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الماليةالخبيرشركة/السادة

مركز أهاًل التجاري، شارع التحلية، مدينة جدة: الموضوع

معاييرلووفقامنامطلوبهوماوحسبمتطلباتكمحسبالتقريريكونأنونأمل،العقاربتقييمطلبكمعلىبناءاً النهائيالتقريرلكممرفق

المعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةولوائحأنظمةو2017عامفي((IVSCالدوليةالتقييممعاييرمجلسعنالصادرة((IVSالدوليةالتقييم

.معناالتواصلفيالترددعدماسئلةأواستفساراتأيوجودحالفينودكما.(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكة

سنديعبدالعزيزعمار.م

التنفيذيالرئيس

المقدمة
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ملخص التقرير•

الشروط واألحكام العامة•
الملخص التنفيذي
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2م4,342األرضمساحةتبلغ،دورينمنمكونتجاريمركزعنعبارةالتقييمقيدالعقار•

.2م2,758المبانيومساحة

.جدةبمدينةعبدالعزيزبنمحمداألميرطريقعلىاألندلسبحيالعقاريقع•

كيلومتر18ومسافةالبلد،وسطشمالتقريبامتركيلو12مسافةيبعدالتقييمقيدالعقار•

.جدةبمدينةاألندلسحيفيالدوليعبدالعزيزالملكمطارعنتقريبا

رب إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غ, يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة•

كم عن مكة المكرمة، وتبعد 79تبعد . المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر

كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية 420

.السعودية

ملخص التقرير

الملخص التنفيذي

ملخص التقرير

المعلوماتالتفاصيل

تقييم دوري ألصول صندوق ريتالغرض من التقييم

ملكية مطلقةالملكية

06/05/2019تاريخ التعميد

10/05/2019تاريخ المعاينة

16/06/2019تاريخ التقييم

القيمة السوقيةأساس القيمة

(DCF)أسلوب التدفقات النقدية –طريقة الدخل طريقة التقييم

الريال السعوديالعملة

القيمة السوقية
اثنان وسبعون مليوناً وتسعمائة)ريال 72,920,000

(.وعشرون ألف ريال سعودي

المعلوماتالتفاصيل

األندلسالحي

مركز تجارياالستخدام

ملكية مطلقةالملكية

6356رقم صك الملكية

هـ1426/04/07تاريخ صك الملكية

4,342(متر مربع)مساحة األرض 

2,758(متر مربع)إجمالي مسطح البناء 

1,869(عمتر مرب)إجمالي المساحة التأجيرية 

شركة أول الملقا العقاريةالمالك
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التقييممعاييرمجلسعنالصادرة((IVSالدوليةالتقييملمعاييروفقاالعقارتقييمتم•

المعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةولوائحأنظمةو2017عامفي((IVSCالدولية

.(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكة

فيهاعرضتمالتيالمحددةوالقيودللشروطوفقاوالتقييمالتقريرهذاعلىاالعتمادتم•

.التقريرهذا

إليهاروالمشالماليةالخبيرشركةمنالواردةالتعليماتعلىبناءالتقييمتقريرإعدادتم•

.الموصوفللعقارالسوقيةالقيمةلتقدير(العميل)باسميليفيما

العميلبمتطلباتيفيالتقريرهذابأنثقةعلىالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركة•

ةالسريبكاملمحاطةالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتأنكما،بهالخاصةوالتعليمات

.فقطللعميلصادرالتقريروأن

ماتوالمعلوالتقريرعلىمقصورةالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةمسؤولية•

علىيترتبوماالعقارتقييمطلبمسؤولية(العميل)يتحملذلكوعدا،بالتقريرالواردة

.قانونياً ذلك

–مةالقي)للـتوزيعوأي،التقييمقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيمتعتبر•

