأ
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املن عة ل ترة اطول بكثير مة عاود  نكل ة عادأ   وهذا مرمعه عة الادس نظهر لدينا ييم شأ السالب ل ترة املؤكد بركل حصر  شأ من

الايمة بعد انتهاء العاود و امكانية نجديدها بعاود ادرى    املؤكدة ولكة تعو املستحمرية مما معل املصاريف املؤكد أكبر مة إلايراداد 

 زالت حتى الا  بطور الغير مؤكدة

 

 

 التخصص  

فكانت الايمة   2212-1-1عام و تسعة شهور ابتداء مة ناريخ التاييم املعتمد و هو  15نجد ا  التخصص   به عاد ملدة كما شأ الجدول ادنا  

و   داملؤكدة موهرية بالنسبة  ممالأ الايمة بما يعط  تعزيز يو  لهذ  الايمة املدعومة بالعاد  علما ا  املبنى بالكامل مؤمر ملستامر واح

 ليو  و ر   ناريبا .م 31بلغت الايمة ن و 

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 34,781,982 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 9 MONTH 19 1مستحمر 

 6,474,390 القيمة في ظل عدم التأكد     

 41,256,372 اجمالي القيمة     

 34,781,982     الايمة شأ فترة التحكد  

 6,474,390     حكدالايمة شأ ظل عدم الت  

 41,256,372     اممالأ الايمة  

 

 

 الربي :
مة نص ها باليل نامم عة العاود  ناريبا ايلمليو  و مائة الف ريال  13إلى  العاار لتصللتعزيز ييمة  بعاود ادداست وذ ثالثة مستحمرية 

 الن و التالأ: املبرمة على

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 22,221,864 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 11 MONTH 7 1مر مستح

 25,357,662 القيمة في ظل عدم التأكد     

 47,579,525 اجمالي القيمة     

 1,738,128 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 7 MONTH 7 2مستحمر 

 3,042,582 القيمة في ظل عدم التأكد     

 4,780,711 اجمالي القيمة     

 262,555 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 2 MONTH 2 0مستحمر 

 1,478,429 القيمة في ظل عدم التأكد     

 1,740,985 اجمالي القيمة     

 24,222,547     الايمة شأ فترة التحكد  

 29,878,674     الايمة شأ ظل عدم التحكد  

 54,101,221     اممالأ الايمة  
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 امل مدية
 ريال.الف  110مليو  و  53نصل إلى  ودلصت لايمة سنواد ناريباسبعة  امل مدية بمتوسطواشتغل مستحمرية عاار  

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 36,212,845 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 2 MONTH 7 1مستحمر 

 46,412,661 القيمة في ظل عدم التأكد     

 82,625,506 اجمالي القيمة     

 4,792,220 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 7 MONTH 6 2مستحمر 

 6,738,356 القيمة في ظل عدم التأكد     

 11,530,576 اجمالي القيمة     

 41,005,065     الايمة شأ فترة التحكد  

 53,151,017     الايمة شأ ظل عدم التحكد  

 94,156,082     مةاممالأ الاي  

 املعذر
و  بيعتبر هذا لعاار اكثر العااراد شأ امل  ظة ننويعا مة املكانب و املعار  و الراق السكنية ، ف   حي  كا  لدينا عاود ذاد معنى للمكان

و الايراد املادر   2217املعار  فانتهجنا طرياة الاستثمار  اما الراق فعوملت بنظام مختلف على اساس احتساب الاشغال ال علأ شأ 

 لالشغال الكامل و يياسه على ال ترة الاادمة م  ن سي  على معدل الاشغال م  مرور الزمة .

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

   القيمة في فترة التأكد  نحمير يصير الامل الراق السكنية

 100,800,980 القيمة في ظل عدم التأكد     

 100,800,980 يمةاجمالي الق     

 2,604,422 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 0 MONTH 7 1املستحمر 

 3,500,194 القيمة في ظل عدم التأكد     

 6,104,616 اجمالي القيمة     

 451,635 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 11 MONTH 2 2املستحمر 

 1,636,002 القيمة في ظل عدم التأكد     

 2,087,637 اجمالي القيمة     

 147,476 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 1 0املستحمر 

 1,721,948 القيمة في ظل عدم التأكد     

 1,869,424 اجمالي القيمة     

 629,342 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 5 MONTH 1 3املستحمر 

 7,340,951 القيمة في ظل عدم التأكد     

 7,970,293 اجمالي القيمة     

 492,065 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 2 MONTH 3 1املستحمر 

 1,783,455 القيمة في ظل عدم التأكد     

 2,275,520 اجمالي القيمة     

 317,920 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 2 0املستحمر 

 1,792,864 تأكدالقيمة في ظل عدم ال     
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 2,110,784 اجمالي القيمة     

 392,168 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 0 MONTH 3 7املستحمر 

 1,421,046 القيمة في ظل عدم التأكد     

 1,813,214 اجمالي القيمة     

 322,359 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 8 MONTH 2 2املستحمر 

 1,817,159 ل عدم التأكدالقيمة في ظ     

 2,139,518 اجمالي القيمة     

 6,065,107 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 0 MONTH 7 1املستحمر

 8,151,156 القيمة في ظل عدم التأكد     

 14,216,263 اجمالي القيمة     

 913,354 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 2 2املستحمر

 4,109,722 لقيمة في ظل عدم التأكدا     

 5,023,076 اجمالي القيمة     

 780,567 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 3 MONTH 2 0املستحمر

 4,396,438 القيمة في ظل عدم التأكد     

 5,177,005 اجمالي القيمة     

 760,957 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 2 3املستحمر

 4,290,895 القيمة في ظل عدم التأكد     

 5,051,852 اجمالي القيمة     

 1,025,837 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 7 MONTH 3 1املستحمر

 3,721,534 القيمة في ظل عدم التأكد     

 4,747,371 اجمالي القيمة     

 738,663 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 9 MONTH 2 0املستحمر

 4,165,084 القيمة في ظل عدم التأكد     

 4,903,747 اجمالي القيمة     

 769,983 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 3 MONTH 2 7املستحمر

 4,336,825 القيمة في ظل عدم التأكد     

 5,106,808 اجمالي القيمة     

 1,475,991 التأكدالقيمة في فترة    YEARS & 10 MONTH 2 2املستحمر

 8,323,702 القيمة في ظل عدم التأكد     

 9,799,694 اجمالي القيمة     

 311,409 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 9 MONTH 3 5املستحمر

 1,130,103 القيمة في ظل عدم التأكد     

 1,441,513 اجمالي القيمة     

 18,199,256     الايمة شأ فترة التحكد  

 164,440,059     الايمة شأ ظل عدم التحكد  

 182,639,314     اممالأ الايمة  
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 ناييم شاق املعذر

 

 القيمة الحالية صافي التدفق املصاريف الايراد نسبة الاشغال السنة

2018 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 6,624,165 

2019 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 6,190,808 

2020 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 5,785,802 

2021 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 5,407,292 

2022 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 5,053,544 

2023 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 4,722,938 

2024 63% 7,621,351 -533,495 7,087,857 4,413,961 

2025 65% 7,863,299 -550,431 7,312,868 4,256,156 

2026 65% 7,863,299 -550,431 7,312,868 3,977,716 

2027 70% 8,468,168 -592,772 7,875,396 4,003,452 

2028 70% 8,468,168 -592,772 7,875,396 3,741,544 

TV    105,005,284 46,623,602 

 100,800,980     القيمة الحالية
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 مبنى الصحافة ألاول 

