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طرق تقييم المباني التجارية وُمتطلبات
إعداد تقرير التقييم

مقدمة عن المباني التجارية 1.0

تعــد املبــاين التجاريــة مــن املبــاين ذات االســتخدام املتعــدد لغــر األغــراض الســكنية، ويف الغالــب مــا تُبنى هــذه العقارات 

لغــرض التشــغيل أو االســتثار. وعــادة مــا تكــون للعقــارات التجاريــة ســات خاصــة تختلــف عــن مثيالتهــا مــن العقارات 

ــذي  ــرض ال ــك االشــراطات بحســب الغ ــات. وتتشــعب تل الســكنية، وتســمى هــذه الســات باالشــراطات أو املواصف

بُنــي مــن أجلــه العقــار حيــث يرتكــز هــذا الغــرض عــى نــوع وطبيعــة النشــاط مثــل نشــاط تجــاري أو إداري ونــوع 

ــن.  ــن ومســتخدمن دامئــن أو مؤقت ــه أو مســتأجرين آخري ــل صاحب ــا إذا كان مســتخدم مــن ِقبَ ــار م مســتخدمي العق

كــا تتأثــر باألنظمــة والترشيعــات البنائيــة املعمــول بهــا يف منطقــة العقــار، مثــل النســبة البنائيــة واالرتفاعــات وحقــوق 

االرتفــاق ومواصفــات الصحــة والســالمة للمبنــى ومســتخدميه ورواده.
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ــاين  ــم املب ــل مفاهي ــون مث ــاين أكســيد الكرب ــات ث ــة ودرجــة التحكــم يف انبعاث ــورات الطاق ــة إىل اشــراطات وف باإلضاف

الصديقــة للبيئــة واملبــاين الخــراء والتــي تبــدأ مــن مرحلــة التصميــم إىل االســتخدام. وتتعــدد أنــواع العقــارات التجاريــة 

ولكــن ســركز هنــا عــى أشــهرها وهــي العقــارات املكتبيــة ومحــالت التجزئــة  ومراكــز التســوق .

املبــاين املكتبيــة هــي املبــاين املخصصــة للمكاتــب، وميكــن تعريــف املكتــب بأنــه مــكان يقــوم فيــه موظفــو املؤسســة أو 

الرشكــة بعمــل إداري مــن أجــل دعــم وتحقيــق أهدافهــا. وتكــون الوظيفــة األساســية للمبنــي هــو االســتخدام املكتبــي 

ويكــون مدعــوم بخدمــات أخــرى. وتتمثــل املهمــة الرئيســية عنــد وضــع التصميــم املبــديئ للمبنــى يف اســتغالل املســاحة 

بشــكل مثــايل لخدمــة الغــرض مــن إنشــاءه. عــى ســبيل املثــال، يتوفــر يف املبنــى املخصــص للمكاتــب منطقــة رئيســية 

لالســتخدام املكتبــي ومرافــق وخدمــات أخــرى مثــل البنــوك واملقاهــي واملطاعــم ومراكــز التســوق ومراكــز بيــع التجزئــة.

ــاً. كــا يجــب  ــة تقني ــة ومتقدم ــة، ومريحــة، ومرن ــة، وصحي ــة عمــل آمن ــة عــى بيئ ــاين املكتبي ــوي املب  يجــب أن تحت

ــام  ــالء اهت ــا وأن تســتوعب احتياجــات املســاحة واملعــدات الخاصــة باملســتأجر. وينبغــي إي أن يســهل الوصــول إليه

خــاص للتشــطيبات الداخليــة والتجهيــزات الفنيــة، ال ســيا يف املداخــل وقاعــات املؤمتــرات واملناطــق العامــة األخــرى. 

ــك وفقــاً  ــي إىل عــدة أقســام وتشــغله رشكات مختلفــة، أو يكــون لرشكــة واحــدة وذل ــى املكتب وعــادًة مــا يُقســم املبن

لنشــاطها التجــاري. تضــم املكاتــب عــادة مــكان الســتقبال الــزوار وعــدد مــن قاعــات االجتاعــات ومســاحات مكتبيــة 

مفتوحــة وغــرف للمديريــن ودورات ميــاه. كــا قــد تضــم بعــض املســاحات املكتبيــة مخزنـًـا أو غرفــة إلعــداد املأكــوالت 

ــاط  ــى النش ــح ع ــؤرش واض ــة م ــاين املكتبي ــار املب ــر انتش ــالة. ويعت ــة للص ــة أو غرف ــة للراح ــك غرف ــات وكذل واملرشوب

االقتصــادي والتقــدم املــايل والتقنــي.

تُصنــف املبــاين املكتبيــة بوجــٍه عــام إىل الفئــات الثالثــة التاليــة: )أ( و )ب( و)ج(، وتتفــاوت معايــر كل فئــة منهــا حســب 

الســوق. يســمح تصنيــف املبــاين للمســتخدم التمييــز بــن املبــاين حســب العمــر واملرافــق والبنيــة التحتيــة باإلضافــة إىل 

فهــم بياناتهــا الســوقية. ويجــدر اإلشــارة إىل أن تصنيــف املبــاين املكتبيــة ال يعتمــد عــى معايــر ثابتــة حيــث تعتمــد 

املبــاين املكتبيــة عــى ســياق ســوقها الفرعــي، مبعنــى أن أي مبنــى مــن »الفئــة أ« يف أحــد األحيــاء قــد ال يكــون مــن نفــس 

الفئــة يف مــكان آخــر. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود صيغــة نهائيــة لتعريــف كل فئــة، إال أنــه ميكــن تلخيــص الخصائــص 

العامــة للمبــاين املكتبيــة فيــا يــي:

تعريف املباين املكتبية

تصنيف املباين املكتبية

1.1

1.2
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»Class A« 1.2.1 الفئة أ

تشــمل هــذه الفئــة املبــاين األحــدث واألعــى جــودة يف الســوق. وبوجــٍه عــام تعــد هــذه املبــاين األجمــل مــن حيــث 

الشــكل، واألفضــل مــن حيــث البنــاء، وتتميــز ببنيــة تحتيــة عاليــة الجــودة. كــا تتميــز مبــاين »الفئــة أ« مبوقعهــا املتميــز 

وســهولة الوصــول إليهــا وإدارتهــا االحرافيــة. لذلــك تجــذب أرقــى املســتأجرين، ويُدفــع فيهــا أعــى اإليجــارات.

»Class B« 1.2.2 الفئة ب
ــإدارة  ــع ب ــا تتمت ــالً، لكنه ــدم قلي ــام أق ــٍه ع ــة ب » بوج ــاين »الفئ ــر مب ــة أ« يف املســتوى. وتعت ــي »الفئ ــة ت هــذه الفئ

ومســتأجرين مــن مســتوى جيــد. ميكــن تحســن تصنيــف مبــاين هــذه الفئــة إىل »الفئــة أ« مــن خــالل ترميمهــا وترقيتهــا 

وتحســن واجهاتهــا ومنطقتهــا العامــة. كــا يجــب املحافظــة عليهــا وصيانتهــا جيــداً لــي تــؤدي وظيفتهــا عــى الوجــه 

املطلــوب.

»Class C« 1.2.3 الفئة ج
تُصنــف مبــاين »فئــة ج« األدىن ضمــن مجموعــة املبــاين املكتبيــة. وتضــم هــذه الفئــة أقــدم املبــاين حيــث تقــع يف مناطــق 

غــر مرغــوب فيهــا وتحتــاج إىل أعــال ترميــم مكثفــة. ومــن منظــور معــاري، تكــون هــذه املبــاين غالبــاً غــر مرغــوب 

ــأدىن معــدل تأجــر،  ــة ب ــك، تحظــى هــذه الفئ ــاً. لذل ــزة تقني ــة قدميــة جــداً وغــر مجه ــا التحتي ــث أن بنيته ــا حي فيه

وتحتــاج لوقــت طويــل لتُؤجــر. 

يلخص الشكل أدناه بعض املعاير التي يتم االعتاد عليها لتصنيف املباين املكتبية:

تصنيف )أ(
ــع  ــذاب، موق ــز وج ــم  ممي ــة، تصمي ــال املركزي ــة األع ــاهق يف منطق ــي ش مبن
معــروف جــداً، صيانــة ممتــازة، تــدار مــن قبــل رشكــة متخصصــة، مواقــف كافيــة، 
مصاعــد كافيــة، ســالمة قويــة، ايجــارات مرتفعــة، نظــام الوصــول خاضــع للمراقبــة، 
تــم تشــييدها مــن قبــل مطــور ذو ســمعة عاليــة، عــدد مواقــف كايف للمســتأجرين 

والــزوار، خدمــات متطــورة للمســتأجرين.

تصنيف  )ب(
مبــاين أقــدم قليــال مــن الفئــة الســابقة، ادارة ونوعية مســتأجرين جيدة، تشــطيبات 
املبنــي مــن متوســطة اىل جيــدة، صيانــة جيــدة، قيمــة إيجاريــة متوســطة، نظــم 

حاية وتشغيل جيدة )ولكن أقل من الفئة أ(  

تصنيف  )ج(
ــة  ــض، نســبة شــواغر مرتفع ــار منخف ــب، ايج ــة الطل ــة قليل ــة، منطق ــاين قدمي مب
ــق  ــد، مراف ــر جي ــم غ ــدودة، تصمي ــة مح ــة تحتي ــوق، بني ــط الس ــة مبتوس مقارن

ــة. قدمي

شكل )1(: معاير تصنيف املباين املكتبية
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 International Council of Shopping( ــوُّق ــز التس ــدويل ملراك ــس ال ــب املجل ــوق حس ــز التس ــف مرك ــن تعري ميك

ــا وتطويرهــا  ــم تخطيطه ــي ت ــة الت ــة وغرهــا مــن املحــالت التجاري ــع التجزئ ــع محــالت بي ــه »تجمُّ Centers( عــى أن

ومتلكهــا وإدارتهــا كملكيــة واحــدة، وعــادًة مــا يتــم توفــر مواقــف للســيارات يف املوقــع«. عــى الرغــم مــن أن هــذا 

التعريــف هــو التعريــف املقبــول عمومــا عــى مســتوى العــامل، إال أن هنــاك اختالفــات بــن البلــدان واملناطــق يف تصنيف 

مراكــز التســوُّق. ونســتعرض فيــا يــي بعــض األمثلــة:

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يتــم تصنيــف مراكــز التســوق إمــا ألغــراض عامــة )general-purpose( أو   -

ألغــراض متخصصــة)specialized-purpose(. املراكــز ذات األغــراض العامــة مفتوحــة يف الهــواء الطلــق وتوفــر 

مراكــز الهــواء الطلــق الصغــرى ســلًعا أساســية واســتهالكية بينــا توفــر املراكــز التجاريــة األكــر البضائــع العامــة 

وتهيمــن عليهــا املعــارض املوجهــة لألزيــاء. بالنســبة للمراكــز ذات األغــراض املتخصصــة تتميــز بأنــواع محــددة 

مــن املســتأجرين وبنشــاط ُمحــدد مثــل التقنيــة أو  االتصــاالت.

يف كنــدا تُصنــف مراكــز التســوق إىل أربعــة أقســام: التقليديــة واملتخصصــة والهجينــة واالســتخدامات   -

املختلطــة.

املراكــز التقليديــة هــي مراكــز تجاريــة ُمعــدة لجميــع األغــراض وميكــن أن تكــون إمــا يف الهــواء الطلــق أو مغلقــة، 

وتوفــر الســلع األساســية أو البضائــع العامــة. أمــا املراكــز املتخصصــة هــي مراكــز تســوق مبنيــة لغــرض محــدد 

وعــادة مــا تكــون يف الهــواء الطلــق، وأحيانــا، مغطــاة بالكامــل أو جزئيــا. بالنســبة ملراكــز التســوق الهجينــة فهــي 

ــتخدامات  ــددة االس ــر مشــاريع متع ــم تطوي ــة واملتخصصــة، يف حــن يت ــز التقليدي ــن املراك ــات م ــع مكون تجم

كوحــدات مفــردة، حيــث يكــون البيــع بالتجزئــة هــي الغالبــة وتعــد واحــدة مــن االســتخدامات املهمــة لإليــرادات.

ــة هــي  ــز التقليدي ــز متخصصــة. املراك ــة ومراك ــز تقليدي ــة إىل مراك ــز التســوق األوروبي ــف مراك ــا تصن يف أوروب

مراكــز تســوق ُمعــدة لجميــع األغــراض وميكــن أن تكــون إمــا يف الهــواء الطلــق أو مغلقــة ويتــم تصنيفهــا حســب 

الحجــم )صغــرة أو متوســطة أو كبــرة أو كبــرة جــًدا(. تتضمــن املراكــز املتخصصــة عقــارات محــددة الغــرض 

والتــي عــادة مــا تكــون يف الهــواء الطلــق وميكــن تصنيفهــا كذلــك حســب الحجــم.

ــراوح  ــام أو غــرض خــاص. وي ــز ذات غــرض ع ــز التســوق إىل مراك ــف مراك ــادئ تُصن ــط اله يف آســيا واملحي  -

حجــم املراكــز ذات الغــرض الخــاص مــن مراكــز صغــرة تقــدم املــواد االســتهالكية واملنتجــات األساســية إىل مراكــز 

التســوق الضخمــة الكبــرة تحتــوي عــى معــارض كبــرة لألزيــاء باإلضافــة إىل املطاعــم ومرافــق ترفيهيــة متعــددة 

مثــل دور الســينا وصــاالت البولينــج وحلبــات التزلــج عــى الجليــد وألعــاب لألطفــال.

تعريف عقارات التجزئة ومركز التسوُّق 1.3
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ــخ 2006 م  ــة، بتاري ــة والقروي ــؤون البلدي ــن وزارة الش ــادر ع ــة الص ــه التنفيذي ــاء والئحت ــراطات البن ــل اش ــا لدلي طبًق

ــة إشــغاله وميكــن  ــة رئيســية تعتمــد عــى طبيعــة املبنــى ونوعي ــة إىل ) 9 ( تصنيفــات تفصيلي ــاين التجاري تصنــف املب

تحديدهــا كــا يــي :

 • مجمعات أكشاك وبسطات

• مراكز تجارية مفتوحة 

• مراكز تجارية مغلقة

• املطاعم املتخصصة

• مراكز التسوق

• األسواق املركزية

• املصارف والبنوك

• صاالت عرض السيارات

• مراكز خدمة السيارات 

وفيا يي وصف تفصيي بذلك: . 

تصنيف املباين التجارية يف اململكة العربية السعودية 1.4

1.4.1  مجمعات أكشاك وبسطات 

ــة خفيفــة، وتُبنــى مــن مــواد ســهلة  أماكــن مخصصــة ألنشــطة تجاري

الركيــب والتفكيــك واإلزالــة، ومقاومــة للحريــق، وميكــن أن تكــون مــن 

أنشــطة تجاريــة متنوعــة أو متخصصــة. 

1.4.2  مراكز تجارية مفتوحة 

ــة مــن دور واحــد تشــمل  ــة مفتوحــة مكون ــارة عــن أســواق تجاري عب

عــى عــدد مــن املحــالت التجاريــة مجمعــة يف موقــع واحــد وقــد تكــون 

ذات نشــاط واحــد أو متعــددة األنشــطة. 

1.4.3  مراكز تجارية مغلقة 

هــي األســواق الكبــرة املغلقــة التــي تكــون عبارة عــن مبنى كبــر مكون 

مــن أكــر مــن دور وتحتــوي عــى عــدد كبــر ومختلــف النشــاطات مــن 

املحــالت التجاريــة وأماكــن الرفيــه ومطاعــم الوجبــات الخفيفــة والتــي 

عــادة مــا يطلــق عليهــا اســم املــول.
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1.4.4  املطاعم املتخصصة 

هــو املــكان الــذي يتــم فيــه تجهيــز وتقديــم الوجبــات الغذائيــة لتناولها 

داخلــه أو خارجــه والــذي يتخصــص يف نــوع معــن مــن األطعمــة إمــا 

حســب بلــد معــن أو نــوع معن مــن الغــذاء أو طريقــة الطهــو وغرها.

1.4.5  مراكز التسوق:

وهــي محــالت مخصصــة لبيــع املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة تعمــل 

ــزـ  ــابقة التجهي ــة وس ــأة واملغلف ــلع املعب ــة للس ــة الذاتي ــام الخدم بنظ

ويف حالــة الســلع الغذائيــة غــر املعبــأة فيقــوم أحــد العاملــن بخدمــة 

العميــل مبــارشًة بتجهيــز وإعــداد مــا يحتاجــه.

1.4.6  األسواق املركزية 

ــة إىل  ــدة املســاحة تضــم باإلضاف ــرة ممت  وهــي محــالت مرخصــة كب

بيــع بضائــع محــددة أنشــطة أخــرى مكملــة أو غــر مكملــة مــن خــالل 

مجموعــة مــن املحــالت الصغــرة تــدار مبعرفــة القامئــن عــى الســوق أو 

تؤجــر لغرهــم إلدارتهــا.

1.4.8 صاالت عرض السيارات 

يقصــد بصــاالت عــرض وبيــع الســيارات معــارض )حــراج( الســيارات يف 

ــع الســيارات  املخططــات املعتمــدة، والصــاالت املخصصــة لعــرض وبي

كمــرشوع متكامــل منفصــل والصــاالت املوجــودة أســفل املبــاين.

1.4.7  املصارف والبنوك 

يقصــد باصطــالح )بنــك( أي جهــة اعتباريــة يف اململكــة تــزاول أي عمــل 

ــة أساســية، ويقصــد باصطــالح )األعــال  ــة بصف ــن األعــال املرصفي م

املرصفيــة( أعــال تســلم النقــود والودائــع الجاريــة أو الثابتــة وغرهــا.

1.4.9  مراكز خدمة السيارات 

ــة  ــة وتشــمل كاف ــورش املنفصل ــي تضــم عــدد مــن ال ــز الت هــي املراك

خدمــات الصيانــة املتعلقــة بالســيارات مثــل ورش ميكانيــكا ســيارات، 

إصــالح  وورش  ودهــان  ســمكرة  وورش  ســيارات  كهربــاء  وورش 

الرداتــرات وغرهــا.
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ميكن تلخيص مراحل تطور مراكز التسوُّق يف الشكل )1(

تطور مراكز التسوُّق 1.5

املايض

ــوي  مراكــز التســوُّق كانــت تحت
ــة  ــة تقليدي ــالت تجزئ ــى مح ع
الرفيــه  محــالت  ومتثــل 
واملطاعــم عامــل جــذب للعمالء

الحارض
ساهـمـــت مـوجـــة انـتـشـــار 
الـعـــالمات التـجـــارية الفـاخـرة 
وتـجـــار التـــجزئة الدوليــن يف 
ــن  ــلف مـ ــوع مخـتـ ــشار نـ انتـ
ــن  ــع ب ــة يجم ــراكز التجاري املـ
التــرفـيـــه )العــاب، سيـنـــا( 
ــة  ــح الوجـهـ ــوق وأصـبـ والتسـ
ــن الســكان ــد م ــة للعدي املفضل

املستقبل

ــوُّق يف  ــز التـسـ ــل مـراكـ تـواصـ
تطـــورها واختالفها عـن السـابق 
والعـــامل املـــهم الذي ســيميزها 
هــو اجتيــاح التقنيــة الحديثة يف 

عمليــات التســوق والرفيــه

متطلبات تقييم المباني التجارية 2.0

قبل تطبيق طرق تقييم املباين التجارية يحتاج املقيم إىل جمع بيانات تتعلق بالعقار وتحليلها. 