عملتستالأنويجبوألغراضه،التقريرسردحسبفقطينطبقالعقارأجزاءعلى(القيم

منالغرضتغييرتمحالفيصحيحةغيرتكونأنيمكنإذ،أخرىأغراضأليالقيمهذه

.ألجلهالتقريرأنشيءوالذيالتقييم

ضلألفوفًقاوتحليلهاتلقيهاأوجمعهاتمالتيالمعلوماتعلىبناءً التقريرهذاإعدادتم•

علىرتؤثبالتقريرجوهريةمالحظاتأيإلىاإلشارةعادةويتمللقيمة،للوصولالممارسات

.القيمة

حالللعقارالفنيةالسلبياتذكرالحالةهذهمثلفيويتم،ظاهرياً العقارمعاينةتم•

أنيجبوعليهظاهرةغيرعيوبأيمالحظةأوإنشائياً العقارفحصيتمولم،وجودها

.إنشائياً فحصاً وليستقييمتقريرهذاأنيفهم

يرغبشكلالتقريرفيذكرهاتموالتيمستقبالً معلومةأيصحةعدماكتشافحالفي•

عالرجوويجبتتغيرأنيمكنالتقريرهذافيالواردةالقيمةفإناإلرادةعنوخارجمتعمد

.القيمةفيالنظرإلعادةللمقيم

.ةالشخصيالمكاسبأوالمصالحتعارضعواملوجوددونحياديبشكلالتقريرإصدارتم•

يعتوقإلىإضافةالشركةبختماعتمادهحالفيفقطصحيحهذاالتقييمتقريريعتبر•

.المعتمدينالمقيمين

الملخص التنفيذي

الشروط واألحكام العامة
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مقدمة•

المعايير المهنية•

القدرة على التقييم•

الغرض من التقييم•

تاريخ المعاينة•

تاريخ التقييم•

أساس التقييم•

مصادر المعلومات•

شروط التقييم
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مقدمة
يلييمافإليهوالمشارالخبيرشركةمنالواردةالتعليماتعلىبناءالتقييمتقريرإعدادتم•

.الموصوفللعقارالسوقيةالقيمةلتقدير(العميل)باسم

المهنيةالمعايير
المجلسعنالصادرة((IVSالدوليةالتقييممعاييرعلىاستناداهذهالتقييممهمةنفذت•

للمقيمينالسعوديةالهيئةولوائحوأنظمة2017عامفي(IVSC)الدوليةالتقييممعايير

ارفالمتعالمهنيةوالقواعدواإلجراءات،(تقييم)السعوديةالعربيةبالمملكةالمعتمدين

عاينةوالموالمقارنةالتحليلعلىتقوموالتيالعقارية،لألصولالتقييمأعمالفيعليها

للعقارةوالسلبياإليجابيةوالخصائصالمؤثراتعناإلمكانقدروالبحثعقار،لكلالمباشرة

التقييممحل

التقييمعلىالقدرة
النوعهذاتقييمعلىقادرةمهنيةكوادرالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةتملك•

.لوبالمطالتاريخفيالسوقيةالقيمةإلىللوصولالمطلوبةالكفاءةولديهااألصول،من

التقييممنالغرض
يةالسوقالقيمةفيالرأيإلعطاءالعقاريللتقييموشريكهأبـــعـــــادشركةتعميدتم•

.ماليةمراجعاتألغراضوذلكالموصوفللعقار

المعاينةتاريخ
.10/05/2019فيمعاينتهتمالعقارأننؤكد•

التقييمتاريخ
.16/06/2019فيتقييمهتمالعقارأننؤكد•

القيمةأساس
التقييمرلمعاييوفًقاتعريفهاتموالتيالسوقية،القيمةأساسعلىتقييمناتقديمسيتم

:كاالتي2017-(IVS)الدولية

بينييمالتقتاريخفيااللتزاماتأواألصولمبادلةأساسهعلىينبغيالذيالمقدرالمبلغهي•

صرفيتحيثمناسبتسويقبعدمحايدأساسعلىمعاملةإطارفيراغبوبائعراغبمشتر

".إجبارأوقسردونوحكمةبمعرفةاألطرافمنطرفكل  

المعلوماتمصادر
تبية،المكوالبياناتوالمعلوماتالمصادرمنمجموعةعلىالتقييمتقريرإعدادفياعتمدنا•

بياناتالمجموعةعلىاعتمدناكما.التقييمووقتغرضتكافئأنهانعتقدالتيوالميدانية

مخرجاتفيواضحبشكلستؤثروالتيالتقييممحلبالعقاروالمتعلقةالعميلمنالمقدمة

.التقرير،هذا

:التاليةمستنداتعلىاالطالعتم
الملكيةصك•

التأجيريةوالتفاصيلالعقود•

ريتالخبيرصندوقنشرة•

شروط التقييم
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الملكية الفكرية و النشر•

السرية وحفظ المعلومات•

اإلفتراضات واإلفتراضات الخاصة•
اإلفصاح
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الخاصةواإلفتراضاتاإلفتراضات
كحقيقةاقبولهيمكنمنطقيةأموراالفتراضاتتعد“الدوليةالتقييممعاييرلتعريفوفقا•