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 7,323,721 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 8 MONTH 2 1مستحمر

 41,283,029 القيمة في ظل عدم التأكد     

 48,606,750 اجمالي القيمة     

 7,323,721     الايمة شأ فترة التحكد  

 41,283,029     لتحكدالايمة شأ ظل عدم ا  

 48,606,750     اممالأ الايمة  

 

 مبنى الصحافة الثان 

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 4,217,671 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 4 MONTH 1 1مستحمر

 49,189,475 القيمة في ظل عدم التأكد     

 53,407,146 اجمالي القيمة     

 4,217,671     شأ فترة التحكدالايمة   

 49,189,475     الايمة شأ ظل عدم التحكد  

 53,407,146     اممالأ الايمة  
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 من عة الربي  

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 264,828 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 2 1مستحمر 

 95,915 القيمة في ظل عدم التأكد     

 360,743 اجمالي القيمة     

 911,262 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 7 MONTH 3 2مستحمر 

 58,123 القيمة في ظل عدم التأكد     

 969,384 اجمالي القيمة     

 413,545 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 3 MONTH 3 0مستحمر 

 56,366 القيمة في ظل عدم التأكد     

 469,911 اجمالي القيمة     

 45,517 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 2 3مستحمر 

 16,485 القيمة في ظل عدم التأكد     

 62,003 اجمالي القيمة     

 537,712 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 6 MONTH 4 1مستحمر 

 67,121 القيمة في ظل عدم التأكد     

 604,833 لي القيمةاجما     

 198,872 القيمة في فترة التأكد   YEARS & 2 MONTH 1 0مستحمر 

 373,675 القيمة في ظل عدم التأكد     

 572,546 اجمالي القيمة     

 1,451,713- القيمة في فترة التأكد   YEARS & 10 MONTH 3 مصاريف استئجار

 000 القيمة في ظل عدم التأكد     

 1,451,713- مالي القيمةاج     

 920,022     الايمة شأ فترة التحكد  

 667,685     الايمة شأ ظل عدم التحكد  

 1,587,707     اممالأ الايمة  

 

 من عة الضباب

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 3,678,914 القيمة في فترة التأكد YEARS & 11 MONTH 4 1مستحمر 

 3,885,378 ظل عدم التأكد القيمة في  

 7,564,291 اجمالي القيمة  

 2,490,065- القيمة في فترة التأكد YEARS & 4 MONTH 13 مصاريف استئجار

 000 القيمة في ظل عدم التأكد  

 2,490,065- اجمالي القيمة  

 1,188,849   الايمة شأ فترة التحكد

 3,885,378   الايمة شأ ظل عدم التحكد

 5,074,227   لأ الايمةامما
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 من عة الادس

 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 94,537 القيمة في فترة التأكد YEARS & 0 MONTH 1 1مستحمر 

 567,964 القيمة في ظل عدم التأكد  

 662,502 اجمالي القيمة  

 163,307 القيمة في فترة التأكد YEARS & 7 MONTH 1 2مستحمر 

 607,823 ة في ظل عدم التأكدالقيم  

 771,131 اجمالي القيمة  

 212,585 القيمة في فترة التأكد YEARS & 1 MONTH 2 0مستحمر 

 550,747 القيمة في ظل عدم التأكد  

 763,332 اجمالي القيمة  

 176,587 القيمة في فترة التأكد YEARS & 5 MONTH 2 3مستحمر 

 445,396 القيمة في ظل عدم التأكد  

 621,982 اجمالي القيمة  

 326,251 القيمة في فترة التأكد YEARS & 7 MONTH 2 1مستحمر 

 629,263 القيمة في ظل عدم التأكد  

 955,514 اجمالي القيمة  

 2,101,943- القيمة في فترة التأكد YEARS & 3 MONTH 9 مصاريف استئجار

 000 القيمة في ظل عدم التأكد  

 2,101,943- ي القيمةاجمال  

 1,128,676-   الايمة شأ فترة التحكد

 2,801,194   الايمة شأ ظل عدم التحكد

 1,672,518   اممالأ الايمة

 

 

 من عة واد  لب 

 
 

  البيا  عدد سنواد العاد اسم املستحمر

 120,213 القيمة في فترة التأكد YEARS & 7 MONTH 1 1مستحمر 

 000 لتأكدالقيمة في ظل عدم ا  

 120,213 اجمالي القيمة  

 842,962 القيمة في فترة التأكد YEARS & 5 MONTH 6 2مستحمر 

 147,257 القيمة في ظل عدم التأكد  

 990,219 اجمالي القيمة  

 963,292 القيمة في فترة التأكد YEARS & 1 MONTH 7 0مستحمر 

 72,449 القيمة في ظل عدم التأكد  

 1,035,741 لقيمةاجمالي ا  

 729,356 القيمة في فترة التأكد YEARS & 7 MONTH 8 3مستحمر 

 000 القيمة في ظل عدم التأكد  
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 729,356 اجمالي القيمة  

 1,346,332- القيمة في فترة التأكد YEARS & 8 MONTH 9 مصاريف استئجار

 000 القيمة في ظل عدم التأكد  

 1,346,332- اجمالي القيمة  

 1,309,491   الايمة شأ فترة التحكد

 219,706   الايمة شأ ظل عدم التحكد

 1,529,196   اممالأ الايمة
 

 

 

 أالسل
 

 