هناك نوعان من البيانات الالزمة إلجراء عملية التقييم:

2.1.1 البيانات الخارجية

ميكــن الحصــول عــى هــذه البيانــات مــن املؤسســات الحكوميــة ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. كــا ميكــن الحصــول 

عــى معلومــات حــول التكلفــة الفعليــة إلنشــاء املبنــى مــن املطوريــن العقاريــن، وفيــا يتعلــق بإيجــارات العقــارات 

املاثلــة ميكــن أخــذ املعلومــات مــن ُمــالك املبــاين ومــن املكاتــب العقاريــة. وقــد ســاهم إطــالق برنامــج إيجــار، وهــو 

ــة تهــدف إىل تنظيــم قطــاع اإليجــار العقــاري وحفــظ حقــوق جميــع األطــراف باإلضافــة إىل  ــة متكامل شــبكة إلكروني

توفــر بيانــات وإحصائيــات دقيقــة ومفيــدة للمســتثمرين؛ مــا يســاهم يف زيــادة االســتثار يف قطــاع اإليجــار العقــاري.

2.1.2   البيانات الداخلية

تتعلــق هــذه املعلومــات بالعقــار نفســه مثــل قامئــة اإليجــارات وعقــود اإليجــار ورســوم الخدمــات ومعــدالت اإلشــغال 

واملســاحة املبنيــة املســتخدمة وصــايف املســاحة القابلــة لإليجــار يف املبنــى. وميكــن الحصــول عــى معظم هــذه املعلومات 

مــن مالــك املبنــى خــالل املعاينــة.

أنواع البيانات الالزمة لعملية التقييم 2.1

شكل )2(: مراحل تطور مراكز التسوُّق 
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ميكن جمع بعض البيانات قبل معاينة العقار، والبعض اآلخر خالل املعاينة.

2.2.1 جمع البيانات قبل معاينة العقار 

يجــب عــى املُقيــم أن يحصــل عــى معلومــات وافيــة عــن املبنــى محــل التقييــم ويقــوم بإجــراء معاينــة ميدانيــة حتــى 

ــة  ــات املقدم ــد مــن صحــة املعلوم ــم توخــي الحــذر والتأك ــا يجــب عــى املُقي ــار بشــكل كاِف، ك يتعــرف عــى العق

مــن األطــراف األخــرى قبــل االعتــاد عليهــا. ويُفضــل االعتــاد عــى مصــادر ومواقــع رســمية ومعتمــدة للحصــول عــى 

املعلومــات املطلوبــة. وتتضمــن البيانــات التــي يتــم جمعهــا قبــل معاينــة العقــار )عــى ســبيل املثــال وليــس الحــرص(:

التأكد من عنوان الشارع عن طريق املخطط املرجعي	 

عنــد تعريــف العقــار محــل التقييــم حســب موقــع الشــارع، يجــب التأكــد مــن رقمــه واســمه. وال ميثــل عنــوان 

الشــارع الوصــف القانــوين للعقــار، وعــى املُقيــم أن يطلــع عــى مخطــط املســاحة أو غرهــا مــن املســتندات التــي 

تســاعد عــى تعريــف العقــار فعليــاً حســب رقــم األرض واملخطــط والرجــوع إىل الســات املاديــة مثــل الشــوارع 

أو األماكــن العامــة أو غرهــا، وميكــن الحصــول عــى هــذه املعلومــات مــن صــك امللكيــة.

 البحث برقم صك امللكية• 

يُنصــح بشــدة أن يأخــذ املُقيــم بعــن االعتبــار البحــث عــن ســجالت ملكيــة العقــار والتعليــق عليهــا. وينبغــي 

عــى العميــل أن يبحــث يف صــك امللكيــة العقاريــة محــل التقييــم وأن يقدمهــا إىل املقيــم. وإذا مل تكــن املعلومــات 

متاحــه، عليــه أن يقــدم وصــف دقيــق للملكيــة يتضمــن رقــم األرض ورقــم املخطــط معــاً مــع ورقــة املعــرف أو 

مرجــع لصــك امللكيــة كــا يجــب إدراج مســح املوقــع إذا كان متوفــر. ويجــب أن يُقــدم كافــة التفاصيــل التــي 

يعرفهــا عــن األمــور التــي تؤثــر عــى امللكيــة مثــل تفاصيــل األعبــاء املاليــة أو أي نــوع مــن القيــود.

مخططات املباين ومواصفاتها 	 

ــر. ويُفضــل أن  ــم بشــكل كب ــاين واملخططــات القياســية املقي ــة للمب ــات التفصيلي تســاعد املخططــات واملواصف

ــة.  ــاً ألنظمــة الدول ــة وفق ــزة الحكومي ــة أو األجه ــات املعني ــة مــن الجه تكــون هــذه املخططــات ُمصَدق

 تخطيط املدن 	 

ــات  ــدد مخطط ــار. وتح ــك العق ــة بذل ــدن املتعلق ــط امل ــة إدارة تخطي ــارشة بأنظم ــار مب ــة العق ــر قيم ــد تتأث ق

اســتعال األرايض، االســتخدام املــرصح بــه ألي أصــل مــن األصــول مثــل األرايض وتُنظــم ضوابــط التخطيــط ذلــك 

االســتخدام. وقــد تختلــف حالــة العقــار وفقــا ملــا يــي:

 - أحقية االستخدام )ال يحتاج إىل ترصيح(

 - الحق يف الحصول عى ترصيح إذا كانت املباين مستوفاة لرشوط التخطيط

 - الحق يف الحصول عى ترصيح يف حال استيفاء رشوط خاصة

 - حظر االستخدام 

 - االستخدام املخالف 

 - تعديل مخطط التخطيط املطلوب

مراحل جمع البيانات الالزمة لعملية التقييم 2.2
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2.2.2 جمع البيانات أثناء معاينة العقار

يجــب قيــاس ومعاينــة املبــاين والتحســينات امللحوظــة مــن الداخــل، وتدويــن املالحظــات وتســجيل التجهيــزات 

والركيبــات والحالــة العامــة ألعــال الصيانــة واإلصــالح وحالــة املبنــى والتحســينات وقــت املعاينــة. ويجــب عــى املُقيــم 

أيضــا التقــاط صــور فوتوغرافيــة مناســبة وتدويــن مالحظــات عــن الخدمــات املتوفــرة يف العقــار وقــت املعاينــة. وتســجل 

هــذه املالحظــات خطيــاً وبشــكل واضــح ودقيــق وتكــون »مالحظــات ميدانيــة« للمقيــم. ويجــب أال يتجاهــل املُقيــم 

»املالحظــات امليدانيــة« أو أي مســتندات أخــرى يُعتمــد عليهــا يف إجــراء التقييــم. وتتضمــن البيانــات التــي يتــم جمعهــا 

خــالل معاينــة العقــار:

  مخطط املبنى الرئييس • 

رســم الجــدران الخارجيــة وتســجيل أبعــاد املبنــى الرئيــس )يفضــل مبقيــاس رســم( وتســجيل تفاصيــل التخطيــط 

الداخــي )إذا مــا تــم الحصــول عــى نســخة مــن مخطــط املبنــى وفحصهــا واالحتفــاظ بهــا(. وعــى الرغــم مــن 

عــدم وجــوب القيــام بذلــك، ميكــن أن تكــون اإلشــارة إىل أماكــن األبــواب والنوافــذ والخزائــن والركيبــات الخاصــة 

والخدمــات والتكلفــة األساســية مفيــدًة. وكذلــك يُفضــل اإلشــارة إىل التحســينات واملبــاين املجــاورة.

  بيانات خاصة بتفاصيل املوقع واملبنى	 

خــالل عمليــة املعاينــة، يجــب وصــف كافــة أجــزاء املبنــى )إذا أمكــن ذلــك عمليــاً وفًقــا لنــوع العقــار( وإبــداء 

مالحظــات عليهــا، وتتضمــن البيانــات الخاصــة بتفاصيــل املوقــع واملبنــى: 

- الخدمات املتوفرة يف املوقع.

- األرضيات.

- إطارات الجدران واألسقف.

- تغطيات الجدران الخارجية.

- التهوية.

- البطانات الداخلية للجدران واألرضيات.

- األسقف وارتفاعاتها.

- تغطيات األسطح.

- التصميم الخاص أو السات املعارية.

- خدمات املبنى مثل أنظمة انذار ومكافحة الحريق من الرشاشات وصنابر املياه وبكرات الخراطيم، 

- أنظمة التكييف واألمن والطاقة االحتياطية واإلضاءة والسالمل املتحركة واملصاعد؛

- اإلضاءة الطبيعية والصناعية.

- عنارص التكلفة األولية.

- مناطق الراحة والتخزين.

- مرافق وقوف السيارات.

- مرافق الشحن والتفريغ.

- أعال الحفر.

- تصميم املواقع وتنسيق املناظر الطبيعية.

- نقاط وصول املركبات ومناطق املناورة.
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- خصائص التصميم )املسافات بن األعمدة أو املساحات الحرة )الخالية من األعمدة(، االرتفاع الداخي، 

الحد األدىن من مسافة إطار السقف، ارتفاع األبواب وعرضها(.

- اإلنشاءات املساعدة وتحسينات املوقع العام.

- مناطق وقوف املركبات الثقيلة والتخزين.

- األسوار.

 شهادة املطابقة	 

يف حــال توافــق املبنــى مــع أنظمــة البنــاء واألنظمــة األخــرى فــأن املُقيــم يبنــي تقييمــه عــى افــراض أن شــهادة 

املطابقــة متوفــرة.

  بيانات عن الحالة العامة للمبنى وأعامل الصيانة واإلصالح	 

ــة  ــة أو كالهــا أو أجــزاء غــر مطابق ــة أو داخلي ــت خارجي ــة وواضحــة ســواء كان ــوب جوهري ــور عي ــر ظه يُعت

ألنظمــة البنــاء والحريــق تقــع ضمــن نطــاق خــرة املُقيــم )مــع اإلشــارة إىل أي توصيــات بالحصــول عــى مشــورة 

املهنيــن أو الخــراء اآلخريــن بشــأن تلــك العيــوب أو األجــزاء(. ومُيكــن التحقــق مــن الحالــة العامــة للمبنــى أو 

أعــال الصيانــة أو حالــة أعــال اإلصــالح يف املبنــى أو املبــاين أو خدمــات املبــاين أو التحســينات أو جميعهــا مــن 

ــب  ــه ســيؤثر عــى طل ــى عامــل مهــم يجــب تقييمــه، ألن ــة خدمــات املبن ــد حال ــة. وتُع ــة البرصي خــالل املعاين

اإليجــار عــى املســاحة املعروضــة وتكاليــف تشــغيل املبنــى مــع التأثــر غــر املبــارش عــى قيمــة العقــار يف الواقــع، 

وتؤثــر جــودة خدمــات املبنــى بشــكل كبــر عــى قيمــة العقــار حيــث أصبــح املســتأجرين يهتمــون مبزايــا املبــاين 

الذكيــة مــن ناحيــة اإلنتاجيــة واملرونــة. 

 تفاصيل اإليجار	 

يحتــاج املقيــم جميــع وثائــق اإليجــار أو أي مســتندات ثبوتيــة أو اتفاقــات تبعيــة يكــون عــى علــم بهــا. ويف حالــة 

وجــود عقــد أو عقديــن إيجــار فحســب، يجــب تقديــم صــور منهــا وأال تجمــع عقــود اإليجــار وكافــة املســتندات 

املرتبطــة بهــا يف مــكان واحــد ليتســنى للُمقيــم تحليلهــا بشــكل مفصــل كــا يجــب تقديــم ســجل اإليجــارات 

واألماكــن الشــاغرة. وقــد يحتــاج املُقيــم إىل الحصــول عــى موافقــة املالــك للرجــوع إىل املســتأجرين للتحقــق مــن 

بعــض تفاصيــل اإليجــار. ويجــب إطــالع املُقيــم عــى أي إيجــار ليــس عــى أســاس تجــاري مــن مالــك العقــار كأن 

ــة أو مؤسســات ذات عالقــة أو ألي ســبب مــن األســباب األخــرى التــي  ــة قراب يكــون بــن أطــراف تربطهــم صل

تنتفــي فيهــا رشوط اإليجــار الســوقي مــا يجعــل اإليجــار عــى أســاس غــر محايــد. 
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 صايف املساحة القابلة لإليجار 	 

يعتــر صــايف املســاحة القابلــة لإليجــار مــن أهــم البيانــات يف عمليــة التقييــم ألنــه يحــدد إجــايل الدخــل املتوقــع 

ــاحة  ــايف املس ــار. ص ــغيي للعق ــل التش ــايف الدخ ــد ص ــة لتحدي ــوة أولي ــو خط )Expected Gross Income( وه

القابلــة لإليجــار هــي املســاحة الداخليــة املبنيــة باســتثناء مــا يــي:

)Bearing wall( الحاملة )الجدران )أو الحوائط  -

السالمل  -

املنطقة املشركة  -

املمرات  -

دورات املياه املشركة  -

الردهة املشركة  -

منطقة الخدمات  -

نسبة الشواغر	 

ــى  ــة للمبن ــواغر التاريخي ــب الش ــب نس ــا حس ــم تحديده ــنة ويت ــالل الس ــاغرة خ ــدات الش ــبة الوح ــل نس مُتث

 Effective Gross( واملنطقــة. تحديــد نســبة الشــواغر مُيكــن املقيــم مــن تحديــد ُمجمــل الدخــل الفعــي للعقــار

.)Income

مرصوفات العقار	 

ــك  ــر املال ــل أن يُوف ــة. ويُفض ــغيل كامل ــنة تش ــالل س ــار خ ــات العق ــع مرصوف ــم جمي ــن التقيي ــب أن يتضم يج

معلومــات عــن مرصوفــات املبنــى يف الثــالث ســنوات املاضيــة. وتكــون مفصلــة وتشــمل تكاليــف الدعايــة وأجــور 

ــع  ــف والبضائ ــاء والهات ــر الكهرب ــة وفوات ــب والرســوم املرصفي ــف التأمــن والرســوم والرائ ــع وتكالي إدارة املوق

ــتثاري  ــى أســاس اس ــا ع ــم رشاء املنشــأة وإدارته ــة وأي رســوم تشــغيلية أخــرى. ويف حــال ت ــف الصيان وتكالي

فيجــب دفــع رســوم إداريــة. يجــب عــى املقيــم أن يراجــع املرصوفــات املقدمــة بشــكل دقيــق، ويف حــال تبــن 

أن التكلفــة ال تتــاىش مــع املارســات اإلداريــة املعتــادة يف قطــاع املبــاين املكتبيــة أو لوحــظ حــذف بنــود مهمــة، 

فيحــب عليــه إجــراء تعديــالت مالمئــة تتــاىش مــع معايــر القطــاع ويجــب توضيــح هــذه التعديــالت ورشحهــا 

يف تقريــر التقييــم. تحديــد مرصوفــات العقــار التشــغيلية باإلضافــة إىل النفقــات الرأســالية مُيكــن املقيــم مــن 

تحديــد صــايف الدخــل التشــغيي )NOI( وهــو عنــرص أســايس لتقييــم العقــار بأســلوب الدخــل.
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طرق تقييم المباني التجارية 3.0

بعــد جمــع البيانــات الالزمــة عــن العقــار وتحليلهــا يتــم اختيــار طــرق التقييــم املناســبة للعقــار محــل التقييــم وميكــن 

اســتخدام أســلوب أو أكــر مــن الطــرق املعتمــدة للتقييــم حســب نــوع العقــار ومــدى توفــر البيانــات والغــرض مــن 

عمليــة التقييــم. مــن الطــرق املناســبة لتقييــم املبــاين التجاريــة طريقــة املقارنــة )Sales comparison method( وهــي 

ــي  ــة )Discounted Cash Flows method( وه ــات النقدي ــم التدفق ــة خص ــوق، وطريق ــلوب الس ــن أس ــدرج ضم تن

تنــدرج ضمــن أســلوب الدخــل وطريقــة تكلفــة اإلحــالل )Depreciated Replacement Cost( والتــي تنــدرج ضمــن 

Owner-( أســلوب التكلفــة. غالبًــا مــا يتــم تطبيــق طريقــة املقارنــة يف حالــة أن املالــك هــو املســتخدم للمبنــى التجــاري

user office building( يف حــن يتــم تطبيــق طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة يف حالــة تعــدد املســتأجرين للمبنــى 

التجــاري )Multi-tenants office building(. وبشــكل عــام ال يتــم تطبيــق طريقــة تكلفــة اإلحــالل إال إذا كان العقــار 

عبــارة عــن مبنــى جديــد يف ســوق ناشــئة أو غــر نشــطة تتميــز بقلــة البيانــات عــن املبيعــات املقارنــة وبغيــاب البيانــات 

عــن قيمــة اإليجــارات الســوقية.

تنــدرج طريقــة املقارنــة ضمــن أســلوب الســوق وتعتمــد عــى عقــارات مشــابهة تــم بيعهــا حديثـًـا وموجــودة يف نفــس 

منطقــة ســوق العقــار محــل التقييــم. ويجــب التحقــق يف البدايــة مــن صحــة ســعر املبيعــات واعتبارهــا أساًســا ســليًا 

ــم إجــراء مطابقــة ومقارنــة بــن العقــار محــل التقييــم  ومنطلقــا لعمليــة التقييــم. وتتطلــب عمليــة التقييــم مــن املُقيّ

والعقــارات التــي تــم إجــراء معامــالت فعليــة عليهــا يف اآلونــة األخــرة والتــي لهــا خصائــص أو ســات متشــابهة. ويقــوم 

ــار ومســتوى  ــة العق ــار، وحال ــع العق ــل موق ــار مث ــى العق ــرة ع ــارص املؤث ــن العن ــد م ــاري بدراســة العدي ــم العق املقي

التشــطيبات الداخليــة والخارجيــة، إضافــًة إىل ظــروف الســوق وتاريــخ عمليــات البيــع وظــروف البيــع والتــي عــادة مــا 

تلعــب دورا أساســيًا يف تقديــر قيمــة العقــار محــل التقييــم.

3.1.1 املبدأ األسايس لطريقة املقارنة

ــتثمر أو  ــاده أن املس ــدأ مف ــذا املب ــتبدال )Principle of substitution(. وه ــدأ اإلس ــى مب ــة ع ــة املقارن ــد طريق تعتم

الشــخص العقــالين لــن يدفــع يف عقــار ســعرًا يتجــاوز الســعر الــذي تــم دفعــه يف عقــارات ماثلــة. يتشــابه هــذا املبــدأ 

مــع مبــدأ تكلفــة الفرصــة البديلــة، لكنــه يقــر بــأن لــكل مــن البائــع واملشــري خيــارات. وعنــد تطبيــق طريقــة املقارنــة، 

فــإن املُقيّــم يُحــاول تفســر وقيــاس اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا األطــراف املعنيــة يف الســوق، ومنهــم البائعــون واملشــرون 

واملســتثمرون. عــى ســبيل املثــال، املبنــى التجــاري الــذي تبلــغ قيمتــه الســوقية 5 مليــون ريــال ســعودي ال ميكــن بيعــه 

بســعر 6 مليــون ريــال ســعودي نظــرًا ألن للمشــري خيــار رشاء مبنــى مكتبــي مشــابه آخــر مبواصفــات أقــل قليــاًل مقابــل 

4.7 مليــون ريــال ســعودي أو مبواصفــات أفضــل قليــاًل مقابــل 5.4 مليــون ريــال ســعودي.

