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المقدمة

السادة /شركة الخبير المالية
الموضوع :مركز النخبة ،شارع التحلية ،مدينة جدة
مرفق لكم التقرير النهائي بناءا على طلبكم بتقييم العقار  ،ونأمل أن يكون التقرير حسب متطلباتكم وحسب ما هو مطلوب منا ووفقا لمعايير
التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ) )IVSCفي عام  2017و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
بالمملكة العربية السعودية (تقييم) .كما نود في حال وجود أي استفسارات أو اسئلة عدم التردد في التواصل معنا.
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الملخص التنفيذي

• ملخص التقرير
• الشروط واألحكام العامة
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الملخص التنفيذي
ملخص التقرير
• العقار قيد التقييم عبارة عن مركز تجاري مكتبي مكون من خمس أدوار وميزانين  ،تبلغ
مساحة األرض  4,320م 2ومساحة المباني  15,712م.2

ملخص التقرير
التفاصيل

المعلومات

• العقار قيد التقييم يبعد مسافة  12كيلو متر تقريبا شمال وسط البلد ،ومسافة  18كيلومتر
تقريبا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في حي األندلس بمدينة جدة.

الغرض من التقييم

تقييم دوري ألصول صندوق ريت

• يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة ,إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب
المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر .تبعد  79كم عن مكة المكرمة ،وتبعد
 420كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية
السعودية.

الملكية

ملكية مطلقة

تاريخ التعميد

06/05/2019

تاريخ المعاينة

10/05/2019

• يقع العقار بحي األندلس على طريق األمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة جدة.

التفاصيل

المعلومات

الحي

األندلس

االستخدام
الملكية

مركز تجاري مكتبي
ملكية مطلقة

رقم صك الملكية

620214028215

تاريخ صك الملكية

1440/06/15هـ

مساحة األرض (متر مربع)

4,320

إجمالي مسطح البناء (متر مربع)

15,712

إجمالي المساحة التأجيرية (متر مربع)

13,220

المالك

شركة أول الملقا العقارية

تاريخ التقييم

16/06/2019

أساس القيمة

القيمة السوقية

طريقة التقييم

طريقة الدخل – أسلوب التدفقات النقدية )(DCF

العملة
القيمة السوقية

الريال السعودي
 162,200,000ريال (مائة واثنان وستون مليونا
ومئتان ألف ريال سعودي).
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الملخص التنفيذي
الشروط واألحكام العامة
• تم تقييم العقار وفقا لمعايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن مجلس معايير التقييم
الدولية ) )IVSCفي عام  2017و أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
بالمملكة العربية السعودية (تقييم).

• تم إعداد هذا التقرير بناء على المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها وتحليلها وفقا ألفضل
الممارسات للوصول للقيمة ،ويتم عادة اإلشارة إلى أي مالحظات جوهرية بالتقرير تؤثر على
القيمة.

• تم االعتماد على هذا التقرير والتقييم وفقا للشروط والقيود المحددة التي تم عرضها في
هذا التقرير.

• تم معاينة العقار ظاهريا  ،ويتم في مثل هذه الحالة ذكر السلبيات الفنية للعقار حال
وجودها  ،ولم يتم فحص العقار إنشائيا أو مالحظة أي عيوب غير ظاهرة وعليه يجب أن
يفهم أن هذا تقرير تقييم وليس فحصا إنشائيا .

• تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من شركة الخبير المالية والمشار إليه
فيما يلي باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف.
• شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على ثقة بأن هذا التقرير يفي بمتطلبات العميل
والتعليمات الخاصة به  ،كما أن المعلومات الواردة في هذا التقرير محاطة بكامل السرية
وأن التقرير صادر للعميل فقط .
• مسؤولية شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري مقصورة على التقرير والمعلومات
الواردة بالتقرير  ،وعدا ذلك يتحمل (العميل) مسؤولية طلب تقييم العقار وما يترتب على
ذلك قانونيا.