 الايمة الحالية صاشأ التدفق الناد  املصاريف ايراد الايجار نسبة الاشغال ال ترة

07/1439 84% 2,319,891 -162,392 2,157,499 2,126,387 

01/1440 84% 2,319,891 -162,392 2,157,499 2,056,838 

07/1440 84% 2,319,891 -162,392 2,157,499 1,988,803 

01/1441 87% 2,402,744 -168,192 2,234,552 1,992,459 

07/1441 87% 2,402,744 -168,192 2,234,552 1,927,658 

01/1442 92% 2,540,833 -177,858 2,362,975 1,971,393 

07/1442 92% 2,540,833 -177,858 2,362,975 1,906,913 

01/1443 94% 2,596,069 -181,725 2,414,344 1,883,921 

07/1443 94% 2,596,069 -181,725 2,414,344 1,822,650 

01/1444 94% 2,596,069 -181,725 2,414,344 1,762,024 

07/1444 94% 2,596,069 -181,725 2,414,344 1,704,718 

01/1445 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,683,079 

07/1445 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,628,341 

01/1446 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,574,780 

07/1446 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,523,272 

01/1447 95% 2,623,686 -183,658 2,440,028 1,457,822 

07/1447 95% 2,623,686 -183,658 2,440,028 1,410,140 

01/1448 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,377,849 

07/1448 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,332,782 

01/1449 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,288,943 

07/1449 96% 2,651,304 -185,591 2,465,713 1,246,785 

T.V    70,448,935 33,323,900 

P.V     68,991,458 
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 الحائر
 

 الايمة الحالية صاشأ التدفق الناد  املصاريف ايراد الايجار نسبة الاشغال ال ترة

07/1439 93% 812,355 -56,865 755,490 744,596 

01/1440 93% 815,000 -57,050 757,950 722,587 

07/1440 93% 815,000 -57,050 757,950 698,685 

01/1441 93% 812,355 -56,865 755,490 673,640 

07/1441 93% 812,355 -56,865 755,490 651,731 

01/1442 93% 812,355 -56,865 755,490 630,294 

07/1442 93% 812,355 -56,865 755,490 609,678 

01/1443 96% 838,560 -58,699 779,861 608,528 

07/1443 96% 838,560 -58,699 779,861 588,737 

01/1444 96% 838,560 -58,699 779,861 569,154 

07/1444 96% 838,560 -58,699 779,861 550,644 

01/1445 97% 847,295 -59,311 787,984 537,873 

07/1445 97% 847,295 -59,311 787,984 520,380 

01/1446 97% 847,295 -59,311 787,984 503,263 

07/1446 97% 847,295 -59,311 787,984 486,802 

01/1447 97% 847,295 -59,311 787,984 470,790 

07/1447 97% 847,295 -59,311 787,984 455,392 

01/1448 97% 847,295 -59,311 787,984 440,328 

07/1448 97% 847,295 -59,311 787,984 425,926 

01/1449 97% 847,295 -59,311 787,984 411,916 

07/1449 97% 847,295 -59,311 787,984 398,443 

T.V    22,513,839 10,649,542 

 22,348,929     القيمة الحالية
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 امللحق أ: املبادئ العامة املعتمدة في إعداد التقييمات والتقارير

 

 

قرأ هذه املبادئ العامة باالقتران مع ألاحكام والشروط العامة لألعمال التجارية والخاصة بشركة شركة أريب لتقييم العقاري 
ُ
ريكه وش ينبغي أن ت

 رى. التضامنية إال بقدر ما يتعارض مع الترتيبات التعاقدية ألاخ

 

 0831معايير التقييم الدولية  -الهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين  3

 

نفذ جميع ألاعمال تحت غطاء الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
ُ
هـ بموادها الواردة في الفصل الخامس / 81/81/3011وتاريخ  113ت

 بالتوافق التام والكامل مع جميع ما ورد في ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم العشرون –الثامنة عشر  –السابعة عشر  –السادسة عشر 
ً
، وايضا

 ( وكما سيكون عليه ما تنص عليه ألادلة إلارشادية املعتبرة كمالحق للميثاق.18/81/0831 –)إلاصدار ألاول 

 

 أساس التقييم 0

 

د تعريف أساس التقييم على النحو املحدد في تقييم الهيئة السعودية للمقّيمين تحدد تقاريرنا الغرض من التقييم، ما لم ُيذكر خالف ذلك، فقد ور 

 معايير التقييم الدولية. إن التعريف الكامل لهذا ألاساس الذي اعتمدناه فهو إما محدد في تقريرنا أو ملحق بهذه املبادئ العامة.  -املعتمدين 

 

 رى:ضرائب تكاليف التصرف في العقار والالتزامات ألاخ 1

لم يتم تخصيص بدالت ألي مصروفات تحقيق أو ضرائب والتي يمكن أن تظهر في حالة التصرف في العقار. ُيعتبر العقار بأكمله خالي من جميع 

 الرهون العقارية وغيرها من الرسوم والتي قد يتم ضمانها في هذا الشأن. 

 

 حتمل / املحتملة والتي هي قيد الدراسة.لم يتم تخصيص بدالت للتأثير املمكن للتشريع أو التشريعات امل

 

 تم إعداد التقييمات واستخالصها من غير أن تكون شاملة ملدفوعات الضريبة على القيمة املضافة، ما لم ينص على خالف ذلك.

 

 التوثيق 0

السوق، إال إذا تم إبالغنا بالعكس وأن نحن في العادة ال نقرأ عقود إلايجار أو سندات امللكية. نحن نفترض أن كل عقار رائج وصالح للعرض في 

 لتيجميع الوثائق تم تحريرها واعتمادها على نحو مرض ي، وأنه ال يوجد أي أعباء أو قيود مفروضة أو حقوق ارتفاق أو مصروفات أخرى جسيمة، وا

ية قيد النظر أو معلقة. و على الرغم من أنه يمكن أن تكون ذات تأثير جوهري على قيمة العقار قيد الدراسة أو التقييم وأنه ال يوجد دعوى قضائ

 قد توفرت لدينا الوثائق، نحن نوص ي بأنه ال ينبغي الاعتماد على تفسيرنا بدون أن يتحقق فريق املحامين لديكم منه.

 

 

 املستأجرين: 1

 

ن أو تتعلق بالوضع املالي للمستأجرين الفعليي على الرغم من أننا نعرض في تقييماتنا فهمنا العام لحالة املستأجر في العادة ال نوجه استفسارات

قيم باالستفادة من إلايجارات، وبالتالي نفترض أن املستأجرين قادرين 
ُ
لى الوفاء عاملحتملين، ما لم ُيطلب منا غير ذلك. وحيث أن قيمة العقارات ت

 تفاقية لم يكشف عنها، ما لم يتم إبالغنا بخالف ذلك.بالتزاماتهم املالية بموجب عقد إلايجار وأنه ال يوجد إيجار متأخر أو مخالفات لال

 

 القياسات: 1
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رض غ ال نقوم بإجراءات القياسات بل نحن ننص صراحة أننا اعتمدنا فيها على مصادر أخرى خصيًصا. ان املناطق املختارة في املعاينة تقتصر على

ال ينبغي الاعتماد على تلك القياسات ألغراض أخرى وال استخدامها بواسطة  مساعدتنا في تكوين رأي عن القيمة للعقار عين التقييم أو الدراسة.

 أطراف آخرين بدون الحصول على تفويض كتابي منا. 

 

 القيمة املقدرة لإليجار: 1

 

ذا الرأي ال يمثل إن رأينا املتعلق بالقيمة إلايجارية ألغراض املساعدة في تكوين رأي عن القيمة للعقارات عين التقييم أو الدراسة فقط. وه

يمة ل قبالضرورة املبلغ الذي يمكن الاتفاق عليه بالتفاوض أو يحدده أحد الخبراء أو أحد املحكمين أو املحكمة عند تجديد عقد إلايجار أو تعدي

 إلايجار. 