طريقة املقارنة 3.1
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3.1.2 مراحل تطبيق طريقة املقارنة

مُيكن تلخيص متطلبات تطبيق طريقة املقارنة يف سبع مراحل وهي كالتايل:

  املرحلة األوىل: تحديد إطار زمني لعملية التقييم	 

تعتــر املبيعــات املقارنــة التــي متــت يف تاريــخ ُمقــارب لتاريــخ التقييــم أفضــل مــن املبيعــات املقارنــة التــي تعــود 

إىل فــرة زمنيــة أطــول. ال مُيكــن تحديــد اإلطــار األمثــل لعمليــة التقييــم العقــاري ألن تذبــذب أســعار العقــارات 

ــة يف  ــاين التجاري ــَر أســعار املب ــة لتغ ــرة ســتة أشــهر كافي ــار ف ــال مُيكــن اعتب ــف مــن مــكان إىل أخــر. فمث يختل

منطقــة ُمعيَنــة يف حــن مُيكــن أال تتغــر أســعار املبــاين املكتبيــة طيلــة ســنة أو أكــر يف منطقــة أخــرى.

  املرحلة الثانية: تحديد منطقة السوق	 

كلــا كانــت منطقــة الســوق أضيــق وتتوافــر فيهــا عقــارات مقارنــة تــم بيعهــا حديثــا كلــا اقــرب املقيــم مــن 

تقديــر القيمــة الســوقية للعقــار محــل التقييــم. مــن الَســائد أن تكــون املنطقــة الكبــرة أكــر فائــدة عنــد تحديــد 

اتجاهــات األســعار غــر أنــه ال توجــد مزايــا محــددة عنــد تضمــن مناطــق كبــرة مــا مل تشــتمل عــى عقــارات 

مقارنــة تــم بيعهــا حديثــا.

   املرحلة الثالثة: دراسة تفاصيل العقار محل التقييم	 

 يجب دراسة العقار محل التقييم من كافة النواحي املادية والفنية والقانونية.

  املرحلة الرابعة: تحديد العوامل التي تؤخذ يف االعتبار عند إجراء التسويات

من العوامل التي تؤخذ يف االعتبار عند عمليات التسوية:

- حالة وظروف السوق

- املوقع

- تواريخ املعامالت

- أحكام ورشوط التنظيم والتخطيط

- الخصائص املادية والقانونية للعقار

  املرحلة الخامسة: جمع بيانات عن املبيعات القابلة للمقارنة

يجمــع املُقيّــم بيانــات العقــارات املقارنــة بعــد تحديــد اإلطــار الزمنــي ومنطقــة الســوق. واملبيعــات التــي يعتمــد 

ــم واملحاكــم هــي املبيعــات املســجلة وال يُعتمــد عــى العقــارات املُشــابهة املُباعــة مبجــرد الحصــول  عليهــا املُقيّ

عــى عــروض البيــع أو الــرشاء. 
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 املرحلة السادسة: التحقق من املبيعات ومعالجة البيانات ذات الصلة	 

يجــب التحقــق مــن صحــة ودقــة بيانــات بيــع العقــارات املُشــابهة قبــل اســتخدامها ألغــراض املقارنــة. ويجــب 

ــة للعقــار وأن رشوط القيمــة الســوقية قــد  ــل القيمــة الحقيقي ــغ املدفــوع مُيث ــم التأكــد مــن أن املبل عــى املُقي

توفــرت يف عمليــة البيــع. كــا يجــب حــذف واســتبعاد املعامــالت التــي متــت بــن أطــراف تربطهــم صلــة قرابــة 

أو مؤسســات ذات عالقــة أو البيــع لحبــس الرهــن أو لغــرض ســداد الديــون أو ألي ســبب مــن األســباب األخــرى 

التــي تنتفــي فيهــا رشوط القيمــة الســوقية.

بعــد التحقــق مــن البيانــات يحتــاج املُقيــم إىل إجــراء تســويات محــددة بصــورة مســبقة عــى العقــار املقــارن 

ــاء عــى  ــة للقيمــة أو األعب وتشــمل هــذه التســويات رشوط الدفــع والرتيبــات املاليــة، واملكونــات غــر العقاري

العقــار.

املرحلة السابعة: تحليل املبيعات	 

بعــد جمــع األدلــة والشــواهد الخاصــة باملبيعــات املقارنــة، تبــدأ عمليــة التحليــل املنهجــي ويتــم اســتخالص مؤرش 

القيمــة للعقــار محــل التقييــم مــن خــالل تطبيــق وحــدات مقارنــة مناســبة حســب نوعيــة العقار.

3.1.3 مثال تطبيقي لطريقة املقارنة

املطلــوب تقديــر قيمــة مبنــى مكتبــي بأســلوب املقارنــة. وقــد قــام املقيــم بجمــع بيانــات بخصــوص مبــاين ُمقارنــة مــن 

نفــس املدينــة وقــد متــت عليهــا عمليــات بيــع يف تواريــخ مختلفــة: 

مبني مقارن 3 مبني مقارن 2 مبني مقارن 1 املبني املكتبي 
محل التقييم

20,200 19,200 19,800 20,000 مسطحات املبني  )م2( 

12-10-2019 12-011-2019 2018-04-12 تاريخ البيع

101,000,000 87,360,000 85,140,000 سعر البيع )ريال(

ب ب ب ب فئة املبني

+5% +5% 0% حالة السوق والوقت

-5% +5% +15% املوقع
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- ظــروف الســوق يف نهايــة ســنة 2019 )تاريــخ بيــع املبنــي املقــارن رقــم 2 ورقــم 3( تختلــف عــن ظــروف الســوق يف 

ســنة 2018 )تاريــخ التقييــم( إذ شــهد الســوق يف ســنة 2018 ارتفــاع يف األســعار مقارنــة بســنة 2019 بنســبة 5%.

الحل:

ــل  ــى تعدي ــاء ع ــتنتج، بن ــم أن يس ــن للُمقي ــال. ميك ــال و5,017 ري ــن 4,945 ري ــد ب ــع الواح ــر املرب ــعر امل ــراوح س ي

العقــارات املقارنــة املذكــورة أعــاله، أن العقــار محــل التقييــم قــد يقــع ضمــن نطــاق هــذه القيــم الثالثــة. مــن الناحيــة 

العمليــة، يجــب تحليــل عــدة مبيعــات ماثلــة قبــل تقديــم رأي أكــر دقــة ومصداقيــة عــن قيمــة العقــار محــل التقييــم. 

إذا كان للُمقيــم رأي مفــاده أن قيمــة 5,000 ريــال لــكل مــر مربــع قيمــة مقبولــة للمبنــى املكتبــي محــل التقييــم، فــإن 

ــال. القيمــة الســوقية ســتكون: 20,000 م2 × 5,000 ريــال = 100,000,000 ري

مبنى مقارن 3 مبنى مقارن 2 مبنى مقارن 1 املبنى املكتبي 
محل التقييم

20,200 19,200 19,800 20,000 مسطحات املبنى )م2( 

12-10-2019 12-011-2019 2018-04-12 تاريخ البيع

101,000,000 87,360,000 85,140,000 سعر البيع )ريال(

 5,000 4,550  4,300 سعر البيع للمرت املربع 

)ريال(

+5% +5% 0% حالة السوق والوقت

5,250 4,778 4,300 سعر البيع بعد تعديل 

حالة السوق والوقت

-5% +5% +15% املوقع

4,988 5,017 4,945 القيمة بعد ضبط 

عوامل االختالف )ريال 

لكل مرت2 مربع(

طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة )Discounted Cash Flows، DCF( هــي طريقــة ماليــة لتقديــر قيمــة العقــار 

تنــدرج تحــت أســلوب الدخــل ويتــم اســتخالص مــؤرش القيمــة مــن خــالل حســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 

املســتقبلية.  وفًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة )املعيــار 105، الفقــرة 40.1( »يقــدم أســلوب الدخــل مــؤرًشا عــى القيمــة 

عــن طريــق تحويــل التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة واحــدة. ووفًقــا لهــذا األســلوب يتــم تحديــد قيمــة 

األصــل بالرجــوع إىل قيمــة اإليــرادات أو التدفقــات النقديــة أو توفــر التكاليــف مــن األصــل«. عــى الرغــم مــن وجــود 

العديــد مــن الطــرق لتطبيــق أســلوب الدخــل إاّل أّن الطــرق املتبعــة يف إطــار أســلوب الدخــل تعتمــد بشــكل كبــر عــى 

خصــم مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة، فهــي عبــارة عــن تطبيقــات متنوعــة يف اســتخدام طريقــة 

التدفقــات النقديــة املخصومــة )املعيــار 105، الفقــرة 50.1(.

طريقة خصم التدفقات النقدية 3.2
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3.2.1 املبدأ األسايس لطريقة خصم التدفقات النقدية

ــدأ األســايس ألســلوب  ــل املب ــرة 40.4 » يتمث ــار »105 - الفق ــد املعي ــة وبالتحدي ــم الدولي ــر التقيي ــاد عــى معاي باالعت

الدخــل يف أّن املُســتثمر يتوقــع الحصــول عــى عائــد مــن اســتثاره ويجــب أن يعكــس هــذا العائــد مســتوى املخاطــر 

 Principle of( ــع ــدأ التوق ــة تعتمــد عــى مب ــات النقدي ــة خصــم التدفق ــان طريق ــايل ف املتوقعــة يف االســتثار«. وبالت

expectation( وهــذا املبــدأ مفــاده أن القيمــة الحاليــة للملكيــة العقاريــة هــي تعبــر عــن القيمــة الحاليــة للمنافــع 

املســتقبلية املتوقــع الحصــول عليهــا. فاملبنــى املكتبــي الــذي تــم رشاؤه بقيمــة 5 مليــون ريــال مُيثــل تقديــر املشــري 

للقيمــة الحاليــة للمنافــع املســتقبلية املتوقــع حصولهــا مــن تأجــر املبنــى. ويعتــر مبــدأ التوقــع مــن املبــادئ األساســية 

عنــد تقييــم األصــول التــي تـُـدر دخــاًل والتــي تتطلــب التنبــؤ بالدخــل املســتقبي عــى مــدى الســنوات األوىل لالســتثار. 

واملنطــق هــو أنــه ال يتــم رشاء العقــار بســبب اســتخدامه الحــايل أو صــايف الدخــل الحــايل الــذي يحققــه، ولكــن لغــرض 

االســتخدام املتوقــع لــه واملنافــع ذات الصلــة التــي ســتتحقق يف املســتقبل بســبب ملكيــة األصــل.

3.2.2 مراحل تطبيق طريقة خصم التدفقات النقدية

ــة يف  ــوات الرئيس ــص الخط ــن تلخي ــة، مُيك ــم الدولي ــر التقيي ــن معاي ــار 105 م ــن املعي ــرة 50.4 م ــى الفق ــاد ع باالعت

ــي: ــا ي ــة هــي ك ــة املخصوم ــات النقدي ــة التدفق طريق

أ-  اختيــار أنســب أنــواع التدفقــات النقديــة لطبيعــة املهمــة واألصــل محــل التقييــم مــا قبــل الريبــة، أو بعــد 

الريبــة، أو إجــايلّ التدفقــات النقديــة، أو التدفقــات النقديــة بالنســبة لحقــوق امللكيّــة حقيقيــًة أو اســميًة، إلــخ

ب-  تحديد أنسب فرة رصيحة للتنبؤ بالتدفق النقدي، إن وجدت.

ج-  إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفرة. 

د-  تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة النهائيــة )قيمــة اإلســرداد( مناســبًة لألصــل محــل التقييــم يف نهايــة فــرة التنبــؤ 

الرصيحــة )إن وجــدت(، ثــم تحديــد القيمــة النهائيــة املناســبة لطبيعــة األصــل.

ه-  تحديد معدل الخصم القيمة املناسب.

و- تطبيق معدل الخصم عى التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، مبا يف ذلك القيمة النهائية إن وجدت.

3.2.3 مكونات طريقة خصم التدفقات النقدية

يتــم اســتخدام املعادلــة التاليــة لتطبيــق طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة لتقييــم العقــارات التجاريــة ومــن ضمنهــا 

ــاين املكتبية: املب

)Value(: القيمة الحالية للعقار محل التقييم

)NOI_1;…;NOI_n(: صايف الدخل التشغيي للعقار للسنوات املستقبلية

)i(: معدل الخصم )معدل العائد املطلوب عى االستثار العقاري(

 )RV_n(: القيمة اإلسردادية للعقار يف نهاية فرة االحتفاظ
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 	)NOI( تقدير صايف الدخل التشغييل للعقار  

يُعتــر تحديــد صــايف الدخــل التشــغيي مــن العنــارص األساســية لتطبيــق طــرق أســلوب الدخــل. صــايف الدخــل 

التشــغيي هــو الدخــل الســنوي لعقــار اســتثاري بعــد األخــذ بعــن االعتبــار كل الدخــل التشــغيي مخصومــا منــه 

كل التكاليــف التشــغيلية. ميكــن حســاب صــايف الدخــل التشــغيي للمبنــى املكتبــي باســتعال املعادلــة التاليــة:

 تقدير القيمة اإلسرتدادية للعقار   	 

مُتثــل قيمــة اســرداد العقــار )Reversion value( قيمــة العقــار يف نهايــة فــرة التأجــر وتُســمي كذلــك بالقيمــة 

ــد  ــدر دخــالً إىل األب ــار ي ــراض أن العق ــار يجــب اف ــة اســرداد العق ــر قيم ــة )Terminal value(. ولتقدي النهائي

انطالقــا مــن تاريــخ االســرداد. وميكــن تقديــر القيمــة اإلســردادية للعقــار باســتخدام املعادلــة التاليــة:

)n( قيمة اسرداد العقار يف نهاية السنة :)RVn( 

)n+1( صايف الدخل التشغيي للعقار يف نهاية السنة :)NOIn+1(

)r(: معدل الرسملة

)g(: معدل النمو الثابت لصايف الدخل التشغيي

 تقدير معدل الرسملة	 

معــدل الرســملة )Capitalization rate( هــو معــدل يُســتعمل لتحويــل الدخــل إىل قيمــة ويُســتعمل يف تقديــر 

القيمــة االســردادية للعقــار. يف حــن أن معظــم خــراء التقييــم يســتخدمون اليــوم أكــر مــن طريقــة الشــتقاق 

معــدل الرســملة، فــإن كل طريقــة مــن هــذه الطــرق تعتمــد عــى اســتخدام املــايض القريــب كوســيلة لتوقــع 

ــوق  ــن الس ــتخالص م ــة االس ــملة يف؛ طريق ــدل الرس ــتقاق مع ــيوًعا يف اش ــر ش ــرق األك ــل الط ــتقبل. وتتمث املس

 Market( وطريقــة املســح الســوقي )Lender›s yield method( وطريقــة عائــد املُقــرض ،)Market extraction(

  .)survey method

طريقــة االســتخالص مــن الســوق: تعتمــد عــى تحديــد عقــارات مشــابهة تــم بيعهــا حديثــا ومعــروف ســعر  )أ ( 

بيعهــا باإلضافــة إىل إجــايل الدخــل )Gross Income( أو صــايف الدخــل التشــغيي )NOI(. ويتــم قســمة دخــل 

العقــار عــى ســعر البيــع للحصــول عــى معــدل الرســملة.

إجايل الدخل املتوقع للمبني املكتبي )عدد املكاتب× القيمة اإليجارية للمكتب(

- خسائر االئتان والشواغر )عدم التأجر وعدم السداد(

- النفقات التشغيلية )نفقات تأجر وإدارة وصيانة املبني(

- النفقات الرأسالية )نفقات الرميم والتطوير(

 = صايف الدخل التشغيي السنوي للعقار
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)ب ( طريقــة عائــد املُقــرض: تعتمــد طريقــة عائــد املُقــرض عــى فرضيــة أن متطلبــات اإلقــراض الحاليــة مُيكــن أن 

 )Debt Coverage Ratio; DCR( تســتعمل لتقديــر معــدل الرســملة الــكي وذلــك بــرب نســبة تغطيــة الديــن

 Loan To Value ratio;( ويف نســبة القــرض للقيمــة )Mortgage Constant; MC( يف ثابــت القــرض العقــاري

)LTV

r=DCR×MC×LTV

)ت ( طريقــة املســح الســوقي: تعتمــد عــى الدراســات املنشــورة مــن مراكــز اإلحصــاء الوطنيــة املعتمــدة أو مــن 

الــرشكات العقاريــة الكبــرة أو البنــوك وتقــدم غالبــا معلومــات عــن نســب اإلشــغال والقيمــة اإليجاريــة ومعــدالت 

الرســملة وعــدة معلومــات أخــرى مفيــدة لعمليــة التقييــم.

تقدير معدل الخصم	 

ــة  ــذي يســتعمل لخصــم التدفقــات النقدي ــوب وال ــد املطل معــدل الخصــم )Discount rate( هــو معــدل العائ

املســتقبلية لتقديــر القيمــة الحاليــة. ,ميكــن تقديــر معــدل الخصــم عــر تقديــر تكلفــة الفرصــة البديلــة لــرأس 

 ،)Internal Rate of Return, IRR( الداخــي  العائــد  ومعــدل   ،)Opportunity Cost of Capital( املــال 

 Market capitalization( ــح معــدل الرســملة الســوقي والنمــوذج الراكمــي )The build-up model(، وتصحي

.)Weighted Average Cost of Capital, WACC( واملتوســط املــوزون لتكلفــة رأس املــال )rate adjustment

3.2.4 تطبيق طريقة خصم التدفقات النقدية

مبنى مكتبي من فئة »أ« يف منطقة ذات موقع متميز، شاغر ومتاح لإليجار عى الفور. 

ــة الشــهرية الســوقية )مــع اســتبعاد رســوم  ــى مــن 30 مكتــب والقيمــة اإليجاري معلومــات عــن العقــار: يتكــون املبن

ــة، تبــن إن متوســط معــدل  ــال شــهريًا للمكتــب الواحــد. مــن خــالل أعــال املســح واملعاين الخدمــة( هــي 7,000 ري

اإلشــغال يف هــذه املنطقــة حــوايل %95 )يعنــي معــدل اإلشــغار %5(. كــا أن النفقــات التشــغيلية والرأســالية تُقــدر ب 

%30 مــن دخــل اإليجــار الفعــي. يُفــرض ثبــات صــايف الدخــل التشــغيي طيلــة فــرة االســتثار وهــي 5 ســنوات ومــن 

ثــم بيــع املبنــى بالقيمــة النهائيــة )اإلســردادية(. 