• في حال اكتشاف عدم صحة أي معلومة مستقبال والتي تم ذكرها في التقرير بشكل غير
متعمد وخارج عن اإلرادة فإن القيمة الواردة في هذا التقرير يمكن أن تتغير ويجب الرجوع
للمقيم إلعادة النظر في القيمة.
• تم إصدار التقرير بشكل حيادي دون وجود عوامل تعارض المصالح أو المكاسب الشخصية .
• يعتبر تقرير التقييم هذا صحيح فقط في حال اعتماده بختم الشركة إضافة إلى توقيع
المقيمين المعتمدين .

• تعتبر القيم المقدرة في هذا التقرير هي للعقار قيد التقييم  ،وأي توزيع للـ ( القيمة –
القيم ) على أجزاء العقار ينطبق فقط حسب سرد التقرير وألغراضه ،ويجب أن ال تستعمل
هذه القيم ألي أغراض أخرى  ،إذ يمكن أن تكون غير صحيحة في حال تم تغيير الغرض من
التقييم والذي أنشيء التقرير ألجله .
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شروط التقييم

مقدمة

تاريخ المعاينة

• تم إعداد تقرير التقييم بناء على التعليمات الواردة من شركة الخبير والمشار إليه فيما يلي
باسم (العميل) لتقدير القيمة السوقية للعقار الموصوف.

• نؤكد أن العقار تم معاينته في .2019 / 05 / 10

المعايير المهنية
• نفذت مهمة التقييم هذه استنادا على معايير التقييم الدولية ) )IVSالصادرة عن المجلس
معايير التقييم الدولية ( )IVSCفي عام  2017وأنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيمين
المعتمدين بالمملكة العربية السعودية (تقييم) ،واإلجراءات والقواعد المهنية المتعارف
عليها في أعمال التقييم لألصول العقارية ،والتي تقوم على التحليل والمقارنة والمعاينة
المباشرة لكل عقار ،والبحث قدر اإلمكان عن المؤثرات والخصائص اإليجابية والسلبية للعقار
محل التقييم

القدرة على التقييم
• تملك شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري كوادر مهنية قادرة على تقييم هذا النوع
من األصول ،ولديها الكفاءة المطلوبة للوصول إلى القيمة السوقية في التاريخ المطلوب.

الغرض من التقييم
• تم تعميد شركة أبـــعـــــاد وشريكه للتقييم العقاري إلعطاء الرأي في القيمة السوقية
للعقار الموصوف وذلك ألغراض مراجعات مالية.

تاريخ التقييم
• نؤكد أن العقار تم تقييمه في .2019 / 06 / 16

أساس القيمة
سيتم تقديم تقييمنا على أساس القيمة السوقية ،والتي تم تعريفها وفقا لمعايير التقييم
الدولية ) 2017 - (IVSكاالتي:
• هي المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة األصول أو االلتزامات في تاريخ التقييم بين
مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصرف
كل طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار".

مصادر المعلومات
• اعتمدنا في إعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات المكتبية،
والميدانية التي نعتقد أنها تكافئ غرض ووقت التقييم .كما اعتمدنا على مجموعة البيانات
المقدمة من العميل والمتعلقة بالعقار محل التقييم والتي ستؤثر بشكل واضح في مخرجات
هذا التقرير.،
تم االطالع على مستندات التالية:
•
•
•

صك الملكية
العقود والتفاصيل التأجيرية
نشرة صندوق الخبير ريت
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اإلفصاح

• الملكية الفكرية و النشر
• السرية وحفظ المعلومات
• اإلفتراضات واإلفتراضات الخاصة
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اإلفصاح

الملكية الفكرية والنشر

اإلفتراضات واإلفتراضات الخاصة

• تم إصدار هذا التقرير لالستخدام الشخصي  ،وللمستشارين المختصين  ،للغرض المحدد الذي
يشير إليه.

• وفقا لتعريف معايير التقييم الدولية “تعد االفتراضات أمور منطقية يمكن قبولها كحقيقة
في سياق أعمال التقييم دون التحقق أو التدقيق فيها على نحو محدد ،كما أنها أمور تقبل
بمجرد ذكرها وهذه االفتراضات ضرورية لفهم التقييم أو المشورة المقدمة .واالفتراضات
الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلية الموجودة في تاريخ التقييم ،أو تلك
التي ال يفترضها مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم.