قبلتأمورأنهاكمامحدد،نحوعلىفيهاالتدقيقأوالتحققدونالتقييمأعمالسياقفي

تواالفتراضا.المقدمةالمشورةأوالتقييملفهمضروريةاالفتراضاتوهذهذكرهابمجرد

تلكأوم،التقييتاريخفيالموجودةالفعليةالحقائقعنتختلفافتراضاتعنعبارةالخاصة

.التقييمتاريخفيمامعاملةفيالسوقفيمعتادمشاركيفترضهاالالتي

والنشرالفكريةالملكية
الذيددالمحللغرض،المختصينوللمستشارين،الشخصيلالستخدامالتقريرهذاإصدارتم•

.إليهيشير

كامللثالثطرفأيتجاهمسؤوليةأيالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركةتتحملال•

.محتوياتهمنجزءأو

أومنشورةوثيقةأيفيلهمرجعأيأوالتقييمهذامنجزءأيأوكلتضمينيجوزال•

منمسبقةخطيةموافقةدوناألشكالمنشكلبأيعنهاالكشفأوبيانأوتعميم

.فيهيظهرقدالذيوالسياقالشكلعلىالعقاريللتقييموشريكهأبـــعــادشركة

المعلوماتوحفظالسرية
األهميةهذاألجلوندركاستشاري،ولغرضخاصطلبعلىبناءً التقريرهذاأعدلقد•

حنونوكتمانها،التقريرهذاومخرجاتمعطياتعلىالحفاظفيالطلبصاحبعندالقصوى

عدوتالتقرير،هذاغيرفيبالعميلالخاصةالمعلوماتاستخداميتمولنبذلكملتزمون

آخرطرفألييحقوالالتقريرفيالمحددينوللمستخدمينلصاحبهاخاصاملكامعلوماته

.عليهااالطالع

اإلفصاح
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الموقع على مستوى المدينة•

الموقع على مستوى المنطقة المحيطة•

صور الموقع•
دراسات الموقع
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الموقع على مستوى المدينة الموقع
رب إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غ, يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة•

كم عن مكة المكرمة، وتبعد 79تبعد . المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر

كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية 420

.السعودية

.تعتبر مدينة جدة العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية•

شهدت مدينة جدة تدشين محطة ومشروع قطار الحرمين وهو خط قطار كهربائي يربط •

محطة مطار -محطة جدة: كل من مدينة مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بعدة محطات

.محطة مدينة الملك عبداهلل اإلقتصادية-الملك عبدالعزيز

كيلومتر 18كيلو متر تقريبا شمال وسط البلد، ومسافة 12العقار قيد التقييم يبعد مسافة •

.تقريبا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في حي األندلس بمدينة جدة

.توضح الخريطة في اليسار موقع العقار قيد التقييم على مستوى المدينة•

دراسات الموقع

الموقع على مستوى المدينة

موقع العقار

مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي

وسط البلد

محطة قطار 

الحرمين 

(السليمانية)
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رمةالمكمكةمنطقتيبينيربطالسرعة،عاليكهربائيقطارهوالسريعالحرمينقطار•

الدولي،العزيزعبدالملكمطارجدة،مدينةهيمحطاتبثالثمروراً المنورةوالمدينة

.كم300بطولرابغ،فياالقتصاديةعبداهللالملكمدينة

لحديدية،االخطوطعبرالنقلوتوسعةالتنمية،خططركائزأحدالسريعالحرمينقطاريعتبر•

لحجاجاأعددتناميويواكبعدة،غاياتذاتالمقدستينالمدينتينإلىالرحلةيجعلبقطار

سنويًا،راكبمليون60إلىتصلاستيعابيةبطاقةوالداخلالخارجمنوالمعتمرين

والمدينةالمكرمةمكةبينالطرقعلىواالزدحامالضغطتخفيففيكذلكوسيسهم

.يوفرهاالتيوالسرعةواألمانالراحةعلىعالوةجدة،ومحافظةالمنورة

علىيحتويقطاروكل،السرعةعاليقطاراً 35منالسريعالحرمينقطارمشروعيتكون•

.قطارلكلمقعداً 417استيعابيةبطاقةعربة،13

النقل العام

HHRSقطار الحرمين 

450
كم

ساعتان
قطارونصف

455
عربة

60
مليون

اجمالي مدة 

الرحلة

اجمالي 

المسافة

عدد 

القطارات

عدد

العربات

عدد الركاب 

سنوياً 

35

1

. .
.