معلومــات عــن معــدل الرســملة: لتقديــر معــدل الرســملة بغــرض حســاب القيمــة النهائيــة للمبنــى تــم االعتــاد عــى 

ــع  ــث أن متوســط ســعر البي ــا حي ــا حديث ــم بيعه ــارات مشــابهة ت ــد عق ــم تحدي ــن الســوق وت ــة االســتخالص م طريق

ــال. ــى وأن متوســط إجــايل الدخــل الســنوي يســاوي 1,700,000 ري ــون للمبن يســاوي 15ملي

معلومــات عــن معــدل الخصــم: معــدل عائــد الســندات الحكوميــة لفــرة اســتحقاق أكــر مــن ســنة: %2.5، االرتفــاع 

املتوقــع للتضخــم خــالل 5 ســنوات: %4، عــالوة مخاطــر الســوق: %5 )الســوق يف حالــة ركــود نتيجــة عــدم اليقــن يف 

األداء االقتصــادي للســنوات القادمــة(، عــالوة املخاطــر الخاصــة: %1 )الناتجــة عــن حالــة العقــار والتكاليــف اإلضافيــة 

لصيانــة وتشــغيل العقــار ومخاطــر اإلهــالك االقتصــادي للمبنــى املكتبــي(. املطلــوب حســاب:
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صايف الدخل التشغيي )NOI( للمبنى. 1

معدل الخصم باستعال النموذج الراكمي. 2

معدل الرسملة باستعال طريقة اإلستخالص من السوق. 3

القيمة النهائية )اإلسردادية( للمبنى املكتبي يف نهاية فرة االستثار . 4

القيمة السوقية الحالية للمبنى املكتبي. 5

الحل:

 إجايل الدخل السنوي للعقار:   . 1

× 30 مكتب =                                    2,520,000 ريال   7,000× 12 شهرًا 

ناقًصا منه: خسائر عدم اإلشغال: )2,520,000 ريال × %5(                    ) 126,000 ريال(

إجايل الدخل الفعي                                     2,394,000ريال

ناقًصا منه: النفقات التشغيلية والرأسالية: )2,394,000 × %30(              )718,200 ريال(  

 

صايف الدخل التشغييل )NOI(                                     1,675,800 ريال يف السنة

معدل الخصم باستعال النموذج الراكمي. 2

r=2%+4%+5%+1%=12%

معدل الرسملة باستعال طريقة اإلستخالص من السوق. 3

r=1,700,000/15,000,000×100=11.33%

القيمة النهائية )اإلسردادية( للمبني للمبنى املكتبي يف نهاية فرة االستثار. 4

RV_
5
=1,675,800/0.1133=14,790,820.83

القيمة السوقية الحالية للمبني للمبنى املكتبي. 5

تقريًبا 14,434,000 ريال سعودي
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طريقــة رســملة الدخــل )أو طريقــة االســتثار( هــي طريقــة ماليــة لتقديــر قيمــة العقــار تنــدرج تحــت أســلوب الدخــل 

ــه االســتثار. وتعتمــد  ــذي يحقق ــد ال ــم اســتخالص القيمــة الرأســالية مــن خــالل حســاب الدخــل ومعــدل العائ ويت

هــذه الطريقــة عــى صــايف الدخــل الســنوي الــذي يتوقــع املشــري الحصــول عليــه مــن العقــار. لذلــك يتحــدد الســعر 

ــا  الــذي يدفعــه املســتثمر أو القيمــة الرأســالية للعقــار حســب العائــد املحتمــل الــذي يــدره العقــار كاســتثار.  وفًق

ملعايــر التقييــم الدوليــة )املعيــار 105, الفقــرة 50.3( »يقــدم أســلوب الدخــل مــؤرًشا عــى القيمــة عــن طريــق تحويــل 

التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة واحــدة. ووفًقــا لهــذا األســلوب يتــم تحديــد قيمــة األصــل بالرجــوع إىل 

قيمــة اإليــرادات أو التدفقــات النقديــة أو توفــر التكاليــف مــن األصــل«. يف بعــض الحــاالت ال ســيا عندمــا يعمــل األصل 

مبســتوًى ثابــت مــن النمــو واألربــاح يف تاريــخ التقييــم، ميكــن أال يكــون مــن الــروري النظــر يف فــرة توقعــات رصيحــة 

وميكــن أن تشــكل القيمــة النهائيــة األســاس الوحيــد للقيمــة )يشــار إليهــا أحيانـًـا باســم طريقــة رســملة الدخــل(.

3.3.1 املبدأ األسايس لطريقة رسملة الدخل

باالعتــاد عــى معايــر التقييــم الدوليــة وبالتحديــد املعيــار 105 والفقــرة 50.4 » يتمثــل املبــدأ األســايس ألســلوب الدخــل 

يف أّن املُســتثمر يتوقــع الحصــول عــى عائــد مــن اســتثاره ويجــب أن يعكــس هــذا العائــد مســتوى املخاطــر املتوقعــة 

يف االســتثار«. وبالتــايل تعتمــد طريقــة االســتثار عــى مبــدأ التوقــع )Principle of expectation( وهــذا املبــدأ مفــاده 

القيمــة الحاليــة للملكيــة العقاريــة هــي عبــارة عــن تعبــر عــن القيمــة الحاليــة للمنافــع املســتقبلية املتوقــع حصولهــا. 

وال يتــم رشاء العقــار بســبب اســتخدامه الحــايل أو صــايف الدخــل الحــايل الــذي يحققــه، ولكــن لغــرض االســتخدام املتوقــع 

لــه واملنافــع ذات الصلــة التــي ســتتحقق يف املســتقبل بســبب ملكيــة األصــل.

3.3.2 مراحل تطبيق طريقة رسملة الدخل

باالعتــاد عــى املعيــار 105 مــن معايــر التقييــم الدوليــة )أســاليب وطــرق التقييــم( مُيكــن اســتخالص الخطوات الرئيســة 

يف طريقــة رســملة الدخــل كــا يــي:

ز-  تحديد صايف الدخل التشغيي للعقار

ح-  تحديد معدل الرسملة )يجب أن يتوافق معدل الرسملة مع نوع الدخل أو التدفقات النقدية املستخدمة(

3.3.3 البيانات املطلوبة لتطبيق طريقة رسملة الدخل

يتم استخدام املعادلة التالية لتطبيق طريقة رسملة الدخل:

طريقة رسملة الدخل 3.3
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)Value(: القيمة الحالية للعقار محل التقييم

)NOI(: صايف الدخل التشغيي للعقار 

)i(: معدل الرسملة

)Years purchase in perpetuity( معامل رشاء السنوات إىل األبدية :)i/1(

)NOI(  أ- تقدير صايف الدخل التشغييل للعقار

ــد صــايف الدخــل التشــغيي مــن العنــارص األساســية لتطبيــق طــرق أســلوب الدخــل ومــن ضمنهــا  يعتــر تحدي

طريقــة الرســملة. صــايف الدخــل التشــغيي هــو الدخــل الســنوي لعقــار اســتثاري بعــد األخــذ بعــن االعتبــار كل 

الدخــل التشــغيي مخصومــا منــه كل التكاليــف التشــغيلية. ميكــن حســاب صــايف الدخــل التشــغيي ملركز التســوق 

باســتعال املعادلــة التاليــة:

صايف الدخل التشغيي السنوي للعقار = إجايل الدخل املتوقع - خسائر االئتان والشواغر - النفقات التشغيلية 

والرأسالية.

ب- تقدير معدل الرسملة

يُســتخدم معــدل الرســملة )Capitalization rate( لتحويــل الدخــل إىل قيمــة. وتعــد طريقــة اســتخالص الســوق 

)Market extraction( مــن أكــر الطــرق شــيوًعا يف اشــتقاق معــدل الرســملة. ويوجــد طــرق أخــرى أقــل شــيوعا 

  .)Market survey method( وطريقــة املســح الســوقي )Lender›s yield method( منهــا طريقــة عائــد املُقــرض

ج- تقدير معامل رشاء السنوات 

معامــل رشاء الســنوات )Years Purchase; YP( هــو معامــل يُســتعمل يف رضب صــايف الدخــل التشــغيي للعقــار 

للحصــول عــى القيمــة الرأســالية للعقــار. وهــو ميثــل القيمــة الحاليــة ملجموعــة مــن الدفعــات املتتاليــة قيمتهــا 

1 ريــال ويتــم الحصــول عليهــا يف نهايــة كل ســنة.

o معامل رشاء السنوات لألبدية:

o معامل رشاء السنوات لفرة محددة: 

3.3.4 تطبيق طريقة رسملة الدخل لتقييم مركز تجاري

املطلــوب تقييــم مركــز تســوق صغــر متكــون مــن 5 محــالت تجاريــة بتطبيــق طريقــة رســملة الدخــل. معــدل الرســملة 

الحــايل %6 ويتوقــع أن يرتفــع معــدل الرســملة عنــد تجديــد العقــد إىل %7.  تاريــخ التقييــم 5 أكتوبــر 2018 وبيانــات 

اإليجــار والعقــود معروضــة يف الجــدول التــايل:

صايف الدخل التشغييل بعد تجديد العقد نهاية العقد الحايل صايف الدخل التشغييل الحايل رقم املحل

33,538 ريال 2018-12-31 28,050ريال 1

38,597 ريال 2018-12-31 31,450 ريال 2

31,425 ريال 2019-6-30 25,500 ريال 3

45,679 ريال 2019-6-30 38,250 ريال 4

49,355 ريال 2019-12-31 40,800 ريال 5
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القيمة الرأساملية للعقد الحايل يف تاريخ التقييم الفرتة املتبقية من العقد صايف الدخل التشغييل رقم املحل

88 يوم 28,050 1

88 يوم 31,450 2

269 يوم 25,500 3

269 يوم 38,250 4

453 يوم 40,800 5

105,936 ريال القيمة الرأساملية للمحالت يف تاريخ التقييم )العقد الحايل(

القيمة الرأساملية –بعد تجديد العقد-

يف تاريخ التقييم

القيمة الرأساملية يف نهاية العقد  

الحايل)رسملة إىل األبدية(

صايف الدخل التشغييل رقم املحل

33,538 1

38,597 2

31,425 3

45,679 4

49,355 5

2,710,019 ريال القيمة الرأساملية للمحالت يف تاريخ التقييم )العقد بعد التجديد(

الحل:

القيمة الرأسالية للمحالت التجارية حتى تاريخ العقد الحايل:

القيمة الرأسالية للمحالت التجارية بعد تجديد العقد:

القيمة الرأسالية ملركز التسوق يف تاريخ التقييم = 105,936 ريال + 2,710,019 ريال = 2,815,955 ريال

تقريًبا 2,816,000 ريال سعودي
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تُعتــَر طريقــة رســملة الدخــل طريقــة مالمئــة لتقييــم مراكــز التســوق. ولكــن إذا كان التقييــم يخــص جــزءاً مــن العقــار 

مثــل ســوبر ماركــت أو مطعــم فــإن طريقــة األربــاح هــي األنســب لتقييمــه وذلــك الختــالف دخــل كل متجــر بحســب 

موقعــه يف املركــز وبالتــايل تختلــف القيمــة الرأســالية يف كل دور أو محــل يف املركــز. عــادة مــا تُســتخَدم طريقــة األربــاح 

يف تقييــم العقــارات التــي يكــون الجــزء الهــام مــن القيمــة متــأيت مــن أربــاح النشــاط التجــاري للعقــار وليــس مــن قيمــة 

األرض واملبــاين. ويتــم تطبيــق طريقــة األربــاح يف تقييــم عقــارات خاصــة مثــل الفنــادق، ومحطــات البنزيــن، واملطاعــم، 

ودور الســينا.

3.4.1 مكونات طريقة األرباح

للوصول إىل القيمة الرأسالية للعقار يجب تحديد صايف إيجار العقار باإلضافة إىل معامل رشاء السنوات. 

طريقة األرباح 3.4

إجايل اإليرادات

تكلفة املشريات )-( تُخَصم 

إجاميل الربح =

مرصوفات التشغيل )األجور...( )-( تُخَصم 

صايف الربح )الرصيد القابل للتوزيع( =

حصة املستأجر )-( تُخَصم

أ( الفائدة عى رأس املال

ب( حصة املشغل من العائد

إيجارات أخرى )+( تضاف

إجاميل اإليجار )القيمة السنوية( =

مرصوفات )العقار( )-( تُخَصم

صايف اإليجار =

معامل رشاء السنوات  )×( يُرضَب يف

القيمة الرأساملية =
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طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة )Discounted Cash Flows، DCF( هــي طريقــة ماليــة لتقديــر قيمــة العقــار 

تنــدرج تحــت أســلوب الدخــل ويتــم اســتخالص مــؤرش القيمــة مــن خــالل حســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 

املســتقبلية.  وفًقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة )املعيــار 105، الفقــرة 40.1( »يقــدم أســلوب الدخــل مــؤرًشا عــى القيمــة 

عــن طريــق تحويــل التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة واحــدة. ووفًقــا لهــذا األســلوب يتــم تحديــد قيمــة 

األصــل بالرجــوع إىل قيمــة اإليــرادات أو التدفقــات النقديــة أو توفــر التكاليــف مــن األصــل«. عــى الرغــم مــن وجــود 

العديــد مــن الطــرق لتطبيــق أســلوب الدخــل إاّل أّن الطــرق املتبعــة يف إطــار أســلوب الدخــل تعتمــد بشــكل كبــر عــى 

خصــم مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية إىل قيمــة حاليــة، فهــي عبــارة عــن تطبيقــات متنوعــة يف اســتخدام طريقــة 

التدفقــات النقديــة املخصومــة )املعيــار 105، الفقــرة 50.1(.

طريقة خصم التدفقات النقدية 3.5

50 مقعد درجة أوىل @ 60 ريال للمقعد: 3,000 ريال
100 مقعد درجة ثانية @ 40 ريال للمقعد 4,000 ريال

ُمجمل دخل العرض الواحد: 7,000 ريال

4 عروض يف اليوم )28 عرض يف األسبوع( 
اجايل الدخل األسبوعي: 7,000 ×28= 196,000 ريال

ُمجمل دخل العروض يف األسبوع: 196,000 ريال

نسبة الشواغر %50، عدد أسابيع السنة: 52 
اجايل الدخل السنوي:) 196,000 ×.5%(×52 = 

5,096,000 ريال

ُمجمل الدخل السنوي للعروض: 5,096,000 ريال

إيجار األفالم: 1,500,000 ريال، املرتبات واألجور: 360,000 
ريال، الكهرباء: 525,000 ريال، الصيانة واإلصالح: 225,000 

ريال، الراخيص: 220,000 ريال، اإلعالن: 50,000 ريال، 
مرصوفات أخرى: 216,000 ريال.

إجايل مرصوفات التشغيل: 3,096,000 ريال

5,096,000 ريال – 3,096,000 ريال = 2,000,000 ريال صايف الربح )الرصيد القابل للتوزيع(: 2,000,000 ريال

2,000,000 ×%50 =1,000,000 ريال حصة املستأجر @ %50 من الرصيد القابل للتوزيع: 

1,000,000 ريال

2,000,000 ريال – 1,000,000 ريال = 1,000,000 ريال إجايل اإليجار: 1,000,000 ريال

%25 من إجايل اإليجار
مرصوفات العقار: 1,000,000 ×%25 =250,000 ريال 

مرصوفات العقار: 250,000 ريال

1,000,000 ريال – 250,000 ريال = 750,000 ريال صايف اإليجار: 750,000 ريال

معامل رشاء السنوات: 10 
القيمة الرأسالية:750,000 ريال × 10 = 7,500,000 ريال

القيمة الرأساملية لدار السينام: 7,500,000 ريال

3.4.2 تطبيق طريقة األرباح

لنفرض وجود دار سينا يف مول تجاري واملطلوب تقييمها باستعال طريقة األرباح
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3.5.1 املبدأ األسايس لطريقة خصم التدفقات النقدية

ــدأ األســايس ألســلوب  ــل املب ــرة 40.4 » يتمث ــار »105 - الفق ــد املعي ــة وبالتحدي ــم الدولي ــر التقيي ــاد عــى معاي باالعت

الدخــل يف أّن املُســتثمر يتوقــع الحصــول عــى عائــد مــن اســتثاره ويجــب أن يعكــس هــذا العائــد مســتوى املخاطــر 

 Principle of( ــع ــدأ التوق ــة تعتمــد عــى مب ــات النقدي ــة خصــم التدفق ــان طريق ــايل ف ــة يف االســتثار«. وبالت املتوقع

expectation( وهــذا املبــدأ مفــاده أن القيمــة الحاليــة للملكيــة العقاريــة هــي تعبــر عــن القيمــة الحاليــة للمنافــع 

املســتقبلية املتوقــع الحصــول عليهــا. فاملبنــى املكتبــي الــذي تــم رشاؤه بقيمــة 5 مليــون ريــال مُيثــل تقديــر املشــري 

للقيمــة الحاليــة للمنافــع املســتقبلية املتوقــع حصولهــا مــن تأجــر املبنــي. ويعتــر مبــدأ التوقــع مــن املبــادئ األساســية 

عنــد تقييــم األصــول التــي تـُـدر دخــاًل والتــي تتطلــب التنبــؤ بالدخــل املســتقبي عــى مــدى الســنوات األوىل لالســتثار. 

واملنطــق هــو أنــه ال يتــم رشاء العقــار بســبب اســتخدامه الحــايل أو صــايف الدخــل الحــايل الــذي يحققــه، ولكــن لغــرض 

االســتخدام املتوقــع لــه واملنافــع ذات الصلــة التــي ســتتحقق يف املســتقبل بســبب ملكيــة األصــل.

3.5.2 مراحل تطبيق طريقة خصم التدفقات النقدية

باالعتــاد عــى الفقــرة 50.4 مــن املعيــار 105 مــن معايــر التقييــم الدوليــة، مُيكــن تلخيــص الخطــوات الرئيســة يف طريقة 

التدفقــات النقديــة املخصومــة هــي كــا يي:

ــة، أو بعــد . 1 ــم مــا قبــل الريب ــة لطبيعــة املهمــة واألصــل محــل التقيي ــواع التدفقــات النقدي ــار أنســب أن اختي

ــخ ــةً أو اســميًة، إل ــة حقيقي ــة بالنســبة لحقــوق امللكيّ ــات النقدي ــة، أو التدفق ــات النقدي ــة، أو إجــايلّ التدفق الريب

تحديد أنسب فرة رصيحة للتنبؤ بالتدفق النقدي، إن وجدت.. 2

إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفرة. . 3

تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة النهائيــة )قيمــة اإلســرداد( مناســبًة لألصــل محــل التقييــم يف نهايــة فــرة التنبــؤ . 4

الرصيحــة )إن وجــدت(، ثــم تحديــد القيمــة النهائيــة املناســبة لطبيعــة األصــل.