• ال تتحمل شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري أي مسؤولية تجاه أي طرف ثالث لكامل
أو جزء من محتوياته.
• ال يجوز تضمين كل أو أي جزء من هذا التقييم أو أي مرجع له في أي وثيقة منشورة أو
تعميم أو بيان أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال دون موافقة خطية مسبقة من
شركة أبـــعــاد وشريكه للتقييم العقاري على الشكل والسياق الذي قد يظهر فيه.

السرية وحفظ المعلومات
• لقد أعد هذا التقرير بناء على طلب خاص ولغرض استشاري ،وندرك ألجل هذا األهمية
القصوى عند صاحب الطلب في الحفاظ على معطيات ومخرجات هذا التقرير وكتمانها ،ونحن
ملتزمون بذلك ولن يتم استخدام المعلومات الخاصة بالعميل في غير هذا التقرير ،وتعد
معلوماته ملكا خاصا لصاحبها وللمستخدمين المحددين في التقرير وال يحق ألي طرف آخر
االطالع عليها.
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دراسات الموقع

• الموقع على مستوى المدينة
• الموقع على مستوى المنطقة المحيطة
• صور الموقع
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دراسات الموقع
الموقع على مستوى المدينة
الموقع

الموقع على مستوى المدينة

• يقع العقار قيد التقييم بمدينة جدة ,إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب
المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر .تبعد  79كم عن مكة المكرمة ،وتبعد
 420كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية
السعودية.

مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

• تعتبر مدينة جدة العاصمة االقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية.
• شهدت مدينة جدة تدشين محطة ومشروع قطار الحرمين وهو خط قطار كهربائي يربط
كل من مدينة مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بعدة محطات :محطة جدة-محطة مطار
الملك عبدالعزيز-محطة مدينة الملك عبداهلل اإلقتصادية.
• العقار قيد التقييم يبعد مسافة  12كيلو متر تقريبا شمال وسط البلد ،ومسافة  18كيلومتر
تقريبا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في حي األندلس بمدينة جدة.
موقع العقار

• توضح الخريطة في اليسار موقع العقار قيد التقييم على مستوى المدينة.
محطة قطار
الحرمين
(السليمانية)

وسط البلد
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النقل العام
قطار الحرمين HHRS
• قطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي عالي السرعة ،يربط بين منطقتي مكة المكرمة
والمدينة المنورة مرورا بثالث محطات هي مدينة جدة ،مطار الملك عبد العزيز الدولي،
مدينة الملك عبداهلل االقتصادية في رابغ ،بطول  300كم.
• يعتبر قطار الحرمين السريع أحد ركائز خطط التنمية ،وتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية،
بقطار يجعل الرحلة إلى المدينتين المقدستين ذات غايات عدة ،ويواكب تنامي أعدد الحجاج
والمعتمرين من الخارج والداخل بطاقة استيعابية تصل إلى  60مليون راكب سنويا،
وسيسهم كذلك في تخفيف الضغط واالزدحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة
المنورة ومحافظة جدة ،عالوة على الراحة واألمان والسرعة التي يوفرها.
• يتكون مشروع قطار الحرمين السريع من  35قطارا عالي السرعة  ،وكل قطار يحتوي على
 13عربة ،بطاقة استيعابية  417مقعدا لكل قطار.

450

ساعتان
ونصف

قطار

35

455
عربة

60

اجمالي
المسافة

اجمالي مدة
الرحلة

عدد
القطارات

عدد
العربات

عدد الركاب
سنويا

كم

مليون

.
.
.
..
.
.

.

تبوك

الدمام

المدينة المنورة

61

دقيقة

الرياض

مدينة الملك
عبداهلل االقتصادية

الملك عبدالعزيز
مطار
1
جدة
مكة المكرمة

36

دقيقة

5

دقائق

30

دقيقة

نجران
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دراسات الموقع
الموقع على مستوى المنطقة المحيطة
• يحد حي األندلس من جهة الشمال أحياء الروضة والخالدية والشاطئ ,من جهة الجنوب حي
الحمراء والبحر األحمر ,ومن الشرق أحياء العزيزية ومشرفة والفيصلية ,ومن الجهة الغربية
البحر األحمر.
• يمكن الوصول للمنطقة المحيطة للعقار قيد التقييم من عدة محاور وطرق مهمة على
مستوى المدينة ,منها طريق األندلس وطريق األمير محمد بن عبدالعزيز.