 

 تخطيط املدينة واللوائح القانونية ألاخرى: 1

 

ينما كان ذلك ممكًنا، إما شفهًيا من مسئولي التخطيط املحلي أو من املصادر العامة يمكن الحصول على املعلومات املتعلقة بتخطيط املدينة، أ

نبغي ي املتاحة إلالكترونية أو غيرها. يمكن الحصول عليها ملساعدتنا على تكوين رأي يتعلق بالقيمة للعقارات عين التقييم أو الدراسة فقط وال 

 ب الاعتماد عليها، نوص ي بأن يتحقق املحامون مما يلي: الاعتماد عليها ألغراض أخرى. إذا كان ألامر يتطل

 

i  .توضيح الوضع الحالي على نحو صحيح في تقريرنا 

  

 

  

 

ii  .أال يتأثر العقار سلًبا بأي قرارات أو شروط تتخذها السلطات املحلية أو تحددها 

iii .أنه ال توجد إشعارات قانونية قائمة 

 

عد تقييماتنا على أساس أن امل
ُ
جرى بها( تمتثل لقرار مجلس الوزراء رقم ) ت

ُ
هـ ألامر  باعتماد  3001/  1/33( وتاريخ  011باني )وأي أعمال أخرى ت

هندسية لالاطار العام لكود البناء السعودي تم اخراج الكود في مصنفين اساسيين هما : الاشتراطات 4 وتتضمن الحد الادنى املطلوب من املعايير ا

والتشغيل والصيانة التي تم استنباطها وصياغتها بما يتوافق مع املتطلبات والانظمة املعمول بها في اململكة و كذلك املتطلبات  للتصميم والتشييد 

 ( وتتضمن تفاصيل التصميم 4وطرائق التشييد . SBCويرمز لها بالحروف )

 

 الدراسات املسحية الهيكلية:  1

ا لم ُيطلب منا ذلك صراحة، كما أننا ال نختبر الخدمات وبالتالي نحن ال نقدم أي ضمانات بأن نحن ال نتولى إجراء دراسات مسحية هيكلية، م

ظها حللعقارات عين التقييم أو الدراسة خاليه من العيوب.  نحن نسعى ألن توضح تقييماتنا أي عيوب جلية واضحة أو عناصر معطوبة والتي قد نال 

قد تسترعي انتباهنا.  نحن نفترض أن أي مستأجر يتحمل املسئولية كاملة فيما يتعلق بإصالح ما  أثناء فحصنا أو نوضح تكاليف إلاصالح التي

 استأجروه سواء على نحو مباشر أو من خالل رسوم خدمات، ما لم ينص على خالف ذلك.

 

 مواد ضارة: 38

نشأ أو ُعدل 
ُ
أي مبنى باستخدام تقنيات أو مواد ضارة ما لم يجرى إبالغنا بغير نحن ال نجري في العادة تحقيقات عن املوقع/ املواقع للتأكد مما إذا أ

ستخدم أي من تلك املواد أو التقنيات.
ُ
 ذلك، تستند تقييماتنا إلى أساس أنه لم ت

 

 ظروف املوقع: 33
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قصودة منها كما أننا ال نتولى نحن ال نجري في العادة تحقيقات عن املوقع بغرض تحديد مالئمة ظروف ألارض والخدمات لألغراض املعدة لها أو امل 

ه حيثما أنإجراء دراسات مسحية أثرية أو ايكولوجية أو بيئية. ما لم يجرى إبالغنا بغير ذلك، تستند تقييماتنا إلى أساس أن هذه الجوانب مرضية، و 

أو قيود أثناء فترة إلانشاءات بسبب هذه  يعتزم إجراء تطوير، و )أنه لم يتم / وأنه سوف لن يتم( تكبد أي نفقات استثنائية أو حدوث تأجيالت

 ألامور.  

 

 التلوث البيئي: 30

د ما يما لم ُيطلب منا ذلك صراحة، نحن ال نتولى إجراء دراسات مسحية على املوقع أو عمليات تقييم بيئية، أو التحقيق في سجالت تاريخية لتحد

جرى تقييماتنا على أساس أن العقارات عين إذا قد تلوثت أي أرض أو مبنى للعقارات عين التقييم أو الدرا
ُ
سة. لذلك ما لم ُينصح بغير ذلك، ت

نعتقد باحتمال  نالتقييم أو الدراسة لم تتأثر بتلوث بيئي. بيد أنه إذا أدى بنا فحص املوقع واملزيد من الاستفسارات املعقولة أثناء إعداد التقييم أل 

 تعرض ألارض للتلوث، سنناقش بواعث قلقنا معكم.

 

 التأمين: 31

وط ر ما لم ُيجرى إبالغنا بخالف ذلك، نحن سنفترض أن الغطاء التأميني املناسب متاح وسيستمر متاًحا بشروط مقبولة تجارًيا، وتتعلق تلك الش

 على سبيل بما يلي:

 

 ألواح الواجهات

متاًحا فقط رهًنا بالقيود ألقساط إضافية أو قد يكون غير  إن الغطاء التأميني للمباني التي تحتوي على أنواع محددة من ألواح الواجهات قد يكون 

تأمين ا المتاح.  عادة ال تكون املعلومات الخاصة بنوع ألالواح متاح. وبناء على ذلك، فإن آرائنا املتعلقة بالقيمة ال تخصص أي بدل مخاطر يغطيه

 بشروط شاقة.ألي عقار، ذلك التأمين الذي قد يكون غير متاح، أو قد يكون متاح ولكن 

 

 إلارهاب

فترضنا اأجريت تقييماتنا على أساس أن العقارات مؤمن عليها ضد مخاطر الخسارة أو التلف وتتضمن التلفيات التي سببتها ألاعمال إلارهابية. لقد 

 أن شركة التأمين التي تولت الغطاء التأميني قد أعادت التأمين على نحو مناسب.

 

 ياه الجوفيةالفيضانات وارتفاع منسوب امل

ائنا ر أجريت تقييماتنا بافتراض أن العقارات املؤمن عليها ضد أضرار الفيضانات ورفع مستوى املياه الجوفية. وما لم ينص على خالف ذلك، فإن آ

ح ولكن بشروط املتعلقة بالقيمة ال تخصص أي  بدل مخاطر يغطيها التأمين ألي عقار، ذلك التأمين الذي قد يكون غير متاح، أو قد يكون متا

 شاقة. 

 

 

 الديون املستحقة: 30

 

 أو تم استكمالها مؤخًرا، نحن في العادة -تحت إلانشاء  –في حالة العقارات عين التقييم أو الدراسة والتي تكون أعمال إلانشاءات فيها قيد التنفيذ 

فيما يتعلق باألعمال املنجزة أو الالتزامات ملصلحة املقاولين  ال نخصص أي بدالت ألي التزامات تم تكبدها بالفعل ولكن لم يتم تسديدها بعد وذلك

 أو املقاولين من الباطن أو أي عضو من أعضاء فريق التصميم أو الفريق املنهي. 

 

 

 السرية ومسئولية الغير 31

 



 

 111من  127الصفحة 

 

نت أمام إليه، وال نقبل أي مسئولية أيا كا إن التقييمات والتقارير الخاصة بنا سرية وتقتصر على الطرف التي توجه إليه وللغرض املحدد التي تشير 

طرف  أي طرف آخر. ال ُيسمح بنشر هذه الوثيقة أو جزء منها أو مرجعها في أي مستند أو بيان أو تعميم أو في أي وسيلة من وسائل الاتصاالت مع

 آخر بدون الحصول على موافقتنا الكتابية املسبقة على الصيغة واملحتوى التي تظهر به. 

 

 

 

 

 بيان منهج التقييم 31

 نحن مطالبون بعمل بيان ملنهج التقييم الذي اتبعناه. في ظل غياب أي بيانات خاصة في تقريرنا، يرد فيما يلي ملخص عام ملنهجنا.  

 

 طريقة أسلوب السوق 

 طريقة املعامالت املقارنة

عامالت إلارشادية، معلومات عن صفقات ألصول مطابقة أو مماثلة . تستخدم طريقة املعامالت املقارنة، واملعروفة أيضا باسم طريقة امل18.3)"

 لألصل محل التقييم للتوصل إلى مؤشر للقيمة.