تحديد معدل الخصم القيمة املناسب.. 5

تطبيق معدل الخصم عى التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، مبا يف ذلك القيمة النهائية إن وجدت.. 6

3.5.3 مكونات طريقة خصم التدفقات النقدية

يتــم اســتخدام املعادلــة التاليــة لتطبيــق طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة لتقييــم العقــارات التجاريــة ومــن ضمنهــا 

ــاين املكتبية: املب

 )Value(: القيمة الحالية للعقار موضوع التقييم

NOI(: صايف الدخل التشغيي للعقار للسنوات املستقبلية
1
;…;NOI

n
 (

)i(: معدل الخصم )معدل العائد املطلوب عى االستثار العقاري(

RV(: القيمة االسردادية للعقار يف نهاية فرة االحتفاظ
n
( 
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 	)NOI( تقدير صايف الدخل التشغييل للعقار 

يُعتــر تحديــد صــايف الدخــل التشــغيي مــن العنــارص األساســية لتطبيــق طــرق أســلوب الدخــل. صــايف الدخــل 

ــار كل الدخــل التشــغيي مخصومــا  التشــغيي هــو الدخــل الســنوي لعقــار اســتثاري بعــد األخــذ بعــن االعتب

ــة: ــة التالي منــه كل التكاليــف التشــغيلية. ميكــن حســاب صــايف الدخــل التشــغيي ملبنــى مكتبــي باســتعال املعادل

 تقدير القيمة االسرتدادية للعقار   	 

مُتثــل قيمــة اســرداد العقــار )Reversion value( قيمــة العقــار يف نهايــة فــرة التأجــر وتُســمي كذلــك بالقيمــة 

ــد  ــدر دخــالً إىل األب ــار ي ــراض أن العق ــار يجــب اف ــة اســرداد العق ــر قيم ــة )Terminal value(. ولتقدي النهائي

انطالقــا مــن تاريــخ االســرداد. وميكــن تقديــر القيمــة االســردادية للعقــار باســتخدام املعادلــة التاليــة:

تقدير معدل الرسملة	 

معــدل الرســملة )Capitalization rate( هــو معــدل يُســتعمل لتحويــل الدخــل إىل قيمــة ويُســتعمل يف تقديــر 

القيمــة االســردادية للعقــار. يف حــن أن معظــم خــراء التقييــم يســتخدمون اليــوم أكــر مــن طريقــة الشــتقاق 

معــدل الرســملة، فــإن كل طريقــة مــن هــذه الطــرق تعتمــد عــى اســتخدام املــايض القريــب كوســيلة لتوقــع 

ــوق  ــن الس ــتخالص م ــة االس ــملة يف؛ طريق ــدل الرس ــتقاق مع ــيوًعا يف اش ــر ش ــرق األك ــل الط ــتقبل. وتتمث املس

 Market( وطريقــة املســح الســوقي )Lender›s yield method( وطريقــة عائــد املُقــرض ،)Market extraction(

  .)survey method

)n( قيمة اسرداد العقار يف نهاية السنة :)RV
n
( 

)n+1( صايف الدخل التشغيي للعقار يف نهاية السنة :)NOI
n+1

(

)r(: معدل الرسملة

)g(: معدل النمو الثابت لصايف الدخل التشغيي

إجايل الدخل املتوقع )عدد املكاتب× القيمة اإليجارية للمكتب(

خسائر االئتان والشواغر )عدم التأجر وعدم السداد(  -

النفقات التشغيلية )نفقات تأجر وإدارة وصيانة املبنى(  -

النفقات الرأسالية )نفقات الرميم والتطوير(  -

         = صايف الدخل التشغيي السنوي للعقار
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طريقــة االســتخالص مــن الســوق: تعتمــد عــى تحديــد عقــارات مشــابهة تــم بيعهــا حديثــا ومعــروف ســعر . 1

بيعهــا باإلضافــة إىل إجــايل الدخــل )Gross Income( أو صــايف الدخــل التشــغيي )NOI(. ويتــم قســمة 

دخــل العقــار عــى ســعر البيــع للحصــول عــى معــدل الرســملة.

طريقــة عائــد املُقــرض: تعتمــد طريقــة عائــد املُقــرض عــى فرضيــة أن متطلبــات اإلقــراض الحاليــة مُيكــن أن . 2

 Debt Coverage Ratio;( تســتعمل لتقديــر معــدل الرســملة الــكي وذلــك بــرب نســبة تغطيــة الديــن

 Loan To( ــة ــرض للقيم ــبة الق ــاري )Mortgage Constant; MC( ويف نس ــرض العق ــت الق DCR( يف ثاب

)Value ratio; LTV

طريقــة املســح الســوقي: تعتمــد عــى الدراســات املنشــورة مــن مراكــز اإلحصــاء الوطنيــة املعتمــدة أو مــن . 3

ــة  ــا معلومــات عــن نســب اإلشــغال والقيمــة اإليجاري ــوك وتقــدم غالب ــرة أو البن ــة الكب الــرشكات العقاري

ومعــدالت الرســملة وعــدة معلومــات أخــرى مفيــدة لعمليــة التقييــم.

تقدير معدل الخصم	 

ــة  ــات النقدي ــذي يســتعمل لخصــم التدفق ــوب وال ــد املطل معــدل الخصــم )Discount rate( هــو معــدل العائ

املســتقبلية لتقديــر القيمــة الحاليــة. ,ميكــن تقديــر معــدل الخصــم عــر تقديــر تكلفــة الفرصــة البديلــة لــرأس 

 ،)Internal Rate of Return, IRR( الداخــي  العائــد  ومعــدل   ،)Opportunity Cost of Capital( املــال 

 Market capitalization( ــح معــدل الرســملة الســوقي والنمــوذج الراكمــي )The build-up model(، وتصحي

.)Weighted Average Cost of Capital, WACC( واملتوســط املــوزون لتكلفــة رأس املــال )rate adjustment

3.5.3 تطبيق طريقة خصم التدفقات النقدية

مبنى مكتبي من فئة »أ« يف منطقة ذات موقع متميز، شاغر ومتاح لإليجار عى الفور. 

ــة الشــهرية الســوقية )مــع اســتبعاد رســوم  ــى مــن 30 مكتــب والقيمــة اإليجاري ــار: يتكــون املبن معلومــات عــن العق

ــة، تبــن إن متوســط معــدل  ــال شــهريًا للمكتــب الواحــد. مــن خــالل أعــال املســح واملعاين الخدمــة( هــي 7,000 ري

اإلشــغال يف هــذه املنطقــة حــوايل %95 )يعنــي معــدل اإلشــغار %5(. كــا أن النفقــات التشــغيلية والرأســالية تُقــدر ب 

%30 مــن دخــل اإليجــار الفعــي. يُفــرض ثبــات صــايف الدخــل التشــغيي طيلــة فــرة االســتثار وهــي 5 ســنوات ومــن 

ثــم بيــع املبنــى بالقيمــة النهائيــة )اإلســردادية(. 

معلومــات عــن معــدل الرســملة: لتقديــر معــدل الرســملة بغــرض حســاب القيمــة النهائيــة للمبنــي تــم االعتــاد عــى 

طريقــة االســتخالص مــن الســوق وتــم تحديــد عقــارات مشــابهة تــم بيعهــا حديثــا حيــث أن متوســط ســعر البيع يســاوي 

15مليــون للمبنــى وأن متوســط إجــايل الدخــل الســنوي يســاوي 1,700,000 ريــال.
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معلومــات عــن معــدل الخصــم: معــدل عائــد الســندات الحكوميــة لفــرة اســتحقاق أكــر مــن ســنة: %2.5، االرتفــاع 

املتوقــع للتضخــم خــالل 5 ســنوات: %4، عــالوة مخاطــر الســوق: %5 )الســوق يف حالــة ركــود نتيجــة عــدم اليقــن يف 

األداء االقتصــادي للســنوات القادمــة(، عــالوة املخاطــر الخاصــة: %1 )الناتجــة عــن حالــة العقــار والتكاليــف اإلضافيــة 

لصيانــة وتشــغيل العقــار ومخاطــر اإلهــالك االقتصــادي للمبنــى املكتبــي(. املطلــوب حســاب:

صايف الدخل التشغيي )NOI( للمبنى. 1

معدل الخصم باستعال النموذج الراكمي. 2

معدل الرسملة باستعال طريقة اإلستخالص من السوق. 3

القيمة النهائية )اإلسردادية( للمبنى املكتبي يف نهاية فرة االستثار . 4

القيمة السوقية الحالية للمبنى املكتبي. 5

الحل:

إجايل الدخل السنوي للعقار:   . 6

× 30 مكتب =                             2,520,000 ريال   7,000× 12 شهرًا 

ناقًصا منه: خسائر عدم اإلشغال: )2,520,000 ريال × %5(            ) 126,000 ريال(

إجاميل الدخل الفعيل                             2,394,000ريال

ناقًصا منه: النفقات التشغيلية والرأسالية: )2,394,000 × %30(           )718,200 ريال(   

صايف الدخل التشغيي )NOI(                                           1,675,800 ريال يف السنة

معدل الخصم باستعال النموذج الراكمي. 7

معدل الرسملة باستعال طريقة اإلستخالص من السوق. 8

القيمة النهائية )اإلسردادية( للمبني املكتبي يف نهاية فرة االستثار. 9

القيمة السوقية الحالية للمبني للمبنى املكتبي. 10

تقريباً  14,434,000 ريال سعودي
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أ- طريقة تكلفة اإلحالل: وهي طريقة الوصول إىل القيمة عن طريق حساب تكلفة أصل ماثل.

ب- طريقــة تكلفــة إعــادة اإلنتــاج: وهــي طريقــة للوصــول إىل القيمــة عــن طريــق حســاب تكلفــة إعــادة إنتــاج نســخة 

طبــق األصــل مــن األصــل محــل التقييــم.

ج- طريقة الجمع: وهي طريقة تحسب قيمة األصل من خالل إضافة القيم املنفصلة لألجزاء املكونة له.

ــم وليــس  ــذي يدفعــه املســتثمر للحصــول عــى منفعــة مشــابهة للعقــار محــل التقيي تكلفــة اإلحــالل هــي الســعر ال

ــع  ــل تكلفــة اإلحــالل مقابــل خصــم التدهــور املــادي وجمي ــم تعدي ــم يت ــة الدقيقــة للعقــار. ومــن ث الخصائــص املادي

أشــكال التقــادم ذات الصلــة. ويُشــار بعــد هــذه التعديــالت إىل تكلفــة اإلحــالل بإســم تكلفــة اإلحــالل املهلكــة أو تكلفــة 

اإلحــالل بعــد خصــم اإلهــالك أو صــايف تكلفــة اإلحــالل.

3.6.1 املبدأ األسايس ألسلوب التكلفة

يعتمــد أســلوب التكلفــة عــى مبــدأ اإلحــالل. باالســتناد عــى املعيــار 105 )الفقــرة 60.2( مــن معايــر التقييــم الدوليــة 

»يقــدم أســلوب التكلفــة مــؤرًشا للقيمــة باســتخدام املبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص عــى أّن املشــري لــن يدفــع ألصــل مــا 

أكــر مــن تكلفــة الحصــول عــى أصــل ذي منفعــة ماثلــة ســواًء عــن طريــق الــرشاء أو البنــاء مــا مل تكــن هنــاك عوامــل 

متعلقــة بالوقــت، أو اإلزعــاج أو املخاطــر أو أي عوامــل أخــرى«.

3.6.2 خطوات تطبيق طريقة اإلحالل

تشمل عملية تطبيق طريقة اإلحالل عى ثالث مراحل أساسية:

 املرحلة األوىل: حساب جميع التكاليف إلنشاء أو الحصول عىل عقار يقدم منفعة مشابهة

لتقديــر تكاليــف اإلنشــاء أو الحصــول عــى عقــار يقــدم منفعــة مشــابهة مُيكــن االعتــاد عى طريقة حســاب املســطحات 

أو طريقــة الحــرص. تعتمــد طريقــة حســاب املســطحات عــى تقديــر قيمــة املــر املربــع لــكل عنــرص مــن املبنــى ثم رضب 

هــذه القيمــة مبســاحة هــذا العنــرص مــن املبنــى. مُيكــن تحديــد قيمــة املــر املربــع بواســطة مقــاول أو مهنــدس إنشــايئ، 

قاعــدة بيانــات املقيــم. تتكــون عنــارص املبنــى عــادة مــن مســطحات البنــاء، والبــدروم، والخدمــات اإلضافيــة )مســبح، 

مواقــف، حديقــة(. أمــا طريقــة الحــرص فهــي تعتمــد عــى حــرص جميــع بنــود وأعــال إنشــاء املبنــى وكمياتهــا وهــي 

شــبيهه لطريقــة املقاولــن قبــل إنشــاء املبنــى. وميكــن أن تختلــف عنــارص التكلفــة تبًعــا لنــوع العقــار، وينبغي أن تشــمل 

التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة املطلوبــة إلحــالل أو إعــادة بنــاء العقــار اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقييــم.

التكاليف املبارشة: وتشمل عىل سبيل املثال:. 1

-تكاليف رشاء األرض وتطويرها

-تكاليف البناء )وتشمل تكلفة إنشاء املبنى، تكلفة البنية التحتية، إدارة املرشوع، تكلفة مواد البناء، تكلفة األيدي 

العاملة(.

طريقة تكلفة اإلحالل 3.6
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التكاليف غري املبارشة: وتشمل عىل سبيل املثال:. 2

- تكاليف النقل.

- تكاليف الركيب.

- األتعاب املهنية )التصميم واالستشارات املعارية والقانونية، وغرها(

- النفقات األخرى: العموالت، الخ

- النفقات العامة، الرسوم، التصاريح. 

- الرائب.

- تكاليف التمويل )مثل: الفائدة عى متويل الدين(.

- هامش الربح أو الربح التجاري )مثل: العائد للمستثمر(.

املرحلة الثانية: تحديد أّي إهالك أو تقادم مادّي أو وظيفّي أو خارجّي لألصل محل التقييم

يجب تقديم بيانات عن اإلهالك / التقادم عند تقييم العقار محل التقييم. وهناك ثالثة أنواع، هي:

ــة )التلــوث( . 1 ــه اإلهــالك املــادي العــادي للمبنــى بســبب اســتخدامه وتأثــرات البيئ اإلهــالك املــادي: يقصــد ب

والظــروف املناخيــة )الريــاح، األمطــار، الحــرارة والجليــد(. وتعتمــد الحالــة املاديــة ألي مبنــى عــى عــدة عوامــل 

ــة والعمــر املــادي  ــاء املســتخدمة ونــوع اإلشــغال ومســتوى اإلصــالح والصيان منهــا التصميــم ونــوع مــواد البن

للمبنــى. ومــن األمثلــة عــى اإلهــالك املــادي: ترسيــب األســقف وتشــقق األرضيــات والجــدران وتعطــل املصاعــد 

بشــكل متكــرر.

ــاين التــي تعــاين . 2 التقــادم الوظيفــي: التصميــات ووســائل الراحــة والتشــطيبات القدميــة هــي أمثلــة عــى املب

مــن التقــادم الوظيفــي. يحــدث هــذا النــوع مــن التقــادم بســبب تغــر أذواق املســتهلكن واحتياجــات العمــالء 

وتغــر التقنيــات املســتخدمة. ومــن أمثلــة التقــادم الوظيفــي؛ املبــاين املــزودة بعــدد كبــر مــن األعمــدة الكبــرة 

والجــدران الســميكة واألســقف العاليــة والتــي تنقصهــا امليــزات الذكيــة.

التقــادم االقتصــادي: يحــدث التقــادم االقتصــادي بســبب عوامــل خارجيــة. ومــن األمثلــة عــى ذلــك التغــر يف . 3

الطلــب بســبب توقــف بعــض األنشــطة االقتصاديــة يف املنطقــة أو إنشــاء طريــق رسيــع جديــد يقطــع املنطقــة. 

ميكــن أيضــا أن تتســبب التغــرات يف السياســة الريبيــة الحكوميــة )مثــال: زيــادة الرائــب عــى أنــواع معينــة 

مــن العقــارات( وغرهــا مــن السياســات املاليــة يف حــدوث التقــادم االقتصــادي.

املرحلة الثالثة: خصم اإلهالك من التكاليف اإلجاملية للوصول إىل قيمة األصل محل التقييم

ــة  ــم )املرحل ــار محــل التقيي ــّي أو الخارجــّي للعق ــادّي أو الوظيف ــادم امل ــم خصــم اإلهــالك أو التق ــة يت يف هــذه املرحل

الثانيــة( مــن تكلفــة اإلحــالل وإضافــة قيمــة األرض الســوقية. وبالتــايل فــان قيمــة العقــار املبنــي تســاوي تكلفــة اإلحــالل 

مخصــوم منهــا تكلفــة اإلهــالك والتقــادم ومضافــا اليهــا القيمــة الســوقية لــألرض كــا لــو كانــت فضــاء يف تاريــخ التقييــم. 

يتــم تقديــر قيمــة األرض عــى حــدة ألن األرض ليــس لهــا إهــالك مــادي. ويتــم تقديــر اهــالك املبنــى بنــاء عــى 3 طــرق؛ 

طريقــة العمــر املمتــد: يتــم تقديــر العمــر املتبقــي )اإلقتصــادي( للمبنــى من واقــع املعاينــة أخــًذا يف االعتبار . 1

كل أنــواع التقــادم، ثــم تحديــد العمــر الفعــال للمبنــى )العمــر االفــرايض - العمــر املتبقــي( وقســمته عــى 

العمــر اإلفــرايض لتحديــد معــدل اإلهــالك. ويفضــل إســتخدامها ملثــل هــذا النــوع مــن العقــارات.
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 طريقــة القســط املتناقــص: وتفــرض تناقــص معــدل اإلهــالك الســنوي مــع مــرور الوقــت ووجــود قيمــة . 2

متبقيــة للمبنــى يف نهايــة العمــر اإلفــرايض.