الموقع على مستوى المنطقة المحيطة

حي الشاطئ

حي الفيصلية

• العقار قيد التقييم له شكل منتظم ,كما أن له إطاللة مباشرة على طريق االمير محمد بن
عبدالعزيز.

حي الروضة
حي الخالدية

• الوصول للعقار قيد التقييم عبر طريق األمير محمد بن عبدالعزيز.
حي العزيزية

موقع العقار
حي األندلس

حي مشرفة
حي الحمراء
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دراسات الموقع
وصف العقار
• العقار قيد التقييم عبارة عن مركز تجاري مكتبي مكون من خمس أدوار وميزانين  ،تبلغ
مساحة األرض  4,320م2

الموقع على مستوى المنطقة المحيطة

• تبلغ مساحة المباني  15,712متر مربع ،وإجمالي المساحة القابلة للتأجير  13,220متر مربع.
• يتكون العقار من عدد  6معارض تجارية و  7مساحات إيجارية في الميزانين و 45مكتب
إداري ،وتتوفر مواقف خارجية ومواقف في القبو.
• تشطيب الواجهات الخارجية من الحجر و الزجاج  ،والتشطيب الدخلي للمعارض عبارة عن
تشطيبات أساسية (عظم) ويتم توصيل الخدمات األساسية لكل وحدة.

الموقع قيد التقييم

• يعتبر عمر العقار  5سنوات.
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دراسات الموقع
صور الموقع

16

التقييم

•
•
•
•

تحليل المخاطر على العقار
منهجية التقييم
طريقة الدخل
ملخص القيمة

17

التقييم
تحليل المخاطر على العقار
• وقوع العقار قيد التقييم على شارع األمير محمد بن عبدالعزيز الذي يعتبر أحد أهم مناطق
الجذب التجاري على مستوى مدينة جدة  ،يعتبر الموقع عامل مهم لإلستفاده من الطلب
الموجود في قطاع المكتبي و التجزئة لذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع  ،كما أن إمكانية
الوصول و خصائص المنطقة المحيطه والخدمات المتوفره بها كلها عناصر أساسية لتخفيف
المخاطر .تخضع العقارات لمخاطر معينة على وهي على النحو التالي:
• مخاطر سعر الفائدة (تكلفة التمويل)
• المخاطر اإلقتصاديه والمرتبطه بحالة السوق وأداؤه.
• مخاطر السيولة
• مخاطر الموقع (ظروف وخصائص الموقع).
• فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية والتي تعتبر غير مؤكده من نواحي التغيرات في
أسعار التأجير والشواغر و الظروف االقتصادية  ،وتشكل هذه العوامل والظروف تأثير كبير
لتحديد التدفقات النقدية المستقبلية  ،كما ان اتجاهات العرض والطلب تفرض مستوى
نجاح المشروع من عدمه ،حيث أنه في حالة تزايد الطلب ترتفع اإليجارات وبالتالي زيادة
األسعار مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العقار  ،أما في فترات الركود فإن العكس هو الصحيح.
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التقييم