.

.... .

تبوك

المدينة المنورة

مدينة الملك 

عبداهلل االقتصادية

مطار الملك عبدالعزيز

جدة
مكة المكرمة

نجران

الرياض

الدمام

61
دقيقة

30
دقيقة

5
دقائق

36
دقيقة
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الموقع على مستوى المنطقة المحيطة
حيالجنوبجهةمن,والشاطئوالخالديةالروضةأحياءالشمالجهةمناألندلسحييحد•

يةالغربالجهةومن,والفيصليةومشرفةالعزيزيةأحياءالشرقومن,األحمروالبحرالحمراء

.األحمرالبحر

علىمهمةوطرقمحاورعدةمنالتقييمقيدللعقارالمحيطةللمنطقةالوصوليمكن•

.عبدالعزيزبنمحمداألميروطريقاألندلسطريقمنها,المدينةمستوى

بندمحماالميرطريقعلىمباشرةإطاللةلهأنكما,منتظمشكللهالتقييمقيدالعقار•

.عبدالعزيز

.عبدالعزيزبنمحمداألميرطريقعبرالتقييمقيدللعقارالوصول•

دراسات الموقع

الموقع على مستوى المنطقة المحيطة

حي الشاطئ

حي الخالدية
حي الروضة

حي العزيزية

حي مشرفة

حي الحمراء

حي األندلس

حي الفيصلية

موقع العقار
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الموقع على مستوى المنطقة المحيطة شكللهالموقع,مربعمتر4,342مساحتهاتمتدمبنيةأرضعنعبارةالتقييمقيدالعقار•

.مستويةتضاريسومنتظم

متر1,869للتأجيرالقابلةالمساحةوإجماليمربع،متر2,758المبانيمساحةإجمالييبلغ•

.مربع

.للسياراتموقف42عددوتتوفرإداري،ومكتبمعارض9عددمنالعقاريتكون•

بارةعالدخليوالتشطيب،الزجاجو(الكاليدينج)األلمنيوممنالخارجيةالواجهاتتشطيب•

.وحدةلكلاألساسيةالخدماتتوصيلويتم(عظم)أساسيةتشطيباتعن

.عامفيالمركزوتحديثترميموتمسنة11العقارعمريعتبر•

دراسات الموقع

وصف العقار

الموقع قيد التقييم
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دراسات الموقع

صور الموقع
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منهجية التقييم•

طريقة الدخل•

ملخص القيمة•
التقييم
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التقييممنهجية
ستقبلةالمالمعلوماتالحسبانفيوضعنافقد,للتقييممنهجيةوأصحأنسبإلىللوصول•

ضافةباإل,العقارتقييمأجلهمنتمالذيالغرض,العقاريللسوقالحاليالوضع,العميلمن

حددنا,التقييمقيدللعقارالسوقيةالقيمةفيرأيناتحديدعند.الخاصةتحليالتناالى

:التاليالنحوعلىوهيالمتبعةوالطرقالمنهجيات

توضيح أسلوب التدفقات النقدية

أداءياسلقعادةوتستخدم،التقييموأساليبالطرقأهممنالنقديةالتدفقاتطريقةيعتبر

راتاإليجامنالتأكدبعداستخدامهاويمكن،متعددةحاالتفياستخدامهاويتماالستثمار

مالئمةرالتأجيأسعاربأنيتضحالخبراتوبحسبالمنطقةفيالعروضوبمراجعةالسوقحسب

يتموالسوقواقعمنهيالنقديةالتدفقاتحساباتفيالمستخدمةاإليجاراتأنحيث،جداً 

ييمالتقتاريخإلىالمتوقعةالنقديةالتدفقاتخصميتمثمومنعام15مدىعلىتقديرها

عضبفيالمخصومةالنقديةالتدفقاتتشملأنويمكنلألصلحالية  قيمة  عنهينتجمما

التوقعرةفتنهايةفياألصلقيمةتمثلنهائيةً قيمةً األبديةأواألجلطويلةلألصولالحاالت

.الصريحة

:الخطوات الرئيسية في طريقة التدفقات النقدية المخصومة هي كما يلي

ضريبة، أو اختيار أنسب أنواع التدفقات النقدية لطبيعة المهمة واألصل محل التقييم ما قبل ال•