ــدم . 3 ــرايض وع ــر اإلف ــدة العم ــت لإلهــالك الســنوي عــى م ــت: وتفــرض معــدل ثاب ــة القســط الثاب طريق

ــبية. ــراض املحاس ــتخدامها إال لألغ ــل اس ــرايض وال يفض ــر اإلف ــة العم ــى يف نهاي ــة للمبن ــة متبقي ــود قيم وج

3.6.3  تطبيق طريقة اإلحالل

املطلــوب تقييــم عقــار بأســلوب التكلفــة متكــون مــن مبنــى وأرض. مســاحة األرض 5,000 مــر مربــع وســعر املــر املربــع 

الواحــد بعــد تطبيــق أســلوب الســوق 2,000 ريــال. مســاحة املســطحات املبنيــة 25,000 م2 ويحتــاج مبنــى مثيــل ســنتن 

لبنائــه والتكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة للمبنــى كالتايل:

التكاليف املبارشة للبناء:. 1

- مساحة 20,000 مر مربع مبعدل 1,800 ريال لكل مر مربع

- مساحة 5,000 مر مربع مبعدل 900 ريال لكل مر مربع 

- البنية التحتية واألعال الخارجية: 2,000,000 ريال

الرسوم املهنية: %5 من تكلفة تنفيذ املبنى )5% @ )1((. 2

%2 من تكلفة تنفيذ املبنى )2% @ )1((. 3 مصاريف اإلدارة:  

تكلفة التمويل السنوية: 5 % من مجموع تكلفة تنفيذ املبنى والرسوم املهنية ومصاريف اإلدارة. . 4

تكلفة التمويل ملدة سنتن = )2 × 5 % @ )1( + )2( + )3(( × 50 %   

ــف اإلدارة . 5 ــة ومصاري ــوم املهني ــى والرس ــذ املبن ــة تنفي ــوع تكلف ــن مجم ــاول: %15 م ــاح املق ــر وأرب مخاط

وتكاليف التمويل. )15% @ )1( + )2( + )3( + )4(( 

الحل:

1- التكاليف املبارشة للبناء:

36,000,000 ريال 20,000 م2 × 1,800 ريال 

4,500,000 ريال 5,000 م2 × 900 ريال 

2,000,000 ريال البنية التحتية واألعال الخارجية

42,500,000 ريال إجاميل التكاليف املبارشة للبناء 

2,125,000 ريال 2- الرسوم املهنية )42,500,000 ×5%(

850,000 ريال 3- مصاريف اإلدارة )42,500,000 ×2%(

2,273,750 ريال 4- تكلفة التمويل عى مدار مدة التنفيذ 
*50% × )850,000 2,125,000+ + 42,500,000( × 10%

7,162,313 ريال 5-مخاطر وأرباح املقاول
)+2,273,750 850,000 + 2,125,000 + 42,500,000( × 15%

54,911,063 ريال إجاميل التكاليف املبارشة والغري مبارشة للبناء

4,491,106 ريال  مطروحا منها تكلفة إهالك املبنى )54,911,063 ×10%(**

49,419,957 ريال تكلفة املبني بعد خصم اإلهالك

10,000,000 ريال مضافا اليها قيمة األرض 5,000 م2 × 2,000 ريال

59,419,957 ريال القيمة السوقية للعقار باستخدام أسلوب التكلفة

59,420,000 ريال سعودي تقريباً 
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*ترب تكلفة التمويل يف %50 عى افراض اقراض املبلغ بالكامل ملنتصف املدة أو نصف املبلغ لكامل املدة

** تم تقدير اهالك املبنى بناء عى طريقة العمر املمتد عى النحو التايل:

- تم تقدير العمر املتبقي )اإلقتصادي( للمبنى من واقع املعاينة بـــــ 45 سنة آخًذا يف اإلعتبار كل أنواع التقادم، 

- العمر الفعال = العمر اإلفرايض - العمر املتبقي =  50 – 45 = 5 سنوات

- معدل اإلهالك = العمر الفعال / العمر اإلفرايض

10% = 50 / 5 =
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الوحدة الثانية

توصيف المشروع التكميلي وتقرير التقييم

أهداف الوحدة الثانية:

اكتســاب  المتدّربــون  يســتطيع  الوحــدة  هــذه  نهايــة  فــي 
علــى  المناســبة  التقييــم  طــرق  تطبيــق  ومهــارات  معــارف 
المبانــي المكتبيــة وكتابــة تقريــر التقييــم الخاصــة بهــا تماشــيا 
مــع متطلبــات معاييــر التقييــم الدوليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك 
يتحصــل المتدربــون علــى فكــرة شــاملة حــول مشــروع التقييــم 

وطريقــة تقييمــه وتوزيــع الدرجــات.
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توصيف المشروع التكميلي وتقرير التقييم

تفاصيل المشروع التكميلي  4.0

املــرشوع التكميــي هــو تقييــم فعــي ملبنــى مكتبــي ويقــوم كل متــدرب بصفــة فرديــة باختيــار مبنــى مكتبــي 

ــا مــن جمــع البيانــات  تتوفــر فيــه البيانــات واملعلومــات الالزمــة للتقييــم ويقــوم بــكل مراحــل التقييــم انطالقً

وصــواًل إىل كتابــة التقريــر النهــايئ للتقييــم وفقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة ومناقشــته أمــام لجنــة مختصــة. يشــمل 

مــرشوع التقييــم ثــالث ملفــات أساســية: 

ملف وورد يحتوي عى تقرير التقييم )رسدي متكامل(.   أ- 

وملف اكسيل يحتوي عى تفاصيل الحسابات.   ب- 

وملف بوربوينت يحتوي عى عرض تقدميي عن تقرير التقييم.   ج- 

مقدمة عن املرشوع التكمييل 4.1
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يهــدف املــرشوع التكميــي إىل تطبيــق املعــارف واملهــارات التــي اكتســبها املتــدرب مــن املنهــج الحــايل واملناهــج 

الســابقة يف تقييــم فعــي لعقــار مكتبــي ثــم كتابــة تقريــر التقييــم وفقــا ملعايــر التقييــم الدوليــة. وميكــن تلخيــص 

أهــداف املــرشوع التكميــي يف النقــاط التاليــة:

- ربــط املعــارف التــي تــم اكتســابها مــن املناهــج الســابقة بالتطبيــق عــى أرض الواقــع مــن خــالل تقييــم فعــي 

ألحــد املبــاين املكتبيــة وباســتعال بيانــات حقيقيــة. وبالتــايل يتــم تقليــص الفجــوة بــن الجانــب العلمــي والجانب 

ــي التطبيقي. العم

- ربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل.

- تحفيــز املتــدرب عــى التعلــم والبحــث، مــا يُــؤدي إىل زيــادة التحصيــل العلمــي وترســيخ املعــارف واملهــارات 

املكتســبة مــن هــذا املنهــج واملناهــج الســابقة عــر تطبيقهــا عــى أرض الواقــع. 

- بانتهــاء املــرشوع التكميــي يكــون املتــدرب قــد اكتســب املهــارات املعرفيــة يف تقييــم املبــاين املكتبيــة باإلضافــة 

إىل اكتســاب مهــارات التواصــل )عــر مناقشــة املــرشوع التكميــي( وتقنيــة املعلومــات )عــر اســتعال برمجيــات 

الحاســوب اآليل( واملهــارات العدديــة )عــر تفهــم وتطبيــق منــاذج التقييــم(.

يتكون املرشوع التكميي من 5 خطوات متكاملة وهي كالتايل:

 الخطوة األوىل: تحديد العقار محل التقييم 

يتيحــدد املتــدرب كمرحلــة أوىل املبنــى املكتبــي موضــوع التقييــم. ومــن العوامــل املطلوبــة توافــر معلومات عــن تفاصيل 

العقــار وخصائصــه. ومــن التفاصيــل التــي يجــب عــى املُقيــم الحصــول عليهــا نذكــر عى ســبيل املثــال )وليــس الحرص(:

- اسم املبنى وعدد الطوابق. 

- تفاصيل صك امللكية. 

- املوقع. 

- سهولة الوصول للموقع. 

- األرض واملبنى. 

- إجايل وصايف مساحة الطابق. 

- مرافق املبنى. 

- أعال التطوير املحيطة. 

- التسهيالت. 

- تفاصيل املخطط – تقسيم االستخدام ونسبة البناء والكثافة. 

- مخطط األرض ومخطط املوقع ومخطط البناء وغرها من املخططات األخرى.

- عدد مواقف السيارات.

أهداف املرشوع التكمييل

خطوات املرشوع التكمييل

4.2

4.3
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 الخطوة الثانية: جمع البيانات 

ــا  ــارف عليه ــم املتع ــاليب التقيي ــق أس ــة لتطبي ــات الالزم ــع البيان ــم بجم ــوم املقي ــه يق ــار وخصائص ــد العق ــد تحدي بع

ــروف  ــة والظ ــاين املكتبي ــاع املب ــن قط ــات ع ــة إىل بيان ــة( باإلضاف ــلوب التكلف ــوق، وأس ــلوب الس ــل، أس ــلوب الدخ )أس

االقتصاديــة. ويحتــاج املقيــم إىل جمــع معلومــات عــن صــايف الدخــل التشــغيي للمبنــى باإلضافــة إىل معــدالت الخصــم 

والرســملة ومعلومــات عــن عقــارات مشــابهة باإلضافــة إىل معلومــات عــن تكاليــف البنــاء والتشــييد. كــا يحتــاج املقيــم 

إىل بيانــات عــن قطــاع املبــاين املكتبيــة واملــؤرشات االقتصاديــة والتــي مُيكــن أن تُؤثــر بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة عــى 

عمليــة تقييــم العقــار. ومــن البيانــات التــي يحتاجهــا املُقيــم )املتــدرب( عــى ســبيل املثــال )وليــس الحــرص(:

املساحة املؤجرة متضمنة إجايل وصايف مساحة الطابق.   -

عدد مواقف السيارات.  -

قامئة املستأجرين وبياناتهم.   -

معدل اإلشغال \ فرات عدم اإليجار )الشواغر(.  -

بيانات اإليجار.  -

النفقات التشغيلية والرأسالية  -

رسوم الخدمة.   -

بيانات التدفقات النقدية.  -

بيانات القوائم املالية  -

أدلة املبيعات املقارنة  -

أدلة اإليجارات   -

معدل العوائد والخصم.  -

تكاليف البناء املبارشة وغر املبارشة  -

املؤرشات االقتصادية املُؤثرة عى قيمة املبنى محل التقييم  -

بيانات عن قطاع املباين املكتبية  -

الخطوة الثالثة: تحليل البيانات 

ــة إىل  ــار باإلضاف ــغيي للعق ــل التش ــايف الدخ ــد ص ــدف تحدي ــار به ــل العق ــات دخ ــل بيان ــوة تحلي ــذه الخط ــمل ه تش

تحليــل الســوق والــذي يســاهم يف تقديــر معــدالت النمــو املســتقبلية. كــا يشــمل تحليــل البيانــات تحليــل قطــاع املبــاين 

املكتبيــة واملــؤرشات االقتصاديــة والتــي تؤثــر بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة عــى قيمــة العقــار، وتحليــل أدلــة املبيعــات 

الالزمــة لطريقــة املقارنــة وتكاليــف اإلنشــاء ومعــدالت اإلهــالك وأربــاح املقــاول الالزمــة لطريقــة اإلحــالل. وبشــكل عــام 

يحتــاج املُقيــم )املتــدرب( إىل تحليــل البيانــات التاليــة عــى ســبيل املثــال )وليــس الحــرص(:

فحص بيانات املستأجرين وتحليل إيجارات العقار املكتبي محل التقييم،   -

وتحليل أدلة املبيعات،   -

ومعدل العائد املطلوب عى العقارات املشابهة،  -

وتحليل السوق ومعدالت الشواغر،   -

وتقدير معدالت منو دخل اإليجار،  -

والعرض والطلب للمباين املكتبية يف منطقة السوق،  -
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وتحليل تكاليف اإلنشاء املبارشة وغر املبارشة ومعدل اإلهالك شامل كافة أنواع التقادم.  -

وجميع املؤثرات عى االستثار يف االقتصاد املحي،   -

وجميع العوامل االقتصادية املؤثرة يف ظروف السوق ويف عملية اتخاذ القرارات.  -

الخطوة الرابعة: إعداد تقرير التقييم 

تتمثــل الخطــوة الرابعــة يف عمليــة التقييــم يف إعــداد تقريــر التقييــم )انظــر الفقــرة الرابعــة من الوحــدة األوىل(. ويشــمل 

تقريــر التقييــم فقرات أساســية تشــمل:

مقدمــة التقريــر وتشــمل نطــاق العمــل )بيانــات عــن هويــة املُقيّــم وإســتقالليته، وهويــة العميــل أو العمــالء   -

)إن وجــد(، واملســتخدمن األخريــن )إن وجــد(، وتحديــد العقــار محــل التقييــم، والغــرض مــن التقييــم، وأســاس 

القيمــة املســتخدمة، وتاريــخ التقييــم، ونطــاق بحــث املقيــم، وطبيعــة ومصــدر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا 

املقيــم....(

خصائص العقار محل التقييم  -

تحليل السوق واملؤرشات االقتصادية  -

األســلوب أو األســاليب املســتخدمة )الطريقــة أو الطــرق املطبقــة، واملدخــالت الرئيســة، واالفراضــات   -

املســتخدمة...(

استنتاج القيمة واألسباب الرئيسة ألّي نتيجة تم التوصل إليها.  -

ــح أســباب  ــه أو بيعــه، وتوضي ــة بشــأن االحتفــاظ بالعقــار أو االســتثار في ــات واملالحظــات )التوصي التوصي  -

ــرار...( ــر يف الق ــد تؤث ــكلة ق ــأي مش ــل ب ــعار العمي ــورة، وإش ــات املذك ــار املقرح اختي

 الخطوة الخامسة: تقديم امللفات املطلوبة ومناقشة تقرير التقييم 

ــوي  ــف اكســيل يحت ــم، ومل ــر التقيي ــوي عــى تقري ــف وورد يحت ــات أساســية: مل ــالث ملف ــم ث يشــمل مــرشوع التقيي

عــى تفاصيــل الحســابات وملــف بوربوينــت يحتــوي عــى عــرض تقريــر التقييــم. بعــد تقديــم امللفــات املطلوبــة يقــوم 

املتــدرب بتقديــم تقريــر التقييــم ومناقشــته أمــام اللجنــة املختصــة.

يعتمــد التقييــم عــى امتثــال املرشــح للجــدارات املطلوبــة. حيــث تُراجــع املشــاريع املقدمــة، ثــم تتــم مقابلــة املرشــحن 

لتقييــم مــا إذا كانــت املشــاريع تلبــي املتطلبــات وتحقــق املســتوى املطلــوب لــكل جــدارة. هنــاك ثالثــة مراحــل ميــر بهــا 

املرشــح لتحديــد مــا إذا كان مؤهــالً للحصــول عــى شــهادة الزمالــة أو يحتــاج إىل إعــادة تســليم املــرشوع ومناقشــته مــرة 

أخــرى، كــا يــي: 

أوالً: قبل املقابلة:

تتكــون لجــان املناقشــة يف الهيئــة مــن ثالثــة أعضــاء زمــالء مؤهلــن، اللذيــن أكملــوا املســار التدريبــي للحصــول . 1

عــى شــهادة الزمالــة يف فــرع التقييــم العقــاري. 

طريقة تقييم املتدربني ومنح درجة الزمالة 4.4
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يســتلم أعضــاء لجــان املناقشــة نســخة مــن تقاريــر ودراســات املرشــح، وتكــون كااليت: تقريــر تقييــم للعقــارات . 2

ــج 114-113  ــتخدام يف منه ــددة االس ــة متع ــارات التجاري ــوق أو العق ــز التس ــب ومراك ــل املكات ــة مث التجاري

ــج 115. ــة يف منه ــاين الفندقي ــة أو املب ــارات الضياف وعق

يراجــع كل عضــو التقاريــر ويضــع مالحظاتــه عــى الجــزء األول )املــرشوع التكميــي( يف منــوذج التصحيــح. يضــع . 3

كل عضــو مالحظاتــه عــى أداء املرشــح بنــاًء عــى التقريــر املقــدم يف هــذه املرحلــة. كــا يضــع املالحظــات حــول 

النقــاط التــي يراهــا غــر شــاملة أو غــر واضحــة ويُفــرض التحقــق منهــا الحًقــا خــالل املقابلــة.

يقوم كل عضو يف اللجنة بإعداد األسئلة التي تقيم معرفة املرشح وكفاءته عى املستوى املطلوب. . 4

ثانًيا: مقابلة املرشح

تُجرى مناقشات مع املرشحن لتوضيح ورشح ما قُدم للجنة واإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.. 1

يجتمــع األعضــاء واملرشــح يف يــوم املناقشــة مًعــا يف مــكان تحــدده الهيئــة مســبًقا ســواء حضوريـًـا أو عــن بعــد. . 2

يــرشف عــى االجتــاع )املناقشــة( منســق مــن الهيئــة ويكــون مســؤول عــن إدارة ومراقبــة املناقشــة وضــان 

رسيانهــا عــى املســتوى املطلــوب وضمــن الوقــت املخصــص. كــا يكــون مســؤول عــن التحقــق مــن امتثــال 

اللجنــة للمبــادئ التوجيهيــة وقواعــد مقابلــة املرشــح. 

للمرشــح 10 دقائــق لعــرض املــرشوع الــذي قدمــه، ومــن ثــم تبــدأ اللجنــة يف الســؤال واالستفســار عنــه. وتقــوم . 3

اللجنــة بتقســيم األســئلة بــن األعضــاء حســب الجــدارات املطلوبــة وعالقاتهــا بأجــزاء التقريــر. يجــب أن تغطــي 

األســئلة جميــع الجــدارات واملســتويات املطلوبــة لــكل جــدارة. وتكــون مــدة املقابلــة 50 دقيقــة لــكل مــرشوع 

يقدمــه املرشــح. 

 يعتمــد التقييــم عــى الجــدارة، وتعكــس يف مخطــط يوضــح توزيــع الدرجــات لضــان املوضوعيــة والعدالــة بــن . 4

جميــع املرشــحن. وتوضــح املحــددات التاليــة كيفيــة وضــع أســئلة الجــدارات:

ــزام  ــار – اإللت ــة العق ــم – معاين ــة – التقيي ــات املهن ــئلة: أخالقي ــا األس ــزم أن تضمنه ــي يل ــدارات الت  أ. الج

ــة. ــارات التطويري ــم العق ــات – تقيي ــع املعلوم ــارات وجم ــجيل العق ــه – تس ــام ولوائح بالنظ

 ب. الجدارات اإلختيارية: يتم إختيار ثالث جدارات أخرى.

يجــب أن تتمحــور األســئلة واملالحظــات التــي تقدمهــا اللجنــة حــول الجــدارات املطلوبــة وأن يلتــزم فيهــا أعضــاء . 5

اللجــان باملســتويات املطلوبــة لــكل جــدارة وهــي كالتايل:

 أ. املستوى 1: وهو غر مطلوب يف هذه املرحلة

يقــدم املرشــح درجــة مــن الفهــم واملعرفــة عــن الجــدارة املطلوبــة ومنهجياتهــا والتقنيــات املطلوبــة. أيًضــا 

يكــون ملــًا باملعايــر واألدلــة اإلرشــادية املتعلقــة واملتطلبــات الروريــة عنــد مارســة تلــك الجــدارة.

 ب. املستوى 2:

باإلضافــة ملــا جــاء يف املســتوى األول يقــدم املرشــح أوجــه التطبيــق للجــدارة املطلوبــة مــن خــالل املنهجيــة 

واملعايــر التــي إســتخدمها. أيًضــا كيفيــة تطبيــق املعايــر بالطريقــة الصحيحــة لتلــك الجــدارة، ويوضــح كيــف 

تــم عرضهــا لعميلــه باســتخدام التقريــر املقــدم.
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 ج. املستوى 3:

باإلضافــة ملــا جــاء يف املســتوى الثــاين، أن يكــون املرشــح قــادًرا عــى إعــداد تقاريــر التقييــم بشــكل إحــرايف 

ــات  ــادية واملارس ــة اإلرش ــر واألدل ــة باملعاي ــة والتفصيلي ــة الوثيق ــالل املعرف ــن خ ــتطيع م ــل وأن يس كام

ــاول  ــى تن ــدرة ع ــت الق ــددة وأن يثب ــاالت متع ــاول إحت ــة تتن ــة كامل ــم نصيح ــة تقدي ــة املتعلق الصحيح

ــج  ــن الوصــول لنتائ ــه م ــن عميل ــول متك ــف حل ــة تضي ــم بطريق ــر يف التقيي ــي تؤث ــة الت ــرات املختلف املتغ

ــل مخاطــرة. ــة وأق ــة ومرضي مقنع

ثالًثا: طريقة توزيع الدرجات

ــم . 1 ــاس خــايس مــن صفــر إىل أربعــة، ومــن ث يقــوم كل عضــو بوضــع عالمــة عــى كل ســؤال باســتخدام مقي

تُجمــع درجــات كافــة األســئلة املقدمــة مــن األعضــاء الثالثــة وتعكــس يف شــكل نســبة مــن صفــر إىل 100 عــى 

النحــو التــايل. 

% معيار اإلجابة  الدرجة

0% إجابة خاطئة أو مل تتم اإلجابة 0

30% إجابة غر مرضية أو غر مناسبة 1

60% إجابة مرضية جزئيًا وليست خاطئة 2

70% إجابة مرضية مع تحليل ولكنها غر كاملة 3

100% إجابة شاملة مع تطبيق كامل  4

حاالت يتم مراعاتها عند إستخدام املقياس الخايس  .2

 أ. إذا كان العنــرص مغطــى يف التقريــر ومل يجيــب عليــه املتــدرب لــن يحصــل عــى أي درجــة حتــى وإن كانت 

مغطــاة بدرجــة وافيــة يف التقرير.