. عندما تحتوي املقارنات التي يتم النظر فيها على معامالت لألصل محل التقييم، يشار إلى هذه الطريقة في بعض ألاحيان باسم طريقة 18.0

 0831عايير التقييم الدولية املعامالت السابقة."( من كتاب م

 

 أسلوب الدخل

 لهذا ألاسلوب يتم 08.3)"
ً
 على القيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية املستقبلية إلى قيمة حالية واحدة. ووفقا

ً
. يقدم أسلوب الدخل مؤشرا

 ألاصل.تحديد قيمة ألاصل بالرجوع إلى قيمة إلايرادات أو التدفقات النقدية أو توفير التكاليف من 

 . ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه ألاولوية في الظروف التالية:08.0

 عندما تكون قدرة ألاصل على توليد الدخل هو العنصر ألاساس ي الذي يؤثر على القيمة من وجهة نظر املشاركين، أو أ(

ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من املقارنات السوقية  تتوفر توقعات معقولة ملبلغ وتوقيت إلايرادات املستقبلية لألصل محل التقييم، ب(

 0831ذات الصلة، إن وجدت."( من كتاب معايير التقييم الدولية 

 

 أسلوب التكلفة

 للقيمة باستخدام املبدأ الاقتصادي الذي ينص على أن املشتري لن يدفع ألصل ما أكثر من تكلفة الحصول 18.3)"
ً
. يقدم أسلوب التكلفة مؤشرا

ذو منفعة مماثلة، سواء عن طريق الشراء أو البناء، ما لم تكن هناك عوامل الوقت، أو إزعاج أو مخاطر أو عوامل أخرى متعلقة. يقدم  على أصل

 للقيمة عن طريق حساب التكلفة الحالية الستبدال أو إعادة إنتاج ألاصل، ومن ثم خصم إلاهالك املادي وجميع أشكال التقا
ً
م دألاسلوب مؤشرا

 .ألاخرى 

  

 . ينبغي أن يطبق أسلوب التكلفة وُيعطى ألاولوية في الظروف التالية:18.0

عندما يتمكن املشارك من إعادة إنتاج ألاصل بنفس خصائص ألاصل محل التقييم، دون قيود تنظيمية أو قانونية، وأن يتم إنتاج  أ(

.ألاصل بسرعة كافية بحيث ال يضطر املشارك لدفع مبلغ إضافي الستخدام ألا 
ً
 صل فورا

 ألاصل ال ينتج الدخل بطريقة مباشرة والطبيعة الفريدة لألصل تجعل استخدام أساليب الدخل والسوق غير مجدية. ب(

 يعتمد أساس القيمة املستخدمة على تكلفة الاستبدال، مثل القيمة الاستبدالية. ج(

 

 طرق أسلوب التكلفة 

 ب التكلفة:. على نطاق واسع، هناك ثالثة طرق ألسلو 18.3 

 طريقة تكلفة الاستبدال: طريقة تشير إلى القيمة عن طريق حساب تكلفة أصل مماثل. أ(

 طريقة تكلفة إعادة إلانتاج: طريقة تشير إلى القيمة عن طريق حساب تكلفة إعادة إنتاج نسخة طبق ألاصل من ألاصل محل التقييم. ب(
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خالل إضافة القيم املنفصلة لألجزاء املكونة له."( من كتاب معايير التقييم الدولية طريقة الجمع: هي طريقة تحسب قيمة ألاصل من  ج(

0831 

 

 

 

 

  

 

  

 

 امللحق ب: الشروط املعيارية لألعمال التجارية

 

طبق الشروط .3
ُ
 متى ت

 

أحد الخدمات ألحد العمالء وال تطبق هذه الشروط الخاصة باألعمال التجارية )"الشروط"( حينما تقدم شركة أريب للتقييم العقاري وشريكه 

طبق إلى الحد الذي ال تتعارض معه تلك الشروط مع الشروط الواردة في 
ُ
لك تيوجد اتفاقية مكتوبة لتوفير تلك الخدمة، أو إذا كانت موجودة، ت

طبق شروط الاتفاقية
ُ
. إن املرجع املكتوبة في حدود التعارض الاتفاقية املكتوبة. في حالة وجود تعارض بين تلك الشروط وبين أي اتفاقية مكتوبة، ت

      إلى الاتفاقية في هذه الشروط يعني الاتفاقية املكتوبة أو الاتفاق غير الرسمي والذي يتضمن تلك الشروط )"الاتفاقية"(.              

 

 شركة أريب للتقييم العقاري وشريكه 

ريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية أو أي شركة تابعة  أو شركة قابضة  لشركة شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية تعني شركة أ

 شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية أو جميع ما سبق، تلك الشركة التي تقدم الخدمات بموجب الاتفاقية.

 

 

 مستوى الخدمة معياري  .0

 

مة باملواصفات ومستوى ألاداء املنصوص عليها كتابة في الاتفاقية أو، إذا لم يذكر أي شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية تقدم الخد

قدم بها عادة وفًقا لواجب الرعاية الخاص بشركة أريب لتقييم العقاري وشريكه 
ُ
ش يء، تكون الخدمة باملواصفات ومستويات ألاداء التي ت

 تابًيا على أي تقييمات.التضامنية على النحو املحدد فيما يلي. ينبغي املوافقة ك

 

 ما لم تتضمنه الخدمة .1

 

 إن شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية ال تتحمل أي مسئولية تتجاوز نطاق الخدمات املحددة. وعلى وجه الخصوص، فإنها ال تلتزم

 بتوفير أو تتحمل مسئولية ما يلي: 

 

 بإجراء تقييم رسمي.  الرأي فيما يخص السعر، ما لم نتلقى تعليمات خاصة 

 تقديم الاستشارة أو إلاخفاق في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بحالة العقار، ما لم نتلقى تعليمات خاصة بإجراء دراسة مسحية رسمية.  

 أمن أو إدارة العقار ما لم نتلقى تعليمات رسمية بالترتيب لذلك. 

 عليماته.أمان زائري العقار، ما لم يكن ذلك مذكوًرا في ت 

التقديرات املتعلقة بتكاليف إلانشاء أو البناء، ما لم يشترك في العمل خصيًصا استشاري تكاليف مؤهل أو مساح أراض ي كمي لتقديم  

 تلك التقديرات. 
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 املسئولية وواجب الرعاية .0

 

 واجب الرعاية -أ

 

جب العمل باستخدام املهارات املعقولة والرعاية الالزمة في توفير الخدمات تلتزم شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية أمام العميل بوا

 والامتثال لتعليمات العمل حيث ال تتعارض تلك التعليمات مع ما يلي:

 هذه الشروط، أو 

 الاتفاقية، أو  

لزمة بتنفيذ أي تعليمات من العميل قد القانون املطبق والقواعد املهنية. إن "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " غير م 

 تتعارض مع القوانين املطبقة واللوائح والقواعد املهنية.