منهجية التقييم
• للوصول إلى أنسب وأصح منهجية للتقييم ,فقد وضعنا في الحسبان المعلومات المستقبلة
من العميل ,الوضع الحالي للسوق العقاري ,الغرض الذي تم من أجله تقييم العقار ,باإلضافة
الى تحليالتنا الخاصة .عند تحديد رأينا في القيمة السوقية للعقار قيد التقييم ,حددنا
المنهجيات والطرق المتبعة وهي على النحو التالي:
توضيح أسلوب التدفقات النقدية
يعتبر طريقة التدفقات النقدية من أهم الطرق وأساليب التقييم  ،وتستخدم عادة لقياس أداء
االستثمار ويتم استخدامها في حاالت متعددة  ،ويمكن استخدامها بعد التأكد من اإليجارات
حسب السوق وبمراجعة العروض في المنطقة وبحسب الخبرات يتضح بأن أسعار التأجير مالئمة
جدا  ،حيث أن اإليجارات المستخدمة في حسابات التدفقات النقدية هي من واقع السوق ويتم
تقديرها على مدى  15عام ومن ثم يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة إلى تاريخ التقييم
مما ينتج عنه قيمة حالية لألصل ويمكن أن تشمل التدفقات النقدية المخصومة في بعض
الحاالت لألصول طويلة األجل أو األبدية قيمة نهائية تمثل قيمة األصل في نهاية فترة التوقع
الصريحة.

الخطوات الرئيسية في طريقة التدفقات النقدية المخصومة هي كما يلي:
• اختيار أنسب أنواع التدفقات النقدية لطبيعة المهمة واألصل محل التقييم ما قبل الضريبة ،أو
إجمالي التدفقات النقدية ،أو التدفقات النقدية بالنسبة لحقوق الملك ّية
بعد الضريبة ،أو
ّ
حقيقية أو اسمية ،إلخ
• تحديد أنسب فترة صريحة للتنبؤ بالتدفق النقدي ،إن وجدت.
• إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفترة.
• تحديد ما إذا كانت القيمة النهائية مناسبة لألصل محل التقييم في نهاية فترة التنبؤ
الصريحة إن وجدت ثم تحديد القيمة النهائية المناسبة لطبيعة األصل.
• تحديد معدل الخصم المناسب.
• تطبيق معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ،بما في ذلك القيمة
النهائية إن وجدت .للتأجير في المنطقة
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التقييم
طريقة الدخل
أسلوب خصم التدفقات النقدية:
• للوصول للرأي حول قيمة العقار قيد التقييم فقد تم اعتماد منهجية طريقة الدخل  ،تجدون أدناه شرح لهذه المنهجية:
يقدم طريقة الدخل مؤشرا على القيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة .ووفقا لهذا األسلوب يتم تحديد قيمة األصل بالرجوع إلى قيمة
اإليرادات أو التدفقات النقدية أو توفير التكاليف من األصل .يتم الوصول الى معدل الخصم عادة عن طريق تحليل المعامالت السوقية والتطوير المناسبة .كما اننا على اطالع
وتواصل مع الوسطاء العقارييون ومستثمرون محليين لقياس حساسية االرقام.
• تم تأجير العقار لمستأجر واحد (شركة ند العربية للتسويق العقاري) لمدة  15سنة ،بحيث يقوم المستأجر بتشغيل كامل العقار وإعادة تأجير الوحدات.
• إجمالي قيمة العقد السنوي  16,000,000ريال سنويا وبزيادة  %5كل خمس سنوات.
•
-

تم عمل التدفقات النقدية على فترة 15عام (المدة المتبقية لعقد االيجار) وبدخل قدره  16,000,000ريال سنويا  ،تزيد كل خمس سنوات بنسبة  ،%5وقد تم االعتماد على
االفتراضات الرئيسية التالية في حسابات التدفقات النقدية:
نسبة النمو%2.5 :
نسبة العائد %9.0
معدل الخصم%11.5 :
السنوات
صافي الدخل

1

17,604,720 17,604,720 17,604,720 17,604,720 17,604,720 16,766,400 16,766,400 16,766,400 16,766,400 16,766,400 15,968,000 15,968,000 15,968,000 15,968,000 15,968,000

التخارج
القيمة الحالية ()PV

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

195,608,000
43,987,323 4,049,659 4,515,369 5,034,637 5,613,620 5,961,130 6,646,660 7,411,026 8,263,294 9,213,572 9,783,936 10,909,089 12,163,634 13,562,452 15,122,134

قيمة العقار

162,237,536

قيمة العقار مقربة

162,200,000
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التقييم النهائي

• ملخص التقييم
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التقييم النهائي

تصادق شركتنا على التقييم أدناه كقيمة سوقية ،طبقا للشروط المقيدة بتقرير
التقييم ،وحسب اإلفتراضات المذكورة ضمن التقرير وهذا التقييم ناتـج من تحليل
معطيات العقار والسوق العقاري.
• القيمة السوقية للعقار بتاريخ  16/06/2019هي:
 162,200,000ريال (مائة واثنان وستون مليونا ومئتان ألف ريال سعودي).