 ب. إذا كان العنــرص غــر مغطــى يف التقريــر وأجــاب عليــه املتــدرب بدرجــة كافيــة يحصــل عــى %50 مــن 

الدرجــة املرشــحة مــن املقيــاس الخــايس إذا كانــت يف نطــاق 2 إىل 4 وأقــل مــن ذلــك يحصــل عــى صفــر.

3. متنح درجة الزمالة للمرشح يف حال حقق الرشوط التالية: 

 أ. حصل عى نسبة %65 بشكل عام كحد أدىن. 

 ب. حصل عى %70 أو أعى من الجدارات األساسية وهي كالتايل:

1. أخالقيات املهنة وآداب وسلوك املارسة املهنية، 

2. التقييم، 

3. معاينة العقار،

4. اإللتزام بالنظام ولوائحه، 

5. تسجيل العقارات وجمع املعلومات، 

6. تقييم العقارات التطويرية. 

 ج. حصل عى نسبة %60 كحد أدىن يف الجدارات األخرى الغر أساسية مجتمعة.

 د. إن مل يحقق املرشح الرشوط أعاله، يحال املرشح لإلعادة. 
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درجة النجاح املستوى املطلوب املوضوع

%70 وأعى 3 أخالقيات املهنة وآداب وسلوك املارسة املهنية

%70 وأعى 3 التقييم

%70 وأعى 3 معاينة العقار

%70 وأعى 3 اإللتزام بالنظام ولوائحه

%70 وأعى 3 تسجيل العقارات وجمع املعلومات

%70 وأعى 3 التحليل السعري للعقارات

%60 وأعى 2 قياسات العقار

%60 وأعى 2 فحص املباين 

%60 وأعى 2 العناية بالعمالء

%60 وأعى 2 مهارات التواصل والتفاوض

%60 وأعى 2 مبادئ الصحة والسالمة املهنية

%60 وأعى 3 إدارة االستثار

%60 وأعى 3 االستشارات االسراتيجية

%70 وأعى 3 تقييم العقارات التطويرية

%60 وأعى 2 تقنيات البناء والخدمات البيئية

%60 وأعى 2 إدارة البيانات 

ال يوجد حد أدىن املتوسط الكي 

%65 وأعىل العرض والتسليم

يوضح الجدول أدناه درجات النجاح لكل جدارة، إضافة إىل العرض والتسليم.   .4
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1.1 امللخــص التنفيــذي: يقــدم امللخــص التنفيــذي رأي فريــق التقييــم يف قيمــة العقــار، حيــث نؤكــد لكــم قيامنــا 

بالعمــل املهنــي املطلــوب والــكايف نتيجــة حصولنــا عــى البيانــات الالزمــة للمهمــة. كــا أن مزيــًدا مــن املعلومــات 

التفصيليــة ســرد الحقــا يف هــذا التقريــر.

  xxxxxx عضوية رقم  xxxxxx  :االسم

 xxxxxx ساري حتىxxxxxx  وترخيص

املقّيم

XXXXXXXXXXX العميل )صاحب الطلب(

XXXXXXXXXXX املستفيد )مستخدم التقرير(

البيع الغرض من التقييم

مبنى مكتبي تجاري بإرتفاع 11 طابق العقار موضوع التقييم

شارع األمر سلطان، جدة-اململكة العربية السعودية عنوان العقار

4,411 م2 مساحة قطعة األرض

42,323 م2 املساحة املبنية 

22,442 م2 املساحة القابلة للتأجري

270 موقف عدد املواقف

XXXXXXXXXXX اسم املالك

25 أكتوبر 2015 تاريخ الصك

ملكية مطلقة نوع امللكية

القيمة السوقية أساس القيمة

معاير التقييم الدولية معايري التقييم

طريقة اإلحالل )أسلوب التكلفة( وطريقة خصم 

التدفقات النقدية )أسلوب الدخل(

أسلوب التقييم

1 يناير 2020 تاريخ املعاينة

25 يناير2020 تاريخ التقييم 

30 يناير 2020 تاريخ اصدار التقرير

350,000,000 ريال سعودي القيمة السوقية

1
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2.1 الــرشوط املرجعيــة: تــم إعــداد تقريــر التقييــم بنــاًء عــى التعليــات التــي تــم تلقيهــا مــن رشكــة 

XXXXXXXX لتقديــر القيمــة الســوقية للعقــار موضــوع التقييــم لغــرض البيــع. ونقــدم هــذا التقريــر تحقيقــا 

للهــدف التدريبــي املنشــود مــن الرنامــج التدريبــي وتنفيــذا ملتطلبــات املــرشوع التكميــي الخــاص مبنهــج 113 

ــراض أخــرى.  ــر ال يجــوز اســتخدامه ألي أغ ــان هــذا التقري ــايل ف وبالت

إن تقريــر التقييــم قــد اُعــد بواســطة املقيــم املعتمــد XXXXX XXXXXX  مــن الهيئــة الســعودية للمقيمــن 

املعتمديــن وذلــك بعــد فحــص العقــار محــل التقريــر، وجمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا. لتكويــن وتطويــر 

رأي محايــد عــن القيمــة الســوقية للعقــار املذكــور ليتناســب مــع الغــرض الــذي تــم تحديــده مســبًقا ومتاشــيا مــع 

معايــر التقييــم الدوليــة )IVS( الصــادرة يف 2019. ويقــر املقيــم باســتقالليته وبعــدم وجــود تعــارض مصالــح مــع 

أي مــن أطــراف مهمــة التقييــم أو األصــول موضــوع التقييــم.

3.1 تحديــد العقــار محــل التقييــم: مبنــى مكتبــي موجــود يف جــدة، شــارع األمــر ســلطان، مســاحة األرض حــوايل 

ــار يف فقــرة  ــل أكــر عــن العق ــق مــع ملحــق )تفاصي ــرج يتكــون مــن 11 طاب ــارة عــن ب ــة عب 4,411 م2 وامللكي

بيانــات العقــار واملالحــق(.

4.1 الغرض من التقييم: تقدير قيمة امللكية املطلقة للمبنى املكتبي » XXXXXX«  ألغراض البيع.

5.1 أســاس القيمــة املســتخدمة: يعتمــد أســاس التقييــم عــى تقديــر القيمــة الســوقية للعقــار يف تاريــخ التقييــم، 

عــى أســاس أن العقــار خــاٍل مــن جميــع األعبــاء والــرشوط التقييديــة وااللتزامــات القانونيــة. وعليــه فــان املفهــوم 

املتبــع يف هــذا التقريــر عــن القيمــة الســوقية هــو املفهــوم الــذي تــم تقدميــه يف املعيــار 104 )الفقــرة 30( مــن 

معايــر التقييــم الدوليــة: » القيمــة الســوقية هــي املبلــغ املقــدر الــذي ينبغــي عــى أساســه مبادلــة األصــول أو 

االلتزامــات يف تاريــخ التقييــم بــن مشــر راغــب وبائــع راغــب يف إطــار معاملــة عــى أســاس محايــد بعــد تســويق 

مناســب حيــث يتــرصف كلُّ طــرف مــن األطــراف مبعرفــة وحكمــة دون قــرس أو إجبــار«.

6.1 تاريــخ املعاينــة والتقييــم: تــم اســتخالص الــرأي يف القيمــة يف25 ينايــر 2020 يف حــن أن تاريــخ البحــث واالســتقصاء 

)املعاينــة( هــو 1 ينايــر 2020 وتاريــخ إصــدار التقريــر هــو 30 ينايــر 2020. ويعكــس التقييــم رأينــا يف القيمــة يف تاريــخ 

التقييــم. ولكــن قيــم العقــارات هــي عرضــة للتقلبــات مبــرور الوقــت حيــث قــد تتغــر ظــروف الســوق.

ــا للغــرض املقصــود  ــر وفق ــل إلعــداد التقري ــم عــى البحــث والتحلي ــم: اشــتمل نطــاق التقيي 7.1 نطــاق التقيي

ــخ  ــه مــن الداخــل والخــارج يف تاري ــار ومعاينت ــم فحــص العق ــث ت ــة، حي ــم الدولي ــر التقيي ــق مــع معاي بالتواف

ــر. ــات الالزمــة إلعــداد التقري ــة البيان ــم الحصــول عــى كاف ــار.  وت ــة العق معاين

2
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8.1 طبيعــة ومصــدر املعلومــات: تــم االعتــاد عــى املعلومــات املوجــودة يف صكــوك امللكيــة املرفقــة للعقــار. كــا 

أن البيانــات البلديــة والســوقية واالقتصاديــة املقدمــة ضمــن هــذا التقريــر هــي اســتناًدا إىل مصــادر معتمــدة مختلفــة.

9.1 االفرتاضــات والظــروف االســتثنائية: مل يتوفــر لفريــق التقييــم إمكانيــة فحــص املوقــع بيئيًــا وعــى هــذا تــم 

افــراض أن العقــار موضــع التقييــم ال يحتــوي عــى أي مــواد خطــرة أو ُملوثــة بيئيًــا. كــا مل يتوفــر أي معامــالت 

ــًا بأنــه غــر مشــغول مبالكــه ومؤجــر  حديثــة لعقــارات مشــابهة ومقارنــة للمبنــى التجــاري محــل التقييــم عل

للغــر وبالتــايل تــم اســتبعاد طريقــة املقارنــة للتقييــم.

تحليل السوق ومؤرشات القطاع  .2

يســاعد تحليــل الســوق واملــؤرشات االقتصاديــة يف فهــم وتحليــل العوامــل املؤثــرة عــى القيمــة الســوقية للعقــار. ويتــم 

االقتصــار عــى املــؤرشات االقتصاديــة والعوامــل الســوقية التــي ترتبــط بالقيمــة الســوقية محــل التقييــم.

1.2 املــؤرشات االقتصاديــة يف اململكــة: مبــا أن تاريــخ التقييــم هــو25 ينايــر 2020 فقــد تــم االعتــاد عــى بيانــات 

اقتصاديــة للثالثــة ســنوات املاضيــة.

2.2 سوق العقار يف محافظة جدة لسنة 2019: 

ــة  ــل االقتصادي ــبب العوام ــنة 2016 بس ــن س ــع م ــع الراب ــن الرب ــة م ــتقراره بداي ــاري اس ــوق العق ــل الس يواص

املذكــورة أعــاله والتــي تؤثــر عــى أداء جميــع القطاعــات العقاريــة باإلضافــة إىل عــودة البــدالت ملوظفــي الدولــة 

وزيــادة نســبة الحجــاج والتــي أثــرت إيجابــا عــى أنشــطة البيــع بالتجزئــة والضيافــة منــذ بدايــة الربــع الثــاين، 

بينــا انخفــض القطــاع الســكني يف عــدد معامــالت البيــع وانخفضــت كذلــك قيمــة إيجــارات الوحــدات الســكنية.

3

جدول )1(: املؤرشات االقتصادية للمملكة لسنوات 2014 و2015 و2016

املصدر: وزارة املالية والهيئة العامة لإلحصاء و مؤسسة النقد العريب السعودي

2018 2017 2016

عرض الشارع 

15 م

97.2 مر 1.67% معدل منو الناتج املحي اإلجايل الحقيقي )%(

عرض الشارع 

20 م

97.2 مر 3.5% معدل التضخم

عرض الشارع 

40 م

282.60 مر % 5.6 معدل البطالة

عرض الشارع 

55 م

282.60 مر غرب
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3.2 سوق العقارات التجارية بجدة 2019: 

قطــاع املكاتــب: شــهد قطــاع املكاتــب يف ســنة 2019 ارتفــاع بنســبة %14 عــى الرغــم مــن افتتــاح عــدد مــن 	 

ــا إ وزيــادة العــرض  املشــاريع مبــا يف ذلــك مربــع إعــار. وقــد انخفضــت أســعار اإليجــار بنســبة %8 تقريبً

العــام املــايض إىل 10 مليــون مــر مربــع ومــن املتوقــع أن يزيــد مبقــدار 51,000 مــر مربــع يف العــام املقبــل.

قطــاع التجزئــة ومراكــز التســوق: أثــرت اإلصالحــات االقتصاديــة املتواصلــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 	 

عــى القــوة الرشائيــة للمتســوقن أكــر مــن التأثــر عــى اســتقرار أســعار التأجــر مقارنــة بالعــام املــايض، 

ــادرات  ــرارات واملب ــر الق ــة إىل تأث ــج باإلضاف ــم الح ــف ويف موس ــاش يف الصي ــة انتع ــاع موج ــهد القط وش

الخاصــة بقطــاع الرفيــه. يف املُجمــل األداء العــام للقطــاع يتميــز باالســتقرار عنــد نفــس املســتوى مقارنــة 

ــع ومــن  ــون مــر مرب ــة يف جــدة حــوايل 1.2 ملي بالعــام املــايض وإجــايل املعــروض مــن مســاحات التجزئ

املتوقــع أن يرتفــع إىل1,217,000 مــر مربــع يف 2018. وبســبب افتتــاح عــدد جديــد مــن مراكــز التســوق 

فقــد انخفضــت اإليجــارات بنســبة %11 إىل %7.5 للمراكــز املحليــة مقارنــًة بالعــام املــايض و4.3 % ملراكــز 

األعــال املحليــة وصغــرة الحجــم. كــا أن الضغــط الحــايل عــى األســعار نتيجــة افتتــاح عــدد مــن مراكــز 

التســوق اإلقليميــة واملحليــة عــى ســبيل املثــال مجمــع حدائــق ومنتزهــات جــدة وعــى املســتوى املحــي 

ــا مــا يعنــي  ــان وســاحة دين ــراج ليلي والصغــر، فقــد تــم االنتهــاء مــن بعــض املشــاريع املتنوعــة مثــل أب

ارتفــاع املعــروض وزيــادة الضغــط عــى األســعار الحاليــة.

3. بيانات العقار 

البيانــات التاليــة متثــل وصــف تفصيــي للعقــار )املبنــي التجــاري( عــى أســاس البحــث واالســتقصاء وزيــارات املوقــع 

وتحليــل املســتندات الرســمية للممتلــكات واملخطــط املحــي أطلــس جــدة

 1.3 وصف املوقع واملنطقة املحيطة

وصــف املوقــع: يقــع العقــار يف جــدة، حــي الروضــة، يف شــارع األمــر ســلطان الــذي يعــد مــن أهــم الشــوارع 	 

التجاريــة والرئيســية التــي متتــد مــن الجنــوب إىل الشــال بطــول 16 كــم عــرض الشــارع 32 م. ويحتــوي 

شــارع األمــر ســلطان عــى املراكــز اإلداريــة الرئيســية واألســواق التجاريــة، ويقــع عــى مقربــة مــن مناطــق 

الجــذب الرئيســية عــى مســتوى املدينــة:

- مطار امللك عبد العزيز الدويل

الكورنيش  -

الوسط  -

جامعة  -

مستشفى امللك فهد  -

مدينة امللك عبد الله الرياضية  -
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إمكانيــة الوصــول إىل العقــار: تعتــر إمكانيــة الوصــول للمبنــى عاليــة للغايــة بالنســبة للموقــع املبــارش عــى 	 

شــارع األمــر ســلطان بالقــرب مــن تقاطــع املحــاور:

-  شــارع األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز )التحليــة(: موقــع جنــويب يربــط شــال كورنيــش طريــق الحرمــن 

الرشقــي.

-  شــارع األمــر ســعود الفيصــل: املوقــع الشــايل ميتــد مــن طريــق امللــك عبــد العزيــز إىل طريــق األمــر 

ماجــد رشق.

ــتخدام 	  ــه االس ــز في ــذي يرك ــع ال ــة باملوق ــة املحيط ــة يف املنطق ــتخدامات متنوع ــة: االس ــة املحيط املنطق

الســكني )الفيــالت والقصــور( يف الداخــل واملرشوعــات التجاريــة واإلداريــة والضيافــة يف الشــوارع الرئيســية 

ــة( وهــو أحــد أهــم  ــز )التحلي ــد العزي ــن عب ــد ب ــر محم ــارع األم ــر ســلطان، ش ــارع األم ــى طــول ش وع

الشــوارع التجاريــة يف جــدة حيــث يوجــد أهــم املراكــز التجاريــة والعالمــات التجاريــة العامليــة والــرشكات 

الكــرى. كــا تكــن أهميــة شــارع األمــر الســلطان بتواجــد مستشــفى امللــك فيصــل التخصــي، باإلضافــة إىل 

توفــر العديــد مــن املجمعــات اإلداريــة والتجاريــة، ومــن داخــل املنطقــة املحيطــة مقــر الخطــوط الجويــة 

العربيــة الســعودية، والتــي تقــع أمــام موقــع العقــار مبــارشة.

مرفق صور وخرائط توضيحية لوصف املوقع واملنطقة املحيطة يف امللحق )1(

3.2 وصف امللكية العقارية

قطعــة األرض: هــي قطعــة أرض تجاريــة مســطحة، مقاســاتها منتظمــة مبســاحة 4,411.02 م 2 عــى أربعــة 	 

شــوارع، الواجهــة الرئيســية شــارع األمــر ســلطان غربــاً بطــول 108 م، األبعــاد والحــدود ميكــن توضيحهــا 

عــى النحــو التــايل:

5

جدول )2(: وصف قطعة األرض

الحدود املقاسات االتجاه

عرض الشارع 32 م m 43.79 شال

عرض الشارع 25 م m 24.38 جنوب

عرض الشارع 10 م m 102.79 رشق

شارع األمر سلطان 32 م m 108.03 غرب

مرفق نسخة من املخططات التفصيلية للموقع يف امللحق )2(
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ــف 	  ــم ومواق ــوق ومطاع ــز تس ــة ومرك ــب اإلداري ــي املكات ــاري يغط ــي تج ــى مكتب ــى: مبن ــات املبن مكون

ــي: ــا ي ــق ك ــع ملح ــق م ــن 11 طاب ــى م ــون املبن ــيارات، ويتك س

- 2 طوابق سفلية )تحت األرض( وهي معدة ملواقف السيارات.

- الطابق األريض وصاالت العرض.

- امليزانن بعد صاالت العرض.

- 2 طوابق علوية.

- شقق يف امللحق.

- املطاعم عى سطح املبنى.

مرفق التصميم الهنديس وترصيح البناء يف امللحق )3(

مواصفات املبني:	 

جدول )3(: مواصفات املبني

هيكل خرساين لألعمدة والسقوف واألرضيات أعال البناء

جبس األسقف

كتلة الجدران وتحتوي عى اللصقات وورق الجدران وتستخدم الجدران الزجاجية 

والفواصل بن املكاتب

الجدران

أبواب خشبية عالية الجودة ومقاومة للحريق، أوتوماتيكية

مداخل األبواب زجاجية.