 

 مسئولية العميل -ب

 

ي فال تتحمل "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " مسئولية عواقب فشل العميل أو أي وكيل تابع له وتتضمن تلك العواقب التأخير 

 حتى الاخفاق في تقديمها.تقديم الخدمات أو 

 

 توفير املعلومات أو املواد ألاخرى التي تطلبها "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " فوًرا، وحيثما كانت تلك املعلومات أو  

لومات أو مواد إلى "شركة أريب املواد املقدمة غير دقيقة أو غير كاملة فال تقع أي مسؤولية على )"الشركة"( وإنه يضمن العميل أنه إذا قدم مع

 شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " الاعتماد على دقتها.“لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " عندئذ يكون من حق 

 شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية ".                      “إتباع نصيحة أو توصيات  

يب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " في العقد، أو املسئولية التقصيرية )وتتضمن إلاهمال أو إلاخالل بالواجب القانوني(، إن مسئولية "شركة أر 

 و أو التحريف أو أي سبب كان خالف ذلك مما قد ينشأ بسبب تقديم الخدمات أو يتعلق به أو بغيره بموجب الاتفاقية ال تقتصر على الاحتيال أ

 إصابات شخصية يتسبب بها إلاهمال، ولكن خالف ذلك فإن مسئوليتها في الحاالت التالية:  حدوث وفيات أو 

ستثنى بالقدر الذي يكون فيه العميل أو شخص ما بالنيابة عن العميل والذين ال تتحمل شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه  
ُ
ت

.
ً

 التضامنية مسئولية أي منهم، مسئوال

ستثنى إذا نجمت عن ظ 
ُ
 شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية ".“روف تتعدى نطاق سيطرة ت

 تستثني الخسائر غير املباشرة والخاصة والالحقة.   

)حينما تكون "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " مجرد واحدة من ألاطراف املسئولة( تقتصر على حصة الخسارة التي  

بافتراض أن جميع ألاطراف آلاخرين يسددون نصيبهم من الخسارة التي “ركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية يمكن أن تتسبب فيها "ش

 يتسببون فيها )سواء فعلوا ذلك أم ال(، و   

 

 

 

 

 

ر منية "، تم تحديد املخاطعلى أي حال وتقديًرا للمخاطر النسبية وفوائد املشروع لكل من العميل و"شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضا 

على تحديد مسئولية "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " أمام العميل عن  -إلى أقص ى حد يسمح به القانون  -بحيث يوافق العميل

قضية أو قضايا  وتتضمن رسوم أي وجميع املطالبات أو الخسائر أو التكاليف أو التلفيات من أي نوع أيا كان أو نفقات املطالبات الناتجة من أي 

ييم قوتكاليف املحامين والتكاليف ورسوم  وتكاليف الشهود الخبراء بحيث ال يتعدى إجمالي املسئولية التجميعية الخاصة بشركة  "شركة أريب لت
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قتصر ريكه التضامنية " من العميل وتالعقاري وشريكه التضامنية " أمام العميل على الرسوم املهنية التي تسلمتها "شركة أريب لتقييم العقاري وش

 عليها.  

 

 

أي “وبعيًدا عن الغش أو السلوك إلاجرامي، ال يتحمل أي موظف يعمل في مجموعة شركات "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية 

فين الحاليين أو السابقين شخصًيا أو مسئولية شخصية تجاه العميل، كمان أنه ال يحق للعميل أو أي شخص يمثل العميل أن يقاض ي أحد املوظ

 يرفع دعوى ضده.

 

 املسئولية الناشئة عن فعل الغير -ج

 

بأي واجب رعاية أو مسئولية تجاه أي شخص فيما عدا العميل، ما لم توافق "شركة “ال تلتزم "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية 

 لك كتاًبة. ال يملك أي طرف آخر أي حقوق بموجب الاتفاقية ما لم ُيجرى الاتفاق على ذلك كتابة.أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية "على ذ

 

 مسئولية آلاخرين -د

 

 ضال تتحمل "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " مسئولية املنتجات أو الخدمات التي تحتم الضرورة الحصول عليها من آخرين بغر 

 توفير الخدمة.

 

 التفويض -ه

 

  -شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " أن تفوض لطرف آخر تقديم الخدمات أو جزء منها“تستطيع 
ً

 -فقط عندما يكون ذلك مقبوال

ذ يولكنها تظل مسئولة عما يفعله الطرف آلاخر ما لم يوافق العميل على الاعتماد على الطرف الثالث فقط )ويجب أال يمتنع العميل عن تنف

 الاتفاقية ألسباب غير مقبولة(. 

له عإذا كان التفويض بناء على تفويض خاص من العميل، ال تتحمل "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " مسئولية ما يفعله أو ال يف

 الطرف آلاخر.

 

العامة وتأمين املسئولية العامة للغير والتي تقدم الغطاء  ينبغي أن يؤمن العميل وأن ُيدخل حيز التنفيذ   تأمين مناسب على امللكية واملسئولية

التأميني لإلصابات الجسدية وتلف امللكيات والذي يتضمن أيهما "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " كمؤمن عليه مشارك أو 

 تضامنية أو موظفيها أو مندوبيهاكمتنازل عن حقوق إحالل شركات التأمين مقابل "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه ال

  

 

 

 املسئولية تجاه شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية  -و

 

يوافق العميل على تعويض "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " ضد جميع قضايا جميع ألاطراف ألاخرى )وتتضمن أي شركة تأمين 

على سبيل املثال ال الحصر جميع إجراءات وقضايا ودعاوى، وخسائر وتلفيات وتكاليف ونفقات ألاطراف تابعة للعميل( )وتتضمن تلك القضايا 

 ألاخرى( )"املطالبات"(

 ما وافق العميل على التأمين عليه بموجب الاتفاقية. 

شركة أريب لتقييم “تعترف ما يتعلق بأي حال من ألاحوال بتوفير الخدمات فيما عدا القضية التي تحكم هيئة قضائية مختصة أو  

)سواء أقرت بمسئوليتها أم ال( بأنها كانت ناجمة عن ارتكاب " شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " أو “ العقاري وشريكه التضامنية 
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ة ييم العقاري وشريكه التضامنيشركة أريب لتق“أي من مفوضيها لواقعة احتيال أو تقصير متعمد أو خرق للعقد أو إهمال فيما يتعلق بما تتحمل 

 مسئوليته بموجب هذه الشروط.“

 

 تقديم الخدمات .1

 

 الجدول الزمني -أ

 

قيام لتستخدم "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " الجهود املقبولة لاللتزام بالجدول الزمني للعميل ولكنها غير مسئولة عن عدم ا

ارج غير مسئولة عن التأخير الذي يكون خ“. وحتى في ذلك الوقت "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية بذلك ما لم ُيتفق على ذلك كتابة

 عن إرادتها.   

 

 امللكية الفكرية -ب

 

" فتعود  امنيةيملك العميل جميع حقوق امللكية الفكرية للمواد التي يقدمها، أما املواد التي تقدمها "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التض

دام خملكيتها إلى "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية "، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة. يملك كل منهما حق غير حصري الست

 الك.املواد املقدمة لألغراض التي توفرت أو أعدت من أجلها. ال يملك أي طرف آخر الحق في استخدامها بدون موافقة محددة من امل

 

 سرية املواد -ج

 

نما يتاح إيلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع املواد واملعلومات السرية ذات القيمة التجارية أمام الطرف آلاخر والتي يكون على علم بسريتها و 

 له ما يلي: 

 

 استخدامها بالقدر املناسب الذي يتطلبه تقديم الخدمة. 