م .عمار محمد قطب
رقم العضوية12210000392 :
مقيم أساسي
مدير إدارة التقييم

م .عمار عبدالعزيز سندي
رقم العضوية1210000219 :
زميل
الرئيس التنفيذي

ختم الشركة
رقم السجل التجاري4030297686 :
رقم تسجيل شركة مهنية781/18/323 :
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المالحق

• المصطلحات العامة في إعداد تقرير التقييم
• وثائق التملك
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مالحق
المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
الهيئة

يمكن

• تشير إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) هي الجهة المعنية بوضع الضوابط
والمعايير الالزمة لتقييم العقارات ،والمنشئات االقتصادية ،والمعدات ،والممتلكات المنقولة
ونحوها وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )43/و
تاريخ (9/7/1433هـ) وتهدف لتطوير مهنة التقييم ،ورفع مستوى العاملين بها ،ووضع
القواعد العامة الكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها ،وتوفير
وسائل التطوير المستمر لالرتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية
للمهنة ،وتتمتع (الهيئة) بشخصية اعتبارية ،غير هادفه للربح ،ولها ميزانية مستقلة
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار

• تصــف كلمــة (يمكــن) اإلجراءات التــي يقــع علــى المقيــم مســؤولية النظــر فيهـا بعيـن
االعتبار .وتتطلـب األمور الموصوفـة بهـذه الطريقـة اهتمـام المقيـم ّ وفهمـه .حيـث إن
إمكانيـة تطبيـق هـذه األمور فـي عمليـة التقييـم تعتمـد علـى ممارسـة المقيـم لحكمـه
وخبرتـه المهنيـة فـي الظـروف التي تتماشـى مـع أهداف المعاييـر.

األصل أو األصول
• تسـهيل لعمليـة قـراءة المعاييـر ولتفـادي التكـرار يشـير مصطلـح (األصل) و (األصول)
عمومـا إلـى البنـود التـي تكـون محـور مهمـة التقييـم .ومـا لـم ينـص خـاف ذلـك فـي
المعيـار يمكـن اعتبـار هـذه المصطلحـات علـى أنها تعني وتشـمل ّكل مـن الكلمـات
التاليـة( :أصـل ،مجموعـة أصـول ،التـزام ،مجموعـ ُة التزامـات ،أو مجموعـة مـن األصول
وااللتزامات).

العميل
• تشـير كلمـة (العميـل) إلـى الشـخص أو األشخاص أو الجهـة التـي يتـم إجـراء التقييـم لهـا.
ويشـمل ذلـك :العمالء الخارجييـن (أي عندمـا يكـون المقيـم متعاقـد مــع طــرف ثالــث)،
وكذلــك العمــاء الداخلييــن (أي التقييمــات المعــدة لصاحــب العمـل).

يجب
• تشــير كلمــة (يجــب) إلــى مســؤولية غيــر مشــروطة ،أي يجــب علــى الم قيــم الوفـاء
بالمسـؤوليات مـن هـذا النـوع فـي جميـع الحاالت والظـروف التـي ينطبـق عليهـا الشـرط.

المشارك
• تشـير كلمـة (المشـارك) إلـى المشـاركين المعنييـن وفقـا ألساس (أو أسـس) القيمـة
المسـتخدمة فـي مهمـة التقييـم (انظر المعيار  104أسـاس القيمـة) .وتتطلب األسس
المختلفــة للقيمــة مــن المقيــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن االعتبار ،مثـل:
وجهـات نظـر المشـاركين فـي السـوق مثـل :القيمـة السـوقية ،أو القيمـة العادلة للمعاييـر
الدوليـة للتقاريـر الماليـة أو مالـك معيـن أو مشـتر محتمـل مثـل :القيمـة االستثمارية.