ملكّية بعد الضريبة، أو إجمالّي التدفقات النقدية، أو التدفقات النقدية بالنسبة لحقوق ال

حقيقيًة أو اسميًة، إلخ

.تحديد أنسب فترة صريحة للتنبؤ بالتدفق النقدي، إن وجدت•

.إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفترة•

نبؤ تحديد ما إذا كانت القيمة النهائية مناسبًة لألصل محل التقييم في نهاية فترة الت•

.الصريحة إن وجدت  ثم تحديد القيمة النهائية المناسبة لطبيعة األصل

.تحديد معدل الخصم المناسب•

قيمة تطبيق معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك ال•

للتأجير في المنطقة .النهائية إن وجدت 

التقييم
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123456789101112131415السنوات

7,000,0007,000,0007,000,0007,000,0007,000,0007,350,0007,350,0007,350,0007,350,0007,350,0007,717,5007,717,5007,717,5007,717,5007,717,500صافي الدخل

88,200,000التخارج

6,636,6365,965,5165,362,2624,820,0104,332,5944,089,1893,675,6763,303,9782,969,8682,669,5442,519,5702,264,7822,035,7591,829,89620,443,138(PV)القيمة الحالية 

72,918,419قيمة العقار

72,920,000قيمة العقار مقربة

:أسلوب خصم التدفقات النقدية
:للوصول للرأي حول قيمة العقار قيد التقييم فقد تم اعتماد منهجية طريقة الدخل ، تجدون أدناه شرح لهذه المنهجية•

قيمةإلىالرجوعباألصلقيمةتحديديتماألسلوبلهذاووفًقا.واحدةحاليةقيمةإلىالمستقبليةالنقديةالتدفقاتتحويلطريقعنالقيمةعلىمؤشًراالدخلطريقةيقدم

اطالععلىننااكما.المناسبةوالتطويرالسوقيةالمعامالتتحليلطريقعنعادةالخصممعدلالىالوصوليتم.األصلمنالتكاليفتوفيرأوالنقديةالتدفقاتأواإليرادات

.االرقامحساسيةلقياسمحليينومستثمرونالعقارييونالوسطاءمعوتواصل

.الوحداتتأجيروإعادةالعقاركاملبتشغيلالمستأجريقومبحيثسنة،15لمدة(العقاريللتسويقالعربيةندشركة)واحدلمستأجرالعقارتأجيرتم•

.سنواتخمسكل%5وبزيادةسنوياً ريال7,000,000السنويالعقدقيمةإجمالي•

علىاالعتمادتموقد،%5بنسبةسنواتخمسكلتزيد،سنوًياريال7,000,000قدرهوبدخل(االيجارلعقدالمتبقيةالمدة)عام15فترةعلىالنقديةالتدفقاتعملتم•

:النقديةالتدفقاتحساباتفيالتاليةالرئيسيةاالفتراضات

%2.50:النمونسبة-

%8.75العائدنسبة-

%11.25:الخصممعدل-

التقييم

طريقة الدخل
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ملخص التقييم• التقييم النهائي
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تقريربالمقيدةللشروططبقاً سوقية،كقيمةأدناهالتقييمعلىشركتناتصادق

ليلتحمنناتـجالتقييموهذاالتقريرضمنالمذكورةاإلفتراضاتوحسبالتقييم،

.العقاريوالسوقالعقارمعطيات

:هي16/06/2019القيمة السوقية للعقار بتاريخ •

.(سعوديريالألفوعشرونوتسعمائةمليوناً وسبعوناثنان)ريال72,920,000

التقييم النهائي

ختم الشركة عمار عبدالعزيز سندي. م عمار محمد قطب. م

4030297686: رقم السجل التجاري 1210000219: رقم العضوية 12210000392: رقم العضوية

781/18/323: رقم تسجيل شركة مهنية زميل مقيم أساسي

الرئيس التنفيذي مدير إدارة التقييم
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المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم•

وثائق التملك•
المالحق
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الهيئة
ع الضوابط هي الجهة المعنية بوض( تقييم)تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين •

لمنقولة والمعايير الالزمة لتقييم العقارات، والمنشئات االقتصادية، والمعدات، والممتلكات ا

و ( 43/م)ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

وتهدف لتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين بها، ووضع ( هـ9/7/1433)تاريخ 