 خر على ذلك.الكشف عنها إذا وافق الطرف آلا  

 الكشف عنها إذا تطلب ذلك القانون، أو اللوائح أو أي سلطة أخرى مختصة. 

 

( من الانتهاء من 38يستمر هذا الالتزام بعد فسخ الاتفاقية. تستطيع "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " بعد مرور عشر سنوات )

 ق تحتف  بها دون أن تلتزم  بإبالغ العميل بذلك.  تقديم الخدمة أو فسخ الاتفاقية أن تدمر أي أورا

 

 املكافآت والسداد .1

 

 الرسوم والضرائب -أ

 

شركة لحينما ُيستحق دفع الرسوم والنفقات مقابل الخدمة أو مقابل الخدمات إلاضافية أو املمتدة التي يطلبها العميل وليست محددة كتابة، يحق 

أو الهيئات  «تقييم»لتضامنية " الحصول على الرسوم التي تحددها الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه ا

كبدة تاملهنية ألاخرى املطبقة، أو إذا لم تحدد ذلك أي جهة، تحصل الشركة على رسوم عادلة ومعقولة وفًقا للوقت املستغرق وتسديد النفقات امل

دى الخدمات الكامل، يحق لشركة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " الحصول على رسوم مقبولة بالنيابة عن العميل.  إذا لم تؤ 

قدره 
ُ
 شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية ". “تتناسب مع الخدمة املقدمة على النحو الذي ت
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لك الرسوم التي يتسلم العميل فاتورة بها، ما لم ينص كتابة على خالف ينبغي على العميل أن يسدد أي ضريبة إضافية مطبقة كما ستضاف إلى ت

 ذلك تحديًدا. 

 

 الجدول الزمني للسداد -ب

 

 بالكامل في خالل إلاطار الزمني لالتفاقية، أو في خالل 
ً

سدد فاتورة صادرة أصوال
ُ
يوم في حالة عدم الاتفاق على إطار زمني محدد، يحق  18إذا لم ت

عن كل شهر يظل فيه  %0يب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " أن تفرض مصاريف إضافية على املبلغ املستحق بما يعادل لشركة "شركة أر 

ة داملبلغ غير مسدد. يحق لشركة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " إيقاف ألاعمال في املهمة حينما تتعدى أي فاتورة غير مسد

 ق عليه للسداد. إلاطار الزمني املتف

 

لى ع يحق لشركة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " أن يؤجل بدء ألاعمال أو وقف العمل في املهمة حتى تستلم املدفوعات ألاولية

 النحو الذي تحدده الاتفاقية. 

 

 الاتصاالت .1

 

 

 ل ومسئول اتصال مع "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية ".يعين العميل لغرض هذه الاتفاقية أحد املمثلين ليكون بمثابة حلقة وص

 

تستطيع "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " استخدام اتصاالت الكترونية ونظم توفير خدمات مما يتيح للعميل أي برمجيات 

 مطلوبة قد ال تكون متاحة على نحو عام.

 ًبا ومعنوًنا إلى آخر عنوان معروف للمرسل إليه وتعتبر مستلمة. في الحاالت التاليةيكون إلاشعار سارًيا إذا كان مكتو 

سلم عند بدء  
ُ
عند تسليمها، إذا تسلمت باليد عن طريق املحضر في املحكمة العامة )إذا كان ذلك أثناء ساعات العمل الاعتيادية( وإال ت

 ساعات العمل التالية.

 رسلت بالبريد املسجل.يومين عمل بعد إلارسال، إذا أ 

 عند استالمها بالفعل، إذا أرسلت عن طريق البريد العادي أو الفاكس. 

 يمكن إرسال إلاشعار عن طريق البريد إلالكتروني

 

 التقديرات والتقييمات والنماذج املالية .1

 

ة التي تعدها " شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنيُيقر العميل بأنه ما لم ُينص على ذلك صراحة في الاتفاقية وفي التقارير أو التسليمات 

 "، فإن أي تقديرات مالية متعلقة بفوائد العقارات أو ألاصول ليست أراء خاصة بالقيمة وال يمكن تفسيرها على أنها تقييمات رسمية.

الاتفاقية، تستند تلك التقييمات إلى املعلومات حيثما قدمت "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " التقييمات الرسمية بموجب 

دم خاملتاحة على نحو معقول إلى "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " في وقت إجراء التقييم باإلضافة إلى معرفتها بالسوق. ستست

تقييمات ولكن يقر العميل بأن هذه التقييمات مجرد  "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " املهارة والعناية املعقولة في توفير أي

 .تقديرات فقط، ولكن يقر العميل أيًضا بأن ظروف السوق والافتراضات قد تتغير، عندئذ يكون الاعتماد على التقييمات على مسئوليته الخاصة

 ُيجرى إعداد جميع تلك التقييمات وفًقا للشروط، وألاحكام املحددة في تقرير التقييم.

قييم شركة أريب لت“مكن إعداد التقديرات املالية ونماذج التدفقات النقدية باستخدام نماذج ألاعمال التجارية والبرامج التي تعود ملكيتها إلى ي

  ليست ملزمة بمشاركة نماذج امللكية الخاصة بها.“شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية “فقط.  إن “العقاري وشريكه التضامنية 

 

 

 فسخ العقد .1
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 فسخ العقد -أ

 

رف طيحق للعميل أو "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " فسخ الاتفاقية فوًرا بموجب إشعار ُمرسل للطرف آلاخر وذلك إذا أقدم ال

 آلاخر على ما يلي:

 دة في إشعار مسبق ليصلح هذا الخرق.لم يتولى إصالح ما حدث من خرق كبير ومتواصل لالتفاقية في خالل مدة معقولة محد 

  إذا كان مفلًسا وفًقا لقوانين بلد التأسيس.  

 

 تأثير فسخ العقد على املطالبات -ب

 

سوم ر إن فسخ الاتفاقية ال تؤثر على أي مطالبات قد تظهر قبل الفسخ، أو على استحقاق "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " على ال

 ملستحقة لها حتى تاريخ الفسخ أو حتى تسترد نفقاتها.املالئمة ا

 

في حالة توقف املهمة أو فسخ عقدها ألسباب خارج سيطرة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية "، يحق لها الاحتفاظ بجميع 

 وعات املبدئية.املدفوعات بالكامل املسددة أو املستحقة وذلك حتى تاريخ التوقف أو الفسخ ويتضمن ذلك املدف

 الامتثال .38

 

ال  لإن العميل على علم بالتزام "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " باالمتثال لقواعد مكافحة الفساد السائدة، على سبيل املثا

موال واملتعلقة باألطراف املتعاقدة "( وأحكام مكافحة غسيل ألا FCPAالحصر قانون املمارسات ألاجنبية الفاسدة  بالواليات املتحدة ألامريكية )"

ر يوبالتالي يتعهد العميل بأنه لن يستخدم ألاموال أو أي تعويضات مالية دفعتها "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " ألغراض غ

ريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي قانونية، وتتضمن ألاغراض التي تخالف قوانين مكافحة الفساد مثل دفع أو التحريض على دفع  مبالغ بط

مسئول حكومي بغرض مساعدة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " أو أي من الشركات التابعة لها أو شركاتها القابضة أو أي 

خص أو تأمين مزايا غير  مناسبة. شخص يعمل بالنيابة عنها في الحصول على أعمال تجارية أو الاحتفاظ بها أو توجيه ألاعمال التجارية إلى أي ش

 باإلضافة إلى ذلك يقر العميل بأنه ليس على علم بأي خرق )محتمل( ألي لوائح سائدة في مكافحة غسيل ألاموال. 