الغرض
• تشـير كلمـة (الغـرض) إلـى سـبب أو أسـباب إجـراء التقييـم ،وتشـمل األغراض العامـة (علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر) أغـراض التقاريـر الماليـة ،والتقاريـر الضريبيـة ،ودعـم التقاضـي،
ودعـم المعامالت ،ودعـم قـرارات اإلقراض المضمـون.

االختصاص القضائي
• تشـير كلمـة (االختصاص) إلـى البيئـة القانونيـة والتنظيميـة التـي يتـم فيهـا تنفيـذ عمليـة
التقييـم .ويشـمل القوانين واللوائـح التـي تسـنها الجهـات الحكوميـة مثـل :المقاطعـة،
والوالية ،والبلديـة ،والقوانيـن التـي تضعها بعـض الجهات التنظيميــة حســب غــرض
التقييــم مثــل :المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم األوراق الماليــة.
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مالحق
المصطلحات العامة في اعداد تقرير التقييم
هام أو جوهري

الوزن أو األولوية

• تقييــم األهمية الماديــة إلــى الحكــم المهنــي ،ولكــن ينبغــي أن يكــون الحكــم
المهنــي حســب الســياق التالي :تعتبــر جوانــب التقييــم (بمــا فــي ذلــك المدخــالت،
واالفتراضات ،واالفتراضات الخاصـة ،واألساليب والطـرق المطبقـة) هامـة أو جوهريـة إذا
كان مـن المتوقــع أن يؤثــر تطبيقهــا علــى التقييــم ،أو علــى القــرارات االقتصادية ،أو
غيرهــا مـن قـرارات مسـتخدمي التقييـم ،وتصـدر األحكام المتعلقـة باألهمية الماديـة فـي
ضــوء مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة األصل محــل التقييــم .تشــير (األهمية
الماديــة) كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المعاييــر إلــى األهمية الماديـة بالنسـبة
لمهمـة التقييـم ،والتـي قـد تختلـف عـن اعتبـارات األهمية الماديــة أغراض أخــرى مثــل:
التقاريــر الماليــة ،ومراجعــة الحســابات.

• تشـير كلمـة (الـوزن) إلـى مقـدار االعتماد علـى مؤشـر معيـن للتوصـل إلـى القيمـة النهائيـة
علـى سـبيل المثـال :عنـد اسـتخدام طريقـة واحـدة يكـون وزنها ٪100

الترجيح
• تشـير كلمـة (الترجيـح) إلـى عمليـة تحليـل وتسـوية مؤشـرات مختلفـة للقيمـة ،وتكــون
عــادة مــن أســاليب وطــرق مختلفــة .وال تشــمل هــذه العمليــة حســاب متوســط
نتائــج التقييمــات ،وهــو أمــر غيــر مقبــول.

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

غرض التقييم ،الغرض من التقييم
• انظر (الغرض)

مراجع التقييم
• (مراجــع التقييــم) هــو مقيــم يقــوم بمراجعــة عمــل مقيــم آخــر .ويمكــن أن يقـوم
المراجـع كجـزء مـن مراجعـة التقييـم بإجـراءات تقييـم معينـة ،أو أن يبـدي رأيـا فـي
القيمـة.

المقيم
• (المقيـم) هــو فــرد أو مجموعــة مــن األفراد أو منشــأة تمتلــك المؤهالت والقــدرة
والخبــرة الالزمة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر ّ متحيــزة .وفــي
بعــض الواليات القضائيــة يلزم الحصــول علـى ترخيــص قبــل أن يســتطيع الشــخص أن
يعمــل كمقيــم.
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وثائق التملك
صك الملكية
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شركة أبعاد المتطورة وشريكه للتقييم العقاري
شارع محمد إبراهيم مسعود،
حي السالمة
مبنى أوش اإلداري الدور الخامس ،مكتب رقم 21
جدة ،المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على
العنوان اآلتي:
م .عمار سندي
الرئيس التنفيذي
جوال+966 50 730 0500 :
إيميلasindi@sa-abaad.com :
م .عمار قطب
مدير التقييم
جوال+966 55 556 2500 :
إيميلammarq@sa-abaad.com :
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