األبواب

طبق خزيف من األلومنيوم مزدوج الشبابيك

أبواب وجدران زجاجية أوتوماتيكية: رخام وجبس لألسقف. املدخل الرئييس

كل أروقة املدخل رخام األرضية
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ميكن تفسر تفاصيل املبنى وتوزيع املبنى وفًقا للطوابق مبا يي:

وبناًء عى الجدول )4(، يكون توزيع املساحة املستأجرة اإلجالية للمرشوع وفًقا لالستخدام كا يي:

جدول )4(: توزيع املبنى وفقا للطوابق

جدول )5(: وصف قطعة األرض

مساحة التأجري االستعامل إجاميل املساحة املبنية  الدور

508  م2 )مستودعات( مواقف السيارات 4,411 م2 الطابق السفي األول

مواقف السيارات 4,411  م2 الطابق السفي الثاين

4,265  م2 معارض تجارية 6,870  م2 الطابق األريض وامليزانن

-- مواقف 3,191 م2 خدمات الطابق األول

-- مواقف 3,191 م2 خدمات الطابق الثاين

2,650  م2 مكاتب إدارية 3,064 م2 الطابق األول

2,505  م2 مكاتب إدارية 3,064  م2 الطابق الثاين

2,512  م2 مكاتب إدارية 3,064 م2 الطابق الثالث

2,712  م2 مكاتب إدارية 3,064  م2 الطابق الرابع

2,615  م2 مكاتب إدارية 3,064 م2 الطابق الخامس

3,546  م2 مكاتب إدارية 3,800   م2 شقق يف امللحق

1,129  م2 املطعم 1,129 م2 الرشفة

22,442  م2 -- 42,323  م2 املجموع

م2 16,540  مجموع مساحات اإليجار لوحدات املكتب

م2 4 ,265  إجايل مساحة اإليجار للمعارض التجارية

م2 1 ,129  مجموع مساحات اإليجار )الرشفة(

م2 508  إجايل مساحة اإليجار للمستودعات

22 ,442  م2 إجاميل املساحة املؤجرة لكامل املبني.
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الخدمات املتاحة يف املبني: يقدم املبني مجموعة من الخدمات عى النحو التايل:	 

جدول )6(: الخدمات املتاحة يف املبني

نظام تكييف الهواء يف جميع أنحاء املبنى هو 

التكييف املركزي

نظام التكييف

أجهزة إنذار وخطوط مياه أوتوماتيكية وخراطيم 

إلطفاء النار

نظام الحرائق

مبني مجهز بلغة الرمجية "أس كيو إل" مع كامرات 

يف موقف سيارات واملداخل ملراقبة املمرات ومتابعة 

الوضع األمني للمبنى. 

نظام الحامية

يوجد 8 مصاعد نوعية جيدة سعة كل مصعد 15 

شخص

املصاعد

مولدات نوع بركنز 750 كيلو فولت لحاالت 

الطوارئ.

مزود الطاقة للطوارئ

يوجد 335 موقف للسيارات موزعة يف الطابق 

السفي وأدوار

املواقف ومواقف املعارض التجارية.

املواقف

مرفق صور ومسح فوتوغرايف للمبنى ومكوناته يف امللحق )4(

3.3 حالة البناء والصيانة

املبنــى عمــره 4 ســنوات ويف حالــة جيــدة. يوجــد عقــد صيانــة للمبنــى كلــه مــع رشكــة متخصصــة بقيمــة 2,000,000 

ريــال ســعودي ســنوياً، والتــي تشــمل تنظيــف وصيانــة املرافــق والخدمــات مــن تكييــف الهــواء واملصاعــد واألدوات 

الكهربائيــة واملعــدات الصحيــة للمراحيــض.

4.3 املرافق والخدمات

يحتــوي موقــع العقــار عــى جميــع الخدمــات العامــة للميــاه والكهربــاء ونظــام الــرصف الصحــي وخطــوط الهاتــف، 

باإلضافــة إىل الخدمــات املعتــادة مثــل جمــع النفايــات وإضــاءة الشــوارع وترصيــف ميــاه األمطــار.

5.3 خصائص الصك

باالســتناد عــى نســخة مــن الصــك واإليصــال مــن مالــك العقــار تتلخــص خصائــص الصــك فيــا يــي )مرفــق نســخة 

مــن الصــك يف امللحــق )5((:
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جدول )7(: خصائص صك املبني

xxxx/xxxx/xxxx/xxxxx رقم القطعة

xxxxxxxxxxxxx رقم الصك

ملكية حرة غر مقيدة طبيعة امللكية

4411.02 م2 مساحة القطعة

xx/x/  xx14 تاريخ الصك

كتابة العدل بجدة ُسلطة اإلصدار

تجاري استخدام األرض

ال يوجد القيود املفروضة عىل املوقع

xxxxxxxxxxx رقم تنظيم الكرويك

xx/x/  xx14 تاريخ تنظيم الكرويك

 xxxxxxx البلدية

xxxxxxxx رقم التقسيم

xx/x/  xx14 تاريخ التقسيم

xxxxxxxx رقم القطعة

تجاري املجلس التنظيمي

ال يوجد نظام البناء

6.3 نظام البناء مرفق نسخة من كرويك املبني يف امللحق )6(

4. تحليل دخل العقار 

يتميــز العقــار بنوعيــة جيــدة مــن املســتأجرين ذوي املــالءة املاليــة الجيــدة، وينعكــس إيجابًــا عــى املنطقــة القابلــة 

للتأجــر، ونجــد عــى ســبيل املثــال رشكــة برالنــا املحــدودة للســيارات وبنــك الخليجيــن ومجموعــة املهــذب للتطويــر 

العقــاري وهــذه أمثلــة مــن املســتأجرين التــي تضيــف قيمــة إىل العقــار نظــرًا لقدرتهــا املاليــة واالئتانيــة الجيــدة. 

نظــام التأجــر للوحــدات املكتبيــة التــي قــام املالــك بتأجرهــا للوحــدة الداخليــة بــدون إنهــاء األرضيــات والســقوف 

ــورات  ــطيبات والديك ــال التش ــن أع ــؤول ع ــو املس ــتأجر ه ــط. املس ــواء فق ــف اله ــدات تكيي ــمل وح ــالء وتش والط

الداخليــة والدهــان عــى حســابه الخــاص وكانــت الــرشكات املذكــورة أعــاله تنفــق مبالــغ باهظــة عــى الديكــور مــا 

يؤكــد اســتمرارية وجودهــا يف العقــار.

جدول )8(: نظام البناء ووصف الكرويك
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نسبة الدخل السعر للمر 

املربع

الدخل )ريال( نسبة املساحة 

املؤجرة

املساحة املؤجرة 

)م2(

وحدة التأجري

65.59% 1,140 18,849,330 74% 16,540 مكتب

30.22% 2,037 8,685,914 19% 4,265 معرض

75% ,2 700 790,746 5% 1,129 مطعم

03% ,1 671 297,176 2% 508 مخزن

21% ,00 7,543 60,342 0 8 مصعد

00,19 5,000 55,000 0 11 موقف

100% - 28,738,508 100% 22,442 املجموع

جدول )8(: نظام البناء ووصف الكرويك

1.4 معدل اإلشغال

ــا للجــدول الزمنــي للتأجــر يف ينايــر 2019 واملقــدم مــن قبــل العميــل، فــإن العقــار لديــه  عنــد تاريــخ التقييــم، وفًق

ــة للتأجــر تســاوي 22,442 مــر مربــع، مــع %100 معــدل اإلشــغال )%0 معــدل الشــواغر(.  ــة قابل مســاحة صافي

2.4 رشوط وقيمة اإليجار

كــا هــو موضــح يف جــدول اإليجــار املســتلم مــن طــرف العميــل يف ينايــر 2019 م، فــإن معظــم عقــود اإليجــار متنــح 

ــن  ــة وامليزان ــارض التجاري ــنوي للمع ــار الس ــايل اإليج ــد. إج ــار للتجدي ــع خي ــنوات، م ــن 5 إىل 10 س ــا ب ــة م املوافق

مبســاحة 4,265 مــر مربــع بلغــت قيمتــه 8,685,914 ريــال ســعودي بواقــع 2,037 ريــال للمــر مربــع شــاملة رســوم 

ــد بلغــت  ــع ق ــر مرب ــة مبســاحة 16540 م ــة. يف حــن أن إجــايل اإليجــار الســنوي الفعــي للوحــدات املكتبي الخدم

قيمتــه 18,849,330 ريــال ســعودي بواقــع 1,140 ريــال للمــر املربــع شــاملة رســوم الخدمــة. باإلضافــة إىل إيــرادات 

إيجــار املكتــب، كــا هــو مقــدم مــن العميــل، هنــاك أيًضــا دخــل آخــر ناتــج عــن تشــغيل العقــار، عــى النحــو التــايل:

4.3 عقد اإليجار

دفــع رســوم املرافــق: املســتأجر هــو مــن يقــوم بدفــع فواتــر الخدمــات مــن الكهربــاء واملــاء باإلضافــة إىل تحمــل 	 

تكلفــة اســتخراج تراخيــص وســجالت األنشــطة الخاضعــة للرقابــة، ويوافــق املســتأجر عــى تزويــد املالــك أو مديــر 

العقــار بنســخة مــن إثبــات الدفــع إذا طلــب املالــك ذلــك.
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ــغيل 	  ــة والتش ــات الصيان ــة لخدم ــار موجه ــغ اإليج ــن مبل ــار %10 م ــة اإليج ــمل قيم ــغيل: تش ــة والتش الصيان

ــي: ــا ي ــركة ك ــدات املش للوح

ــزات . 1 ــة، تجهي ــال، الطاق ــذ واألقف ــواب والنواف ــك األب ــا يف ذل ــا مب ــق املشــركة بأكمله ــاظ عــى املراف للحف

ــة. ــرى املطلوب ــة األخ ــق النظاف ــف، ومراف ــدران، املواق ــقوف والج ــاءة، الس اإلض

اســتبدال جميــع مــا ورد أعــاله ببدائــل مــن نفــس النوعيــة أو مــا يعادلهــا عنــد تلفهــا أو إهالكهــا أو تصبــح . 2

غــر صالحة لالســتخدام.

إزالــة ممتلــكات املســتأجر: يُســمح للمســتأجر بإزالــة الركيبــات الخاصــة بــه يف جميــع الظــروف واســتيفاء جميــع 	 

االلتزامــات الــواردة يف عقــد اإليجــار، كــا يُســمح لــه بإزالــة الراكيــب املنقولــة بــرشط أن يزيلهــا املســتأجر قبــل 

اليــوم األخــر مــن مــدة العقــد.

التقييم   .5

1.5 طرق التقييم

ــاًء عــى غــرض التقييــم وطبيعــة العقــار، ســيتم االعتــاد عــى طريقــة التدفقــات  ــر القيمــة الســوقية بن لتقدي

النقديــة املخصومــة )أســلوب الدخــل( كطريقــة رئيســية لتقديــر قيمــة العقــار موضــوع التقييــم حيــث أن الغــرض 

الرئيــيس مــن إنشــاء املبنــى التجــاري هــو تحقيــق الدخــل مــن التأجــر، ويتــم اســتخدام طريقــة اإلحــالل )أســلوب 

ــة  ــات حديث ــن مبيع ــة ع ــات مفصل ــاب معلوم ــرًا لغي ــة. ونظ ــن القيم ــق م ــاندة للتحق ــة مس ــة( كطريق التكلف

ــه  ــر مشــغول مبالك ــار غ ــون العق ــة لك ــة باإلضاف ــم يف املنطق ــار محــل التقيي ــة للعق ــارات مشــابهة ومقارن لعق

ومؤجــر للغــر فقــد تــم اســتبعاد طريقــة املقارنــة )أســلوب الســوق( للتقييــم.

2.5 أدلة أسعار اإليجارات 

تحليــل اإليجــارات: مــن خــالل تحليــل اإليجــارات للعقــارات املتشــابهة يف املنطقــة املحيطــة فــان ســعر اإليجــار 	 

لإلســتعال التجــاري يــراوح بــن 1,800 ريــال و2,200 ريــال للمــر املربــع الواحــد، وســعر تأجــر املكاتــب يــراوح 

بــن 850 ريــال و1,200 ريــال للمــر املربــع الواحــد وميكــن توضيــح ســعر اإليجــار للمشــاريع املشــابهة يف الجــدول 

لتايل: ا
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سعر اإليجار لالستعال املكتبي

)ريال للمر املربع(

سعر اإليجار لالستعال محالت

)ريال للمر املربع(

املرشوع

1,000 2,000 مركز مرجان

1,000 2,100 مركز بن سليان

850 1,800 مركز بن سعدون

950 2,200 مركز مصباح

1,200 2,200 مركز املكمالت

جدول )10(: دخل العقارات املقارنة
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تحليــل معــدل العائــد التشــغييل: اســتناًدا إىل الصفقــات الحديثــة مــن خــالل الصناديــق العقاريــة، تبــن أن معدل 	 

العائــد التشــغيي )معــدل الرســملة( القائــم عــى أعــال التبــادل للمشــاريع املتشــابهة يــراوح بــن 7% - 8 %، 

ويتأثــر هــذا املعــدل مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، أبرزهــا مــا يــي:

نوعية البناء: جودة البناء، التشطيب، عمر املبنى...  -

املوقع: سهولة الوصول، وجودة املنطقة املحيطة.  -

العرض والطلب: ندرة املرشوعات املدرة للدخل ذات الجودة وتكلفة الفرصة البديلة  -

حجم املرشوع: أدوار املرشوع وحجمها  -

جودة املستأجرين: استمرارية دفع قيمة اإليجار )استمرارية التدفقات الجارية للمرشوع(.  -

ــة 	  ــن %15 إىل %20 بالنســبة ملشــاريع مشــابهة يف املنطق ــا ب ــات التشــغيلية م ــل نســبة النفق ــات: متث املرصوف

ــة  ــات إدارة ومراقب ــى ونفق ــة للمبن ــة والصيان ــركة والنظاف ــات املش ــات الخدم ــف نفق ــمل تكالي ــة وتش املحيط

األمــن. فيــا يتعلــق بتقييــم العقــار، هنــاك عقــد صيانــة قائــم بقيمــة مليــوين ريــال وهــذه القيمــة متثــل يف حدود 

%7 مــن إجــايل الدخــل، وهــذه النســبة تعتــر منخفضــة مقارنــة مبشــاريع مشــابهة، والســبب يف ذلــك هــو أن 

عقــد الصيانــة ُموقــع مــع رشكــة مملوكــة لصاحــب العقــار، وبالتــايل، تقــرر رفــع نســبة املرصوفــات يف طريقــة 

ــم إىل 20 % كإجــراء احــرازي. التقيي

3.5 نتائج التقييم

بلغــت القيمــة الســوقية للعقــار 322,000,000 ريــال ســعودي باســتخدام طريقــة خصــم التدفقــات النقديــة )أســلوب 

الدخــل(. )تفاصيــل الطريقــة موضحــة يف ملــف اكســيل ويف امللحــق )7((  

كــا بلغــت القيمــة الســوقية للعقــار 296,500,000 ريــال ســعودي باســتخدام طريقــة اإلحــالل )أســلوب التكلفــة(. 

)تفاصيــل الطريقــة موضحــة يف ملــف اكســيل ويف امللحــق )8((  

4.5 ترجيح النتائج وتسوية القيمة

ــة  ــار بطريق ــم العق ــان تقيي ــل ف ــدًرا للدخ ــارا م ــه عق ــه، كون ــار وخصائص ــة العق ــم وطبيع ــرض التقيي ــتناًدا إىل غ اس

التدفقــات النقديــة املخصومــة تعتــر أفضــل مــن طريقــة اإلحــالل وبالتــايل ســيتم ترجيــح القيمــة التــي تــم التوصــل 

ــم وهــي 322,000,000  ــار محــل التقيي ــوزن نســبي %100 كأســاس للقيمــة الســوقية للعق ــا بأســلوب الدخــل ب إليه

ــال ســعودي. ري

5.5 الرأي النهايئ حول القيمة

مــع األخــذ يف االعتبــار جميــع املعلومــات والعوامــل ذات الصلــة يف تقديــر القيمــة الســوقية يف تاريــخ التقييــم للملكيــة 

العقاريــة محــل التقييــم )امللكيــة املطلقــة ملبنــي مكتبــي  xxxxxxكائــن يف جــدة، حــي الروضــة عــى شــارع األمــر 

ســلطان( وعــى حالــة العقــار وقــت الوقــوف عليــه ووفقــا للــرشوط الــواردة يف هــذا التقريــر، تبلــغ القيمــة الســوقية 

للعقــار 322,000,000 ريــال )ثالمثائــة وإثنــان وعــرشون مليــون ريــال(
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6. املالحظات والتوصيات 

يف ختــام تقريــر التقييــم ســوف نقــدم بعــض املالحظــات والتوصيــات فيــا يتعلــق بقيمــة العقــار والســعر الــذي ميكــن 

ان يطلبــه املالــك باالعتــاد عــى العوامــل التاليــة:

ــز 	  ــد العزي ــن عب ــل شــارع األمــر محمــد ب ــب مــن عــدة طــرق رئيســية مث ــاز وقري ــع ممت ــار: موق ــع العق موق

)التحليــة(، والــذي يعــد أحــد أبــرز املراكــز التجاريــة يف جميــع أنحــاء املدينــة ويعتــر أحــد مراكــز الجــذب املميــزة 

باإلضافــة اىل ســهولة الوصــول إىل املوقــع مــن خــالل شــبكة مــن الطــرق والبنيــة التحتيــة املتطــورة

معدالت اإلشغال: معدالت إشغال عالية بنسبة %100 ويعكس ذلك أهمية موقع املرشوع 	 

نوعية املستأجرين: يقوم املبنى بتجميع الرشكات الوطنية والعاملية يف العديد من األنشطة واملجاالت التجارية 	 

ميــزات البنــاء: مواصفــات عاليــة للمبنــى باإلضافــة إىل االهتــام بالصيانــة الدوريــة للمبنــى مــا يســاهم يف نجــاح 	 

املــرشوع وزيــادة القيمــة اإليجاريــة لوحــدات املبنى.

عائــد االســتثامر: يبلــغ صــايف قيمــة اإليجــار الحاليــة ملكاتبهــا الخاصــة 22,000,000 ريــال وهــذه العوائــد تصــل 	 

إىل %7 تقريبًــا مــن االســتثار ويعتــر هــذا املعــدل مميــز وجــذاب.

باالســتناد إىل جميــع العوامــل الســابقة نقــدم توصيتنــا إىل املالــك باإلحتفــاظ بالعقــار ألن القيمــة اإليجاريــة املتوقعــة 

ــة  ــؤرشات االقتصادي ــة إىل أن امل ــة. باإلضاف ــنوات القادم ــغال يف الس ــدالت اإلش ــى مع ــى أع ــاظ ع ــع الحف ــرتفع م س

الحاليــة واملتوقعــة تشــر إىل أن االســتثار التجــاري جيــد وميكــن أن يحقــق معــدالت اســتثار مرتفعــة وبالتــايل يُعتــر 

العقــار فرصــة اســتثارية مناســبة وجيــدة عــى املــدى الطويــل.

وأخــرًا، ولغــرض البيــع، نــويص بطلــب ســعر 350,000,000 ريــال ســعودي وهــذا مــن شــأنه متكــن املالــك مــن خــالل 

فــرة عــرض العقــار للبيــع مــن التفــاوض بشــكل جيــد والوصــول إىل العديــد مــن البدائــل اإلســتثارية املتاحــة التــي 

ــار  ــع األخــذ بعــن اإلعتب ــة، م ــد إســتثارية عالي ــق عوائ ــا، وهــذه اإلســتثارات يجــب أن تحق ميكــن الحصــول عليه

املخاطــر املحتملــة. 
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