فير القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتو

ر الدولية وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايي

قلة بشخصية اعتبارية، غير هادفه للربح، ولها ميزانية مست( الهيئة)للمهنة، وتتمتع 

وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

األصل أو األصول
(  األصول)و ( األصل)تسـهًيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح •

ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي . عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم

ل   مـن الكلمـات  المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل كًّ

أصـل، مجموعـة  أصـول، التـزام، مجموعـُة التزامـات، أو مجموعـة  مـن األصول : )التاليـة

(.وااللتزامات

العميل
.  هـاإلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم ل( العميـل)تشـير كلمـة •

،(أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)العمالء الخارجييـن : ويشـمل ذلـك

(.أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل)وكذلــك العمــاء الداخلييــن 

االختصاص القضائي
نفيـذ عمليـة إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا ت( االختصاص)تشـير كلمـة •

عـة، المقاط: ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل. التقييـم

والوالية، والبلديـة، والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض

.المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة: التقييــم مثــل

يمكن
عيـن اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا ب( يمكــن)تصــف كلمــة •

حيـث إن. وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـمّ  وفهمـه. االعتبار

مـه إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحك

.وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر

يجب
إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة، أي يجــب علــى الم قيــم الوفـاء( يجــب)تشــير كلمــة •

.طبالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الشـر

المشارك
القيمـة ( أو أسـس)إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس ( المشـارك)تشـير كلمـة •

وتتطلب األسس (. أسـاس القيمـة104انظر المعيار )المسـتخدمة فـي مهمـة التقييـم 

:المختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار، مثـل

اييـر القيمـة السـوقية، أو القيمـة العادلة للمع: وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل

.يةالقيمـة االستثمار: الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل

الغرض
لـى ع)إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم، وتشـمل األغراض العامـة ( الغـرض)تشـير كلمـة •

اضـي، أغـراض التقاريـر الماليـة، والتقاريـر الضريبيـة، ودعـم التق( سـبيل المثـال ال الحصـر

.ودعـم المعامالت، ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون

مالحق

المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
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هام أو جوهري
تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي، ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم •

ت، بمــا فــي ذلــك المدخــال)تعتبــر جوانــب التقييــم : المهنــي حســب الســياق التالي

هامـة  أو جوهريـة إذا ( واالفتراضات، واالفتراضات الخاصـة، واألساليب والطـرق المطبقـة

ة، أو كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم، أو علــى القــرارات االقتصادي

ـي غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم، وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة ف

همية األ)تشــير . ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم

كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة ( الماديــة

:  لمهمـة التقييـم، والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل

.التقاريــر الماليــة، ومراجعــة الحســابات

الموضوع، األصل محل التقييم
م التــي يتــم تقييمهـا فــي مهمــة تقي( األصول)تشـير هذه المصطلحــات إلـى األصل •

معينــة

غرض التقييم، الغرض من التقييم
(الغرض)انظر •

مراجع التقييم
ويمكــن أن يقـوم . هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر( مراجــع التقييــم)•

المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة، أو أن يبـدي رأيـا فـي 

.القيمـة

المقيم
هــو فــرد أو مجموعــة  مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة ( المقيـم)•

وفــي . ةوالخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــرّ  متحيــز

ص أن بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخ

.يعمــل كمقيــم

الوزن أو األولوية
هائيـة إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة الن( الـوزن)تشـير كلمـة •

٪ 100عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها : علـى سـبيل المثـال

الترجيح
كــون إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة، وت( الترجيـح)تشـير كلمـة •

وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط . عــادًة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة

.نتائــج التقييمــات، وهــو أمــر غيــر مقبــول

مالحق

المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
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مالحق

وثائق التملك

صك الملكية
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لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على 

: العنوان اآلتي

عمار سندي. م

الرئيس التنفيذي

+966 50 730 0500 : جوال

asindi@sa-abaad.com : إيميل

عمار قطب. م

مدير التقييم

+966 55 556 2500 : جوال

ammarq@sa-abaad.com : إيميل

شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري

شارع محمد إبراهيم مسعود،

حي السالمة

21مبنى أوش اإلداري الدور الخامس، مكتب رقم 

جدة، المملكة العربية السعودية

mailto:asindi@sa-abaad.comإيميل
mailto:ammarq@sa-abaad.com
mailto:asindi@sa-abaad.comإيميل