 

 يصرح العميل ويقر بأن: 

 

i. فآت أو يعرض تقديم ال يعمل أي من أعضاء شركته أو مسئوليه أو موظفيه في مناصب حكومية، كما أنه لم ولن يوظف أو يقدم مكا

مكافآت ألي مسئولين حكوميين أو يقدم أو يحرض على تقديم عروض أو مبالغ مباشرة أو غير مباشرة ألي مسئول حكومي بغرض التأثير أو 

 ، و“التحريض على أي قرار لصالح مساعدة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية 

ii.  لباطن أو استشاري أو وكيل أو مندوب فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بدون فحص شامل موثق لهذا أنه لن يقوم بتوظيف أي مقاول من ا

 الشخص، وسمعته ونزاهته، و

iii.  أنه لن يقوم بتوظيف أي مقاول من الباطن أو استشاري أو وكيل أو مندوب ال يمتثل للوائح السائدة في مكافحة غسيل ألاموال وفي حالة

 من تلك املخالفات عليه إبالغ "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " على الفور.  نما إلى علمه حدوث أي

iv.  أنه لن يقوم بتقديم أي مبالغ )ويتضمن ذلك الوعد بالدفع أو تقديم هدايا نقدية أو ش يء آخر ذو قيمة( إلى أي موظف يعمل لدى

 تعلق بالتماس أو منح أي من الخدمات. "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " فيما ي

v. .يدعم أي مبالغ يدفعها العميل ألطراف أخرى فيما يتعلق بأي خدمات متعلقة بهذه الاتفاقية بفواتير تفصيلية مكتوبة 

vi. ة الخاصة السائد أنه يحق لشركة "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " فسخ الاتفاقية فوًرا في حالة خرق العميل للقوانين

 بمكافحة السداد أو الشروط املحددة في شرط الامتثال هذا أو كالهما.
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قديم اذا كان ت“يمكن ملوظفي الخدمة املدنية واملوظفين الحكوميين تقديم خدمات محددة إلى "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية 

واردة في القانون الذي يحكم موقعهم أو ال ينطوي على استخدام موقعهم الوظيفي ملساعدة  تلك الخدمات ال  يخالف شروط تضارب املصالح وال

 "شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية " في الحصول على أعمال تجارية أو الحفاظ عليها. 

 

 متنوعة .33

 

 التنازل  -أ

 

 ي تنفيذ هذا الشرط أو أي شرط آخر الحًقا.إن الفشل في تنفيذ أي من هذه الشروط ال يعد تنازل عن أي حق ف

 

 القابلية لالنفصال -ب

 

روط ال يؤثر بطالن أو عدم شرعية أو عدم قابلية أي من شروط هذه الاتفاقية للنفاذ جزئًيا أو كلًيا على صحة أو شرعية أو قابلية أي من الش

 املتبقية للنفاذ والتي تظل سارية ومنفذة بالكامل. 

 

 لسائد / التحكيمالقانون ا -ج

 

 للقوانين وألانظمة املطبقة باململكة العربية السعودية وفي حال حدوث أي نزاع بين الطرفين حول تطبيق أو 
ً
فسير تيخضع هذا العقد ويفسر وفقا

 دية.أحد شروط هذا العقد وتعذر تسويته بالطرق الودية فيتم إحالة النزاع إلى "القضاء الشرعي" في اململكة العربية السعو 

 

 عدم املنافسة -د

 

ري ايلتزم العميل بموجب هذه الوثيقة عدم تعيين أو السعي للتعيين لالنضمام للعميل أو أي شركة معنية، أي من موظفي شركة أريب لتقييم العق

ذا إذا خرق العميل هذا الشرط، إ وشريكه التضامنية املشتركين في هذه املهمة على نحو مباشر أو غير مباشر في خالل مدة سداد الفاتورة النهائية.

يوافق على أن يدفع لشركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية مبلغ مماثل لقيمة ستة أشهر من إجمالي مجموع أجور مثل هذا املوظف 

 وذلك بناء على قيمة راتبه املحدد عند حدوث هذا الخرق.

 

 عدم وجود شراكة -ه

 

 مكن تفسيره على أنه يخلق شراكة أو مشروع مشترك بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.ال تحتوي هذه الوثيقة على ما ي

 

 

 سلطة الشركة -و

 

 يقر ويضمن كال الطرفين أمام آلاخر بما يلي

 أن الشركة مؤسسة على النحو الواجب وموجودة على نحو صحيح بموجب قوانين تأسيسها. 

نها قد اتخذت جميع إجراءات الشركة لتمكنها من إبرام وتنفيذ التزاماتها بموجب هذه أن الشركة تملك السلطة الكاملة للشركات وأ 

 الاتفاقية.
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 الظروف القهرية  -ز

 

عمال أمن املتفق عليه أن التزامات كال الطرفين ستتأثر في حالة الظروف القهرية والتي تتضمن على سبيل املثال ال الحصر إلاضرابات املدنية و 

ات والقضاء والقدر والحروب والقرارات الحكومية، أو أي أعمال مماثلة لها نفس الطبيعة والتي تتعدى سيطرة ألاطراف ألاخرى الشغب وإلاضراب

 لتكون بمثابة عذر كاف للتأجيل أو عدم التنفيذ والذي يمكن إرجاعه ألي من هذه ألاسباب.

 

 التعارض  -ح

 

امنية بوجود تعارض في املصالح تلتزم بإبالغ العميل على الفور والتوصية باإلجراء املناسب إذا علمت شركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التض

 الواجب اتخاذه.

 

 املستندات امللزمة -ط

 

اته قخطاب التعهد أو الاتفاقية التي تحتوي على التعليمات الخاصة بشركة أريب لتقييم العقاري وشريكه التضامنية باإلضافة إلى التمهيد وملح

تضمن هذه الشروط  العامة والشروط التي تشكل جزء ال يتجزأ وال ينفصل عن الاتفاقية ال يسري أي تعديل على هذه الاتفاقية ما لم يصدر وي

 كتابة ويوقع عليه كال الطرفين الواردين طيه في هذه الوثيقة.

  

 

لحصول على موافقة كتابية من الطرف آلاخر. الكلمات التي تشير ال يستطيع أيا من الطرفين أن يتنازل عن مصالحه بموجب هذه الاتفاقية يدون ا

تخاذ جميع اإلى املفرد تتضمن أيًضا إلاشارة إلى الجمع والعكس صحيح.  التزامات كل طرف ملزمة لورثته واملتنازل لهم. يوافق كال الطرفين ويلتزم ب

 الخطوات الضرورية لتنفيذ الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.


